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مسؤوليتنا تجاه ثورة اإلمام الحسينعليه السالم
                                                                        ويوم عاشوراء

هاهي أيام حمرم احلرام قد أقبلت لتعلن جتدد موسم احلزن واألمل واملصيبة ، والفاجعة اليت أدمت وأبكت أهل 
الس���موات واألرضني...وها هي ذكرى أخرى من ذكرياته قد أقبلت تس���تدر الدموع من األعماق، وتعتصر القلوب حزنا 
على الش���هيد املقتول بأرض كربالء... الش���هيد الذي رأى دينا ال يس���تقيم إاّل ببذل مهجته ودمه الطاهر، ورأى ُأّمة أشّد 
م���ا تك���ون احتياجًا لإلص���الح... فتحرك ركبه من مدينة جّده النيّب صلى اهلل عليه وآله وس���لم متوجهًا إىل مّكة ومنها 
إىل كربالء، كربالء اليت استقبلت أقدامه الكرمية، واستقر فيها دمه ودماء أهل بيته املظلومني فأصبحت قبلة تهش 

إليها األرواح وتهوي إليها القلوب.
واإلم���ام احلس���ني عليه الس���الم ضمن بدمه بقاء اإلس���الم واس���تمرار أحكام���ه، فلواله ولوال دمه ودم���اء أهل بيته 
وأصحابه عليه وعليهم الس���الم ملا بقي اليوم على وجه البس���يطة مس���لم يقول »ال اله إال اهلل«، وعليه فلإلمام احلسني 
عليه الس���الم وليوم عاش���وراء حق يف رقبة كل مس���لم، وكل واحد منا حنن العارفني حبق سيد الشهداء توجد يف رقبته 

مسؤولية جتاه سيد الشهداء وجتاه ثورته العظيمة، ونستطيع ان نلخص بعض هذه املسؤوليات فيما يلي:
1: إحياء ش���عائر يوم عاش���وراء بكل ما للش���عائر من معنى ومفهوم ومصداق، الن املش���اركة يف اس���تمرارية الثورة 

وإحيائها دائما فيه إحياء للدين، فحياة عاشوراء حياة الدين.

2: إيصال صوت اإلمام احلسني عليه السالم وصوت ثورته ومبادئها وأهدافها واجنازاتها إىل العامل أمجع بشتى 
الوسائل وخمتلف الطرق املمكنة.

3: إقام���ة اجملال���س احلس���ينية عل���ى وج���ه اخلصوص، ومن ال يس���تطع إقامتها يف احلس���ينيات واحملاف���ل العامة 
فليقمها يف بيته وسريى بركاتها وآثارها واضحة بينة.

4: مش���اركة اإلمام احلس���ني عليه الس���الم باألموال، عن طريق إنفاقها على جمالس���ه وش���عائره، وطباعة الكتب، 
وإقامة برامج القنوات الفضائية الدينية، وغري ذلك من الطرق اليت هلا ارتباط بيوم عاش���وراء وثورة اإلمام احلس���ني 

عليه السالم لينال املؤمن اخلري الوفري واألجر اجلزيل يف الدنيا واآلخرة.

5: واالهم من ذلك كله االلتزام بتكاليف الشرع املقدس من الصالة والعفة ومراعاة احلجاب بالنسبة للنساء وان 
خيلص���وا نواياه���م ويراعي بعضهم بعضا ويش���عروا قلوبهم الرمحة والش���فقة جلميع املوالني لتن���زل عليهم بركات اهلل 

سبحانه ويرمحهم الن اهلل يرحم الرمحاء ويتقبل من األتقياء املخلصني.



قطوف دانية من السيرة الحسينية

č

وكان يف خل����د معاوية يوم اس����تقرت له 
امللوكي����ة ومت ل����ه امللك العض����وض أن يتخذ 
ابنه وىل عهده ويأخذ له البيعة، ويؤس����س 
حكومة أموية مس����تقرة يف أبن����اء بيته، فلم 
ي����زل ي����روض لبيعت����ه س����بع س����نني، يعطي 
األق����ارب، ويدان����ي األباع����د، وكان يبتلع����ه 
ط����ورا، وجي����ر به حين����ا بعد ح����ني، ميهد 
بذلك الس����بيل، ويس����هل حزونته، وملا مات 
زياد س����نة ثالث ومخسني � وكان يكره تلك 
البيع����ة � أظهر معاوية عهدا مفتعال �  على 
زي����اد � فقرأه على الن����اس فيه عقد الوالية 
ليزي����د بع����ده، وأراد بذل����ك أن يس����هل بيعة 

يزيد كما قاله املدائين.
وق����ال أبو عم����ر: كان معاوية قد أش����ار 
بالبيعة ليزيد يف حياة احلسن عليه السالم 
وع����رض به����ا، ولكن����ه مل يكش����فها وال عزم 

عليها إال بعد موت احلسن عليه السالم.
ث����م كت����ب معاوية بعد ذل����ك إىل مروان 
اب����ن احلك����م: إن����ي قد ك����رت س����يّن، ودق 
عظم����ي، وخش����يت االخت����الف عل����ى األمة 
بع����دي، وقد رأيت أن أخت����ري هلم من يقوم 
بعدي، وكرهت أن أقطع أمرا دون مش����ورة 
من عندك، فأعرض ذلك عليهم، وأعلمين 

بالذي يردون عليك.
فق����ام م����روان يف الن����اس فأخرهم به، 
فقال الناس: أصاب ووفق، وقد أحببنا أن 

يتخري لنا فال يألو.
فكتب مروان إىل معاوية بذلك، فأعاد 
إليه اجل����واب يذكر يزيد فقام مروان فيهم 
وق����ال: إن أمري املؤمنني قد اختار لكم فلم 

يأل، وقد استخلف ابنه يزيد بعده.
فق����ام عبد الرمحن بن أبي بكر، فقال: 
كذب����ت واهلل! يا م����روان! وكذب معاوية، ما 
اخليار أردمتا ألمة حممد، ولكنكم تريدون 
أن جتعلوه����ا هرقلية، كلما مات هرقل قام 

هرقل.
فقال مروان: هذا الذي أنزل اهلل فيه:

))ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ(()1(.
فسمعت عائشة مقالته فقامت من وراء 

احلجاب، وقالت: يا مروان، يا مروان!
فأنص����ت الناس وأقبل م����روان بوجهه، 
فقالت: أنت القائل لعبد الرمحن: إنه نزل 
في����ه القرآن؟ كذبت واهلل! ما هو به، ولكنه 

ف����الن بن فالن، ولكن����ك أنت فضض 
من لعنة نيب اهلل.

وقام احلس����ني ب����ن عل����ي عليهما 
الس����الم فأنكر ذلك، وفع����ل مثله ابن 
عم����ر واب����ن الزب����ري، فكت����ب م����روان 

بذلك إىل معاوية.
وملا ع����زل معاوية مروان ملخالفته 
واس����تخلف عل����ى  يزي����د  اس����تخالف 
املدين����ة س����عيد بن الع����اص كتب إليه 
يأم����ره أن يدع����و أه����ل املدين����ة إىل 
البيعة ويكتب إليه مبن سارع ممن مل 
يس����ارع، فلما أتى س����عيد بن العاص 
الكت����اب دعا الناس إىل البيعة ليزيد 
وأظه����ر الغلظ����ة، وأخذه����م بالع����زم 
والش����دة، وس����طا بكل من أبطأ عن 

ذلك، فأبطأ الناس عنها إال اليسري، 
ال س����يما بين هاش����م فإن����ه مل جيبه منهم 

أح����د، وكان اب����ن الزب����ري م����ن أش����د الناس 
إن����كارا لذل����ك وردا ل����ه، فكت����ب س����عيد بن 

العاص إىل معاوية:
أم����ا بعد، فإنك أمرتين أن أدعو الناس 
لبيع����ة يزي����د بن أم����ري املؤمن����ني، وأن أكتب 
إليك مبن س����ارع مم����ن أبطأ، وإني أخرك 
أن الن����اس ع����ن ذلك بط����اء، ال س����يما أهل 
البيت من بين هاشم، فإنه مل جيبين منهم 
أح����د، وبلغ����ين عنهم م����ا أكره، وأم����ا الذي 
جاه����ر بعداوته وإبائه هلذا األمر فعبد اهلل 
ابن الزبري، ولس����ت أقوى عليهم إال باخليل 
والرجال، أو تقدم بنفس����ك فرى رأيك يف 

ذلك، والسالم.
فكتب معاوية إىل عبد اهلل بن العباس، 
وإىل عبد اهلل بن الزبري، وإىل عبد اهلل بن 
جعفر، واحلس����ني بن علي عليهما الس����الم 
كتب����ا، وأمر س����عيد بن الع����اص أن يوصلها 
إليهم ويبعث جبواباتها. وإليك نص ما كتب 

معاوية إىل اإلمام احلسني عليه السالم:
أما بع����د، فقد انتهت إلّي منك أمور مل 
أكن أظنك بها رغبة عنها، وأن أحق الناس 
بالوف����اء ملن أعطى بيعت����ه من كان مثلك يف 
خطرك وشرفك ومنزلتك اليت أنزلك اهلل 
بها، فال تنازع إىل قطيعتك، واتق اهلل، وال 
ت����ردن ه����ذه األمة يف فتنة، وانظر لنفس����ك 

ودينك وأمة حممد صلى اهلل عليه وآله، 

وال يس�������������تخفنك الذي���������������������ن ال 
يوقنون.

فكتب إليه احلسني عليه السالم:
»أم����ا بعد، فقد جاءني كتابك تذكر فيه 
أن����ه انتهت إليك ع����ين أمور مل تكن تظنين 
بها رغبة بي عنها، وإن احلس����نات ال يهدي 
هل����ا وال يس����دد إليه����ا إال اهلل تع����اىل، وأما 
م����ا ذكرت أنه رقي إلي����ك عين، فإمنا رقاه 
املالقون املش����اؤون بالنميمة، املفرقون بني 
اجلمع، وكذب الغ����اوون املارقون، ما أردت 
حربا وال خالفا، وإني ألخشى اهلل يف ترك 
ذلك منك، ومن حزبك القاسطني احمللني، 

حزب الظامل، وأعوان الشيطان الرجيم.
ألس����ت قاتل حجر وأصحاب����ه العابدين 
املخبت����ني الذين كان����وا يس����تفظعون البدع، 

ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر؟!
فقتلته����م ظلم����ا وعدوان����ا م����ن بع����د ما 
أعطيتهم املواثيق الغليظة، والعهود املؤكدة 

جرأة على اهلل، واستخفافا بعهده.
أو لس����ت بقاتل عمرو ب����ن احلمق الذي 
أخلق����ت وأبلت وجه����ه العب����ادة؟ فقتلته من 
بع����د م����ا أعطيته م����ن العهود ما ل����و فهمته 

العصم نزلت من شعف اجلبال.
أو لس����ت املدع����ي زي����ادا يف االس����الم، 
فزعم����ت أنه اب����ن أبي س����فيان، وقد قضى 
رس����ول اهلل صلى اهلل علي����ه وآله: أن الولد 
للف����راش، وللعاه����ر احلج����ر، ث����م س����لطته 
على أهل االس����الم يقتله����م، ويقطع أيديهم 
وأرجله����م من خالف، ويصلبهم على جذوع 



Ď

النخل؟
س����بحان اهلل ي����ا معاوي����ة! لكأن����ك 

لس����ت من هذه األمة، وليس����وا منك، أو 
لس����ت قاتل احلضرمي الذي كتب إليك فيه 
زي����اد أن����ه عل����ى دين عل����ي ك����رم اهلل وجهه، 
ودين علي هو دين ابن عمه صلى اهلل عليه 
وآله الذي أجلسك جملسك الذي أنت فيه، 
ولوال ذلك كان أفضل شرفك وشرف آبائك 
جتش����م الرحلتني، رحلة الش����تاء والصيف، 
فوضعه����ا اهلل عنك����م بنا من����ة عليكم، وقلت 

فيما قلت: ال ترد هذه األمة يف فتنة.
وإني ال أعلم هلا فتنة أعظم من إمارتك 

عليها.
وقلت فيما قلت: انظر لنفس����ك ولدينك 

وألمة حممد.
م����ن  أفض����ل  أع����رف  م����ا  واهلل!  وإن����ي 
جه����ادك، ف����إن أفع����ل فإنه قرب����ة إىل ربي، 
وإن مل أفعله فأس����تغفر اهلل لديين، وأسأله 

التوفيق ملا حيب ويرضى.
وقل����ت فيما قل����ت: متى تكدن����ي أكدك، 
فكدن����ي ي����ا معاوية! فيما ب����دا لك، فلعمري 
لقدمي����ا ي����كاد الصاحلون، وإن����ي ألرجو أن 
ال تض����ر إال نفس����ك، وال متح����ق إال عملك، 
فكدن����ي م����ا بدا ل����ك، واتق اهلل ي����ا معاوية! 
واعلم أن هلل كتابا ال يغادر صغرية وال كبرية 
إال أحصاه����ا، واعلم أن اهلل ليس بناس لك 
قتل����ك بالظن����ة، وأخذك بالتهم����ة، وإمارتك 
صبيا يش����رب الشراب، ويلعب بالكالب، ما 
أراك إال قد أوبقت نفسك، وأهلكت دينك، 

وأضعت الرعية، والسالم«.

ويف رواي����ة أخ����رى: فلم����ا وص����ل 
الكت����اب إىل احلس����ني عليه الس����الم 

كتب إليه:
»أما بعد فقد بلغين كتابك، تذكر 
أنه قد بلغك عين أمور أنت لي عنها 
راغ����ب، وأن����ا لغريها عن����دك جدير، 
فإن احلس����نات ال يه����دي هلا وال يرد 

إليها إال اهلل.
وأم����ا ما ذك����رت أنه انته����ى إليك 
ع����ين، فإنه إمنا رق����اه إليك املالقون 
املش����اؤون بالنمي����م، وم����ا أري����د ل����ك 
حرب����ا وال علي����ك خالف����ا، وأيم اهلل! 
إن����ي خلائ����ف هلل يف ترك ذل����ك، وما 
أظ����ن اهلل راضي����ا ب����رك ذل����ك، وال 
ع����اذرا بدون اإلعذار فيه إليك، ويف 
أوليائ����ك القاس����طني امللحدين، حزب 

الظلمة، وأولياء الشياطني.
ألس����ت القاتل حجر ب����ن عدي أخا كندة 
واملصل����ني العابدي����ن الذي����ن كان����وا ينك����رون 
الظلم ويس����تعظمون الب����دع، وال خيافون يف 
اهلل لوم����ة الئم، ث����م قتلتهم ظلم����ا وعدوانا 
من بعد م����ا كنت أعطيتهم االميان املغلظة، 
واملواثيق املؤك����دة، وال تأخذهم حبدث كان 
بينك وبينهم، وال بإحنة جتدها يف نفسك.

أو لس����ت قاتل عمرو بن احلمق صاحب 
رس����ول اهلل صل����ى اهلل علي����ه وآل����ه العب����د 
الصاحل الذي أبلته العبادة، فنحل جس����مه، 
وصف����رت لونه، بعد ما أمنت����ه وأعطيته من 
عه����ود اهلل ومواثيقه، ما ل����و أعطيته طائرا 
لنزل إلي����ك من رأس اجلبل، ثم قتلته جرأة 

على ربك، واستخفافا بذلك العهد.
أو لس����ت املدعي زياد ب����ن مسية املولود 
عل����ى فراش عبيد ثقي����ف، فزعمت أنه ابن 
أبيك، وقد قال رس����ول اهلل صلى اهلل عليه 
وآل����ه: الول����د للف����راش، وللعاه����ر احلج����ر، 
فرك����ت س����نة رس����ول اهلل تعم����دا، وتبع����ت 
هواك بغري هدى من اهلل، ثم س����لطته على 
العراق����ني، يقطع أيدي املس����لمني وأرجلهم، 
ويسمل أعينهم ويصلبهم على جذوع النخل، 

كأنك لست من هذه األمة، وليسوا منك.
أو لس����ت صاح����ب احلضرمي����ني الذين 
كت����ب فيهم ابن مسية أنه����م كانوا على دين 
علي عليه الس����الم فكتبت إليه: أن اقتل كل 

م����ن كان عل����ى دين علي، فقتله����م ومثل بهم 
بأم����رك، ودين علي عليه الس����الم س����ر اهلل 
الذي كان يضرب عليه أباك ويضربك، وبه 
جلس����ت جملس����ك الذي جلست، ولوال ذلك 

لكان شرفك وشرف أبيك الرحلتني.
وقلت فيما قلت: انظر لنفس����ك ولدينك 
وألم����ة حممد، واتق ش����ق عصا ه����ذه األمة 
وأن ترده����م إىل فتن����ة. وإن����ي ال أعل����م فتنة 
أعظ����م على ه����ذه األمة من واليت����ك عليها، 
وال أعلم نظرا لنفسي ولديين وألمة حممد 
صل����ى اهلل عليه وآله وعلين����ا أفضل من أن 
أجاه����دك ف����إن فعلت فإنه قرب����ة إىل اهلل، 
وإن تركته فإني أستغفر اهلل لديين، وأسأله 

توفيقه إلرشاد أمري.
أنكرت����ك  إن  إن����ي  قل����ت:  فيم����ا  وقل����ت 
تنكرني، وإن أك����دك تكدني، فكدني ما بدا 
لك، فإني أرجو أن ال يضرني كيدك يف، وأن 
ال يك����ون عل����ى أحد أضر منه على نفس����ك، 
عل����ى أنك قد ركبت جهلك، وحترصت على 
نق����ض عه����دك، ولعمري ما وفيت بش����رط، 
ولق����د نقض����ت عه����دك بقتلك ه����ؤالء النفر 
الذي����ن قتلتهم بعد الصلح واالميان والعهود 
واملواثيق، فقتلتهم من غري أن يكونوا قاتلوا 
وقتل����وا، ومل تفع����ل ذل����ك به����م إال لذكره����م 
فضلن����ا، وتعظيمهم حقن����ا، فقتلتهم خمافة 
أمر لعل����ك لو مل تقتلهم مت قبل أن يفعلوا، 

أو ماتوا قبل أن يدركوا.
فأبشر يا معاوية! بالقصاص، واستيقن 

باحلساب، واعلم أن هلل تعاىل كتابا.
))ژژڑڑککک(()2(.

وليس اهلل بناس ألخذك بالظنة، وقتلك 
أولياءه على التهم، ونقل أوليائه من دورهم 
إىل دار الغرب����ة، وأخذك الناس ببيعة ابنك 
غالم حدث، يشرب اخلمر، ويلعب بالكالب، 
ال أعلمك إال وقد خس����رت نفس����ك، وبرت 
دينك، وغششت رعيتك، وأخربت أمانتك، 
ومسع����ت مقالة الس����فيه اجلاه����ل، وأخفت 

الورع التقي ألجلهم والسالم«)3(.
������������������������������������������������������

)1( سورة األحقاف، اآلية: 17.
)2( سورة الكهف، اآلية: 49.

)3( موس����وعة كلم����ات اإلمام احلس����ني 
عليه السالم: ص310 � 316.
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أسلوب القسم المكي
يمتاز بقصر السور واآليات 

إن من املالحظ قصر السور واآليات 
يف القسم املكي على عكس القسم املدني 
الذي جاء بشيء من التفصيل واإلسهاب، 
فنحن جند أن السور املكية جاءت قصرية 
الذي  الوقت  يف  موجز  بشكل  ومعروضة 
وآل  البقرة  سورة  املدني  القسم  يف  جند 
السور  من  وغريها  والنساء  عمران 

الطوال.
بني  الصلة  انقطاع  على  يدّل  وهذا 
وتأثرهما  املدني  والقسم  املكي  القسم 
صلى  حممد  يعيشها  كان  اليت  بالبيئة 
اهلل عليه وآله وسلم، فإن جمتمع مكة ملا 
بقدرته  النيب  يكن  مل  أميًا،  كان جمتمعًا 
وتفصيلها،  املفاهيم  شرح  يف  التبسط 
وإمنا واتته القدرة على ذلك عندما أخذ 
يعيش جمتمع املثقفني املتحضر يف يثرب.

وتناق������ش ه�������ذه الشب��������هة باألم����رين 
التاليني:

ليسا  واإلجياز  القصر  إن  األول: 
خمتصني بالقسم املكي، بل يوجد يف القسم 
املدني سوٌر قصرية أيضًا كالنصر والزلزلة 
والتفصيل  الطول  أن  كما  وغريها،  والبينة 
ليسا خمتصني بالقسم املدني، بل توجد يف 
املكي أيضًا سوٌر طويلة كاألنعام واألعراف.

وقد يقصد من اختصاص املكي بالقصر 
واإلجياز أن هذا الشيء هو الغالب الشائع 

فيه.
يدّل  ولكنه ال  يكون هذا صحيحًا،  وقد 
بني  الصلة  انقطاع  على  الوجوه  من  بوجه 
القسمني املذكورين من القرآن الكريم، ألنه 
يكفي يف حتقيق هذه الصلة أن يأتي القرآن 
يف  املفّصلة  الطويلة  السور  ببعض  الكريم 
القسم املكي كدليل على القدرة والتمكن من 
املفاهيم  التفصيل يف  االرتفاع إىل مستوى 

واملوضوعات.
آيات  املالحظ وجود  أن من  فضاًل عن 
مكية قد أثبتت يف السور املدنية، وبالعكس، 
ويف كل من احلالتني جند التالحم واالنسجام 
األمر  واحدة  مرة  نزلت  وكأنها  السورة،  يف 
الذي يدّل بوضوح على وجود  الصلة التامة 

بني القسمني.
قام  اليت  اللغوية  الدراسات  إن  الثاني: 
على  دّلت  وغريهم،  املسلمون  العلماء  بها 
القدرة  مظاهر  من  يعّد مظهرًا  اإلجياز  أن 

من  بالتالي  وهو  التعبري،  على  اخلارقة 
أو  نقصًا  وليس  القرآني،  اإلعجاز  مظاهر 
إذا أخذنا  عيبًا يف القسم املكي، خصوصًا 
العرب  قد حتدى  القرآن  أن  االعتبار  بعني 
يكون  حيث  مثله،  من  بسورة  يأتوا  بأن 
منه  وأبلغ  أروع  القصرية  بالسورة  التحدي 

حني يكون بسورة مفصلة.
مل يتناول القسم املكي يف مادته التشريع 

واألحكام
تناول  فيما  يتناول  مل  املكي  القسم  إن 
أحكام  من  التشريع  جانب  موضوعات  من 
هذا  املدني  القسم  تناول  بينما  وأنظمة، 
اجلانب من التفصيل، وهذا يعر عن جانب 
آخر من التأثر بالبيئة والظروف االجتماعية، 
حيث مل يكن جمتمع مكة جمتمعًا متحضرًا، 
ومل يكن قد انفتح على معارف أهل الكتاب 
املدينة  جمتمع  خالف  على  وتشريعاتهم، 
بالثقافة واملعرفة  بعيد  تأثر إىل حد  الذي 

لألديان السماوية كاليهودية والنصرانية.
التاليني  باألمرين  الشبهة  هذه  وتناقش 

أيضا:
جانب  يهمل  مل  املكي  القسم  إن  أوال: 
العامة ومجلة  أصوله  تناول  وإمنا  التشريع 

مقاصد الدين كما جاء يف قوله تعاىل:
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ))ۓ    

ۋ   ٴۇۋ   ۈ      ۈ    ۆ   ۇۆ  
ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  ى  
وئ   وئ     ەئ   ەئ   ائائ   ى  
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یی  ی  ی  جئ  حئ  
مئ  ىئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  
ڄڄ   ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ((
كما طرحت من خالله جممل النظريات 
واحلياة  الكون  حول  القرآنية  والتصورات 

واجملتمع واإلنسان...
املكي  القسم  يف  جند  أننا  إىل  إضافة 
ويف سورة األنعام باخلصوص مناقشة لكثري 
والتزاماتهم،  الكتاب  أهل  تشريعات  من 
الكريم بهذه  القرآن  وهذا يدل على معرفة 

التشريعات وغريها مسبقًا.
أن  ميكن  الظاهرة  هذه  إن  وثانيًا: 
تنسجم  أخرى  نظرية  تفسريها  يف  نطرح 
الظاهرة  لوجود  املوضوعي  األساس  مع 
القرآنية نفسها، وهذه النظرية هو أن يقال: 
إن احلديث عن تفاصيل التشريع يف مكة كان 
شيئًا سابقًا ألوانه حيث مل يستلم اإلسالم 
يف  األمر  بينما  بعد،  احلكم  زمام  حينذاك 



Đ

أسلوب القسم المكي
يمتاز بقصر السور واآليات 

القسم  يتناول  فلم  العكس،  على  املدينة 
املكي تفاصيل التشريع، ألن ذلك ال يتفق مع 
تناول  وإمنا  الدعوة،  بها  متر  اليت  املرحلة 
املوقف  مع  تنسجم  اليت  األخرى  اجلوانب 

العام كما سوف نشرح ذلك قريبًا.
األدلة  املكي يف مادته  القسم  يتناول  مل 

والراهني
األدلة  أيضًا  يتناول  مل  املكي  القسم  إن 
على  وأصوهلا،  العقيدة  على  والراهني 
آخر  تعبري  وهذا  املدني،  القسم  خالف 
أيضًا عن تأثر القرآن بالظروف االجتماعية 
والبيئية، إذ عجزت الظاهرة القرآنية بنظر 
ي����دّل  الذي  اجلانب  هذا  تناول  عن  هؤالء 
الكونية  احلقائق  يف  النظر  عم��ق  عل�����ى 
عليه  اهلل  صلى  حممد  يعيش  كان  عندما 
بينما  األميني  جمتمع  مكة،  يف  وسلم  وآله 
ارتفع مستوى القرآن يف هذا اجلانب عندما 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  حممد  أخذ 
املدينة،  يف  الكتاب  أهل  جانب  إىل  يعيش 
وذلك نتيجة لتأثره بهم، ألنهم أصحاب فكر 
وفلسفة ومعرفة بالديانات السماوية ولتطور 

الظاهرة القرآنية نفسها أيضًا.
وتناقش هذه الشبهة من وجهني:

األول: إن القسم املكي مل خيل من األدلة 
سوره،  من  كثري  يف  تناوهلا  بل  والراهني 

القرآنية على ذلك كثرية ويف  والشواهد 
شتى اجملاالت.

على  وموارده  االستدالل  مناذج  فمن 
التوحيد، قوله تعاىل:

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ))ٻ  
ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ
ٿ   ٿ          ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  
چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄڃ  
ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ک       ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ  
ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک  
ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ      ڻ  
ہھھ    ہ   ہ  
ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھھ  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭڭ   ڭ  
ې   ۉ   ۉ       ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ  
ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  
ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ     
ىئ   ېئ   ېئ   ېئ      ۈئ   ۈئ  
مئ   جئحئ   ی    ی   ی   ی   ىئ   ىئ  
يب    ىب   مب            خب    جبحب   يئ   ىئ  
پ   پ   ٻ     ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ      پ  

ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ     ٺ      ٺ  

ڦ   ڦ   ڤ    ڤ    ڤ   ڤ   ٹ     ٹٹ  

ڃ    ڄڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ  

ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  

ڎ((   

وقوله تعاىل:
))پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  

ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ((   
وقوله تعاىل:

))ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  
ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  
ىئ  ی  یی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ   يئ  جبحب  

خب     مب   ىب  يب  جتحت  خت  مت((   
حممد  نبوة  على  االستدالل  وبصدد 
صلى اهلل عليه وآله وسلم وارتباط ما جاء 

به من السماء:
))ڌڌڎڎڈڈ  ژ ژ  ڑ  
گ       گ   گ   ک    ک   ک   ڑک  

ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   
ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ  
ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ  

ې   ې((   
واجلزاء  البعث  االستدالل على  وبصدد 

قوله تعاىل:
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ))ں  
ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   
ڭ   ڭ      ڭ   ۓڭ   ۓ   ے    ے   ھ  

ۇۇ  ۆ    ۆ   ((
وقوله:

))ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  
ی((  

وقوله تعاىل:
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ))ۅ  
ائ   ى   ى   ې    ې  
ائ  ەئ  ەئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ېئ   ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ  

ىئ ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی((   
من  أخرى  جوانب  األدلة  تتناول  وهكذا 

العقيدة اإلسالمية واملفاهيم العامة:
بل إن القرآن الكريم تناول أكثر قصص 
األنبياء واملناقشات واألدلة اليت دارت بينهم 
القرآن  من  املكي  القسم  يف  أقوامهم  وبني 

على ما سوف نعرف.
فمن  ذلك،  عن  تنازلنا  لو  إنه  الثاني: 
أساس  على  الفرق  هذا  تفسري  املمكن 
مراعاة طبيعة موقف املواجهة من الدعوة، 
تواجه مشركي  مكة  الدعوة يف  كانت  حيث 
كان  اليت  واألدّلة  األصنام،  وعبدة  العرب 
يواجه القرآن بها هؤالء، أدّلة وجدانية من 
ويقتضيها  مداركهم  تستوعبها  أن  املمكن 
 �� والقرآن  الوثنية،  العقيدة  بطالن  وضوح 
وتغيري  هداية  كتاب  هو  إمنا   �� عرفنا  كما 
يواكب  كان  فهو  كتابا علميا،  وليس  وتزكية 
يف  ومسريتها  اإلسالمية  الدعوة  تطور 
آياته ونزوله، وحني اختلفت طبيعة املوقف 
بكثري  متتاز  املواجهة  األفكار  وأصبحت 
كما هو  واالحنراف،  والتزييف  التعقيد  من 
اقتضى   �� الكتاب  أهل  عقائد  يف  احلال 
املوقف مواجهتها بأسلوب آخر من الرهان 

والدليل أكثر تعقيدًا وتفصياًل.



على ضفاف نهج البالغة
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 ق���د دلت األحب���اث احلديثة على أن كل 
إنسان ميلك مقدارًا من هذه القوة اخلارقة 
اليت تكش���ف ل���ه عما انطوت عليه أحش���اء 
املس���تقبل، ولك���ن الناس إذا تس���اووا يف نوع 

هذه القوة فإنهم خيتلفون يف مقدارها.
وقد تبني للباحثني أن قوة هذه احلاس���ة 
تتناس���ب تناس���بًا طرديًا مع درج���ة الصفاء 
يتمت���ع  ال���يت  الداخل���ي  والنق���اء  الروح���ي 
بها الش���خص، فكلم���ا كان اإلنس���ان صايف 
النف���س، نق���ي الضم���ري، منعتق���ًا من أس���ر 
التقاليد اإلجتماعية الضارة، متلفتًا من قيد 
الضرورة وما إليها، خالي النفس من العقد 
واألحق���اد واملطام���ع، كان���ت هذه احلاس���ة 
في���ه قوية بالغ���ة القوة، وكلما كان اإلنس���ان 
مش���وش النفس موزع الضمري مستغرقًا يف 
حواسه، أسريًا لضرورات جسده وشهواته، 
غارقًا يف جمتمعه، كانت هذه احلاس���ة فيه 

ضامرة ال تكاد تبني. 
وق���د بلغ اإلم���ام أمري املؤمن���ني علي بن 
أبي طالب عليه السالم من الصفاء الروحي 
حدًا مل يدانه فيه إنس���ان على اإلطالق ومل 
يزد عليه فيه إال النيب صلى اهلل عليه وآله 
وس���لم، وتاريخ حياته عليه الس���الم سلسلة 
ذهبية من هذه الظواهر الرائعة الفاتنة. وإن 
كثرة ما اخر به عليه الس���الم من املغيبات 
لت���دل على أنه كان يف وس���عه أن يطلق قواه 
اخلارقة متى ما أراد، وأن يعي ما غاب عنه 
يف أحشاء الزمان وطوايا املكان متى شاء. 

وقد ذكر الشريف الرضي رمحه اهلل يف 
أثن���اء مجعه لنهج البالغة عدة من املغيبات 
اليت اخر أمري املؤمنني بوقوعها وقد وقعت 
فعال، وميكن لنا تقس���يم هذه املغيبات على 
اقس���ام هي: )غرق البصرة، تسلط الظاملني 

عل���ى الكوف���ة، تغلب معاوية عل���ى اخلالفة، 
مص���ري اخل���وارج ونهاي���ة أمره���م، م���روان 
وخالفت���ه، ح���رب الزن���ج، والي���ة احلج���اج، 
األت���راك، بنو أمية: ظلمهم ونهايتهم، خروج 
املهدي عجل اهلل فرجه، فنت تش���مل الدنيا 
وتهلك احلرث والنس���ل( ففي هذه العناوين 
ينحص���ر ما ذكره الش���ريف يف نهج البالغة 

من األخبار باملغيبات.
ه���ذا وق���د حت���دث اإلمام عليه الس���الم 
ع���ن علم���ه باملغيب���ات يف مناس���بات كث���رية 
منها قوله: »فاسألوني قبل أن تفقدوني، فو 
الذي نفسي بيده ال تسألوني عن شيء فيما 
بينكم وبني الساعة، وال عن فئة تهدي مائة 
وتضل مائ���ة إال أنبأتكم بناعقها، وقائدها، 
وسائقها، ومناخ ركابها، وحمط رحاهلا،ومن 
يقت���ل من أهلها قتاًل ومن ميوت منهم موتًا، 
ول���و ق���د فقدمتون���ي، ونزل���ت بك���م كرائ���ه 
األمور وح���وازب اخلطوب، ألطرق كثري من 

السائلني وفشل كثري من املسؤولني«. 
وقد ذكر عليه الس���الم أنه استقى علمه 
ه���ذا من رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآله 
وس���لم، وق���د ج���اء يف كالم له بع���د أن هزم 
أصحاب اجلمل يف البصرة، على ذكر بعض 
م���ا يل���م بالبصرة من اخلط���وب، فذكر فتنة 
الزنج وذك���ر التر، فقال له بعض أصحابه: 
لق���د أعطي���ت يا أمري املؤمن���ني علم الغيب، 
فضح���ك اإلمام وقال للرجل:»ليس هو بعلم 
غيب، وإمنا هو تعلم من ذي علم، وإمنا علم 
الغيب علم الس���اعة وما عدد اهلل س���بحانه 
فه���ذا  ))ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ((  بقول���ه: 
عل���م الغيب الذي ال يعلمه أحد إال اهلل، وما 
س���وى ذلك فعل���م علمه اهلل لنبي���ه فعلمنيه، 

ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطم عليه 
جواحني«.

خماطب���ًا  وق���ال 
أصحاب���ه يف موق���ف 
ل���و  »واهلل  آخ���ر: 
كل  أخ���ر  أن  ش���ئت 
رجل منك���م مبخرجه 
وموجله ومجيع شأنه 
لفعل���ت، ولكن أخاف 
أن تكفروا يف برسول 
اهلل صل���ى اهلل علي���ه 
وآله وس���لم، أال وإني 
مفضيه إىل اخلاصة 
ممن مؤمن ذلك منه. 
وال���ذي بعث���ه باحل���ق 
واصطفاه على اخللق 
م���ا أنطق إال صادقًا، 
وقد عه���د إلي بذلك 

كله، ومن يهلك ومنجى من ينجو، ومآل هذا 
األم���ر، وما أبقى ش���يئًا مير على رأس���ي إال 

أفرغه يف أذني وأفضى به إلي«. 
وقال:»أيها الناس ال جيرمنكم ش���قاقي، 
ترام���وا  وال  عصيان���ي،  يس���تهوينكم  وال 
باألبص���ار عندما تس���معونه م���ين، فو الذي 
فل���ق احلبة وبرأ النس���مة، إن ال���ذي أنبئكم 
به عن النيب صلى اهلل عليه وآله وس���لم، ما 

كذب املبلغ وال جهل السامع«.
ويف ه���ذه النصوص يص���رح األمام عليه 
الس���الم ب���أن علم���ه باملغيب���ات ع���ن طري���ق 
رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، فهو 
عليه الس���الم يقول:»فو الذي نفسي بيده ال 
تس���ألين عن شيء فيما بينكم وبني الساعة 
وال ع���ن فئ���ة ته���دي مائ���ة وتض���ل مائ���ة إال 
أنبأتك���م بناعقه���ا«. ويقول:»س���لوني قبل أن 
تفقدون���ي، فألن���ا بطرق الس���ماء أعلم مين 

بطرق األرض«، ويقول: »واهلل لو شئت أن 

المغيبات في نهج البالغة



Ē

أخ���ر كل رجل 
مبخرج���ه  منك���م 
ومجي���ع  وموجل���ه 
شأنه لفعلت .. وقد 
عهد إلي بذلك كله 
ومبهل���ك م���ن يهلك 
ومنجى م���ن ينجو، 
وم���آل ه���ذا األمر، 
ش���يئًا  أبق���ى  وم���ا 
رأس���ي  عل���ى  مي���ر 
إال أفرغ���ه يف أذني 

وأفضى به إلي«.

إشكال 
وجواب

مستشكل  ولعل 
يقول: كيف نستطيع 
ان نتصور أن النيب 
إىل  أفض���ى  ق���د 
ب���كل حادثة  اإلمام 
من احلوادث املقبلة 
على حنو التفصيل، 
الظ���رف  ألن 
الزماني الذي مجع 
ب���ني الن���يب واإلمام 
ال يس���ع ش���يئًا مثل 
هذا النح���و لو فرضنا أن اإلمام قد أختص 
بأوق���ات الن���يب كلها،فاإلخب���ار ل���كل رج���ل 
مبخرجه وموجله ومجيع شأنه وغري ذلك، 
عل���م واس���ع بالغ الس���عة مراح���ب اآلفاق، 
ومهم���ا يكن الظ���رف الزماني ال���ذي قضاه 
اإلمام صلوات اهلل وس���المه عليه مع النيب 
صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم طوي���اًل، ومهما 
تكن األوقات اخلاصة اليت يفرغ فيها النيب 
لإلمام وحده طويلة وكثرية، فإن ذلك كله ال 
يس���ع اإلفضاء ببعض هذا العلم إىل اإلمام 
على حن���و التفصيل، حبيث يتن���اول التعليم 
اجلزئي���ات الدقيق���ة، والتفصيالت الكثري، 
فضاًل عن أن يس���ع اإلفض���اء إليه بكل هذا 

العلم على هذا النحو من اإلفضاء.
واجل���واب عل���ى ه���ذا اإلش���كال ه���و ان 
طاقات البشر وإمكانات استيعابهم ختتلف 
م���ن ف���رد إىل ف���رد آخ���ر، واإلم���ام أم���ري 
املؤمنني صلوات اهلل وس���المه عليه بوصفه 

إمام���ا معصوم���ا يتمت���ع بأعل���ى مس���تويات 
االس���تيعاب، فاهلل س���بحانه أعط���اه القدرة 
والقابلي���ة على اس���تيعاب م���ا ال حيصيه إال 
اهلل سبحانه من العلم، وليس من الضروري 
أن يعلم���ه الن���يب األعظ���م صل���ى اهلل علي���ه 
وآله وس���لم كل جزء م���ن جزئيات الكون، بل 
يكف���ي أن يعلمه أص���ول هذه العلوم، وجذور 
تل���ك املعلوم���ات، ث���م يعلمه بتعلي���م من اهلل 
سبحانه كيف يصل عن طريق هذه األصول 
إىل ف���روع اصغر واصغ���ر، ومعلومات أكثر 
جزئي���ة، وهل���ذا القول ش���اهد مش���هور قاله 
اإلم���ام أمري املؤمنني صلوات اهلل وس���المه 
علي���ه حينم���ا أوض���ح ن���وع العلم ال���ذي كان 
يتلق���اه من رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وآله 
وسلم فقال: »علمين ألف باب ينفتح لي من 
كل باب أل���ف باب«، باإلضافة إىل إمكاناته 
الذاتي���ة كإمام له الق���درة على االطالع على 
الغيب بواس���طة املالئك���ة أو النور الذي بينه 
وبني اللوح احملفوظ، وغري ذلك من الوسائل 

اليت حتدثت عنها الروايات الشريفة.

بعض المغيبات التي جاء 
ذكرها في نهج البالغة

1: إخب���اره علي���ه الس���الم بغ���رق مدينة 
البصرة

أخ���ر اإلمام عليه الس���الم بع���د فراغه 
م���ن أصح���اب اجلم���ل، ع���ن غ���رق البصرة 
كله���ا بقوله:»وأيم اهلل لتغرق���ن بلدتكم حتى 
كأني أنظر إىل مسجدها كجؤجؤ سفينة أو 

نعامة جامثة«.
وق���د صدق���ت احل���وادث ه���ذه النبوءة، 
فقد ذكر ابن أبي احلديد أن البصرة غرقت 
مرت���ني: م���رة يف أيام القادر ب���اهلل، ومرة يف 
أي���ام القائ���م بأم���ر اهلل، غرق���ت بأمجعه���ا 
ومل يب���ق منه���ا إال مس���جدها اجلام���ع بارزًا 
كجؤج���ؤ الطائ���ر حس���ب ما أخر ب���ه أمري 
املؤمن���ني.. وخرب���ت دورها وغ���رق كل ما يف 
ضمنها وهلك كثري من أهلها. وأخبار هذين 
الغرق���ني معروفة عند أه���ل البصرة يتناقله 

خلفهم عن سلفهم«.
2: إخب���اره ع���ن هالك البص���رة جبيش 

الزنج
وأخ���ر عليه الس���الم أيض���ا عن هالك 
البصرة بالزنج، فق���ال خماطبًا األحنف بن 

قي���س بع���د حرب اجلم���ل: »يا أحن���ف كأني 
ب���ه وق���د س���ار باجلي���ش ال���ذي ال يك���ون به 
غب���ار وال جل���ب وال قعقعة جلم وال مححمة 
كأنه���ا  بأقدامه���م  األرض  يث���ريون  خي���ل، 
أق���دام النعام. ويل لس���كككم العامرة والدور 
املزخرفة اليت هلا أجنحة كأجنحة النسور، 
وخراطيم كخراطيم الفيلة، من أولئك الذين 
ال ين���دب قتيلهم وال يفتق���د غائبهم أنا كاب 
الدني���ا لوجهها، وقادرها بقدرها، وناظرها 

بعينها«. 
 وهذه النب���وءة صدقتها احلوادث، ففي 
س���نة مخس ومخس���ني ومائتني ظهر املدعو 
عل���ي ب���ن حمم���د ب���ن عب���د الرحي���م ومجع 
الزن���وج وخرج بهم على املهتدي العباس���ي، 
واستش���رى أم���ره، وكاد يبيد البصرة ويفين 
أهلها، واستمرت احلرب بينه وبني السلطة 
املركزية مخس���ة عش���ر عامًا، فق���د قتل يف 
س���نة س���بعني ومائتني، وق���د كتب اب���ن أبي 

احلديد فصاًل كبريًا عن هذه النبوءة.
تنبئ���ه علي���ه  التنبي���ه عل���ى  يفوتن���ا  وال 
الس���الم، يف النص اآلنف، مبا ستكون عليه 

حال البصرة من الناحية العمرانية.
3: إخب���اره ع���ن هالك البص���رة على يد 

التر
وأخر عليه الس���الم عن هالك البصرة 
عل���ى ي���د التر فق���ال: »كأن���ي أراه���م قومًا 
يلبس���ون  املطرق���ة،  كأن وجوهه���م اجمل���ان 
الس���رق والديباج، ويعتقب���ون اخليل العتاق، 
ويك���ون هن���اك اس���تحرار قتل حتى ميش���ي 
اجملروح على املقتول، ويكون املفلت أقل من 

املأسور«.
وه���ذه النب���وءة حتقق���ت بظه���ور التت���ار 
للممال���ك حت���ى وصل���وا إىل  واكتس���احهم 
الع���راق فلقي���ت البصرة منه���م أعظم البالء 
وأش���نعه، فقد تكدس���ت اجلثث يف الشوارع 
واألزق���ة وح���ل بالن���اس منهم خ���وف عظيم. 
وق���د وقعت هذه األح���داث يف زمن ابن أبي 

احلديد فكتب عنها فصاًل كبريًا. 
وس���تأتي بقي���ة إخبارات���ه صل���وات اهلل 
وس���المه عليه باملغيبات يف العدد القادم إن 

شاء اهلل تعاىل)1(.
�����������������������������������������������������

)1( دراس���ات يف نهج البالغة للش���يخ حممد مهدي 
مشس الدين: 211.



مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

ē

   ..: الصحبة والصداقة على وفق تـــوصيات       
أهـــل البيـــت عليهم السالم وتعاليمهم  

ال ميك���ن ألي إنس���ان عاق���ل وس���وي أن 
يس���تغين عن األصدق���اء واألصح���اب، الن 
اإلنس���ان بطبيعته كائ���ن اجتماعي وال دوام 
حلياته إال باختالطه ومعاشرته لباقي أفراد 
اجملتمع، ونتيجة هلذا االختالط واملعاش���رة 
م���ع اآلخري���ن والبد من تكوي���ن روابط فيما 
بين���ه وبينهم، تارة تكون هذه الروابط عادية 
وعرضي���ة تنتهي بانتهاء وق���ت احلاجة هلا، 
وتارة تكون قوية متينة مستمرة طويلة األمد 

وهي املسماة بالصداقة أو الصحبة.
وللصداق���ة والصحب���ة فوائد ال حتصى 
وال تع���د، منه���ا نك���ران ال���ذات، وتنمية قيم 
اإليثار والتضحية واملساعدة وغري ذلك من 
القيم والصفات احلميدة، ولكن ليس���ت كل 
الصداق���ات كذل���ك، فكثري م���ن الصداقات 
أدت بأصحابه���ا إىل االحن���راف اخللق���ي، 
والس���قوط يف مس���تنقع الفس���اد واجلرمية 
واالحنطاط الفكري والس���لوكي، فالصحبة 
والصداقة بناء على ذلك س���الح ذو حدين، 
وعمل���ة هل���ا وجه���ان، فيمك���ن لإلنس���ان أن 
خالهل���ا،  م���ن  ويس���عد  ويتكام���ل  يرق���ى 
وميك���ن كذلك أن يتس���افل وينحط ويش���قى 
بواس���طتها، ولك���ن اختيار اح���د اخليارين �� 
السعادة أو الشقاء �� هو بيد اإلنسان وحده، 

فهو الذي خيتار بأي طريق يضع نفسه.
واغل���ب األخط���اء ال���يت يقع فيه���ا كثري 
من الن���اس يف عالقاتهم وصداقاتهم ترجع 
اىل ع���دم تأس���يس ه���ذه العالق���ات عل���ى 
أس���اس صحي���ح لت���ؤدي بالتال���ي إىل نتائج 
صحيحة، الن البناء الذي يبنى على أساس 
ه���ش وخاطئ ال بد وان ي���ؤول إىل االنهيار 
والس���قوط يف ي���وم ما، أما ال���ذي يبنى على 
أس���اس صحيح ورص���ني فانه ي���دوم طويال 
ويستمر عمرا مديدا، فالبد إذن من معرفة 
الس���ليمة  والقواع���د  الصحيح���ة  األس���س 
لالختي���ار قبل الب���دء بعق���د أي صداقة مع 

أي ش���خص كان، وأهل البيت عليهم السالم 
وحلرصه���م الش���ديد عل���ى مس���ألة اختي���ار 
الصدي���ق وضعوا قواعد وأعطوا إرش���ادات 
وتوصيات لو روعيت من قبل الناس لعاشوا 
بس���عادة ومل���ا احن���رف من اجملتم���ع أي فرد 
م���ن أف���راده بس���بب أصدقاء الس���وء ورفاق 
أه���ل الضالل���ة، وفيم���ا يلي مجل���ة من درر 
كالمهم اليت أوضحوا فيها معامل الصداقة 
الناجح���ة ومع���امل الصحب���ة الفاش���لة اليت 
تؤدي بصاحبها إىل النار والش���قاء الدنيوي 

واألخروي.
1: ع���ن اإلمام أبي جعفر الباقر صلوات 
اهلل وس���المه عليه انه ق���ال ألحد أصحابه: 
)يا صاحل اتبع من يبكيك وهو لك ناصح وال 
تتبع من يضحكك وهو لك غاش وس���ردون 
إىل اهلل مجيع���ا فتعلم���ون ( »راج���ع الكايف 

للشيخ الكليين ج2 ص638«.
وقد علق على هذا احلديث املوىل حممد 
ص���احل املازندراني يف )ش���رح أصول الكايف 
ج11 ص95( بقول���ه: )قوله »اتبع من يبكيك 
وهو ل���ك ناصح« بزهادت���ه وعبادته وتالوته 
وموعظت���ه وحس���ن أفعاله وزواج���ر أمثاله، 
وامل���راد باتباعه التزام مالزمته وجمالس���ته 
ومصاحبته واقتفاء آثاره وأطواره. »وال تتبع 
م���ن يضح���كك وهو ل���ك غاش« حي���ث يريد 
فس���اد حالك واشتغال بالك عن أمر اآلخرة 
بذك���ر اهلزلي���ات ونقل املضحكات املفس���دة 

للدين(.
2: وعن أبي عبد اهلل الباقر صلوات اهلل 
وس���المه عليه انه ق���ال: )ال تكون الصداقة 
إال حبدوده���ا ، فمن كانت فيه هذه احلدود 
أو شيء منها فانسبه إىل الصداقة ومن مل 
يكن فيه شيء منها فال تنسبه إىل شيء من 
الصداقة فأوهلا أن تكون سريرته وعالنيته 
ل���ك واح���دة ، والثان���ي أن ت���رى زين���ك زينه 
وش���ينك ش���ينه ، والثالثة أن ال تغريه عليك 

ي���ة  ال و
وال مال ، والرابعة 

تنال���ه  ش���يئا  مينع���ك  ال  أن 
مقدرته ، واخلامس���ة �� وهي جتمع هذه 

اخلص���ال �� أن ال يس���لمك عند النكبات( 
»الكايف للشيخ الكليين ج2 ص639«.

ص���احل  حمم���د  امل���وىل  ش���رح  وق���د 
املازندران���ي يف )ش���رح أصول ال���كايف ج11 
ص96( بقول���ه: )قوله: »ال يتحقق الصداقة 
إال حبدوده���ا« وه���ي أم���ور يتحق���ق ماهي���ة 
الصداق���ة بكل واح���دة منها »فمن كانت فيه 
هذه احلدود كلها أو شيء منها« واحد واثنان 
أو ث���الث أو أرب���ع . »فانس���به إىل الصداقة 
وإن كانت متفاوتة يف الش���دة والضعف ومن 
مل يكن فيه شيء منها فال تنسبه إىل شيء 
من الصداقة« وال تتخذه صديقا وال يتحقق 
العل���م بوج���ود تلك احل���دود وعدمه يف أحد 
إال مبجالس���ة متع���ددة وخمالط���ة متك���ررة 
ومصاحب���ة باطني���ة ومعاش���رة ظاهري���ة أو 
بش���هادة حال���ه مع اش���تهاره باالتص���اف بها 

عند املعتمدين. 
تك���ون  »أن  احل���دود  أول  أي  »فأوهل���ا« 
س���ريرته وعالنيته لك واحدة« لعل املراد أن 
يك���ون كل قول���ه موافقا لضم���ريه وإال لكان 
نفاق���ا منافيا للصداقة إال أن ال يكتم س���را 
من أس���راره، إذ كتمان بعض الس���ر من باب 
احلزم قد يكون مطلوبا، كما دل عليه بعض 

الروايات.
»والثاني���ة: أن ي���رى زينك زينه وش���ينك 

ش���ينه« فرييد ويكره ل���ك ما يريد 
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   ..: الصحبة والصداقة على وفق تـــوصيات       
أهـــل البيـــت عليهم السالم وتعاليمهم  

ويكره 
 . لنفس���ه
أن  »والثالثة: 
علي���ك  يغ���ريه  ال 
ب���أن  والي���ة أو م���ال« 
تكون صداقته بعد وجدان 
احلكومة واملال كما يكون قبله 

بال تفاوت وهي نادرة.
»والرابعة: أن ال مينعك شيئا تناله 
مقدرت���ه« ه���ي مثلثة ال���دال الق���درة والغنا 
واليس���ار وه���ي أيضا ن���ادرة. »واخلامس���ة: 
وه���ي جتم���ع هذه اخلص���ال أن ال يس���لمك 
عن���د النكب���ات« النكبة بالفت���ح املصيبة وما 
يصي���ب اإلنس���ان من احل���وادث واإلس���الم 
هن���ا اخل���ذالن واإللق���اء إىل اهللك���ة يقال: 
أس���لم ف���الن فالنا إذا خذل���ه ومل ينصره أو 
إذا ألق���اه إىل اهللك���ة ومل حيم���ه م���ن عدوه 
وقول���ه: » وهي جتمع هذه اخلصال « مجلة 
معرض���ة بني املبتدأ واخل���ر والظاهر أنه 
م���ن كالم الص���ادق »عليه الس���الم« وحيتمل 
أن يك���ون م���ن ال���راوي ومشوهل���ا للخص���ال 

املذكورة يظهر بأدنى تأمل(.
3: وعن أبي عب���د اهلل الصادق صلوات 
اهلل وس���المه عليه انه ق���ال: )أحب إخواني 

إلي من أهدى إلي عيوبي(.
قال امل���وىل حممد ص���احل املازندراني: 
)قول���ه: »أح���ب إخواني إلي م���ن أهدى إلي 
عيوبي« وذلك ألن اإلنس���ان حيب نفسه فال 
يرى عيوبه فإذا أظهرها له صديقه مبقتضى 
الصداق���ة والنصيح���ة تركه���ا طلب���ا لكماله 

وذل���ك من أج���ل منافع الصداق���ة وعظمها. 
وفيه ح���ث للصديقني على إظهار كل منهما 
عيب صاحبه وعلى عد ذلك اإلظهار عطية 
وهدي���ة ال منقصة موجبة للتفارق والعدوان 

كما هو شأن أكثر أبناء الزمان(.
4: عن أبي عبد اهلل عليه الس���الم قال: 
كان أم���ري املؤمن���ني عليه الس���الم إذا صعد 
املنر قال: )ينبغي للمسلم أن يتجنب مؤاخاة 
ثالث���ة: املاج���ن الفاجر واألمح���ق والكذاب 
فأما املاج���ن الفاجر فيزين لك فعله وحيب 
أنك مثله وال يعينك على أمر دينك ومعادك 
ومقاربت���ه جف���اء وقس���وة ومدخله وخمرجه 
ع���ار علي���ك، وأم���ا األمح���ق فإنه ال يش���ري 
عليك خبري وال يرجى لصرف الس���وء عنك 
ولو أجهد نفسه. ورمبا أراد منفعتك فضرك 
فموته خري من حياته وسكوته خري من نطقه 
وبع���ده خري من قربه، وأم���ا الكذاب فإنه ال 
يهنئك معه عيش، ينقل حديثك وينقل إليك 
احلدي���ث كلما أفنى أحدوثة مطرها بأخرى 
مثله���ا حتى أنه حيدث بالصدق فما يصدق 
ويفرق بني الناس بالعداوة فينبت الس���خائم 
يف الص���دور، فاتق���وا اهلل عز وجل وانظروا 

ألنفسكم(.
ق���ال امل���وىل حممد ص���احل املازندراني: 
)قوله: »املاج���ن الفاجر« جمن جمونا صلب 
وغلط ومن���ه املاجن ملن ال يبالي قوال وفعال 
كأن���ه صلب الوج���ه، والفاجر هو املنبعث يف 
املعاص���ي واحمل���ارم. »واألمح���ق والك���ذاب« 
األمحق قليل العقل ضعيف الرأي، والكذاب 
كث���ري الك���ذب املعروف به، وه���و الذي صار 
الك���ذب عادة له، ي���دل عليه ما رواه ابن أبي 
عم���ري عن عب���د الرمحن ب���ن احلجاج قال: 
قلت ألبي عبد اهلل »عليه الس���الم«: الكذاب 
هو الذي يكذب يف الش���يء؟ قال: »ال ما من 
أح���د إال أن يك���ون ذل���ك منه ولك���ن املطبوع 

على الكذب«.
ومدخل���ه  وقس���وة  جف���اء  »ومقاربت���ه 
وخمرج���ه عار عليك« احلمل يف الثالثة من 
باب محل املس���بب عل���ى الس���بب للمبالغة، 
ولع���ل وج���ه اجلف���اء أنه ملا مل يب���ال مبا قال 
وما فعل وش���ق س���ر الديان���ة ال حيفظ حق 
الصداق���ة فيق���ول ويفعل م���ا يؤذي���ه ويبيعه 
باليس���ري ويهتك عرضه باحلق���ري ، ولذلك 
ق���ال أمري املؤمن���ني »عليه الس���الم«: »إياك 

ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه«.
»ورمب���ا أراد منفعتك فضرك« يف الدين 
والدنيا لع���دم علمه بأن كالمه حق أو باطل 

وفعله حسن أو قبيح فيتكلم بالباطل ويفعل 
القبي���ح لقص���د املنفعة وهو يض���رك ولذلك 

ورد النهي عن االستشارة باألمحق.
»كلم���ا أفن���ى أحدوث���ة مطره���ا بأخرى 
مثله���ا« األحدوث���ة م���ا يتح���دث ب���ه. واملطر 
اإلس���راع »حت���ى أن���ه حي���دث بالص���دق فما 
يصدق« ولذلك تركوا العمل برواية الكذابني 
وهنا حكاية مناس���بة وهي أن مجاعة دخلوا 
يف بيئة فانفرد واحد يف ناحية فنادى السبع 
فاجتمع���وا علي���ه فوج���دوه كاذب���ا فتفلوا يف 
وجه���ه ورجعوا ث���م فعل وفعل���وا ذلك مرتني 
واملرة الرابعة وهي مرتبة صدقه مل يصدقوه 

ومل جيتمعوا عليه فافرسه السبع.
»ويع���رف ب���ني الن���اس بالع���داوة« يعرف 
بالعني املهملة والفاء ويف بعض النسخ يفرق 
م���ن التفريق ويف بعضها يغ���ري من اإلغراء 
»فينب���ت الس���خائم يف الص���دور« الس���خيمة 

احلقد والضغن والغضب(.
5: وع���ن أبي عبد اهلل  الصادق صلوات 
اهلل وس���المه علي���ه، عن أبي���ه اإلمام الباقر 
صلوات اهلل وسالمه عليه انه قال: ) قال لي 
أب���ي علي بن احلس���ني صلوات اهلل عليهما: 
ي���ا ب���ين انظر مخس���ة ف���ال تصاحبه���م وال 
حتادثه���م وال ترافقه���م يف طريق، فقلت: يا 
أب���ة من هم عرفنيهم؟ قال: إياك ومصاحبة 
الك���ذاب فإن���ه مبنزل���ة الس���راب يق���رب لك 
البعيد ويبعد لك القريب، وإياك ومصاحبة 
الفاس���ق فإنه بايع���ك بأكلة أو أقل من ذلك، 
وإي���اك ومصاحب���ة البخيل فإن���ه خيذلك يف 
مال���ه أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصاحبة 
األمحق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك وإياك 
ومصاحب���ة القاط���ع لرمح���ه فإن���ي وجدت���ه 
ملعونا يف كتاب اهلل عزوجل يف ثالثة مواضع 

قال اهلل عز وج���ل: ))ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڎ((،  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ  

وق���ال عز وج���ل: )) ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے    ے   ھ   ھ  
ۋ   ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ  
ۋ((، وق���ال يف البق���رة: ))ہ  ہ  
ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  

ۆ  ۈ((.
وتوجد نصوص أخرى يراجعها من أراد 

الزيادة والتطويل.
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أجناس الرذائل
 وأنواعها

ق���د ظهر مما ذك���ر أنه ب���إزاء كل فضيلة 
رذائ���ل غ���ري متناهي���ة م���ن ط���ريف االفراط 
والتفري���ط، ولي���س ل���كل منه���ا اس���م مع���ني 
وال ميك���ن ع���د اجلميع ولي���س على صاحب 
الصناع���ة حص���ر مثله���ا، ألن وظيفت���ه بيان 
األصول والقوانني الكلية ال احصاء االعداد 

اجلزئية.
والقان���ون الالزم بيان���ه هو أن االحنراف 
عن الوس���ط إما إىل طرف االفراط أو إىل 
ط���رف التفري���ط، فيك���ون ب���ازاء كل فضيلة 
جنس���ان م���ن الرذيل���ة ومل���ا كان���ت أجن���اس 
الفضائل أربعة فتكون أجناس الرذائل مثانية 

)اثنان( بازاء احلكمة )اجلربزة والبله(.
وه���و  االف���راط  ط���رف  يف  و)األول( 
اس���تعمال الفكر يف ما ال ينبغي أو يف الزائد 
عم���ا ينبغ���ي و)الثان���ي( يف ط���رف التفريط 
وهو تعطيل القوة الفكرية وعدم اس���تعماهلا 
يف ما ينبغي أو يف أقل منه، واألوىل أن يعر 
عنهما )بالسفس���طة( أي احلكم���ة املموهة، 
و)اجله���ل( أي البس���يط من���ه، ألن حقيق���ة 
احلكم���ة ه���و العلم حبقائق األش���ياء على ما 
ه���ي عليه وهو موق���وف على اعت���دال القوة 
العاقل���ة، ف���إذا حصلت له ح���دة خارجة عن 
االعتدال خيرج عن احلد الالئق ويس���تخرج 
أمورًا دقيقة غري مطابقة للواقع، والعلم بهذه 
األم���ور هو ضد احلكم���ة من طرف االفراط 
وإذا حصلت هلا بالدة ال ينتقل إىل شيء فال 
حيص���ل هلا العلم باحلقائق وهذا هو اجلهل 
وهو ضده من طرف التفريط )واثنان( بازاء 
يف  )األول(  واجل���ن(:  )الته���ور  الش���جاعة 
ط���رف االف���راط وهو االق���دام علىما ينبغي 
احل���ذر عن���ه، و)الثاني( يف ط���رف التفريط 

وهو احلذر عما ينبغي االقدام عليه.
و)اثن���ان( ب���ازاء العف���ة وهم���ا: )الش���ره 
واخلم���ود( و)األول( يف طرف االفراط وهو 

االنهم���اك يف الل���ذات الش���هوية على ما 
ال حيس���ن ش���رعًا وعقاًل، )والثاني( يف 
ط���رف س���كون النفس عن طل���ب ما هو 
ض���روري للبدن و)اثنان( ب���ازاء العدالة 
وهما: )الظلم واالنظالم(: و)األول( يف 
طرف االفراط وهو التصرف يف حقوق 
الن���اس وأمواهلم بدون ح���ق، و)الثاني( 
يف ط���رف التفري���ط وهو متك���ني الظامل 
م���ن الظلم عليه وانقي���اده له فيما يريده 
من اجل���ر والتعدي على س���بيل املذلة، 

هكذا قيل.
واحل���ق إن العدال���ة م���ع مالحظة ما 
ال ينف���ك عنه���ا م���ن الزمها، هل���ا طرف 
واحد يس���مى جورًا وظلمًا، وهو يش���مل 
وال خيت���ص  الصف���ات،  ذمائ���م  مجي���ع 

بالتص���رف يف حقوق الن���اس وأمواهلم بدون 
جهة ش���رعية، ألن العدالة بهذا املعنى �� كما 
عرفت �� عبارة عن ضبط العقل العملي مجيع 
القوى حتت إشارة العقل النظري، فهو جامع 
للكماالت بأس���رها، فالظلم الذي هو مقابله 
جام���ع للنقائص بأس���رها، إذ حقيقة الظلم 
وضع الش���يء يف غري موضع���ه، وهو يتناول 
مجي���ع ذمائ���م الصف���ات واألفع���ال فتمك���ني 
الظ���امل من ظلمه مل���ا كان صفة ذميمة يكون 
ظلم���ًا، على أن م���ن مكن الظ���امل من الظلم 
عليه وانقاد له ذلة، فقد ظلم نفس���ه والظلم 
عل���ى النفس أيض���ًا من أقس���ام الظلم، هذا 
هو بي���ان الطرفني لكل من األجناس األربعة 

للفضيلة.
ث���م ل���كل واح���د م���ن أجن���اس الرذائ���ل 
والفضائل أنواع ولوازم من األخالق واألفعال 
ذكره���ا علماء األخالق يف كتبهم، وقد ذكروا 
للعدال���ة أيضًا أنواعًا وقد عرفت فيما تقدم 
أن ختصيص بعض الصفات باالندراج حتتها 
مم���ا ال وجه له، إذ مجيع الرذائل والفضائل 

ال خيرج ع���ن التعلق بالق���وى الثالث، أعين 
كان  وإن  والش���هوية،  والغضبي���ة  العاقل���ة 
للق���وة العملية مدخلي���ة يف اجلميع من حيث 
التوسط، فنحن ندخل اجلميع حتت أجناس 
الق���وى الثالث م���ن غري اندراج ش���يء منها 
حت���ت العدالة، وقد عرفت أن بعضها متعلق 
بالعاقل���ة فق���ط، وبعضه���ا بالق���وة الغضبية 
فق���ط، وبعضه���ا بالش���هوية فق���ط، وبعضها 
باالثن���ني منه���ا أو الثالث مع���ًا، فنحن نذكر 

ذلك يف مقامات أربعة.
وملزيد من االحاطة نشري هنا إمجااًل إىل 
أمس���اء األجناس واألنواع واللوازم اليت لكل 
جنس، ونذك���ر أواًل ما يتعلق بالعاقلة، ثم ما 
يتعلق بالغضبية، ثم ما يتعلق بالش���هوية، ثم 
ما يتعلق بالثالث أو االثنتني منها، ونذكر أواًل 
الرذيل���ة، ثم نش���ري إىل ضدها من الفضيلة 
إن كان له اس���م، ثم يف باب املعاجلات نذكر 
معاجل���ة كل رذيل���ة م���ن األجن���اس واألن���واع 

والنتائج ونذيلها بذكر ضدها يف الفضيلة.
ونذك���ر أواًل جنس���ي الرذيل���ة ل���كل ق���وة، 
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جن���س  ه���و  ال���ذي  بضدهم���ا  ونذيلهم���ا 
فضيلتهم���ا، ثم نذك���ر األن���واع والنتائج على 
النحو املذكور، أي نذكر أواًل الرذيلة باحكامها 
)ومعاجلاته���ا(، ث���م نش���ري إىل ضدها، وما 
ورد يف مدح���ه ترغيب���ًا للطالب���ني على أخذه 
واالجتن���اب عن ضده، ولذلك مل نتابع القوم 
يف التفريق ب���ني الرذائل والفضائل وذكر كل 

منهما على حدة.
ث���م بيان األن���واع والل���وازم عل���ى ما ذكر 
أكث���ره الق���وم ال خيلو عن االخت���الف إما يف 
التعريف والتفسري، أو يف الفرق والتمييز، أو 
يف االدخال حتت ما جعلوه نوعًا له، أو غري 
ذل���ك من وج���وه االختالل، فنح���ن ال نتبعهم 
يف ذل���ك ونبينها إدخااًل ومتيي���زًا وتعريفًا ما 

يقتضيه النظر الصحيح، فنقول:
العقلي���ة،  للق���وة  الرذيل���ة  جنس���ا  أم���ا 
)فأوهلم���ا( )اجلرب���زة والسفس���طة( وه���ي 
م���ن ط���رف االف���راط، و)ثانيهم���ا( )اجله���ل 
البسيط( وهو من طرف التفريط وضدهما 
)العل���م واحلكم���ة(، وأم���ا األن���واع والل���وازم 

املرتب���ة عليهما، فمنه���ا )اجلهل املركب( 
وهو من باب رداءة الكيفية، ومنها )احلرية 
والش���ك( وهو من طرف االفراط على ما 
قي���ل، وض���د اجلهل املرك���ب إدراك ما هو 
احل���ق أو زوال العل���م بأن���ه يعل���م، وض���د 

احلرية اجلزم بأحد الطرفني.
وبذل���ك يظه���ر أن اليق���ني ض���د ل���كل 
منهما، ألنه اعتق���اد جازم مطابق للواقع، 
فم���ن حيث اعتبار اجل���زم فيه يكون ضدًا 
للحرية، ومن حيث اعتبار املطابقة للواقع 
يكون ضدًا للجهل املركب، ومنشأ حصول 
اليق���ني هو اس���تقامة الذه���ن وصفاؤه مع 
مراعاة شرائط االستدالل، ومنشأ اجلهل 
املركب اعوجاج الذهن، أو حصول اخلطأ 
يف االس���تدالل، أو وج���ود مانع من أفاضة 
احل���ق كعصبية، أو تقلي���د أو أمثال ذلك، 
ومنش���أ احلرية هو قصور الذهن وكدرته، 
أو االلتهاب املوجب للتجاوز عن املطلوب، 
ومنه���ا  مبقدمات���ه،  االحاط���ة  ع���دم  أو 

)الشرك( وضده التوحيد.
النفس���انية  )الوس���اوس(  ومنه���ا 
واخلواطر الباطلة الشيطانية، وهذا أيضًا 
م���ن باب رداءة الكيفي���ة، وكان الظاهر أن 
يعد ذلك من رذائل قوتي  الوهم واملتخيلة 
دون العاقل���ة، إذ الغال���ب أنها ال تنفك من 
االختالل فيهما، إال أنك قد عرفت العذر 
يف ذل���ك، وضدها اخلواط���ر احملمودة اليت 
من مجلتها الفكر يف بدائع صنع اهلل سبحانه 
وعجائ���ب خملوقات���ه ومنها )اس���تنباط املكر 
واحليل���ة( للوص���ول إىل مقتضيات الش���هوة 

والغضب، وهو من طرف االفراط.
وأم���ا جنس���ا الرذائ���ل للق���وة الغضبي���ة، 
فأوهلم���ا )الته���ور( وثانيهم���ا )اجل���ن( وقد 
عرفت أن ضدهما من الفضيلة )الشجاعة(، 
وأما األنواع واللوازم والنتائج املرتبة عليها، 
فمنه���ا )اخلوف( وهو هيئة نفس���انية مؤذية 
حتدث من توقع مكروه أو زوال مرغوب، وهو 
مذم���وم إال ما كان ألج���ل املعصية واخليانة، 
أو م���ن اهلل وعظمت���ه، واملذم���وم م���ن رذائل 
تل���ك القوة وم���ن نتائج اجلن وض���ده األمن 
والطمأنين���ة، واملم���دوح م���ن فضائلها لكونه 
مقتض���ى العقل وضده األم���ن من مكر اهلل، 
وهو �� أي املمدوح من اخلوف �� يالزم الرجاء 

وضده اليأس.
ومنه���ا )صغ���ر النفس( أي ملك���ة العجز 
عن حتم���ل الواردات وهو م���ن نتائج اجلن، 

وض���ده كر النفس أي ملك���ة التحمل ملا يرد 
عليه كائنًا ما كان.

ومن مجلة التحمل، التحمل على اخلوض 
يف األه���وال، وق���وة املقاوم���ة م���ع الش���دائد 
واآلالم ويس���مى )بالثب���ات( فه���و أخص من 
كر النفس، وض���ده االضطراب يف األهوال 
والش���دائد، وم���ن مجل���ة الثب���ات، الثبات يف 
اإلمي���ان، ومنها )دن���اءة اهلمة( وهو القصور 
عن طلب معالي األمور وهو من لوازم ضعف 
النف���س وصغرها، وضده )علو اهلمة( الذي 
ه���و من ل���وازم ك���ر النفس وش���جاعتها، أي 
الس���عي يف حتصيل السعادة والكمال وطلب 
األمور العالية من دون مالحظة منافع الدنيا 

ومضارها.
أي  واحلمي���ة(  الغ���رية  )ع���دم  ومنه���ا 
االهم���ال يف حمافظة ما يل���زم حفظه، وهو 
أيضًا من نتائج صغر النفس وضعفها وضده 
ظاه���ر، ومنها )العجلة( وه���و املعنى الراتب 
يف القل���ب الباع���ث على اإلق���دام على األمر 
ب���أول خاطر م���ن دون توقف فيه، وهو أيضًا 
م���ن نتائج صغ���ر النفس وضعفه���ا، وضدها 
اإلن���اءة والتأن���ي، و)التعس���ف( قري���ب م���ن 
العجل���ة، وضده أعين )التوق���ف( قريب من 
االن���اءة، ويأت���ي الف���رق بينهم���ا، )والوق���ار( 
التأن���ي والتوق���ف، وه���و اطمئن���ان  يتن���اول 
النف���س وس���كونها عن���د احل���ركات واألفعال 
يف االبت���داء )واالنثناء(، وه���و من لوازم كر 

النفس وشجاعتها.
ومنها )سوء الظن باهلل تعاىل وباملؤمنني( 
وه���و من لوازم اجلن وضعف النفس، ورمبا 
كان م���ن ب���اب رداءة الكيفي���ة، فض���ده أعين 
حس���ن الظن بهم���ا من آثار الش���جاعة وكر 
النفس، ومنها )الغضب( وهو حركة نفسانية 
يوج���ب حركة الروح من الداخل إىل اخلارج 
للغلبة وهو من باب االفراط، وضده احللم.

ومنها )االنتقام( وهو من نتائج الغضب، 
وض���ده العف���و، ومنه���ا )العنف( وه���و أيضًا 
م���ن نتائ���ج الغض���ب، وض���ده الرف���ق، ومنها 
)س���وء اخلل���ق( باملعن���ى األخص وه���و أيضًا 
من نتائجه، وضده )حس���ن اخلل���ق( باملعنى 
الع���داوة  وه���و  األخ���ص، ومنه���ا )احلق���د( 
الكامن���ة أي إرادة الش���ر وقصد زوال اخلري 
م���ن املس���لم، وهو أيضًا من مث���رات الغضب 
وضده���ا  الظاه���رة،  )الع���داوة(  ومنه���ا 
)النصيح���ة( أي إرادة اخلري والصالح ودفع 

الشر والفساد عن كل مسلم.
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مباحث عقائدية

خاط���ب اهلل س���بحانه رس���وله صلى اهلل 
عليه وآله وسلم قائال له: ))ڀ   ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ((
ويف هذا اخلط���اب الكريم عدة لفتات مهمة 

نلخصها على شكل نقاط:
1: دع���ت ه���ذه اآلي���ة املبارك���ة العامل���ني 
مجيعهم، صغ���ارا وكبارا، عربا وغري عرب، 
اإلنس���ان أو أي كائ���ن عاق���ل آخ���ر، العلم���اء 
والنواب���غ  واملؤرخ���ني  واألدب���اء  والفالس���فة 
وغريه���م... دعته���م مجيع���ا هل���ذا التح���دي 
الكب���ري، وقال���ت هل���م: إذا كنت���م تظن���ون أن 
ه���ذا الكالم ليس من اخلال���ق وأنه من صنع 
اإلنس���ان، فأنتم أيضا بشر، فأتوا إذا مبثله، 
وإذا مل تس���تطيعوا ذل���ك بأمجعك���م، فه���ذا 

العجز أفضل دليل على إعجاز القرآن. 
الس���ابقة  التح���دي  دع���وة  خل���ود   :2
واس���تمرارها، إذ ه���ي غ���ري مقي���دة بزمان، 
وعلى هذا األس���اس فإن هذا التحدي اليوم 
ج���ار مثلم���ا كان يف أي���ام الن���يب صل���ى اهلل 
عليه وآله وس���لم، وس���يبقى كذل���ك إىل يوم 

القيامة. 
3: اس���تخدام كلمة ))ٺ(( إش���ارة 
والتس���اند  والتعاض���د  التع���اون  ألش���كال 
الفك���ري والعملي، ال���ذي يضاعف حتما من 
نتائج أعمال األفراد مئات، بل آالف املرات، 

ڤ   ڤ   ڤ      ))ڤ   تعب���ري  وكذل���ك 
ڦ(( تأكيد جم���دد على قضية التعاون 
والتعاض���د، وه���ي أيضا إش���ارة ضمنية إىل 

قيمة ه���ذا العمل وتأثريه على صعيد حتقق 
األهداف وتنجزها.

4: إن تعب���ري))ٿ  ٿ  ٹ(( داللة 
عل���ى الش���مول والعم���وم، وهو يع���ين ) املثل 
( يف مجي���ع النواح���ي واألم���ور، م���ن حي���ث 
الفصاح���ة والبالغ���ة واحملت���وى، ومن حيث 
تربية اإلنس���ان، والبحوث العلمية والقوانني 
االجتماعي���ة، وع���رض التأري���خ، والتنب���ؤات 
الغيبية املرتبطة باملس���تقبل.. إىل آخر ما يف 

القرآن من أمور.
5: إن دع���وة مجيع الن���اس للتحدي دليل 
على أن اإلعجاز ال ينحصر يف ألفاظ القرآن 
وفصاحت���ه وبالغت���ه وحس���ب، وإال ل���و كان 
كذل���ك، لكان���ت دع���وة غ���ري الع���رب عدمية 

الفائدة.
6: املعجزة تكون قوية عندما يقوم صاحب 
املعج���زة بإث���ارة وحتدي أعدائ���ه وخمالفيه، 
وبتعبرينا تقول: يستفزهم، ثم تظهر عظمة 
اإلعجاز عندما يظهر عجز أولئك وفش���لهم. 
ويف اآلي���ة ال���يت نبحثه���ا يتجلى ه���ذا األمر 
واضحا، فمن جانب دعت مجيع الناس، ومن 
جان���ب آخر تس���تفزهم بصراحة يف قوهلا ال 
يأتون مبثله ث���م حترضهم وتدفعهم للتحدي 

بالقول ولو كان بعضهم لبعض ظهريا.
7: ان ه���ذا التح���دي يثب���ت وبوضوح ان 
الق���رآن الكريم موص���وف بأنه )معجزة( الن 
اجلمي���ع عجز عن اإلتيان مبثل���ه أو ببعضه، 
ومنه نصل إىل صحة نبوة نبينا الكريم صلى 
اهلل علي���ه وآله وس���لم، ألننا ق���د ذكرنا فيما 

سبق ان منصب النبوة يثبت بثالث مقدمات 
ه���ي ادع���اء الن���يب لدع���وى النب���وة، وإتيانه 
باملعج���زة ومطابق���ة ه���ذه املعج���زة لدعواه، 
وه���ذه املقدم���ات الث���الث متحقق���ة يف نبوة 
نبينا الكريم صلى اهلل عليه وآله وسلم، فهو 
قد ادعى النبوة، وجاء باملعجزة وهي القرآن 
وغريه م���ن املعاجز، وقد تطابقت دعوته مع 
معجزته، الن القرآن الكريم مشحون باآليات 
الدالة واملؤيدة واملصدقة لنبوة نبينا األعظم 

صلى اهلل عليه وآله وسلم.

الفرق ما بين القرآن وكتاب 
التوراة واإلنجيل المحرفة

إن عظم���ة م���ا قدمه الق���رآن من اهلداية 
يف املع���ارف اإلهلية، تتجلى مبقارنتها مع ما 
يقابلها يف العهد العتيق واجلديد من اآليات 
اليت ما زال يعتقد بها مئات ماليني البش���ر 
إىل اليوم من اليهود والنصارى، وبنيت على 
اإلميان بها كل كنيس وكنيس���ة. ونكتفي فيما 

يلي ببعض النماذج:
اهلل  صف���ات  إىل  الت���وراة  نظ���رة   :1

ووحدانيته 
س���فر  م���ن  الثان���ي  اإلصح���اح  يف  ورد 
التكوي���ن: )وف���رغ اهلل يف الي���وم الس���ابع من 
عمله الذي عمل. فاس���راح يف اليوم السابع 
من مجيع عمله الذي عمل. وبارك اهلل اليوم 
الس���ابع وقدسه، ألنه فيه اسراح من مجيع 

عمله الذي عمل اهلل خالقا(.
وجاء أيض���ا يف التوراة وهي تتحدث عن 

داللة إعجاز القرآن الكريم على نبوة نبينا الكريم صلى اهلل عليه وآله وسلم
والفرق ما بينه وبين الكتب السماوية األخرى
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آدم وح���واء يف اجلن���ة: )ومسعا صوت الرب 
اإلله ماشيا يف اجلنة عند هبوب ريح النهار، 
فاختب���أ آدم وامرأت���ه من وجه الرب اإلله يف 
وس���ط ش���جر اجلنة، فنادى ال���رب اإلله آدم 
وقال له: أين أنت؟ فقال: مسعت صوتك يف 

اجلنة فخشيت ألني عريان فاختبأت(.
وج���اء فيها أيضا وه���ي تتحدث عن ندم 
اهلل س���بحانه عن خلق اإلنسان ومتنيه لعدم 
خلق���ه: )فحزن ال���رب أنه عمل اإلنس���ان يف 
األرض. وتأس���ف يف قلب���ه. فقال الرب أحمو 
ع���ن وج���ه األرض اإلنس���ان ال���ذي خلقت���ه. 
اإلنس���ان مع بهائم ونباتات وطيور الس���ماء. 

ألني حزنت أني عملتهم(.
فصورت التوراة الذات اإلهلية املقدس���ة 
يعم���ل فيتع���ب فيأخ���ذ يوما ليس���ريح فيه، 
ويتمش���ى يف اجلنة وخيتبئ منه آدم وزوجته 
مب���كان  يعل���م  وال  األش���جار،  أوراق  خل���ف 
وجودهما حتى يصيح عليهما ليعلم مكانهما، 
وحي���زن بس���بب خلقه لإلنس���ان ويتندم على 
ذل���ك، وجعلوا له قلبًا يتأس���ف وحيزن، وكل 
ه���ذا باط���ل الس���تلزامه اجلهل وع���دم العلم 
والس���تلزامه للتجس���يم واحلاجة وغري ذلك 
من املس���ائل اليت ال تليق بذاته تعاىل واليت 
أثبتن���ا بطالنه���ا يف مباح���ث التوحي���د اليت 

مرت يف أعداد سابقة من هذه اجمللة.
2: نظ���رة اإلجني���ل إىل نيب اهلل عيس���ى 

وانه هو اهلل
جاء يف رس���الة يوحنا األوىل، اإلصحاح 
اخلامس: )كل من يؤمن أن يسوع هو املسيح 
فقد ولد من اهلل. وكل من حيب الوالد حيب 

املول���ود من���ه أيض���ا. به���ذا نع���رف أننا حنب 
أوالد اهلل إذا أحببن���ا اهلل وحفظنا وصاياه...
ألن كل من ولد من اهلل يغلب العامل...من هو 
ال���ذي يغل���ب العامل إال الذي يؤمن أن يس���وع 
هو ابن اهلل...فإن الذين يش���هدون يف السماء 
ه���م ثالثة: األب، والكلم���ة، والروح القدس، 

وهؤالء الثالثة هم واحد(.
 ويف إجنيل يوحنا، اإلصحاح األول: )يف 
الب���دء كان الكلم���ة، والكلم���ة كان عن���د اهلل، 
وكان الكلم���ة اهلل...وأم���ا كل الذي���ن قبل���وه، 
فأعطاه���م س���لطانا أن يص���ريوا أوالد اهلل، 
أي املؤمنون بامسه الذين ولدوا ليس من دم 
وال من مش���يمة جسد، وال من مشيمة رجل، 
بل من اهلل. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، 
ورأين���ا جمده جم���دا، كما الوحي���د من األب 

مملوء نعمة وحقا(.
فه���ذه النص���وص تعك���س لن���ا العقي���دة 
النصرانية يف مس���ألة توحيد اهلل س���بحانه، 
فهم وكم���ا هو واضح يعتقدون مبا يس���مونه 
الثال���وث املق���دس وه���م موج���ودات ثالث���ة 
أطلق���وا عليه���ا اس���م األب والكلم���ة والروح 
الق���دس، والفكرة اجلوهرية للخالق تتمحور 
يف ان هؤالء الثالثة هم يف حقيقتهم موجود 
واحد، ومع كونهم موجودًا واحدًا فهم ثالثة، 
وهو تناقض مل يس���تطع النص���ارى إىل اآلن 

اخلروج منه وتفسريه بتفسري معقول.
فض���اًل ع���ن أن فك���رة التثلي���ث تس���تلزم 
التجس���يم واحلاج���ة والركي���ب وان���ه تعاىل 
يول���د وين���زل ويصع���د ويتع���رض للقت���ل إىل 
غ���ري ذلك م���ن حمذورات تن���زه عنها القرآن 

الكريم الذي جعل من اهلل س���بحانه موجودا 
لي���س له ش���بيه وال نظ���ري وال يدرك وال يرى 
وال حي���س وال يل���د وال يولد ولي���س له زوجة 
وال ول���د تعاىل اهلل س���بحانه عما يقول أهل 

الباطل علوا كبريا.
 أم���ا نظ���رة القرآن لنيب اهلل عيس���ى بن 

مري���م فيجمله���ا بقول���ه )) ۓ  ڭ  ڭ  
ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ     ڭ  
ۉۉ    ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ  
ى   ى   ې   ې   ې   ې   
ائ  ائ   ەئ(( . ويف قوله تعاىل: 
)) ۅ  ۉ (( إش���ارة إىل أنهم���ا 
موج���ودان حمتاج���ان إىل طع���ام، واحملت���اج 
إىل طع���ام يهضمه ويدفع فضالته، ال ميكن 

أن يكون معبودا.
أما التثليث فقد عّده القرآن الكريم كفرا 

وح���ذر النص���ارى من ه���ذا االعتق���اد ))ژ  
گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ      ڳ    ڳ   گ    گ  
ڻ    ڻ        ڻ   ڻ    ں   ں  

ۀ  ۀ((.
�������������������������������������������������������

1: القرآن الكريم.
2: قواع���د امل���رام يف علم ال���كالم البن ميثم 

البحراني ص 128 �� 132.
3: األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل للشيخ 

ناصر مكارم الشريازي ج 9 ص 133 �� 134.
وحي���د  للش���يخ  الصاحل���ني  منه���اج   :4

اخلراساني ج 1 ص 68 �� 77.

داللة إعجاز القرآن الكريم على نبوة نبينا الكريم صلى اهلل عليه وآله وسلم
والفرق ما بينه وبين الكتب السماوية األخرى
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التعريف بشخصه
هو الش���يخ س���عد الدين أبو القاسم عبد 
العزي���ز بن حنري���ر بن عبد العزي���ز بن براج 
الطرابلس���ي، املعروف بالقاض���ي تارة وبابن 
ال���راج أخ���رى، صاحب كت���اب »املهذب« يف 
الفق���ه وغريه من اآلثار الفقهية فهو �� قدس 
س���ره ����� اقتف���ى خط���وات ش���يخ الطائفة من 
حي���ث التبوي���ب والتفريع، ويع���د الكتاب من 

املوسوعات الفقهية البديعة يف عصره.

تاريخ ميالده
مل نق���ف على مصدر يع���ني تاريخ ميالد 
املرج���م له عل���ى وجه دقيق، غ���ري أن كلمة 
الرجالي���ني واملرمج���ني له اتفق���ت على أنه 
ع���ام 481 ه  وقد نيف عل���ى الثمانني، فعلى 
ه���ذا فإن أغلب الظ���ن أنه �� رمحه اهلل �� ولد 

عام 400 ه  أو قبل هذا التاريخ بقليل.

أقوال العلماء في مدحه والتعريف 
به

يقول الشيخ منتجب الدين يف )الفهرس( 
متحدثا عن شخصية ابن الراج: )القاضي 
سعد الدين أبو القاسم عبد العزيز بن حنرير 
ابن عبد العزيز بن الراج، وجه األصحاب، 
ول���ه  بطرابل���س،  قاضي���ا  وكان  وفقيهه���م، 
و  »املعتم���د«  و  »امله���ذب«  منه���ا:  مصنف���ات 
»الروض���ة« و »املق���رب« و »عم���اد احملتاج يف 
مناس���ك احل���اج« أخرن���ا به���ا الوال���د، عن 

والده، عنه(.
)مع���امل  آش���وب يف  ش���هر  اب���ن  ويق���ول 
العلماء(: )أبو القاسم عبد العزيز بن حنرير 
اب���ن عبد العزيز، املع���روف بابن الراج، من 
غلم���ان املرتضى رضي اهلل عنه، له كتب يف 
األص���ول والف���روع، فمن الف���روع: اجلواهر، 
املع���امل، املنه���اج، الكامل، روض���ة النفس يف 
أح���كام العبادات اخلم���س، املقرب، املهذب، 
التعريف، شرح مجل العلم والعمل للمرتضى 

رمحه اهلل(.
وقال الشهيد يف بعض جماميعه يف بيان 
تالمذة الس���يد املرتضى: )ومنهم أبو القاسم 
عب���د العزي���ز ب���ن حنرير ب���ن ال���راج، وكان 

قاض���ي طرابل���س، واله القاضي جالل امللك 
رمحه اهلل وكان أستاذ أبي الفتح الصيداوي، 

من أصحابنا(.
 وق���ال ابن فهد يف اصطالحات املهذب: 

)توىل قضاء طرابلس عشرين سنة(.
 وق���ال الش���يخ عل���ى الكرك���ي يف حق 

اب���ن ال���راج: )الش���يخ الس���عيد، خليفة 
الش���يخ اإلمام أب���ي جعفر حممد 

ابن احلسن الطوسي بالبالد 
الش���امية، ع���ز الدي���ن عب���د 

العزي���ز ب���ن حنري���ر ب���ن الراج 
قدس سره(.

يف  التري���زي  األفن���دي  وق���ال 
الري���اض: )وقد وجدت منقوال عن 

البهائ���ي،  الش���يخ  خ���ط 
ع���ن خ���ط الش���هيد أنه 
توىل ابن الراج قضاء 

طرابل���س عش���رين س���نة 
أو ثالثني س���نة، وكان للش���يخ أبي 
جعف���ر الطوس���ي أي���ام قراءته على 
اثن���ا  ش���هر  كل  املرتض���ى  الس���يد 

عش���ر دين���ارا �� كراتب ش���هري �� 
والبن الراج كل شهر مثانية 
دنانري، وكان السيد املرتضى 
جيري على تالمذته مجيعا(.

 ونق���ل ع���ن بعض الفض���الء أن ابن 
ال���راج ق���رأ عل���ى الس���يد املرتض���ى يف 

ش���هور سنة تس���ع وعش���رين وأربع مائة إىل 
أن مات املرتضى، وأكمل قراءته على الشيخ 
الطوس���ي، وعاد إىل طرابلس يف سنة مثان 
وثالث���ني وأربع مائ���ة، وأقام بها إىل أن مات 
ليل���ة اجلمعة لتس���ع خلون من ش���عبان س���نة 
إح���دى ومثان���ني وأربعمائ���ة وقد ني���ف على 

الثمانني.
وق���ال الش���يخ احل���ر العامل���ي يف أم���ل 
اآلم���ل: )وج���ه األصح���اب وفقيهه���م، وكان 
قاضي���ا بطرابل���س، ول���ه مصنف���ات، ثم ذكر 
نف���س ما ذك���ره منتج���ب الدين يف فهرس���ه، 
وابن شهرآش���وب يف معامله، والتفريش���ي يف 

رجاله(.

اجمللس���ي  وقال 
أول  ف������������ي 

البحار: 
)وكتاب املهذب 

وكتاب الكامل وكتاب 
، جواه�������������ر الفق�����������������ه   للش�������������يخ

احلس���ن املنه���اج، عب���د العزي���ز ب���ن الراج، 
وكتب الش���يخ اجلليل ابن الراج كمؤلفها يف 

غاية االعتبار(.
 وق���ال التس���ري يف مقابي���س األن���وار: 
)الفاض���ل الكام���ل، احملقق املدق���ق، احلائز 
للمفاخر واملكارم وحماس���ن املراسم: الشيخ 

القاضي الشيخ سعد الدين بن الرباج
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س���عد الدين وعز املؤمنني، أبو القاس���م عبد 
العزي���ز بن حنرير ب���ن عبد العزيز بن الراج 

بلس���ي  ا لطر اهلل ا ن���ور  الش���امي 
مرق���ده ال����س���امي، 
م���ن  وه������������و 

ن  غل�����������م���ا
وكان  املرتض������������ى، 
بالش���يخ  خصيص���ا 

عل���������يه  يف وتلم���ذ  خليفت���ه  وص�������ار 
الب���الد الش���امية، وروى عنه وع���ن احلليب، 
ورمب���ا اس���تظهر تلمذت���ه عل���ى الكراجك���ي 
وروايت���ه عن���ه أيض���ا وصن���ف الش���يخ ل���ه ����� 
بعد س���ؤاله ����� مجلة من كتب���ه معرا عنه يف 
أوائله���ا بالش���يخ الفاضل، وه���و املقصود به 

واملعهود(.

وق���ال املتتب���ع الن���وري: )الفقي���ه الع���امل 
اجللي���ل، القاض���ي يف طرابل���س الش���ام يف 
مدة عش���رين س���نة، تلميذ علم اهلدى وشيخ 
الطائفة...وهو املراد بالقاضي على اإلطالق 
يف لس���ان الفقهاء...ت���ويف �� رمح���ه اهلل �� ليلة 
اجلمعة لتس���ع خلون من شعبان سنة 481 ه  

وكان مولده ومنشأه مبصر(.
عن���ه:  الص���در  حس���ن  الس���يد  وق���ال   
)القاضي ابن الراج، هو الشيخ أبو القاسم 
عب���د العزيز ب���ن حنرير بن عب���د العزيز 
ابن ال���راج، وجه األصح���اب وفقيههم 
إم���ام يف الفقه، واس���ع العلم، 
م���ن  كان  التصني���ف،  كث���ري 
الس���يد  تالم���ذة  خ���واص 
املرتض���ى حض���ر عال���ي جملس 
الس���يد يف شهور س���نة 429 إىل أن 
تويف الس���يد ثم الزم شيخ الطائفة 
أب���ا جعفر الطوس���ي حتى صار 
وواح���د  الش���يخ  خليف���ة 
أهل الفقه، فواله جالل 
املل���ك قض���اء طرابلس 
س���نة 438، وأقام بها إىل 
أن م���ات ليلة اجلمعة لتس���ع خلون 
م���ن ش���عبان س���نة إح���دى ومثانني 
عل���ى  ني���ف  وق���د  وأربعمائ���ة، 
الثمان���ني، وكان مول���ده مبصر 

وبها منشأه(.

أساتذته الذين اخذ 
العلم منهم

ال ش���ك أن اب���ن ال���راج رمح���ه اهلل 
أخذ أكثر علومه عن أستاذه السيد املرتضى 
رمح���ه اهلل وخت���رج عل���ى يدي���ه، واىل ذلك 
أش���ار الس���يد حب���ر العل���وم يف )الفوائد ج 3 
ص 139(: )وقد تتلمذ على السيد املرتضى 
وأخ���ذ عن���ه العل���م والفقه اجل���م الغفري من 
فض���الء أصحابن���ا وأعي���ان فقهائن���ا منهم.. 

والقاضي السعيد عبد العزيز بن الراج«.
 وق���د ذكر التس���ري صاح���ب املقابيس 
أن القاض���ي اب���ن الراج قد تتلم���ذ على يد 
الش���يخ أبي الفت���ح حممد بن علي بن عثمان 
الكراجك���ي، أحد تالميذ املفيد ثم الس���يد، 
ومؤل���ف كت���اب »كن���ز الفوائ���د« وغ���ريه م���ن 

املؤلفات البالغة ثالثني تأليفا.
ومن أس���اتذته أب���و الصالح احلليب على 

ما قاله صاحب رياض العلماء: )أبو الصالح 
احلل���يب ه���و الش���يخ تقي الدين ب���ن جنم بن 
عب���د اهلل احلل���يب تلميذ الش���ريف املرتضى 
والش���يخ الطوس���ي وأس���تاذ القاض���ي اب���ن 

الراج (.
فضاًل عن آخرين يطول ذكر أمسائهم.

ذكر لبعض طالبه ومن تتلمذ على 
يديه

كان القاض���ي اب���ن ال���راج رض���وان اهلل 
تعاىل عليه جياهد على صعيد القضاء بينما 
ه���و يؤلف يف موضوع���ات فقهي���ة وكالمية، 
ويف نف���س الوقت كان مفيدا ومدرس���ا، فقد 
خترج على يديه عدة من األعالم نشري إىل 

بعضهم:
1: احلس���ن ب���ن عبد العزيز بن احملس���ن 
اجلبهان���ي املعدل بالقاهرة فقي���ه، ثقة، قرأ 
على الش���يخ أبي جعفر الطوس���ي، والش���يخ 

ابن الراج رمحهم اهلل مجيعا.
2: الداع���ي بن زيد بن علي بن احلس���ني 
ابن احلسن األفطسي احلسيين اآلوي الذي 
عم���ر عمرا طويال كما ذك���ره صاحب املعامل 
يف إجازته الكبرية، وهو يروي عن املرتضى، 
والطوس���ي، وس���الر، واب���ن ال���راج، والتقي 
احلليب مجيع كتبه���م وتصانيفهم ومجيع ما 

رووه وأجيز هلم روايته.
3: الشيخ اإلمام مشس اإلسالم احلسن 
ابن احلس���ني ب���ن بابويه القم���ي، نزيل الري 
املدع���و حس���كا، جد الش���يخ منتج���ب الدين 
ال���ذي يق���ول جنله يف حقه: فقي���ه، ثقة، قرأ 
عل���ى ش���يخنا املوف���ق أبي جعف���ر قدس اهلل 
روح���ه مجي���ع تصانيفه بالغري على س���اكنه 
الس���الم وقرأ على الش���يخني: سالر بن عبد 

العزيز، وابن الراج مجيع تصانيفهما.
عب���د  حمم���د  أب���و  املفي���د  الش���يخ   :4
الرمحان بن أمحد بن احلس���ني النيسابوري 

اخلزاعي.
 5: الش���يخ املفي���د عبد اجلب���ار بن عبد 
اهلل اب���ن عل���ي املق���ري ال���رازي، وق���د ت���ويف 
بطرابل���س، ودف���ن يف حج���رة القاضي، كما 
حك���ي ع���ن خط ج���د صاحب امل���دارك، عن 

خط الشهيد وكان حيا إىل عام 503.
ه���ؤالء م���ن مش���اهري تالمي���ذ القاض���ي 

وليست تنحصر عدتهم فيمن عددناهم. 
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اب���ن شهرآش���وب يف املناق���ب : من كتاب 
العل���وي البص���ري أن مجاعة م���ن اليمن أتوا 
إىل الن���يب - صلى اهلل علي���ه وآله - فقالوا 
:حن���ن بقايا امللك املقدم م���ن آل نوح ، وكان 
لنبينا وصي امسه سام، وأخر يف كتابه أنه 
ل���كل ن���يب معجزا، ول���ه وصي يق���وم مقامه، 
فمن وصيك؟ فأش���ار)صلى اهلل عليه وآله( 
بيده حنو علي ) عليه الس���الم(، فقالوا : يا 
حممد إن سألناه أن يرينا سام بن نوح فيفعل 
؟ فقال)صلى اهلل عليه وآله(: نعم بإذن اهلل، 
وق���ال: ي���ا علي قم معهم إىل داخل املس���جد 
احمل���راب.  عن���د  األرض  برجل���ك  واض���رب 
فذهب علي)عليه السالم( وبأيديهم صحف 
إىل أن دخ���ل إىل حمراب رس���ول اهلل)صلى 
املس���جد فصل���ى  داخ���ل  وآل���ه(  علي���ه  اهلل 
ركعت���ني، ثم قام وضرب برجله على األرض، 
فانش���قت األرض وظهر حل���د وتابوت، فقام 
من التابوت شيخ يتألأل نور وجهه مثل القمر 
ليل���ة الب���در، وينفض الراب من رأس���ه، وله 
حلي���ة إىل س���رته، وصلى على عل���ي، وقال: 
أش���هد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا رس���ول 
اهلل س���يد املرسلني، وانك علي وصي حممد 
س���يد الوصي���ني، أن���ا س���ام بن نوح فنش���روا 
أولئ���ك صحفه���م فوج���دوه كم���ا وصف���وه يف 
الصحف. ثم قالوا: نريد أن يقرأ من صحفه 
س���ورة، فأخذ يف قراءته حتى متم الس���ورة ، 
ثم س���لم على علي ونام كم���ا كان، فانضمت 
األرض، وقال���وا بأس���رهم: }إن الدي���ن عند 

اهلل اإلسالم {وآمنوا وأنزل اهلل.
ې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ   ))ٴۇ 
ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ېئ   ېئېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی (()1(.
 Ǵǖǭ ǴǭȆǥǷ ƳǷƗƳ ǰƛ ǯƘǮǾǪƽ ǔǭ ǴǱƎǁ

روى صاح���ب منهج التحقيق إىل س���واء 
الطريق س���لمان )رضي اهلل عن���ه( قال: كنا 
جلوس���ا م���ع أمري املؤمن���ني )عليه الس���الم( 
مبنزل���ه ملا بويع عم���ر بن اخلطاب قال: كنت 

أن���ا واحلس���ن واحلس���ني)عليهما الس���الم( 
وحمم���د ب���ن احلنفي���ة وحممد بن أب���ي بكر 
وعمار بن ياس���ر واملقداد بن األسود الكندي 
)رض���ي اهلل عنه���م( ق���ال له ابنه احلس���ن : 
يا أمري املؤمنني إن س���ليمان)عليه الس���الم( 
س���أل رب���ه مل���كا ال ينبغ���ي ألح���د م���ن بعده 
فأعطاه ذلك ، فهل ملكت مما ملك سليمان 
ابن داود ؟ فقال )عليه السالم(: والذي فلق 
احلبة وبرأ النسمة إن سليمان بن داود سأل 
اهلل عز وج���ل امللك فأعطاه، وإن أباك ملك 
م���ا مل ميلك���ه بع���د ج���دك رس���ول اهلل قبله، 
وال ميلك���ه أح���د بع���ده. فقال احلس���ن )عليه 
الس���الم(: نري���د ترين���ا مما فضل���ك اهلل به 
من الكرامة. فقال ) عليه السالم(: أفعل إن 
ش���اء اهلل تعاىل . فقام أمري املؤمنني علي - 
علي الس���الم - فتوض���أ وصلى ركعتني ودعا 
اهلل - ع���ز وج���ل - بدعوات مل يفهمها أحد، 
ث���م أومأ إىل جه���ة املغرب فما كان بأس���رع 
م���ن أن ج���اءت س���حابة أخرى . فق���ال أمري 
املؤمنني - عليه الس���الم - : أيتها الس���حابة 
اهبط���ي ب���إذن اهلل تع���اىل ، فهبط���ت وه���ي 
تقول : أشهد أن ال إله إال اهلل ، وأن حممدا 
رس���ول اهلل ، وأن���ك خليفت���ه ووصي���ه ، م���ن 
ش���ك فيك فقد هلك سبيل النجاة . قال: ثم 
انبس���طت الس���حابة إىل األرض حتى كأنها 
بساط موضوع ، فقال أمري املؤمنني - عليه 
الس���الم: اجلس���وا عل���ى الغمامة، فجلس���نا 
وأخذن���ا مواضعن���ا، فأش���ار إىل الس���حابة 
األخ���رى فهبطت وهي تق���ول كمقالة األوىل 
، وجلس أمري املؤمنني عليها، ثم تكلم بكالم 
وأش���ار إليه���ا باملس���ري حن���و املغ���رب ، وإذا 
بالريح قد دخلت السحابتني فرفعتهما رفعا 
رفيق���ا ، فتمايل���ت حنو أمري املؤمنني - عليه 
الس���الم - وإذا به على كرسي والنور يسطع 
م���ن وجهه ي���كاد خيط���ف باإلبص���ار . فقال 
احلس���ن : ي���ا أم���ري املؤمنني إن س���ليمان بن 
داود كان مطاع���ا خبامت���ه ، وأم���ري املؤمنني 
مباذا يطاع ؟ فقال - عليه السالم - أنا عني 

اهلل الناظرة يف أرضه ، أنا لسانه الناطق يف 
خلقه ، أنا نور اهلل الذي ال يطفى ، أنا باب 
اهلل ال���ذي يؤت���ى منه ، وحجت���ه على عباده . 
ثم قال : أحتبون أن أريكم خامت سليمان بن 
داود - عليه السالم - ؟ قلنا : نعم ، فأدخل 
ي���ده إىل جيب���ه فأخ���رج خامتا م���ن ذهب ، 
فص���ه م���ن ياقوتة مح���راء ، علي���ه مكتوب : 
حمم���د وعل���ي . ق���ال س���لمان : فتعجبنا من 
ذل���ك ، فق���ال : من أي ش���يء تعجبون ؟ وما 
العج���ب م���ن مثل���ي ، أن���ا أريكم الي���وم ما مل 
ت���روه أبدا - وس���اق احلدي���ث إىل أن قال - 
فق���ال - عليه الس���الم - : تري���دون أن أريكم 
س���ليمان بن داود ؟ فقلنا : نعم ، فقام وحنن 
معه ، فدخل بنا بس���تانا ما رأينا أحسن منه 
وفيه م���ن مجي���ع الفواكه واألعن���اب وأنهاره 
جت���ري ، واألطيار يتجاوبن على األش���جار ، 
فح���ني رأته األطي���ار أتته ترفرف حوله حتى 
توس���طنا البس���تان ، وإذا س���رير عليه شاب 
ملق���ى على ظه���ره ، واضع ي���ده على صدره 
، فأخ���رج أم���ري املؤمن���ني - عليه الس���الم - 
اخل���امت م���ن جيبه وجعله يف أصبع س���ليمان 
- علي���ه الس���الم - فنه���ض قائم���ا ، وق���ال : 
الس���الم علي���ك ي���ا أم���ري املؤمن���ني ، ووصي 
رب العامل���ني ، أن���ت واهلل الصدي���ق األك���ر 
، والف���اروق األعظ���م ، قد أفلح من متس���ك 
ب���ك ، وق���د خاب وخس���ر من ختل���ف عنك ، 
وإن���ي س���ألت اهلل بكم أه���ل البيت فأعطيت 
ذلك امللك . قال س���لمان : فلما مسعنا كالم 
سليمان بن داود - عليه السالم - مل أمتالك 
نفس���ي حتى وقعت على أقدام أمري املؤمنني 
- علي���ه الس���الم - اقبله���ا ، ومح���دت اهلل 
تع���اىل على جزيل عطائه بهدايته إىل والية 
أه���ل البيت - عليهم الس���الم - الذين أذهب 
اهلل عنه���م الرجس وطهرهم تطهريا ، وفعل 

أصحابي كما فعلت . 
���������������������������������������
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إحياء أمري املؤمنني عليه السالم 
لسام ولد النبي نوح عليه السالم



من كان همه األخرة كفاه اهلل هم الدنيا واألخرة
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كلمة تربوية
أثناء سفره إىل حّج بيت اهلل احلرام، مّر 
العامل العارف املاّل حمسن فيض الكاشاني 
مبدين���ة اصفهان، فورد عل���ى العامل الكبري 
السيد حسني اخلونساري رمحه اهلل، وكان 
يف اجمللس ابنه السيد مجال الدين، فطرح 
املاّل حمسن سؤااًل على االبن فلم جيب على 

السؤال جوابًا كاماًل.
فضرب املاّل حمس���ن يدًا على يد وقال: 
)وا أس���فاه، إّن ب���اب من���زل الس���يد حس���ني 
مغل���ق( ����� كناية ع���ن إّن هذا الول���د الذي ال 
ي���درس ليتعل���م، لي���س مكانه يف من���زل أبيه 

العامل ��.
الرب���وي  املوق���ف  به���ذا  الول���د  فتأث���ر 
الص���ارم، فق���رر أن ي���درس جب���ّد واجتهاد، 

فاعتكف للعلم لياًل ونهارًا.
وبع���د ع���ام واح���د..، ورد امل���اّل حمس���ن 
على الس���يد حس���ني أيضًا يف طريق عودته 
من احلج، فأعاد املاّل س���ؤاله للولد )السيد 

مجال( فوجده صاحب علم ومعرفة.
فقال: إّن الس���يد مجال هذا، ليس ذاك 
السيد مجال الذي رأيته العام املاضي! نعم، 
الكلمة الصارمة املنطلقة من القلب احملّب، 

قد دفعته إىل العلم واملثابرة.

يقال إن هذا الش���اب يف ليلة من الليالي 
وبينما كان منهمكًا يف املطالعة وضعوا عنده 
العشاء ومل ينتبه، وفجأة مسع صوت املؤذن 
لص���الة الصب���ح، فرف���ع رأس���ه ع���ن الكتاب 
ف���رأى العش���اء جبانب���ه، فق���ال: مل���اذا جئتم 

بالعشاء يف هذا الوقت املتأخر؟!
قال���وا: إن���ه كان م���ن أول اللي���ل جبانبك 

وأنت مل تنتبه له أّيها الولد العزيز.
ه���ذا وكان���ت وف���اة امل���اّل حمس���ن فيض 
الكاش���اني رمح���ه اهلل س���نة 1091 للهجرة، 
بينما تويف زميله السيد حسني اخلونساري 

سنة 1098ه�.
وأما وفاة الس���يد مج���ال الدين )الولد( 
فكانت س���نة 1125 م���ن اهلجرة ليلة القدر.. 

وذلك أحد أسرار سعادته.

علم وطهارة وموقف
كان املريزا حبيب اهلل الرشيت �� املتوفى 
س���نة 1312 ه���� م���ن أج���اّلء تالمذة الش���يخ 
مرتض���ى األنص���اري، اش���تهر ل���دى العرب 

والعجم بتبّحره يف علمي الفقه واألصول.
نق���ل بع���ض تالمذت���ه إنه مل���ا كان يتوجه 
إىل التدري���س يف صح���ن اإلم���ام علي عليه 
الس���الم كان يتوض���أ أواًل، ث���م ميش���ي وهو 

يتل���و س���ورة )يس( املباركة حت���ى يصل عند 
باب قبلة الصحن، حيث قر أستاذه الشيخ 
األنص���اري، فيتوق���ف حت���ى خيتم الس���ورة 
هناك ثوابًا لروح أس���تاذه اجلليل، ثم يطلب 
م���ن اهلل تع���اىل ُمْقِس���مًا بروح ه���ذا الرجل 
العظي���م أن يعين���ه يف إف���ادة مئ���ات الطلب���ة 
والفضالء والعلم���اء وبيان احلقائق العلمية 

هلم بشكل واضح وأفضل.
وكان يق���ول ع���ن أس���تاذه: إن���ه مجع بني 
العلم والسياس���ة والزهد، فالسياسة أورثها 
لتلمي���ذه احل���اج مريزا حس���ن الش���ريازي، 
والعل���م أورث���ه ل���ي، والزهد أخ���ذه معه إىل 

القر!
وكان املريزا حبيب اهلل الرشيت ال يفيت 
وال يقب���ل احلق���وق الش���رعية )م���ن اخلمس 
الطه���ارة  دائ���م  وكان  وغريه���ا(،  وال���زكاة 
والوض���وء، وملا حض���ره امل���وت وكان باجتاه 
القبل���ة امتن���ع أن مي���ّد رجليْ���ه جه���ة القبلة 
فمّدها بع���ض احلاضرين ولكنه ثناهما ومل 
يتف���ّوه بكلمة، وكلما أع���ادوا مّد رجلْيه أعاد 

ثنيهما، فسألوه ملاذا تفعل ذلك؟
قال بضعف شديد: ألّني يف هذه احلالة 
لس���ت على وضوء، لذلك ف���ال أحب أن أمّد 

رجلّي إىل القبلة.



شؤون األسرة
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-الكذب عند األطفال-
كذب الطفل هل 
يثير قلق األسرة؟

إن األمان���ة يف ذك���ر احلقيق���ة كاألمان���ة 
بش���أن ممتلكات اآلخرين، يكتس���بها الطفل 
م���ن البيئة اليت يعيش فيه���ا، ويتفاعل معها 
نتيج���ة مل���ا حيت���اج ل���ه م���ن ف���رص ومواقف 
يت���درب فيه���ا على متييز الوقائ���ع، والتعرف 
إىل احلقائ���ق. وأهمي���ة الص���دق فيما يفعل 

ويقول.
فقد يتهم الطفل أخاه بكسر إناء الزهور 
ويكون هو الفاعل.. وقد نس���أله عن موضوع 
م���ا فال يقول احلقيق���ة .. وأحيانًا قد يكذب 
كذبًا ال يضر وال ينفع، وأحيانًا أخرى حيمل 

كذبه ضررًا له ولآلخرين.

أسباب الكذب عند الطفل
متع���ددة  أس���باب  هنال���ك  واحلقيق���ة 
للك���ذب.. فق���د يك���ذب الطف���ل لك���ي يعوض 
عن نقص حقيقي أو خيالي يف نفس���ه، وقد 
يكذب لوقاية نفس���ه م���ن الضرر، أو للهروب 
م���ن النتائ���ج احلتمي���ة واملؤملة لعم���ل قام به. 
أو لتجن���ب نق���د يوج���ه إليه من ع���امل الكبار 
جتاه س���لوك قد سلكه. إن كثريًا من أكاذيب 
األطفال س���ببها عامل الكبار فقد يكره األب 
ابن���ه عل���ى الك���ذب دون أن ي���دري، فالطفل 
غري الب���ارع يف الرياضيات ق���د خير والده 
بأن���ه حص���ل عل���ى درج���ة عالي���ة يف امل���ادة، 
ألنه يعلم أن والده يس���ر بذلك، وقد تنعكس 
بعض الطموحات االجتماعية للراشدين من 
خ���الل مبالغ���ات الطف���ل وأف���كاره اخليالية، 
فيغ���دو األب ال���ذي يعم���ل موظف���ًا صغ���ريًا 
يف نظ���ر الطف���ل مدي���رًا إلح���دى الش���ركات 
عندم���ا يس���أل ع���ن مهن���ة وال���ده. إن كث���ريًا 
م���ن أكاذي���ب األطف���ال س���ببها من���و التخيل 
عنده���م، وخاصة األطف���ال الذين أعمارهم 
بني الرابعة واخلامس���ة، وهي ال تعد أكاذيب 
باملعن���ى احلقيقي للكلمة، وإمنا هي خياالت 
اختلطت بالواقع. إذ إن خيال الطفل يف هذه 
املرحل���ة يتصف باملبالغة والغ���زارة واالبتكار 
وع���دم التقي���د بالواق���ع احملس���وس، وتظهر 
تل���ك الظاهرة يف ألعابه حيث ميتطي العصا 
كأنها حصان، أو يتخيل الكراسي املصفوفة 

عرب���ات قطار تنقل���ه مع رفاق���ه، وقد يروي 
قص���ة تدور حول قتله لذئب مفرس، وكيف 
مح���ل البندقية وقضى على اللصوص الذين 
هامج���وا منزل���ه، وبنموه يس���تطيع أن يدرك 
بأن هذه خياالت وليس���ت حقيقة. إن الكذب 
هو إحدى اإلس���راتيجيات اليت يستخدمها 
الطف���ل للحف���اظ عل���ى احرام���ه لذات���ه، إال 
أنه ينبذ هذه اإلس���راتيجية عندما يكتسب 
الق���وة والثقة بالنفس. بيد أن بعض األطفال 
يس���تمرون يف ممارسة الكذب ويصبحون يف 
نهاي���ة األم���ر غري قادرين عل���ى التمييز بينه 
وبني الص���دق، وقد يكون ذلك حالة خطرية 
وتستدعي اهتمام األبوين حيث جيب البحث 
جديًا عن س���بب الكذب... فقد يكون السبب 
ما يفرضه الراشدون على الطفل من مهمات 
.. أو قواع���د معقدة جدًا ال يس���تطيع الطفل 
تنفيذه���ا بنج���اح إىل الكذب ... وقد يش���عر 
الطف���ل بع���دم األم���ان واألذى يف املدرس���ة، 
حي���ث جيد يف القصص الكاذبة اليت يؤلفها 
الطريق���ة الوحي���دة لالحتف���اظ مبرك���زه بني 
اآلخرين فالكذب املناس���ب حيدد مدى قبول 
اآلخري���ن له، أو نبذه���م للطفل الذي يكذب. 
إن الطف���ل الذي حيمل زادًا وافرًا من احلب 
واحلنان والتش���جيع والنج���اح »أي الصفات 
ال���يت ينش���أ عنها اح���رام الذات« ن���ادرًا ما 
حيت���اج إىل الك���ذب. وقد يلج���أ الطفل إىل 
نب���ذ معاي���ري والدي���ه عوض���ًا ع���ن تبنيها إذا 
كان���ت عالقات���ه معهم���ا مضطرب���ة. وبه���ذا 
يك���ون مب���ا يري���د الوال���دان كذبه ش���كاًل من 
أش���كال عدم االع���راف، وق���د جير بعض 
األطفال على الكذب بس���بب رغبة والديهما 
يف االطالع الدائم واملس���تمر على أسرارهم 
وتفاصي���ل حياتهم، وخاص���ة عندما يقرب 
ه���ؤالء األطف���ال م���ن مرحلة املراهق���ة. إنهم 
يرغبون يف هذه الفرة بإخفاء أسرارهم عن 

والديهم.

الوقاية من الكذب
إن الوقاية م���ن الكذب خري من عالجه، 
وهذا يتوقف على أسلوب التعامل مع الطفل 
فه���و ميت���ص الص���دق م���ن املرب���ي »األب أو 
األم«، أو م���ن احمليطني به فااللتزام باألقوال 
واألفعال ش���رط هام يف التعامل مع الطفل، 

ألنه إذا نشأ على اخلداع وعدم 
املصارح���ة م���ع اآلخرين، فأكر 
الظن أن مثل هذا اجلو لن يعمل 
على تكوين اجت���اه الصدق عند 
الطف���ل، ألنه س���وف ي���درك أن 
الكذب وسيلته لتحقيق أهدافه. 
أن  مبق���دوره  الطف���ل  إن 
ميي���ز بني ما ه���و كاذب وما هو 
صادق، لذلك على الكبار التزام 
الص���دق ق���واًل وفع���اًل ليكون���وا 
قدوة حس���نة ألبنائه���م. البد أن 
نبص���ر الطفل بأهمي���ة الصدق 
وتش���جيعه  والفع���ل  الق���ول  يف 
ومعاقبت���ه  باس���تمرار،  عليهم���ا 
بعقوبة تناس���به يف حالة الكذب 
عدة م���رات دون االك���راث مبا 
ننصح���ه. علينا أال ن���زج الطفل 
يف مواقف يضطر فيها للكذب، 
تصديق���ه  ع���دم  نبال���غ يف  وأال 
ل���كل عم���ل يق���وم ب���ه، ونضايقه 
يف كل صغ���رية وكبرية. ألن هذا 

األس���لوب الصارم ال جيدي كثريًا يف اإلقالع 
ع���ن الكذب ال���ذي ال جيد الطف���ل مفرًا من 
اللج���وء إليه كمحاول���ة للظهور باملظهر الذي 
نريده. إن الربية الواعية تبحث عن األسباب 
ال���يت تدفع الطف���ل للك���ذب، وتتفهم أوضاع 
الطف���ل احلياتية. وإذا اس���تمر الطفل بكذبه 
دون مس���وغ، وازدادت حدت���ه م���ع النمو يومًا 
بعد يوم ... ال بد من استش���ارة االختصاصي 

النفسي من أجل املساعدة.

-السرقة عند الطفل-
الطفل وملكيته الخاصة

قد يهمل بعض اآلباء أهمية العمل على 
تكوين اجتاه إجيابي قوي حنو األمانة عند 

أطفاهلم، إذ من املالحظ أن بعضهم ال 
يهتم ببعض العادات وامليول اليت تظهر 
عند اطفاهلم. وهذا من شأنه أن ميهد 
الطريق إىل تكوين اجتاه سليب حنو 

األمانة لدى األطفال. والطفل الذي مل 
يدرب يف حميط األسرة على التفريق 
بني خصوصياته وخصوصيات غريه، 

وعلى معرفة ماله من حقوق وما عليه من 
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واجبات فإنه من الصعب عليه يف املستقبل 
أن مييز بني ما حيق له وما ال حيق له أن 

ميتلكه، ويكون أكثر مياًل إىل االعتداء على 
حقوق اآلخرين.

فق���د يرغب الطفل أن ميتل���ك كثريًا من 
األش���ياء، ويدع���ي ملكيته���ا حتى ل���و مل تكن 
ل���ه اص���اًل، إال أن���ه مع تطور من���وه يدرك أن 
هن���اك بع���ض األش���ياء حمرمة علي���ه، ألنها 
ختص اآلخرين، وقد يتناول لعبة طفل آخر، 
ألن مفهوم امللكية ومفهوم السرقة غامضان 
بالنس���بة ل���ه، وينزع���ج دائم���ًا ألن اآلخري���ن 

يشاركونه يف أشيائه.
يتعل���م يف  إذ  التعل���م  إن الطف���ل س���ريع 
س���ن مبكرة، أنه من اخلط���أ تناول ممتلكات 
اآلخرين واستعماهلا دون علمهم وموافقتهم، 
وإن ه���ذا النوع من التعل���م ضروري جدًا، إذ 
إن من واجب الطفل أن يتوقف عن ممارسة 
تناول ما خيص اآلخرين. وأن يكف عن هذه 
الطريقة الس���هلة يف احلصول على ما يريد. 
ويتعل���م الطفل أن الس���رقة عم���ل خاطئ إذا 
وص���ف اآلباء واألمهات هذا العمل باخلطأ، 
وعاقب���وا أطفاهل���م يف ح���ال االس���تمرار يف 

ممارسته.

دوافع السرقة عند الطفل
 ق���د يس���تمر الطفل يف س���رقة األش���ياء 
حتى سن متأخرة من طفولته، فعلينا عندئذ 
أن نبحث عن الدوافع اليت تكمن خلف ذلك. 
فق���د يلجأ الطفل إىل س���رقة ش���يء حمروم 
منه، وليس بإمكانه أو بإمكان أهله احلصول 
علي���ه، أو يع���رف أن���ه ش���يء حم���رم الميكن 
احلص���ول علي���ه إال بالس���رقة. فالداف���ع يف 
مث���ل هذه احلاالت هو حماولة إش���باع بعض 
حاجات���ه. وقد يكون الدافع إىل الس���رقة هو 
الرغب���ة يف االنتقام م���ن اآلخرين. فلقد جاء 
على لس���ان أحد األطفال على س���بيل املثال 
»ال أح���د حيبين ولس���ت أدري ما الس���بب؟« 
إن زمالئ���ي كثريًا ما يعتدون علي بالضرب، 
ويه���زؤون م���ين وأنا مل أس���رق إال من الذين 

يغيظونين وممن يكرهونين.
وقد تكون الغرية س���ببًا مباشرًا للسرقة، 
فقد يلجأ بعض األطفال إىل حماولة سرقة 
بع���ض األش���ياء ال���يت يقتنيه���ا غريه���م وال 

يستطيعون هم احلصول عليها.
وق���د يك���ون الدافع إىل الس���رقة الرغبة 
يف تأكي���د ال���ذات وس���ط مجاع���ة الزم���الء. 
فالس���رقة عند مث���ل هؤالء األطفال وس���يلة 
يش���عرون من خالهل���ا بالقوة والس���يطرة. إن 
الدوافع للس���رقة عديدة ومتنوعة فمش���اعر 
الدونية قد تدفع بعض األطفال إىل السرقة، 
فالطفل الذي يشعر أنه دون زمالئه من حيث 
املكانة االجتماعي���ة أو العلمية قد يلجأ إىل 
التعويض عن ذلك بالظهور مبظهر الشخص 
الكري���م، ويعم���ل على كس���ب ش���هرة وس���ط 
زمالئ���ه بإعطائ���ه بع���ض احلل���وى واللع���ب، 
وسد النفقات الالزمة لنشاطهم، ويلجأ إىل 

السرقة يف سبيل احلصول على ذلك. 
كم���ا أن اخنف���اض مس���توى ال���ذكاء لدى 
األطفال يعد م���ن العوامل اليت تدفعهم إىل 
الس���رقة، ألن ه���ؤالء األطف���ال يكون���ون ق���د 
عج���زوا ع���ن النجاح يف النواح���ي اليت تتفق 

وأوضاع اجملتمع. 

دور التربية في تعلم الطفل األمانة
إن الربي���ة الس���ليمة تعل���م الطف���ل منذ 
نعوم���ة أظف���اره ب���أن االعت���داء عل���ى أمالك 
اآلخرين من الصفات الال اجتماعية، واليت 

يرفضه���ا القان���ون، وتتناف���ى م���ع األخ���الق، 
وإن ه���ذا االعت���داء س���وف يس���مونه الن���اس 
سرقة. وبالوقت نفسه على األسرة أال تسوغ 
س���رقة الطف���ل لش���يء ما عل���ى أنه م���ا زال 
طف���اًل، وأن م���ا أخذه هو من األس���رة ال من 
أح���د آخر غريب عن األس���رة. ألن ما يتعلمه 
الطفل داخل األس���رة س���وف ينتقل أثره إىل 

اجملتمع. 
فاألسرة الواعية تبصر طفلها من خالل 
تنشئته االجتماعية بقواعد األخالق والتقاليد 
االجتماعي���ة الواجب مراعاتها،وليس أجدى 
م���ن حتقيق هذا من احرام األس���رة حلقوق 
الطف���ل وما ميلك���ه من أش���ياء خاصة، ومن 
ختويله حق التصرف املش���روع بها. فالربية 
بالق���دوة احلس���نة من أفضل أن���واع الربية، 
واحرام األس���رة حلقوق الطف���ل تنمي لديه 
اجت���اه األمان���ة من���ذ الصغر، أّم���ا الالمباالة 
األسرية حبقوق اآلخرين فإنها تنتقل للطفل 

بسهولة ويسر.
عل���ى أي���ة حال ل���و حدث وس���رق الطفل 
شيئًا ما فال مسوغ للخوف الشديد واللجوء 
لألس���اليب العنيف���ة مع���ه، أو إيق���اع العقاب 
الش���ديد ب���ه كالض���رب مث���اًل. ويف الوق���ت 
ذات���ه ال ننفي التهمة عن���ه نفيًا تامًا. ألن كال 
األس���لوبني ال يس���اعدان عل���ى تكوي���ن اجتاه 

األمانة بطريقة سليمة.
نبدأ بأن نفس���ر له بأن ما قام به س���لوك 
خاطئ ويسمى س���رقة، والسرقة تتنافى مع 
األخالق الفاضلة. فقد يتصرف الطفل هذا 
التصرف دون معرفته أن هذا العمل خاطىء. 
إن العق���اب القاس���ي غري فع���ال يف معاجلة 
الس���رقة عن���د األطف���ال، ومعاجلة الس���رقة 
حتت���اج إىل صر وهدوء وحكم���ة ومتابعة.. 
علين���ا أال نلقب���ه بلقب لص، بل أن نش���رح له 
الثواب���ت والقوان���ني األخالقي���ة اليت تصون 
امللكي���ة، واليت تع���د من ض���رورات التعايش 
االجتماع���ي. واملس���ؤول األول واألخ���ري عن 
موضوع الس���رقة األسرة مبا حتمله من قيم 

ومعايري وسلوك وتصرفات وود وحب.
والوقاي���ة خ���ري م���ن الع���الج والبن���اء يف 

الربية أسهل من اهلدم.
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سنة االكتشاف 1895م
ما هذا االكتشاف؟

 إش���عاع عال���ي الطاقة ميكن���ه اخراق 
جسم اإلنسان.

من المكتشف؟
 Wilhelm( رينتغ���ن  فلهيل���م   

)Roentgen
ملاذا يعد هذا االكتش���اف ضمن املائة 

العظمى؟
لو كنت احتجت يومًا إىل أخذ أش���عة 
تصويري���ة س���ينية خ���الل فح���ص طيب، 
فإن���ك تدين بالش���كر واالمتن���ان لفلهيلم 
رينتغ���ن، تع���د األش���عة الس���ينية الطبية 
واحدة م���ن أقوى األدوات التش���خيصية 
اليت اكتش���فت حل���د اآلن وأكثرها إفادة 

وإنق���اذًا حلياة البش���ر، كما وتعتر األش���عة 
للجس���م  نّف���اذة  غ���ري  تقني���ة  أول  الس���ينية 
جس���م  باط���ن  لرؤي���ة  األطب���اء  يس���تعملها 
اإلنس���ان، وال���يت مّه���دت الطري���ق فيما بعد 
للتقنيات األكثر حداثة كالرنني املغناطيس���ي 

والتصوير املقطعي للجسم.
اس���تفاد الكيميائيون من األشعة السينية 
يف فهم وفك رموز تراكيب اجلزيئات املعقدة 
للطي���ف  أكث���ر  ولفه���م  مث���اًل(  )كالبنس���لني 
الكهرومغناطيس���ي، من���ح ه���ذا االكتش���اف 
لألشعة السينية صاحبه رينتغن جائزة نوبل 

يف الفيزياء عام 1901م عن جدارة.

كيف جاء هذا االكتشاف؟
يف عام 1895م كان فلهيلم رينتغن، البالغ 
أربع���ني وكذا عامًا من العمر، جمرد أس���تاذ 
أكادميي جبامعة فورتسبورك األملانية يؤدي 
جتربة ممل���ة حول تأثريات إم���رار الكهرباء 
خالل قناٍن مملوءة بالغاز، ويف ش���هر تشرين 
ب���دأ  الع���ام،  ذل���ك  م���ن  )نوفم���ر(  الثان���ي 
بتجارب خمترية بالطابق الس���فلي من داره 
مس���تعماًل أنبوب���ة ك���روك )عبارة ع���ن جهاز 
لتكبري اإلش���ارة الكهربائية من خالل إمراره 

يف الفراغ املوجود ضمنه(.
ح���دث يف الثام���ن م���ن ذاك الش���هر أن 
الح���ظ رينتغ���ن ب���أن صفيح���ة فوتوغرافي���ة 
كان���ت ملفوف���ة ب���ورق أس���ود ومطوي���ة داخل 
علب���ة جلدية باخلزانة الس���فلية ملنضدته قد 
مت اس���تهالكها بش���كل مريب وُختمت بصورة 

 ، ح مفت���ا
املفتاح الوحيد يف الغرفة كان املفتاح الكبري 
لباب احلديقة �� تذكر أنه رمى به يف اخلزانة 
الوسطى للمنضدة قبل عام مضى، لقد كانت 
الص���ورة املطبوعة الصفيح���ة الفوتوغرافية 

تعود لذلك املفتاح بالذات.
واألغرب م���ن ذلك، أنه وجد بأن املفتاح 
املوجود باخلزانة الوس���طى يقع على امتداد 
خط مس���تقيم م���ن أنبوبة ك���روك الزجاجية 
الصحيف���ة  إىل  احلائ���ط  عل���ى  املس���نودة 
الفوتوغرافي���ة يف اخلزان���ة الس���فلى، ولك���ن 
ال تنبعث أية أش���عة مرئية م���ن أنبوبة كروك 
وم���ن املؤك���د أن ال ض���وء ميكن���ه النف���اذ من 
خ���الل املنضدة والعلب���ة اجللدية ليصل إىل 
الصفيح���ة الفوتوغرافي���ة، م���ا هذا الش���يء 
املري���ب الذي انطلق ع���ر الغرفة ومر خالل 
اخلش���ب واجللد والورق ليستهلك الصفيحة 
الفوتوغرافية؟ مهما كان ذلك الش���يء، فإنه 
مل يس���تطع اخ���راق املفت���اح املعدن���ي �� مما 
يفس���ر تش���كيل صورة رمادية داكنة للمفتاح 

على صفيحته الفوتوغرافية.
افرض علماء آخرون وجود أشعة تنبعث 
من أنبوبة كروك أطلقوا عليها أشعة الكاثود 
نس���بة إىل اس���م إح���دى الصفائ���ح املعدنية 
داخ���ل األنبوب���ة، اعتقد ك���روك ذاته أن هذه 
األش���عة رمب���ا أتت م���ن عامل آخ���ر، ولكن مل 
يتكل���ف أحد بتقص���ي وقياس ودراس���ة هذه 

األشعة اجملهولة.
توقع رينتغن أن فيلمه قد تعرض بطريقة 

ما إىل أشعة الكاثود، بعدها بأسبوعني، 
متك���ن من إثب���ات وج���ود هذه األش���عة 
 )X-rays( املريب���ة، واليت امساه���ا
أو )أش���عة أكس أو األش���عة الس���ينية( 
����� حي���ث يرم���ز احل���رف )X( أو )س( 
إىل اجمله���ول، فقد متّك���ن رينتغن اآلن 
من اكتشاف أن األشعة السينية خترق 
اخلش���ب وال���ورق والكرت���ون واالمسنت 
والقماش بل وحت���ى معظم املعادن �� عدا 

الرصاص.
بغ���رض إج���راء جتربت���ه، ق���ام رينتغن 
بطلي قطعة من الورق مبادة بالتينوسيانيد 
الباريوم )نوع من األمالح الّراقة( وعّلقها 
على اجلدار البعيد ملختره، فعندما أوصل 
الطاق���ة بأنبوبة كروك، الحظ توهج الورقة 
الّراقة بلون أخضر خافت، وملا رفع منضدة 
جديدة أمام الورق، اس���وّدت الورقة يف مكان 

اعراض املنضدة اجلديدة لألشعة.
أنصدم رينتغن كذلك لدى رؤيته خلرائط 
مجيع عظام يده وذراعه على الورقة الّراقة، 
وعندما حّرك أصبعه، حتّركت صور العظام 

أيضا.
ل���دى رؤيته���ا هل���ذه الص���ور اإلش���عاعية 
األولي���ة، صرخت زوج���ة رينتغن خوفًا وهلعًا 
�� فقد ظنت املس���كينة أن هذه األش���عة كانت 
طالئع ش���ر تنذر بامل���وت، على أية حال، بدأ 
رينتغن ستة أسابيع من الدراسة املكّثفة قبل 
إطالق نتائجه حول طبيعة وإمكانية األش���عة 

السينية.
يف غض���ون ش���هر واح���د م���ن الزم���ان، 
أصبح���ت أش���عة رينتغ���ن الس���ينية حدي���ث 
العامل أمجع، فأطلق عليها املشككون )أشعة 
املوت( اليت س���تحطم اجلنس البشري، أّما 
احلامل���ون امللهوف���ون فقد أمسوها )األش���عة 
املعجزة( اليت س���تعيد البص���ر إىل العميان 
وس���تبث اجلداول واملس���ائل املعقدة مباشرة 

إىل ذهن الطالب.
أما األطباء فقد مسوا األش���عة السينية 

)الدعوة املستجابة(.
حقائق طريفة

 )Z Machine( زاي  مكين���ة  بإم���كان 
املوجودة يف خمترات س���انديا الوطنية بنيو 
مكس���يكو أن تصدر األش���عة الس���ينية بقدرة 
إنتاجي���ة تع���ادل حوال���ي 80 ضعف���ًا للق���درة 
اإلنتاجية الصادرة ع���ن املولدات الكهربائية 

يف العامل أمجع وخالل فرة وجيزة للغاية.
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سنة االكتشاف 1897م

لماذا يعد هذا االكتشاف ضمن 
المائة العظمى؟

ق���ط،  ش���وهدت  ق���د  ال���ذرات  تك���ن  مل 
معّرف���ة على أنها أصغر جس���يمات )دقائق( 
ممكن���ة من امل���ادة واللبنة األساس���ية للمواد 
مجيعها، فإنها م���ن الصغر حبيث ال تدركها 
الع���ني البش���رية � فكان���ت يف أواخ���ر الق���رن 
التاس���ع عشر أكثر نظرية منها واقعية، كيف 
لش���خص إذن أن يدع���ي بأنه وجد ش���يئا ما 
)أصغر حجما(؟ بل كيف ميكن للجس���يمات 

أن تصبح أصغر حجما؟
اكتشف ثومسون اإللكرون وأثبت وجوده 
� دون أن يتمك���ن م���ن رؤية أو فصل أي واحد 
ق���ط، كان���ت اإللكرونات أوىل اجلس���يمات 
ال���دون ذري���ة اكتش���افًا، أو بتعب���ري آخر أول 
دقيق���ة من امل���ادة يتم التع���رف عليها حبجم 
صغ���ر حجم الذرة، كما وفر هذا االكتش���اف 
أخريا بعضا من الدليل الفيزيائي والوصف 
عن الوحدة األساس���ية حلمل الكهرباء، لقد 
افتت���ح جت���ارب ثومس���ون واكتش���افه حق���ال 
� فيزي���اء اجلس���يمات  جدي���دا م���ن العل���وم 

)الدقائق(.

كيف جاء هذا االكتشاف؟
كان قد ولد باسم جوزيف جون ثومسون 
)Joseph John Thomson( يف كانون 
ع���ام 1856م مبدين���ة  م���ن  ديس���مر  األول 
مانشسر اإلجنليزية، بعمر احلادية عشرة، 
أس���قط امسي���ه األول���ني مكتفي���ا باحلرفني 
االبتدائي���ني هلما، فبدأ جي. جي. ثومس���ون 
بتلقي دروس يف اهلندس���ة بكلي���ة أوينز وهو 
ابن أربعة عشر ربيعا، مما ساعده بعد ذلك 
يف نصب خلفية رياضية وهندس���ية لدراسة 
الفيزي���اء. حظي عام 1884م مبنصب رئيس 
خمت���ر كافيندي���ش الفيزيائ���ي املع���روف يف 
كام���ردج، وال���ذي ش���هد إج���راء ثومس���ون 

لتجاربه اليت قادت إىل اكتشاف اإللكرون 
بعد ذلك بثالثة عشر عامًا.

كانت أشعة الكاثود قد اكتشفت من قبل 
 )Julius Plucker( األملاني يوليوس بلوكر
عام 1856م. على أية حال، مل يقتنع العلماء 
مباهية أشعة الكاثود هذه، فقد متخض عن 
هذا االكتش���اف جدل واس���ع: هل أن أش���عة 
الكاث���ود موج���ات أم دقائ���ق )جس���يمات(؟ 
وانش���غلت خ���رية عقول العامل بهذه املس���ألة 

احملرّية.
أن  ثومس���ون  ق���رر  1896م،  ع���ام  يف 
يق���وم بتجارب من ش���أنها فّض ه���ذا النزاع 
املس���تديم، فصّم���م أنبوب���ة ألش���عة الكاث���ود 
وأطل���ق ه���ذه األش���عة املريبة عل���ى صفيحة 
معدنية، فاكتس���بت الصفيحة ش���حنة سالبة 
� مما يثبت بأن أش���عة الكاثود حتمل ش���حنة 
س���البة أيض���ا، بعده���ا، اس���تعان ثومس���ون 
مبس���طرة مطلي���ة مب���ادة بّراق���ة ليثبت قدرة 
حقل مغناطيس���ي على حرف أش���عة الكاثود 
التجرب���ة  ق���د أج���روا ه���ذه  )وكان آخ���رون 

أيضا(.
رب���ط ثومس���ون صفائ���ح معدني���ة رقيقة 
موجودة داخ���ل أنبوبته ببطارية، فأظهر بأن 
للحق���ل الكهربائي القابلية أيضًا على حرف 
أشعة الكاثود عن مسارها )مستداًل بانزياح 
النقط���ة املضيئ���ة على املس���طرة عن���د ربطه 

للبطارية(.
وأخ���ريا، صّم���م ثومس���ون أنبوبة أش���عة 
كاث���ود جدي���دة م���ع وج���ود ش���ق ضي���ق يف 
صفيح���ة معدني���ة � توج���ه من خالله أش���عة 
الكاث���ود، ووض���ع جم���اال مغناطيس���يا خلف 
هذه الصفيحة املعدنية بغرض حرف مس���ار 
أش���عة الكاث���ود باجت���اه واح���د، يعقبه جمال 
آخ���ر كهربائ���ي مهمت���ه ح���رف مس���ار ه���ذه 

األشعة ثانية باالجتاه املعاكس.
أدرك ثومس���ون القوة اليت أولدها هذان 
احلقالن، ومبجرد قياس���ه لكمية االحنراف 

)التغ���ري باالجتاه( ال���يت أحدثتها كل قوة يف 
مسار أش���عة الكاثود، فإنه كان سيتمكن من 
حس���اب كتلة اجلس���يمات يف هذا السيل من 
أشعة الكاثود، وهكذا سيحل اللغز من خالل 

التعرف على اجلسيمات احملددة.
نتائجه���ا،  يص���دق  أج���رى جتربت���ه ومل 
فنس���بة الش���حنة الكهربائية لكتلة اجلس���يم 
كان���ت كب���رية للغاي���ة، وهو ما يع���ين أن كتلة 
هذه اجلسيمات أصغر بكثري من أي جسيم 

معروف آخر.
أع���اد جتربت���ه مئات امل���رات، ب���ل وجّزأ 
جهازه وأعاد مجعه من جديد، ولكنه حصل 
على النتائج ذاتها، فكتلة هذا اجلسيم كانت 
جي���ب أن تك���ون أق���ل م���ن 1000/1 من كتلة 
الروت���ون )ذرة هيدروج���ني( � أي أقل بألف 
م���رة من أصغر ذرة � فمن املفرض أن يكون 

أصغر جسيم ممكن.
لقد اكتش���ف ثومس���ون جس���يمًا جديدًا � 
أول جس���يم دون ذري. وقد تطّلب منه إجراء 
مئات من العروض التجريبية وبضع مقاالت 
مفّصلة قبل أن يصّدق أحد بوجود جسيماته 

هذه.
الفيزيائ���ي  أطل���ق  1891م،  ع���ام  يف 
 George( س���توني  ج���ورج  اإليرلن���دي 
Stoney( اسم )اإللكرون( على الوحدة 
األس���اس )اجلس���يم( للكهرباء دون أن تكون 
لدي���ه أدنى فك���رة عن ماهية هذا اجلس���يم، 
 )elevtron( فقرر ثومس���ون استعارة اسم
)إلك���رون( هذا جلس���يمه اجلديد طاملا أنه 
مح���ل تيارًا كهربائيا، ويف عام 1898م، وجد 
 )Bequerel( رجل فرنسي يدعى بيكرييل
الدليل الفوتوغرايف لوجود اجلسيمات الدون 

ذرية مثبتا بذلك صحة نظرية ثومسون.
حقائ���ق طريفة: إذا كان لإللكرون نفس 
العش���رة س���نتات،  ذات  الداي���م  وزن عمل���ة 
ف���إن الروتون س���يزن ما يس���اوي غالونًا من 

احلليب.
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