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هذا الكتاب...
دون سامحة الوالد ..هذه اخلواطر..
منذ قرابة العقدين من الزمن ّ
فأضيفت اىل عرشات املخطوطات عىل مدى عقود من الزمن ،كتب فيها
أبحاثا عن اآليات التي تتناول خلق االنسان ،والغيب ،والنفس ،والقلب،
والتقوى ،والصرب ،واألرض ،وغري ذلك ضمن عنوان خواطر.
منذ عام ونيف تولدت رغبة يف نرش واحدة من هذه اخلواطر  ،وهي عن
أرسار احلسني × لتكون باكورة النتاج املطبوع ،فتوىل ولدي احلبيب الشيخ
حممد مهمة املراجعة والتصحيح واإلخراج لكتاب جدّ ه ،ليتم إنجازه يف هذه
احللة يف الليلة األوىل من شهر رمضان املبارك .1439
ما يم ّيز هذا الكتاب ..هو ّ
أن ما تم تدوينه فيه هو عبارة عن جمموعة خواطر
وأفكار مرتابطة بموضوع واحد ..فيمكن للقارئ أن يصل اىل معنى من خالل
فقرة أ و عنوان ،ويف نفس الوقت فإن مجيع العناوين والفقرات توصل اىل معنى
مشرتك واحد.

للكتاب نمط خاص ،فهو كام ورد يف مقدمته عىل لسان املؤلف:
عند حماولتنا للكتابة حول األرسار نقتطف من هنا
ظامء
زهرة ومن هناك وردة ،ومن هنالك نظرة لنروي
ً
ٍ
لنفوس ترنو نحو املعرفة ،لذلك مل يكن لكتابتنا منهج أو
مرة ونحتار مرار ًا..
أسلوب حمدّ د ،بل نجول هنا ّ
لذا قد جتد تكرارا يف بعض العبارات ألهنا مل تكتب لتكون ضمن منهجية
تأليف الكتب ،وقد قال املؤلف:
وكتابتنا هنا ما هي اال إشارات ملن يدرك حل رموزها.
غرة شهر رمضان املبارك 1439
كربالء املقدسة ،يف ّ
املوافق  17أيار 2018
الشيخ مصطفى حممد مرصي العاميل

بسم اهلل الرمحن الرحيم
رسا خف ّيا
عندما نتأمل يف هذا الوجود نجد الكثري من األرسار ،وهذا مل يعد ّ

خاصة بعد أن اكتشفت العلوم ما نراه حمسوسا ظاهرا.
ّ

الس يف
رسا من أرسار الوجود ،ومل يبق هذا ر
بدأ اإلنسان عىل هذه األرض ّ

عامل الغيب ،بل شاء اهلل سبحانه أن يظهره من عوامل الغيوب إىل واقع الوجود.

التعرف عىل حقيقة ذواتنا نجد ما نعجز عن بيانه وإظهاره
وعندما نحاول ّ
مع أننا ال نجهل حقيقة وجودنا.
وعندما نبحث عن أفراد اإلنسان نتلمس الفوارق بني شخص وآخر ،وهي
فوارق متقاربة تارة ومتباعدة أخرى ،مع أن اجلميع جيمعهم جنس واحد وهو:
التكوين البرشي(.)1
وقد عرف أن يف اإلنسان نموذجا لكل ما يف األكوان من أمور ظاهرة
ومسترتة..
هذا عن املحسوس ،أما األرسار الكامنة بذات اإلنسان فلم تكتشف بعد!
ومن هذه اإلشارة ندخل إىل بعض اجلوانب وهي:
عز ّ
وجل.
أوالً :أن ابتداء اخللق راجع اىل اهلل ّ
( )1الناس من جهة التمثال أكفاء * أبوهم آدم واألم حواء.

ثاني ًا :أن اإلنسان هو أرقى وأسمى املخلوقات.
ثالث ًا :أن اإلنسان هو الصفوة والغاية القصوى من وجود سائر األكوان(.)1
وقد أوجب سبحانه عىل خلقه التسبيح والتقديس :فسبحانه من إله جتىل
بذاته لذاته ،وأظهر األشياء بمشاهدهتا يف غيب وجوده ،وجعلها مظاهر ذاته
وتنزه عن جمانسة خملوقاته(.)2
وأسامئهّ ،
ر
وأول خملوق هو النور ،وهو النبي حممد | ،وقد ثبت ذلك بكثري من
األحاديث الرشيفة نذكر بعضها اختصارا.
قال | :كنت أول الناس يف اخللق وآخرهم يف البعث(.)3
جتمعت أنوار
رس احلسني × من جدّ ه رسول اهلل ’ حيث ّ
وعظمة ّ

األئمة عند احلسني ×.

لدي رغبة يف التوغل ّ
بكل ما هو جمهول
منذ أن بدأت الوعي واإلدراك كان ّ
لدي ،حتى ي رس يل طلب العلم ،فبدأت من األلف ..إىل ..ما شاء اهلل يل حصوله،
ّ

فكنت أخشى كثريا من التو ّغل يف أبحر احلسني عليه أفضل التحية والسالم.

حمرم (عاشوراء)( )4جال الفكر :بامذا أتكلم حول
ويف هذا العام قبل هالل ّ
هذه املناسبة؟
ارتأيت بتوفيق أن أحوم حول اإلمامة واإلمام ،فساقني الفكر إىل شواطئ
( )1راجع املظاهر اإلهلية لصدر املتأهلني ص.119
( )2املصدر السابق ،ص :53مقدّ مة التحقيق.
( )3الطبقات الكربى ج 1ص ،149ينابيع املودة.99 :2
( )4حمرم  1422هـ  2001 -م.

احلسني × ،وعند هذه الشواطئ وقفت مرتعشا ،حيث لكل ابتداء رهبة،
فكيف بلجج األرسار؟!
وأحاول اآلن أن أتع ّلم عىل ضفاف هذه الشواطئّ ،
لعيل أتو ّفق خلوض
ال ّلجج ،والتي دوهنا خوض املهج!
الس متصال
وعندما نحاول أن نكتب حول أرسار احلسني × نجد هذا ّ

إىل أبعد احلجب ،وخصوصا فيام يتعلق باألنوار من عوامل األرسار ،ونجد أيضا
جهال وجتاهال حول معرفة ذلك يف هذه األزمنة.
ونجد مع ذلك يف هذا الزمن عقوال تبحث عن احلقائق املختبئة يف بطون
الكتب ،وما نذكره هنا ما هو إال إشارة وأعالم للسائرين ،فمن عرف عظمة
اخلالق يعرف أنه سبحانه أودع يف املخلوقات أرسارا ،ومستودع األرسار عند
النبي املختار ’.
ّ
إن ما يتع ّلق باحلسني × هو أشمل من كل ظاهرة عىل وجه األرض،
البرشي نحو هذا الدين.
وهذه الظاهرة بالذات ال بدّ أن تن ّبه العقل
ّ
الروح التي تتحرك يف أجسام البرشية قاطبة ،وسوف تأخذ دورها
فكأهنا ّ
الرائد لكل طبقات وأجناس الشعوب عىل وجه األرض.
فعاشوراء نداء ألهل األرض من صوت السامء!
التعرف عىل بعض اجلوانب من أرسار احلسني × فإننا مل
وعندما نحاول ّ
نتجاوز ما هو حمسوس وموجود وملموس.
ويف احلقيقة ّ
رس،
إن ذلك ليس من االرسار ،وإن كان لفظ احلروف مؤداه ٌّ

خصه اهلل بخصوصيات
فاحلسني × هو ثمرة من ثمرات سيد الكائنات ،وقد ّ

ظاهرة وباطنة ،ألنه × حجة من حجج اهلل يف هذه احلياة ،وهو سفينة نجاة،
ولذا جاء التعبري أهنا أوسع وأرسع وما شابه ذلك من األلفاظ التي تشري إىل
جوانب من معاين األرسار ،فالس هو وجود ،وله وجود ،وليس بخفاء مطلق،
الس.
الس ليس ذات ّ
رسا ،فلفظ ّ
بل ألن عقولنا مل تصل إليه نقول لكل غائب عنا ّ
وكل خملوق قبل اظهاره كان يف عوامل األرسار ،فالوجود أشمل من الظاهر
والباطن ،واملالئكة ^ بالنسبة لبني البرش أرسار اهلل يف الكون ،وهلم آثار
وأرسار يف هذا الوجود ،لذلك نؤمن هبم وال نشاهدهم ،وال ّ
يشك عاقل هبم.
ِ
ِ
كل ما ظهر من مواقف احلسني × ما هو إال ٌ
إن ّ
وأرسار
أنوار
خيط من
كربالء ،فإنّا هنيب بالعلامء واألدباء أن ال حياولوا حتجيم شعائر كربالء ،فإن كثريا
من املظاهر والظواهر مل ندرك بعد أبعاد أرسارها ،فقد يامرس بعض الناس شيئا
ٌ
من املظاهر بدون إدراك أبعادها ومعانيها ،وممّا ال ّ
أجيال من
شك فيه أنه ستأيت
الناس تستكشف أرسار تلك املظاهر وأبعاد تلك الشعائرّ ،
ألن مسرية كربالء هي
أكرب وأوسع من زمن أو جيل حمدود.
عند حماولتنا للكتابة حول األرسار نقتطف من هنا زهرة ومن هناك وردة،
ٍ
لنفوس ترنو نحو املعرفة ،لذلك مل يكن لكتابتنا
ظامء
ومن هنالك نظرة لنروي ً

مرة ونحتار مرار ًا..
منهج أو أسلوب حمدّ د ،بل نجول هنا ّ

يتم بقدر صفاء البصرية ،وما نرسمه من حروف
والتعرف عىل هذه األنوار ّ
هنا ما هو إال إشارات تأخذ بأبصارنا وعقولنا نحو اهلدف املقدّ ر لإلنسان التابع
ونستشف ذلك من بعض األحاديث الرشيفة ،وقد
باالهتداء إىل هذه األنوار،
ّ
يتكرر ذكر بعضها حلكمة ال ختفى.

وليس للمعرفة حدود ،فك ّلام بحث اإلنسان ك ّلام حت ّققت املعرفة عنده،
لذلك جيد القارئ يف أبحاثنا مواضيع متعدّ دة عىل خالف ما تعارف من احلرص..
ّ
إن من جياهد نفسه يف مدّ ة حياته قد يدرك شيئا من هذه األنوار ،وإن كانت
احلروف والكلامت عاجزة عن بيان حقائق املعاين ،فاحلروف ما هي إال إشارات
ورموز ملعاين احلقائق ،ونحن عندما نرسم ذلك نأمل أن يبعث اهلل سبحانه أجياال
قد تدرك ذلك ،فالعجز عن اإلدراك إدراك..
حممد قاسم مرصي العاميل
حمرم  1422هـ
اجلمعة ّ 5
املوافق  30آذار  2001م

روى عبد العزيز بن كثري أن قوما أتوا إىل احلسني × وقالوا :حدثنا
بفضائلكم.
قال :ال ت ِطيقون ،وانْحازوا عنري ِأل ِشري إِىل ب ْع ِضك ْم ،فإِ ْن أطاق سأحدر ثك ْم،
فتباعدوا عنْه فكان يتكلم مع أح ِد ِه ْم َحتَّى َد ِه َش َو َولِ َه َو َج َع َل ََيِيم َو َال ُيِيب
َأ َحد ًا وانْرصفوا عنْه(.)1
ونذكر ههنا حديثا عن األصبغ بن نباتة قال :سأ ْلت ْ
احلس ْني × فق ْلت:
ِ ِ
ِ ِ
ِ
رس اهلل ،وأنْت امل ْسور إِل ْي ِه ذلِك
شء أنا بِه موقن وأنه م ْن ر
س ريدي ،أ ْسألك ع ْن ْ
الس.
رر

فقال :يا أ ْصبغ ،أ ت ِريد أ ْن ترى خماطبة رس ِ
ول اهلل ِأل ِِب دون( )2ي ْو ِم م ْس ِج ِد

قبا؟
قال :هذا ال ِذي أر ْدت.
قال :ق ْم.

فإِذا أنا وهو بِا ْلكوف ِة ،فنظ ْرت فإِذا امل ْس ِجد ِم ْن ق ْب ِل أ ْن ي ْرتد إِيل ب ِ
رصي،
ِ
الريح غد روها ش ْهر
فتبسم ِيف و ْج ِهي فقال :يا أ ْصبغ إِن سل ْيامن ْبن داود أ ْعطي ر
ورواحها ش ْهر و َأنَا َقدْ أعطِيت َأ ْك َث َر ِِمَّا أ ْعطِ َي س َل ْي َامن.
فق ْلت :صد ْقت واهلل يا ا ْبن رس ِ
ول اهلل.
( )1مناقب آل اِب طالب البن شهر آشوب ،ج 4ص ،51وعنه البحار ج 44ص ،184ومثله يف
كتاب الواعظ ج 1ص 52عن كتاب اخلرائج للراوندي.
يعرب به تقية عن أول ظامليهم ^.
( )2الدون :اخلسيس ،واللفظ املذكور رمز ّ

َاب وبيان ما فِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يه ،ول ْيس ِألحد ِم ْن خ ْل ِق ِه
فقال :ن ْحن الذين عنْدَ نَا ع ْلم ا ْلكت ِ َ َ َ َ
ِ
ِ
َِ َ
رس اهلل ،فتبسم ِيف و ْج ِهي ثم قال :ن ْحن آل اهلل وورثة رسول ِ ِه.
ما عنْدنا أل َّنا أ ْهل ِّ
فق ْلتْ :
احل ْمد هللِ عىل ذلِك.

ثم قال ِيل :ا ْدخ ْل ،فدخ ْلت فإِذا أنا بِرس ِ
ول اهلل | حمْتب ِيف امل ْحر ِ
اب
يب ْاأل ْع ِ
بِ ِرد ِائ ِه ،فنظ ْرت فإِذا أنا بِأ ِم ِري امل ْؤ ِمنِني قابِض عىل تالبِ ِ
س ،فرأ ْيت رسول
اهلل | يع رض عىل ْاألن ِام ِل وهو يقول :بِ ْئس ْ
اخللف خل ْفتنِي أنْت وأ ْصحابك
عل ْيك ْم ل ْعنة اهلل ول ْعنتِي(.)1
وههنا مالحظة لكل من يقرأ كتاِب هذا أنني أكتب لذوي األلباب ولنفيس،
فال عجب!
ونذكر حديثا آخر فيه إشارات ،فعن ابن عباس قال :رأ ْيت ْ
احلس ْني ق ْبل أ ْن
ف جرب ِئيل ِيف ك رف ِه وجرب ِئيل ين ِ
ِ
يتوجه إِىل ا ْل ِعراق عىل ب ِ
اديَ :هل ُّموا
ْ
اب ا ْلك ْعبة وك ر ْ
إِ ََل َب ْي َع ِة اهلل َع َّز َو َج َّل.
احلس ْ ِ
احلس ْني فقال :إِن أ ْصحاب ْ
وعنف ا ْبن عباس عىل ت ْر ِك ِه ْ
ني مل ْ ينْقصوا
رجال ومل ي ِزيدوا رجال نع ِرفهم بِأسام ِئ ِهم ِمن قب ِل شه ِ
ود ِهم.
ْ ْ ْ
ْ ْ ْ
ْ
وقال حممد ْبن ْ
احلن ِفي ِة وإِن أ ْصحابه ِعنْدنا ملكْتوبون بِأ ْسام ِئ ِه ْم وأ ْسام ِء
آب ِائ ِهم(.)2
وعن حذيفة قال :سمعت احلسني بن عيل ‘ يقول :واهلل لي ْجت ِمعن عىل
قت ِْيل طغاة بنِي أمية ،وي ْقدمه ْم عمر ْبن س ْعد .وذلِك ِيف حي ِاة النبِ ري (صىل اهلل عل ْي ِه
( )1مناقب آل اِب طالب البن شهر آشوب ،ج 4ص.52
( )2املصدر السابق.

وآل ِ ِه) ،فق ْلت له :أنْبأك ِهبذا رسول اهلل؟
فقال ال.
ربته ،فقالِ :ع ْل ِمي ِع ْلمهَ ،و ِع ْلمه ِع ْل ِميَ ،وإِنَّا َلنَ ْع َلم
فأت ْيت النبِ ري فأ ْخ ْ
بِا ْلكَائِ ِن َق ْب َل َك ْينونَتِه(.)1
إن كل خملوق يف الكائنات حيمل يف ذاته نوعا من األرسار ،وال بدّ لنا عندما
التعرف عىل جانب من أرسار احلسني × من رسم كلامت وأحرف ّ
تدل
نحاول ّ
عىل شء من تلك األرسار ،فقد اجتمعت يف احلسني × مجيع أرسار الكائنات،
منها ما هو ظاهر للعيان ومنها ما هو كامن بذاته املقدّ سة.
ونشري أوال ملا هو ظاهر :ينقل املجليس عن بعض الكتب املعتربة عن
احلس ْني ْبن ع ِيل × كان إِ َذا َج َل َس ِيف املك ِ
الطربي عن طاووس اليامين :أن ْ
َان
ٍّ
امل ْظلِ ِم َ َْيت َِدي إِ َل ْي ِه النَّاس بِ َب َياض َجبِين ِ ِه َون َْح ِر ِه ،فإِن رسول اهلل | كان كثِريا ما
يق ربل جبِينه ون ْحره ،وإِن ج ْرب ِئيل × نزل ي ْوما فوجد الز ْهراء ÷ ن ِائمة و ْ
احلس ْني
اغ ِيه ويس رل ِيه حتى استيقظ ْت فس ِمع ْت صوت من ين ِ
ِيف مه ِد ِه يبكِي فجعل ين ِ
اغ ِيه
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
فا ْلتفت ْت فل ْم تر أحدا فأ ْخربها النبِ ري | أنه كان ج ْرب ِئيل ×(.)2
إن أرسار احلسني × عند أهل السامء أعظم منها عند أهل األرض ،وهذا
معلوم ومعروف عند أهله.

( )1دالئل اإلمامة ص.183
( )2بحار األنوار ج 44ص.187

وقد روي أنه :ملا ولِد ْ
احلس ْني × أمر اهلل تعاىل ج ْرب ِئيل أ ْن َْيبِط ِيف مإل ِمن
ِ ِ
ِ ِ
ِ
شء
املالئكة فيهنرئ حممدا فهبط فمر بِجزيرة فيها ملك يقال له ف ْطرس بعثه اهلل يف ْ
فأ ْبطأ فكس جناحه وأ ْلقاه ِيف تِ ْلك ْ
اجل ِزير ِة فعبد اهلل س ْبع ِامئ ِة عام.
فقال ف ْطرس ِجل ْرب ِئيل :إِىل أ ْين؟

قال :إِىل حممد.
امحِ ْلنِي معك إِىل حممد لعله يدْ عو ِيل ،فلام دخل ج ْرب ِئيل وأ ْخرب حممدا
قالْ :
ال ف ْطرس قال له النبِي :ق ْل له يمسح ِهبذا املول ِ
بِح ِ
ود جناحه.
ْ
ْ
ر
احل ِ
احلس ْ ِ
ني × فأعاد اهلل عل ْي ِه ِيف ْ
فمسح ف ْطرس بِم ْه ِد ْ
ال جناحه ثم ْارتفع
احلس ْ ِ
مع ج ْرب ِئيل إِىل السام ِء فس رمي عتِيق ْ
ني ×(.)1
الس يف احلروف والكلامت ،وتارة نقرأه يف مسرية وواقع
تارة نقرأ عن هذا ّ

احلياة.

ونقف هنا لنقرأ عن احلسني × ،ونسأل ملاذا يذكر احلسني × يف كل
الس يف ذلك؟
بقاع األرض؟ وما هو ّ
لنبدأ أوال بام هو ظاهر من جانب النسب والوراثة :فجدر ه النبي حممد ’،
وجدته خدجية الكربى ÷ ،ووالده عيل بن اِب طالب ‘ ،ووالدته فاطمة
الزهراء ÷ ،وأخوه اإلمام احلسن × ،وأوالده األئمة املعصومون ^.
من هنا تعجز األفهام وتقف األقالم عن رشح وبيان هذه السلسلة الذهبية
( )1اخلرائج واجلرائح ج 1ص.252

خصها اهلل باإلصطفاء والصفوة ،فاحلسني × خامس أهل الكساء ،وما
التي ّ
اجتمع يف احلسني × مل جيتمع يف غريه قط ،فقد امتاز هبذا اجلانب عن كل
خملوق ،وقد اشرتك مع حلقات السلسلة بكل الفضائل.
وبناء عىل ذلك فهو الثمرة امل َص َّفاة ّ
بكل ما ترمز إليه احلروف والكلامت.
لقد أوقفني كثريا حديث تقدّ م عن النبي ’ يف احلسني × حيث
قال ’ :علمه علمي وعلمي علمه..
وقد قرأت هذا احلديث عىل كثري ممن ي ِفد ويستمع منّا ،ويف يوم األحد 14
حمرم 1422هـ بعد الظهر أسمعته لألخ املهندس عبد اهلل عايص ،فقال يل :ماذا
ّ
جتيب لو سألك أحد بجواب مقنع فيه داللة؟
فكان جواِب يف تلك اللحظة بتوفيق رسيع ما ييل:
لدن ،وأوضح دليل ما جرى بني
أوالً :أن العلم علامن ،علم
كسبي وعلم ّ
ّ
النبي موسى × واخلرض × يف قصة العلم ،وهي واضحة بظواهرها يف
القرآن الكريم ،فاخلرض × ليس نبيا ،ومل خياطبه الوحي ،وهو تابع ملوسى ×
يف التكليف.
ثاني ًا :أن نور احلسني × هو من ذات النور للنبي ’ ،وهذا يف عامل
الذر ،فضال عن األحاديث بحق احلسني × ومكانته الرفيعة
األنوار وعامل ّ
بنصوص رصحية.
وعيل من نور واحد؟ ثم انقسم هذا
أمل يثبت عن النبي ’ ما مضمونه أنه
ّ

النور عند اِب عبد اهلل وعند أِب طالب(.)1
ومن هنا حيسن القول أ ّنه قد اجتمع يف احلسني × القسامن ،ويكفي أنه
خامس أهل الكساء.
وحتى لو أردنا الدخول يف تفاصيل عامل الوراثة ،فاحلسني × هو جممع
نقطة االرتكاز للسلسلة النورانية بكل األبعاد.
لذلك ال غرابة وال عجب أن يكون علم احلسني × معه من عوامل
التكوين االبتدائية ،وهي عامل النور ،واألشباح قبل الظهور لعامل الدنيا
املحسوس ،وهذا له تفاصيل تأيت يف حملها إن شاء اهلل.
وهنا حاولت اإلشارة ال أكثر ،وأذكر حديثا مقتضبا من حديث طويل
لإلمام احلسن × ألخيه حممد بن احلنفية بوصيته له .. :س ِم ْعت أباك ي ْوم ا ْلب ْرص ِة
يقول :م ْن أحب أ ْن يرب ِين ِيف الدر نْيا وا ْآل ِخر ِة ف ْليرب حممدا ول ِدي.

ِ
ِ
ِ
ربتك.
يا حممد ْبن ع ٍّيل ل ْو ش ْئت أ ْن أ ْخ ِربك وأنْت ن ْطفة م ْن ظ ْه ِر أبِيك أل ْخ ْ
يا حممد ْبن ع ِ ٍّيل أ ما علِ ْمت أن ْ
احلس ْني ْبن ع ِ ٍّيل ب ْعد وف ِاة ن ْف ِيس ومفارق ِة
اب امل ِ
ر ِ
وحي ِج ْس ِمي إِمام ِم ْن ب ْع ِدي ،و ِعنْد اهلل ِيف ا ْلكِت ِ
اِض ِوراثة ِمن النبِ ري
ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
حم َّمد ًا
اص َط َفى ِمنْك ْم َ
أضافها اهلل له ِيف تراثة أبِيه وأ رمهَ ،عل َم اهلل َأنَّك ْم خ َ ََية َخ ْلقه َف ْ
اخت ََار ِن َع ِ ٌّيل لِ ْ ِ
ني.
ْل َم َام ِة َو ْ
حم َّمدٌ َعلِ ّي ًا َو ْ
َو ْ
اخت ََار َ
َتت َأنَا احل َس ْ َ
اخ َ ْ
فقال له حممد ْبن ع ِ ٍّيل :أنْت إِم ِامي وس ري ِدي أال وإِن ِيف ر ْأ ِِس كالما ال تن ِْزفه
اح كا ْلكِت ِ
الري ِ
اب امل ْعج ِم ِيف الر رق املن ْمن ِم أه رم بِإِ ْبد ِائ ِه فأ ِجد ِين
الدر الء وال تغ رريه ن ْغمة ر
( )1معاين األخبار ص.56

ِ
ِ
سبِ ْقت إِل ْي ِه س ْبق ا ْلكِت ِ
الرسل وإِنه لكالم يكِ رل بِ ِه لِسان
اب املنْزل وما جاء ْت بِه ر
الناطِ ِق ويد ا ْلكاتِ ِ
ب حتى ال جيِد قلام وي ْؤت ْوا بِا ْل ِق ْرط ِ
اس محام وال ي ْبلغ ف ْضلك
ِ
جي ِزي اهلل امل ْح ِسنِني وال قوة إِال بِاهلل.
وكذلك ْ
احلسني َأ ْع َلمنَا ِع ْل ًام َو َأ ْث َقلنَا ِح ْل ًام وأ ْقربنا ِم ْن رس ِ
َان إِ َم َامنَا َق ْب َل
ول اهلل ر ِمحا ،ك َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
َأ ْن ْ
اصطفى
ُي َل َق ،وقرأ ا ْلو ْحي ق ْبل أ ْن ينْطق ،ول ْو علم اهلل أن أحدا خ ْريا منا ما ْ
اختارك ع ِ ٌّيل ِم ْن ب ْع ِد ِه و ْ
اختار علِ ّيا إِماما و ْ
اختار حممدا ْ
حممدا ،فلام ْ
رتت
اخ ْ
ِ
ِ
ِ
ْ
الرض وبِم ْن ن ْسلم بِ ِه ِمن
احلس ْني × م ْن ب ْعدك سل ْمنا ورضينا بِم ْن هو ر
امل ْشكِالت(.)1
ويف الكايف هذه العبارة :سلمنا ورضينا من هو بغريه يرض ومن غريه كنا
نسلم به من مشكالت أمرنا(.)2

مرت كلامت تدل عىل العلم اللدين ،منها :كان إمام ًا قبل أن ُيلق.
قد ّ
ويف الكايف :كان فقيها قبل أن خيلق(.)3
يف مثل هذه العبارة إشارة إىل أن أرواحهم ^ كانت يف عوامل الغيوب
والعرش قبل تع ّلقها بأجسادهم الطاهرة ،فكانت أرواحهم عاملة بالعلوم اللدنية
ومع ّلمة للمالئكة(.)4
( )1إعالم الورى بأعالم اهلدى ج 1ص.423
( )2الكايف ج 1ص.302
( )3الكايف ج 1ض.302
( )4تفاصيل هذه املعاين يف مكان آخر ،راجع مثال البحار ج 44ص.179

إن أرسار أهل بيت النبي ’ ال تتحملها عقولنا التي خ ّيمت عليها
شهوات الدنيا ،بل حتى عقول الكثري ممن عايشهم وسمع منهم ومن جدّ هم
عليهم السالم مجيعا.
وقد تقدم احلديث عندما قال احلسني × لقوم أتوه وقالوا :حدثنا
بفضائلكم ،قال × :ال تطيقون .وهذا يدل عىل ضعف اإلدراك ،فليس كل
انسان قادر عىل محل األرسار ،إذ ذلك خمتص باألبرار.

جتمعت يف حقيقة اإلنسان ،وهنا نشري إشارة
من املعلوم أن أرسار الكائنات ّ
رس ،وللخلفاء
إىل مكامن األرسار ،فقد جاء يف مضامني األحاديث أن :للعلامء ّ

رس.
رس ،وهلل تعاىل من وراء ذلك ّ
رس ،وللمالئكة ّ
رس ،ولألنبياء ّ
ّ

رس العلامء ألبادوهم ،ولو اطلع العلامء عىل رس
فلو اطلع اجلهال عىل ّ

اخللفاء لنابذوهم ،ولو اطلع اخللفاء عىل رس األنبياء خلالفوهم ،ولو اطلع األنبياء

عىل رس املالئكة خلالفوهم ،ولو اطلع املالئكة عىل رس اهلل لطاحوا حائرين وبادوا
بائدين(.)1
وقد قيل :إذا عرف السبب زال العجب!

( )1ذكره املال صدرا يف رشح أصول الكايف ج 2ص ،547والفخر الرازي يف تفسريه ج 2ص،3
ولكن مل نعثر عىل احلديث يف جماميعنا الروائية ،وظاهره أن املالئكة أفضل من األنبياء ،وهو
خمالف للمقطوع به عندنا من أن األنبياء أفضل من املالئكة ،وظاهره أيضا أن مرتبة األنبياء مما
عيل × نفس النبي |.
ال يمكن لألوصياء أن يتحملها وهذا خمالف ملا ثبت من كون ّ

ومنه أيضا :والسبب يف ذلك ان العقول واالذهان ال حيتمل االرسار القوية
كام ال حيتمل االبصار الضعيفة كابصار اخلفافيش نور الشمس ،وكذلك كل مرتبة
من النور القوي ال حيتمل ما هو اقوى منه وأشد كثريا فيضمحل ىف مشهده،
وكذلك يف قوله﴿ :إِنا أ ْعط ْيناك ا ْلك ْوثر﴾ ،فالكوثر صورته صورة املاء وحقيقته
حقيقة العلم(.)1
التعرف عىل بعض اجلوانب من أرسار احلسني × نجد
فعندما نحاول ّ
أنفسنا أضعف من اخلفافيش يف مقابل هذا النور ،فقد حتققت يف مقام
احلسني × األنوار واألرسار فكان ملتقى السابقني وذخرية الباقني.
وبعد أن محل آدم × النور واستمر من صلب إىل صلب يف قافلة
األنبياء ^ وانشطر من عبد املطلب عاد واجتمع يف احلسني × ،فكان
احلسني × منتهى جممع األنوار ومستودع األرسار.
التعرف عىل ضياء األنوار من األرسار ،ال بدّ لنا من أن
وعندما نحاول ّ
نتعرف عىل مقام اإلمامة واإلمام ،فمعرفة اإلمام هي املعرفة التامة لكل معارف
ّ
تتضمن أرسار الوجود بكل أبعاده وتفاصيله ،ولذا نقول:
احلياة ،ألن هذه املعرفة
ّ
معرفة احلسني × معرفة للجميع ،ألنه × نقطة االرتكاز بكل أبعادها.
( )1املصدر السابق ،ويف العبارة جهة اشرتاك مع ما نقله الفخر الرازي وجهة اختالف ،وليس لذكر
الكوثر أثر يف كلامت الرازي ،عىل أن هذا الكالم للمال صدرا نفسه بحسب الظاهر ،وإن قيل
بأنه ينقله عن بعض العلامء استكامال ملا نقله قبل أسطر ،ورغم ترصحيه بأنه غري منكر للظاهر
وأنه طريق للباطن يرد عليه أن معرفة البواطن مقصورة عىل السمع من آل حممد ^ ،وما مل
يرد ما يؤيد أو يشري إىل هذا املعنى يبقى حمتمال كسائر االحتامالت ال وجه إلثباته واجلزم به.

وإذا ما حاولنا معرفة االبتداء نجد أنه × نور من األنوار عىل ساق
العرش  ،وعندما نسري إىل منتهى سلسلة األنوار واألرسار نجده ملتقاها ،لذلك
بنص رصيح عنه × حيث قال :دخ ْلت
كانت معرفته معرفة االبتداء واالنتهاءٍّ ،
ول اهلل | فأجلسنِي عىل ف ِ
أنا وأ ِخي عىل جدر ي رس ِ
خ ِذ ِه وأ ْجلس أ ِخي ْ
احلسن
ْ
ني ص َِ
ِ
ِِِ
احل ْ ِ
اخت ََارك َام اهلل ِمنِّي
ني ْ
عىل فخذه ْاأل ْخرى ثم قبلنا وقال :بِ َأ ِِب َأنْت َام( )1م ْن إِ َم َام ْ ِ َ
اختار ِمن ص ْلبِك يا حسني تِسعة أ ِئمة ت ِ
َو ِم ْن َأبِيك َام َوأ ِّمك َام و ْ
اسعه ْم ق ِائمه ْم وك رلك ْم
ْ
ْ ْ
ِيف ا ْلف ْض ِل واملن ِْزل ِة ِعنْد اهلل تعاىل سواء(.)2
من هذا احلديث الرشيف ندرك اختيار اهلل لإلمامة ،وليس وراء اختيار اهلل
اختيار ،فهو اخلالق املوجد املقدّ ر.
ويف األحاديث الرشيفة الكثري من هذه األبعاد واملعاين حول اإلمامة
واإلمام.
ومنها ما روي عن احلسني بن عيل ‘ قال :دخ ْلت عىل رس ِ
ول اهلل |
ِ
ِب ْبن ك ْعب فقال ِيل رسول اهلل | :م ْرحبا بِك يا أبا ع ْب ِد اهلل َيا َز ْي َن
وعنْده أ ر
ِ
ِ
ني.
الس َام َوات َو ْاألَ َرض َ
َّ
قال له أِب :وكيف يكون يا رسول اهلل | زين السامو ِ
ات و ْاألر ِضني أحد
ْ
ْ
ٌّ
غ ْريك؟
( )1ال يقال :كيف يفدر ي النبي | احلسنني ‘ بأبيه؟ وهل يتناسب هذا مع ّبر الوالدين؟ فإنه
يقال أهنام ‘ أئمة لكافة البرش بمن فيهم عبد اهلل والد النبي | ،وال شك بلزوم فداء
املفضول للفاضل كام حيكم به العقل السليم والفطرة غري امللوثة.
( )2كامل الدين ومتام النعمة ج 1ص.269

ِ
ِب ،وال ِذي بعثنِي بِ ْ
الس َام ِء َأك ََْب ِمنْه ِيف
احل رق نبِ ّيا إِ َّن احل َس ْ َ
قال :يا أ ر
ني ْب َن َع ٍّيل ِيف َّ
ض ،وإِنه ملكْتوب ع ْن ي ِم ِ
ني ع ْر ِ
ْاألَ ْر ِ
ش اهلل عز وجل ِم ْص َباح هدً ى َو َس ِفينَة َن َج ٍاة،
َوإِ َما ٌم غ ََْي َو ْه ٍن ،و ِع ٌّز وف ْخر و ِع ْلم وذ ْخر.
وإِن اهلل عز وجل ركب ِيف ص ْلبِ ِه ن ْطفة ط ريبة مباركة زكِية ،ولقدْ ل رقن دعوات
ما يدْ عو ِهبِن خمْلوق إِال حرشه اهلل عز وجل معه وكان ش ِفيعه ِيف ِ
آخرتِ ِه وفرج اهلل
عنْه ك ْربه وقَض ِهبا د ْينه ويس أ ْمره وأ ْوضح سبِيله وقواه عىل عد رو ِه ومل ْ َْيتِ ْك
ِس ْرته.
ِب ْبن ك ْعب :وما ه ِذ ِه الدعوات يا رسول اهلل |؟
فقال له أ ر
قال :تقول إِذا فر ْغت ِمن صالتِك وأنْت ق ِ
اعد :اللهم إِ رين أ ْسألك بِكلِامتِك
ْ
ومع ِ
اق ِد عر ِشك وسك ِ
ان سامواتِك وأنْبِي ِائك ورس ِلك أ ْن ت ْست ِجيب ِيل فقدْ ر ِهقنِي
ْ
ِم ْن أم ِري عسا فأسألك أ ْن تص ريل عىل حممد و ِ
آل حممد وأ ْن ْجتعل ِيل ِم ْن أ ْم ِري
ْ
ْ
ْ
ي ْسا.
فإِن اهلل عز وجل يس رهل أ ْمرك وي ْرشح صدْ رك ويل رقنك شهادة أ ْن ال إِله إِال
اهلل ِعنْد خر ِ
وج ن ْف ِسك.
احلس ْ ِ
ِب :يا رسول اهلل فام ه ِذ ِه النر ْطفة التِي ِيف ص ْل ِ
ب حبِيبِي ْ
ني؟
قال له أ ٌّ
ني َو َب َي ٍ
قالَ :م َثل َه ِذ ِه النُّ ْط َف ِة ك ََم َث ِل ا ْل َق َم ِر َو ِه َي ن ْط َفة َت ْبيِ ٍ
ان يكون م ِن اتبعه
ر ِشيدا وم ْن ضل عنْه ه ِو ّيا.
اسمه وما دعاؤه؟
قال :فام ْ
قال :اسمه ع ِيل ودعاؤه يا د ِائم يا ديموم يا حي يا قيوم يا ك ِ
اشف ا ْلغ رم ويا
ر
ْ
ر
ْ
ٌّ
اعث الرس ِل ويا ص ِ
ارج ْاهلم ويا ب ِ
ف ِ
ادق ا ْلو ْع ِد.
ر
ر

من دعا ِهبذا الدر ع ِ
احلس ْ ِ
اء حرشه اهلل عز وجل مع ع ِ ريل ْب ِن ْ
ني وكان ق ِائده إِىل
ْ

ْ
اجلن ِة(.)1

ّ
إن احلديث عن اإلمام احلسني × أبعد من تقييامت عقولنا وأفهامنا،
فالذي اجتمع يف ذاته وكيانه كل أرسار الكون من حمسوس وما فوق املحسوس
هو فوق ادراكنا!
ومن يتت ّبع مراحل سريته يدرك أن له × ميزات مل يشاركه فيها أحد ،ومل
يتوفر من الصفات الرفيعة لغريه ما توفر له من بدء تكوينه يف العوامل اىل مراحل
مسريته يف هذا الكون ،فهو فريد بكل ما للكالم من أبعاد ومعان.
فكأن ّ
كل انسانية االنسان قد حتققت بذاته ،ويكفي ما تظافرت النصوص
به عن عظيم شأنه ،ومن أراد فليبحث ،وهو بال شك فوق إدراك الباحثني ..هو
ثار اهلل يف األولني واآلخرين.

م ّيز اهلل اإلنسان عن بقية املخلوقات ،فعندما نلقي نظرة فاحصة نجد أن
أعظم ميزة وفضل هي العلم والتع ّلم.
خص اهلل سبحانه اإلنسان بالعلم بعد تكوينه﴿ :وعلم آدم األ ْسامء
وقد ّ
كلها﴾( ،)2وبالعلم امتاز عن املالئكة.
اختص به األنبياء واألوصياء ^ ،وكان احلظ
وللعلم الر ّباين محلة ،فقد
ّ
( )1عيون أخبار الرضا عليه السالم ج 1ص.59
( )2البقرة31 :

األوفر من العلوم لسيدّ األنبياء ’.
ويمكن حرص علم األنبياء ^ بقسمني أساسيني:
األول :ما جاء به املالئكة وحيا ،وهو علم للتبليغ والترشيع.
خصهم به ،ويصح اطالق العلم اللدين
والثان :بينهم وبني اهلل ّ
عز وجل قد ّ
عليه من باب التعريف باحلروف ،فعندما ندرك أن هناك علام أبعد من الظواهر
واحلروف ندرك نوعا ما إشامما من العلم ال ّلدين(.)1
وندرك أيضا أن لألنبياء واألوصياء عل ًام فوق علوم التبليغ للناس التابعني
ِ
فالعامل متبوع وما دونه تابع،
يف هذه الدنيا ،فاملخلوقات عموما تابع ومتبوع،
وعىل هذا قامت الساموات وتفاوتت املخلوقات.
وبعد أن ثبت دون شك أن خاتم األنبياء ’ هو األول واآلخر من
خصه اهلل
خملوقات الكائنات ،وأن علوم األولني واآلخرين قد انتهت إليه ،وقد ّ
تعاىل بام تعجز العقول واألفهام عن إدراكه ومعرفة حقيقة ذاته ،ندرك أن
ذريته ’ نسخة عنه وقد مت ّثلت باحلسني ×.
وعندما نقرأ عن احلسني × من أقوال الصادق األمني :إنه مني وأنا منه،
( )1قد يقال بأن العلم اللدين هو العلم احلضوري عند املعصوم × ،ويقابله العلم الكسبي ،وهبذا
يكون كل علمهم لدنيا إذ مل يتعلم األنبياء واألئمة عند أحد من اخللق ،وعىل هذا التفسري يدخل
الوحي يف العلم اللدين ،أما لو فرقنا بني العلم املوحى به والعلم اللدين الذي قد ينزله اهلل تعاىل
عىل األنبياء دون توسط املالئكة تتم القسمة املذكورة .عىل أن نزول املالئكة عىل األنبياء ال يعني
جهل األنبياء بام كان املالئكة قد علموه ونزلوا به عليهم ،فإن األنبياء أفضل من املالئكة بال
شك وريب وأعلم منهم ،سيام سيدنا حممد | ،ولنزول املالئكة بالوحي عن اهلل تعاىل معاين
وتفاسري ال تتناىف مع ما ذكرناه ليس هذا حمل ذكرها.

أو :وعلمي علمه وعلمه علمي ،ال يبقى جمال للتأويالت والتخ ّيالت التي
نتخ ّيلها ،ذلك أنه قد اجتمع يف ذات وكيان احلسني × كل ما يمكن أن يكون
جلدّ ه ’ سواء من علوم التبليغ أو من العلم اللدين ،وقد اجتمعت فيه ×
تفرعت ومل تنشطر فيام بعده × بل استمرت من واحد آلخر ،وهذا
األنوار التي ّ
ليس من علوم الغيب التي قد يعرتض عليها معرتض!

ومن هنا تفاوت الناس وتفاضلوا ،فليس محل العلم مقدورا أل ٍّي كان،
مكون من هذه الذرات.
واألرسار مبثوثة يف ذرات هذا الكون ،واإلنسان ّ
ومهام قيل أو يقال يف دنيا العلوم واخلاليا وعلم األجنة والوراثة وما شابه،
تقر بعجزها عن إدراك الكثري مما مل يكتشف بعد
ورغم تقدم العلوم احلديثة فإهنا ّ
من األرسار(.)1
ويمكن القول بلغة احلروف أن العلوم مل تتجاوز حدود حرف (األلف)
وتنتقل اىل حرف (الباء) بعد﴿ :وما أوتِيتم رمن ا ْل ِع ْل ِم إِال قلِيال﴾(.)2
ويف حديث يشبه ما مر :أتى رجل احلسني بن عيل × فقال :حدثني
بفضلكم الذي جعل اهلل لكم.
قال :إنك لن تطيق محله.
قال :بىل حدثني يا ابن رسول اهلل إين أحتمله.
( )1حيسن مراجعة كتابنا حول مراحل خلق اإلنسان من تراب (خمطوط)
( )2اإلرساء.85 :

فحدثه بحديث فام فرغ احلسني × من حديثه حتى ابيض رأس الرجل
وحليته وأنيس احلديث.
فقال احلسني × :أدركته رمحة اهلل حيث أنيس احلديث(.)1
وهنا يمكن القول أن العلوم تتوارث من مصدرين حمسوسني مها :الكسب
والذرات التي تتكون منها
بواسطة احلروف والكلامت ،والثاين من عوامل الوراثة
ّ
اخلاليا واجلينات.
تقر العقول الباحثة بكسبية العلوم كام أذعنت لعامل الوراثة من جيل
أمل ّ
آلخر وبحثت يف عامل األجنة؟

لقد تعددت أقوال احلكامء والفالسفة حول ابتداء اخللق ،وليس هذا بحثنا
هنا ،وإنام نحاول االشارة اىل ابتداء خلق أنوار احلسني × يف عوامل احلجب قبل
اجياد هذه املحسوسات ،ألن ذلك يرسم أمامنا خريطة ما قبل الدنيا ،فقد ثبت أن
هذا الكون حمدث ،ومل يكن فكان كام أراده اهلل سبحانه ،وقد تساءل العقل
البرشي عن ّأول خملوق ما هو؟
فكانت االجابات خمتلفة ومتعددة ومتنوعة ،وهذا التساؤل مل حيسم وبقي
من جيل آلخر وسيستمر.
وحيث ساقنا البحث اىل االشارة البتداء املخلوقات نذكر بعضا من ذلك.

( )1اخلرائج واجلرائح ج 2ص.795

سئل أمري املؤمنني × عن أول ما خلق اهلل فقال × :خلق النور(.)1
واملراد بالنور نور النبي ’ واألئمة ^ ،وقد ورد ذلك يف أحاديث
كثرية ،وهناك أقوال حول ذلك منها أن أول ما خلق اهلل العقل ،وهو أول خلق
خلقه من الروحانيني .وقال ’ :أول ما خلق اهلل نوري(.)2
وهذه املعاين واردة يف أحاديث كثرية وضمن موارد متنوعة ،منها
قوله ’ :إن أول ما خلق اهلل عز وجل أرواحنا فأنطقها بتوحيده وحتميده ثم
خلق املالئكة(.)3

عندما يغوص الباحث يف بحار األحاديث واآلثار وحقائق األخبار جيد من
اجلمة تعابري قد ال يدرك أبعادها ومضامني معانيها ،خصوصا يف هذه
الروايات ّ
األزمنة التي كادت أن تفقد فيها عالمات ومعايري امليزان.
ليس ذلك لبعدنا عن زمن األنبياء ^ كام يقال ،بل ألنا تو ّغلنا يف عامل
املاديات من املحسوسات ،واشتبه علينا الفارق الكبري بني ما هو مدرك بالبرص
وما يعرف بالبصرية .والفرق بينهام أبعد بكثري من الفرق بني السامء واألرض!
وحتى عندما نقرأ حروف النور ،أصبحنا ندرك من النور هذه
املحسوسات ،ولكن احلقيقة ليست هذه األنوار املصنوعة ،وال أنوار القمر
وضياء الشمس فإهنام من املحسوسات ،إذ أن موازين أنوار العرش ليست
( )1بحار األنوار ج 54ص.73
( )2بحار األنوار ج 1ص.97
( )3بحار األنوار ج 1ص.58

كموازين أنوار األقامر ،سواء الساموية أو غريها.
فعندما نقرأ حديثا عن أنوار النبي ’ واألئمة ^ قد ال نحسن تطبيق
ذلك ألننا أل ِفنا ما هو حمسوس ،وقد استعملنا البرص أكثر من االهتداء بالبصرية.

احلديث األول :عن سلامن الفارِس & قال :قال رسول اهلل | :يا
س ْلامنَ ،خ َل َقن ِي اهلل ِمن ص َف ِ
ور ِه فدع ِاين فأط ْعتهَ ،فخَ َل َق ِم ْن ن ِ
اء ن ِ
وري َعلِ ّي ًا فدعاه
ْ َ
َ
وري َون ِ
فأطاعهَ ،فخَ َل َق ِم ْن ن ِ
ور َع ِ ٍّيل َفاطِ َم َة فدعاها فأطاعتْهَ ،فخَ َل َق ِمنِّي َو ِمن َع ِ ٍّيل
ِ
ِ
ور احل َس ْ ِ
ني فدعامها فأطاعاه ،ثم َخ َل َق ِم ْن ن ِ
ني تِ ْس َع َة َأئِ َّم ٍة
َوم ْن َفاط َم َة احل َس َن َواحل َس ْ َ
فدعاه ْم فأطاعوه ق ْبل أ ْن خيْلق اهلل سامء م ْبنِية أ ْو أ ْرضا مدْ ِحية أ ْو هواء أ ْو ماء أ ْو
ملكا أ ْو برشا وكنا بِ ِع ْل ِم ِه أنْوارا نس ربحه ون ْسمع له ون ِطيع(.)1
خاصة أنا نعيش
نقول :معاين مثل هذه األحاديث الرشيفة فوق ادراكاتناّ ،
يف عوامل املحسوسات ،لذلك قد ال ندرك حقائق هذه األنوار.
وقد جاء التعبري بالنور لكونه ألطف وأرشف ما ندرك من األجسام
واجلسامنيات ،فأنوار النبي ’ واألئمة ^ فوق الزمان واملكان بل هي أرفع
بكثري(.)2
وأحاديث النور والطني وما شابه رموز ألنّا أهل اللغة ،والكلامت قوالب
للمعاين.

جمرد.
( )1بحار األنوار ج 54ص ،169والنور هنا ال حيتاج اىل مكان ،بل نور ّ
( )2راجع حاشية احلديث  117يف بحار األنوار ج 54ص.170

ِ
ِ
ِ
ِ
شء
احلديث الثان :ع ْن جابِر ْب ِن ع ْبد اهلل قال :ق ْلت لرسول اهلل | :أول ْ

خلق اهلل تعاىل ما هو؟

فقال :نور نبِ ريك يا جابِر خلقه اهلل ثم خلق ِمنْه كل خ ْري (.)1

وعن أمحد بن حنبل عن رسول اهلل ’ أنه قال :كنْت أنا وع ِ ٌّيل نورا ب ْني
يد ِي الر ْمح ِن ق ْبل أ ْن خيْلق ع ْرشه بِأ ْربعة عرش أ ْلف عام(.)2
ويف حديث عن أمري املؤمنني × :إِن اهلل خلق نور حممد | ق ْبل
امل ْخلوق ِ
ات بِأ ْربعة عرش أ ْلف سنة وخلق معه ا ْثن ْي عرش ِحجابا(.)3
يتعرف عىل أرسار األنوار لألئمة األطهار
إشارة وبيان :ال بدّ ملن أراد أن ّ
رس احلسني × من
يتعرف عىل اخلالق ّ
عز وجل ،وهو الواحد ّ
أن ّ
القهار ،فعظمة ّ

واستقرت عند
جتمعت أنوار األئمة عند احلسني ×
ّ
جدّ ه رسول اهلل ’ حيث ّ
اإلمام املنتظر  ،#وهذه املعاين واألبعاد مبثوثة يف عرشات األحاديث ،و ّمن
يتبرص ويبحث جيد ذلك ،وقد ورد الكثري مما ذكرنا فيها.
ّ
لقد حدّ دت آيات القرآن والنصوص النبوية أن النبي ’ واألئمة ^
هم خري اخلالئق.
واحلديث عن أرسار وأنوار احلسني × ال يقف عند رسم احلروف
والكلامت ،بل يتجاوز ملا قبل خلق الكائنات ،ولذا كثريا ما نقف حائرين عند
( )1بحار األنوار ج 54ص.170
( )2نقله السيد املرعيش يف إحقاق احلق ج 5ص 246عن كتاب فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل
ح.985
( )3بحار األنوار ج 54ص.170

بيان بعض العناوين.
فالباحث أو الكاتب يرسم ما لديه ،وأما ما قبل اخللق وعند ابتدائه فعقولنا
ٍ
بخيوط من نور وصلت إلينا عن
قارصة عن إدراك ذلك ،وإنام نحاول أن هنتدي
األوائل ،وعن املصادر املس ّلم هبا ،لع ّلنا ِ
نوصل منها بعض األسالك ألجيال قادمة
ِ
حامل علم ملن هو أعلم منه.
تبرص احلقائق عىل وجه أكمل ،ورب

وممّا وصل إلينا وننقله ألحفادنا ما ورد عن معاذ بن جبل أن رسول
احلسن و ْ
اهلل ’ قال :إِن اهلل خلقنِي وعلِ ّيا وفاطِمة و ْ
احلس ْني ق ْبل أ ْن خيْلق الدر نْيا
بِسبعة آال ِ
ف عام.
ْ
ق ْلت :فأ ْين كنْت ْم يا رسول اهلل؟
قال :قدام ا ْلع ْر ِ
ش نس ربح اهلل ونح رمده ونقدر سه ونم رجده.
ق ْلت :عىل أ ري ِمثال؟
قال :أ ْشب ِ
اح نور(.)1
ويوجد الكثري من هذه النامذج حول ابتداء اخللق ،وذلك بتعابري متنوعة
بظواهرها ملتقية بمضامينها.

من خالل بحثنا حول أرسار احلسني × نتعرف عىل كل ما يتع ّلق بأهل
البيت ^ ،ألن احلسني × كام تقدّ م ملتقى األنوار ومستودع األرسار ،وعنده
األولني واآلخرين ،وقد عرف
اجتمعت كل خصائص األنبياء واملرسلني من ّ
( )1بحار األنوار ج 54ص 176عن علل الرشائع ج 1ص.209

ذلك أهل السامء قبل أهل األرض ،وهذا ما ّ
تدل عليه بوضوح أخبار املعراج
لس ّيد الكائنات املصطفى ’ ،وهنا نذكر طرفا من احلديث الطويل عن أِب
ذر & عن رسول اهلل ’ قال :ق ْلت :يا مال ِئكة ر رِب ه ْل ت ْع ِرفونا حق م ْع ِرفتِنا؟
فقالوا :يا نبِي اهلل وك ْيف ال ن ْع ِرفك ْم و َأنْت ْم َأ َّول َما َخ َل َق اهلل؟
اعد ِيف ملك ِ
ور ِه وجعل لكم مق ِ
خلقك ْم أ ْشباح نور ِم ْن ن ِ
وت س ْلطانِ ِه وع ْرشه
ْ
عىل امل ِ
ِ
اموات و ْاأل ْرض
اء ق ْبل أ ْن تكون السامء م ْبنِية و ْاأل ْرض مدْ ِحية ثم خلق الس
ِ
ِ
ِ ِ
استوى عىل ع ْر ِش ِه وأنْت ْم أمام
ِيف ستة أيام ثم رفع ا ْلع ْرش إِىل السامء السابِعة ف ْ
ع ْر ِش ِه تس ربحون وتقدر سون وتك رربون ثم خلق املال ِئكة ِم ْن بدْ ِو ما أراد ِم ْن أنْوار
شتى(.)1
إشارة لذوي األلباب :نذكر يف بحثنا نامذج دون استقصاء لكل ما جاء به
األمناء ،حيث أن البحث يتع ّلق بجانب من جوانب أرسار احلسني × وال جمال
لإلحصاء ألحد ،ومن يريد اهلداية تكفيه اإلشارة ،وقليل من املاء يروي غليل
العطشان ،وخيط من النور يبدّ د الظالم ،واهلداية حتتاج اىل توفيق ،والعلم حيتاج
اىل البصرية ،وللهداية أسباب!
لدي رغبة يف التوغل ّ
بكل ما هو جمهول
منذ أن بدأت الوعي واإلدراك كان ّ
لدي ،حتى ي رس يل طلب العلم ،فبدأت من األلف ..إىل ..ما شاء اهلل يل حصوله،
ّ

فكنت أخشى كثريا من التو ّغل يف أبحر احلسني عليه أفضل التحية والسالم.

حمرم (عاشوراء)( )2جال الفكر :بامذا أتكلم حول
ويف هذا العام قبل هالل ّ
( )1بحار األنوار ج 54ص 176عن تفسري فرات.
( )2حمرم  1422هـ  2001 -م.

هذه املناسبة؟
ارتأيت بتوفيق أن أحوم حول اإلمامة واإلمام ،فساقني الفكر إىل شواطئ
احلسني × ،وعند هذه الشواطئ وقفت مرتعشا ،حيث لكل ابتداء رهبة،
فكيف بلجج األرسار؟!
وأحاول اآلن أن أتع ّلم عىل ضفاف هذه الشواطئّ ،
لعيل أو ّفق خلوض
ال ّلجج ،والتي دوهنا خوض املهج!
روي عن اإلمام الصادق × :إِ َّن َأمرنَا هو احل ُّق ،وح ُّق احل ِّق ،وهو ال َّظ ِ
اهر
َ َ
َ َ
َْ َ
وباطِن ا ْلباطِ ِن ،وهو الّس و ِرس الّس ،و ِرس املست ِ ِ
الّس(.)1
َ
ََ
رس م َقن ٌَّع بِ ِّ
َّس َو ٌّ
َ َ ِّ ُّ َ ُّ ِّ ِّ َ ُّ ْ ِّ
مل أدرك املعاين من هذا احلديث مع أن سنده مقطوع ،وهذا راجع ألهل
املعرفة(.)2
( )1بصائر الدرجات ج 1ص.49
( )2سند احلديث يف البصائر( :وروى عن ابن أِب حمبوب عن مرازم) والراوي يف احلديث الذي
سبقه هو هو (زيد بن املعدل) ومل يذكر يف كتب الرجال والرتاجم ،أما ابن اِب حمبوب فقد ورد
يف نسخ أخرى كام يف البحار عن البصائر (ابن حمبوب) وهو من أصحاب اإلمجاع عىل قول،
ومرازم هو ابن حكيم األزدي ،إمامي ثقة ،فيكون احلديث ضعيفا بزيد بن املعدل .لكن وردت
روايات قريبة منها بأسانيد صحيحة عىل بعض املباين ،منها ما يف البصائر أيضا ص :48حدثنا
حممد بن احلسني (بن أِب اخلطاب :إمامي ثقة جليل) عن حممد بن سنان (خمتلف فيه فض ّعفه
بعض ووثقه بعض) عن عامر بن مروان (اليشكري :إمامي ثقة) عن جابر (بن يزيد اجلعفي:
إمامي ثقة وإن ضعفه بعضهم) عن أِب عبد اهلل × قال :إن أمرنا رس يف رس ،ورس مستس،
ورس ال يفيد اال رس ،ورس عىل رس ،ورس مقنع بس .نعم ما ورد يف الروايات من كون أمرهم
رسا قد بلغ حدا من الكثرة ال حيتاج معه إىل البحث يف األسانيد.
صعبا ومن أن عندهم ّ

وهنا نذكر حديثا طويال وفيه جوانب عديدة:
ِ
ع ْن أن ِ
استوى
س ْب ِن مالك قال :ب ْينا رسول اهلل | صىل صالة ا ْلف ْج ِر ثم ْ
ِيف ِحمْرابِ ِه كا ْلبدْ ِر ِيف مت ِام ِه فق ْلنا :يا رسول اهلل ،إِ ْن رأ ْيت أ ْن تف رس لنا ه ِذ ِه ْاآلية ق ْوله
الشه ِ
ِ
ِ
ِ
الصدر ِيقني و ر
داء
تعاىل ﴿فأولئك مع الذين أنْعم اهلل عل ْي ِه ْم من الن ِب ريني و ر
والص ِ
احلني﴾(.)1
الصدر يقون فع ِ ريل ْبن أ ِِب طالِب ،وأما
فقال النبِ ري | :أما النبِ ريون فأنا ،وأما ر
محزة ،وأما الص ِ
احلسن و ْ
احلون فا ْبنتِي فاطِمة وولداها ْ
ر
احلس ْني.
الشهداء فع رمي ْ
فنهض ا ْلعباس ِم ْن ز ِاوي ِة امل ْس ِج ِد إِىل ب ْ ِ
ني يد ْي ِه | وقال :يا رسول اهلل
احلسني ِمن ينْبوع و ِ
ألست أنا وأنْت وع ِيل وف ِ
اطمة و ْ
احد؟
احلسن و ْ ْ ْ
ْ
ٌّ
قال | :وما وراء ذلِك يا عام ْه؟
ِ ِ
ِ
رش ْفنِي ِحني رش ْفته ْم.
قال :ألنك مل ْ ت ْذك ْرين حني ذك ْرهت ْم ومل ْ ت ر
احلسن و ْ
فقال رسول اهلل | :يا عام ْه أما ق ْولك :أنا وأنْت وع ِ ٌّيل و ْ
احلس ْني
ِمن ينْبوع و ِ
احد فصد ْقت ،و َلكِ ْن َخ َل َقنَا اهلل ن َْحن َح ْيث َال َس َام َء َم ْبن ِ َّي َة َو َال َأ ْر َض
ْ
ِ
َار.
َمدْ ح َّي َة َو َال َع ْر َش َو َال َجنَّ َة َو َال ن َ
كنا نس ربحه ِحني ال ت ْسبِيح ونقدر سه ِحني ال ت ْق ِديس.
فلام أراد اهلل بدْ ء الصنْع ِة َفت ََق ن ِ
وري َفخَ َل َق ِمنْه ا ْل َع ْر َش فنور ا ْلع ْر ِ
ش ِم ْن
وري ِم ْن ن ِ
وري ون ِ
ن ِ
ور اهلل وأنا أ ْفضل ِمن ا ْلع ْر ِ
ش.
ب َفخَ َل َق ِمنْه امل َالئِ َك َة فنور املال ِئك ِة ِم ْن ن ِ
ور ا ْب ِن َأ ِِب َطالِ ٍ
ور ا ْب ِن أ ِِب
ث َّم َفت ََق ن َ
( )1النساء.69 :

طالِب ،ونور ا ْب ِن أ ِِب طالِب ِم ْن ن ِ
ور اهلل ونور ا ْب ِن أ ِِب طالِب أ ْفضل ِمن املال ِئك ِة.
ات و ْاألَر َض فنور السامو ِ
و َفت ََق نور ابنَتِي َفاطِم َة ِمنْه َفخَ َل َق السامو ِ
ات
َّ َ َ
َ ْ
َ ْ
َ
ور ا ْبنتِي فاطِمة ونور فاطِمة ِم ْن ن ِ
ض ِم ْن ن ِ
و ْاأل ْر ِ
ور اهلل وفاطِمة أ ْفضل ِمن
السامو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
ض.
س وا ْلقم ِر ِم ْن ن ِ
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر فنور الش ْم ِ
ور احل َس ِن َفخَ َل َق ِمنْه َّ
ور
ث َّم َفت ََق ن َ
احلس ِن ِم ْن ن ِ
احلسن أ ْفضل ِمن الش ْم ِ
ور اهلل و ْ
احلس ِن ونور ْ
ْ
س وا ْلقم ِر.
ِ
ِ
احلور ا ْل ِع ِ
ور احل َس ْ ِ
اجلن ِة و ْ
ني فنور ْ
ني
ور ا ْلع َ
ني َفخَ َل َق منْه اجلنَّ َة َواحل َ
ث َّم َفت ََق ن َ
احلس ْ ِ
احلس ْ ِ
احل ِ
ني ِم ْن ن ِ
ِم ْن ن ِ
اجلن ِة و ْ
احلس ْني أ ْفضل ِمن ْ
ور اهلل و ْ
ني ونور ْ
ور ْ
ور
ا ْل ِعني(.)1
الس متصال
عندما نحاول أن نتحدث عن أرسار احلسني × نجد هذا ّ

إىل أبعد احلجب ،وخصوصا فيام يتعلق باألنوار من عوامل األرسار ،ونجد أيضا
جهال وجتاهال حول معرفة ذلك يف هذه األزمنة ،ونجد مع ذلك يف هذا الزمن
عقوال تبحث عن احلقائق املختبئة يف بطون الكتب ،وما نذكره هنا ما هو إال إشارة
وأعالم للسائرين ،فمن عرف عظمة اخلالق يعرف أنه سبحانه أودع يف
املخلوقات أرسارا ،ومستودع األرسار عند النبي املختار ’.

ترصف.
وهو طويل جدا ،نشري إىل بعض املقاطع منه حرفيا دون ّ
ينقل املجليس :وقال أبو احلسن البكري أستاذ الشهيد الثاين & يف كتاب
( )1بحار األنوار ج 25ص.17

شء معه َف َأ َّول َما َخ َل َق
األنوار :روي عن أمري املؤمنني × أنه قال :كان اهلل وال ْ
نور حبِيبِ ِه حمم ٍد | قبل خ ْل ِق امل ِ
ش وا ْلكر ِِس والسامو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
اء وا ْلع ْر ِ
ض
ْ
َ
َ َّ
ْ ر
اجلن ِة والن ِ
ار واملال ِئك ِة وآدم وحواء بِأ ْربعة و ِع ْ ِ
والل ْو ِح وا ْلقل ِم و ْ
رشين وأ ْرب ِع ِامئ ِة
أ ْل ِ
ف عام.
فلام خلق اهلل تعاىل نور نبِ رينا حممد | ب ِقي أ ْلف عام ب ْني يد ِي اهلل عز
وجل و ِاقفا يس ربحه وحي رمده و ْ
احل رق تبارك وتعاىل ينْظر إِل ْي ِه ويقول :يا ع ْب ِدي أنْت
املراد وامل ِريد ،وأنْت ِخري ِيت ِم ْن خ ْل ِقي ،و ِعز َِّيت َو َج َال ِِل َل ْو َال َك َما َخ َل ْقت ْاألَ ْف َال َك،
م ْن أحبك أ ْحب ْبته وم ْن أ ْبغضك أ ْبغ ْضته فت ْ
ألأل نوره و ْارتفع شعاعه فخلق اهلل ِمنْه
ا ْثن ْي عرش ِحجابا (.)1
ال بدّ لنا عندما نبحث حول ما يتع ّلق ببعض جوانب احلسني × من
معرفة األسس لدين اهلل عىل هذه األرض ،فالدين قائم عىل العلم احلقيقي من اهلل
عز وجل ،وهذا الدين ال بدّ له من محلة وأرباب ،وليس ألي خملوق القدرة عىل
محل العلم ،فقابليات املخلوقات معروفة عند خالقها ،وهذه املعاين يدركها أهل
الصفاء والطهارة ،فالعلم احلقيقي خمزون عند أهله.
ومما هو معلوم لدى العقالء أن الدين من عند خالق األرض والسامء،
وليس للمخلوقات دور فيه إال اإلدراك والطاعة ،فواجبها اإلطاعة ملا يأمر به
اخلالق سبحانه ،وال تتحقق الطاعة إال بإدراك حقيقة العلم .من هنا بدأ دور
اإلنسان عىل هذه األرض ،ألنه مؤهل أكثر من بقية املخلوقات.
( )1بحار األنوار ج 54ص.198

وعندما ننظر عىل أرض الواقع نجد تفاوتا حتى بني أفراد اإلنسان ،ومن
حدود هذا التفاوت بني أفراد البرش امتاز بعضهم عن بعض ،فكان العلم رافعا
لقوم ،واجلهل خافضا آلخرين ،مع أن أفراد البرش متقاربون يف أصل التكوين.
ومن هذا الواقع ندرك البون الواسع بني فرد وآخر ،فحكمة اخلالق أودعت
باألسباب العلوم عند أهلها.
واإلنسان مؤهل لكثري من العلوم ،بدء من األمور البسيطة وانتهاء بام وراء
الكونّ ،
معني.
وكل فرد يسعى للحصول عىل قسط ّ
وعندما نبحث يف املراحل األوىل لإلنسان عىل هذا الكوكب من الكون
ونتلمس أنه مؤهل حلمل العلم(.)1
نجد
ّ
ذرات وخاليا هذا املخلوق املم ّيز .وليس العلم من فراغ
فالعلم معجون يف ّ
أو من جهل ،بل هو من ِ
عامل خبري حكيم.
وليس للعلم شبيه يف مقدار املحسوسات ،بل إن العلم يعطي امليزان
للمحسوسات وما فوقها ،فلمقادير املحسوسات حدود وانتهاء ،ولكن حقيقة
العلم ال حدود هلا وال انتهاء ،ألن ابتداء العلم من فيض ال ينتهي ،وال حيدّ بحدود
ما ّدية.
فاملا ّديات واملحسوسات مظهر من مظاهر الوجود.
وقد مت ّثل يف اإلنسان أكثر من جانب ،وعندما نضع ميزانا للمحسوسات
واملاديات يكون حمدودا ضمن مقاييس مع ّينة ،وعندما نأخذ ميزان العلوم احل ّقة
(﴿ )1وعلم آدم األ ْسامء كلها [ ﴾..البقرة ]31 :

معني ،او انتهاؤه بمدة معينة ،بل هو
بتحديده وحدوده ال يمكن حرصه بمقدار ّ
أبعد من ذلك ،فلإلنسان ابتداء من جانب املظهر والظهور ،ولكن ال يمكن
حتديده يف العلم واالنتهاء.
ذرة من خاليا ترابه أرسار .والذي أودع يف اإلنسان أرسارا وأنوارا
ويف كل ّ
هو وحده يعلم ذلك.
ِ
ذرات ترابه وكيان
وحتى اإلنسان نفسه قد ال حييط بام يمتلك ،ألنه مل يوجد ّ
وجوده ،فاإلنسان يدرك ما هو خاضع ملوازينه ،وهو ال يعلم شيئا قبل التعليم من
خالقه ،وبعد التعليم انفتحت أمامه أبواب الساموات واألرض فأصبح عاملا.
وبدأ التعليم لإلنسان من ِ
العامل العليم.
ّ
التجيل عىل اإلنسان ،إذ بدأ بامتثال األمر بعد
ومن هنا بدأت تظهر حكمة
التعليم عندما تلقى قوله تعاىل﴿ :أنبِ ْئهم بِأ ْسم ِآئ ِه ْم﴾(.)1
فتل ّقى ٌّ
ذراته ،وسالمة
كل بحسبه وبمقدار استعداداته ،ونظافة وطهارة ّ
خالياه وجيناته ،وليس كل من ألقي عليه علم أصبح عاملا ،وال ّ
كل من أ ِمر امتثل
األمر ،وليس ّ
كل من ح ّقق الطاعة أتى هبا عىل الوجه األكمل ،ومن هنا يتفاوت
األفراد.
وقد قالت املالئكة ^﴿ :س ْبحانك ال ِع ْلم لنا إِال ما عل ْمتنا إِنك أنت
ا ْلعلِيم ْ
احلكِيم﴾(.)2
وقد بدأ التعليم جلميع املخلوقات من سامو ّية وأرض ّية وما بينهام ،فعندما
( )1يمكن مراجعة اآليات  30وما بعدها من سورة البقرة.
( )2البقرة.32 :

نقرأ حديثا عن عوامل األنوار قد ال تدركه عقولنا التي ألفت األرض
نتوهم التخ ّيالت ،ونقول :كيف؟ وملاذا؟ ومتى؟ وما شابه ذلك
واملحسوسات ،و ّ
دون أن نركن إىل ركن وثيق!
مع العلم أنّا نس ّلم بجهلنا كثريا مما نراه عىل هذه األرض!
فعندما قرأت احلديث املتقدم عن احلسني × حيث قال النبي ’:
علمي علمه وعلمه علمي ..مل أسمع منهم إال اإلشكاالت أو االعرتاضات ،رغم
أهنم من أهل العلم الدنيوي أو من أهل العلم الديني ..إال القليل..
وهنا حيسن القول ّ
أن اإللقاء والتعليم من خالق األكوان شامل جلميع
قربني ومن اجل ّن واإلنس أمجعني ،وال فرق يف ذلك بني
املخلوقات من املالئكة امل ّ
أن يكون االلقاء والتعليم ملن يف الساموات وملن يف األرضني .وسواء كان التعليم
للكبري وللطفل الصغري ،وال مانع أيضا من كون التعليم يف عوامل األنوار ،أو يف
ظلامت األرحامّ ،
معني ،أي بحسبه.
فكل كائن يأخذ بقسط ّ
وقد ورد يف الزيارة اجلامعة :خلقكم اهلل أنْوارا فجعلك ْم بِع ْر ِش ِه حم ْ ِد ِقني (.)1
األرِض،
الترصفات يف تلك العوامل بعيدة ونحن يف هذا العامل
ثم نرى
ّ
ّ
جلهلنا املرِض ،ومل نقرأ قوله تعاىل﴿ :واهلل أ ْخرجكم من بط ِ
ون أمهاتِك ْم ال
ر
ّ
ت ْعلمون ش ْيئا﴾(.)2
من الذي ع ّلمنا الرضاعة؟ من هو املع ّلم يف بطون األمهات؟

( )1من ال حيرضه الفقيه ج 2ص ،613هتذيب األحكام ج 6ص.98
( )2النحل.78 :

فسبحانك ما عبدناك ..حيث ما عرفناك!
فباملعرفة تعبد ،وبالعلم تعرف ،وال علم لنا إال ما ع ّلمتنا.
ليس العلم باحلرف فقط ،وليست العبادة باجلوارح فحسب.
بل هناك علم أبعد من احلروف ،وهناك عبادة أرقى من املظهر املكشوف!

وعيل واحلسن
وهم ّأول من محل أمانة العلم والدين ،فالنبي ’
ّ
املقرين هلل
واحلسني ^ ّأول من خلق اهلل يف عوامل الغيب واألرسار ،وهم ّأول ّ
محلهم العلم والدين فكانوا لذلك أهال.
سبحانه بالوحدان ّية ،ولذا ّ
عز وجل علمه يف األنبياء ^ وشاء سبحانه أن يكون خامتهم
وأودع اهلل ّ
النبي حممد ’ ،وهذه احلكمة بالغة مل ختف عىل ذوي األلباب يف عرصنا هذا،
التدرج) امتام
التدرج لبني البرش ،وهذا املعنى (وهو ّ
ومما يمكن لعقولنا ادراكه هو ّ
للحجة البالغة ،وحتقيق ملنتهى كامل الدين حيث ال نبي وال رسالة بعد حممد ’
وبعد دين اإلسالم.
التدرج يف املعرفة لبني
وكل ما جاء به األنبياء السابقون ^ كان من باب ّ
البرش ،و ّ
يدل واقع الدنيا عىل هذه املعاين ،وهنا نذكر من باب اإلشارة أن الكامل
ّ
لكل شء يتحقق عند االنتهاء منه ،حتى براعم األثامر.
وعندما ننظر يف مسرية البرشية عموما نجد أهنا تسري نحو االفضل
باستمرار ،مهام رأينا من جوانب سلبية .وال يقاس هذا الزمن باألزمنة السابقة،
وأتم من سابقه ،وهذا من األمور الواقعة
فكل زمن الحق يأيت بام هو أرقى
ّ

املحسوسة ،وهذا الدين خيربنا دائام بكامل آت.
ومهام قيل أو يقال فقد ثبت ذلك بالوجدان ،فضال عن الدليل والربهان،
املكرمة ،وامتدّ حتى انترش يف أرجاء
فقد بدأ الدين بقرية صغرية وهي مكة
ّ
املعمورة ،رغم العوائق واملكر والدسائس والتشويه من أعدائه.
ومع أن الذي جاء به ليس موجودا ،إال أن مضامني هذا الدين تتحدى
ذوي العقول ،والسلطان ،واألعداء ..أنه باق..
بل أكثر من ذلك :يثبت هذا الدين أنه سيمأل األرض قسطا وعدال،
اهلدى و ِد ِ
ين ْ
وسوف يظهر عىل الدين كله﴿ :هو ال ِذي أ ْرسل رسوله بِ ْ
احل رق لِي ْظ ِهره
ين ك رل ِه ول ْو ك ِره امل ْ ِ
عىل الدر ِ
رشكون﴾(.)1
ولنأخذ نموذجا واحدا نعيش معه كل يوم ،وهو نموذج احلسني × منذ
()2
مرت عىل
القرن األول هلذا الدين ،من ألف وثالث ماءة واثنان وستون سنة ّ
حادثة كربالء ،نجد ذكراها تتعاظم عاما بعد عام يف ّ
كل بقاع األرض وعند مجيع

الطبقات.
بل أكثر من ذلك :عند مجيع الناس ،حتى عند أعداء هذا الدين ،مع أن
الذين حيملون شعارها فقراء ضعفاء.
إن ظهور هذا الدين عىل ّ
كل النظريات واألديان يسري باستمرار ،وهذا بحدّ
ذاته نوع من معجزة ،ويف هذا العرص بالذات بدأت شعوب األرض تتعرف عىل
دين اإلسالم وتدخل فيه أفواجا.
( )1التوبة.33 :
( )2كان تاريخ هذه الكتابة األحد  5صفر  1422للهجرة املوافق  29نيسان  2001م.

وأما ما يتع ّلق باحلسني × فهو أشمل من كل ظاهرة عىل وجه األرض،
الروح
وهذه الظاهرة بالذات ال بدّ أن تن ّبه العقل
ّ
البرشي نحو هذا الدين ،فكأهنا ّ
التي تتحرك يف أجسام البرشية قاطبة ،وسوف تأخذ دورها الرائد لكل طبقات
وأجناس الشعوب عىل وجه األرض.
فعاشوراء نداء ألهل األرض من صوت السامء!

أي شء يف هذا الوجود من عامل الغيب واألرسار إىل واقع
عندما خيرج ّ
النّهار ال حيتاج إىل دليل أو أد ّلة ،ألن نفس وجوده بالظاهر هو منتهى واقع
نمر بسعة خاطفة عىل سرية س ّيد الكائنات ’ بام أخرب عنه من
الدليل ،فعندما ّ
مراحله األوىل يف التبليغ إىل عرصنا احلارض ،نجد أن ّ
كل ما أخرب به قد حتقق عىل
أرض الواقع ،وهذا معروف ومكشوف عند ذوي املعرفة والتحقيق.
ومن ذلك ما أخرب به عن احلسني × وما جيري معه إىل آخر الزمان،
وحصل قسم من ذلك يف الواقع ،والقسم اآلخر تدل تباشريه عىل أنه سوف
يتحقق ،وهو آت عىل يدي املصلح العاملي وهو اإلمام املنتظر .#
ولن نغوص يف تفاصيل ذلك وإنام نحاول اإلشارة اىل ابتداء أنوار
احلسني × يف العوامل السابقة عىل عاملِنا احلارض ،وهبذا يتحقق لدينا عوامل ثالثة
ضمن اعتباراتنا ،فنحن نعيش يف الوسط ،وهذا له ارتباط بالسابق وله ارتباط
باملستقبل.

ال بدّ من التنبيه عىل أن هناك عوامل عديدة ،وليست العوامل حمصورة هبذه
الثالثة ،وإنام نريد حرص املواضيع من باب االعتبار الواقعي ،وما لدينا من ظواهر
اآليات واألحاديث الرشيفة:
األول من هذه العوامل :عامل األنوار.
الثان :عاملنا املحسوس يف هذه الدنيا ،وهذا بعد مل يكتمل ومل يصل إىل
منتهى املطاف ،بل له مراحل كثرية ،وك ّلام انقَض قرن تقدّ مت البرشية بعض
األشواط ،وهذا ّ
يدل عىل أن البرشية تسري نحو األفضل بحسب الظواهر
واالعتبارات.
اإلنساين ،وهو ما
القسم الثالث من العوامل :هو وصول البرشية إىل كامهلا
ّ

تطمح اليه انسان ّية اإلنسان ،وهذا ال بدّ أن يتحقق عىل أرض الواقع قبل عوامل
متوهم.
يتوهم ّ
اآلخرة ،وليس هذا من باب الغيب كام قد ّ
من هنا نشري إىل بعض اجلوانب ،فال شك أن للحسني × خصوصية من
موضوعي جيد ذلك ثابتا بوضوح.
بتجرد
ّ
عامل األنوار ،ومن يبحث ّ
قال أمري املؤمنني × :ما برأ اهلل نسمة خريا من حممد ’(.)1
ويف حديث آخر(بحذف األسانيد) :قال اهلل تبارك وتعاىل :يا حممد إِ رين
َخ َل ْقت َ
ك َو َعلِ ّي ًا نور ًا ي ْعنِي روحا بِال بدن ق ْبل أ ْن أ ْخلق سامو ِايت وأ ْر ِِض وع ْر ِش
( )1الكايف ج 1ص.440

وب ْح ِري فل ْم تز ْل هت رللنِي ومت رجد ِين.

ثم مجعت روحيكام فجع ْلتهام و ِ
احدة فكان ْت مت رجد ِين وتقدر سنِي وهت رللنِي.
ْ
ْ
ني فصار ْت أربعة حممد و ِ
ني ثِنْت ْ ِ
ني وقس ْمت ال رثنْت ْ ِ
ثم قس ْمتها ثِنْت ْ ِ
احد وع ِ ٌّيل
ْ
و ِ
احلسني ثِنْت ِ
احد و ْ
ان.
احلسن و ْ ْ
()1
ث َّم َخ َل َق اهلل َفاطِ َم َة ِم ْن ن ٍ
ور ا ْبتدأها روحا بِال بدن ثم مسحنا بِي ِمين ِ ِه فأ ْفَض
نوره فِينا(.)2
إن ألحاديث األنوار تأويالت ومعان..

عن املفضل قال :قلت ألِب عبد اهلل × :كيف كنتم حيث كنتم يف األظلة؟
فقال :يا مفضل ،كنا ِعنْد ر ربنا ل ْيس ِعنْده أحد غ ْرينا ِيف ظلة خ ْرضاء نس ربحه
ونقدر سه وهن رلله ونم رجده و َما ِم ْن َم َل ٍك م َق َّر ٍ
وح غَ َْينَا حتى بدا له ِيف
ب َو َال ِذي ر ٍ
خ ْل ِق ْاأل ْشي ِ
اء ،فخلق ما شاء ك ْيف شاء ِمن املال ِئك ِة وغ ْ ِري ِه ْم ثم أ ْهنى ِع ْلم ذلِك
إِل ْينا(.)3
وهنا نذكر حديثا عن مراحل األنوار باختصار ،فعن اإلمام الصادق ×:
ور ْاألَن َْو ِار ا َّل ِذي ن ِّو َر ْت ِمنْه
إِن اهلل كان إِ ْذ ال كان فخلق ا ْلكان واملكان ،و َخ َل َق ن َ
ْاألَن َْوار وأ ْجرى فِ ِيه ِم ْن ن ِ
ور ِه ال ِذي ن رور ْت ِمنْه ْاألنْوار وه َو النُّور ا َّل ِذي َخ َل َق ِمنْه
ِ
ِ ِ
شء ك رون ق ْبلهام.
َ
حم َّمد ًا َو َعل ّي ًا فل ْم يزاال نور ْي ِن أول ْني إ ْذ ال ْ
( )1ويف بعض النسخ :فأضاء.
( )2الكايف ج 1ص.440
( )3الكايف ج 1ص.441

فلم يزاال جي ِري ِ
ب الط ِ
ان ط ِ
اهر ْي ِن مطهر ْي ِن ِيف ْاأل ْصال ِ
اهر ِة حتى ا ْفرتقا ِيف
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
أ ْطه ِر طاه ِرين ِيف ع ْبد اهلل وأ ِِب طالب ‘(.)1
عندما نتأمل بكل هذه األحاديث النورانية نجد الواقع قد حتقق واجتمع
كل نور مع احلسني × ،وحتى يف العوامل القادمة يكون احلسني هو نقطة
االرتكاز ،ففي اجلنان هو س ّيدها ،ويف الدنيا مصلحها ..وللمذنبني شفيعا،
ولألحرار قائدا ،وللمؤمنني هنجا ،فهو × ثمرة الشجرة وفيؤها.

متنوعات كثرية.
عندما ننظر بالنظرة الفاحصة لذات اإلنسان نجد يف كيانه ّ
مكون من ظاهر وباطن.
أوالً :أن اإلنسان ّ
ثاني ًا :أنه حيتوي ذاتا ممّيزة.
ثالث ًا :أنه يمتلك صفات ذاتية وصفات عرضية.
ولسنا بصدد هذه العناوين العريضة ،وإنام نحاول إلقاء الضوء عىل جانب
من بعضها ،ومنها نور البصرية عند اإلنسان ،وهي من أبرز مميزاته ،وهلا اشارات
يف القرآن الكريم.
عز وجل﴿ :أو من كان م ْيتا فأ ْحي ْيناه وجع ْلنا له نورا ي ْم ِيش بِ ِه ِيف الن ِ
اس
قال ّ
كمن مثله ِيف ال رظلام ِ
ت ل ْيس بِخ ِ
ارج رمنْها كذلِك ز رين ل ِ ْلكافِ ِرين ما كانو ْا
ي ْعملون﴾(.)2
( )1الكايف ج 1ص.442
( )2األنعام.122 :

النري يف بحور آيات القرآن الكريم جيد أن كل ما يف
عندما يغوص الفكر ّ
القرآن يدور حول اإلنسان ،بدء من تكوينه من الرتاب إىل الروح والنفس ،مرورا
بصفاته وأعامله ومصريه.
من هنا ندرك أن جوانب احلياة بكل معانيها تدور حول ما يتع ّلق باإلنسان،
فهو قطب الرحى ألبعاد احلياة ،ونقطة االرتكاز يف احلياة احلقيقية يف الدارين هي
احلي.
االنسان ّ
والوصف باملوت واحلياة ،والنور واهلداية والضالل ،وما شابه ذلك من
أوصاف هي حقائق واقع ّية يتّصف هبا اإلنسان.
لقد قيل الكثري حول النّور من أحاديث وتفاسري ،وعندما نتد ّبر يف حقيقة
اإلنسان نجد أنه حمتاج إىل النور أكثر من بقية املخلوقات.

بعد أن ثبت بالوجدان والربهان أن اإلنسان أرقى من أنواع احليوان ،ود ّلت
عىل ذلك اآلثار العجيبة الناجتة من أفكاره ،حيسن القول أن اإلنسان الذي أويت
واستقرت نفسه باليقني هو الذي نال السعادة من كل جوانبها،
العلم واإليامن
ّ
حيث اشتغل برض ربه وخالقه ،فمن هذا الباب جعل اهلل له نورا يميش به يف
الناس ،ألن مصدر النور من معدن الوجود ،فالباري سبحانه ينبوع النور وفيض
الوجود(.)1
فك ّلام كان اإلنسان أقرب إىل اهلل سبحانه كان مؤهال لفيض النور ،لذلك
( )1راجع مفاتيح الغيب من ص.445

كان أهل البيت ^ قبل إظهارهم يف عامل األرض محلة الدّ ين والعلم ،فالعلم
قبل نزول آدم إىل األرض ،وفيض النور قبل املخلوقات ،فاملخلوقات وعاء حلمل
العلم ،وكذلك تكون املخلوقات موقعا لألنوار .ولذا ورد يف األحاديث :ل ْيس
ا ْل ِع ْلم بِالتع رل ِم إِنام هو نور يقع ِيف ق ْل ِ
ب م ْن ي ِريد اهلل تبارك وتعاىل أ ْن َْي ِديه(.)1
إذا ثبت أن الوجود فيض والنور عطاء ،واهلداية توفيق ،وهو تعاىل القادر
عىل كل شء ،فهو الواهب لكل ما يف الوجود ،ليصل اإلنسان إىل طاعة املعبود.
فالنور جمعول وخملوق ،وقد جاء يف الدعاء :اللهم ص رل عىل حممد و ِ
آل حممد
اجع ْل ِيف ق ْلبِي نورا ،و ِيف ب ِ
رصي نورا وعىل لِس ِاين نورا وب ْني يدي نورا و ِم ْن
و ْ
خ ْل ِفي نورا وع ْن ي ِمينِي نورا وع ْن ِشام ِيل نورا ،و ِم ْن ف ْو ِقي نورا و ِم ْن ْحتتِي نورا،
اجع ْل ِيل نورا أ ْم ِيش بِ ِه ِيف الن ِ
اس ،وال ْحت ِر ْمنِي نورك ي ْوم
وع رظ ْم ِيل النرور ،و ْ
أ ْلقاك(.)2
وتكفي اآليات القرآنية حول اعطاء النور يف الدنيا واآلخرة ،قال سبحانه:
ِِ
﴿يا أَيا ال ِذين آمنوا اتقوا اهلل و ِآمنوا بِرسول ِ ِه ي ْؤتِكم ِك ْفل ِ ِ
جيعل لك ْم
ني من ر ْمحته و ْ
ْ
ْ
ر
ِ
ِ
ِ
نورا متْشون بِه وي ْغف ْر لك ْم واهلل غفور رحيم﴾(.)3

( )1بحار األنوار ج 1ص ،225واحلديث طويل ومهم.
( )2مصباح املتهجد ج 1ص.180
( )3احلديد.28 :

تقف عقولنا عاجزة عن إدراك حقائق وأبعاد الكثري من اآليات والروايات
يف حياتنا ،ألن هلا ظاهرا وباطنا ،فال ندرك كل ما نقرأ.
ويف حماولتنا سرب أرسار احلسني × نشري إىل بعض اجلوانب ،منها ما يف
تفسري القمي حول اآلية املباركة﴿ :ووص ْينا ْ ِ
اإلنسان بِوالِد ْي ِه إِ ْحسانا محلتْه أ رمه
محله وفِصاله ثالثون ش ْهرا﴾(.)1
ك ْرها ووضعتْه ك ْرها و ْ
قال :اإلحسان رسول اهلل ’ ،وقوله ﴿بوالديه﴾ إنام عنى احلسن
واحلسني ‘ ،ثم عطف عىل احلسني × فقال﴿ :محلته أمه كرها ووضعته
كرها﴾ وذلك أن اهلل أ ْخرب رسول اهلل | وبرشه بِا ْحلس ْ ِ
محلِ ِه وأن
ني × ق ْبل ْ
ِْ
اإلمامة تكون ِيف و ْل ِد ِه إِىل ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة.
ثم أ ْخربه بِام ي ِصيبه ِمن ا ْلقت ِْل وامل ِصيب ِة ِيف ن ْف ِس ِه وو ْل ِد ِه ،ثم عوضه بِأ ْن جعل
ِْ
اإلمامة ِيف ع ِقبِ ِه وأ ْعلمه أنه ي ْقتل ثم ير رده إِىل الدر نْيا وينْرصه (.)2
عن حذيفة بن اليامن قال :رأيت النبي ’ آخذا بيد احلسني بن عيل ‘
وهو يقول يا أَيا الناسَ :ه َذا احل َس ْني ْبن َع ِ ٍّيل َفا ْع ِرفوه َف َو ا َّل ِذي َن ْف ِيس بِ َي ِد ِه إِنَّه َل ِفي
يه ِيف اجلن َِّة و ِحمبي ِحمب ِ
اجلن َِّة و ِحمب ِ
يه ِيف اجلنَّة(.)3
ِّ
َ ِّ
َ ِّ
( )1األحقاف.15 :
( )2تفسري القمي ج 2ص.297
( )3األمايل للصدوق ص.597

خاصة ،وهي
وهناك أحاديث كثرية حول ما يتع ّلق باحلسن واحلسني ‘ ّ
مما أمجعت األمة عىل صدورها ،ومعظم هذه األحاديث الرشيفة دالة عىل أن
األئمة ^ محلة الرسالة بعد النبي ’ ،ويكفي معاين هذا احلديث عن سليم
بن قيس عن سلامن الفارِس قال :كان احلسني × عىل فخذ رسول اهلل ’
ِ
اإل َمام ا ْبن ْ ِ
ْت ْ ِ
اإل َما ِم َأبو
السا َد ِة َأن َ
وهو يقبله ويقولَ :أن َ
الس ِّيد َأبو َّ
الس ِّيد ا ْبن َّ
ْت َّ
ك وت ِ
ِ
ِ
ِ
َاسعه ْم َقائِمه ْم(.)1
ْاألَئِ َّم ِة َأن َ
ْت احل َّجة ا ْبن احل َّجة َأبو احل َج ِج ت ْس َع ٌة م ْن ص ْلبِ َ َ
هذه النامذج من األحاديث الرشيفة ّ
تدل عىل العظمة التي تتمثل
باحلسني × من كل اجلوانب ،فاحلسني × أحب اخللق ألهل السامء(.)2

من املعلوم أنه قد اجتمع يف احلسني × ما مل جيتمع يف غريه قط.
والتعرف عىل سادة اخلالئق حيتاج ألبحاث ال حتصيها األقالم ،وإنّام يمكن
ّ
تتلمس خيطا من األنوار بالتعرف عىل ضياء من األرسار
للقلوب الصادقة أن ّ
التي اجتمعت باحلسني × ،وعندما نحاول رسم بعض احلروف جيذبنا تداعي
األفكار ،وهذا جيعلنا نتيه هنا ونتع ّثر هناك..
فاألحاديث عن السادة والوالية وأهل البيت ^ واحلسني ×
عمن ال ينطق عن اهلوى ،أال وهو س ّيد الكائنات حممد ’.
باخلصوص صادرة ّ
وعندما نقف مع فقرات احلديث ومعانيه ،نجد أنفسنا وعقولنا قارصة عن

( )1بحار األنوار ج 43ص.295
( )2مضمون حديث يف بحار األنوار ج 43ص.297

إدراك أبعاد ومرامي هذا احلديث الرشيف.
اختص باحلسني × من
التعرف عىل بعض اجلوانب مما
ّ
وعندما نحاول ّ
النبي األعظم حممد بن عبد اهلل ’ ال نجد أحدا يفوق احلسني × إال أمري
املؤمنني عيل × والد احلسني ‘ ،وهو الذي قيل بحقه أنه نفس النبي ’،
فللحسني × خصوصيات مل يتصف هبا أحد من اخللق قط ،ال قبله وال بعده.
نص هذا احلديث ،فضال عن األحاديث األخرى
وهذه املعاين تعرف من ّ
التي ال حرص هلا ،فاحلسني × س ّيد يف الدنيا وسيدّ بالشهادة ،وسيد يف اجلنة!
وسيد عىل القلوب!
وعندما نريد أن نطبق هذا احلديث عىل أرض الواقع نتلمس مصاديقه
الواقعية ،فلو جتاوزنا الوقوف عند عوامل األنوار لألئمة األطهار ،ومل نقف أيضا
عند عوامل الوحي واملغ ّيبات ،وتأ ّملنا فقط واقع احلياة الطبيعية لوجدناها كذلك،
ْت
فعندما كان احلسني × طفال يف حياة جدّ ه ’ خاطبه هبذا احلديثَ :أن َ
ك ،و ت ِ
ِ
ِ
ِ
َاسعه ْم َقائِمهم(..)1
احل َّجة ا ْبن احل َّجة َأبو احل َججِ  ،ت ْس َع ًة م ْن ص ْلبِ َ َ
ندرك من ذلك املعاين احلقيقية للحجة ،وهنا يظهر املراد من اآليات القرآنية
حول اهلداية للخلق ،ومعاين احلجة عىل اخلالئق ،ومنها قوله سبحانه﴿ :إِنام أنت
م ِ
نذر ولِك رل ق ْوم هاد﴾(.)2
وقوله عز من قائل﴿ :ولقدْ وص ْلنا هلم ا ْلق ْول لعله ْم يتذكرون﴾(.)3
( )1مناقب آل أِب طالب ج 4ص.71
( )2الرعد.7 :
( )3القصص.51 :

ولنقف مع اآليتني بعيدا عام قاله املفسون يف ظواهر اآليات ،وننقل هذا
املبني لآلية ،فعن أِب جعفر الباقر × يف قول اهلل ﴿إِنام أنْت من ِْذر ولِك رل
احلديث ّ
ق ْوم هاد﴾ ،قال رسول اهلل | :املن ِْذر ،و ِيف ك رل زمان ِمنا هاديا [هاد] َْي ِدَيِ ْم
احدا بعد و ِ
إِىل ما جاء بِ ِه نبِي اهلل ،ثم ْاهلداة ِمن بع ِد ع ِيل ثم ْاألو ِصياء و ِ
احد (.)1
ْ
ْ
ْ ْ
ر
ٍّ
ويف حديث عنه × :واهلل ما ذهب ْت ِمنا وما زال ْت فِينا إِىل الساعة(.)2
وتوجد الكثري من الروايات حول هذا املعنى مع تعدّ د العبارات ،ومن هنا
تظهر حكمة القائم املنتظر .#

عندما يريد الباحث اثبات حقيقة من احلقائق ال بد له من االعتامد عىل
مصادر ثابتة يف واقع احلياة والوجود ،وقد ثبت أن احلسني × جممع احلقائق
ومستودع أرسار هذا الدين ،وعرفنا ذلك بالنصوص الرصحية الواضحة عن س ّيد
الكائنات حممد ’ ،وقرأنا قوله :أنت االمام بن اإلمام.
ْت َأ ْصل
ونقرأ يف بيان اآلية ﴿ولكل قوم هاد﴾ قول الرسول ’َ :أن َ
ِ
ِ
ين َو َمنَار ْ ِ
الدِّ ِ
ني َأ ْش َهد َل َك بِ َذلِك(.)3
اإل َيام ِن َوغَا َية ْاهلدَ ى َو َقائد ا ْلغ ِّر امل َح َّجل َ
فعندما مجع الرسول ’ للحسني ما تقدّ م وما تأخر أدركنا أن حقائق
الدين والدنيا واآلخرة مت ّثلت باحلسني × واقعا ،عندما وصفه بالسيد واإلمام
واحلجة وأبو احلجج التسعة وخامتهم تاسعهم الذي يمأل األرض قسطا ،وشعاره
( )1بصائر الدرجات ج 1ص.29
( )2بصائر الدرجات ج 1ص.30
( )3بصائر الدرجات ج 1ص.31

يا حسني ..وعندما نقرأ يف ّ
كل زمان آثار احلسني ،وأوصافه ،ونتائج ذكره ×،
التعرف عىل أرساره؟!
نعجز عن البيان ،فكيف نتمكن من ّ
إن عقولنا قارصة عن إدراك أوصافه ،فكيف ال تكون كليلة عن ادراك
أرسار ذاته؟! وانّام نحاول أن نيضء بصائرنا من خيط أنواره ،ويف احلديث أنه:
السيد ،واالمام ،واحلجة.
وتنضوي حتت هذه األلفاظ والكلامت أرسار أبعد من الظواهر ،وأسمى
من ادراكاتنا ،وأعىل مما ترسمه أفكارنا وأقالمنا.
حق ما من احلقوق.
ألن لفظ احلجة ما حيت ّج به عند احلصول عىل ٍّ
من هنا حيسن القول ّ
أن ذلك لبيان غاية كربى وهي :هداية اخللق.
وقد أوجد اهلل سبحانه املخلوقات لغاية وحكمة ،ومن أرقى املخلوقات
اإلنسان ،فهو األسمى بينها ،وعليه وألجله تتمحور بقية املخلوقات ،ألن األدنى
خص اهلل عز وجل اإلنسان هبذه اخلصوصيات دون غريه ،مما
يتبع األسمى ،وقد ّ
هو معلوم يف جواب املالئكة﴿ :قال إِ رين أ ْعلم ما ال ت ْعلمون * وعلم آدم األ ْسامء
كلها﴾(.)1

عندما ننظر لإلنسان نجد العناية الفائقة بكيان هذا املخلوق من ابتدائه إىل
ما ال هناية:
أوالً :خلقه اهلل بيده ،وخلق له زوجة ،وأسكنه اجلنة.
( )1البقرة.31-30 :

ثاني ًا :أهبطه اىل هذه األرض ملسرية كبرية يبدأها اإلنسان عىل هذا الكوكب
للنمو واالرتقاء.
بعد أن خصه بميزات خاصة قابلة
ّ
السمو
ثالث ًا :ع ّلمه كل األسامء ،ثم أمره وك ّلفه بتكاليف تساعده عىل
ّ
والرفعة ،وأعد له جنّات وفردوس.
رابع ًا :كان تكوين اإلنسان فريدا بني الكائنات ومجيع املخلوقات ،فهو
النموذج اجلامع لكل ما خلقه اهلل عز وجل من كائنات ح ّية ومن مجاد ونبات
وحيوان( .)1ويف اإلنسان نموذج عن املالئكة ^ ،لذلك اجتمعت فيه األضداد.
خامس ًا  :اختار اهلل سبحانه من بني آدم أنبياء ورسل وأولياء وحجج وأدلة
محلهم ^ املناهج والعلوم واألمانة
عىل الرصاط املستقيم هلداية مجيع اخلالئق ،و ّ
للتبليغ.
وعندما نقرأ ونتابع مسرية البرش ّية من بني آدم نجد أهنا بدأت عىل األرض
بآدم وزوجته ‘ ،ثم تكاثرت البرشية من قرن آلخر ،ومن زمن اىل زمان ،ومن
جيل جليل ،حتى يشاء اهلل عز وجل ،ثم إىل دور آخر ملسرية اإلنسان يف اآلخرة.
وضمن هذه األدوار والقرون كانت حلقة األنبياء واألوصياء عليهم
أفضل الصالة والسالم ،فختمت بس ّيد األنبياء واملرسلني وبآله احلجج
امليامني ^ ،وهم محلة آخر أمانة وأمجع رسالة من السامء ألهل األرض ،حيث
ختمت الرساالت بالقرآن املجيد ،وختمت النبوات بس ّيد املرسلني حممد ’.
من هنا بدأ االمتحان الدقيق للعقول والنفوس البرشية ،فقد حتقق االنتصار
عىل اجلاهلية يف زمن الرسول األعظم ’ ،ثم عادت اجلاهلية ّ
تطل برأسها من
( )1قيل :أتزعم أنك جرم صغري * وفيك انطوى العامل األكرب.

جديد للقضاء عىل هذا الدين احلنيف والنهج اللطيف ،فام ان ل ّبى الرسول ’
نداء خالقه حتى بدأ بروز مكر اجلاهلية اجلهالء ،فكان بدء السيل قطرة بسقيفة
بني ساعدة ،وقالوا :منّا أمري ومنكم أمري(.)1
ونعود للحديث الرشيف الذي خوطب به احلسني × وهو يف زمن
الطفولة جالس عىل فخذ الرسول األعظم ’ حيث خياطبه :أنت السيد ..أنت
اإلمام ..أنت احلجة ابن احلجة أبو احلجج ،تسعة من صلبك وتاسعهم قائمهم(.)2
فمن هذا اخلطاب وشبهه ندرك وجوب اتّباع احلجة واتباع اإلمام املفرتض
الطاعة ،واتباع السيد املطاع ،الذي ف ْرضه من اهلل عز وجل ،ألن طاعة احلجة هي
طاعة اهلل سبحانه ،وآيات الطاعة معروفة يف القرآن املجيد.
واحلجة عىل اإلنسان حجتان :حجة باطنة وحجة ظاهرة ،وكالمها واجب
االمتثال والطاعة ،وهذا الوجوب حيكم به العقل السليم والرشع القويم.
فاحلجة الباطنة عىل االنسان هي القلب السليم ،وهي ترشد اإلنسان
للحق.
والويص الذي خيتاره اهلل لعباده ،الذي
أما احلجة الظاهرة فهي النبي ’،
ّ
يكمل دور النبي الذي اختاره اهلل لتبليغ وتعليم الرسالة ،فأي انسان لديه ِمسكة
من عقل ،ومت ّيز يف قلب جيب عليه االتباع والطاعة.
فقلب االنسان نقطة االرتكاز لتلقي األنوار التي تفيض من شعاع نور
( )1من مل يعرف فلرياجع التاريخ! كوقعة صفني ص ،91الكايف ج 8ص ،58وغريها من املصادر.
( )2تفاصيل احلديث يف بحار األنوار ج 43ص ،295وحيسن مراجعة أصول الكايف ج 1من
احلجة.
ص 168حول ّ

الساموات واألرض عىل الكائنات دون انقطاع.
مصمم الستقبال األنوار املضيئة ،لكنه جهاز دقيق جدا مع ّقد
وكأنه جهاز
ّ
بمنهاج استعامله ،فمن حيسن االستعامل ال يفوته ضياء تلك األنوار ،ومن ال
حيسن يبقى فارغا ،ألنه ع ّطل مفتاح اجلهاز.
ومن هنا كانت اهلداية أو الضالل والغواية ،ويف القرآن الكريم الكثري حول
القلب وأدواره(.)1
وأما األنبياء ^ فقد اختارهم اهلل حلمل أمانات السامء ألهل األرض،
فجاؤوا باملعاجز والكرامات إليقاظ القلوب الغافلة ،وفتح العقول املغلقة،
وتعليم اجلهالء وتنبيه مجود العقالء ،وحتذير األتقياء ،وهداية التائهني يف البيداء.
قال تعاىل﴿ :وما كنا مع رذبِني حتى ن ْبعث رسوال﴾(.)2
وقد محل الرسول ’ أمانة األولني واآلخرين ،وأرشد ّ
ودل األمة عىل
من حيمل تلك األمانة من بعده(.)3
إن مجيع أفراد األمة من زمن النبي ’ يقرؤون هذا احلديث الرشيف :إين
تارك فيكم الثقلني(.)4

( )1منها قوله تعاىل﴿ :هل ْم قلوب ال ي ْفقهون ِهبا وهل ْم أعْني ال ي ْب ِرصون ِهبا وهل ْم آذان ال ي ْسمعون
ِهبا﴾ [األعراف ]179 :
( )2اإلرساء.15 :
( )3والنصوص واضحة حول ذلك ملن كان له قلب!
( )4القرآن والعرتة ،ولن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض.

الثقل األول :القرآن الكريم ،والثقل الثاين :العرتة الطاهرة.
فساممها ثقلني إعظاما وتفخيام لشأهنام(.)1
أمل نقرأ أول تبليغ حلامل القرآن؟
﴿ إِنا سن ْل ِقي عل ْيك ق ْوال ث ِقيال﴾(.)2
وكم نر ّدد أيضا قوله تعاىل؟
﴿ قل ال أ ْسألك ْم عل ْي ِه أ ْجرا إِال املودة ِيف ا ْلق ْربى﴾(.)3
وهذه االشارات كافية عند ذوي األلباب لبيان عظمة وخطر الثقلني وما
يرتتب عىل تركهام.
اللهم ع رر ْفنِي حجتك فإِنك إِ ْن مل ْ تع رر ْفنِي حجتك ضل ْلت ع ْن ِدينِي(.)4
عن العبد الصالح × :إِن ْ
هلل عىل خ ْل ِق ِه إِال بِإِمام حتى
احلجة ال تقوم ِ
ي ْعرف(.)5
صامم األمان هلذا
وتوجد عرشات األحاديث حول هذه املعاين
وتتضمن ّ
ّ
الدين وبيان صونه ،ونشري هنا اىل هذا احلديث الرشيف عن أِب عبد اهلل ×:

( )1راجع رشح الكايف ج 2ص 465لصدر املتأهلني.
( )2املزّ رمل.5 :
( )3الشورى.23 :
( )4الكايف ج 1ص.337
حي يعرف.
( )5الكايف ج 1ص ،177ويف روايةّ :

اخل ْل ِق َو َب ْعدَ َْ
اخل ْل ِق َو َم َع َْ
احل َّجة َق ْب َل َْ
اخل ْلق(.)1
هذا احلديث الرشيف من أدق املعاين يف مضامنيه ،ففيه إشارات:
األول :قبل هذا اخللق.
والثان :هلداية هذا اخللق.
والثالث :الغاية النهائية(.)2
وقد اجتمعت الثالثة يف احلسني ×.

عندما نتدبر بنظرة دقيقة نجد أن لكل موجود وخملوق ذاتا وأوصافا وغاية،
واألنبياء واحلجج ^ من ضمن دائرة املخلوقات ،وهذه الدائرة مرتفعة ومم ّيزة
بحد ذاهتا عن بقية املخلوقات ،فلبدء خلقها خصوصية حدّ دها اخلالق سبحانه
بقدرته وعلمه ،وقد تقدّ مت االشارة اىل أن أول املخلوقات هو نور النبي
وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني^.
حممد ’
ّ
وخصوصية هؤالء قبل اخللق واختصاص اخلالق سبحانه هلم ّ
يدل عىل أن
احلجة قبل اخللق ،حيث ال خلق بعد.
وهنا نقول :ال جمال للتحليالت التي يمكن أن تبتكرها األذهان ،ألننا نحن
من املخلوقات األدنى عىل هذه األرض نسبة لعوامل األنوار ،من هنا يكون الفارق
األساِس بني التابع واملتبوع ،فاملتبوع هو األرقى ،والتابع له هو األدنى من حيث
( )1نفس املصدر.
( )2راجع رشح الكايف ج 2ص 468لصدر املتأهلني.

املعنى.
فاحلجة ابتداء قبل اخللق ،قائم بذاته ،قريب من خالقه.
وعندما نقرأ لفظ النور ندرك أنه قائم بذاته وينتفع ما دونه بشعاعه ،فالغاية
األوىل لذاته ،وبالتبعية يرشح النور عىل غريه ،فاحلجة قبل اخللق متوجه ملا هو
أعىل ،أي نحو خالقه ،وبعد اخللق يرتشح منه نحو املخلوقات ،فعندما يتّبع احلجة
حتصل اهلداية للتابع ،واحلجة ليست متوقفة عىل وجود التابع ،فيكون حجة قبل
اخللق ،ويكون حجة مع اخللق أيضا.
وقد قال الباحثون :قد يكون اليشء بنفسه لنفسه ،وقد يكون له وجود
نسبي ،وقد ذكروا لذلك مثاال هو النفس الناطقة ،فلها وجودان :وجودها لنفسها
النسبي وهو نفسيتها
وهو وجودها احلقيقي ،ووجودها للبدن وهو وجودها
ّ
و تدبريها للبدن ،لذلك قالوا :اذا انقطع تعلقها عن البدن زالت نفسيتها ومل تزل
ذاهتا وحقيقتها ،ألن وجودها النسبي غري وجودها احلقيقي(.)1
بخالف األعراض والصور التي وجودها احلقيقي هو بعينه وجودها
النسبي ،فإذا زالت عن ّ
املحل بطلت.
فالنبي واألئمة ^ خملوقون أنوارا قبل هذا اخللق ،فهم حجج قبل اخللق،
وشاءت احلكمة اإلهلية أن يكون وجودهم مع اخللق هلداية اخللق.
وللحسني × خصوصيات وهو يف عامل األنوار ،وله خصوصيات مع
النبي املختار ’ ،وله ميزات مع آله األطهار^.

( )1هذا املعنى مقتبس من أقوال صدر املتأهلني يف رشح الكايف ج 2ص .468آمل التدبر بذلك.

ومنها اجتامع والتقاء األنوار اخلمسة بذاته ،فهو خامس أهل الكساء ،ومنه
امتدّ خيط النور إماما بعد إمام وحجة بعد حجة ،حتى استقرت باحلجة القائم
املنتظر .)1(#
لذلك كان خلصوصيات احلسني × ميزة خاصة ،وعندما نبحث مراحله
األوىل يف عامل األنوار ،أو مراحله الثانية مع النبي املختار ،أو مراحله يف حياته مع
األبرار ،نجد يف كل هذه املراحل الكثري من اخلصوصيات التي امتاز هبا مع
مشاركته ملن اختارهم اهلل سبحانه هداة وأئمة ،ومنارا وقدوة للمؤمنني.
وكل مرحلة من هذه املراحل حتتاج ألبحاث ال حدود ملنتهاها ،لذلك
نختار نامذج واشارات.

من يبحث يف خزائن املكنونات وما حوته املخطوطات جيد أشعة وخيوط
تشع عىل صفحات القلوب وتفتح
أنوار واضحة ،ومنها هذه الومضات التي ّ
نوافذ املعرفة ملكنونات الغيوب ،وهنا ننقل هذه املقطوعة حرفيا حول خلق
األنوار.
روي عن أمري املؤمنني عيل بن أِب طالب × أنه قال:
إن اهلل حني شاء تقدير اخلليقة وذ ْرء الربية وإبداع املبدعات ،نصب اخللق
يف صور كاهلباء قبل د ْح ِو األرض ورفع السامء ،وهو يف انفراد ملكوته وتوحد
جربوته ،فأتاح نورا من نوره فلمع ،ونزع قبسا من ضيائه فسطع.
( )1بحثنا خاص باإلمام احلسني × ،وان كانت االرض ال ختلو من حجة وإال ساخت.

ثم اجتمع النور يف وسط تلك الصور اخلفية فوافق ذلك صورة نبينا
حممد | ،فقال اهلل عز من قائل :أنت املختار املنْت ََخب ،وعندك مستو َدع نوري
أسطح البطحاء ،وأ ْمرج املاء ،وأرفع السامء ،وأجعل
وكنوز هدايتي ،من أجلك ْ
الثواب والعقاب واجلنة والنار ،وأنصب أهل بيتك للهداية ،وأوتيهم من مكنون
علمي ما ال يشكل عليهم دقيق وال ي ْعيِ ِ
يه ْم خفي ،وأجعلهم حجتي عىل بريتي،
واملنبهني عىل قدريت ووحدانيتي.
ثم أخذ اهلل الشهادة عليهم بالربوبية واإلخالص وبالوحدانية ،فبعد ْ
أخ ِذ
ما أخذ من ذلك شاب ببصائر اخللق انتخاب حممد وآله ،وأراهم أن اهلداية معه
والنور له واإلمامة يف آله ،تقديام لسنة العدل ،وليكون اإلعذار متقدما.
ثم أخفى اهلل اخلليقة يف غ ْيبه ،وغيبها يف مكنون علمه.
ثم نصب العوامل وبسط الزمان ،ومرج املاء ،وأثار الزبد ،وأهاج الدخان،
فطفا عرشه عىل املاء ،فسطح األرض عىل ظهر املاء ،وأخرج من املاء دخانا فجعله
السامء ،ثم استجلبهام اىل الطاعة فأذعنتا باالستجابة.
ثم أنشأ اهلل املالئكة من أنوار أبدعها ،وأرواح اخرتعها ،وقرن بتوحيده نبوة
حممد | فشهرت يف السامء قبل بعثته يف األرض.
فلام خلق اهلل آدم أبان فضله للمالئكة ،وأراهم ما خصه به من سابق العلم
من حيث عرفه عند استنبائه إياه أسامء األشياء ،فجعل اهلل آدم حمرابا وكعبة وبابا
وقبلة أسجد إليها األبرار والروحانيني األنوار ،ثم نبه آدم عىل مستودعه ،وكشف
له عن خطر ما ائتمنه عليه ،بعد ما سامه إماما عند املالئكة ،فكان حظ آدم من
اخلري ما أراه من مستودع نورنا.

ومل يزل اهلل تعاىل خيبأ النور حتت الزمان إىل أن فضل حممدا | يف ظاهر
الفرتات ،فدعى الناس ظاهرا وباطنا ،وندهبم رسا وإعالنا ،واستدعى عليه
السالم التنبيه عىل العهد الذي قدمه إىل الذ رر قبل الن ْسل ،فمن وافقه وقبس من
مصباح النور املقدم اهتدى اىل رسه ،واستبان واضح أمره ،ومن أبلسته الغفلة
استحق السخط.
ثم انتقل النور اىل غرائزنا ،وملع يف أئمتنا ،فنحن أنوار السامء وأنوار
األرض ،فبنا النجاة ،ومنا مكنون العلم ،وإلينا مصري األمور ،وبمهدينا تنقطع
احلجج ،خامتة األئمة ،ومنقذ األمة ،وغاية النور ،ومصدر األمور ،فنحن أفضل
املخلوقني ،وأرشف املوحدين ،وحجج رب العاملني ،فليهنأ بالنعمة من متسك
بواليتنا ،وقبض عىل ع ْر َوتنا(.)1
تدرك هذه األنوار من ذوي األبصار ،وحيمل األتقياء األبرار األرسار،
ونحن اليوم يف الشهر املبارك للنبي املختار(.)2
جولة فكر :لقد أودع اهلل يف اإلنسان ودائع كثرية وأعظمها العقل البرشي،
فهو احلاكم ،كام أودع يف الكائنات واملخلوقات ودائع ال حرص هلا ،وال بدّ أن
يعرض ّ
كل ما جيول به الفكر عىل موازين العقل السليم ،وهلذا العقل مراحل
للنمو.
لكل خملوق أوصاف ،وله مراحل للنمو والتكامل ،ومصدر املخلوقات
( )1مروج الذهب للمسعودي ج 1ص.42
( )2أول ربيع األول سنة  1422هـ.

ّ
بكل أبعادها هو اخلالق عز وجل ،سواء كانت من املحسوسات أو مما هو وراء
ذلك ،فارسار اخللق أبعد مما ألِفته أفكارنا.
إن جمال عقولنا تنمو فيام نكتسبه يف عامل املحسوسات ،وأما ما هو من عامل
األنوار فتبقى عقولنا قارصة عنه ،وهذا القصور ال خيفى عىل املنصفني لواقع
والنمو لكل كائن حيصل بحسب ما حييط به.
وجودههم،
ّ
من املتسامل عليه أن لكل خملوق ابتداء ،وقد ندرك هذا أو ذاك عند ابتداء
وجوده يف عاملنا املحسوس ،ولكن هناك مراحل وأطوار يف عوامل الغيوب ال
ندرك ابتداء هذا او ذاك فيها ،من هنا نعلم إمجاال أنه يوجد ابتداء لكثري من
املخلوقات يف غري عاملنا املحسوس ،فعندما نقرأ حديثا عام وراء املحسوسات
نشعر باحلرية فضال عن اإلنكار ،وهذا ناتج عن التصاق افكارنا بام خيضع
للحواس اخلمس ،بينام ثبت علميا أن ما فوق احلواس ال حرص له ،ومنها عوامل
النور.
وألجل تقريب املعاين لألذهان أطلق العلامء مصطلح السنني الضوئية،
وأدخل يف مناهج التعليم حيث أخذت رسعة الضوء مقياسا.
أشري هذه االشارة هبذه الكلامت ألنني أحاول رسم بعض احلروف عن
عوامل األنوار التي نأخذها من آيات أو أحاديث وروايات.
وري ،ا ْبتَدَ َعه ِم ْن ن ِ
قال رسول اهلل ’َ :أ َّول َما َخ َل َق اهلل ن ِ
ور ِه َو ْاش َت َّقه ِم ْن

َج َال ِل َع َظ َمتِه(.)1
وهنا نذكر حديثا آخر تقدّ م فيه توضيح لذلك ،فعن املفضل قال :قلت ألِب
عبد اهلل × :كيف كنتم حيث كنتم يف األظلة؟
فقال :يا مفضل ،كنا ِعنْد ر ربنا ل ْيس ِعنْده أحد غ ْرينا ِيف ظلة خ ْرضاء نس ربحه
ونقدر سه وهن رلله ونم رجده و َما ِم ْن َم َل ٍك م َق َّر ٍ
وح غَ َْينَا حتى بدا له ِيف
ب َو َال ِذي ر ٍ
خ ْل ِق ْاأل ْشي ِ
اء ،فخلق ما شاء ك ْيف شاء ِمن املال ِئك ِة وغ ْ ِري ِه ْم ثم أ ْهنى ِع ْلم ذلِك
إِل ْينا(.)2
واألحاديث حول هذه املعاين عديدة تدل بمضامينها عىل أن النبي حممد
وآله عليه وعليهم السالم هم أول ما خلق اهلل من املخلوقات ،وعوامل األنوار ال
نعرف عنها شيئا إال ما وصلنا عن طريق األوصاف ،فالنور الذي قد نتحدث عنه
ليس كاألنوار املعلومة عندنا عىل هذه األرض ،بل هو من نوع آخر ،والتعابري
بلفظ النور من باب أوضح املحسوسات.

عندما ننظر يف هذا الكون ندرك أنه مل يكن فكان ،وهذا ما تعارفوا عليه بأنه
حادث زماين(.)3
وعندما نتد ّبر ذلك ندرك أيضا أن خلق الكون كان لغاية ،اذ الغايات من
وجود كل شء هي األسمى.
( )1بحار األنوار ج 15ص.24
( )2الكايف ج 1ص.441
( )3راجع املظاهر اإلهلية ص ،108املظهر السابع.

فالوجدان حاكم قبل الربهان أن غاية الكون ليست لذاته ،بل هو ألمر
أسمى مما هو موجود.
ألن خلق الساموات واألرض وما بينهام وما فيهام ملا هو أسمى منهامّ ،
فكل
ما فيهام يسري إىل غاية ذاتية أصيلة بحدّ ذاهتا ،ويمكن القول أ ّنه ال بدّ من وصول
هذا الكون بام فيه اىل اخلري املحض ،وانتهاء الرشور ،ورفض النقائص ،وارتفاع
الظلمة ،وال بدّ من الوصول اىل نور حمض ال ظلمة فيه ،واىل متام ال نقص فيه أو
معه ،وهذا ما يمكن إدراكه من اآلية املباركة ﴿ويكون الدين كله هلل﴾ ،والوصول
اىل هذا اهلدف ال بدّ هلذا الدين من ق ريم.
والق ّيم ال بدّ أن يكون حجة ،لذلك أراد اهلل سبحانه وتعاىل أن تكون احلجة
حاوية للكامل بكل معانية ،ومدركة للكون بكل ما فيه ،وهذا ما ندركه من مرور
أنوار احلجج بكل ما خلق اهلل من أكوان وخملوقات يف هذه العوامل ،بدء من سدرة
املنتهى اىل ما ال هناية لوصفه.
فعندما نقرأ بتدبر ابتداء خلق األنوار ،وختام مبعث املختار ،نستنبط اهلدف
األسمى والغاية الكربى من خلق هذه العوامل واألكوان.
فالقصور الشاخمة غاية لسكاهنا ،والبساتني املثمرة مقصد لزوارها ،واألهنار
اجلارية للناظرين إليها ،والنامرق املصفوفة ألهلها ،والنعيم والتسنيم جوائز
للمتقني ،ونحن يف هذه الدنيا عىل شواطئ األبحر نحتاج اىل سفينة متينة تبحر بنا
اىل شواطئ النجاة البعيدة لنصل هبا إىل األمان واالطمئنان ،فال بد من اختيار من
جعله اهلل ربانا للسفينة.

كثريا ما نردد هذ العبارة :لكن سفينة احلسني أوسع وأرسع.
هذه السفينة صنع رشاعها من ابتداء عامل األنوار ،لذلك كان اجلواب
ربته ،فقالِ :ع ْل ِمي ِع ْلمهَ ،و ِع ْلمه
حلذيفة من النبي املختار ’ :فأت ْيت النبِ ري فأ ْخ ْ
ِع ْل ِميَ ،وإِنَّا َلنَ ْع َلم بِا ْلكَائِ ِن َق ْب َل َك ْينونَتِه(..)1
هذا العلم الذي بدأ من ابتداء عوامل األنوار لتكون احلجة عىل مجيع
أقرت به املالئكة بعد خلقها ،فعندما يغوص الباحث
املخلوقات أبلغ ،وهذا ما ّ
يف عوامل األنوار للحجج األطهار جيد هلم نفحات فاضت بحروف الكلامت.
منها هذه التعابري للحسني × من دعائه يوم عرفةَ :أن َ ِ َ
ت
رش ْق َ
ْت ا َّلذي أ ْ َ
ْاألَن َْو َار ِيف قل ِ
[و َو َجد َ
وك َو َو َّحد َ
ك َحتَّى َع َرف َ
وب َأ ْولِ َيائِ َ
ْت ا َّل ِذي
وك]َ ،و َأن َ
وك َ
ت ْاألَ ْغ َي َار َع ْن قل ِ
وب َأ ِح َّبائِ َ
ك َحتَّى َمل ْ حيِ ُّبوا ِس َواك (.)2
َأ َز ْل َ
من هنا يمكن القول أن االبتداء كان يف عامل األنوار :كنّا بعرشه حمدقني..

كلامت فيها تعاريف :الواجب ،املمكن ،واملستحيل.
واجب الوجود هو اهلل اخلالق لكل شء.
هذه الكلامت تصالح عليها الفالسفة واحلكامء ،وجعلوا لكل لفظ تعاريف
( )1تقدم احلديث عن البحار ج 44ص.185
( )2إقبال األعامل ج 1ص.349

معينة من باب تقريب املعاين لألذهان.
ومن هذه التعاريف تعريف (الواجب لذاته) :هو املوجود الذي ال تكون
ذاته قابل ًة للعدم أص ً
ال مع قطع النظر عن غَيه ،بل يكون رضوري الوجود(.)1
ولفظ الواجب من األلفاظ املشرتكة وله تقسيامت واعتبارات.

وهنا نشري إىل الكون واإلنسان ،ألن اإلنسان هو صفوة الكائنات بكل
معانيها مهام قيل أو يقال.
رس من األرسار ال ينكشف إال بعد إكامل الدورة.
واإلنسان ّ
فهو يف هذه الدنيا بنصف الطريق تقريبا ،وسريه يف كل طور من األطوار له
مرحلة ابتداءّ ،
وكل خملوق له ابتداء وهو سائر اىل هناية غايته ،وسري اإلنسان مم ّيز
عن سري غريه ،فعندما ننظر اىل مراحل حياتنا الدنيوية نجد ابتداءنا من مراحل
الوالدة ،ولكن ليس هو االبتداء األو ّيل ،بل هناك ابتداء لإلنسان قبل عامل
األصالب( ،)2وقبل عامل األرحام ،وهذا ما بدأ تقدّ م العلوم يكتشفه رويدا رويدا،
ويبقى هذا االكتشاف بحدود املحسوسات ضمن دراسة عامل اجلينات.
وليس لدى العلم املخربي واآليل أكثر مما هو حمسوس حتت املختربات،
حتى ولو كانت حتت األشعة احلمراء.
فاإلنسان ك ّلام اكتشف شيئا ما يبقى أمامه جماهيل ال حرص هلا حياول
( )1رشح املصطلحات الكالمية ص.383
( )2راجع كتابنا حول خلق اإلنسان من الصلب (خمطوط).

التعرف عليها ،سواء كان ذلك بغيب نفسه (أي بذاته) أو مما هو من الكائنات
األخرى يف الكون الفسيح.
فنامذج األرسار كامنة بذات اإلنسان ،وعندما نقول أنه صفوة فمعناه أن
كل ذرة وخلية وجينة هي من عصارات مجيع الكائنات ،بدء من الرتاب مرورا
باألرواح والنفوس ،اىل شفافية األنوار وشعاعها ،وانبساط ضوئها.
وهنا نلقي عىل أنفسنا سؤاال :هل كان االبتداء من تراب أم من أنوار؟
ومن هذا السؤال تتفرع أسئلة كثرية لسنا بصدد تفاصيلها ،وإنام نحاول
التعرف عىل مراحل ابتداء خلق األنوار ،لع ّلنا ندرك شيئا من االشارة اىل ضوء
الغاية.
فاهلل سبحانه خلق اإلنسان وأخرجه من مكمن اإلمكان ،ويظهر من بعض
ليتعرف عىل الكون األسمى قبل األدنى،
النصوص أن االبتداء كان يف السامءّ ،
فكان االبتداء :أشباح ثم أرواح مرورا بامللكوت.
نقول وبه نستعني :شاءت حكمة اخلالق سبحانه أن تبدأ مسرية اإلنسان
عىل أسس سليمة ،فكان االبتداء بالنور ،ومن هنا تتجىل العظمة..
ومن النور تظهر خيوط الضياء ليغمر الشعاع واألكوان ،ويأخذ كل كائن
قسطا من الضياءّ ،
كل بحسب قابلياته ،وعندئذ تتجىل احلكمة البديعة من غاية
اخللق ،ألن قيمة كل كائن بحسب مراتب الغاية ،وقد ّ
سخر اهلل لإلنسان األكوان
وما فيها ،وهذا من أوضح الدالالت عىل مرتبة اإلنسان الرفيعة ،وتوجد
مؤرشات كثرية عىل ذلك ،منها :خلق اإلنسان بالسامء قبل األرض.
ومن كرامة اإلنسان عىل اهلل سبحانه أن خلقه بيده.

ومن هذا الدليل املحسوس كان خلق احلجة يف منتهى الكامل ،ونقصد هنا
الكامل اإلنساين ألن الكامل غاية مطلوبة ،وهبا كان امتياز اإلنسان عن بقية
املخلوقات ،وامتاز بعض أفراد االنسان عن بعضهم بمقدار النورانية.
من هذه الواضحات حيكم العقل السليم بكامل احلجة ،ألن احلجة بكل
معانيها جيب أن تكون كاملة بكل أبعادها ،سواء كانت أرضية أو ساموية.
وعندما نقرأ حديثا أو نؤول آية حول خلق أنوار احلجج ^ يكون ذلك
عىل قاعدة الكامل اإلنساين يف هذه احلياة ،ومسرية الكون ،فال غرابة أن يكون
االبتداء نورا جيوب هذا الكون الفسيح حتى ال يبقى جمال للغموض يف كل أرجاء
املعمورة من امللك وامللكوت..
نستشف بعض املعاين من تعابري احلسني × يف الدعاء حيث
وهبذا
ّ
يقول × :أنْت ال ِذي أ ْرش ْقت ْاألنْوار ِيف قل ِ
وب أ ْولِي ِائك حتى عرفوك(.)1
إن منتهى غايات املخلوقات هو الوصول اىل معرفة اخلالق ،وباملعرفة
تتفاضل املخلوقات ،وهبا تنال مراتب الدرجات ،وبكامهلا ومتامها تتز ّين للفائزين
تصح املقارنة بني األبرار
اجلنّات ،فمعرفة النور ال تقاس بمعرفة النار ،وال
ّ
والفجار.
ّ
والنور املخلوق ابتداء طاف حول احلجب املتنوعة ،وجاب أرجاء
امللكوت ،وشاهد بضياء نوره كل مراتب املخلوقات ،من مالئكة وملك
استقر بجبهة آدم × حيث ا ّطلع عىل امللكوت األعىل ليكون
وساموات حتى
ّ
دور اهلداية واملعرفة واحلجة عىل اخللق ،وللخلق ،وقد قيل باختصار:
( )1من دعائه يوم عرفة.

ليس عىل اهلل بمستنكر *** أن جيمع العامل يف واحد
فاحلجة جامعة للكامل ،واسم النور تبديد للظالم ،واسم االمام اقتداء
اجع ْل لنا ر ّبا نئوب إِل ْي ِه وقولوا فِينا ما ِش ْئتم(.)1
لألنام ..وقد جاء يف األثرْ :
وقال × :نحن أرسار اهلل املودعة يف اهلياكل البرشية(.)2
قال أبو جعفر × :والية اهلل أرسها إِىل ج ْرب ِئيل × ،وأرسها ج ْرب ِئيل إِىل
حممد | ،وأرسها حممد إِىل ع ِ ٍّيل × ،وأرسها ع ِ ٌّيل إِىل م ْن شاء اهلل (.)3
هذا احلديث الرشيف يتضمن أبعادا كثرية تتعلق بحياة أهل االيامن ،وله
تغرنكم احلياة الدنيا(.)4
تتمة ،ففي أواخره األمر بالتقوى :فعليكم بتقوى اهلل ،وال ّ
رس من األرسار ،وهذا
عندما ننظر يف وقائع هذه احلياة نجد كل ما حولنا ّ

موجود يف اجلامدات والنباتات واحليوانات ،ولذلك يعثر العلامء والباحثون كل
مدة ويف كل حقل عىل نوع من األرسار يف هذه املوجودات ،واإلنسان هو
األسمى يف الكائنات ،وحيتوي عىل نامذج من ّ
كل عنارص الكون وما فيه ،وهذه
املعاين أصبحت من البدَييات يف مناهج التعليم.
رس من أرسار اهلل تعاىل ،أودعهم الكثري من األرسار
فاألنبياء ^ هم ٌّ

وجعل هلم الوالية ،وقد أظهر لنا بعض هذه األرسار بكثري من نامذج مسرية احلياة
( )1بحار األنوار ج 25ص.283
( )2راجع املظاهر اإلهلية ص.115
( )3بحار األنوار ج 72ص.78
( )4احلديث طويل حتسن مراجعته.

لبني البرش ،وقد أشار إليها يف القرآن املجيد بأكثر من آية ظاهرة ،وأبعد من آية
ناطقة ،وقصص األنبياء واألولياء ال ختفى عىل ذوي األفهام ،مرورا من آدم ×
إىل مجيع األنبياء ^ ،هذا من ابتداء اظهار اإلنسان إىل عامل الدنيا.
مع العلم أن هناك عوامل قبل آدم × ،كذلك مل تقف بعد مسرية البرشية
نمر هبا بعد هذه احلياة ،فعندما نحاول
عىل حدود ،فضال عن العوامل التي سوف ّ
التعرف عىل بعض اجلوانب من أرسار احلسني × مل نتجاوز ما هو حمسوس
ّ
وموجود وملموس.
رس،
ويف احلقيقة ان ذلك ليس من االرسار ،وإن كان لفظ احلروف مؤداه ٌّ

فاحلسني × هو ثمرة من ثمرات سيد الكائنات ،وقد خ ّصه اهلل بخصوصيات
ظاهرة وباطنة ،ألنه × حجة من حجج اهلل يف هذه احلياة ،وهو سفينة نجاة،
ولذا جاء التعبري أهنا أوسع وأرسع وما شابه ذلك من األلفاظ التي تشري إىل
جوانب من معاين األرسار ،فالس هو وجود ،وله وجود ،وليس بخفاء مطلق،
الس.
الس ليس ذات ّ
رسا ،فلفظ ّ
بل ألن عقولنا مل تصل إليه نقول لكل غائب عنا ّ
وكل خملوق قبل اظهاره كان يف عوامل األرسار ،فالوجود أشمل من الظاهر
والباطن ،واملالئكة ^ بالنسبة لبني البرش أرسار اهلل يف الكون ،وهلم آثار
وأرسار يف هذا الوجود ،لذلك نؤمن هبم وال نشاهدهم ،وال ّ
يشك عاقل هبم.
بينام عندما نقرأ أو نسمع حديثا عن األئمة األطهار ^ ال يتالءم وإدراكنا
نتعجب ،أو نقول ما ال يليق!!
ملعانيه ننكر ذلك أو ّ
وهنا حتسن اإلشارة إىل هذا احلديث لذوي األفهام ،قال أبو جعفر ×:
يا أبا محزة ،خيرج أحدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليال ،وأنت بطرق السامء أجهل

منك بطرق األرض ،فاطلب لنفسك دليال(.)1
والس كامن يف معرفتهم ،وقد عرفهم
فالدليل هم أهل بيت العصمة ^،
ّ

أهل السامء قبل أهل األرض ،عندما كانوا أرسارا يف عوامل األنوار ،ولذا ورد عن
أمري املؤمنني × حيث قال :فألنا بطرق السامء أعرف مني بطرق األرض(.)2
وفيه إشارة إىل مراحل األنوار وهم يف عوامل األرسار.
ولإلنسان عوامل عديدة ال تقترص عىل هذا العامل الدنيوي فحسب ،فقد مر
بعوامل سابقة وله عوامل الحقة ال بدّ من املرور هبا ،فعامل الدنيا كأنه برزخ بني عوامل
سابقة وعوامل الحقة .فالنفس املؤهلة لقيادة األمم ال بد من أن متر يف العوامل
السابقة.

لكل خملوق ابتداء ،وما يظهر من األحاديث الرشيفة أن أول املخلوقات
هو النور ،وأول نور من املخلوقات هو س ّيد الكائنات حممد بن عبد اهلل ’
واألئمة أهل بيت العصمة ^ ،وقد أملحنا بأحاديث عديدة ومنها هذا احلديث
اجلامع ،قال اإلمام الصادق ×:
إِن اهلل تبارك وتعاىل خلق أ ْربعة عرش نورا ق ْبل خ ْل ِق ْ
اخل ْل ِق بِأ ْربعة عرش أ ْلف
عام ف ِهي أ ْرواحنا(.)3

( )1رشح أصول الكايف ج 2ص ،549الكايف ج 1ص.185
( )2إثبات اهلداة بالنصوص واملعجزات ج 3ص.538
( )3هلذه األحاديث معان دقيقة جدا تدرك ببصائر صافية..

ف ِقيل له :يا ا ْبن رس ِ
ول اهلل وم ِن ْاأل ْربعة عرش؟
احلس ْ ِ
احلس ْني و ْاأل ِئمة ِم ْن و ْل ِد ْ
احلسن و ْ
فقال :حممد وع ِ ٌّيل وفاطِمة و ْ
ني
ِ
آخرهم ا ْلق ِائم ال ِذي يقوم ب ْعد غ ْيبتِ ِه في ْقتل الدجال ويط رهر ْاأل ْرض ِم ْن ك رل ج ْور
وظ ْلم(.)1
ويف حديث آخر عن أِب جعفر × جلابر اجلعفي قال :يا جابِر كان اهلل وال
شء غ ْريه ال م ْعلوم وال جمْهول فأول ما ا ْبتدأ ِم ْن خ ْل ِق ِه أ ْن خلق حممدا |
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وخلقنا أ ْهل ا ْلب ْيت معه م ْن ن ِ
ور عظمته ،فأ ْوقفنا أظلة خ ْرضاء ب ْني يد ْيه ح ْيث ال
سامء وال أ ْرض وال مكان وال ل ْيل وال هنار وال ش ْمس وال قمر(.)2
يف عرصنا احلارض أصبح من البدَييات أن عوامل الكون ال حدود وال حرص
هلا ،وأن عقول البرش ال تدرك أكثر من التحديد بالوصف ،والتعابري باأللفاظ،
وج ّل ما أدرك العلم بعض جوانب كوكب األرض ،وما هو قريب منه حتت فلك
الشمس.
وعندما نتحدث عن ابتداء خلق األنوار التي شاء اهلل أن يكون أول األنوار
من املخلوقات حممد بن عبد اهلل سيد الكائنات وآله هداة املخلوقات ،نريد
التعرف عليها.
يتم بقدر صفاء البصرية ،وما نرسمه من حروف
والتعرف عىل هذه األنوار ّ
( )1بحار األنوار ج 15ص.23
( )2بحار األنوار ج 15ص ،23عن رياض اجلنان (خمطوط).

هنا ما هو إال إشارات تأخذ بأبصارنا وعقولنا نحو اهلدف املقدّ ر لإلنسان التابع
ونستشف ذلك من بعض األحاديث الرشيفة ،وقد
باالهتداء إىل هذه األنوار،
ّ
يتكرر ذكر بعضها حلكمة ال ختفى.
عن أِب محزة قال :سمعت عيل بن احلسني ‘ يقول :إِن اهلل عز وجل خلق
ور عظمتِ ِه أرواحا ِيف ِضي ِ
اء ن ِ
حممدا وعلِ ّيا و ْاأل ِئمة ْاألحد عرش ِم ْن ن ِ
ور ِه ،ي ْعبدونه
ْ
ق ْبل خ ْل ِق ْ
اخل ْلق(.)1
هلذه األحاديث الرشيفة التي تتضمن إشارات إىل ما وراء املحسوسات
أكثر من نظرة ،فعندما نضعها عىل موازين عقولنا القارصة قد نستعظم ذلك،
وعندما نرجع األمر للخالق سبحانه تكون القضية واضحة ال لبس فيها ،ألننا
نؤمن وندرك أن كل ما هو كائن أو يكون هو بقدرة اهلل سبحانه ،وعليه تكون
املخلوقات حتت هذا القانون ،سواء كانت املخلوقات حتت جمهر املحسوسات أو
كانت فوق ذلك مما هو وراء الغيب ،من األنوار السابقة أو الالحقة ،فكل ما يف
الكون خاضع لقدرته.
إن أنوار النبي ’ وآله األطهار ^ هم ودائع اهلل يف األكوان ،وال فرق
بني ما هو سابق وما هو الحق ،فبهم بدأ املخلوقات وهبم خيتم ذلك ،فاالبتداء
واملسري نحو االنتهاء راجع هلل سبحانه وهو اخلالق ،واألحاديث واضحة بذلك،
منها ما ورد عن أِب عبد اهلل × قال :إِن اهلل كان إِ ْذ ال كان فخلق ا ْلكان واملكان،
ور ْاألَن َْو ِار ا َّل ِذي ن ِّو َر ْت ِمنْه ْاألَن َْوار وأ ْجرى فِ ِيه ِم ْن ن ِ
ور ِه ال ِذي ن رور ْت ِمنْه
و َخ َل َق ن َ
ِ
ِ ِ
شء
ْاألنْوار وه َو النُّور ا َّل ِذي َخ َل َق ِمنْه َ
حم َّمد ًا َو َعل ّي ًا فل ْم يزاال نور ْي ِن أول ْني إ ْذ ال ْ
( )1بحار األنوار ج 15ص ،23باب بدء خلقه ،وهلذا احلديث تتمة وأبعاد يف معانيه.

ك رون ق ْبلهام.

فلم يزاال جي ِري ِ
ب الط ِ
ان ط ِ
اهر ْي ِن مطهر ْي ِن ِيف ْاأل ْصال ِ
اهر ِة حتى ا ْفرتقا ِيف
ْ
ْ
أ ْطه ِر ط ِ
اه ِرين ِيف ع ْب ِد اهلل وأ ِِب طالِب ‘(.)1
حتى ختمت سلسلة األنوار يف احلجة املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه.

ليس من السهل احلديث عن أنوار اإلمام واإلمامة مع إدراك حقيقتها ،بل
نحاول لفت األنظار إىل هذه األنوار ،لع ّلنا نستيضء بخيط من النور يبدر د لنا
الظالم..
ويف اآليات القرآنية إشارات هلذا املوضوع ،ولكن حيث أصبح مألوفا لدينا
وحب الدينا ،فقليال ما
احلريف بام حجب البصرية من شهوات النفوس
اجلمود
ّ
ّ
ربك هبذه
نتجاوز الظواهر لنور البواطن من اآليات والكلامت ،ويف الكتابة هنا نت ّ
اآلية املباركة ،وطبعا كام أسلفنا لنا نمط خاص قد ال يكون مألوفا!
عز من قائل﴿ :فآمنوا باهلل ورسوله والنور الذي أنزلنا واهلل بام تعملون
قال ّ
خبري﴾(.)2
ولسنا بصدد ما قاله املفسون حول هذه اآلية ،وإنام ي ّ
ستدل من األحاديث
الرشيفة أن النور هنا هو نور األئمة ^ ،ألن القرآن الكريم له ظاهر وله بواطن،
كذلك اإلنسان له برص ظاهر ،وله بصرية باطنة ..وحديث األنوار يتجاوز اىل
( )1الكايف ج 1ص ،442وتوجد أحاديث احلجب واألبحر يف بحار األنوار ج 15ص.28
( )2التغابن .8

اشارات األرسار..

تتضمن اآلية األمر بااليامن بتوجيه حمدّ د وهو:
االيامن باهلل سبحانه.
اإليامن بالرسول ’.
اإليامن بالنور.
واحلديث حول ما هو هذا النور الذي وصف أنه نزل من السامء؟
هذا النور بحسب التفاسري للظواهر هو القرآن املجيد ،وعندما نبحث يف
األحاديث تد ّلنا أن هذا النور هو اإلمامة واإلمام ،وليس بني الظاهر والباطن هنا
منافاة ،وذلك أن اإلمام × هو القرآن الناطق ،ونصوص األحاديث الرشيفة
أن األئمة مع القرآن.
يبقى لفظ (أنزلنا) الذي ينطبق بالظاهر عىل القرآن ،وهنا يمكن القول
بتد ّبر :أليست أنوار األئمة أيضا مما يصدق عليها هذا اإلنزال؟
فالق رآن الكريم أنزله اهلل آخر رسالة لإلنسانية عىل األرض ،والذين أراد
اهلل سبحانه منهم أن يب ّلغوا ويط ّبقوا هذا القرآن عمليا أيضا كان اظهارهم من اهلل
بنص
وكانوا آخر من يأمر باتباعهم ،حيث ال مب ّلغ وال هادي يأيت بعدهم ،وهذا ّ
القرآن الكريم أن النبي ’ خاتم األنبياء واملرسلني.

وعندما نقرأ األحاديث حول هذه اآلية ندرك معاين الغاية من اآلية
جمردا نظريا بل لوصول البرشية إىل
واألحاديث ،فاإليامن باهلل وبالرسول ليس ّ

ضياء النور من الناحية العملية.
وعندما يسأل اإلمام × عن هذه اآلية يكون اجلواب ما ييل ألِب خالد
الكابيل :يا َأ َبا َخالِ ٍد النُّور َواهلل ْاألَئِمة ِم ْن ِ
حم َّم ٍد | إِ ََل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِةَ ،وه ْم َواهلل
آل َ
َّ
َ
نور اهلل ا َّل ِذي َأ ْن َز َل وهم واهلل نور اهلل ِيف السامو ِ
ات َو ِيف ْاألَ ْرض ِ ،واهلل يا أبا خالِد
َّ َ َ
َ ْ َ
س امل ِضيئ ِة بِالنه ِ
لنور ْ ِ
اإلما ِم ِيف قل ِ
وب امل ْؤ ِمنِني أنْور ِمن الش ْم ِ
ار ،وه ْم واهلل ين رورون
ِِ
حيجب اهلل عز وجل نوره ْم عم ْن يشاء فت ْظلِم قلوهب ْم.
قلوب امل ْؤمنني و ْ
واهلل يا أبا خالِد ال ِ
حي ربنا ع ْبد ويتوالنا حتى يط رهر اهلل ق ْلبه وال يط رهر اهلل ق ْلب
يد ِْ
عبد حتى يس رلم لنا ويكون ِس ْلام لنا ،فإِذا كان ِس ْلام لنا سلمه اهلل ِمن ش ِد ِ
احلس ِ
اب
ْ
ْ
وآمنه ِم ْن فز ِع ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة ْاألكْرب(.)1
إن احلديث عن احلسني × هو حديث عن أهل بيت العصمة ^ وهو
النبي املبعوث حممد بن عبد اهلل ’ ،حيث كام
مرتبط مبارشة بنور س ّيد اخلالئق ّ
عرفنا هو أول نور خلقه اهلل من اخلالئق ،واألحاديث الرشيفة كثرية حول ذلك،
عزته(.)2
ومنها قوله ’ :ان اهلل خلق نوري من نور ّ
واستقر باحلسني × ،ومن هنا حتقق امتام النعمة وكامل
هذا النور اجتمع
ّ
استمر وهج هذا النور
وبقاء هذا الدين ،ذلك أنه باحلسني × وبذريته
ّ
املحمدي ،ومن هنا كانت مسرية هذا الدين حمفوظة ومصانة باألئمة
ّ
األطهار ^ ،وقد ظهرت احلكمة الواضحة ببقاء احلجة املنتظر عجل اهلل فرجه،
( )1الكايف ج 1ص.194
( )2راجع تفسري مال صدرا ج 4ص.384

وهو من أحفاد الرسول ’ واحلسني × ،وهذا معنى :ليظهره عىل الدين
كله.
وهذا الظهور الشامل ال بدّ أن يتحقق عىل أيدي احلجة املنتظر الذي يمأل
األرض قسطا وعدال ،وبذلك ندرك احلديث القدِس :لوالك ما خلقت
األفالك(.)1
وعندما نقرأ أحاديث النور ونقرأ هذه اآلية ﴿َيدي اهلل لنوره من يشاء﴾،
عزته ،وأول خلقه من مجيع املخلوقات،
فنور النبي وأهل بيته ^ هو من نور ّ
فاهلداية منهم وهبم حيث اختارهم اهلل سبحانه للغاية الكربى من خلق
املخلوقات وهي كامل العبادة ،فالكامل ال بد أن يصدر ممن هو يف منتهى الكامل.
والنور املحمدي صادر من معدن النور ،وهذا النور باق ال ينطفئ وال
ينقض وال يتبدّ د وال يضعف ،بل يزداد تألقا يف أي موقع كان.
فعندما نتحرى كل مسرية احلسني × نجده امتدادا هلذا النور اىل يوم
القيامة ،فالنور املشار إليه هنا هو الكاشف حلقائق الوجود ومعاين احلياة ،ومن
هذا الكشف تظهر معاين احلديث القدِس :كنت كنزا خمفيا..
فالتعبري بلفظ الكنز له دالالت مع ّينة ،ومن أمهها أن اإلنسان يف هذه احلياة
ال بدّ أن يصل لضياء النور املحمدي الذي جعله اهلل هداية جلميع املخلوقات.

عندما ندقق يف خفايا حقائق اإلنسان ،نجد أن أعظم شء يتع ّلق به هو
( )1املصدر السابق.

النور ،وسواء كان هذا النور ظاهرا حمسوسا أو باطنا معنو ّيا فهو مطلب اإلنسان
أينام كان ،ألن االنسان بالنور الظاهري يروي املحسوسات الظاهرية ،وبالنور
الباطني يروي ذواته املعنوية.
ومما ال شك فيه أن املعنويات الباطنية عند اإلنسان أهم من املحسوسات
الظاهرية ،ألن اجلوارح الظاهرية تنقل البهجة والسور إىل اجلوانح الباطنية ،فام
يلتذ به العقل أعظم مما ّ
ّ
تلتذ به جارحة العني ،وما تأنس به النفس أرقى مما يأنس
به اللمس ،وهكذا بقية اجلوارح ،فالنور املحمدي هو الغاية املطلوبة لإلنسان
عندما َيتدي إىل معرفة خالقه واملنعم عليه ،ولذلك نجد أن النور هو منتهى ما
حيصل عليه اإلنسان يف هذه احلياة ،سواء يف الدنيا أو يف اآلخرة.
فاإلنسان حييا وَينأ بالنورين معا :النور الباطني وهو األهم ،والنور
ّ
مادي وروح
للمعنوي ،كام أن تكوين اإلنسان من هيكل
املسخر
الظاهري
ّ
ّ
انساين ،فبهام معا تتحقق الغاية املطلوبة ،فليس بالروح وحدها وليس بالبدن
ّ
وحده ،لذلك كانت غاية الوجود لإلنسان.

فال تتحقق السعادة لإلنسان بالبدن وحده ،وال بالروح وحدها أي بالنفس
االنسانية ،وألجل هذه املعاين كانت اآلخرة ،فاالعادة لإلنسان بعد املوت ال بد
فيها من عودة النفس لذات البدن ،والثواب والعقاب يكون فعال بعد اقرتان
النفس والبدن معا يف اآلخرة ،ومن هنا تظهر فلسفة املعاد واحلساب والثواب
والعقاب ،قال سبحانه﴿ :بىل قادرين عىل أن نسوي بنانه﴾(.)1
فاهلداية واإليامن والعمل كلها ضمن قوانني حمددة ،وموازين دقيقة ،لذلك
( )1من سورة القيامة آية.4

كان اخللود والبقاء.

كنت كنزا خمفيا فأحببت أن أعرف فخلقت اخللق لكي أعرف (.)1
الغاية هي املعرفة ،وهي ليست هنا املعرفة املطلقة ،بل معرفة حمدّ دة
وخمصصة ،فلو عرف اإلنسان كل أرسار األكوان ومل يعرف اخلالق الديان مل ينفعه
ّ
شء من هذه املعرفة ،وعندما يعرف اخلالق سبحانه َيتدي وينتفع بكل معرفة
وصل إليها.
من هنا حيسن القول أ ّنه سبحانه أراد أن يكون ابتداء املعرفة من عنده تعاىل
عزته ،وهذا النور
برسم مناهج تدل عليه سبحانه ،فكان املخلوق األول من نور ّ
جاب به فيام بعد مجيع األكوان من املخلوقات ،وهذا التكريم لإلنسان مرتبط
بمقدار املعرفة حلقيقة الكنز.
فمعنى لفظ الكنز ما كان يف اخلفاء عن غريه ،فبمقدار ارتباط هذا الغري
بحقيقة الكنز تظهر عظمة التكريم للعارف ،وترتفع به درجات التقدير ،واملعرفة
احلقيقية ال تتم إال بمعرفة النور.
فمن اكتشف بنور املعرفة حقيقة وجوده كشف له ضياء املعرفة أنوار
خالقه ،لذلك جاء يف تفسري اآلية﴿ :اهلل نور الساموات واألرض﴾.
أي منور قلوب عارفيه ،وال يعرف اال من باب مدينة العلم ،وهذا ما تشري
إليه اآليات وألفاظ الروايات ،قال سبحانه﴿ :سنرَيم آياتنا يف اآلفاق ويف
( )1من احلديث القدِس :بحار األنوار ج 84ص.199

أنفسهم﴾(.)1

عندما نتأمل يف هذا الوجود ندرك ما هو حمسوس بل ما فوق املحسوس،
لذلك يمكن القول ّ
أن ابتداء املوجودات هو النور ،فالنور سابق عىل كل ما هو
خملوق ،وما نشاهده من املحسوسات الحق لوجود النور ،وليس بحثنا هنا حول
مطلق النور ،إنام نحاول معرفة نور احلسني × ،واملراد به نور اإلمامة ،فهو حمور
متنوعة(.)2
ملركز األنوار باعتبارات ّ
عزته سبحانه ،واحلسني × امتداد
فالنور احلقيقي
املحمدي هو من نور ّ
ّ
هلذا النور ،من هنا ندرك احلديث املشهور :حسني مني وأنا من حسني ،باعتبار أن
ذات النور املمتد من معدن الوجود ،فالباري سبحانه ينبوع النور والوجود(.)3

كثريا ما نتكلم أو نكتب لفظ (نور) ،ولكن قليال ما ندرك مثل هذا النور،
ألننا ال نملك قدرة التحمل ملثل ذلك ،وهذا راجع للعجز يف ذواتنا وقلة قدرتنا،
واألنبياء واألوصياء ^ أيضا تتفاوت قدراهتم حلمل ذلك ،وهذا ما ّ
دل عليه
والرسل إال
الوجدان والربهان .ويكفي داللة أنه مل يصعد إىل السامء من األنبياء ّ
س ّيد األنبياء حممد بن عبد اهلل | ،مع العلم أهنم مجيعا محلة الرسالة ،وقد بلغوا

( )1فصلت .53
( )2حيسن مراجعة ميزان احلكمة ،اجلزء األول ،من ص(163اإلمامة).
( )3حيسن مراجعة مفاتيح الغيب ص.445

عن اهلل سبحانه رساالت رهبم.
وهنا نشري إىل جانب من الدليل حول ذلك لذوي األلباب:
فعن عبد اهلل بن عباس قال :إِن رسول اهلل ملا أ ْ ِ
رسي بِ ِه إِىل السام ِء انْتهى بِ ِه
جرب ِئيل إِىل هنر يقال له النرور وهو قول اهلل عز وجل﴿جعل ال رظل ِ
امت والنرور﴾ فلام
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
رب عىل برك ِة اهلل فقدْ نور
انْتهى بِه إِىل ذلك النه ِر قال له ج ْربئيل × :يا حممد ا ْع ْ
ربه أحد ال ملك مقرب وال نبِ ٌّي
اهلل لك برصك ومد لك أمامك فإِن هذا النهر مل ْ ي ْع ْ
م ْرسل غ ْري أن ِيل ِيف ك رل ي ْوم ا ْغتِامسة فِ ِيه ثم أ ْخرج ِمنْه فأنْقض أ ْجنِحتِي.)1(..
ومعلوم أن أحاديث اإلرساء كثرية ومتنوعة ،واحلديث عن النور فوق
األرسار وإن كان لفظه واضحا.
وقد ورد عن اإلمام أِب احلسن موسى بن جعفر ‘ ألحد أصحابه ضمن
أسئلة ،قال × :بِ ْس ِم اهلل الر ْمح ِن الر ِحي ِمْ ،
احل ْمد هللِ ا ْلع ِ ريل ا ْلعظِي ِم ال ِذي بِعظمتِ ِه
اجل ِ
اهلون وبِعظمتِ ِه ون ِ
ور ِه أ ْبرص قلوب امل ْؤ ِمنِني ،وبِعظمتِ ِه ون ِ
ون ِ
ور ِه عاداه ْ
ور ِه
ِ
ض إِلي ِه ا ْلو ِسيلة بِ ْاأل ْعام ِل امل ْختلِف ِة و ْاألدي ِ
ان
ْ
ا ْبتغى م ْن ِيف الساموات وم ْن ِيف ْاأل ْر ِ ْ
املتضاد ِة.
فم ِصيب وخمْطِئ وض ٌّال وم ْهتد وس ِميع وأص رم وب ِصري وأ ْعمى ح ْريان (..)2
عندما نحاول الكتابة عن األرسار واألنوار نجد أن النور احلقيق هم االئمة
( )1أمايل الصدوق ص.354
( )2الكايف ج 8ص ،124واحلديث طويل.

بعد الرسول | ،وقد استقر هذا النور بعد املراحل العديدة يف احلسني ×،
واجتمع فيه بكل أبعاده وتفاصيله.
فعندما نقرأ احلياة من النواحي الواقعية نجد األئمة ^ وخصوصا
احلسني × قد حفظوا الدين ،وباحلسني × ظهر وبقي النموذج األمثل ،ومل
يزل يشع ضياؤه يف الكرة األرضية.
وتوجد ظاهرة حمسوسة أن األمم والشعوب قد تباينت واختلفت بكثري
من احلقائق ،لكنها مل تتباين أو ختتلف عىل احلسني × ،حتى الذين ليس لدَيم
دين وعقيدة ساموية .فاجتمع يف احلسني × النور الظاهر والنور والباطن .بل
يمكن القول أنه قد اجتمع فيه نور األولني واآلخرين.
وعليه تنطبق الكثري من اآليات ،ومنها﴿ :قدْ جاءك ْم ِمن اهلل نور و ِكتاب

مبِني﴾(.)1

وعندما نقرأ ما بعد هذه اآلية يظهر لنا الواقع أكثر ،ألن اآليات يعضد
بعضها بعضا ،وترتبط معانيها بموارد متعددة ،خصوصا عندما نقرأ واقع احلياة..
قال تعاىلَْ ﴿:ي ِدي بِ ِه اهلل م ِن اتبع ِر ْضوانه سبل السال ِم وخي ِْرجه ْم ِمن
ال رظل ِ
امت إِىل النرور﴾(.)2
ويمكن القول ّ
استقر يف احلقيقة
أن جممع األنوار بكل معانيه وأبعاده قد
ّ
املنورة بنور معرفة اهلل بال واسطة.
املحمدية ّ
ّ
( )1املائدة من آية.15
( )2املائدة آية.16

وسى ×
من هنا ندرك بعض معاين احلديث من قوله |َ :ل ْو ك َ
َان م َ
حي ًا ما و ِسعه إِ َّال ا ِّتب ِ
اعي(.)1
َ
َّ َ َ َ
فكل ما كان من نور وعلم للحقيقة املحمدية قد اجتمع عند احلسني ×،
ولذا امتاز نوره عن بقية األنوار بكل األبعاد.

نحاول يف أبحاثنا قطف نوع من األثامر ،ليكون ذلك أرقى غذاء لألفكار،
خصوصا فيام يتعلق يف بعض اجلوانب عن النبي املختار | وأهل بيته محلة
األرسار.
املقربني ،ونوع ّية ِ
خلق
مما ال شك فيه أن هلل سبحانه خلقا من املالئكة ّ
املالئكة مم ّيزة عن بقية املخلوقات التي ندركها ،وهناك أقوال وتفاسري حول
املالئكة.
ومما هو معلوم ورود ذكر املالئكة يف القرآن الكريم بكثري من اآليات ،ويف
األحاديث الرشيفة.

قد اختلف الناس يف حقيقة املالئكة عىل أقوال:
أحدها :وهو قول املحققني من املتكلمني ،قالوا :أن املالئكة أجسام لطيفة
خرية ،سعيدة ،قادرة عىل الترصفات السيعة ،واألفعال الشاقة،
نوارنية ،إهليةّ ،
والتشكل بأشكال خمتلفة ،ذوات عقول وأفهام ،مسكنها الساموات ،وبعضها عند
( )1معاين األخبار البن بابويه ص.282

اهلل أقرب من بعض وأكمل درجة ،كام قال تعاىل حكاية عنهم﴿ :وما ِمنا إِال له
مقام م ْعلوم ،)1(﴾..وإىل هذا القول ذهب أكثر املسلمني ،ويف األخبار ما ّ
يدل
عليه(.)2

عندما ننظر يف كائنات هذا الوجود نجد خملوقات عديدة ،منها اجلامد ومنها
النبات ومنها احليوان ومنها اإلنسان ،ولكل كائن من هذه الكائنات خصوصية
توصلنا إليه هو االنسان.
وصفات .وأمري هذه املخلوقات بحسب إدراكنا وما ّ
وقد ّ
اجلن
دل الوجدان والربهان أن هناك خملوقات غري ما أرشنا إليه ،وهي ّ
يف األرض ،واملالئكة يف السامء.
وعندما نحاول التعرف عىل هذه املخلوقات ال ندرك إال ما أشار إليه
القرآن املجيد واألحاديث الرشيفة.
وحديثنا هنا حول املالئكة ،وقد قلنا ّ
خرية.
أن أجسام املالئكة نورانية إهل ّية ّ
ومعلوم أن أجسام بني آدم من تراب ،وأجسام اجل ّن من هليب النار كام ورد
يف اآليات الب ّينات ،وأما املالئكة فهي نورانية.
ومن اآليات القرآنية ثبت وجوب اإليامن باملالئكة ،ومن هذه اآليات قوله
سبحانه ﴿امن الرسول بِام ان ِْزل ال ْي ِه ِم ْن ر ربه وامل ْؤ ِمنون ك ٌّل امن باهلل

( )1الصافات ،اآلية .164
( )2راجع رياض السالكني ج 2ص ،9رشح الصحيفة السجادية الدعاء.3

ومالئكتِه.)1(﴾..
وقد ورد االيامن باملالئكة يف األحاديث كام ورد يف الروايات ،ومنها ما
روي عن النبي | حني سئل عن اإليامن أنه قال | :أن تؤمن باهلل
ومالئكته وكتبه ورسله(.)2
من هنا ندرك أن اإليامن باملالئكة يتضمن معاين عدة ،منها التصديق
بوجودهم ألن حكم العقل السليم عندما يلزم باإليامن بيشء ال بدّ وأن يكون
يصح اإليامن بام ال وجود له.
ذلك موجودا وإال ال ّ
واإليامن باملالئكة مقرون باإليامن باهلل ورسله وكتبه التي جاء هبا األنبياء
عليهم الصالة والسالم.
وأما تفاصيل حقيقة املالئكة فليس مطلوبا بالدقة ،بل يكفي اإليامن هبم
أهن م خملوقون بقدرة رب العاملني ،وأهنم مكلفون بأنواع من الطاعة والعبادة،
وأهنم عباد مكرمون وهلم شأنيات خاصة.

هناك جوانب متقاربة بني املخلوقات وأخرى خمتلفة ،ومما ختتلف به
املخلوقات:
أوالً :أن املالئكة ليسوا بذكور وال إناث ،وال يتوالدون وال يأكلون وال
يرشبون.
( )1البقرة .285
( )2كتاب سليم بن قيس ج 2ص.613

ثاني ًا :أن اجل ّن يتوالدون ويموتون ،وفيهم ذكور وإناث.
ثالث ًا :أن الشياطني ذكور وإناث ويتوالدون ،وال يموتون حتى يموت
إبليس(.)1
وقد ورد ذكر املالئكة يف كثري من اآليات واألدعية ،ومن ذلك دعاء خاص
هبم يف الصحيفة السجادية فيه أوصاف هلم تتضمن الكثري من املعاين واألبعاد
التي تعجز عقولنا عن إدراكها ،نذكر بعضا منها ّ
لعل أجياال تأيت تدرك ذلك ،منها
ون ِمن تَسبِ ِ
ِ
ِ
يح َ
ك،
َح َلة َع ْرش َك ا َّلذ َ
ما قاله عيل بن احلسني ‘ :الله َّم َو َ َ
ين ال َي ْفَت َ ْ ْ
ون ِمن َت ْق ِد ِ
يسك (.)2
َوال َي ْس َأم َ ْ
نفسها
كثريا ما نقرأ آية أو رواية فنحملها عىل مقدار ادراكنا القارص ،أو ّ
بام ألفته أذهاننا من املحسوسات ،ولكن تبقى احلقيقة عند الذين اختارهم اهلل
سبحانه حلمل دينه ،وهم أهل بيت العصمة ومعدن الرسالة ^ ،وهم الذين ال
يقاس هبم أحد.

عندما يتد ّبر أولو األلباب يف هذه احلياة يدركون أن اهلل تعاىل أراد ابداع هذا
اخللق ،وأراد سبحانه منهم التعبد له.

( )1راجع رياض الصاحلني ج 2ص ،11عن ربيع االبرار للزخمرشي ،النسخة املخطوطة ص،23
باب املالئكة.
( )2الدعاء الثالث من الصحيفة السجادية لإلمام زين العابدين ×.

فكان هذا الكون وما فيه ،وجعل هذه األرض وما عليها ،وخلق خلقا
وخص آدم × بكثري عن بقية ما يف
كثريا ،وم ّيز بني آدم عن بق ّية املخلوقات،
ّ
األرض.
وقد أخذ العهود واملواثيق عىل آدم وذريته ،فمن أعظم تلك العهود
واملواثيق اإلقرار هلل بالوحدانية ،وللنبي | وآله بالنبوة.
وهذه املعاين من املسلامت عند أهل التحقيق ،فالنبي | هو اهلادي
واملنذر واملعلم والشاهد عىل اخلالئق.
فقد أنذر | العباد ،وبقيت مهمة اهلداية ألهل كل زمان عىل هذه
األرض ،فكان اإلمام عيل × هو اهلادي﴿ :و لِك رل ق ْوم هاد﴾.
رس اهلداية من إمام آلخر ،ومعلوم أن
وكانت السلسلة الذهبية،
ّ
واستمر ّ

احلجة  #هو احلامل هلذه األرسار ،وهو الذي يمأل هذه األرض قسطا وعدال
بمشيئة اهلل سبحانه(.)1

عندما نرسم بعض احلروف من كلامت وأرسار ،ونور وغيب وهداية وما
شابه ،نقصد هبا ما جاء يف القرآن من آيات ب ّينات ،ومثل هذه اآليات ال يعلم
يتوهم
تأويلها إال اهلل والراسخون يف العلم ،وهم النبي | واألئمة ^ ،فال ّ
أحد أنه يوجد أرسار بغري القرآن الكريم.
تنوعها ترجع معانيها إىل ما أشار إليه كالم
وكل ما جاء من أحاديث عىل ّ
( )1لسنا بصدد بيان ذلك هنا ،وما ذكرناه بالعرض.

اهلل تعاىل ،حتى األحاديث القدسية.
من هنا نؤمن ونجزم أن أرسار الكون وأنواره قد أودعها اهلل عند خاتم
األنبياء | واألئمة من أهل بيت العصمة ^.
توضيح ذلك بمقدار ادراكنا وفهمنا:
كل ما نزل اىل أهل األرض من األولني واآلخرين عند سيد الكائنات
وخاتم األنبياء حممد بن عبد اهلل | ،وقد أودعه كله عند األئمة
املعصومني ^ ،بدءا من عيل بن أِب طالب × إىل احلجة الغائب  ،#ألن
املنزل اليه من كالم اهلل مشتمل عىل العلم باهلل وصفاته وأفعاله ومالئكته وملكوته
وقضائه وقدره وبداية اخللق وهنايته(.)1
حقيقي إال ويف القرآن أصله وفرعه وبرهانه وتبيانه ،ولكن
وما من علم
ّ
عىل وجه اإلمجال ،وأما الكشف عن رموز آياته وارسار بيناته وتأويل متشاهباته
وتبيني جممالته فينحرص بمن هو أهل له ومستحق ..وهذا شأن األوصياء ^،
فال بد يف ّ
كل زمان من و ّيل قائم بحفظ القرآن عارف برموزه وأرساره(.)2
قال تعاىل﴿ :إِنام أنْت من ِْذر ولِك رل ق ْوم هاد﴾.
فالنبي | هو املنذر ،وعيل × هو اهلادي ،ومن بعده األئمة ^.
فاملنذر واحد وهو النبي املرسل ،وبعد االنذار تسري مسرية اهلداية ،وال بد
أن تكون اهلداية عىل هنج اإلنذار ،ألن اهلداية هنج واحد وان تفاوتت مراتبها،
فاخلالق واحد والقرآن واحد والرسول | واحد .وهو املنذر واملبلغ عن اهلل،
( )1هذه العبارات األخرية متقبسة من التفسري لرشح الكايف للمال صدرا ،ج 2من ص.610
( )2راجع رشح الكايف ج 2ص 611لصدر املتأهلني.

ولكن تبقى اهلداية لكل جيل ولكل قوم.
رس البقاء لرسالة س ّيد األنبياء | ،فال بدّ بحكم العقل
من هنا ندرك ّ

املرتكز عىل أحكام الرشع من استمرار اهلادي لألمة وللبرشية يف كل زمان
ومكان.
التعرف عىل نوع من سرية وأرسار احلسني × ،نجد هلذه
وعندما نحاول ّ
السرية خصوصيات مم ّيزة ،فلم يزل يرتشح من أرسار سرية احلسني ما ليس فيه
خفاء يف كل جوانب احلياة ويف كل زمان ومكان..
هذه السرية التي أمجع عىل واقعها واستمرار بقائها بكل أبعاد احلياة مجيع
العقالء عىل اختالف مشارهبم ومذاهبهم وأجناسهم ،هلي نوع من أرسار هذه
الواقعة التي ليس عىل وجه األرض هلا من مثيل ..وخصوصا عندما نستكشف
ّ
الذر مأخوذ فيه
حب احلسني × داخل يف مجيع القلوب،
أن ّ
وكأن العهد يف عامل ّ
رس احلسني ،وهذا ما يثبته الوجدان قبل أدلة الربهان.
ّ
يرتكز استمرار كل شء يف هذا الوجود عىل ركائز ثابتة وأسباب عديدة،
ومنها اهلداية لإلنسان ،فقد اهتدى اإلنسان عىل هذه األرض اىل احلقائق بواسطة
استقرت بآخر
األنبياء ^ ،فكانت الرساالت واألنبياء يتبع بعضها بعضا ،حتى
ّ
رسالة من السامء وبخاتم األنبياء سالم اهلل عليه وعىل آله.
فاحلسني × قد اجتمعت فيه هداية ظاهرة وأرسار باطنة ،فاألرسار
الباطنة ك ّلام تعاقبت األزمان الح منها ضياء لإلنسان.
واهلداية الظاهرة أنه قد اجتمع يف احلسني × ما مل جيتمع يف غريه قط،

بدءا من دائرة النسب ومرورا باحلدث العظيم يف كربالء.
فالبرشية مل تزل مدهوشة مما حدث يف واقعة الطف ،ومل نزل نحوم حول
مفردات تلك الواقعة من يوم وقوعها حتى يومنا احلارض.
الس إال
فلم ّ
رس استمرار هدايتها بعد ،وقد ال ندرك ذلك ّ
نتعرف عىل ّ
عندما ينادي منادي السامء﴿ :أتى أ ْمر اهلل فال ت ْست ْع ِجلوه﴾(.)1
والس
فإن اهلداية املستمرة ترتكز عىل إدراك ومعرفة أرسار احلسني ×،
ّ
ال يعرف إال بعد حصول الغاية.
فعندما نقرأ الكثري من وقائع القرآن املجيد ال نعرف أبعاده إال بعد أن نصل
إىل احلكمة والغاية ،وهذا موجود بام ال حرص له.
من ذلك قصة اخلرض × من خرق السفينة وقتل الولد وعامرة احلائط..
البرشي حائرا ،ولكن بعد البيان ندرك
فقبل بيان احلكمة والغرض يبقى العقل
ّ
وضوح احلكمة والغاية.
ويف أرسار اآليات واألحاديث الرشيفة الكثري من ذلك(.)2
فلو أن هذه البرشية اهتدت متاما بنور خري الربية ملا وقعت مصيبة كربالء.
لذلك يمكن القول أن استمرار اهلداية اىل يوم القيامة مرتبط ارتباطا وثيقا
بجوانب مهمة من أرسار واقعة احلسني × يف كربالء.

( )1هذا النداء يقع عند ظهور صاحب األمر  :#يا لثارات احلسني.
( )2ولذا قيل :أن صاحب العرص والزمان كأنه يأيت بدين جديد ،ولكن الواقع أنه نفس هذا الدين
ونفس هذا القرآن ونفس هذه الرشيعة.

وإال فام هو معنى األخذ وامليثاق عىل األولني واآلخرين بام يتعلق
باحلسني × ،فكأنه نقطة الربط بني املاِض واملستقبل إىل يوم الدين.
وهنا ينطبق أن احلسني مصباح اهلدى وسفينة النجاة.

لقد تقدّ م ضمن حديث طويل حول احلسني × :كان إماما قبل أن
خيلق( ..)1وقرأ الوحي قبل أن ينطق ..ويف حديث آخر :كان فقيها قبل أن خيلق(.)2
كسبي لعامة الناس ،وعلم لد ّين من الواهب سبحانه،
العلم علامن :علم
ّ

َيبه اهلل ملن كان مؤهال حلمله ،حتى وان كان يف عامل األنوار.

فاحلسني × كان إماما من قبل تع ّلق روحه النورانية باجلسد املطهر يف
هذه الدنيا ،فروحه عاملة وهو بذاك العامل النوراين.
ولذا امتاز األنبياء واألولياء عن بق ّية املخلوقات.
وقد كان بدؤهم أنوارا حمدقني بعرش رب العاملني ،فهم األنوار الذين
تع ّلمت منهم املالئكة التسبيح والتهليل ،فكانت أرواحهم مع ّلمة للمالئكة،
وهذا ّ
يدل أن هذه األرواح كانت عامل بالعلم اللدين(.)3

عندما نبحث يف ميزات هذا الوجود نجد أن أعظم ما فيه هو العلم ،والعلم
( )1البحار ج 44ص.176
( )2الكايف ج 1ص.302
( )3البحار ج 44ص.179

بكل أبعاده خمتص باإلنسان ،وقد دل عىل هذا االختصاص العقل والنقل.
فبالعلم تكشف االرسار ،وعليه قام الوجود ،وبالعلم عرف املعبود.
فعندما نحاول التعرف عىل بعض جوانب األرسار نجد أنفسنا أمام بحار
ال حدود هلا ،لذلك نأخذ تارة من هنا ونقطف تارة من هناك ،ولكن تبقى حقائق
األرسار تلمع عىل صفحات األفكار.
وملا مل يكن هناك شء افضل من العلم ،خص اهلل أول خملوق بدأه من بني
البرش بالعلم﴿ ،وعلم آدم ْاأل ْسامء ﴾..وإكراما لشأن العلم أسجد له املالئكة.
ولسنا بحاجة للداللة عىل هذه األفضلية للعلم ،ألننا إذا أردنا أن نستدل
ّ
نستدل عليه بنور العلم.
عىل أمر ما
فالنور ال حيتاج اىل دليل فهو ّ
دال بذاته عىل ذاته ،ولكن يبقى السؤال :من
هو القادر عىل محل العلم واألرسار؟

نتوهم يف هذه احلياة أن لدينا علام ،فقد نحسن تركيب احلروف ،وقد نقدر
عىل سبك العبارات ،وقد نجعل مقارنة بني مراحل الطفولة والرجولة ،ونقيس
أنفسنا عىل هذه املراحل ،لكن هذا ليس من حقائق العلم ،بل هو اكتساب
بالتجربة والتكرار ،وهذا يرجع إىل مقدار سالمة الفطرة ،ومقدار املحافظة عليها،
أما العلم احلقيقي فهو فوق ّ
كل هذا!
إن العلم احلقيقي ما كان قبل التجربة والتكرار ،وهو ما قاله الرسول
املختار | يف جواب حذيفة اليامين عندما أخرب احلسني × حذيفة بقتله،
فكان جواب النبي | :علمي علمه ،وعلمه علمي ،فإنّا نعلم بالكائن قبل

()1
سني احلسني × ذلك الوقت متجاوزا للخمسة..
كينونته  .ومل يكن عدد ّ

وقد حياول البعض األخذ والر ّد يف مثل هذا احلديث عىل طريقة املباحث
األصولية ،أو التشكيك باألسانيد ..فنقول :ليس من جمال هنا للمناظرة ..إذ
يمكن القول بأن ما هو ثابت لدى املنصفني أن أول ما خلق اهلل نور حممد وآله
صلوات اهلل عليهم ،فمن ثبت لديه ذلك نقول له :هذا النور وهذه األرسار بقيت
مستمرة واجتمعت باحلسني × ،فكان علمه علم الرسول | ،ونوره نفس
النور.
ويكفي هذا ملن كان له قلب سليم وفكر غري سقيم.
من هنا يتحقق من هم الذين عندهم القابلية والقدرة والصيانة لعلم اهلل
ونوره وارساره.
فعندما نقرأ احلديث أن احلسني × كان إماما قبل أن خيلق وقرأ الوحي
قبل أن ينطق( ،)2عندئذ يمكن أن ندرك شيئا من العلم احلقيقي ،ومن األرسار
التي تظهر للعيان واألفكار.
هذه االشارات لذوي األفهام تشري إىل أبواب العلم ومصادره.
واحلديث املتقدم يف أوائل البحث أن الرسول | خاطب احلسني×:
يا زين الساموات واألرضني(.)3
ويف هذا احلديثّ :
وإن اهلل عز وجل ركّب يف صلبه نطفة طيبة مباركة زكية.
( )1تقدم احلديث عن البحار ج 44ص.185
( )2راجع البحار ج 44ص.179
( )3من حديث طويل يف احلار ج 91ص 184باب.35

خص اهلل هبا احلسني × كان إماما وفقيها ونال أرسارا
هبذه املواهب التي ّ
قادرا عىل محلها بعلم اهلل تعاىل.

احلقيقي من النور اإلهلي ،واإلنسان هو املؤهل حلمله ،قال تعاىل:
العلم
ّ
﴿أفم ْن رشح اهلل صدْ ره ل ِ ْ ِ
إل ْسال ِم فهو عىل نور ِم ْن ر ربه﴾(. )1
وال يقدر كل إنسان عىل محل هذا النور ،وال يتمكن كل أحد من التخيل
عن شهوات هذه الدنيا ،حتى وإن كان يرغب بذلك بقرارة نفسه ،فالكثري منّا
مق ّيد بحبائل زخارف هذه الدنيا ..ومن هنا تتفاوت مراتب احلاملني ،حتى عند
املؤمنني.
فقد قرأنا الكثري عن الذين مروا يف هذه الدنيا عىل اختالف األزمنة
والدهور ،فلم نجد من الناحية العملية أحدا قد وقف فعال مثل احلسني ×،
ولسان حاله:
تركت اخللق طرا يف هواك *** وأيتمت العيال لكي أراك
فلو قطعتني باحلب إربا *** ملا مال الفؤاد إىل سواك
فعندما نقرأ عن احلسني × وهو يف عامل األنوار أو يف مهد الطفولة يناغيه
جربائيل × ،أو عندما يغذيه الرسول األعظم | من اهبامه( ،)2أو نقرأ بكل

( )1الزمر آية .22
( )2بحار األنوار ج 44ص :233يؤتى باحلسني جلده | فيضع اهبامه يف فيه فيمص منها ما
يكفيه لثالثة أيام..

سريته فال نجد له مثيال..
احلب ،بل من باب الواقع
وهذا وشبهه ليس من باب املديح أو عاطفة
ّ
العميل ،ومن باب املحاولة إلضاءة القلوب والعقول ،وتطهري النفوس بضياء نور
احلسني × ،بل لع ّلنا نقف عىل خيط علم من أرساره.
فيا حبذا لو سعينا لقراءة سرية احلسني × بحروف أنواره ،فال ّ
نضل أبدا،
ألنه من مل حيسن القراءة ال خيفى عليه مشاهدة األنوار.
ويا ح ّبذا لو فتحنا بصائرنا عىل تلك األنوار لكنّا اهتدينا اىل سفينة النجاة
الراسية عىل ضفاف ميناء احلياة ،بدءا من عوامل األنوار يف السامء ..مرورا عىل
رمال كربالء..
من هنا حيسن القول أ ّنه ليس يف العاملني مثيل للحسني × بكل األبعاد..
فقد حاز × الفضائل اإلنسانية بكل جوانبها ،بل خصه اهلل بمزايا مل حيزها أحد
من املخلوقات بعد جده وابيه سواه.
وقد أملحنا فيام سبق أن نجاة وصالح انسان ّية االنسان مرتبطة بأنوار
احلسني ×  ،حتى عندما يأمر اهلل سبحانه بإصالح البرشية يكون الشعار :يا
لثارات احلسني.
وقفة:
للعلم تأثري عىل النفوس ،وهو النور الساطع عىل كل ما يف األكوان ،من
ملك وملكوت وأجسام ونفوس.
وتارة نقرأ عن احلسني × باحلروف والكلامت ،وتارة باملناسبات ،وطورا
نعرفه بأنه إمام األرض والساموات..

عندما نحاول رسم كلامت عن أرسار احلسني × نجد أنفسنا يف أعامق
وجود ال نعرف له ابتداء ،لذا نأخذ من هنا حرفا ومن هناك حروفا ،وقد ال
نحسن التعرف عىل معاين كثري من هذه احلروف والكلامت.
فعندما نقرأ ما وصل إلينا عرب األزمان البعيدة نجد ومضات وإشعاعات
ورموز تشري إىل أنوار وأرسار احلسني × من بدء اخلليقة إىل ما بعد القيامة.
ومن خالل هذا وذاك يلوح كأ ّنه قطب الرحى يف عوامل األكوان.
ومن املعلوم أن حياة اإلنسان عىل هذه األرض بدأت من آدم × ،وعندما
نقرأ القرآن املجيد نجد آيات عديدة تتحدث عن مسرية آدم × عىل هذه
األرض( ،)1وآيات تشري إىل ما قبل ذلك ،وآيات فيها خطاب للمالئكة ^،
وهناك آيات فيها تفصيل وآيات جمملة.
ولسنا هنا بصدد بيان ذلك ،إنام نحاول التعرف حول مدى ارتباط مصيبة
احلسني × باألنبياء السابقني عىل هذه األرض التي بدأت مسرية حياة اإلنسان
عليها.
وهنا نقرأ مطلع قوله تعاىل﴿ :وإِ ْذ قال ربك ل ِ ْلمال ِئك ِة إِ رين ج ِ
اعل ِيف األ ْر ِ
ض
ر

خلِيفة.)2(﴾..

( )1حيسن مراجعة اآليات حول ذلك ومنها قوله تعاىل﴿ :وإِ ْذ قال ربك ل ِ ْلمالئِك ِة إِ رين ج ِ
اعل ِيف
ر
ِ
األ ْر ِ
ض خلِيفة قالو ْا أ ْجتعل فِيها من ي ْف ِسد فِيها وي ْس ِفك الدر ماء ون ْحن نس ربح بِح ْمدك ونقدر س
لك قال إِ رين أعْ لم ما ال ت ْعلمون﴾ [البقرة .]30 :

( )2البقرة.30

ومن هنا بدأ التعرف واالرتباط بني املالئكة املقربني وبني آدم وذريته ،وبعد
منصة
هذه املرحلة يف السامء بدأت مسرية اإلنسان عىل هذه األرض ،وهي ّ
االمتحانات ،ومعرتك البل ّيات ،وفيها تفوز النفوس الصاحلات.
وقفة وتنبيه:
لقد أسجد اهلل آلدم املالئكة بعد أن صنع بدنه من ذرات الرتاب ونفخ فيه
وأصبح قابال للتعليم ثم ع ّلمه األسامء ،قال سبحانه﴿ :وعلم آدم األ ْسامء
ِ ِ
ِ
()1
اسجدو ْا آلدم فسجدو ْا﴾(.)2
كلها﴾  ،وقال تعاىل﴿ :وإِ ْذ ق ْلنا ل ْلمالئكة ْ
وقد أصبح هذا اإلنسان املصنوع من الرتاب بالتع ّلم خماطبا ومناجيا رب
األرباب ،وقد سكن اجلنة ابتداء ثم أهبط إىل هذه األرض.
املوقف األول﴿ :قال يا آدم أنبِ ْئهم بِأ ْسم ِآئ ِه ْم﴾(.)3
املوقف الثان﴿ :وق ْلنا ْاهبِطو ْا ب ْعضك ْم لِب ْعض عد ٌّو ولك ْم ِيف األ ْر ِ
ض م ْستق ٌّر
ومتاع إِىل ِحني﴾(.)4
ولسنا بصدد تفسري أو بيان هذه اآليات ،إنام بمثابة التمهيد لوصول آدم إىل

( )1البقرة.31 :
( )2البقرة.34 :
( )3البقرة .33 :
( )4البقرة .36 :

هذه األرض ،حيث ابتداء املسرية لغاية اإلنسان الكبرية(.)1
وتشري اآليات إىل أن تلقي آدم ابتداء يف املرحلة األوىل أي يف السامء كان من
قبيل﴿ :وعلم آدم األ ْسامء كلها﴾( ،)2أما بعد هبوطه إىل األرض فتشري اآليات
لنمط جديد﴿ :فتلقى آدم ِمن ر رب ِه كلِامت فتاب عل ْي ِه﴾(.)3
وأول بكاء آلدم وجربائيل عىل احلسني ^.
عندما نحاول التعرف عىل بعض أرسار احلسني × نجد أخبار هذه
األرسار منذ ابتداء اخللقة ،وعندما نتجاوز عوامل األنوار نقف عند ابتداء آدم ×
عىل هذه األرض.
الدر الثمني يف تفسري قوله تعاىل﴿ :فتلقى آدم ِمن ر رب ِه
روى صاحب ّ
كلِامت﴾(.)4
وقد وردت تفاسري عدة حول هذه اآليات ،ومن األحاديث حول ذلك ما
ورد حول آدم × :أنه رأى ساق ا ْلع ْر ِ
ش وأ ْسامء النبِ ري و ْاأل ِئم ِة ^ فلقنه
حم َّم ٍد َيا َع ِ
اِل بِ َح ِّق َع ِ ٍّيل يا فاطِر بِح رق فاطِمة يا حم ْ ِسن
ج ْرب ِئيل :ق ْلَ :يا ََحِيد بِ َح ِّق َ
احلس ْ ِ
ني و ِمنْك ْ ِ
احلس ِن و ْ
بِح رق ْ
ت دموعه َوا ْنخَ َش َع
ني َسا َل ْ
اإل ْحسانَ ،ف َل َّام َذك ََر احل َس ْ َ
( )1حيسن مراجعة بحثنا :اإلنسان من تراب ،وهو بحث مستقل (خمطوط).
( )2البقرة .31
( )3البقرة .37
( )4البقرة  ، 37وهذه الكلامت هي أسامء :حممد وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم الصالة
والسالم ،راجع بحار األنوار ج 25ص 5حديث.7

ِ
ِ
ِ
اخل ِام ِ
َق ْلبه ،وقال :يا أ ِخي ج ْرب ِئيل ِيف ِذك ِْر َْ
َب ِيت.
س َينْكَّس َق ْلبي َوتَسيل َع ْ َ
قال :ج ْرب ِئيل ولدك هذا يصاب بِم ِصيبة ت ْصغر ِعنْدها املص ِائب.
فقال :يا أ ِخي وما ِهي؟
ِ
ِ
ِ
ني و َل ْو ت ََراه َيا
َاص َو َال مع ٌ
قال :ي ْقتَل َع ْط َشان ًا غ َِريب ًا َوحيد ًا َف ِريد ًا َل ْي َس َله ن ٌ
ِ
ِ
َاصا ْه َحتَّى َحي َ
الس َام ِء
ول ا ْل َع َطش َب ْينَه َو َب ْ َ
ني َّ
آ َدم َوه َو َيقول َوا َع َط َشا ْه َوا ق َّل َة ن َ
ب احلت ِ
ِ
كَالدُّ َخ ِ
رش ِ
وف َفي ْذ َبح َذ ْب َح َّ
الش ِاة ِم ْن َق َفاه
ان َف َل ْم ُيِ ْبه َأ َحدٌ إِ َّال بِ ُّ
السيوف َو ْ
َو َين َْهب َر ْح َله َأ ْعدَ اؤه َوت ْش َهر رءوسه ْم ه َو َو َأن َْصاره ِيف ا ْلب ْلدَ ِ
ان َو َم َعهم الن ِّْس َوان
َّان َفبكَى آدم وج ِ
ِ ِ
ِ
ك ََذلِ َ
َاء ال َّثك َْىل(.)1
ك َس َب َق ِيف ع ْل ِم ا ْل َواحد املن ِ َ
َبئيل بك َ
َ َ َ َْ
وقفة:
كنت أتصور أن سرية احلسني × تبدأ من زمن والدته وابتداء الرسالة
اإلسالمية عىل يد جده | ،وكلام كنت أحاول أن أتقدم خطوة إىل األمام أجد
أن سرية احلسني × قد بدأت منذ بدء اخلليقة يف عوامل احلجب واألنوار ،ونجد
عرف الرسل واألنبياء ^ بام جيري عىل احلسني × يف واقعة
أن اهلل سبحانه قد ّ
كربالء.
وقد بكى هؤالء األنبياء ^ احلسني × قبل وقوع احلدث ،بدء من آدم
عند هبوطه عىل األرض ،ومرورا بجميع األنبياء عليهم الصالة والسالم(.)2
وهذه املحاولة حول هذه السرية هي نقطة من بحر ال حدود إلدراكه ،وما
هي إال إشارات لذوي األلباب من األجيال القادمة التي مل تزل يف عوامل الغيب
( )1بحار األنوار ج 44ص.245
( )2حيسن مراجعة الكتب واألحاديث القديمة ومنها الرجوع إىل بحار األنوار ومصادره.

يف أصالب الرجال وأرحام األمهات ،بل هي يف اخلاليا يف أرسار اجلينات،
خيرجها اهلل من جيل إىل جيل ،وهي متدرجة يف عوامل املغ ّيبات حتمل أرسارا من
ذرات الرتاب عندما خلق تعاىل آدم من
األمانات التي أودعها اهلل سبحانه يف ّ
صلصال ونفخ فيه من روحه(.)1

احلسد هو الدّ اء ،وترك التفاضل هو الدواء!
عندما نحاول البحث يف أعامق اإلنسان نجده قطب الرحى ،ونجد أنه
يتصف داخليا باملتناقضات ،ويمتلك الداء والدواء يف ذاته وأعامق حياته ،وعند
البحث والتدقيق نجد اإلنسان أرفع من املالئكة من جانب ،وأنه َيوي من جانب
آخر إىل احلضيض!
ويظهر أن ذلك مرتبط بذرات الرتاب ،فأي جانب غلب يف اإلنسان حتكّم
يف سريه ومسرية حياته ،ومن هنا كان الرصاع يف الداخل ،ونسبة التفاوت بني
والرش داخل اإلنسان ال حدود هلا.
اخلري
ّ
وعندما يتحكّم احلسد متاما ختمد شعلة اخلري يف داخله.
ورد يف عيون أخبار الرضا بإسناده اىل عبد السالم بن صالح اهلروي :قال:
قلت للرضا × :يا بن رسول اهلل ،أخربين عن الشجرة التي أكل منها آدم وحواء
ما كانت؟ فقد اختلف الناس فيها ،فمنهم من يروي اهنا احلنطة ،ومنهم من يروي
أهنا العنب ،ومنهم من يروي أهنا شجرة احلسد.
( )1راجع بحثنا حول خلق اإلنسان من تراب وفيه نوع من التفصيل واألدلة القرآنية.

فقال × :ك رل ذلِك حق.
قلت :فام معنى هذه الوجوه عىل اختالفها؟
اجلن ِة ْحت ِمل أنْواعا فكان ْت شجرة ِْ
فقال :يا أبا الص ْل ِ
ت إِن شجرة ْ
احلنْط ِة
وفِيها ِعنب وليس ْت كشجر ِة الدر نْيا وإِن آدم × ملا أكْرمه اهلل تعاىل ِذكْره بِإِسج ِ
اد
ْ
ْ
مال ِئكتِ ِه ،وبِإِ ْدخال ِ ِه ْ
اجلنة ،قال ِيف ن ْف ِس ِه :ه ْل خلق اهلل برشا أ ْفضل ِمنري ؟
فعلِم اهلل عز وجل ما وقع ِيف ن ْف ِس ِه فناداه :ارف ْع ر ْأسك يا آدم وانْظر إِىل س ِ
اق
ْ
ْ
ا ْلع ْر ِ
ش.
فرفع آدم ر ْأسه فنظر إِىل س ِ
اق ا ْلع ْر ِ
ش فوجد عل ْي ِه مكْتوبا :ال إِله إِال اهلل
حممد رسول اهلل | وع ِ ريل ْبن أ ِِب طالِب × أ ِمري امل ْؤ ِمنِني وز ْوجته فاطِمة
سيدة نِس ِ
احلس ْني س ريدا شب ِ
اب أ ْه ِل ْ
احلسن و ْ
اء ا ْلعاملِني و ْ
اجلنة.
ر
فقال آدم × :يا ر رب م ْن هؤال ِء؟
ك َوه ْم َخ ْ ٌَي ِمن َ
فقال عز وجلَ :هؤ َال ِء ِم ْن ذ ِّر َّيتِ َ
ْك َو ِم ْن ََجِي ِع َخ ْل ِقي َو َل ْو َال
ه ْم َما َخ َل ْقت َ
الس َام َء َو ْاألَ ْر َض ،فإِياك أ ْن تنْظر إِل ْي ِه ْم
ك َو َال َخ َل ْقت اجلنَّ َة َوالن ََّار َو َال َّ
بِع ْ ِ
ني ْ
احلس ِد فأ ْخ ِرجك ع ْن ِجو ِاري.
فنظر إِل ْي ِه ْم بِع ْ ِ
ني ْ
احلس ِد ومتنى من ِْزلته ْم.
فتسلط عل ْي ِه الش ْيطان حتى أكل ِمن الشجر ِة التِي ِهني عنْها وتسلط عىل
حواء لِنظ ِرها إِىل فاطِمة ÷ بِع ْ ِ
ني ْ
احلس ِد حتى أكل ْت ِمن الشجر ِة كام أكل

آدم ×.

فأ ْخرجهام اهلل عز وجل ع ْن جنتِ ِه فأ ْهبطهام ع ْن ِجو ِار ِه إِىل ْاأل ْرض(.)1
نقول :بغض النظر عن املعاين الكثرية ،يكفي أن داء احلسد وخدع الشيطان
جيريان يف اخلاليا ويف جماري الدم يف العروق.
فمن مل يتنبه وحيذر يقع باحلبائل والشباك ،لذلك ال بدّ من اليقظة يف مسرية
بقوة بوالية النبي | وأهل بيته
احلياة ،وجتنّب التفاضل والتحاسد ،والتعلق ّ
األطهار ^ ،واإلبحار يف سفينة احلسني × وهي األوسع واألرسع.
فإن آدم عندما أهبط إىل األرض توسل إىل اهلل تعاىل هبم ،وهم الكلامت التي
تلقاها فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم(.)2
وعلمه إياه جربائيل قوله:
ومما توسل به آدم × بعد هبوطه إىل األرض
ّ

( )1عيون أخبار الرضا ج 1ص ،274وال بدّ من توجيه احلديث بام ال يتناىف مع عصمته × ،ويف
ذلك وجوه ذكر بعضها املجليس رمحه اهلل ومنها قوله :املراد باحلسد الغبطة التي مل تكن تنبغي
له × ،و يؤيده قوله × :و متنى منزلتهم (بحار األنوار ج 11ص ،)165وقوله :ال يتوهم
أن آدم ع صار بتمني منزلتهم من الظاملني املدعني ملنزلتهم عىل احلقيقة حتى يستحق بذلك أليم
النكال فإن يف عده من الظاملني يف هذا اخلَب نوعا من التجوز (بحار األنوار ج 11ص،)175
وقوله :لعل املراد بنظر احلسد متني أحواهلم و الوصول إىل منازهلم و كان ذلك منهام ترك األوَل
ألنه مع العلم بأن اهلل تعاىل فضلهم عليهام كان ينبغي هلام أن يكونا يف مقام الرضا والتسليم وأن
ال يتمنيا درجاهتم صلوات اهلل عليهم (بحار األنوار ج 26ص ،)273أو أي وجه آخر ينسجم
مع القول بعصمة األنبياء ^ البتنائها عىل أدلة قطعية.
( )2راجع اآلية  37من سورة البقرة ،وبحار األنوار ج 25ص 5وما بعدها حديث 8حول ابتداء
خلقهم ^ ،وهو بحث مهم جدا.

سبحانك اللهم وبحمدك ،وتبارك اسمك ،وتعاىل محدك (جدّ ك)( ،)1ال إله إال
أنت ،ظلمت نفيس ،فاغفر يل ،انه ال يغفر الذنوب إال أنت..
اللهم بجاه حممد وآله الطيبني ،بجاه حممد وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني
عيل بقبول توبتي وغفران زلتي واعاديت من
والطيبني من آهلم ،ملا تفضلت ّ
كراماتك إىل مرتبتي(.)2
وعندما نبحث نجد توسال جلميع األنبياء والرسل بأهل البيت ^.
وليس األمر مقصورا عىل بكاء آدم ونوح ‘ عىل احلسني ×.
ويف قصة السفينة التي نجا فيها نوح ومن معه الكثري ،ومن ذلك أنه عندما
وسمي له مسامر باسم احلسني × فزهر وأنار
تم صنعها وأنزلت املسامري لنوح ّ
ّ
وأظهر النداوة فقال نوح ÷ :يا ج ْرب ِئيل ما ه ِذ ِه النداوة؟
احلس ْ ِ
فقال" هذا الدم ،فذكر ِقصة ْ
ني × وما ت ْعمل ْاألمة بِ ِه فلعن اهلل قاتِله
وظامل ِه وخ ِ
اذله (.)3
فإنا نجد أن سرية احلسني × قد ذكرت يف كل العوامل ،وعند كل اخلالئق،
وعند مجيع األنبياء ،فكأهنا روح للحياة تسي يف الوجود!

عندما نحاول التعرف عىل مسرية أرسار احلسني × نجد يف أعامق
( )1من قوله تعاىل﴿ :وأنه تعاىل جدر ربنا ما اختذ ص ِ
احبة وال ولدا﴾ [اجلن . ]3 :
ر
( )2تفسري كنز الدقائق ج 1ص.374
( )3بحار األنوار ج 33ص ،230باختصار.

الوجود الظاهري ما هو أبعد من إدراكنا ،حيث نجد أن أنوار حممد |
وآله ^ قد وجدت قبل إبداع الكائنات ،ونجد أن اإلنسان قد أخرج من كتامن
العدم ،وأنه من أرسار هذا الوجود.
ثم ندرك
ونتلمس املحسوسات بعد هبوط آدم × إىل هذه األرضّ ،
ّ
نبي بعد نبي ،ورسول إثر رسول.
ونؤمن بإرسال األنبياء والرسل ^ وإظهار ّ
ومتتد مسرية حياة اإلنسان عىل هذه األرض ،ويتصارع يف هذه املسرية بنو
رش،
البرش يف إظهار مسريين متعاكسني ،يصح تسميتها بمسرية خري ومسرية ّ

ولكل مسرية أهل وأفراد وأمم ومجاعات.

حقيقي وما هو
حق
وتشتبه األمور مع تعاقب األزمان واألجيال بني ما هو ٌّ
ّ
موضوعي من أول ابتداء اإلنسان أي
بتجرد
ّ
عكس ذلك ،وإذا أردنا أن نبحث ّ
من آدم × لكل حلقات وسلسلة األنبياء ^ ،نجد أن لإلنسان حمطات
ومنعطفات يف ثنايا مسرية احلياة ،ونجد هلا نامذج عىل أرض الواقع ،ومن أظهر
وأبرز النامذج وجود األنبياء والرسل ^.
ونجد أن للحسني × خصوصيات عند األنبياء والرسل ^ منذ ابتداء
مسرية هؤالء ،وهذا يستدعي من العقالء البحث والتنقيب يف كل أعامق الوجود
رس هذه اخلصوصيات التي مل نجدها بكل جوانبها عند أحد غريه ×.
عن ّ
من هنا يمكن القول ّ
أن إظهار مثل هذه األرسار للحسني × قبل حدوث
ما حدث أمر ال بدّ من التوقف عنده بتد ّبر وإدراك من العقالء.
ونجد يف سرية آدم × نامذج وعهود للحسني × ،وما يشبه ذلك عند
نوح × ،وكذلك عند خليل الرمحان النبي إبراهيم × ،بل نجد عند حلقة

األنبياء مجيعا مثل ذلك ،مع تباعد األزمان والدهور ،واختالف األمم
والشعوب ،ونجد أن هذا الغيب وهذه األرسار قد ظهرت فعال وواقعا عىل
أرض كربالء.
الس الذي حصل
وهنا تعجز األفهام وعقول األنام عن إدراك حقيقة هذا ّ

ووقع فعال(.)1

وردت آيات بينات حول أِب األنبياء إبراهيم اخلليل × ،ومنها آية ذبح
الكبش عن ولده إسامعيل ‘(﴿ :)2وفد ْيناه بِ ِذ ْبح ع ِظيم﴾(.)3
عن الفضل بن شاذان قال :سمعت الرضا × يقول :ملا أمر اهلل تبارك
وتعاىل إِبر ِ
اهيم × أ ْن ي ْذبح مكان ا ْبن ِ ِه إِ ْسام ِعيل ا ْلك ْبش ال ِذي أنْزله عل ْي ِه متنى
ْ
إِبر ِ
اهيم × أ ْن يكون ي ْذبح ا ْبنه إِ ْسام ِعيل × ِبي ِد ِه وأنه مل ي ْؤم ْر ِبذ ْب ِح ا ْلك ْب ِ
ش
ْ
ْ
مكانه ل ِ ْري ِجع إِىل ق ْلبِ ِه ما ي ْر ِجع إِىل ق ْل ِ
ب ا ْلوال ِ ِد ال ِذي ي ْذبح أعز و ْل ِد ِه بِي ِد ِه في ْست ِحق
بِذلِك أرفع درج ِ
اب عىل املص ِائ ِ
ات أ ْه ِل الثو ِ
ب.
ْ
ِ
ِ
ب خ ْل ِقي إِل ْيك؟
فأ ْوحى اهلل عز وجل إِل ْيه :يا إِ ْبراهيم م ْن أح ر
ب إِيل ِم ْن حبِيبِك حممد |.
فقال :يا ر رب ما خل ْقت خ ْلقا هو أح ر
ِ
ِ
ب إِل ْيك أ ْو ن ْفسك؟
فأ ْوحى اهلل عز وجل إِل ْيه :يا إِ ْبراهيم أ فهو أح ر

( )1مالحظة :ال أريد أن ّ
أعقب عىل الذين مل يعرفوا احلسني × حتى اآلن !
( )2راجع بحار األنوار ج 44ص.125
( )3الصافات .107 :

ب إِيل ِم ْن ن ْف ِيس.
قال :ب ْل هو أح ر
ب إِل ْيك أ ْو ولدك؟
قال :فولده أح ر
قال :ب ْل ولده.
قال :فذ ْبح ول ِد ِه ظ ْلام عىل أ ْعد ِائ ِه أوجع لِق ْلبِك أ ْو ذ ْبح ول ِدك بِي ِدك ِيف

طاعتِي؟

قال :يا ر رب ب ْل ذ ْبحه عىل أ ْي ِدي أ ْعد ِائ ِه أ ْوجع لِق ْلبِي.
قال :يا إِبر ِ
اهيم فإِن ط ِائفة ت ْزعم أهنا ِم ْن أم ِة حممد | ست ْقتل
ْ
ْ
احلس ْني × ا ْبنه ِم ْن ب ْع ِد ِه ظ ْلام وعدْ وانا كام ي ْذبح ا ْلك ْبش في ْست ْو ِجبون بِذلِك
سخطِي.
فج ِزع إِبر ِ
اهيم × لِذلِك وتوجع ق ْلبه وأ ْقبل ي ْبكِي( ،)1فأ ْوحى اهلل عز
ْ
وجل إِلي ِه :يا إِبر ِ
اهيم قدْ فد ْيت جزعك عىل ا ْبنِك إِ ْسام ِعيل ل ْو ذب ْحته بِي ِدك
ْ
ْ
ني × وقتْلِ ِه وأوجبت لك أرفع درج ِ
احلس ْ ِ
ات أ ْه ِل الثو ِ
بِجز ِعك عىل ْ
اب عىل
ْ ْ
ْ
املص ِائ ِ
ب.
فذلِك ق ْول اهلل عز وجل ﴿و فد ْيناه بِ ِذ ْبح ع ِظيم﴾ وال ح ْول وال قوة إِال

بِاهلل(.)2

وهذه اخلصوصية سارية من الزمن األول إىل يوم القيامة ،وأخذ ِ
العربة
ّ
( )1من بكاه األنبياء قبل حدوث املصاب ،أال ينبغي أن نبكيه بعد كربالء ؟! ولكن ؟!
( )2عيون أخبار الرضا ج 1ص.187

متفاوت عند أهل اإليامن ،فكل يأخذ منها مما يكون له تأثري يف مسرية حياته ،وهذا
حيسه الشعور الذايت والوجدان.
حاصل ال حيتاج إىل برهان ،بل يكفي ما ّ
وعندما نحاول التنقيب يف أزمنة ما قبل حدوث عربة الواقع عىل أرض
كربالء نجد ذلك عند مجيع األنبياء ^ ،وقد تقدّ مت اإلشارة إىل بكاء آدم ×،
وإىل ما حصل مع نوح × ،وإىل ما متنّاه خليل الرمحان حول ذبح ولده ‘،
وهنا نشري إىل عبد اهلل زكريا × من تأويل بعض احلروف القرآنية.
عن سعد بن عبد اهلل حينام سأل القائم × فقال :أخربين عن تأويل
﴿كهيعص﴾.

احلروف ِمن أنْب ِ
اء ا ْلغ ْي ِ
قال :ه ِذ ِه ْ
ب أ ْطلع اهلل عل ْيها ع ْبده زك ِريا ثم قصها
ْ
عىل حممد | وذلِك أن زك ِريا × سأل ربه أ ْن يع رلمه ْاأل ْسامء ْ
اخل ْمسة فأ ْهبط
عل ْي ِه ج ْرب ِئيل فعلمه إِياها فكان زك ِريا إِذا ذكر حممدا وعلِ ّيا وفاطِمة و ْ
رسي
احلسن ر
ِ
ِ
ت َع َل ْي ِه
َبة َو َو َق َع ْ
عنْه ر
مهه وانْجىل ك ْربه وإ َذا َذك ََر ْاس َم احل َس ْني × َخنَ َقتْه ا ْل َع ْ َ
ا ْلب ْه َرة.
فقال ذات ي ْوم :إِ ِهلي ما ب ِايل إِذا ذك ْرت أ ْربعا ِمنْه ْم تسل ْيت بِأ ْسام ِئ ِه ْم ِم ْن
ِ
ني تَدْ َمع َع ْينِي َوتَثور َز ْف َر ِيت؟
مهومي وإِ َذا َذك َْرت احل َس ْ َ
ِ ِِ
اسم ك ْربالء،
فأنْبأه اهلل تبارك وتعاىل ع ْن قصته فقال ﴿كهيعص﴾ فا ْلكاف ْ
و ْاهلاء هالك ا ْل ِع ْرت ِة ،وا ْلياء ي ِزيد وهو ظ ِ
احلس ْ ِ
امل ْ
ني ،وا ْلع ْني عطشه والصاد ص ْربه.
فلام س ِمع بِذلِك زك ِريا × مل يف ِ
ار ْق م ْس ِجده ثالثة أيام ومنع فِ ِيهن الناس
ْ
َان يرثِيهِ:
ِ
ول علي ِه و َأ ْقب َل ع َىل ا ْلبك ِ
ِ
َاء َوالنَّح ِ
َ َ
من الدر خ ِ ْ
يب َوك َ ْ
إِ ِهلي أ ت ْف ِجع خ ْري مجِي ِع خ ْل ِقك بِول ِد ِه؟

إِ ِهلي أ تن ِْزل ب ْلوى ه ِذ ِه الر ِزي ِة بِ ِفن ِائ ِه؟
إِ ِهلي أت ْلبِس علِ ّيا وفاطِمة ث ْوب ه ِذ ِه امل ِصيب ِة؟
إِ ِهلي ِ
حت رل ك ْربة ه ِذ ِه امل ِصيب ِة بِساحتِ ِهام.
ثم كان يقول:
إِ ِهلي ْارز ْقنِي ولدا تق رر بِ ِه ع ْينِي عىل ا ْل ِك ِرب فإِذا رز ْقتن ِ ِيه فا ْفتِنري بِح رب ِه ثم
ا ْفج ْعنِي بِ ِه كام ت ْف ِجع حممدا حبِيبك بِول ِد ِه.
احلس ْ ِ
محل ْ
ني
حييى ِستة أ ْشهر و ْ
حييى وفجعه بِ ِه وكان ْ
محل ْ
فرزقه اهلل ْ
كذلِك(.)1

يتفرد بخصوصيات مع ّينة،
مما ال شك فيه أن كل كائن من الكائنات ّ
وخصوصيات الكائنات احل ّية هي أرفع اخلصوصيات عموما ،ومن أبرزها ما يف
اإلنسان ،وعندما نحاول البحث فيام يتعلق باإلنسان نجد الكثري من التفاضل بني
فرد وآخر.
ويف هذا حكمة بالغة من اخلالق سبحانه ،فعندما نتد ّبر هذه احلقيقة من
يلف إدراكنا ،فيبقى علينا
احلكمة يف تكوين وختصيص اإلنسان نجد أن العجز ّ
التسليم ملا هو واقع فعال ،وعندئذ نحاول البحث والتنقيب ملعرفة بعض
اخلصائص ،وهلذه املعرفة آثار عىل مسرية حياتنا ،بل هي مفتاح لسعادة وجودنا.
ويف حماولة بحثنا حول أرسار وخصوصيات احلسني × نجد أنفسنا أننا
( )1االحتجاج ج 2ص.464-463

أمام مسافة بعيدة عن الوصول حلقائق تلك األرسار وضياء اخلصوصيات من
تلك األنوار.
لقد ألِف ْت أذهاننا بل وعقولنا اخلوض يف حروف األلفاظ ،مع العلم أهنا
إشارات وقوالب للمعاين ،وال يقاس اللفظ باملعنى وإن كان داال عليه.
وعندما نقرأ سرية اإلنسان من ابتداء تكوينه وهبوطه إىل هذه األرض التي
تعد من الكواكب الصغرية نسبيا ،فام هي إال مقدار ضوء صغري ملا هو موجود من
كواكب وكائنات ،واإلنسان بالنسبة هلا من حيث احلجم كنقطة صغرية ال تراها
العني املجردة ،ومع ذلك نجد أن لإلنسان خصوصيات ظاهرة نعجز عن
اإلحاطة هبا ،فكيف بام وراء الظواهر()1؟
وعندما بدأ اإلنسان مسرية حياته عىل هذه األرض املمزوجة كان ذلك يف
فردين بالعدد ،أي زوج من حيث اللفظ وهو مؤلف من آدم وحواء ،لكن تكمن
يف ذرات و خاليا وجينات هذه الزوجية ما ال حرص له من األرسار
واخلصوصيات الظاهرة والباطنة ،والنامذج الكونية.

خص اهلل اإلنسان الذي عجنت طينته من كل نامذج الكائنات بصنعة مم ّيزة،
ومحل ما ال حتمله الساموات واألرضون ،وأ ِمر بتكاليف تعود بالنفع عليه ،وكلام
ر

ِ
عام أمر به.
تعاقبت األزمان جينح هذا اإلنسان إىل عكس ما خلق له ،ويتنكّب ّ
( )1وليس عىل اهلل بمنكر * أن جيمع العامل يف واحد.

فأرسلت العناية اإلهلية األنبياء والرسل مبرشين ومنذرين إلصالحه ،حتى
ختمت النبوات بس ّيد الكائنات | وآله ^ ،ومع ذلك كله فقد بقي
اإلنحراف واجلاهلية معشعشا يف زوايا القلوب املظلمة ،والنفوس املنحرفة ،حتى
انتهى املطاف إىل الطرف األخري من أنوار األلطاف من أهل الكساء ،وإذ
باجلاهلية اجلهالء حتكم قبضتها إلطفاء هذا النور املمتدّ منذ ابتداء املخلوقات
تئن من املعايص
مرورا باحلجب والساموات إىل ظهوره عىل هذه األرض ،التي ّ
واالنحرافات عىل ظهرها من اجلهل واجلهالء!

عندما نقرأ مسرية التاريخ بكل ما فيه وبكل بتفاصله عىل هذه األرض،
نجد بالدليل والوجدان أنه مل تبق رسالة لتأيت من السامء ألهل األرض ،ومل يبق
جمال إلرسال نبي أو رسول ،فقد اكتملت الرساالت وختمت ،وبقيت اجلاهلية
تسعى جاهدة يف إطفاء النور.
من هنا يمكننا _ولو باأللفاظ_ التعبري أن أنوار الرساالت التي اندكّت حتت
ضيائها أرسار الكائنات مل تظهر جلية لكل املخلوقات من اجلانب الفعيل ،وهذا
جتمعت عند احلسني × بكل
ما ينبغي ويستدعي أن نطرق باب األرسار التي ّ
معانيها وأبعادها ،حيث مل يبق حامل هلا سواه.
ومهام أردنا أن نفلسف األمور واألحداث ،أو نتخ ّيل من هنا أو هناك ،أو
نقيس ّ
كل هذه املسريات عىل مقياس إدراكنا ،فال ّ
شك أن العجز يبقى لدينا سواء
يف اجلانب املادي املحسوس ،أو املعنوي األبعد من امللموس.
والس
ويبقى احلسني × وحيد البرشية حامال لذلك اإلرث الكبري
ّ

اخلفي.
ّ
وال بدّ لنا إذا أردنا التعرف عىل األولني وعىل ما جيري عىل اآلخرين من
التع ّلق بحبل من أنوار سفينة احلسني × التي متخر عباب أمواج بحور احلياة،
وإال فالغرق حاصل لكل أبناء نوح الذين يلجؤون إىل تلة هنا أو جبل هناك
ليعصمهم ،حيث ال عاصم بعد اليوم إال من تعلق أو ركب يف سفينة النجاة،
حيث ال سفينة غريها وال نجاة ألحد دوهنا.
وهناك إشارة مهمة :أن ذلك حيث ال أرض تبلع املاء وال وقوف هلطل املاء
من السامء ،ألن الرباهني واضحة ،وليس هناك آدم جديد وال نوح يدعو﴿ :ر رب
ال تذ ْر عىل ْاأل ْر ِ
ض ِمن ا ْلكافِ ِرين ديارا﴾(.)1
بل رمحة غمرت كل شء :رِب اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون(.)2
فر ّبان سفينة الرمحة هو احلسني × ،ومل جيد الزمان بحسني آخر ،وإن كان
كل حزب يف هذه األزمنة خيتار حسينا خاصا به!!
فحسني الرمحة هو أعرف بركّاب سفينته التي تنتظر ر ّباهنا املنتظر عجل اهلل
فرجه ،ليوم تشيب فيه األطفال ،ويوم النداء من السامء﴿ :أتى أ ْمر اهلل فال
ت ْست ْع ِجلوه﴾(.)3

( )1نوح.26 :
( )2إشارة إىل دعاء النبي | ،راجع إقبال األعامل ج 1ص.384
( )3النحل.1 :

لقد اعتاد الكتاب أن يكتبوا شيئا من التاريخ بعد اإلنتهاء ،وهنا أحاول
رسم بعض الكلامت من االبتداء ،وهذا نمط مل ِ
جتر عليه أقالم الباحثني.
روى الصدوق رمحه اهلل يف كتاب املعراج عن رجاله إىل ابن عباس ،قال:
سمعت رسول اهلل | وهو خياطب عليا × ويقول :يا ع ِ ريل إِن اهلل تبارك
وتعاىل كان وال شء معه فخلقنِي وخلقك روح ْ ِ
ني ِم ْن ن ِ
ور جالل ِ ِه فكنا أمام ع ْر ِ
ش
ْ
رب ا ْلعاملِني نسبح اهلل ونقدر سه ونحمده وهن رلله وذلِك قبل أ ْن خيْلق السامو ِ
ات
ْ
ر
ر
ر
و ْاألر ِضني.
فلام أراد أ ْن خيْلق آدم خلقنِي وإِياك ِمن ِطينة و ِ
احدة ِم ْن طِين ِة ِع رل ريني وعجننا
ْ
رور وغمسنا ِيف مجِي ِع ْاألنْو ِار وأ ْهن ِ
بِذلِك الن ِ
ار ْ
اجلن ِة.
ِ
است ْخرج ذ رريته
است ْودع ص ْلبه ت ْلك ال رطينة والنرور فلام خلقه ْ
ثم خلق آدم و ْ
ِ
ِ
الربوبِي ِة.
استنْطقه ْم وقرره ْم بِ ر
م ْن ظ ْه ِره ف ْ
الربوبِي ِة أنا وأنْت والنبِ ريون عىل قدْ ِر من ِ
از ِهل ْم وق ْر ِهبِ ْم ِمن
فأول خ ْلق إِ ْقرارا بِ ر
اهلل عز وجل.
فقال اهلل تبارك وتعاىل :صد ْقتام وأ ْقر ْرمتا يا حممد ويا ع ِ ريل ،وسب ْقتام خ ْل ِقي إِىل
طاعتِي وكذلِك كنْتام ِيف سابِ ِق ِع ْل ِمي فِيكام ،فأنْتام ص ْفو ِيت ِم ْن خ ْل ِقي و ْاأل ِئمة ِم ْن
ذ رريتِكام و ِشيعتكام ،وكذلِك خل ْقتك ْم.
ثم قال النبِي | :يا ع ِيل فكان ِ
ب آدم ون ِ
ت ال رطينة ِيف ص ْل ِ
وري ونورك ب ْني
ر
ر
ِ
ع ْين ْي ِه فام زال ذلِك النرور ينْتقل ب ْني أ ْع ِ
ني النبِ ريني واملنْتجبِني حتى وصل النرور
ب فا ْفرتق نِ ْصف ْ ِ
ب ع ْب ِد املطلِ ِ
وال رطينة إِىل ص ْل ِ
ني فخلقنِي اهلل ِم ْن نِ ْص ِف ِه واختذ ِين نبِ ّيا

ورسوال وخلقك ِمن الن ْرصف ْاآلخ ِر فاختذك خلِيفة وو ِص ّيا وول ِ ّيا فلام كنْت ِم ْن
اب ق ْوس ْ ِ
عظم ِة ر رِب كق ِ
ني أ ْو أ ْدنى قال ِيل :يا حممد م ْن أ ْطوع خ ْل ِقي لك؟
فق ْلت :ع ِ ريل ْبن أ ِِب طالِب ×.
فقال عز وجل :ف ِ
اخت ْذه خلِيفة وو ِص ّيا فق ِد اخت ْذته ص ِف ّيا وول ِ ّيا.
اسمه عىل ع ْر ِش ِم ْن ق ْب ِل أ ْن أ ْخلق ْ
اخل ْلق حمبة ِمنري
اسمك و ْ
يا حممد كت ْبت ْ
لكام ومل ِ ْن أحبكام وتوالكام وأطاعكام فم ْن أحبكام وأطاعكام وتوالكام كان ِعن ِْدي
ِمن املقربِني ،وم ْن جحد واليتكام وعدل عنْكام كان ِعن ِْدي ِمن ا ْلكافِ ِرين الضا رلني.
ثم قال النبِ ري | :يا ع ِ ريل فم ْن ذا يلِج ب ْينِي وب ْينك وأنا وأنْت ِم ْن نور
احد وطِينة و ِ
و ِ
احدة ،فأنْت أح رق الن ِ
اس ِِب ِيف الدر نْيا و ْاآل ِخر ِة ،وو ْلدك و ْل ِدي
و ِشيعتك ْم ِشيعتِي وأ ْولِياؤك ْم أ ْولِي ِائي وأنْت ْم م ِعي غدا ِيف ْ
اجلنة(.)1
يتوهم أحد من البرش فيشكّك يف مثل هذه األحاديث السابقة لعامرة
قد ّ
يقر
اإلنسان لألرض ،ولكن يمكن القول كإشارة لطيفة من املس ّلامت :أن اجلميع ّ
ويعرتف هببوط آدم × عىل هذه األرضّ ،
وأن اهلل قد ع ّلم آدم × وأنزل عليه

امللك جربائيل × ،وهو الرسول إىل األنبياء مجيعا ،وهو الذي حيمل العلم هلم
من اهلل سبحانه ،ويب ّلغهم ما يشاء اهلل من الرساالت الساموية ،واألخبار الغيب ّية
مر العصور والدهور.
عىل ّ
ونؤمن أن خاتم األنبياء هو حممد بن عبد اهلل | ،ونقطع أنه أرسي به
إىل السامء﴿ :فأ ْوحى إِىل ع ْب ِد ِه ما أ ْوحى﴾(.)2
( )1بحار األنوار ج 25ص.3
( )2النجم.10 :

وأحب
نقطع بكل ذلك ونؤمن به ،وأن النبي حممد | هو أفضل وأعلم
ّ
اخللق واألنبياء عند اهلل تعاىل ،ونؤمن أنه ال ينطق عن اهلوى ،وهو الذي أخربنا
تنوع
عن السامء وما فيها ،فال غرو أن تكون النبوة مصدر أخبار عوامل األنوار عىل ّ
ألفاظها ،وكثري منها يسمى باألخبار القدس ّية.
ومن املعلوم أن عوامل امللكوت فوق تقدير عقولنا ،وعوامل األنوار واحلجب
هي ما قبل عوامل امللك وامللكوت.
لذلك نؤمن بكل ما جاء وثبت بالدليل والربهان عن أهل بيت
العصمة ^ ،ونشري هنا إىل حديث جامع عن أِب جعفر × :إِن اهلل تعاىل خلق
أ ْربعة عرش نورا ِم ْن ن ِ
ور عظمتِ ِه ق ْبل خ ْل ِق آدم بِأ ْربعة عرش أ ْلف عام ف ِهي أ ْرواحنا.
ف ِقيل له :يا ا ْبن رس ِ
ول اهلل عده ْم بِأ ْسام ِئ ِه ْم فم ْن هؤال ِء ْاأل ْربعة عرش نورا؟

احلس ْ ِ
احلس ْني وتِ ْسعة ِم ْن و ْل ِد ْ
احلسن و ْ
فقال :حممد وع ِ ٌّيل وفاطِمة و ْ
ني
وت ِ
اسعه ْم ق ِائمه ْم ثم عده ْم بِأ ْسام ِئ ِهم ثم قال:
اخللفاء ِم ْن ب ْع ِد رس ِ
ن ْحن واهلل ْاأل ْو ِصياء ْ
ول اهلل |.
ون ْحن املث ِاين التِي أ ْعطاها اهلل نبِينا.
ونحن شجرة النربو ِة ومنْبِت الر ْمح ِة ومع ِدن ِْ
احلكْم ِة ومصابِيح ا ْل ِع ْل ِم
ْ
ْ
ومو ِضع الرسال ِة وخمْتلف املال ِئك ِة ومو ِضع ِرس اهلل وو ِديعة اهلل جل اسمه ِيف ِعب ِ
اد ِه
ْ
ْ
ْ
ر
ر
وحرم اهلل ْاألكْرب وع ْهده امل ْسئول عنْه ،فم ْن وىف بِع ْه ِدنا فقدْ وىف بِع ْه ِد اهلل وم ْن
خفره فقدْ خفر ِذمة اهلل وع ْهده ،عرفنا م ْن عرفنا وج ِهلنا م ْن ج ِهلنا.
احلسنى التِي ال ي ْقبل اهلل ِمن ا ْل ِعب ِ
اد عمال إِال بِم ْع ِرفتِنا.
ن ْحن ْاأل ْسامء ْ ْ

ون ْحن واهلل ا ْلكلِامت التِي تلقاها آدم ِم ْن ر رب ِه فتاب عل ْي ِه.
إِن اهلل تعاىل خلقنا فأ ْحسن خ ْلقنا وصورنا فأ ْحسن صورنا وجعلنا ع ْينه عىل
ِعب ِ
اد ِه ولِسانه الناطِق ِيف خ ْل ِق ِه ويده امل ْبسوطة عل ْي ِه ْم بِالر ْأف ِة والر ْمح ِة وو ْجهه ال ِذي
ي ْؤتى ِمنْه وبابه ال ِذي يد رل عل ْي ِه وخزان ِع ْل ِم ِه وتر ِ
امجة و ْح ِي ِه وأ ْعالم ِدينِ ِه وا ْلع ْروة
ا ْلو ْثقى والدلِيل ا ْلو ِ
اضح مل ِ ِن ْاهتدى.
ت ال رثامر وجر ِ
ت ْاأل ْشجار وأينع ِ
وبِنا أ ْثمر ِ
ت ْاأل ْهنار ونزل ا ْلغ ْيث ِمن السام ِء
ْ
ونبت ع ْشب ْاأل ْر ِ
ض.
وبِ ِعبادتِنا عبِد اهلل ول ْوالنا ما ع ِرف اهلل وا ْيم اهلل ل ْو ال و ِصية سبق ْت وع ْهد
أ ِخذ عل ْينا لق ْلت ق ْوال ي ْعجب ِمنْه أ ْو ي ْذهل ِمنْه ْاألولون و ْاآل ِخرون(.)1
التعرف يف هذه الدنيا عىل شء من األشياء املحسوسة نجد
عندما نحاول ّ
أن لكل شء ظاهرا وباطنا ،وقرشا ولبابا ،ونفعا ورضا ،مهام يكن ذلك اليشء
حتى احليوان ،وهذا املعنى ال خيفى عىل إنسان.
ّ
فلكل شء صفوة ،ولكل شء مظهر ومضمر ،سواء األشياء املحسوسة
باحلواس الظاهرة أو األمور املعنوية ،وهذا من البدَييات.
وعندما نحاول التعبري عن إظهار شء من األمور نستخدم لفظ النور،
فنقول :أوضح من نور الشمس ،أو نور القمر ،أو ضوء النهار ،وأمثال ذلك من
التعابري واأللفاظ.
( )1بحار األنوار ج 25ص 4عن املتحرض للحيل ص.228

والدر واجلوهر وما
وعندما نريد املدح نتغنى ـ تشبيهاـ بالشمس والقمر
ّ
شابه من األلفاظ التي ّ
تدل عىل املعاين الرفيعة ،فام نقرأه من األحاديث وإشارات
اآليات ما هو إال رموز للمعاين واحلقائق التي أوجدها اخلالق سبحانه ،من هنا
يمكن إلدراكنا وعقولنا فهم املعاين السابقة هلذا الكون وإجياده.

يقر مجيع العقالء أن هذا الكون مل يكن موجودا ثم أوجده اخلالق سبحانه،
ّ
كون األكوان ،وال ينكر أحد ذلك حتى لو كان ملحدا(.)1
وهو الذي ّ
ويقرون بخلق آدم وحواء ‘ قبل هبوطهام إىل هذه األرض.
ّ
ومن كتاب االل البن خالويه رفعه إىل أِب حممد العسكري عن آبائه ^
قال :قال رسول اهلل | :ملا خلق اهلل آدم وحواء ‘ تب ْخرتا ِيف ْ
اجلن ِة فقال آدم
ِحلواء :ما خلق اهلل خ ْلقا هو أ ْحسن ِمنا.
فأ ْوحى اهلل عز وجل إِىل ج ْرب ِئيل أ ِن ائْتِنِي بِع ْبد ِيت التِي ِيف جن ِة ا ْل ِف ْرد ْو ِ
س
ارية عىل درنوك(ِ )2من درانِ ِ
ْاأل ْعىل فلام دخال ا ْل ِف ْرد ْوس نظرا إِىل ج ِ
يك ْ
اجلن ِة عىل
ْ
ْ
اجل ِ
جيحد ْ
احد
( )1ولو يف قرارة نفسه ،وقد ورد يف احلديث حول اجلحود عن معرفة قوله ×ْ :
َوه َو َي ْع َلم َأنَّه َح ٌّق َق ِد ْاس َت َق َّر ِعنْدَ ه ،وقدْ قال اهلل عز و جل﴿وجحدوا ِهبا َو ْاس َت ْي َقنَتْها َأنْفسهم﴾
(الكايف ج 2ص ،)389ورغم أن هناك أقساما تقابل اجلحود عن معرفة إال أهنا ال تفيد علام
عند أصحاهبا وقد قال عنها × :وهو ق ْول م ْن يقول ال رب وال جنة وال نار ..وهو ِدين
ِ ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يشء ِمما يقولون ،قال اهلل عز
وضعوه ألنْفس ِه ْم بِ ْ
االست ْحسان َع َىل غَ َْي َت َث ُّبت منْه ْم َو َال َحتْق ٍيق ل ْ
وجل ﴿إِ ْن ه ْم إِال َيظنُّون﴾(الكايف ج 2ص.)389
( )2نوع من البسط.

ان ِمن نور قدْ أ ْرشق ِ
ر ْأ ِسها تاج ِمن نور و ِيف أذنيها قرط ِ
ت ِْ
اجلنان ِم ْن ح ْس ِن و ْج ِهها.
ْ
ْ
ْ ْ
ارية التِي قدْ أ ْرشق ِ
ت ِْ
اجل ِ
قال آدم :حبِيبِي ج ْرب ِئيل م ْن ه ِذ ِه ْ
اجلنان ِم ْن ح ْس ِن
و ْج ِهها؟
فقال :ه ِذ ِه فاطِمة ِبنْت حممد | ن ِبي ِمن و ْل ِدك يكون ِيف ِ
آخر الزم ِ
ان.
ٍّ ْ
قال :فام هذا التاج ال ِذي عىل ر ْأ ِسها؟
قال :ب ْعلها ع ِ ريل ْبن أ ِِب طالِب.
ان اللذ ِ
قال :فام ا ْلقرط ِ
ان ِيف أذن ْيها؟
ْ

احلسن و ْ
قال :ولداها ْ
احلس ْني.
قال :حبِيبِي ج ْرب ِئيل أ خلِقوا ق ْب ِيل؟
ض ِع ْل ِم اهلل عز وجل قبل أ ْن ختْلق بِأربع ِة آال ِ
قال :ه ْم م ْوجودون ِيف غ ِام ِ
ف
ْ
ْ
سنة(.)1
وأكرر أهنا وقفة عاجز ..فلو أخذنا من هذه األحاديث الرشيفة هذه العبارة
فقط ،ألدركنا ميادين العجز عندنا ويف إدراكاتنا ،وهي قوله :هم موجودون يف
غامض علم اهلل عز وجل.
ألي إنسان القدرة
فهذا الوجود سابق لكل هذه املخلوقات ،وعليه :هل ّ
عىل بيان كيفية ومعاين وأبعاد وجودهم ^؟!
أليس قصور عقولنا عن تلك العوامل هو الذي جعلنا نقيس هؤالء األبرار
بغريهم؟!
( )1بحار األنوار ج 25ص ،5املحترض للحيل ص.232

ومن هنا وقعنا بعدم التسليم هلم ^ ،وخاصة زين الساموات واألرض،
احلسني × ،الذي جاء هذا التعبري فيه عىل لسان الرسول األعظم | ،عندما
دخل عليه احلسني × وهو يف أول نشأته يف هذه الدنيا كام تقدم يف احلديث مع
ِب( ،)1فقال | :مرحبا بك يا أبا عبد اهلل يا زين الساموات واألرضني.
أ ّ
ِب :وكيف يكون يا رسول اهلل ’ زين الساموات واألرضني أحد
قال له أ ّ
غريك؟
ِب ،والذي بعثني باحلق نبيا إن احلسني بن عيل يف السامء أكَب منه يف
قال :يا أ ّ
األرض ،وإنه ملكتوب عن يمني عرش اهلل عز وجل مصباح هدى وسفينة
نجاة(..)2

هل يصح أن نقول أنا عرفنا القرآن وما فيه إن قرأنا آية أو آيات منه؟
يصح أن
وكام أنه ال جيوز أن نحكم عىل ما يف القرآن من آية ،كذلك عينا ال ّ
نتعرف عىل أرسار الكائنات من رواية ،فال بدّ من اإلحاطة والتد ّبر بكثري مما ورد
ووصل إلينا حتى ال نصبح مصداقا للحديث املشهور :قطع ظهري اثنان ،عامل
متهتك وجاهل متنسك(.)3

مروي عن
رس من األرسار) ،وهو
ّ
( )1راجعه مفصال يف بداية الكتاب حتت عنوان (يف كل كائن ّ
عيون أخبار الرضا عليه السالم ج 1ص.59

( )2عيون أخبار الرضا × ج 1ص.59
( )3عوايل اللئايل ج 4ص ،77وعنه بحار األنوار ج 1ص ،208واحلديث عن اإلمام الصادق ×.

فال بدّ من التع ّبد بعلم ناضج ،وإحاطة العلم من املهد إىل اللحد ،لنصل إىل
مصداق اآلية الرشيفة﴿ :ي ْرف ِع اهلل ال ِذين آمنوا ِمنك ْم وال ِذين أوتوا ا ْل ِع ْلم
درجات﴾(.)1
رس اهلداية ومنه
والعلم الذي يرفع صاحبه خمزون عند احلسني × ،فهو ّ

وإليه النهاية ،بمعنى أنه هو املجمع كام أسلفنا ،وهو زين الساموات واألرضني
كام عرفنا ،ومن هنا تلمع معاين احلديث الرشيف :وأنا من حسني ،وندرك معاين
فسامنا اهلل بخمسة أسامء من
احلديث :يا سلامن ،خلقني اهلل من صفاء نورهّ ..
أسامئه ..حممد ..عيل ..فاطمة ..احلسن ..احلسني(..)2

بعد البحث والتدقيق نجد أن كيفية اخللق عىل أكثر من نوع ،فهناك خلق
ظاهر حمسوس ،وهناك خلق باطن غري حمسوس ،وإن كان مدركا باإلدراك
ّ
ولكل نوع من املخلوقات كيفية خاصة مت ّيزه عن غريه.
العقيل،
فعندما ننظر إىل خلق اإلنسان املحسوس نجد أن ابتداء خلق اهلل له كان من
تراب ،ونجد بعد ذلك أن اهلل خلقه من نطفة يف أبوين ،ونجد نوعا آخر خلقه اهلل
من طرف واحد كخلق النبي عيسى ×.
وعندما نحاول البحث أكثر نجد نوعا من اخللق أبعد من املحسوس
( )1املجادلة.11 :
( )2احلديث مفصل يف العديد من املصادر منها املحترض ص ،267وبحار األنوار ج 25ص ،6وهو
حديث طويل.

واملعلوم سواء الرتاب أو النطفة( ،)1وهذا النوع من اخللق يسمى بعوامل األنوار
السابقة جلميع هذه املخلوقات التي نراها ونشاهدها يف هذه الدنيا ،وسابق
لوجود الكائنات املحسوسة ،وهذا ما يصعب عىل الكثري إدراكه.
ولو تأملنا بنوع من الصفاء لعرفنا أن اهلل ال يعجزه شء ،ال قبل وال بعد،
فكل نوعية وكيفية حتت قدرته سبحانه.
يقول اإلمام الصادق × :إِن اهلل خلقنا ِم ْن ن ِ
ور عظمتِ ِه ثم صور خ ْلقنا ِم ْن
طِينة خمْزونة مكْنونة ِمن ْحت ِ
ت ا ْلع ْر ِ
ش فأ ْسكن ذلِك النرور فِ ِيه.
ْ
ِ
جيع ْل ِألحد ِيف ِم ْث ِل ال ِذي خلقنا ِمنْه
فكنا ن ْحن خ ْلقا وبرشا نوران ريني مل ْ ْ
ن ِصيبا.
وخلق أ ْرواح ِشيعتِنا ِم ْن ِطينتِنا وأ ْبداهن ْم ِم ْن ِطينة خمْزونة مكْنونة أ ْسفل ِم ْن
ذلِك ال رطين ِة ومل جيع ِل اهلل ِألحد ِيف ِم ْث ِل ال ِذي خلقهم ِمنْه ن ِصيبا إِال ل ِ ْألنْبِي ِ
اء،
ْ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ار وإِىل الن ِ
اس مهجا للن ِ
رصنا ن ْحن وهم الناس ،وصار سائر الن ِ
ار.)2( .
ولذلك ْ
كون من تراب ونفس وروح :فمن الرتاب تتولد اخلاليا املادية
اإلنسان م ّ
ترصف بكل ما يتعلق باإلنسان ،وتسي احلياة من الروح
املحسوسة ،وللنفس ال ّ
املكونات حلقيقة اإلنسان.
بكل معانيها وأبعادها ،وهذه الثالثة جمتمعة هي ّ

( )1راجع كتابنا حول خلق اإلنسان من تراب ،ففيه تفاصيل ودليل ،ملن ليس عقله عليل!
( )2الكايف ج 1ص ،389بصائر الدرجات ص ،40وعنه بحار األنوار ج 25ص 13وغريها من
املصادر.

وال يزال يبحث اإلنسان منذ أن أهبط عىل هذه األرض عن أرسار ذاته،
فبعد أن اهتدى إىل أنه خملوق بدأ ينظر تارة لتكوين ذاته ،وتارة ينظر ويتأمل يف
واهتم بأكثر ما لديه من مواهب بظواهر كيانه،
بقية املخلوقات ،وقد انشغل
ّ
ووجد أن نفسه مفتقرة لكثري من األمور كتحقيق مشتهياته وشهواته ومظهر
تكوينه.
وقد ّ
سخر معظم مواهبه للامديات واملحسوسات ،ومن هنا وجد نفسه شبه
حائر عن معرفة تفتح له أبواب ما هو سابق عليه وما هو سائر إليه.
وعندما يغفل اإلنسان عن نفسه واقعا يقع يف ظالم دامس قد ال َيتدي معه
إىل أين يذهب وإىل أي جهة يسري ،وهذا كله ناتج عن اللهو واللعب ،ووقوفه
مكون من تراب حمسوس ،وجوهر
عند ظواهر املحسوسات فقط ،مع العلم أنه ّ
غري ملموس.
وال بد من إدراك ومعرفة كال القسمني ليتمكن من معرفة االبتداء األساِس
ومعرفة الالهنائي ،ألنه ليس له انتهاء( )1يف هذا الكون بعد إظهاره إىل عامل
الوجود ،ومن هنا ندرك معاين البقاء واخللود ،وما يتبع ذلك من آثار هلا تعابري
عديدة :كالسعادة والشقاء والسور والبقاء.
وعندما نقرأ بعض ما أنتجه العقل البرشي عموما نجد حماوالت للتعبري
عن ذات اإلنسان وعن صفاته ،ونجد تفاوتا بني عامل وآخر ،وبني فيلسوف
ومنكِر عليه ،وبني هذا أو ذاك ،ولكن تبقى احلقائق غري واضحة حتى عند مثل
( )1بل لإلنسان مراحل وحمطات عديدة.

هؤالء( ،)1مع التقدير واالحرتام ،حيث يبقى السؤال دون جواب!!

ضمن حماولتي معرفة األرسار حاولت أن أطرق بابا من أبواب السامء،
لدي
ومثل هذا الباب بيد األنبياء ^ ،ومن هنا أحاول أخذ اجلواب إن كان ّ
القدرة عىل السمع ،ألن أسامعنا بني البرش قد ال تتحمل قرع مثل هذا الباب ،ألنه
ال بد للقارع بعد ولوج الباب من استامع اجلواب ،واحلقائق تعرف بنتائجها،
والشجر يعرف بثامره ،وقد عرف اإلنسان عموما العلم واحلقائق من األنبياء
الذين جاءهتم األنباء من عوامل السامء.
لنقرأ أوال هذا احلديث عن أِب عبد اهلل × :إِن اهلل خلقنا ِم ْن ِع رل ريني وخلق
أرواحنا ِمن فو ِق ذلِك وخلق أرواح ِشيعتِنا ِمن ِع رليني وخلق أجسادهم ِمن د ِ
ون
ْ ْ
ْ
ْ ر
ْ ْ
ْ
ْ
ذلِك ف ِمن أج ِل ذلِك ا ْلقرابة بيننا وبينهم وقلوهبم ِ
حت رن إِل ْينا(.)2
ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
مل تزل عقول البرش عاجزة عن إدراك كيفية ابتداء خلق اإلنسان ،وهو نقطة
االرتكاز بني مجيع املخلوقات ،وال متتلك العقول البرشية أدلة ههنا إال ما جاء
عىل لسان األنبياء من إخبار السامء.
وهذه النقطة بالذات وهي االبتداء مل تبحث يف ميادين األبحاث إال قليال،
فلم يزل ابتداء خلق اإلنسان لغزا ورسا من أرسار الوجود ،مع العلم أن اإلنسان
( )1وال أقصد هنا جيال أو زمنا بعينه ،بل إشارة إلنتاج العقول دون حتديد.
( )2الكايف ج 1ص ،389بصائر الدرجات ص 40وعنه بحار األنوار ج 25ص.13

من أرقى وأوضح واضحات املخلوقات.
لذلك نحاول ولو من باب التطفل أن نرسم بعضا من اإلشارات املأخوذة
من أنباء الساموات.
وعندما نقرأ حديثا هنا أو هناك نجد أن التعابري كانت تارة بلفظ النور وتارة
بلفظ الطني أو الرتاب وأوصافه ،وما شابه ذلك من الرموز ،وهي التي نجهل
الكثري من معانيها وأبعادها.
ومتفرعاهتا
مع العلم أن تكوين اإلنسان املوجود املؤلف من خاليا كثرية
ّ
أصبح اليوم حتت آلة املجهر ،فيكتشف الكثري من املوروثات التي كانت خمفية
حتى من نقطة الدم واجلينات التي فيه.
ورغم التقدم العلمي واألبحاث الدقيقة يف املختربات ،يقول الباحثون
والعلامء املتخصصون أنه مل يعرف عن أرسار وخاليا وعوارض ودورة اجلسم
بكل ما فيه إال النزر اليسري ،وهناك ما هو أبعد من ذلك مما مل يكتشفه العلم
واملختربات.
وقد أصبح لكل عضو وخلية يف اإلنسان ألوف مؤلفة من ذوي
االختصاصات يف عامل الطب وفروعه الكثرية ،ويف كل حقل يتعلق بالترشيح
واملداواة وأدوار كل خلية من خاليا أعضاء هذا اإلنسان.
من هنا ال بدّ من طرق الباب ،وهو :هل تؤثر خصائص الطينة وذرات
الرتاب يف اإلنسان؟ أم أنه يتأثر بالعوامل الطبيعية يف هذه الدنيا؟ وهل هناك دور
للعلم والتع ّلم؟ وهل االنعكاسات راجعة حلاالته النفسية؟
مل نحصل عىل أجوبة ثابتة لكل هذه التساؤالت ،فقد يكون ّ
لكل هذه

األمور تأثريات مع ّينة عىل سلوك وصفات وآثار اإلنسان.
كثريا ما يتحدث علامء الترشيع وعلامء الطب عموما عن الوراثة ،سواء فيام
يتع ّلق بالصفات أو باألمراض الصعبة ،وهنا يمكن لنا طرح سؤال :هل تعود
الوراثة اىل التكوين االبتدائي لإلنسان؟
لذلك نورد هذا احلديث ،وإن كان اجلواب باقيا يف عوامل الغيب.
عن أِب محزة الثاميل قال :سمعت أبا جعفر × يقول :إِن اهلل خلقنا ِم ْن
أ ْعىل ِع رليني ،وخلق قلوب ِشيعتِنا ِمما خلقنا ،وخلق أبداهنم ِمن د ِ
ون ذلِك.
ْ ْ
ْ
ر
فقلوهب ْم ْهت ِوي إِل ْينا ِألهنا خلِق ْت ِمما خلِ ْقنا ثم تال ه ِذ ِه ْاآلية ﴿كال إِن كِتاب
ْاأل ْب ِ
رار ل ِفي ِع رل ريني * وما أ ْدراك ما ِع رل ريون * ِكتاب م ْرقوم * ي ْشهده املقربون﴾.
وخلق عدونا ِم ْن ِس رجني ،وخلق قلوب ِشيعتِ ِه ْم ِمما خلقه ْم ِمنْه وأ ْبداهن ْم
ِمن د ِ
ون ذلِك ،فقلوهب ْم ْهت ِوي إِل ْي ِه ْم ِألهنا خلِق ْت ِمما خلِقوا ِمنْه ،ثم تال ه ِذ ِه ْاآلية
ْ
﴿ كال إِن كِتاب الفج ِ
ار ل ِفي ِس رجني * وما أ ْدراك ما ِس رجني * ِكتاب م ْرقوم﴾(.)1
الس إىل ما
رس من األرسار ،ويرمز هذا ّ
إن تكوين خلق اإلنسان ابتداء ّ

حيمله اإلنسان ،وعندما يتد ّبر العقل البرشي يف حقيقة هذا اإلنسان من كل
جوانبه يدرك الرموز اخلفية يف تكوين اإلنسان ظاهرا وباطنا.
وهذه اجلوانب مل تبق خافية بعد اكتشاف العلم كثريا من أرسار ما حيمله
اإلنسان يف أصل تكوينه.
( )1الكايف ج 1ص ،390بحار األنوار ج 25ص.10

البرشي قد تقدّ م خطوات مهمة يف أبحاثه العلم ّية ،وقد بحث يف
إن العقل
ّ
كثري من املحسوسات وغريها ،وقد أفلح يف كثري مما حتت املجهر من
البرشي يبتكر الوسائل العلم ّية أمال يف اكتشاف
املحسوسات ،ومل يزل العقل
ّ
احلقائق الثابتة يف كيان وتكوين هذا اإلنسان ،حتى أنه اكتشف يف خاليا اإلنسان
نامذج ملعظم مناجم األرض ،ومل يزل حي ّلل اخلريطة ومن ذلك اجلينات واخلاليا
وقانون الوراثة وما شابه من مصطلحات ،ويسعى لتحديد كل خلية ودورها يف
مسرية حياة اإلنسان وعافيته(.)1

تكرر هذا احلديث عن اإلمام الصادق ×:
لقد ّ

إِن اهلل تبارك وتعاىل خلق أ ْربعة عرش نورا ق ْبل خ ْل ِق ْ
اخل ْل ِق بِأ ْربعة عرش أ ْلف
عام ف ِهي أ ْرواحنا(.)2
ف ِقيل له :يا ا ْبن رس ِ
ول اهلل وم ِن ْاأل ْربعة عرش؟
احلس ْ ِ
احلس ْني و ْاأل ِئمة ِم ْن و ْل ِد ْ
احلسن و ْ
فقال :حممد وع ِ ٌّيل وفاطِمة و ْ
ني
ِ
آخرهم ا ْلقا ِئم ال ِذي يقوم ب ْعد غ ْيبتِ ِه في ْقتل الدجال ويط رهر ْاأل ْرض ِم ْن ك رل ج ْور
وظ ْلم(.)3
وقد ورد هذا احلديث بألفاظ وتعابري متنوعة ،ونأخذ منه خيطا من أنوار
( )1لسنا بصدد البيان حول هذه اجلوانب ،إنام إشارات ألرسار التكوين.
( )2هلذه األحاديث معان دقيقة جدا تدرك ببصائر صافية..
( )3بحار األنوار ج 15ص.23

احلسني × ،فعندما نقرأ ما ورد حول اإلمام احلسني × نجد ّ
كل أطراف
احلياة من االبتداء واالنتهاء والوسط ،ونتلمس من أرساره ،حيث نجد عند قراءة
أحاديث خلق النور أنه من أوضح األنوار(.)1
وعندما نقرأ ما قاله | للحسني × :يا زين الساموات واألرضني،
وعندما نقرأ يف مراحل حياته يف الدنيا ـ وهي الوسطى ـ نجد ما ال خيفى من
ميزاته × فقد حوى مسرية كل األنبياء واألوصياء ^ ،وهذه اجلوانب تعجز
األفهام واألنام عن حرصها ،وعندئذ ندرك ومضات وملعات وبصيص أنوار
حول تلك األرسار التي ال يعلم مقدارها وعظمتها إال اخلالق ّ
جل وعال.
وويص األوصياء،
وقد أودع اهلل سبحانه كل األرسار عند س ّيد الكائنات
ّ

فكانت مفاتيحها عند س ّيدة النساء الزهراء ÷ ،فكيف بنا إذا قرأنا ما هو آت
حول صالح البرشية يف آخر الزمان حتت شعار :يا لثارات احلسني.
فكيف يكون حتقيق عدل اهلل عىل األرض ورفع الظلم حتت راية
احلسني ×؟
من هذه اإلشارات يمكننا أن نلتمس بعضا من األرسار ،ومن يفتح بصريته
جيدا يدرك من سرية احلسني × الظاهرة أن كل حركة من حركاته مليئة
باألرسار لذوي األلباب ،فكيف ملن يفتح له ِمرصع من الباب؟

نؤمن أن اهلل تعاىل قد أودع يف تكوين اإلنسان ما هو كائن أو يكون ،وذلك
( )1إشارة إىل أنه من نور اهلل تعاىل ،راجع بحار األنوار ج 25ص.17

من خالل ما نت ّلمس يف حقيقة اإلنسان من أرسار الوجود الكائن يف واقع اإلنسان
وما هو ظاهر يف تكوينه.
وسوف يكتشف اإلنسان الكثري من تلك األرسار يف مسرية وجوده مع
مرور الزمن ،وتقدّ م العلوم اإلنسانية ،وعندما َي رذب النفس وي ر
غذي العقل
ويصون الروح.
فيمكن القول أن احلياة مل تستكمل دورهتا عىل هذه األرض بعد(.)1
لنقرأ هذا احلديث بتأ ّمل :قال أبو جعفر حممد بن عيل الباقر ‘ :يا جابِر
شء غ ْريه ال م ْعلوم وال جمْهول فأول ما ا ْبتدأ ِم ْن خ ْل ِق ِه أ ْن خلق حممدا
كان اهلل وال ْ
| وخلقنا أهل ا ْلبي ِ
ت معه ِم ْن ن ِ
ور عظمتِ ِه ،فأ ْوقفنا أظِلة خ ْرضاء ب ْني يد ْي ِه
ْ
ْ
ح ْيث ال سامء وال أ ْرض وال مكان وال ل ْيل وال هنار وال ش ْمس وال قمر ي ْف ِصل
نورنا ِم ْن ن ِ
س ِمن الش ْم ِ
ور ر ربنا كشعا ِع الش ْم ِ
س نس ربح اهلل تعاىل ونقدر سه ون ْحمده
ون ْعبده حق ِعبادتِه(.)2
ماذا يكتب الباحثون؟ وأي مقدار يعرف العاملِون؟
لقد كان ابتداء املخلوقات بعد خلق أهل بيت العصمة ^ ،وهداية اخللق
املقرصين عن
موكولة إليهم ،وسعادة اخلالئق معهم ،لذلك قرصت عقول
ّ
معرفتهم ،وعجزت أفهام الكثري عن مدارك شأهنم ،ووقفت أذهان أسامع
ّ
مستقل.
( )1هلذا البحث موضوع
( )2بحار األنوار ج 25ص 17حديث ،31وهذا جزء من احلديث وهو طويل ومهم جدا.

املض ّلني عن أ قواهلم ،ولذلك ساد اجلور يف األرض وانترش الظالم ،وحارت
األفئدة وتاه األنام ،وعجزت عن نيل السعادة األفهام(.)1

من املتسامل عليه أن لكل خملوق بداية ،وهناك مراحل نراها واضحة يف
كيفية خلق بعض املخلوقات ،لكنا نجد اخلفاء يف بداية خلق اإلنسان.
ال يقال أن خلق اإلنسان يعود ملراحل النطفة ،فإن ابتداء خلق اإلنسان
يعود ملا قبل ذلك.
وحيث أننا ال نشاهد وال نتأمل إال مراحل النطفة أصبحنا ال نفكّر بغري
هذه املرحلة إال قليال وبخواطر عابرة ،مع العلم أن البداية ترجع للمراحل
السابقة للنطفة.
ومعرفة ابتداء خلق اإلنسان أساسية يف كل مراحل وجوده وحياته إىل ما
ال هناية ،وهنا نحاول التعرف عىل تلك املراحل ولو إمجاال.
أما من اآليات :فإن اآليات التي تنص عىل بداية خلق اإلنسان قد أشارت
إىل الرتاب والطني والصلصال( ،)2ويف هذه اآليات املباركة إشارة إىل تكوين
وخلق البدن ،ولكن خلق النور والروح غري ذلك.
وقد تقدّ مت اإلشارة إىل ابتداء خلق النور ،حيث أن النور أوضح شء عند
عقل وحواس اإلنسان ،وقد عرفنا أن اإلنسان هو نقطة االرتكاز يف املخلوقات،
( )1حيسن مراجعة خطبة جامعة ألمري املؤمنني × يف بحار األنوار ج 25ص.26
( )2تفاصيل هذه اآليات يف كتابنا حول خلق اإلنسان من تراب ،فراجع.

ومما حيكم به العقل أن لكل شء صفوة ،وصفوة املخلوقات هو اإلنسان.
وقد ثبت أن هذه الصفوة واالبتداء هم أهل بيت العصمة ^ ،ويظهر
اخلاصة.
ذلك من خالل األبحاث املوضوعية بغض النظر عن االعتقادات
ّ
وهذا ما أثبته الواقع العميل لإلنسان عىل هذه األرض من خالل كون
صفوة اخلالئق هم األنبياء ^ ،وصفوة األنبياء أهل بيت العصمة عليهم أفضل
الصالة.
ومن يبحث جيدا يف كل ما جاء عن السامء يدرك ذلك ،وليس ذلك بخاف
عام جاء يف رساالت األنبياء ،وخصوصا ما ورد يف القرآن احلكيم ،قال تعاىل:
﴿ولقدْ فض ْلنا ب ْعض الن ِب ريني عىل ب ْعض﴾(.)1
وليس هذا التفضيل من باب اجلرب ،بل هو ـ واهلل العامل ـ من باب القدرة
حتمل ما يلقيه سبحانه عليهم ،وال شك أن هذا سابق يف علم اهلل تعاىل ،وهو
عىل ّ
اخلبري العليم.
فعندما نقرأ بعض اآليات ندرك هذه املعاين ،قال سبحانه﴿ :إِنا سن ْل ِقي
عل ْيك ق ْوال ث ِقيال﴾(.)2
وهناك أحاديث صحيحة ومشهورة ،منها ما ورد عن الرسول | :ما
أوذي نبي مثل ما أوذيت(.)3
( )1اإلرساء.55 :
( )2املزّ رمل.5 :
( )3مناقب آل أِب طالب ج 3ص.42

وآيات األمر بالصرب خلصوص النبي | كثرية(.)1
واألحاديث الرشيفة ال ختفى ،ومنها ما دل عىل ابتداء اخللق والنور.
قال أبو جعفر × :فن ْحن أول خ ْل ِق اهلل ،وأول خ ْلق عبد اهلل وسبحه،
اخل ْل ِق وسبب تس ِب ِ
ون ْحن سبب خ ْل ِق ْ
يح ِه ْم و ِعباد ِ ِهت ْم ِمن املال ِئك ِة و ْاآلد ِم ريني.
ْ
فبِنا ع ِرف اهلل وبِنا و رحد اهلل وبِنا عبِد اهلل وبِنا أكْرم اهلل م ْن أكْرم ِم ْن مجِي ِع
خ ْل ِق ِه ،وبِنا أثاب م ْن أثاب وبِنا عاقب م ْن عاقب ،ثم تال ق ْوله تعاىل ﴿و إِنا لن ْحن
الصا رفون * وإِنا لن ْحن املس ربحون ﴾ وق ْوله تعاىل ﴿ق ْل إِ ْن كان لِلر ْمح ِن ولد فأنا
أول ا ْلعابِ ِدين﴾
فرسول اهلل | أول م ْن عبد اهلل تعاىل وأول م ْن أنْكر أ ْن يكون له ولد
رشيك ،ثم ن ْحن ب ْعد رس ِ
أ ْو ِ
ول اهلل.
ثم أ ْودعنا بِذلِك الن ِ
رور ص ْلب آدم × فام زال ذلِك النرور ينْت ِقل ِمن
ِ
ْاأل ْصال ِ
استقر ِيف ص ْلب إِال تبني ع ِن ال ِذي
ب و ْاأل ْرحا ِم م ْن ص ْلب إِىل ص ْلب وال ْ
ِ
ِ ِ
ب ع ْب ِد املطلِ ِ
استقر فِ ِيه حتى صار ِيف ص ْل ِ
ب ،فوقع
ا ْنتقل منْه انْتقاله ورشف الذي ْ
بِأ رم ع ْب ِد اهلل فاطِمة فا ْفرتق النرور ج ْزء ْي ِن ج ْزء ِيف ع ْب ِد اهلل وج ْزء ِيف أ ِِب طالِب،
فذلِك ق ْوله تعاىل ﴿و تق رلبك ِيف الس ِ
اج ِدين﴾ ي ْعنِي ِيف أ ْصال ِ
ب النبِ ريني وأ ْرحا ِم
نِس ِائ ِه ْم ،فعىل هذا أ ْجرانا اهلل تعاىل ِيف ْاأل ْصال ِ
ب و ْاأل ْرحا ِم وولدنا ْاآلباء
و ْاألمهات ِم ْن لد ْن آدم ×(.)2
وهنا نذكر هذا احلديث عن ابن عباس أنه قال :قال أمري املؤمنني ×:
املفصل حول الصرب اجلميل لكل آيات الصرب (خمطوط).
( )1راجع بحثنا ّ
( )2بحار األنوار ج 25ص ،20واحلديث طويل أخذنا منه موضع احلاجة.

اتقوا فِراسة امل ْؤ ِم ِن فإِنه ينْظر بِن ِ
ور اهلل.
قال :فقلت :يا أمري املؤمنني كيف ينظر بنور اهلل عز وجل؟
ور اهلل وخلِق ِشيعتنا ِم ْن شعا ِع ن ِ
قال ×ِ :ألنا خلِ ْقنا ِم ْن ن ِ
ورنا فه ْم أ ْص ِفياء
أ ْبرار أ ْطهار متو رسمون نوره ْم ي ِيضء عىل م ْن ِسواه ْم كا ْلبدْ ِر ِيف الل ْيل ِة الظ ْلامء (.)1
وههنا تنبيه لذوي العقول ،فقد يتوهم البعض أن أحاديث النور خمتصة
بالشيعة ،ولكن نقول أهنا مروية عند مجيع املسلمني ،ومن ذلك ما رواه أمحد بن
حنبل عن رسول اهلل | أنه قال :كنْت أنا وع ِ ٌّيل نورا ب ْني يد ِي الر ْمح ِن ق ْبل أ ْن
خيْلق ع ْرشه بِأ ْربعة عرش أ ْلف عام(.)2
ومن ذلك ما رواه ابن بابويه مرفوعا إىل عبد اهلل بن املبارك عن جعفر بن
حممد عن أبيه عن جده عن أمري املؤمنني ^ أنه قال :إِن اهلل خلق نور حممد |
قبل امل ْخلوق ِ
ات بِأ ْربعة عرش أ ْلف سنة وخلق معه ا ْثن ْي عرش ِحجابا واملراد
ْ
احلج ِ
بِ ْ
ب ْاأل ِئمة ^(.)3
وهناك أحاديث أخرى مفصلة وجامعة.

معني تتزاحم يف فكره مواضيع
عندما حياول أحدنا أن يكتب يف موضوع ّ
( )1بحار األنوار ج 25ص 21ح.32
( )2نقله عنه املجليس يف بحار األنوار ج 25ص 21ح ،35ونقله عنه أيضا ابن اِب احلديد يف رشح
هنج البالغة ج 9ص ،171ورواه احلنفي يف نظم درر السمطني ص ،79وابن عساكر يف تاريخ
مدينة دمشق ج 42ص ،67وغريهم.
( )3بحار األنوار ج 25ص 21ح.36

متوجها ملوضوع يتعلق بام فوق املحسوسات ،ومن
عديدة ،وخاصة عندما يكون
ّ
أصعب هذه املواضيع اإلنسان ،ألنه وإن كان حمسوسا وظاهرا من جانب فإنه
خفي وباطن وغائب من معظم اجلوانب.
ٌّ
اهلني ،فقد يكتب
وليس
التعرف عىل حقيقة وأرسار اإلنسان باألمر ّ
ّ
الباحثون والعلامء حول اإلنسان ،لكن يبقى هناك غموض يف البيان ،إذ ليس
لدينا سوى إشارات ورموز.
وكل واحد منّا حيلل هذه الرموز بقدر ما ينتجه هذا الفكر ،أو يشطح به
ذاك القلم ،أو يلملِم من هنا أو هناك مما قيل ،وتبقى أرسار الكون يف اإلنسان!
وكل ما قدر العلم والعلامء عىل بيانه هو اهليكل املحسوس ،وأما حقيقة
اإلنسان من روح ونفس وعقل فإهنا مل تزل مورد األخذ والرد ،إال ما نأخذه من
مصادر األنبياء والرسل وأهل بيت العصمة ^(.)1
ويبقى العجز حليفنا حتى ينكشف الغطاء يف يوم اجلزاء.
رس من األرسار التي
وعندما نحاول ّ
التعرف عىل حقيقة اإلنسان نجد أنه ّ

خفيت علينا ،وهذا اخلفاء ناتج عن غرور اإلنسان بنفسه ،فإنه إذا أراد احلصول
عىل أمر من األمور يبارشه قبل أن يتدبر العواقب ،ولذا نجد يف أنفسنا الرتاجع
ب ،والعكس صحيح ،فلو
حب ما ال حي ّ
عن كثري مما كنا نسعى إليه وهنواه ،فقد ن ّ
تد ّبرنا ذلك قبل اإلقدام لوضعنا كل شء يف موضعه.
إن التدبر قبل املبارشة يوصلنا إىل نور احلقائق ،وعندما نتد ّبر يف أرسار
أنفسنا ندرك الكثري من أرسار احلياة ،ومن هنا تيضء لإلنسان أنوار األرسار ،ولذا
( )1راجع بحار األنوار ج 58من ص ،10وفيه أقوال حول النفس والروح.

قيل :دواؤك فيك وما تشعر.
فالداء والدواء كامن يف ذات اإلنسان ،فإن أحسن استعامل الدواء قَض عىل
الداء ،وإال كان الداء قاتال وال ينفع محل الدواء دون حسن استعامله.
ذرات الرتاب واملاء
فال بدّ من إدراك ومعرفة أن الكون وما فيه كامن يف ّ
الذي جبل به اإلنسان(.)1

تكرر منّي ّأين أكتب لنفيس ،وليس معنى ذلك أن اآلخرين ال يعنوين،
لقد ّ
بل العكس صحيح ،فإن اهتاممي باآلخرين ال يقل عن نفيس ،وإنام أقصد أن نمط
كتابتي ليست كام هو مألوف ومتعارف عليه عند اآلخرين ،أو ما تسامل عليه
الباحثون أو ما شابه.
فموضوع كتابتي هنا هو خيط لنور من أرسار احلسني × ،وقد عرفنا أن
ابتداء اخللق كان أنوار أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصالة والسالم.
وتداعي األفكار ينقلنا من موضوع آلخر ،فعندما نقرأ هذا الوجود بكل ما
فيه من ظاهر وباطن نجد أن أرسار احلياة تتكشف باستمرار من جيل آلخر ،ومن
شخص لشخص ،وهكذا.
يتدرج بالظهور ،فقد
الس أن يبقى يف عوامل الكتامن ،بل أن ّ
فليس معنى ّ
( )1وليس اإلنسان جمهوال كام قيل أو كتب عنه ،بل هو متجاهل!
وداؤك ِمنْك وما تنْظر
دواؤك فِيك وما ت ْشعر
وحتْسب أنك ِج ْرم ص ِغري

وفِيك انْطوى ا ْلعامل ْاألكْرب

أراد اهلل سبحانه إظهاره ،فاألنوار قد خلقها قبل خلق الكائنات يف عوامل متعددة.
والس أهنا مل تفرتق
ونجد أنه قد اجتمعت يف احلسني × كل هذه األنوار،
ّ

تتفرع لغريه قط.
عنه ،ومل ّ
وعندما ن ِ
معن النظر يف ّ
كل مسرية احلياة نجد أن اجلهل دون العلم قد غلب
عىل اإلنسان عموما ،وقد تأثر بذرات الرتاب أكثر مما استضاء بالنور ،مع العلم
أن الغاية هي ضياء النور ،وليس ظالم الرتاب.
وحتى عندما صنعه اهلل سبحانه من الرتاب والطني والصلصال والساللة،
كان الغالب عليه نور العلم ،ولذا أنبأهم بأسامئهم ،فاحلياة قائمة ابتداء عىل نور
العلم ،وليس عىل قواعد الظالم واجلهل.
يصح القول ّ
أساِس،
أن النور أصيل ،وأن الظالم عارض ،وأن العلم
بل
ّ
ٌّ

وأن اجلهل طارئ ،وأن احلياة هي الغاية دون املوت ،وأن البقاء هو املطلوب دون
الفناء.
رس
ومن هنا ندرك أبواب السعادة ،من أبواب الشقاء ،ومن هنا يبدأ ّ
رس األرسار ،ففي السامء كان يف
االختيار يف مسرية احلياة ،وقد مجع احلسني × ّ

وسط النور ،ويف األرض كان بأجىل الظهور ،وأما يف اآلخرة فهو السيد.

رس
رس األنوار ،فعندما نقولٌّ :
ومن هذه اإلشارات يتكشف لذوي البصائر ّ
رس!
يكون مسايرة للعرف العام ،وإال ما قيل يوما من األيام للنور ٌّ
فال يقال عن الشمس التي تغمر بضيائها الكواكب واألفالك وما حتت

رس ،أو أهنا خافية ،إال عند من ال يمتلك برصا سليام(.)1
ذلك أهنا ٌّ
والس ظاهر وإن خفي عن
فنفس الوجود هو نور وإن تفاوتت األنوار،
ر

األنظار.

وعندما نحاول التعرف عىل حقيقة اإلنسان نجد أن اهلل سبحانه قد خلق
خص اإلنسان الكامل بأرسار احلياة
الكائنات وأودع فيها ما أودع ،وندرك أنه قد ّ
ونامذج الكائنات.
وعندما نبحث بكل مراحل اإلنسان نجد أن أكمل املخلوقات هو س ّيد
الكائنات حممد بن عبد اهلل | ،وقد شاء اهلل تعاىل أن خيتم به األنبياء
والرسل( ،)2بدء من آدم × ومرورا بجميع األنبياء إىل عيسى ×.

إن إكامل الدين وأرسار النبيني متت عند سيد املرسلني | ،ونذكر هنا
حديثا جامعا ،فعن ابن عباس قال :قال رسول اهلل | :ملا ع ِرج ِِب إِىل السام ِء

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ب الن ِ
السدْ ر ِة إِىل حج ِ
رور ناد ِاين ر رِب جل
السابِعة ومنْها إِىل سدْ رة املنْتهى ،ومن ر
جالله :يا حممد أنْت ع ْب ِدي وأنا ر ربك ف ِيل ف ْ
اعبدْ وعيل فتوك ْل و ِِب
اخض ْع وإِياي ف ْ
فثِ ْق فإِ رين قدْ ر ِضيت بِك ع ْبدا وحبِيبا ورسوال ونبِ ّيا وبِأ ِخيك ع ِ ٍّيل خلِيفة وبابا .
فهو حجتِي عىل ِعب ِ
ادي وإِمام ِخل ْل ِقي ،بِ ِه ي ْعرف أ ْولِي ِائي ِم ْن أ ْعد ِائي وبِ ِه
ان ِمن ِح ْز ِِب وبِ ِه يقام ِدينِي و ْحتفظ حد ِ
يميز ِح ْزب الشيط ِ
ودي وتنْفذ أ ْحك ِامي.
ْ
ْ

الفم طعم املاء من سقم
( )1قد تنكر العني ضوء الشمس من رمد * وينكر ّ
( )2من املعلوم أن اهلل أرسل ماءة وأربعة وعرشين ألف نبي.

وبِك وبِ ِه وبِ ْاأل ِئم ِة ِمن و ْل ِد ِه أرحم ِعب ِ
ادي وإِم ِائي.
ْ
ْ
يحي وهتلِ ِييل وت ْق ِد ِ
وبِا ْلق ِائ ِم ِمنْكم أ ْعمر أر ِِض بِتسبِ ِ
ييس وتكْبِ ِريي
ْ
ْ
ْ
ْ
ومت ِج ِ
يدي ،وبِ ِه أط رهر ْاأل ْرض ِم ْن أ ْعد ِائي وأ ِ
ورثها أ ْولِي ِائي وبِ ِه أ ْجعل كلِمة ال ِذين
ْ
الس ْفىل وكلِمتِي ا ْلع ْليا.
كفروا ِِب ر
وبِ ِه أح ِيي ِعب ِ
ادي وبِال ِدي بِ ِع ْل ِمي وله [بِ ِه] أ ْظ ِهر ا ْلكنوز والذخ ِائر بِم ِشيتِي،
ْ
وإِياه أ ْظ ِهر عىل ْاأل ْرس ِار والضام ِئ ِر بِإِراد ِيت وأمدر ه بِمال ِئكتِي لِتؤ ريده عىل إِنْفا ِذ أ ْم ِري
وإِ ْعال ِن ِدينِي ذلِك ولِيي ح ّقا ومه ِدي ِعب ِ
ادي ِصدْ قا(.)1
ْ ر
ر
ندرك من هذا احلديث الرشيف الكثري من احلقائق الثابتة التي ال خالف
وال نزاع حوهلا ،والتي يدل عليها القرآن احلكيم أيضا:
األوَل :اإلرساء بالنبي | إىل السامء.
الثانية :اإلشارة إىل سدرة املنتهى.
الثالثة :النص الواضح عىل األئمة ^.
الرابعة :إعامر األرض بالعدل عىل يد القائم املنتظر عجل اهلل فرجه.
اخلامسة :إظهار الكنوز واألرسار والضامئر.
السادسة :إمداد األئمة ^ باملالئكة.
هذه احلقائق ال حتتاج إىل تأويالت وحتليالت ،فهي ثابتة بالنصوص

( )1أمايل الصدوق ص ،731وعنه بحار األنوار ج 23ص.128

القرآنية ،والقرآن هو امليزان ،وهنا يلتقي الصامت والناطق(.)1

إن احلديث عن السامء وما فيها ال يقاس بأحاديث أهل األرض ،ألن
األرض وما عليها ال تساوي ح ّبة رمل عىل شواطئ بحر ،وال نقطة ماء يف
حميطات ،وكل ما عىل األرض من فيض السامء.
وأحاديث املعراج واإلرساء فوق قدرة العقالء والعلامء ،وحتى ال حيرم
الناس من هذا الفيض رشح علينا من س ّيد األنبياء | ،وهذا يشري إىل نوع
االرتباط بني األرض والسامء(.)2
ففي احلديث عن أِب ذر الغفاري قال :كنْت جالِسا ِعنْد النبِ ري | ذات
ي ْوم ِيف من ِْز ِل أ رم سلمة ورسول اهلل | حيدر ثنِي وأنا أ ْسمع إِ ْذ دخل ع ِ ريل ْبن أ ِِب
طالِب | فأ ْرشق و ْجهه نورا فرحا بِأ ِخ ِيه وا ْب ِن ع رم ِه ،ثم ضمه إِل ْي ِه وقبل ب ْني
عيني ِه ثم ا ْلتفت إِيل فقال :يا أبا ذر أ تع ِرف هذا الد ِ
اخل عل ْينا حق م ْع ِرفتِ ِه؟
ٍّ ْ
ْ ْ
قال أبو ذر :فق ْلت يا رسول اهلل هذا أخوك وا ْبن عمك وز ْوج فاطِمة ا ْلبت ِ
ول
ر
ٍّ
اجلنةِ.
احلس ْ ِ
ني س ريد ْي شب ِ
اب أ ْه ِل ْ
احلس ِن و ْ
وأبو ْ
فقال رسول اهلل | :يا أبا ذ ٍّر هذا ْ ِ
اإلمام ْاأل ْزهر ور ْمح اهلل ْاأل ْطول وباب
اهلل ْاألكْرب ،فم ْن أراد اهلل ف ْليدْ خ ِل ا ْلباب.

( )1إشارة ملا ورد يف احلديث أن اإلمام هو القرآن الناطق ،من ذلك ما رواه القندوزي احلنفي يف
ينابيع املودة ج 1ص 214عن أمري املؤمنني × :أنا القرآن الناطق.
( )2حيسن مراجعة أجزاء من البحار حول عوامل السامء.

ط اهلل والذاب عن ح ِري ِم اهلل والن ِ
يا أبا ذر هذا ا ْلق ِائم بِ ِقس ِ
ارص ل ِ ِد ِ
ين اهلل
ر ْ
ْ
ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حيت رج بِه عىل خ ْلقه ِيف ْاألم ِم ك رل أمة ي ْبعث
وحجة اهلل عىل خ ْلقه ،إِن اهلل تعاىل مل ْ يز ْل ْ
فِيها نبِ ّيا.
يا أبا ذر إِن اهلل تعاىل جعل عىل ك رل ركْن ِمن أرك ِ
ان ع ْر ِش ِه س ْب ِعني أ ْلف ملك
ْ ْ
ٍّ
ل ْيس هل ْم ت ْسبِيح وال ِعبادة إِال الدر عاء لِع ِ ٍّيل و ِشيعتِ ِه والدر عاء عىل أ ْعد ِائ ِه.
يا أبا ذ ٍّر ل ْو ال ع ِ ٌّيل ما بان ْ
احل رق ِمن ا ْلباطِ ِل وال م ْؤ ِمن ِمن ا ْلكافِ ِر وال عبِد اهلل
ِألنه رضب رءوس امل ْ ِ
رش ِكني حتى أ ْسلموا وعبدوا اهلل ،ول ْو ال ذلِك مل ْ يك ْن ثواب
وال ِعقاب ،وال يسرته ِمن اهلل ِس ْرت وال حيجبه ِمن اهلل ِحجاب وهو ِْ
احلجاب
ْ
ْ
الس ْرت.
و ر
ثم قرأ رسول اهلل |﴿ :رشع لك ْم ِمن الدر ِ
ين ما وَّص بِ ِه نوحا وال ِذي
أوحينا إِليك وما وصينا بِ ِه إِب ِ
راهيم وموسى و ِعيسى أ ْن أ ِقيموا الدر ين وال تتفرقوا
ْ
ْ
ْ ْ ْ
ِ
فِ ِيه كرب عىل امل ْ ِ ِ
جيتبِي إِل ْي ِه م ْن يشاء و َْي ِدي إِل ْي ِه م ْن
رشكني ما تدْ عوه ْم إِل ْيه اهلل ْ
ينِيب﴾.
يا أبا ذ ٍّر إِن اهلل تبارك وتعاىل تفرد بِم ْلكِ ِه وو ْحدانِيتِ ِه فعرف ِعباده امل ْخل ِصني
لِن ْف ِس ِه وأباح هلم ْ
اجلنة فم ْن أراد أ ْن َْي ِديه عرفه واليته وم ْن أراد أ ْن ي ْطمس عىل
ق ْلبِ ِه أ ْمسك عنْه م ْع ِرفته.

يا أبا ذ ٍّر هذا راية ْاهلدى وكلِمة الت ْقوى وا ْلع ْروة ا ْلو ْثقى وإِمام أ ْولِي ِائي ونور
م ْن أطاعنِي وهو ا ْلكلِمة التِي أ ْلزمها اهلل املت ِقني ،فم ْن أحبه كان م ْؤ ِمنا وم ْن أ ْبغضه
كان كافِرا وم ْن ترك واليته كان ض ااال م ِض اال وم ْن جحد واليته كان م ْ ِ
رشكا.
يا أبا ذر ي ْؤتى بِج ِ
اح ِد والي ِة ع ِ ٍّيل ي ْوم ا ْل ِقيام ِة أصم وأ ْعمى وأ ْبكم فيك ْبكِب
ٍّ

ت ا ْل ِقيام ِة ين ِ
ِيف ظلام ِ
ادي :يا ح ْستى عىل ما فر ْطت ِيف جن ِ
ْب اهلل ،و ِيف عن ِق ِه ط ْوق
ِمن الن ِ
ار لِذلِك الط ْو ِق ثالث ِامئ ِة ش ْعبة عىل ك رل ش ْعبة ِمنْها ش ْيطان يتْفل ِيف و ْج ِه ِه
ويكْلح ِمن جو ِ
ف ق ْ ِرب ِه إِىل الن ِ
ار.
ْ ْ
قال أبو ذ ٍّر :فق ْلت فِداك أ ِِب وأ رمي يا رسول اهلل م ْ
ألت ق ْل ِبي فرحا ورسورا
ف ِز ْد ِين.

فقال :نع ْم ،إِنه ملا ع ِرج ِِب إِىل السام ِء الدر نْيا أذن ملك ِمن املال ِئك ِة وأقام
الصالة فأخذ بِي ِدي ج ْرب ِئيل | فقدمنِي فقال ِيل :يا حممد ص رل بِاملال ِئك ِة فقدْ
طال ش ْوقه ْم إِل ْيك.

ف ما ب ْني امل ْ ِ
رش ِق وامل ْغ ِر ِ
ب ال ي ْعلم
فصل ْيت بِس ْب ِعني ص ّفا ِمن املال ِئك ِة الص ر
ِ ِ
ِ
ِ
رش ِذمة ِمن املال ِئك ِة
عدده ْم إال الذي خلقه ْم ،فلام قض ْيت الصالة أ ْقبل إيل ْ
يس رلمون عيل ويقولون :لنا إِل ْيك حاجة.
احل ْو ِ
وين الشفاعة ِألن اهلل عز وجل فضلنِي بِ ْ
ض والشفاع ِة
فظننْت أهن ْم ي ْسأل ر
عىل مجِي ِع ْاألنْبِي ِ
اء فق ْلت :ما حاجتك ْم مال ِئكة ر رِب؟
قالوا :إِذا رج ْعت إِىل ْاأل ْر ِ
ض فأ ْق ِر ْئ علِ ّيا ِمنا السالم وأ ْعلِ ْمه بِأنا قدْ طال
ش ْوقنا إِل ْي ِه.
فق ْلت :مال ِئكة ر رِب ت ْع ِرفوننا حق م ْع ِرفتِنا؟

فقالوا :يا رسول اهلل ِمل ال ن ْع ِرفك ْم وأنْت ْم أول خ ْلق خلقه اهلل خلقكم اهلل
ور اهلل وجعل لكم مق ِ
أ ْشباح نور ِيف نور ِم ْن ن ِ
اعد ِيف ملكوتِ ِه بِت ْس ِبيح وت ْق ِديس
ْ
وتكْبِري له ثم خلق املال ِئكة ِمما أراد ِم ْن أنْوار شتى.
وكنا نم رر بِك ْم وأنْت ْم تس ربحون اهلل وتقدر سون وتك رربون وحت رمدون وهت رللون

يسكم و ْحت ِم ِ
يحكم وت ْق ِد ِ
فنسبح ونقدر س ونحمد وهن رلل ونكرب بِتسبِ ِ
يدك ْم و ْهتلِيلِك ْم
ر
ْ
ْ
ر ْ
ر
وتكْبِ ِريك ْم ،فام نزل ِمن اهلل تعاىل فإِل ْيك ْم وما ص ِعد إِىل اهلل تعاىل ف ِم ْن ِعن ِْدك ْم فلِم
ال ن ْع ِرفك ْم؟ (..)1
هذا من مالئكة السامء األوىل وهي السامء الدنيا ،وهناك أقوال من بقية
مالئكة الساموات إىل السابعة ،وبعدها سدرة املنتهى ،وما ال يعلمه إال اهلل.
من هنا ندرك ونؤمن ّ
أن أهل بيت العصمة ^ معروفون يف السامء وعند
مالئكة الساموات أكثر من سكان أهل األرض!
وعندما نحاول التعرف عىل أرسار احلسني × نجد أن ذلك ممتدّ إىل
ّ
ويدل عىل ذلك ما ال حرص له ،وإنام
معرفة املالئكة يف السامء ما قبل األرض،
نشري هنا إىل رحلة من املعراج واإلرساء لسيد األنبياء ،وقد تقدم حديث عن
مالئكة السامء الدنيا وهي األوىل ،ونشري هنا إىل بقية املحطات يف سائر الساموات،
وهذا يستدعي أبحاثا موضوعية ليتم البيان لألجيال القادمة ،ولئال جتهل أنوار
وارسار أهل بيت العصمة ^ ،فاجلهل يعمي عن احلقائق.
يقول | :ثم ع ِرج ِِب إِىل السام ِء الثانِي ِة فقال ِ
ت املال ِئكة ِم ْثل مقال ِة
أ ْصح ِاهبِ ْم فق ْلت :مال ِئكة ر رِب ه ْل ت ْع ِرفوننا حق م ْع ِرفتِنا؟
قالوا :و ِمل ال ن ْع ِرفك ْم وأنْت ْم ص ْفوة اهلل ِم ْن خ ْل ِق ِه وخزان ِع ْل ِم ِه وا ْلع ْروة
ِ
اجلنب و ْ ِ
احلجة ا ْلع ْظمى وأنْتم ْ
ا ْلو ْثقى و ْ
اِس وأصول ا ْل ِع ْل ِم
اجلانب وأنْتم ا ْلكر ر
فأ ْق ِر ْئ علِ ّيا ِمنا السالم.
ثم ع ِرج ِِب إِىل السام ِء الثالِث ِة فقال ْت ِيل املال ِئكة ِم ْثل مقال ِة أ ْصح ِ ِ
اهب ْم فق ْلت:

( )1بحار األنوار ج 40ص 55وما بعدها.

مال ِئكة ر رِب ت ْع ِرفوننا حق م ْع ِرفتِنا؟
قالوا :و ِمل ال نع ِرفكم وأنْتم باب املقا ِم وحجة ْ ِ
اخلصا ِم وع ِ ٌّيل دابة ْاأل ْر ِ
ض
ْ
ْ
ْ
اصل ا ْلقض ِ
اء وص ِ
وف ِ
احب ا ْلعصا ق ِسيم الن ِ
ار غدا وس ِفينة النج ِاة م ْن ر ِكبها نجا
ار تردى ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ،أنْتم الدع ِائم ونجوم ْاأل ْقط ِ
وم ْن ختلف عنْها ِيف الن ِ
ار فلِم ال
ن ْع ِرفك ْم .فأ ْق ِر ْئ ع ِل ّيا ِمنا السالم.
ثم ع ِرج ِِب إِىل السام ِء الرابِع ِة فقال ْت ِيل املال ِئكة ِم ْثل مقال ِة أ ْصح ِاهبِ ْم فق ْلت:
مال ِئكة ر رِب ت ْع ِرفوننا حق م ْع ِرفتِنا؟
ِ
ِ
ِ
ِ
الرسال ِة
فقالوا ومل ال ن ْع ِرفك ْم وأنْت ْم شجرة النربوة وب ْيت الر ْمحة وم ْعدن ر
وخمْتلف املال ِئك ِة وعل ْيك ْم ين ِْزل ج ْرب ِئيل بِا ْلو ْح ِي ِمن السام ِء فأ ْق ِر ْئ علِ ّيا ِمنا

السالم.

ثم ع ِرج ِِب إِىل السام ِء ْ
اخل ِامس ِة فقال ْت ِيل املال ِئكة ِم ْثل مقال ِة أ ْصح ِاهبِ ْم
فق ْلت :مال ِئكة ر رِب ت ْع ِرفوننا حق م ْع ِرفتِنا؟
ِ
ِ
ِ
ِ
يش بِا ْلع ْر ِ
ش وعل ْي ِه
قالوا :ومل ال ن ْعرفك ْم ون ْحن نم رر عل ْيك ْم بِا ْلغداة وا ْلع ر
مكْتوب ال إِله إِال اهلل حممد رسول اهلل وأيده بِع ِ ريل ْب ِن أ ِِب طالِب فعلِ ْمنا ِعنْد ذلِك
أن ع ِليا و ِيل ِمن أولِي ِ
اء اهلل تعاىل فأ ْق ِر ْئ علِ ّيا ِمنا السالم.
ّ ٌّ ْ ْ
ادس ِة فقال ِ
ثم ع ِرج ِِب إِىل السام ِء الس ِ
ت املال ِئكة ِم ْثل مقال ِة أ ْصح ِاهبِ ْم فق ْلت:
مال ِئكة ر رِب ت ْع ِرفوننا حق م ْع ِرفتِنا؟
قالوا :و ِمل ال ن ْع ِرفك ْم وقدْ خلق اهلل جنة ا ْل ِف ْرد ْو ِ
س وعىل ب ِاهبا شجرة ول ْيس
فِيها ورقة إِال وعل ْيها ح ْرف مكْتوب بِالن ِ
رور ال إِله إِال اهلل وحممد رسول اهلل وع ِ ريل
ْبن أ ِِب طالِب ع ْروة اهلل ا ْلو ْثقى وح ْبل اهلل املتِني وع ْينه عىل ْ
اخلال ِئ ِق أ ْمج ِعني فأ ْق ِر ْئ

علِ ّيا ِمنا السالم.

ثم ع ِرج ِِب إِىل السام ِء السابِع ِة فس ِم ْعت املال ِئكة يقولونْ :
احل ْمد هللِ ال ِذي
صدقنا و ْعده فق ْلت بِام ذا وعدك ْم.
قالوا :يا رسول اهلل ملا خلقك ْم أ ْشباح نور ِيف نور ِم ْن ن ِ
ور اهلل تعاىل ع ِرض ْت
عل ْينا واليتك ْم فقبِ ْلناها وشك ْونا حمبتك ْم إِىل اهلل تعاىل فأما أنْت فوعدنا بِأ ْن ي ِريناك
معنا ِيف السام ِء وقدْ فعل.
وأما ع ِ ٌّيل فشك ْونا حمبته إِىل اهلل تعاىل فخلق لنا ِيف صورتِ ِه ملكا وأ ْقعده ع ْن
ي ِم ِ
ني ع ْر ِش ِه عىل ِ
رسير ِم ْن ذهب مرصع بِالدر رر و ْ
اجل ْوه ِر عل ْي ِه قبة ِم ْن ل ْؤلؤة ب ْيضاء
اهرها ِمن ب ِ
يرى ب ِ
اه ِرها وظ ِ
اطنها ِمن ظ ِ
اطنِها بِال ِدعامة ِم ْن ْحتتِها وال ِعالقة ِم ْن
ْ
ْ
ف ْو ِقها.
قال هلا ص ِ
احب ا ْلع ْر ِ
ش :ق ْو ِمي بِقدْ ر ِيت فقام ْت ،فكلام ْاشت ْقنا إِىل ر ْؤي ِة ع ِ ٍّيل
نظ ْرنا إِىل ذلِك املل ِك ِيف السام ِء فأ ْق ِر ْئ ع ِل ّيا ِمنا السالم(.)1
مالحظة وتنبيه :ما ورد يف احلديث املتقدم قد ذكر يف أكثر من رواية ومصدر
مع بعض الكلامت ،ومن ذلك ما روي يف تفسري فرات عن جعفر بن حممد بن
سعيد األمحيس معنعنا عن أِب ذر الغفاري رمحه اهلل قال:
كنْت ِعنْد رس ِ
ول اهلل | ذات ي ْوم ِيف من ِْز ِل أ رم سلمة ر ِِض اهلل عنْها وساق
ْ
احل ِديث ن ْحوا ِمما مر إِىل ق ْول ِ ِه ال ي ْعلم عدده ْم إِال ال ِذي خلقه ْم.
ِ ِ
يح والت ْق ِد ِ
فلام انْفت ْلت ِم ْن صال ِيت وأخ ْذت ِيف الت ْسبِ ِ
رش ِذمة
يس أ ْقبل ْت إيل ْ
( )1تتمة احلديث السابق ،وقد رواه املجليس عن كنز جامع الفوائد وهو خمطوط.

ِ
رش ِذمة ِمن املال ِئك ِة فسلموا عيل وقالوا :يا حممد لنا إِل ْيك حاجة ه ْل ت ْق ِضيها
ب ْعد ْ

يا رسول اهلل؟

فظننْت أن املال ِئكة ي ْسألون الشفاعة ِعنْد ر رب ا ْلعاملِني ِألن اهلل فضلنِي
ض والشفاع ِة عىل مجِي ِع ْاألنْبِي ِ
احل ْو ِ
بِ ْ
اء ،ق ْلت :ما حاجتك ْم يا مال ِئكة ر رِب؟
قالوا :يا نبِي اهلل إِذا رج ْعت إِىل ْاأل ْر ِ
ض فأ ْق ِر ْئ ع ِيل ْبن أ ِِب طالِب ِمنا السالم
وأ ْعلِ ْمه بِأ ْن قدْ طال ش ْوقنا إِل ْي ِه.
ق ْلت :يا مال ِئكة ر رِب ه ْل ت ْع ِرفوننا حق م ْع ِرفتِنا؟
فقالوا :يا نبِي اهلل وك ْيف ال ن ْع ِرفك ْم وأنْت ْم أول ما خلق اهلل خلقك ْم أ ْشباح
اء ِعز ِه و ِمن سن ِ
ِ
اء م ْلكِ ِه و ِم ْن ن ِ
ور و ْج ِه ِه ا ْلك ِري ِم وجعل
نور ِم ْن نور ِيف نور ِم ْن سن ر
ْ
وت س ْلطانِ ِه وعرشه عىل امل ِ
اعد ِيف ملك ِ
لكم مق ِ
اء ق ْبل أ ْن تكون السامء م ْبنِية
ْ
ْ
و ْاألرض مدْ ِحية ،ثم خلق السامو ِ
ات و ْاألر ِضني ِيف ِست ِة أيام ثم رفع ا ْلع ْرش إِىل
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استوى عىل ع ْرشه وأنْت ْم أمام ع ْرشه تس ربحون وتقدر سون
السامء السابِعة ف ْ
وتك رربون ،ثم خلق املال ِئكة ِم ْن ن ِ
ور ما أراد ِم ْن أنْوار شتى وكنا نم رر بِك ْم وأنْت ْم
تس ربحون وحت رمدون وهت رللون وتك رربون ومت رجدون وتقدر سون فنس ربح ونقدر س
ونم رجد ونك ررب(.)1
قد تقدم البحث يف بعض اجلوانب حول أرسار احلسني × ،وقد ذكرنا
يمر بمراحل
بعض اإلشارات حول ابتداء خلق األنوار ،ومعنى ذلك أن اخللق ّ
( )1بحار األنوار ج 40ص.58

وحمطات ،وعرفنا فيام تقدم أن اإلنسان هو األرقى واألسمى من مجيع
املخلوقات ،وعندما نحاول إلقاء الضوء عىل هذه احلياة نجد أن اإلنسان هو
النموذج األرقى من بقية اخلالئق.
محل اهلل تعاىل اإلنسان أمانات يف هذه الدنيا ،وهو مسؤول عنها
وقد ّ
ومطالب هبا ،ومن هنا تتفاوت مراتب األفراد واألشخاص من بني البرش ،لذلك
ظهر التمييز بني فرد وآخر فيام يتع ّلق بأداء األمانات ومحلها(.)1
وبعد أن خلق اهلل اإلنسان وعرب مراحل النشوء كان التكليف من اهلل تعاىل،
ودل هذا التكليف عىل مرتبة ونتائج ذات أبعاد ،ولذا ال بد من البحث حول
يمر فيها اإلنسان
مراحل حياة اإلنسان ،وبعد التدقيق وجدنا أن املراحل التي ّ
حتمل يف طياهتا حقائق احلياة ،وقد بدأت املرحلة األوىل لوجود اإلنسان والصنع
من تراب ،وأما املرحلة الثانية فهي حياته عىل هذه األرض ،ويف ٍّ
كل من املرحلتني
أطوار لإلنسان ،تكمن فيها أرسار كثرية ،ولذا نجد أن مراحل اإلنسان أبعد بكثري
من إدراكنا.
البرشي وجد أرسارا جديدة يف تكوين اإلنسان وليس
وكلام تقدّ م العقل
ّ
الس واحدا ،ولذا ال بدّ من التدقيق يف املعرفة حول اإلنسان.
ّ
وأخف ى ما نراه هو امتياز هذا عن ذاك ،واالمتياز حاصل بالوجدان قبل
الدليل والربهان.
( )1إشارة لآلية الرشيفة﴿ :إِنا عر ْضنا ْاألمانة عىل الساموا ِ
ض و ِْ ِ
ت و ْاأل ْر ِ
حي ِم ْلنها
اجلبال فأب ْني أن ْ
وأ ْشف ْقن ِمنْها ومحلها ْ ِ
اإلنسان إِنه كان ظلوما جهوال﴾ [األحزاب ]72 :

وعندما نحاول إلقاء نظرة رسيعة عىل اإلنسان نجد أن هناك أرسارا كامنة
تكونه يف عوامل األصالب(.)1
يف ذاته وتكوينه ،وهي تبدأ من الظهور منذ ّ
وقد بحث علامء الترشيح وأهل االختصاصات يف علم األجنة الكثري حول
تكوين اجلنني ،وكذلك علامء الفلسفة واألخالق يف مجيع الطبقات ،وليس بحثنا
اخلاص داخل
حول ذلك هنا وإنام نشري للوصول إىل بحث خاص ،ومعلوم أن
ّ
حتت العموم ،ونجد ضمن اخلاص خصوص اخلاص.
بمعنى أن لكل شء مم ّيز صفوة يمتاز هبا عن أترابه أو جنسه أو نوعه،
املكونات اإلنسانية،
فإطالق لفظ اإلنسان يصدق عموما عىل كل من تو ّفرت فيه ّ
لكن يبقى نوع من خصوصيات بني هذا وذاك ،بني فرد وآخر ،بني جيل وجيل،
بني عوامل مرحلية وغري ذلك من الصفات وجهات التاميز ،مع اشرتاك اجلميع
يف اإلنسانية.

عندما ننظر إىل مجيع املحسوسات نجد أن هناك أثرا ومؤثرا ،ونجد أن
املسبب راجع إىل سبب ،وهذ أمر وجداين.
ووجود اإلنسان من األمور املشاهدة يف هذه الدنيا.
ودون اخلوض يف الفلسفة فإن لكل موجود م ِ
وجد ،ووجود اإلنسان
أوضح دليل عىل قدرة خالقه.

( )1حيسن مراجعة بحثنا حول خلق اإلنسان من تراب (خمطوط) ،وفيه نوع من التفصيل.

ومهام قيل يف غابر األزمان ،أو يقال ما دام احلدثان( ،)1فإن ّ
كل إنسان هو
خملوق ،سواء كان من أسمى أفراد هذا النوع ،أو من أدناها.
فاإلنسان نوع من أنواع املخلوقات التي ال حدّ هلا وال حرص ،ولكنه نوع
مم ّيز ،ونجد ضمن أفراده أفرادا مميزون بخصوصيات مل تتوفر يف غريهم ،وإذا
التعرف عىل بعض اجلوانب
أردنا التعرف عىل هذه اخلصوصيات فال بدّ لنا من ّ
التي م ّيزت مثل هؤالء.
وهنا يمكن القول أن تفاصيل هذه اجلوانب أعمق بكثري مما نراه يف عوامل
املحسوسات.

عندما نقرأ آيات القرآن الكريم نجد الكثري من اآليات التي تتحدث عن
اإلنسان ،ومنها هذه اآليات املباركة ﴿ :ف ْلينظ ِر ْ ِ
اإلنسان ِمم خلِق * خلِق ِمن ماء
دافِق * خيْرج ِمن ب ْ ِ
ب والرت ِائ ِ
الص ْل ِ
ب﴾(.)2
ني ر
نقول :لسنا يف جمال التفسري أو بيان البالغة أو حتليالت املختربات حول
ذلك ،وإنام نحاول اإلشارة إىل ابتداء إظهار اإلنسان من عوامل الكتامن إىل مسرية
احلياة يف هذه الدنيا.
وتشري اآلية املباركة إىل املرحلة األوىل من األصالب ،وهذه املرحلة
مستقر
تكوينية حمسوسة ،مع العلم أن هناك مراحل سابقة قبل جممع التكوين يف
ّ
( )1إشارة إىل الليل والنهار.
( )2الطارق.7-5 :

األصالب(.)1
ومن هذه املرحلة أصبح اإلنسان حتت آالت املجهر من املحسوسات ،ومن
هنا بدأ العلامء من ذوي االختصاصات باكتشاف أرسار هذا املخلوق ك ّلام تقدّ م
العلم خطوة إىل األمام ،وستبقى هذه االكتشافات مستمرة طاملا أن العقل البرشي
يبحث عن كنه ذاته.
ّ
نسجل هذه العبارة :سيبقى اإلنسان والقرآن متالزمان.
وهنا
تطور
وليس هذا التالزم من باب اإلجبار واإللزام القهري ،بل هو من باب ّ
العقل البرشي ،حيث ال مناص إلنارة عقل اإلنسان إال ما ورد يف القرآن احلكيم،
ألن اإلنسان امتاز بالعقل وهدايته ،وهداية اإلنسان حمصورة بام جاء يف القرآن
الكريم ،ومن هنا ورد األمر يف اآلية﴿ :ف ْلينظ ِر ْ ِ
اإلنسان ِمم خلِق﴾(.)2
وليس النظر هنا بالعني البارصة ،بل بالبصرية الباطنة.
نتلمس ومضات من أنوار
وعندما نقرأ اآليات حول خلق اإلنسان ّ
األرسار ،وهي خمبأة حتت رموز احلروف ،وحتتاج إىل أشعة كاشفة عن تلك
الرموز.
الصلب إشعاعات
متنوعة املوارد ،ويف آيات ر
فاآليات حول خلق اإلنسان ّ
ضوئية للفكر والعقل والوجدان ،وفيها اخلطابات الواضحة بظواهرها لإلنسان،
ومنها آية بحثنا هنا﴿ :خيْرج ِمن ب ْ ِ
ب والرت ِائ ِ
الص ْل ِ
ب﴾(.)3
ني ر
( )1إشارة اىل عوامل سابقة من تراب وغريه.
( )2الطارق.5 :
( )3الطارق.7 :

ومن املعلوم أن خروج شء من شء فرع وجوده ،وهذا ّ
يدل بوضوح أن
لإلنسان وجود ما يف عوامل األصالب ،ومن هذا الوجود خيرج إىل وجود آخر،
يتدرج من وجود آلخر حتى يتم إنشاؤه خلقا آخر ،حمسوسا متكامال بكل
وهكذا ّ
معاين التكامل.
وهذا ما وردت اإلشارة إليه يف األحاديث والروايات :من أصالب
طاهرة ..إىل أرحام مطهرة.
وهنا ندرك احلامية والصيانة من عوامل األصالب إىل مراحل خلق اإلنسان
يف األرحام ،فلصيانة هذا املخلوق هبذه الدقة والعناية أبعاد وآثار تظهر عندما
يمتلك اإلنسان القدرة عىل الترصف بنفسه ولو بمقدار.
ومن هنا ندرك ما هو أبعد من املحسوسات ،حيث حتافظ عناية اخلالق عىل
اإلنسان طاملا أنه ال يمتلك القدرة عىل الترصف بكل أبعاده ،وذلك من عوامل
األرسار إىل عوامل األنوار ،إىل عوامل األصالب ،فيبقى اإلنسان حمفوظا هبذه
العناية.
ويمكن القول حول اإلنسان والصلب:
أوالً :لست هنا بصدد التفسري لآليات.
ثاني ًا :املراد هو معرفة اإلنسان عندما يصبح من املحسوسات.
تكون منه ـ كام قيل ـ ،أي أنه ليس
ثالث ًا :اإلنسان جوهر مستقل ،وليس مما ّ
من املاء أو صفوة الغذاء أو ما شابه ،بل هو من عامل األمر ،وإن كان هلذه األشياء
دور يف تكامل جوارحه ،فإن اجلواهر الثمينة ال بدّ وأن توضع يف أماكن تتناسب
معها ،واإلنسان هو صفوة األكوان.

وكثريا ما نجد عند املفسين واملتخصصني أقواال وحتليالت أن اإلنسان
مكون من كذا وكذا ،وقوفا عند معاين احلروف اجلامدة ،حيث ذكر الكثري من
ّ
مكون من الغذاء واملاء ومن خاليا األصالب وما شابه ذلك،
العلامء أن اإلنسان ّ
لكنا نقول ّ
أن هذه األقوال التي أخذت من حتليالت املختربات مقصورة عىل ما
هو حمسوس وملموس ،أما جوهر ّية اإلنسان فليست خاضعة للمختربات.
نعم نحن نقرأ آيات خلق اإلنسان من تراب ،وكذلك آيات االصالب
واألرحام ،لكن هذه اآليات املباركة إشارات لتكوين البدن املحسوس ،ال جوهر
اإلنسان.
فإن اإلنسان الكامل ليس البدن أو اجلسم ،بل هو اجلوهر املكنون الذي مل
تدرك عقولنا حقيقة جوهر ّيته بعد ،وإن كنا ندرك بعض آثارها.
ويكفي هنا اإلشارة من هذه اآلية﴿ :سن ِرَيِم آياتِنا ِيف ْاآلف ِ
اق و ِيف أنف ِس ِه ْم
ْ
حتى يتبني هل ْم أنه ْ
احل رق﴾(.)1
يمر
مقر اإلنسان يف الصلب هو حمطة من املحطات التي ّ
فال يبعد أن يكون ّ
الصلب والرتائب(.)2
هبا اإلنسان ،وليس كام قيل من أن مصدر خلق اإلنسان هو ر
وليس األمر كام قال أهل التفاسري أيضا من أنه ماء النطفة(.)3
فام نراه من هذه املحسوسات ـ واهلل العامل ـ ما هو إال وعاء إلظهار هذا
املخلوق الذي ظهرت آثاره ،وعرفت بعض عوارضه ،وليس حقيقة جوهر ّيته،
( )1فصلت.53 :
( )2راجع كتاب أرسار خلق اإلنسان للدكتور داوود السعدي من ص.42
( )3راجع نفس املصدر من ص.31

وإن كان هذا اجلوهر يتأثر بام يعرض عليه من األوعية ومراحل املحطات.

بعدما تقدّ م بيانه ،نعود إىل ما يرتبط باحلسني × بام له من خصوصية.
لقد دأبت األقالم وهنج الباحثون أثناء الكتابة عىل عرضها ضمن مقدمات
وأبواب وفصول ،لكون ذلك سهال عىل القراء.
ومل نستعمل هذا األسلوب هنا ،لذلك قد ننتقل من موضوع آلخر ،وهذا
األسلوب هو أسلوب خاص ،ومن هنا نشري إىل أن الكتابة حول اإلمام
احلسني × ليست حتديد موضوع بعينه ،ألن ما يتع ّلق بأهل بيت العصمة ^
ال يمكن حرصه أو حتديده كبق ّية املواضيع.
وقد تقدّ م أن اهلل سبحانه وتعاىل قد خلق أهل بيت العصمة قبل مجيع
اخلالئق ،وذلك يف غامض علمه ويف عوامل األنوار ،ومن هنا كانوا مستودعا
خلزائن األرسار ،وما كان يقاس هبم أحد(.)1
وعندما نحاول أن نرسم بعض الكلامت أو احلروف عن احلسني ×
خصه بخصائص مل تكن لغريه ّ
قط ،مع العلم أهنم
ندرك ونؤمن أن اهلل تعاىل قد ّ
مجيعا من مصادر النور وخزائن األرسار ،وهم املعصومون األربعة عرش ،سيدهم
النبي | مرورا بأِب االئمة × وسيدة نساء العاملني ÷ ،إىل بقية اهلل يف
أرضه ،اإلمام املنتظر عجل اهلل فرجه الرشيف.

( )1إشارة إىل قول أمري املؤمنني × :نحن أهل البيت ال يقاس بنا أحد ،راجع مثال عيون أخبار
الرضا ج 2ص ،71ومعاين األخبار ص.179

وقد ورد يف احلديث عن صفية بنت عبد املطلب قالت :ملا سقط
ْ
احلس ْني × ِم ْن ب ْط ِن أ رم ِه وكنْت ولِيتها قال النبِ ري | :يا عم ِة هل رمي إِيل ا ْبنِي.
فق ْلت :يا رسول اهلل إِنا مل ْ نن رظ ْفه ب ْعد.
فقال | :يا عم ِة أن ِ
ْت تن رظ ِفينه؟ إِن اهلل تبارك وتعاىل قدْ نظفه وطهره(.)1
نقول :هذه اخلصوصية عامة وشاملة ّ
لكل أهل بيت العصمة ^ ،وهلم
خصوصيات عديدة أخرى.
وعن صفية بنت عبد املطلب أيضا ،قالت :ملا سقط ْ
احلس ْني | ِم ْن ب ْط ِن
أ رم ِه فدف ْعته إِىل النبِ ري | فوضع النبِ ري لِسانه ِيف فِ ِيه [ف ِم ِه] وأ ْقبل ْ
احلس ْني عىل
لِس ِ
ان رس ِ
ول اهلل يم رصه.
قال ْت :وما كنْت أ ْحسب رسول اهلل ي ْغذوه إِال لبنا أ ْو عسال.
قال ْت :فبال ْ
احلس ْني عل ْي ِه فقبل النبِ ري ب ْني ع ْين ْي ِه ثم دفعه إِيل وهو ي ْبكِي
ويقول :لعن اهلل ق ْوما ه ْم قاتِلوك يا بني ،يقوهلا ثالثا.
قال ْت :فق ْلت :فِداك أ ِِب وأ رمي وم ْن ي ْقتله؟
قال :ب ِقية ا ْل ِفئ ِة ا ْلب ِ
اغي ِة ِم ْن بنِي أمية لعنهم اهلل(.)2
سيدي شباب أهل اجلنة فوق إدراك أهل األرض مهام
إن احلديث عن
ّ
قدّ رت عقولنا ،ألنه ال يمكن لعقل برشي عىل هذه األرض معرفة أرسار الذين
اختارهم اهلل قبل ابتداء اخلالئق إال بمقدار ما ّ
يرتشح علينا من أنوارهم ،ومن هنا
( )1أمايل الصدوق ص ،199وعنه بحار األنوار ج 43ص.243
( )2املصدر السابق.

نقف عاجزين.
وينبغي أن نتعرف ولو بمقدار ما نملك عىل مدى ارتباط االنسان بني
األرض والسامء.
إن ملسرية احلياة عىل هذه األرض ما يناسب طبيعتها ،وأما وجود اإلنسان
يف السامء فله نمط آخر ،فإن إظهار الوالدة عىل هذه األرض مما يتناسب وطبيعة
هذه الدنيا التي يمتحن فيها اإلنسان ،سواء فيام يتعلق بفكره أو اعتقاده أو ممارسة
عمله.
من هنا ينال اإلنسان ما يستح ّقه بعمل ضمن موازين ومناهج رسمها له
خالقه سبحانه.
وقد نشأ احلسني × يف مراحل الطفولة يف حضن جده | ،كذلك كان
يف بيت يزوره جربائيل واملالئكة ^.
وقد نقف حيارى عندما نقرأ ما جاء حول احلسني × ،ونشري هنا إىل
بعض األحاديث.
عن اإلمام الصادق × :إِن ْ
احلس ْني ْبن ع ِ ٍّيل ملا ولِد أمر اهلل عز وجل
ج ْرب ِئيل أ ْن َْيبِط ِيف أ ْلف ِمن املال ِئك ِة فيهنرئ رسول اهلل | ِمن اهلل عز وجل
و ِم ْن ج ْرب ِئيل (.)1
احلس ْني ْبن ع ِ ٍّيل ِخل ْم ِ
وروي عن جعفر بن حممد ‘ أنه قال :ولِد ْ
س ليال

( )1بحار األنوار ج 43ص ،243واحلديث طويل وفيه قصة شفاء فطرس.

خلون ِمن شعبان سنة أربع ِمن ْ ِ
اهل ْجر ِة(.)1
ْ ْ
ْ
ْ
وهناك الكثري من األحاديث حول والدته × ،وهنا نكتفي باإلشارة.

من كانت األنوار من فضائله ،كيف حتصيها األقالم عددا؟
ومن كانت األرسار من معادنه ،كيف تدركه أفكار حم ّبيه؟
ولكن نحاول هنا رسم بعض احلروف ،لع ّلها تكون لنا حاجزا يوم
احلتوف.
ِِ ِ
ِ
س ابنه إِبر ِ
اهيم
ِ ع ِن ا ْب ِن عباس قال :كنْت عنْد النبِ ري | وعىل فخذه ْاأل ْي ِ ْ ْ
وعىل ف ِ
خ ِذ ِه ْاأل ْيم ِن ْ
احلس ْني ْبن ع ِ ٍّيل وهو تارة يق ربل هذا وتارة يق ربل هذا إِ ْذ هبط
ج ْرب ِئيل بِو ْحي ِم ْن ر رب ا ْلعاملِني.

رسي عنْه قال أت ِاين ج ْرب ِئيل ِم ْن ر رِب فقال :يا حممد إِن ربك ي ْقرأ عل ْيك
فلام ر
السالم ويقول :لست أ ْمجعهام لك فا ْف ِد أحدمها بِص ِ
احبِ ِه فنظر النبِ ري | إِىل
ْ
ِ
إِبر ِ
احلس ْ ِ
اهيم فبكى ونظر إِىل ْ
حيز ْن
ْ
ني فبكى وقال :إِن إِ ْبراهيم أ رمه أمة ومتى مات مل ْ ْ
ِ
احلس ِ ِ
ِ
حل ِمي ود ِمي ومتى مات
ني فاطمة وأبوه ع ٌّيل ا ْبن ع رمي ْ
عل ْيه غ ْ ِريي وأ رم ْ ْ
ح ِزن ْت ا ْبنتِي وح ِزن ا ْبن ع رمي وح ِزنْت أنا عل ْي ِه وأنا أوثِر ح ْز ِين عىل ح ْز ِ ِهنام يا
جرب ِئيل ي ْقبض إِبر ِ
اهيم فد ْيته ل ِ ْلحس ْ ِ
ني.
ْ
ْ
قال فقبِض ب ْعد ثالث فكان النبِ ري | إِذا رأى ْ
احلس ْني × م ْقبِال قبله
( )1املصدر ص.260

وضمه إِىل صدْ ِر ِه ورشف ثناياه وقال ف ِديت من فديته بِابنِي إِبر ِ
اهيم(.)1
ْ ْ ْ ْ
يتبرص
هذه النامذج من األحاديث التي جيب عىل كل مؤمن يف هذه الدنيا أن ّ
ويتفهم مضامينها الرفيعة التي تدل عىل مضامني األرسار التي استؤمن عىل
هبا
ّ
محلها احلسني × ،وهي ّ
تدل بوضوح عىل محل األمانات التي جاء هبا
العميل للحسني × يف كل املراحل واألدوار
األنبياء ^ ،فإن الواقع
ّ
مر هبا × هي منارات هداية مرسومة من ابتداء اخلالئق اىل
واملنعطفات التي ّ
يوم القيامة.
وهنا نقرأ هذا احلديث الرشيف :قالت فاطمة ÷ :يا رسول اهلل هذان
ابناك فانحلهام.
احلسن فنح ْلته ه ْيبتِي وس ْؤد ِدي وأما ْ
فقال رسول اهلل | :أما ْ
احلس ْني
فنح ْلته سخ ِائي وشجاعتِي(.)2
العميل ،نجد أن ّ
كل ما
وعندما نبحث يف سرية احلسني × ونقرأ الواقع
ّ

قيل يف األحاديث الرشيفة قد حصل عىل أرض الواقع ،ونجد ضمن هذه
األحاديث عمومات وخصوصيات.
منها ما عن اإلمام الرضا عن آبائه ^ قال :قال النبي |ْ :
احلسن
ض بع ِدي وبعد أبِ ِيهام وأمهام أ ْفضل نِس ِ
اء أ ْه ِل ْاأل ْر ِ
و ْ
ض(.)3
ْ
احلس ْني خ ْري أ ْه ِل ْاأل ْر ِ ْ
ر
من هنا نجد أن كل الفضائل قد جتمعت يف احلسني × واستمرت اىل يوم
( )1بحار األنوار ج 43ص 261عن مناقب ابن شهرآشوب.
( )2اخلصال ص ،77وعنه بحار األنوار ج 43ص.264
( )3عيون أخبار الرضا ج 2ص ،67وعنه بحار األنوار ج 43ص.264

النشور.
وعن حذيفة بن اليامن ،قال :رأيت النبِي | ِ
احلس ْ ِ
آخذا بِي ِد ْ
ني ْب ِن
ْ
ع ِ ٍّيل × وهو يقول :يا أ رَيا الناس هذا ْ
احلس ْني ْبن ع ِ ٍّيل فا ْع ِرفوه فو ال ِذي ن ْف ِيس
اجلن ِة و ِحم ربي ِحم رب ِيه ِيف ْ
اجلن ِة و ِحم رب ِيه ِيف ْ
بِي ِد ِه إِنه ل ِفي ْ
اجلن ِة(.)1
عمن ال ينطق عن اهلوى،
وعندما نتأمل ونتد ّبر مثل هذا احلديث الرشيف ّ
وعمن تلقى وهو يف سدرة املنتهى ،وخطابه جلميع الناس ،وكان احلسني مل
ّ
ويعرف باحلسني × إىل يوم القيامة ،ويوم
يتجاوز السنوات اخلمس تقريبا،
ر
الفصل واحلرش ،يوم حيرش الناس إىل اجلنة زمرا ،وحيرش أفواج إىل جهنم زمرا،
حمب احلسني.
ويدخل اجلنة حمبي ّ
فأي أرسار حيملها احلسني ×؟ وأي أنوار تيضء اجلنة؟
نتمثل بقول أِب احلسنني :إِل ْي ِك عنري يا دنْيا ..أ ْين ْاألمم ال ِذين فتنْتِ ِه ْم
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اين وأمم أ ْلق ْيتِ ِه ْم ِيف
بِزخارفك ..ألق ْمت عل ْيك حدود اهلل يف عباد غر ْرهتِ ْم بِ ْاألم ر
امله ِ
اوي وملوك أ ْسل ْمتِ ِه ْم إِىل التلف (.)2
ك ّلام أردت أن أسري ولو خطوة إىل األمام أجد نفيس مشدودا إىل االبتداء.
وإن كثريا ممن كتب عن احلسني × كتب عام بعد مسريته الغراء ،ولكن
يشدّ ين الشوق اىل االبتداء.
( )1األمايل للصدوق ص ،693وعنه بحار األنوار ج 43ص.262
( )2حيسن مراجعة النهج ملن يسلك النهج القويم ،ج 3ص.74

ومن هنا يل ّفنا العجز ،ونجد كل الصعوبات يف باب االبتداء.
وحاولت تكرار السؤال عىل نفيس :هل تكون نتائج احلياة عن االنتهاء ام
عند االبتداء؟
وقفت عاجزا عن اجلواب!

عندما نقرأ بعض اجلوانب من خريطة احلياة ،نجد أن االبتداء جاء من عوامل
ّ
مسخر ـ بشكل
السامء وخاصة ابتداء خلق اإلنسان ،ونجد أن كل ما يف األكوان
ماـ لإلنسان ،وقد أهبط اإلنسان لألرض بعد أن أصبحت مه ّيأة حلياته عليها.
من هنا ندرك أن ابتداء اإلنسان مل يكن عىل هذه األرض ،إنام كانت ممارسة
حياته العملية عليها.
وابتداء اإلنسان بمثابة األساس الذي يبنى عليه ،وبقدر متانة األساس
يثبت البنيان ،وَينأ اإلنسان.
لذا ال بدّ من إدراك متانة االبتداء حتى ال يفاجأ العقالء عند االنتهاء،
وليس بناء اإلنسان كبناء سائر املحسوسات ،بل هو بناء فريد مم ّيز ليس له مثيل
مهام قال املحللون ،فال بدّ من وقفة فيها شء من التد ّبر حول ما هو االبتداء،
وهذه العبارات يدرك معانيها العقالء ،وليست للذين أخرب اهلل عنهم﴿ :ذل ِك

م ْبلغهم رمن ا ْل ِع ْل ِم﴾(.)1

فالعلم احلقيقي هو معرفة االبتداء قبل الوصول إىل حافة االنتهاء.
( )1النجم.30 :

ونكرر ههنا الوقوف عند باب احلسني × ،بني االبتداء ومسرية احلياة
واالنتهاء ،ويتضح املرام عندما نرسم حروف هذا احلديث ،فعن عبد الرمحان بن
كثري اهلاشمي قال :قلت ألِب عبد اهلل × :جعلت فداك ،من أين جاء لولد
احلسني الفضل عىل ولد احلسن ومها جيريان يف رشع واحد؟
فقال :ال أراك ْم ت ْأخذون بِ ِه ،إِن ج ْرب ِئيل × نزل عىل حممد | وما ولِد
ْ
احلس ْني ب ْعد فقال له :يولد لك غالم ت ْقتله أمتك ِم ْن ب ْع ِدك.
فقال :يا ج ْرب ِئيل ال حاجة ِيل فِ ِيه.
فخاطبه ثالثا ثم دعا علِ ّيا فقال له :إِن ج ْرب ِئيل × خي ِْرب ِين ع ِن اهلل عز وجل
أنه يولد لك غالم ت ْقتله أمتك ِم ْن ب ْع ِدك.
فقال :ال حاجة ِيل فِ ِيه يا رسول اهلل.
فخاطب علِ ّيا × ثالثا ثم قال :إِنه يكون فِ ِيه و ِيف و ْل ِد ِه ْ ِ
اإلمامة وا ْل ِوراثة
و ِْ
اخلزانة ،فأ ْرسل إِىل فاطِمة × أن اهلل يب ررش ِك بِغالم ت ْقتله أمتِي ِم ْن ب ْع ِدي.
فقال ْت فاطِمة :ل ْيس ِيل حاجة فِ ِيه يا أب ْه.
اإلمامة وا ْل ِوراثة و ْ ِ
فخاطبها ثالثا ثم أ ْرسل إِل ْيها :ال بد أ ْن يكون فِ ِيه ْ ِ
اخلزانة.

احلس ْ ِ
فقال ْت له :ر ِضيت ع ِن اهلل عز وجل ،فعلِق ْت ومحل ْت بِ ْ
ني فحمل ْت ِستة
احلس ْ ِ
أ ْشهر ثم وضعتْه ومل ْ ي ِع ْش م ْولود ق رط ل ِ ِست ِة أ ْشهر غ ْري ْ
ني ْب ِن ع ِ ٍّيل و ِعيسى ا ْب ِن
م ْريم × فكفلتْه أ رم سلمة.
احلس ْ ِ
وكان رسول اهلل ي ْأتِ ِيه ِيف ك رل ي ْوم فيضع لِسانه ِيف ف ِم ْ
ني × فيم رصه
حتى يروى فأنْبت اهلل تعاىل حلمه ِم ْن حل ِم رس ِ
ول اهلل | ومل ْ ي ْرض ْع ِم ْن
ْ
ْ
ْ

محله وفِصاله
فاطِمة ÷ وال ِم ْن غ ْ ِريها لبنا ق رط فلام أنْزل اهلل تبارك وتعاىل فِيه﴿ :و ْ
ثالثون ش ْهرا حتى إِذا بلغ أشده وبلغ أ ْرب ِعني سنة قال ر رب أ ْو ِز ْعنِي أ ْن أ ْشكر
نِعمتك التِي أنْعمت عيل وعىل والِدي وأ ْن أ ْعمل ص ِ
احلا ت ْرضاه وأ ْصلِ ْح ِيل ِيف
ْ
ْ
ذ رريتِي﴾( )1فل ْو قال أ ْصلِ ْح ِيل ذ رريتِي كانوا ك رله ْم أ ِئمة لكِ ْن خص هكذا(.)2
عندما نقرأ بعض األحاديث وبعض اآليات فال ينبغي أن نجعل أنفسنا
ميزانا هلا ،ألنّا ال ندرك العلل واألسباب والنتائج البعيدة.
لذلك يمكن القول ّ
أن حقائق االبتداء وما يرتتب عليه من نتائج لإلنسان
العادي فوق تقديراتنا وأبعد من تفسرياتنا ،وليس ّ
كل من عرف ظواهر شء أو
أمر من األمور عرف بواطنه وأرساره وعلله ونتائجه ،فاألكوان كلها أرسار وإن
ظهر منها ملعات وإشارات ،ويكمن وراء ّ
كل ما نشاهد من الظواهر أرسار
املجرة.
الذرة إىل ّ
وبواطن بدء من ّ
وعند التأمل جيدا نجد أن ابتداء هذا االنسان املكون من حلم وعظم وماء
وغري ذلك كان من األرسارّ ،
وكل ظواهر الوجود دالة عىل الواحد املعبود.
معني نعلم أن ذلك
نتلمس خصوصية أو خصوصيات يف خملوق ّ
وعندما ّ
ص هبا ،وقد ندرك جانبا من احلكمة وقد ال نعرف عنها شيئا.
حلكمة بالغة خ ّ
فك ٌّل ميس مل ِا خلِق له(﴿ .. )3ق ْل ك ٌّل يعمل عىل ِ
شاكلتِه﴾(ّ ..)4
وكل إناء
ْ
( )1األحقاف.15 :
( )2علل الرشائع ج 1ص ،206وعنه بحار األنوار ج 43ص.245
( )3التوحيد للصدوق ص.356
( )4اإلرساء .84

بالذي فيه ينضح ..فسبحان الذي خيص من يشاء﴿ ..وما ر ربك بِظالم
ل ِ ْلع ِ
بيد﴾(..)1
ونعود لإلبتداء..
يقول ذوو االختصاصات أن جودة الثمرة تعود إىل عذوبة وصفاء املاء،
فعندما تغرس يف تربة صاحلة ،وعندما تصان بالعناية املطلوبة ،وعندما يتو ّفر
املناخ اجل ّيد املالئم ،ومع تو ّفر الرشوط والتوفيق تصبح الشجرة ثابتة ،أصلها
ثابت وفرعها يف السامء ،عندئذ تؤيت أكلها كل حني بإذن بارئها وغارسها.
ذرات تراب هذا اإلنسان وخاليا تكوينه كل ما
وقد اجتمعت يف تكوين ّ
يمكن أن يقال حول خواص الرتاب واملاء ،وما حيمل قبل التصفية واالصطفاء،
فام نراه يف عوامل املحسوسات عائد إىل غلبة تكوين ابتدائه ،سواء من معادن
متنوعة وأشجار شتى وحيوان وإنسان ،فك ّلها تعود إىل ابتداء البنيان ،وما بني
عىل صحيح فهو صحيح ،والعكس أيضا.
وقد قيل يف املثل الشعبي :الديك الفصيح ،من البيضة يصيح.
وهنا حيسن القول :أن التاريخ يكتب من االبتداء وليس من االنتهاء،
فاالنتهاء نتيجة حاصلة ،فيا ح ّبذا لو بحثنا وكتبنا عن أساس االبتداء لكل ظاهرة
من ظواهر احلياة.
ّ
ولكل حديث من أحاديث أهل بيت
ونورد ههنا هذا احلديث،
العصمة ^أبعاد فيها إشارات ومعطيات ترسم لنا الكثري من مسرية احلياة،
يمر ضمن حمطات من مرحلة ألخرى،
ألنّه ليس لوجود اإلنسان انتهاء ،وإن كان ّ
( )1فصلت .46

ومن منعطف آلخر.
ذرات ،وتن ّقل
وقد أملحنا أكثر من مرة إىل أن بدء تكوين اإلنسان كان من ّ
استقر مدّ ة عىل هذه األرض ،وهو يمتلك نوعا من قدرة
من صلب آلخر حتى
ّ
ويترصف بنوع من اختيار ،وليست هذه الدنيا هي حمطته األخرية ،بل ثبت أنه
ّ

ينتقل بعد حياته يف هذه الدنيا إىل عامل آخر يسمى عامل اآلخرة ،وتلك هي مرحلة

الثواب والعطاء.
من هنا نحاول التعرف عىل حقائق االبتداء قبل الوصول جلوائز العطاء.
وقد ورد يف احلديث يف تأويل قوله تعاىل﴿ :ووص ْينا ْ ِ
اإلنسان بِوالِد ْي ِه
إِ ْحسانا﴾( )1قال :االحسان رسول اهلل | وقوله ﴿بوالديه﴾ إنام عنى احلسن
واحلسني ‘ ثم عطف عىل احلسني × فقال﴿ :محلته أمه كرها ووضعته
كرها﴾ وذلك أن اهلل اخرب رسول اهلل | وبرشه باحلسني × قبل محله ،وان
اإلمامة تكون يف ولده إىل يوم القيامة ،ثم اخربه بام يصيبه من القتل واملصيبة يف
نفسه وولده ،ثم عوضه بان جعل اإلمامة يف عقبه ،وأعلمه انه يقتل ثم يرده إىل
الدنيا وينرصه حتى يقتل أعداءه ويملكه األرض ،وهو قوله ﴿ونريد ان نمن عىل
الذين استضعفوا يف األرض﴾ اآلية ،قوله﴿ :ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر
ان األرض يرثها عبادي الصاحلون﴾ .
فبرش اهلل نبيه | ان أهل بيتك يملكون األرض ويرجعون إىل الدنيا
ويقتلون أعداءهم ،وأخرب رسول اهلل | فاطمة ÷ بخرب احلسني وقتله
( )1األحقاف ،15 :وقد تقدم جانب من اآلية وهنا مطلعها ،وتتضمن أرسارا بليغة إضافة إىل املعنى
الظاهر.

فحملته كرها.
ثم قال أبو عبد اهلل × :فهل رأيتم أحدا يبرش بولد ذكر فتحمله كرها أي
اهنا اغتمت وكرهت ملا أخربها بقتله ،ووضعته كرها ملا علمت من ذلك وكان
بني احلسن واحلسني ‘ طهر واحد ،وكان احلسني × يف بطن أمه ستة اشهر
وفصاله أربعة وعرشون شهرا وهو قول اهلل﴿ :ومحله وفصاله ثالثون شهرا﴾(.)1

عندما أحاول أن أرسم بعضا من احلروف والكلامت حول أرسار
احلسني × أجد يف سرية احلسن واحلسني ‘ ما ال حرص له يف بطون الكتب
واألحاديث ،وجيد الباحث هلذه األرسار واقعا عمليا عرب األزمان ،خاصة عندما
يتابع التنقيب والبحث فيام ورد عن سيد الكائنات | يف حق احلسن
واحلسني ‘ ،وما نذكره ليس إال نموذج وإشارات ملن يريد النجاة ،فسريهتام
غنية عن التعاريف.
وإنام نحاول الربط بني القلوب املؤمنة وصامم األمان ،وهم أهل بيت
العصمة ،ومصدر هذا االرتباط ما جاء عن سيد األنبياء | وخاصة يف
املراحل املتقدمة.
وتظهر حقائق األرسار عندما نقرأ املراحل املتأخرة التي حصلت وحتققت
عىل أرض الواقع فعال ،فعندما نقرأ بتد ّبر ما قاله | عن االئمة ^ نجد أن
نتبرص
ذلك قد حصل بالفعل ،وليس جمرد مدح أو ٍّ
حب ..وهذا يستدعي أن ّ
( )1تفسري القمي ج 2ص ،297وعنه بحار األنوار ج 43ص.246

ونبحث بتد ّبر لئال يتيه بنا اخليال واألهواء النفسية أو الضاللية.
ونقرأ هذا احلديث ـ وأقصد قراءة القلوب واألرواح والعقول ـ أما قراءة
اللسان فلم حيرم منها أحد حتى األمي.
عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال :خرج علينا رسول اهلل | آخذا بيد
احلسن واحلسني ‘ فقال :إِن ا ْبني هذ ْي ِن رب ْيتهام ص ِغري ْي ِن ،ودع ْوت هلام كبِري ْي ِن
ني ومنعنِي و ِ
وسأ ْلت اهلل تعاىل هلام ثالثا فأ ْعط ِاين ا ْثنت ْ ِ
احدة.
سأ ْلت اهلل هلام أ ْن جيعلهام ط ِ
اهر ْي ِن مطهر ْي ِن زكِي ْ ِ
ني فأجابنِي إِىل ذلِك.
ْ

وسأ ْلت اهلل أ ْن ي ِقيهام وذ رريتهام و ِشيعتهام النار فأ ْعط ِاين ذلِك.
جيمع ْاألمة عىل حمبتِ ِهام فقال :يا حممد إِ رين قض ْيت قضاء
وسأ ْلت اهلل أ ْن ْ
وقدرت قدرا وإِن ط ِائفة ِمن أمتِك ست ِفي لك بِ ِذمتِك ِيف ا ْليه ِ
ود والنصارى
ْ
ْ
واملج ِ
وس وسي ْخ ِفرون ِذمتك ِيف و ْل ِدك ،وإِ رين أ ْوج ْبت عىل ن ْف ِيس مل ِ ْن فعل ذل ِك أال
أ ِحله حمل كرامتِي وال أ ْس ِكنه جنتِي وال أنْظر إِل ْي ِه بِع ْ ِ
ني ر ْمحتِي إِىل ي ْو ِم ا ْل ِقيامة (.)1
يظهرها الليل والنهار..
فإن أرسار أهل بيت العصمة ال تالمسها األفكار ،وقد تأيت أجيال عرب
الزمن تكتشف ذلك فعال ال قوال.

إن أفكارنا يف هذه األزمنة قد انغمست يف أوحال هذه الدنيا ،إال من عصمه
( )1األمايل للمفيد ص ،79بحار األنوار ج 43ص ،276وينبغي عىل ذوي العقول أن يقرؤوا
بتجرد.
الواقع ّ

اهلل ،وهنا حيسن القول :إن العصمة من الذنوب تفتح للفكر ارسار القلوب.
وترصف.
هنا نرسم حروف وكلامت هذا احلديث ،واحلديث باختصار
ّ
قال اإلمام احلسن واحلسني ‘ ألمهام عندما أدركهام العيد :قدْ زينوا
صبِيان امل ِدين ِة إِال ن ْحن فام لك ال تز رينِينا؟
اخلي ِ
فقال ْت :ثِيابكام ِعنْد ْ
اط فإِذا أت ِاين زينْتكام.

فلام كان ْت ليلة ا ْل ِع ِ
يد أعادا ا ْلق ْول عىل أ رم ِهام فبك ْت ور ِمحتْهام فقال ْت هلام ما
ْ
قال ْت ِيف ْاألوىل فر ّدا عل ْيها.
فلام أخذ الظالم قرع ا ْلباب ق ِ
ارع فقال ْت فاطِمة م ْن هذا؟
قال :يا بِنْت رس ِ
اخلياط ِج ْئت بِال رثي ِ
ول اهلل أنا ْ
اب.

اس ا ْل ِع ِ
ففتح ِ
ت ا ْلباب فإِذا رجل ومعه ِم ْن لِب ِ
يد ،قال ْت فاطِمة :واهلل مل ْ أر
رجال أ ْهيب ِشيمة ِمنْه فناوهلا ِمن ِْديال م ْشدودا ثم انْرصف.
فدخل ْت فاطِمة ففتح ِ
ان و ِرسو ِ
ان و ِدراعت ِ
ت املن ِْديل فإِذا فِ ِيه ق ِميص ِ
االن
ْ
ان معقب ِ
ان أسود ِ
ان وخف ِ
ان و ِعاممت ِ
و ِرداء ِ
ان بِح ْمرة ،فأ ْيقظتْهام وأ ْلبستْهام ودخل
ْ
رسول اهلل ومها مزين ِ
ان فحملهام وقبلهام.
ثم قال :رأي ِ
ت ْ
اخلياط؟
ْ
قال ْت :نع ْم يا رسول اهلل ،وال ِذي أنْف ْذته ِمن ال رثي ِ
اب.
قال :يا بنية ما هو خياط إِنام هو ِر ْضوان خ ِ
ازن ْ
اجلن ِة.
قال ْت فاطِمة :فم ْن أ ْخربك يا رسول اهلل؟

قال :ما عرج حتى جاء ِين وأ ْخرب ِين بِذلِك(.)1
يتلمسها األتقياء األبرار ،وإن األحاديث التي
نقول :إن رشحات األرسار ّ
وصلت إىل هذه األمة من الرسول وآله الكرام ما هي إال رشحات من فيض ال
حدود ألطرافه ،ومع ذلك فهي جت رل عن احلرص ،وفوق أرقام األعداد.
وعندما نشري بحديث هنا أو هناك نحاول تنبيه عقولنا ،فام نراه من اآليات
تتلهى بزخارف هذه الدنيا،
والروايات ما هو إال إعطاء دروس هلذه األمة لئال ّ
وآيات سورة اإلنسان مثال والتي منها﴿ :وي ْط ِعمون الطعام عىل ح رب ِه ِم ْس ِكينا
ويتِيام وأ ِسريا * إِنام ن ْط ِعمك ْم لِو ْج ِه اهلل ال ن ِريد ِمنك ْم جزاء وال شكورا﴾(.)2
وغريها من اآليات يف القرآن املجيد ،ما هي إال ومضات لتيضء أمام
القلوب واألفكار طريق احلياة.
فاألرسار التي تشري إليها ما هي إال ربط لإلنسان بني واقع األرض وفيض
السامء ،ليقتدي اإلنسان باألبرار ،لعله ينجو من عذاب النار ،ولقد قيل:
تش ّبهوا إن مل تكونوا مثلهم * إن التشبه بالكرام فالح

احلسني دخال عىل رس ِ
وعن احلسن البرصي وأم سلمة :أن ْ
ول اهلل
احلسن و ْ ْ
| وبني يدي ِه جرب ِئيل فجعال يدور ِ
ان ح ْوله يش ربهانِ ِه بِ ِد ْحية ا ْلك ْلبِ ري فجعل
ْ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ج ْرب ِئيل يومي بِيده كاملتن ِ
او ِل ش ْيئا فإِذا ِيف يده تفاحة وسف ْرجلة ورمانة فناوهلام
وهتلل و ْجهامها وسعيا إِىل جدر ِمها فأخذ ِمنْهام فشمهام ثم قالِ :صريا إِىل أ رمكام بِام
معكام وا ْبدءا بِأبِيكام.
( )1راجع مناقب ابن شهر آشوب ج 3ص ،391وعنه بحار األنوار ج 43ص.289
( )2اإلنسان.9-8 :

فصارا كام أمرمها فل ْم ي ْأكلوا حتى صار النبِ ري إِل ْي ِه ْم فأكلوا مجِيعا فل ْم يز ْل
كلام أكِل ِمنْه عاد إِىل ما كان حتى قبِض رسول اهلل |.
احلسني × :فلم ي ْلح ْقه الت ْغ ِيري والنر ْقصان أيام فاطِمة بِن ِ
ْت رس ِ
ول اهلل
ْ
قال ْ ْ
الرمان وب ِقي الترفاح والسف ْرجل أيام أ ِِب.
حتى تو رفي ْت فلام تو رفي ْت فقدْ نا ر
است ْش ِهد أ ِمري امل ْؤ ِمنِني ف ِقد السف ْرجل وب ِقي الترفاح عىل ه ْيئتِ ِه ِعنْد ْ
احلس ِن
فلام ْ
حتى مات ِيف س رم ِه.
ورصت ع ِن امل ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اء فكنْت أش رمها إِذا
وبقيت الترفاحة إىل ا ْلو ْقت الذي ح ْ
عطِ ْشت في ْسكن هلب عط ِيش.
فلام ْاشتد عيل ا ْلعطش عضضتها وأيقنْت بِا ْلفن ِ
اء.
ْ
ْ
احلس ْ ِ
قال ع ِيل ْبن ْ
ني × :س ِم ْعته يقول ذلِك ق ْبل م ْقتلِ ِه بِساعة فلام قَض
احلس ْ ِ
ن ْحبه و ِجد ِرحيها ِيف م ْرص ِع ِه فا ْلت ِمس ْت ومل ْ ير هلا أثر فب ِقي ِرحيها ب ْعد ْ
ني.
ولقدْ ز ْرت ق ْربه فوجدْ ت ِرحيها تفوح ِم ْن ق ْ ِرب ِه.
فمن أراد ذلِك ِمن ِشيعتِنا الز ِائ ِرين ل ِ ْلق ِرب في ْلت ِمس ذلِك ِيف أوق ِ
ات السح ِر
ْ
ْ
ْ
ْ
فإِنه جيِده إِذا كان خمْلِصا(.)1

إن للحسني × خصوصيات مل تدركها األفكار وال العقول بعد ،ومن
ذاق عرف ،ومن غاص اغرتف.
زوار احلسني
متس جسام * عليه غبار ّ
فإن النار ليس ّ
يشم؟ وروحه تذوق؟ وعينه تدمع؟!
فكيف بمن ّ
( )1راجع مناقب ابن شهر آشوب ج 3ص.391

يؤخذ احلديث عن الفضائل من مصدره ،وك ّلام تو ّغلنا يف البحث عن
أرسار بيت العصمة ^ نجد ما ال حرص حلدوده ،واحلديث عن أرسار
احلسني × هو حديث عن أهل بيت العصمة مجيعها ،وليس يف الوجود قط
خري منهم ،وذلك ثابت بنصوص ال تنتهي ،منها ما قاله | عندما وجد احلسن
واحلسني يف حظرية بني النجار ومها طفالن( ،)1ثم قال | يف حق احلسن
واحلسني ‘ قوال جامعا يف الدنيا واآلخرة:
رشفنهام ا ْلي ْوم بِام رشفهام اهلل ،فخطب فقال :يا أ رَيا الناس أ ال
واهلل أل ر
أ ْخ ِربك ْم بِخ ْ ِري الن ِ
اس جدّ ا وجدة؟
قالوا :بىل يا رسول اهلل.
احلسن و ْ
قالْ :
احلس ْني جدر مها رسول اهلل وجدهتام خ ِدجية بِنْت خو ْيلِد .
أال أ ْخ ِربك ْم أ رَيا الناس بِخ ْ ِري الن ِ
اس أبا وأ ّما؟
قالوا :بىل يا رسول اهلل.
احلسن و ْ
قالْ :
احلس ْني أبومها ع ِ ريل ْبن أ ِِب طالِب وأ رمهام فاطِمة بِنْت حممد.
أال أ ْخ ِربك ْم أ رَيا الناس بِخ ْ ِري الن ِ
اس ع ّام وعمة؟

قالوا :بىل يا رسول اهلل.
احلسن و ْ
قالْ :
احلس ْني ع رمهام ج ْعفر ْبن أ ِِب طالِب وعمتهام أ رم ه ِاين بِنْت أ ِِب

طالِب.

( )1والقصة مشهورة عندما ناما هناك.

أال يا أ رَيا الناس أال أ ْخ ِربك ْم بِخ ْ ِري الن ِ
اس خاال وخالة؟
قالوا :بىل يا رسول اهلل.
احلسني خاهلام ا ْلق ِ
اسم ْبن رس ِ
قالْ :
ول اهلل وخالتهام ز ْينب بِنْت
احلسن و ْ ْ

رس ِ
ول اهلل |.

اجلن ِة وجدهتام ِيف ْ
اجلن ِة وجدمها ِيف ْ
اجلن ِة وأمهام ِيف ْ
أال إِن أبامها ِيف ْ
اجلن ِة
اجلن ِة ومها ِيف ْ
اجلن ِة وعمتهام ِيف ْ
اجلن ِة وعمهام ِيف ْ
اجلن ِة وخالتهام ِيف ْ
وخاهلام ِيف ْ
اجلن ِة
اجلن ِة وم ْن أحب م ْن أحبهام ِيف ْ
وم ْن أحبهام ِيف ْ
اجلن ِة(.)1

وهنا تكفي هذه اإلشارة :قال رسول اهلل | :ل ْيلة ع ِرج ِِب إِىل السام ِء
رأ ْيت إِىل ب ِ
اب ْ
اجلن ِة مكْتوبا ال إِله إِال اهلل حممد رسول اهلل | ع ِ ريل حبِيب اهلل
احلسني ص ْفوة اهلل فاطِمة أمة اهلل عىل ب ِ
ْ
اغ ِض ِيه ْم ل ْعنة اهلل(.)2
احلسن و ْ ْ
من الثابت عند أصحاب اإلدراك وذوي العقول أن لكل ما يف هذه األرض
من نبات وحيوان وإنسان سبب من السامء ،والسامء مصدر العطاء والصفاء،
ومن الثابت أيضا أن النبي | قد عرج إىل السامء ،وقد تغذى من أثامر اجلنة
كام يتناول الغذاء ّ
كل إنسان عىل هذه األرض ،وللغذاء دور يف دورة حياة
اإلنسان ،وبقدر جودته يكون اإلنسان سليام.
وقد أصبحت هذه املعاين من البدَييات ،خاصة بعد تقدّ م العلوم ونتائج
( )1بحار األنوار ج 43ص.302
( )2بحار األنوار ج 43ص.303

املختربات ،وقد أثبت العلامء والباحثون أن النطفة تتكون يف أصالب الرجال من
الغذاء ،وحتمل الكثري من خصائص الوراثة ،وقد أصبح علم الوراثة من ّ
أدق
ّ
وأجل العلوم ،ومل يبق هذا العلم يف غياهب املجهول.
من هنا نجد أن العلوم الساموية التي جاء هبا األنبياء والرسل واألولياء
عليهم الصالم والسالم قد تعرضت لتعاليم حول الغذاء ونوع ّياته ورشوطه،
املورثات يف
صونا وحفاظا عىل النطفة ،حتى يتكون بسببها بدن اإلنسان ،وحتمل ّ
مسرية احلياة.
ولذا نجد أن التعاليم الدينية الساموية احل ّقة قد ركّزت كثريا عىل الصون
والصيانة واحلفظ واملحافظة ،ألجل أن يأيت أفراد اإلنسان إىل هذه الدنيا بأرقى
أنواع السالمة من العاهات واالنحرافات.
يتبني أن سالمة اإلنسان أو تشوهاته تبدأ
وبعد التدقيق واألبحاث املتنوعة ّ
من ابتداء تكوين النطفة ،لذلك كان ال بدّ من العناية الفائقة من األبوين ،وقد
ورد يف ذلك ما ال حرص له حول األصالب الطاهرة واألرحام املطهرة.
حتى أن إلرضاع اجلنني وتغذيته ـ فضال عن تكوينه ـ دورا مهام يف نشوء
الطفل الرضيع.
إذا ال بد من العناية واختيار الغذاء منذ بدء تكوين النطفة ومرورا يف
األصالب واألرحام ،ليصبح اإلنسان سليام معاىف نظيفا ،ثم مرورا بالترصفات،
إكامال لدورة احلياة.
وال شك أن غذاء اجلنة من فواكه وأشجار ال يقاس بام يف األرض.

إن أحاديث املعراج مم ّيزة عن أحاديث األرض ،وهذا التم ّيز راجع
خلصوصيات ّ
كل كوكب بام فيه من طبيعة خاصة ،وقد يأيت يوم تتعرف فيه عقول
البرش عىل طبيعة كل كوكب يدور يف األكوان التي ال حدود هلا ،ولذلك نجد أن
كثريا من الناس يصعب عليهم إدراك املضامني يف كثري من أحاديث اإلرساء
واملعراج.
حكي عن عروة البارقي قال :حج ْجت ِيف ب ْع ِ
السنِني فدخ ْلت م ْس ِجد
ض ر
ان يافِع ِ
ول اهلل | فوجدْ ت رسول اهلل جالِسا وحوله غالم ِ
رس ِ
ان وهو يق ربل
ْ
هذا مرة وهذا أ ْخرى.
فإِذا رآه الناس ي ْفعل ذلِك أ ْمسكوا ع ْن كال ِم ِه حتى ي ْق ِيض وطره ِمنْهام وما
ي ْع ِرفون ِأل ري سبب ح ربه إِيامها.
ف ِج ْئته وهو ي ْفعل ذلِك ِهبِام فق ْلت :يا رسول اهلل هذ ِ
ان ا ْبناك؟

ِ
ِ
ب الرج ِ
ال إِيل وم ْن هو
فقال :إِهنام ا ْبنا ا ْبنتي وا ْبنا أخي وا ْب ِن ع رمي وأح ر ر
ِ ِِ
ِ
ِ
س ْم ِعي وب ِ
حيزن ِحل ْز ِين.
رصي وم ْن ن ْفسه ن ْفيس ون ْفيس ن ْفسه ،وم ْن أ ْحزن حل ْزنه و ْ
فق ْلت له :قدْ ع ِج ْبت يا رسول اهلل ِم ْن فِ ْع ِلك ِهبِام وح ربك هلام.
فقال ِيل :أحدر ثك أ رَيا الرجل :إِ رين ملا ع ِرج ِِب إِىل السام ِء ودخ ْلت ْ
اجلنة
اجلن ِة فع ِج ْبت ِم ْن ِط ِ
انْته ْيت إِىل شجرة ِيف ِري ِ
اض ْ
يب ر ِائحتِها فقال ِيل ج ْرب ِئيل :يا
حممد ال تعجب ِمن ه ِذ ِه الشجر ِة فثمرها أ ْطيب ِمن ِرحيِها ،فجعل جرب ِئيل يت ِ
ْحفنِي
ْ
ْ ْ ْ
ْ
ِم ْن ثم ِرها وي ْط ِعمنِي ِم ْن فاكِهتِها وأنا ال أم رل ِمنْها ،ثم مر ْرنا بِشجرة أ ْخرى فقال
ِيل ج ْرب ِئيل ،يا حممد ك ْل ِم ْن ه ِذ ِه الشجر ِة فإِهنا ت ْشبِه الشجرة التِي أك ْلت ِمنْها الثمر

ف ِهي أ ْطيب ط ْعام وأ ْذكى ر ِائحة.
قال ،فجعل جرب ِئيل يت ِ
ْحفنِي بِثم ِرها وي ِش رمنِي ِم ْن ر ِائحتِها وأنا ال أم رل ِمنْها،
ْ
ار أ ْطيب وال أ ْحسن ِم ْن هات ْ ِ
فق ْلت :يا أ ِخي ج ْرب ِئيل ما رأ ْيت ِيف ْاأل ْشج ِ
ني
ني الشجرت ْ ِ
اسم هات ْ ِ
الشجرت ْ ِ
ني؟
ني ،فقال ِيل :يا حممد أ تدْ ِري ما ْ
فق ْلت :ال أ ْد ِري.
احلس ْني فإِذا هب ْطت يا حممد إِىل ْاأل ْر ِ
احلسن و ْاأل ْخرى ْ
فقال :إِ ْحدامها ْ
ض
ِمن فو ِرك ف ْأ ِ
ت ز ْوجتك خ ِدجية وو ِاق ْعها ِم ْن و ْقتِك وساعتِك فإِنه خيْرج ِمنْك
ْ ْ
ني الشجرت ْ ِ
طِيب ر ِائح ِة الثم ِر ال ِذي أك ْلته ِم ْن هات ْ ِ
ني فتلِد لك فاطِمة الز ْهراء.
ثم ز رو ْجها أخاك ع ِل ّيا فتلِد له ا ْبن ْ ِ
احلسن و ْاآلخر ْ
ني فس رم أحدمها ْ
احلس ْني.
قال رسول اهلل | :ففع ْلت ما أمر ِين أ ِخي ج ْرب ِئيل فكان ْاأل ْمر ما كان،
احلسن و ْ
فنزل إِيل ج ْرب ِئيل ب ْعد ما ولِد ْ
احلس ْني فق ْلت له :يا ج ْرب ِئيل ما أ ْشوقنِي إِىل
ْل ِم ْن ثمر ِة ت ْينِك الشجرت ْ ِ
ت ْينِك الشجرت ْ ِ
ني ،فقال ِيل :يا حممد إِذا ْاشت ْقت إِىل ْاألك ِ
ني
احلسن و ْ
فش رم ْ
احلس ْني.
قال :فجعل النبِ ري | كلام ْاشتاق إِىل الشجرت ْ ِ
احلسن و ْ
ني يش رم ْ
احلس ْني
احلسن و ْ
وي ْلثِمهام وهو يقول :صدق أ ِخي ج ْرب ِئيل × ،ثم يق ربل ْ
احلس ْني ويقول:
يا أصح ِاِب إِ رين أود أ رين أق ِ
اسمهام حي ِايت ِحل ربي هلام فهام ر ْحيانتاي ِمن الدر نْيا.
ر
ْ

فتعجب الرجل ِمن وص ِ
احلس ْ ِ
ف النبِ ري | ل ِ ْلحس ِن و ْ
ني فك ْيف ل ْو شاهد
ْ ْ
النبِ ري | م ْن سفك ِدماءه ْم وقتل ِرجاهل ْم وذبح أ ْطفاهل ْم وهنب أ ْمواهل ْم وسبى
ح ِريمه ْم؟
ولئك علي ِهم لعنة اهلل وامل ِ
أ ِ
الئك ِة والن ِ
اس أ ْمج ِعني ﴿و سي ْعلم ال ِذين ظلموا
ْ ْ ْ

أي منْقلب ينْق ِلبون﴾(.)1

ك ّلام قرأت هنا أو هناك أقف متأ ّمال فيام ال حرص له مما ورد عن النبي |
الكم اهلائل من
حول ح ّبه للحسن واحلسني ‘ ،وعندما جيد العاقل هذا
ّ
رس ذلك.
األحاديث واملواقف حول ح ّبهام فال بدّ له أن يقف ليتد ّبر ّ
الس ّ
بكل أبعاده إال عندما ينكشف عن بصائرنا
ويظهر أننا ال ندرك هذا ّ

الغطاء ،وهنا نرسم حروفا هلذا احلديث الرشيف ـ بحذف األسانيد ـ :
احلس ْ ِ
احلس ِن و ْ
عن اإلمام الكاظم × قال :أخذ رسول اهلل | بِي ِد ْ
ني
فقال م ْن أحب هذ ْي ِن ا ْلغالم ْ ِ
ني وأبامها وأمهام فهو م ِعي ِيف درجتِي ي ْوم ا ْل ِقيامة(.)2
ويف حديث آخر :عن سلامن رِض اهلل عنه قال :سمعت رسول اهلل |
يقول يف احلسن واحلسني ‘ :اللهم إِ رين أ ِح ربهام فأ ِحبهام وأ ِحب م ْن أحبهام.
احلسن و ْ
وقال عليه وآله السالم :م ْن أحب ْ
احلس ْني ‘ أ ْحب ْبته وم ْن أ ْحب ْبته
أحبه اهلل ،وم ْن أحبه اهلل عز وجل أ ْدخله ْ
اجلنة ،وم ْن أ ْبغضهام أ ْبغ ْضته وم ْن أ ْبغ ْضته
أ ْبغضه اهلل ،وم ْن أ ْبغضه اهلل خلده ِيف النار (.)3
( )1بحار األنوار ج 43ص.314
( )2كامل الزيارات ص 117وعنه بحار األنوار ج 43ص ،271أمايل الصدوق ص،299
( )3اإلرشاد للمفيد ج 2ص ،28وعنه بحار األنوار ج 43ص ،275ووردت بعض فقراته يف
وحسنه يف املجموع ج 15ص ،353والشوكاين يف نيل
مصادر العامة ،من ذلك ما رواه النووي ّ
األوطار ج 6ص ،139بل نقل البخاري عن النبي | :انه كان يأخذه (احلسني) واحلسن

نتلمس ـ ولو قليال ـ أن أرسار السعادة عند أبواب احلسني ×.
من هنا ّ
نتلمس
وملا كانت اخلالئق قد عرفت احلقائق من األنبياء ،أمكن لنا أن ّ
األرسار من النبي املختار | ،وقد ظهرت هذه األرسار واقعا فيام بعد ،فعندما
نقرأ بعضا من األحاديث ندرك شيئا من تلك األرسار.
عن سليم بن قيس اهلاليل عن سلامن الفارِس رِض اهلل عنه ،قال :دخ ْلت
احلسني بن ع ِيل عىل ف ِ
خ ِذ ِه وتفرس ِيف و ْج ِه ِه وقبل ب ْني ع ْين ْي ِه
عىل النبِ ري | ،فإِذا ْ ْ ْ
ٍّ
وقال :أنْت س ريد ا ْبن س ريد ،أنْت إِمام ا ْبن إِمام أخو إِمام ،أبو أ ِئمة ،أنْت حجة اهلل
ابن حج ِة اهلل ،وأبو حجج تِسعة ِمن ص ْلبِك ت ِ
اسعه ْم ق ِائمه ْم(.)1
ْ
ْ
ْ
يد ّلنا هذا احلديث مع عدد غفري من األحاديث بمعانيه عىل كثري من أنوار
استقر جممعها عند باب احلسني × ،وهو الباب األوسع ،ومنه
األرسار التي
ّ
تدخل اإلنسان ّية حلفظها يف الدارين ،فهو الس ّيد واقعا ،وهو أبو السادة فعال ،وأبو
األئمة نصا ،وأبو احلجج نجاة ،وباسمه يكون صالح األرض ،وعدالته عىل يدي
القائم املنتظر عجل اهلل فرجه.
نتلمس جوانب األرسار ،من أحاديث النبي املختار ،وسالم اهلل
من هنا ّ
عليهم يف ّ
كل ليل وهنار ،وإظهار وأستار.

الس آثار عىل أهل السامء قبل أهل األرض ،وقد نطق هبذا املعنى
وهلذا ّ
ويقول :اللهم إين أحبهام فأحبهام ،راجع صحيح البخاري ج 4ص ،216بل تواتر هذا املعنى
وما هو أعظم منه عند مجيع املسلمني بمختلف مذاهبهم.
( )1كتاب سليم بن قيس ص ،460اخلصال للصدوق ص ،475بحار األنوار ج 43ص.295

تتضمن الكثري من واقعة أهل األرض.
املخالف واملؤالف ،وهنا نذكر حادثة
ّ
عن الرضا عن آبائه ^ :قال رسول اهلل | :م ْن أحب أ ْن ينْظر إِىل
احلس ْ ِ
ب أ ْه ِل ْاأل ْر ِ
أح ِ
ض إِىل أ ْه ِل السام ِء ف ْلينْظ ْر إِىل ْ
ني.
ب والسمع ِاين ِيف ا ْلفض ِائ ِل بِأسانِ ِ
ان ِيف ا ْلوالي ِة واملن ِ
رواه الط ِربي ِ
اق ِ
يد ِه ْم ع ْن
ْ ر
إِ ْسام ِعيل ْب ِن رجاء وع ْم ِرو ْب ِن شع ْيب أنه مر ْ
احلس ْني عىل ع ْب ِد اهلل ْب ِن ع ْم ِرو ْب ِن
ب أ ْه ِل ْاأل ْر ِ
ا ْلع ِ
ض إِىل أ ْه ِل السام ِء
اص فقال ع ْبد اهلل :م ْن أحب أ ْن ينْظر إِىل أح ر
ف ْلينْظ ْر إِىل هذا امل ْجت ِ
از ،وما كل ْمته منْذ لي ِايل ِص رفني فأتى بِ ِه أبو س ِعيد ْ
اخلدْ ِر ري إِىل
احلس ْ ِ
ب أ ْه ِل ْاأل ْر ِ
ني × فقال ْ
ْ
ض إِىل أ ْه ِل السام ِء وتقاتِلنِي
احلس ْني :أ ت ْعلم أ رين أح ر
وأ ِِب ي ْوم ِص رفني؟ واهلل إِن أ ِِب خل ْري ِمنري.
است ْعذر وقال إِن النبِي | قال ِيل :أطِ ْع أباك.
ف ْ

فقال له ْ
احلس ْني × :أ ما س ِم ْعت ق ْول اهلل تعاىل ﴿و إِ ْن جاهداك عىل أ ْن
رشك ِِب ما ل ْيس لك بِ ِه ِع ْلم فال تطِ ْعهام﴾ وق ْول رس ِ
تِْ
ول اهلل | :إِنام الطاعة ِيف
املعر ِ
وف ،وق ْوله :ال طاعة مل ِ ْخلوق ِيف م ْع ِصي ِة ْ
اخلالِق(.)1
ْ
ماذا ندرك من هذا احلديث؟
مهمة جدا ولسنا بصدد
نقول وبه نستعني :لقد
تضمن احلديث جوانب ّ
ّ
رشحها ههنا ،وإنام نقف عند جانب يتعلق بمسرية حياتنا ،وهو أنه ليس كل من
مر العصور والدهور.
عرف شيئا التزم بتطبيقه ،وهذا ما نجده عىل ّ
إن عمرو بن العاص يعرف أن احلسني × هو اإلمام املفرتض الطاعة،

( )1مناقب آل أِب طالب ج 3ص ،228وعنه بحار األنوار ج 43ص.297

وهو حبيب اهلل يف السامء واألرض ،ومع ذلك مل نجده وقف يوما مع أهل احلق،
احلجاج.
وقصة عبد اهلل بن عمر مشهورة عندما بايع ّ
ّ
واجلانب اآلخر أنه ال بدّ من أخذ العربة مما قاله احلسني × :إنام الطاعة
يف املعروف ،وقوله :ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.
من هنا ندرك بالوجدان أن اهلل تعاىل قد اختار أهل البيت ^ هلداية
البرش ّية عىل وجه األرض ،وندرك أيضا أن النبي | عندما يأخذ احلسنني ‘
وعلو شأهنام وإظهار ح ّبه هلامّ ،
كل ذلك لتوجيه
بيديه وخياطب الناس بفضلهام
ّ
التمسك هبام يف حياة األمة .وقد شهد بذلك األعداء ،والفضل ما
الناس إىل
ّ
شهدت به األعداء(.)1

إن للبحث والتنقيب حول أرسار احلسني × ارتباط باالبتداء واالنتهاء،
واملقصود ابتداء خلق األنوار ،وانتهاء هداية اإلنسان ،وال تعرف هذه املعاين وال
تكتشف بغري العلم ،ونقصد بالعلم ما حيرز من ّ
عالم الغيوب ،حيث ثبت
بالوجدان فضال عن الربهان أن عوامل السامء هي مصدر كل شء بام يف ذلك
املخلوقات ،لذلك نجد أن أرسار احلسني × قد بدأت من تلك العوامل
واستمرت اىل ما شاء اهلل حمصورة باحلسني ×.
وهنا نشري إىل بعض هذه األحاديث حول ذلك ،فقد روي مرفوعا إىل ابن
عباس قال :قال رسول اهلل | :ليلة عرج ِب إىل السامء رأيت عىل باب اجلنة

(ّ )1
كل العداوة قد ترجى أمانتها * إال عداوة من عاداك عن حسد

مكتوبا ال إله إال اهلل ،حممد رسول اهلل | ،عيل حبيب اهلل ،احلسن واحلسني
صفوة اهلل ،فاطمة أمة اهلل ،عىل باغضيهم لعنة اهلل.
وعن عمر :سمعت رسول اهلل | يقول :إِن فاطِمة وعلِ ّيا و ْ
احلسن
احلس ْني ِيف حظِري ِة ا ْلقدْ ِ
و ْ
سِ ،يف قبة ب ْيضاء س ْقفها ع ْرش الر ْمح ِن عز وجل(.)1
وعن جابر قال :قال رسول اهلل | :إِن ْ
اجلنة ت ْشتاق إِىل أ ْربعة ِم ْن أ ْه ِيل
احلسن و ْ
قدْ أحبهم اهلل وأمر ِين بِح رب ِه ْم ع ِ ريل ْبن أ ِِب طالِب و ْ
احلس ْني وامل ْه ِد ري
صلوات اهلل عل ْي ِهم ال ِذي يص ريل خ ْلفه ِعيسى ْبن م ْريم ×(.)2
ندرك من هذا احلديث استمرار أرسار احلسني × ،حيث يكون اصالح
البرشية يف آخر الزمان عىل يد املهدي املنتظر عجل اهلل فرجه ،الذي يكون شعاره
يا لثارات احلسني.
فإن إدراك العلم يف ابتداء أنوار احلسني × وأنه وأخوه اإلمام
احلسن × صفوة اهلل عىل باب اجلنة ،ويف ذلك إشارة إىل أن أرسار احلسني ×
مستمرة من الناحية العمل ّية إىل آخر احلياة.
وتلمس األرسار ،ألنه ال يمكن معرفة
من هنا وجب علينا معرفة العلم ّ
أنوار األرسار دون علم ،وال نقصد هنا العلم املصطلح عليه بحسب العرف،
ِ
املوصل إليه من باب مدينة العلم،
وإنام نقصد ما أراده اهلل لإلنسان من العلم
وغريه ليس بعلم.

( )1بحار األنوار ج 43ص.303
( )2بحار األنوار ج 43ص.304

نتعجب من بعضها وقد
كثريا ما متر يف أذهاننا أحاديث حول العلم ،وقد ّ
نتو ّقف يف البعض اآلخر ،ولكن عندما نمعن النظر بتد ّبر قد يزول مثل هذا
التعجب ،وذلك عندما ندرك أن اهلل سبحانه وتعاىل قد أودع علوم األولني
ّ
يسهل عىل أذهاننا.
واآلخرين عند نبيه | ،فإن ذلك ّ
فإن اهلل سبحانه وتعاىل ال يبارش التعاطي مع العباد ،وإنام أوكل ذلك
لألنبياء والرسل واألولياء ^ ،وهذا أمر حاصل وواقع ،وقد أودع النبي
حممد | أبواب هذه العلوم عند احلجج ^ ،وهبذا أصبح األئمة حججا.
وبمعنى ـ بسيط ـ فإهنم حجة عىل اخلالئق بني يدي اهلل سبحانه( ،)1ولوال
حجة ،واهلل سبحانه ـ بحكم العقل ـ ال يعبد باجلهل واخلطأ،
ذلك مل يكن هلم ّ
يصح الثواب والعقاب،
ولوال العلم احلقيقي مل يكن حجة عىل هذا أو ذاك ،بل مل ّ
فال بد أن يكون احلجة عاملا ،وعلمه من اهلل تعاىل وشامل لكل ما حيتاجه العباد،
وكل ما جيري يف الليل والنهار ،بل بكل ما هو كائن أو يكون(.)2
وقد روي عن عبد الغفار اجلازي ،عن أِب عبد اهلل × قال :إِن ْ
احلسن ْبن
( )1ويف القرآن الكريم الكثري من اآليات التي تشري اىل هذه املعاين ،منها مثال خطابه تعاىل للنبي
اس ِ
ني ِمن د ِ
اختذ ِ
وين وأ رمي إِلـه ْ ِ
عيسى × ﴿ :وإِ ْذ قال اهلل يا ِعيسى ا ْبن م ْريم أأنت قلت لِلن ِ
ون
اهلل قال س ْبحانك ما يكون ِيل أ ْن أقول ما ل ْيس ِيل بِح ٍّق إِن كنت ق ْلته فقدْ علِ ْمته ت ْعلم ما ِيف ن ْف ِيس
وال أعْ لم ما ِيف ن ْف ِسك إِنك أنت عالم ا ْلغي ِ
وب﴾ [املائدة .]116 :
( )2حيسن الرجوع للحديث الذي ذكر يف بداية الكتاب وفيه من جواب النبي | حلذيفة :نعلم
بالكائن قبل كينونته ،عن دالئل اإلمامة ص.183

ارحة فالنا بِح ِد ِ
ع ِيل × كان ِعنْده رجال ِن فقال ِألح ِد ِمها :إِنك حد ْثت ا ْلب ِ
يث
ٍّ
ِ
ِ
كذا وكذا ،فقال الرجل ْاآلخر :إِنه لي ْعلم ما كان ،وع ِجب م ْن ذلك.
جي ِري بِالل ْي ِل والنه ِ
ار.
فقال × :إِنا لن ْعلم ما ْ
احلالل و ْ
ثم قال :إِن اهلل تبارك وتعاىل علم رسوله | ْ
احلرام والتن ِْزيل
والت ْأ ِويل فعلم رسول اهلل | علِ ّيا ِع ْلمه كله(.)1
خصه اهلل لألبرار ،وس ّيد هذا
إن علوم األرسار من العلم اللدين ،وعلم ّ
العلم النبي املختار ،وقد هنل األئمة ^ ذلك من جدّ هم | ،وهذا ما ثبت
عنهم ^ ،ويكفي لإلشارة ما تقدّ م من أن النبي | كان يتوىل احلسن
واحلسني من حلظة والدهتام ،وقد ّ
تغذيا من علوم الوحي فضال عن العلم ال ّلدين،
وقد ورد الكثري حول ذلك منذ طفولتهام ،ومها اللذان نشئا ضمن مدينة العلم
وأبواهبا(.)2
احلسن ْبن ع ِيل ‘ كان حيرض جمْلِس رس ِ
وقد روي ِ أن ْ
ول اهلل | وهو
ْ
ا ْبن س ْب ِع ِسنِني في ْسمع ا ْلو ْحي في ْحفظه في ْأ ِيت أمه في ْل ِقي إِل ْيها ما ح ِفظه فلام دخل
ع ِ ٌّيل ع وجد ِعنْدها ِع ْلام في ْسأهلا ع ْن ذلِك فقال ْت ِم ْن ول ِدك ْ
احلسن.
ِ فتخفى ي ْوما ِيف الد ِار وقدْ دخل ْ
احلسن وقدْ س ِمع ا ْلو ْحي فأراد أ ْن ي ْل ِقيه
إِل ْيها فأ ْرتِج عل ْي ِه فع ِجب ْت أ رمه ِم ْن ذلِك فقال ال ت ْعجبِني يا أما ْه فإِن كبِريا ي ْسمعنِي
( )1اخلرائج واجلرائح ج 2ص ،574وعنه بحار األنوار ج 43ص ،330وهذا تأويل اآلية﴿ :وم ْن
ِعنْده ِع ْلم ا ْلكِتاب﴾ ﴿ْ ما فر ْطنا ِيف ا ْلكِ ِ ِ
شء﴾.
تاب م ْن ْ
( )2من اجلدّ لألب واألم ،مع عناية اخلالق هبام.

استِامعه قدْ أ ْوقفنِي فخرج ع ِ ٌّيل فقبله ،و ِيف ِرواية :يا أما ْه قل بي ِاين وكل لِس ِاين لعل
و ْ
س ريدا ي ْرع ِاين(.)1
نقول :إن علوم احلسن واحلسني ‘ فوق احلرص والبيان ،وإنام نحاول
رسم نامذج ّ
لكل منهام من باب إضاءة خيط نور أمام طريق حياتنا ،وعندما نذكر
خمتصة به فقط ،فكالمها نور واحد،
أرسار احلسني × غالبا ال يعني ذلك أهنا ّ
يتوهم متوهم غري ذلك ،فهام سيدا شباب أهل اجلنة(.)2
فال ّ
إن معرفة اهلل تعاىل من أعظم األمانات ،وليس ّ
كل خملوق مؤهال حلفظها
نتلمس عظمة محلة
وصيانتها ،وال يملك كل أحد القدرة عىل تبليغها ،ومن هنا ّ
هذه األرسار ،وتتضمن هذه األمانات حقائق كل شء يف هذا الوجود ،وملعرفة
جمرد أمور نظرية ،بل ال بدّ أن يكون هلا
احلقائق موازين تدرك هبا ،وهي ليست ّ
مصاديق واقع ّية عمل ّية عىل أرض الواقع يظهرها محلتها بام هو مطلوب رضاء
للمحبوب.
التعرف عىل شء
التعرف عىل محلة األمانات من ّ
وال بد لنا عندما نحاول ّ
من فيضهم ،فالنور ال يعرف عند مكفوف النظر ،والشهد ال يعرف عند فقدان
املذاق ،واحل رق ال يعرف عند اجلهل ،فام أحوج أن ينصف اإلنسان نفسه ،وأحوج
من ذلك أن ال يلِج أبواب الغرور ،فال بدّ أن يسعى جاهدا ملعرفة من يقتدي به،
( )1مناقب آل أِب طالب ج 3ص ،175وعنه بحار األنوار ج 43ص.338
(ّ )2
وكل من دخل اجلنة يصبح شابا ،أي يف غضارة الشباب.

ألن االقتداء بمن اختارهم اهلل هو باب اهلداية(.)1

عنوان بحثنا هنا هو أرسار احلسني × ،وقد أودع اهلل سبحانه هذه
متوهم أننا عندما
يتوهم ّ
األرسار عند النبي املختار | وآله األطهار ^ ،فال ّ
نذكر فضيلة أو منقبة للحسني × ال تكون ثابتة للحسن × ،بل مها بمنزلة
خصهام اهلل
العينني للوجه ،وبمنزلة الروح للبدن ،والقلب للجسم ،فقد ّ
املهمة الكربى
بخصائص مل تكن لغريمها من الناس ،ومن هذا التخصيص ندرك ّ
حلملة أمانات اهلل عىل هذه األرض ،وندرك أيضا بعض معاين اآلية﴿ :اهلل أ ْعلم
جيعل ِرسالته﴾(.)2
ح ْيث ْ
ومن باب التنبيه نذكر هنا هذا احلديث الرشيف :عن جعفر بن حممد ‘
قال :قال ع ِ ريل ْبن أ ِِب طالِب × ل ِ ْلحس ِن :يا بني ق ْم ف ْ
ب حتى أ ْسمع كالمك.
اخط ْ
قال :يا أبتا ْه ك ْيف أ ْخطب وأنا أنْظر إِىل و ْج ِهك أ ْست ْح ِيي ِمنْك؟
قال :فجمع ع ِيل بن أ ِِب طالِب × أمه ِ
ات أ ْوال ِد ِه ثم توارى عنْه ح ْيث
ر ْ
ي ْسمع كالمه.
احلمد هللِ ا ْلو ِ
فقام ْ
اح ِد بِغ ْ ِري ت ْشبِيه ،الد ِائ ِم بِغ ْ ِري تك ِْوين،
احلسن × فقالْ ْ :
وف بِغ ِري غاية ،املعر ِ
اخلال ِ ِق بِغ ِري منْصبة ،املوص ِ
ا ْلق ِائ ِم بِغ ْ ِري ك ْلفةْ ،
وف بِغ ْ ِري
ْ
ْ
ْ
ْ
ت ا ْلقلوب ِهليبتِ ِه ،وذ ِهل ِ
ودية ،ا ْلع ِز ِيز مل يز ْل ق ِديام ِيف ا ْل ِقد ِم ،ر ِدع ِ
حمْد ِ
ت ا ْلعقول
ْ
ْ
( )1قال تعاىل﴿ :من َْي ِد اهلل فهو ا ْمل ْهت ِدي﴾ [األعراف .]178 :
( )2األنعام.124 :

ِ
ِِ ِِ
الرقاب لِقدْ رتِ ِه.
لعزته ،وخضعت ر

فل ْيس خيْطر عىل ق ْل ِ
ب برش م ْبلغ جربوتِ ِه ،وال ي ْبلغ الناس كنْه جالل ِ ِه ،وال
ي ْف ِصح ا ْلو ِ
اصفون ِمنْه ْم لِكن ِْه عظمتِ ِه ،وال ت ْبلغه ا ْلعلامء بِأ ْلب ِاهبا ،وال أ ْهل التفك ِرر
بِتدْ بِ ِري أم ِ
ورها.

أ ْعلم خ ْل ِق ِه بِ ِه ال ِذي بِ ْ
احلدر ال ي ِصفه ،يدْ ِرك ْاأل ْبصار وال يدْ ِركه ْاأل ْبصار وهو
اللطِيف ْ
اخلبِري.
أما ب ْعد فإِن ع ِل ّيا باب م ْن دخله كان م ْؤ ِمنا وم ْن خرج ِمنْه كان كافِرا ،أقول
ق ْو ِيل هذا وأ ْست ْغ ِفر اهلل ا ْلع ِظيم ِيل ولك ْم.
فقام ع ِ ريل ْبن أ ِِب طالِب × وقبل ب ْني ع ْين ْي ِه ثم قال﴿ :ذ ررية ب ْعضها ِم ْن
ب ْعض واهلل س ِميع علِيم﴾ (.)1
هبذه الكلامت تستيضء العقول الناضجة ،والقلوب الطاهرة ،والنفوس
املطهرة.
العالية ،واألرواح ّ
للجهل واجلهالء مداخالت س ّيئة يف كل عرص وزمان ،ويظهر ذلك عندما
يكون للعقالء واألولياء دور عىل وجه اخلصوص ،من هنا أخذ اهلل سبحانه العهد
وامليثاق عىل العلامء ،لئال تنطمس احلقائق ويتحكّم اجلور والظلم ،فكان الرصاع
دائام بني هنجني متعاكسني عىل هذه األرض.
وعندما نقرأ سرية األنبياء واألولياء والصلحاء من العلامء نجد هذا الرصاع
( )1بحار األنوار ج 43ص ،351عن تفسري فرات الكويف ص.79

مستمرا ،ويستدل من هذا الرصاع عىل قسمني من الناس:
قسم يسعى جاهدا إلقامة العدل واحلق ،وقسم آخر يناهض ذلك لتغرق
األمة بالظلم واجلور.
وعندما نحاول التعرف عىل بعض جوانب اإلمام احلسن × نجد أنه قد
عانى من هذه األمة منذ بدء نشأته ،ونذكر هنا هذه احلادثة التي تد ّلنا عىل كثري من
األرسار:
ِقيل :طعن أ ْقوام ِم ْن أ ْه ِل ا ْلكوف ِة ِيف ْ
احلس ِن ْب ِن ع ِ ٍّيل × فقالوا :إِنه ِع ٌّي ال
يقوم بِحجة.
احلسن فقال :يا ا ْبن رس ِ
فبلغ ذلِك أ ِمري امل ْؤ ِمنِني × فدعا ْ
ول اهلل إِن أ ْهل
ا ْلكوف ِة قدْ قالوا فِيك مقالة أكْرهها.
قال :وما يقولون يا أ ِمري امل ْؤ ِمنِني؟
احلسن بن ع ِيل ِعي ال رلس ِ
قال :يقولون إِن ْ
ان ال يقوم بِحجة وإِن ه ِذ ِه ْاأل ْعواد
ْ
ٍّ ر

فأ ْخ ِ ِرب الناس.

فقال :يا أ ِمري امل ْؤ ِمنِني ال أ ْستطِيع ا ْلكالم وأنا أنْظر إِل ْيك.
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
اجتمع
فقال أمري امل ْؤمنني × :إِ رين متخ رلف عنْك فناد أن الصالة جامعة ف ْ
املسلِمون فص ِعد × املنْرب فخطب خ ْطبة بلِيغة و ِجيزة فضج املسلِمون بِا ْلبك ِ
اء
ْ
ْ
ِ
اصطفى آدم ونوحا وآل
ثم قال :أ رَيا الناس ا ْعقلوا ع ْن ر ربك ْم ،إِن اهلل عز وجل ْ
إِب ِ
راهيم وآل ِع ْمران عىل ا ْلعاملِني ذ ررية ب ْعضها ِم ْن ب ْعض واهلل س ِميع علِيم ،فن ْحن
ْ
ِ
ِ
ر ِ
ِ
الساللة ِم ْن إِ ْسام ِعيل وآل
الذ ررية م ْن آدم و ْاأل ْرسة م ْن نوح والص ْفوة م ْن إِ ْبراهيم و ر
ِم ْن حممد |.

س الض ِ
ن ْحن فِيك ْم كالسام ِء امل ْرفوع ِة و ْاأل ْر ِ
ض املدْ حو ِة والش ْم ِ
احي ِة،
وكالشجر ِة الز ْيتون ِة ال رش ِقية وال غ ْربِية التِي ب ِ
ورك ز ْيتها ،النبِ ري أ ْصلها وع ِ ٌّيل
ْ
فرعها ونحن واهلل ثمرة تِ ْلك الشجر ِة ،فمن تعلق بِغصن ِمن أ ْغص ِ
اهنا نجا وم ْن
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ختلف عنْها فإِىل الن ِ
ار هوى.
فقام أ ِمري امل ْؤ ِمنِني ِم ْن أ ْقَص الن ِ
اس ي ْسحب ِرداءه ِم ْن خ ْل ِف ِه حتى عال املنْرب
احلس ِن × فقبل بني ع ْين ْي ِه ثم قال :يا ا ْبن رس ِ
مع ْ
ول اهلل أ ْثبت عىل ا ْلق ْو ِم حجتك،
ْ
أ ْوج ْبت عل ْي ِه ْم طاعتك فو ْيل مل ِ ْن خالفك(.)1
التعرف عىل قوم أو مجاعة أو أفراد من الرجوع
ال بدّ لنا عندما نريد
ّ
يتعرفوا عىل من
للمصدر ليكون ذلك مأخوذا من منبعه ،وقد اعتاد الناس أن ّ
يريدون معرفته عرب غريه ،وهكذا ال تكون الصورة صحيحة ،لذلك نحاول
التعرف عىل أهل بيت العصمة من النبع الصايف.
ّ
لقد كتب بعضهم حتليالت وظواهر عن اإلمام احلسن × ،لكن ال بدّ من
عرفه هو بنفسه ×.
اإلشارة إىل أن التعرف عىل اإلمام يكون ممّا ّ
ع ْن حبِ ِ
يب ْب ِن ع ْمرو قال :ملا تو ريف أ ِمري امل ْؤ ِمنِني × وكان ِمن ا ْلغ ِد قام
ْ
احلسن × خطِيبا عىل املن ِْرب فح ِمد اهلل وأ ْثنى عل ْي ِه ثم قال :أ رَيا الناس ِيف ه ِذ ِه
الل ْيل ِة نزل ا ْلق ْرآن ،و ِيف ه ِذ ِه الل ْيل ِة رفِع ِعيسى ْبن م ْريم ،و ِيف ه ِذ ِه الل ْيل ِة قتِل يوشع
ْبن نون ،و ِيف ه ِذ ِه الل ْيل ِة مات أ ِِب أ ِمري امل ْؤ ِمن ِني.

( )1بحار األنوار ج 43ص 358عن العدد القوية للمطهر احليل ص.31

واهلل ال يسبِق أ ِِب أحد كان قبله ِمن ْاألو ِصي ِ
اء إِىل ْ
اجلن ِة وال م ْن يكون ب ْعده،
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وإِ ْن كان رسول اهلل | لي ْبعثه ِيف ِ
السية فيقاتل ج ْربئيل ع ْن يمينه وميكائيل
ع ْن يس ِ
ار ِه ،وما ترك ص ْفراء وال ب ْيضاء إِال س ْبع ِامئ ِة ِد ْرهم فضل ْت ِم ْن عط ِائ ِه كان
جيمعها لِي ْش ِرتي ِهبا خ ِ
ادما ِأل ْهلِ ِه(.)1
ْ
احلق وأهله ،فعن هشام بن حسان
ولإلمام احلسن × كالم آخر حول ّ
قال :سمعت أبا حممد احلسن بن عيل ‘ خيطب الناس بعد البيعة له باألمر،
فقال:
ن ْحن ِح ْزب اهلل ا ْلغالِبون و ِع ْرتة رسول ِ ِه ْاأل ْقربون وأ ْهل ب ْيتِ ِه الط ريبون
الط ِ
اهرون وأحد الثقل ْ ِ
ني اللذ ْي ِن خلفهام رسول اهلل | ِيف أمتِ ِه ،والت ِايل ِكتاب
اهلل فِ ِيه ت ْف ِصيل ك رل شء ﴿ال ي ْأتِ ِيه ا ْلباطِل ِم ْن ب ْ ِ
ني يد ْي ِه وال ِم ْن خ ْل ِف ِه﴾ .
ْ
فاملعول عل ْينا ِيف ت ْف ِس ِري ِه ال نتظنى( )2ت ْأ ِويله ب ْل نتيقن حق ِائقه فأ ِطيعونا فإِن
طاعتنا م ْفروضة إِ ْذ كان ْت بِطاع ِة اهلل عز وجل ورسول ِ ِه م ْقرونة.
قال اهلل عز وجل ﴿يا أ رَيا ال ِذين آمنوا أطِيعوا اهلل وأ ِطيعوا الرسول وأ ِ
ويل
ْاألم ِر ِمنْكم فإِ ْن تناز ْعتم ِيف شء فر ردوه إِىل اهلل والرس ِ
ول﴾ ﴿و ل ْو ر ردوه إِىل
ْ
ْ
ْ
ْ
الرس ِ
ول وإِىل أ ِ
ويل ْاأل ْم ِر ِمنْه ْم لعلِمه ال ِذين ي ْستنْبِطونه ِمنْه ْم﴾(.)3
مالحظة وتنبيه :لست هنا بصدد بيان ما يتع ّلق باإلمام احلسن × ،وإنام
ذكرت هذه اإلشارات من باب التنبيه ،ولع ّلنا نتو ّفق لبيان شء من أنوار اإلمام
( )1بحار األنوار ج 43ص ،359عن أمايل الصدوق ص.397
ّ
وجل.
( )2أي نقول بالظن يف تأويله ،فام عندهم علم ويقني عن اهلل عزّ
( )3أمايل املفيد ص ،349وعنه بحار األنوار ج 43ص.359

خاصة ،وهنا نشري إىل بعض املحطات ألجل الرجوع إليها عند
احلسن ×
ّ
الكتابة حول ذلك ،وتذكريا..
ومضات :روي أنه :ملا قتِل أ ِمري امل ْؤ ِمنِني × ر ِقي ْ
احلسن ْبن ع ِ ٍّيل ×
املنْرب فأراد ا ْلكالم فخنقتْه ا ْلع ْربة فقعد ساعة ثم قام فقال :ا ْحل ْمد هللِ ال ِذي كان ِيف
أولِيتِ ِه و ْحدانِ ّيا ِيف أزلِيتِ ِه ،متع رظام بِإِ ِهليتِ ِه متك رربا بِكِ ْ ِربي ِائ ِه وجربوتِ ِه ،ا ْبتدأ ما ا ْبتدع
وأنْشأ ما خلق عىل غ ِري ِمثال كان سبق ِمما خلق ،ربنا اللطِيف بِل ْط ِ
ف ربوبِيتِ ِه وبِ ِع ْل ِم
ر
ْ
خ ِرب ِه فتق ،وبِأحكا ِم قدْ رتِ ِه خلق مجِيع ما خلق ،فال مبدر ل ِخل ْل ِق ِه وال مغري لِصن ِْعهِ
ْ
ر
ْ
وال مع رقب ِحلك ِْم ِه ،وال راد ِأل ْم ِر ِه وال م ْسرتاح ع ْن د ْعوتِ ِه.
ِ ِِ
ِ
ِ ِِ
ِ
شء عال و ِم ْن
خلق مجيع ما خلق وال زوال مل ْلكه وال انْقطاع ملدته ف ْوق ك رل ْ
شء دنا فتجىل ِخل ْل ِق ِه ِم ْن غ ْ ِري أ ْن يكون يرى وهو بِاملنْظ ِر ْاأل ْعىل.
ك رل ْ
ِ
احتجب بِن ِ ِ
استرت ع ْن خ ْل ِق ِه وبعث إِل ْي ِه ْم ش ِهيدا عل ْي ِه ْم،
ْ
وره وسام ِيف عل روه ف ْ
ِ
ِ ِ
وبعث فِ ِيهم النبِ ريني مب ر ِ
حييى م ْن حي
رشين ومنْذ ِرين لي ْهلك م ْن هلك ع ْن ب رينة و ْ
ع ْن ب رينة ،ولِي ْع ِقل ا ْل ِعباد ع ْن ر رهبِ ْم ما ج ِهلوه في ْع ِرفوه بِربوبِيتِ ِه ب ْعد ما أنْكروه.
اخلالفة علينا أهل ا ْلبي ِ
هلل ال ِذي أحسن ْ ِ
و ْ
ت ،و ِعنْده ن ْحت ِسب عزانا ِيف
احل ْمد ِ
ْ ْ
ْ
ْ
خ ِري ْاآلب ِ
اء رس ِ
ول اهلل | ،و ِعنْد اهلل ن ْحت ِسب عزانا ِيف أ ِم ِري امل ْؤ ِمنِني ،ولقدْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرشق وا ْلغ ْرب ،واهلل ما خلف د ْرمها وال دينارا إِال أ ْربع ِامئة د ْرهم أراد
أصيب بِه ْ
أ ْن يبتاع ِألهلِ ِه خ ِ
ادما.
ْ
ْ
ولقدْ حدثنِي ح ِب ِيبي جدر ي رسول اهلل | أن ْاأل ْمر ي ْملِكه ا ْثنا عرش إِماما
ِم ْن أ ْه ِل ب ْيتِ ِه وص ْفوتِ ِه ،ما ِمنا إِال م ْقتول أ ْو م ْسموم.
ثم نزل ع ْن ِمن ِْرب ِه فدعا بِا ْب ِن م ْلجم لعنه اهلل فأ ِيت بِ ِه قال :يا ا ْبن رس ِ
ول اهلل

است ْب ِقنِي أك ْن لك وأك ِْفيك أ ْمر عد روك بِالشا ِم.
ْ
ِِ
فعاله ْ
است ْقبل الس ْيف بِي ِد ِه فقطع ِخن ِْرصه ثم رضبه
احلسن × بِس ْيفه ف ْ
رضبة عىل ياف ِ
وخ ِه فقتله ل ْعنة اهلل عل ْي ِه(.)1
ْ
ال بدّ أن يكون ّ
لكل ما يف احلياة حكمة ،وهذه احلكمة تارة تكون واضحة
لدينا ،وتارة تكون خافية علينا ،من هنا جيب عىل العقالء البحث ،وينبغي أن
يكون لكل بحث مهام كان هدف وأن تكون فيه حكمة.
التعرف عىل بعض جوانب األرسار التي ترتبط باألئمة
وعندما نحاول
ّ
ألهنا ت ّبدر د أمامنا الظالم
األطهار ^ تكون الغاية إدراك قسط من احلكمةّ ،
احلالك يف مسرية احلياة.
فقد نقرأ بعض الوقائع وال نعرف فيها وجه احلكمة ،وقد نتنكّر لبعضها
عندما نجهل وجه احلكمة فيه ،بينام نؤمن هبا عندما تظهر لدينا مالمح احلكمة
وال تبقى خافية علينا.
وأعظم ميزان لإلنسان هو القرآن الكريم ،فنقول من باب اإلشارة إن قصة
ونبي اهلل موسى أوضح إشارة هلذه املعاين ،ومنها ندخل ّ
لكل أبواب
اخلرض
ّ
املعرفة.
ع ْن أ ِِب س ِعيد ع ِقيصا قال :ق ْلت ل ِ ْلحس ِن ْب ِن ع ِيل ْب ِن أ ِِب طالِب :يا ا ْبن رس ِ
ول
ر
( )1بحار األنوار ج 43ص.363

احلق لك دونه؟ وأن مع ِ
اهلل ِمل داهنْت مع ِ
احلته وقدْ علِ ْمت أن ْ
اوية ض ٌّال
اوية وص ْ
باغ؟
فقال :يا أبا س ِعيد أ ل ْست حجة اهلل تعاىل ِذكْره عىل خ ْل ِق ِه وإِماما عل ْي ِه ْم ب ْعد

أ ِِب ×؟

ق ْلت :بىل.
احلسن و ْ
قال :أ ل ْست ال ِذي قال رسول اهلل | ِيل و ِأل ِخيْ :
احلس ْني
إِمام ِ
ان قاما أ ْو قعدا؟
ق ْلت :بىل.
قال :فأنا إِذ ْن إِمام ل ْو ق ْمت وأنا إِمام إِ ْذ ل ْو قعدْ ت.
يا أبا س ِعيد ِعلة مصاحلتِي ملِعا ِوية ِعلة مصاحل ِة رس ِ
ول اهلل | لِبنِي ض ْمرة
يل ومع ِ
احلد ْيبِي ِة أول ِئك كفار بِالتن ِْز ِ
وبنِي أ ْشجع و ِأل ْه ِل مكة ِحني انْرصف ِمن ْ
اوية
وأ ْصحابه كفار بِالت ْأ ِو ِ
يل.
يا أبا س ِعيد إِذا كنْت إِماما ِم ْن ِقب ِل اهلل تعاىل ِذكْره مل ِ
ب أ ْن يسفه ر ْأ ِيي فِيام
جي ْ
ْ
أتيته ِمن مهادنة أو حماربة وإِ ْن كان وجه ِْ
احلكْم ِة فِيام أت ْيته م ْلتبِسا.
ْ
ْ
ْ
ْ
اجلدار س ِ
اخل ِرض × ملا خرق الس ِفينة وقتل ا ْلغالم وأقام ِْ
أ ال ترى ْ
خط

موسى × فِعله ِال ْشتِب ِاه وج ِه ِْ
احلكْم ِة عل ْي ِه حتى أ ْخربه فر ِِض؟
ْ
ْ
خ ْطتم عيل بِجهلِكم بِوج ِه ِْ
هكذا أنا س ِ
احلكْم ِة فِ ِيه ول ْو ال ما أت ْيت ملا ت ِرك
ْ ْ ْ
ْ
ِم ْن ِشيعتِنا عىل و ْج ِه ْاأل ْر ِ
ض أحد إِال قتِل(.)1
( )1علل الرشائع ج 1ص ،211وعنه بحار األنوار ج 44ص.1

والس
عرضنا فيام مَض ألبحاث حتت عنوان :من أرسار احلسني ×،
ّ
رس ّ
كل شء خالصه،
خالف العالنية ،ومصاديق األرسار عديدة ،ولذا قيل :ر

رس قومه أي يف صميمهم ورشفهم(.)1
فالن يف ّ

وعندما نحاول احلديث عن جوانب من أرسار احلسني × جيذبنا احلديث
إىل جوانب كثرية هلا ارتباط بذلك ،ألن احلسني × مل يكن يم رثل شخصا بعينه،
لألولني واآلخرين كام تقدّ م ضمن متفرقات عديدة ،خاصة أنه من
بل هو جممع ّ
أهل الكساء.
وعندما ّ
نتمشى مع الظواهر فضال عن األرسار نجد أن احلسني × قد
انتهت اليه نقطة االرتكاز بكل معانيها وأبعادها وظواهرها وأرسارها ،ويعرف
ذلك مما هو واقع عىل أرض مسرية احلياة.
فقد عرفنا أوال أنه × قطب يف عوامل األنوار ،وثانيا أن مجيع األنبياء قد
أخربوا عنه منذ آدم × إىل خاتم األنبياء | ،وثالثا أنه امتاز
بخصوصيات(.)2
فعندما ننظر يف هذه احلياة نجد أن لكل شء خصائص وخصوصيات،
وخلصائص اإلنسان وخصوصياته أبعاد وهلا معاين وآثار ونتائج ،ولذلك ترتّب
عىل فعل اإلنسان مبدأ الثواب والعقاب ،وهذا املبدأ ـ الثواب والعقاب ـ يكون
عىل موازين األعامل يف هذه الدنيا ،التي يمتحن فيها اإلنسان.
الس.
( )1التحقيق يف كلامت القرآن ،ج 5صّ :103

( )2راجع كتاب خصائص احلسني × للشيخ جعفر التسرتي.

فيمر اإلنسان يف مواطن ثالثة أساسية ،وهي موطن ما قبل الدنيا ،وموطن
ّ
الدنيا ،وموطن ما بعدها.
وليس هنا تفصيل هذه املواطن الثالثة ،ولكن من باب اإلشارة :ليس يف
األوىل أي تكليف ،ويف الثانية االمتحانات واالختبارات ،ويف الثالثة اجلزاء
والعطاء.
وقد تقدّ م يف بحثنا هذا اإلشارة اىل عوامل األنوار واألصالب ،وهنا نشري
ولو باختصار إىل جانب من عوامل ومراحل الدنيا حيث تتم فيها التكاليف.

ان ظهور جوانب احلكمة يف هذه الدنيا تربز يف اإلنسان أكثر من أي خملوق،
خمتصة به أكثر من كل
ونجد عند النظر يف هذه احلياة أن التكاليف والترشيعات ّ
خملوق غريه ،وعندما نمعن النظر أكثر ندرك مدى االهتامم املم ّيز باإلنسان من
فكأن احلكمة من وجود الكون ّ
ّ
بكل ما فيه ترجع لإلنسان بشكل من
خالقه،
األشكال.
ويمكن القول كأنه قطب الرحى ونقطة االرتكاز(.)1
ومما ال ّ
شك فيه أن يف نوع اإلنسان صفوة وأصفياء ،فعندما نتد ّبر الكثري
فضلهم
من اآليات والروايات نجد أن اهلل سبحانه قد اختار من بني البرش أصفياء ّ
والرسل واألولياء.
لعلمه هبم ،ومن هؤالء ـ كام هو معلوم ومعروف ـ األنبياء ر
فكان س ّيد الكائنات الرسول املسدّ د حممد بن عبد اهلل | ومعه ذر ّية ابنته
( )1وتفاصيل ذلك يف أبحاثنا حول خلق اإلنسان من تراب ،وقد قيل :وفيك انطوى العامل األكرب.

سيدة نساء العاملني وهم األئمة االثني عرش ^.
وننقل ههنا حديثا من أحاديث السلسلة الذهبية ،وفيها نصوص خاصة
متتاز عن بق ّية أحاديث الترشيعات حول احلالل واحلرام.
عن حممد بن سنان ،عن سيدنا أِب عبد اهلل جعفر بن حممد ‘ ،قال :قال
أِب جلابر بن عبد اهلل :يل إليك حاجة أريد أخلو بك فيها ،فلام خال به يف بعض
األيام ،قال له :أخربين عن اللوح الذي رأيته يف يد أمي فاطمة ÷.
قال جابر :أشهد باهلل لقد دخلت عىل فاطمة بنت رسول اهلل | ألهنئها
بولدها احلسني × ،فإذا بيدها لوح أخرض من زبرجدة خرضاء ،فيه كتاب أنور
من الشمس وأطيب من رائحة املسك األذفر.
فقلت :ما هذا ،يا بنت رسول اهلل؟
فقالت :هذا لوح أهداه اهلل (عز وجل) إىل أِب ،فيه اسم أِب واسم بعيل
واسم األوصياء بعده من ولدي ،فسألتها أن تدفعه إيل ألنسخه ففعلت ،فقال له:
فهل لك أن تعارضني به؟
قال :نعم.
فمَض جابر إىل منزله وأتى بصحيفة من كاغد فقال له :انظر يف صحيفتك
حتى أقرأها عليك ،وكان يف صحيفته مكتوب :بسم اهلل الرمحن الرحيم هذا
كتاب من اهلل العزيز العليم ،أنزله الروح األمني عىل حممد خاتم النبيني.
يا حممد ،عظم أسامئي ،واشكر نعامئي ،وال جتحد آالئي ،وال ترج سواي،
وال ختش غريي ،فإنه من يرجو سواي وخيشى غريي أعذبه عذابا ال أعذبه أحدا
من العاملني.

يا حممد ،إين اصطفيتك عىل األنبياء ،وفضلت وصيك عىل األوصياء،
وجعلت احلسن عيبة علمي من بعد انقضاء مدة أبيه ،واحلسني خري أوالد األولني
واآلخرين ،فيه تثبت اإلمامة ،ومنه تعقب عيل زين العابدين ،وحممد الباقر لعلمي
والداعي إىل سبييل عىل منهاج احلق ،وجعفر الصادق يف العقل والعمل تنشب
من بعده فتنة صامء.
فالويل كل الويل للمكذب بعبدي وخرييت من خلقي موسى ،وعيل الرضا
يقتله عفريت كافر يدفن باملدينة التي بناها العبد الصالح إىل جنب رش خلق اهلل،
وحممد اهلادي إىل سبييل الذاب عن حريمي والقيم يف رعيته حسن أغر ،خيرج منه
ذو االسمني عيل (واحلسن) ،واخللف حممد خيرج يف اخر الزمان عىل رأسه غاممة
بيضاء تظله من الشمس ،ينادي بلسان فصيح يسمعه الثقلني واخلافقني ،وهو
املهدي من آل حممد ،يمأل األرض عدال كام ملئت جورا(.)1

عندما نحاول البحث حول أرسار احلسني × نجد أنفسنا أمام بحور من
املعرفة وأرسار الوجود ،وحيث العجز يل ّفنا قد ال نحسن اخلوض يف هذه
األرسار ،ولذا نحاول رسم بعض األحاديث ّ
لعل أجياال تأيت يكون هلا القدرة
أكثر مما نحن عليه.
وقد ورد عن األئمة ^ أن أعظم مصيبة من مجيع سائر األيام هي مصيبة
احلسني ×.
( )1هذا احلديث الرشيف ورد يف مصادر عديدة متنوعة ،تارة بإجياز وتارة بتفصيل ،وهنا عن أمايل
الطوِس ص ،291وعنه بحار األنوار ج 36ص.202

عن عبد اهلل بن الفضل اهلاشمي قال :قلت ألِب عبد اهلل جعفر بن حممد
الصادق ‘ :يا بن رسول اهلل ،كيف صار يوم عاشوراء يوم مصيبة وغم وجزع
وبكاء دون اليوم الذي قبض منه رسول اهلل |؟ واليوم الذي ماتت فيه
فاطمة ÷؟ واليوم الذي قتل فيه أمري املؤمنني ×؟ واليوم الذي قتل فيه
احلسن × بالسم؟
فقال :إِن َي ْو َم احل َس ْ ِ
ني × َأ ْع َظم م ِصي َب ًة ِم ْن ََجِي ِع َسائِ ِر ْاألَ َّيا ِم وذلِك أن
أصحاب ا ْل ِكس ِ
اء ال ِذي كانوا أكْرم ْ
َخسة ،فلام مَض
اخل ْل ِق عىل اهلل تعاىل كانوا ْ
ْ
احلسن و ْ
عنْهم النبِ ري | ب ِقي أ ِمري امل ْؤ ِمنِني وفاطِمة و ْ
احلس ْني ^ فكان فِ ِيه ْم
لِلن ِ
اس عزاء وس ْلوة.
احلس ْ ِ
ني لِلن ِ
احلس ِن و ْ
فلام مض ْت فاطِمة ÷ كان ِيف أ ِم ِري امل ْؤ ِمنِني و ْ
اس عزاء

وس ْلوة.

احلس ْ ِ
فلام مَض ِمنْه ْم أ ِمري امل ْؤ ِمنِني × كان لِلن ِ
احلس ِن و ْ
اس ِيف ْ
ني عزاء

وس ْلوة.

احلس ْ ِ
احلسن × كان لِلن ِ
اس ِيف ْ
فلام مَض ْ
ني × عزاء وس ْلوة.
احلسني × مل يكن ب ِقي ِمن أه ِل ا ْل ِكس ِ
ِ
اء أحد لِلن ِ
اس فِ ِيه ب ْعده عزاء
ْ ْ
ْ ْ
فلام قتل ْ ْ
يع ِهم كام كان بقاؤه كبق ِ
اء مجِ ِ
وس ْلوة ،فكان ذهابه كذه ِ ِ ِ
يع ِه ْم ،فلِذلِك صار
اب مج ْ
ي ْومه أ ْعظم م ِصيبة.
قال عبد اهلل بن ا ْلف ْض ِل ْاهل ِ
اش ِمي :فق ْلت له :يا ا ْبن رس ِ
ول اهلل ف ِلم مل ْ يك ْن
ْ
ْ
ر
احلس ْ ِ
لِلن ِ
اس ِيف ع ِ ريل ْب ِن ْ
ني عزاء وس ْلوة ِم ْثل ما كان هل ْم ِيف آب ِائ ِه ^؟
احلس ْ ِ
ني كان س ريد ا ْلعابِ ِدين وإِماما وحجة عىل ْ
فقال :بىل إِن ع ِيل ْبن ْ
اخل ْل ِق

بعد آب ِائ ِه امل ِ
اضني ،ولكِنه مل ْ ي ْلق رسول اهلل | ومل ْ ي ْسم ْع ِمنْه ،وكان ِع ْلمه ِوراثة
ْ
احلسن و ْ
ع ْن أبِ ِيه ع ْن جدر ِه ع ِن النبِ ري | ،وكان أ ِمري امل ْؤ ِمنِني وفاطِمة و ْ
احلس ْني
^ قدْ شاهدهم الناس مع رس ِ
ول اهلل | ِيف أ ْحوال ِيف آن يتواىل ،فكانوا متى
ول اهلل | وق ْول رس ِ
نظروا إِىل أحد ِمنْهم تذكروا حاله مع رس ِ
ول اهلل له وفِ ِيه.
ْ
فلام مض ْوا فقد الناس مشاهدة ْاألكْر ِمني عىل اهلل عز وجل ومل ْ يك ْن ِيف أحد
ني × ِألنه مَض ِ
ِمنْهم ف ْقد مجِ ِ
احلس ْ ِ
يع ِه ْم إِال ِيف ف ْق ِد ْ
آخره ْم فلِذلِك صار ي ْومه
ْ
ِ
أ ْعظم ْاأليا ِم مصيبة(.)1
إشارة وتنبيه :هذه األحاديث ترسم لنا ّ
جمرد رسد
كل منهاج احلياة ،وليست ّ
قصة ،بل تتضمن كيفية ولوج األرسار عند ذوي األلباب.
ّ
نتلمس بعضا من أرسار احلسني × ،ألنه لوال
وإننا يف هذه األزمان ّ
وجود مصيبة احلسني × العظمى ملا عرف الناس حقائق اإليامن ومل يكن طريق
حق لتحرير األوطان ،بل مل تكن صيانة إلنسانية اإلنسان.
ٍّ
للتعرف عىل مواقف احلسني × وما
وقد بدأت شعوب األرض تسعى
ّ
جرى له يف كربالء ،وما هو معنى عاشوراء ،حيث أصبحت رمزا لتحرير شعوب
األرض ،فهي مت رثل ّ
كل ما يمكن أن تصل إليه البرشية ،خصوصا يف هذه األزمنة
حيث أن البث الفضائي وتفاعل املعرفة واحلضارات وتقارب ما هو بعيد قد
أسهم يف األبحاث عن احلقائق ،بينام كان التدليس هو السائد يف العصور الغابرة.
ومما نراه ونشاهده يف هذه السنوات األخرية أنه عىل امتداد الكرة األرضية
تقام عاشوراء ،وقد أصبح إحياؤها ـ فضال عن األماكن العامة ـ يف معظم األحياء
( )1علل الرشائع ج 1ص ،225وعنه بحار األنوار ج 44ص.269

والبيوت ،مع العلم أن مصيبة احلسني × داخلة يف القلوب كالروح يف احلياة.
تتمة وشاهد :قال عبد اهلل بن ا ْلف ْض ِل ْاهل ِ
اش ِم ري فق ْلت له (لإلمام
ْ
ْ
ول اهلل فكيف سم ِ
الصادق ×) :يا ا ْبن رس ِ
ت ا ْلعامة ي ْوم عاشوراء ي ْوم بركة؟
ْ
فبكى × ثم قال :ملا قتِل ْ
احلس ْني × تقرب الناس بِالشا ِم إِىل ي ِزيد
اجلو ِائز ِمن ْاألمو ِ
فوضعوا له ْاأل ْخبار وأخذوا عل ْي ِه ْ
ال ،فكان ِمما وضعوا له أ ْمر
ْ
اجلز ِع وا ْلبك ِ
اء وامل ِصيب ِة و ْ
هذا ا ْلي ْو ِم وأنه ي ْوم بركة ل ِي ْع ِدل الناس فِ ِيه ِمن ْ
احل ْز ِن إِىل
االستِعد ِ
ور والت ِ ِ
الس ِ
اد ،فِ ِيه حكْم اهلل ما ب ْيننا وب ْينه ْم.
ربك و ْ ْ
ر
ا ْلفر ِح و ر
قال :ثم قال × :يا ا ْبن ع رم وإِن ذلِك ألق رل رضرا عىل ْ ِ
اإل ْسال ِم وأ ْهلِ ِه
وضعه ق ْوم انْتحلوا مودتنا وزعموا أهن ْم ي ِدينون بِمواالتِنا ويقولون بِ ِإمامتِنا(.)1

ليس ألرسار هذه احلياة حدود ..واإلنسان يف احلياة هو قطب الرحى ،أي
أنه نقطة االرتكاز ملعاين احلياة ،وعندما ننظر إىل أطراف الوجود ندرك نقطة
ابتداء ،ولكن لو طرحنا عىل أنفسنا سؤاال :هل هناك نقطة انتهاء؟
ههنا يصعب عىل العقل البرشي اجلواب ،ألنه ال بدّ لكل جواب من دليل
البرشي هو املحسوسات ،واملحسوسات ليست
واضح ،وكل ما أدركه العقل
ّ
كل ما يف الوجود ،بل هناك أرسار وراء املحسوسات يف ّ
ّ
كل جوانب احلياة.
ونترصف به ،ومن
وعند التأمل ولو قليال نجد هذه املعاين يف كل ما نالمسه
ّ

بس ،فكون اإلنسان
هنا نقول ّ
رس ،ولكنه يف واقع األمر ليس ّ
عام هو غائب عنا أنه ّ
( )1علل الرشائع ج 1ص ،226وعنه بحار األنوار ج 44ص.270

رس
رس بذاته ،بل هو ّ
جاهال هبذا اليشء أو ذاك ال يعني أن اليشء الذي نجهله هو ّ
بالنسبة لنا(.)1
وعندما نقرأ ما جاء به األنبياء والرسل ^ نجد أن أنفسنا تأخذ ما تدركه،
يغري حقيقة اليشء بذاته.
وكثريا ما نرتك ما ال ندركه ،ولكن ادراكنا هلذا أو ذاك ال ّ
من هنا عندما نقرأ عن أحاديث الطينة ،وأحاديث األصالب ،وأحاديث
األنوار ،ال نتعامل معها مثل أحاديث الصالة والصوم وما شابه من أحاديث
احلالل واحلرام ،فإنا ال نجد يف هذه األحاديث والتكاليف أرسارا نعجز عن
إداركها ،بل نراها كام نتناول طعاما أو رشابا من ماء وغذا ،بينام قد نقف أو حتى
نعرض عن أبسط املعاين يف أحاديث األنوار واالصالب والطينة!
إن معاين األنوار واألصالب والطينة ليست أرسارا بذاهتا ،ولكن جلهلنا
بإدراكها نراها أرسارا..
لقد رسمنا يف مطلع هذه األبحاث حروف حديث مهم يتع ّلق باألصالب،
وهو أن اهلل عز وجل ركّب يف صلب احلسني × نطفة ط ّيبة مباركة زكية(.)2
ويف هذا احلديث أرسار عديدة ،وقد ظهرت وحت ّققت يف الوجود اخلارجي،
واحلديث واضح بنصوصه عن األئمة الذين هم من صلب احلسني × ،وقد
ذكرنا حديث جابر األنصاري وهو من أحاديث السلسلة الذهبية ،عن اللوح
كسها جمهول * وبحبلها حبل الشقا موصول.
( )1ولقد قيل :صفو احلياة ّ

( )2احلديث طويل واملتن منه :ان احلسني بن عيل يف السامء أكرب منه يف األرض ...وان اهلل عز وجل
ركب يف صلبه نطفة طيبه مباركه زكية؛ راجع عيون أخبار الرضا ج 1ص ،62وعنه بحار
األنوار ج 36ص.205

الذي شاهده مع س ّيدة نساء العاملني ÷ ،وفيه أسامء األئمة ^ واحدا بعد آخر،
وبيان ّ
لكل إمام بخطوط عمله من قبل اهلل سبحانه(.)1
كل هذا وشبهه يد ّلنا بوضوح أن اهلل تعاىل قد اختار احلسني × ليكون
جممع أرسار احلياة بكل معانيها وأبعادها ،بدء من أرسار والدته ،مرورا بنشأته،
إىل حمطة استشهاده ،وبدأت األرسار تظهر بعد شهادته.

ال شك أن ما هو آت من ظهور أرسار احلسني × أعظم مما تقدّ م وحصل،
ومن هنا ندرك بعض اجلوانب من القول املعروف :إن سفينة احلسني أوسع،
وهذه السفينة التي بدأت متخر وجتوب بحار احلياة لتنجي الغرقى من بني البرش
حتركت بعد حادثة كربالء.
قد ّ
فإذا كانت احلياة بكل ما فيها وبكل خصوصياهتا ما هي إال بحور
متالطمة ،فال نجاة ألحد دون السفينة ،واملفروض أن هناك سفينة واحدة أ ّيا كان
ر ّباهنا ،ور ّباهنا ممن تقدّ م من اإلمام زين العابدين إىل القائم املنتظر عجل اهلل فرجه
كلهم ينادي :يا لثارات احلسني.
حتى عندما متتأل هذه األرض قسطا وعدال ،وحتى ما هو أبعد من ذلك:
﴿ي ْوم ن ْحرش املت ِقني إِىل الر ْمح ِن و ْفدا﴾( ،)2يكون احلسني × هو س ّيد شباب أهل
اجلنة.
( )1تقدم ذكره ،راجع أمايل الطوِس ص ،291وعنه بحار األنوار ج 36ص.202
( )2مريم.85 :

بالتدرج ضمن
جتمعت وانضوت داخل السفينة تظهر
ّ
فإن األرسار التي ّ
خريطة كاملة عندما يصبح ّ
لكل عرص مقدار من اإلدراك(.)1
بتجرد من آخر ساعة مما حصل يف كربالء إىل يومنا هذا؟
ماذا نجد لو بحثنا ّ
من هنا ينبغي أن ندرك قول اإلمام الصادق × :ان يوم احلسن ×
أعظم مصيبة من مجيع سائر األيام(.)2
وهنا ينبغي فهم هذه التعابري ،فللفظ (مصيبة) أكثر من مدلول ،وهو أوسع
من ّ
كل دليل ،ألن املصيبة الكربى لإلنسان هي خسانه حقيقة الدّ ين الذي فيه
نجاته وسعادته ،وإن كنا تساملنا عىل أن املصيبة هي اخلسارة هنا أو هناك ،ونقول
عندما نفقد عزيزا أهنا مصيبة ،فهذا نوع من مصائب بسيطة أمام املصيبة الكربى
التي تقع عندما نمتنع عن الصعود إىل سفينة النجاة ،وهل ّ
لكل فرد منّا خسارة
أعظم من فقدان نجاته وسعادته؟!
أمل جيعل اهلل تعاىل أرسار احلسني يف ذرات الرتاب؟!
أمل جيعل زيارته بابا للنجاة؟
ومهام أردنا أن نعدر د يبقى احلسني × معدن األرسار.

حديث مبارك قد أوقفني كثريا ،عن أبان بن تغلب ،عن أِب عبد اهلل جعفر
( )1إن البرش ّية تسري باستمرار نحو األفضل ،حتى هناية املطاف ،ولنا نوع من بيان هلذه النقطة يف
حم ّلها.
( )2تقدم ذكره ،راجع علل الرشائع ج 1ص ،225وعنه بحار األنوار ج 44ص.269

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
رسنا
بن حممد ‘ قال :نفس امل ْهمو ِم لظ ْلمنا ت ْسبِيح ،و ر
مهه لنا عبادة ،وكتْامن ر
ِجهاد ِيف سبِ ِ
يل اهلل(.)1
نقول وبه نستعني :عندما نحاول البحث يف أقوال ومسرية أهل بيت
العصمة ^ نجد أن النهج الواضح يلمع من أرسارهم إىل ما هو أبعد من
املحسوسات ،وأوضح من الشمس والب ّينات ،حيث أن أرسار كلامهتم مأخوذة
عن أستار املغ ّيبات..
لنتد ّبر النقطة األوىل من احلديث ،وهي( :نفس املهموم لظلمنا تسبيح).
مما هو معلوم أن التسبيح هلل وحده ،وقد جعل اهلل سبحانه ثوابا ال حدود
له ملن قبل تسبيحه ،من هنا ندرك أبعاد الظلم الذي وقع عىل أهل بيت العصمة
يتحمله األولون وال
^ ،وإذا أردنا التعبري عنه فال شك مثل هذا الظلم مل
ّ
اآلخرون(.)2
مهه لنا عبادة.
والنقطة الثانية يف احلديث :و ّ
وال يمكن إدراك هذه النقطة باحلروف والكلامت ،وال يمكن حرصها
بالتعابري ،ألن العبادة احلقيقية هي غاية ما يصل إليه اإلنسان ،بل هي منتهى
املطاف يف مسرية الدارين.
وأما النقطة الثالثة ،فلفظها ّ
دال عىل معانيها ،ولكن يبقى يف خم ّبآت احلروف
الّس.
ما نعجز عن ادراكه ،وهو كتامن ّ

( )1أمايل املفيد ص ،338وعنه بحار األنوار ج 44ص.278
( )2وله ربط بأعظم مصيبة وهي التي وقعت عىل احلسني ×.

فكأن هذه العبارة حتمل ّ
ّ
كل أرسار الوجود.
النرية أن أرسار الوجود ال تنتهي مهام طال الزمن،
وممّا أدركته العقول ّ
خص هبا خاتم األنبياء
ومهام تقدّ م العلم والعلامء ،وقد ورد كثريا أن هلل أرسارا قد ّ
الذي ختمت برسالته رساالت السامء ،وس ّيد األوصياء؛ اختصه بخصوصيات
األرسار ،وأطلعه اهلل عىل كل ما حوته األرض والسامء﴿ :فأ ْوحى إِىل ع ْب ِد ِه ما
أ ْوحى﴾(.)1
وأما لفظ اجلهاد يف هذا احلديث ،ففيه أكثر من إشارة ومعنى ،ألن اجلهاد
ليس هو اجلهاد املتعارف عليه فقط ،بل هناك جهاد أكرب وأكرب ،وال ختفى اآلية
عىل ذوي الدراية حيث قال تعاىل﴿ :وال ِذين جاهدوا فِينا لن ْه ِدينه ْم سبلنا وإِن اهلل
املح ِسنِني﴾(.)2
ملع ْ
يعم الظاهر والباطن ،ومنتهى اهلداية الوصول إىل أهل
فاجلهاد هنا ّ
البيت ^ ،وال ّ
شك أن للهداية مراحل حتى الوصول إىل منتهاها ،وقد ورد يف
احلديث :من عمل بام علم ،ورثه اهلل علم ما مل يعلم(.)3
إن معاين األحاديث دالة عىل أرسار العلوم ،والعلم هو الذي يكشف
األرسار ،فبمقدار ما يعلم اإلنسان يستطيع إظهار األرسار ،فإن ّ
كل ما يف الدارين
يتضمن أرسارا ال حدود هلا ،وهنا نذكر احلديث السابق من مصدر آخر عن أِب
ّ
( )1النجم ،10 :وحيسن مراجعة بحثنا املفصل حول ابتداء الوحي.
( )2العنكبوت ،69 :وحيسن مراجعة وسائل الشيعة ج 11ص ،122حول أبواب جهاد النفس.
( )3هذا النص ورد يف كنز الدقائق ج 7ص ،553وورد احلديث بصيغ متعددة يف الكثري من املصادر
األخرى.

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
رسنا ِجهاد ِيف
عبد اهلل × :نفس امل ْهمو ِم لظ ْلمنا ت ْسبِيح ،و ر
مهه لنا عبادة ،وكتْامن ر
سبِ ِ
يل اهلل ( .)1وهذا احلديث يكتب بامء الذهب.

رسا وإن رسمته
الس ّ
الس واألرسار ،يبقى ّ
مهام حاولت أن أبحث حول ّ

األفكار ،وكثريا ما ترسم األفكار عن املعاين ولكن يبقى ما هو أشمل بعيدا عن
أفكارنا ،وليس ذلك لكون معاين األرسار مل تعرف ،بل ألن أفكارنا قد داخلها
ب الدنيا من رغبات وشهوات.
ح ر
وال ّ
شك أن رغبات الدنيا ترصفنا عن إدراك احلقائق ،وخصوصا ما جاء
به األنبياء واألولياء عليهم الصالة والسالم.
وهنا أرسم حروف هذا احلديث :قال أبو عبد اهلل × :أ ِمر الناس
ِ
ِ
ِ
شء :الص ْرب( )2وا ْلكِتْامن (.)3
بِخ ْصلت ْني فضيعومها فصاروا منْهام عىل غ ْري ْ
عندما نقرأ مثل هذه األحاديث الرشيفة قد ال نحسن تطبيق املصاديق حيث
وجمرد معرفتنا بآية أو رواية
أن معانيها عديدة
ّ
ومتنوعة ،ومعرفتنا قليلة وحمدودةّ ،
ال يعني إدراكنا احلقائق أو تع ررفنا عىل الدقائق ،فلآلية واألحاديث معاين عدة،
وإليكم أحبتي حروف هذا احلديث :عن عبد االعىل قال :سمعت أبا عبد
ِ
ِ
اهلل × يقول :إِنه ليس ِم ِن ِ
احتِ َامل
احتام ِل أ ْم ِرنا الت ْصديق له وا ْلقبول فق ْط ،م ِن ْ
ْ
ْ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اجرت
َأ ْم ِرنَا َس َْته َوص َيانَته م ْن غَ ْ َِي َأ ْهله ،فأ ْق ِرئْهم السالم وق ْل هل ْم :رحم اهلل ع ْبدا ْ
( )1الكايف ج 2ص ،226وعنه بحار األنوار ج 72ص.83
املطول حول آيات الصرب وعنوانه :الصرب اجلميل.
( )2حيسن مراجعة بحثنا ّ
( )3الكايف ج 2ص ،222وعنه بحار األنوار ج 72ص.72

مودة الن ِ
اس إِىل ن ْف ِس ِه.
ون.
ون َو ْاسَتوا َعنْه ْم َما ينْكِر َ
َحدِّ ثوه ْم بِ َام َي ْع ِرف َ
ثم قال :واهلل ما الن ِ
َّاصب َلنَا َح ْرب ًا بِ َأ َشدَّ َع َل ْينَا َمئو َن ًة ِم َن النَّاطِ ِق َع َل ْينَا بِ َام
َ
َنك َْره ،فإِذا عر ْفت ْم ِم ْن ع ْبد إِذاعة فا ْمشوا إِل ْي ِه ور ردوه عنْها فإِ ْن قبِل ِمنْك ْم وإِال
فتحملوا عل ْي ِه بِم ْن ي ْثقل عل ْي ِه وي ْسمع ِمنْه ،فإِن الرجل ِمنْك ْم ي ْطلب ْ
احلاجة
في ْلطف فِيها حتى ت ْقَض له فا ْلطفوا ِيف حاجتِي كام ت ْلطفون ِيف حو ِائ ِجك ْم فإِ ْن هو
قبِل ِمنْك ْم وإِال فا ْدفِنوا كالمه ْحتت أ ْقد ِامك ْم وال تقولوا إِنه يقول ويقول فإِن ذلِك
حيمل عيل وعل ْيك ْم.
ْ

أما واهلل ل ْو كنْت ْم تقولون ما أقول أل ْقر ْرت أنك ْم أ ْصح ِاِب ،هذا أبو حنِيفة له
احلسن ا ْلب ْ ِ
أ ْصحاب وهذا ْ
رص ري له أ ْصحاب ،وأنا ا ْمرؤ ِم ْن قر ْيش قدْ ولد ِين
ِ ِ ِ
ِ
ِ
شء بدْ ِء ْ
اخل ْل ِق وأ ْم ِر السام ِء
رسول اهلل | وعل ْمت كتاب اهلل وفيه ت ْبيان ك رل ْ
وأ ْم ِر ْاأل ْر ِ
ض وأ ْم ِر ْاألولِني وأ ْم ِر ْاآل ِخ ِرين وأ ْم ِر ما كان وأ ْم ِر ما يكون كأ رين أنْظر
إِىل ذلِك ن ْصب ع ْينِي(.)1
يتضمن نوعا من األرسار لعرتة النبي املختار ،ويف أواخره
إن هذا احلديث
ّ
عبارات ّ
تدل عىل أن اهلل تعاىل قد أودع أرساره عند النبي | وآل بيته ^،
وفيه إشارة واضحة لنفس املعنى املتقدّ م يف أوائل البحث ـ يف حديث حذيفة ـ
عن احلسني × حيث قال :علمي علمه وعلمه علمي ألنا نعلم بالكائن قبل
كينونته(.)2
( )1الكايف ج 2ص ،223وعنه بحار األنوار ج 72ص.74
( )2تقدم يف أول الكتاب ،راجع بحار األنوار ج 44ص.186

ويف احلديث السابق تفاصيل أكثر ،منذ بدء اخللق إىل ما يكون ،ونجد يف
هذه األحاديث علوما عن األرسار.

عندما نتأ ّمل يف األكوان ويف اإلنسان نجد أن اهلل تعاىل قد أظهرها من عوامل
رسا ،وبعد تكوينه بام يتناسبه أصبح ظاهرا،
األرسار ،فاالبتداء لكل خملوق كان ّ

حيث مل تكن األكوان فكانت ،ومل يكن اإلنسان فظهر ،وقد اجتمع يف اإلنسان
الس والكتامن ،والظهور واإلعالن ،فكأنّه النموذج ّ
لكل ما خلق اهلل تعاىل.
ّ
وعندما نتد ّبر جيدا يف تكوين اإلنسان نجد أن مكامن األرسار أكثر من

مكامن اإلظهار ،ومن املعلوم أن لإلنسان جانبا ملموسا حمسوسا ،ولكنه من
رس ،وقد ال يعرف كل شء عن أرسار ذاته ،ومن هنا تع ّثر كثريا يف
جانب آخر ّ

يستمر يف
مسرية حياته ،ولذلك ال بدّ من البحث حول أرسار اإلنسان ،وإال قد
ّ
جمهول مصريه ،واجلهل ظالم والعلم نور.

رس اإلنسان؟
ما هو ر
عندما نلفظ كلمة رس قد يتبادر أن املراد منها ما ال يعرف ،ولكن معرفة
األرسار ليست مستحيلة ،بل هي قابلة للظهور عند أرباهبا ،فقد بدئ اإلنسان
ثم ع ِرف ظاهرا ،ولكن وقف اإلنسان عموما عند الظواهر ،ومل يسع جاهدا
رساّ ،
ّ
ملعرفة األرسار والبواطن ،ومن هنا ّ
تتجىل بعض جوانب احلكمة الختيار نامذج
األنبياء واألوصياء واألولياء سالم اهلل عليهم.

وهؤالء عىل مراتب ،وبينهم تفاضل ،ومن هنا يمكن القول أن اهلل عز وجل
خيص به غريه ،وقد ندرك بعض هذه اخلصوصيات
خص احلسني × بام مل ّ
قد ّ
وما يغيب عن إدراكنا أكثر.
قو ِة برص وإبصار ،ويبقى ما خفي عنّا يف عوامل
فنحن ندرك بقدر ما لدينا من ّ
تلمسناه من خصائص احلسني ×.
األرسار ،ألنّا نعجز عن بيان ما ّ
وهنا نشري إىل بعض اآليات التي حتتاج إىل نور البصرية ،قال تعاىل﴿ :أو
اس كمن مثله ِيف ال رظلام ِ
من كان م ْيتا فأ ْحي ْيناه وجع ْلنا له نورا ي ْم ِيش بِ ِه ِيف الن ِ
ت
ل ْيس بِخ ِ
ارج رمنْها﴾(.)1
عز من قائل﴿ :يا أ رَيا ال ِذين آمنوا اتقوا اهلل و ِآمنوا بِرسول ِ ِه ي ْؤتِك ْم
وقال ّ
ِِ
كِ ْفل ِ ِ
جيعل لك ْم نورا متْشون بِ ِه﴾(.)2
ني من ر ْمحته و ْ
ْ
شك فيه أن العلم هو الذي ّ
مما ال ّ
يدل عىل أرسار احلياة بل عىل أرسار
الوجود ،ولذا كان مثل العلم مثل النور ،وحقيقة النور هنا تدرك بالبصرية ،وإن
كان احلرف يقرئ بالبرص ،ويف اآليتان إشارة واضحة إىل نور البصرية وهو الذي
يمشى به يف جماهيل احلياة ،وتوضح لنا هذه املعاين األحاديث الرشيفة التي هي
فوق احلرص ،ومنها أحاديث العلم والتع ّلم.
عن اإلمام جعفر الصادق × لبعضهمِ :ل ْيس ا ْل ِع ْلم بِالتع رل ِم ،إِنام هو نور
ِ
ِ
يقع ِيف ق ْل ِ
ب أوال ِيف
ب م ْن ي ِريد اهلل تبارك وتعاىل أ ْن َْيديه ،فإِ ْن أر ْدت ا ْلع ْلم فا ْطل ْ
( )1األنعام.122 :
( )2احلديد.28 :

ب ا ْل ِع ْلم بِ ِ ِ ِ
ن ْف ِسك ح ِقيقة ا ْلعب ِ
ودي ِة ،وا ْطل ِ
است ْف ِه ِم اهلل ي ْف ِه ْمك (.)1
است ْعامله ،و ْ
ْ
واحلديث طويل جامع أخذنا منه مقدار احلاجة ،وهنا نشري إىل ما ورد يف
وصيك بِتِسع ِة أ ْشياء فإِهنا و ِصيتِي مل ِ ِر ِ
أواخر احلديث عنه × :أ ِ
يدي الط ِر ِيق إِىل
ْ
اهلل تعاىل ،واهلل أ ْسأل أ ْن يو رفقك ِال ْستِ ْعامل ِ ِه :ثالثة ِمنْها ِيف ِرياض ِة الن ْف ِ
س وثالثة
ِ
ِ
ِمنْها ِيف ِْ
احف ْظها وإِياك والتهاون ِهبا.
احل ْل ِم وثالثة منْها ِيف ا ْلع ْل ِم ف ْ
قال عنْوان :ففر ْغت ق ْلبِي له فقال:
الرياض ِة( :)2فإِياك أ ْن ت ْأكل ما ال ت ْشت ِه ِيه فإِنه ي ِ
ورث ْ
احلامقة
أما اللو ِايت ِيف ر
وا ْلبله ،وال ت ْأك ْل إِال ِعنْد ْ
اجلو ِع ،وإِذا أك ْلت فك ْل حالال وس رم اهلل وا ْذك ْر ح ِديث
ِ
ِ ِ
رشا ِم ْن ب ْطن ِ ِه ،فإِ ْن كان وال بد فثلث لِطع ِام ِه
الرسول | :ما مأل آدم ٌّي وعاء ّ
وثلث لِرشابِ ِه وثلث لِنف ِس ِه.
احل ْل ِم :فمن قال لك :إِ ْن ق ْلت و ِ
وأما اللو ِايت ِيف ِْ
احدة س ِم ْعت ع ْرشا ،فق ْل:
ْ
إِ ْن ق ْلت ع ْرشا مل تسمع و ِ
احدة.
ْ ْ ْ
ومن شتمك فق ْل له :إِ ْن كنْت ص ِ
ادقا فِيام تقول فأ ْسأل اهلل أ ْن ي ْغ ِفر ِيل وإِ ْن
ْ
كنْت ك ِ
اذبا فِيام تقول فاهلل أ ْسأل أ ْن ي ْغ ِفر لك.
اخلنا ف ِعدْ ه بِالن ِصيح ِة والرع ِ
وم ْن وعدك بِ ْ
اء.
ر
ِ
اسأ ِل ا ْلعلامء ما ج ِه ْلت وإِياك أ ْن ت ْسأهل ْم تعنرتا
وأما اللو ِايت ِيف ا ْلع ْل ِم ف ْ
و ْجت ِربة ،وإِياك أ ْن تعمل بِر ْأ ِيك شيئا ،وخ ْذ بِاالحتِي ِ
اط ِيف مجِي ِع ما ِ
جتد إِل ْي ِه سبِيال،
ْ
ْ
ْ
( )1بحار األنوار ج 1ص.225
( )2واملراد رياضة النفس يف ترصفاهتا فال بدّ من هتذيبها بكل معاين التهذيب.

و ْاهر ْب ِمن ا ْلفتْيا هربك ِمن ْاألس ِد ،وال ْجتع ْل رقبتك لِلن ِ
اس ِج ْسا.
ق ْم عنري يا أبا ع ْب ِد اهلل فقدْ نص ْحت لك وال ت ْف ِسدْ عيل ِو ْر ِدي فإِ رين ا ْمرؤ
ضنِني بِن ْف ِيس والسالم عىل م ِن اتبع ْاهلدى(.)1

الس والسائر هو أبعد من رسم احلروف والكلامت،
إن احلديث عن ّ
والبحث عن أرسار احلسني × فوق التقديرات ،لكن املعاين الغائبة عن الظهور
واإلظهار تعرف ـ إىل حدٍّ ما ـ برسم احلروف والتعابري ولو باإلشارة ألهل
الفطنة ،من هنا نطرق هذا الباب لذوي األلباب حول اإلنسان وصالح رسائره.
من الواقع املتسامل عليه أن اإلنسان ذو جهتني :ظاهرية وباطنية ،فظاهره
املعرب عنه بلفظ
أصبح بمعظم ما فيه حتت جمهر املحسوسات ،وأما باطنه وهو ّ
الس ،فهو مل يزل ضمن عوامل الغيب والسائر ،ومع ذلك فقد وردت آيات
ّ
ّ
ولكل
مباركة كثرية حول السائر وكان فيها ترصيح تارة وتلميح تارة أخرى،
أمر فيه تلميح أبواب ترشد إىل إدراكه ومعرفته.
لذلك نحاول الدخول ملثل هذا الباب وإن كان يصعب علينا ولوجه لنقرأ
عز من قائل﴿ :وهو اهلل ِيف السامو ِ
ات و ِيف األ ْر ِ
ض
بعض اآليات الب ّينات ،قال ّ
ي ْعلم ِرسك ْم وجهرك ْم وي ْعلم ما تك ِْسبون﴾(.)2
رس اإلنسان ،وجهره،
واآلية بحسب الظواهر واضحة يف أمور ثالثةّ :
( )1حيسن مراجعة احلديث بتاممه ،ففيه الدروس البليغة ملن شاء ،راجع بحار األنوار ج 1ص.225
( )2األنعام.3 :

وعمله ،ولسنا بصدد بيان الثاين والثالث ،إنام املراد هو األول ،ألن كل ما يتعلق
تلهى يف
تكون يف مواطن األرسار ،ولكنّه ّ
رسه وأرساره ،فاإلنسان ّ
باإلنسان هو ّ

جتمد عندها ،ولذا أصبح ـ بالعموم ـ ال يألف وال يقبل
حياته بالظواهر ،وكأنه قد ّ
إال ما هو ظاهر حمسوس ،ومن هنا جاء التنديد بذلك يف أكثر من آية ورواية،
وتكفي اإلشارة يف قوله تعاىل﴿ :ذلِك م ْبلغهم رمن ا ْل ِع ْل ِم.)1(﴾..
وأوضح من ذلك إنكارهم ما جاء به األنبياء والرسل واألولياء ^.

بعد البحث والتدقيق يتبني أن ليس لإلنسان نجاة إال يف إصالح وصالح
رسيرته ،وقد قال إمام املتقني × :صالح الس ِائ ِر ب ْرهان ِصح ِة ا ْلبص ِائ ِر(.)2
ويقول × :طوبى مل ِ ْن صلح ْت ِ
رسيرته ،وحسن ْت عالنِيته ،وعزل ع ِن

الن ِ
اس رشه(.)3

تنبيه واشارات :لست هنا يف جماالت التحليل وتوضيح الب ّينات ،إنام تنبيه
وإيقاظ للغافلني والغافالت لع ّلنا نصل إىل النجاة ،لذلك ال بدّ لنا من قرع
رس ذواتنا وإصالح األرسار.
األفكار ،والبحث عن ّ
ألن ذلك حيتاج إىل اجلدّ واالجتهاد ليل هنار ،حيث أننا يف الزمن الذي
أ ِ
خربنا عنه ،وهو ما قاله الرسول املختار | :سي ْأ ِيت عىل الن ِ
اس زمان ختْبث فِ ِيه
( )1النجم.30 :
( )2عيون احلكم واملواعظ ص.301
( )3األمايل للشيخ الطوِس ص ،539بحار األنوار ج 74ص.91

رس ِائره ْم و ْحتسن فِ ِيه عالنِيته ْم طمعا ِيف الدر نْيا ،ال ي ِريدون بِ ِه ما ِعنْد ر رهبِ ْم ،يكون
ِدينه ْم ِرياء ،ال خيالِطه ْم خ ْوف ،يع رمهم اهلل بِ ِعقاب فيدْ عونه دعاء ا ْلغ ِر ِيق فال
ي ْست ِجيب هل ْم(.)1
بتجرد واقع الناس يف هذه األزمنة أن معاين هذه
أال نرى إذا قرأنا
ّ
األحاديث منطبقة عىل واقع حياتنا؟! وان كان هلذه املعاين نامذج يف كل زمن
قوي ين ّبه
وعرص ،ولكنها يف هذا الزمن أوضح وأشمل ،لذلك ال بدّ من نداء ّ
حب الدنيا دون مسكر ،حتى أصبح الناس وكأهنم قد
الضامئر التي أسكرها ّ
مقر.
ممر وليست دار ّ
خلقوا هلا ،مع أهنا دار ّ
لنقرأ أيضا هذا احلديث :عن عيل بن احلكم ،عن عمر بن يزيد قال :إين
ألتعشى مع أِب عبد اهلل × إذا تال هذه اآلية ﴿ب ِل ْ ِ
اإلنْسان عىل ن ْف ِس ِه ب ِصرية ول ْو
خال ِ
اس بِ ِ
أ ْلقى م ِ
عاذيره﴾ يا أبا ح ْفص ما ي ْصنع ْ ِ
اإلنْسان أ ْن ي ْعت ِذر إِىل الن ِ
ف ما
ي ْعلم اهلل ِمنْه؟ إِن رسول اهلل | كان يقول :م ْن أرس ِ
رسيرة أ ْلبسه اهلل ِرداءها إِ ْن
ِ
رشا فرش(.)2
خ ْريا فخ ْري وإ ْن ّ

قد ركربت يف اإلنسان أرسار قد ال تناهلا األفكار ،من هنا نحاول ّ
دق الباب
لع ّلنا نقف عىل بصيص نور ييضء الطريق.
يتلمس الظواهر ابتداء،
فعندما يؤتى باإلنسان إىل هذا الكون املحدود ّ
( )1الكايف ج 2ص ،296وعنه بحار األنوار ج 69ص ،290وهلذه األحاديث مصادر عديدة،
ونذكر البحار لسهولة تداوله وإال فاملصادر أقرب بكثري للقرون األوىل.
( )2الكايف ج 2ص ،296وعنه بحار األنوار ج 69ص.291

يتكرر األمر عنده ،وقد ال يلتفت
ويتدرج نحو املعرفة ،وقد يلمع له ضوء ،وقد ّ
ّ
إىل شهاب أو ضياء.
وعندما تنقيض األيام ينتقل إىل عامل آخر غري الكون الذي قَض به األيام
والشهور والسنوات ،فريى نفسه بكون آخر ،ويف عامل ليس فيه ظاهر وباطن،
وهو الذي كانت تشري إليه اآليات الب ّينات ،كقوله سبحانه﴿ :ي ْوم ت ْبىل
الس ِائر﴾(.)1
وقد سبق هذه اآلية آيات مرتبطة بمعانيها ،وتتبعها آيات فيها إشارات
ملخ ّبآت السائر ،وهي اآليات التي فيها األمر اإلهلي﴿ :ف ْلينظ ِر ْ ِ
اإلنسان ِمم
خلِق﴾(.)2
وهذه السائر التي يف داخل اإلنسان تكشفها اآلية﴿ :إِهن ْم يكِيدون
ك ْيدا﴾( ،)3ولست هنا يف جمال التفسري..
وقد ابتكر اإلنسان يف هذا الزمن الكثري الكثري مما مل يكن سابقا ،وابتكر آلة
فتسجل عليه ّ
كل حركاته
صغرية جدا يضعها حتت يده أو حتى حتت جلده
ّ
وسكناته ،حتى ال ّ
يشذ عنها مهسات كلامته ،ومع ذلك يبقى يف داخل اإلنسان
أرسار ال تكشفها اآلالت املحسوسة ،وال االبتكارات امللموسة ،ومن هنا ندرك
بعض اجلوانب من اآلية﴿ :ي ْوم ت ْبىل الس ِائر﴾(.)4
( )1الطارق.9 :
( )2الطارق.5 :
( )3الطارق.15 :
( )4الطارق.9 :

ويوضح هذا احلديث عن أِب عبد اهلل × شيئا آخر وهو :ما ِم ْن ع ْبد أرس
ت ْاأليام أبدا حتى ي ْظ ِهر اهلل له خريا ،وما ِمن عبد ي ِس رشا فذهب ِ
خريا فذهب ِ
ت
ْ ْ
ْ
ْ
ر ّ
رشا(.)1
ْاأليام أبدا حتى ي ْظ ِهر اهلل له ّ
تتضمن هذه األحاديث الرشيفة معاين اإلخالص يف كل عمل يكون
خالصا لوجه اهلل تعاىل ،وليس ملآرب دنيوية ،من هنا أرشدت اآليات واألحاديث
اإلنسان إىل حقائق األمور.
وكان ال بدّ من إخالص السائر حتى يف إضامر األفكار والضامئر.
إن ألبواب السائر مفاتيح غري مفاتيح أبواب الظواهر ،لذلك ال بدّ من
ِ
حق ،قال رسول اهلل | :م ْن أرس ما ي ْر ِِض اهلل (عز وجل) أ ْظهر اهلل له
ميزان ٍّ
ِ
حيزنه(.)2
سه ،وم ْن أرس ما ي ْسخط اهلل (تعاىل) أ ْظهر اهلل له ما ْ
ما ي ر
فميزان الظواهر والسائر هو رضا اهلل سبحانه ،ومصدر الرضا صفاء
السيرة ،من هنا كان ال بدّ لكل إنسان أن يسعى لنقاء رسيرته ّ
بكل جهد مع
التوسل خلالقه.
ر
إن لصفاء السيرة موازين ،ونشري هنا إىل ميزان يدرك أبعاده العقالء ،وهو
قول أمري املؤمنني × :كان ِ
ت ا ْلفقهاء و ْ
احلكامء إِذا كاتبوا ب ْعضه ْم ب ْعضا كتبوا
بِثالث ل ْيس معهن رابِعة:
من كان ِ
ت ْاآل ِخرة مهه كفاه اهلل مهه ِمن الدر نْيا.
ْ

( )1الكايف ج 2ص.294
( )2األمايل للطوِس ص ،182بحار األنوار ج 68ص.365

وم ْن أ ْصلح ِ
رسيرته أ ْصلح اهلل عالنِيته.
وم ْن أ ْصلح فِيام ب ْينه وب ْني اهلل عز وجل أ ْصلح اهلل له فِيام ب ْينه وب ْني الناس(.)1
قد تقدّ م أن ّ
لكل شء ظاهر وباطن ،واإلنسان كذلك ،وهو يف الباطن
أخفى من غريه ،حيث يمكن معرفة باطن سائر املخلوقات بسهولة ،أما كشف
ورس اإلنسان فليس سهال ،من هنا ينبغي الوقوف حول ذلك ،لئال يقع
باطن ّ

اإلنسان يف حماذير ال حدود له.

رسه ،لذلك ال بدّ له من إصالح باطنه
وبإمكان كل فرد منا معرفة وإدراك ّ

وداخله ،فصالح السيرة متوقف عىل الشخص بذاته ،ألن اإلنسان بعد انقضاء

الترصف ،ولذا يتمنّى الرجوع إىل الدنيا ،ولكن
عمره يف الدّ نيا ال تبق له قدرة عىل
ّ

هيهات!

واآليات يف ذلك واضحة ،منها قوله تعاىل﴿ :لع ريل أ ْعمل ص ِ
احلا فِيام تركْت
كال إِهنا كلِمة هو ق ِائلها و ِمن ور ِائ ِهم ب ْرزخ إِىل ي ْو ِم ي ْبعثون﴾(.)2
فباطن اإلنسان ّ
يدل عىل ظاهره ،وان خت ّيل أن فساد باطنه قد خيفى ،فكثريا
ما ينعكس الباطن عىل الظاهر.
اد ا ْلب ِ
اه ِر ِمن فس ِ
عن اإلمام الصادق × :فساد الظ ِ
اط ِن ،وم ْن أ ْصلح
ْ
ِ
ِ
ِ
الس مل ْ َْيتِ ْك ِس ْرته ِيف ا ْلعالنِي ِة،
رسيرته أ ْصلح اهلل عالنيته ،وم ْن خاف اهلل يف ر ر
( )1األمايل للصدوق ص ،87وعنه بحار األنوار ج 68ص.181
( )2املؤمنون.100 :

وأ ْعظم ا ْلفس ِ
اد أ ْن يرض ا ْلع ْبد بِا ْلغ ْفل ِة ع ِن اهلل ،وهذا ا ْلفساد يتولد ِم ْن ط ِ
ول ْاألم ِل
ْ
و ِْ
احل ْر ِ
ص وا ْلكِ ْ ِرب كام أ ْخرب اهلل عز وجل ِيف ِقص ِة قارون ِيف ق ْول ِ ِه ﴿و ال ت ْب ِغ ا ْلفساد
ِ
ِيف ْاأل ْر ِ
ب امل ْف ِس ِدين﴾(.)1
ض إِن اهلل ال حي ر
وأول ما تنعكس آثار الفساد عىل نفس اإلنسان وذاته ،وقد أ ِمر بالطاعة

والصالح ،يقول أمري املؤمنني × :طوبى ملن صلحت رسيرته ،وحسنت
رشه(.)2
عالنيته ،وعزل عن الناس ّ
فصالح السيرة من أوجب الواجبات ،بل من أعظم املعامالت لإلنسان
السيرة إِذا صح ْت( )3ق ِوي ِ
مع ذاته ونفسه ،وعن اإلمام الصادق × :إِن ِ
ت
ا ْلعالنِية(.)4

عندما نتأمل يف هذه احلياة وأبعادها وآثارها نجد أن اإلنسان هو قطب
الرحى فيها ،وقد جتمعت يف تكوين هذا املخلوق البديع نامذج لكل شء ،حتى
ما ترمز إليه الصفات ،فضال عن حقائق الذوات ،ومن الصفات :اخلري ومعانيه،
والرش وآثاره وما حيويه ،لذلك كان ال بدّ من االمتحان ،من هنا عجزت أقوام
ّ
عديدة عن ادراك حكمة االمتحانات الر ّبانية ،ومما ال ّ
شك فيه أن لكل نوع من
االبتالءات حكمة.
( )1بحار األنوار ج 70ص ،395عن مصباح الرشيعة.
( )2األمايل للشيخ الطوِس ص ،539بحار األنوار ج 74ص.91
( )3ويف بعض النسخ :صلحت.
( )4الكايف ج 2ص ،295وعنه بحار األنوار ج 69ص.289

وقفة إللقاء نظرة :يميل اإلنسان يف هذه الدنيا إىل الراحة ،وقليال ما يرغب
يف اجلدّ واالجتهادّ ،
يتحمل التعب والعناء ،حيث أنه يميل إىل
وأقل من ذلك من
ّ
ِ
وهامل ،بني باحث
الكسل واالرختاء ،ومن هذه الظاهرة يتفاوت الناس بني ِجمدٍّ
عن احلقائق وبني غافل يف أحضان الشهوات ،ولذا قيل :بقدر اجلدر تكتسب
املعايل(.)1
فعندما نحاول البحث يف أعامق تاريخ البرش ّية نجد أن نوعية إدراك
اإلنسان عىل امتداد مسريته عىل هذه األرض عىل قسمني :قسم استكان للدنيا
مر ومل ختدعه زينتها ،ومل يرتضيها غاية ،بل
وشهواهتا ،وقسم نظر إليها واعترب ممّا ّ
بشق األنفس ،بل ال
يراها طريقا ينتهي وممرا فيه صعوبة ،فيختار قطع املسافة ولو ّ
يعبأ باملصاعب أو املتاعب مهام بلغت( ،)2فو ّطن نفسه عىل ّ
كل مشقة.
حتمل املسؤوليات يف
وإذا أردنا أن نبحث بدقة أكثر نجد أن الذين اختاروا ّ
هذه احلياة هم الصفوة من بني البرش ،وأسمى هؤالء وأعالهم منزلة هم األنبياء
مر العصور وتعاقب الدهور ،وهبؤالء استنارت
واألوصياء ومن اقتدى هبم عىل ّ
أفواج البرش ّية يف كل زمن من األزمنة ،ويف كل عرص من العصور ،وهؤالء هم
ذرات
الذين حفظوا إنسانية اإلنسان عىل هذه األرض التي جبِل اإلنسان من ّ
ّ
وتغذى عىل نباهتا.
تراهبا،

من هنا نقف لنقرأ حقائق الوقائع قراءة متد ّبر ال قراءة عابر ،ألن التد ّبر
لإلنسان يفتح لفكره نافذة ملا بعد الدنيا ،فيكون هذا بدء الطريق وليس هنايتها،
( )1شطر من قصيدة طويلة.
ألستسهلن الصعب أو أدرك املنى * فام انقادت اآلمال إال لصابر
( )2وقد قيل:
ّ

ومهام قيل أو يقال نجد أن الرصاع يف هذه الدنيا بني قسمني من بني البرش :قسم
عشق الدنيا ودافع عنها ،وقسم اختار املبادئ والقيم ودافع عنها ،وبعبارة أبسط:
قسم اختار الدنيا ،وقسم اختار اآلخرة ،وال يمكن أن جيتمع هذان القسامن
واملسلكان ،وإن كان معيشهام عىل وجه هذه األرض ،وهنا نورد هذه احلادثة
والتعابري من أعامق التاريخ هلذه األمة ،وهي أفكار جتول عند الكثري.
ِ ِ
ِ
ِ
اين ر ِِض اهلل عنْه قال كنْت ِعنْد
عن حممد ْبن إ ْبراهيم ْب ِن إ ْسحاق الطالق ر
الشي ِخ أ ِِب ا ْلق ِ
احلس ْ ِ
اس ِم ْ
ني ْب ِن ر ْوح قدس اهلل روحه مع مجاعة فِ ِيه ْم ع ِ ريل ْبن ِعيسى
ْ
ِ ِ
ِ
ا ْلق ْ ِ
شء.
رص ري فقام إل ْيه رجل فقال له :أريد أ ْسألك ع ْن ْ
فقال له :س ْل عام بدا لك.
احلس ْ ِ
رب ِين ع ِن ْ
ني ْب ِن ع ِ ٍّيل × أ هو و ِ ريل اهلل؟
فقال الرجل :أ ْخ ِ ْ
قال :نع ْم.

رب ِين ع ْن قاتِلِ ِه لعنه اهلل أ هو عد رو اهلل؟
قال :أ ْخ ِ ْ
قال :نع ْم.

قال الرجل :فه ْل جيوز أ ْن يس رلط اهلل عدوه عىل ول ِ ري ِه؟
فقال له أبو ا ْلق ِ
اس ِم قدس اهلل روحه :ا ْفه ْم عنري ما أقول لك ،ا ْعل ْم أن اهلل
تعاىل ال خياطِب الناس بِشهاد ِة ا ْلعي ِ
ان وال يشافِهه ْم بِا ْلكال ِم ولكِنه عز وجل بعث
إِلي ِهم رسوال ِمن أجن ِ
اس ِه ْم وأ ْصنافِ ِه ْم برشا ِم ْثله ْم فل ْو بعث إِل ْي ِه ْم رسال ِم ْن غ ْ ِري
ْ ْ
ْ ْ
ِصن ِْف ِه ْم وصو ِر ِه ْم لنفروا عنْه ْم ومل ْ ي ْقبلوا ِمنْه ْم.
فلام جاءوهم وكانوا ِم ْن ِجن ِْس ِهم ي ْأكلون الطعام ويمشون ِيف ْاألس ِ
واق قالوا
ْ
ْ
ْ
ْ

ِ
ِ
يشء ن ْع ِجز أ ْن ن ْأ ِيت بِ ِم ْثلِ ِه فن ْعلم
هل ْم أنْت ْم م ْثلنا فال ن ْقبل منْك ْم حتى تأتون [ت ْأتونا] بِ ْ
أنك ْم خمْصوصون دوننا بِام ال ن ْق ِدر عل ْي ِه.
فجعل اهلل تعاىل هلم املع ِجز ِ
ات التِي ي ْع ِجز ْ
اخل ْلق عنْها ف ِمنْه ْم م ْن جاء
ْ
بِال رطوف ِ
اإلنْذ ِار و ْ ِ
ان ب ْعد ْ ِ
اإل ْعذ ِار فغ ِرق مجِيع م ْن طغى ومترد ،و ِمنْه ْم م ْن أ ْل ِقي ِيف
الن ِ
ار فكان ْت عل ْي ِه ب ْردا وسالما ،و ِمنْه ْم م ْن أ ْخرج ِمن ْ
احلج ِر الص ْل ِد ناقة وأ ْجرى
ِ
رض ِعها لبنا ،و ِمنْه ْم م ْن فلِق له ا ْلب ْحر وف رجر له ِمن ْ
احلج ِر ا ْلعيون وج ِعل له
يف ْ
ا ْلعصا ا ْليابِسة ث ْعبانا ف ﴿ت ْلقف ما ي ْأفِكون﴾ ،و ِمنْه ْم م ْن أ ْبرأ ْاألكْمه و ْاأل ْبرص
وأ ْحيا امل ْوتى بِإِ ْذ ِن اهلل تعاىل وأنْبأهم بِام ي ْأكلون وما يد ِخرون ِيف بي ِ
وهتِ ْم ،و ِمنْه ْم م ِن
ْ
الذئ ِ
انْشق له ا ْلقمر وكلمتْه ا ْلبه ِائم ِم ْثل ا ْلب ِع ِري و ر
ْب وغ ْ ِري ذلِك.
فلام أت ْوا بِ ِم ْث ِل ذلِك وعجز ْ
اخل ْلق ِم ْن أمم ِ ِه ْم ع ْن أ ْن ي ْأتوا بِ ِم ْثلِ ِه كان ِم ْن ت ْق ِد ِير
اد ِه و ِحكْمتِ ِه أ ْن جعل أنْبِياءه مع ه ِذ ِه املع ِجز ِ
اهلل تعاىل ول ْط ِف ِه بِ ِعب ِ
ات ِيف حال غالِبِني
ْ
و ِيف أ ْخرى م ْغلوبِني ،و ِيف حال ق ِ
اه ِرين و ِيف حال م ْقه ِ
ورين.
ِ
ِ ِ
ِِ
ِِ
ِِ
ول ْو جعله ْم عز وجل يف مجي ِع أ ْحواهل ْم غالبني وقاهرين ومل ْ ي ْبتله ْم ومل ْ
يمت ِحنْهم الختذهم الناس ِ
آهلة ِمن د ِ
ون اهلل تعاىل وملا ع ِرف ف ْضل ص ْ ِرب ِه ْم عىل
ْ
ْ
ْ
ا ْلبال ِء واملح ِن و ِ
اال ْختِب ِ
ار.
ال غ ِري ِهم لِيكونوا ِيف ح ِ
ولكِنه عز وجل جعل أ ْحواهلم ِيف ذلِك كأ ْحو ِ
ال
ْ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
امل ْحن ِة وا ْلب ْلوى صابِ ِرين و ِيف ح ِ
ال ا ْلعافية وال رظه ِ
ور عىل ْاأل ْعداء شاك ِرين ويكونوا
اض ِعني غري ش ِ
ِ
ِ
اهلم متو ِ
اخمني وال متج ر ِربين.
ْ
ِيف مجي ِع أ ْحو ْ
ولِي ْعلم ا ْل ِعباد أن هل ْم ^ إِهلا هو خالِقه ْم ومد ربره ْم في ْعبدوه وي ِطيعوا رسله
وتكون حجة اهلل تعاىل ثابِتة عىل من جتاوز ْ ِ
الربوبِية أ ْو عاند
ْ
احلد ف ِيه ْم وادعى هلم ر

ِ
الرسل ولِي ْهلِك م ْن هلك ع ْن ب رينة
وخالف وعَص وجحد بِام أت ْت بِه ْاألنْبِياء و ر
حييى م ْن حي ع ْن ب رينة.
و ْ
اهيم ب ِن إِسحاق ر ِِض اهلل عنْه فعدْ ت إِىل الشي ِخ أ ِِب ا ْلق ِ
قال حممد بن إِبر ِ
اس ِم
ْ
ْ ْ
ْ ْ
احلس ْ ِ
ْ
ني ْب ِن ر ْوح قدس اهلل روحه ِمن ا ْلغ ِد وأنا أقول ِيف ن ْف ِيس :أ تراه ذكر ما ذكر
لنا ي ْوم أ ْم ِ
س ِم ْن ِعن ِْد ن ْف ِس ِه؟
فابتدأ ِين فقال ِيل يا حممد بن إِبر ِ
اهيم أل ْن أ ِخر ِمن السام ِء فت ْخطفنِي الط ْري أ ْو
ْ ْ
ْ
ِ
ب إِيل ِم ْن أ ْن أقول ِيف ِد ِ
ين اهلل تعاىل ِذكْره بِر ْأ ِيي
الريح ِيف مكان سحيق أح ر
ْهتوى ِِب ر
و ِم ْن ِعن ِْد ن ْف ِيس ،ب ْل ذلِك ع ِن ْاأل ْص ِل وم ْسموع ع ِن ْ
احلج ِة .)1(#
إن احلديث عن األرسار أشمل وأبعد مما يدور عليه الليل والنهار ،وإنام
نحاول رسم بعض الكلامت لنهج األخيار ،فاألرسار يف احلياة هي نقطة ارتكاز
مؤهل إلدراك ومحل ما تنتجه األفكار ،لذلك ننتقل يف أبحاثنا
الكون ،واإلنسان ّ
الس وكتامنه.
من موضوع آلخر ،ومن باب إىل أبواب ،ومنها حفظ ّ
ت ِْ
يقول أمري املؤمنني × :من كتم ِرسه كان ِ
اخلرية بِي ِده(.)2
ْ
وعنه × :ال ت ِ
ودعن ِرسك م ْن ال أمانة له(.)3
ّ
إن كتم األرسار من خصال املؤمن احلميدة ،وهذا املعنى قد ورد بكثري من

( )1علل الرشائع ج 1ص ،241وعنه بحار األنوار ج 44ص.273
( )2األمايل للصدوق ص ،380وعنه بحار األنوار ج 71ص.187
( )3عيون احلكم واملواعظ ص.517

األحاديث الرشيفة ،منها ما ورد عن اإلمام الرضا × :ال يكون املؤمن مؤمنا
حتى يكون فيه ثالث خصال :سنّة من ر ّبه ،وسنّة من نب ّيه ،وسنّة من ول ّيه.
فأما السنة من ربه فكتامن رسه ،قال اهلل عز وجل﴿ :ع ِ
امل ا ْلغ ْي ِ
ب فال ي ْظ ِهر
عىل غ ْيبِ ِه أحدا * إِال م ِن ْارتَض ِمن رسول﴾(.)1
وأما السنة من نبيه فمداراة الناس فإن اهلل عز وجل أمر نبيه | بمداراة
الناس فقال﴿ :خ ِذ ا ْلع ْفو و ْأمر بِا ْلعر ِ
اجل ِ
ف وأ ْع ِر ْض ع ِن ْ
اهلِني ﴾(.)2
ْ
ْ
وأما السنة من وليه فالصرب يف البأساء والرضاء ،يقول اهلل عز وجل:
﴿والصابِ ِرين ِيف ا ْلب ْأساء والرضاء و ِحني ا ْلب ْأ ِ
س أول ِـئك ال ِذين صدقوا وأول ِـئك
هم املتقون﴾(.)3
إن خري الدنيا واآلخرة جيتمع يف التد ّبر يف هذه السنن الثالث ،وخصوصا
رسه تعاىل ،ويف اآلية أكثر
الثالثة ،التي هي بمثابة الثمرة ملا تقدّ م ،فاألوىل :كتامن ّ
من هداية:

والس املطلق هلل وحده.
األول :أن الغيب
ّ
الثان :أن هذا الغيب يمكن اإلطالع عليه ملن خيتاره اهلل.
الثالثّ :
أن الذي ارتضاه اهلل هلذا االطالع هو الرسول | ،ومن هذا
الفيض والعطاء قد ّ
ترشح لألولياء ^ ،ومن هنا كان علم الكتاب ك ّله عند
( )1اجلن.27-26 :
( )2األعراف.199 :
( )3البقرة ،177 :واحلديث يف أمايل الصدوق ص ،408وعنه بحار األنوار ج 24ص.39

األئمة ^﴿ ،وم ْن ِعنده ِع ْلم ا ْلكِت ِ
اب﴾(.)1
وقد أودع اهلل أرسار الكون عند من أعطاهم علم الكتاب ،وعندهم أرسار
السامء وأنوار احلجاب ،فإن إظهار غيبه( )2قد حت ّقق عىل يدي رسوله املرتَض،
بالتدرج ،وهذا
ومن هنا بدأ إظهار الغيب ،ومن حكمته تعاىل أنّه قد أظهره خللقه
ّ
التحمل دفعة واحدة،
التدرج من باب ال ّلطف يف بق ّية املخلوقات التي ال تستطيع
ّ
ّ
وذلك لقصور وعجز املخلوقات.
وهنا نشري إىل نقطة مهمة وهي أن اهلل تعاىل قد تل ّطف ـ وهو اللطيف ـ
الرسل بالتدريج بدء من آدم ،إىل نوح ،إىل غريهم ،حتى
بخلقه حيث أرسل هلم ر
التحمل ،فكان خاتم األنبياء |.
أصبح لدى البرش ّية قدرة عىل
ّ
ّ
ولكل
التدرج من س ّيد الرسل إىل األئمة ^ كام تقدّ م،
استمر هذا
وقد
ّ
ّ
احلجة
مهمة تتناسب وكل وقت من أوقات الزمن ،ومنها تظهر احلكمة يف ّ
إمام ّ
يتمم مسرية األرسار.
املنتظر عجل اهلل فرجه ،وهو الذي ّ
وأما السنّة األوَل :من نبيه | ،فإهنا تتع ّلق بمعاملة الناس ،ورأس هذه
املعاملة مداراهتم ،ومنها ندرك أن :الدّ ين املعاملة(.)3
وما أحوجنا دائام ملضمون اآلية الواردة حول سنّة نب ّيه ،وهي قوله سبحانه:
﴿خ ِذ ا ْلع ْفو و ْأمر بِا ْلعر ِ
اجل ِ
ف وأ ْع ِر ْض ع ِن ْ
اهلِني﴾(.)4
ْ
ْ
( )1الرعد.43 :
ّ
مستقل.
( )2حيسن مراجعة بحثنا حول موضوع آيات الغيب ،وهو بحث
( )3ال يظهر ان احلديث وارد هبذا النص وان ورد بمضمون قريب منه.
( )4األعراف.199 :

يف هذه اآلية املباركة أمور ثالثة :األمر بالعفو ،واألمر باملعروف،
واإلعراض عن اجلاهلني ،وهذه األمور الثالثة هي من مكارم األخالق ،وقد قال
أمري املؤمنني × :ا ْلع ْفو تاج املك ِ
ارم(.)1
ويف حديث آخر :شيئ ِ
ان ال يوزن ثواهبام :ا ْلع ْفو وا ْلعدْ ل(.)2
ْ
عندما نتأ ّمل ج ّيدا بثمرات العفو نجد أن له آثارا ال تقدر ،وهذا ّ
يدل عىل
مدى انسان ّية اإلنسان ،من هنا تظهر املعادن الصافية ،وبذلك يمتثل أمر اهلل وأمر
رسوله | حيث يقول | :عل ْيك ْم بِا ْلع ْف ِو فإِن ا ْلع ْفو ال ي ِزيد ا ْلع ْبد إِال ِع ّزا
فتعاف ْوا ي ِعزكم اهلل(.)3
العفو من الصفات الرفيعة ،ويكفي أهنا تاج املكارم ،وهي صفة أح ّبها اهلل
ّ
بالتحيل هبا ،وهي صفة من صفاته تعاىل ،ويف اآلية أمر بأخذ
لعباده وأمرهم
العفو ،ومن هذا األمر ندرك أهنا عظيمة األثر
وقد قال اإلمام جعفر بن حممد الصادق ‘ :أال وإِن مك ِ
ارم الدر نْيا و ْاآل ِخر ِة
اب اهلل (عز وجل)﴿ :خ ِذ ا ْلع ْفو و ْأمر بِا ْلعر ِ
ِيف ثالث ِة أ ْحرف ِم ْن كِت ِ
ف وأ ْع ِر ْض
ْ
ْ
اجل ِ
ع ِن ْ
اهلِني﴾(.)4
وعندما نبحث يف هذه الصفات نجد أهنا صفات من سنن املرسلني ^
( )1عيون احلكم واملواعظ ص.19
( )2عيون احلكم واملواعظ ص.297
( )3الكايف ج 2ص ،108وعنه بحار األنوار ج 68ص.401
( )4األعراف ،199 :واحلديث يف أمايل الطوِس ص ،644بحار األنوار ج 68ص.426

واملتقني ،وهي الصفات التي يسعد هبا اإلنسان ،وعليها يدور حمور اإلنسانية،
وهي املعذبة يف هذه األزمان ،وقد يأيت زمن تتحقق فيه هذه الصفات عمليا،
حيث أننا نتك ّلم هبا نظريا يف هذا الزمن ،وقد يكون هلا أهل مل نعرفهم يف هذا
العرص.
يقول اإلمام الصادق × :ا ْلع ْفو ِعنْد ا ْلقدْ ر ِة ِم ْن سن ِن امل ْرسلِني واملت ِقني،
وت ْف ِسري ا ْلع ْف ِو أ ْن ال ت ْلزم ص ِ
احبك فِيام أجرم ظ ِ
اهرا ،وتنْسى ِمن ْاأل ْص ِل ما أ ِص ْبت
ْ
اال ْختِيار ِ
اطنا ،وت ِزيد عىل ِ
ِمنْه ب ِ
ات إِ ْحسانا ،ول ْن جيِد إِىل ذلِك سبِيال إِال م ْن قدْ عفا
اهلل عنْه وغفر له ما تقدم ِم ْن ذنْبِ ِه وما تأخر وزينه بِكرامتِ ِه وأ ْلبسه ِم ْن ن ِ
ور هب ِائ ِه،
ان ِمن ِصف ِ
ان ِصفت ِ
ِألن ا ْلع ْفو وا ْلغ ْفر ِ
ات اهلل عز وجل أ ْودعهام ِيف أ ْرس ِار أ ْص ِفي ِائ ِه
ْ
لِيتخلقوا مع ْ
اخل ْل ِق بِأ ْخال ِق خال ِ ِق ِه ْم وجعله ْم كذلِك.
قال اهلل عز وجل ﴿و ْليعفوا و ْليصفحوا أ ال ِ
حت ربون أ ْن ي ْغ ِفر اهلل لك ْم واهلل
ْ
ْ
غفور ر ِحيم﴾( )1وم ْن ال ي ْعفو ع ْن برش ِم ْثلِ ِه ك ْيف ي ْرجو ع ْفو م ِلك جبار(.)2
ويف حديث عنه | :م ْن كثر ع ْفوه مد ِيف عم ِره(.)3
رس من أرسار
يمتاز اإلنسان بصفاته ،وتظهر حقائقه بأعامله ،والعفو ٌّ
القلوب ،وعندما نقرأ ما جاء به األنبياء واألولياء نجد أهنم كانوا مم ّثلني ألوامر
اهلل سبحانه وآمرين بالعفو ،ويعرف ذلك من سريهتم ومقدار عفوهم عن الناس،
( )1النور.22 :
( )2بحار األنوار ج 68ص.423
( )3كنز الفوائد ص.56

ومن يتص ّفح التاريخ جيد مقدارا ال حرص له من ذلك.
لنقرأ هذا املقطع من كتاب أمري املؤمنني × ملالك األشرت ملّا ّ
واله عىل
مر الدهور.
مرص ،ففيه الدر رر التي تيضء للعقول عىل ّ
اريا ت ْغتنِم أكْلهم ،فإِهنم ِصنْف ِ
قال × :وال تكونن عل ْي ِه ْم سبعا ض ِ
ان :إِما
ْ
ْ
أخ لك ِيف الدر ِ
ين وإِما نظِري لك ِيف ْ
اخل ْل ِق.
ي ْفرط ِمنْهم الزلل وت ْع ِرض هلم ا ْل ِعلل ،وي ْؤتى عىل أ ْي ِدَيِ ْم ِيف ا ْلع ْم ِد و ْ
اخلطإِ،
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ب وت ْرض أ ْن ي ْع ِطيك اهلل ِم ْن ع ْف ِو ِه
فأ ْعط ِه ْم م ْن ع ْف ِوك وص ْفحك م ْث ِل الذي حت ر
وص ْف ِح ِه ...وال تنْدمن عىل ع ْفو وال ت ْبجحن بِعقوبة(.)1
اختص هبا األنبياء والرسل واألولياء
إن األمر بالعرف هو صفة عالية
ّ
وأول ذلك أن يكون اآلمر مؤمترا بام يأمر به من املتابعة ،ومن ذلك
والصلحاءّ ،
أن يكون نفسه أمره بنحو معروف غري منكر(.)2
مطوال يف الفقه،
وهلذا املوضوع ربط يف املجتمعات واألفراد ،وقد بحث ّ
كذلك له أبحاث عند علامء األخالق وغريهم من علامء االجتامع ،ولسنا بصدد
بيانه هنا وإن كان ضمن اآلية.

( )1هنج البالغة ،من الكتاب رقم  ،53كتبه لألشرت النخعي ملا ّ
واله مرص وأعامهلا :أمره بتقوى اهلل
وإيثار طاعته ..وهو من أهم القوانني يف حسن التعامل.
( )2ذكر هذا املعنى بعض املفسين ،راجع تفسري امليزان ج 8ص.397

إن موضوع اجلهل واجلهالء من أصعب املواضيع بحثا وبيانا ،وإن كان
ظاهرا ،ويف اإلعراض عن اجلاهلني أرسار خف ّية تشبه أرسار املوت ،وقد يدرك
البرشي هذه األرسار يف الدنيا ،ألن حقيقة املوت مل تدرك إال بعد مرحلة
العقل
ّ
املعرب عنه باملوت والظالم وما شابه.
احلياة يف الدنيا ،كذلك اجلهل ّ
حيس به صاحبه ،من هنا كانت
فاجلهل وإن كان بدَييا إال أنه داء ال ّ
عرف بتعاريف عديدة ،منها ما قاله إمام العارفني ×:
الصعوبة يف املعاجلة ،وقدّ ّ
اجلهل ممِيت ْاألحي ِ
اء وخم رلد ر
الشقاء.
ْ
ْ ْ
ْ
اجل ْهل داء وعياء.
اجلهل ِيف ْ ِ ِ
رض ِمن ْاآلكِل ِة ِيف ا ْلبدن.
ْ ْ
اإلنْسان أ ر
ْ
اجل ْهل م ْع ِدن الرش.
ْ
اجل ْهل فساد ك رل أ ْمر.
ما أعز اهلل بِج ْهل قط.
اجلهول إِال حدر ْ
ال ي ْردع ْ
احلسام(.)1
عندما ننظر إىل اجلهل وآثاره عىل أرض الواقع نجد أنّه الظالم احلالك
املخ ّيم عىل كثري من عقول البرش ،ويكفي داللة أنّه ج ِعل يف مقابلة العلم ،فكام أن
( )1راجع ميزان احلكمة ،باب اجلهل والكفر.

العلم نور ميضء كاشف للحقائق ،فاجلهل هو الظالم الدامس واملخ ّيم واخلايف
للحقائق عن عقول البرش ونفوسها ،وهذا الدّ اء الذي عجزت عنه األطباء ،وال
يمكن لإلنسان أن يشفى منه إال بدواء من العلامء واحلكامء.

لقد وصف اإلنسان باجلهل ،وهلذا الوصف دالالت وأبعاد يف حياة
اإلنسان ،فعندما نقرأ أكثر من آية يف القرآن نجد أن هذا الوصف خاص
باإلنسان ،وقد جاء يف موارد الذ ّم دون املدح ،كام ورد أن اجلهل نقيض العلم،
وكثريا ما تظهر األشياء بأضدادها ،من هنا يمكننا توضيح بعض املعاين آلثار
تتضمن املعاين اخلف ّية حول اجلهل ،وهي﴿ :وأ ْع ِر ْض ع ِن
اجلهل ،فاآلية املتقدّ مة
ّ
اجل ِ
ْ
اهلِني﴾(.)1
وهناك آية جامعة ،قال تعاىل﴿ :إِنا عر ْضنا ْاألمانة عىل السامو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
ض
و ِْ ِ
حي ِم ْلنها وأ ْشف ْقن ِمنْها ومحلها ْ ِ
اإلنسان إِنه كان ظلوما
اجلبال فأب ْني أن ْ
جهوال﴾(.)2
لست يف مقام بيان معاين التفسري ،إنام ندرك من هذه اآلية بعض اجلوانب،
مهها أن اإلنسان ـ دون غريه من املخلوقات ـ حيمل النقيضني ،ومها :اجلهل
وأ ّ
أخس
والعلم ،ويسمو اإلنسان بالعلم إىل أعىل املراتب ،ويتسافل باجلهل إىل
ّ
الدرجات ،وهنا تكمن األرسار.

( )1األعراف.199 :
( )2األحزاب.72 :

إن أرسار احلياة ومعاين الوجود مبثوثة يف خاليا اإلنسان ،وقد وجد
اإلنسان عىل مفرتق الطرق يف هذه احلياة ،فهو قد محل األمانة من جانب ،ووقع
يف اهلاوية من جانب.
وعندما نقرأ مسرية حياة اإلنسان نجد أنه سار باجتاهني متعاكسني
متضادين مها :اجتاه طريق العلم ،واجتاه مسلك اجلهل.
مما ال ّ
شك فيه أن محل األمانة لدى اإلنسان دليل عىل أمه ّية احلامل
واملحمول ،فاألمانة من اهلل سبحانه هي أمانة العلم ،والذي محلها هو اإلنسان،
فكالمها ذات أبعاد يف هذا الوجود.
ّ
خضم اجلهل ،وعندئذ يكون
يتخىل اإلنسان عن العلم يقع يف
وعندما
ّ
ظلوما﴿ ،و ما ظل ْمناه ْم ولكِ ْن كانوا أنْفسه ْم ي ْظلِمون﴾ ..وكان من نتائج ذلك
اجلهل والكفر واجلحود.
ِ
يقول اإلمام أبو عبد اهلل × :ل ْو أن ا ْلعباد إِذا ج ِهلوا وقفوا مل ْ ْ
جيحدوا ومل ْ
يكْفروا(.)1
من هنا ندرك أن آثار اجلهل ونتائجه هي الكفر ،فالكفر ناتج عن اجلهل،
وقد ورد عن الرسول | أنه قال :إِن ا ْلع ِ
اقل م ْن أطاع اهلل وإِ ْن كان ذ ِميم املنْظ ِر

( )1الكايف ج 2ص ،288ويف املحاسن ج 1ص 216رواه عن أِب جعفر × ،وعنه بحار األنوار
ج 2ص.120

اجل ِ
اهل م ْن عَص اهلل وإِ ْن كان مجِيل املنْظ ِر ع ِظيم ْ
اخلط ِر وإِن ْ
ح ِقري ْ
اخلطر(.)1
فقد جاء الوصف هنا لقسمني من الناس ،ومها عاقل وجاهل ،فالعاقل من
اجل ِ
أطاع اهلل ،واجلاهل من عَص اهلل ،ويرتتب عىل املعايص الكفر ،ولذا قيلْ :
اهل

م ريت وإِ ْن كان ح ّيا(.)2

وقد ورد الكثري يف ذ ّم اجلهل واجلهالء ،من ذلك ما روي عن أمري
املؤمنني ×ِ ْ :
ِ
ْرض عودها وأ ْرض
اجلاهل ص ْخرة ال ينْفجر ماؤها وشجرة ال خي ر
ال ي ْظهر ع ْشبها(.)3
اجل ِ
ويقول × :عمل ْ
اه ِل وبال و ِع ْلمه ضالل(.)4
من هذه الدر رر من األحاديث واآليات ندرك خماطر اجلهل وعاقبة اجلهالء،
ومما قاله اإلمام احلسن عندما سئل :ما اجلهل؟
ان ِمنْها و ِ
ِ
ِ
االستِمك ِ
رسعة ا ْلوث ِ
اال ْمتِناع ع ِن
وب عىل ا ْلف ْرصة ق ْبل ْ ْ
قالْ :
ْ
اجلواب(.)5
اجل ِ
لنقف عند جانب من معاين اإلعراض ،يقول اإلمام ×ْ :
اهل
( )1كنز الفوائد ص ،13وعنه بحار األنوار ج 1ص.160
( )2عيون احلكم واملواعظ ص.45
( )3عيون احلكم واملواعظ ص.63
( )4عيون احلكم واملواعظ ص.342
( )5معاين األخبار ص ،401وعنه بحار األنوار ج 75ص.101

ي ْست ْو ِحش ِمما ي ْأنس بِ ِه ْ
احل ِكيم.
اع ِ
اهل ال يرت ِدع وبِاملو ِ
اجل ِ
ويقول ×ْ :
ظ [بِامل ْو ِعظ ِة] ال ينْت ِفع.
ْ
ويقول × :ل ِ ْلج ِ
اه ِل ِيف ك رل حالة خ ْسان(.)1
إن لإلعراض عن اجلاهلني دالالت عىل أمه ّية واقع احلياة ،ذلك ألن احلياة
تستقر عند اجلهل ،واإلنسان اجلاهل بمنزلة الداء يف نعيم احلياة ،ألن احلياة
ال
ّ
سعادة لإلنسان .واجلهل شقاء بكل معانيه وأبعاده ،فاإلعراض عن اجلاهل
بحسب املعنى والواقع هو إعراض عن الدّ اء الذي فيه خسان لسعادة اإلنسان،
وهذا يعرف من واقع املامرسة العملية.
من صفات اجلاهل :لقد امتاز االنسان بحسن تعامله ،وبام ينتفع وينفع يف
مسرية حياته ،بينام نجد اجلاهل عكس ذلك متاما ،فال ينتفع وال ينفع ،بل يصبح
اجل ِ
بمثابة الداء العضال ،وقد ورد عن رسول اهلل | :و ِصفة ْ
اه ِل :أ ْن ي ْظلِم
م ْن خالطه ويتعدى عىل م ْن هو دونه ،ويتطاول عىل م ْن هو ف ْوقه ،كالمه بِغ ْ ِري
تد ربر(.)2
إن كثريا من األسامء واملسميات تعرف بالصفات ،وهبا يتم ّيز هذا عن ذاك،
وقد تتّحد الصفات بالذات ،فترصفات اإلنسان هي التي ّ
تدل عليه ،فعندما
نقول :جاهل ،معناه أنّه متل ّبس باجلهل ،كذلك عندما نقول :هذا عاقل أو عامل،
فمعنى ذلك أنه متلبس بالعلم ومتّصف بالتع ّقل ،والتع ّقل والتع ّلم من أرفع
صفات اإلنسان ،وقد ال يطلق إال يف مورد الصفات املم ّيزة.
( )1راجع ميزان احلكمة ،باب اجلاهل.
( )2حتف العقول ص ،29وعنه بحار األنوار ج 1ص.129

وقد يتع ّلم اإلنسان اجلاهل فتنتفي عنه صفة اجلهل ،ولكن األجهل هو
الذي ال يسعى لطلب العلم ،وأعظم من ذلك جهال جهل اإلنسان أمر نفسه.
اجل ْه ِل ْ
يقول × :ر ْأس ْ
اجل ْور( ،)1ومن هنا ندرك ما قيل :الناس أ ْعداء ما

ج ِهلوا(.)2

يقول اإلمام × :ال تعادوا ما ْجتهلون ،فإِن أكْثر ا ْل ِع ْل ِم فِيام ال ت ْع ِرفون(.)3
وقفة عند احلديث :عندما نقف مع أنفسنا بتأمل وإنصاف نجد أننا غري
منصفني هلا ،فإن ما نجهله أكثر بكثري ممّا ندّ عي معرفته ،ومن هنا ال بدّ من إعادة
النظر يف ّ
كل ما نعرفهّ ،
ألن اإلنسان غالبا ما جيعل نفسه ميزانا ،وهذا نوع من
اجلهل ،وإن كان اإلنسان عاملا يف الظاهر.
فال بد للعامل أن يعرف نفسه أوال ،وإال كان جاهال وإن قرأ احلروف.
من جهل شيئ ًا عابه :يعيش اإلنسان يف هذه احلياة بني هنجني متعاكسني:
ٍّ
الرش ،ونتاج العلم اخلري،
ومها اجلهل والعلم،
ولكل أهل ونتائج ،فنتاج اجلهل ّ
والرش ،وخيتص اإلنسان
ومن هنا كان االفرتاق يف مسرية حياة اإلنسان بني اخلري
ّ
والرش بوسائله ،وعندما يسري حتت
هبذين الوصفني ،ومنه يصدر اخلري بأسبابه،
ّ

الرش منه حتام ،وعندما يسري حتت جناح العلم يفيض منه
مظلة اجلهل يصدر ّ
اخلري ،ولذا ال بدّ لإلنسان أن حي ّقق امليزان لنفسه ،ألن السري عائد له مهام قيل أو

( )1عيون احلكم واملواعظ ص ،263ميزان احلكمة ،باب تفسري اجلهل.
( )2هنج البالغة ج 4ص ،42وعنه بحار األنوار ج 1ص.219
( )3عيون احلكم واملواعظ ص ،521ميزان احلكمة ،باب اإلنسان عدو ملا جيهل.

يقال.
اخل ْ ِري ك رل ِه ،و ْ
ولذا نقرأ ما جاء عن الرسول | :ا ْل ِع ْلم ر ْأس ْ
اجل ْهل ر ْأس
الرش ك رله(.)1
ر
اجل ْهل م ْوت( ،)2وعنه ×ْ :
ويقول أمري املؤمنني ×ْ :
اجل ْهل أ ْصل ك رل
رش(.)3
ٍّ
الرش.
وعندما يبقى اإلنسان جاهال يف هذه احلياة يغرق بنار ّ
شء
ومن أروع ما قيل حول ذلك هو قول أمري املؤمنني × :ا ْبن آدم أ ْشبه ْ
ار :إِما ن ِ
اقص بِج ْهل ،أ ْو ر ِ
بِامل ْعي ِ
اجح بِ ِع ْلم (.)4
فك ّلام ازداد اإلنسان جهال تسافل نحو النقص ،وك ّلام اتقن العلم رجحت
ك ّفة ميزانه ،من هنا ندرك عظمة العلم ورفعة شؤون العلم ،والفضائل حول
العلم ال حتصيها أقالم العلامء ،وال تناهلا أيدي اجلهالء ،وكيف ينال اإلنسان علام
يعاديه ،وقد ورد عن اإلمام ×ْ :
اجل ْهل بِا ْلفض ِائ ِل ِم ْن أ ْقب ِح الرذ ِائل(.)5
ونحاول إلقاء نظرة حول اجلهل واجلهالة ،لع ّلنا نتدارك شيئا يف بق ّية حياتنا،
وال نقف عند اجلهل الذي هو موت قبل املوت ،بل هو داء وليس له دواء غري
عدو لدود يسي يف خاليا وطينة اإلنسان ،بمثابة الدم يف
طرده بالعلم ،وهو ٌّ
( )1بحار األنوار ج 74ص.175
( )2مستدرك الوسائل ج 12ص.67
( )3ميزان احلكمة ،باب اجلهل والكفر.
( )4حتف العقول ص ،150بحار االنوار ج 75ص.50
( )5عيون احلكم واملواعظ ص.20

احلي.
اجلسم ّ
عرِض أم ماذا؟
يت أم أنه
أقول إهنا حماولة ملعرفة اجلهل ،وهل أنه ذا ّ
ّ
إىل هنا ال أدري ،وإنام أحاول البحث.
لننظر أوالً إىل املخلوقات احل ّية ،فهي أرض ّية وسامو ّية ،من مالئكة وج ّن
وإنسان وحيوان ،وللمالئكة شأن خاص ،وليس اجل ّن من موارد بحثنا ،واحليوان
ال يوصف بالعلم واجلهل والعقل ،فيبقى املقصود هو االنسان ،وهو الذي
يوصف بأنه جاهل أو عامل.
والعلم واجلهل نقيضان كام هو معروف ،واإلنسان واحد مركّب من
ما ّديات ومعنو ّيات.
واإلنسان ثاني ًا هو آخر هذه املخلوقات عىل هذه األرض ،وعندما أهبط
بنص اآلية املباركة﴿ :وعلم آدم األ ْسامء﴾(.)1
إليها ابتداء كان متس ّلحا بالعلم ّ
ولكن هذا التعليم لألسامء ك ّلها كان يف السامء ،ومن ذلك ندرك أن العلم
كسبي وليس ذاتيا(.)2
املطلوب عند اإلنسان
ٌّ
ونالحظ ثالث ًا أن اإلنسان ال يرض أن يوصف باجلهل وإن كان جاهال،
ويفرح إذا وصف بالعلم وإن مل يكن عاملاّ ،
ويدل هذا بالوجدان عىل إدراك الفطرة
( )1البقرة.31 :
( )2ويف هذا املوضوع أبحاث كثرية حول العلم ال ّلدين والكسبي ،والقابلية والفطرة ،وما شابه
ذلك ،وليس هذا حملها.

عند اإلنسان ملا هو منبوذ أو حمبوب بذاته ،فالعلم حمبوب واجلهل مبغوض ،ومع
ذلك نجد أن الكثري من بني البرش ينغمسون يف بحور اجلهالة مع بغضهم للجهل،
وحيبون العلم وإن مل يذوقوه.
رابع ًا :يوصف اإلنسان أيضا بالعقل كام يوصف يف املقابل باجلهل ،وهنا
نقول ّ
أن العلم والعقل متالزمان ومتّحدان ،ال ّ
ينفك أحدمها عن اآلخر يف حقيقة
يفرق بينهام يف التفاصيل العلم ّية أثناء التوضيحات واملوارد،
اإلنسان ،وإ ّنام ّ
فالعلم حقيقة هو لإلنسان ،سواء كان عىل هذه األرض أو عىل كوكب آخر،
فاإلنسان بدون علم هو ّ
أقل من احليوان ،وليس هو إنسانا باملعنى احلقيقي ،ألنه
خلق للعلم ،وال نجاة له دون العلم.
قال اإلمام الصادق ×ْ :
اجل ْهل صورة ركرب ْت ِيف بنِي آدم ،إِ ْقباهلا ظ ْلمة
وإِ ْدبارها نور ،وا ْلع ْبد متق رلب معها كتق رل ِ
ب ال رظ رل مع الش ْم ِ
س.
اهال بِ ِ
اإلنْس ِ
جتده ج ِ
خص ِ
ان تارة ِ
ال ن ْف ِس ِه حا ِمدا هلا ع ِ
أ ال ترى إِىل ْ ِ
ارفا بِع ْيبِها
اع ِه س ِ
جتده عاملِا بِطِب ِ
ِيف غ ِري ِه س ِ
اخطا ،وتارة ِ
اخطا هلا ح ِامدا هلا ِيف غ ْ ِري ِه ،فهو متق رلب
ْ
ِ
ِ
ِ
ب ْني ا ْلع ْصمة و ْ
اخل ْذال ِن.
فإِ ْن قابلتْه ا ْل ِعصمة أصاب وإِ ْن قابله ْ ِ
اخل ْذالن أ ْخطأ.
ْ
اال ْعتِقاد بِ ِه ،و ِم ْفتاح ا ْل ِع ْل ِم ِ
اجله ِل الرضا و ِ
ِ
اال ْستِ ْبدال( )1مع إِصاب ِة
وم ْفتاح ْ ْ ر
موافق ِة الت ْوفِ ِيق.
(ّ )1
كأن املراد أن مفتاح العلم طلبه ،وهو استبدال اجلهل بالعلم.

ِ
وأدنى ِصفة ْ ِ
استِ ْحقاق ،وأ ْوسطه ج ْهله بِ ْ
اجل ْه ِل،
ْ
اجلاه ِل د ْعواه ا ْلع ْلم بِال ْ
وأ ْقصاه جحوده ا ْل ِع ْلم.
اجلهل والدر نْيا و ِْ
ِ
ِ
احل ْرص فا ْلك رل ِمنْه ْم
شء إِ ْثباته حقيقة ن ْف ِيه إِال ْ ْ
ول ْيس ْ
احد وا ْلو ِ
كو ِ
احد ِمنْه ْم كا ْلكل(.)1
وهذا احلديث حيتاج إىل تفسري وتوضيح.

لقد أوقفني كثريا حديث جامع منسوب لإلمام الصادق × :اجتهد يف
السّ ،
السَ ،يلك
فإن بركته كثرية ..ومن تعلم علم العالنية وترك علم ّ ّ
تع رلم علم ّ ّ
وال يسعد(.)2

من هذا احلديث الرشيف ندخل إىل أبواب واسعة تتع ّلق ّ
بكل ما يدور
حول اإلنسان:
األول :تكوين اإلنسان.
الثان :صفاته ومم ّيزاته.
الثالث :غايته ودوره.
مكون من جانب ما ّدي حمسوس،
األول :لقد أصبح واضحا أن اإلنسان ّ
( )1بحار األنوار ج 1ص ،93عن مصباح الرشيعة.
( )2كتاب احلياة ملحمد رضا حكيمي ج 1ص ،153فصل ،16وبحر املعارف لعبد الصمد اهلمداين
ج 2ص ،329ومل نعثر عليه يف أ ّمهات املصادر ،فيام نسبه أمحد بن عيل الرفاعي الكبري املتويف يف
القرن السادس إىل حممد بن الفضل السمرقندي (حالة أهل احلقيقة مع اهلل تعاىل ص.)46

ومن جانب روحي معنوي ،ولكال اجلانبني تفاصيل ال حرص هلا ،ولسنا هنا
بصددها ،وإنام نحاول اإلشارة للصفات والغايات ،فنقول وبه نستعني:
اإلنسان بام هو إنسان نقطة ارتكاز يف هذا الكون ،وهو مرتبط به ارتباطا
وثيقا ال ّ
ينفك عنه ،وليس بإمكانه اخلروج من الكون وما فيه ،وقد أوجده خالقه
برتكيبات مم ّيزة جدا.
لقد جنحنا كثريا يف هذه األزمان عن واقع اإلنسان ،وحصل هذا اجلنوح
واالنحراف عندما مل نت ّخذ املنهج القويم لسرينا ،فاإلنسان يرجع من جهة تكوينه
إىل أصل واحد وال فوقية ألحد عىل غريه ،وليس أحدهم أفضل أو أرشف بل هم
من جهة أصل اخللقة سواء ،ك ّلهم من آدم وآدم من تراب ،ال فضل ألبيض عىل
وبدَيي.
أساِس
أسود ،وهذا أصل
ّ
ٌّ

يقول القرآن الكريم﴿ :يا أ رَيا الناس إِنا خل ْقناكم رمن ذكر وأنثى وجع ْلناك ْم
شعوبا وقب ِائل لِتعارفوا إِن أكْرمك ْم ِعند اهلل أتْقاك ْم إِن اهلل علِيم خبِري﴾(.)1

تشري اآلية إىل أن األصل واحد ،والغاية التعارف والتآلف وليس التفاخر
واالستكبار ،قال | يوم فتح مكة :أَيا الناس لِيب رل ِغ الش ِ
اهد ا ْلغ ِائب :إِن اهلل
ر
اجل ِ
تبارك وتعاىل قدْ أ ْذهب عنْك ْم بِ ْ ِ
اإل ْسال ِم ن ْخوة ْ
اهلِي ِة والتفاخر بِآب ِائها
وعش ِائ ِرها.
أ رَيا الناس إِنك ْم ِم ْن آدم وآدم ِم ْن طِني ،أال وإِن خ ْريك ْم ِعنْد اهلل وأكْرمك ْم
( )1احلجرات.13 :

عل ْي ِه ا ْلي ْوم أتْقاك ْم وأ ْطوعك ْم له(.)1
فليس لإلنسان دخل يف التكوين ،وإنام له دخاله فيام يتعلق باالكتساب،
املعرب
ومن ذلك التقوى التي يمتاز هبا اإلنسان عن غريه ،وهي ترجع لألمر الثاين ّ
عنه بالصفات ،من هنا يمكن القول ّ
أن أرقى صفة جتب عىل اإلنسان هي صفة
ّ
واحلث عىل العلم يف رشيعة اهلل ال حرص له ،بدء من حكم العقل ومن
العلم،
القرآن الكريم واألحاديث الرشيفة ،وهي صفة رفيعة ،وهذه الصفة هي املنطلق
الصحيح لكل معرفة ،وبعبارة خمترصة أن اإلنسان قد وجد للعلم ،وعندما ال
يسعى له يكون قد استجاب للجهل ،واجلاهل دائام كأنّه مل يكن!
يقول اإلمام الصادق × :م ْن تعلم هللِ (عز وجل) وع ِمل هللِ وعلم هللِِ،
وت السامو ِ
د ِعي ِيف ملك ِ
ات عظِيام ،و ِقيل :تعلم هللِ وع ِمل هللِ وعلم هللِ(.)2
والتع ّلم هلل يشمل علم الظاهر والباطن ،وهنا يكمن علم األرسار ،ومن
السّ ،
فإن بركته كثرية(.)3
هنا ندرك القول املتقدم :اجتهد يف تعلم علم ّ ّ
فالعلم طريق للسعادة بكل معاين الكلمة ،واجلهل طريق الشقاء بكل
أبعاده ومعانيه ،وعن النبي | :ا ْل ِع ْلم ِع ْلام ِن ِع ْلم عىل ال رلس ِ
ان فذلِك حجة عىل
ا ْب ِن آدم ،و ِع ْلم ِيف ا ْلق ْل ِ
ب فذلِك ا ْل ِع ْلم النافِع (.)4
واألحاديث حول العلم ال حرص هلا ،ومن أقوال اإلمام الصادق ×:
( )1كتاب الزهد ص ،56وعنه بحار األنوار ج 21ص.138
( )2األمايل للطوِس ص ،47وعنه بحار األنوار ج 2ص ،29وقريب منه يف الكايف ج 1ص.35
( )3تقدّ م ذكره قريبا قبل صفحتني.
( )4عوايل اللئايل ج 1ص ،274وعنه بحار األنوار ج 2ص.33

العلم أصل كل حال سن ّي ،ومنتهى كل منزلة رفيعة ،ولذلك قال النبي |:
طلب العلم فريضة عىل كل مسلم ومسلمة ،أي علم التقوى واليقني.
ِ
الص ِ
ني وهو ِع ْلم م ْع ِرف ِة الن ْف ِ
س وفِ ِيه
وقال عيل × :ا ْطلبوا ا ْلع ْلم ول ْو بِ ر
م ْع ِرفة الر رب عز وجل(.)1
السّ ،
فإن بركته كثرية..
تقدّ م يف احلديث :اجتهد يف تعلم علم ّ ّ
وقد أملحنا إىل أمرين مها :تكوين اإلنسان وبعض صفاته ،ونقول :أن األهم
فيام يتع ّلق باإلنسان هو الغاية التي يصل وينتهي إليها ،والغاية بالنسبة لإلنسان
بمثابة الثمرة للشجرة.
متر بأدوار ومراحل حتّى تصل لكامل نضوجها ،فغاية وجود
فالثمرة ّ
اإلنسان هو الكامل ،وهنا نحاول اإلشارة إىل ما يوصل إىل الكامل املنشود.
ولإلنسان كامل حمسوس وكامل أبعد من ذلك ،ومن هنا يفرتق عن بقية
املخلوقات ،فجميع املخلوقات تقف عندما تصل إىل منتهى كامهلا ،أما اإلنسان
املادي بكل جوانبه ،وكامل يسري إىل ما هو أسمى
فهو ذو كاملني :كامل يتع ّلق ببدنه
ّ
من بدنه وما ّدياته ،وهو كامل نفسه اإلنسانية ،وهي التي ال تقف عند حدّ حمدود
بذاهتا.

الس فال نعني أن الس أمر ال يعرف ،بل هو كامن بذات
عندما نقول :علم ّ
( )1مصباح الرشيعة ص ،13وعنه بحار األنوار ج 2ص.31

اإلنسان ،وليس شيئا غائبا يبحث عنه ،بل هو معه ال يفارقه بدء من تكوينه مرورا
بكل مراحل وجوده وسريه ،وعندما يبحث الباحثون حول اإلنسان عموما ،من
وجوده إىل مسرية حياته إىل بقائه جيدون ترابطا بخطوط عريضة ،لذلك تشاهبت
األمور.
وقفة متأمل :عندما نقرأ حول اإلنسان وجوانب حياته يف هذا الكون نجد
مسالك ومناهج عديدة للباحثني ،ونجد أقواال وحتاليل من مجيع الطبقات ،من
حكامء وفالسفة وعلامء ،قدماء ومتأخرين ..كل هؤالء حاولوا البحث عن
تعرض جلوانب علم األرسار.
جانب أو أكثر ،لكن مل نجد إال قليال ممن ّ
ولع ّلنا لن نعثر عىل مثل هؤالء الق ّلة القليلة ،لذا فإنا نحاول أن نديل بدلو
صغري ،لع ّلنا نضع فيه قطرة ماء من ماء احلياة.

بسم اهلل نبدأ ،ومنه املبدأ..
إن أرسار األبرار مبثوثة يف آيات القرآن احلكيم ،وأمثالنا ال يعرف منها
سوى اإلسم وبعض املعاين التي يرسمها لنا الفكر املحدود ،أو بعض األفكار.
من هنا أحاول أن أقف عىل جوانب هذا البحر ّ
لعيل أحسن شيئا من
اخلوض ..ويبقى األمل بابا للطموح ،مع يقيني أنه بحر غري البحور!
أوالً :إن موقع اإلنسان يف هذه الدنيا بني وصفني متضا ّدين :وصف
الفضائل ،ووصف الرذائل.
ثاني ًا :تكمن الصعوبة يف حتديد هذين الوصفني ،فعندما نقرأ أقواال لعلامء

األخالق يقولون ّ
أن الفضيلة واقعة بني رذيلتني ،فالكرم مثال واقع بني رذيلة
البخل ورذيلة اإلرساف ،وهكذا هناك تعاريف كثرية للحكامء والعلامء والفقهاء
وغريهم من الفالسفة وأهل النظر.
ّ
كل هذه العناوين والتعاريف تبقى يف عوامل األلفاظ واملعاين املحسوسة،
مع العلم ّ
أن بحثنا هنا يتع ّلق بلفظ األرسار ،واالرسار هي أول املخلوقات ،وهي
تتكون احلياة بعدها ،فللمخلوقات من حيث الوجود مراحل
التي بدأت
ّ
ومراتب ،وهلا أصل ،وقد قال علامء احلكمة أن الوجود أصيل ،ولست هنا يف
التعرف أن يكون لدينا
التعرف ،ومرادنا من ّ
مقام األبحاث الفلسف ّية ،بل نحاول ّ
بصيص خيط من نور نسري عىل هدى ضيائه ،حتى ال نبقى مع النظريات
والعموميات التي حتمل الكثري من املعاين والتحليالت ،فكل آية أو رواية تتضمن
جوانب من األرسار.
وقد بدأنا هذا البحث من األرسار إىل عوامل األنوار ،فعوامل األنوار منها
تتدرج نحو األرسار ،وأرسار األكوان قد بدأت بعد وجود النبي وآله
ّ
األطهار ^.
حديث رشيف :وهو من الباب األول :باب العقل واجلهل ،عن أِب
استنْطقه ثم قال له :أ ْقبِ ْل ،فأ ْقبل.
جعفر × قال :ملا خلق اهلل ا ْلع ْقل ْ
ثم قال له :أ ْدبِ ْر ،فأ ْدبر.
ِ
ب إِيل ِمنْك ،وال أكْم ْلتك
ثم قال :وعز ِيت وجال ِيل ما خل ْقت خ ْلقا هو أح ر
إِال فِيمن أ ِحب ،أما إِ رين إِياك آمر وإِياك أهنى وإِياك أع ِ
اقب وإِياك أثِيب (.)1
ر
ْ
ْ
( )1الكايف ج 1ص.10

يتضمن هذا احلديث الرشيف الكثري من األرسار واإلعالن ،منها ما هو
ظاهر ومنها ما هو باطن ،وفيه معاين ال حرص لعدّ ها ،وفيه من األلفاظ :اخللق،
احلب ،اإلكامل ،األمر والنهي ،العقاب
والعقل ،اإلقبال واإلدبار ،القسم،
ّ
والثواب.
من يدرك أبعاد معاين هذه التعابري؟ ومن ينال مراميها؟ بل من يقدر عىل
إظهار أرسارها؟
مما ال ّ
شك فيه أنه ال يعرف أرسار هذه املعاين سوى أهل بيت
العصمة ^ ،وأما بقية البرش ّ
فكل يأخذ من هذه البحور بمقدر وعاء قلبه،
ويبرص من هذه األنوار بقدر صفاء بصريته ،مع رشوط عديدة أمهها التوفيق من
خالقه.
ومن غاص يف بحور األحاديث الرشيفة أمكن له إدراك بعض املعاين ،ألن
األحاديث يعضد بعضها بعضا ،كام تظهر اآليات معاين بعضها من بعض ،فقد
ورد عن النبي |ّ :أول ما خلق اهلل نوري ،ويف رواية :أول ما خلق اهلل روحي،
ويف حديثّ :أول ما خلق اهلل القلم(.)1
وهذه النامذج كثرية يف األحاديث الرشيفة حول ّأول ما خلق ،واحلديث هنا
تنوعت التعاريف اللفظية يف ماه ّية العقل ،وممّا ع ررف به :أنه
أشار إىل العقل ،وقد ّ
جوهر ال تع ّلق له باألجسام بوجه ال وجودا كاألعراض وال فعال وترصفا

( )1رشح أصول الكايف ج 1ص.216

كالنفوس وال باجلزئية واالمتزاج كاملادة والصورة(.)1
األلفاظ إشارات للمعان :ورد يف احلديث هنا :ما خلقت خلقا هو أحب
إ ّيل منك ،وال أكملتك إال فيمن أحب.
موجه هنا للعقل ،وعندما ننظر للمخلوقات نجد أن من
ولفظ
(حب) ّ
ّ
يتّصف منها بالعقل :املالئكة واإلنسان ،واملراد هنا ـ واهلل العامل ـ اإلنسان ال
نتدرج يف املعرفة وما ّ
دل عليه الربهان والوجدان نجد أن أول
سواه ،وعندما ّ
خملوق هو حممد | ،وعندما نبحث فيام جاء عن اهلل سبحانه ندرك أن أحب
املخلوقات إىل اهلل عز وجل هو حممد وآله األطهار ^ ،فمن الدليل والربهان
واإلدراك والوجدان أن أهل بيت العصمة ^ هم أول ما خلق اهلل ،وهم
األحب عند اهلل تعاىل ،وهذا ال خالف عليه عند مجيع األنبياء والرسل وعند مجيع
ّ
العقالء األتقياء ممّن آمن برساالت السامء ،فمحمد | أول خملوق يف عوامل
األنوار(.)2
وحممد | هو آخر مبعوث من األنبياء والرسل ،ويف هذا االبتداء
واالنتهاء دالالت كثرية ،وفيه معاين رفيعة ،بل فيه حرص لنبع العطاء والفضائل،
ومصدر ّ
بث اخلريات ،بل أكثر من ذلك فهو مستودع األرسار ومظهر األنوار
للخالق اجل ّبار.
وهنا يمكن القول ّ
أن إظهار احلقائق من كتامن أرسار الوجود حيتاج حلامل
( )1من تعاريف الفيلسوف ّ
ّ
املتأهلني ،املال صدرا ،راجع رشح أصول الكايف ج1
الفذ صدر
ص.216
( )2راجع بداية البحث جتد أن أحاديث األنوار دالة عىل ذلك.

هلا ،ومهام كانت التعابري بحروف األلفاظ تبقى قارصة عن اإلحاطة باملعاين،
ولكن ال بدّ من اإلشارة لذوي األفهام..
فإن احلقائق ّ
تتجىل بالظهور عند أرباهبا ،وقد قيل :الوجود خري حمض.
فال بدّ أن يكون ّأول املخلوقات من املوجودات هو األكمل يف ّ
كل معانيه،
وليس يف املخلوقات شء أكمل من س ّيد الكائنات صلوات اهلل عليه وعىل آله،
فهو اخلري املحض ،واألرشف يف املخلوقات.
حب اخلالق ليس كحب املخلوق ،وهو | أحب اخللق إىل
حبيب اهللّ :
فمنور الساموات
اهلل تعاىل ،من هنا تبدأ مظاهر األرسار بمصابيح األنوار،
ّ
املخفي ،وهنا إشارة إىل احلديث القدِس:
واألرض وما بينهام هو املظهر للكنز
ّ
كنت كنزا خمفيا فأحببت أن أعرف فخلقت اخللق لكي أعرف(..)1
وحتى ال نسبح كثريا يف جلج األنوار حيسن القول أن أحب اخللق له تعاىل
سمي | :حبيب اهلل.
هو األقرب ،ولذا ّ
واحلب كان ترابط الكون ،وما فيه من املخلوقات منجذب
وهبذا احلبيب
ّ
حلبيب حمبوب اهلل ،األول من املخلوقات من السادقات(.)2
وأوضح ما يمكن أن يكون شاهدا﴿ :فكان قاب ق ْوس ْ ِ
ني أ ْو أ ْدنى * فأ ْوحى
إِىل ع ْب ِد ِه ما أ ْوحى﴾(.)3
( )1بحار األنوار ج 84ص.344
( )2السادقات هي احلجب.
( )3النجم.10-9 :

األحب واألكمل ،فكامل املخلوق مستمدٌّ من كامل
لذلك كان | هو
ّ
أحب(.)1
خالقه ،حيث ال يصدر الكامل إال مما هو أكمل :وال أكملتك إال فيمن ّ
التعرف عىل بعض جوانب أرسار اإلنسان ،نقف عاجزين
عندما نحاول ّ
عن اخلوض يف ذلك ،ألننا ال نملك املفتاح احلقيقي إالّ ممّن اختارهم اهلل سبحانه
هلداية اخللق ،وقد انحرصت اهلداية بخاتم األنبياء وآله األوصياء ^ ،من هنا
ندرك أن ابتداء املعرفة ّ
لكل موضوع يتع ّلق باإلنسان ال بدّ أن يكون املصدر من
كنوز علمهم(.)2
قال رسول اهلل | :إِن اهلل عز وجل خلق ا ْلع ْقل ِم ْن نور خمْزون مكْنون
ِيف سابِ ِق ِع ْل ِم ِه التِي مل ْ يطلِ ْع عل ْي ِه نبِ ٌّي م ْرسل وال ملك مقرب ،فجعل ا ْل ِع ْلم ن ْفسه
احلياء عيني ِه و ِ
الز ْهد ر ْأسه و ْ
احلكْمة لِسانه والر ْأفة مهه والر ْمحة
وا ْلف ْهم روحه و ر
ْ ْ
ني و ْ ِ ِ
ق ْلبه ،ثم حشاه وقواه بِعرش ِة أ ْشياء :بِا ْلي ِق ِ
الصدْ ِق والسكِين ِة
اإليامن و ر
وِْ
اإل ْخال ِ
الر ْف ِق وا ْلع ِطي ِة وا ْلقنو ِع والت ْسلِي ِم و ر
الشكْر(.)3
صو ر
اختص هبا اإلنسان هي نعمة العقل ،وهبذه النعمة
من أكرب النعم التي
ّ
حتق ّقت سعادة اإلنسان يف هذه الدنيا ،فالوجود وان كان هو أعظم نعمة إال أنه ال
( )1تقدّ م ذكر احلديث.
رشقا وغ رربا ل ْن
( )2إشارة إىل أن مصدر كل علم من النبي وآله األطهار ^ ،فعن أِب جعفر × :ر
ِ
جتدا ِع ْلام ص ِحيحا إِال ش ْيئا خيْرج ِم ْن ِعن ِْدنا أ ْهل ا ْلب ْيت (بصائر الدرجات ج 1ص.)10
( )3اخلصال ص ،427وعنه بحار األنوار ج 1ص ،107واحلديث طويل فيه تفاصيل ،فراجع.

احلجة الباطنة ،وتقابلها احلجة
قيمة لوجود اإلنسان دون العقل ،وهذا العقل هو ّ
الظاهرة ،فالباطنة العقل والظاهرة الرسل واألنبياء ^..
وعندما يستجيب اإلنسان للحجتني ينال الفوز ،ومن هنا ندرك العناية
خصته بام حي ّقق له السعادة يف الدارين ،ومها الرسول
اإلهلية باإلنسان ،التي ّ
الباطني وهو العقل ،والرسول الظاهري وهو الرسول املبلغ.
من هنا ندرك مدى الرتابط بني الرسول الباطني والرسول املب ّلغ الظاهري،
وهذا الرتابط ال ينفك بينهام ،فبالعقل يدرك اإلنسان احلقائق التي يأيت هبا املب ّلغ،
وبدون تطبيق هذه احلقائق ال يتحقق املطلوب.

عندما نحاول معرفة احلقائق يف هذه احلياة ،نجد أن واقعنا يف هذه الدنيا ال
حيتاج إىل كثري من األدلة عليه ،فوجود اإلنسان واقع ملموس ،وما يبقى اإلنسان
خائفا منه هو مصريه بعد هذه الدنيا ،فإنّه يشاهد القوافل من البرش تنتقل من هذه
احلياة فوجا بعد فوج ،وجيال بعد جيل ،كام تأيت األفواج إىل هذه الدنيا.
وهذا الواقع ال حيتاج اىل نظر ّيات وحتليالت ،حيث يدركه أبسط إنسان
ويراه الصغري والكبري ،وحتى اجلاهل ،فضال عن العاقل والعقالء.
وقد أوضح الرسل واألنبياء واألئمة واألولياء للقايص والداين أن هناك
حياة بعد هذه الدنيا ،وقد أحسنوا البالغ والبيان ،وحذروا العواقب لإلنسان،
فاستجاب قسم من العقالء وآمن والتزمٌّ ،
مهته وعقله.
كل بقدر ّ
وعندما نبحث يف األمم السابقة واحلارضة نجد قسمني من الناس :قسم
ومترد ،من هنا ندرك عواقب ونتائج الفعلني.
آمن وجتاوب ،وقسم أنكر ّ

لنقرأ هذه الكلامت عن إمامنا الكاظم × :يا هشام إن لقامن قال البنه:
تواض ْع ل ِ ْلح رق تك ْن أ ْعقل الناس ...يا بني إِن الدر نْيا ب ْحر ع ِميق قدْ غ ِرق فِيها عامل
كثِري ،ف ْلتك ْن س ِفينتك فِيها ت ْقوى اهلل ،وح ْشوها ْ ِ
اإليامن ،و ِرشاعها التوكرل ،وق ريمها
ا ْلع ْقل ،ودلِيلها ا ْل ِع ْلم ،وسكاهنا الص ْرب (.)1
نوع من توضيح:
ٌ
أوالً ،وتواضعا للحق ،فإن ّ
احلجة الظاهرة
كل ما نجده يف هذه الدنيا هو من ّ
العميل به ،وليس
وهم األنبياء واألوصياء ^ ،فالتواضع للحق هو االلتزام
ّ
فقط اإلقرار باللسان ،فاألعامل ثمرة لألقوال ،والغاية من كل شجرة هي الثمر.

ثاني ًا  :حول قوله :تكن أعقل الناس ،فهذا التعقل حصل باالمتثال للحق
والعمل به.
ثالث ًا :جاء البيان واضحا :الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عامل كثري.
وقد كان هذا الغرق باختيارهم بعدم االلتزام باحلق ،ألهنم مل يتجاوبوا مع
احلجة الظاهرة ،فالعقل هنا قد استعمل هلذه الدنيا فقط ،وأما الذين أخضعوا
ّ
عقوهلم للحجة الظاهرة فقد ربحوا الدنيا واآلخرة ،من هنا ندرك مدى الرتابط
الوثيق بني احلجة الباطن ّية وهي العقل ،وبني احلجة الظاهر ّية وهم األنبياء
واألوصياء عليهم أفضل الصالة والسالم.
ولنقرأ العبارة التالية لع ّلنا ندرك شيئا من معانيها ،وهي قوله × :يا
( )1الكايف ج 1ص ،16حتف العقول ص ،386وعنه بحار األنوار ج 1ص ،136من حديث جامع
حول العقل من وصية اإلمام الكاظم × هلشام بن احلكم.

ِ ِ
ِ
شء دلِيال ودلِيل ا ْلع ْق ِل التفكرر ،ودلِيل التفك ِرر الص ْمت ،ولِك رل
هشام :إن لك رل ْ
شء مطِية وم ِطية ا ْلع ْق ِل التواضع ،وكفى بِك ج ْهال أ ْن ت ْركب ما ِهنيت عنْه (.)1
ْ
إن أهل بيت العصمة ^ قد وضعوا لإلنسانية مناهج سعادة وهناء عندما
يتحقق التطبيق من العقالء.

نظري فقط،
عندما نحاول احلديث عن العقل والعقالء هنا ال نقصد ما هو
ٌّ
بل نحاول اإلشارة إىل اجلوانب العملية ،ولذا نجد يف هذه الوص ّية :يا ِهشام إِن
ِ
ِ
ِ
اس حجت ْ ِ
هللِ عىل الن ِ
الرسل و ْاألنْبِياء
ني :حجة ظاهرة وحجة باطنة ،فأما الظاهرة ف ر
و ْاأل ِئمة ^ ،وأما ا ْلباطِنة فا ْلعقول(.)2
وأهم ما فيه معرفة
إن يف هذا احلديث أكثر من قاعدة يرتكز عليها اإلنسان،
ّ
اإلنسان األنبياء والرسل ،والعقل.
من هنا ندرك أمه ّية وغاية األنبياء ،ونتائج استعامل العقل ،ملا هلام من ارتباط
ِ
بمعرفة
بثمرة احلياة ،وللتالزم بني احلجتني دالالت ،حيث ال ينتفع اإلنسان إال

ِ
وتطبيق أوامر احلجتني معا ،من هنا كان التالزم بينهام رضوريا ،لذلك نحاول
اإلشارة ّ
لكل منهام معا ،أي الباطن والظاهر.
حديث جامع :إن أرسار الوجود كامنة وراء العلم ،بل هي ممزوجة بجوهر
العلم ،ولذا كان حياة القلوب ،وقد أشار إىل ذلك أمري املؤمنني × يف أقواله
( )1من الوصية البليغة التي تقدّ م ذكرها ،فراجعها بتاممها.
( )2من الوصية التي تقدّ م ذكرها ،راجع الكايف ج 1ص ،16وراجع رشح الكايف جص ص252
للمال صدرا ،وفيه رشوح رفيعة حول احلديث بتاممه وآياته ومشاهد معانيه.

البليغة حيث قال :تعلموا ا ْل ِع ْلم فإِن تع رلمه حسنة ومدارسته ت ْسبِيح وا ْلب ْحث عنْه
ِجهاد وتعلِيمه مل ِن ال يعلمه صدقة ،وهو ِعنْد اهلل ِأل ْهلِ ِه قربة ِألنه مع ِ
امل ْ
احلال ِل
ْ
ْ
ْ
ْ
احلرا ِم ،وسالِك بِطالِبِ ِه سبِيل ْ
و ْ
اجلن ِة.

وهو أنِيس ِيف ا ْلوحش ِة وص ِ
احب ِيف ا ْلو ْحد ِة و ِسالح عىل ْاأل ْعد ِاء وز ْين
ْ
ِ ِ
ِ
جيعله ْم ِيف ْ
اخل ْ ِري أ ِئمة ي ْقتدى ِهبِ ْم ،ت ْرمق أ ْعامهل ْم
ْاألخالء ،ي ْرفع اهلل بِه أ ْقواما ْ
وت ْقتبس آثاره ْم وت ْرغب املال ِئكة ِيف خلتِ ِه ْم ي ْمسحوهن ْم بِأ ْجنِحتِ ِه ْم ِيف صال ِهتِ ْم.
ار ِمن ا ْلعمى ،وقوة ْاألبد ِ
وب ونور ْاأل ْبص ِ
ِألن ا ْل ِع ْلم حياة ا ْلقل ِ
ان ِمن
ْ
الضع ِ
ازل ْاأل ْبر ِار وي ْمنحه جمالسة ْاأل ْخي ِ
ف ،ين ِْزل اهلل ح ِامله من ِ
ار ِيف الدر نْيا
ْ
و ْاآل ِخر ِة.
بِا ْل ِع ْل ِم يطاع اهلل وي ْعبد ،وبِا ْل ِع ْل ِم ي ْعرف اهلل ويوحد.
احلالل و ْ
بِا ْل ِع ْل ِم توصل ْاأل ْرحام وبِ ِه ي ْعرف ْ
احلرام ،وا ْل ِع ْلم إِمام ا ْلع ْق ِل
حي ِرمه ْاأل ْش ِقياء(.)1
السعداء و ْ
وا ْلع ْقل تابِعه ،ي ْل ِهمه اهلل ر
لقد أصبح معلوما بل من البدَييات أن اإلنسان ينظر إليه بحسب علمه،
وغاية العلم الطاعة هلل سبحانه وتعاىل ،والعقل ال حييط بكل شء ،وقد خاطب
األنبياء ^ العقالء ،لذا يوجد لدى اإلنسان ترابط بني هذه العناوين ،من
احلصول عىل العلم ،واستعامل العقل ،وطاعة األنبياء ^.

( )1األمايل للصدوق ص ،713وعنه بحار األنوار ج 1ص ،166وهذا احلديث الرشيف حيتاج اىل
مفصلة ،وهنيئا للعاملني به.
رشوح ّ

وقفة عند حاجات اإلنسان األساسية :وهي عقل ،وعلم ،وطاعة.
واإلنسان ينال العلم بالعقل ،وينال الرضا بالطاعة ،والعقل منحة وعطاء،
والعلم حيصل باجلدّ والعناء ،والطاعة تعرف من األنبياء.
وهلذه األمور تعاريف كثرية ،وإنام ندرك أبعادها مما جاء حول معانيها،
يقول أمري املؤمنني × :يا كميل العلم دين يدان به .به يكسب اإلنسان الطاعة
يف حياته ،ومجيل األحدوثة بعد وفاته(.)1
اإلنسان هو قطب الرحى يف هذا الكون ،وعندما نحاول البحث عن
األرسار وعن األكوان وعن واقع اإلنسان نجد كأنه نقطة االرتكاز ،وقد امتاز
رسا من االرسار ،وقد محل اإلنسان العلم
االنسان بالعقل الذي يعد بحدّ ذاته ّ
الذي هو ّ
كل شء ،وقد أمر اإلنسان بالطاعة التي فيها النجاة والسعادة عىل هذه
األرض ،وقد اختص اإلنسان بالرساالت الساموية ،وقد بعث األنبياء
والرسل ^ من قبل اهلل تعاىل لإلنسان ،وخلق اهلل اجلنة والنار لإلنسان.
من هذه األسس وغريها يظهر أن اإلنسان هو قطب رحى الكونني ،وهذه
املعاين ال ختترص بكلامت وألفاظ حمدودة جامدة ،فال تدرك إال بالعقول ،ولذا كان
أعىل األوصاف يف القرآن احلكيم هو ذوي األلباب ،وهم املخاطبون بآيات رفيعة
رب األرباب.
من ّ
قسم اهلل للعباد شيئ ًا أفضل من العقل :يتعرف عىل آثار العقل من واهب
ما ّ
العقول ،وممّن هم أعقل املخلوقات ،وهم األنبياء واألوصياء ^.
الدرة من كالم له × لكميل حول تقسيم الناس إىل ثالثة :عامل رباين ومتعلم عىل سبيل
( )1هذه ّ
نجاة  ،ومهج رعاع ،وهي خطبة بليغة طويلة ،راجع هنج البالغة ج 4احلكمة .147

وعندما نقرأ اآليات الب ّينات واألحاديث الواضحات نجد خصائص
للعقل تد ّللنا عىل كثري من احلقائق التي جتب معرفتها ،وجيب عىل اإلنسان
تتفرع مكارم األخالق ،ومنه أيضا معرفة
مهها إحراز العلم ،ومنه ّ
إحرازها ،من أ ّ
خص اهلل اإلنسان هبذا التفضيل منذ بدء تكوينه ،وقد
أبواب الطاعات ،وقد ّ
جعله اهلل هبذه اخلصوصية خليفة(.)1
لنقرأ هذا احلديث عن اإلمام الصادق × :خلق اهلل تعاىل ا ْلع ْقل ِم ْن أ ْربع ِة
أ ْشياءِ :من ا ْل ِع ْل ِم وا ْلقدْ ر ِة والن ِ
رور وامل ِشيئ ِة بِ ْاأل ْم ِر ،فجعله ق ِائام بِا ْل ِع ْل ِم د ِائام ِيف
امللكوت(.)2
وكأن هذه األمور من لوازم العقل ،وهي تتضمن أبعادا تتعلق بحياة
اإلنسان(.)3

يظهر لنا اخلالق املعبود أرسار الوجود ،وبعد أن أهبط أبانا آدم × إىل
األرض ،وقد ع رلم يف السامء علم األسامء ،وأسجد له املالئكة ،ومل يكن عىل
األرض مسلك حياة لإلنسان بعد ،وليس عىل وجه األرض سوى آدم وزوجه،
فكانت ّأول خطوة لإلنسان عىل هذه األرض ،ومعلوم أن احلياة عىل هذه األرض
هي غري احلياة يف السامء ،وهذا االبتداء لإلنسان حيتاج إىل أن نتد ّبره ج ّيدا ،والتد ّبر
يكون دائام من ثمرات العقل ،ألن اإلنسان دون عقل وتد ّبر ال ينال يف هذه احلياة
( )1إشارة لآلية املباركة﴿ :وإِ ْذ قال ربك ل ِ ْلمالئِك ِة إِ رين ج ِ
اعل ِيف األ ْر ِ
ض خلِيفة﴾ [البقرة ]30 :
ر
( )2االختصاص ص ،244وعنه بحار األنوار ج 1ص.98
( )3راجع احلاشية يف بحار األنوار ،املصدر السابق.

إال اخلسارة والشقاء.
لنقرأ هذا احلديث ،قال أمري املؤمنني × :هبط ج ْرب ِئيل عىل آدم ×
فقال :يا آدم إِ رين أ ِمرت أ ْن أخريك و ِ
رتها ود ِع ا ْثنت ْ ِ
احدة ِم ْن ثالث ف ْ
ني.
اخ ْ
ر
ْ
فقال له آدم :يا ج ْرب ِئيل وما الثالث؟
فقال :ا ْلع ْقل و ْ
احلياء والدر ين.
فقال آدم :إِ رين ق ِد ْ
رتت ا ْلع ْقل.
اخ ْ
فقال جرب ِئيل ل ِ ْلحي ِ
ين :ان ِ
اء والدر ِ
ْرصفا ودعاه.
ْ
فقاال :يا ج ْرب ِئيل إِنا أ ِم ْرنا أ ْن نكون مع ا ْلع ْق ِل ح ْيث كان.
قال :فش ْأنكام ،وعرج(.)1
نرتك التحليالت والتفسريات ملن يقرأ من األجيال القادمة حول عوامل
األرسار ،وإنّام نشري هنا إىل جانب حيتاج إىل كثري من األبحاث وهو :أن الدين
احلق مالزم للعقل السليم الذي يسلم من أرس اهلوى(.)2
فعالمة العقل بقدر التزامه وتطبيقه للدين ،ولذا ورد يف كثري من األحاديث
الرشيفة هذا املعنى ،منها ما ورد عن اإلمام الصادق × عندما سئل :ما العقل؟
قال :ما عبِد بِ ِه الر ْمحن واكْت ِسب بِ ِه ِْ
اجلنان.

( )1أصول الكايف ج 1ص.10

( )2يف هنج البالغة ج 3ص 5عن أمري املؤمنني × :ش ِهد عىل ذلِك ا ْلع ْقل إِذا خرج ِم ْن أ ْ ِ
رس ْاهلوى
و سلِم ِم ْن عالئِ ِق الدر نْيا.

قال(الراوي) :قلت :فالذي كان يف معاوية؟
فقال :تِ ْلك النكْراء ،تِ ْلك الش ْيطنة ،و ِهي شبِيهة بِا ْلع ْق ِل ول ْيس ْت بِا ْلع ْقل(.)1
وعن أِب عبد اهلل × :من كان ع ِ
اقال كان له ِدين وم ْن كان له ِدين دخل
ْ
ْ
اجلنة(.)2

يتضمن
وهو وص ّية من وصايا اإلمام موسى بن جعفر ‘ ،وهذا احلديث
ّ
أرسارا من العلوم واملعارف التي ّ
تدل عىل جانب مهم من العلوم اإلهل ّية ،وترشد
اإلنسان العارف إىل بعض جوانب هتذيب النفس اإلنسانية ،ويف هذه املضامني
إشارات قرآنية ،تتفتح منها أبواب إىل حقائق واقعية ،وينتفع هبا ذوو األفهام
العقلية ،والنفحات العلو ّية.
وندرك من هذا احلديث الكثري من التعاريف للعقل ،فعن هشام بن احلكم
برش
قال :قال يل أبو احلسن موسى بن جعفر ‘ :يا هشام إن اهلل تبارك وتعاىل ّ
أهل العقل والفهم يف كتابه فقال ﴿ :فب ررش ِعب ِ
اد * ال ِذين ي ْست ِمعون ا ْلق ْول فيتبِعون
ْ
أ ْحسنه أ ْول ِئك ال ِذين هداهم اهلل وأ ْول ِئك ه ْم أ ْولوا ْاأل ْلب ِ
اب﴾(.)3
لقد جاءت البشارة من خالق اإلنسان ،وهي ذات أبعاد تتعلق بمصري
خمصصة لذوي العقل والفهم ،من هنا ندرك أن العقل
اإلنسان ،وهي برشى ّ
( )1أصول الكايف ج 1ص.11
( )2املصدر السابق.
نتدرج يف بيانه.
( )3الزمر ،18 :واحلديث يف الكايف ج 1ص ،13وهو حديث كبري جامع ّ

املمنوح لإلنسان هو نقطة االرتكاز يف مصري وجوده وحياته ،وندرك أيضا أن
اهلداية تتو ّقف عىل أمور ال بدّ من حتقيقها ،ومن هنا ي ّ
ستدل عىل أمهية اجلوارح
الظاهرة والباطنة يف اإلنسان( ،)1ومنها السمع واالستامع.
وقفة عند اإلستامع :فالسمع نعمة كبرية ممّا أعطي اإلنسان ،وقد أرشدنا
أمري املؤمنني × إىل االنتفاع بالسمع واالستامع ،حيث يقول × :ر ِحم اهلل
ا ْمرأ س ِمع حكْام فوعى ،ود ِعي إِىل رشاد فدنا ،وأخذ بِح ْجز ِة هاد فنجا.
راقب ربه وخاف ذنْبه ،قدم خالِصا وع ِمل ص ِ
احلا ،اكْتسب م ْذخورا
اجتنب حمْذورا ،ورمى غرضا وأ ْحرز ِعوضا ،كابر هواه وكذب مناه ،جعل
و ْ
الص ْرب مطِية نجاتِ ِه والت ْقوى عدة وفاتِ ِه ،ركِب الط ِريقة ا ْلغراء ول ِزم املحجة
ا ْلب ْيضاءْ ،
اغتنم املهل وبادر ْاألجل وتزود ِمن ا ْلعمل(.)2
يتزود هبا اإلنسان العاقل بالسمع واالستامع هي
هذه املواعظ الشافية التي ّ
نعمة جليلة ،ألن السمع آلة مهمة للوعي واإلدراك ،وقد أشار اإلمام × يف
موقع آخر له ارتباط بالسمع الواعي والقلب الزاكي :فيا هلا أمثاال ص ِائبة ومو ِ
اعظ
ْ
شافِية ،لو صادف ْت قلوبا زاكِية وأسامعا و ِ
ازمة وأ ْلبابا ح ِ
اعية وآراء ع ِ
ازمة ،فاتقوا
ْ
ْ
اهلل ت ِقية م ْن س ِمع فخشع ،وا ْقرتف فا ْعرتف وو ِجل فع ِمل وحاذر فبادر وأ ْيقن
فأ ْحسن وع ررب فا ْعترب(.)3

ثم أشار × إىل التذكري بالنعم فقال :جعل لك ْم أ ْسامعا لِت ِعي ما عناها

( )1من اجلوارح احلواس اخلمس ،وأوهلا السمع.
( )2هنج البالغة ج 1ص ،125اخلطبة .76
الغراء.
( )3هنج البالغة ج 1ص ،137اخلطبة  ،83وهي اخلطبة التي تسمى ّ

وأ ْبصارا لِت ْجلو ع ْن عشاها ،وأ ْشالء ج ِامعة ِأل ْعض ِائها ،مال ِئمة ِأل ْحن ِائها ِيف
يب صو ِرها ومد ِد عم ِرها بِأبدان ق ِائمة بِأرف ِ
ت ْركِ ِ
اقها ،وقلوب ر ِائدة ِأل ْرز ِاقها ِيف
ْ
ْ
وجب ِ
جم رلال ِ
ات ِمنن ِ ِه وحو ِ
ت نِع ِم ِه وم ِ
اج ِز عافِيتِ ِه ،وقدر لك ْم أ ْعامرا سرتها عنْك ْم،
ار امل ِ
وخلف لك ْم ِعربا ِم ْن آث ِ
اضني ق ْبلكم.
الغراء املواعظ الشافية والدّ رر املضيئة الوافية يف بيان
ونجد يف هذه اخلطبة ّ
النرعم وحقائق الكلِم ،ما ال تناله األفهام أو يضارعه كالم.
منها يف صفة خلق اإلنسان ،يقول × :أم هذا ال ِذي أنْشأه ِيف ظلام ِ
ت
ْ
ْاألرحا ِم وشغ ِ
ار ن ْطفة ِدهاقا ،وعلقة ِحماقا ،وجنِينا ور ِ
ف ْاأل ْست ِ
اضعا وولِيدا
ْ
ويافِعا.
ثم منحه ق ْلبا حافِظا ولِسانا الفِظا وبرصا ال ِحظا ،لِي ْفهم م ْعت ِربا ويق ررص
م ْزد ِجرا ،حتى إِذا قام ْ ِ
استوى ِمثاله نفر م ْستك ِْربا (.)1
اعتداله و ْ
الغراء دررا تيضء لنا طريق احلياة لع ّلنا نؤ ّدي
قد أخذنا من هذه اخلطبة ّ
جانبا من الشكر عىل هذه النعم التي وهبنا إياها ربنا ،ومنها السمع واالستامع،
فالسمع عطاء ،واالستامع يتوقف منا عىل مقدار عقولنا.
لذلك تبدأ اآلية املباركة بالبرشى للذين يستمعون القول ،وهنا يظهر املعنى
الثاين وهو استامع األحسن يف القول ،واألحسن هو كالم اهلل الواجب اتباعه،
فاالستامع واالّتباع ملا هو أحسن يوصل للهداية ،وال ّ
شك أن هدى اهلل هو اهلدى،
لذلك وصفهم سبحانه بأسمى األوصاف ﴿وأ ْول ِئك ه ْم أ ْولوا ْاأل ْلب ِ
اب﴾( ،)2أي
( )1املصدر السابق.
( )2الزمر.18 :

العقول.
أرسار اإلستامع :إن مضامني اآليات أعمق من ظواهرها ،فقد مجعت
الظواهر والبواطن يف آن واحد ،واالستامع اىل القول األحسن راجع إىل جوهر
النفس التي ينعكس عليها من نور العقل ،وهي قابلة الستامع النقيضني ،احلسن
والقبيح ،ويرتتب عىل اختيار األحسن اهلداية الكربى ،ولذا جاء الوصف بأهنم
ذوو األلباب ،واللباب هو الصفوة ،واالستامع ملا هو أحسن دليل عىل حسن
البصرية ،حيث يقول أمري املؤمنني × :أال إِن أ ْبرص ْاأل ْبص ِ
ار ما نفذ ِيف ْ
اخل ْ ِري
ط ْرفه ،أال إِن أ ْسمع ْاأل ْسام ِع ما وعى الت ْذ ِكري وقبِله(.)1
ويقول اإلمام احلسن الزكي × :إِن أ ْبرص ْاأل ْبص ِ
ار ما نفذ ِيف ْ
اخل ْ ِري م ْذهبه،
وأ ْسمع ْاأل ْسام ِع ما وعى الت ْذكِري وانْتفع بِ ِه ،أ ْسلم ا ْلقل ِ
وب ما طهر ِمن

ر
الشبهات(.)2

فالسمع مدخل من مداخل القلوب ،وقد قال اهلل سبحانه﴿ :لِن ْجعلها لك ْم
ت ْذكِرة وت ِعيها أذن و ِ
اعية﴾(.)3
إن حقائق الوعي واإلدراك ال يناهلا إال قسم من الناس ،إما من يكون عاملا
ِ
مستمعا ،ولذا قال أمري املؤمنني × :إِذا مل ْ تك ْن عاملِا ناطِقا فك ْن م ْست ِمعا
أو
و ِ
اعيا(.)4
( )1هنج البالغة ج 1ص ،201خطبة .105
( )2حتف العقول ص ،235بحار األنوار ج 75ص.109
( )3احلاقة.12 :
( )4عيون احلكم واملواعظ ص.136

ومعروف أن العلم يبدأ بحسن االستامع ،قسم من أفراد اإلنسان يستمع
وقسم يسمع.
وقسم له أسامع ولكن بسوء اختياره ال يسمع ،قال سبحانه خمربا عن هؤالء
بقوله احلكيم﴿ :هل ْم آذان ال ي ْسمعون ِهبا﴾.
هذه االية املباركة ترسم لنا أبعادا واقعية يف مسرية حياة االنسان ومصريه.
لنقرأها بتاممها لذوي األفهام قال تعاىل﴿ :و لقدْ ذر ْأنا ِجلهنم كثريا ِمن ِْ
اجل رن
و ِْ
اإلن ِ
ْس هل ْم قلوب ال ي ْفقهون ِهبا وهل ْم أ ْعني ال ي ْب ِرصون ِهبا وهل ْم آذان ال ي ْسمعون
ولئك ك ْاألنْعا ِم ب ْل هم أض رل أ ِ
ِهبا أ ِ
ولئك هم ا ْلغافِلون﴾(.)1
ْ
من هذه االية املباركة ندرك الغاية هلذه اجلوارح ،ولكل جارحة يف االنسان
أكثر من غاية.
وقد ورد يف اآلية إشارات وافية لذوي الدراية ،وهي﴿ :هلم قلوب﴾ ﴿هلم
أعني﴾ ﴿هلم اذان﴾ وهذه اجلوارح مل ختلق عبثا ،بل خلقها اهلل لكامل سعادة
االنسان ،فعندما يستعملها االنسان لغري ما خلقت له تصبح النتائج عىل االنسان
عكس املطلوب.
واآلية تفس بعضها ،ويكفي ختامها بيانا﴿ :أولئك كاألنعام بل هم
أضل﴾ ،وهذا الضالل ناتج عن الغفلة لإلنسان بنص االية﴿ :أولئك هم
الغافلون﴾.
وهنا نشري اىل ما أوضحه أمري املؤمنني × :وما ك رل ِذي ق ْلب بِلبِيب ،وال

( )1األعراف .179

ك رل ِذي سمع بِس ِميع وال ك رل ِ
[ذي] ناظِر بِب ِصري.
ْ
اختِال ِ
فيا عجبا وما ِيل ال أ ْعجب ِم ْن خطإِ ه ِذ ِه ا ْل ِفر ِق عىل ْ
ف حج ِجها ِيف
ِ
ِ ِ
يص ،وال ي ْؤ ِمنون بِغ ْيب وال
دينها ،ال ي ْقت رصون أثر نبِ ٍّي ،وال ي ْقتدون بِعم ِل و ٍّ
ي ِع رفون ع ْن ع ْيب.
ات وي ِسريون ِيف الشهو ِ
الشبه ِ
ي ْعملون ِيف ر
ات ،امل ْعروف فِ ِيه ْم ما عرفوا
واملنْكر ِعنْده ْم ما أنْكروا.
ت إِىل أنْف ِس ِهم ،وتع ِويلهم ِيف امل ِهام ِ
م ْفزعهم ِيف املع ِضال ِ
ت عىل آر ِائ ِه ْم ،كأن
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
كل ا ْم ِرئ ِمنْه ْم إِمام ن ْف ِس ِه قدْ أخذ ِمنْها فِيام يرى بِعرى ثِقات وأ ْسباب حمْكامت(.)1
هذه الكلامت تشع منها أنوار اهلداية ألهل الدراية.
الفات نظر لذوي البرص:
لست بصدد التفاسري لآليات أو األحاديث الواضحات ،وانام نستشهد
بفقرات فيها تنبيهات الستعامل اجلوارح ،التي هي جنود للعقل ،ومداخل للقلب
مثل :السمع والبرص وما شابه ..ألن هذه اجلوارح خلقت وجعلت ألهداف
وغايات تصون االنسان عن االنزالق يف متاهات احلياة..
ووصية االمام × هلشام بدأت بالبشارة﴿ :الذين ي ْست ِمعون ا ْلق ْول

فيتبِعون أ ْحسنه﴾(.)2

( )1النهج من خطبة  84ص  188ج1
( )2الزمر .18

ان حديث االستامع ملا هو أحسن أوسع من الكلامت واحلروف ،ولكن
االنسان بام وهبه اهلل يمتلك أن يستوعب مما هو أبعد من هذه الدنيا.
وأعمق مما هو حمسوس ،ولكن نجد أنه قد وقف عند حدود املحسوسات
ومل يتجاوز هذه احلدود اال قليال.
لنقف ولو هنيئة عند كلامت تدلنا عىل الكثري من الواقع املامرس عند كثري
من الناس ،وهي كلامت تضئ الطريق للسالكني.
يقول أمري املؤمنني ×ِ ْ :
ارض ْب بِط ْرفِك ح ْيث ِش ْئت ِمن النا ِ
س فه ْل ت ْب ِرص
إِال ف ِقريا يكابِد ف ْقرا أو غنِيا بدل نِعمة اهلل ك ْفرا أو ب ِ
خيال اختذ ا ْلب ْخل بِح رق اهلل
ْ
ْ
ْ ّ
و ْفرا(. )1
ان االستامعات لنداء احلق والعمل هبا يوصل االنسان اىل مراتب اجلنان..
وهذه اخلطبة هلا تتمة مهمة.

ان وصايا االمام × هلشام فيها الكثري من األرسار التي لو عقلناها
وتعقلناها لسعدنا يف الدارين ،فاهنا جامعة لكل ما يمكن أن يناله االنسان العاقل.
فقد أوضح االمام × بعد البشارة حقائق تدلنا عىل الوقائع التي يدركها
العقالء ،يقول ×:

( )1هنج البالغة ج 2ص  78من خطبة .125

احلجج بِا ْلعق ِ
يا ِهشام إِن اهلل تبارك وتعاىل أكْمل لِلن ِ
اس ْ
ول ونرص النبِ ريني
ان ودهلم عىل ربوبِيتِ ِه بِ ْاأل ِدل ِة ،فقال ﴿وإِهلكم إِله ِ
بِا ْلبي ِ
واحد ال إِله إِال هو الر ْمحن
ْ
ْ
اختِ ِ
ِ
الف الل ْي ِل والن ِ
اموات و ْاأل ْر ِ
ضو ْ
هار وا ْلف ْل ِك
الر ِحيم﴾( ﴿ ،)1إِن ِيف خ ْل ِق الس
التِي جت ِري ِيف ا ْلبح ِر بِام ينْفع الناس وما أنْزل اهلل ِمن الس ِ
امء ِم ْن ماء فأ ْحيا بِ ِه ْاأل ْرض
ْ
ْ
حاب املسخ ِر بني الس ِ
بعد مو ِهتا وبث فِيها ِمن ك رل دابة وت ِ ِ
ياح والس ِ
الر ِ
امء
ْ
ْ ْ
ْ
رصيف ر
ْ
و ْاأل ْر ِ
ض آليات لِق ْوم ي ْع ِقلون﴾(.)2
تعرف االنسان عىل احلقائق بام دل عليه العقل ،وبواسطة العقول توسع
باملعارف التي ال حدود هلا ،فعندما ننظر اىل ما هو حمسوس تسهل علينا املعرفة،
وبقدر ما نبحث هبا ندرك ما هو أبعد من املحسوسات ،حتى أبسط األشياء نجد
وراءها حقائق كامنة ،منذ بدأت عقول البرش تتوسع وترشق يف اكتشاف ما هو
وراء املحسوسات ،ولذلك تقدمت االكتشافات.
ألن العقل البرشي له جمال واسع جدا ،ويف خوض املجاالت تفاضلت
العقول :يف جمال االدراكات حلقائق األشياء.
من هنا يصح القول ّ
أن العقول تتدرج نحو الكامل ،والكامل طبعا نسبي
عند أفراد البرش ،ألن الكامل املطلق هلل وحده ،وهوالواهب املعطي ،وكل
موهوب حيمل بحسب قدرته ،لرشوط ليس جماهلا هنا ،أي﴿ :ك ٌّل ي ْعمل عىل
( )1البقرة من آية .164-163
( )2احلديث من أصول الكايف ج 1ص  ،13ورشحه يف رشح الكايف لصدر املتأهلني ،ج 1ص.254

شاكِلتِ ِه﴾(.)1
لنكرر قراءة احلديث ،قال × :يا ِهشام إِن اهلل تبارك وتعاىل أكْمل لِلن ِ
اس
احلجج بِا ْلعق ِ
ْ
ول(.)2
مطلع احلديث تضمن أمور ثالثة:
.1

كامل العقول.

.2

انتصار األنبياء×.

.3

األدلة والرباهني.

فعندما نلقي نظرة عىل واقع االنسان نجد قطب الرحى لكل فرد هو:
جوهر إنسانيته ،وانسان ّيته بمقدار كامل عقله ،ونجد إقرار العقول عند بيان احلق
من األنبياء وعند قيام األدلة.

االنسان متيز من بني املخلوقات أنه يتكامل باستمرار ،وقد رافقه ذلك من
مستمر عىل أكثر من صعيد ،وأرقى ما يف هذا التكامل هو:
نشوئه ،وهذا التكامل
ٌّ
تكامله العقيل.
تعرف االنسان عىل أرسار احلقائق يف هذه احلياة
فكلام ازداد هذا التكامل ّ

( )1اإلرساء .84
( )2أصول الكايف ج ،1ص ،13من حديث كبري جامع.

وما بعدها.
من هنا أقر الناس بكامل عقول األنبياء واملرسلني ^.

حتقق انتصار األنبياء ^ عند حتقيق رساالهتم عىل أرض الواقع ،فكان
ختام الرساالت عىل يد خاتم األنبياء حممد بن عبد اهلل | فكانت هذه الرسالة
متضمنة كل ما يمكن أن يصل ويتكامل اليه العقل البرشي.
لذلك نجد اآليات القرآنية متجد العقل والعقالء فوق كل اعتبار ،وحتى
فضل وأمهية العلم ترجعه اآليات اىل العقالء ،فاحلقائق املحسوسة وغري
املحسوسة يرجع ادراكها اىل العقل.
وقد جاء يف احلديث :إِن ا ْلع ْقل ِعقال ِمن ْ
اجل ْه ِل(.)1
فعندما يتفاعل العلم مع العقل تكون الثمرة معرفة احلقائق ،وعندما ينسلخ
العلم عن العقل والعقالء حتصل الكوارث والبالء.
اإلن َْس ِ
وكان أمرياملؤمنني × يقولَ :أ ْصل ْ ِ
ان ل ُّبهَ ،و َع ْقله ِدينهَ ،ومر َّوته
َ
رش ٌع َس َو ٌاء(.)2
َح ْيث َ ْ
ُي َعل َن ْف َسهَ ،و ْاأل َّيام د َو ٌلَ ،والنَّاس إِ ََل آ َد َم َ َ
رس بقاء األنبياء راجع اىل ادراك احلقائق عند العقالء ،لذلك نجد يف
إن ّ
( )1البحار ،ج ،1ص .117
( )2البحار ج ،1ص ،82راجع املصدر بيان معاين احلديث.

مضامني احلديث نوعا من األرسار عندما قال × :ونرص النبِيني بِا ْلبي ِ
ان ودهل ْم
ر
عىل ربوبِيتِ ِه بِ ْاأل ِدلة(.)1
ثم نبه العقول باآلية ﴿وإِهلكم إِله ِ
واحد﴾ ،فالبيان واألدلة يدركهام
ْ
العقالء ،وال جيدي البيان واألدلة مع اجلهالء ،ولذا كان ختام اآلية ﴿آليات لِق ْوم
ي ْع ِقلون﴾(.)2
ان التعقل ملا جاء به القرآن يوصل اىل التدبر بمضامينه وأول ما يدعو اليه
القرآن هو :توحيد اخلالق ،وذلك بنص الكثري من اآليات البينات.
ومن ركيزة التوحيد ينطلق االنسان اىل تفاصيل احلياة والوجود واألدلة
والرباهني.
وبدون معرفة التوحيد احلقيقي ال قيمة لكل املعارف والعلوم ،ألن
التوحيد هو األساس الذي يقوم عليه بناء احلياة والوجود.

ان احلديث عن العقل والعقالء هو أبعد من رسم احلروف والكلامت وانام
نحاول االقرتاب من الضياء ،ألن العقل رس من األرسار ،يعرف بلمعات عند
االنسان يف ميادين الترصفات ،فيقال هذا عاقل وذاك جاهل.
قال رسول اهلل | يف خطبة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها
القلوب:
( )1الكايف ،ج ،1ص .13
( )2من آية  ،163سورة البقرة.

ِ أال وإِن أ ْعقل الن ِ
اس ع ْبد عرف ربه فأطاعه ،وعرف عدوه فعصاه ،وعرف
ِ ِِ
رسعة ر ِحيلِ ِه فتزود هلا.
دار إقامته فأ ْصلحها ،وعرف ْ
أال وإِن خري الز ِ
اد ما ص ِحبه الت ْقوى ،وخ ْري ا ْلعم ِل ما تقدمتْه النرية ،وأ ْعىل
ْ
الن ِ
اس من ِْزلة ِعنْد اهلل أ ْخوفه ْم ِمنْه(.)1
ان أعقل الناس من عرف ربه وأطاعه فيام أمر ،واجتنب عام هناه(.)2

.1

املقطع األول :حول البشارة ألهل العقل.

.2

املقطع الثاين :إشارة الكامل العقول.

.3

املقطع الثالث :فيها اإلشارة اىل األدلة واملعرفة.

وهنا نقف عند اآليات التي أشار اليها االمام × حول الدليل عىل معرفته
وهي آيات ثالثة:
األوَل﴿ :و سخر لكم الل ْيل والنهار والش ْمس وا ْلقمر والنرجوم مسخرات
بِأ ْم ِر ِه إِن يف ذلِك آليات لِق ْوم ي ْع ِقلون﴾(.)3

تاب املبِ ِ
اآلية الثانية﴿:حم * وا ْلكِ ِ
ني * إِنا جع ْلناه ق ْرآنا عربِ ايا لعلك ْم
ت ْع ِقلون * وإِنه يف أ رم ا ْلكِ ِ
تاب لد ْينا لع ِ ٌّيل حكيم﴾(.)4
( )1راجع البحار ج 74ص.179
( )2من يتأمل يف اآليات واألحاديث يدرك آثار العقل ،راجع ميزان احلكمة ج 6ص.423
( )3النحل اآلية  12ج.14
( )4الزخرف اآليات  ،4-1ج.25

اآلية الثالثة﴿ :و ِمن آياتِ ِه يريكم ا ْلربق خوفا وطمعا وينزل ِمن الس ِ
امء ماء
ر
ْ
ْ
ْ
في ْحيي بِ ِه ْاأل ْرض ب ْعد م ْو ِهتا إِن يف ذلِك آليات لِق ْوم ي ْع ِقلون﴾(.)1
هذه اآليات املباركة فيها اإلشارات ملا هو حمسوس وملموس عند أبسط
الناس ،ويف ختامها تنبيه للعقالء وتتضمن الكثري من أرسار الكون.

منذ أن وجد االنسان عىل هذه األرض بدأ ينظر ويشاهد ما هو ملموس
وحمسوس ،ويف بعض الفرتات من مسريه يف احلياة عبد الشمس والقمر
والنجوم..
بينام هذه الكواكب خلقها اهلل سبحانه وسخرها لفوائد االنسان وما هي اال
أجرام كونية هلا دالالت عىل أن هناك خالقا وصانعا هلا ،وقد سخرها ألكرم
خملوقاته وهواالنسان ،واالنسان جزء من أجزاء هذا الكون.
وعندما نبحث يف كل أجزاء هذا الكون نجد كل ما فيه بشكل أو آخر هو
ألجل فائدة ومنفعة االنسان ،من هنا ندرك مدى شأنية العقل يف مسرية االنسان.
ِ
ِ
ِ
شء
شء آلة وعدة وآلة امل ْؤم ِن وعدته ا ْلع ْقل ،ولك رل ْ
قال النبي| :لك رل ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
شء غاية وغاية ا ْل ِعباد ِة ا ْلع ْقل ،ولِك رل ق ْوم راع
مطية ومطية امل ْرء ا ْلع ْقل ،ولك رل ْ
ور ِ
اعي ا ْلعابِ ِدين ا ْلع ْقل ،ولِك رل ت ِ
اجر بِضاعة وبِضاعة امل ْجت ِه ِدين ا ْلع ْقل ،ولِك رل
خراب ِعامرة و ِعامرة ْاآل ِخر ِة ا ْلع ْقل ،ولِك رل س ْفر ف ْسطاط ي ْلجئون إِل ْي ِه وف ْسطاط

( )1الروم اآلية  24ج ،21راجع البحار اجلزء األول ص .133

امل ْسلِ ِمني ا ْلع ْقل(.)1

ِ
ِ ِ
شء ِدعامة و ِدعامة
وقال | :س ريد ْاأل ْعامل يف الدار ْي ِن ا ْلع ْقل ولك رل ْ
امل ْؤ ِم ِن ع ْقله فبِقدْ ِر ع ْقلِ ِه تكون ِعبادته لِر ربه(.)2
وقال أمري املؤمنني × :ا ْلعقول ذخ ِائر ،و ْاأل ْعامل كنوز(.)3
ان األحاديث الرشيفة تتضمن املعاين الرفيعة بأسلوب سهل ألجل إدراك
املعاين ،والغاية من احلديث النظر يف مطلعه :لكل يشء آلة وعدة وآلة املؤمن
وعدته العقل.
من هنا ندرك أن العقل آلة ألعظم غاية ،وهذه الغاية نعرفها من اآلية
الثانية ﴿ :إِنا جع ْلناه ق ْرآنا عربِ ايا لعلك ْم ت ْع ِقلون﴾(﴿ ،)4و إِنه يف أ رم ا ْل ِك ِ
تاب لد ْينا
لع ِ ٌّيل حكيم﴾(.)5
هذا القرآن الكريم فيه ميادين العقول وبه إشارة لعامل البقاء.

لست يف جمال التفسري ألنني أعجز من اخلوض يف هذا البحر الذي ال
حدود له ،وإنام أحاول أن أتلمس من اآلية مقدارا من أنوارها ،لعل عقلنا
املحدود يتغذى بمقدار طاقته ،ويأخذ خيطا من هذه األنوار اىل دار القرار.
( )1البحار ج 1ص .95
( )2البحار ج 1ص .96
( )3البحار ج 1ص .96
( )4الزخرف آية .3
( )5الزخرف آية.4

نكرر قراءة اآلية﴿ :إِنا جع ْلناه ق ْرآنا عربِ ايا لعلك ْم ت ْع ِقلون﴾.
من ظواهر اآلية ندرك أن الغاية التعقل ،وال شك أن التعقل يف كل شء
حيتاج اىل أسبابه ،ومن أعظم األسباب العلم ،ألن انتاج العقل بدون علم واف
يبقى ضئيال جدا ،لذلك ورد مدح العلم كثريا ،كام ورد مدح العقل.
اخل ْ ِري ك رل ِه و ْ
قال رسول اهلل ’ :ا ْل ِع ْلم ر ْأس ْ
الرش ك رله(.)1
اجل ْهل ر ْأس ر
ويقول أمري املؤمنني × :ا ْل ِع ْلم أ ْصل ك رل خ ْريْ ..
اجل ْهل أ ْصل ك رل رش(.)2
فالعلم قام عليه كل شء يف هذا الوجود وبالعلم قامت الساموات
واألرض.
عندما نقولِ ( :علم) فمعناه إدراك حقائق معينة ،واحلقائق تدرك وتعرف
بالعقل.
من هنا نجد اآليات القرآنية قد ركزت عىل العقل والتعقل بام يدل أنه هو
امليزان يف كل شأن رفيع ،وحتى العلم الذي هو نور الوجود واحلياة قائم بالعقل
والتعقل.
والقرآن احلكيم بكل مضامينه وآياته واشاراته يدلنا عىل العلم ،والتعقل،
وهبام تقوم احلياة ،لذلك ال بد من التعرف ولو بمقدار عىل ما جاء حول العلم يف

( )1ميزان احلكمة ج  6ص.451
( )2غرر احلكم ص.48

القرآن وما جاء حول العقل.
ومن هنا ندرك أن القرآن قد مجع يف آياته كل ما يف الوجود ولقد أحسن من
عيني(.)1
قال :أن القرآن له وجود
علمي ووجود ّ
ّ
وقد أوضح بيان كال القسمني :العلمي والعيني ،ضمن تفاصيل جيدة،
ونحن هنا نحاول التعرف ملا أشارت اليه اآلية الثانية﴿ :إِنا جع ْلناه ق ْرآنا

عربِ ايا﴾(.)2

التع ّقل والتع ّلم من أسمى صفات اإلنسان.
يتنزل إىل
إن اإلنسان يرتقى هبام إىل أعىل مراتب النجاة والكامل ،ودوهنام ّ
أسفل السافلني ،ومن يتد ّبر يف آيات القرآن يدرك ذلك بوضوح.
وللقرآن الكريم وجود علمي ،ووجود عيني ،ومن هذين الوجودين
يمكن لإلنسان أن يرتقى ويبرص احلقائق بأنوار القرآن ،ألن القرآن املجيد صادر
عن خالق اإلنسان ،ومن هنا يتبني لإلنسان حقيقة وجوده يف هذا الكون ،ألن
هلذا الوجود غاية كبرية منها :إقامة القسط والعدل.
وقد ورد يف القرآن آيات بينات حول ذلك ،قال سبحانه﴿ :لقدْ أ ْرس ْلنا
ات وأنز ْلنا معهم ا ْلكِتاب وامليزان لِيقوم الناس بِا ْل ِقس ِ
رسلنا ِبا ْلبين ِ
ط.)3(﴾..
ر
ْ
عيل بن موسى الرضا والقرآن احلكيم ،الفصل األول من ص 7بحث رائع جدا.
( )1راجع كتاب ّ
( )2الزخرف ج  25آية .3
( )3احلديد.25 :

إن إقامة القسط وتطبيق العدل غاية كبرية جدا ،وهدف رفيع.
وهناك غاية أعظم تتع ّلق بمنتهى الغايات من وجود اإلنسان ،وهي خروج
اإلنسان من الظلامت إىل النور ،ومن هنا تظهر العناية الكبرية من اهلل سبحانه
باإلنسان ،حيث أن الوجود العلمي هلذا القرآن ألجل اإلنسان ،واإلنسان هو
املطالب بتحصيل العلم من القرآن .فإنزاله ليس ألجل أن يقرأ عىل األموات ،بل
ألجل إحياء القلوب الساكنة يف ظالم اجلهل.
وقد أخربنا سبحانه بكثري من اآليات حول ذلك ،قال تعاىل﴿ :الر * كِتاب
رور بِإِ ْذ ِن رهبِم إِىل ِرص ِ
أنز ْلناه إِليك لِت ْخ ِرج الناس ِمن ال رظلام ِ
ت إِىل الن ِ
اط ا ْلع ِز ِيز
ْ
ر ْ
احل ِم ِ
ْ
يد﴾(.)1
ويف آية﴿ :ولقدْ أرس ْلنا موسى بِآياتِنا أ ْن أ ْخ ِرج قومك ِمن ال رظلام ِ
ت إِىل الن ِ
رور
ْ ْ
ْ
وذك ْرره ْم بِأيا ِم اهلل ﴾(.)2
ونظري هذه اآليات كثرية جدا ،ويكفي قوله تعاىل يف سورة إقرأ﴿ :ا ْقر ْأ
اس ِم ر ربك ال ِذي خلق ...علم ْ ِ
اإلنسان ما مل ْ ي ْعل ْم﴾ (.)3
بِ ْ
هذا القرآن احلكيم هو كالم اهلل سبحانه ،وكتابه الذي جتىل لعباده من غري
أن يكونوا رأوه( ،)4والقرآن هو حبل اهلل املتصل به تعاىل ،وقد أمر الناس أن
( )1إبراهيم.1 :
( )2إبراهيم.5 :
( )3العلق ،5 -1 :وحيسن مراجعة هذه السورة ،وهي أول سورة نزلت.
( )4مفردات ألفاظ القرآن ،ص.131 :

يتمسكوا به ويعتصموا ،ألنه هبذا التمسك برشطه ورشوطه يتحقق للناس اخلري
والسعادة يف الدارين ،ومن هنا تربز حقيقة التمسك.
وهذه احلقيقة يدلنا عليها القرآن احلكيم ،بنصوص وآيات بينات ،والتي
فيها ضياء النور للعقول.
قال تعاىل ..﴿ :ومن ي ْعت ِصم بِاهلل فقدْ ه ِدي إِىل ِرصاط رم ْست ِقيم * يا أ رَيا
اعت ِصمو ْا بِح ْب ِل
ال ِذين آمنو ْا اتقو ْا اهلل حق تقاتِ ِه وال متوتن إِال وأنتم رم ْسلِمون * و ْ
اهلل مجِيعا وال تفرقو ْا وا ْذكرو ْا نِ ْعمت اهلل عل ْيك ْم إِ ْذ كنت ْم أ ْعداء فألف ب ْني قلوبِك ْم
فأ ْصب ْحتم بِن ِ ْعمتِ ِه إِ ْخوانا وكنت ْم عىل شفا ح ْفرة رمن الن ِ
ار فأنقذكم رمنْها كذلِك يب رني
اهلل لك ْم آياتِ ِه لعلك ْم ْهتتدون﴾(.)1
إن التدبر بخصوص اآليات املتقدمة يفتح للعقول أبوابا من األنوار
للدخول يف اهلداية ،فآية (واعتصموا) وآية (ومن يعتصم) وآية (اتقوا اهلل) تدلنا
عىل أن حبل اإلعتصام ذو طرفني ،طرف بيد اهلل سبحانه وهو األعىل ،وطرف
ممدود للناس وهو األدنى.
ونزوله للخالئق له دالالت ،ونتائج ،لسعادة الناس.
وتتضح هذه املعاين عندما يتعلق اإلنسان هبذه اآليات ويتمسك باحلبل
املمدود من أعىل نزوال إىل هذه األرض التي أهبط عليها هذا اإلنسان.
وقد يتخيل إنسان هذه األرض خيوطا من هنا أو خيوطا من هناك ،ولكن
( )1آل عمران ،103-101 :وتراجع هذه اآليات يف أبحاثنا املفصلة حول آيات التقوى.

عناية اهلل ورمحته الشاسعة جعلت لإلنسان حبال متينا بيد أمناء مبرشين
ومنذرين ..وتكليف مالئكة مقربني أوصلوا طرف احلبل للعاملني.
قال تعاىل﴿ :يا أ رَيا الناس قدْ جاءكم ب ْرهان رمن ر ربك ْم وأنز ْلنا إِل ْيك ْم نورا
رمبِينا * فأما ال ِذين آمنو ْا بِاهلل وا ْعتصمو ْا بِ ِه فسيدْ ِخله ْم ِيف ر ْمحة رمنْه وف ْضل
و َْي ِدَيِ ْم إِل ْي ِه ِرصاطا رم ْست ِقيام﴾(.)1
هذا النور الذي اعتصم به ذووا األلباب ،الذين تعقلوا التمسك بطرف
احلبل املتني الذي ال ينقطع وال يبىل وال نجاة ألحد دونه.
﴿إِنا جع ْلناه ق ْرآنا عربِ ّيا لعلك ْم ت ْع ِقلون * وإِنه ِيف أ رم ا ْلكِت ِ
اب لد ْينا لع ِ ٌّيل
حكِيم﴾(.)2
يقول اإلمام الرضا × :كالم اهلل ال تتجاوزوه وال ت ْطلبوا ْاهلدى ِيف غ ْ ِري ِه
فت ِض رلوا(.)3
وقال × :هو ح ْبل اهلل املتِني وع ْروته ا ْلو ْثقى وط ِريقته امل ْثىل املؤ ردي إِىل
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
اجلن ِة واملن ِْجي ِمن الن ِ
ْ
جيع ْل
ار ال خيْلق عىل ْاأل ْزمنة وال يغ رث عىل ْاأل ْلسنة ألنه مل ْ ْ
لِزمان دون زمان ب ْل ج ِعل دلِيل ا ْلربه ِ
ان و ْ
احلجة عىل ك رل إِنْسان ال ي ْأتِ ِيه ا ْلباطِل
ْ
ِم ْن ب ْ ِ
ني يد ْي ِه وال ِم ْن خ ْل ِف ِه تن ِْزيل ِم ْن ح ِكيم محِيد(.)4

( )1النساء.175-174 :
( )2الزخرف.4-3 :
( )3أمايل الصدوق ص546
( )4عيون أخبار الرضا ج 2ص.130

إن التد ّبر والتعقل يف الوصية هلشام يدل عىل معظم مفاصل احلياة لإلنسان،
فبعد اإلشارة إىل األدلة والربهان أشار × إىل مسرية احلياة يف الدارين،
ورغبهم يف اآلخرة ،فقال﴿ :وما ْ
فقال × :يا هشام ،ثم وعظ أهل العقل ّ
احلياة
الدر نْيا إِال ل ِعب وهلو وللدار ِ
اآلخرة خ ْري رلل ِذين يتقون أفال ت ْع ِقلون﴾(.)1
ْ
هذه اآلية املباركة هلا ارتباط بآيات سابقة تتحدث عن مصري اإلنسان
املتعلق بالدنيا ،واملنكر لآلخرة.
ِ
شء فمتاع ْ
احلي ِاة الدر نْيا و ِزينتها وما ِعند اهلل خ ْري
وقال﴿ :وما أوتيتم رمن ْ
وأ ْبقى أفال ت ْع ِقلون ﴾(.)2
عندما نتدبر يف مثل هذه اآليات ندرك أن نجاة اإلنسان تتحقق عندما حيسن
التع ّقل علام وعمال ،وال ينخدع باللعب واللهو ،ويقطع هذا العمر فيام يعود عليه
خوف الذين ال
باخلسان ،ولذلك جاءهم التحذير واإلنذار :يا هشام ،ثم ّ
يعقلون عذابه فقال﴿ :ثم دم ْرنا ْاآلخ ِرين * وإِنك ْم لتم ررون عل ْي ِهم رم ْصبِ ِحني *
وبِالل ْي ِل أفال ت ْع ِقلون﴾(.)3
يستكشف العقل بواسطة العلم ،وبالعلم تنال املراتب ،ولذا يقول اإلمام
( )1األنعام.32 :
( )2القصص.60 :
( )3الصافات138 :

احل ِد ِ
الصادق × :أ ْفضل طب ِائ ِع ا ْلع ْق ِل ا ْل ِعبادة وأ ْوثق ْ
يث له ا ْل ِع ْلم وأ ْجزل
وظ ِه ِْ
حظ ِ
احلكْمة وأ ْفضل ذخ ِائ ِر ِه ْ
احلسنات(.)1
ويقول أمري املؤمنني × :ا ْل ِع ْلم ِم ْصباح ا ْلع ْق ِل(.)2
وقد جاء يف الوصية :يا هشام ،ثم ّبني أن العقل مع العلم ،فقال تعاىل:
﴿وتِ ْلك ْاأل ْمثال ن ْ ِ
رضهبا لِلن ِ
اس وما ي ْع ِقلها إِال ا ْلعامل ِون﴾(.)3
يرجع السبب يف ّ
نمجد
كل موقع ف ّضل فيه اإلنسان للعقل ،حتى عندما ّ
العلم ونقدّ ر حامله ونمدح املطيع والعابد ،كل ذلك راجع للعقل والتع ّقل عند
اإلنسان.
وقد جاء املدح والتفضيل بكثري من اآليات البينات وبام ال حرص له من
األحاديث التي وردت حول العقل والعقالء.
يقول اإلمام موسى بن جعفر × يف الوصية اجلامعة لنامذج رفيعة حول
ويل ْاأل ْلب ِ
أويل األلباب :يا ِهشام ثم ذكر أ ِ
اب بِأ ْحس ِن ر
الذك ِْر وحاله ْم بِأ ْحس ِن
احلكْمة من يشاء ومن ي ْؤت ِْ
احل ْلي ِة فقال ﴿ي ْؤ ِيت ِْ
ِْ
احلكْمة فقدْ أ ِ
ويت خ ْريا كثِريا وما
ْ
ْ
يذكر إِال أولوا ْاأل ْلباب﴾(.)4
( )1االختصاص ص.244
( )2عيون احلكم واملواعظ ص.50
( )3العنكبوت.43 :
( )4البقرة ،269 :واحلديث يف الكايف ج 1ص.15

هذا املدح الرفيع له دالالت عىل شأنية ذوي العقول ،وإعطاء احلكمة هلم
جيمع خري الدنيا وسعادة اآلخرة.

يقول أمري املؤمنني ×ِْ :
احلكْمة ر ْوضة ا ْلعقال ِء ون ْزهة النربال ِء(.)1
ب ت ْظهر ِْ
وعنه ×ِ :م ْن خز ِائ ِن ا ْلغ ْي ِ
احلكْمة(.)2
لقد قيل الكثري الكثري حول احلكمة ،ومما قيل :احلكمة حتقيق العلم وإتقان

العمل.
وقيل :ما يمنع من اجلهل.
وقيل :هي اإلصابة يف القول.
وقيل :هي طاعة اهلل.
وقيل :هي الفقه يف الدين.
وقال ابن دريد :كل ما يؤدي إىل مكرمة أو يمنع من قبيح.
وقيل :ما يتضمن صالح النشأتني.
ومعظم تفاسري احلكمة متقاربة وهي :ضياء املعرفة(.)3
وهنا ننقل حديثا جامعا عن منابع ومصادر أهل العصمة واحلكمة.
قال اإلمام الصادق ×ِْ :
احلكْمة ِضياء امل ْع ِرف ِة و ِمرياث الت ْقوى وثمرة
( )1عيون احلكم ص.52
( )2عيون احلكم ص.467
( )3بحار األنوار ج 1ص.215

الصدْ ِق وما أنْعم اهلل عىل عبد ِمن ِعب ِ
اد ِه نِ ْعمة أنْعم وأ ْعظم وأ ْرفع وأ ْجزل وأ ْهبى
ْ ْ
ر
ِمن ِْ
احلكْم ِة.
احلكْمة من يشاء ومن ي ْؤت ِْ
قال اهلل عز وجل ﴿ي ْؤ ِيت ِْ
احلكْمة فقدْ أ ِ
ويت خ ْريا
ْ
ْ
باب﴾ أي ال يعلم ما أود ْعت وهي ْأت ِيف ِْ
كثِريا وما يذكر إِال أولوا ْاأل ْل ِ
احلكْم ِة إِال
ْ
ْ
ْ
م ِن است ْخلصته لِن ْف ِيس وخصصته ِهبا و ِْ
احلكْمة ِهي الثبات و ِصفة ْ
احل ِكي ِم الثبات
ْ
ْ
ْ
ور وا ْلوقوف ِعنْد عو ِاقبِها وهو ه ِ
ِعنْد أو ِائ ِل ْاألم ِ
ادي خ ْل ِق اهلل إِىل اهلل تعاىل.
قال رسول اهلل ص لِع ِيل ع :أل ْن َي ِدي اهلل عىل يديك عبدا ِمن ِعب ِ
اد اهلل خ ْري
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍّ
ار ِقها إِىل مغ ِ
لك ِمما طلع ْت عل ْي ِه الش ْمس ِم ْن مش ِ
ار ِهبا(.)1
وعن أِب بصري قال :سمعت أبا جعفر × يقول﴿ :و من ي ْؤت ِْ
احلكْمة
ْ
فقدْ أ ِ
ويت خ ْريا كثِريا﴾ قال :م ْع ِرفة ْ ِ
اجتِناب ا ْلكب ِائ ِر التِي أ ْوجب اهلل عل ْيها
اإلما ِم و ْ
النار(.)2

إن موضوع العقل موضوع شامل لكل جوانب احلياة ،بل هو الروح التي
تسي يف كل الكائنات ،وكل شء قائم وراجع للعقل ،وقد ورد حول العقل ما
ال حتصيه األفهام ،وال تقف إىل منتهاه األقالم ،وال حيدّ أبعاده األنام ،وإنام نحاول
اإلشارة يف كل باب يتعلق بصالح اإلنسان.

( )1بحار األنوار ج 1ص.216
( )2بحار األنوار ج 1ص.215

يقول أمري املؤمنني × :نعم قرين العقل األدب(.)1
ويقول × :األدب والدين نتيجة العقل(.)2
ويقول × :كل شء حيتاج إىل العقل ،والعقل حيتاج إىل األدب(.)3
وعن ْ
احلس ِن ْب ِن ع ِ ٍّيل ع قال :ال أدب مل ِ ْن ال ع ْقل له وال مروة مل ِ ْن ال ِمهة له
وال حياء مل ِ ْن ال ِدين له ور ْأس ا ْلع ْق ِل معارشة الن ِ
اجل ِم ِ
اس بِ ْ
يل وبِا ْلع ْق ِل تدْ رك
الدار ِ
ان مجِيعا وم ْن حرم ِمن ا ْلع ْق ِل حرمهام مجِيعا(.)4
يتصف اإلنسان يف هذا الوجود بصفات كثرية ،ويمتلك صفات عديدة،
ومجيع الصفات تتفاوت ،وهذا التفاوت يم ّيز اإلنسان.
وهنا نرسم حروف حديث ينبغي أن يرسم يف القلوب قبل أن يرسم عىل
الورق.
عن اإلمام احلسن الزكي × :دخ ْلت عىل أ ِم ِري امل ْؤ ِمنِني وهو جيود بِن ْف ِس ِه
ملا رضبه ا ْبن م ْلجم فج ِز ْعت لِذلِك فقال ِيل :أ ْجتزع؟
فق ْلت :وك ْيف ال أ ْجزع وأنا أراك عىل حالِك ه ِذ ِه.
فقال :أ ال أع رلمك ِخصاال أ ْربع إِ ْن أنْت ح ِف ْظتهن نِ ْلت ِهبِن النجاة وإِ ْن أنْت
( )1غرر احلكم ص.716
( )2غرر احلكم ص.87
( )3عيون احلكم ص.377
( )4بحار األنوار ج 75ص.111

ضيعتهن فاتك الدار ِ
ان؟
ْ
يا بني ال ِغنى أكْرب ِمن ا ْلع ْق ِل وال ف ْقر ِم ْثل ْ
اجل ْه ِل وال و ْحشة أشدر ِمن
ا ْلع ْج ِ
ب وال ع ْيش أل رذ ِم ْن ح ْس ِن ْ
اخللق(.)1
إن هذه األحاديث تيضء الطريق للسالكني وتن ّبه الغافلني وتغذي قلوب
العارفني ،فهي بمثابة رصيد ال ينفد.
ع ْن ع ِامر الش ْعبِ ري قال :تكلم أ ِمري امل ْؤ ِمنِني × بِتِ ْس ِع كلِامت ْارجتلهن
اهر ِْ
ار ِجتاال فق ْأن عيون ا ْلبالغ ِة وأيتمن جو ِ
احلكْم ِة وقط ْعن مجِيع ْاألنا ِم ع ِن
ْ ْ
ْ
احدة ِمنْهن :ثالث ِمنْها ِيف املناج ِاة وثالث ِمنْها ِيف ِْ
اق بِو ِ
ال رلح ِ
احلكْم ِة وثالث ِمنْها
ِيف ْاألد ِ
ب.
فأما الال ِيت ِيف املناج ِاة فقال :إِ ِهلي كفى ِيل ِع ّزا أ ْن أكون لك ع ْبدا وكفى ِِب
ِ
ِ
ِ
ب.
اجع ْلني كام حت ر
بف ْ
ف ْخرا أ ْن تكون ِيل ر ّبا أنْت كام أح ر
ِ
وأما الال ِيت ِيف ِْ ِ
حي ِسنه وما هلك ا ْمرؤ عرف
احلكْمة فقال :قيمة ك رل ا ْم ِرئ ما ْ
قدْ ره وامل ْرء خمْبوء ْحتت لِسانِ ِه.
ِ
ِ
وأما الال ِيت ِيف ْاألد ِ
احت ْج إِىل م ْن
ب فقال :ا ْمن ْن عىل م ْن ش ْئت تك ْن أمريه و ْ
ِ
ِ
است ْغ ِن عم ْن ِش ْئت تك ْن ن ِظريه(.)2
ش ْئت تك ْن أسريه و ْ

( )1كشف الغمة ج 1ص.572
( )2اخلصال ج 2ص.420

عندما ننظر إىل كل موجود يف هذا الكون ندرك أشياء حمسوسة وأشياء فوق
املحسوسات.
أما املحسوسات فنتلسمها باحلواس اخلمسة(.)1
وأما ما فوق املحسوسات فندركه بالعقل ،وهنا ال ندخل يف التعاريف
الفلسفية إال بحسب ما يستدعي البيان.
واملعقول يعرف بالعقل ،واملحسوس باحلواس.
سمي ما هو معقول ألن الوصول إليه يكون عن طريق العقل ،وهو
ولذا ّ
عىل أصناف(.)2
ومن أصناف املعقوالت :العلم.
والعلم هو حقيقة واقع ّية حم ّققة ،ووجود العلم أشبه شء بالبدَييات ،وهو
املسلامت ،وقد ع ررب عن العلم أنه نحو من املوجود ونوع من الكائن ،وقد ذكر
من
ّ
لذلك براهني عىل وجوده.
فالعلم صفة يتل ّبس هبا املوصوف ،وهبذه الصفة يمتاز حاملها ،ولتوضيح
ذلك ذكر أهل املعرفة أمورا:
بدَيي ملموس لكل واحد،
البني بني العامل واجلاهل
ّ
األول :أن التاميز ّ
وذلك يكشف عن وجود صفة للعامل وحصول معنى فيه يفقده اجلاهل ،وليست
( )1وهي السمع والبرص واللمس والذوق والشم.
( )2راجع الفلسفة العليا للمقدس السيد رضا الصدر ص.229

تلك الصفة إال العلم ،فالعلم كائن حم ّقق مسلوب عن اجلاهل.
ورس العلم ينكشف بظهوره
من هنا ندرك أن وجود العلم بوجود العاملّ ،

لدى العامل.

اخل ْ ِري ك رل ِه و ْ
يقول الرسول | :ا ْل ِع ْلم ر ْأس ْ
الرش ك رل ِه(.)1
اجل ْهل ر ْأس ر
رس من األرسار ،فكام أن اإلنسان أودع اهلل سبحانه فيه ارسار احلياة
فالعلم ّ

فقد أودع يف العلم أرسار الكائنات ،ولذا كان رأس اخلري.

وإذا أردنا اإلشارة ملا هو أبعد نذكر ما قاله الشهيد الثاين يف كتابه منية املريد،
قال :إعلم أن اهلل سبحانه جعل العلم هو السبب الكيل خللق هذا العامل العلوي
والسفيل طرا ،وكفى بذلك جاللة وفخرا ،قال اهلل تعاىل يف حمكم الكتاب تذكرة
وتبرصة ألويل األلباب﴿ :اهلل الذي خلق س ْبع ساموات و ِمن ْاأل ْر ِ
ض ِم ْثلهن يتنزل
ِ
شء ِع ْلام﴾.
شء قدير وأن اهلل قدْ أحاط بِك رل ْ
ْاأل ْمر ب ْينهن لت ْعلموا أن اهلل عىل ك رل ْ
وكفى هبذا اآلية دليل عىل رشف العلم ،ال سيام علم التوحيد الذي هو
أساس كل علم ،ومدار كل معرفة(.)2
وينبغي التدبر يف هذه اآلية (لتعلموا).
من هنا يمكن القول ّ
رس من
أن أرسار الكائنات تعرف بالعلم الذي هو ّ

األرسار بني اإلنسان ومعرفة األكوان.

ولذا يقول قدس رسه :وجعل سبحانه العلم أعىل رشف ،وأول منة امتن

( )1بحار األنوار ج 74ص.175
( )2منية املريد ص.93

هبا عىل ابن آدم بعد خلقه وإبرازه من ظلمة العدم إىل ضياء الوجود فقال سبحانه
يف أول سورة أنزهلا عىل نبيه حممد صىل اهلل عليه وآله﴿ :اقرأ باسم ربك الذي
خلق * خلق االنسان من علق * اقرأ وربك األكرم * الذي علم بالقلم * علم
االنسان ما مل يعلم﴾(.)1
فليتأمل ذووا األلباب يف عظمة وفضل ومراتب العلم.
وبعد التحقيقات واألبحاث مل نجد نعمة أعظم بعد اإلجياد من العلم.
ولذا قيل :من حظر عليه العلم وصف بالرذالة.
يقول أمري املؤمنني × :إِذا أ ْرذل اهلل ع ْبدا حظر عل ْي ِه ا ْل ِع ْلم(.)2
ويف حديثْ :
اغد عاملِا أ ْو متع رلام وال تك ِن الثالِث فت ْعطب(.)3
ِ
اسم م ْشت ٌّق ِمن
يقول اإلمام أبو احلسن × :ا ْلغ ْوغاء قتلة ْاألنْبِياء ،وا ْلعامة ْ
ا ْلعمى ،ما ر ِِض اهلل هل ْم أ ْن شبهه ْم بِ ْاألنْعا ِم حتى قال﴿ :ب ْل ه ْم أض رل﴾(.)4
عندما ننظر إىل األشياء املوجودة وننظر إىل معرفتنا هبا نجد فارقا ملموسا
واضحا بني جهلنا باليشء وبني علمنا به ،وهذا يكشف عن حصول معنى فينا
بعد أن كنّا فاقدين له ،وليس ذلك إال العلم.

( )1منية املريد ص.94
( )2هنج البالغة ص.526
( )3كنز الفوائد ج 2ص.109
( )4أمايل الطوِس ص.613

فالعلم وجوده قائم يف العامل.

إن املعرفة هي الغاية املرموقة لإلنسان بحسب طباعه وبحسب عقله،
فالغاية أمر وجودي ،والوجود مطلوب ومرغوب فيه.
وهنا نلفت النظر إىل أن العدم ال يكون غاية لإلنسان ،بل عىل العكس،
نجد أن اإلنسان ينفر من العدم ،وذلك مما يدركه كل عاقل بل تدركه حتى
احليوانات.
لذلك يستحيل صريورة العدم غاية مرموقة لإلنسان.

من الرباهني عىل وجود العلم هو الصلة بني الكون واإلنسان.
يقول املقدس الصدر يف الفلسفة العليا :ال ريب يف حتقق الصلة بني كل
إنسان وبني عامل الكون ،وذلك أمر حمقق ،وتلك الصلة ليست إال العلم دون
غريه ،فالعلم كائن موجود(.)1

تكشف عن جوانبه اآلثار.
والوجود حمسوس وغري حمسوس ،وعرفنا أن املحسوس يدرك باحلواس،
وأما غري املحسوس فال يدرك إال بالعلم ،والعلم موجود غري حمسوس وإنام
( )1حيسن مراجعة الفلسفة العليا للسيد رضا الصدر قدس رسه ص.130

تعرف حقيقته باإلنكشاف.
وقيل حول العلم الكثري ،ولكن كل ذلك كان من جوانب الوصف واملدح.
وكثري من العلامء واحلكامء بحث حول حقيقة أمور عديدة ومنها العلم.
وممن بحث بتفاصيل أدق هم الفالسفة.

نتلمس ما قاله العلامء األبرار ،والفالسفة األخيار.
وهنا نقف ّ
قال صاحب الفلسفة العليا قدس رسه :العلم هو االنشكاف الذي يزيل
الستار عن وجوه عرائس احلقائق(..)1
ويشري قدس رسه إىل أن تعاريف العلم تعاريف لفظية ،ألن التفسري
احلقيقي للعلم غري ممكن(.)2
فالعلم ال يفس باجلهل ،ألن العلم يقابله بالضد واجلهل نقيض العلم،
يعرف بالظلمة..
فالنور ال ّ
العلم حقيقة من احلقائق الكونية ،وهذه احلقيقة من أسمى احلقائق التي
ينبغي البحث يف كل جوانبها ،ولو بمقدار االدراك البرشي ،ألن اإلنسان بدون
معرفة العلم أشبه شء باملعدوم ،واملعدوم ال وجود له.
( )1الفلسفة العليا ص ،231وينبغي مراجعة األسفار ج 3من ص 284حول تفسري العلم.
( )2وهنا تفاصيل وأقوال وردود..

وحيث أن العلم كائن موجود فال بد له من موجد ،من هنا فإن العلم
بحاجة إىل العلة ليكون موجودا(.)1
وقد تسامل العقالء أن خروج اليشء من العدم إىل الوجود مستحيل دون
علة.
وهنا سؤال دقيق :ما هي علة الوجود هلذا الكائن اللطيف الرشيف وهو
العلم؟
ال شك أن العلم من أرشف الكائنات ،وقد استفاضت اآليات واألحاديث
حوله ،ويكفي ما قاله القرآن احلكيم﴿ :ي ْرف ِع اهلل ال ِذين آمنوا ِمنك ْم وال ِذين أوتوا
ا ْل ِع ْلم درجات واهلل بِام ت ْعملون خبِري﴾(.)2
ويكفي توضيحا لشأن العلم ما قاله أمري املؤمنني × :ر ْأس ا ْلفض ِائ ِل
ا ْل ِع ْلم(.)3

غاية الفضائل العلم ..العلم أفضل هداية..

إن احلديث عن العلم حيتاج إىل علم! والنفس اإلنسانية أو البرشية خالية
بالتدرج ،فليست النفس موجدة للعلم ،ألن
عن العلم ابتداء ،فهي تكتسب العلم
ّ
فاقد اليشء ال يعطيه ،وليس املعدوم واجدا للمعلوم ،واملفروض أن العلم

( )1راجع الفلسفة العليا ص 223حول تفاصيل ذلك.
( )2املجادلة.11 :
( )3ميزان احلكمة ج 6ص.447

موجود ،فمن الذي أوجد العلم؟
ألن كل موجود حيتاج إىل ع ّلة توجده يف هذه احلياة ويف هذا الكون.
إذا فال اجلهل يعطي العلم ،وال الفاقد لليشء يعطيه.
لذلك ال بدّ ملعطي للعلم أن يكون غري حمسوس ،ألن العلم من اجلواهر
غري املحسوسة ،بل هو فوق املحسوسات ،وحول ذلك يقول صاحب الفلسفة
العليا :إن العلة املفيضة للعلم تعطيه يف مجيع األوضاع واألحوال عىل سبيل
الدوام ،وجيب أن تكون تلك الع ّلة عاملا يف نفسه ،إذ الفاقد ال يعطي ،وجيب أن
يمل وال ّ
يكون دائم اإلفاضة ال ّ
يكل ،ألجل إمكان الوصول إىل العلم يف كل
زمان ومكان(.)1

يستقر عند املفاض عليه برشوط عديدة ،ولسنا يف جمال بياهنا هنا،
الفيض
ّ
وإنام نشري إىل أن اإلنسان األول عندما أصبح مهيئا للفيض وتكاملت قابل ّيته
أفاضت عليه العلة الدائمة من العلم ما جيعله مستعدّ ا لالرتقاء ،وهنا نشري إىل ما
قاله صاحب الفلسفة العليا قدس رسه :فأينام حت ّقق الطلب ومتى جيد الطالب
بتفكري أو بحث أو تأمل أو قابلية أو فهم ،يفاض عليه – إليه – من جانب املفيضة
للعلم(.)2
من هنا حيسن القول بام جاء يف القرآن املجيد :وعلم آدم ْاأل ْسامء..
( )1راجع الفلسفة العليا من ص ،234مع األسفار األربعة.
( )2املصدر السابق.

فالعلم الذي أفيض من األعىل ينبغي عىل اإلنسان أن يصونه صيانة
يصح أن يكون العلم وسيلة ألمور أدنى ،بل ال بدّ أن يكون
تتناسب وشأن ّيته ،وال ّ
ألمور رفيعة ليتناسب ومرتبة العلم الرفيعة ،حيث يقول قدس رسه :وطلب
فإن طلبه لغريه ّ
العلم لنفسه أداء حل ّقهّ ،
حط ملقامه الشامخ(.)1

عندما ننظر إىل واقع العلم نجد أن له أقساما عديدة ،ولكن تصاحلوا عىل
تسميته ابتداء أنه حضوري أو حصويل.
وهلذا االبتداء أبعاد حيث يطلق تارة ويق ّيد أخرى.
ومن هنا بدأ اإلنسان يدرك حقائق األشياء ،وذلك عندما أصبح متكامال
بالقابل ّية ،وهذا هو ابتداء التمييز عن بق ّية املخلوقات ،ومن هنا امتاز بالتقسيم بني
املحسوسات وغريها ،ومن هنا بدأت معرفة أرسار املوجودات.
فاألرسار يكشف عنها العلم لإلنسان ،واإلنسان يعلم نفسه وذاته ويعلم
رس من أرسار القابلية عند اإلنسان.
ما هو خارج عن نفسه وذاته ،وهذه النقطة ٌّ
ويف بحثنا هنا ال نقف عند حدود االعتبار لدى املناطقة أو لدى الفالسفة،
التعرف عىل بعض جوانب األرسار ،والعلم هو األساس لكشف
ألنا نحاول ّ
ذلك ،مهام حاولنا التفنّن بالتعابري(..)2

( )1املصدر السابق.
( )2ال ّ
شك أن العلم باملنطق والعلم بالفلسفة وغريمها يفتح لنا أبوابا وجوانب عديدة ،ومنها تبدأ
معرفة األرسار.

ّ
وتشخصه يف هذا الكون له قابل ّية البقاء
إن اإلنسان بعد وجوده
واالستمرارية ،بمعنى أوضح أنه بعد وجوده فإنه ال يعدم ،بل هو باق ببقاء ع ّلته
ّ
واحلث عليه ،بل جاءت األوامر بالوجوب
وموجده ،لذلك ندرك عظمة العلم
كام ال خيفى :اطلبوا العلم من املهد إىل اللحد(.)1
وقد قال أمري املؤمنني × :اكْت ِسبوا ا ْل ِع ْلم يك ِْس ْبكم ْ
احلياة.
ويف أحاديث أخرى :ما مات من أحيا علام ..بِا ْل ِع ْل ِم تكون ْ
احلياة ..ا ْل ِع ْلم
حم ْ ِيي الن ْف ِ
س ،ومنِري ا ْلع ْق ِل ،وممِيت ْ
اجل ْهل(.)2
رس احلياة؟
ما هو العلم الكامن يف ط ّياته ّ
ّ
كل أصناف البرش متدح العلم ،وحترتم العلامء ،بل حتى احليوانات ،ولكن
السؤال :ما هو علم احلياة؟
نقول :صحيح أن للعلم قيمة رفيعة ،بل هو نور الوجود.
ولكن يف هذه األزمان مل يبق بني الناس ميزان ملعرفة العلم النافع من العلم
الضار للبرشية.
ّ
ومعلوم أن االبتكارات حتى لألسلحة املدمرة تسمى بالعلم ،كذلك
وسائل الفساد والتضليل تسمى بالعلم.
ولكن يبقى للعلم النافع مصدر آخر ،وهذا ما نقصده هنا من العلم ،وليس
( )1هنج الفصاحة ص.218
( )2ميزان احلكمة ج 6ص 452عن غرر احلكم.

مطلق العلم.
ع ْن أ ِم ِري امل ْؤ ِمنِني ع ِ ريل ْب ِن أ ِِب طالِب × قال :س ِم ْعت رسول اهلل |:
يقول طلب ا ْل ِع ْل ِم ف ِريضة عىل ك رل م ْسلِم ،فا ْطلبوا ا ْل ِع ْلم ِم ْن مظان ِره ،وا ْقتبِسوه ِم ْن
أ ْهلِ ِه ،فإِن ت ْعلِيمه هلل حسنة وطلبه ِعبادة واملذاكرة بِ ِه ت ْسبِيح ،وا ْلعمل بِ ِه ِجهاد،
وتعلِيمه من ال يعلمه صدقة ،وب ْذله ِأل ْهلِ ِه قربة إِىل اهلل تعاىلِ ،ألنه مع ِ
امل ْ
احلال ِل
ْ
ْ
ْ
ْ
اجلن ِة واملونِس ِيف ا ْلوحش ِة والص ِ
احلرا ِم ومنار سب ِل ْ
و ْ
احب ِيف ا ْلغ ْرب ِة وا ْلو ْحد ِة
ْ
ِ
ِ
ِ
واملحدر ث ِيف ْ ِ
السالح عىل ْاأل ْعد ِاء والز ْين
اخل ْلوة والدليل عىل الساء والرضاء و ر
ِعنْد ْاأل ِخال ِء.
اخل ِري قادة ،ت ْقتبس آثارهم وَيتدى بِ ِفع ِ
ِ
اهل ْم
ي ْرفع اهلل بِه أ ْقواما في ْجعله ْم ِيف ْ ْ
ْ ْ
وينْتهى إِىل ر ْأ َِيِ ْم وت ْرغب املال ِئكة ِيف خلتِ ِه ْم وبِأ ْجنِحتِها متْسحه ْم و ِيف صال ِهتا
تب ِ
ارك عل ْي ِه ْم ،ي ْست ْغ ِفر هل ْم ك رل ر ْطب ويابِس حتى ِحيتان ا ْلب ْح ِر وهوا رمه و ِسباع
رب وأنْعامه.
ا ْل ر
ار ِمن ال رظ ْلم ِة وقوة ْاألبد ِ
اجل ْه ِل و ِضياء ْاأل ْبص ِ
إِن ا ْل ِع ْلم حياة ا ْلقل ِ
وب ِمن ْ
ان
ْ
ار وجمالِس ْاألبر ِار والدرج ِ
ِمن الضع ِ
ازل ْاأل ْخي ِ
ف ،ي ْبلغ بِا ْلع ْب ِد من ِ
ات ا ْلعىل ِيف
ْ
ْ
الدر نْيا و ْاآل ِخر ِة.
ر ِ ِ ِ
الصيا ِم ومدارسته بِا ْل ِقيا ِم ،بِ ِه يطاع الر رب وي ْعبد وبِ ِه توصل
الذكْر فيه ي ْعدل بِ ر
احلالل و ْ
ْاأل ْرحام وبِ ِه ي ْعرف ْ
احلرام.
ِ
حي ِرمه ْاأل ْش ِقياء فطوبى مل ِ ْن
السعداء و ْ
ا ْلع ْلم إِمام ا ْلعم ِل وا ْلعمل تابِعه ي ْل ِهمه ر

حي ِر ْمه اهلل ِمنْه حظه(.)1
مل ْ ْ
إن العلم املمدوح من مجيع اخلالئق هو الذي يوصل حامله إىل النجاة
والسعادة ،فأبواب العلوم كثرية جدا ،واإلنسان واقف عىل تلك األبواب،
وحقيقة العلم هي لإلنسان.
من هنا ندرك أن مسرية حياة اإلنسان يف الدنيا بني حياتني ،وسريه احلقيقي
لواحدة من الطريقني ،فمن تع ّلم خلصوص الدنيا خس احلياتني ،ألنه ليس باق
يف الدنيا فهو ضاعن عنها.
املعرب عنه بعلم احلياة ،ألن
ومن تع ّلم علم اآلخرة ربح الدارين ،وذلك هو ّ
معنى احلياة البقاء ،وبقاء اإلنسان يف اآلخرة ،وهذا البقاء ال يسعد به اإلنسان إال
بالعلم ،ومراحل حصول العلم وكسبه هي الدنيا ،ألن اآلخرة تكون نتيجة وليس
فيها عمل وكسب ،بل هي ثواب أو عقاب ،أي سعادة أو شقاء ،لذلك جاء
التحديث واإلنذار ،وقد أعذر من أنذر.
وهذا حديث رشيف خيترص كل املعاين:
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
اجت ِهدْ
قال أمري امل ْؤمنني × :يا م ْؤمن إِن هذا ا ْلع ْلم و ْاألدب ثمن ن ْفسك ف ْ
ِيف تع رل ِم ِهام فام ي ِزيد ِم ْن ِع ْل ِمك وأدبِك ي ِزيد ِيف ثمنِك وقدْ ِرك فإِن بِا ْل ِع ْل ِم ْهتت ِدي إِىل
ب ِْ
ب ْحت ِسن ِخدْ مة ر ربك وبِأد ِ
ر ربك وبِ ْاألد ِ
اخلدْ م ِة ي ْست ْو ِجب ا ْلع ْبد واليته وق ْربه
( )1بحار األنوار ج 1ص 171عن أمايل الطوِس ص ،488ويف هذا احلديث من األرسار ما
ينكشف لألبرار ،وحيسن مراجعته والبحث يف تفاصيل معانيه.

فا ْقب ِل الن ِصيحة ك ْي تنْجو ِمن ا ْلعذ ِ
اب(.)1
من هذه احلديث وشبهه فلينظر العقالء ألنفسهم ،وليحدّ د ّ
كل مؤمن
مطلبه ،وليتدبر لنفسه قبل رمسه(.)2

كثريا ما ننخدع أو نخدع أنفسنا ،وذلك عندما ينفتح لدينا باب من أبواب
علم الدنيا ،ونطلق عىل هذا أو ذلك أنه عامل.
نتبجح عندما نستعمل ما وهبنا اهلل إياه من عقل وطاقة يف إنجاح أمور
وقد ّ
ّ
ونسيل أنفسنا بام هو سائد لدى العوام
دنيوية ،ونغفل أو نتناسى أمورا أخروية،
َيون اهلل!
بالقول :ليوم اهلل ّ
مل يكن يف هذا الوجود شء مطلوب إال لغاية ،فعندما نجد ّ
احلث عىل طلب
شء من األشياء ال بد أن يكون ذلك ملا يرتتّب عليه غاية من الغايات ،وهذا ما
تقره العقول ويأمر به العقالء ،فالعلم هو أسمى ما يطلب ولكن ينبغي أن نعرف
ّ
أسمى الغايات منه:
أوالً :يطلب العلم لذاته ،ألنه نور لذاته وضياء لغريه .ومن أهم ميزات
العلم أنه يكشف لنا عن احلقائق(.)3
( )1بحار األنوار ج 1ص 180عن روضة الواعظني.
( )2واللبيب تكفيه اإلشارة.
( )3راجع الفلسفة العليا ص.231

لنقرأ هذا احلديث ونتد ّبر مضامينه :ع ْن رس ِ
ول اهلل | قال :م ْن خرج
ي ْطلب بابا ِم ْن ِع ْلم لِريد بِ ِه باطِال إِىل ح ٍّق أ ْو ضاللة إِىل هدى كان عمله ذلِك
ك ِعباد ِة متع ربد أ ْرب ِعني عاما(.)1
احلق فيها
فعندما ننظر لواقع احلياة يف هذه الدنيا نجد مزجا مستحكام بني ّ
وبني الباطل ،وهذا املزج ال يفصل بينه غري العلم احلقيقي.

إن حقيقة العلم مل تكن خافية عىل أحد من العلامء ،وإنام يطلب من الذي
يعلم تطبيق العلم ،ألجل الوصول إىل ثمرته ،وعندئذ يكون التفاضل يف مراتب
التطبيق ،وليس التفاضل بمقدار احلصول والوصول فقط ،ولذا فإن الثبات عىل
احلق أصعب من الوصول إليه.
احلق لنصابه ،وابطال الباطل عند استفحاله ،ألنه
فحقيقة العلم ارجاع ّ
لوال انكشاف حقيقة العلم لساد الظلم(.)2
وسيبقى العلم هو احلكم يف الفصل بني حقائق األشياء ،مهام رأينا خمالفا
هنا أو متجاوزا هناك ،وقد جاء مدح العلم بام ال حرص له.
ِ
ِ
ِِ
ِ
حي ِسنه وي ْفرح إِذا
قال أمري امل ْؤمنني × :كفى بِا ْلع ْل ِم رشفا أ ْن يدعيه م ْن ال ْ
ن ِسب إِل ْي ِه وكفى بِ ْ
اجل ْه ِل ذ ّما ي ْربأ ِمنْه م ْن هو فِ ِيه(.)3

( )1بحار األنوار ج 1ص.182
( )2فاإلنسان يظلم نفسه ويظلم غريه.
( )3بحار األنوار ج 1ص.185

وع ْن اإلمام ز ْي ِن ا ْلعابِ ِدين × :ل ْو ي ْعلم الناس ما ِيف طل ِ
ب ا ْل ِع ْل ِم لطلبوه
ول ْو بِس ْف ِك امله ِج وخ ْو ِ
ض ال رلج ِج.
اهل املست ِ
إِن اهلل تعاىل أوحى إِىل دانِيال أن أمقت عبِ ِ
اجل ِ
يدي إِيل ْ
ف بِح رق
خ ر
ْ
ْ
ْ
ارك ل ِال ْقتِد ِاء ِ ِهبم ،وأن أحب ِعب ِ
أ ْه ِل ا ْل ِع ْل ِم الت ِ
ادي ِعن ِْدي الت ِق ري الطالِب لِلثو ِ
اب
ْ
اجل ِز ِ
يل الال ِزم ل ِ ْلعلام ِء التابِع للحكامء [ل ِ ْلحلام ِء] ا ْلقابِل ع ِن ْ
ْ
احلكام ِء(.)1
من هذه العبائر واألنوار املضيئة للعقول ندرك أن حتصيل العلم وتطبيق
مضامينه يرفع اإلنسان إىل أعىل مراتب اجلنان ،وندرك أيضا أن ليس من مرتبة
فوق مرتبة العلم ،وهذا ما تشري إليه اآليات والروايات:
قال | :م ْن جاءه امل ْوت وهو ي ْطلب ا ْل ِع ْلم لِي ْح ِيي بِ ِه ْ ِ
اإل ْسالم كان ب ْينه
وبني ْاأل ْنبِي ِ
اء درجة و ِ
احدة ِيف ْ
اجلن ِة(.)2
ْ
وعن أمري املؤمنني × :ا ْل ِع ْلم أ ْفضل ِمن امل ِ
ال بِس ْبعة:
ْاألَول :أنه ِمرياث ْاألنْبِي ِ
اء واملال ِمرياث ا ْلفر ِ
اعن ِة.
َّ
ال َّث ِان :ا ْل ِع ْلم ال ينْقص بِالنفق ِة واملال ينْقص ِهبا.

ظ وا ْل ِع ْلم حيفظ ص ِ
احلافِ ِ
ِ
حيتاج املال إِىل ْ
احبه.
ْ
ال َّثالثْ :
الرابِع :ا ْل ِع ْلم يدْ خل ِيف ا ْلكف ِن وي ْبقى املال.
َّ
ِ
ِ
ِ ِ
َْ ِ
حيصل إِال ل ِ ْلم ْؤ ِم ِن
حيصل ل ْلم ْؤم ِن وا ْلكاف ِر وا ْلع ْلم ال ْ
اخلامس :املال ْ
خاصة.
( )1بحار األنوار ج 1ص.185
( )2بحار األنوار ج 1ص.184

اس حيتاجون إِىل ص ِ
ِ
ِ
اح ِ
ب ا ْل ِع ْل ِم ِيف أ ْم ِر ِدين ِ ِه ْم وال
السادس :مجيع الن ِ ْ
َّ
ِ
ب امل ِ
حيتاجون إِىل صاح ِ
ال.
ْ
ور عىل الرص ِ
السابِع :ا ْل ِع ْلم يق روي الرجل عىل املر ِ
اط واملال ي ْمنعه(.)1
ر
َّ
عندما نحاول احلديث عن أقسام العلم نجد يف املصطلحات أقساما عديدة
مهمني :احلضوري واحلصويل،
ضمن اعتبارات متنوعة ،وهنا نشري إىل قسمني ّ
واملقسم بينهام االنكشاف ،وهذا االنكشاف راجع بحسب املعلوم لدى العامل.
يقول صاحب الفلسفة العليا قدس رسه :فإن كان املعلوم بنفسه منكشفا
حضوري ،وإن كان بصورته منكشفا لديه ،فالعلم به
لدى العامل فالعلم به
ّ
احلضوري
حصويل ،وهو املقصود من العلم عند اإلطالق ،وإذا قصد منه العلم
ّ
يق ّيد به(.)2
وقد ع ّرف العلم احلصويل بأنه :العلم باليشء بواسطة ،وهي الصورة
احلارضة يف الذهن.
ولكن املعلوم بالذات يف العلم احلضوري هو نفس اليشء ال صورته،
فاملعلوم بالذات يف العلم احلضوري موجود خارجي ،ويف العلم احلصويل
موجود ذهني(.)3

( )1بحار األنوار ج 1ص.185
( )2الفلسفة العليا ص.235
( )3املصدر السابق.

ولذا قال :الوجود خارجي وذهني ،ويوجد تفاصيل أخرى يف حملها.

املخلوقات تستقبل العلوم بحسب قابلياهتا ،ولذا قالوا :استعدادات
النفوس متفاوتة(.)1
إن أرقى املخلوقات لتق ّبل العلوم واملعلومات هو اإلنسان ،وضمن أفراد
اإلنسان يوجد تفاوت كبري جدا ،من هنا يرتفع هذا وينخفض ذاك ،وهذا
التفاوت ال يتوقف عىل جانب فقط ،ألن اإلنسان حيتاج لتكامل جوانب عديدة.
أوالً :اإلنسان مفطور عىل تلقي العلوم.
ثاني ًا :أنواع العلوم ال حرص هلا.
اهلني ،وذلك ألن
ثالث ًا :للعلوم أرسار ،وكشف هذه األرسار ليس باألمر ّ
التصور
الكشف واالنكشاف له أسس يبتنى عليها .وليس ذلك بالتمني أو
ّ
االبتدائي ،بل ال بدّ من توفري مناخ يتعلق بالنفس.
وهذا من أهم األسس التي ال بد من االعتناء هبا كي يتمكن اإلنسان من
قبول الفيض.

يف بحثنا حول أرسار احلسني × نجد معادن األرسار كامنة يف تكوين
اإلنسان ،ويف عموم آيات القرآن.
( )1راجع األسفار ج 3ص 384فصل.19

وهذه األرسار تتجىل بكثري من احلقائق ،وهذا التجيل يتمظهر
باملحسوسات واملعقوالت ،وقطب الرحى الدراكه ومعرفته هو اإلنسان ،ومن
هنا ندرك عظمة نزول القرآن ،وآيات بيان نزوله جامعة بني الظاهر املحسوس،
وبني الباطن يف الغيب املحبوس.
لنقرأ هذه اآلية ،قال تعاىل﴿ :لو أنْز ْلنا هذا ا ْلقرآن عىل جبل لرأيته ِ
خاشعا
ْ
ْ
ْ
متصدر عا ِم ْن خ ْشي ِة اهلل وتِ ْلك ْاأل ْمثال ن ْ ِ
رضهبا لِلن ِ
اس لعله ْم يتفكرون﴾(.)1
تنبيه :لست هنا يف جمال التفسري ،وإنام نشري إىل أن يف القرآن املجيد أرسار
الكونني :الدنيا واآلخرة ،وعندما ننظر يف هذه الدنيا ندرك أهنا مدرسة خ ّصصت
لإلنسان ،فيها كل مناهج الدارين بكل معانيها املتكاملة.
أوالً :أن القرآن نزل لإلنسان.
ثاني ًا :أن آياته قد تضمنت أرسارا وأرسار.
ثالث ًا :أن يف القرآن شفاء لكل عليل ،من داء اجلهل.
رابع ًا :ان القرآن هو احلبل املمتد من السامء إىل أهل األرض.
يسة لكل من حيسن القراءة.
خامس ًا :أن حروف القرآن وكلامته م ّ
من هنا ندرك أن نزوله عىل هذه األرض لالمتحان ،ألن االمتحان يكون
ِ ِ
حييى م ْن حي ع ْن ب رينة﴾(.)2
لإلنسان﴿ :لي ْهلك م ْن هلك ع ْن ب رينة و ْ
وقفة عند باب من أبواب القرآن:
( )1احلرش .21
( )2األنفال .42

مما ال ّ
شك فيه أن أرسار القرآن عند أهل بيت العصمة عليهم الصالة
والسالم ،ومن دوهنم من ذوي العقول واألفهام يأخذ كل واحد منهم بقدر
التوفيق ومقدار نظافة وسعة وعائه ،والقرآن هو الدواء.
ّ
وكل واحد من اخلالئق حيتاج إىل نوع من الدواء ،واستعامل الدواء يرتكز
عىل قوانني ورشوط ،وعىل حسن التطبيق ،وليس كل من عرف الدواء نال
الشفاء.

قد أوضحنا يف أبحاثنا ضمن آيات التقوى واملتقني أن القرآن جلميع
اخلالئق ،ولكن الذي ينتفع منه هم املتقون( ،)1فالقرآن كام هو نور فهو هدى
وشفاء ،وهو احلبل املمتدّ من األرض إىل السامء ،حيث أن فيه النجاة من الغرق
يف أوحال الدنيا ،ويكفي من أرسار اآليات﴿ :وما خل ْقت ِْ
اجلن و ْ ِ
اإلنْس إِال
لِي ْعبدون﴾(.)2
ه ذه اآلية يعضد معانيها ما يف األحاديث من أين خلقت العامل لكم
وخلقتكم ألجيل ،واألحاديث هبذه املعاين كثرية ،ويكفي منها حديث :لوالك ملا
خلقت األفالك..
يقول صاحب مفاتيح الغيب قدس رسه :فخلق اهلل األفالك واألركان
ألجل اإلنسان(.)3
( )1حيسن مراجعة األبحاث من آية :هدى للمتقني ،بحث خاص حول املتقني (خمطوط).
( )2الذاريات .56
( )3راجع مفاتيح الغيب ص.14

لقد شاء حكمة اخلالق أن يعمر األرض بمراحل من حياة اإلنسان ،وهي
يمر هبا اإلنسان يف وجوده ،ألن هذه املرحلة عليها ترتتب
املرحلة الدقيقة التي ّ
يمر اإلنسان يف ّ
أدق امتحان،
سعادة اإلنسان ،وال بدّ لنيل مثل هذه السعادة أن ّ
حيث ال جمال بعد احلياة الدنيا ألي فرصة للعمل ،وال عودة إىل قاعة
االمتحانات ،فكان القرآن هو املنهاج اجلامع ّ
لكل ما ينبغي أن يقوم به اإلنسان.
ونزههم
هذه املدرسة الكربى يقوم عىل تعليمها حقا الذين اختارهم اهلل ّ
رِب
عن كل تقصري ،وهم آل بيت العصمة عليهم السالم ،وقد قال | :أ ّدبني ّ
فأحسن تأديبي ..وأنا أؤدب أمتي(.)1
من هنا بدأ التعليم وهو سبحانه القائل لعباده﴿ :ا ْقر ْأ ور ربك ْاألكْرم *
الذي علم بِا ْلقل ِم * علم ْ ِ
اإلنْسان ما مل ْ ي ْعل ْم﴾(.)2
من هنا بدأ رس العلم ،فكان خلق اإلنسان من عوامل الغيب ،وكذلك
تعليمه(.)3

إن اهلل سبحانه قد خلق اإلنسان من أرسار الغيب ،وقد أودع فيه أيضا
أرسارا ،ومن أهم األرسار يف مكنون اإلنسان هي قابل ّيته لالرتقاء والكامل
( )1املصدر السابق.
( )2سورة العلق.
( )3راجع أبحاثنا حول خلق اإلنسان من تراب ..بحث مفصل.

اإلنساين.
هذه القابلية التي إذا توفرت هلا الرشوط ترتقي باإلنسان إىل أسمى
املراتب ،ومن أعالها علم القرآن ،لذلك يقال لإلنسان يوم القيامة :إقرأ وارق.
وهذه أيضا يف الدنيا ،فالدنيا هي املدرسة :من جدّ يف مناهج دروسه نال اجلوائز،
تلهى يف ملعبها فقط وقع باخلسان.
ومن ّ
فس نجاح اإلنسان كامن بذاته ،ومرافق لنفسه.
ّ
فأرسار الكونني أظهرها اهلل سبحانه لإلنسان يف حروف القرآن ،ولذا أمجع
املفسون عىل أن احلروف املق ّطعة يف أوائل سور القرآن هي من األرسار التي
خص اهلل هبا أنبياءه ورسله ،وقيل :القرآن يف البسلمة.
ّ
واملطلوب من اإلنسان أن يكتشف بعض أرسار الوجود ملا له من قابل ّية،
وخصه اهلل بيشء من امللكوت.
وملا أودع يف ذاته وكيانه من أرسار الكون،
ّ
فأول ما هو مطلوب من اإلنسان معرفة نفسه ،وإن وصل إىل هذه املعرفة
الس ،وهذا معنى أحاديث كثرية:
ينتقل منها إىل الكثري من األرسار ،فكأهنا مفتاح ّ
من عرف نفسه عرف ربه ..معرفة النفس أنفع املعارف(.)1

ويوجد هنا أرسار مل نلتفت إليها ،مع العلم أنا نامرسها وال ندرك أبعادها،
منها مثال األذان يف أذين الطفل ،وهو مما أمر به األبوان عندما يولد هلام طفل أن
يؤذن ويقام بأذنيه.
ومنها أن يعلم آيات من القرآن احلكيم.

( )1ميزان احلكمة ج 6ص.140

ومن األذان وتعليم اآليات ندرك الكثري من األرسار التي يمكن إدراكها
ومعرفتها هنا نشري ببساطة لذلك:
مر بمراحل من
فعندما يولد الطفل ويأيت إىل هذا الوجود ،يكون قد ّ
األرسار ،وقطع عوامل خف ّية من عوامل األستار ،وظهر إىل هذه الدنيا بعد عناء
وأخطار ،فأول ما يدخل إىل عوامل فكره وخاليا رأسه هو كلمة :اهلل أكرب.
مر عليه
فرتتسم يف تالفيف ذهنه وصفحات نفسه النق ّية ،ويسمع نداء قد ّ
الذر( ..)1وعهد السامء..
وهو يف عامل ّ
فهذه احلروف فيها إشارات وأرسار ليهتدي إليها االنسان ،وهذا هو ابتداء
املعرفة ملعادن األرسار ،التي بمعرفتها ينال كل فرد مراتب األبرار.
عرب عن ذلك،
فالطفل خيتزن بفكره كل ما يسمع وكل ما يرى وإن مل ي ّ
فعندما ينمو ويتجاوز الطفولة يبدأ بإظهار ملا لديه ،فإذا ّ
تغذى عىل حسن املعرفة
ينتقل من الظواهر إىل البواطن ،ومن احلروف والكلامت إىل معانيها وأرسارها(.)2
ورس احلروف كامن يف معانيها ،فمن أحسن القراءة
إن لكل شء رساّ ،

توجه نحو املراد ،ومل يقف عند اللفظ فقط ،بل يسعى لفهم معانيه ،وهذا
بصفاء ّ
ما تشري إليه اآليات ،قال تعاىل ﴿:ولقدْ وص ْلنا هلم ا ْلق ْول لعله ْم يتذكرون﴾(.)3
إن نزول القرآن وإظهاره من اللوح املحفوظ إىل هذه الدنيا ليس ملعرفة
حروفه اجلامدة ،بل ألجل إظهار األرسار الكامنة وراء عوامل الغيب إىل عقول
الذر قبل خروج اإلنسان إىل الدنيا.
( )1إشارة إىل آية العهد يف عامل ّ
( )2فإن األرسار كامنة وراء احلروف.
( )3القصص .51

األبرار.
من هنا ال بدّ من البحث حول أرسار الوجود ،وهي كامنة يف معرفة آيات
القرآن.
قال تعاىل﴿ :فا ْقرؤا ما تيس ِمن ا ْلق ْرآن﴾(.)1
األمر بالقراءة موجه لإلنسان ،ألن القراءة مدخل أساِس للمعرفة ،وداللة
األمر هبا لغاية كربى ،ألن اإلنسان ما مل يصل إىل شء من أرسار الكون واحلياة
يبقى يف اجلهل والظلامت ،واملفروض أن القرآن نور.

نشري هنا إىل أن اإلنسان نشأ يف غوامض األستار ،وبدأت مسريته عىل هذه
األرض وهي الدنيا ،وقد ج ّهزت بكثري من الزينة ووسائل الرغبة فيها ،وهي مل
تكن فكانت ،ومسرية اإلنسان فيها لغاية كبرية ،فإذا مل يتمكن من إدراك أرسارها
يبقى حمبوسا يف ظلامهتا.
من هنا نقول :مل خيلق اإلنسان هلا ،وإنام جيء به إليها ليدرك كامل أرسار
وجودها ،فمن ينخدع يف مظهرها ويعشق مفاتنها ال ّ
شك أنه يبقى مق ّيدا
بحبائلها ،ومن أدرك أنه ضاعن غدا عنها مل ينخدع بظاهرها وال بمظهرها.
وقد قال أمري املؤمنني × عن الدنيا :فا ْلب ِصري ِمنْها ش ِ
اخص و ْاأل ْعمى

إِليها ش ِ
اخص(.)2
ْ
( )1املزمل .20

( )2هنج البالغة ص.192

ٍّ
فلكل من الدنيا واإلنسان والقرآن أبعاد ..للدنيا ظاهر وباطن ،وكذلك
األمر يف اإلنسان أوضح ،أما القرآن فباطنه عميق(.)1
لذلك نجد أن الكثري من بني البرش قد قرصت مهمهم عن جتاوز الظاهر
فأخلدوا إىل األرض ،وقد جاءهم التنديد :اختذوا هذا القرآن مهجورا.
ويف آية ِ﴿ :فام ِهلؤ ِ
الء ا ْلق ْو ِم ال يكادون ي ْفقهون حديثا﴾(.)2
إن هجر القرآن فيه داللة عىل ترك أبعاده وأرساره ،وعدم فقهه دال عىل
وتذوق
التمسك بظاهر هذه الدنيا .ألن لفظ (فقه الرجل) معناه أدرك معانيه،
ّ
مر التاريخ أن
رسه ،ونظر إىل ما هو أبعد من الظاهر ،ولذلك نجد عىل ّ
حالوة ّ

الذين فقهوا القرآن وفهموا أبعاد معانيه مل ختدعهم الدنيا بزخارفها ومل تق ّيدهم
بحبائلها ،بل :صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة باملحل األعىل(.)3
إن من أهم أرسار القرآن أن يصل به اإلنسان إىل اليقني ،ومن مركز اليقني
يرشف عىل أرسار الكالم املبني ،ومن هنا تبدأ مسرية اإلنسان لفهم القرآن.

عندما ننظر للمخلوقات نجد ّ
لكل خملوق خصوصيات ،ومعلوم أن
اإلنسان هو أرقى املخلوقات ،وهذا الرتقي نجده بخصوصيات العقل ،لذلك
الس.
نحاول إلقاء نظرة مقتضبة حول هذا ّ

( )1إشارة إىل ما ورد حول القرآن أن ظاهره أنيق وباطنه عميق.
( )2النساء .78
( )3إشارة إىل فقرة من خطبة يف النهج الرشيف.

رس من األرسار الدقيقة.
والعقل ٌّ
لقد قال العلامء والفالسفة الكثري حول العقل ،وهذه األقوال عند الباحثني
تفرع منها الكثري من العلوم واألبحاث.
والعلامء قد ّ
وأبحاث الباحثني حول العقل وأرساره مل تكن وقفا عىل جنس أو نوع أو
تنوع مستويات بني
دين أو أقوام مع ّينني ،بل هي أبحاث من كل عاقل ،عىل ّ
البرش.
لقد قيل الكثري حول تعاريف العقل ،وحول آثاره وأحكامه وما يتبع ،وال
ّ
اختص به بعضهم ،ومن أوفرهم حظا
رس من أرسار املخلوقات ،وقد
ّ
شك أنه ّ

هو اإلنسان..

قسم من تعاريف العقل:
أوالً :لست من ذوي االختصاص يف هذا الباب الواسع ،وإنام أنقل بعض
العبائر لذوي البصائر.
ثاني ًا :نشري إىل كلامت ذوي االختصاصات ،يقول صاحب الفلسفة العليا
قدس رسه( :)1ومن أصناف املعقول :العقل ،وهو كائن ال حمسوس ،ووجوده من
البدَيي ،فال حاجة إىل إقامة برهان لوجوده ،وهو يغاير العلم ،ألن العلم موجود
ذهني والعقل موجود خارجي.
ويقول قدس رسه :ونزيدك الربهان فنقول :إن امتياز العاقل عن املجنون
يكشف حصول معنى للعاقل يفقده املجنون ،كام أن االمتياز البيني لإلنسان عن

( )1وهو السيد رضا الصدر ،األخ األكرب للسيد موسى الصدر ،من ص 247يف الفلسفة العليا.

احليوان ي ّ
إنساين عىل أفعال البرش ،تلك التي
دل عىل وجوده ،فالعقل مرشف
ّ
تصدر عن غرائزهم احليوانية.

ثم للعقل مراتب ودرجات ،كام أن له قوة وضعفا ،والرشف ملن له كامل
العقل(.)1
وأن املعرفة البرشية مل تصل حتى اآلن إىل حقيقة العقل ،وان غاية ما عرف
واملوجه والرادع ،والداعي يف البرش،
منه أنه كائن موجود ،وأنه املرشف واملرشد
ّ
وهو غري الفهم ،ألنه يتوىل يف بلده منصب القضاء واألمر ،فهو املوجه إىل ما يفيد
والناهي عام يرض.
وأما عن استخدام العقل للعلم والفهم ،فيقول قدس رسه :وحتصيل معرفة
النفع والرضر إنام هو بالعلم والفهم ،وإن العقل يستخدمهام ولكن احلكم له
بعدما رأى التقرير الصادر من كل منهام ،فهو احلاكم املطلق يف بلد اإلنسانية،
ّ
وحط ملنزلته(.)2
فاستخدامه للوصول إىل مطالب الغرائز إهانة له
وينبغي مراجعة هذا املطلب ،حيث توجد تفاصيل لكثري مما يمتلكه
اإلنسان ،وهي موجودة غري حمسوسة ،وحيكم هبا العقل ،حتت عنوان :احتاد
العاقل واملعقول(..)3
وتنوعت
إن التعاريف ما هي إال إشارات حلقائق مع ّينة ،وقد تعدّ دت ّ

( )1املصدر السابق ص.248
( )2املصدر السابق.
( )3املصدر السابق ص.242

باأللفاظ ،فقد دأب العلامء عىل تعاريف احلقائق الثابتة ،ومنها :جوهر العقل،
رس من األرسار ،ومما قالوا حوله :العقل هو اجلوهر املحيط بجميع
الذي هو ّ
األشياء املربوزة فيه ،واحلاكم والقاِض بينها(.)1

ويف تعريف آخر :إنام هو شيئية األشياء كلها ،وشيئية األشياء كلها هو
العقل(.)2
وقيل :العقل الذي هو مناط التكليف هو العلم بوجوب الواجبات
واستحالة املستحيالت(.)3
عرف العقل عند الفالسفة بأنه :جوهر بسيط.
وقد ّ
ومن التعاريف :هو اجلوهر املفارق لألجسام ،املدرك للكل ّيات بذاته،
واجلزئيات باآللة.
جمرد عن املادة.
جمرد قائم بذاتهّ ،
وقال آخر :هو جوهر ّ
ويف تعريف آخر :جسم لطيف نوراين ،هو آلة العلم(.)4

لقد بحث العقالء من فالسفة وحكامء وباحثني وعلامء حول العقل
وحقائقه الكثري ،وقد س ّطرت أقالمهم أدق التعابري ،ومل تقف العقول عند حدّ
( )1كتاب رشح املصطلحات الكالمية ص ،219الطبعة األوىل  1415هـ يف إيران ،مشهد،
الرضوية املقدسة.
( )2املصدر السابق.
( )3املصدر السابق.
( )4هذه التعاريف من كتب عديدة ومن علامء الكالم والفلسفة.

حمدودّ .
املشع ،وشعاعه منه وإليه ،ومعلوم أن
وكل جيل حيوم حول هذا النور
ّ
النور ميضء لذاته وميضء لغريه ،وليس يف املخلوقات نور وضياء مثل نور العقل
وضيائه ،لذلك مل يكن البحث حول موضوع العقل كغريه من املواضيع ،مهام قيل
أو يقال ،ومهام تعاقبت األزمان واألجيال.
النرية حول اإلشارة إىل
وإنام نحاول التنبيه عىل األخذ مما أنتجته العقول ّ
نور العقل.
النرية حتت عنوان :عامل
يقول صاحب الفلسفة العليا قدس رسه يف أبحاثه ّ
العقول ،ما ييل:
جمرد عن املادة
ومن أصناف الالحمسوس :العقل
املجرد ،وهو موجود ّ
ّ
منزه عن الزمان واملقدار ،ومفارق عن مجيع لوازم املادة
واهليوىل ،وكائن ّ
غني عنها أرشف الغنى ،وأفضل املمكنات وجودا ،وأرشفها
وحاجياهتا ،فهو ّ
حقيقة.
ثم إن العقول متعدّ دة ،وإن عامل العقول أرشف العوامل بال كالم ،ويسمى
باجلربوت(.)1
ويقول قدس رسه عن أدلة ماهية العقل:
ّ
وكل ماهية عقلية نوعها حمصور يف فرد واحد ،وال تك ّثر هلا من حيث
األفراد ،ألن الكثرة العارضة لكل ماهية إما ذاتية أو عرضية ،وال سبيل إىل األول
إذ يلزم منه استحالة وجود مثل هذه املاهية ،فإن الكثرة من وحدات ،ويستحيل
حت ّقق الكثرة من غري وحدة ،واملفرتض أن الكثرة ذاتية ملاهية العقل ،وتفكيك
( )1الفلسفة العليا ص.272

الذايت عن الذايت مستحيل.
إذن يستحيل حتقق ماهية واحدة للعقل من أجل ذاك االنفكاك ،فإذا
استحالت الوحدة استحالت الكثرة ،وإن شئت قلت :يستحيل صريورة الكثرة
ذاتية لكل ماهية بنفس الربهان ،وال سبيل إىل الثاين ،ألن كل عرِض مع ّلل،
بمعنى افتقار املعروض يف ما يعرضه إىل ع ّلة ،إذ املفرتض أن نفس ماهية
املعروض مل تكن بع ّلة مقتضية هلا(..)1
اىل هنا يطرح قدس رسه سؤاال لعروض الكثرة ملاهية العقل؟
يقول :فام هي تلك العلة املوجبة لعروض الكثرة ملاهية العقل؟
واجلواب :أن العلة املوجبة لعروض الكثرة يف كل ماهية هي املادة دون
غريها ،فكل ماهية متكثرة األفراد فهي مادية بال كالم ،وأهنا متكثرة باجلسم.
وتنعكس هذه الكل ّية بعكس النقيض ،أن املاهية اخلالية عن املادة ليست
جمرد عن املادة واجلسم فنوعه حمصور يف فرد
بمتكثرة األفراد ،إذا كل ما هو ّ
واحد(.)2
يقرب املعاين إىل األذهان يشري باألمثلة ملا هو
وعندما يريد الباحث أن ّ
جمرد عن املادة واجلسم حمصور يف فرد
حمسوس بالفطرة ،وقد تقدّ م أن كل ما هو ّ
واحد.
ولتوضيح ذلك ذكر قدس رسه مثاال واضحا ،قال :مثال ،إذا كانت ماهية
اإلنسان غنية عن البدن بحيث كانت موجودة من دون جسد مل يكن اإلنسان
( )1الفلسفة العليا ص.273
( )2املصدر السابق.

املوجود إال فردا واحدا ،فتعدر د أفراد اإلنسان إنام حدث من جانب احتياج ماهية
اإلنسان إىل البدن ،ملا عرفت أن النفس حقيقة متع ّلقة ،ويستحيل وجود مثل هذه
احلقيقة من دون ما تتع ّلق به ،وقس عليها مجيع األحياء الكونية يف العامل(.)1

مما هو معلوم أن حلياة االنسان ابتداء وانتهاء ،ومسرية حياة اإلنسان بينهام،
أي بني االبتداء واالنتهاء ،ويرتتب عىل هذه املرحلة كل معاين احلياة ،بكل أبعادها
ومعطياهتا وجوانب متعلقاهتا ،فعندما نحاول التعرف عىل بعض األرسار نجد
بعض اجلوانب التي يمكن اكتشافها ومعرفة مضامينها ،وكلام تو ّغل اإلنسان
باملعرفة من أبواهبا وحقائقها ينكشف له من األرسار ما يمكن إدراكه ،ومن أرسار
احلياة خصوصيات األنبياء واألوصياء ^ ،ومن هنا نحاول التعرف عىل بعض
اجلوانب من هذه األرسار.

ومن أدق األرسار التي ظهرت يف احلياة خصوصيات احلسني × ،ومن
خصوصياته × آثار الزيارة ،وهذه اآلثار ليست خافية عىل عقول األبرار،
جمرد نظرية بل أصبحت واقعا موجودا يف كل عرص من العصور ّ
وكل
وليست ّ
جيل من األجيال ،وخصوصا أن زيارته × مل تتوقف عىل اإلطالق ،وهي باقية
ليوم القيامة.

( )1الفلسفة العليا ،من ص ،273وتراجع مطالب هذا الكتاب ففيه تفاصيل واضحة ملن يريد.

وقد ورد حول زيارة احلسني × ما تعجز العقول عن إدراكه( ،)1وعندما
نبحث فيام جاء حول زيارة احلسني × نجد رشوطا ذات أبعاد يف حياتنا ،واألمر
األول فيها هو اإلخالص والشوق.
رس من
وكلمة اإلخالص أبعد من اللفظ والتقديرات ،فاإلخالص ٌّ
األرسار.
وقال | خم ْ ِربا ع ْن ج ْرب ِئيل × ع ِن اهلل عز وجل أنه قالِ ْ :
اإل ْخالص
ِرس ِمن أرس ِاري استود ْعته ق ْلب من أحببت ِمن ِعب ِ
ادي(.)2
ْ
ْ ْ ْ
ْ ْ
ٌّ ْ ْ
وع ِن النبِي | قال :من أ ْخلص هلل أرب ِعني يوما فجر اهلل ينابِيع ِْ
احلكْم ِة
ْ
ْ
ْ
ر
ِم ْن ق ْلبِ ِه عىل لِسانِ ِه.
اجلو ِ
اد × قال :أ ْفضل ا ْل ِعباد ِة ْ ِ
وع ْن أ ِِب ج ْعفر ْ
اإل ْخالص.

وعن سيد ِة النرس ِ
اء صلوات اهلل عل ْيها قال ْت :م ْن أ ْصعد إِىل اهلل خالِص
ْ ر
ِعبادتِ ِه أ ْهبط اهلل عز وجل إِل ْي ِه أ ْفضل م ْصلحتِ ِه(.)3
وقفة:
عندما نقرأ صحيفة حياة الكون وما فيه نجد أن أرسار احلياة قد انتهت إىل
س ّيد الكائنات حممد بن عبد اهلل | ،وهذه األرسار بكل معانيها وأبعادها
استقرت عند احلسني بن عيل عليهام أفضل الصالة والسالم،
وأنوار حقائقها قد
ّ
من هنا كانت خصوصية احلسني × متضمنة واقعا ألرسار احلياة.
( )1راجع بحار األنوار ج :98املزار.
( )2بحار األنوار ج 67ص.249
( )3املصدر السابق.

لنقرأ هذا احلديث عن زيارة احلسني × :ع ْن أ ِِب ع ْب ِد اهلل × قال :م ْن
زار ْ
احلس ْني حمْت ِسبا ال أ ِرشا وال بطِرا وال س ْمعة حمرص ْت عنْه ذنوبه كام يمضض
الثوب ِيف امل ِ
اء ،فال ي ْبقى عل ْي ِه دنس ،ويكْتب له بِك رل خ ْطوة حجة وكلام رفع قدما
ْ
ع ْمرة(.)1
نتلمس شعاع نوره من هذا احلديث ،عندما سألوه عن زيارة
الس ّ
وهذا ّ
احلسني × ،قال أبو عبد اهلل × :حدثنِي أ ِِب ع ْن جدر ي أنه كان يقول :م ْن زاره
ي ِريد بِ ِه و ْجه اهلل أ ْخرجه اهلل ِم ْن ذنوبِ ِه كم ْولود ولدتْه أ رمه ،وشيعتْه املال ِئكة ِيف
م ِس ِري ِه فر ْفرف ْت عىل ر ْأ ِس ِه قدْ ص رفوا بِأ ْجنِحتِ ِه ْم عل ْي ِه حتى ي ْر ِجع إِىل أ ْهلِه.
وسأل ِ
ت املال ِئكة امل ْغ ِفرة له ِمن رب ِه وغ ِشيتْه الر ْمحة ِمن أ ْعن ِ
ان السام ِء ،ونادتْه
ْ
ْ ر
املال ِئكة ِط ْبت وطاب م ْن ز ْرت وح ِفظ ِيف أ ْهلِه(.)2
إن الشوق واملحبة ينبعان من املعرفة ،وبمقدار املعرفة يشتدّ الشوق ،وقد
احلس ْ ِ
ني × ز ِائرا له ع ِ
جاء بكثري من األحاديث معاين املعرفة :م ْن أتى ق ْرب ْ
ارفا
بِح رق ِه ،ي ِريد بِ ِه و ْجه اهلل والدار ْاآل ِخرة غفر اهلل له ما تقدم ِم ْن ذنْبِ ِه وما تأخر(.)3
املعرفة :أنه إمام مفرتض الطاعة ،وال ّ
شك أن حقه حق لرسول اهلل |.
رس من األرسار ،وهذا الشوق حيمل
إن شوق الزائر للحسني × فيه ّ
( )1بحار األنوار ج 98ص ،19عن كامل الزيارات ص.144
( )2املصدر السابق.
( )3املصدر السابق.

املوايل من كل أقطار األرض ،بل التاريخ حدّ ثنا عن تسابق الزائرين لكي يفدي
أحدهم اآلخرين بنفسه ألجل الزيارة(.)1
فهو شوق فوق التقديرات ،وأبعد من حروف الكلامت ،فإننا نجد الزائرين
يسعون من أقطار الدنيا مهام كانت التكاليف واملخاطر ،ومل نجد يف أي زمن
انقطاعا للزائرين.

إن اإلخالص القائم عىل املعرفة احلقة ال يمكن تقديره عند املخلوقني ،بل
هو رصيد عند اخلالق ،وهذا ما يشري إليه أمري املؤمنني × حيث قال :إِن هلل
ِ ِ
ِ
ِ
رس ِه فشكر هل ْم بِخالِص ِم ْن شك ِْر ِه ،فأول ِئك مت رر
عبادا عاملوه بِخالص م ْن ر
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
رسوا إِل ْي ِه(.)2
رس ما أ ر
صحفه ْم ي ْوم ا ْلقيامة فرغا فإذا وقفوا ب ْني يد ْيه مألها هل ْم م ْن ر
ونرسم هنا بعض األحاديث حول ميزان املخلص واإلخالص ،لعلنا نأخذ
منها بقدر.
ورد يف احلديث :امل ْخلِص ال ِذي ال ي ْسأل الناس ش ْيئا حتى جيِد وإِذا وجد
ِ ِ ِ
ِ
شء أ ْعطاه ِيف اهلل فإِن م ْن مل ْ ي ْسأ ِل امل ْخلوق فقدْ أقر هلل عز
رِض وإذا بقي عنْده ْ
وجل بِا ْلعب ِ
ودي ِة ،وإِذا وجد فر ِِض فهو ع ِن اهلل راض واهلل تبارك وتعاىل عنْه
راض ،وإِذا أ ْعطى اهلل عز وجل فهو عىل حدر ال رثق ِة بِر رب ِه عز وجل(.)3

( )1يف زمن املتوكل العباِس فرض عىل كل عرشة من زوار احلسني× قتل واحد منهم.
( )2بحار األنوار ج 75ص.64
( )3بحار األنوار ج 74ص.21

من هنا ندرك معاين احلديث املشهور :ا ْلعلامء ك رله ْم ه ْلكى إِال ا ْلع ِاملون،
وا ْلع ِاملون ك رله ْم ه ْلكى إِال امل ْخلِصون ،وامل ْخلِصون عىل خطر(.)1
ّ
وكل معاين اإلخالص يراد هبا مضمون هذا احلديث عن أمري
املؤمنني × :أين ال ِذين أ ْخلصوا أ ْعامهلم هلل وطهروا قلوهبم مل ِو ِ
اض ِع نظ ِر اهلل(.)2
ْ
ْ
ْ
ّ
إن أرسار احلياة مبثوثة من األزل يف مجيع الكائنات ،ويف كل عرص من
العصور يوجد أهل لإلخالص ،وهذا منهج سار عليه من سار من األبرار،
غرته الدنيا وظن أهنا الدار..
وخت ّلف عنه من ّ
فلام دخل (موسى ×) عىل شعيب إذا هو بالعشاء مهيأ ،فقال له شعيب:
اجلس يا شاب فتعش.
فقال له موسى :أعوذ باهلل.
قال شعيب :ومل ذاك؟ ألست بجائع؟
قال :بىل ولكن أخاف أن يكون هذا عوضا ملا سقيت هلام وأنا من أهل بيت
ال نبيع شيئا من عمل اآلخرة بملء األرض ذهبا.
فقال له شعيب :ال واهلل يا شاب ولكنها عاديت وعادة آبائي نقري الضيف
ونطعم الطعام.

( )1ميزان احلكمة ج 3ص.60
( )2املصدر السابق.

قال فجلس موسى يأكل(.)1

ورس األعامل كامن يف
تقدّ م فيام سبق أن اإلنسان مفطور عىل العملّ ،
اإلخالص ،ألن اإلخالص ضامن لألعامل ،بل هو روح األعامل ،وقد قال أمري
املؤمنني × :يف اإلخالص يكون اخلالص.
ويقول × :غاية ا ْلي ِق ِ
ني ْ ِ
اإل ْخالص(.)2
واإلخالص ضامن من اهلل تعاىل عن اإلغواء.
لقد أخربنا سبحانه بكتابه املجيد عن ذلك ،قال عز من قائل :عندما جعل
إبليس من املنظرين﴿ :قال فبِ ِعزتِك أل ْغ ِوينه ْم أ ْمجعني * إِال ِعبادك ِمنْهم
امل ْخلصني﴾(.)3
ويقول | :طوبى للمخلصني أولئك مصابيح اهلدى تنجيل هبم ّ
كل فتنة
ظلامء(.)4
من هذه اآليات املباركة واألحاديث الرشيفة ندرك بعضا من معاين
اإلخالص وأبعاده.

( )1بحار األنوار ج 13ص ،21فالعمل اخلالص يكون هلل خالصا مصفى.
( )2ميزان احلكمة ج 3ص.57
( )3سورة ص اآلية .83
( )4كنز العامل خرب .5268

التعرف عىل صفات املتّقني وعالماهتم نجد بحرا زاخرا
عندما نحاول
ّ
حول صفاهتم ،وخصوصا ما ذكر يف هنج البالغة وخطبة املتّقني ،وهي التي
تضمنت األبعاد احلقيقية حلقيقة اإلنسان ،ومنها نأخذ موازين األرسار ،وهو
ّ
الباب املوصد أمام األحرف والكلامت.
وإنا نجد أبواب أرسار األكوان يف اإلنسان والقرآن ..ويف أبحاثنا نقطف
نتنسم منها أرجيا من أرسار األبرار..
ثمرة من هنا ،وبرعام من هناك ..وزهرة ّ
رس األكوان،
رس من األرسار ،واإلنسان واضح وهو ّ
فالكنوز موجودة وهي ٌّ

والقرآن املجيد مرتّال ترتيال هو مفاتيح هلذه األرسار.

الس أنه ال يعرف ،بل إن إنسان األرض مل حيسن فتح أبواب
وليس معنى ّ

األرسار.

إن حقيقة اإلخالص لدى اإلنسان هي مفتاح من مفاتيح األكوان ،فبلوغ
حقيقة اإلخالص ليس بالتمني ،وليست أمرا يؤخذ من هنا او هناك ،بل هي
بذات اإلنسان ،وقد قال | :إِن لِك رل ح ٍّق ح ِقيقة وما بلغ ع ْبد ح ِقيقة
ِ
ِْ
اإل ْخال ِ
شء ِم ْن عمل هللِ(.)1
ص حتى ال حيب أ ْن ْ
حيمد عىل ْ
والتأمل يف هذا احلديث الرشيف يعطي اجلواب ّ
لكل من يسأل.
السالم :يا روح اهلل ،من املخلص هلل؟
وقد قال احلوار ّيون لعيسى عليه ّ
حيب أن حيمده أحد عىل شء من عمل اهلل عز
قال × :ا ّلذي يعمل ّ
هلل ال ّ
( )1بحار األنوار ج 69ص.304

وجل(.)1
ويف حديث عن الرسول | :وأما عالمة امل ْخلِ ِ
ص فأ ْربعة :ي ْسلم ق ْلبه
وي ْسلم جو ِارحه وبذل خ ْريه وكف رشه(..)2
نحاول هنا اإلشارة إىل سالمة القلب عند اإلنسان ،ألن سالمة القلب
يرتكز عليها الكثري من قبول األعامل ،ومنها يستدل عىل اإلخالص ،والقلب هو
خمزن من خمازن االرسار ،وقد جاء يف القرآن أن فيه نجاة لإلنسان ،قال تعاىل:
﴿يوم ال ينْفع مال وال بنون * إِال من أتى اهلل بِق ْلب سليم * وأ ْزلِف ِ
ت ْ
اجلنة
ْ
ْ
ل ِ ْلمتقني(.)4(﴾ )3
فسالمة القلب قد أوضحها لنا أهل بيت العصمة ^ ،وعند سؤال
الصادق × قال :ا ْلق ْلب السلِيم ال ِذي ي ْلقى اهلل ول ْيس فِ ِيه أحد ِسواه(.)5
وقد جاء يف التفاسري أنه سليم من الرشك والشك ،وسليم من الفساد
خص القلب بالسالمة ألنه إذا سلِم القلب سلمت سائر
واملعايص ،وإنام
ّ
اجلوارح(.)6
( )1ميزان احلكمة ج 3ص.63
( )2حتف العقول ص.21
حب الدنيا رأس كل خطيئة.
( )3راجع أبحاثنا حول صفات املتقنيّ :
( )4الشعراء .91-89
( )5بحار األنوار ج 67ص.54
( )6بحار األنوار ج 67ص.239

التعرف عىل جوانب من األرسار نجد ملتقاها بكل أبعاد
عندما نحاول ّ
احلياة خمزونة عند سيد الشهداء احلسني × ،ومل نجد تكامل حرصها عند سواه،
ويعرف ذلك من األبحاث التي ال حدود هلا فيام يتعلق بمضامني األرسار،
فالباحث مهام بلغ جيد نفسه حماطا بالعجز.
ونتلمس ذلك حتى باالمور الظاهرة ،فكيف ما هو يف بواطن الوجود
ّ
وأرسار احلياة.
لنقرأ هذا الدعاء املخترص جدا عندما يتوفق أحدنا للزيارة وهو من
املقدمات وأوائل املستحبات :الغسل.
عن أِب عب ِد اهلل × أنه كان يقول بعد غس ِل ر ِ
اجع ْله
الزيارة إِذا فرغ :اللهم ْ
ْ
ْ ْ
ِيل نورا وطهورا و ِح ْرزا وكافِيا ِم ْن ك رل داء وس ْقم و ِم ْن ك رل آفة وعاهة وط ره ْر بِ ِه
ق ْلبِي وجو ِار ِحي وحلْ ِمي ود ِمي وش ْع ِري وب ِ
رشي وخمري و ِعظ ِامي وعصبِي وما
أقل ِ
ت ْاألرض ِمنري واجع ْله ِيل ش ِ
اهدا ي ْوم ا ْل ِقيام ِة وي ْوم حاجتِي وف ْق ِري وفاقتِي(.)1
ْ
ْ
ويف حديث آخر عن ِ أ ِِب ع ْب ِد اهلل × قال :إِن هلل مال ِئكة موكلِني بِق ْ ِرب
احلس ْ ِ
ْ
ني × ،فإِذا هم الرجل بِ ِزيارتِ ِه فا ْغتسل ناداه حممد | :يا و ْفد اهلل
أ ْب ِرشوا بِمرافقتِي ِيف ْ
اجلن ِة.
وناداه أ ِمري املؤ ِمنِني × :أنا ض ِامن لِقض ِ
اء حو ِائ ِجك ْم ود ْف ِع ا ْلبال ِء عنْك ْم
ْ
ِيف الدر نْيا و ْاآل ِخر ِة.
( )1بحار األنوار ج 98ص.146

ثم اكْتنفهم النبِ ري | وع ِ ٌّيل × ع ْن أ ْيام ِ ِهن ْم وع ْن شام ِئلِ ِه ْم حتى ين ِ
ْرصفوا
إِىل أهال ِ ِيه ْم(.)1
تتضمنها معاين اآليات،
إن أحاديث أهل البيت ^ حتمل أرسار احلياة كام
ّ
يتلمس أرسار املباين وأرسار احلسني × هي السفينة التي
فمن يتد ّبر هذه املعاين ّ
ينجوا هبا ركّاهبا.
وعندما نكتب حول هذه األرسار نحاول أن نتع ّلق بحبال العروة الوثقى
التي اهتدى إليها األبرار األخيار ،ومن هذه األحاديث نأخذ موازين ملسرية
حياتنا القصرية لع ّلنا نصل إىل شاطئ األمان ،ومن هذه املوازين ما وصل إلينا
عن أهل بيت العصمة ^.
ع ْن أ ِِب ب ِصري ع ْن أ ِِب ع ْب ِد اهلل × قال :إِذا أت ْيت ْ
احلس ْني × فام تقول؟
احل ِد ِ
ق ْلت :أ ْشياء أ ْسمعها ِم ْن رو ِاة ْ
يث ِمم ْن س ِمع ِم ْن أبِيك.
احلس ْ ِ
قال :أ فال أ ْخ ِربك ع ْن أ ِِب ع ْن جدر ي ع ِ ريل ْب ِن ْ
ني × ك ْيف كان ي ْصنع
ِيف ذلِك؟
قال :ق ْلت بىل ج ِع ْلت فِداك.
قال :إِذا أر ْدت ْ
اخلروج إِىل أ ِِب ع ْب ِد اهلل × فص ْم ق ْبل أ ْن ختْرج ثالثة أيام
يوم ْاألربِع ِ
اخل ِم ِ
اجلمع ِة ،فإِذا أ ْمس ْيت ل ْيلة ْ
يس وي ْوم ْ
اء وي ْوم ْ
اجلمع ِة فص رل صالة
ْ
ْ
اللي ِل ثم قم فانْظر ِيف نو ِ
احي السام ِء وا ْغت ِس ْل تِ ْلك الل ْيلة ق ْبل امل ْغ ِر ِ
ب ثم تنام عىل
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ب وال تد ِه ْن وال تكْت ِح ْل حتى ت ْأ ِيت
ط ْهر فإِذا أر ْدت امل ْيش إِل ْيه فا ْغتس ْل وال تطي ْ
( )1بحار األنوار ج 98ص.147

ا ْلق ْرب(.)1
وقف ٌة:
عندما أحاول أن أكتب ما أمتكّن حول أرسار احلسني × ،معنى ذلك أن
احلسني × قد اجتمع فيه أرسار األولني واآلخرين ،من جدّ ه النبي| إىل
أبيه وأخيه ^ ،صعودا إىل آدم × ونزوال لذرية احلسني من أبنائه
املعصومني ^ ،وهذه املعاين قد تقدّ مت عند ابتداء البحث ،وهنا نذكر أنه ×
هو نقطة االرتكاز من السابقني والالحقني ،وهذه املعاين يعضدها هذا احلديث
الرشيف وهو:
احلسني × لِرس ِ
ول اهلل | :يا أبتا ْه ما مل ِ ْن زارك؟
قال ْ ْ
فقال رسول اهلل | :يا بني م ْن زار ِين ح ّيا أ ْو م ريتا أ ْو زار أباك أ ْو زار أخاك
أ ْو زارك كان ح ّقا عيل أ ْن أزوره ي ْوم ا ْل ِقيام ِة وأخ رلصه ِم ْن ذنوبِ ِه(.)2
ويف حديث آخر قال | :م ْن أت ِاين ز ِائرا كنْت ش ِفيعه ي ْوم ا ْل ِقيام ِة(.)3
نجد ّ
كل ما جاء حول احلسني × سار إىل أهل بيت العصمة ^ ،ونجد
شمول األحاديث للحسني × وفيها ما قاله | :حسني مني وأنا من
حسني(.)4
والبنوة ،وما شابه من األحاديث
بغض النظر عن أحاديث النور والطينة
ّ
ّ
( )1هتذيب األحكام لشيخ الطائفة الطوِس ج 6ص.76
( )2الكايف ج 4ص.548
( )3هتذيب األحكام ج  6ص 4حديث.7
( )4كامل الزيارات ص.52

حب للنبي | ،وزيارته
ب احلسني × هو ٌّ
الرشيفة حول احلسني × ،فح ر
ٍّ
ولكل خصوصية.
كذلك فهم مجيعا من نور واحد،

قد نقرأ كثريا من اآليات واألحاديث وال ندرك أبعاد معانيها احلقيقية ،فقد
نحملها عىل مقدار فهمنا وحدود تع ّقلنا ،وخصوصا عندما نكون غارقني بأوحال
هذه الدنيا ،فالدنيا ال شك أهنا تأخذ القسط األوىل من حياتنا ومعظم أفكارنا،
يمر التلميذ بمراحل املدرسة.
نمر هبا كام ّ
مع العلم أنّا مل نخلق للبقاء فيها ،بل ّ
متر علينا أحاديث النور ال ندرك من أبعادها إال النزر القليل ،ولكن
وعندما ّ
يأيت جيل من األجيال يمتلك عقوال أسمى وبصائر أصفى ،فيدرك أكثر وأكثر.
إن أحاديث األرسار واألنوار ترسم إشارات لذوي األفكار ،من هنا نقف
لع ّلنا نتد ّبر بمقدار ما يتيس ألن اإلنسان قد أمر بالتد ربر(.)1
عيل أخي.
لقد ورد يف األحاديث الرشيفة الكثري عن الرسول |ّ :
وهنا نرسم طرفا من حديث طويل يتضمن ذلك:
قال أنس :فق ْلت يا رسول اهلل ع ِ ٌّيل أخوك؟
قال نع ْم ع ِ ٌّيل أ ِخي.
ف ِيل ك ْيف ع ِ ٌّيل أخوك.
ق ْلت :يا رسول اهلل ِص ْ

قال :إِن اهلل عز وجل خلق ماء ْحتت ا ْلع ْر ِ
ش ق ْبل أ ْن خيْلق آدم بِثالث ِة آال ِف
عام وأ ْسكنه ِيف ل ْؤلؤة خ ْرضاء ِيف غ ِام ِ
ض ِع ْل ِم ِه إِىل أ ْن خيْلق آدم ،فلام أ ْن خلق آدم
( )1قال تعاىل :أ فال يتدبرون..

ب آدم إِىل أ ْن قبضه اهلل ،ثم نقله ِيف ص ْل ِ
نقل ذلِك املاء ِمن ال رل ْؤلؤ ِة فأ ْجراه ِيف ص ْل ِ
ب
ش ْيث فل ْم يز ْل ذلِك املاء ينْت ِقل ِم ْن ظ ْهر إِىل ظ ْهر حتى صار ِيف ع ْب ِد املطلِ ِ
ب.
ثم شقه اهلل عز وجل نِ ْصف ْ ِ
ني فصار نِ ْصفه ِيف أ ِِب ع ْب ِد اهلل ْب ِن ع ْب ِد املطلِ ِ
ب
ف امل ِ
اء وع ِيل ِمن النرص ِ
ونِصفه ِيف أ ِِب طالِب ،فأنا ِمن نِص ِ
ف ْاآلخ ِر فع ِ ٌّيل أ ِخي ِيف
ْ
ْ ْ
ْ
ٌّ
الدر نْيا و ْاآل ِخر ِة.
ثم قرأ رسول اهلل |﴿ :وهو ال ِذي خلق ِمن امل ِ
اء برشا فجعله نسبا
و ِص ْهرا وكان ر ربك ق ِديرا﴾(.)1

نكرر بعضها ملا فيه من
نقول :األحاديث حول هذه املعاين كثرية جدا ،وإنّام ّ
تعابري ونكات واضحة أكثر لذوي األلباب(.)2
وهنا نذكر حديثا جامعا يتضمن الكثري من أرسار احلياة ،بل فيه إشارات
منذ البداية إىل إمتام النهاية والبقاء والسعادة واهلناء ،وفيه من األرسار واألنوار ما
يغمر األفكار.
عن مع ِ
اذ ْب ِن جبل أن رسول اهلل | قال :إِن اهلل عز وجل خلقنِي وعلِ ّيا
ْ
احلسني قبل أ ْن خيْلق الدر نْيا بِسبع ِة آال ِ
وفاطِمة و ْ
ف عام.
ْ
احلسن و ْ ْ ْ
ق ْلت :فأ ْين كنْت ْم يا رسول اهلل؟
قال :قدام ا ْلع ْر ِ
ش نس ربح اهلل عز وجل ونح رمده ونقدر سه ونم رجده.

( )1بحار األنوار ج 35ص 32الباب األول من تاريخ والدة أمري املؤمنني ح ،29عن أمايل
الطوِس.
( )2تنبيه :بحثنا حول أنوار وأرسار احلسني × ،وعنده اجتمع عامود النور.

ق ْلت :عىل أ ري ِمثال؟
قال :أ ْشب ِ
اح نور حتى إِذا أراد اهلل عز وجل أ ْن خيْلق صورنا صرينا عمود
ب ْاآلب ِ
اء وأرحا ِم ْاألمه ِ
ب آدم ثم أ ْخرجنا إِىل أ ْصال ِ
نور ثم قذفنا ِيف ص ْل ِ
ات ،وال
ْ
ِ
الرش ِك وال ِسفاح ا ْلك ْف ِر ي ْسعد بِنا ق ْوم وي ْشقى بِنا آخرون.
يصيبنا نجس ر ْ
ب أ ْخرج ذلِك النرور فشقه نِ ْصف ْ ِ
ب ع ْب ِد املطلِ ِ
فلام صرينا إِىل ص ْل ِ
ني فجعل
نِ ْصفه ِيف ع ْب ِد اهلل ونِ ْصفه ِيف أ ِِب طالِب.

ثم أ ْخرج النرصف ال ِذي ِيل إِىل ِآمنة والنرصف ال ِذي لِع ِيل إِىل فاطِمة بِن ِ
ْت أسد
ْ
ْ
ٍّ
فأ ْخرجتْنِي ِآمنة وأ ْخرج ْت فاطِمة علِ ّيا.
ثم أعاد عز وجل ا ْلعمود إِيل فخرج ْت ِمنري فاطِمة ثم أعاد عز وجل ا ْلعمود
احلس ْني ي ْعنِي ِمن الن ْرصف ْ ِ
ني مجِيعا فام كان ِم ْن ن ِ
احلسن و ْ
إِىل ع ِ ٍّيل فخرج ِمنْه ْ
ور ع ِ ٍّيل
احلس ْ ِ
احلس ِن وما كان ِم ْن ن ِ
وري فصار ِيف و ْل ِد ْ
فصار ِيف و ْل ِد ْ
ني فهو ينْت ِقل ِيف ْاأل ِئم ِة
ِم ْن و ْل ِد ِه إِىل ي ْو ِم ا ْل ِقيامة(.)1
هذا احلديث وشبهه يوضح لنا الكثري من األحاديث التي قد نحمل معانيها
عىل غري أبعادها ،مع ثبوت مصادرها ،ونصوص ألفاظها ،وقد نحتار كيف
نوجهها ،مثل احلديث املشهور :حسني مني وأنا من حسني.
فهذا احلديث يد ّلنا أن مصدر النور واحد ،فتارة يكون عمودا واحدا(،)2
استقر بتاممه عند احلسني × إىل احلجة املنتظر عجل
وتارة ينشطر شطرين حتى
ّ
اهلل فرجه.
( )1بحار األنوار ج 35ص 34ح 32عن علل الرشائع ج 1ص.209
( )2هذه إشارات ورموز ملعاين األرسار واألنوار.

عندما نتأمل بتد ّبر األحاديث الرشيفة نجد أنفسنا بعوامل غري عوامل األرض!
وندرك ارتباط أهل األرض بالسامء ،فاإلنسان عىل هذه األرض كان امتداده من
السامء وهدايته منها.
وقد وجد اإلنسان نفسه عىل هذه األرض ممهدة له ،وقد نزل وهبط عليها
وهو متكامل بكل ما حيتاج إليه ،وقد شاءت عناية اخلالق سبحانه أن تكون
مرحلة األرض لإلنسان مرحلة اختبار ،حلكمة بالغة مل ندرك بعد منتهى غايتها.
ويمكن القول ّ
أن ارسار الوجود يف مراحلها األوىل لإلنسان عىل هذه
األرض ،وليس كام يتبادر ألذهاننا أن حياتنا يف الدنيا هي منتهى املطاف ،بل هي
نقطة ابتداء وليس املوت مرحلة انتهائها.
فعندما نقرأ أحاديثا فيها اإلشارة اىل ابتداء املخلوقات نقف عاجزين عن
إدراك معانيها ،وتشتاق نفوسنا إىل معرفة مراميها ،ومن هنا هلك خلق كثري،
ونجا قليل قليل..
لنقرأ طرف احلديث املتقدم عن حذيفة عن الرسول | :فام كان ِم ْن ن ِ
ور
احلس ْ ِ
احلس ِن ،وما كان ِم ْن ن ِ
وري فصار ِيف و ْل ِد ْ
ع ِ ٍّيل فصار ِيف و ْل ِد ْ
ني فهو ينْت ِقل ِيف
ْاأل ِئم ِة ِم ْن و ْل ِد ِه إِىل ي ْو ِم ا ْل ِقيامة.
نتلمس أن خصوصيات احلسني × أبعد بكثري مما
من هذه اإلشارات ّ
نتداوله أو ندركه ،فمن ظاهر العبارة أن نور صاحب الرسالة | قد استقر
عند احلسني × ،وهذا االستقرار جامع لكل اإلشارات ومعاين األخبار ،وهو
نوع من التوضيح لكل ما قيل أو يقال حول نور وأرسار احلسني ×.

وخصوصا عندما نقرأ هذا احلديث من أحاديث اللوح:
ع ْن أ ِِب ع ْب ِد اهلل × قال :قال أ ِِب ِجلابِ ِر ْب ِن ع ْب ِد اهلل ْاألنْص ِ
ار ري :إِن ِيل إِل ْيك
حاجة فمتى ِ
ف عل ْيك أ ْن أ ْخلو بِك فأ ْسألك عنْها؟
خي ر
قال له جابِرِ :يف أي ْاألوق ِ
ات ِش ْئت.
ر ْ
ِ
رب ِين ع ِن الل ْو ِح ال ِذي رأ ْيته ِيف يد ْي
فخال بِه أ ِِب × فقال له :يا جابِر أ ْخ ِ ْ
أمي فاطِمة بِن ِ
ْت رس ِ
ول اهلل | وما أ ْخربتْك بِ ِه أ رمي أن ِيف ذلِك الل ْو ِح مكْتوبا؟
ر
قال جابِر :أ ْشهد بِاهلل أ رين دخ ْلت عىل أمك فاطِمة ِيف حي ِاة رس ِ
ول اهلل |
ر
احلس ْ ِ
أهنرئها بِ ِوالد ِة ْ
ني × فرأ ْيت ِيف ي ِدها ل ْوحا أ ْخرض ظننْت أنه زم ررد ،ورأ ْيت
س ،فق ْلت :هلا بِأ ِِب أن ِ
ْت وأمي يا بِنْت رس ِ
فِ ِيه ِكتابا أ ْبيض ِش ْبه ن ِ
ور الش ْم ِ
ول اهلل ما
ر
هذا الل ْوح؟
ِِ ِ ِ
اسم ب ْع ِيل
اسم أ ِِب و ْ
فقال ْت :هذا الل ْوح أ ْهداه اهلل عز وجل إِىل رسوله فيه ْ
واسم ابني وأسامء ْاألو ِصي ِ
اء ِم ْن و ْل ِدي فأ ْعطانِ ِيه أ ِِب لِيس ِين بِذلِك.
ْ
ْ ْ
ْ
قال جابِر :فأ ْعطتْن ِ ِيه أ رمك فاطِمة فقر ْأته وانْتس ْخته.
فقال أ ِِب × :فه ْل لك يا جابِر أ ْن ت ْع ِرضه عيل؟

قال :نع ْم ،فمشى معه أ ِِب × حتى انْتهى إِىل من ِْز ِل جابِر ،فأ ْخرج إِىل أ ِِب
ص ِحيفة ِم ْن ر ٍّق.
قال جابِر :فأ ْشهد بِاهلل أ رين هكذا رأ ْيته ِيف الل ْو ِح مكْتوبا:
بِ ْس ِم اهلل الر ْمح ِن الر ِحي ِم هذا كِتاب ِمن اهلل ا ْلع ِز ِيز ا ْلعلِي ِم مل ِحمد ن ِ
ور ِه
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
الروح ْاأل ِمني ِم ْن ِعن ِْد ر رب ا ْلعاملِني.
وسف ِريه وحجابِه ودليله ،نزل بِه ر

ع رظ ْم يا حممد أ ْسام ِئي و ْاشك ْر ن ْعام ِئي وال ْجتحدْ آال ِئي إِ رين أنا اهلل ال إِله إِال أنا
ق ِ
اجلب ِ
ارين وم ِذ رل الظاملِني وديان الدر ِ
اصم ْ
ين.
إِ رين أنا اهلل ال إِله إِال أنا فم ْن رجا غ ْري ف ْض ِيل أ ْو خاف غ ْري عدْ ِيل عذ ْبته عذابا
ال أع رذبه أحدا ِمن ا ْلعاملِني فإِياي فا ْعبدْ وعيل فتوك ْل.
إِ رين مل ْ أ ْبع ْث نبِ ّيا فأك ِْمل ْت أيامه وانْقض ْت مدته إِال جع ْلت له و ِص ّيا وإِ رين
اء وفض ْلت و ِصيك عىل ْاألو ِصي ِ
فض ْلتك عىل ْاألنْبِي ِ
اء وأكْر ْمتك بِ ِش ْبل ْيك ب ْعده
ْ
وبِ ِس ْبط ْيك حسن وحس ْني.
فجع ْلت حسنا مع ِدن ِع ْل ِمي بعد ان ِْقض ِ
اء مد ِة أبِ ِيه وجع ْلت حس ْينا خ ِ
ازن
ْ
ْ
ِ
ِ
است ْش ِهد وأ ْرفع
و ْح ِيي وأكْر ْمته بِالشهادة وخت ْمت له بِالسعادة فهو أ ْفضل م ِن ْ
ر
الشهد ِاء درجة.
احلجة ا ْلبالِغة ِعنْده ،بِ ِع ْرتتِ ِه أثِيب وأع ِ
جع ْلت كلِمتِي التامة معه و ْ
اقب أوهل ْم
ع ِيل سيد ا ْلعابِ ِدين وزين أولِي ِ
ود حممد ا ْلب ِ
اضني وابنه شبِيه جدر ِه املحم ِ
اء امل ِ
اقر
ْ
ْ
ْ ْ
ٌّ ر
ل ِ ِع ْل ِمي وامل ْع ِدن ِحلك ِْمي.
سي ْه ِلك امل ْرتابون ِيف ج ْعفر ،الرا رد عل ْي ِه كالرا رد عيل ،حق ا ْلق ْول ِمنري ألك ِْرمن
م ْثوى جعفر وألرسنه ِيف أ ْشي ِ
اع ِه وأنْص ِ
ار ِه وأ ْولِي ِائ ِه.
ْ
انْتج ْبت ب ْعده موسى وانْت ِجب ْت ب ْعده فِتْنة ع ْمياء ِحن ِْدس ِألن خ ْيط ف ْر ِِض ال
ينْقطِع ،وحجتِي ال ختْفى وأن أ ْولِي ِائي ال ي ْشق ْون.
أال ومن جحد و ِ
احدا ِمنْه ْم فقدْ جحد نِ ْعمتِي وم ْن غري آية ِم ْن كِت ِاِب فق ِد
ْ
اح ِدين ِعنْد ان ِْقض ِ
اجل ِ
ا ْفرتى عيل ،وو ْيل ل ِ ْلم ْف ِرتين ْ
اء مد ِة ع ْب ِدي موسى وحبِيبِي
و ِخري ِيت.

إِن املك رذب بِالث ِام ِن مك رذب بِك رل أ ْولِي ِائي وع ِ ٌّيل ول ِ ريي ون ِ ِ
ارصي وم ْن أضع
االضطِال ِع ِهبا ،ي ْقتله ِع ْف ِريت م ْستك ِْرب يدْ فن بِامل ِدين ِة
عل ْي ِه أ ْعباء النربو ِة وأ ْمنحه بِ ْ
التِي بناها ا ْلع ْبد الصالِح( )1إِىل جن ِ
رش خ ْل ِقي(.)2
ْب ر
حق ا ْلق ْول ِمنري أل ِقرن ع ْينه بِمحمد :ا ْبن ِ ِه وخ ِليفتِ ِه ِم ْن ب ْع ِد ِه فهو و ِارث
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
رسي وحجتِي عىل خ ْل ِقي جع ْلت ْ
اجلنة م ْثواه
ع ْلمي وم ْعدن حكْمي وم ْوضع ر
ِ
ِِ
ِ
ِ
است ْوجبوا النار.
وشف ْعته ِيف س ْبعني أ ْلفا م ْن أ ْه ِل ب ْيته ك رله ْم قد ْ
ارصي والش ِ
وأ ْختِم بِالسعاد ِة ِال ْبنِ ِه ع ِ ٍّيل ول ِ ريي ون ِ ِ
اه ِد ِيف خ ْل ِقي وأ ِمينِي عىل
وح ِيي .أ ْخ ِرج ِمنْه الد ِ
اخل ِ
ازن ل ِ ِع ْل ِمي ْ
اعي إِىل سبِ ِييل و ْ
احلسن.
ْ
ثم أك ِْمل ذلِك بِا ْبن ِ ِه ر ْمحة لِ ْلعاملِني ،عل ْي ِه كامل موسى وهباء ِعيسى وص ْرب
ِِ
ِ ِ
ِ
الرت ِك
أ ريوب ،سيذ رل أ ْوليائي ِيف زمانه ويتهاد ْون رءوسه ْم كام تتهادى رءوس ر ْ
حيرقون ويكونون خ ِائ ِفني م ْرعوبِني و ِجلِني.
والد ْيل ِم في ْقتلون و ْ
ت ْصبغ ا ْأل ْرض بِ ِدم ِائ ِه ْم وي ْفشو ا ْلو ْيل والرنِني ِيف نِس ِائ ِه ْم أول ِئك أ ْولِي ِائي
ح ّقاِ ،هبِ ْم أ ْدفع كل فِتْنة ع ْمياء ِحن ِْدس و ِهبِ ْم أك ِْشف الزال ِزل وأ ْدفع ْاآلصار
ولئك علي ِهم صلوات ِمن رهبِم ور ْمحة وأ ِ
و ْاأل ْغالل ﴿أ ِ
ولئك هم امل ْهتدون﴾.
ْ ر ْ
ْ ْ
قال عبد الر ْمح ِن بن س ِ
امل :قال أبو ب ِصري :ل ْو مل ْ ت ْسم ْع ِيف د ْه ِرك إِال هذا
ْ
ْ
ْ
احل ِديث لكفاك فصنْه إِال ع ْن أ ْهلِه (..)3
( )1هو ذو القرنني ألنه من بنى طوس.
( )2هارون الرشيد.
( )3بحار األنوار ج 36ص ،196واحلديث وارد بمصادر عدة وألفاظ متنوعة ومتفاوتة ،بني
مفصل وخمترص ..منها ما يف الكايف ج 1ص 527وغري ذلك.

وقفة:
هذه األرسار التي هي من مكنونات ّ
عالم الغيوب ،قد أظهرها اهلل خلاصة
بالتدرج حلكمة ر ّبانية فيام يتعلق
أوليائه ،ومعانيها وأبعاد حكمتها نراها تظهر
ّ
بصالح النفوس البرشية ،فاحلسني × قد ظهر طرف من أرساره ،ومل يزل هذا
النور من األرسار يمتد عرب الزمن ،ونراه ينتقل من جيل آلخر ،ويمتدّ يف ّ
كل بقاع
األرض ،ونجد أن هذا النور يزداد ّ
كل يوم شعاعا.
فلو نظرنا بام هو ملموس وظاهر فيام يتعلق بمسرية احلسني × لوجدنا
شع خيط هذا النور أكثر.
أنه ك ّلام تقدّ مت وسائل العلوم لدى البرش ك ّلام ّ
ِ
يمجد
واآلن ال نجد عاقال منصفا عىل امتداد تواجد العقالء إال ونراه ّ
مسرية احلسني × ،وهذا ما نشاهده ونسمعه كل يوم ،رغم أن الكثري من هؤالء
ليسوا بمسلمني وال جمربين عىل ذلك.
ولست هنا بصدد البيان هلذا املوضوع ،وإنام من باب اإلشارة والتأمل ملا
يتحقق يف مسرية احلسني × ،حيث ندرك اآلن بعضا من معاين احلديث املتقدّ م
يف ّأول هذه األبحاث ،وهو يف جواب حلذيفة قاله | عن احلسني × :علمي
علمه ،وعلمه علمي ،ألنّا نعلم بالكائن قبل كينونته(.)1
فام حت ّقق من أرسار إىل هذا التاريخ هو نزر قليل ،وأرسار ذلك تنكشف عند
ظهور احلجة صاحب العرص والزمان عجل اهلل فرجه.
وإنام نحن أدركنا اجلزء اليسري جدا ،وانّا ننتظر ما هو أكرب وأكرب يف إصالح
( )1بحار األنوار ج 44ص ،186دالئل اإلمامة ص.183

مسرية البرش ،وهذا اإلصالح ال يتحقق إمتامه إال عىل منهاج أرسار سرية
احلسني × ،وبوادر ذلك بدأت تلوح يف األفق(.)1
وقد تظافرت األدلة والرباهني عند العقالء أن األرض ما خليت من ح ّجة،
تزود بالعلوم احلقيقية ،حيث شاء اهلل
بمعنى أن أول إنسان عىل هذه األرض قد ّ
سبحانه أن يعبد عىل هذه األرض باحلق ،ومعلوم أن العبادة احلقة ترتكز عىل
العلم هبا ،ومعلوم أيضا أن ابتداء العلم من اخلالق ،كام أن ابتداء اخللق منه
سبحانه.
وعندما نبحث حول ذلك نجد أن سلسلة األنبياء واألوصياء ^ بدأت
من آدم × ومل تنقطع عن هذه األرض قط ،بل استمرت متصلة بدون انقطاع،
ويص حتى وصلت إىل خاتم األأنبياء صلوات اهلل عليه وعىل آله.
نبي إىل
من ّ
ّ
من هنا نحاول اإلشارة الواضحة للنصوص التي وصلت إلينا بأمانة
وصيانة ،لذلك نرسم بعضا منها:
ني ْب ِن ع ِيل × قال :دخ ْلت عىل رس ِ
احلس ْ ِ
احلس ْ ِ
ني ع ْن أبِ ِيه ْ
ع ْن ع ِ ريل ْب ِن ْ
ول
ٍّ
اهلل | وهو متفكرر م ْغموم فق ْلت :يا رسول اهلل ما ِيل أراك متفكررا؟
الروح ْاأل ِمني قدْ أت ِاين فقال يا رسول اهلل ا ْلع ِ ريل ْاأل ْعىل
فقال :يا بني إِن ر
اجع ِل
استكْم ْلت أيامك ف ْ
ي ْق ِرئك السالم ويقول لك إِنك قدْ قض ْيت نبوتك و ْ
ِ
اال ْسم ْاألكْرب و ِمرياث ا ْل ِع ْل ِم وآثار ِع ْل ِم النربو ِة ِعنْد ع ِ ريل ْب ِن أ ِِب طالِب فإِ رين ال أتْرك
ْاألرض إِال وفِيها ع ِ
امل ت ْعرف بِ ِه طاعتِي وت ْعرف بِ ِه واليتِي ،فإِ رين مل ْ أ ْقط ْع ِع ْلم النربو ِة
ْ
ات ْاألنْبِي ِ
ب ِمن ذريتِك كام مل أ ْقطعها ِمن ذري ِ
ِ
اء ال ِذين كانوا ب ْينك وب ْني
ْ ْ
ْ ر
من ا ْلغ ْي ِ ْ ر
خيصني بالرتحم والتسليم.
( )1وآمل ممن يبقى لذلك الوقت أن ّ

أبِيك آدم.
ق ْلت :يا رسول اهلل فم ْن ي ْملِك هذا ْاأل ْمر ب ْعدك؟
قال :أبوك ع ِ ريل ْبن أ ِِب طالِب أ ِخي وخ ِليفتِي وي ْم ِلك ب ْعد ع ِ ٍّيل ْ
احلسن ثم
متْلِكه أنْت وتِ ْسعة ِم ْن ص ْلبِك ي ْملِكه ا ْثنا عرش إِماما ثم يقوم ق ِائمنا ي ْمأل الدر نْيا
ِق ْسطا وعدْ ال كام م ِلئ ْت ج ْورا وظ ْلام ي ْش ِفي صدور ق ْوم م ْؤ ِمنِني ِم ْن ِشيعتِه(.)1
يتضمن أرسارا وأرسار ،ويمكن تفصيل مضامينه بأبواب
وهذا احلديث
ّ
مستقلة.

عندما نبحث يف سرية األنبياء ^ نجد أن اإلرساء إىل طبقات السامء مما
اختص به س ّيد األنبياء | ،وقد ثبت أنه | أرسي به إىل السامء مرات
ّ
عديدة ،وقد ذكر اإلرساء ضمن آيات ب ّينات ومنها سورة اإلرساء :سبحان الذي
أرسى بعبده(..)2
تنوعت تفاصيل الكيفية ،وهنا نذكر هذا
واإلرساء ثابت بال خالف وإن ّ
احلديث عن أمري املؤمنني × ،قال :قال رسول اهلل | :ملا أ ْ ِ
رسي ِِب إِىل السام ِء
أ ْوحى إِيل ر رِب جل جالله فقال :يا حممد إِ رين اطل ْعت إِىل ْاأل ْر ِ
ض ا رطالعة ف ْ
رتتك
اخ ْ
ِ
اسام ِم ْن أ ْسام ِئي فأنا امل ْحمود وأنْت حممد.
منْها فجع ْلتك نبِ ّيا وشق ْقت لك ْ
ثم اطل ْعت الثانِية ف ْ
رتت ِمنْها ع ِل ّيا وجع ْلته و ِصيك وخلِيفتك وز ْوج
اخ ْ
( )1بحار األنوار ج 36ص 345عن كفاية األثر.
( )2راجع تفصايل اإلرساء يف بحثنا :ابتداء املبعث الرشيف (خمطوط).

ِ
ِ
اسام ِم ْن أ ْسام ِئي فأنا ا ْلع ِ ريل ْاأل ْعىل وهو ع ِ ٌّيل .
ا ْبنتك وأبا ذ رريتك وشق ْقت له ْ
احلس ْني ع ِم ْن ن ِ
احلسن و ْ
وجع ْلت فاطِمة و ْ
وركام ثم عر ْضت واليته ْم عىل
املال ِئك ِة فم ْن قبِلها كان ِعن ِْدي ِمن املقربِني.
يا حممد لو أن عبدا عبد ِين حتى ينْق ِطع وي ِصري كالشن ا ْلب ِايل ثم أت ِاين ج ِ
احدا
ر
ْ
ْ
لِواليتِ ِه ْم ما أ ْسكنْته جنتِي وال أ ْظل ْلته ْحتت ع ْر ِش.
ِ
ب أ ْن تراه ْم؟
يا حممد أ حت ر
ق ْلت :نع ْم يا ر رب.
فقال عز وجلْ :ارف ْع ر ْأسك.
احلس ْ ِ
احلس ِن و ْ
فرف ْعت ر ْأ ِِس ،فإِذا أنا بِأنْو ِار ع ِ ٍّيل وفاطِمة و ْ
ني وع ِ ريل ْب ِن
احلس ْ ِ
ْ
ني وحمم ِد ْب ِن ع ِ ٍّيل وج ْعف ِر ْب ِن حممد وموسى ْب ِن ج ْعفر وع ِ ريل ْب ِن موسى وحمم ِد
احلج ِة ْب ِن ْ
احلس ِن ْب ِن ع ِ ٍّيل و ْ
ْب ِن ع ِ ٍّيل وع ِ ريل ْب ِن حممد و ْ
احلس ِن ا ْلق ِائ ِم ِيف وس ِط ِه ْم كأنه

ك ْوكب د رر ٌّي.

ق ْلت :يا ر رب م ْن هؤال ِء؟
قال :هؤال ِء ْاأل ِئمة ،وهذا ا ْلق ِائم ال ِذي حيِ رل حال ِيل وحي ررم حر ِامي وبِ ِه أنْت ِقم
ِم ْن أ ْعد ِائي ،وهو راحة ِأل ْولِي ِائي وهو ال ِذي ي ْش ِفي قلوب ِشيعتِك ِمن الظاملِني
اجل ِ
اح ِدين وا ْلكافِ ِرين ،في ْخ ِرج الالت وا ْلعزى ط ِري ْ ِ
ني في ْح ِرقهام ،فل ِفتْنة الن ِ
و ْ
اس
ِهبِام ي ْوم ِئذ أشدر ِم ْن فِتْن ِة ا ْل ِع ْج ِل والس ِام ِري(.)1

( )1بحار األنوار ج 36ص 245عن كامل الدين ص.150

وعنه | :يا ع ِ ريل ال حيِ ربك إِال م ْن طاب ْت ِوالدته(.)1
وقف ٌة:
إن احلديث عن األرسار واألنوار ذات أبعاد يف حياة اإلنسانية ،حيث يوجد
ترابط بني السامء واألرض ،ومعلوم أن أنوار السامء ليست مثل أنوار األرض،
توجه
والتعابري عن األنوار وكلمة األرسار لتقريب املعاين إىل أذهاننا ،وألجل ّ
أفكارنا نحو عوامل رفيعة ،لئال نخلد إىل هذه األرض وغرورها ،فالنور للعقول،
واألرسار للقلوب(.)2

عندما ننظر يف هذه احلياة ندرك أن لكل شء ميزانا مما هو أدنى إىل ما هو
أعىل ،واملوازيني كام تكون يف املحسوسات كذلك تكون يف الدالالت عىل
املعنويات ،وأقصد هنا إيامن القلوب ،وأرسار األفكار.
فاحلياة بكل معانيها تتضمن الكثري من أرسار الوجود ،وما هو موجود يف
عوامل األرسار قد يكون الكثري منه غائبا عن إدراك األفكار.
فالعقول عىل فطرهتا أدركت وجود خالقها ولكنها عاجزة عن معرفة رضا
مبدعها ،فمعرفة الرضا حتتاج إىل بيان من اخلالق ،لذلك كانت بِعثة األنبياء
والرسل حكمة بالغة ،لوصول الغاية املنشودة وهي طاعة ورضا اخلالق.
فعندما نبحث يف آيات القرآن ويف أحاديث النبي وآله األطهار نجد أننا
( )1املصدر السابق ص.246
( )2حيسن مراجعة أبحاثنا املفصلة حول آيات الغيب.

بحاجة ماسة إىل الكشف عن أرسار موازين االعتقاد واألفكار ،ألن معرفة الرضا
قطعا مبثوثة يف اآليات القرآنية واألحاديث النبوية.
واآليات القرآنية تشري بوضوح إىل ذلك ،منهاِ ﴿ :منْه آيات حمْكامت﴾،
ومنها﴿ :م ْن يطِ ِع الرسول فقدْ أطاع اهلل﴾ ومنها﴿ :ما آتاكم الرسول فخذوه﴾،
إىل كثري من هذه املحكامت الواضحات.
ومن هنا يأيت دور األبحاث واألدلة وما شابه من اإلشارات.
ويمكن القول ّ
أن أرسار الوجود ومعرفة احلقائق واحلدود هي عند اخلالق
املعبود ،وقد أطلع عليها سيد األنبياء | ،حول كل ما يتع ّلق باإلنسان عىل
هذه األرض ،بل ّ
وكل ما هو يف عوامل السامء ،من ابتداء اخلليقة إىل أدوار االنتهاء.

نقول :مثل هذا احلديث ال يفقهه إال من طهرت والدته ،وصفت نفسه،

وسلِم قلبه ،ونضج عقله ،وطابت رسيرته ،وزان أفكاره ،وخلصت ن ّيته.

هذه التعابري من السهل علينا كتابتها وقراءهتا ،ولكنا نجاهد أنفسنا
للحصول عىل معانيها.
هيهات هيهاتّ ..
وكل آت آت.
فاحلذر احلذر من يوم اآلزفة ..واخلطر ..رمحاك يا رب البرش.
ر ِوي ع ِن النبِ ري | أنه قال لِع ِ ريل ْب ِن أ ِِب طالِب × :يا ع ِ ريل ال حيِ ربك إِال
م ْن طاب ْت ِوالدته وال ي ْب ِغضك إِال م ْن خبث ْت ِوالدته ،وال يوالِيك إِال م ْؤ ِمن وال
يع ِ
اديك إِال كافِر.

فقام إِل ْي ِه ع ْبد اهلل ْبن م ْسعود فقال :يا رسول اهلل ،قدْ عر ْفنا خبِيث ا ْل ِوالد ِة
ض ع ِيل وعداوتِ ِه ،فام عالمة خبِ ِ
ِ
ِ ِ
يث ا ْل ِوالد ِة وا ْلكافِ ِر ب ْعدك
وا ْلكافر يف حياتك بِب ْغ ِ ٍّ
اإل ْسالم بِلِسانِ ِه وأ ْخفى مكْنون ِ
إِذا أ ْظهر ْ ِ
رسيرتِ ِه؟

فقال | :يا ا ْبن م ْسعود ،إِن ع ِيل ْبن أ ِِب طالِب إِمامك ْم ب ْع ِدي وخلِيفتِي
احلسن ثم ْ
عل ْيك ْم فإِذا مَض ف ْ
احلس ْني ا ْبناي إِمامك ْم ب ْعده وخ ِليفتِي عل ْيك ْم ثم
احد أ ِئمتكم وخلف ِائي عليكم ت ِ
احد بعد و ِ
ني و ِ
احلس ْ ِ
تِ ْسعة ِم ْن و ْل ِد ْ
اسعه ْم ق ِائمه ْم
ْ
ْ ْ
ْ
ق ِائم أ ِئمتِي ي ْملؤها ِق ْسطا وعدْ ال كام ملِئ ْت ظ ْلام وج ْورا.
ال حيِ ربه ْم إِال م ْن طاب ْت ِوالدته وال ي ْب ِغضهم إِال م ْن خبث ْت ِوالدته وال
يوال ِ ِيهم إِال م ْؤ ِمن وال يع ِ
ادَيِ ْم إِال كافِر.
ْ
من أنْكر و ِ
احدا ِمنْه ْم فقدْ أنْكر ِين وم ْن أنْكر ِين فقدْ أنْكر اهلل عز وجل ،وم ْن
ْ
جحد و ِ
احدا ِمنْه ْم فقدْ جحد ِين وم ْن جحد ِين فقدْ جحد اهلل عز وجل.
ِألن طاعته ْم طاعتِي وطاعتِي طاعة اهلل وم ْع ِصيته ْم م ْع ِصيتِي وم ْع ِصيتِي
م ْع ِصية اهلل عز وجل.
يا ا ْبن مسعود إِياك أ ْن ِ
جتد ِيف ن ْف ِسك حرجا ِمما أ ْق ِيض فتكْفر ،فبِ ِعز ِة ر رِب ما
ْ
أنا متك رلف وال ناطِق ع ِن ْاهلوى ِيف ع ِ ٍّيل و ْاأل ِئم ِة ِم ْن و ْل ِد ِه.
ثم قال | وهو رافِع يد ْي ِه إِىل السام ِء :اللهم و ِ
ال م ْن واىل خلف ِائي وأ ِئمة
ِ
ِ
ِ ِ
ْرص م ْن نرصه ْم و ْ
اخذ ْل م ْن خذهل ْم وال خت ِْل
أمتي م ْن ب ْعدي وعاد م ْن عاداه ْم وان ْ
ْاألرض ِمن ق ِائم ِمنْهم بِحجتِك ظ ِ
اهر مشهور أ ْو خاف م ْغمور لِئال ي ْبطِلوا ِدينك
ْ
ْ
ْ
وحجتك وب ريناتِك.
ثم قال | :يا ا ْبن م ْسعود قدْ مج ْعت لك ْم ِيف مق ِامي هذا ما إِ ْن فار ْقتموه

هلكْت ْم وإِ ْن متسكْت ْم بِ ِه نج ْوت ْم والسالم عىل م ِن اتبع ْاهلدى(.)1
إن احلديث عن عوامل األرسار واألنوار هو فوق إدراك العقول واألفكار،
ألن تلك العوامل هي غري عوامل أفالك الطبيعة التي نعيش فيها عىل هذه األرض.
يف هذه األنوار ما وصل إلينا من األخبار:
ر ِوي ع ْن ع ِ ٍّيل × قال س ِم ْعت رسول اهلل | يقول :إِن اهلل تبارك
احلسني ِمن نور و ِ
وتعاىل خلقنِي وعلِيا وف ِ
اطمة و ْ
احد(.)2
احلسن و ْ ْ ْ
ّ
ِوروي م ْرفوعا إِىل جابِ ِر ْب ِن ع ْب ِد اهلل ْاألنْص ِ
ار ري قال :س ِم ْعت رسول
احلسن و ْ
اهلل | يقول :إِن اهلل عز وجل خلقنِي وعلِ ّيا وفاطِمة و ْ
احلس ْني ِم ْن نور
فعرص ذلِك النرور ع ْرصة فخرج ِمنْها ِشيعتنا فسب ْحنا فسبحوا وقد ْسنا فقدسوا
وهل ْلنا فهللوا وجمدْ نا فمجدوا ووحدْ نا فوحدوا.
ات و ْاألر ِضني وخلق املال ِئكة فمكث ِ
ثم خلق السامو ِ
ت املال ِئكة ِمائة عام ال

تع ِرف تسبِيحا وال ت ْق ِديسا فسبحنا فسبح ْت ِشيعتنا فسبح ِ
ت املال ِئكة وكذلِك ِيف
ْ
ْ
ْ
ا ْلبو ِاقي.
فن ْحن املو رحدون ح ْيث ال مو رحد غ ْرينا ،وح ِقيق عىل اهلل عز وجل كام
اختصنا و ْ
ْ
اختص ِشيعتنا أ ْن ين ِْزلنا و ِشيعتنا ِيف أ ْعىل ِع رل ريني.
اصطفى ِشيعتنا ِم ْن ق ْب ِل أ ْن تكون أ ْجساما فدعانا فأج ْبنا
اصطفانا و ْ
إِن اهلل ْ
( )1بحار األنوار ج 36ص 246عن االحتجاج.
( )2بحار األنوار ج 37ص.81

فغفر لنا ول ِ ِشيعتِنا ِم ْن ق ْب ِل أ ْن ن ْست ْغ ِفر اهلل تعاىل(.)1
عندما نتابع أحاديث النور نجد ألفاظا متنوعةّ ،
تدل بمعانيها ومضامينها
أن نور أهل البيت واحد ،وخصوصا أهل الكساء.

أهل الكساء هم معدن األنوار ،وعندهم خمازن األرسار ،وهم الذين خلق
اهلل اخلالئق إكراما هلم ،ومنهم صدرت احلقائق للخالئق ،فكان صدور
املخلوقات بعدهم ،ولذا هم األول من املخلوقات ،وهبم ختتم احلياة ،واليهم
هتفوا القلوب ،ومن فيض أنوارهم هتتدي العقول ،وهم السبيل إىل النجاة.
فكان احلسني × نقطة الدائرة يف الكونني :اآلخرة والدنيا ،فعند
جتمعت األنوار ،فهو × كان نقطة االرتكاز بعد أهل الكساء،
احلسني × ّ
ومنه استمر امتداد أهل بيت العصمة.
احلس ْ ِ
احلور ا ْل ِعني ِم ْن ن ِ
ور ول ِدي ْ
اجلنة و ْ
ولذا جاء يف احلديث :ف ْ
ني ونور
احلس ْ ِ
احل ِ
ني ِم ْن ن ِ
اجلن ِة و ْ
احلس ْني أ ْفضل ِمن ْ
ور اهلل فول ِدي ْ
ول ِدي ْ
ور ا ْل ِعني(.)2
وقال ع ِ ٌّيل × :أنا ِم ْن أ ْمحد كالض ْو ِء ِمن الض ْوء(.)3
إن البحث حول أرسار وأنوار احلسني × يأخذ بنا إىل مصادر األنوار
ِ
واألرسار ،ومصدر ذلك امل ِ
اموات و ْاأل ْرض﴾.
خرب لعباده يف قرآنه ﴿ :اهلل نور الس
( )1بحار األنوار ج 37ص.80
( )2بحار األنوار ج 37ص 83من حديث طويل حتسن مراجعته ،فهو حديث جامع لكثري من
األنوار ،فراجع.
( )3بحار األنوار ج 38ص ،80من حديث طويل فيه أرسار حليدر الكرار ×.

منور األنوار ،وهادي العقول ملخازن األرسار ،فاألبحاث
وهو سبحانه ّ
حول ذلك مأخوذة ممن اختارهم اهلل حلمل هذه األرسار التي تلمع لعقول
األبرار.
فاحلديث عنها ليس كام هو متعارف من األبحاث ،بل هو تنقيب من هنا
وأخذ من هناك ،ولذا نحاول رسم بعض احلروف لع ّلنا نبرص طريق النور قبل
احلتوف.
فمن يقرأ بعدنا يكون طرف خيط األنوار بني يديه ،وقد أملحت أكثر من
مرة أنني أكتب ألجيال الحقة لع ّلها تبرص الطريق وتأخذ زادا ليوم الضيق.
ار ب ِن كثِري الت ِم ِ
ِ ع ْن ع ْب ِد ْ
يم ري ا ْليام ِ رين قال :س ِم ْعت حممد ْبن ح ْرب ا ْ ِهلال ِيل
اجلب ِ ْ
أ ِمري امل ِدين ِة يقول :سأ ْلت ج ْعفر ْبن حممد × فق ْلت له :يا ا ْبن رس ِ
ول اهلل ِيف ن ْف ِيس
م ْسألة أ ِريد أ ْن أ ْسألك عنْها.
ِ
ِ
ِ
ِ
اسأ ْل.
ربتك بِم ْسألتك ق ْبل أ ْن ت ْسألني وإِ ْن ش ْئت ف ْ
فقال :إِ ْن ش ْئت أ ْخ ْ
ِ
شء ت ْع ِرف ما ِيف ن ْف ِيس ق ْبل سؤ ِايل؟
قال ق ْلت له :يا ا ْبن رسول اهلل ،وبِأ ري ْ
فقال :بِالتو رس ِم والتف رر ِ
س.
أ ما س ِم ْعت ق ْول اهلل عز وجل ﴿إِن ِيف ذلِك آليات ل ِ ْلمتو رس ِمني﴾؟
وق ْول رس ِ
ول اهلل | :اتقوا فِراسة امل ْؤ ِم ِن فإِنه ينْظر بِن ِ
ور اهلل؟
ِ
رب ِين بِم ْسألتِي.
قال :فق ْلت له :يا ا ْبن رسول اهلل فأ ْخ ِ ْ
قال :أر ْدت أ ْن تسألنِي ع ْن رس ِ
محله ع ِ ٌّيل × ِعنْد ح رط
ول اهلل ِمل مل ْ يطِ ْق ْ
ْ
ْاأل ْصنا ِم ِم ْن س ْط ِح ا ْلك ْعب ِة مع قوتِ ِه و ِشدتِ ِه ومع ما ظهر ِمنْه ِيف ق ْل ِع ب ِ
اب ا ْلق ْو ِم

محله أ ْربعون رجال ،وقدْ
بِخ ْيرب والر ْم ِي بِ ِه إِىل ور ِائ ِه أ ْرب ِعني ِذراعا ،وكان ال ي ِطيق ْ
كان رسول اهلل | يركب الناقة وا ْلفرس و ِْ
احلامر ،وركِب ا ْلرباق ل ْيلة امل ْعر ِ
اج،
ْ
وك رل ذلِك دون ع ِ ٍّيل ِيف ا ْلقو ِة و ر
الشد ِة.
ِ
رب ِين.
قال :فق ْلت له :ع ْن هذا واهلل أر ْدت أ ْن أ ْسألك يا ا ْبن رسول اهلل فأ ْخ ِ ْ
فقال :إِن ع ِل ّيا بِرس ِ
ول اهلل ترشف وبِ ِه ْارتفع وبِ ِه وصل إِىل أ ْن أ ْطفأ نار
الرش ِك وأبطل كل معبود ِمن د ِ
ون اهلل عز وجل.
ْ
ْ
ْ
رْ
رشيفا و ِ
ول ْو عاله النبِ ري | ِحل رط ْاأل ْصنا ِم لكان بِع ِ ٍّيل م ْرت ِفعا و ِ
اصال إِىل
ح رط ْاأل ْصنا ِم ول ْو كان ذلِك كذلِك لكان أ ْفضل ِمنْه.
ِ
ِ
رش ْفت و ْارتف ْعت حتى ل ْو
أ ال ترى أن عل ّيا قال :ملا عل ْوت ظ ْهر رسول اهلل ر
ِش ْئت أ ْن أنال السامء لن ِ ْلتها؟
أ ما علِ ْمت أن امل ْصباح هو ال ِذي َْيتدى بِ ِه ِيف ال رظ ْلم ِة وانْبِعاث ف ْر ِع ِه ِم ْن
أ ْصلِ ِه؟
وقدْ قال ع ِ ٌّيل × :أنا ِم ْن أ ْمحد كالض ْو ِء ِمن الض ْو ِء.
أ ما علِ ْمت أن حممدا وعلِ ّيا صلوات اهلل عل ْي ِهام كانا نورا ب ْني يد ِي اهلل عز
وجل ق ْبل خ ْل ِق ْ
اخل ْل ِق بِأ ْلف ْي عام؟
وأن املال ِئكة ملا رأ ْت ذلِك النرور رأ ْت له أ ْصال قدْ تشعب ِمنْه شعاع ال ِمع
فقال ْت :إِهلنا وس ريدنا ما هذا النرور فأ ْوحى اهلل تبارك اهلل وتعاىل إِل ْي ِه ْم هذا نور ِم ْن
ن ِ
وري أ ْصله نبوة وف ْرعه إِمامة:
أما النربوة فلِمحمد ع ْب ِدي ورس ِ
ويل.

وأما ْ ِ
اإلمامة فلِع ِ ٍّيل حجتِي وول ِ ريي ،ول ْوالمها ما خل ْقت خ ْل ِقي.
أ ما علِ ْمت أن رسول اهلل | رفع يد ع ِ ٍّيل × بِغ ِد ِير خ ٍّم حتى نظر
ِ
ِِ
الناس إِىل بي ِ
احتمل ْ
احلسن
اض إِ ْبط ْي ِهام فجعله و ِيل امل ْسلمني وإِمامه ْم ،وقد ْ
و ْ
احلس ْني × ي ْوم حظِري ِة بنِي النجار؟
او ْلنِي أحدمها يا رسول اهلل قال :نِعم الراكِب ِ
فلام قال له ب ْعض أ ْصحابِ ِه ن ِ
ان
ْ
وأبومها خ ْري ِمنْهام.
وأنه كان يص ريل بِأ ْصحابِ ِه فأطال س ْجدة ِم ْن سجداتِ ِه فلام سلم ِقيل له :يا
رسول اهلل لقدْ أط ْلت ه ِذ ِه الس ْجدة.
فقال | :إِن ا ْبنِي ارحتلنِي فك ِر ْهت أ ْن أع ِ
اجله حتى ين ِْزل ،وإِنام أراد
ْ
بِذلِك ر ْفعه ْم وت ْ ِ
رشيفه ْم ،فالنبِ ري | إِمام نبِي ،وع ِ ٌّيل إِمام ل ْيس بِنبِ ٍّي وال رسول
فهو غري مطِيق ِأل ْثق ِ
ال النربو ِة(..)1
ْ
النبوة.
أي حلمل أثقال ّ
لألرسار درجات ،وليس لكل خملوق القدرة عىل محلها أو إدراكها ،ومن
هنا ندرك معنى ما ورد :اهلل أعلم حيث جيعل رسالته.
رس التابع واملتبوع ،فكيف
فأرسار النبوة فوق إدراك البرش ،ومن هنا يكمن ّ

بختام النبوات؟

ولذا كان | سيد الكائنات بكل أبعادها ومعانيها ،وليس لعقل برشي
( )1بحار األنوار ج 38ص ،79واحلديث طويل حتسن مراجعته.

القدرة عىل محلها بالتامم والكامل سوى خاتم األنبياء وسيد أهل األرض والسامء.
ومحل اليشء تارة يكون ماديا حمسوسا وتارة يكون روحيا ومعنويا ،وهذا
حيتاج ألبحاث مستقلة.
فنور الرسالة ومحل األرسار ليس ّ
لكل خملوق ،وليس باألمر السهل،
فخصوصيات النبوة فوق التقديرات ،وهنا تكمن األرسار وموازين األنوار.

مما ال شك يف أن للنبوة أرساراّ ،
ورث ذلك
نبي من األنبياء ^ قد ّ
وكل ّ
استقرت عند النبي املختار | ،وهذه
ألوصيائه ،ومنتهى ومتام وكامل األرسار
ّ
وأول األئمة حيدر الكرار ×.
األرسار قد توارثها األئمة األطهار ^ّ ،
وهذه املعاين من اإلشارات ال حتتاج إىل أدلة وبراهني ،فهي من األمور
املعروفة عند هذه األمة ،وهنا نشري إىل حادثة بسيطة من إظهار بعض األرسار،
وهي باختصار أن عمر بن اخلطاب قد محل إليه مال من ناحية املرشق عندما توىل
أمر املسلمني ،ومل يعلِم بذلك املال أحدا ،وقد عزم أن حيتبسه ،فبعث عيل ×
سلامن له فقال له:
يقول لك ع ِيل :أ ْخ ِرج إِليك مال ِمن ن ِ
احي ِة امل ْ ِ
رش ِق فف رر ْقه عىل م ْن ج ِعل هل ْم
ْ
ْ
ٌّ
وال ْحتبِ ْسه فأ ْفضحك.
ِ
الرسالة.
قال س ْلامن :فأد ْيت إِل ْيه ر
فقال :حري ِين أمر ص ِ
احبِكِ ،م ْن أ ْين علِم بِ ِه؟
ْ
فق ْلت :وه ْل خيْفى عل ْي ِه ِم ْثل هذا؟

فقال لِس ْلامن :ا ْقب ْل ِمنري ما أقول لك ،ما ع ِيل إِال س ِ
احر ،وإِ رين مل ْش ِفق عل ْيك
ٌّ
ِمنْه والصواب أ ْن تف ِ
مجلتِنا.
ارقه وت ِصري ِيف ْ
ق ْلت :بِ ْئس ما ق ْلت ،لكِن علِ ّيا و ِرث ِم ْن أ ْرس ِار النربو ِة ما قدْ رأ ْيت ِمنْه وما
هو أكْرب ِمنْه.
قالْ :ار ِج ْع إِل ْي ِه فق ْل له :الس ْمع والطاعة ِأل ْم ِرك.
فرج ْعت إِىل ع ِ ٍّيل × فقال :أحدر ثك بِام جرى ب ْينكام؟
فق ْلت :أنْت أ ْعلم بِ ِه ِمنري.
فتكلم بِك رل ما جرى بِ ِه بيننا ثم قال :إِن ر ْعب ال رثعب ِ
ان ِيف ق ْلبِ ِه إِىل أ ْن
ْ
ْ
يموت(.)1
اقبك ع ِن التح ِد ِ
وال يسع املقام إال ما قالوا :يا أبا احلسن ..جل ْت من ِ
يد
ْ
وكثر ْت آثار ن ْعتِك ع ِن الت ْع ِديد(.)2
سبحان الواهب واملقدّ ر..
يف أبحاثنا حول األرسار واألنوار تو ّقفت أطالع بعض اجلوانب حول
والدة احلسني × ،وأثناء املطالعة تأملت بحديث ذات أبعاد وهو :ع ْن ص ِفية
بِن ِ
ْت ع ْب ِد املطلِ ِ
ب قال ْت ملا سقط ْ
احلس ْني ِم ْن ب ْط ِن أ رم ِه وكنْت ولِيتها ÷ قال
النبِ ري | :يا عم ِة هل رمي إِيل ا ْبنِي.
فق ْلت :يا رسول اهلل إِنا مل ْ نن رظ ْفه ب ْعد.
( )1بحار األنورا ج 41ص ،256وحديث الثعبان مل نذكره هنا.
( )2املصدر السابق ص.258

فقال :يا عم ِة أن ِ
ْت تن رظ ِفينه؟! إِن اهلل تبارك وتعاىل قدْ نظفه وطهره.
ويف حديث آخر ِ قالت ص ِفية بِن ِ
ْت ع ْب ِد املطلِ ِ
ب :ملا سقط ْ
احلس ْني × ِم ْن
ب ْط ِن أ رم ِه فدف ْعته إِىل النبِ ري | فوضع النبِ ري | لِسانه ِيف فِ ِيه وأ ْقبل ْ
احلس ْني
عىل لِس ِ
ان رس ِ
ول اهلل | يم رصه.
قال ْت :فام كنْت أ ْحسب رسول اهلل ي ْغذوه إِال لبنا أ ْو عسال(.)1
وقف ٌة:
نتلمس بعضا من أرسار احلسني × ،وهي من
من هذا احلديث الرشيف ّ
األرسار الظاهرية التي بدأ احلسني × يتلقاها من أول حلظة عىل هذه األرض:
األول :المسته يد النبي | عندما سطع نوره يف أوائل شهر اخلريات
وخصه من نور فمه
املتش ّعب منه كل خري وبركة( ،)2وحضنته األيدي الطاهرة
ّ
الطاهر..
إن معاين هذه اخلصوصية فوق إدراكنا ،وأرفع من التحليالت مهام قيل من
أوصاف أو يقال من نعوت ،ألن مضغ اللسان من أول حلظة يف هذا الوجود هو
من األرسار فوق إدراكنا وعقولنا وتفاسرينا ،وإن قيل :عسل ولبن ،فهو غذاء
رباين.
ٌّ
ساموي ّ

الثان :كان اجلواب :إِن اهلل تبارك وتعاىل قدْ نظفه وطهره.
فالتطهري وم ضغ اللسان فوق إدراك اإلنسان ،مع العلم أن وفود املالئكة

( )1بحار األنوار ج 43ص243
( )2إشارة حلديث رشيف عن شهر شعبان.

نزلت إىل األرض لتهنّئه بمولد احلسني ×.
جاء يف احلديث :إِن ْ
احلس ْني ْبن ع ِ ٍّيل ملا ولِد أمر اهلل عز وجل ج ْرب ِئيل أ ْن
َْيبِط ِيف أ ْلف ِمن املال ِئك ِة فيهنرئ رسول اهلل | ِمن اهلل عز وجل و ِم ْن
ج ْرب ِئيل(.)1
إن مولودا ينزل جربائيل مع املالئكة للتهنئة بوالدته هو فوق رسم
احلروف ،وأبعد من معاين الكلامت ،وإنام نحاول اإلشارة لذوي األلبابّ ،
لعل
األبواب تفتح ألحد.

عندما نبحث يف ثنايا األحاديث والكلامت نجد للحسني × ميزات
وخصوصيات تعجز أذهاننا عن إدراك معانيها ،وإن كانت هناك إشارات ألهل
()2
الصفاء الذين سلكوا طريق الوفاءّ ،
ولعل أجياال قادمة من ودائع األصالب
وأرحام األ ّمهات آتية تدرك جوانبا من خصوصيات وأرسار احلسني ×.
لذلك ،ولغريه ،نرسم هنا بعض األحاديث..
عن عب ِد الر ْمح ِن ب ِن كثِري ْاهل ِ
اش ِم ري قال :ق ْلت ِأل ِِب ع ْب ِد اهلل × :ج ِع ْلت
ْ
ْ ْ
احلس ِن ومها ِ ِ ِ ِ
احلس ْ ِ
ني ا ْلف ْضل عىل و ْل ِد ْ
فِداك ِم ْن أ ْين جاء لِو ْل ِد ْ
رشع
ْ
جيريان يف ْ
و ِ
احد؟
فقال :ال أراك ْم ت ْأخذون بِ ِه ،إِن ج ْرب ِئيل × نزل عىل حممد | وما ولِد
( )1بحار األنوار ج 43ص ،243وللحديث تتمة اخترصناها منه.
( )2راجع كتابنا حول خلق اإلنسان من تراب ومعاين األصالب.

ْ
احلس ْني ب ْعد فقال له :يولد لك غالم ت ْقتله أمتك ِم ْن ب ْع ِدك.
فقال :يا ج ْرب ِئيل ،ال حاجة ِيل فِ ِيه.
فخاطبه ثالثا ثم دعا علِ ّيا × فقال له :إِن ج ْرب ِئيل خي ِْرب ِين ع ِن اهلل عز وجل
أنه يولد لك غالم ت ْقتله أمتك ِم ْن ب ْع ِدك.
فقال :ال حاجة ِيل فِ ِيه يا رسول اهلل.
فخاطب علِ ّيا × ثالثا ،ثم قال :إِنه يكون فِ ِيه و ِيف و ْل ِد ِه ْ ِ
اإلمامة وا ْل ِوراثة
و ِْ
اخلزانة ،فأ ْرسل إِىل فاطِمة ÷ :أن اهلل يب ررش ِك بِغالم ت ْقتله أمتِي ِم ْن ب ْع ِدي.
فقال ْت فاطِمة :ليس ِيل حاجة فِ ِيه يا أب ِ
ت ،فخاطبها ثالثا ثم أ ْرسل إِل ْيها :ال
ْ
اإلمامة وا ْل ِوراثة و ْ ِ
بد أ ْن يكون فِ ِيه ْ ِ
اخلزانة.
احلس ْ ِ
فقال ْت له :ر ِضيت ع ِن اهلل عز وجل ،فعلِق ْت ومحل ْت بِ ْ
ني ×
فحمل ْت ِستة أ ْشهر ثم وضعتْه ،ومل ي ِع ْش م ْولود ق رط ل ِ ِست ِة أ ْشهر غ ْري ا ْحلس ْ ِ
ني ْب ِن
ْ
ع ِ ٍّيل و ِعيسى ْب ِن م ْريم ×.
فكفلتْه أ رم سلمة وكان رسول اهلل | ي ْأتِ ِيه ِيف ك رل ي ْوم فيضع لِسانه ِيف ف ِم
ني فيم رصه حتى يروى فأنْبت اهلل عز وجل حلمه ِم ْن حل ِم رس ِ
احلس ْ ِ
ْ
ول اهلل |
ْ
ْ
ْ
ومل ْ ي ْرض ْع ِم ْن فاطِمة ÷ وال ِم ْن غ ْ ِريها لبنا قط(..)1
مهام كانت الكلامت واحلروف تبقى أذهاننا وأفكارنا وعقولنا عاجزة عن
إدراك املعاين وكليلة عن إظهار املباين ،فكيف بنا إن كانت الكلامت عن األرسار؟
( )1بحار األنوار ج 43ص.245

وعن احلسني من ساللة األطهار ،حيث عند والدته نزلت األمالك ،وتز ّينت
اجلنان ،وتزاورت حور العني ،وفرح أهل السامء قبل أهل األرض.
من هنا ال بدّ من التد ّبر يف حقائق املخلوقات ،وال بدّ من التعرف ولو
بمقدار عىل خصوصيات احلسني × ،هذه اخلصوصيات الظاهرة جعلت ذوي
األلباب حائرة ،فعندما نتابع سرية احلسني × من عوامل األنوار إىل عوامل
األرسار مرورا بعوامل األصالب ،إىل عوامل األرحام ،إىل ظواهر الدنيا ،نقف شبه
حائرين.

من يتابع سرية احلسني × يف ظواهر حياته يقف عاجزا ،فكيف يمكن لنا
الغور يف أرسار نشأته؟!
فاحلسني × قد تغذى من فم الرسول | من اللحظة األوىل ،وهذه
رس احلسني × فوق إدراك عقولنا.
تكفي أن يكون ّ
وأما أرسار الودائع والعلوم التي تشري إليها األحاديث الرشيفة ففيها
رموز( )1تبقى ألجيال قادمة.
احلس ْ ِ
ويكفي ما ورد من األخبار :أن اهلل أ ْخرب رسول اهلل | وبرشه بِ ْ
ني
محلِ ِه ،وأن ْ ِ
اإلمامة تكون ِيف و ْل ِد ِه إِىل ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة ثم أ ْخربه بِام ي ِصيبه ِمن ا ْلقت ِْل
ق ْبل ْ
وامل ِصيب ِة ِيف ن ْف ِس ِه وو ْل ِد ِه ثم عوضه بِأ ْن جعل ْ ِ
اإلمامة ِيف ع ِقبِ ِه وأ ْعلمه أنه ي ْقتل ثم

( )1منها :حسني مني وأنا من حسني..

ير رده إِىل الدر نْيا وينْرصه حتى ي ْقتل أ ْعداءه ويم رلكه ْاأل ْرض( )1وهو ق ْوله ﴿ون ِريد
ِ
است ْض ِعفوا ِيف ْاأل ْرض﴾(.)2
أ ْن نمن عىل الذين ْ
ليس خلصوصيات احلسني × حدود ،وإن كنّا نقول :هذه ظاهرة وتلك
باطنة ،فتبقى أرسار احلسني × فوق احلرص وأبعد من التعداد.
نتلمس خيطا من نور.
لنقرأ هذا احلديث لع ّلنا ّ
ع ْن أ رم سلمة أهنا قال ْت رأ ْيت رسول اهلل | ي ْلبِس ولده ْ
احلس ْني ×
حلة ل ْيس ْت ِم ْن ثِي ِ
اب الدر نْيا فق ْلت له :يا رسول اهلل ما ه ِذ ِه ْ
احللة؟

فقال :ه ِذ ِه ه ِدية أ ْهداها إِيل ر رِب ل ِ ْلحس ْ ِ
حلمتها ِم ْن زغ ِ
ب جن ِ
اح
ني × ،وإِن ْ
الزين ِة وإِ رين أ ِح ربه(.)3
ج ْرب ِئيل ،وها أنا أ ْلبِسه إِياها وأز رينه ِهبا ،فإِن ا ْلي ْوم ي ْوم ر
لنقف مع ظواهر هذا احلديث :إن ثوب احلسني هدية ،ونسجه وخيوطه
من زغب جربائيل ،وهو حبيب الرسول.
مثل هذه اخلصوصيات التي تأيت للحسني × هي:
.1

من اهلل تعاىل.

.2

وحيملها جربائيل ×.

.3

ويوصلها س ّيد الكائنات |.

( )1إشارة إىل الرجعة.
( )2اآلية  4من سورة القصص ،واحلديث يف بحار األنوار ج 43ص.246
( )3بحار األنوار ج 43ص.271

احلب
ونجد يف معظم األحيان الرشيفة من أقوال الرسول نجد تركيز
ّ
للحسني ×  ،هذا الرتكيز وهذه اخلصوصيات املميزة مل تكن ألحد قط سوى
احلسني ×.
بدءا من البشارة قبل والدته مرورا بخصوصيات الغذاء(.)1
احلب ..مع مرور الزمن ..وتبشريا بالكرة ،وإهلاما
وتركيزا عىل جوانب
ّ
بح ّبه للقلوب..
كل ذلك يرسم أمامنا خريطة فيها رموز وأرسار وإشعاعات أنوار ّ
ّ
تدل
بوضوح أن احلسني × قطب رحاها وجمد منتهاها.
وتكفي اإلشارة فيام تقدم أن اهلل نظفه ،وأن فيه اإلمامة والوراثة واخلزانة.

عندما نقرأ مراحل ما قبل والدة احلسني × وكيف كانت البشائر من
السامء بوالداته إىل سيد األنبياء | ونجد أثناء محله يف بطن سيدة النساء ÷
وإخبارها عن احلسني × وهو يف األحشاء ،وأقوال الرسول | :إِن ِك
ستلِ ِدين حجة ِهلذا ْ
اخل ْل ِق(..)2
ّ
وأن للحسني × يف بواطن املؤمنني معرفة مكتومة..
رس من أرسار اهلل يف هذه احلياة،
ندرك من كل ذلك وغريه أن احلسني × ّ

وخصوصا عندما نقرأ الواقع يف احلياة الدنيا ،نجد أن كل ما ورد حول هذا الدين
( )1كان النبي | يغذيه من يده الرشيفة.
( )2حيسن مراجعة احلديث الطويل يف بحار األنوار ج 43ص.272

وتتوهج
قد تق ّلص من هنا أو هناك ما عدا سرية احلسني × ،نجدها تزداد إنارة
ّ
شعاعا .وك ّلام جاد الزمن بجيل من األمانات( )1يتعلق باحلسني أكثر.

عندما نحاول التعرف عىل حقائق األشياء نجد لكل شء صفوة خالصة،
وهذا معنى جار يف مجيع املخلوقات ،من مجاد ونبات وحيوان وإنسان.
وال ّ
شك أن اإلنسان هو صفوة املخلوقات.
وقاعدة الصفوة سارية ضمن أفراد اإلنسان يف الدارين ،يف الدنيا واآلخرة،
ونتلمس ذلك بالوجدان بني أفراد اإلنسان.
وهذا امليزان سار عىل اجلميع،
ّ
وهذا القانون سار أيضا يف املالئكة ^ ،فصفوة اخلالئق كلها هم
األنبياء ^ ،وصفوة األنبياء ^ سيدهم حممد بن عبد اهلل | ،وفيه ختمت
النبوة.
وعندما نبحث بحثا موضوعيا نجد أن هذه اخلصوصيات وهذه الصفوة
جتمعت باحلسني × من كل جوانبها باستثناء النبوة ،فالنور واحد ،وبعد
قد ّ
انشطاره اجتمع باحلسني ×(.)2

يتاميز أفراد اإلنسان عن بعضهم البعض يف تفاضل الصفات ،وهبا تتفاوت
( )1املراد أمانات اهلل يف خلق اإلنسان جيال بعد جيل.
( )2حيسن مراجعة أوائل البحث حول النور ،ومراجعة البحار ج 43من ص 279حول اآلية 74
من سورة الفرقان﴿ :رب هب لنا من أزواجنا ذرية﴾..

املراتب ،سواء يف الدنيا أو يف اآلخرة ،وهذا املعنى من األمور الوجدانية ،وقد
تسامل عليها مجيع العقالء.
ولذا كان التقدير لكل فرد بحسب ما يمتلك من الفضائل ،ومعلوم أن
الفضائل درجات ،وهلا مراتب ،وألعىل مراتبها ما كان مقبوال عند اهلل.
فعندما نبحث أبحاثا موضوعية واقعية نبحث عن فضائل الصفات
العملية ،ومنها نأخذ املوازين ،وعليها ترتتب األحكام ،سواء يف األمور الظاهرية
أو األمور املعنوية.
لنقرأ جانبا من حديث ..قالت فاطمة ÷ :يا رسول اهلل هذ ِ
ان ا ْبناك
فانْح ْلهام.
ِ
ِ
فقال رسول اهلل | :أما ْ
ني
احلسن فنح ْلته ه ْيبتي وس ْؤددي ،و َأ َّما احل َس ْ َ
َفن ََح ْلته َسخَ ائِي و َش َجا َعتِي(.)1
عندما نقرأ حول جوانب من سرية احلسني × نجد ك ا
ال من الصفتني:
السخاء والشجاعة ،مل تكونا يف أحد بعد احلسني × باملرتبة التي حتققت
به ×.
وهنا ندرك مغزى ما نحله إياه النبي | ،حيث مل حيدر ث التاريخ عن
أحد مثل ما حصل مع احلسني × ،من سخاء وشجاعة( ،)2باستثناء النبي |
وعيل×.
( )1بحار األنوار ج 43ص.264
( )2واحلديث عن الشجاعة والسخاء فوق رسم احلروف والكلامت.

ومن يتابع هذه السرية تظهر له أرسار وأرسار.
احلس ْني خ ْري أ ْه ِل ْاأل ْر ِ
احلسن و ْ
ويكفي ما قاله |ْ :
ض ب ْع ِدي وب ْعد أبِ ِيهام
وأمهام أ ْفضل نِس ِ
اء أ ْه ِل ْاأل ْر ِ
ض(.)1
ر
فعندما نغوص يف التنقيب حول الفضائل نجد مجيع الفضائل السامية قد
جتمعت عند احلسني × ،من كل اجلوانب الظاهرية منها والباطنية ،النظرية
ّ
والعملية ،وهي التي استمرت وتبقى حتى يرث اهلل األرض ومن عليها.
إن سرية احلسن واحلسني ‘ قد حارت هبا العقول ،بل أصبحا ميزانا
للدنيا واآلخرة ،ويكفي معنى هذا احلديث الرشيف عن عيل × قال :يا ع ِ ريل
ان ا ْلغالم ِ
لقدْ أ ْذهلنِي هذ ِ
احلسن و ْ
ان ي ْعنِي ْ
احلس ْني أ ْن أ ِحب ب ْعدمها أحدا إِن ر رِب
أمر ِين أ ْن أ ِحبهام وأ ِحب م ْن حيِ ربهام(.)2
إن األحاديث حول حبهام من الرسول | فوق احلرص وفوق العدّ ،
وليس لعقولنا جمال إلدراك ما ورد بحقهام ،واألمر بحبهام.
مل يبق جانب من جوانب التعبري حول أرقى األوصاف إال وجاء حول
األمر باالقتداء بسرية احلسن واحلسني عليهام السالم ،وال شك أننا نعجز عن
األبعاد احلقيقية ملعاين ما ورد بحقهام .وباحلسني خصوصا :حسني مني وأنا من
حسني.
وقف ٌة:
عندما نقرأ أو نبحث حول الظواهر فقط ،نجد ما هو أبعد من إدراك
( )1بحار األنوار ج 43ص.264
( )2بحار األنوار ج 43ص.269

العقول:
عند الوالدة ..التنظيف من اهلل..
وعند اللباس ..من ثياب اجلنة..
واخل ّياط ..رضوان خازن اجلنان..
وعند التهنئة ..أفواج املالئكة..
وعند املناغات ..جربائيل ×..
وعند امليش ..عىل أكتاف النبي..
فهل بقي شء فوق ذلك؟ من هنا تكمن األرسار.
إن ألهل البيت ^ أرسارا فوق املحسوسات ،ومن يتابع من البداية إىل
يتلمس شيئا من حقائق األرسار.
النهاية ّ
هذه احلقائق النورانية حيتاج النظر إليها إىل بصائر صافية ،وإىل عقول ّنرية،
تتلوث بأوحال الدنيا ،ألن األرسار واألنوار مل حيملها أو يتحملها
وإىل نفوس مل ّ
أي خملوق ،ألن هذا الكون ليس ما هو مادي فحسب ،بل هو قائم عىل أرسار
وأنوار.

رس ..يتبادر إىل أذهاننا فورا املحسوسات ،ولكن يف
عندما نقرأ لفظ نور أو ٍّ

الواقع هذه األلفاظ ما هي إال إثارات ملا هو أبعد من املحسوسات ،واإلنسان
مهام حاول أن يتعرف عىل حقائق الوجود يبقى العجز حليفه ،بل حتى لو عرف
شيئا ما يف هذه الدنيا ال يعدو أن يكون ومضة من إشعاعات.

وهنا نقف لنقرأ هبدوء هذه اآلية﴿ :اهلل يصطفي ِمن امل ِ
الئك ِة رسال و ِمن
ْ
الن ِ
اس إِن اهلل سميع بصري ﴾(.)1
هذا االصطفاء ليس ألي خملوق دور فيه ،وال ندرك منه إال ما هو الظاهر،
أما ما هو أبعد من الظاهر فال ندرك منه شيئا.
فالرسل من املالئكة لألنبياء عليهم الصالة والسالم ،والرسل من الناس
لبقية املخلوقات ،ونقطة االرتكاز تدور حول اإلنسان ،فاإلنسان يف هذا الكون
أوجده اهلل سبحانه حلكمة بالغة ،وجعله ملتقى لكل ما هو خملوق ،وحيث أن
اإلنسان مركب من جوانب عديدة ،ومنها اجلوانب السلبية ،شاء اهلل سبحانه أن
ي رسل الرسل للعباد مبرشين ومنذرين هلدايتهم إىل الطريق القويم ،لذلك اختار
سبحانه من خملوقاته أصفياء قد اصطفاهم عىل علم ليكونوا أدلة وشهودا
ونموذجا رفيعا ليقتدي هبم بقية العباد.
فاالصطفاء من املالئكة خاص للرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم،
جتمع فيه
واألنبياء ^ يرشدون الناس إىل الرصاط املستقيم ..فاحلسني × قد ّ
كل ما تقدم من الصفوة ،ومنه استمرت يف األئمة ^(.)2

ثبت بام ال ّ
نص النبي | عىل إمامة اإلثني عرش ^(.)3
شك فيه ّ
( )1احلج .75
( )2بمعنى أن الصفوة مل تنقطع فاألئمة ^ امتداد للهداية.
( )3من أراد التفاصيل فلرياجع كتب الفريقني من املسلمني جيد الكثري من النصوص.

احلمد هلل وسالم عىل ِع ِ
ِِ
باد ِه ال ِذين
ع ِن ا ْب ِن عباس ِيف ق ْوله تعاىل ﴿ق ِل ْ ْ
اصطفى﴾( )1قال هم أهل بي ِ
ت رس ِ
ول اهلل |:
ْ ْ ْ
ْ
احلسن و ْ
ع ِ ريل ْبن أ ِِب طالِب وفاطِمة و ْ
احلس ْني وأ ْوالده ْم إِىل ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة ه ْم
ص ْفوة اهلل و ِخريته ِم ْن خ ْل ِق ِه(.)2
وهنا نرسم هذا احلديث لذوي النهى ،وهو:
ِ
ِِ
ِ ِ
ب لنا ِم ْن أ ْز ِ
واجنا
ِ ع ْن سعيد ْب ِن جب ْري ِيف ق ْوله تعاىل ﴿والذين يقولون ربنا ه ْ
وذ ررياتِنا﴾ ْاآلية ،قال :نزل ْت ه ِذ ِه ْاآلية واهلل خاصة ِيف أ ِم ِري امل ْؤ ِمنِني ×.
ِِ
ب لنا ِم ْن أ ْز ِ
واجنا﴾ ي ْعنِي فاطِمة
قال :كان أكْثر دعائه يقول﴿ :ربنا ه ْ
احلسن و ْ
﴿وذ ررياتِنا﴾ ْ
احلس ْني قرة أ ْعني.
قال أ ِمري امل ْؤ ِمنِني × :واهلل ما سأ ْلت ر رِب ولدا ن ِضري ا ْلو ْج ِه ،وال سأ ْلته
ولدا حسن ا ْلقام ِة ،ولكِن سأ ْلت رِب و ْلدا مطِ ِ
يعني هلل خ ِائ ِفني و ِجلِني ِمنْه ،حتى
ر
ْ
إِذا نظ ْرت إِل ْي ِه وهو م ِطيع هلل قر ْت بِ ِه ع ْينِي.
اجع ْلنا ل ِ ْلمت ِقني إِماما﴾ قال :ن ْقت ِدي بِم ْن ق ْبلنا ِمن املت ِقني في ْقت ِدي
قال﴿ :و ْ
املتقون بِنا ِم ْن ب ْع ِدنا.
ِ
جيز ْون ا ْلغ ْرفة بِام صربوا﴾ ي ْعنِي ع ِيل ْبن أ ِِب طالِب
وقال اهلل﴿ :أ ْولئك ْ
احلسني وفاطِمة ﴿ويلقون فِيها ِ
و ْ
حتية وسالما خال ِ ِدين فِيها حسن ْت
ْ
احلسن و ْ ْ

م ْستق ارا ومقاما﴾.

( )1النحل.59
( )2بحار األنوار ج 43ص.279

رني والزيت ِ
وقدْ ر ِوي أن ﴿والت ِ
ون﴾ نزل ْت فِ ِيه ْم.
ْ
وعن الص ِ
ادق ×ِ :يف ق ْول ِ ِه تعاىل ﴿يا أ رَيا ال ِذين آمنوا اتقوا اهلل و ِآمنوا
ِِ
بِرسول ِ ِه ي ْؤتِكم كِ ْفل ِ ِ
جيع ْل لك ْم نورا متْشون بِ ِه﴾ قال :ا ْلكِ ْفل ْ ِ
ني ْ
احلسن
ني م ْن ر ْمحته و ْ
ْ ْ
و ْ
احلس ْني والنرور ع ِ ٌّيل.
و ِيف ِرواي ِة سامعة عنْه ×﴿ :نورا متْشون بِ ِه﴾ قال :إِماما ت ْأمترون بِ ِه ِيف حمب ِة
النبِ ري | هلام(.)1
احلسن و ْ
وع ْن أ ِِب هر ْيرة :قال النبِ ري | :م ْن أحب ْ
احلس ْني فقدْ أحبنِي
وم ْن أ ْبغضهام فقدْ أ ْبغضنِي(.)2
ِ
ِ
ويف ج ِامع ر ِ ِ
ِ
اين
ْ
الرتمذ ري وفضائل أ ْمحد ورشف امل ْصطفى وفضائل الس ْمع ر
احلس ْ ِ
احلس ِن و ْ
وأم ِايل ا ْب ِن رش ْيح وإِبانة ا ْب ِن بطة أن النبِي | أخذ بِي ِد ْ
ني فقال:
م ْن أحبنِي وأحب هذ ْي ِن وأبامها وأمهام كان م ِعي ِيف درجتِي ِيف ْ
اجلن ِة ي ْوم ا ْل ِقيام ِة.
احلس ْ ِ
ني ِيف ن ْظ ِم ْاأل ْخب ِ
وقدْ نظمه أبو ْ
ار فقال
احلس ْ ِ
أخذ النبِ ري يد ْ
ي ْوما وقال وص ِحبه ِيف جمْمع
ني و ِصن ِْو ِه
ِ ()3
أبو َْيِام ف ْ
اخل ْلد م ْسكنه معي
م ْن ود ِين يا ق ْو ِم أ ْو هذ ْي ِن أ ْو
ومثل هذه النامذج من األحاديث ال حرص هلا يف جمامع األحاديث
الرشيفة(.)4
( )1بحار األنوار ج 43ص.279
( )2بحار األنوار ج 43ص.280
( )3بحار األنوار ج 43ص.280
( )4فلرتاجع كتب األوائل.

ّ
لكل شء يف هذا الوجود مصدر يرتكز الباحث عليه ،ومصادر ما يف
بالس
الكون تنتهي إىل األنبياء ^ ،وعندما نحاول أن نبحث يف موضوع يتعلق
ّ
واألرسار ال بدّ لنا من الرجوع واألخذ مما ورد عن النبي املختار | ،حيث مل
يس إىل السامء سوى س ّيد األنبياء | ،وقد جاب الساموات وما فيها ،وقد
أخربنا عن كثري مما شاهد يف ذاك العامل ،ومعلوم أن أخبار السامء من األنبياء.
ومما ورد مرفوعا إِىل ا ْب ِن عباس قال :قال رسول اهلل | :ل ْيلة ع ِرج ِِب
إِىل السام ِء رأ ْيت إِىل ب ِ
اب ْ
اجلن ِة مكْتوبا :ال إِله إِال اهلل حممد رسول اهلل | ،ع ِ ريل
احلسني ص ْفوة اهلل ،فاطِمة أمة اهلل ،عىل ب ِ
حبِيب اهللْ ،
اغ ِض ِيه ْم ل ْعنة اهلل(.)1
احلسن و ْ ْ
اإلنساين يف هذا الوجود يرى ّ
رسا من اخلالق
عندما يبرص العقل
لكل شء ّ
ّ

املعبود ،ومن هذه األرسار ما هو ظاهر للحواس ،ومنها ما ال يزال كامنا يف عوامل
الغيب ،ومنها ما نعرف منه اإلسم فقط ،مثل اسم اجلنة..
كل هذه األشياء قد ّ
دل عليها العقل تارة والرشع تارة أخرى ،والرشع
الرسل واألنبياء ^ ،ومن هنا نحاول أخذ إشارات ترمز إىل الكثري
يعرف من ر
من أرسار هذا الكون الذي جعل اهلل سبحانه بإزائه العقل..
وخصهم
فالعقل الكامل أودعه اهلل تعاىل عند الذين اصطفاهم واختارهم،
ّ
بخصائص يف الدارين..
( )1بحار األنوار ج 43ص.303

لنقرأ هذا احلديث بتد ّبر ،قال | :إِن ْ
اجلنة ت ْشتاق إِىل أ ْربعة ِم ْن أ ْه ِيل قدْ
احلسن و ْ
أحبهم اهلل وأمر ِين بِح رب ِه ْم :ع ِ ريل ْبن أ ِِب طالِب و ْ
احلس ْني وامل ْه ِد ري صلوات
اهلل عل ْي ِهم ال ِذي يص ريل خ ْلفه ِعيسى ْبن م ْريم ع(.)1
وقف ٌة:
رس من األرسار ،وك ّل ما نعرف عنها أهنا موجودة
اجلانب األول :اجلنّة ٌّ

نؤمن هبا ،وأهنا جزء من وجود الكون الفسيح الذي بدأ العلم يكتشف ملعات
وإشارات عن األبعاد الواقعية له ..وهو الكون امليلء باألرسار.
حب اهلل..
اجلانب الثان :وأمر آخر ذكر يف احلديث وهو :ر
احلب تكمن فيه ّ
حب ،فمعنى ذلك
كل أرسار الوجود ،وعندما نقولٌّ :
هذا ّ
يستحق هذا احلب من ّ
عالم الغيوب.
أن هناك حمبوب
ّ
واملكون،
حيث احلقائق الكامنة مكشوفة هنا ،فهو الصانع واملبدع واخلالق
ّ
ب عىل ذوي شأن رفيع ،ومعنى بديع ،واملخرب عن ّ
كل ذلك ﴿ال ينطق
فيقع احل ر
عن اهلوى﴾(.)2
إلزامي،
اجلانب الثالث :يف احلديث وهو األمر بح ّبهم ^ ،وهذا األمر
ّ
احلقيقي أمر آخر ،بل منتهى
ب
بل هو فوق الواجبات ،ألنه ليس فوق وبعد احل ّ
ّ
احلب فوق ّ
كل اعتبار.
ّ
باحلب تتّضح لنا الكثري
وعندما نتد ّبر اآلمر وحقيقة املأمور ومتعلق األمر
ّ
من أرسار هذا الوجود ،ومن هذه األرسار ندرك أن هؤالء األربعة أركان ملستودع
( )1بحار األنوار ج 43ص.304
( )2وتفاصيل هذا البحث ليست هنا ،إنام ساقه التداعي ،فآمل أن يكون القارئ متنبها لذلك.

األرسار من العليم املختار.
اجلانب الرابع :أن املهدي عجل اهلل فرجه ،الذي انتهت إليه أمانات
نبي من أنبياء اهلل سبحانه ،بقيت رسالته متّصلة
األرسار هو الذي يصيل خلفه ّ
برسالة س ّيد األنبياء | ،وهذه أبعاد ومعان جامعة ّ
لكل املبدأ واملنتهى يف
مهدت الطريق
مسرية األنبياء ^ ،فهذه الصفوة التي اختارها اهلل سبحانه قد ّ
لإلمام املهدي عجل اهلل فرجه.

إن البحث حول األرسار واألنوار هو فوق تقدير األفكار ،فال بدّ من
التبرص يف احلقائق الواقعة عىل األرض ،فقد نقرأ حديثا ما وال ندرك اإلشارات
ّ
والتنبيهات بمعاين حروفه ،فاحلسني × هو نقطة االرتكاز واالرتباط بكل
مسرية احلياة( .)1فعندما نقرأ الواقع نجد أنه × قطب الرحى ،فاحلسني × كام
أنه قد اجتمعت فيه سلسلة األنوار ،كذلك استمر هذا النور إىل السلسلة الذهبية
من األئمة ^ ،إىل صاحب العرص عجل اهلل فرجه.
ومن هنا تبدأ املسرية للحياة اجلديدة عىل هذه األرض ،والتي تتحقق فيها
مسرية القسط والعدل(.)2
كوة نور لذوي األبصار،
لنقرأ هذا احلديث مع قراءة الواقع ،ومنه تنفتح ّ
وندرك ومضات للمستقبل..

( )1وقد تقدم انتهاء النور للحسني × ،ونشري هنا إىل املستقبل.
( )2إشارة ملا هو معروف مشهور من أنه × يمأل األرض قسطا وعدال.

ني × :الت ِ
ع ْن أ ِم ِري امل ْؤ ِمنِني × أنه قال ل ِ ْلحس ْ ِ
اسع ِم ْن و ْل ِدك يا حس ْني
ين ا ْلب ِ
احل رق امل ْظ ِهر لِلدر ِ
هو ا ْلق ِائم بِ ْ
اسط ل ِ ْلعدْ ِل.
قال ْ
احلس ْني × :فق ْلت :يا أ ِمري امل ْؤ ِمنِني ،وإِن ذلِك لك ِائن؟
ِ
ِ
اصطفاه عىل مجِي ِع ا ْل ِربي ِة ،ولكِ ْن
فقال × :إِي والذي بعث حممدا بِالنربوة و ْ
بعد غيبة وحرية ال ت ْثبت فِيها عىل ِدين ِ ِه إِال امل ْخلِصون املب ِ
ارشون لِر ْو ِح ا ْلي ِق ِ
ني،
ْ ْ
ْ
وهبِم ْ ِ
ال ِذين أخذ اهلل ِميثاقه ْم بِواليتِنا وكتب ِيف قل ِ
اإليامن وأيده ْم بِروح ِمنْه(.)1
فعندما نقرأ الواقع بإنصاف نجد أن سرية احلسني × قد جتاوزت أتباعه
وحم ّبيه إىل ّ
كل بقاع األرض ،بل أصبح احلسني × رمزا عامليا جلميع شعوب
األرض ،وقد بدأت رشارة الرصاع بني احلق والباطل.
قد نقرأ بعضا من آيات أو بعضا من أحاديث ،ولكن قليال ما نقرأ ما حيصل
عىل أرض الواقع ،أو ما فيه إشارات للمستقبل.
غرب يف املواعظ ،ولكن كثريا ما ال نحسن ربط املاِض
رشق ون ر
فقد ن ر
باحلارض واملستقبل ،ومن هنا وقعت البرشية يف حرية من أمرها ،وخصوصا يف
هذه األمة التي تنكّبت عن الرصاط ،وتاهت كام تاه يف سيناء من تاه..
لنقرأ هذا احلديث :ع ْن أ ِِب ع ْب ِد اهلل ج ْعف ِر ْب ِن حممد ع ْن آب ِائ ِه ^ قال :زاد
احلسن و ْ
ا ْلفرات عىل ع ْه ِد أ ِم ِري امل ْؤ ِمنِني × فركِب هو وا ْبناه ْ
احلس ْني ^ فمر
بِث ِقيف فقالوا :قدْ جاء ع ِ ٌّيل ير رد املاء.
فقال ع ِيل × :أ ما واهلل أل ْقتلن أنا وابناي هذ ِ
ان ولي ْبعثن اهلل رجال ِم ْن
ْ
ٌّ

( )1بحار األنوار ج 51ص.110

و ْل ِدي ِيف ِ
آخ ِر الزم ِ
ان يطالِب بِ ِدم ِائنا ولي ِغيبن عنْه ْم مت ْ ِييزا ِأل ْه ِل الضالل ِة حتى
اجل ِ
اهل :ما هلل ِيف ِ
يقول ْ
آل حممد ِم ْن حاجة(.)1
عندما نحاول الكتابة حول األرسار كثريا ما جتنح بنا األفكار ،وها نحن
نجدّ د عهدنا بالكتابة بعد أن كنّا يف ظالل القرآن يف شهر رمضان ،ونبدأ بحديث
يتع ّلق بصاحب الزمان عجل اهلل فرجه.
عن س ِع ِ
يد ْب ِن جب ْري ع ِن ا ْب ِن عباس قال :قال رسول اهلل |:
ْ
ع ِ ريل ْبن أ ِِب طالِب × إِمام أمتِي وخلِيفتِي عل ْي ِه ْم ب ْع ِدي ،و ِم ْن و ْل ِد ِه ا ْلق ِائم
املنْتظر ال ِذي ي ْمأل اهلل عز وجل بِ ِه ْاأل ْرض عدْ ال و ِق ْسطا كام ملِئ ْت ج ْورا وظ ْلام.
احل رق ب ِشريا ،إِن الثابِتِني عىل ا ْلقو ِل بِ ِه ِيف زم ِ
وال ِذي بعثنِي بِ ْ
ان غ ْيبتِ ِه ألع رز ِمن
ْ
ا ْلكِ ِرب ِ
يت ْاأل ْمح ِر.
ْ
فقام إِل ْي ِه جابِر ْبن ع ْب ِد اهلل ْاألنْص ِ
ار ري فقال :يا رسول اهلل ،ول ِ ْلق ِائ ِم ِم ْن و ْل ِدك
غ ْيبة؟

فقال :إِي ور رِب ،ولِيم رحص اهلل ال ِذين آمنوا وي ْمحق ا ْلكافِ ِرين.
يا جابِر إِن هذا ألمر ِمن أم ِر اهلل و ِرس ِمن ِرس اهلل م ْط ِوي عن ِعب ِ
اد ِه فإِياك
ٌّ ْ
ْ ْ ْ
ٌّ ْ ر
والشك ِيف أ ْم ِر اهلل فهو ك ْفر(.)2
ّ
إن ألحاديث األرسار إشارات ومعاين رفيعة عند أفكار األخيار ،لذلك
( )1بحار األنوار ج 51ص.112
( )2بحار األنوار ج 51ص.73

مر العصور والدهور ،ويظهر
جعلت عند أهلها ،ويعرف ذلك من املواقع عىل ّ
نتوجه لذوي
األمر يف هذه األزمنة أكثر مما مَض ،وخصوصا عرص العوملة ،وهنا ّ
العقول بحديث أمجعت األمة عىل مضامينه ومعانيه وهو قول الرسول |:
م ْن أنْكر ا ْلق ِائم ِم ْن و ْل ِدي فقدْ أنْكر ِين(.)1
ويف حديث آخر :من أنْكر ا ْلق ِائم ِمن و ْل ِدي ِيف زم ِ
ان غ ْيبتِ ِه مات ِميتة
ْ
ْ
ج ِ
اهلِية(.)2
إن مسرية احلياة مليئة بكثري من األرسارّ ،
وأدق ما فيها كامن يف اإلنسان،
رسا وخافيا قد ظهر وحت ّقق ،ومنها
فعندما نخوض يف جلج التاريخ نجد ما كان ّ

مسرية األنبياء واألولياء ^ ،فقد أخرب هؤالء عن حقائق مل تكن ظاهرة

وموجودة يف أزمنتهم ،ولكن فيام بعد ظهرت إىل عامل الوجود اخلارجي.
عام هو قادم نجد
فعندما تقرأ أحاديث عن النبي حممد | فيها إخبارات ّ
أن ذلك قد حت ّقق وحصل متاما ،ومثل هذا ال ينكره عاقل منصف.
عام جرى للحسني × يف ّ
كل مراحل حياته ،نجد أن
ومما جاء يف األخبار ّ
ذلك قد وقع بالفعل ،ومن األخبار ما جاء حول القائم املنتظر عليه السالم ،وأنه
سوف يمأل األرض قسطا وعدال.
ع ْن أ ِِب س ِعيد ْ
اخلدْ ِر ري قال :س ِم ْعت رسول اهلل | يقول عىل املن ِْرب :إِن
امله ِدي ِمن ِع ْرت ِيت ِمن أه ِل بيتِي خيْرج ِيف ِ
آخ ِر الزم ِ
ان ،تن ِْزل له السامء ق ْطرها وخت ِْرج
ْ ْ ْ
ْ
ْ
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له ْاأل ْرض ب ْذرها في ْمأل ْاأل ْرض عدْ ال و ِق ْسطا كام مألها ا ْلق ْوم ظ ْلام وج ْورا(.)1
مثل هذا احلديث أحاديث أخرى متواترة متّفق عليها بني مجيع علامء
رس من األرسار ،ومجيع األرسار
وعقالء األمة ،وهي كثرية جدا
ّ
ومتنوعة ،وهي ٌّ

جتمعت عند احلسني × ،وهو قطب رحاها.
قد ّ

ومن هذه األرسار ما قد ظهرت وحت ّقق ،ومنها ما مل يزل يف عوامل الغيب،
ومنها ما تظهر بوادره يف هذه األزمنة ،ونحن نرى تباشري العالمات قريبة ،وإن
واحلق يعرف
كان يرى اآلخرون أهنا بعيدة ،فالبرص والبصرية تتفاوت بني الناس،
ر
عند أهله ،واألرسار يف خمزن األبرار.
اطمة :يا بني ِة ،إِنا أ ْعطِينا أهل ا ْلبي ِ
قال رسول اهلل | لِف ِ
ت س ْبعا مل ْ ي ْعطها
ْ
ْ

أحد ق ْبلنا:

نبِينا خري ْاألنْبِي ِ
اء وهو أب ِ
وك.
ر ْ
وو ِصينا خري ْاألو ِصي ِ
اء وهو ب ْعل ِك.
ْ
ر ْ
الشهد ِاء وهو عم أبِ ِ
وش ِهيدنا خ ْري ر
محزة.
يك ْ
ر
ان خ ِضيب ِ
و ِمنا من له جناح ِ
ان يطِري ِهبِام ِيف ْ
اجلن ِة وهو ا ْبن ع رم ِك ج ْعفر.
ْ
و ِمنا ِسبطا ه ِذ ِه ْاألم ِة ومها ابن ِ
احلسن و ْ
اك ْ
احلس ْني.
ْ
ْ
و ِمنا واهلل ال ِذي ال إِله إِال هو م ْه ِد ري ه ِذ ِه ْاألم ِة ال ِذي يص ريل خ ْلفه ِعيسى ا ْبن
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م ْريم.

احلس ْ ِ
ثم رضب بِي ِد ِه عىل منْكِ ِ
ب ْ
ني × فقالِ :م ْن هذا ،ثالثا(.)1
من هنا ندرك أن احلسني × هو نقطة االرتكاز ملا سبق وملا هو آت ،وعنده

معادن أرسار الكائنات ،وهذه األرسار ال بدّ من إظهارها وحتقيق معانيها.
ّ
التعرف عىل أرسار احلسني عليه السالم يؤخذ من أحاديث السامء ،وهي
إن ّ
التي جاء هبا جربائيل إىل النبي | ،وكثريا ما نرسم مثل هذه األحاديث دون
اخلوض بتفاسري معانيها ،ألنا نرى أهنا دالة عىل خصوصيات ألهل البيت ^،
حيث أهنم ال يقاس هبم أحد ،وهم صفوة اخلالئق ،وإن احلديث عن األرسار هو
فوق معادالت األفكار ،وإنام ندرك بعض ما حت ّقق من تلك األحاديث التي هي
بمثابة إشارات لذوي العقول.
وهنا نرسم هذا احلديث اجلامع ألسمى الفضائل ألرباهبا:
ع ْن أ ِِب ع ْب ِد اهلل × قال :خرج النبِ ري | ذات ي ْوم وهو م ْست ْب ِرش
ي ْضحك رسورا ،فقال له الناس :أ ْضحك اهلل ِسنك يا رسول اهلل وزادك رسورا.
فقال رسول اهلل | :إِنه ل ْيس ِم ْن ي ْوم وال ل ْيلة إِال و ِيل فِ ِيهام ْحتفة ِمن اهلل،
أال وإِن رِب أ ْحتفنِي ِيف يو ِمي هذا بِتحفة مل يت ِ
ْح ْفنِي بِ ِم ْثلِها فِيام مَض.
ْ
ر
ْ ْ
إِن ج ْرب ِئيل × أت ِاين فأ ْقرأ ِين ِم ْن ر رِب السالم وقال :يا حممد إِن اهلل جل وعز
اختار ِمن بنِي ه ِ
ْ
خيلق ِم ْثله ْم فِيم ْن ب ِقي:
اشم س ْبعة مل ْ خيْل ْق ِم ْثله ْم فِيم ْن مَض وال ْ
ْ
أنْت يا رسول اهلل س ريد النبِ ريني.
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وع ِ ريل ْبن أ ِِب طالِب و ِص ريك س ريد ا ْلو ِص ريني.
احلسني ِسبطاك سيدا ْاألسب ِ
و ْ
اط.
ر
احلسن و ْ ْ ْ
ْ
محزة ع رمك س ريد ر
الشهد ِاء.
و ْ
وج ْعفر ا ْبن ع رمك الطيار ِيف ْ
اجلن ِة يطِري مع املال ِئك ِة ح ْيث يشاء.
و ِمنْكم ا ْلق ِائم يص ريل ِعيسى ا ْبن م ْريم خ ْلفه إِذا أ ْهبطه اهلل إِىل ْاأل ْر ِ
ض ِم ْن
احلس ْ ِ
ذ رري ِة ع ِ ٍّيل وفاطِمة و ِم ْن و ْل ِد ْ
ني ×(.)1
استقرت عند احلسني × ،حيث
من هذا احلديث ندرك األرسار التي
ّ
كانت البداية تشري إليه ،والنهاية تكون باسمه ،ألن القائم عجل اهلل فرجه
الرشيف يصلح العامل بسرية احلسني × ،ويأخذ الثأر من ّ
كل من ظلم
احلسني × ،وليس للبرشية صالح وإصالح إال بمسرية احلسني × ،وهنا
األرسار.
عندما نحاول البحث يف األحاديث الرشيفة نجد بعضها مفصال وبعضها
خمترصا.
ومنها ما قاله رسول اهلل | :ن ْحن بنو ع ْب ِد املط ِل ِ
ب سادات أ ْه ِل ْ
اجلن ِة أنا
احلسن و ْ
محزة وج ْعفر و ْ
احلس ْني وامل ْه ِد ري(.)2
وأ ِخي ع ِ ٌّيل وع رمي ْ
إن احلياة لدى اإلنسان ك ّلها أرسار ،بدء من وجوده ،مرورا ّ
بكل حياته،
( )1بحار األنوار ج 51ص.78
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التدرج حلكمة من خالق األكوان واإلنسان،
وهذه األرسار تظهر تدرجيا ،وهذا
ّ
ووجه احلكمة يتناسب وطبيعة هذه احلياة.
فعندما نغور يف األبحاث عن مسرية اإلنسان نجد أن األنبياء ^ قد بعثهم
اهلل لصالح وإصالح احلياة ملسرية اإلنسان ،فكان خامتهم س ّيد األنبياء |،
فاألرسار عرفت منهم ،وكان ّ
ويبرش بمن يكون
نبي خيرب أ ّمته بام يأيت،
ّ
كل ّ
اإلصالح عىل يديه ،وهذا ما حصل بالفعل عىل أرض الواقع ،واحلياة مل تزل
مستمرة وحمورها مسرية اإلنسان.
وعندما نقرأ الواقع املعاش يف عرصنا احلارض نجد أن الفساد قد استفحل
يف مسرية البرشية ،والظلم قد أطمس احلقائق ،واجلور قد أعمى اخلالئق.
وبحسب قاعدة احلكمة ،وأنه ال بد من الصالح واإلصالح ،ندرك بحكم
عاملي يصلح مسرية البرشية ،ومثل هذا
العقل قبل النقل أنّه ال بدّ من مصلح
ّ
املصلح متسامل عليه عند مجيع العقالء ،وعند أرباب الرشائع واألديان عىل
والكل يتوقع ظهوره ،ولكن ٌّ
ّ
كل يتمناه عىل
وتنوع مشارهبم ومذاهبهم،
اختالف ّ
هواه.
ولكن نقول :ال بدّ من مصدر لتعيني ذلك ،وقد ثبت عن خاتم
األنبياء | أن املصلح العاملي من ذر ّية احلسني × ،لذلك نقول :مصدر
بالنص الرصيح.
األرسار عند األئمة األطهار ،وهذا ثابت
ّ
ع ْن ع ِ ريل ْب ِن أ ِِب طالِب × قال :ق ْلت :يا رسول اهلل | ،أ ِمنا آل حممد
امل ْه ِد ري أ ْم ِم ْن غ ْ ِرينا؟
فقال رسول اهلل | :ال ب ْل ِمنا خيْتِم اهلل بِ ِه الدر ين كام فتح بِنا ،وبِنا ينْقذون

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الرش ِك ،وبِنا يؤ رلف اهلل ب ْني قل ِ
وهبِ ْم ب ْعد عداو ِة ا ْل ِفتْن ِة كام
من ا ْلفتْنة كام أنْقذوا من ر ْ
ِ
ألف ب ْني قل ِ ِ
الرش ِك ،وبِنا ي ْصبِحون ب ْعد عداو ِة ا ْل ِفتْن ِة إِ ْخوانا كام
وهب ْم ب ْعد عداوة ر ْ
ِ
الرش ِك إِ ْخوانا ِيف ِدين ِ ِه ْم(..)1
أ ْصبحوا ب ْعد عداوة ر ْ
هذه األحاديث تشري إىل األرسار اآلتية حول إصالح هذه األرض وصالح
البرش ّية يف مسريها الطويل وهو املتوقع حتام بدون شك.
ك ّلام انطوت األيام والسنون بدأت تبزغ أنوار األرسار ،وك ّلام الح لنا خيط
كوة ينساب منها شعاع ضياء احلسني × ،فكأنّه × قد
من نور ك ّلام انفتحت ّ
اجتمع فيه ما هو سابق وما هو الحق ،فقد عرفنا فيام تقدّ م أن أنوار الوالية
التعرف عىل ما هو آت
واهلداية قد
استقرت عند احلسني × ،واآلن نحاول ّ
ّ
لصالح األ ّمة وإقامة العدل عىل هذه األرض.
ني × :الت ِ
ع ْن أ ِم ِري امل ْؤ ِمنِني أنه قال ل ِ ْلحس ْ ِ
اسع ِم ْن و ْل ِدك يا حس ْني هو
ين ا ْلب ِ
احل رق امل ْظ ِهر لِلدر ِ
ا ْلق ِائم بِ ْ
اسط ل ِ ْلعدْ ِل.
قال ْ
احلس ْني × :فق ْلت يا أ ِمري امل ْؤ ِمنِني ،وإِن ذلِك لك ِائن؟
ِ
ِ
اصطفاه عىل مجِي ِع ا ْل ِربي ِة ،ولكِ ْن
فقال × :إِي والذي بعث حممدا بِالنربوة و ْ
بعد غيبة وحرية ال ت ْثبت فِيها عىل ِدين ِ ِه إِال امل ْخلِصون املب ِ
ارشون لِر ْو ِح ا ْلي ِق ِ
ني
ْ ْ
ْ
وهبِم ْ ِ
ال ِذين أخذ اهلل ِميثاقه ْم بِواليتِنا وكتب ِيف قل ِ
اإليامن وأيده ْم بِروح ِمنْه(.)2
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عندما نذكر حديثا هنا وحديثا هناك نجد يف ّ
كل كلمة أرسارا تتضمن أبعادا
واقع ّية تتع ّلق بأرسار بقاء هذه الرسالة السامو ّية ،التي كان حدوثها عىل يد س ّيد

الكائنات | ،وقد ثبت أن ع ّلة بقائها عىل يد احلسني × ،ومن هنا تنساب
ونتلمس إظهار األرسار.
األنوار
ّ
فعندما نقرأ واقع احلياة يف عرص النبي | إىل وقتنا احلارض نجد أن إحياء
رس احلسني × ،ونجد أيضا فيام تواتر
وجتديد وبقاء هذا الدّ ين القويم يعود إىل ّ
عن النبي | أن احلسني × هو قطب رحى هذا الدين بقاء ،وهذه املعاين

الكرار ،مع
عيل حيدر ّ
ّ
متضمنة بأرسار من أحاديث النبي املختار ،ومنها عن ّ
احلسن يقول :مرحبا بِا ْب ِن رس ِ
حذف األسانيد ..:فكان إِذا أ ْقبل ا ْبنه ْ
ول اهلل وإِذا
ْ
اإلم ِ
احلس ْني يقول :بِأ ِِب أنْت يا أبا ا ْب ِن ِخري ِة ْ ِ
أ ْقبل ْ
اء.
ف ِقيل :يا أ ِمري امل ْؤ ِمنِني ما بالك تقول هذا ل ِ ْلحس ِن وهذا ل ِ ْلحس ْ ِ
ني؟ وم ِن ا ْبن
اإلم ِ
ِخري ِة ْ ِ
اء؟
فقال :ذاك ا ْلف ِقيد الط ِريد ِ
الرشيد محمد ْبن ْ
احلس ِن ْب ِن ع ِ ريل ْب ِن حمم ِد ْب ِن ع ِ ريل
احلس ْ ِ
ني هذا ووضع يده عىل ر ْأ ِ
ْب ِن موسى ْب ِن ج ْعف ِر ْب ِن حمم ِد ْب ِن ع ِ ريل ْب ِن ْ
س
احلس ْ ِ
ْ
ني ×(.)1
ويف حديث آخر :ك ْيف أنْت ْم إِذا ب ِقيت ْم بِال إِمام هدى وال علم يرى ي ْربأ
ب ْعضك ْم ِم ْن ب ْعض(.)2
وهنا نرسم حديثا لذوي العقول :زاد ا ْلفرات عىل ع ْه ِد أ ِم ِري امل ْؤ ِمنِني ×
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احلسن و ْ
فركِب هو وا ْبناه ْ
احلس ْني ^ فمر بِث ِقيف فقالوا :قدْ جاء ع ِ ٌّيل ير رد املاء.
فقال ع ِيل × :أ ما واهلل أل ْقتلن أنا وابناي هذ ِ
ان ،ولي ْبعثن اهلل رجال ِم ْن
ْ
ٌّ
و ْل ِدي ِيف ِ
آخ ِر الزم ِ
ان يطالِب بِ ِدم ِائنا ،ولي ِغيبن عنْه ْم مت ْ ِييزا ِأل ْه ِل الضالل ِة حتى
اجل ِ
اهل :ما هلل ِيف ِ
يقول ْ
آل حممد ِم ْن حاجة(.)1
هذه األنوار قبل خلق اخللق ،وهذا احلديث من أرسار األنوار ،وقد تقدّ م
يف أوائل األبحاث جانب من األنوار ،أي قبل أن خيلق اهلل املخلوقات ،وهنا نشري
إىل حديث فيه تفاصيل عن القائم عجل اهلل فرجه ،وهو من عوامل األرسار.
قال الص ِ
ادق × :إِن اهلل تبارك وتعاىل خلق أ ْربعة عرش نورا ق ْبل خ ْل ِق
ْ
اخل ْل ِق بِأ ْربعة عرش أ ْلف عام ف ِهي أ ْرواحنا.
ف ِقيل له :يا ا ْبن رس ِ
ول اهلل وم ِن ْاأل ْربعة عرش؟
احلس ْ ِ
احلس ْني و ْاأل ِئمة ِم ْن و ْل ِد ْ
احلسن و ْ
فقال :حممد وع ِ ٌّيل وفاطِمة و ْ
ني ^،
ِ
آخرهم ا ْلق ِائم ال ِذي يقوم ب ْعد غ ْيبتِ ِه في ْقتل الدجال ويط رهر ْاأل ْرض ِم ْن ك رل ج ْور
وظ ْلم(.)2
نبي اهلل موسى × احلديث التايل:
وقد روي عن ّ

ب ب ِن منبه قال :إِن موسى × نظر ليلة ْ ِ
اخلط ِ
اب إِىل ك رل شجرة ِيف
ْ
ر
ع ْن و ْه ِ ْ
ال رط ِ
ور وك رل حجر ونبات تنْطِق بِ ِذك ِْر حممد وا ْثن ْي عرش و ِص ّيا له ِم ْن ب ْع ِد ِه ،فقال
( )1بحار األنوار ج 51ص.112
( )2بحار األنوار ج 51ص.144

موسى :إِ ِهلي ال أرى شيئا خل ْقته إِال وهو ناطِق بِ ِذك ِْر حممد وأو ِصي ِائ ِه ِ
اال ْثن ْي عرش
ْ
ْ
فام من ِْزلة هؤال ِء ِعنْدك؟
قال :يا ا ْبن ِع ْمران إِ رين خل ْقته ْم ق ْبل خ ْل ِق ْاألنْو ِار وجع ْلته ْم ِيف ِخزان ِة قدْ ِِس،
ويت ،ويش ِ
اض م ِشيتِي ،ويتنسمون ِم ْن ر ْو ِح جرب ِ
ي ْرتعون ِيف ِري ِ
اهدون أ ْقطار
ملك ِ
ويت ،حتى إِذا ِش ْئت م ِشيتِي أنْف ْذت قض ِائي وقد ِري.
يا ابن ِعمران ،إِ رين سب ْقت ِهبِم استِب ِ
اقي حتى أز ْخ ِرف ِهبِ ْم ِجن ِاين.
ْ
ْ
ْ
يا ا ْبن ِع ْمران متس ْك بِ ِذك ِْر ِه ْم فإِهن ْم خزنة ِع ْل ِمي وع ْيبة ِحكْمتِي وم ْع ِدن
ن ِ
وري(..)1
عندما يتأمل العاقل ّ
بكل سرية احلسني × ،جيد أن العلم واحلكمة
جتمعت عند احلسني × ،حتى أن ما يأيت به القائم عجل اهلل
ومعادن النور قد ّ
فرجه هو شعار :يا لثارات احلسني.

عندما نحاول أن نتأ ّمل ج ّيدا يف مسرية هذه احلياة ،نجد أن ّ
لكل شء
صفوة ،بدء من النبات ،مرورا باملعادن وصوال للحيوان ،وقوفا عند واقع
اإلنسان.
فالصفوة هلا خصوص ّية م ّيزهتا عن غريها ،وأفراد اإلنسان متفاوتة باستمرار
من جيل إىل جيل ،ومن زمان إىل آخر ،ومن مكان إىل مكان.
من هنا ندرك الفوارق ،فعندما نقرأ سرية احلياة لبني البرش نجد أن الصفوة
( )1بحار األنوار ج 51ص.149

منهم ر
أقل عددا وأعظم شأنا ،بدء من األنبياء ^ مرورا باألوصياء واألولياء،
إىل األتباع هلم ،عليهم السالم مجيعا.
ففي هذه األزمنة ختمت النبوات والرساالت بس ّيد الكائنات | ،فامذا
جرى من بعده؟
واستمرت املسرية إىل عرص غيبة
احلق هم دون القليل،
الذين ثبتوا عىل ّ
ّ
القائم عجل اهلل فرجه ،والثابتون اليوم ر
أقل من القليل(..)1
سئل اإلمام موسى بن جعفر × :يا ا ْبن رس ِ
ول اهلل أنْت ا ْلق ِائم بِ ْ
احل رق؟
فقال :أنا ا ْلق ِائم بِ ْ
احل رق ،ولكِن ا ْلق ِائم ال ِذي يط رهر ْاأل ْرض ِم ْن أ ْعد ِاء اهلل
وي ْملؤها عدْ ال كام ملِئ ْت ج ْورا هو ْ
اخل ِامس ِم ْن و ْل ِدي.
له غ ْيبة يطول أمدها خ ْوفا عىل ن ْف ِس ِه ي ْرتدر فِيها أ ْقوام وي ْثبت فِيها آخرون.
ثم قال × :طوبى لِ ِشيعتِنا املتم رس ِكني بِح ربنا ِيف غ ْيب ِة ق ِائ ِمنا الثابِتِني عىل
مواالتِنا وا ْلرباء ِة ِم ْن أ ْعد ِائنا ،أول ِئك ِمنا ون ْحن ِمنْه ْم ،قدْ رضوا بِنا أ ِئمة ور ِضينا
ِهبِ ْم ِشيعة ،وطوبى هل ْم ،ه ْم واهلل معنا ِيف درجتِنا ي ْوم ا ْل ِقيام ِة(.)2
ر
األقل عددا ،وعندما
فعندما نقرأ واقع البرش ّية اليوم نجد نسبة الشيعة
نجري عليهم استطالعا نجد أقل القليل ممن هو ثابت عىل والية القائم املنتظر
عجل اهلل فرجه ،ومن هؤالء يتغربل الكثري..
من هذا احلديث وشبهه ندرك مضامني أحاديث احلق الواردة يف سياق

( )1أي عندما نأخذ نسبتهم من أعداد البرش اليوم.
( )2بحار األنوار ج 51ص.151

الثبات ،منها ما معناه أن الثبات عىل احلق أصعب من الوصول إليه ،وندرك أيضا
معاين انتظار الفرج.
إن قراءة واقع احلال أبعد وأكرب من قراءة احلروف والكلامت ،وخصوصا
يف عرصنا احلارض ،حيث تتزاحم اجليوش عىل حرب املسلمني وخصوصا يف بالد
الرافدين (العراق) ،واملؤامرات من كل حدب وصوب(...)1

عندما نحاول أن نقرأ واقع احلياة نجد يف كل شء ظاهرا وباطنا ،وكثريا ما
ن قف عند ظواهر األشياء وال نقف يف بواطن األمور ،مع أن الظواهر أثر ملا هو
باطن.
وهذه املعاين كامنة فيام هو حمسوس وفيام هو وراء املحسوس ،ولذلك ال
يكون التطبيق دائام واقعا عىل حقائق األمور ،وخصوصا عندما نحاول تقييم
أعامل مع ّينة.
ففي هذه األزمنة نجد كثريا ممن كتب ويكتب عن مواقف احلسني ×،
نراه يقف عند ما هو ظاهر فقط ،ويق ّيم هذا الظاهر بمقدار ما يقرأ من واقع احلياة
التي يامرسها الناس.
ومشوهة ملواقف احلسني × ،وما
من هنا وقع كثري منهم بتقييامت قارصة
ّ
جرى معه عىل أرض الواقع ،ولكن عندما نحاول أن نقرأ الباطن قبل الظاهر
ونسجل
( )1كانت كتابة هذه األسطر يف  23شباط  2003املوافق ل 22ذي احلجة  1423للهجرة،
ّ
للتاريخ أن احلرب واقعة عن قريب ،والفتن ترتاكم ،واإلحباط عند الكثريين ،ولكن نحن
نتفاءل ...وقد اندلعت فعال حرب العراق بعد فرتة وجيزة من هذا التاريخ :أقل من شهرين.

يمكن لنا أن ندرك ما هو أبعد مما نراه.

خاصة ،هذه
امتثل احلسني × خطابا خاطبه اهلل به يف صحيفة مكتوبة له ّ
الصحيفة جاء هبا جربائيل × وأودعها عند النبي | ،ثم سلمها النبي |
إىل عيل × ،ثم س ّلمها عيل × إىل احلسن × ،ثم س ّلمها احلسن
املجتبى × للحسني × عند وص ّيته ،فامتثل خطابا خاصا من تكاليفه
اخلاصة(.)1
وهنا نذكر حرفيا هذه الوصية مما يتوفر لدينا من مصادر..
ِ عن أ ِِب عب ِد اهلل الص ِ
اد ِق × قال :إِن اهلل عز وجل أنْزل عىل نبِ ري ِه كِتابا ق ْبل
ْ
ْ
أ ْن ي ْأتِيه امل ْوت فقال :يا حممد هذا ا ْل ِكتاب و ِصيتك إِىل الن ِج ِ
يب ِم ْن أ ْه ِل ب ْيتِك.
فقال :وم ِن الن ِجيب ِم ْن أ ْه ِيل يا ج ْرب ِئيل؟
فقال :ع ِ ريل ْبن أ ِِب طالِب × ،وكان عىل ا ْلكِت ِ
اب خواتِيم ِم ْن ذهب فدفعه
النبِ ري | إِىل ع ِ ٍّيل × وأمره أ ْن يفك خامتا ِمنْها وي ْعمل بِام فِ ِيه ،ففك × خامتا
وع ِمل بِام فِ ِيه.
ثم دفعه إِىل ا ْبن ِ ِه ْ
احلس ِن × ففك خامتا وع ِمل بِام فِ ِيه.
احلس ْ ِ
ثم دفعه إِىل ْ
اخر ْج بِ َق ْو ٍم إِ ََل َّ
الش َها َد ِة
ني × ففك خامتا فوجد فِ ِيه أنْ :
ك ،و ْ ِ
ارش َن ْف َس َ
َف َال َش َها َد َة َهل ْم إِ َّال َم َع َ
ك هلل َعزَّ و َج َّل ،ففعل.
ِ ِ
احلس ْ ِ
ثم دفعه إِىل ع ِ ريل ْب ِن ْ
ت وا ْل َز ْم
اصم ْ
ني × ففك خامتا فوجد فيهْ :
( )1راجع خصائص احلسني × للشيخ جعفر التسرتي من ص.146

ك وا ْعبدْ َر َّب َك َحتَّى َي ْأتِ َي َ
َمن ِْز َل َ
ك ا ْل َي ِقني ،ففعل.
ثم دفعه إِىل حمم ِد ب ِن ع ِيل × ففك خامتا فوجد فِ ِيه :حدر ِ
ث الناس وأ ْفتِ ِه ْم
ْ
ٍّ
وال ختافن إِال اهلل فإِنه ال سبِيل ِألحد عل ْيك.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْرش علوم
ثم دفعه إيل ففك ْكت خامتا فوجدْ ت فيه :حدر ث الناس وأ ْفت ِه ْم وان ْ
أه ِل بيتِك وصدر ْق آباءك الص ِ
احلني وال ختافن أحدا إِال اهلل وأنْت ِيف ِح ْرز وأمان،
ْ ْ
ففع ْلت.
ثم أ ْدفعه إِىل موسى ْب ِن ج ْعفر وكذلِك يدْ فعه موسى إِىل ال ِذي ِم ْن ب ْع ِد ِه ثم
كذلِك أبدا إِىل ِقيا ِم امل ْه ِد ري .)1(#
إشارة رسيعة:
قد تقدّ م أن احلسني × قد انتهت إليه ّ
كل جوانب األنوار ،واجتمع لديه
ّ
كل عوامل األرسار ،وما ظهر من مواقفه ما هو إال فيوضات إهلية وخيوط نورانية
فيها شعاعات للعقول البرشية ،لئال ينطفئ النور عن عوامل األكوان ،ولئال تبقى
يف الظالم عقول األنام ،فكان موقف احلسني × نورا انساب من عوامل األرسار
لييضء الطريق لعباد اهلل األخيار.
فكانت حادثة كربالء بظواهرها حمسوسة ،ولكنها خمف ّية بأرسارها ،ولذا مل
يدرك أبعادها األوائل يف عرصه × ،ومل نزل نحوم حول تلك األرسار كام حتوم
الفراشة حول الضياء.
وعندما نقرأ بعضا من األحاديث نقف حائرين لعجزنا عن معرفة األرسار

( )1بحار األنوار ج 36ص.192

وضعف بصائرنا عن إدراك ضياء األنوار.

يف مضامني ومعاين ّ
كل آية من آيات القرآن احلكيم أرسار وأرسار،
خصهم اهلل بخصائص
وموضوع األرسار يدرك أبعاد معانيه األخيار ،الذين ّ
نص واضح عن اإلمامة ،وقد أمجع
تعرف من معادن األبرار ،وهذه اآلية فيها ّ
العقالء عىل وجوب اإلمامة ،ولكن تتفاوت أقواهلم يف تعيني وتشخيص اإلمام،
فالشيعة اإلمام ّية قد أثبتوا تعيني اإلمام ،وهذا التعيني قد امتازوا وانفردوا به عن
بق ّية املذاهب ،واستدلوا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية.
وأهم ذلك قوهلم بوجوب العصمة لإلمام كعصمة النبي متاما ،حيث أن
املبني لألحكام بعد النبي |( ،)1ولدَيم تفاصيل وأد ّلة
اإلمام املعصوم هو ّ
كثرية ،لسنا هنا بصددها ،وإنام نشري غالبا ملا يتع ّلق بأرسار احلسني وأهل

بيته ^ ،وتتضح أرسار معاين هذه اآلية املباركة عندما نأخذ معها ما تقدّ م
كرمنا بني آدم ،﴾..وتلتها آية:
وتأخر عنها من آيات ،حيث تقدّ مت آية﴿ :ولقد ّ
﴿ومن كان يف ِ
هذ ِه أ ْعمى فهو ِيف ْاآل ِخر ِة أ ْعمى وأض رل سبيال﴾(.)2
ْ
هذه اآليات مرتبطة باالنساء ابتداء وسلوكا ،وانتهاء ومصريا.
ّ
وكل ذلك يتوقف عىل معرفة أرسار اإلمامة التي هبا قبول األعامل يف
( )1حيسن مراجعة مقدّ مة أصول الدين (من منهاج الصاحلني) للمرجع الكبري وحيد اخلراساين،
ويمكن القول أنه وحيد عرصه ،مع تقديرنا لكل املراجع.
( )2اإلرساء .72-70

الدارين ،وهنا نحاول رسم بعض ما ورد حول إمامة األئمة املعصومني ^،
()1
السالم ،يصف فيها مقام
وقد ورد يف خطبة رشيفة لإلمام الصادق عليه ّ
حممد بن يعقوب الكليني ،عن
العصمة واإلمامة السامي ،رواها شيخ املحدّ ثني ّ
حممد بن حييى (الذي يقول يف ح ّقه النجاش :شيخ أصحابنا يف زمانه ،ثقة ،عني،
ّ

القميني،
حممد بن عيسى (شيخ ّ
روى نحو ستّة آالف رواية) عن أمحد بن ّ
ووجههم وفقيههم غري مدافع ،ومن أصحاب الرضا واجلواد واهلادي عليهم
السالم) عن احلسن بن حمبوب (أحد أربعة هم أركان زماهنم ،ومن أصحاب
ّ
صحة ما يروى عنهم بسند صحيح ،ومن
اإلمجاع الذين أمجعت الطائفة عىل ّ
السالم) عن إسحاق بن غالب
أصحاب اإلمام الكاظم واإلمام الرضا عليهام ّ
(الذي يضاف إىل توثيقه اخلاص رواية أمثال صفوان بن حييى عنه):
ع ْن أ ِِب ع ْب ِد اهلل × ِيف خ ْطبة له ي ْذكر فِيها حال ْاأل ِئم ِة ^ و ِصف ِاهتِ ْم :إِن
اهلل عز وجل أوضح بِأ ِئم ِة ْاهلدى ِمن أه ِل بي ِ
ت نبِ رينا ع ْن ِدينِ ِه وأ ْبلج ِهبِ ْم ع ْن سبِ ِ
يل
ْ ْ ْ
ْ
اج ِه ،وفتح ِهبِم عن ب ِ
ِمنْه ِ
اط ِن ينابِي ِع ِع ْل ِم ِه.
ْ ْ
فم ْن عرف ِم ْن أم ِة حممد | و ِ
اجب ح رق إِم ِام ِه وجد ط ْعم حالو ِة إِيامنِ ِه،
وعلِم ف ْضل طالو ِة إِ ْسال ِم ِهِ ،ألن اهلل تبارك وتعاىل نصب ْ ِ
اإلمام علام ِخل ْل ِق ِه وجعله
اجلب ِ
ار وغشاه ِم ْن ن ِ
حجة عىل أ ْه ِل موا رد ِه وعاملِ ِه وأ ْلبسه اهلل تاج ا ْلوق ِ
ور ْ
ار.
يمدر بِسبب إِىل السام ِء ال ينْقطِع عنْه موا رده ،وال ينال ما ِعنْد اهلل إِال بِ ِجه ِة
امل بِام ي ِرد علي ِه ِمن م ْلتبِس ِ
أسبابِ ِه ،وال ي ْقبل اهلل أ ْعامل ا ْل ِعب ِ
اد إِال بِمع ِرفتِ ِه ،فهو ع ِ
ات
ْ ْ
ْ
ْ
ات السن ِن ومشبه ِ
الدر جى ومعمي ِ
ات ا ْل ِفت ِن.
ر
ر
( )1حيسن مراجعة مقدّ مة أصول الدين (من منهاج الصاحلني) ص.204

احلس ْ ِ
ني × ِم ْن ع ِق ِ
فل ْم يز ِل اهلل تبارك وتعاىل خيْتاره ْم ِخل ْل ِق ِه ِم ْن و ْل ِد ْ
ب
ِ ِ
ِ
جيتبِ ِيه ْم وي ْرض ِهبِ ْم ِخل ْل ِق ِه وي ْرت ِض ِيه ْم.
ك رل إِمام ي ْصطف ِيه ْم لذلك و ْ
كلام مَض ِمنْهم إِمام نصب ِخل ْل ِق ِه ِمن ع ِقبِ ِه إِماما علام بينا وه ِ
اديا ن رريا وإِماما
ر
ْ
ْ
ق ريام وحجة عاملِا ،أ ِئمة ِمن اهلل َْيدون بِ ْ
احل رق وبِ ِه ي ْع ِدلون.
حجج اهلل ودعاته ورعاته عىل خ ْل ِق ِه ،ي ِدين ِهبدْ َِيِم ا ْل ِعباد وت ْست ِه رل بِن ِ
ور ِهم
ا ْلبِالد وينْمو بِربكتِ ِهم الترالد.
جعلهم اهلل حياة ل ِ ْألنا ِم ومصابِيح لِلظال ِم ومفاتِيح ل ِ ْلكال ِم ودع ِائم
ادير اهلل عىل حمْت ِ
إلسال ِم ،جر ْت بِذلِك فِ ِيهم مق ِ
ِ
ومها.
ْ
لْ ِ ْ
ِ
ِ
ف ِْ
اصطفاه
اإلمام هو املنْتجب امل ْرتَض ،و ْاهلادي املنْتجى ،وا ْلقائم امل ْرجتىْ ،
ِ
اصطنعه عىل ع ْين ِ ِه ِيف الذ رر ِحني ذرأه ،و ِيف ا ْل ِربي ِة ِحني برأه ظِ اال ق ْبل
اهلل بِذلك و ْ
خ ْل ِق نسمة ع ْن ي ِم ِ
ني ع ْر ِش ِه.
حمْبوا بِ ِْ
احلكْم ِة ِيف ِع ْل ِم ا ْلغ ْي ِ
ب ِعنْدهْ ،
اختاره بِ ِع ْل ِم ِه ،وانْتجبه لِط ْه ِر ِه ،ب ِقية ِم ْن
ّ
ِ
ِ
ِ ِ
آل إِبر ِ
اهيم ،وساللة ِم ْن إِ ْسام ِعيل،
آدم × ،وخرية م ْن ذ ررية نوح ،وم ْصطفى م ْن ِ ْ
وص ْفوة ِم ْن ِع ْرت ِة حممد |.
مل يز ْل م ْر ِع ّيا بِع ْ ِ
حيفظه ويكْلؤه بِ ِس ْ ِرت ِه ،م ْطرودا عنْه حب ِائل إِ ْبلِيس
ني اهللْ ،
ْ
ِ
ِ
ِ
وجن ِ
وده ،مدْ فوعا عنْه وقوب ا ْلغواس ِق ونفوث ك رل فاسق ،م ْرصوفا عنْه قو ِارف
الس ِ
ات ،معصوما ِمن الزال ِ
ات حمْجوبا ع ِن ْاآلف ِ
وء ،مربأ ِمن ا ْلعاه ِ
ت مصونا ع ِن
ْ
ْ
ر
اع ِه ،منْسوبا إِىل ا ْلعف ِ
احل ْل ِم وا ْل ِرب ِيف يف ِ
ش ك رلها ،معروفا بِ ِْ
ا ْلفو ِ
اح ِ
اف وا ْل ِع ْل ِم
ْ
ر
وا ْلف ْض ِل ِعنْد انْتِه ِائ ِه ،م ْسندا إِل ْي ِه أ ْمر وال ِ ِد ِه ،ص ِامتا ع ِن املنْطِ ِق ِيف حياتِ ِه.
ادير اهلل إِىل م ِشيئتِ ِه وجاء ِ
فإِذا انْقض ْت مدة وال ِ ِد ِه إِىل أ ِن انْته ْت بِ ِه مق ِ
ت

ِْ
اإلرادة ِمن اهلل فِ ِيه إِىل حمبتِ ِه وبلغ منْتهى مد ِة وال ِ ِد ِه × فمَض ،وصار أ ْمر اهلل إِل ْي ِه
اد ِه وقيمه ِيف بِال ِد ِه ،وأيده بِر ِ
احلجة عىل ِعب ِ
ِم ْن ب ْع ِد ِه وقلده ِدينه وجعله ْ
وح ِه وآتاه
ر
ِع ْلمه وأنْبأه فصل بيانِ ِه واستودعه ِرسه وانْتدبه لِع ِظي ِم أم ِر ِه وأنْبأه ف ْضل بي ِ
ان ِع ْل ِم ِه
ْ ْ
ْ
ْ
ونصبه علام ِخل ْل ِق ِه ،وجعله حجة عىل أ ْه ِل عامل ِ ِه ،و ِضياء ِأل ْه ِل ِدينِ ِه ،وا ْلق ريم عىل
ِعب ِ
اد ِه ،ر ِِض اهلل بِ ِه إِماما هلم.
ِ
ِ
ِ
رتعاه ل ِ ِدين ِ ِه،
اس ْ
است ْخبأه حكْمته ،و ْ
است ْحفظه ع ْلمه ،و ْ
است ْودعه رسه ،و ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وانْتدبه لعظي ِم أ ْم ِره ،وأ ْحيا بِه مناهج سبِيلِه وفرائضه وحدوده.
اجلد ِل بِالن ِ
اجل ْه ِل ،و ْحت ِي ِري أ ْه ِل ْ
فقام بِا ْلعدْ ِل ِعنْد حت ر ِري أ ْه ِل ْ
رور الساطِ ِع
الشف ِ
احل رق ْاألبل ِج وا ْلبي ِ
اء النافِ ِع بِ ْ
و ر
ان الال ِئ ِح ِم ْن ك رل خمْرج عىل ط ِر ِيق املنْه ِج ال ِذي
ْ
مَض علي ِه الص ِ
ادقون ِم ْن آب ِائ ِه ^.
ْ
ِ
ِ
جيحده إِال غ ِو ٌّي ،وال يصدر عنْه
جيهل حق هذا ا ْلعاملِ إِال شق ٌّي ،وال ْ
فل ْيس ْ
إِال ج ِر ٌّي عىل اهلل جل وعال(.)1
إشارات حول اخلطبة:
إن موضوع اإلمامة واإلمام يف رشيعة خري األنام من ّ
أدق املواضيع يف هذه
األمة ،وفيها جوهر األنوار ومعدن األرسار ،وليس يدرك أبعادها إال ذوي
العقول.
خصه اهلل باإلمامة هو احلامل ألعباء الرسالة بعد
فاإلمام املعصوم الذي ّ
النبي | ،واإلمام له خصائص تعجز األقالم عن بياهنا ،واألفهام عن كنه

( )1الكايف ج 1ص ،204وفيه ألفاظ ودرر اخلطبة ،فلينظر ناظر بعقله ،ويتد ّبر بقلبه.

أرسارها.
كوة من شعاع
فعندما نقرأ هذه اخلطبة واألحاديث حول اإلمام ينفتح لنا ّ
النور التي تب ّثها اآليات القرآنية.
ّ
إن إمام األ ّمة ال بد أن يكون إمام اهلداية ،ألن القدوم عىل اهلل بدون هداية

ِ
يوقع اإلنسان يف الغواية.

واآلية املتقدمة ﴿ :يوم ندْ عوا كل أناس بِإِ ِ
مام ِه ْم﴾(ّ )1
تدل عىل مدى خطورة
ْ
القدوم ليوم احلساب.
وقد أودع اهلل معدن األرسار يف اإلمامة بعد النبوة(.)2
خصه اهلل
إن اإلنسان هو حمور الوجود يف هذا الكون الفسيح ،وقد ّ
بخصوصيات مم ّيزة عن بق ّية املخلوقات ،وهذه اخلصوصيات منها ما هو مشرتك
خاص بأفراد مع ّينني ،وهذا املعنى من
بني مجيع أفراد اإلنسان ،ومنها ما هو
ّ
بدَي ّيات األمور يف هذه احلياة ،فالذين هلم خصوصيات مميزة عن اجلميع هم
خصصهم بخصائص منذ اخللق األول.
األنبياء ^ ،وهم الذين ّ
وقد ختم األنبياء عليهم الصالة والسالم بس ّيد الكائنات النبي
أن ّ
حممد | ،ومعلوم ّ
نبي أوصياء حيملون عبء الرسالة من بعده ،وهم
لكل ّ
األوصياء الذين اختارهم لذلك(.)3

( )1اإلرساء .71
( )2راجع أصول الكايف ج 1ص 203حديث.2
( )3راجع بصائر الدرجات حول أرسار اهلل من ص.397

.1

احلسني × هو اإلمام الثالث من أئمة أهل بيت العصمة ^،
ربكا نشري إىل بعض اجلوانب.
وهو أشهر من أن يعرف ،ولكن ت ّ

.2

عيل بن أِب طالب × عام اخلندق باملدينة
ولد اإلمام احلسني بن ّ

.3

شهادته يوم العارش من املحرم سنة إحدى وستني للهجرة.

.4

وعمره الرشيف ست وَخسون سنة وشهورا.

.5

كنيته أبو عبد اهلل ،وألقابه كثرية منها :الشهيد السعيد ،السبط

املنورة ،واألشهر أنه ولد لثالث خلون من شهر شعبان.
ّ

والزكي ،واملبارك،
والويف ،والس ّيد،
الثاين ،والرشيد ،والطيب،
ّ
ّ
ّ
وجل ..وهلذه
والتابع ملرضاة اهلل ،والدليل عىل ذات اهلل عز
األلقاب أبعاد ومعان رفيعة تعرف من أرساره(.)1

فضائله × ال حرصها هلا مهام قيل أو يقال ،ألن احلسني × قد
اجتمعت به خصائص وفضائل ومناقب األولني واآلخرين ،من بدء اخلالئق إىل
يوم الدين ،وقد أملحنا سابقا يف بحثنا حول األرسار أن احلسني × هو نقطة
االرتكاز من عوامل األنوار.
وهو الذي اجتمعت فيه مجيع صفات أهل بيت العصمة ^ ،فال يمكن
حرص تلك الفضائل.
( )1راجع مقدّ مة أصول الدين (من منهاج الصاحلني) للوحيد اخلراساين ص.343

وهنا حيسن القول أ ّنه يكفي ما قاله سيد الكائنات | من اإلشارات
أحب اهلل من
حول احلسني × ،منها ما قاله | :حسني مني وأنا من حسنيّ ،
أحب حسينا(.)1
ّ

وقال | :وأما ْ
احلس ْني فنح ْلته سخ ِائي وشجاعتِي(.)2
وهنا نقف لنتد ّبر ونتأمل ..أليس س ّيد الكائنات حممد بن عبد اهلل | هو

صفوة اخلالئق من األولني واآلخرين؟ وقد اختاره دليال ومنذرا..

كثريا ما نتحدّ ث عن التفضيل والفضائل ،وقد ال نلتفت إىل حقائق ذلك
من جوانب األرسار.
وهذه القضية بالذات حتتاج إىل أبحاث وتفاصيل.
نقول :عندما نحاول أن نقرأ وقائع احلياة من االبتداء إىل االنتهاء نجد
معادن وكوامن األرسار التي ال حرص وال حدود هلا.
الس من خلق آدم × من تراب ،ومن هنا ندرك بعضا من هذا
أوالً :بدأ ّ
وأن ّ
السّ ،
ذرة من الرتاب حتمل أرسارا(.)3
كل ّ
ّ
تكون منها جسم اإلنسان وخالياه حتولت إىل خلق
وأرسار الرتاب التي ّ
بأحسن تقويم ..وهذا اإلنسان هو الكامن بذاته وصفاته ،وهو ما نعجز عن بيانه
( )1كامل الزيارات ص.52
( )2هذه األقوال من مصادر العامة واخلاصة ،وهي جممع عليها بال خمالف وال منازع.
( )3حيسن مراجعة بحثنا حول خلق اإلنسان من تراب.

وحرصه وحتديده ،إال بإشارات وألفاظ قد ال ندرك أبعادها ،وإنام نشاهد
باملحسوس آثارها.
فاإلنسان حامل ألرسار الوجود ،ومن تركيباته ندرك خالئق املعبود.
ثاني ًا :الفضائل الكاملة واألرسار الكامنة نجدها يف األنبياء واألولياء
عليهم الصالة والسالم ،وهذه من االرسار التي مل تكتشف حلدّ اآلن ،فاألرسار
التي أودعها اهلل سبحانه يف خصائص األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم
مل تعرف إال باآلثار التي ظهرت منهم ^.
فعندما نحاول أن نقرأ اإلنسان عموما ونبحث بالفضائل خصوصا ،نجد
رس من األرسار.
الفوارق بني إنسان وآخر ،وهذا املعنى بحدّ ذاته ٌّ
ورغم أن العلم قد تقدّ م كثريا يف فهم خصائص اإلنسان ،ولكن بقي هذا
التقدّ م متوقفا عند ما هو حمسوس من املا ّديات ،من دم وعظم وأعصاب وخاليا
وعوارض وما شابه ذلك.
ونتلمس عوارض اجلسم املحسوس واخلاضع للتحاليل،
من هنا ندرك
ّ
وأن فيه سالمة وكامال ،وفيه نقص واضمحالل.
كذلك عينا جيري هذا احلكم بالفضائل التي هلا آثار وهي فوق
املحسوسات ،ألن آثار اليشء هي غري ذات اليشء.
تلمسنا بعض آثار
رس ،فمعنى ذلك أننا ّ
وعندما نقول عن شء أن وراءه ٌّ

الس ،فالفضائل تظهر آثارها كام تظهر آثار النفس ،ويبقى السؤال املستمر
ذلك ّ

لدى عقول البرش أنه :ما هو سبب الفوارق بني إنسان وآخر يف حقائق األشياء؟

مع أن اجلميع متساوون باخللق.

واجلواب أن االنسان يتاميز بالفضائل وليس بتكوين اجلسم املادي
املحسوس.
وحتى هذه الفضائل نجدها متفاوتة بني هذا وذاك ،ولكن ندرك أن منبعها
ومصدرها واحد ،ألن التفاوت خاضع ملوازيني غري الذات.
لذلك يمكن القول ّ
أن جسم اإلنسان املادي له منبع خاص وموازين معينة،
والنفس التي تصدر عنها الفضائل هلا منبع وموازين خاصة.
ثالث ًا :الفضائل يمكن حرصها بقسمني أساسيني ،مها :الفضائل الذات ّية،
والفضائل الكسبية.
ويف هذين القسمني مهام قيل أو يقال تبقى األرسار كامنة وراء كل قول،
ومصادر كال القسمني تبقى خافية عىل عقولنا مهام بلغت من االرتقاء يف هذه
الدنيا.
فإذا كان اإلنسان هو اإلنسان من حيث التكوين املادي ،وخاليا اجلسم من
حيث اإلبتداء واحدة ،فلامذا نجد عىل أرض الواقع تباينا بني هذا وذاك ،وكل ما
نراه من تفاوت واختالفات ال بدّ أن يكون راجعا إىل مصدر الذات ،ألن اآلثار
تشري إىل منبع املؤ ّثر ،من هنا وقفت العقول عاجزة عن إدراك وحتليل آثار ما
يصدر عن اإلنسان ،وان قالوا أ ّنه راجع للوعي والالوعي ،فحتى هذا حيتاج إىل
دليل لإلثبات ،ولكن قد اعتادت أفكارنا أن تقف عندما تعجز عن املعرفة أو
التوضيح.

خاصة عند أرسار احلسني × :يف هذه األزمان وما قبلها قد قيل
وقفة ّ

الكثري حول أرسار خامس أهل الكساء ،ففي كل عرص من العصور الغابرة نجد
وجهات متعدّ دة ومتفاوتة ،بل نجد أن الناس يف ّ
كل عرص يأخذون من سرية
احلسني × ما يرونه مناسبا لواقعهم ،حتى أعداء الدين!
ففي عرصنا احلارض قد كثر احلديث والتحليالت من أتباع احلسني ×
معربة حول
بحسب ظواهرهم ،منهم من حياول منع شعائر تتع ّلق بمظاهرة ّ
احلسني × ،ومنهم من جيعل هذه الظواهر والشعائر ذات آثار لألجيال
واألفكار.
الس وراء حادثة
ولكن حلدّ اآلن مل نجد ومل نعثر عىل من يبحث عن ّ
احلسني × عموما ،ووقعة كربالء خصوصا ،فمن يبحث يف مضامني
األحاديث يدرك ضياء من نور األرسار ،وأهنا مرسومة من اخلالق سبحانه(.)1

وهو التابع ملرضاة اهلل ،والدليل عىل ذات اهلل.
من هذا ال ّلقب ندرك خيط نور من األرسار:
األول :أن ّ
كل ما قام به احلسني × هو ملرضاة خالق الكون ،وهذا يد ّلنا
عىل مضامني األحاديث التي تشري أن احلسني × من الرسول األعظم بكل
تفاصيل ومعاين الكلامت من احلديث :حس ْني ِمنري وأنا ِم ْن حس ْني ،أحب اهلل م ْن
أحب حس ْينا(.)2

( )1ينبغي مراجعة املصادر التي تتعلق باألنوار قبل إظهار اخللق.
( )2كامل الزيارات ص.52

فكام أن النبي | قد اجتمع فيه علم األولني واآلخرين ،فإن هذا العلم
استقر عند احلسني × بكل معانيه وتفاصيله.
ك ّله قد
ّ
الثان :مما هو معلوم أنه مل يبق من أهل الكساء عليهم الصالة والسالم إال
احلسني × ،لذلك كان الدليل الواضح ّ
ترصفاته عىل ذات اهلل سبحانه(،)1
بكل ّ
وهذا يعرف من مواقفه يف كربالء التي ال حرص هلا ،ومنها لسان حاله القائل:
طرا ىف هواكا
تركت اخللق ّ
احلب إربا
فلو ق ّطعتنى يف
ّ

وأيتمت العيال لكي أراكا
حن الفؤاد إىل سواكا
ملا ّ

هذا الدليل قد ترجم عمليا يف واقعة كربالء ،وهي التي أرست قواعد
الدّ ين إىل يوم القيامة ،وقد قيل :الدين حممدّ ي الوجود حسيني البقاء.
العاملي وحتقيق العدل والقسط عىل هذه األرض
ورس ذلك أن اإلصالح
ّ
ر

احلجة املنتظر بسرية احلسني × ،وهذا ما يشري إىل معنى:
سوف يتحقق عىل يد ّ
الدليل عىل ذات اهلل..
ِ
ِ
إن ّ
وأرسار
أنوار
كل ما ظهر من مواقف احلسني × ما هو إال خيط من
كربالء ،فإنّا هنيب بالعلامء واألدباء أن ال حياولوا حتجيم شعائر كربالء ،فإن كثريا
من املظاهر والظواهر مل ندرك بعد أبعاد أرسارها ،فقد يامرس بعض الناس شيئا
من املظاهر بدون إدراك أبعادها ومعانيها ،وممّا ال ّ
شك فيه أنه ستأيت أجيال من
الناس تستكشف أرسار تلك املظاهر وأبعاد تلك الشعائرّ ،
ألن مسرية كربالء هي
أكرب وأوسع من زمن أو جيل حمدود.

( )1هناك تعابري عظيمة الشأن يف أدعيته × ،راجع دعاءه × يف يوم عرفة وغريه.

ع ْن يونس ْب ِن ع ْب ِد الر ْمح ِن قال :دخ ْلت عىل موسى ْب ِن ج ْعفر × فق ْلت
له :يا ا ْبن رس ِ
ول اهلل ،أنْت ا ْلق ِائم بِ ْ
احل رق؟
فقال :أنا ا ْلق ِائم بِ ْ
احل رق ،ولكِن ا ْلق ِائم ال ِذي يط رهر ْاأل ْرض ِم ْن أ ْعد ِاء اهلل
وي ْملؤها عدْ ال كام ملِئ ْت ج ْورا هو ْ
اخل ِامس ِم ْن و ْل ِدي.
له غ ْيبة يطول أمدها خ ْوفا عىل ن ْف ِس ِه ي ْرتدر فِيها أ ْقوام وي ْثبت فِيها آخرون.
ثم قال × :طوبى لِ ِشيعتِنا املتم رس ِكني بِح ربنا ِيف غ ْيب ِة ق ِائ ِمنا الث ِابتِني عىل
مواالتِنا وا ْلرباء ِة ِم ْن أ ْعد ِائنا ،أول ِئك ِمنا ون ْحن ِمنْه ْم ،قدْ رضوا بِنا أ ِئمة ور ِضينا
ِهبِ ْم ِشيعة ،وطوبى هل ْم ه ْم واهلل معنا ِيف درجتِنا ي ْوم ا ْل ِقيام ِة(.)1
تتضمن أرسار املستقبل للمؤمنني ،ندرك شيئا من
يف هذه األحاديث التي
ّ
احلق للعلامء.
أبعاد شعائر كربالء التي أرست قواعد ّ
تنبيه وإشارة:
حصلت واقعة كربالء عمليا يف سنة واحد وستني للهجرة ،وولد اإلمام
القائم احلجة املنتظر عجل اهلل فرجه الرشيف سنة مائتني وَخس وَخسون
للهجرة ،فيكون ما بني الواقعة وبني ظهور نور احلجة ما يقارب مائتي سنة.
هذه املقدمة ألجل أن نرسم حديثا رشيفا له ربط وثيق بني كربالء وبني
احلجة املنتظر عجل اهلل فرجه ،وهذا الربط له أبعاد حول شعائر كربالء ،وهو
ّ
صادر عن املعصوم ×.
( )1بحار األنوار ج 51ص.151

اخلز ِ
ِ ع ِن ْاهلر ِو ري قال س ِم ْعت ِد ْعبِل ْبن ع ِ ٍّيل ْ
اعي يقول :أنْشدْ ت م ْوالي ع ِيل
الرضا × ق ِصيد ِيت التِي أوهلا:
ْبن موسى ر
مد ِارس آيات خل ْت ِم ْن تِالوة

ومن ِْزل وحي م ْق ِفر ا ْلعرص ِ
ات
ْ

فلام انْته ْيت إِىل ق ْو ِيل:

يقوم عىل اس ِم اهلل وا ْلربك ِ
خروج إِمام ال حمالة خ ِ
ات
ارج
ْ
وجي ِزي عىل النعام ِء والن ِقام ِ
ت
يم ريز فِينا كل ح ٍّق وباطِل
ْ
ْ
بكى الرضا × بكاء ش ِديدا ثم رفع ر ْأسه إِيل فقال ِيل :يا خز ِ
اع ري نطق
ر
س عىل لِسانِك ِهبذ ْي ِن ا ْلب ْيت ْ ِ
ني فه ْل تدْ ِري م ْن هذا ْ ِ
روح ا ْلقد ِ
اإلمام ومتى يقوم؟
فق ْلت :ال يا م ْوالي ،إِال أ رين س ِم ْعت بِخر ِ
وج إِمام ِمنْك ْم يط رهر ْاأل ْرض ِمن
ا ْلفس ِ
اد وي ْملؤها عدْ ال كام ملِئ ْت ج ْورا.
فقال :يا ِد ْعبِلِ ْ ،
اإلمام ب ْع ِدي حممد ا ْبنِي ،وب ْعد حممد ا ْبنه ع ِ ٌّيل ،وب ْعد ع ِ ٍّيل ا ْبنه
احلجة ا ْلق ِائم املنْتظر ِيف غ ْيبتِ ِه ،املطاع ِيف ظه ِ
احلس ِن ا ْبنه ْ
احلسن ،وب ْعد ْ
ْ
ور ِه.

لو مل يبق ِمن الدر نْيا إِال يوم و ِ
احد لطول اهلل ذلِك ا ْلي ْوم حتى خيْرج في ْمألها
ْ
ْ ْ ْ
عدْ ال كام ملِئ ْت ج ْورا.
وأما متى؟ فإِ ْخبار ع ِن ا ْلو ْق ِ
ت ،ولقدْ حدثنِي أ ِِب ع ْن أبِ ِيه ع ْن آب ِائ ِه ع ْن
ع ِ ٍّيل × أن النبِي | ِقيل له :يا رسول اهلل متى خيْرج ا ْلق ِائم ِم ْن ذ رريتِك؟
ِ
اموات
فقال :مثله مثل الساع ِة ال جي رليها لِو ْقتِها إِال هو ،ثقل ْت ِيف الس
و ْاأل ْر ِ
ض ،ال ت ْأتِيك ْم إِال ب ْغتة(.)1
( )1بحار األنوار ج 51ص.154

ممّا ال ّ
شك فيه أن كرامات أهل بيت العصمة عليهم الصالة والسالم ال
خصهم هبا ،جتري عىل أيادَيم
حرص هلا ،وهي كرامات بقدرة اهلل سبحانه قد ّ
بحسب احلكمة ،واإلمام احلسني × قد اجتمعت لديه ّ
وخصه
كل املكرمات،
ّ
اهلل سبحانه بأرقى اخلصوصيات ،فال غرابة من الكرامات التي حصلت عىل
يديه.
النبي | بكثري من األرسار( ،)1وقال :علمه علمي.
فهو الذي ّ
خصه ّ
وهنا يمكن القول ّ
أن الكرامات تابعة للعلم ،والعلم املكنون وال ّلدين منبعه
من الرسول | ،ويكفي ّ
عيل بن أِب طالب × خمصوص بعلم الكتاب
أن ّ

كله(.)2

تابع لكرامات احلسني ×:
ٌ
كرمه اهلل سبحانه ،واإلنسان عموما هو أكرم
ممّا هو ثابت أن اإلنسان قد ّ
املخلوقات ،وخصوصا من هلم كرامات حاصلة وواقعة ،وهم األنبياء
واألوصياء عليهم الصالة والسالم ،فاحلسني × قد انتهت إليه مجيع كرامات
ّ
الشك.
وخصه اهلل منها بام ال يقبل
األولني،
ّ
واحلسني وريث س ّيد الكائنات | ،وهذا اإلرث قد ورد بنصوص قد
مرت اإلشارة إليها ،وهنا نذكر كرامة للحسني × قد جرت عىل يديه بدعاء هلل
ّ
( )1وهنا ال ننسى ما تقدّ م من أرسار العلم املكنون.
( )2إشارة لآلية الرشيفة ﴿ومن عنده علم الكتاب﴾.

احلس ْ ِ
حييى ا ْب ِن أ رم الط ِو ِ
يل قال كنا ِعنْد ْ
ني × إِ ْذ دخل
سبحانه ،وهي ما نقل ع ْن ْ
ِ
اب ي ْبكِي ،فقال له ْ
احلس ْني :ما ي ْبكِيك؟
عل ْيه ش ٌّ
قال :إِن والِد ِيت تو رفي ْت ِيف ه ِذ ِه الساع ِة ومل ت ِ
وص وهلا مال وكان ْت قدْ أمرتْنِي
ْ
أ ْن ال أ ْح ِدث ِيف أ ْم ِرها ش ْيئا حتى أ ْعلِمك خربها.
احلس ْني × :قوموا بِنا حتى ن ِصري إِىل ه ِذ ِه ْ
فقال ْ
احلر ِة.
اب ا ْلبي ِ
ت ال ِذي فِ ِيه امل ْرأة و ِهي مسجاة ،فأ ْرشف
فق ْمنا معه حتى انْته ْينا إِىل ب ِ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ِم ْن و ِصيتِها.
عىل ا ْلب ْيت ودعا اهلل لي ْح ِييها حتى تويص بِام حت ر

احلس ْ ِ
فأ ْحياها اهلل ،وإِذا امل ْرأة جلس ْت و ِهي تتشهد ،ثم نظر ْت إِىل ْ
ني ×
فقال ِ
ت :ا ْدخ ِل ا ْلب ْيت يا م ْوالي وم ْر ِين بِأ ْم ِرك.
فدخل وجلس عىل ِخمدة ثم قال هلا :و ريص ي ْرمح ِك اهلل.
ال كذا وكذا ِيف مك ِ
ول اهلل ،إِن ِيل ِمن امل ِ
فقال ْت :يا ا ْبن رس ِ
ان كذا وكذا وقدْ
جع ْلت ثلثه إِليك لِتضعه حيث ِش ْئت ِمن أولِي ِائك وال رثلث ِ
ان ِال ْبنِي هذا إِ ْن علِ ْمت
ْ ْ
ْ
ْ
أنه ِم ْن موالِيك وأ ْولِي ِائك ،وإِ ْن كان خمالِفا فخ ْذه إِل ْيك فال حق ل ِ ْلمخال ِ ِفني ِيف
أمو ِ
ال امل ْؤ ِمنِني.
ْ
ثم سألتْه أ ْن يص ريل عليها وأ ْن يتوىل أمرها ،ثم صار ِ
ت امل ْرأة م ريتة كام
ْ
ْ
كان ْت(.)1
أقف عند نقطتني مها:
.1

احلرة..
قوله × :قوموا بنا حتى نصري إىل هذه ّ

( )1اخلرائج و اجلرائح ج 1ص .246

.2

حق للمخالفني يف أموال املؤمنني..
قول املرأة :فال ّ

ينبغي التد ّبر يف هذه الكلامت التي حتمل يف مضامينها أرقى املعاين واألبعاد
يف مسرية احلياة.
باحلرة له دالالت دقيقة عند التأمل ،وقول
إن وصف اإلمام × للمرأة ّ
حق للمخالفني ،ذا مغزى بعيد املرمى ّ
يدل عىل نور البصرية هلذه
املرأة :فال ّ
املرأة(.)1

من هنا وهناك حول سرية احلسني × من ظوهر احلياة.
قسم املعاين إىل ظواهر وبواطن (أرسار)،
عندما يتك ّلم اإلنسان أو يكتب ي ّ
ولكن بحسب الواقع ال ينفصل الباطن عن الظاهر ،بل هلام ارتباط وثيق ّ
بكل
أبعاد احلياة ّ
عام هو يف بواطنها ،حتّى األشياء املحسوسة
ألن إظهار األمور ناتج ّ
يف هذه الدّ نيا ،فنجد املعادن ّ
تدل عىل جوهرها ،وجوهر األشياء حقائق ذاهتا.
فاإلنسان عندما يصدر عنه أمر من األمور باالختيار ّ
يدل عىل بعد جوهر
ترصفات أو كلامت أو ما شابه ذلك.
ذاته ،مهام يكن هذا األمر ،سواء من ّ
والترصفات واألقوال
من هنا أدرك العقل أن ما هو ظاهر باألعامل
ّ
والكلامت هو إشارات من تلك الذات ،وقد ورد يف احلكمة عن أمري
ات لِسانِ ِه وصفح ِ
املؤمنني × :ما أ ْضمر أحد شيئا إِال ظهر ِيف فلت ِ
ات و ْج ِهه(.)2
ْ
( )1إشارة :ليس هنا موقع البيان لكال النقطتني.
( )2هنج البالغة :قصار الكلامت.

نغض الطرف عن رس ِم حروف األرسار ،ونرسم ما هو ظاهر ومعلوم
هنا ّ
عند األخيار واألبرار.
عندما أراد احلسني × أن خيرج من مدينة جدّ ه ومسقط رأسه ونشأة
عيل أمري
حياته ،كتب وص ّيته ألخيه حممد بن احلنفية ،وهو أخوه من أبيه ّ
املؤمنني × ،وهذا ما جاء يف وص ّيته وتناقلته األجيال جيال بعد جيل حتى
وصل إلينا ،ومما جاء يف وصيته ×:
بِ ْس ِم اهلل الر ْمح ِن الر ِحي ِم
احلسني بن ع ِيل ب ِن أ ِِب طالِب إِىل أ ِخ ِيه حممد املعر ِ
ِ
وف بِا ْب ِن
ْ
ر ْ
هذا ما أ ْوَّص بِه ْ ْ ْ
احلس ْني ي ْشهد أ ْن ال إِله إِال اهلل و ْحده ال ِ
احلن ِفي ِة أن ْ
ْ
رشيك له وأن حممدا ع ْبده
احل رق ِم ْن ِعن ِْد ْ
ورسوله جاء بِ ْ
احل رق.
وأن ْ
اجلنة والنار ح ٌّق ،وأن الساعة آتِية ال ر ْيب فِيها ،وأن اهلل ي ْبعث م ْن ِيف
ا ْلقب ِ
ور.
وأ رين مل أ ْخر ْج أ ِرشا وال ب ِطرا وال م ْف ِسدا وال ظاملِا ،وإِنام خر ْجت لِطل ِ
ب
ْ
ِ
ِ
ِ
ِْ
اإل ْصال ِح ِيف أمة جدر ي | ،أ ِريد أ ْن آمر بِامل ْعروف وأ ْهنى ع ِن املنْك ِر ،وأسري
بِ ِسري ِة جدر ي وأ ِِب ع ِ ريل ْب ِن أ ِِب طالِب ×.
فم ْن قبِلنِي بِقب ِ
احل رق فاهلل أ ْوىل بِ ْ
ول ْ
احل رق ،وم ْن رد عيل هذا أ ْص ِرب حتى ي ْق ِيض
احل رق وهو خ ْري ْ
اهلل ب ْينِي وب ْني ا ْلق ْو ِم بِ ْ
احلاكِ ِمني(..)1
( )1بحار األنوار ج 44ص.329

نكتب عىل هذه األوراق بعض الكلامت واإلشارات عن أرسار
احلسني × ،رغم انشداد الفكر ملا حيصل عىل أرض العراق خصوصا(،)1
ويقصد منها ّ
كل أرض مقدّ سة عموما.
والعراق بالذات مل َيدأ ومل ينعم منذ أن حصلت ملحمة كربالء ،واهلل العامل
سيبقى حتى ظهور احلجة املنتظر عجل اهلل فرجه الرشيف.
تتعرف ّ
ّ
كل
ولعل احلكمة فيام حصل يف هذه األزمان باخلصوص أن ّ
احلجة الظاهرة ّ
لكل
التعرف إلقاء
شعوب األرض عىل العراق ،وحكمة هذا
ّ
ّ
يصموا أسامعهم عن النداء اآليت حتام بني السامء
األجيال من بني البرش لئال
ّ
واألرض عند خروج القائم املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف﴿ :أتى أ ْمر اهلل
فال ت ْست ْع ِجلوه س ْبحانه وتعاىل عام ي ْ ِ
رشكون﴾.
ومن بعد هذا النداء تبدأ مسرية العدل عىل األرض ،التي يملؤها قسطا
وعدال بعدما ملئت ظلام وجورا.
والعدل هذا يكون بسرية احلسني × ،وهذا األمر يعترب من ّ
أدق األرسار
التي خص هبا احلسني × ،فهو معدن األرسار منذ تكوينه ووالدته ومسرية
حياته واستمرار هنجه إىل يوم القيامة ،وحتى يف اآلخرة هو × س ّيد شباب أهل
اجلنة ،بنوره ونور أخيه احلسن × تتز ّين اجلنان.
نتلمس ضياء نور من تلك األرسار.
وعندما نتأ ّمل ونتد ّبر بوصيته وكلامته ّ
( )1كتبت هذه الكلامت يوم السبت  12نيسان  2003للميالد املوافق  10صفر  1424هـ.

دقائق ولطائف:
قد جاء يف وص ّيته × إشارات ،من معانيها ّ
احلق ،ومما
أن مبدأ الوجود هو ّ
ال شك فيه أن ّ
كل شء يعود ويرجع إىل احلق ،وما بني املبدأ واملعاد مسرية حياة
تنوعها
املخلوقات ،واإلنسان هو املخلوق األسمى من هذه املخلوقات عىل ّ
وتعدّ د أجناسها ،فاإلنسان قد محل األمانة ،ولكن يبقى السؤال :ليس ّ
كل من محل
أمانة أ ّداها ،وأداؤها يتو ّقف عىل أمور:
احلق ،والثان :االلتزام به ،والثالث :التطبيق العميل
األمر األول :معرفة ّ
بحسب ما هو مطلوب.
لنقرأ الفقرة األوىل من الوصية :أن ْ
احلس ْني ي ْشهد أ ْن ال إِله إِال اهلل و ْحده ال
ِ
احل رق ِم ْن ِعن ِْد ْ
رشيك له وأن حممدا ع ْبده ورسوله جاء بِ ْ
احل رق..
اس ت ْأمرون بِاملعر ِ
﴿كنْت ْم خ ْري أمة أ ْخ ِرج ْت لِلن ِ
وف وتنْه ْون ع ِن املنْك ِر﴾.
ْ
من هذه اآلية ندخل ألعظم غاية قام ألجلها احلسني × ،وهو القائل:
ب ِْ
وإِن ََّام َخ َر ْجت لِ َط َل ِ
اإل ْص َالحِ ِيف أ َّم ِة َجدِّ ي.
مرت أمم
نقول وبه نستعني :أن هذه األ ّمة هي آخر األمم ،ومعلوم أنّه قد ّ
عديدة عىل هذه األرض ،منذ أن خلق اهلل سبحانه آدم × ،وأهبطه عىل هذه
ونبي مرسل.
األرض ،فكان ّأول إنسان صالح ّ
تتكون أ ّمة بعد أ ّمةّ ،
نبي يرشدها إىل احلق واتّباعه،
ثم بدأت ّ
فكل أ ّمة هلا ّ
فكانت هذه األمم تستقيم تارة وتنحرف أطوارا ،وك ّلام استفحل االنحراف

وطغى الظلم واجلهل يبعث اهلل سبحانه من يصلح البرش عىل وجه هذه األرض،
وويص.
نبي
من ّ
ّ
النبوات والرساالت ما جاء به س ّيد الكائنات والرسول املسدّ د
فكان ختام ّ
حممد بن عبد اهلل |.
ومعلوم أيضا أن اهلل تعاىل قد بعث النبي | والناس يف جاهلية جهالء،
فأسس مناهج احلق وقَض عىل
ال يقيمون وزنا
ّ
للحق وال يسعون ملعرفتهّ ،
اجلاهل ّية ،وبدأ شعاع النور ييضء الطريق للعقول والنفوس ،ويلهم الفطرة يف
ضامئر البرشية.
تكونت أ ّمة تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر ،وفارق النبي |
وبعد أن ّ
هذه الدنيا إىل الرفيق األعىل ،عادت اجلاهلية تظهر من جديد.
وهنا ال أدخل بسد تواريخ ،وإنام أحاول اإلشارة للوصول للغاية التي قام
ألجلها احلسني × ،وهي من ّ
أدق األرسار ،وإن كانت ظاهرة بحسب الواقعة
واحلدث.
هذه األ ّمة التي بدأت املسرية يف إصالح البرشية بالتصدي إلصالح
اجلاهلية ،واإلصالح الثاين (عند ّأول منعطف وهو إبعاد من اختاره اهلل سبحانه)،
يف صون وحفظ تأويل ومعاين الرسالة التي حت ّققت عند تنزيلها.
وقف ٌة للتد ّبر:
إن األمم تصلح وتبقى بصالح قادهتا ،فعندما ّ
يتوىل قيادة األ ّمة جهالؤها
يعم انحرافها ،وإن مل يبق جمال ألن يوقف
تنحرف عن مسريها ،وقد تزول عندما ّ
عقالؤها تلك اإلنحرافات ،فإن األمم تندثر وتبيد.

وبعد أن سادت هذه األمة وهي آخر األمم التي تتحمل مسؤولية ختام
الرساالت من رب األرض والسامء ،ثم وصلت األمة إىل منتهى اإلنحراف بمن
ّ
توىل أمرها من اجلهالء ،قام احلسني × بالنداء قوال وعمال ،فحدّ د الغاية من
أول ساعة ،وهو القائل :أ ِريد أ ْن آمر بِاملعر ِ
وف وأ ْهنى ع ِن املنْك ِر وأ ِسري بِ ِسري ِة
ْ
جدر ي وأ ِِب ع ِ ريل ْب ِن أ ِِب طالِب ×(.)1
ونتلمس اإلشارات من هذه
من هنا جيب علينا أن نتد ّبر األبعاد احلقيقة
ّ
الوصية ألخيه ابن احلنفية ،لتبقى مشعل نور لألمة ،ومسرية حياهتا ،ولألجيال
وصون وجودها ،ألنه ليس بعد هذه األمة رسالة.
عود عىل بدء:
﴿كنْت ْم خ ْري أمة أ ْخ ِرج ْت لِلناس﴾(..)2
هنا يمكن القول أ ّن اإلنسان يكون إنسانا بإنسان ّيته ،عندما يكون صاحلا،
مهتديا ،عامال باحلق ،ساعيا ملرضاة خالقه.
وال يبق اإلنسان إنسانا عندما يصبح مفرتسا ،ضاال ،مغمورا باجلهل ،أو
احلق.
متنكبا عن طريق ّ
فالس بمواقف احلسني × كامن بالغاية التي حدّ دها بقوله :فم ْن قبِلنِي
ّ
بِقب ِ
احل رق فاهلل أ ْوىل بِ ْ
ول ْ
احل رق.
حيث لن تنزل إىل األرض بعد هذه الرسالة رسالة ّ
قط ،وليس بعد أ ّمة

( )1بحار األنوار ج 44ص.329
( )2آل عمران .110

نبوة.
نبوته ّ
حممد | أ ّمة ،وليس بعد ّ
فعندما حتفظ هذه الرسالة هلذه األمة ،معناه أن ثمرة الرساالت السابقة
ومبادئ األمم قد انحرصت واجتمعت يف هذه الرسالة ،ويف هذه األمة.
ولكي تبقى هذه األمة (خري أمة) ،فال بدّ من تضحية ووقفة تصوهنا،
واستمرت ،وهبا يكون صالح
فكانت ملحمة كربالء ،وفعال حت ّققت الغاية
ّ
البرش ّية ،رغم ما هو حاصل من السلب ّيات.
شك فيه ّ
ممّا ال ّ
أن يف هذه احلياة وهذا الكون أرسار ،تظهر منذ اخلليقة
بالتدرج ،بدء من خلق األكوان وصوال إىل خلق اإلنسان.
ّ
من هنا ندرك أن خزائن األرسار قد أودعها اهلل سبحانه يف عباده األبرار،
استقرت عند النبي املختار |.
ومعلوم أن األمانات هلل قد
ّ
مرت الدهور
هذه اإلشارات من املعاين أصبحت من الواضحات ،فك ّلام ّ
تنكشف احلقائق لذوي البصائر .وقد أملحنا فيام تقدّ م كثريا أن األمانات قد
استقرت عند احلسني × ،وممّا ال ّ
شك فيه أن هذه األمانات قد توارثها
ّ
احلجة املنتظر عجل اهلل فرجه،
األئمة ^ من عيل × إىل صاحب األمر
ّ
وعندما نقول أهنا لدى احلسني × أي أهنا مل تنتقل لغري األئمة من بنيه ^.
وهنا نشري إىل حديث عن احلسني × حول تلك األرسار واخلصوصية
خصهم اهلل سبحانه هبا من مجيع املخلوقات ،وهذا ثابت األدلة.
التي ّ
ِ
ْاأل ْصبغ ْبن نباتة قال :سأ ْلت ْ
شء
احلس ْني × فق ْلت :س ريدي ،أ ْسألك ع ْن ْ

ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
الس؟
رس اهلل وأنْت امل ْسور إل ْيه ذلك ر ر
أنا بِه موقن وأنه م ْن ر
فقال :يا أ ْصبغ ،أ ت ِريد أ ْن ترى خماطبة رس ِ
ول اهلل ِأل ِِب دون ي ْوم م ْس ِج ِد قبا؟
قال :هذا ال ِذي أر ْدت.
قال :ق ْم فإِذا أنا وهو بِا ْلكوف ِة ،فنظ ْرت فإِذا امل ْس ِجد ِم ْن ق ْب ِل أ ْن ي ْرتد إِيل
ب ِ
رصي.
ِ
الريح غد روها
فتبسم ِيف و ْج ِهي فقال :يا أ ْصبغ إِن سل ْيامن ْبن داود أ ْعطي ر
ش ْهر ورواحها ش ْهر وأنا قدْ أعطِيت أكْثر ِمما أ ْعطِي سل ْيامن.
فق ْلت :صد ْقت واهلل يا ا ْبن رس ِ
ول اهلل.
فقال :ن ْحن ال ِذين ِعنْدنا ِع ْلم ا ْلكِت ِ
اب وبيان ما فِ ِيه ،ول ْيس ِألحد ِم ْن خ ْل ِق ِه
ِ
ِ
ِ
رس اهلل.
ما عنْدنا ألنا أ ْهل ر
فتبسم ِيف و ْج ِهي ثم قال :ن ْحن آل اهلل وورثة رسول ِ ِه(..)1
واحلديث طويل أخذت منه موضع احلاجة.
وديا ِمن َي ِ
ِ
ِ
احلس ْ ِ
ويف حديث آخر ع ِن ْ
ود الشا ِم
ني ْب ِن ع ٍّيل × قال :إِن َي ّ ْ
وأ ْحب ِ
ار ِهم قال ألمري املؤمنني ×:
الرياح فسار ْت بِ ِه ِيف بِال ِد ِه غد روها ش ْهر
فإِن هذا سل ْيامن قدْ س رخر ْت له ر
ورواحها ش ْهر.
قال له ع ِ ٌّيل × :لقدْ كان كذلِك ،وحممد | أ ْعطِي ما هو أ ْفضل ِم ْن
هذا ،إِنه ِ
رسي بِ ِه ِمن امل ْس ِج ِد ْ
احلرا ِم إِىل امل ْس ِج ِد ْاأل ْقَص م ِسرية ش ْهر وع ِرج بِ ِه ِيف
( )1مناقب آل أِب طالب ج 4ص.52

َخ ِسني أ ْلف عام ِيف أقل ِمن ثل ِ
وت السامو ِ
ملك ِ
ث ل ْيلة حتى انْتهى إِىل
ات م ِسرية ْ
ْ
س ِ
اق ا ْلع ْرش(..)1
عندما جتوب العقول حول األكوان تدرك أن هناك أرسارا وأرسار ،ولكن
ال تعرف تلك األرسار إال من خالقها ومبدعها ،ولذا أدركت العقول السليمة ما
والرسل ^ ،فاألنبياء واألوصياء هم الذين محلوا أرسارا من
جاء به األنبياء ر
وحي اهلل إليهم ،فكانوا األمناء عىل ما جاءهم من السامء.
فالسامء بالنسبة لإلنسان هي العطاء ،بدء من الوجود مرورا باملعرفة.
فعندما نقرأ آيات قرآنية أو أحاديث نبو ّية ندرك أن أرسار احلياة ومعانيها
قد أودعها اهلل سبحانه صفوة عباده ،من أنبياء وأوصياء ،وهذا ما تد ّلنا عليه
األحاديث الرشيفة.
ع ْن أ ِِب ب ِصري قال :س ِم ْعت أبا ج ْعفر × يقول :أرس اهلل ِرسه إِىل ج ْرب ِئيل
وأرسه ج ْرب ِئيل إِىل حممد | وأرسه حممد | إِىل ع ِ ٍّيل وأرسه ع ِ ٌّيل | إِىل
احدا بعد و ِ
من شاء و ِ
احد(.)2
ْ
ْ
ويف حديث آخر ع ْن أ ِِب ج ْعفر × قال :إِن رسول اهلل | دعا
علِ ّيا × ِيف املر ِ
ض ال ِذي تو ريف فِ ِيه فقال:
يا ع ِ ريل ا ْدن ِمنري حتى أ ِرس إِل ْيك ما أرس اهلل إِيل وأئْت ِمنك عىل ما ائْتمننِي اهلل
( )1اإلحتجاج ص.220
( )2بصائر الدرجات ج 8ص.377

عل ْي ِه.

ففعل ذلِك رسول اهلل | بِع ِ ٍّيل × وفعله ع ِ ٌّيل × بِ ْ
احلس ِن وفعله
احلس ْ ِ
ني وفعله ْ
احلسن بِ ْ
ْ
احلس ْني بِأ ِِب وفعله أ ِِب ِِب(.)1
احلس ِن × قال :ال ي ْق ِدر ا ْلع ِ
وعن أ ِِب ْ
امل أ ْن خي ِْرب بِام ي ْعلم ،فإِن ِرس اهلل أرسه
إِىل ج ْرب ِئيل وأرسه ج ْرب ِئيل إِىل حممد | وأرسه حممد | إِىل م ْن شاء اهلل(.)2
عندما نحاول أن نرسم حروفا حول أرسار احلسني × نجد أنفسنا
ماسة إىل استنارة من حياة اإلمام الشهيد احلسني × ،وهذه االستنارة
بحاجة ّ
نتلمسها من جوانب حياته ،ومنها نأخذ ضياء لعقولنا ،مع العلم أنّا قارصون عن
ّ
إدراك تلك الشخصية التي حارت حول معرفتها العقول ،حتى املالئكة يف
السامء.
ولكن نحاول إدراك ما نتو ّفق إلدراكه ،وبمقدار ما يسع وعاء صدورها،
وأكثر ما حييط بنا العجز أننا مل ندرك من أي باب ندخل ،ومن أي خيط نور
نتلمس ،ألن سرية احلسني × هي أوسع من دائرة األكوان لدى حياة اإلنسان.
ّ
فك ّلام تقدّ منا نحو جهة حييط بنا القصور والعجز ،ونجد بحورا من الضياء
ّ
ويكل عن بياهنا اللسان.
ينبهر هبا العقل،

( )1بصائر الدرجات ج 8ص.377
( )2املصدر السابق ص ،378والكتاب لشيخ القميني أِب جعفر حممد بن احلسن الصفار ،من
أصحاب اإلمام العسكري ×.

والس اخلفي..
وال غرو أن يقال :يا ع ّلة األكوان
ّ
غالبا ما تكون الكلامت حتاكي النظريات ،وعندما نقرأ يف القرآن وواقع
اإلنسان نجد أن اآليات ترسم لنا واقع احلياة ،من هنا تفاوتت املراتب لدى ّ
كل
كل إنسان ،فعندما نقرأ الواقع ّ
عامل وعند ّ
لكل نامذج البرش ّية ال نجد مثيال جامعا
مثل اإلمام احلسني × ،فهو اجلامع ملعاين اآليات ،وحقيقة واقع احلياة.
جسدها
وهذه اإلشارة ليست من باب املبالغة ،بل هي من الواقعية التي ّ
جسدها نظريا علم ّيا وتنفيذا عمليا.
اإلمام احلسني × ،لقد ّ
فعندما نقرأ واقع كلامته نجد أهنا فوق كلامت املخلوقات ودون كلامت
اخلالق ،من هنا قد نشأت احلرية عند العقالء ،ولدى العقل البرشي يف تقييم
مواقف ومواقع احلسني ×.
لقد محل لنا التاريخ كلامت يف أعظم واقعة يف تاريخ البرشية وهي ليلة
حمرم احلرام سنة إحدى وستني للهجرة(.)1
العارش من شهر ّ
عاشوراء بكل معانيها وأبعادها قد أصبحت منهاجا ومدرسة وسلوكا
جلميع األحرار من بني البرش.
احلس ْ ِ
قال ع ِ ريل ْبن ْ
ني ز ْين ا ْلعابِ ِدين × .. :فس ِم ْعت أ ِِب × يقول
ِألصحابِ ِه :أ ْثنِي عىل اهلل أحسن الثن ِ
اء وأ ْمحده عىل الس ِاء والرض ِاء ،اللهم إِ رين
ْ
ْ
( )1أي اهلجرة النبوية من مكة اىل املدينة املنورة يف احلجاز.

أ ْمحدك عىل أ ْن أكْر ْمتنا بِالنربو ِة وعل ْمتنا ا ْلق ْرآن وفق ْهتنا ِيف الدر ِ
ين وجع ْلت لنا أ ْسامعا
ِ
اجع ْلنا ِمن الشاكِ ِرين.
وأ ْبصارا وأ ْفئدة ف ْ
أما بعدَ ،فإِن َال َأع َلم َأصحاب ًا و َال َأه َل بي ٍ
ت َأ َب َّر و َال َأ ْو َص َل ِم ْن َأ ْص َح ِاِب
ِّ
ْ َ
ْ
ْ
ْ َْ
و َأ ْه ِل َب ْيتِي فجزاكم اهلل عنري خ ْري ْ
اجلز ِاء ،أال وإِ رين ألظ رن ي ْوما لنا ِم ْن هؤال ِء ،أال
وقدْ أ ِذنْت فانْطلِقوا مجِيعا ِيف ِح ٍّل ،ل ْيس عل ْيك ْم ِمنري ِذمام ،هذا الل ْيل قدْ غ ِشيك ْم
ف ِ
اختذوه مجال(..)1
واحلديث مع أصحابه × يف ليلة عاشوراء ذو شجون ،وفيه الكثري من
الس املكنون ،وأرسار عاشوراء تيضء الطريق للسالكني إىل يوم اللقاء ،ففيها
ّ

أنوار الضياء.

العميل ال نجد يف ّ
كل تاريخ البرش ّية منذ
عندما نحاول قراءة الواقع
ّ
آدم × إىل آخر الدهر إنسانا أصرب من احلسني × يف يوم عاشوراء ،من هنا
ندرك املقام الرفيع لعظمة اإلمامة.
لنقرأ هذه اآلية بقلب صاف وعقل سليم ،ونقرأ واقعة كربالء بام ح ّققت
يف واقع احلياة :قال تعاىل﴿ :وجع ْلنا ِمنْه ْم أ ِئمة َْيدون بِأ ْم ِرنا ملا صربوا﴾(.)2
تعجبت منها مالئكة الساموات هي فوق احلرص والتقديرات،
املرتبة التي ّ
بل فوق ّ
كل ما يمكن أن يقال بحروف الكلامت ،من هنا عجزت العقول عن
( )1روضة الواعظني ج 1ص.183
( )2السجدة .24

إدراك أرسار اإلمامة ،فاحلسني × وهو خامس أهل الكساء ^ قد انتهت إليه
كل ما تقدّ م للبرشيةّ ،
نقطة االرتكاز حول اإلمامة ،ولذا نجد ّ
وكل ما هو مؤخر
األولني واآلخرين(.)1
يتمحور حول احلسني × ،وهو اجلامع ملسرية ّ
إن لباب الشكر أبعادا لدى املخلوقاتّ ،
ّ
وكل خملوق يؤدي ذلك بحسبه،
متنوعة ومتفاوتة ،واإلنسان هو األرقى ،وأرقى األفراد عموما هو
فاملخلوقات ّ
نتلمس الشكر عند
الواصل ألرفع درجات الشكر ،فعندما نحاول أن
ّ
احلسني × يقف الفكر عاجزا ألن الشكر احلقيقي فوق جوارح املحسوسات.
وعندما نقرأ واقعة كربالء ومقدار عظمة البالء نجد أن احلسني× قد
رس األرسار ،ولذا نجد
وجد هذا الرضاء رمحة وليس بالء ..ويكمن يف هذا املعنى ر

يف دعاء احلسني × ليلة عاشوراء :ر ّبنا فاجعلنا من الشاكرين.

وهنا تظهر لدينا معامل األرسار يف تلك الواقعة ،عندما ير ّدد × هذه
الكلامت اخلالدة :اللهم إِ رين أ ْمحدك عىل أ ْن أكْر ْمتنا بِالنربو ِة ،وعل ْمتنا ا ْلق ْرآن،
ِ
وفق ْهتنا ِيف الدر ِ
اجع ْلنا ِمن الشاكِ ِرين(.)2
ين ،وجع ْلت لنا أ ْسامعا وأ ْبصارا وأ ْفئدة ،ف ْ
الشكر هلل من أرفع موازين األعامل ،واآليات القرآنية واألحاديث النبوية

( )1إشارة :البرشية مل تصل إال بنهج احلسني × إىل يوم القيامة.
( )2من كلامته × املتقدمة آنفا.

جممعة عىل ذلك ،ومنها قوله سبحانه﴿ :ولِك ٍّل درجات ِمما ع ِملوا﴾(.)1
كثري من الناس ينظرون إىل شيعة احلسني × أهنم مبالغون يف ح ّبه ويف
إظهار شعائر كربالء ،وهذا ما نراه يف ّ
كل عرص من العصور ،وحتى يف هذه
ِ
بمقدار ما
األزمنة ،وهنا ال أدخل يف سجال ومناظرة بل أحاول اإلشارة ملا ندرك
نقدر عىل بيانه.
تنص عليه اآليات
األول :إن األعامل تدور مدار العلم واإليامن ،وهذا ما ّ
القرآنية ،قال سبحانه﴿ :ي ْرف ِع اهلل الذين آمنوا ِمنْك ْم والذين أوتوا ا ْل ِع ْلم
درجات﴾(.)2
نضم هذه اآليات
الثان :ال بدّ من معرفة كل عمل وما يرتتب عليه ،وعندما ّ
عز
من الشكر والدرجات ،إىل قراءة واقع األعامل وخماطبة احلسني × خلالقه ّ
وجل ندرك خيط األرسار.

جسدها اإلمام احلسني × بمواقف كربالء،
العلم ،واملعرفة ،واإليامنّ :

ّ
وكل ذلك كان يربز بكلامته ودرره املضيئة التي ال تنفطئ أبدا.

بأعز موقف يف عرفة ،عندما يدعو بدعاء رفيع
خياطب × اخلالق سبحانه ّ
نعجز عن بيانه ،وهو يقول:
يا م ْوالي أنْت ال ِذي أنْع ْمت ،أنْت ال ِذي أ ْحسنْت ،أنْت ال ِذي أ ْمج ْلت ،أنْت
( )1األنعام .132
( )2األحقاف .19

ال ِذي أ ْفض ْلت ،أنْت ال ِذي أكْم ْلت ،أنْت ال ِذي رز ْقت ،أنْت ال ِذي وف ْقت ،أنْت
ال ِذي أ ْعط ْيت ،أنْت ال ِذي أ ْغن ْيت ،أنْت ال ِذي أ ْقن ْيت ،أنْت ال ِذي آو ْيت ،أنْت ال ِذي
ِ
ِ
ِ
رتت ،أنْت ال ِذي
كف ْيت ،أنْت الذي هد ْيت ،أنْت الذي عص ْمت ،أنْت الذي س ْ
غف ْرت ،أنْت ال ِذي أق ْلت ،أنْت ال ِذي أ ْعز ْزت ،أنْت ال ِذي أعنْت ،أنْت ال ِذي
ِ
ِ
رصت ،أنْت ال ِذي شف ْيت ،أنْت ال ِذي
عضدْ ت ،أنْت الذي أيدْ ت ،أنْت الذي ن ْ
عاف ْيت ،أنْت ال ِذي أكْر ْمت ،تباركْت وتعال ْيت ،فلك ْ
احل ْمد د ِائام ،ولك ر
الشكْر
و ِ
اصبا أبدا(..)1
مرة بصيغة
إيضاح وبيان :هذه الفقرات ورد اخلطاب فيها سبعة وعرشين ّ
اخلطاب ،وهذا يد ّلنا عىل مقام احلضور لدى خالقه ومد ّبر األمور.
اإلنسان يف هذه الدنيا له أبعاد عديدة ،وأرقى ما يمكن الوصول إليه هو
الكامل اإلنساين ،وهذه العبارة هلا تفاسري كثرية عند ذوي األفهام واألقالم ،وهنا
نحاول رسم بعض احلروف والكلامت حول ذلك:
األول :أن معاين الكامل خمتلفة ومتفاوتة من شخص آلخر ،فقسم من
الناس يرون الكامل يف الكامل الدنيوي ،وقسم يرون الكامل يف الكامل األخروي،
وقسم آخر يرونه تابعة للنسبة(..)2
عز
وحديثنا هنا ليس عن الكامل املطلق ،فالكامل املطلق للخالق وحده ّ
اسمه.
( )1البلد األمني ص ،255وهذه الفقرات من دعاء كبري عظيم الشأن والربكات ،من دعاء عرفة.
( )2توجد تقسيامت كثرية بحسب االعتبارات.

واإلنسان يف هذه الدنيا يسعى جاهدا نحو الكامل املتع ّلق باملخلوق ،ومما
لكل خملوق خصوص ّياته ،وأيضا ّ
هو معلوم أن ّ
لكل فرد معطياته ،فعندما نحاول
أن ننظر لإلنسان نجد أنّه يسعى للوصول إىل املعرفة ،ومنها يسعى نحو الكامل.
الثان :أن الكامل احلقيقي هو معرفة اهلل سبحانه( ،)1وهلذه املعرفة ابتداء
ولكن ليس حلدودها انتهاء.
من هنا ندرك معاين التفاوت نحو الكامل ،واإلنسان قد م ريز بمراتب
املعرفة ،فقد خييل ّ
أن املعرفة من األمور السهلة ،ولكن يف الواقع هي أشدّ شء
عند العقالء ،ألن املعرفة هي إدراك حقائق األشياء ،لذلك نرى معظم أبناء البرش
يرتعون يف اجلهل وهو ظالم.
ّ
إن إدراك املعارف حلقائق األمور حتتاج إىل العناء الكثري ،بل ال بدّ من اجلهد
املتواصل ،وهذا كثريا ما تعرض عنه النفس البرش ّية ،وعندما ننظر يف األمم
السابقة واحلارضة نجد أكثر الناس قد استكانت لظواهر الدنيا ،ومعلوم أن
ظواهر الدنيا من جوارح املحسوسات ،وهي من األمور البسيطة جدّ ا ،ومعرفتها
ال حتتاج إىل جهد ،بل ندركها بحواسنا الطبيعية ،باحلواس اخلمس(.)2

عندما ننظر ألنفسنا نظرة أول ّية نجد أن حقيقة اإلنسان فوق ما هو

( )1تفاصيل ذلك يف كتب علم الكالم وعلوم الفلسفة.
واحلس والذوق.
والشم
( )2وهي السمع والبرص
ّ
ّ

حمسوس ،ألن املحسوس أمر جمسد ،واإلنسان كام قيل :روح وجسد(.)1
ّ
فكل حواس اإلنسان هي وسائل ،وليست منتهى حقيقة اإلنسان ،وال
يقف اإلنسان عند املحسوسات إال بمقدار ما يتناسب وهذه الدنيا ،وهذه املعاين
يدركها اإلنسان وإن عجز عن البيان.
ّ
فإن جمرد وجود العجز هو دليل عىل ما هو أبعد مما وصل إليه اإلنسان،
توصل اىل اكتشافات وخمرتعات يبقى اإلنسان عاجزا عن اكتشاف ذاته
ومهام ّ
وحقيقة نفسه.
ولذا تأيت قاعدة املعرفة باحلث عىل معرفة النفس اإلنسانية ،ولذا قيل:
معرف النفس باب الوصول ،ومنها تبدأ أمهات املعارف ،وقد ورد يف األحاديث:
من عرف نفسه عرف ربه(.)2

يتدرج اإلنسان باملعرفة عند ابتداء نفسه ،والنفس هي نقطة االرتكاز يف
ّ
كيان اإلنسان ،لذلك جيب الوصول إىل معرفتها ،ألن اجلهل بواقع النفس
اإلنسانية هو جهل بكيان ذات اإلنسان ،واجلهل نقيض العلم واملعرفة ،فبقدر ما
يرت ّقى اإلنسان بمعرفة نفسه يمكن أن يصل إىل حقيقة ما جيب عليه.
ِ
حي ِسنه(.)3
وهنا يمكن ذكر احلديث املشهور :قيمة ك رل ا ْم ِرئ ما ْ
الروح بِغ ْ ِري جسد ال حت رس ،و ْ
اجلسد بِغ ْ ِري روح صورة ال
( )1روي عن اإلمام زين العابدين × :ف ر
اجتمعا ق ِويا و صلحا (التوحيد للصدوق ص.)366
حراك ِهبا ،فإِذا ْ
( )2حيسن مراجعة أبحاثنا حول آيات النفس ،وهي ال تزال خمطوطة.
( )3األمايل للصدوق ص.447

تتدرج يف الوصول إىل املعرفة
تدرج يف نمو كياهنا ،وكذلك ّ
فالنفس هلا ّ

احلق هي الغاية خللق اإلنسان ،فمن عرف ذلك سلك طريق
احل ّقة ،ومعرفة ّ
الوصول ،ومن جهل ذلك مل يصل إىل الغاية.
من هذه املعاين يمكن لعقولنا أن تدرك شيئا من أرسار املعرفة ،وخصوصا
فيام يتع ّلق بأرسار احلسني ×.

متتدّ بعض خيوط األنوار واألرسار من كلامت مواقف احلسني ×.
نتلمس ومضات ملعرفة أنفسنا
لنقرأ هذه التعابري من درر الكلامت ،لع ّلنا ّ
بعد أن وصل × إىل أرقى مراتب الكامل.
كرر × هذه التسبيحات بعنوان التهليل اثني عرش مرة ،وفيها دالالت
ي ّ
واشارات لو أدركتها عقولنا ألضاءت ،يقول احلسني ×:
ال إِله إِال أنْت س ْبحانك إِ رين كنْت ِمن الظاملِني ،ال إِله إِال أنْت س ْبحانك إِ رين
كنْت ِمن امل ْست ْغ ِف ِرين ،ال إِله إِال أنْت س ْبحانك إِ رين كنْت ِمن املو رح ِدين ،ال إِله إِال
أنْت س ْبحانك إِ رين كنْت ِمن ْ
اخل ِائ ِفني ،ال إِله إِال أنْت س ْبحانك إِ رين كنْت ِمن
ا ْلو ِجلِني ،ال إِله إِال أنْت س ْبحانك إِ رين كنْت ِمن الر ِ
اجني ،ال إِله إِال أنْت س ْبحانك
إِ رين كنْت ِمن الر ِ
اغبِني ،ال إِله إِال أنْت س ْبحانك إِ رين كنْت ِمن امله رللِني ،ال إِله إِال
أنْت س ْبحانك إِ رين كنْت ِمن الس ِائلِني ،ال إِله إِال أنْت س ْبحانك إِ رين كنْت ِمن
املس رب ِحني ،ال إِله إِال أنْت س ْبحانك إِ رين كنْت ِمن املك ر ِربين ،ال إِله إِال أنْت س ْبحانك

ر رِب ور رب آب ِائي ْاألولِني(..)1
وقف ٌة فيها إشارات ألبعاد هذه التحليالت:
عز وعال .وهذا البعد هو نقطة االنطالق
األول :البعد
النفيس مع اخلالق ّ
ّ

حلقيقة األبرار ،ألن اإلنسان ال بدّ أن يبدأ من ذاته نحو خالقه ومبدعه ،وهذا حيتّم
والتوسل والتسبيح والتهليل .فابتدأ × بالتهليل األول :ال إِله إِال
علينا اإلقرار
ّ
أنْت س ْبحانك إِ رين كنْت ِمن الظاملِني ،وهذا دعاء نبي اهلل يونس ،وال ّ
شك أن يف
ذلك أرسارا.
اخلاصة ألهل بيت العصمة ^ بقوله
الثان :البعد العميل ،وهو الرتبية
ّ
عند إمتام التهليالت ،حيث قال × :ال إِله إِال أنْت س ْبحانك ر رِب ور رب آب ِائي
ْاألولِني.
نقول وب ه نستعني :إن التعابري الواردة يف األدعية الصادرة عن أهل بيت
العصمة ^ ذات أبعاد ومعان رفيعة ،فاملقطع األخري (رِب ورب آبائي األولني)
فيه أبعاد منها:
أوالً :الرتبية الر ّبانية ،وهذه الرتبية تارة تكون ترشيعية وتارة تكوينية ،من
هنا ندرك اخلصوصية ألهل بيت العصمة ^.
ثاني ًا :تربية املعصوم متتاز عن معاين الرتبية العامة ،ألن خصوص ّيات
املعصوم فوق اإلدراكات التي نعرفها عند بقية األفراد ،فالنبي والرسول

()2

واإلمام ^ ال بدّ هلم من خصوص ّيات مت ّيزهم عن غريهم ،ألن محل الرساالت
( )1البلد األمني .256
( )2إشارة الحاديث كثرية ومنها :أدبني رِب...

الساموية هلا اختيار خاص.
الَتبية الترشيعية :إن الرتبية الترشيعية هي األساس الواقعي حلياة اإلنسان،
رب جامع ّ
لكل الصفات احلميدة
وبدوهنا يفقد اإلنسان إنسان ّيته ،فكان ال بدّ من م ٍّ

واملعاين الرفيعة ،وحيترم حكم العقل أن يكون املرِب معصوما عن ّ
كل خطأ أو
حق
نقص ،وعندما نقول (ترشيع) فمعناه أن اإلنسان ال بدّ له أن يتع ّبد بام هو ّ
وصحيح ،وهذا ال يمكن أن حيصل إال عن طريق املعصوم.
الرسل مب ّلغني احلق لبني
من هنا كانت حكمة اخلالق سبحانه أن يرسل ر
البرش ،فالرتبية الترشيعية هي امليزان لإلنسان يف الدارين ،أي الدنيا واآلخرة.
فعندما نبحث يف سرية أهل بيت العصمة ^ نجد يف ّ
ترصفاهتم
كل ّ

وأقواهلم وأفعاهلم الزام برتبية النفوس وهداية العقول.

ومنها يصل اإلنسان إىل أعىل مراتب التوحيد ،وهو األساس احلقيقي ّ
لكل
عبادات اإلنسان(.)1

عندما نغور ونتابع سرية أرسار احلسني × نجد أنه × وصل إىل أعىل
مراتب التوحيد ،والتوحيد احلقيقي هو منتهى الغايات ،وهو أسمى مراتب
العبادات ،وعليه تقام معاين احلياة.
لنقرأ هذه الفقرات من درر األرسار ،يقول × :إِن ق ْوما عبدوا اهلل ر ْغبة
ار ،وإِن قوما عبدوا اهلل رهبة فتِ ْلك ِعبادة ا ْلعبِ ِ
فتِ ْلك ِعبادة الترج ِ
يد ،وإِن ق ْوما عبدوا
ْ
ْ
اجلن واإلنس إال ليعبدون﴾
( )1إشارة لآلية ﴿ما خلقت ّ

اهلل شكْرا فتِ ْلك ِعبادة ْاأل ْحر ِار ،و ِهي أ ْفضل ا ْل ِعباد ِة(.)1
ونقرأ هذه اإلضاءات من بعض الفقرات من دعاء يوم عرفة ،يقول ×:
أنْت ال ِذي أ ْرش ْقت ْاألنْوار ِيف قل ِ
وب أ ْولِي ِائك حتى عرفوك ووحدوك
[ووجدوك] ،وأنْت ال ِذي أز ْلت ْاأل ْغيار ع ْن قل ِ
وب أ ِحب ِائك حتى مل ْ حيِ ربوا ِسواك،
ومل ْ ي ْلجئوا إِىل غ ْ ِريك ،أنْت املونِس هل ْم ح ْيث أ ْوحشتْهم ا ْلعو ِامل ،وأنْت ال ِذي
هديتهم حيث استبان ْت هلم املع ِ
امل[ ،إِ ِهلي] ما ذا وجد م ْن فقدك ،وما ال ِذي فقد م ْن
ْ ْ ْ ْ
وجدك ،لقدْ خاب م ْن ر ِِض دونك بدال(..)2
عند حماولتنا للكتابة حول األرسار نقتطف من هنا زهرة ومن هناك وردة،
ومن هنالك نظرة لنروي ظامء لنفوس ترنو نحو املعرفة ،لذلك مل يكن لكتابتنا
مرة ونحتار مرارا..
منهج أو أسلوب حمدّ د ،بل نجول هنا ّ
وهنا نشري إىل طرف حول التوحيد ،والتوحيد هو البداية ،وإليه وصول
النهاية ،حيث أن التوحيد أساِس ّ
لكل أمر من أمور احلياة ،بل هو طريق للفوز
والنجاة ،وعند فقدانه اخلسان لإلنسان ،من هنا ندرك أن التوحيد قائم عىل
أصول املعرفة ،التي هي رأس العلم.
قال الص ِ
ادق × :ا ْلع ِ
ارف ش ْخصه مع ْ
اخل ْل ِق وق ْلبه مع اهلل ،ل ْو سها ق ْلبه
ع ِن اهلل ط ْرفة ع ْني ملات ش ْوقا إِل ْي ِه.
ارف أ ِمني ود ِائ ِع اهلل وكنْز أ ْرس ِار ِه وم ْع ِدن ن ِ
وا ْلع ِ
ور ِه ودلِيل ر ْمحتِ ِه عىل خ ْل ِق ِه،
ومطِية عل ِ
وم ِه و ِميزان ف ْض ِل ِه وعدْ ل ِ ِه.
( )1حتف العقول ص.246
( )2إقبال األعامل ج 1ص.249

اخل ْل ِق واملر ِ
قدْ غنِي ع ِن ْ
اد والدر نْيا فال مونِس له ِسوى اهلل ،وال ن ْطق وال
إِشارة وال نفس إِال بِاهلل وهلل و ِمن اهلل ومع اهلل ،فهو ِيف ِري ِ
اض قدْ ِس ِه مرت ردد ،و ِم ْن
لط ِائ ِ
ف ف ْضلِ ِه إِل ْي ِه متز رود ،وامل ْع ِرفة أ ْصل ف ْرعه ْ ِ
اإليامن(.)1
وقف ٌة:
ممّا ال ّ
شك فيه أن للمعرفة أهال ،وأهنا تتوقف عىل أمور كثرية أمهها العلم،
ويف جوهرها تكمن األرسار ،وهبا تنكشف األستار ،وهي رأس العلم.
جاء رجل إِىل رس ِ
ول اهلل | قال :ما ر ْأس ا ْل ِع ْل ِم؟
قال :م ْع ِرفة اهلل حق م ْع ِرفتِ ِه.
قال :وما ح رق م ْع ِرفتِ ِه؟
ادرا أوال و ِ
قال :أ ْن تع ِرفه بِال ِمثال وال شبه ،وتع ِرفه إِهلا وا ِحدا خالِقا ق ِ
آخرا
ْ
ْ
وظ ِ
اهرا وباطِنا ،ال ك ْفو له وال ِم ْثل له ،فذاك م ْع ِرفة اهلل حق م ْع ِرفتِ ِه(.)2
قال النبِ ري | :أ ْفضلك ْم إِيامنا أ ْفضلك ْم م ْع ِرفة(.)3

ون ْر ِوي ع ْن ب ْع ِ
ض ا ْلعلام ِء × أنه قالِ :يف ت ْف ِس ِري ه ِذ ِه ْاآلي ِة ﴿ه ْل جزاء
اإلح ِ
سان إِال ْ ِ
اإل ْحسان﴾ ما جزاء م ْن أنْعم اهلل عل ْي ِه بِامل ْع ِرف ِة إِال ْ
اجلنة(..)4
ِْ ْ

( )1بحار األنوار ج 3ص.14
( )2بحار األنوار ج 3ص.14
( )3بحار األنوار ج 3ص.14
( )4بحار األنوار ج 3ص.13

ربك برسم هذا احلديث ،عن موالنا اإلمام عيل بن موسى
نفتتح ونت ّ
()1
مرتني:
الرضا × حيث و ّفقنا اهلل سبحانه لزيارته هذا العام ّ
عن أ ِِب املفض ِل ع ِن اللي ِ
ث ْب ِن حممد ا ْلعن ِْرب ري ع ْن أ ْمحد ْب ِن ع ْب ِد الصم ِد ع ْن
ْ
ْ
ِ
ِِ
الرضا × ملا دخل ن ْيسابور وهو راكِب
خاله أ ِِب الص ْلت ْاهلر ِو ري قال :كنْت مع ر
استِ ْقبال ِ ِه فلام صار إِىل املربع ِة تعلقوا بِلِجا ِم
ب ْغلة ش ْهباء وقدْ خرج علامء ن ْيسابور ِيف ْ
ول اهلل حدر ْثنا بِح رق آب ِائك الط ِ
ب ْغلتِ ِه وقالوا :يا ا ْبن رس ِ
اه ِرين ح ِديثا ع ْن آب ِائك
صلوات اهلل عل ْي ِه ْم أ ْمج ِعني.
فأ ْخرج ر ْأسه ِمن ْاهل ْود ِج وعل ْي ِه ِم ْطرف خ ٍّز فقال:
حدثنِي أ ِِب موسى ْبن ج ْعفر ع ْن أبِ ِيه ج ْعف ِر ْب ِن حمم ِد ْب ِن ع ِ ٍّيل ع ْن أبِ ِيه حمم ِد
احلس ْ ِ
احلس ْ ِ
ني س ري ِد شب ِ
اب أ ْه ِل ْ
ني ع ْن أبِ ِيه ْ
ْب ِن ع ِ ٍّيل ع ْن أبِ ِيه ع ِ ريل ْب ِن ْ
اجلن ِة ع ْن أ ِم ِري
امل ْؤ ِمنِني × ع ْن رس ِ
ول اهلل | قال:
ِ
ِ
الروح ْاأل ِمني ع ِن اهلل تقدس ْت أ ْسامؤه وجل و ْجهه قال:
أ ْخربين ج ْربئيل ر
إِ رين أنا اهلل ال إِله إِال أنا وح ِديِ ،عب ِ
اعبد ِ
وين ،و ْلي ْعل ْم م ْن ل ِقينِي ِمنْك ْم
ادي ف ْ
ْ
بِشهاد ِة أ ْن ال إِله إِال اهلل خمْلِصا ِهبا أنه قدْ دخل ِح ْصنِي ،وم ْن دخل ِح ْصنِي أ ِمن
عذ ِاِب.
قالوا :يا ا ْبن رس ِ
ول اهلل ،وما إِ ْخالص الشهاد ِة هلل؟

( )1كتبت هذه االسطر صباح األربعاء  10أيلول  2003املوافق  13رجب  1424هـ.

قال :طاعة اهلل ورسول ِ ِه ووالية أ ْه ِل ب ْيتِ ِه ^(.)1
عندما نحاول أن نكتب عن أرسار احلسني × نجد أن ذلك ال حدود له،
ولذا نأخذ من هنا قطعة ومن هناك إشارة ،ونجد يف أعامق ومضامني األحاديث
ما ال حرص له ،ونجد أن احلسني × قد محل من األرسار منذ عوامل األنوار إىل
عوامل الظهور مرورا بمراحل حياته ك ّلها ما عجزت العقول عن إدراكه.
ولكن ال بدّ من اإلشارات ولو بالنزر القليل من رس ِم كلامت وأحاديث
وإشارات ّ
لعل جيال يأيت يدرك أبعاد تلك األرسار.
ومن تلك الدرر نرسم هذه األحرف ،من حديث صحيح عن أمري
احلسن يقول :مرحبا بِا ْب ِن رس ِ
املؤمنني × أنه كان إِذا أ ْقبل ا ْبنه ْ
ول اهلل.
ْ
اإلم ِ
احلس ْني يقول :بِأ ِِب أنْت يا أبا ا ْب ِن ِخري ِة ْ ِ
وإِذا أ ْقبل ْ
اء.
ف ِقيل :يا أ ِمري امل ْؤ ِمنِني ما بالك تقول هذا ل ِ ْلحس ِن وهذا ل ِ ْلحس ْ ِ
ني؟ وم ِن ا ْبن
اإلم ِ
ِخري ِة ْ ِ
اء؟
فقال :ذاك ا ْلف ِقيد الط ِريد ِ
الرشيد محمد ْبن ْ
احلس ِن ْب ِن ع ِ ريل ْب ِن حمم ِد ْب ِن ع ِ ريل
احلس ْ ِ
ْب ِن موسى ْب ِن ج ْعف ِر ْب ِن حمم ِد ْب ِن ع ِ ريل ْب ِن ْ
ني هذا.
احلس ْ ِ
ووضع يده عىل ر ْأ ِ
س ْ
ني ×(.)2

من هذا احلديث ندرك األبعاد الواقع ّية التي محلها احلسني × من األرسار
التي تتناقل من جيل إىل جيل ،ومن زمن إىل أزمان ،ومن واقعة إىل إظهار احلقائق.

( )1بحار األنوار ج 3ص.15
( )2بحار األنوار ج 51ص.110

فاحلسني × هو قطب الرحى فيام محل من أرسار النبوة وأنوار اإلمامة،
ليبقى هذا النور شعاعا ملن َيتدي يف ّ
كل زمان ومكان.
العميل يف هذه األزمنة نجد أن احلسني × بسريته
وعندما نقرأ الواقع
ّ

واحلق.
الوضاءة ينري القلوب والعقول للهداية
ّ
ّ

إن حديث أمري املؤمنني × فيه رموز ّ
لكل مراحل وحمطات ومنعطفات
النبي
احلياة ،حيث أن احلسني × حامل لألرسار التي أودعها اهلل عند
ّ
املختار|.

من هذه األرسار ما جاء يف بعض خطبه × حول إثبات الوص ّية،
قال ×:

احلمد هلل ال ِذي توحد بِصنْ ِع ْاأل ْشي ِ
اء ،وفطر أ ْجناس ا ْلربايا عىل غ ْ ِري أ ْصل
ْ ْ
اعها ،ب ِل ابتدعها بِل ْط ِ
وال ِمثال سبقه ِيف إِنْش ِائها ،وال إِعان ِة م ِعني عىل ابتِد ِ
ف
ْ
ْ
قدْ رتِ ِه ،فامتثل ْت ِيف م ِشيتِ ِه خ ِ
اضعة ذلِيلة م ْست ْحدثة ِأل ْم ِر ِه.
ْ
ا ْلو ِ
اح ِد ْاألح ِد الد ِائ ِم بِغ ْ ِري حدٍّ وال أمد وال زوال وال نفاد ،وكذلِك مل ْ يز ْل
وال يزال ،ال تغريه ْاأل ْز ِمنة وال ِ
حتيط بِ ِه ْاأل ْم ِكنة وال ت ْبلغ ِصفاتِ ِه ْاأل ْل ِسنة وال ت ْأخذه
ر
ن ْوم وال ِسنة.
مل ْ تره ا ْلعيون فت ْخ ِرب عنْه بِر ْؤية ،ومل ْ ْهتج ْم عل ْي ِه ا ْلعقول فتتوهم كنْه ِصفتِ ِه،
ومل ْ تدْ ِر ك ْيف هو إِال بِام أ ْخرب ع ْن ن ْف ِس ِه.
ل ْيس لِقض ِائ ِه مر ٌّد وال لِق ْول ِ ِه مك رذب ،ا ْبتدع ْاأل ْشياء بِغ ْ ِري تفكرر وال م ِعني وال

ظ ِهري وال و ِزير ،فطرها بِقدْ رتِ ِه وصريها إِىل م ِشيتِ ِه ،وصاغ أ ْشباحها وبرأ أ ْرواحها
ار السامو ِ
استنْبط أ ْجناسها خ ْلقا م ْربوءا م ْذروءا ِيف أ ْقط ِ
ات و ْاألر ِضني.
و ْ
ت بِيشء عىل غ ِري ما أراد أ ْن ي ْأ ِيت علي ِه ل ِ ِريي ِعباده آي ِ
مل ي ْأ ِ
ات جالل ِ ِه وآال ِئ ِه،
ْ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فس ْبحانه ال إله إال هو ا ْلواحد ا ْلقهار وصىل اهلل عىل حممد وآله وسلم ت ْسليام.
اللهم فم ْن ج ِهل ف ْضل حممد | فإِ رين م ِق ٌّر بِأنك ما سط ْحت أ ْرضا وال
ِ
ِ
الساللة ،وأنْش ْأت آدم
بر ْأت خ ْلقا حتى أ ْحك ْمت خ ْلقه وأتْقنْته م ْن نور سبق ْت بِه ر
له ِج ْرما فأ ْود ْعته ِمنْه قرارا مكِينا وم ْست ْودعا م ْأمونا.
الزياد ِة والنر ْقص ِ
وأع ْذته ِمن الشيط ِ
ان وحص ْلت له الرشف
ان وحج ْبته ع ِن ر
ْ
ال ِذي يس ِامي بِ ِه ِعبادك.
فأ ري برش كان ِم ْثل آدم فِيام سابق ْت بِ ِه ْاأل ْخبار وعرفتْنا كتبك ِيف عطاياك،
أ ْسجدْ ت له مال ِئكتك ،وعر ْفته ما حج ْبت عنْه ْم ِم ْن ِع ْل ِمك ،إِ ْذ تناه ْت بِ ِه قدْ رتك
ومت ْت فِ ِيه م ِشيتك.
ول ،فلام أ ِذنْت اللهم ِيف انْتِق ِ
دعاك بِام أكْننْت فِ ِيه فأج ْبته إِجابة ا ْلقب ِ
ال
حممد | ِم ْن ص ْل ِ
ب آدم أل ْفت ب ْينه وب ْني ز ْوج خل ْقتها له سكنا ،ووص ْلت هلام
اختِيارا له بِ ِع ْل ِمك ،فإِنه برش كان ْ
بِ ِه سببا ،فنق ْلته ِم ْن ب ْين ِ ِهام إِىل ش ْيث ْ
اختِصاصه
بِ ِرسالتِك.

ِ
ثم نق ْلته إِىل أنوش فكان خلف أبِ ِيه ِيف قب ِ
احتِام ِل ِرساالتِك،
ول كرامتك و ْ
احل ْظو ِة بِالس ِاب ِقني و ِيف املنْح ِة بِا ْلب ِ
ثم قد ْرت املنْقول إِل ْي ِه ق ْينان وأ ْحل ْقته ِيف ْ
اقني ،ثم
جع ْلت مهال ِئيل رابِع أجر ِام ِه قدْ رة ت ِ
ودعها ِم ْن خ ْل ِقك م ْن ت ْ ِ
رضب هل ْم بِس ْه ِم
ْ
ْ
النربو ِة ورش ِف ْاألبو ِة ،حتى إِذا قبِله ب ْرد ع ْن ت ْق ِد ِيرك تناهى بِ ِه تدْ بِريك إِىل أ ْخنوخ،

فكان أول من جع ْلت ِمن ْاألجرا ِم ن ِ
اقال ل ِ رلرسال ِة وح ِامال أ ْعباء النربو ِة.
ْ
ْ
فتعال ْيت يا ر رب ،لقدْ لطف ِح ْلمك ،وجل قدْ رتك ع ِن الت ْف ِس ِري إِال بِام
دع ْوت إِل ْي ِه ِمن ْ ِ
اإل ْقر ِار بِربوبِيتِك.
وأ ْشهد أن ْاأل ْعني ال تدْ ِركك ،و ْاأل ْوهام ال ت ْلحقك ،وا ْلعقول ال ت ِصفك،
واملكان ال يسعك ،وكيف يسع من كان قبل املك ِ
ان وم ْن خلق املكان؟
ْ
ْ
ْ
أ ْم ك ْيف تدْ ِركه ْاأل ْوهام ومل ْ تؤم ِر ْاأل ْوهام عىل أ ْم ِر ِه؟
وك ْيف تؤمر ْاأل ْوهام عىل أ ْم ِر ِه وهو ال ِذي ال ِهناية له وال غاية؟
ات والنرهاي ِ
وكيف تكون له ِهناية وغاية وهو ال ِذي ابتدأ ا ْلغاي ِ
ات؟
ْ
ْ
أم كيف تدْ ِركه ا ْلعقول ومل جيع ْل هلا سبِيال إِىل إِدر ِ
اك ِه؟
ْ
ْ ْ
ْ ْ
وك ْيف يكون له إِ ْدراكه بِسبب وقدْ لطف بِربوبِيتِ ِه ع ِن املحاس ِة واملجاس ِة؟
وك ْيف ال ي ْلطف عنْهام م ْن ال ينْت ِقل ع ْن حال إِىل حال؟
وكيف ينْت ِقل ِمن حال إِىل حال وقدْ جعل ِ
االنْتِقال ن ْقصا وزواال؟
ْ
ْ

ِ
ِ
فس ْبحانك م ْ
شء،
شء ،فأنْت الذي ال ي ْفقدك ْ
شء ،وباينْت كل ْ
ألت كل ْ
وأنْت ا ْلفعال مل ِا تشاء ،تبارك يا م ْن ك رل مدْ رك ِم ْن خ ْل ِق ِه ،وك رل حمْدود ِم ْن صن ِْع ِه،
أنْت ال ِذي ال يست ْغنِي عنْك املكان ،وال نع ِرفك إِال بِان ِْفر ِ
ادك بِا ْلو ْحدانِي ِة وا ْلقدْ ر ِة،
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اصطفاءك ِ
إل ْد ِريس عىل م ْن سلك من ْ
احلاملني ،لقدْ جع ْلت له
وس ْبحانك ما أ ْبني ْ
دلِيال ِم ْن ِكتابِك إِ ْذ سم ْيته ِصدر يقا نبِ ّيا ،ورف ْعته مكانا علِ ّيا ،وأنْع ْمت عل ْي ِه نِ ْعمة
حرمتها عىل خ ْل ِقك إِال من نق ْلت إِلي ِه نور ْاهل ِ
اش ِم ريني ،وجع ْلته أول من ِْذر ِم ْن
ْ
ْ
ْ
أنْبِي ِائك.

ثم أ ِذنْت ِيف انْتِق ِ
ال حممد | ِمن ا ْلقابِلِني له متو ْشلِخ وملك امل ْف ِضي ْ ِ
ني إِىل
ِ
ِ
ِ
اص كرامتِك مل ْ ت ْعطِ ِه؟
نوح فأي آالئك يا ر رب عىل ذلك مل ْ تو رله؟ وأي خو ر
ثم أ ِذنْت ِيف إِيد ِ
اع ِه ساما دون حام ويافِث ف ِ
رضب هلام بِس ْهم ِيف ر
الذل ِة،
وجع ْلت ما أ ْخر ْجت ِم ْن ب ْين ِ ِهام لِن ْس ِل سام خوال.
ثم تتابع علي ِه ا ْلقابِلون ِمن ح ِامل إِىل ح ِامل وم ِ
ودع إِىل م ْست ْودع ِم ْن ِع ْرتتِ ِه
ْ
ْ
ِيف فرت ِ
ات الدر ه ِ
ور حتى قبِله تارخ أ ْطهر ْاأل ْجسا ِم وأ ْرشف ْاأل ْجرا ِم ونق ْلته ِمنْه إِىل
اهيم فأسعدْ ت بِذلِك جده وأعظمت بِ ِه جمده وقدسته ِيف ْاألص ِفي ِ
إِبر ِ
اء وسم ْيته
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
دون رس ِلك خلِيال.
ثم خصصت بِ ِه إِسام ِعيل دون و ْل ِد إِبر ِ
اهيم فأنْط ْقت لِسانه بِا ْلعربِي ِة التِي
ْ
ْ
ْ
ات ،فلم تز ْل تنْقله حمْظورا ع ِن ِ
فض ْلتها عىل س ِائ ِر ال رلغ ِ
االنْتِق ِ
ال ِيف ك رل م ْقذوف ِم ْن
ْ
أب إِىل أب ،حتى قبِله كِنانة ع ْن مدْ ِركة.
فأخ ْذت له جم ِامع ا ْلكرام ِة ومواطِن السالم ِة وأ ْجل ْلت له ا ْلب ْلدة التِي قض ْيت
فِيها خمْرجه.
فس ْبحانك ال إِله إِال أنْت أ ري ص ْلب أ ْسكنْته فِ ِيه مل ْ ت ْرف ْع ِذكْره؟
ِ
ِ
اسمه؟
وأ ري نبِ ٍّي ب ررش بِه فل ْم يتقد ْم ِيف ْاأل ْسامء ْ
وأ ري ساحة ِمن ْاأل ْر ِ
ض سلكْت بِ ِه مل ْ ت ْظ ِه ْر ِهبا قدْ سه؟
حتى ا ْلكعب ِة التِي جع ْلت ِمنْها خمْرجه غرست أساسها بِياقوتة ِمن جن ِ
ات
ْ
ْ
ْ
عدْ ن ،وأم ْرت امللك ْ ِ
ني املطهر ْي ِن ج ْرب ِئيل و ِميك ِائيل فتوسطا ِهبا أ ْرضك ،وسم ْيتها
ب ْيتك واخت ْذهتا م ْعبدا لِنبِ ريك ،وحر ْمت و ْحشها وشجرها ،وقد ْست حجرها
ومدرها ،وجع ْلتها مسلكا لِوح ِيك ومنْسكا ِخل ْل ِقك ،وم ْأمن امل ْأكوال ِ
ت و ِحجابا
ْ
ْ

ادي ِ
ت ا ْلع ِ
ل ِ ْآلكِال ِ
ات ،حت ررم عىل أنْف ِسها إِ ْذعار م ْن أج ْرت.
رض ِيف قبول ِ ِه وإِيد ِ
ثم أ ِذنْت لِلن ْ ِ
اع ِه مالِكا ،ثم ِم ْن ب ْع ِد مالِك فِ ْهرا ،ثم
خص ْصت ِم ْن ولِد فِ ْهر غالِبا ،وجع ْلت كل م ْن تنْقله إِل ْي ِه أ ِمينا ِحلر ِمك ،حتى إِذا
قبِله لؤي بن غالِب آن له حركة ت ْق ِديس فلم ت ِ
ود ْعه ِم ْن ب ْع ِد ِه ص ْلبا إِال جل ْلته نورا
ر ْ
ْ
ت ْأنس بِ ِه ْاأل ْبصار وت ْطم ِئ رن إِل ْي ِه ا ْلقلوب.
فأنا يا إِ ِهلي وس ري ِدي وم ْوالي امل ِق رر لك بِأنك ا ْلف ْرد ال ِذي ال ينازع وال يغالب
وال يشارك.
س ْبحانك ال إِله إِال أنْت ،ما لِع ْقل م ْولود وف ْهم م ْفقود مدْ حق ِم ْن ظ ْهر م ِريج
ض وعال ِ
احل ْي ِ
نبع ِم ْن ع ْني م ِشيج بِم ِح ِ
حلم وعلق ود ٍّر إِىل فضال ِة ْ
الت الط ْع ِم
يض ْ
وشاركتْه ْاأل ْسقام وا ْلتحق ْت عل ْي ِه ْاآلالم ،ال ي ْق ِدر عىل فِ ْعل وال ي ْمتنِع ِم ْن ِعلة،
يب وا ْلبين ِة ،ما له و ِ
ِ ِ
الرتكِ ِ
اال ْقتِحام عىل قدْ رتِك ،و ْاهلجوم عىل إِرادتِك،
ر
ضعيف ْ
وت ْفتِيش ما ال ي ْعلمه غ ْريك.
ور ِضي ِ
سبحانك أي عني تقوم نصب هب ِ
ورك؟ وت ْرقى إِىل ن ِ
اء ن ِ
اء قدْ رتِك؟
ْ
ْ
ر ْ
وأ ري ف ْهم ي ْفهم ما دون ذلِك إِال أ ْبصار كش ْفت عنْها ْاأل ْغ ِطية؟ وهتكْت عنْها
ْ
احلجب ا ْلع ِمية؟
ِ
فرق ْت أرواحها إِىل أ ْطر ِ
اف أ ْجنِح ِة ْاأل ْرو ِ
حلوا ب ْني
اح ،فناج ْوك ِيف أ ْركانك وأ ر
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرتبة إِىل م ْستوى ك ْ ِربيائك ،فسامه ْم أ ْهل
أنْو ِار هبائك ،ونظروا م ْن م ْرتقى ر ْ
اجلرب ِ
امللك ِ
وت زوارا ،ودعاه ْم أ ْهل ْ
وت عامرا.
ار قطرات ،وال ِيف مت ِ
فس ْبحانك يا م ْن ل ْيس ِيف ا ْلبِح ِ
ون ْاأل ْر ِ
ض جنبات ،وال
وب ا ْل ِعب ِ
اد خطرات ،وال ِيف ْاأل ْبص ِ
اح حركات ،وال ِيف قل ِ
الري ِ
ِيف ِرت ِ
ار ملحات
اج ر

وال عىل مت ِ
ون السح ِ
اب نفحات ،إِال و ِهي ِيف قدْ رتِك متح رريات.
أما السامء فت ْخ ِرب ع ْن عج ِائبِك ،وأما ْاأل ْرض فتد رل عىل مد ِائ ِحك ،وأما
الرياح فتنْرش فو ِائدك ،وأما السحاب فتهطِل مو ِ
اهبك.
ْ
ر
وك رل ذلِك حيدر ث بِتحنرنِك ،وخي ِْرب أ ْفهام ا ْلع ِ
ارفِني بِشفقتِك ،وأنا امل ِق رر بِام
ال ن ْف ِس ِه وفر ِ
أنْز ْلت عىل أ ْلس ِن أ ْص ِفي ِائك أن أبانا آدم ِعنْد ا ْعتِد ِ
اغك ِم ْن خ ْل ِق ِه رفع
و ْجهه فواجهه ِم ْن ع ْر ِشك و ْسم فِ ِيه :ال إِله إِال اهلل حممد رسول اهلل فقال :إِ ِهلي م ِن
اس ِمك؟
امل ْقرون بِ ْ
ِ
اصطف ْيته ب ْعدك ِم ْن و ْل ِدك،
فق ْلت :حممد خ ْري م ْن أ ْخر ْجته م ْن ص ْلبِك ،و ْ
ول ْواله ما خل ْقتك.
فس ْبحانك لك ا ْل ِع ْلم النافِذ وا ْلقدْ ر ا ْلغالِب ،مل ْ تز ِل ْاآلباء ْحت ِمله،
و ْاأل ْصالب تنْقله ،كلام أنْز ْلته ساحة ص ْلب جع ْلت له فِيها صنْعا حي رث ا ْلعقول عىل
طاعتِ ِه ،ويدْ عوها إِىل متابعتِ ِه.
حتى نق ْلته إِىل ه ِ
اشم خ ْ ِري آب ِائ ِه ب ْعد إِ ْسام ِعيل ،فأي أب وجدٍّ ووال ِ ِد أ ْرسة
وجمْتم ِع ِع ْرتة وخمْر ِج طهر ومر ِج ِع ف ْخر جع ْلت يا رب ه ِ
اشام ،لقدْ أق ْمته لد ْن ب ْيتِك
ر
ْ
ْ
اجر ،ثم نق ْلته ِمن ه ِ
وجع ْلت له املش ِ
اعر واملت ِ
اشم إِىل ع ْب ِد املطلِ ِ
ب ،فأ ْهن ْجته سبِيل
ْ
إِبر ِ
يل ،وت ْف ِص ِ
اهيم وأ ْهل ْمته ر ْشدا لِلت ْأ ِو ِ
يل ْ
احل رق ووه ْبت له ع ْبد اهلل وأبا طالِب
ْ
محزة وفديته ِيف ا ْلقرب ِ
ان بِعب ِد اهلل ك ِسمتِك ِيف إِبر ِ
اهيم بِإِ ْسام ِعيل ،ووس ْمت بِأ ِِب
و ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
طالِب ِيف و ْل ِد ِه ك ِسمتِك ِيف إِسحاق بِت ْق ِد ِ
يسك عل ْي ِه ْم وت ْق ِدي ِم الص ْفو ِة هل ْم.
ْ
فلقدْ بل ْغت إِ ِهلي بِبنِي أ ِِب طالِب الدرجة التِي رف ْعت إِل ْيها ف ْضله ْم ِيف
الرش ِ
ف ال ِذي مد ْدت بِ ِه أ ْعناقه ْم ،و ر
الذك ِْر ال ِذي حل ْيت بِ ِه أ ْسامءه ْم وجع ْلته ْم

م ْع ِدن الن ِ
رور وجنته ،وص ْفوة الدر ِ
ين و ِذ ْروته ،وف ِريضة ا ْلو ْح ِي وسنته ،ثم أ ِذنْت
لِعب ِد اهلل ِيف نب ِذ ِه ِعنْد ِميق ِ
ات ت ْط ِه ِري أ ْر ِضك ِم ْن كف ِ
ار ْاألم ِم ال ِذين نسوا ِعبادتك،
ْ
ْ
وج ِهلوا م ْع ِرفتك ،واختذوا أنْدادا ،وجحدوا ربوبِيتك وأنْكروا و ْحدانِيتك
ان وطاع ِة الشيط ِ
وجعلوا لك رشكاء وأوالدا وصبوا إِىل ِعباد ِة ْاألوث ِ
ان.
ْ
ْ
ْ
ْ
ِِ
ِ
محزة ،فن ْحن
رصته ِِب وبِج ْعفر و ْ
فدعاك نبِ رينا صلوات اهلل عل ْيه بِن ْرصته فن ْ
رتتنا له وسم ْيتنا ِيف ِدينِك لِد ْعوتِك أنْصارا لِنبِ ريك ،ق ِائدنا إِىل ْ
ال ِذين ْ
اجلن ِة
اخ ْ
اهدنا أنْت رب السامو ِ
ِخريتك ،وش ِ
ات و ْاألر ِضني ،جع ْلتنا ثالثة ما نصب لنا
ر
ع ِزيز إِال أ ْذل ْلته بِنا ،وال م ِلك إِال ط ْحط ْحته.
﴿أ ِشداء عىل ا ْلكف ِ
ار رمحاء ب ْينه ْم تراه ْم ركعا سجدا﴾ ووص ْفتنا يا ربنا
بِذلِك وأنْز ْلت فِينا قرآنا جليت بِ ِه عن وج ِ
وهنا ال رظلم ،وأ ْره ْبت بِص ْولتِنا ْاألمم،
ْ
ْ
ْ
ف بِ ِه ِع ْرتته ،كأهنم
إِذا جاهد حممد رسولك عد ّوا ل ِ ِدينِك تلوذ بِ ِه أ ْرسته ،وحت ر
اهرة إِذا توسطهم ا ْلقمر املنِري ليلة متة ِ
النرجوم الز ِ
[مت ر ِه].
ْ
فصلواتك عىل حممد عب ِدك ونبِيك وص ِفيك و ِخريتِك وآل ِ ِه الط ِ
اه ِرين ،أ ري
ر
ر
ْ
منِيعة مل ْ ْهت ِد ْمها د ْعوته؟
وأ ري ف ِضيلة مل ْ تن ْلها ِع ْرتته؟
اس ي ْأمرون بِاملعر ِ
جع ْلته ْم خ ْري أ ِئمة أ ْخ ِرج ْت لِلن ِ
وف وينْه ْون ع ِن املنْك ِر،
ْ
وجي ِ
اهدون ِيف سبِ ِيلك ويتواصلون بِ ِدينِك.
طهرهتم بِتح ِري ِم امليت ِة والد ِم وحل ِم ْ ِ
اخلن ِْز ِير وما أ ِهل ون ِسك بِ ِه لِغ ْ ِري اهلل.
ْ
ْ ْ ْ
ْ
ت ْشهد هل ْم ومال ِئكتك أهن ْم باعوك أنْفسه ْم ،وا ْبتذلوا ِم ْن ه ْيبتِك أ ْبداهن ْم،
ش ِعثة رءوسه ْم ت ِربة وجوهه ْم ،تكاد ْاأل ْرض ِم ْن طهار ِهتِ ْم ت ْقبِضه ْم إِل ْيها و ِم ْن

ف ْضلِ ِه ْم متِيد بِم ْن عل ْيها.

اس املط ِ
اع ِم واملش ِ
ار ِ
رف ْعت ش ْأهن ْم بِت ْح ِري ِم أنْج ِ
ب ِم ْن أنْوا ِع امل ْسكِ ِر ،فأ ري
رشف يا ر رب جع ْلته ِيف حممد و ِع ْرتتِ ِه؟
فو اهلل ألقولن ق ْوال ال ي ِطيق أ ْن يقوله أحد ِم ْن خ ْل ِقك :أنا علم ْاهلدى
وكهف الترقى وحم رل السخ ِ
اء وب ْحر الندى وط ْود النرهى وم ْع ِدن ا ْل ِع ْل ِم ،ونور ِيف
ْ
ظل ِم الدر جا ،وخ ْري م ْن آمن واتقى ،وأكْمل م ْن تقمص و ْارتدى ،وأ ْفضل م ْن ش ِهد
الن ْجوى ب ْعد النبِ ري امل ْصطفى.
وما أزكري ن ْف ِيس ولكِ ْن بِنِ ْعم ِة ر رِب أحدر ث.
أنا ص ِ
ني وح ِامل الرايت ْ ِ
احب ا ْل ِق ْبلت ْ ِ
ني فه ْل يو ِازي ِيف أحد؟
الس ْبط ْ ِ
ني فه ْل يس ِ
اوي ِِب برش؟
وأنا أبو ر

وأنا زوج خ ِري النرسو ِ
ان فه ْل يفوقنِي أحد؟
ْ
ْ
ْ
اهر بِا ْل ِع ْل ِم ال ِذي علمنِي رِب ،وا ْلفرات الز ِ
وأنا ا ْلقمر الز ِ
اخر ،أ ْشب ْهت ِمن
ر
ا ْلقم ِر نوره وهباءه ،و ِمن ا ْلفر ِ
ات ب ْذله وسخاءه.
السبل وأقام امليل ،وعبِد اهلل ِيف أ ْر ِض ِه وتناه ْت إِل ْي ِه
أ رَيا الناس :بِنا أنار اهلل ر
م ْع ِرفة خ ْل ِق ِه ،وقدس اهلل جل وتعاىل بِإِ ْبال ِغنا ْاأل ْلسن ،وا ْبتهل ْت بِد ْعوتِنا ْاأل ْذهان،
ِ
ِ
ِ
ِ
استكْفاه حافِظا مل ِا
فتوىف اهلل حممدا | سعيدا ش ِهيدا هاديا م ْهد ّيا قائام بِام ْ
رتعاه ،متم بِ ِه الدر ين وأ ْوضح بِ ِه ا ْلي ِقني.
اس ْ
ْ
وأقر ِ
ت ا ْلعقول ِبداللتِ ِه وأبان ْت حجج أن ِْبي ِائ ِه وانْدمغ ا ْلباطِل ز ِ
اهقا ووضح
ا ْلعدْ ل ناطِقا وعطل مظان الشيط ِ
ان وأ ْوضح ْ
ربهان.
ْ
احلق وا ْل ْ

اللهم فاجع ْل فو ِ
اضل صلواتِك ونو ِامي بركاتِك ور ْأفتِك ور ْمحتِك عىل
ْ
حممد نبِي الر ْمح ِة وعىل أ ْه ِل بيتِ ِه الط ِ
اه ِرين(.)1
ْ
ر
وقفة عند فقرات هذه اخلطبة احلاوية لكثري من األرسار:
توحد بصنع وإبداء األشياء.
الّس األول :أن اهلل سبحانه ّ
ّ
الّس الثان :أنه قد برأ األرواح يف أقطار الساموات.
ّ
الّس الثالث :بعد خلق آدم × أودع اهلل سبحانه يف صلبه أنوار حممد
ّ

وآله ^.

نبي إىل آخر حتى وصل إىل هاشم ومنه
الّس الرابع :انتقال هذه األنوار من ّ
ّ

إىل عبد املطلب(.)2

ويف هذه اخلطبة أرسار فوق إدراك عقولنا ،وحتتاج هذه العقول إىل بصائر
صافية إلدراك احلقائق الساطعة التي ظهرت من ابتداء صنع وإنشاء آدم ×،
إىل إظهار نور س ّيد الكائنات ،وهذا النور من األرسار مل يزل ينتقل ويظهر عىل
احلجة املنتظر عجل اهلل فرجه.
فرتات إىل ظهور ّ
ّ
وكل ذلك متّصل بأرسار وأنوار احلسني × ،فمن يبحث يعرف ،وليس
ّ
كل ما يعرف يكتب.
محزة ال رثام ِ ريل قال :س ِم ْعت أبا
ومن األرسار ما جاء يف هذا احلديث ،ع ْن أ ِِب ْ
ج ْعفر × يقول :إِن اهلل خلقنا ِم ْن أ ْعىل ِع رل ريني ،وخلق قلوب ِشيعتِنا ِمما خلقنا
( )1بحار األنوار ج 25ص ،26عن إثبات الوصية ص.127
( )2إشارة إىل أن هاشم الذي كان فيه النور من أبرز أجداد النبي | ،وحيسن مراجعة ابحاثنا
حول ابتداء البعثة الرشيفة.

وخلق أبداهنم ِمن د ِ
ون ذلِك ،فقلوهب ْم ْهت ِوي إِل ْينا ِألهنا خلِق ْت ِمما خلِ ْقنا.
ْ ْ
ْ
ثم تال ه ِذ ِه ْاآلية ﴿كال إِن كِتاب ْاأل ْب ِ
رار ل ِفي ِع رل ريني * وما أ ْدراك ما
ِع رل ريون * كِتاب م ْرقوم * ي ْشهده املقربون﴾ .
وخلق عدونا ِم ْن ِس رجني وخلق قلوب ِشيعتِ ِه ْم ِمما خلقه ْم ِمنْه ،وأ ْبداهن ْم
ِمن د ِ
ون ذلِك ،فقلوهب ْم ْهت ِوي إِل ْي ِه ْم ِألهنا خلِق ْت ِمما خلِقوا ِمنْه.
ْ
ثم تال ه ِذ ِه ْاآلية ﴿كال إِن ِكتاب الفج ِ
ار ل ِفي ِس رجني * وما أ ْدراك ما
ِس رجني * ِكتاب م ْرقوم﴾ (.)1
عندما نحاول رسم حروف من أرسار القرآن احلكيم ،ال بدّ من الرجوع
ملصدر نزول القرآن املجيد ،ومعاين القرآن الكريم تبدأ من عند س ّيد األولني
واآلخرين ،حممد بن عبد اهلل |.
ِ
ِع ْن أن ِ
استوى
س ْب ِن مالك قال :ب ْينا رسول اهلل | صىل صالة ا ْلف ْج ِر ثم ْ
ِيف ِحمْرابِ ِه كا ْلبدْ ِر ِيف مت ِام ِه فق ْلنا :يا رسول اهلل إِ ْن رأ ْيت أ ْن تف رس لنا ه ِذ ِه ْاآلية ق ْوله
الشه ِ
ِ
ِ
ِ
الصدر ِيقني و ر
داء
تعاىل ﴿فأولئك مع الذين أنْعم اهلل عل ْي ِه ْم من النبِ ريني و ر
والص ِ
احلني﴾.
الصدر يقون فع ِ ريل ْبن أ ِِب طالِب ،وأما
فقال النبِ ري | :أما النبِ ريون فأنا ،وأما ر
محزة ،وأما الص ِ
احلسن و ْ
احلون فا ْبنتِي فاطِمة وولداها ْ
ر
احلس ْني(..)2
الشهداء فع رمي ْ
( )1الكايف ج 1ص.390
( )2بحار األنوار ج 25ص ،16وللحديث تتمة طويلة ومهمة وفيه إشارة لألنوار.

تنبيه:
عندما نرسم حديثا من هنا أو هناك ال بدّ من إدراك أن القرآن وما فيه من
أرسار ومعان ال تعرف إال من بيان أهل بيت العصمة ^ ،واألرسار ومعرفة
األنوار خمزونة عند النبي املختار |.

ّ
إن أحاديث األنوار هي مستودع األرسار ،ومما ال ّ
شك فيه عند ذوي
األلباب أن هذه األرسار قد أودعها اهلل سبحانه عند رسوله املختار |،
وينبغي علينا أن ال نتعجب وال ننكر ذلك عندما تعجز عقولنا عن إدراك هذه
احلقائق الر ّبانية ،ألن عقولنا كثريا ما تعجز عن هذه املعاين ،ألهنا انغمست يف
املحسوسات يف هذه الدنيا وألِفت ذلك.
ومن جياهد نفسه يف مدّ ة حياته قد يدرك شيئا من هذه األنوار ،وإن كانت
احلروف والكلامت عاجزة عن بيان حقائق املعاين ،فاحلروف ما هي إال إشارات
ورموز ملعاين احلقائق ،ونحن عندما نرسم ذلك نأمل أن يبعث اهلل سبحانه أجياال
قد تدرك ذلك ،فالعجز عن اإلدراك إدراك..
وقد ثبت باألد ّلة والرباهني أن اهلل تعاىل قد أودع أنوار حممد | يف
صلب آدم بعد خلقه ،وقد تن ّقل هذا النور من صلب آلخر بعنايته سبحانه(.)1
ع ِن ا ْب ِن عباس أنه قال :قال أ ِمري امل ْؤ ِمنِني × :اتقوا فِراسة امل ْؤ ِم ِن فإِنه ينْظر
بِن ِ
ور اهلل.
( )1من شاء التفاصيل فلرياجع املصادر املوثوقة بن ّية صافية.

قال :فق ْلت يا أ ِمري امل ْؤ ِمنِني ك ْيف ينْظر بِن ِ
ور اهلل عز وجل؟
ور اهلل ،وخلِق ِشيعتنا ِم ْن شعا ِع ن ِ
قال ×ِ :ألنا خلِ ْقنا ِم ْن ن ِ
ورنا ،فه ْم
أ ْص ِفياء أ ْبرار أ ْطهار متو رسمون ،نوره ْم ي ِيضء عىل م ْن ِسواه ْم كا ْلبدْ ِر ِيف الل ْيل ِة
الظ ْلام ِء(.)1
اد ِق × أنه قال :ملا خلق اهلل السامو ِ
وروى ص ْفوان ع ِن الص ِ
ات و ْاألر ِضني

ش فأمر نور ْي ِن ِم ْن ن ِ
ور ِه فطافا ح ْول ا ْلع ْر ِ
استوى عىل ا ْلع ْر ِ
ش س ْب ِعني مرة فقال عز
ْ
ان ِيل م ِطيعانِ.
ان نور ِ
وجل :هذ ِ
فخلق اهلل ِم ْن ذلِك الن ِ
رور حممدا وعلِ ّيا و ْاأل ْص ِفياء ِم ْن و ْل ِد ِه ^ ،وخلق ِم ْن
ور ِشيعتِ ِه ْم ض ْوء ْاأل ْبص ِ
ور ِه ْم ِشيعته ْم ،وخلق ِم ْن ن ِ
ن ِ
ار(.)2
إرشا ٌد وتنبيه:
عندما نقرأ معظم األحاديث عندها ندرك أن بعضها يوضح بعضا،
ونقرتب من املعاين أكثر.
ادق × :ما كنْتم قبل أ ْن خيْلق اهلل السامو ِ
وسأل املفضل الص ِ
ات
ْ ْ
و ْاألر ِضني؟
قال × :كنا أنْوارا ح ْول ا ْلع ْر ِ
ش نس ربح اهلل ونقدر سه حتى خلق اهلل س ْبحانه

املال ِئكة ،فقال هل ْم :س ربحوا.
فقالوا :يا ربنا ال ِع ْلم لنا.

( )1بحار األنوار ج 25ص.21
( )2املصدر السابق.

فقال لنا :س ربحوا.
ت املال ِئكة بِتسبِ ِ
فسبحنا فسبح ِ
يحنا.
ْ
ْ
ور اهلل وخلِق ِشيعتنا ِمن د ِ
ون ذلِك الن ِ
أال إِنا خلِ ْقنا ِم ْن ن ِ
رور ،فإِذا كان ي ْوم
ْ
ِ
ِ ِ
الس ْفىل بِا ْلعليا ،ثم قرن × ب ْني إِ ْصبع ْي ِه السباب ِة وا ْلو ْسطى وقال:
ا ْلقيامة ا ْلتحقت ر
كهات ْ ِ
ني.
ثم قال :يا مفضل أ تدْ ِري ِمل سمي ِ
ت ر
الشيعة ِشيعة؟
ر
يا مفضل ِشيعتنا ِمنا ون ْحن ِم ْن ِشيعتِنا ،أ ما ترى ه ِذ ِه الش ْمس أ ْين ت ْبدو؟
ق ْلتِ :م ْن م ْ ِ
رشق.
وقال :إِىل أ ْين تعود؟
ق ْلت :إِىل م ْغ ِرب.
قال × :هكذا ِشيعتنا ِمنا بدءوا وإِل ْينا يعودون(.)1
وروى أ ْمحد ْبن حنْبل ع ْن رس ِ
ول اهلل | أنه قال :كنْت أنا وع ِ ٌّيل نورا ب ْني
يد ِي الر ْمح ِن ق ْبل أ ْن خيْلق ع ْرشه بِأ ْربعة عرش أ ْلف عام(.)2

ويف حديث جامع رواه جابِر ْبن ع ْب ِد اهلل ِيف ت ْف ِس ِري ق ْول ِ ِه تعاىل ﴿كنْت ْم خ ْري
اس ت ْأمرون بِاملعر ِ
أمة أ ْخ ِرج ْت لِلن ِ
وف﴾
ْ
وري ،ا ْبتدعه ِم ْن ن ِ
قال :قال رسول اهلل | :أول ما خلق اهلل ن ِ
ور ِه و ْاشتقه
ِم ْن جال ِل عظمتِ ِه ،فأ ْقبل يطوف بِا ْلقدْ ر ِة حتى وصل إِىل جال ِل ا ْلعظم ِة ِيف ثامنِني
( )1بحار األنوار ج 25ص.21
( )2املصدر السابق.

أ ْلف سنة ثم سجد هلل ت ْع ِظيام ففتق ِمنْه نور ع ِيل × ،فكان ن ِ
وري ِحميطا بِا ْلعظم ِة
ٍّ
ونور ع ِ ٍّيل ِحميطا بِا ْلقدْ ر ِة.

ار ونور ْاأل ْبص ِ
ثم خلق ا ْلع ْرش والل ْوح والش ْمس وض ْوء النه ِ
ار وا ْلع ْقل
واملع ِرفة وأبصار ا ْل ِعب ِ
وري م ْشت ٌّق ِم ْن ن ِ
وري ،ون ِ
اد وأ ْسامعه ْم وقلوهب ْم ِم ْن ن ِ
ور ِه،
ْ
ْ
فن ْحن ْاألولون ون ْحن ْاآل ِخرون ون ْحن السابِقون ون ْحن املس ربحون ون ْحن
الشافِعون.
ون ْحن كلِمة اهلل ون ْحن خاصة اهلل ون ْحن أ ِحباء اهلل ون ْحن و ْجه اهلل ون ْحن
جنْب اهلل ون ْحن ي ِمني اهلل ون ْحن أمناء اهلل ون ْحن خزنة و ْح ِي اهلل وسدنة غ ْي ِ
ب اهلل،
يل وم ْعنى الت ْأ ِو ِ
ون ْحن م ْع ِدن التن ِْز ِ
يل ،و ِيف أ ْبياتِنا هبط ج ْرب ِئيل.
س اهلل ،ونحن مصابِيح ِ
ون ْحن حم رال قدْ ِ
احلكْم ِة ون ْحن مفاتِيح الر ْمح ِة ون ْحن
ْ
ينابِيع النر ْعم ِة ون ْحن رشف ْاألم ِة ،ون ْحن سادة ْاأل ِئم ِة ون ْحن نو ِاميس ا ْلع ْ ِ
رص
وأ ْحبار الد ْه ِر.
ونحن سادة ا ْل ِعب ِ
اد ون ْحن ساسة ا ْلبِال ِد ،ون ْحن ا ْلكفاة وا ْلوالة و ْ
احلامة
ْ
الرعاة وط ِريق النج ِاة.
السقاة و ر
و ر
ون ْحن السبِيل والس ْلسبِيل ،ون ْحن الن ْهج ا ْلق ِويم والط ِريق امل ْست ِقيم.
م ْن آمن بِنا آمن بِاهلل ،وم ْن رد عل ْينا رد عىل اهلل ،وم ْن شك فِينا شك ِيف اهلل،
وم ْن عرفنا عرف اهلل ،وم ْن توىل عنا توىل ع ِن اهلل ،وم ْن أطاعنا أطاع اهلل.
ان اهلل ،ولنا ا ْل ِعصمة و ْ ِ
ونحن ا ْلو ِسيلة إِىل اهلل وا ْلوصلة إِىل ِر ْضو ِ
اخلالفة
ْ
ْ
ْ
اإلمامة ،ونحن مع ِدن ِْ
و ِْ
اهلداية ،وفِينا النربوة وا ْلوالية و ْ ِ
احلكْم ِة وباب الر ْمح ِة
ْ
ْ
وشجرة ا ْل ِع ْصم ِة ،ون ْحن كلِمة الت ْقوى واملثل ْاأل ْعىل و ْ
احلجة ا ْلع ْظمى وا ْلع ْروة

ا ْلو ْثقى التِي م ْن متسك ِهبا نجا(.)1
ّ
التعرف عىل أرسار
لكل ما كتب ويكتب هدف وغاية ،فعندما نحاول
ّ
احلسني × وآل بيت النبي | تكون هذه املحاولة للوصول إىل مقدار من
املعرفة.
وليس للمعرفة حدود ،فك ّلام بحث اإلنسان ك ّلام حت ّققت املعرفة عنده،
معني بل يمكن ذلك يف كل أبواب احلياة،
وليست معرفة النفس حمصورة يف باب ّ
مع تفاوت يف هذه األبواب ،لذلك جيد القارئ يف أبحاثنا مواضيع متعدّ دة عىل
خالف ما تعارف من احلرص ،وهنا نحاول اإلشارة ولو تلميحا إىل أساس اإليامن
والتوحيد ،وهو معرفة اإلنسان نفسه.
يتلمس معرفة نفسه يف واقعها
ألن اإلنسان يصل إىل الغاية الكربى عندما ّ
وما يتع ّلق هبا ،وقد وردت آيات وأحاديث حول النفس ال حرص هلا ،ويكفي قوله
تعاىل﴿ :سنرَيِم آياتِنا ِيف ْاآل ِ
فاق ويف أنْف ِس ِه ْم حتى يتبني هل ْم أنه ْ
احلق﴾(.)2
ْ
من هذه اآلية ومثيالهتا ندرك األبعاد الواقعية ملعرفة النفس اإلنسانية.
وقفة عند درر من األحاديث حول النفس(:)3
عز من قائل﴿ :يا أ رَيا الذين
ولنقرأ هذه اآلية قبل إيراد األحاديث ،قال ّ
( )1بحار األنوار ج 25ص.21
( )2فصلت .53
( )3راجع أبحاثنا حول النفس ضمن آيات ب ّينات ،أكثر من مائتي آية.

رضك ْم م ْن ضل إِذا ْاهتد ْيت ْم إِىل اهلل م ْر ِجعك ْم مجيعا
آمنوا عل ْيك ْم أنْفسك ْم ال ي ر
فين ربئك ْم بِام كنْت ْم ت ْعملون﴾(.)1
من ظواهر هذه اآلية املباركة ندرك أمهية اهلداية ،ومعرفة اهلداية تتوقف
جمرد رسد الرواية.
عىل الدراية وليس ّ
فاملعرفة أساس يرفع عليه رصح البناء ألبراج النفس التي جعلها اهلل
سبحانه نقطة اإلرتكاز لإلنسان.
يقول أمري املؤمنني × :ا ْلع ِ
ارف م ْن عرف ن ْفسه وأ ْعتقها ونزهها ِم ْن ك رل
ما ي ْب ِعدها ويوبِقها.
اإلنْس ِ
ويقول × :أ ْفضل ا ْلع ْق ِل م ْع ِرفة ْ ِ
ان ن ْفسه ،فم ْن عرف ن ْفسه عقل
وم ْن ج ِهلها ضل.
ويقول × :م ْن عرف ن ْفسه فق ِد انْتهى إِىل غاي ِة ك رل م ْع ِرفة.
ويقول × :نال ا ْلف ْوز ْاألك ِ
ْرب م ْن ظ ِفر بِم ْع ِرف ِة الن ْف ِ
س(.)2
وقف ٌة:
التعرف ولو إمجاال
التعرف عىل النفس اإلنسان ّية فال بدّ من ّ
عندما نحاول ّ
عىل معرفة خالقها.
إن اآلية املتقدمة ﴿سنرَيِم آياتِنا ِيف ْاآل ِ
فاق ويف أنْف ِس ِه ْم حتى يتبني هل ْم أنه
ْ

( )1املائدة .105
( )2راجع األنوار الساطعة يف رشح الزيارة اجلامعة ج 1من ص.73

()1
ْ
تتضمن أصلني أساسيني للمعرفة ،مها اآلفاق واألنفس ،ومنهام ينطلق
احلق﴾
ّ

الفكر إىل أبواب املعرفة التي خلق ألجلها ،ألن اجلاهل ال قيمة لوجوده ،ولذا
اهل بِمع ِرف ِة ن ْف ِس ِه ج ِ
اجل ِ
جاء عن أمري املؤمنني × :ال ْجته ْل ن ْفسك فإِن ْ
اهل بِك رل
ْ
شء(.)2
ْ
فمعرفة األنفس أنفع املعارف كام ورد يف األخبار ،وكام أن معرفة اآلفاق ال
حدود هلا كذلك معرفة األنفس ،أوسع جماال ر
وأدق معرفة بام هلا من ارتباط مع
خالقها سبحانه ،ومنها تبدأ مسرية املعرفة نحو العامل األكرب:
وحتسب نفسك جرم صغري

وفيك انطوى العامل األكرب

وهنا نشري إىل قاعدة أساسية وهي أن معرفة األنفس ليست أمرا ممتنعا ،بل
حتتاج إىل بصائر صافية وعقول رزينة ،فالنفس هي امليدان األوسع ،ومعرفتها
بالواقع هي الفوز األكرب ،ويف حديث مهم ،دخل رجل اسمه جماشع فقال :يا
رسول اهلل كيف الطريق إىل معرفة احلق؟
فقال × :معرفة النفس(.)3
تنبي ٌه لذوي العقول من األجيال القادمة:
املتنوعة وخصوصا حول النفس ألجيال قادمة ،حتمل
نكتب هذه املواضيع ّ
معها معرفة أكرب ،وإدراكا أوسع ،وعلام قد يكون أنفع ،وكتابتنا هنا ما هي إال
( )1فصلت .53
( )2األنوار الساطعة ج 1ص.74
( )3بحار األنوار ج 67ص 72من حديث طويل مهم ذكرناه سابقا.

إشارات ملن يدرك ّ
حل رموزها ،ولذا ورد حول النفس الكثري ،وعلم األنفس ال
حدود له ،وقد قال أمري املؤمنني × :م ْن عرف ن ْفسه فق ِد انْتهى إِىل غاي ِة ك رل
م ْع ِرفة(.)1
من هنا ندرك أن أرسار احلياة والوجود ال تقف عند حدود.
وعندما نحاول رسم حروف حول النفس نجد بابا واسعا ،وأبواب النفس
فوق احلرص ،فهي قطب الرحى ملسرية اإلنسان.
وتارة نحاول البحث عن ذاهتا ،وتارة عن مصريها وصفاهتا ،ومهام يكن
التعرف عىل بعض جوانبها.
فال بدّ من ّ
وآيات النفس قد وردت يف القرآن الكريم بأكثر من عرشات اآليات ،ويف
كل آية إشارات من األرسار ،ففي آية اآلفاق الواردة ملعرفة احلق ..﴿ :ويف
أنْف ِس ِه ْم حتى يتبني هل ْم أنه ا ْحلق﴾(.)2
وعندما نقرأ آية خلقها﴿ :ونفس وما سواها﴾ ندرك املعاين التي تتعلق
بالسلوك والتقوى ﴿فأهلمها فجورها وتقواها﴾ ،هذه النفس التي يدور مدارها
اإلنسان هي نقطة اإلرتكاز يف دائرة احلياة ،ولذا نجد أن النبي | واألئمة
األطهار^ قد أوضحوا لنا الكثري حول النفس.
يقول إمام املتقني × :إِن الن ْفس جل ْوهرة ن ِفيسة م ْن صاهنا رفعها ،وم ِن
ا ْبتذهلا وضعها( .)3وهلذه اجلوهرة أرسار وأرسار..
( )1ميزان احلكمة ج 6ص.141
( )2فصلت .53
( )3ميزان احلكمة ج 10ص.125

محل مسؤوليات عديدة ،وال ّ
شك أن بعضها أوىل
اإلنسان يف هذه الدنيا قد ر
من بعض ،وعند التأمل نجد ّ
كل ذلك عائدا للنفس اإلنسانية ،من هنا وجب
علينا البحث حوهلا ،وقد رسم لنا أهل البيت ^ الطريق الواضح ملن أراد نجاة
نفسه.
قال الصادق × :م ْن رعى ق ْلبه ع ِن ا ْلغ ْفل ِة ون ْفسه ع ِن الش ْهو ِة وع ْقله ع ِن
اجله ِل فقدْ دخل ِيف ِديو ِ
ان املتن رب ِهني ،ثم م ْن رعى عمله ع ِن ْاهلوى و ِدينه ع ِن ا ْلبِدْ ع ِة
ْ ْ
مجل ِة الص ِ
وماله ع ِن ْ
احلني.
احلرا ِم فهو ِم ْن ْ
قال رسول اهلل | :طلب ا ْل ِع ْل ِم ف ِريضة عىل ك رل م ْسلِم وم ْسلِمة وهو
ِع ْلم ْاأل ْنف ِ
س(..)1
من هنا ندرك أن علم األنفس هو امليزان ّ
لكل إنسان ،ومن هذا العلم ندخل
جلميع العلوم ،وندرك أيضا أن علم اآلفاق جعل مع علم األنفس ،وهذا العلم
ليس كبق ّية العلوم ،فهو الكنز املخبأ يف ذات اإلنسان وليس يف مكان آخر.
مما هو معلوم أن هناك مسالك عديدة إلصالح النفس البرشية ،وأمهها ما
خمتص بالقرآن احلكيم ،وفيه من أنواع الرتبية ما يسمو باإلنسان إىل أعىل
هو
ٌّ
املراتبّ ،
فإن علوم القرآن ومعارفه ترفع الرذائل عن النفس ،ويتح ّقق ذلك عندما
والقوة.
العزة،
ندرك ونعمل عىل حقيقتني أساس ّيتني ،ومهاّ :
ّ
( )1بحار األنوار ج 67ص.68

ويناهلام اإلنسان عندما يربط هذه النفس باهلل سبحانه حيث قال اهلل تعاىل:
عز اسمه ﴿ :أن ا ْلقوة هلل مجيعا﴾(.)2
﴿إِن ا ْل ِعزة هلل مجيعا﴾( ،)1ويقول ّ
يقول صاحب ميزان احلكمة :والتحقق هبذا العلم احلق ال يبقى موضوعا
لرياء ،وال سمعة ،وال خوف من غري اهلل وال رجاء لغريه ،وال ركون إىل غريه،
فهاتان القضيتان إذا صارتا معلومتني لإلنسان تغسالن كل ذميمة وصفا أو فعال
عن اإلنسان وحتليان نفسه بحلية ما يقابلها من الصفات الكريمة اإلهلية من
التقوى باهلل ،والتعزز باهلل وغريمها من مناعة وكربياء واستغناء وهيبة إهلية
ربانية(.)3

نقف هنيئة عند هذا العنوان ،وهو كيف يمكننا إصالح أنفسنا؟
نقول وبه نستعنيّ :
كل خملوق يف هذا الوجود متوقف عىل سبب أو أسباب،
ومما ال ّ
شك فيه أن النفس البرشية إذا صلحت يصلح اإلنسان ،وهذا الصالح
ينعكس عىل ّ
كل أبعاد احلياة ،سواء يف هذه الدنيا أو يف اآلخرة التي هي دار البقاء.
يقول أمري املؤمنني × :سبب صالح النّفس العزوف عن الدّ نيا(.)4
لذلك نحاول اإلشارة إىل هذه الغاية الكربى ،واألحاديث الرشيفة تضع
( )1يونس .65
( )2البقرة .165
( )3ميزان احلكمة ج 10ص.140
( )4ميزان احلكمة ج 10ص.143

لنا موازين لتطبيق هذه املهمة الكبرية التي ال يمكن جتاهلها يف مسرية حياتنا.
لنقرأ جيدا ما قاله سيد البلغاء وإمام األتقياء ،قال × :ال ت ْرت ِك ِ
اال ْجتِهاد
ّ
ِيف إِ ْصال ِح ن ْف ِسك ،فإِنه ال ي ِعينك عل ْيها إِال ِْ
اجلدر .
ويقول × :صالح الن ْف ِ
س جماهدة ْاهلوى(.)1
واملجاهدة ليست كالما يقال ،بل هي عمل ٌّ
ومهمة كبرية خلق
شاق
ّ
اإلنسان ألجلها ،وعليها تدور سنّة احلياة.
وقفة:
لنقف أمام أنفسنا وقفة منصف ونضعها يف ميزان الواقع العميل ،ونحاسبها
ّ
أدق حماسبة كام حياسب الرشيك رشيكه.
ّ
احلقيقي عند املعصوم ال عند سواه ،فمن عدل إىل غريه فقد وقع
إن امليزان
ّ
يف التيه ،وهنا نشري إىل ميزان العدل ،يقول أمري املؤمنني × :فساد ْاأل ْخال ِق
بِمعارش ِة السفه ِ
اء ،وصالح ْاأل ْخال ِق بِمنافس ِة ا ْلعقال ِء.
ر
و ْ
اخل ْلق أ ْشكال فـ ﴿ك ٌّل ي ْعمل عىل شاكِلتِ ِه﴾.
والناس إِ ْخوان فمن كان ْت إِ ْخوته ِيف غ ِري ذ ِ
ات اهلل فإِهنا حتوز عداوة وذلِك
ْ
ْ
ق ْوله تعاىل ﴿ ْاأل ِخالء ي ْوم ِئذ ب ْعضه ْم لِب ْعض عد ٌّو إِال املت ِقني﴾(.)2
عندما نحاول التحدّ ث عن صالح وإصالح النفس البرشية التي هي نقطة
( )1ميزان احلكمة ج 10ص.143
( )2بحار األنوار ج 75ص.82

االرتكاز لسعادة اإلنسان يف الدارين ،نجد من الرضوري أن يكون صالحها من
داخلها ،ولذا قال أمري املؤمنني × :ال ت ْرت ِك ِ
اال ْجتِهاد ِيف إِ ْصال ِح ن ْف ِسك فإِنه ال
ي ِعينك عل ْيها إِال ِْ
اجلدر (.)1
إلصالح النفس أبعاد يف حياة اإلنسان ،وهذا املعنى يبدأ من ذات النفس،
فالداء والدواء كامن يف ذاهتا ،وقد حدّ د ذلك أمري املؤمنني × بكثري من ِحك ِمه
احلمية عن لذ ِ
ِ
وبالغته ،قال × :دواء الن ْف ِ
ات الدر نْيا(.)2
ْ
س الص ْوم ع ِن ْاهلوى و ْ ْ

ومعلوم أن هتذيب النفس يبدأ من داخلها ،وهذا التهذيب يرتكز عىل
أسس وقواعد ثابتة ،وهذه األسس تؤخذ ممّن محلوا أرسار الوجود ورساالت
احلياة ،وأمانات اخلالق خللقه ،وهم أهل بيت العصمة ^ ،فقد جاء ِيف خ ِرب
اعتدل ي ْوماه فهو م ْغبون ،وم ْن
الش ْي ِخ الش ِام ري :قال أ ِمري امل ْؤ ِمنِني × :يا ش ْيخ م ِن ْ
كان ِ
ت الدر نْيا ِمهته ْاشتد ْت ح ْسته ِعنْد فِر ِاقها ،وم ْن كان غده رش ي ْوم ْي ِه فم ْحروم،
ال ما ر ِزئ ِمن ِ
وم ْن مل يب ِ
آخرتِ ِه إِذا سلِم ْت له دنْياه فهو هالِك ،وم ْن مل ْ يتعاه ِد
ْ
ْ
الن ْقص ِم ْن ن ْف ِس ِه غلب عل ْي ِه ْاهلوى ،وم ْن كان ِيف ن ْقص فامل ْوت خ ْري له(.)3
أقسام العلامء :يف كتاب منية املريد عن بعض املح ّققني قال:
ا ْلعلامء ثالثة:
ع ِامل بِاهلل غَ َي ع ِاملٍ بِ َأم ِر اهلل فهو عبد استول ِ
ت امل ْع ِرفة ْ ِ
اإل ِهلية عىل ق ْلبِ ِه فصار
ْ ْ ْ
ْ َ
ْ
َ ٌ
( )1ميزان احلكمة ج 10ص.143
( )2ميزان احلكمة ج 10ص.144
( )3بحار األنوار ج 68ص.181

اجلال ِل وا ْلكِ ِربي ِ
م ْست ْغرقا بِمشاهد ِة ن ِ
ور ْ
اء ،فال يتفرغ لِتع رل ِم ِع ْل ِم ْاأل ْحكا ِم إِال ما ال
ْ
بد ِمنْه.
احلالل و ْ
َو َع ِامل ٌ بِ َأ ْم ِر اهلل غ ََْي َع ِاملٍ بِاهلل وهو ال ِذي عرف ْ
احلرام ودق ِائق
ْاأل ْحكا ِم لكِنه ال ي ْع ِرف أ ْرسار جال ِل اهلل.
احلدر امل ْشرت ِك بني عاملِ املعقوال ِ
َو َع ِامل ٌ بِاهلل وبِ َأ ْم ِر اهلل فهو جالِس عىل ْ
ت وعاملِ
ْ
ْ
املحسوس ِ
ب له وتارة مع ْ
ات ،فهو تارة مع اهلل بِ ْ
اخل ْل ِق بِالشفق ِة والر ْمح ِة ،فإِذا
احل ر
ْ
اخل ْل ِق صار معهم كو ِ
رجع ِم ْن ر رب ِه إِىل ْ
احد ِمنْه ْم كأنه ال ي ْع ِرف اهلل ،وإِذا خال بِر ربه
ْ
م ْشت ِغال بِ ِذك ِْر ِه و ِخدْ متِ ِه فكأنه ال ي ْع ِرف ْ
اخل ْلق.
ِ
الصدر ِيقني وهو املراد بِق ْول ِ ِه | :س ِائ ِل ا ْلعلامء
فهذا سبِيل امل ْرسلني و ر
وخال ِ ِ
احلكامء وجال ِ ِ
ط ْ
س ا ْلكرباء.
فاملراد بِق ْول ِ ِه | :س ِائ ِل ا ْلعلامء :ا ْلعلامء بِأ ْم ِر اهلل تعاىل غ ْري ا ْلعاملِني بِاهلل
االستِ ْفت ِ
ِ
فأمر بِمساءلتِ ِهم ِعنْد ْ ِ
اء.
احلاجة إِىل ْ
ْ
وأما ْ
احلكامء :فهم ا ْلعاملِون بِاهلل ال ِذين ال ي ْعلمون أو ِامر اهلل فأمر
بِمخالطتِ ِه ْم.
وأما ا ْلكرباء فهم ا ْلعامل ِون ِهبِام فأمر بِمجالستِ ِه ْم ِألن ِيف جمالستِ ِه ْم خ ْري الدر نْيا
و ْاآل ِخرة(..)1

مما هو معلوم أن العوامل ثالثة:
( )1منية املريد ص.124

.1

احلس والدنيا.
عامل ّ

.2

وعامل الغيب والعقبى.

.3

وعامل القدس واملأوى.

ومما هو واضح ألهله أن املسافرين عىل أصناف ثالثة:
.1

صنف يسافر يف الدنيا ورأس ماله املتاع والثروة ،وربحه املعصية
والندامة.

.2

وصنف يسافر إىل اآلخرة ورأس ماله العبادة وربحه اجلنّة.

.3

وصنف يسافر إىل اهلل تعاىل ورأس ماله املعرفة ،وربحه اجلنّة.

إن املعرفة أصل ّ
ومن هنا قالواّ :
كل سعادة ،واجلهل رأس كل شقاوة(.)1

إذا أراد اإلنسان أن يقرأ مسري وسفر حياته جيد نفسه أنه يبدأ بعوامل
املحسوسات ،ويقطع املسافة من عامل إىل آخر.
املرحلة األوىل هي رغبة النفس وهواها يف املحسوسات ،وهذا يتناسب
يتلهى الولد بأبسط املحسوسات ،ويرض
وصورة الطبع
واحلس ،لذلك ّ
ّ
ويغضب هلا إن وجدت أو فقدت ،فقد يشيب ويبقى متلهيا هبا ،وقد يتجاوزها
ملا هو أرفع وأسمى ،فإذا جتاوز عن هذه املرحلة باختياره يدخل يف مرحلة ثانية،
وهي صورة النفس ،التي هي ّأول درجات اإلنسان ،وهذه املرحلة فيها حمطات
بترصف.
( )1راجع األنوار الساطعة ج 1من صّ ،139

عديدة ،بعضها أرقى من بعض.
فإذا جتاوزها ينتقل إىل مرحلة ثالثة ،وهي :صورة العقل ومنازله( ،)1ومن
هنا يصبح مؤهال ملا هو فوق املحسوسات ،وهو الدخول يف األنوار.

ممّا هو معلوم أن األلفاظ إشارات وقوالب للمعاين ،واإلنسان هو املم ّيز
عن بقية املخلوقات إلدراكها.
ولفظ النور والنار قد ورد بكثري من اآليات والروايات ،حيث ال شء من
املحسوسات أوضح لدى اإلنسان من النور ،فأقَص ما يمكن إدراكه بالعقل عند
اإلنسان أن ينعم بالنور ،فقد يتخ ّيل بعض الناس أن النور هو الضوء املحسوس،
ولكنه أسمى وأعىل من ذلك.
وهذا ال يدرك إال بنور العقل ،وعقل اإلنسان دائام يسعى ويطلب جوهر
النور.
من هنا حارت العقول بإدراك ما هو جمهول ،فاإلنسان بمسرية حياته قد
يتلمس ويصل إىل معدن النور ،وقد ّ
يضل فيصل إىل جحيم النار ،وليس لإلنسان
ّ
الوصول لغريمها يف هناية املطاف.
وآيات النور من ّ
أدق األرسار ومن أوضح الواضحات.
لنقرأ هذه اآلية﴿ :ربنا أ ْمت ِ ْم لنا نورنا﴾(.)2
( )1راجع األنوار الساطعة ج 1من ص.140
( )2التحريم .8

وتتضمن اآلية أرسارا ومعاين ومواضيع عديدة ،وفيها﴿ :نوره ْم ي ْسعى
ب ْني أ ْيدَيِ ْم وبِأ ْي ِ ِ
امهنم﴾.
هذا النور هو الغاية الكربى التي يصل إليها اإلنسان ،ولست هنا يف سياق
التفسري وإنام أحاول اإلشارة لذوي البصائرّ ،
لعل جيال يأيت يسعى جاهدا نحو
هذا النور بآلة العقل ونور املعرفة.
ّ
فإن اجتامعهام (العقل واملعرفة) ينتج عنه ما ال يكتب عىل الورق ،أو يرسم
باحلروف ،أو تناله الكلامت.
وقد ورد يف األدعية النبوية ما فيه اإلشارات ّ
لكل هذه املعاين ،منها :اللهم
اجع ْل ِيل نورا ِيف ق ْلبِي ونورا ِيف ب ِ
رصي ونورا ِيف س ْم ِعي(..)1
ْ
وهنا أرسم حروفا من حديث فيه أرسار :ع ْن ع ِ ريل ْب ِن سو ْيد قال :كت ْبت إِىل
احل ْب ِ
احلس ِن موسى × وهو ِيف ْ
أ ِِب ْ
س ِكتابا أ ْسأله ع ْن حال ِ ِه وع ْن مس ِائل كثِرية
احتبس ْ
اجلواب عيل أ ْشهرا ،ثم أجابنِي بِجواب ه ِذ ِه ن ْسخته:
ف ْ
بِ ْس ِم اهلل الر ْمح ِن الر ِحي ِم
احل ْمد هلل ا ْلع ِيل ا ْلعظِي ِم ال ِذي بِعظمتِ ِه ون ِ
ْ
ور ِه أ ْبرص قلوب امل ْؤ ِمنِني ،وبِعظمتِ ِه
ر
ور ِه ابتغى من ِيف السامو ِ
ِِ
ور ِه عاداه ْ ِ
ون ِ
ات وم ْن ِيف ْاأل ْر ِ
ض
ْ
اجلاهلون ،وبِعظمته ون ِ ْ
إِلي ِه ا ْلو ِسيلة بِ ْاأل ْعام ِل امل ْختلِف ِة و ْاألدي ِ
ان املتضاد ِة فم ِصيب وخمْطِئ وض ٌّال وم ْهتد
ْ
ْ
وس ِميع وأص رم وب ِصري وأ ْعمى ح ْريان.

( )1بحار األنوار ج 84ص.355

ف ْ
احل ْمد هلل ال ِذي عرف ووصف ِدينه حممد |(..)1

رور ،يا من رور الن ِ
وقد ورد بدعاء اجلوشن الكبري هذه الكلامت :يا نور الن ِ
رور،
رور ،يا مقدر ر الن ِ
رور ،يا مد ربر الن ِ
يا خالِق الن ِ
رور ،يا نور ك رل نور ،يا نورا ق ْبل ك رل نور،
يا نورا ب ْعد ك رل نور ،يا نورا ف ْوق ك رل نور ،يا نورا ل ْيس ك ِم ْثلِ ِه نور(..)2
هذه التعابري واآليات حول النور هي إشارات وهلا أبعاد ،ومعلوم أن هلذه
األلفاظ مراتب ومعان ودرجات ،ويكفي بياهنا ألويل األلباب يف قوله سبحانه:
﴿قدْ جاءك ْم ِمن اهلل نور وكِتاب مبني﴾(.)3
والنور هنا إشارة إىل النبي | واألئمة ^ ،والكتاب هو القرآن
الكريم ،والقرآن احلكيم له ظاهر وباطن ،والباطن فيه األرسار التي يدرك معانيها
األبرار ،وليس لألرسار حدود ،وعلمها عند اخلالق املعبود.

الس واألرسار ،ندرك أنّنا نخوض يف جلج
عندما نحاول الكتابة عن ّ
البحار ،وال ضري أن نسبح عىل الشواطئ حيث ٌّ
كل يغوص بمقدار قدرته.
وتبقى أرسار احلسني × هي البحور التي يدور عىل شواطئها ذوو
ودرة من هناك ،حيث ال نتمكّن من
درة من هذا اجلانب ّ
األفكار ،من هنا نأخذ ّ
الغوص الكامل وال من قطع املسافة ،فليعذرنا القارئ الكريم ،فيام جيد من لقطة
هنا أو هناك.
( )1الكايف ج 8ص.124
( )2البلد األمني ص.406
( )3املائدة .15

هذا احلديث الذي وضعناه عنوانا ،فيه مناهج حياة ،وهو مطابق لكثري من
اآليات ،واإلنسان بحاجة دائام ملعرفة ما ينجيه وما يسعده يف الدارين.
قال تعاىل﴿ :و إِ ْن جاهداك عىل أ ْن ت ْ ِ
رشك ِب ما ل ْيس لك بِ ِه ِع ْلم فال ت ِط ْعهام
و ِ
صاح ْبهام ِيف الدر نْيا م ْعروفا﴾(.)1
مصباح الرشيعة قال الص ِ
ادق × :بِ رر ا ْلوالِد ْي ِن ِم ْن ح ْس ِن م ْع ِرف ِة ا ْلع ْب ِد
بِاهلل ،إِ ْذ ال ِعبادة أرسع بلوغا بِص ِ
احبِها إِىل ِرض اهلل ِم ْن ح ْرم ِة ا ْلوالِد ْي ِن امل ْسلِم ْ ِ
ني
ْ
ِ
ِ
ِ
لِو ْج ِه اهلل تعاىلِ ،ألن حق ا ْلوالد ْي ِن م ْشت ٌّق م ْن ح رق اهلل تعاىل إِذا كانا عىل منْهاجِ
الدر ِ
السنة(..)2
ين و ر
حتملوا أرسار الوحي
أرسار اآليات واألحاديث يعرف كنهها الذين ّ
والتنزيل ،وليس ّ
كل ظاهر يؤخذ بال دليل وبرهان ،وعندما نبحث يف أعامق احلياة
والتاريخ نجد الكثري ممّن وقع يف املعصية املهلكة.
املتضمن نوعا من األرسار التي حاد عنها الكثري
لنرسم هنا هذا احلديث
ّ
من الغابرين ،وأكثر منهم من احلارضين ،ومل تزل أجيال من البرش تقع فريسة!
مع حذف األسانيد:
احلس ْني × عىل ع ْب ِد اهلل ْب ِن ع ْم ِرو ْب ِن ا ْلع ِ
مر ْ
اص فقال ع ْبد اهلل :م ْن أحب
ض إِىل أ ْه ِل السام ِء ف ْلينْظ ْر إِىل هذا امل ْجت ِ
ب أ ْه ِل ْاأل ْر ِ
از.
أ ْن ينْظر إِىل أح ر
احلس ْ ِ
اخلدْ ِر ري إِىل ْ
فام كل ْمته منْذ لي ِايل ِص رفني ،فأتى بِ ِه أبو س ِعيد ْ
ني × فقال
ب أ ْه ِل ْاأل ْر ِ
له ْ
ض إِىل أ ْه ِل السام ِء وتقاتِلنِي وأ ِِب ي ْوم
احلس ْني :أ ت ْعلم أ رين أح ر
( )1لقامن .15
( )2بحار األنوار ج 71ص.77

ِص رفني؟ واهلل إِن أ ِِب خل ْري ِمنري.

است ْعذر وقال :إِن النبِي | قال ِيل :أطِ ْع أباك.
ف ْ
فقال له ْ
احلس ْني × :أ ما س ِم ْعت ق ْول اهلل تعاىل ﴿وإِ ْن جاهداك عىل أ ْن
تِْ
رشك ِِب ما ل ْيس لك بِ ِه ِع ْلم فال تطِ ْعهام﴾
ول اهلل | :إِنام الطاعة الطاعة ِيف املعر ِ
وق ْول رس ِ
وف.
ْ
وق ْوله :ال طاعة مل ِ ْخلوق ِيف م ْع ِصي ِة ْ
اخلال ِ ِق(.)1

احلق وأهله أثناء
من هذا احلديث وشبهه ندرك مدى االنحراف عن معرفة ّ
التطبيق العميل ،فالنظريات والعموميات تدركها معظم الناس ،ولكن يبقى
امليزان الصحيح عند حتديد املصاديق العمل ّية أثناء مسرية احلياة ،وهنا تكمن
األرسار.
قال الص ِ
احلس ْ ِ
ادق × :إِن أيام ز ِائ ِري ْ
ني ْب ِن ع ِ ٍّيل × ال تعدر ِم ْن
آج ِ
اهل ْم(.)2
ويف رواية أيضا :ل ْو أن أحدك ْم حج د ْهره ثم مل ْ يز ِر ْ
احلس ْني ْبن ع ِ ٍّيل ×
اركا ح ّقا ِم ْن حق ِ
وق رس ِ
احلس ْ ِ
لكان ت ِ
ول اهلل |ِ ،ألن حق ْ
ني × ف ِريضة ِمن
اهلل تعاىل و ِ
اجبة عىل ك رل م ْسلِم(.)3
( )1بحار األنوا ج 43ص.297
( )2هتذيب األحكام ج 6ص.43
( )3هتذيب األحكام ج 6ص.42

للحسني × أرسار جامعة ّ
لكل مسرية احلياة يف الدارين ،وهذه األرسار
يعرفها من يبحث يف أغوار الكنوز التي حتتاج إىل وسائلها.
ع ْن ع ِ ريل ْب ِن أ ِِب طالِب × قال :ملا حرض ْت فاطِمة ÷ ا ْلوفاة دعتْنِي
فقالت :أ من ِْفذ أنْت و ِصيتِي وع ْه ِدي؟
قال :ق ْلت :بىل أن ِْفذها.
فأ ْوص ْت إِل ْي ِه وقال ْت :إِذا أنا ِم رت فا ْدفِنري ل ْيال وال ت ْؤ ِذنن رجل ْ ِ
ني ذك ْرهتام.
ِ
اجتمع إِل ْيها نِساء امله ِ
اج ِرين و ْاألنْصار فق ْلن :ك ْيف
قال :فلام ْاشتد ْت علتها ْ
أصبح ِ
ت يا بِنْت رس ِ
ول اهلل ِم ْن ِعلتِ ِك؟
ْ ْ
فقال ْت(:)1

 ..أ ْصب ْحت واهلل ع ِائفة لِدنْياكن قالِية ل ِ ِرجالِكن ،لف ْظته ْم ب ْعد أ ْن عج ْمته ْم،
ربهت ْم.
وشن ْأهت ْم ب ْعد أ ْن س ْ
فق ْبحا لِفل ِ
ب ب ْعد ِْ
احلدر  ،والل ِع ِ
ول ْ
اجلدر  ،وق ْر ِع الصف ِاة وصدْ ِع ا ْلقن ِاة وخط ِل
ْاآلر ِاء وزل ِل ْاألهو ِاء ،وبِ ْئس ما قدم ْت هلم أنْفسهم أ ْن س ِ
خط اهلل عل ْي ِه ْم ،و ِيف
ْ
ْ
ْ
ا ْلع ِ
ذاب ه ْم خالِدون.
ال جرم لقدْ قلدْ هت ْم ِر ْبقتها ومح ْلته ْم أ ْوقتها وشننْت عل ْي ِه ْم غارها ،فجدْ عا
وع ْقرا وب ْعدا ل ِ ْلق ْو ِم الظاملِني.
اع ِد النربو ِة والدالل ِة ومهبِ ِ
اِس الرسال ِة وقو ِ
و ْحيهم أنى ز ْعزعوها عن رو ِ
ط
ْ
ْ
ر
ْ
( )1بحار األنوار ج 43ص.159

ني والطبِ ِ
وح ْاأل ِم ِ
ني بِأم ِ
ور الدر نْيا والدر ِ
ين أال ذلِك هو ْ
الر ِ
اخل ْسان املبِني.
ر
وما ال ِذي نقموا ِم ْن أ ِِب ْ
احلس ِن؟
نقموا ِمنْه واهلل نكِري س ْي ِف ِه و ِقلة مباالتِ ِه بِحت ِْف ِه و ِشدة و ْطأتِ ِه ونكال و ْقعتِ ِه
وتنمره ِيف ذ ِ
ات اهلل.
ر

احلج ِة ا ْلو ِ
وتاهلل ل ْو مالوا ع ِن املحج ِة الال ِئح ِة وزالوا ع ْن قب ِ
ول ْ
اضح ِة لرده ْم
إِل ْيها ومحله ْم عل ْيها ولسار ِهبِ ْم س ْريا سجحا ،ال يكْلم ِخشاشه وال يكِ رل س ِائره وال
يم رل ر ِ
اكبه ،وأل ْورده ْم منْهال ن ِمريا صافِيا ر ِو ّيا ت ْطفح ضفتاه وال يرتنق جانِباه،
ِ
رسا وإِ ْعالنا ومل ْ يك ْن حيىل ِمن ا ْل ِغنى بِط ِائل وال
وأل ْصدره ْم بِطانا ونصح هل ْم ّ
اهد ِمن الر ِ
اه ِل وشبع ِة ا ْلك رل ولبان هلم الز ِ
حيظى ِمن الدر نْيا بِن ِائل غري ري الن ِ
اغ ِ
ب
ْ
ْ ر
ْ
ادق ِمن ا ْلك ِ
والص ِ
اذ ِ
ب.
﴿ولو أن أهل ا ْلقرى آمنوا واتقوا لفتحنا علي ِهم بركات ِمن الس ِ
امء
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ضو ِ
و ْاأل ْر ِ
لك ْن كذبوا فأخ ْذناه ْم بِام كانوا يك ِْسبون﴾.
﴿وال ِذين ظلموا ِمن هؤ ِ
الء سي ِصيبه ْم س ريئات ما كسبوا وما ه ْم
ْ
بِم ْع ِج ِزين﴾.
ِ
أال هلم ف ِ
ب فعجب ق ْوهل ْم.
استم ْع ،وما ع ْشت أراك الد ْهر عجبا ،وإِ ْن ت ْعج ْ
ْ
ِ
ِ
استندوا ،وعىل أ ري ِعامد ا ْعتمدوا ،وبِأي ِة ع ْروة
ل ْيت ش ْع ِري إِىل أ ري سناد ْ
ِ
احتنكوا.
متسكوا ،وعىل أية ذ ررية أ ْقدموا و ْ
ِ ِ
ِ
است ْبدلوا واهلل الذنابى
لبِ ْئس امل ْوىل ول ِب ْئس ا ْلعشري ،وبِ ْئس للظاملني بدالْ ،
بِا ْلقو ِ
اد ِم وا ْلعجز بِا ْلك ِ
اه ِل ،فر ْغام مل ِعاطِ ِ
حي ِسنون صنْعا ،أال
حيسبون أهن ْم ْ
س ق ْوم ْ
إِهنم هم امل ْف ِسدون و ِ
لك ْن ال ي ْشعرون.
ْ

و ْحيه ْم ﴿أ فم ْن َْي ِدي إِىل ْ
احل رق أح رق أ ْن يتبع أم ْن ال َيِدر ي إِال أ ْن َْيدى فام

لك ْم ك ْيف ْحتكمون﴾.

ِ
ِ
احتلبوا ِم ْلء ا ْلق ْع ِ
ب دما عبِيطا
أما لع ْم ِري لقدْ لقح ْت فنظرة ر ْيثام تنْتج ،ثم ْ
وذعافا مبِيدا ،هنالِك خيْس امل ْبطِلون ،وي ْعرف التالون ِغب ما أ رسس ْاألولون.
ثم طِيبوا ع ْن دنْياك ْم أنْفسا وا ْطم ِئنروا ل ِ ْل ِفتْن ِة ج ْأشا وأ ْب ِرشوا بِس ْيف ص ِ
ارم
ِ
ِ
ِ
استِ ْبداد ِمن الظاملِني يدع ف ْيئك ْم ز ِهيدا
وس ْطوة م ْعتد غاشم و ِهب ْرج شامل و ْ
مجعك ْم ح ِصيدا ،فيا ح ْسة لك ْم وأنى بِك ْم وقدْ ع ِمي ْت عل ْيك ْم ،أ ن ْل ِزمكموها
و ْ
وأنْت ْم هلا ِ
كارهون(...)1
وهذا حديث رشيف عن رسول اهلل | فيه إشارات من األرسار ،ننقله
بحذف األسناد :وأما ابنتِي فاطِمة فإِهنا سيدة نِس ِ
اء ا ْلعاملِني ِمن ْاألولِني و ْاآل ِخ ِرين
ر
ْ
ادي و ِهي ر ِ
و ِهي ب ْضعة ِمنري و ِهي نور عينِي و ِهي ثمرة فؤ ِ
وحي التِي ب ْني جنْبي
ْ
احل ْوراء ْ ِ
و ِهي ْ
اإلن ِْسية متى قام ْت ِيف ِحمْر ِاهبا ب ْني يد ْي ر رهبا جل جالله زهر نورها
ب ِأل ْه ِل ْاأل ْر ِ
مل ِال ِئك ِة السام ِء كام ي ْزهر نور ا ْلكواكِ ِ
ض ،ويقول اهلل عز وجل
مل ِال ِئكتِ ِه :يا مال ِئكتِي انْظروا إِىل أمتِي فاطِمة س ريد ِة إِم ِائي ق ِائمة ب ْني يدي ت ْرت ِعد
فر ِائصها ِم ْن ِخيفتِي ،وقدْ أ ْقبل ْت بِق ْلبِها عىل ِعباد ِيت ،أ ْش ِهدك ْم أ رين قدْ آمنْت ِشيعتها
ِمن النار(..)2
وقد تقدّ م احلديث املهم :عن حذيفة ب ِن ا ْليام ِن قال :رأيت النبِي | ِ
آخذا
ْ
ْ ْ ْ

( )1بحار األنوار ج 43ص.160
( )2بحار األنوار ج 43ص ،172واحلديث طويل حتسن مراجعته.

احلس ْ ِ
ني ْب ِن ع ِ ٍّيل × وهو يقول :يا أ رَيا الناس هذا ْ
بِي ِد ْ
احلس ْني ْبن ع ِ ٍّيل فا ْع ِرفوه فو
اجلن ِة و ِحم ربي ِحم رب ِيه ِيف ْ
اجلن ِة و ِحم رب ِيه ِيف ْ
ال ِذي ن ْف ِيس بِي ِد ِه إِنه ل ِفي ْ
اجلن ِة(.)1
وقف ٌة مع األحاديث الرشيفة:
كام قلنا سابقا ونكرر دائام :قد تأيت أجيال تعرف حقيقة أهل بيت النبوة
عليهم الصالة والسالم ،وخصوصا أرسار احلسني × ،فك ّلام طال الزمن
واأليام ك ّلام انكشف الظالم وبان احلق لذي عينني.
ِِ
ِ ِ
ب
ع ْن أ ِِب ج ْعفر × قال :قال رسول اهلل | ألم ِري امل ْؤمنني × :اكْت ْ
ما أ ْم ِيل عل ْيك.
قال :يا نبِي اهلل أ ختاف عيل الن ْرسيان؟
فقال :ل ْست أخاف عل ْيك الن ْرسيان ،وقدْ دع ْوت اهلل لك أ ْن حي رفظك وال
ِ
ِ
ب لِرشك ِائك.
ينْسيك ،ولك ِن اكْت ْ

قال :ق ْلت :وم ْن رشك ِائي يا نبِي اهلل؟
قالْ :األ ِئمة ِم ْن و ْل ِدكِ ِ ،هب ْم ت ْسقى أمتِي ا ْلغ ْيث و ِهبِ ْم ي ْستجاب دعاؤه ْم
و ِهبِ ْم ي ْ ِ
رصف اهلل عنْهم ا ْلبالء و ِهبِ ْم تن ِْزل الر ْمحة ِمن السام ِء ،وهذا أوهل ْم وأ ْومأ بِي ِد ِه
احلس ْ ِ
احلس ِن × ،ثم أ ْومأ بِي ِد ِه إِىل ْ
إِىل ْ
ني × ،ثم قال |ْ :األ ِئمة ِم ْن و ْل ِد ِه(.)2
إن ما نجده يف األخبار عن األنبياء ^ هو من أرسار احلياةّ ،
وكل ما
أخربوا به نراه يتح ّقق عىل أرض الواقع مهام طال الزمن وتعاقبت الدهور ،ومن

( )1بحار األنوار ج 43ص.262
( )2كامل الدين ومتام النعمة ج 1ص.207

بتجرد جيد ذلك بال ريب وال شك ،وهذا ما أثبتته الوقائع منذ عصور
يبحث
ّ
ودهور ،وخصوصا ما يتعلق باإلمام احلسني × منذ والدته وحتى عرصنا
احلارض.
ومن يبرص بعني احلقيقة يدرك ويعرف ما هو آت ،وهذا ك ّله موجود
ومغمور يف ط ّيات الكتب واألحاديث الصحيحة ..وقل اعملوا..
عندما نرسم حديثا هنا أو هناك نقصد تنبيه العقول نحو احلجج ^،
تتحمل
حيث ودائع األرسار خمزونة لدَيم ،وإنام أفاضوا علينا منهم بمقدار ما
ّ
عقولنا وهتتدي إىل طريق النجاة ،وعندما نتد ّبر يف هذا الوجود ويف حقيقة
اإلنسان نجد أن ّ
كل ذلك قد أفاضه اهلل تعاىل من عوامل األرسار ،بدء من اخلليقة
مرورا ّ
بكل مراحل اإلنسان الذي هو قطب رحى املخلوقات.
ولذا عندما نقارن بني القرآن الصامت والقرآن الناطق نجد املطابقة بينهام،
واحلقيقة واضحة عند ذوي األلباب ،وهذا ما نريد التن ّبه إليه.

الرضا × :ن ْحن حجج اهلل ِيف خ ْل ِق ِه
وهنا نرسم هذا احلديث ،قال ر
ِ
ِ ِ ِِ
رس ِه ،ون ْحن كلِمة الت ْقوى وا ْلع ْروة ا ْلو ْثقى ،ون ْحن
وخلفاؤه يف عباده وأمناؤه عىل ر
شهداء اهلل وأ ْعالمه ِيف ب ِريتِ ِه.
ِ
اموات و ْاأل ْرض أ ْن تزوال ،وبِنا ين رزل ا ْلغ ْيث وينْرش
بِنا ي ْم ِسك اهلل الس
الر ْمحة ،وال ختْلو ْاألرض ِمن ق ِائم ِمنا ظ ِ
اهر أ ْو خاف ول ْو خل ْت ي ْوما بِغ ْ ِري حجة
ْ
ْ
ملاج ْت بِأ ْهلِها كام يموج ا ْلب ْحر بِأ ْهلِ ِه(.)1
عندما نقرأ مثل هذه األحاديث ،ال ينبغي وزن معانيها عىل عقولنا
( )1كامل الدين ومتام النعمة ج 1ص.202

القارصة ،بل ال بدّ من الرجوع إىل موازين األرسار لدى األبرار ،وهنا نأخذ هذه
رسه).
ّ
الدرة من العبارة (وأمناؤه عىل ّ
(رس)..
لنتأ ّمل جيدا بلفظ (أمناء) و ّ
وعند التد ّبر ندرك أن منتهى األمانات ومعدن األرسار قد أودعه اهلل عند
النبي املختار | ،ونأخذ هنا شاهدا من ظواهر هذه اآلية القرآنية وهي قوله
سبحانه﴿ :أ فال يتدبرون ا ْلقرآن ولو كان ِمن ِعن ِْد غ ِري اهلل لوجدوا ِ
فيه ْ
اختِالفا
ْ
ْ
ْ
ْ
كثريا﴾(.)1
وتظهر بعض معاين هذه اآلية عندما نتد ّبر اآلية الالحقة ،وهي﴿ :وإِذا
اخلو ِ
ِ
ف أذاعوا بِ ِه ول ْو ر ردوه إِىل الرس ِ
ول وإِىل أ ِ
ويل ْاأل ْم ِر
جاءه ْم أ ْمر من ْاأل ْم ِن أ ِو ْ ْ
ِمنْه ْم لعلِمه الذين ي ْستنْبِطونه ِمنْه ْم ول ْو ال ف ْضل اهلل عل ْيك ْم ور ْمحته التب ْعتم
الش ْيطان إِال قليال﴾(.)2
نكرر القول أنا لسنا بصدد تفسري اآليات املباركة ،وإنام نأخذ منها ما يتالءم
ّ
مع املوضوع.
وقد ثبت ّ
أن أويل األمر هم األئمة املعصومون ^ ،وهم الذين يستنبطون
املعاين احلقيقية من اآليات القرآنية ،وهذا االستنباط ال يستخرج إال بالعقول
املؤيدة بروح القدس.
وعندما نرجع ألصل اللغة أو ما يشري إليه لفظ (االستنباط) نجد أن هذه
الكلمة ّ
تدل عىل استخراج شء ،واستنبطت املاء استخرجته ،واملاء نفسه إذا
( )1النساء .82
( )2النساء .83

استخرج نبط ،ومعنى ذلك :هو اخراج شء من باطن شء أو قعره ،ومن
مصاديقه  :استخراج املاء من قعر البئر أو باطن األرض ،وهنا استخراج املشكل
من األحكام والعلوم من مصادرها(.)1
ولذا يقال :استنبط الفقيه ،اذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده .ومعلوم أن
لالستنباط أهله.
ومن أرسار هذه اآلية النهي عن إفشاء األرسار املربوطة باحلرب
رشا بمجرد
والغزوات ،فهي تنهى عن إذاعة ما يتع ّلق بأمور املسلمني خريا أو ّ

سامع أو ا ّطالع من دون علم أو يقني به ،بل جيب أن تكون الوظيفة إرجاعه إىل

من له إحاطة وبصرية به وله إمكان التحقيق واالستنباط من مصادره املوجودة
عنده ،وخترجيها من اخلفاء والباطن إىل الظهور ،وهنا تقف عقولنا حائرة عند كل
آية من كتاب اهلل ،بل عند ّ
كل حكم من حالل أو حرام ،ويف تعبري اآلية لطافة
﴿ول ْو ر ردوه إِىل الرس ِ
ول وإِىل أ ِ
ويل ْاأل ْم ِر ِمنْه ْم لعلِمه الذين ي ْستنْبِطونه ِمنْه ْم﴾.
وتكمن يف هذه اآلية املباركة أرسار ،منها اإلشارة الواضحة إىل أن هذا
القرآن الذي هو كالم اهلل تعاىل ودستوره للعباد ال يعلم وال يعرف أرسار ما فيه
إال أهل بيت العصمة الذين أمر اهلل سبحانه باتباعهم ،واألخذ بسنّتهم ،ومن هنا
ندرك معنى االستنباط احلقيقي ملعاين اآليات القرآنية واألحكام اإلهلية ،حيث
يتحقق اإليامن بالتزام معرفة حالل اهلل وحرامه ،وهذا هو الواجب عىل املؤمنني
معرفته.
وعندما نعجز عن إدراك املعاين ح ّقا ال بدّ من الرجوع إىل الصفوة من أهل
( )1راجع التحقيق بكلامت القرآن اجلريم ج 12من ص 27لفظ :نبط..

بيت العصمة ^.
ويف اآلية أيضا إشارات ّ
مر عىل األمم السابقة ،فعندما خت ّلفوا عن
لكل ما ّ
والرسل ^ كان هالكهم ،حيث استجابوا ألهوائهم واتباع
إطاعة األنبياء ر
الشياطني واجلهالء.
وقد ورد يف كثري من األحاديث الرشيفة :م ْن وضع والة أ ْم ِر اهلل عز وجل
ات ْاألنْبِي ِ
اط ِع ْل ِم ِه ِيف غ ِري الص ْفو ِة ِمن بيوت ِ
وأهل استِنْب ِ
اء ^ فقدْ خالف أ ْمر اهلل
ْ
ْ
ْ ْ
عز وجل ،وجعل ْ
اجلهال والة أ ْم ِر اهلل ،واملتك رل ِفني بِغ ْ ِري هدى ِمن اهلل عز وجل،
وزعموا أهنم أهل استِنْب ِ
اط ِع ْل ِم اهلل ،فقدْ كذبوا عىل اهلل ورسول ِ ِه ور ِغبوا ع ْن
ْ ْ ْ
و ِص ري ِه ×وطاعتِه(..)1
من هنا ندرك أن علم الغيب أودعه اهلل عند خاتم األنبياء حممد |،
وأهل بيته ^ ،الذين أمر اهلل بطاعتهم والرجوع إليهم يف كثري من اآليات
البينات.

واآلية واضحة ظاهرا وباطنا وهي قوله تعاىل﴿ :تِ ْلك ِمن أن ِ
ْباء ا ْلغ ْي ِ
ب
ْ
نوحيها إِل ْيك﴾(.)2
وعند التد ّبر يف آيات القرآن الكريم نجد أن اآليات يعضد بعضها بعضا،
عز وجل
ويفس بعضها بعضا ،فأرسار علم الغيب خمزونة عند الذين اختارهم اهلل ّ
ّ
ليكونوا أدالء عليه وعىل طاعته ،وعىل عبادته التي يرضاها هلم.
واهلل تعاىل يظهر الغيب لرسوله وألهل بيت العصمة ،من آدم إىل يوم
( )1الكايف ج 8ص.119
( )2هود .49

القيامة.
وممّا أخربوا به من األرسار ،حديث من األرسار يف عوامل األنوار.
احلس ْ ِ
عن ع ِيل ْبن ْ
ني × يقول :إِن اهلل تبارك وتعاىل خلق حممدا وعلِ ّيا
ور عظمتِ ِه أرواحا ِيف ِضي ِ
اء ن ِ
و ْاأل ِئمة ا ْألحد عرش ِم ْن ن ِ
ور ِه ي ْعبدونه ق ْبل خ ْل ِق ْ
اخل ْل ِق
ْ
يسبحون اهلل عز وجل ويقدر سونه وهم ْاأل ِئمة ْاهل ِ
ادية ِم ْن ِ
آل حممد ^(.)1
ر
إن أرسار الكائنات يف اإلنسان واملخلوقات هي أبعد بكثري مما نراه يف
احلياة ،وعلم األرسار مكنوز عند أهل البيت ^.
ع ْن أ ِِب ج ْعفر × قال :قال رسول اهلل | :ما ِم ْن أ ْرض خم ْ ِصبة وال
جم ْ ِدبة وال فِئة ت ِض رل ِمائة و ْهت ِدي ِمائة إِال أنا أ ْعلمها وقدْ عل ْمتها أ ْهل ب ْيتِي ي ْعلم
كبِريه ْم وص ِغريه ْم إِىل أ ْن تقوم الساعة(.)2
وين ق ْبل أ ْن ت ْف ِقد ِ
من هنا ندرك ما كان يقول أمري املؤمنني × :سل ِ
وين(.)3
ار ِِس رمحه اهلل ع ْن أ ِم ِري امل ْؤ ِمنِني × قال قال :سل ِ
ِ
وين عام
ع ْن س ْلامن ا ْلف ر
يكون إِىل يو ِم ا ْل ِقيام ِة ،وعن ك رل فِئة ت ِض رل ِمائة وهت ِدي ِمائة وعن س ِائ ِقها ون ِ
اع ِقها
ْ
ْ
ْ
ْ
وق ِائ ِدها إِىل ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة(.)4
ونتعرف عىل واقع العلم واألرسار:
لنقرأ هذا احلديث
ّ
محزة ع ْن سو ْي ِد ْب ِن غ ْفلة قال[ :ب ْينا] أنا ِعنْد أ ِم ِري امل ْؤ ِمنِني × إِذا
ع ْن أ ِِب ْ
( )1كامل الدين ومتام النعمة ج 1ص.318
( )2بصائر الدرجات ص.317
( )3األصول الستة عرش ص ،242بصائر الدرجات ج 1ص.266
( )4بصائر الدرجات ص.318

أتاه رجل فقال:
يا أ ِمري امل ْؤ ِمنِني ِج ْئتك ِمن و ِ
ادي ا ْلقرى وقدْ مات خالِد ْبن ع ْرفطة.
ْ
فقال أ ِمري امل ْؤ ِمنِني × :إِنه مل ْ يم ْت.
فأعادها عل ْي ِه.
فقال له ع ِ ٌّيل × :مل ْ يم ْت ،وال ِذي ن ْف ِيس بِي ِد ِه ال يموت.
فأعادها عل ْي ِه الثالِثة ،فقال :س ْبحان اهلل ،أ ْخ ِربك أنه مات وتقول مل ْ يم ْت؟
فقال له ع ِ ٌّيل × :مل ْ يم ْت ،وال ِذي ن ْف ِيس بِي ِد ِه ال يموت حتى يقود ج ْيش
حي ِمل رايته حبِيب ْبن مجاز.
ضاللة ْ
قال :فس ِمع بِذلِك ح ِبيب فأتى أ ِمري امل ْؤ ِمنِني فقال ناشدك ِيف وأنا لك ِشيعة
وقدْ ذك ْرتنِي بِأ ْمر ال واهلل ما أ ْع ِرفه ِم ْن ن ْف ِيس.
فقال له ع ِ ٌّيل × :إِ ْن كنْت حبِيب ْبن مجاز فت ْح ِملها ،فوىل حبِيب ْبن مجاز،
وقال إِ ْن كنْت حبِيب ْبن مجاز لت ْح ِملنها.
احلس ْ ِ
محزة :فو اهلل ما مات حتى ب ِعث عمر ْبن س ْعد إِىل ْ
ني ْب ِن
قال أبو ْ
ع ِيل × وج ِعل خالِد بن عرفطة عىل مقدر متِ ِه وحبِيب ص ِ
احب رايتِ ِه(.)1
ْ ْ
ٍّ
وقد ورد الكثري الكثري من هذه األرسار ،ومما قالوه ^ ..:ولكِنا نحدر ثك ْم
بِأح ِ
اديث نكْنِزها ع ْن رس ِ
ول اهلل | كام يكْنِز هؤال ِء ذهبه ْم وفِضته ْم(.)2
استقر علم األولني واآلخرين عند أهل بيت العصمة ^ ،ويكفي
وقد
ّ
( )1بصائر الدرجات ص.318
( )2بصائر الدرجات ص.319

يتضمن ّ
كل أرسار الوجود.
لإلشارة لذلك هذا احلديث الرشيف الذي
ّ
ع ِن ْاأل ْصب ِغ ْب ِن نباتة ع ْن أ ِم ِري امل ْؤ ِمنِني ع ِ ٍّيل × قال س ِم ْعته يقول إِن رسول
احلال ِل و ْ
اهلل | علمنِي أ ْلف باب ِمن ْ
احلرا ِم و ِمما كان وما هو ك ِائن إِىل ي ْو ِم
ا ْل ِقيام ِة ،ك رل يوم ي ْفتح أ ْلف باب ،فذلِك أ ْلف أ ْل ِ
ف باب حتى علِ ْمت املنايا
ْ
وا ْلوصايا وفصل ْ ِ
اخل ِ
طاب(.)1
ْ
وقف ٌة وتنبيه:
كل زمان ويف ّ
يف ّ
كل مكان تتفاوات عقول البرش ،وليس عند أفراد البرش
عدو ما جيهل.
شء ينكرونه كإنكارهم اجلهل ،وقد ورد :اإلنسان ّ
وعندما بعث اهلل حممدا | لتبليغ آخر وأعظم رسالة ،استنكرها اجلهالء
وأصحاب األهواء ،وحاربوه ّ
فأقروا
بكل وسيلة حتى نرصه اهلل سبحانه عليهمّ ،
بعد العجز ،وأضمروا العداوة ألهل الصفوة.
ومل تزل هذه السرية يف ّ
كل زمان ومكان ،منهم املطيع ومنهم املنكر العايص.
وهنا نشري إىل نقطة أساسية وهي أن هذه األمة واحدة بحسب الظواهر،
ولكن يف الواقع احلقيقي ليست كذلك بل يوجد :أ ّمة ضالل ،وأ ّمة هدى.
فللهدى أهل يسريون عليه ،وللضالل أهل يتبعونه ،وعند التد ّبر ندرك أ ّن
الرساالت الساموية التي جاء هبا األنبياء ^ قد محلها ومحاها قوم ،وأنكرها
وحارهبا أقوام.
من هنا ال بدّ من التد ّبر والتأمل يف هذه األمة ،سابقا والحقا وحارضا.
( )1بصائر الدرجات ص.325

التعرف بإنصاف عىل الذين حفظوا هذه الرسالة ،وهذا الدين،
وال بدّ من ّ
وحافظوا عليه ،فإنّا نجد أن أرسار هذه الرسالة وحقيقة هذا الدين قد حفظت يف
منهج أهل بيت الرسول | ،وهم املعصومون الذين أودع النبي | أمانة
السامء عندهم .وهذا املوضوع حيتاج لبحث مستقل.
وإنّام أرشنا إليه هنا من باب التنبيه ،ومفتاح األرسار الذي أودعه |
عيل وأهل بيته ^ ،فاألوصياء هم محلة أرسار العلوم الر ّبانية ،التي ب ّلغها
عند ّ
األنبياء عليهم الصالة والسالم ،وجلميع األنبياء ^ أمناء وأوصياء(.)1

وأول ما فرضت الصالة ثم الزكاة ثم
أرسار الوالية تعرف من مصادرهاّ ،
الصوم ثم احلج ،ويف ّ
كل ذلك كان الرسول | يع ّلم املسلمني تفاصيل هذه
الفرائض الواجبة ،وبعد ذلك فرضت الوالية ّ
بكل تفاصيلها وأبعادها ،فكام أن
هذه الوجابات نزلت بوحي من اهلل سبحانه كذلك الوالية نزلت بوحي رصيح
واضح لذي قلب سليم ،ونتعرف عىل ذلك بجانب من حديث مهم عن أِب
جعفر ×:
َخسا أخذوا أربعا وتركوا و ِ
فرض اهلل عز وجل عىل ا ْل ِعب ِ
احدا.
اد ْ
ْ
ق ْلت :أ تس رم ِيهن ِيل ج ِع ْلت فِداك؟

فقال :الصالة ،وكان الناس ال يدْ رون ك ْيف يص رلون ،فنزل ج ْرب ِئيل ×

( )1راجع كتاب كامل الدين ومتام النعمة من ص ،211باب  22حول اتصال الوصية من لدن آدم
× إىل يوم القيامة.

فقال :يا حممد أ ْخ ِربهم بِمو ِاق ِ
يت صال ِهتِ ْم.
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ربهت ْم ِم ْن صال ِهتِ ْم.
ربه ْم م ْن زكاهتِ ْم ما أ ْخ ْ
ثم نزلت الزكاة فقال :يا حممد أ ْخ ِ ْ
ثم نزل الص ْوم فكان رسول اهلل | إِذا كان ي ْوم عاشوراء بعث إِىل ما
ح ْوله ِمن ا ْلقرى فصاموا ذلِك ا ْلي ْوم .فنزل ش ْهر رمضان ب ْني ش ْعبان وشوال.
ِ
ِ
ثم نزل ْ
ربهت ْم ِم ْن
ربه ْم م ْن ح رج ِه ْم ما أ ْخ ْ
احل رج فنزل ج ْربئيل × فقال :أ ْخ ِ ْ
صال ِهتِ ْم وزك ِاهتِ ْم وص ْو ِم ِه ْم.
ثم نزل ِ
ت ا ْلوالية ،وإِنام أتاه ذلِك ِيف ي ْو ِم ْ
اجلمع ِة بِعرفة أنْزل اهلل عز وجل
﴿ا ْلي ْوم أكْم ْلت لك ْم ِدينك ْم وأ ْمت ْمت عل ْيك ْم نِ ْعمتِي﴾ وكان كامل الدر ِ
ين بِوالي ِة ع ِ ريل
ْب ِن أ ِِب طالِب ×.
اجل ِ
فقال ِعنْد ذلِك رسول اهلل | :أمتِي ح ِديثو ع ْهد بِ ْ
اه ِلي ِة ومتى
ربهت ْم ِهبذا ِيف ا ْب ِن ع رمي يقول ق ِائل ويقول ق ِائل.
أ ْخ ْ
فق ْلت ِيف ن ْف ِيس ِم ْن غ ْ ِري أ ْن ينْطِق بِ ِه لِس ِاين ،فأتتْنِي ع ِزيمة ِمن اهلل عز وجل
بتْلة أ ْوعد ِين إِ ْن مل ْ أب رل ْغ أ ْن يع رذبنِي فنزل ْت﴿ :يا أ رَيا الرسول ب رل ْغ ما أن ِْزل إِل ْيك ِم ْن
ر ربك وإِ ْن مل ت ْفع ْل فام بل ْغت ِرسالته واهلل ي ْع ِصمك ِمن الن ِ
اس إِن اهلل ال َْي ِدي ا ْلق ْوم
ْ
()1
ا ْلكافِ ِرين﴾ ..
ِ
جيعلك ْم
السوء و ْ
وهي قوله سبحانه﴿ :أم ْن جييب امل ْضطر إِذا دعاه ويكْشف ر
( )1الكايف ج 1ص.290

خلفاء ْاأل ْر ِ
ض أ إِله مع اهلل قليال ما تذكرون﴾(.)1
يف هذه اآلية املباركة أرسار ومعان فوق إدراك عقولنا ،وإنام نأخذ منها
بمقدار ما هو ظاهر ،ألن ّ
كل إنسان يأخذ من ظواهر اآليات بمقداره ومقدار
علمه ،لذلك نجد اآليات تتضمن أكثر من معنى.
رس من أرسار القرآن أمر اهلل تعاىل باتّباعه ،سواء أدرك اإلنسان معانيه
وهذا ٌّ

أم مل يدرك ،فلإليامن مراتب ودرجات ،وأرسار القرآن ال حدود هلا ،وال تنتهي
عند جيل من األجيال ،بل يوجد يف ظواهر القرآن بالغ وهداية ّ
لكل إنسان بل
ل ّ
كل خملوق من ذوي اإلدراك.
نأخذ بعضا من ظواهر اآلية:
.1

إجابة الدعاء.

.2

كشف السوء.

.3

االستخالف يف األرض.

وقبل اإلشارة إىل ما ورد حول اآلية نشري إىل بعض جوانب هذه املواضيع
الثالثة:
يتوسل لقضاء حاجاته عندما يكون
مما هو معلوم بالبداهة أن اإلنسان ّ
عاجزا عن حتقيق بعض رغباته ،فيلجأ إىل من يمتلك القدرة عىل قضاء غاياته،
يتوسل إىل خملوق ،وتارة يتوسل إىل اخلالق سبحانه ،وهنا تكمن أرسار
فتارة ّ
املعرفة واإليامن.
( )1النحل .62

ويتوسل إليهم ،ولكن من يرى
فمن ال يرى أن له خالقا يلجأ إىل املخلوقني
ّ
بتوسله لقضاء حاجته.
أن له خالقا قادرا موجدا يسعى إليه ّ
رس الدعاء فوق
وهذا ّأول باب لدخول حقيقة اإليامن ،وممّا ال شك فيه أن ّ
إدراكناّ ،
وكأهنا انطبعت عىل ما هو حمسوس،
ألن عقولنا ألِفت املحسوسات
ّ
لذلك ق ّلام ندرك أرسار ما هو غائب ،فالدّ عاء وسيلة لتحصيل ما هو غائب عنّا.

ومن هنا نحاول تقريب معاين الدعاء بام ورد من بعض اآليات القرآنية
نتلمس أرسار اإلجابة.
واألحاديث النبوية ،ومنها ّ
آيات وأحاديث:
قال تعاىل﴿ :ق ْل ما ي ْعبؤا بِك ْم ر رِب ل ْو ال دعاؤكم﴾(.)1
وقال سبحانه﴿ :وقال ر ربكم ا ْدع ِ
ب لك ْم إِن ال ِذين ي ْستك ِْربون ع ْن
وين أ ْست ِج ْ
ِعباد ِيت سيدْ خلون جهنم ِ
داخ ِرين﴾(.)2

عز وجل﴿ :وإِذا سألك ِع ِ
بادي عنري فإِ رين ق ِريب أ ِجيب د ْعوة الدا ِع
وقال ّ
إِذا د ِ
عان ف ْلي ْست ِجيبوا ِيل و ْلي ْؤ ِمنوا ِِب لعله ْم ي ْرشدون﴾(.)3
من هذه اآليات ومثيالهتا ندرك أمهية أرسار الدعاء ،واألحاديث اآلتية
توضح لنا من أرسار الدعاء ما جيعلنا ندرك أنه م رخ العبادة..
( )1الفرقان .77
( )2املؤمن .60
( )3البقرة .186

الرضا ع ْن آب ِائ ِه صلوات اهلل عل ْي ِه ْم قال :قال رسول اهلل | :الدر عاء
ع ِن ر
ين ونور السامو ِ
ِسالح امل ْؤ ِم ِن و ِعامد الدر ِ
ات و ْاأل ْرض..
آخ ِره ِ:فعليكم بِالدر ع ِ
ويف حديث ِم ْثله وزاد ِيف ِ
اء وأ ْخلِصوا النرية(.)1
ْ ْ
ويف حديث :الدر عاء م رخ ا ْل ِعباد ِة وال َيلك مع الدر ع ِ
اء أحد(.)2
ْ
والدعاء مفتاح الرمحة.

عندما نحاول الكتابة حول األرسار نجد أهنا كامنة يف تكوين اإلنسان،
وكشفها كامن يف آيات القرآن.
وآية بحثنا هنا ﴿أم ْن ِ
املضطر إِذا دعاه﴾( )3ترمز بمضامينها إىل نوع
جييب ْ
ورس هذه اآلية
من االرتباط الوثيق بني الدواء والداء الذي ّ
يتعرض له اإلنسانّ ،

سوف يتحقق عىل هذه األرض ،والبرشية قاطبة تنتظر حتقيق هذا األمر املوعود

من اخلالق املعبود ،حيث الفطرة اإلنسانية والعقول البرشية تتوقع العدل اإلهلي.
هذا العدل قد و ِعد به اإلنسان منذ األزل ،من هنا ينبغي البحث املوضوعي
حول أرسار القرآن املجيد ،ومن هذه األرسار نرسم هذا احلديث عن األخيار
األبرار..
ويف تفسري عيل بن إبراهيم رمحه اهلل :وقوله﴿ :أم ْن ِ
جييب امل ْضطر إِذا دعاه
( )1بحار األنوار ج 90ص.288
( )2بحار األنوار ج 90ص.300
( )3النمل .62

ِ
جيعلك ْم خلفاء ْاأل ْر ِ
ض﴾:
السوء و ْ
ويكْشف ر
فإِنه حدثنِي أ ِِب ع ِن ْ
احلس ِن ْب ِن ع ِ ريل ْب ِن فضال ع ْن صال ِ ِح ْب ِن ع ْقبة ع ْن أ ِِب
ع ْب ِد اهلل × قال :نزل ْت ِيف ا ْلق ِائ ِم ِم ْن ِ
آل حممد  ،#هو واهلل امل ْضط رر إِذا صىل
ِ
ِيف املقا ِم ركْعت ْ ِ
جيعله خلِيفة ِيف ْاأل ْرض(.)1
السوء و ْ
ني ،ودعا اهلل فأجابه ويكْشف ر
حديث آخر:
املضطر يف كتاب اهلل يف قوله ﴿أم ْن جيِيب
قال أبو جعفر × :هو ،واهلل،
ّ
ِ
جيعلك ْم خلفاء ْاأل ْر ِ
ض﴾.
السوء و ْ
امل ْضطر إِذا دعاه ويكْشف ر
ثم ال ّثالثامئة وال ّثالثة عرش رجال .فمن
فيكون ّأول من يبايعه جربائيل × ّ
كان ابتىل باملسري وافاه ،ومن مل يبتل باملسري فقد عن فراشه .وهو قول أمري
اخلري ِ
ات
استبِقوا ْ ْ
املؤمنني × :هم املفقودون عن فرشهم .وذلك قول اهلل ﴿ف ْ
اخلري ِ
ِ
ِ
ات الوالية(..)2
أ ْين ما تكونوا ي ْأت بِكم اهلل مجيعا﴾ ،قالْ ْ :
حممد بن الع ّباس-رمحه اهلل :-حدّ ثنا إسحاق
ويف رشح اآليات الباهرة :قال ّ
املزين ،عن
حممد بن مروان ،عن أبيه ،عن عبيد اهلل بن خنيس ،عن صباح
بن ّ
ّ

عيل ×
احلرث بن حصرية ،عن أِب داود ،عن بريدة قال :قال رسول اهلل | و ّ
ِ
جيعلك ْم خلفاء
السوء و ْ
إىل جنبه﴿ :أم ْن جيِيب امل ْضطر إِذا دعاه ويكْشف ر

ْاأل ْر ِ
عيل× انتفاض العصفور.
ض﴾ قال :فانتفض ّ
عيل؟
فقال له الن ّ
ّبي| :مل جتزع ،يا ّ
( )1تفسري القمي ج 2ص.130
( )2كنز الدقائق ج 7ص.362

جيعلك ْم خلفاء ْاأل ْر ِ
ض﴾.
فقال :أال أجزع وأنت تقول﴿ :و ْ
قال :ال جتزع ،فو اهلل ،ال يبغضك مؤمن وال حي ّبك كافر(.)1
عيل ،ال حي ّبك ّإال مؤمن وال يبغضك ّإال منافق إىل يوم
ويف حديث آخر :يا ّ

القيامة.

ويف حديث آخر:
عن أِب عبد اهلل × قالّ :
إن القائم  #إذا خرج دخل املسجد احلرام
ثم ّ
ثم يقوم فيقول:
يصيل ركعتنيّ ،
فيستقبل الكعبة ،وجيعل ظهره إىل املقامّ ،
يا ّأَيا النّاس ،أنا أوىل النّاس بآدم ،يا ّأَيا النّاس ،أنا أوىل النّاس بإبراهيم،
يا ّأَيا النّاس ،أنا أوىل النّاس [بإسامعيل ،يا ّأَيا النّاس ،أنا أوىل النّاس]
يترضع حتّى يقع عىل وجهه،
ثم يرفع يديه إىل ّ
بمحمد |ّ .
ّ
السامء فيدعو و ّ
ِ
عز و ّ
جيعلك ْم
وهو قوله ّ
السوء و ْ
جل﴿ :أم ْن جيِيب امل ْضطر إِذا دعاه ويكْشف ر
خلفاء ْاأل ْر ِ
ض أ إِله مع اهلل قلِيال ما تذكرون﴾(.)2

عز و ّ
جل﴿ :أم ْن جيِيب
ويف حديث آخر :عن أِب جعفر × يف قوله ّ
تعمم و ّ
صىل عند املقام
امل ْضطر إِذا دعاه﴾ قال :هذه نزلت يف القائم .#إذا خرج ّ
ترضع إىل اهلل ،فال تر ّد له راية أبدا(.)3
و ّ

( )1كنز الدقائق ج 7ص.363
( )2كنز الدقائق ج 7ص.364
( )3املصدر السابق.

عز وجل﴿ :وإِذا وقع ا ْلق ْول عل ْي ِه ْم أ ْخر ْجنا هل ْم دابة ِمن ْاأل ْر ِ
ض
قال ّ
تك رلمهم أن الناس كانوا بِآياتِنا ال ي ِ
وقنون﴾(.)1
ْ
هذه اآلية املباركة تظهر أرسارها فيام بعد ،فكثري من اآليات املباركة ليس
نتلمس بعض الظواهر من األلفاظ ولكن
لعقولنا جمال يف إدراك أبعادها ،فقد ّ
تبقى املعاين يف خزائن أرسار هذا القرآن ،من هنا ال بدّ من الرجوع إىل مفاتيح
هذه اخلزائن ،وهم الذين أشار إليهم منزل القرآن الذين أوتوا العلم ،بقوله
سبحانه ﴿ :ب ْل هو آيات ب رينات يف صد ِ
ور الذين أوتوا ا ْل ِع ْلم﴾(.)2
وقد مجعت يف معاين وأبعاد هذه اآلية املباركة كل ما يف القرآن احلكيم ،وهنا
نقف لنسأل :من هم أولوا العلم؟
بعد التدقيق واألبحاث يف كثري من وقائع األدلة ،ثبت لدينا أن الذين كمل
خصهم
العلم عندهم هم أهل بيت العصمة عليهم الصالة والسالم ،وهم الذين ّ
اهلل سبحانه بعلم األولني واآلخرين ،وهذا االختصاص واضح أوضح من نور
يتبرص.
الشمس برابعة النهار ملن ّ

فقد جاء عن أ ِِب جعفر × قال :إِن هذا ا ْل ِع ْلم انْتهى إِىل آي ِيف ا ْلقر ِ
آن ،ثم
ْ
ْ
مجع أصابِعه ثم قال﴿ :ب ْل هو آيات ب رينات ِيف صد ِ
ور ال ِذين أوتوا ا ْل ِع ْلم﴾(.)3
ويف حديث آخر :سأل رجل أبا ع ْب ِد اهلل × ع ْن ق ْول ِ ِه عز وجل ﴿ب ْل هو

( )1النحل .82
( )2العنكبوت .49
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آيات ب رينات ِيف صد ِ
ور ال ِذين أوتوا ا ْل ِع ْلم﴾ قال :ن ْحن ه ْم.
فقال الرجل :ج ِع ْلت فِداك حتى يقوم ا ْلق ِائم .#
احب السي ِ
جييء ص ِ
احد بعد و ِ
قال :ك رلنا ق ِائم بِأم ِر اهلل ،و ِ
احد ،حتى ِ
ف ،فإِذا
ْ
ْ
ْ
احب السي ِ
جاء ص ِ
ف جاء أ ْمر غ ْري هذا(..)1
ْ
وقد الحت البشائر يف هذه األزمان بقدوم ظهوره إلنقاذ البرش ّية من الظلم
واجلور.
إن البحث حول هذه اآلية املباركة أبعد من إدراك عقولنا ،ألن العلم الذي
خصه اهلل سبحانه ألنبيائه ورسله هو من أرسار الساموات ،وهذه األرسار ال
ّ
ّ
وجل .ومن هنا ندرك أبعاد القصور لعقولنا،
عز
يتحملها إال من اختارهم ّ
ّ
وتكفينا اإلشارات يف األحاديث الرشيفة.
األئمة من
وقد سئل اإلمام الصادق × عن هذه اآلية ،فقال × :هم
ّ
آل حممد -صلوات اهلل عليهم أمجعني -باقية دائمة يف ّ
كل حني(.)2
وهذا البقاء إشارة لبق ّية اهلل يف أرضه.
يف هذه األيام قد اتّسعت دائرة املعرفة عند الناس ،وقد حت ّققت بعض
احلجة ،وهنا نرسم بعضا من األحاديث الرشيفة
العالمات واإلشارات حول
ّ
التي أصبح هلا مصاديق عىل أرض الواقع ،وهذه الكلامت نقلت عن أمري
( )1بحار األنوار ج 23ص.189
( )2كنز الدقائق ج 7ص.543

املؤمنني × ،من بعض خطبه التي تكمن يف معانيها أرسار وأرسار.
احف ْظ فإِن
قال أمري املؤمنني × لبعض أصحابه صعصعة بن صوحانْ :
ِ
استح رلوا ا ْلك ِذب وأكلوا
عالمة ذلك إِذا أمات الناس الصالة وأضاعوا ْاألمانة و ْ
السفهاء
است ْعملوا ر
الرشا وشيدوا ا ْلبنْيان وباعوا الدر ين بِالدر نْيا و ْ
الربا وأخذوا ر
ر
وشاوروا النرساء وقطعوا ْاألرحام واتبعوا ْاألهواء واستخ رفوا بِالدر م ِ
اء.
ْ
ْ
ْ
احل ْلم ضعفا وال رظ ْلم ف ْخرا وكان ِ
وكان ِْ
ت ْاألمراء فجرة وا ْلوزراء ظلمة
ْ
وا ْلعرفاء خونة وا ْلقراء فسقة.
ور واستعلِن ا ْلفجور وقول ا ْلبهت ِ
ان و ْ ِ
اإل ْثم وال رط ْغيان
وظهر ْت شهادة ر
ْ
ْ
الز ِ ْ ْ
ت املنارات وأك ِْرم ِ
اجد وطول ِ
احف وز ْخ ِرف ِ
ت املص ِ
وح رلي ِ
ت املس ِ
ت ْاأل ْرشار
ر
ت ا ْلقلوب ون ِقض ِ
اختلف ِ
ِ
الصفوف و ْ
ت ا ْلعهود وا ْقرتب امل ْوعود وشارك
و ْازدمحت ر
ِ ِ
ِ
است ِمع
النرساء أ ْزواجهن ِيف الترجارة ح ْرصا عىل الدر نْيا وعل ْت أ ْصوات ا ْلفساق و ْ
ِمنْه ْم.
اجر خمافة رش ِه وصدر ق ا ْلك ِ
وكان ز ِعيم ا ْلق ْو ِم أرذهلم وات ِرقي ا ْلف ِ
اذب و ْاؤمتِن
ْ ْ
ر
اختذ ِ
اخل ِائن و ر ِ
ت ا ْل ِقيان واملع ِ
ْ
ازف.
ولعن ِ
آخر ه ِذ ِه ْاألم ِة أوهلا وركِب ذوات ا ْلفر ِ
السوج وتشبه النرساء
وج ر
ال والرجال بِالنرس ِ
اء وش ِهد الش ِ
بِالرج ِ
اهد ِم ْن غ ْ ِري أ ْن ي ْست ْشهد وش ِهد ْاآلخر قضاء
ر
ر
ل ِ ِذمام بِغ ْ ِري ح ٍّق عرفه.
وتف رقه لِغ ْ ِري الدر ِ
ين وآثروا عمل الدر نْيا عىل ْاآل ِخر ِة ولبِسوا جلود الض ْأ ِن عىل
اجلي ِ
اب وقلوهب ْم أنْتن ِمن ِْ
الذئ ِ
قل ِ
وب ر
ف وأم رر ِمن الص ِ ِرب.
ف ِعنْد ذلِك ا ْلوحا ا ْلوحا ثم ا ْلعجل ا ْلعجل.

س ،ولي ْأتِني عىل الن ِ
خ ْري املساكِ ِن ي ْوم ِئذ ب ْيت امل ْق ِد ِ
اس زمان يتمنى أحده ْم
أنه ِم ْن سكانِه(..)1
وبعد اآلية السابقة آيات أيضا تتضمن األرسار ،وهي قوله تعاىل﴿ :وي ْوم
ن ْحرش ِم ْن ك رل أمة ف ْوجا ِمم ْن يك رذب بِآياتِنا فه ْم يوزعون * حتى إِذا جاؤ قال
()2
أ كذ ْبت ْم بِآيايت ومل ْ حتيطوا ِهبا ِع ْلام أما ذا كنْت ْم ت ْعملون﴾
إن معرفة أرسار القرآن الكريم حتتاج إىل إحاطة بالعلوم ،وهذه اآلية
واضحة بأنكم (مل حتيطوا هبا علام) ،فمصدر هذا العلم عنده أهل البيت عليهم
الصالة والسالم ،وقد قيل حول هذه اآلية وماه ّية هذه الدّ ابة الكثري ،ونحن ال
نملك إال النزر القليل مما ورد من األحاديث حول معاين اآليات املباركة ،وحتى
معاين األحاديث تبقى جمملة لدينا.

وقد ورد اسمه يف كثري من األحاديث عند معظم املذاهب ،وال نعرف
سوى أوصاف وردت حول معرفته ،منها ما ورد يف حديث :أال وإِن أكْثر أتْب ِ
اع ِه

اخل ْ ِ
الزنا وأ ْصحاب الطيالِس ِة ْ
رض ،ي ْقتله اهلل عز وجل بِالشا ِم عىل عقبة
ي ْوم ِئذ أ ْوالد ر
تعرف بِعقب ِة أفِيق لِثال ِ
ث ساعات مض ْت ِم ْن ي ْو ِم ْ
اجلمع ِة عىل ي ِد م ْن يص ريل امل ِسيح
ْ
ِعيسى ا ْبن م ْريم × خ ْلفه.
أال إِن ب ْعد ذلِك الطامة ا ْلك ْربى.

( )1كامل الدين ومتام النعمة ج 2ص ،525واحلديث طويل.
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ق ْلنا :وما ذلِك يا أ ِمري امل ْؤ ِمنِني؟
قال :خروج دابة ِمن ْاأل ْر ِ
ض ِم ْن ِعن ِْد الصفا معها خاتم سل ْيامن ْب ِن داود
وعصا موسى × يضع ْ
اخلاتم عىل و ْج ِه ك رل م ْؤ ِمن فينْطبِع فِ ِيه هذا م ْؤ ِمن ح ّقا
ويضعه عىل و ْج ِه ك رل كافِر فينْكتِب هذا كافِر ح ّقا.
ادي ا ْلويل لك يا كافِر وإِن ا ْلكافِر ين ِ
حتى إِن امل ْؤ ِمن لين ِ
ادي طوبى لك يا
ْ
م ْؤ ِمن ،و ِد ْدت أ رين ا ْلي ْوم كنْت ِم ْثلك فأفوز ف ْوزا ع ِظيام.
اخلافِق ْ ِ
ثم ت ْرفع الدابة ر ْأسها فرياها م ْن ب ْني ْ
ني بِإِ ْذ ِن اهلل جل جالله وذلِك
ب ْعد طلو ِع الش ْم ِ
س ِم ْن م ْغ ِر ِهبا.
ِ ِ
ِ
فعنْد ذلك ت ْرفع الت ْوبة فال ت ْوبة ت ْقبل وال عمل ي ْرفع وال ينْفع ن ْفسا إيامهنا مل ْ
تكن آمن ْت ِمن قبل أو كسب ْت ِيف إِ ِ
يامهنا خ ْريا.
ْ ْ ْ
ْ
وين عام يكون ب ْعد هذا فإِنه ع ْهد ع ِهده إِيل حبِيبِي
ثم قال × :ال ت ْسأل ر
رسول اهلل | أ ْن ال أ ْخ ِرب بِ ِه غ ْري ِع ْرت ِيت.
قال النزال ْبن س ْربة :فق ْلت لِص ْعصعة ْب ِن صوحان :يا ص ْعصعة ما عنى أ ِمري
امل ْؤ ِمنِني × ِهبذا؟
فقال ص ْعصعة :يا ا ْبن س ْربة إِن ال ِذي يص ريل خ ْلفه ِعيسى ا ْبن م ْريم × هو
الث ِاين عرش ِمن ا ْل ِع ْرت ِة ،الت ِ
احلس ْ ِ
اسع ِم ْن و ْل ِد ْ
ني ْب ِن ع ِ ٍّيل × وهو الش ْمس الطالِعة
ِ
ِ
الرك ِ
ْن واملقا ِم فيط رهر ْاأل ْرض ويضع ِميزان ا ْلعدْ ِل فال ي ْظلِم
م ْن م ْغ ِر ِهبا ي ْظهر عنْد ر
أحد أحدا.
فأ ْخرب أ ِمري امل ْؤ ِمنِني × أن حبِيبه رسول اهلل | ع ِهد إِل ْي ِه أ ْن ال خي ِْرب بِام

يكون ب ْعد ذلِك غ ْري ِع ْرتتِ ِه ْاأل ِئم ِة صلوات اهلل عل ْي ِه ْم أ ْمج ِعني(..)1
تتضمن أرسارا ال تناهلا أفهامنا ،وكثري من األحايدث
تنبيه :هذه األحاديث
ّ
وصلت إلينا منذ مئات السنني حرفيا ،واآلن قد كشف الواقع عن حقائق عديدة
مل تكن ظاهرة من قبل ،ومن يتابع يدرك ذلك ..ملن كان له قلب.
قال تعاىل﴿ :وكل إِنسان أ ْلزمناه ِ
طائره يف عن ِق ِه ون ْخ ِرج له ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ِكتابا
ْ

ي ْلقاه منْشورا﴾(.)2

يف هذه اآلية وما يليها أرسار تتعلق ّ
بكل مسريات احلياة واملصري ،ويظهر
ذلك بإكامل اآليات البينات إىل آخر آية ﴿وما كنا مع رذبني حتى ن ْبعث رسوال﴾(.)3
يف هذه اآليات أرسار وإشارات ،وفيها ما ال تدركه حروف الكلامت،
وعندما نحاول الكتابة ّ
لعل بابا من أبواب املعرفة واهلداية يفتح لنا ،ألن اإلنسان
وجد لغاية كربى وهلدف سام ،وهو معرفة خالقه وطاعته.
من هنا نسعى بقدر طاقتنا املحدودة لطرق الباب من االرسار.
ولست هنا يف حماولة لتفسري اآليات ،إنام نتلمس من ظواهرها مقدارا من
أنوارها ،ألن كل حرف من حروف القرآن املجيد له حقائق كامنة يدركها من نزل
عليه القرآن ،واختص بأرسار معانيه ،وقد أوضح لنا أهل بيت العصمة ^
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مقدارا نتحمله ونسري به يف حياتنا:
أوالً :اآلية األوىل تشري إىل أعامل ّ
كل إنسان.
ثاني ًا :اآلية الثانيةّ :
كل إنسان حياسب نفسه بنفسه.
ثالث ًا :اآلية الثالثة :اهلداية والضالل يعودان عىل فاعلهام.
ويف آية ﴿وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه﴾ نوع من األرسار ،وهي
تشمل ّ
كل أفراد اإلنسان.
وتارة نأخذ بظواهر األلفاظ ،وتارة نحاول معرفة أرسارها.
أما الظواهر فال خالف مهم حوهلا ،ولكن يبقى ما هو كامن يف عوامل
الغيب ،وهذه العوامل خمزونة عند أهل بيت العصمة ^ ،وبق ّية الناس تتفاوت
مر العصور والدهور ،ولذا
أبعادها ،وقد اختلف الناس يف هذا التفاوت عىل ّ
انقسم الناس إىل قسمني أساسيني :قسم مل يؤمن بالغيب ،وقسم آمن بالغيب وما
هو أرسار وغائب عن ما هو حمسوس.
فاآلية املباركة وما يليها فيها من أرسار الغيوب وعوامله ما هو فوق إدراك
العقول القارصة ،مع أن الظواهر واضحة كوضوح الشمس املنرية.
نتلمس إعجاز القرآن الكريم ،ففي احلروف معان ظاهرة ومعان
ومن هنا ّ
باطنة.
كذلك ذات األنسان ،تنطوي فيه الظواهر ،وتكمن فيه البواطن واألرسار،
ولذا فإن كوام ن االرسار يف ذات اإلنسان ال يعلمها غري اخلالق سبحانه ،الذي
كون اإلنسان ،جسمه من الرتاب ،ونفسه وروحه وعقله من األرسار.
ّ

ع ْن س ِدير الص ْري ِ ريف قال :دخ ْلت أنا واملفضل ْبن عمر وأبو ب ِصري وأبان ْبن
ت ْغلِب عىل موالنا أ ِِب عب ِد اهلل الص ِ
الرت ِ
اب وعل ْي ِه ِم ْسح
اد ِق × فرأ ْيناه جالِسا عىل ر
ْ
ْ
ني وهو يبكِي بكاء ا ْلوال ِ ِه الثكْىل ذ ِ
خ ْي ِرب ٌّي مطوق بِال ج ْيب مقرص ا ْلكم ْ ِ
ات ا ْلكبِ ِد
ْ
احل ْزن ِم ْن و ْجنت ْي ِه وشاع الت ْغ ِيري ِيف ع ِ
احلرى قدْ نال ْ
ْ
ارض ْي ِه وأ ْبىل الدر موع حم ْ ِجر ْي ِه
ادي وضيق ْت عيل ِمه ِ
وهو يقول :سي ِدي غيبتك نف ْت رق ِ
ادي وا ْبتز ْت ِمنري راحة
ْ
ر
فؤ ِ
ادي.
اح ِد بعد ا ْلو ِ
سي ِدي غيبتك أوصل ْت مص ِاِب بِفج ِائ ِع ا ْألب ِد وف ْقد ا ْلو ِ
اح ِد
ْ
ْ
ْ
ر
ي ْفنِي ْ
اجل ْمع وا ْلعدد.
فام أ ِح رس بِد ْمعة ت ْرقى ِم ْن ع ْينِي وأنِني ي ْفرت ِم ْن صدْ ِري ع ْن دو ِار ِج الرزايا
وسوال ِ ِ
ف ا ْلباليا إِال م رثل بِع ْينِي ع ْن غوابِ ِر أ ْعظ ِمها وأ ْفض ِعها وبو ِاقي أشدر ها
وأنْك ِرها ونو ِائب خمْلوطة بِغضبِك ونو ِازل م ْعجونة بِسخ ِطك.

ِ
استطار ْت عقولنا وهلا وتصدع ْت قلوبنا جزعا ِم ْن ذلِك
قال سدير :ف ْ
اد ِ
احل ِ
ث ا ْلغ ِائ ِل وظننا أنه سمت مل ِكْروهة ق ِ
اخل ْط ِ
ب ْاهل ِائ ِل و ْ
ْ
ارعة أ ْو حل ْت بِ ِه ِمن
الده ِر ب ِائقة ،فق ْلنا :ال أبكى اهلل يا ابن خ ِري ا ْلورى عينيكِ ،من أي ِة ح ِ
ادثة ت ْستن ِْزف
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
د ْمعتك؟ وت ْست ْمطِر ع ْربتك؟ وأية حالة حتم ْت عل ْيك هذا امل ْأتم؟

قال :فزفر الص ِ
ادق × ز ْفرة انْتفخ ِمنْها ج ْوفه و ْاشتد عنْها خ ْوفه وقال:
و ْيلك ْم ،نظ ْرت ِيف كِت ِ
اب ْ
اجل ْف ِر صبِيحة هذا ا ْلي ْو ِم وهو ا ْلكِتاب امل ْشت ِمل عىل
ِع ْل ِم املنايا وا ْلباليا والرزايا و ِع ْل ِم ما كان وما يكون إِىل ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة ال ِذي خص اهلل
بِ ِه حممدا و ْاأل ِئمة ِم ْن ب ْع ِد ِه ^.
وتأم ْلت ِمنْه م ْولِد ق ِائ ِمنا و ِغيبته وإِ ْبطاءه وطول عم ِر ِه وب ْلوى امل ْؤ ِمنِني ِيف

ِ
ذلِك الزم ِ
وهبِم ِم ْن ط ِ
ان وتو رلد ر
ول غ ْيبتِ ِه و ْارتِداد أكْث ِر ِه ْم ع ْن ِدين ِ ِه ْم
الشكوك ِيف قل ِ ْ
اإلسال ِم ِمن أ ْعن ِ
اق ِهم التِي قال اهلل تقدس ِذكْره ﴿وكل إِنسان
ْ
وخ ْلعه ْم ِر ْبقة ْ ِ ْ
أ ْلزمناه ِ
طائره ِيف عن ِق ِه﴾ ي ْعنِي ا ْلوالية.
ْ
ِ
است ْول ْت عيل ْاأل ْحزان.
الرقة و ْ
فأخذتْني ر
ول اهلل كرمنا وف رض ْلنا بِإِ ْرش ِ
فق ْلنا :يا ا ْبن رس ِ
اكك إِيانا ِيف ب ْع ِ
ض ما أنْت ت ْعلمه
ر ْ
ِم ْن ِع ْل ِم ذلِك.
قال :إِن اهلل تبارك وتعاىل أدار ل ِ ْلق ِائ ِم ِمنا ثالثة أدارها ِيف ثالثة ِمن
الرس ِل ^:
ر
.1
.2
.3
عم ِر ِه.

قدر م ْولِده ت ْق ِدير م ْول ِ ِد موسى ×.
وقدر غ ْيبته ت ْق ِدير غ ْيب ِة ِعيسى ×.
وقدر إِبطاءه ت ْق ِدير إِبط ِ
اء نوح ×.
ْ
ْ

وجعل له ِم ْن ب ْع ِد ذلِك عمر ا ْلع ْب ِد الصال ِ ِح أ ْعنِي ْ
اخل ِرض × دلِيال عىل

ول اهلل عن وج ِ
ف لنا يا ا ْبن رس ِ
وه ه ِذ ِه املع ِاين.
فق ْلنا له :اك ِْش ْ
ْ
قال × :أما م ْولِد موسى × :فإِن فِ ْرع ْون ملا وقف عىل أن زوال م ْلكِ ِه
عىل ي ِد ِه أمر بِإِ ْحض ِ
ار ا ْلكهن ِة فد رلوه عىل نسبِ ِه وأنه يكون ِم ْن بنِي إِ ْرس ِائيل ومل ْ يز ْل
احلو ِام ِل ِمن نِس ِ
ي ْأمر أصحابه بِش رق بط ِ
ون ْ
اء بنِي إِ ْرس ِائيل حتى قتل ِيف طلبِ ِه ن ريفا
ْ
ْ
رشين أ ْلف مولود وتعذر علي ِه ا ْلوصول إِىل قت ِْل موسى × بِ ِح ْف ِ
و ِع ْ ِ
ظ اهلل تبارك
ْ
ْ
وتعاىل إِياه.

وكذلِك بنو أمية وبنو ا ْلعب ِ
اس ملا وقفوا عىل أن زوال م ْلكِ ِه ْم وم ْل ِك ْاألمر ِاء
اجلبابِر ِة ِمنْهم عىل ي ِد ا ْلق ِائ ِم ِمنا ناصبونا ا ْلعداوة ووضعوا سيوفهم ِيف قت ِْل ِ
و ْ
آل
ْ
ْ
ول | وإِباد ِة نسلِ ِه طمعا ِمنْهم ِيف ا ْلوص ِ
الرس ِ
ول إِىل قت ِْل ا ْلق ِائ ِم.
ْ
ْ
وي ْأبى اهلل عز وجل أ ْن يك ِْشف أمره ل ِو ِ
احد ِمن الظلم ِة إِال أ ْن يتِم نوره...
ْ

ول ْو ك ِره امل ْ ِ
رشكون.
وأما غ ْيبة ِعيسى × :فإِن ا ْليهود والنصارى اتفق ْت عىل أنه قتِل فكذهبم
اهلل جل ِذكْره بِق ْول ِ ِه ﴿وما قتلوه وما صلبوه ولكِ ْن ش ربه هل ْم﴾.
كذلِك غيبة ا ْلق ِائ ِم فإِن ْاألمة ستنْكِرها لِط ِ
وهلا ف ِم ْن ق ِائل َْي ِذي بِأنه مل ْ يولدْ
ْ
وق ِائل يقول إِنه يتعدى إِىل ثالثة عرش وص ِ
اعدا وق ِائل ي ْع ِِص اهلل عز وجل بِق ْول ِ ِه
إِن روح ا ْلق ِائ ِم ينْطِق ِيف ه ْيك ِل غ ْ ِري ِه.
وأما إِبطاء نوح × :فإِنه ملا استن ِْزل ِ
ت ا ْلعقوبة عىل ق ْو ِم ِه ِمن السام ِء بعث
ْ
ْ
الروح ْاأل ِمني × بِس ْب ِع نويات فقال:
اهلل عز وجل ر
يا نبِي اهلل إِن اهلل تبارك وتعاىل يقول لك إِن هؤال ِء خال ِئ ِقي و ِعب ِ
ادي ول ْست
احلج ِة فع ِ ِ
اع ِقي إِال بعد ت ْأكِ ِ
اعقة ِمن صو ِ
أبِيدهم بِص ِ
يد الد ْعو ِة وإِ ْلزا ِم ْ
اجتِهادك
اود ْ
ْ
ْ
ْ
ِيف الد ْعو ِة لِقو ِمك فإِ رين مثِيبك علي ِه وا ْغ ِرس ه ِذ ِه النوى فإِن لك ِيف نب ِاهتا وبل ِ
وغها
ْ
ْ
ْ
وإِدراكِها إِذا أ ْثمر ِ
ت ا ْلفرج و ْ
رش بِذلِك م ْن تبِعك ِمن امل ْؤ ِمنِني.
ْ
اخلالص فب ر ْ
فلام نبت ِ
ت ْاأل ْشجار وتأزر ْت وتسوق ْت وتغصن ْت وأ ْثمر ْت وزها الت ْمر
استنْجز ِمن اهلل س ْبحانه وتعاىل ا ْل ِعدة فأمره اهلل تبارك
عل ْيها ب ْعد زمان ط ِويل ْ
اود الصرب و ِ
ار ويع ِ
وتعاىل أ ْن ي ْغ ِرس ِم ْن نوى تِ ْلك ْاأل ْشج ِ
اال ْجتِهاد ويؤكرد ْ
احلجة
ْ
عىل ق ْو ِم ِه فأ ْخرب بِذلِك الطو ِائف التِي آمن ْت بِ ِه ف ْارتد ِمنْه ْم ثالث ِامئ ِة رجل وقالوا:

ل ْو كان ما يد ِع ِيه نوح ح ّقا ملا وقع ِيف و ْع ِد ر رب ِه خ ْلف.
ثم إِن اهلل تبارك وتعاىل مل ْ يز ْل ي ْأمره ِعنْد ك رل مرة بِأ ْن ي ْغ ِرسها مرة ب ْعد أ ْخرى
إِىل أ ْن غرسها س ْبع مرات.
فام زال ْت تِ ْلك الطو ِائف ِمن امل ْؤ ِمنِني ت ْرتدر ِمنْه ط ِائفة ب ْعد ط ِائفة إِىل أ ْن عاد
إِىل ن ريف وس ْب ِعني رجال.
ِ
ِ ِ
الص ْبح ع ِن
فأ ْوحى اهلل تبارك وتعاىل عنْد ذلك إِل ْيه وقال :يا نوح ْاآلن أ ْسفر ر
اإليامن ِمن ا ْلكد ِر بِارتِد ِ
احل رق ع ْن حم ْ ِض ِه وصفا ْاأل ْمر و ْ ِ
الل ْي ِل لِع ْينِك ِحني رصح ْ
اد
ْ
ك رل م ْن كان ْت طِينته خبِيثة ،فل ْو أ رين أ ْهلكْت ا ْلكفار وأ ْبق ْيت م ْن ق ِد ْارتد ِمن
الطو ِائ ِ
ف التِي كان ْت آمن ْت بِك ملا كنْت صد ْقت و ْع ِدي السابِق ل ِ ْلم ْؤ ِمنِني ال ِذين
أ ْخلصوا الت ْو ِحيد ِم ْن ق ْو ِمك وا ْعتصموا بِح ْب ِل نبوتِك بِأ ْن أ ْست ْخلِفه ْم ِيف ْاأل ْر ِ
ض
وأمكرن هل ْم ِدينه ْم وأبدر ل خ ْوفه ْم بِ ْاأل ْم ِن لِك ْي ختْلص ا ْل ِعبادة ِيل بِذه ِ
اب الش رك ِم ْن
قل ِ
وهبِ ْم.
اخلو ِ
ِ
ِ ِ
ف بِ ْاأل ْم ِن ِمنري هل ْم مع ما
وك ْيف يكون اال ْست ْخالف والت ْمكني وبدل ْ ْ
[طينتِ ِهم] وس ِ
ث طينهم ِ
ني ال ِذين ارتدر وا وخب ِ
كنْت أ ْعلم ِمن ضع ِ
ف ي ِق ِ
وء
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
رس ِائ ِر ِهم التِي كان ْت نت ِائج النرف ِ
اق وسنوح الضالل ِة؟
االستِ ْخال ِ
ِ
ِِ
فل ْو أهن ْم تسنموا ِمنري امل ْلك ال ِذي أ ِ
ف إِذا
ويت امل ْؤمنني و ْقت ْ
أهلكْت أ ْعداءهم لنشقوا رو ِائح ِصفاتِ ِه والستحكم ْت رس ِائر نِف ِ
اق ِه ْم [و] تأبد ْت
ْ
ْ ْ
ْ
ِحبال ضالل ِة قل ِ ِ
وهب ْم ولكاشفوا إِ ْخواهن ْم بِا ْلعداو ِة وحاربوه ْم عىل طل ِ
الرئاس ِة
ب ر
والتف رر ِد بِ ْاأل ْم ِر والن ْه ِي.
وك ْيف يكون الت ْمكِني ِيف الدر ِ
ين وانْتِشار ْاأل ْم ِر ِيف امل ْؤ ِمنِني مع إِثار ِة ا ْل ِفت ِن

احلر ِ
وإِيقا ِع ْ
اصن ِع ا ْلف ْلك بِأ ْعينِنا وو ْح ِينا (.)1
وب كال و ْ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
رصح ْ
احل رق ع ْن
قال الصادق × :وكذلك ا ْلقائم فإنه متْتدر أيام غ ْيبته لي ر
اإليامن ِمن ا ْلكد ِر بِارتِد ِ
حم ْ ِض ِه وي ْصفو ْ ِ
اد ك رل م ْن كان ْت طِينته خبِيثة ِمن ر
الشيع ِة
ْ
ال ِذين خيْشى علي ِهم النرفاق إِذا أحسوا بِاالستِ ْخال ِ
ف والت ْمكِ ِ
ني و ْاأل ْم ِن املنْت ِ ِ
رش ِيف
ْ
ْ
ر
ع ْه ِد ا ْلق ِائ ِم .)2(#
ول اهلل فإِن ه ِذ ِه النو ِ
قال املفضل :فق ْلت يا ا ْبن رس ِ
اصب ت ْزعم أن ه ِذ ِه ْاآلية
نزل ْت ِيف أ ِِب بكْر وعمر وع ْثامن وع ِ ٍّيل ×.
فقال :ال َي ِدي اهلل قلوب الن ِ
اصب ِة ،متى كان الدر ين ال ِذي ْارتضاه اهلل
ْ
اخلو ِ
ورسوله متمكرنا بِانْتِش ِ
ف ِم ْن قل ِ
ار ْاأل ْم ِن ِيف ْاألم ِة وذه ِ
وهبا و ْارتِفا ِع الش رك
اب ْ ْ
ورها ِيف عه ِد و ِ
ِم ْن صد ِ
احد ِم ْن هؤال ِء؟
ْ
و ِيف عه ِد ع ِيل × مع ارتِد ِ
اد امل ْسلِ ِمني وا ْل ِفت ِن التِي تثور ِيف أي ِام ِه ْم
ْ
ْ
ٍّ
وب التِي كان ْت تنْشب ب ْني ا ْلكف ِ
احلر ِ
و ْ
ار وب ْينه ْم؟
ِ
الرسل وظنروا أهن ْم قدْ ك ِذبوا
است ْيأس ر
ثم تال الصادق ×﴿ :حتى إِذا ْ
جاءه ْم ن ْرصنا﴾(.)3

( )1من هذا احلديث الرشيف تتّضح الكثري من أرسار هذا الكون ،وحقيقة مضمرات القلوب،
وهذه األبعاد تنري لنا مسرية وحقائق القائم املنتظر عجل اهلل فرجه الرشيف.
( )2من هنا يشري متام احلديث هلذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن.
( )3من هذا احلديث ندرك الكثري من أرسار األمم السابقة والكثري من أرسار هذه األمة سابقا
والحقا ،وخصوصا يف عرصنا احلارض الذي شاعت فيه الفتن وكثر اهلرج واملرج ،وأصبح من
يسمون بحكام اإلسالم ينارصون الكفار ويدعمون إرسائيل ّ
بكل ما أمكن.

وأما ا ْلع ْبد الصالِح أ ْعنِي ْ
اخل ِرض × فإِن اهلل تبارك وتعاىل ما طول عمره
رشيعة ينْسخ ِهبا ِ
لِنبوة قدرها له وال لِكِتاب ين رزله عل ْي ِه وال ل ِ ِ
رشيعة م ْن كان ق ْبله
ِمن ْاألنْبِي ِ
إلمامة ي ْل ِزم ِعباده ِ
اء وال ِ ِ
اال ْقتِداء ِهبا وال لِطاعة ي ْف ِرضها له ،بىل إِن اهلل
تبارك وتعاىل ملا كان ِيف س ِاب ِق ِع ْل ِم ِه أ ْن يقدر ر ِم ْن عم ِر ا ْلق ِائ ِم ِ #يف أيا ِم غ ْيبتِ ِه ما
ار ِعب ِ
اد ِه بِ ِم ْقد ِار ذلِك ا ْلعم ِر ِيف ال رط ِ
يقدر ر وع ِلم ما يكون ِم ْن إِنْك ِ
ول طول عمر ا ْلع ْب ِد
وجب ذلِك إِال ل ِ ِعل ِة ِ
الصال ِ ِح ِيف غ ِري سبب ي ِ
اال ْستِدْ ال ِل بِ ِه عىل عم ِر ا ْلق ِائ ِم #
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ولِي ْقطع بِذلِك حجة املعاندين لئال يكون للن ِ
اس عىل اهلل حجة(.)1
ويف مضامني هذا احلديث الرشيف أرسار ومعاين وحقيقة أخبار نشاهدها
عىل أرض الواقع عمليا ،وهناك أبعاد مل تقع بعد ،وليست بعيدة بمنظار وإشارات
احلارض ،وسوف نشاهدها أو يشاهدها األبناء واألحفاء..

من يتابع اآليات البينات يدرك حقائق كامنة تظهرها األيام ،منها هذه اآلية
املباركة مع بعض األحاديث الرشيفة.
عن أ ِِب ب ِصري قال :قال الص ِ
ادق ج ْعفر ْبن حممد ×ِ :يف ق ْو ِل اهلل عز وجل
ْ
﴿يوم ي ْأ ِيت بعض ِ
آيات ر ربك ال ينْفع ن ْفسا إِيامهنا مل ْ تك ْن آمن ْت ِم ْن ق ْبل أ ْو كسب ْت
ْ
ْ
ِيف إِ ِ
يامهنا خ ْريا﴾.
ي ْعنِي خروج ا ْلق ِائ ِم املنْتظ ِر ِمنا.
ثم قال × :يا أبا ب ِصري طوبى ل ِ ِشيع ِة ق ِائ ِمنا املنْتظِ ِرين لِظه ِ
ور ِه ِيف غ ْيبتِ ِه

( )1كامل الدين ومتام النعمة ،ج 2ص.352

ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
حيزنون(.)1
واملطيعني له ِيف ظهو ِره أولئك أ ْولياء اهلل الذين ال خ ْوف عل ْي ِه ْم وال ه ْم ْ
تنبيه:
آخر اآلية﴿ :ق ِل انْتظِروا إِنا منْتظِرون﴾ وأوهلا﴿ :ه ْل ينْظرون إِال أ ْن ت ْأتِيهم
آيات ربك يوم ي ْأيت بعض ِ
الئكة أو ي ْأ ِيت ربك أو ي ْأ ِيت بعض ِ
امل ِ
آيات ر ربك﴾.
ْ
ر ْ
ْ
ر ْ
ْ
من هنا ندرك أن كل حرف وكلمة من اآليات هلا معان ومضامني وأرسار
يدركها األبرار ،ومن هنا كانت معاجز القرآن.
من بعض أرسار هذه اآلية :ع ْن أ ِِب ع ْب ِد اهلل × أنه قالِ :يف ق ْو ِل اهلل عز
وجل ﴿يوم ي ْأ ِيت بعض ِ
آيات ر ربك ال ينْفع ن ْفسا إِيامهنا مل ْ تك ْن آمن ْت ِم ْن ق ْبل﴾
ْ
ْ
فقالْ :اآليات هم ْاأل ِئمة و ْاآلية املنْتظر هو ا ْلق ِائم .)2(#
وقد أوقفني حديث مهم حول معاين احلجة يف آخر الزمان ،ع ْن أ ِِب ع ْب ِد
اهلل × قال :أ ْقرب ما يكون ا ْل ِعباد ِمن اهلل عز وجل وأ ْرض ما يكون عنْه ْم إِذا
ا ْفتقدوا حجة اهلل عز وجل فل ْم ي ْظه ْر هل ْم ومل ْ ي ْعلموا بِمكانِ ِه وه ْم ِيف ذلِك ي ْعلمون
أنه مل ْ ت ْبط ْل حجج اهلل عنْه ْم وب ريناته ف ِعنْدها فتوقعوا ا ْلفرج صباحا ومساء.
وإِن أشد ما يكون غضب اهلل تعاىل عىل أ ْعد ِائ ِه إِذا ا ْفتقدوا حجة اهلل فل ْم
ي ْظه ْر هل ْم وقدْ ع ِلم أن أ ْولِياءه ال ي ْرتابون ول ْو علِم أهن ْم ي ْرتابون ملا غيب عنْه ْم
س ِرش ِار الن ِ
حجته ط ْرفة ع ْني وال يكون ذلِك إِال عىل ر ْأ ِ
اس(.)3
وورد من األرسار واإلشارات عن القائم  :#ي ِغيب غ ْيبة ي ْرتاب فِيها

( )1كامل الدين ومتام النعمة ج 2ص.357
( )2بحار األنوار ج 51ص.51
( )3كامل الدين ومتام النعمة ج 2ص.337

ض ومغ ِ
امل ْبطِلون ثم ي ْظ ِهره اهلل عز وجل في ْفتح اهلل عىل ي ِد ِه مش ِ
ارق ْاأل ْر ِ
ارهبا
وين ِْزل روح اهلل ِعيسى ا ْبن م ْريم × فيص ريل خ ْلفه.
رشق ْاأل ْرض بِن ِ
وت ْ ِ
ور ر رهبا وال ت ْبقى ِيف ْاأل ْر ِ
ض ب ْقعة عبِد فِيها غ ْري اهلل عز
وجل إِال عبِد اهلل فِيها ويكون الدر ين ك رله هلل ول ْو ك ِره امل ْ ِ
رشكون(.)1
يتضمن التمحيص ،قال أبو عبد اهلل × :يا منْصور إِن هذا
ويف حديث
ّ
ْاأل ْمر ال ي ْأتِيك ْم إِال ب ْعد إِياس ،ال واهلل ال ي ْأتِيك ْم حتى متيزوا ،ال واهلل ال ي ْأتِيك ْم
حتى متحصوا ،وال واهلل ال ي ْأتِيك ْم حتى ي ْشقى م ْن ش ِقي وي ْسعد م ْن س ِعد(.)2
عندما نحاول الكتابة حول األرسار نجد ّ
كل أرسار احلياة والوجود كامنة
متر بأدوار فيها ظواهر األرسارّ ،
رس من
يف حقيقة اإلنسان ،وهذه احلقيقة ّ
فكل ّ

أرس ار الوجود له مظهر من املظاهر التي تشري إليه ،ومن أبرز الظواهر إبداع
تضمن فيه املظهر وأرسار املظهر ،ويكفي اإلشارة :وفيك
وإنشاء اإلنسان حيث ّ
انطوى العامل األكرب.
وغاية بحثنا هنا﴿ :وكل إِنسان أ ْلزمناه ِ
طائره يف عن ِق ِه ون ْخ ِرج له ي ْوم ا ْل ِقيام ِة
ْ
كِتابا ي ْلقاه منْشورا﴾(.)3
من هذه اآلية املباركة أحاول الربط مع أول السورة﴿ :س ْبحان الذي أ ْرسى

بِع ْب ِد ِه ل ْيال﴾.

والتسبيح هو التنزيه عن ّ
كل عجز ،ومن هنا ندرك بعضا من الظواهر،
( )1كامل الدين ومتام النعمة ج 2ص.345
( )2كامل الدين ومتام النعمة ج 2ص.346
( )3اإلرساء .13

ونتلمس بعضا من فيض البواطن ،التي فيها مكمن األرسار ،واألرسار تدرك
ّ
باآلثار.
نتلمس ما ورد من
فاإلرساء ال خيضع إلدراك عقولنا القارصة وإنام ّ
أحاديث فيها إشارات لذوي األفهام التي تظهر من تراكيب الكالم ،ولذا قيل:
احلروف قوالب املعاين ،فقد أوقفني كثريا حديث رشيف وهو :عرج النبِ ري |
ِمائة و ِع ْ ِ
رشين مرة ما ِم ْن مرة إِال وقدْ أ ْوَّص اهلل عز وجل فِيها النبِي |
بِا ْلوالي ِة لِع ِ ٍّيل و ْاأل ِئم ِة ^ أكْثر ِمما أ ْوصاه بِا ْلفر ِائ ِ
ض(..)1
عندما نقرأ بعض اآليات القرآنية أو األحاديث النبوية ندرك بصيصا من
أنوار األرسار التي جاءت من السامء لسكان األرض.
وقد جاء يف األحاديث الرشيفة :واهلل ما جاء ْت والية ع ِ ٍّيل × ِمن ْاأل ْر ِ
ض
ولكِ ْن جاء ْت ِمن السام ِء مشافهة(.)2
بنص واضح ﴿ :فأ ْوحى إِىل ع ْب ِد ِه ما أ ْوحى﴾.
وهذه املشافهة ّ
من هنا ندرك خمزن األرسار عند األطهار األبرار ،أليس ّ
حق عىل
كل ٍّ
األرض قد نزل من السامء؟
ومن أمهها الوحي واألمر بالطاعة ومعرفة الوالية.
أمل نقرأ قوله سبحانه﴿ :أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأ ِ
ويل ْاأل ْم ِر

ِمنْكم﴾(.)3

( )1اخلصال ج 2ص.600
( )2الكايف ج 1ص.443
( )3النساء .59

وهنا تكمن أرسار الطاعة ،من هنا وجب عىل أهل العقول البحث عن
أرسار العبودية والطاعة للرسول | ،وآله األطهار ^ ،الذين هم مستودع
احلق ومنارة األرسار ،وهم الذين اختارهم اهلل سبحانه حلمل األمانة التي
عجزت الساموات واألرض عن محلها.

فإهنا حتمل الكثري من
كلمة أمانة هي أبعد مما تعارف الناس عليهاّ ،
املصاديق ،فاألمانة من السامء بدأت لألنبياء ^ ،من هنا ال بدّ من معرفتها عىل
وجه احلقيقة من البدء ،وهذا البحث يأخذ بنا إىل ما قبل املحسوسات التي ألِفتها
العقولّ ،
ألن كل شء حمسوس له سبب ابتداء.
فاإلنسان مل يزل جيهل نفسه وذاته ،من هنا يسأل اإلنسان كيف كان أول
االبتداء؟ فعندما ننظر بذاهتا للمحسوسات ندرك ذلك ،ولكن هناك مرحلة قبل
ما هو حمسوس ،وهناك من هو أول املخلوقات.
من هنا انقسم الناس قسمني :قسم وقف عند حدود املحسوسات مما يقع
التعرف عىل ما هو فوق ذلك ،وهذا الذي ينبغي
عىل اللمس ،وقسم حاول
ّ
البحث حوله وما يتبعه.
التعرف عىل ذلك دون الدخول يف القواعد الفلسفية التي
ونحن نحاول ّ
رسم الكثري من األوائل قواعد ومصطلحات حوهلا ،بل تكفي اإلشارات ملن
تكفيه.
وقبل الدخول باملصاديق واملقدمات والتفاصيل نعتمد عىل ما هو من
املسلامت بقانون الفطرة السليمة.

ومن املسلامت أن اإلنسان مل يكن موجودا ،ومل يكن لديه قدرة عىل إجياد
ذاته ونفسه ،ويدرك بالفطرة السليمة أن كل ما هو موجود حيتاج إىل من أوجده،
سواء كان من املركبات أو مما هو بسيط.

من األبحاث املخطوطة للمؤلف حول آيات القرآن الكريم:
 .1آيات الصرب.
 .2آيات النفس.
 .3آيات التقوى واملتقني.
 .4آيات الغيب.
 .5آيات خلق اإلنسان.
 .6آيات القلب.
 .7آيات األرض.
 .8أرسار احلسني × (وهو هذا الكتاب).
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