




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

مّلا دخل احلس���ني عليه الس���الم مكة يف 
ليلة اجلمعة لثالث مضني من شعبان، وهو 

يقرأ:
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

پ  ڀ     ڀ()1(
ف���رح به أهله���ا فرحًا ش���ديدًا، واش���تّد 
ذل���ك على عبد اهلل ب���ن الزبري ألنه قد كان 
طمع أن يبايعه أهل مكة، فلما قدم احلسني 
عليه السالم شّق ذلك عليه، غري أنه كان ال 
يبدي ما يف قلبه إىل احلسني عليه السالم، 
وه���و م���ن ذلك يعلم أن���ه ال يبايع���ه أحد من 
أه���ل مكة واحلس���ني عليه الس���الم موجود؛ 
ألّن احلس���ني عندهم أعظم يف أنفسهم من 

ابن الزبري.
وأقام احلس���ني عليه السالم مبكة باقي 
ش���هر شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة، 
ومبك���ة يومئٍذ عبد اهلل بن عباس وعبد اهلل 
ابن عمر ب���ن اخلطاب، فأقبال مجيعًا حتى 
دخال على احلسني عليه السالم وقد عزما 
عل���ى أن ينصرفا إىل املدين���ة، فقال له ابن 
عم���ر: أب���ا عب���د اهلل! رمح���ك اهلل اتّق اهلل 
ال���ذي إلي���ه معادك! فقد عرف���ت من عداوة 
أه���ل ه���ذا البيت لك���م وظلمه���م إياكم، وقد 
ول���ي الن���اس ه���ذا الرجل يزيد ب���ن معاوية، 

ولس���ت آمن أن مييل الن���اس إليه ملكان هذه 
الصف���راء والبيض���اء فيقتل���وك ويهلك فيك 
بش���ر كث���ري، فإني ق���د مسعُت رس���ول  اهلل 

صلى اهلل عليه وآله وسلم وهو يقول:
)حس���ني مقتول، ولئن قتلوه وخذلوه ولن 

ينصروه ليخذهلم اهلل إىل يوم القيامة(!
وأن���ا أش���ري علي���ك أن تدخ���ل يف صل���ح 
م���ا دخ���ل فيه الن���اس، واص���رب كما صربت 
ملعاوي���ة م���ن قبل، فلع���ّل اهلل أن حيكم بينك 

وبني القوم الظاملني.
فقال له احلسني عليه السالم:

)أبا َعْبِد الرَّمْحِن! أنا أباِيُع َيِزيَد َوَأْدُخُل 
يف ُصْلِح���ِه، َوَقْد قاَل الّن���يّب َصّلى اهلُل َعَلْيِه 

َوآِلِه َوَسلَّْم فيِه َويف أبيِه ما قاَل(؟!
فق���ال ابن عباس: صدقت أبا عبد اهلل! 
ق���ال الن���يب صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم يف 

حياته:
)م���ا ل���ي وليزيد ال ب���ارك  اهلل يف يزيد! 
وإن���ه يقتل ولدي وولد ابنيت احلس���ني عليه 
الس���الم، والذي نفس���ي بي���ده ال يقتل ولدي 
ب���ني ظهراني قوم ف���ال مينعون���ه إال! خالف 

اهلل بني قلوبهم وألسنتهم(!
ثم بكى ابن عباس، وبكى معه احلس���ني 

عليه السالم، وقال:

)يا ابَن َعباِس!َتْعَلُم أني اْبُن ِبْنِت َرُس���وِل 
اهلِل صَلى اهلُل َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّْم(.

فق���ال اب���ن عب���اس: الله���م نع���م، نعل���م 
ونع���رف أّن م���ا يف الدنيا أحد ه���و ابن بنت 
رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم 
غ���ريك، وأّن نصرك لفرض على هذه األمة 
كفريض���ة الص���الة والزكاة ال���يت ال يقدر أن 

يقبل أحدهما دون األخرى.
قال احلسني عليه السالم:

)يا اْبَن َعباِس! َفما َتُقوُل يف َقْوٍم أْخَرُجوا 
ابْ���َن ِبنْ���ِت َرُس���وِل اهلِل صل���ى اهلل عليه وآله 
وسلم ِمْن داِرِه َوَقراِرِه َوَمْوِلِدِه، َوَحَرِم َرُسوِلِه 
ِه َوَمْوِلِدِه َوَمْس���ِجِدِه، َوَمْوِضِع  َوجُماَوَرِة َق���ربِ
ُك���وُه خاِئفًا َمْرُعوبًا ال َيْس���َتِقرُّ  َمهاِج���ِرِه، َفَتَ
يف َق���راٍر، َوال َي����ْأوي يف َمْوِط���ٍن، ُيريُدوَن يف 
ذِلَك َقتَْلُه َوَس���ْفَك َدِمِه، َوُهَو ملْ ُيْشِرْك ِباهلِل 
 َ َذ ِم���ْن ُدوِنِه َولّي���ًا، َوملْ َيَتَغريَّ َ َش���ْيئًا، َوال اتَّ

َعّما كاَن َعَلْيِه َرُسوُل اهلِل(.
فقال ابن عباس: ما أقول هلم إاّل:

)ې   ې  ې  ى  ى  ائ  
ۇئ     ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ     ائ     

ۆئ  ۆئ()2(
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گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ()3(
وعلى مثل هؤالء تنزل البطش���ة الكربى، 
وأم���ا أن���ت يا ابن بنت رس���ول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وس���لم فإنك رأس الفخار برس���ول 
اهلل صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم وابن نظرية 
البت���ول، فال تظن يا ابن بنت رس���ول اهلل أن 
اهلل غافل عما يعمل الظاملون، وأنا أشهد أّن 
َم���ن رغب عن جماورتك وطمع يف حماربتك 
وحمارب���ة نبيك حممد صل���ى اهلل عليه وآله 

وسلم فما له من خالق.
فقال احلسني عليه السالم:

)أللَُّهمَّ أْشَهْد(!
فق���ال ابن عب���اس: جعلُت ف���داَك يا ابن 
بنت رس���ول اهلل! كأنك تريدني إىل نفسك، 
وتري���د مين أن أنص���رك! واهلل ال إله إاّل هو 
إن ل���و ضرب���ُت بني يديك بس���يفي هذا حتى 
اخنلع مجيعًا من كّفي ملا كنُت مّمن أويف من 
حّقك عش���ر العشر! وها أنا بني يديك مرني 

بأمرك.
فق���ال اب���ن عمر: مه���اًل ذرنا م���ن هذا يا 

ابن عباس.
ث���م أقب���ل ابن عم���ر على احلس���ني عليه 
الس���الم فق���ال: أبا عبد اهلل! مه���اًل عّما قد 
عزم���َت عليه، وارج���ع من هن���ا إىل املدينة، 
وادخ���ل يف صلح الق���وم، وال تغب عن وطنك 
وحرم جدك رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وس���لم، وال جتعل هل���ؤالء الذين ال خالق هلم 
على نفسك حجة وسبياًل، وإن أحببت أن ال 
تباي���ع فأن���ت متوك حتى ت���رى برأيك، فإّن 
يزي���د ب���ن معاوي���ة �� لعن���ه اهلل �� عس���ى أن ال 
يعي���ش إاّل قلي���اًل، فيكفيك اهلل أم���ره، وإني 
أخش���ى أن يض���رب وجه���ك ه���ذا احلس���ن 
اجلميل بالسيوف، وترى من هذه األمة ما ال 
حتّب، فارجع معنا إىل املدينة، وإن مل حتب 

أن تبايع فال تبايع أبدًا، واقعد يف املنزل.

كتب أهل الكوفة وكالمه عليه السالم
مّلا بلغ أهل الكوفة هالك معاوية؛ أرجف 
أهل العراق بيزيد، وقالوا: قد امتنع حس���ني 

عليه السالم وابن الزبري وحلقا مبّكة.
قال حممد بن بش���ر اهلمداني: إجتمعنا 
يف منزل سليمان بن صرد اخلزاعي، فخطبنا 
فقال: إّن معاوية قد هلك، وإّن حس���ينًا عليه 
الس���الم قد خ���رج إىل مّك���ة، وأنتم ش���يعته 
وش���يعة أبيه؛ فإن كنت تعلمون أنكم ناصروه 
وجماه���دوا ع���دّوه؛ فاكتبوا إلي���ه، وإن خفتم 

الوهل والفشل فال تغّروا الرجل من نفسه!
فقالوا: ال؛ بل نقاتل عدّوه، ونقتل أنفسنا 

دونه!
قال: فاكتبوا إليه، فكتبوا إليه:

بس���م اهلل الرمح���ن الرحي���م، للحس���ني 
اب���ن علي، من س���ليمان بن صرد، واملس���ّيب 
اب���ن جنب���ة، ورفاعة ب���ن ش���ّداد، وحبيب بن 
ُمظاهر، وش���يعته من املؤمنني واملسلمني من 
أهل الكوفة، س���الم عليك، فإّنا حنمد إليك 
اهلل ال���ذي ال إل���ه إال هو، أّم���ا بعد: فاحلمد 
هلل ال���ذي قصم عدّوك اجلّب���ار العنيد،الذي 
انت���زى على ه���ذه األّمة، فابتّزه���ا، وغصبها 
فيئها، وتأّمر عليها بغري رضًى منها؛ ثم قتل 
خيارها، واس���تبقى شرارها، وجعل مال اهلل 
دولة ب���ني جبابرتها وأغنيائها، فُبعدًا له كما 

َبُعَدت مثود.
إّن���ه ليس علينا إم���ام؛ فأقبل لعل اهلل أْن 
جيمعن���ا بك على احلق، والنعمان بن بش���ري 
يف قصر اإلمارة لس���نا جنتمع معه يف مجعة 
وال خن���رج معه إىل عيد، ول���و قد بلغنا أّنك 
قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام، 

إن شاء اهلل، والسالم عليك ورمحة اهلل.
ثم سّرحنا بالكتاب مع عبد اهلل بن سبع 

اهلمداني وعبد اهلل بن وال التميمي.
فخ���رج الرج���الن مس���رعني حت���ى قدما 
عل���ى احلس���ني علي���ه الس���الم مبّكة، لعش���ر 

مضني من شهر رمضان.
ث���م لبثنا يوم���ني، ثم س���ّرحنا إليه: قيس 
اب���ن مس���هر الصي���داوي وعب���د الرمحن بن 
عب���د اهلل ب���ن الك���دن األرح���يب وعم���ارة بن 
عبي���د الس���لولي، فحمل���وا معه���م حن���وًا من 
مائة ومخس���ني صحيفة من الرجل واإلثنني 

واألربعة.
قال: ثم لبثنا يومني آخرين، ثم س���ّرحنا 
إليه هانئ بن هانئ السبيعي وسعيد بن عبد 

اهلل احلنفي وكتبنا معهما:
)بس���م اهلل الرمحن الرحيم، للحسني بن 
علي، من شيعته من املؤمنني واملسلمني، أّما 
بعد: فحّي هاّل؛ ف���إّن الناس ينتظرونك، وال 
رأي هلم يف غريك، فالعجل العجل! والسالم 

عليك(.
وكتب ش���بث ب���ن ِربعي وحّج���ار بن أجبر 
ويزي���د بن احلارث بن يزيد ب���ن رويم وعزرة 
اب���ن قي���س، وعم���رو ب���ن احلّج���اج الزبيدي 

وحممد بن عمر التميمي:
)أّم���ا بعد فق���د اخضّر اجلن���ان، وأينعت 
الثمار، وطّم اجُلمام، فإذا شئت فأقدم على 

جند لك بن هانيء؛ والسالم عليك(.
فلما جاء هاني وس���عيد بن عبد اهلل إىل 
اإلمام عليه الس���الم وقرءا كتاب أهل الكوفة 

قال عليه الس���الم هلانئ وسعيد بن عبد اهلل 
احلنفي:

ان���ي َم���ِن اْجَتَمَع َعلى ه���ذا الِكتاِب  )خربرِّ
.) الَّذي ُكِتَب َمَعُكما إَليَّ

فق���اال: ي���ا أمري املؤمن���ني! اجتم���ع عليه 
ش���بث بن ربعي، وحجار بن أجبر، ويزيد بن 
احل���ارث، ويزيد بن روي���م، وعروة بن قيس، 
وعم���رو ب���ن احلجاج، وحممد ب���ن عمري بن 

عطارد.
قال: فعندما قام احلس���ني عليه السالم 
فتطّه���ر وصّلى ركعتني بني الركن واملقام، ثم 
انفت���ل م���ن صالته، وس���أل رّب���ه اخلري فيما 
كتب إليه أهل الكوفة، ثم مجع الرسل فقال 

هلم:
)إّن���ي َرأي���ُت َجّدي َرُس���وَل اهلِل صلى اهلل 
عليه وآله وس���لم يف َمنامي َوَقْد أَمَرني ِبأْمٍر 
رْيِ،  َوأَن���ا ماٍض ألْم���ِرِه، َفَع���َزَم اهلُل ل���ي ِباخْلَ
إنَّ���ُه َول���يُّ ذِل���َك، َوالق���اِدُر َعَلْيِه إْن ش���اَء اهلُل 

َتعاىل(.

كتابه عليه السالم ألهل الكوفة
ث���م كتب م���ع هانيء بن هانئ الس���بيعي، 
وس���عيد ب���ن عب���د اهلل احلنفي ����� وكانا آخر 

الرسل ��:
)ِبْسٍم اهلِل الرَّمْحِن الرَّحيِم، ِمَن احُلَسنْيِ 
منَي،  اْبِن َعّلٍي، إىل املَْأِل ِمَن املُْْؤِمننَي َواملُْْس���لِ
ا َبْعُد: َفإنَّ هاِنئًا َوَسعيدًا َقِدما َعَليَّ ُكُتِبُكْم  أمَّ
�� َوكانا آِخَر َمْن َقِدَم َعَليَّ ِمْن ُرُس���ِلُكْم ��، َوَقْد 
َفِهْمُت ُكلَّ الَّ���ذِي اْقَتَصْصُتْم َوَذَكْرُتْ، َوَمقاَلَة 
ُجلرُِّك���ْم: إنَُّه َليْ���َس َعَلْينا إماٌم َفَأْقِبْل، َلَعلَّ اهلُل 

. قرِّ أْن جَيَْمَعنا ِبَك َعَلى اهُلدى َواحْلَ
َوَق���ْد َبَعْثُت إَلْيُكْم أخي َواْبَن َعّمي َوِثَقيت 
ِم���ْن أْهِل َبْييت ُمْس���ِلَم بْ���َن َعقي���ٍل َوأَمْرُتُه أْن 

َيْكُتَب إَليَّ حِباِلُكْم َوأْمرُكْم َوَرأِْيُكْم.
َع َرْأُي َمَلِئُكْم،  : أنَُّه َقْد أمْجَ َف���إْن َكَتَب إَليَّ
َوَذِوي اْلَفْض���ِل َواحْلِجى ِمْنُك���ْم، َعلى ِمْثِل ما 
َقِدَم���ْت َعَليَّ ِبِه ُرُس���ُلُكْم، َوَق���َرأُت يف ُكُتِبُكْم، 
أْقِدُم َعَلْيُكْم َوشيكًا إْن شاَء اهلُل، َفَلَعْمري َما 
اإلماُم إالَّ اْلعاِمُل ِباْلِكتاِب، َواآلِخُذ ِباْلِقْسِط، 
���قرِّ َواحلاِبُس َنْفَس���ُه َعلى ذاِت  اِئ���ُن ِباحْلَ َوالدَّ

الم(.)4( اهلِل َوالسَّ
_____________

)1( سورة القصص، اآلية: 22.
)2( سورة التوبة، اآلية: 54.

)3( سورة النساء، اآليتان: 142 و 143.
)4( موس���وعة كلم���ات اإلم���ام احلس���ني علي���ه 

السالم: ص305 �� 312.



في رحاب علوم القرآن

ď

العربية  اللغة  يف  الفطرة  أن  علينا  مّر 
تعين نوع اخللقة فيقال لشيء ما إّنه فطرّي 
املوجود.  ذلك  خلقة  نوع  يقتضيه  كان  إذا 
وحسب االصطالح تكون الفطرة يف مورد 
واالجّتاهات  الرؤى  عن  عبارًة  اإلنسان 
يتمتع  وهو  اإلنسان،  أعماق  يف  املغروسة 
بها بشكل ذاتي، ال انه قد اكتسبها وحصل 

عليها.
عبارة  الفطرية  الرؤى  أخرى:  وعبارة 
واالجّتاهات  االكتسابية،  غري  الرؤى  عن 
االكتسابية،  االجتاهات غري  الفطرية هي 
غري  الشيء  هذا  يكون  أن  الطبيعي  ومن 
االكتسابي موجودًا يف مجيع أفراد اإلنسان 

ألنه يقتضيه نوع خلقتهم.
إذن ميزة األمور الفطرية هي: أواًل ليست 
ثانيًا موجودة يف مجيع األفراد،  مكتسبة، 
وإن كانت تتلف من حيث الشّد والضعف، 
وعرفنا مما سبق أّننا نستعمل )الفطري( 
يف موردين: أحدهما يف اإلدراك والرؤية، 

ثانيهما يف االجّتاه والرغبة وامليول.
استعمال يف جمال  مورد  هلا  فالفطرة 
باملعرفة  يتعلق  فيما  وذلك  اإلدراك،  جهاز 
الرغبة  يف  استعمال  مورد  وهلا  والوعي، 
واالجّتاه  الفطرية  فالرغبة  واإلرادة، 
والرغبات  امليول  تلك  عن  عبارة  الفطري 

املوجودة ي أعماق اإلنسان دون أن حيتاج 
والذي جيمع هذه مجيعًا هو  إىل كسبها، 
أنها ليست مكتسبة، وإمنا هي مما تقتضيه 

الفطرة وكيفية خلقة اإلنسان.
وعبادته  اهلل  معرفة  مورد  يف  أّما 
وتوحيده فلكلمة )الفطري( أبعاد متنّوعة، 
فنقول أحيانًا: معرفة اهلل فطرية، ونقصد 
من  لونًا  خلقته  حبسب  لإلنسان  أّن  منه 

املعرفة باهلل تعاىل.
ونقول أحيانًا: البحث عن اهلل فطري، 
�� اجتاهًا  أي أّن لإلنسان �� حبسب فطرته 
ملعرفته  عنه  البحث  على  حيمله  اهلل  حنو 
هناك  أّن  أي  الرغبة،  باب  من  هو  وإمّنا 
رغبة قلبية واجنذابًا روحيًا حنو اهلل يدفع 

اإلنسان لكي يبحث عن اهلل.
أي  فطرية،  اهلل  عبادة  أحيانًا:  ويقال 
توجد يف أعماق اإلنسان رغبة يف اخلضوع 
وال  وعال،  جّل  اخلالق  أمام  واخلشوع 
اهلل  عبادة  سوى  شيء  الرغبة  هذه  يشبع 

سبحانه.
نعم قد تشبع ببديل عنها، كما حيدث يف 
سائر الرغبات الفطرية اليت تشبع أحيانًا 
ببدائلها، ويؤكد على النفس أّن اإلنسان إذا 
مل يشبع رغبة طبيعية فيه بصورة صحيحة 

وسليمة فإنه يندفع إلشباعها بالبديل.

يف  أّن  يعين  فطرية  اهلل  عبادة  وكون 
فطرة اإلنسان رغبة يف عبادة اهلل، حبيث 
فإنها ال  يقظة حّية  الرغبة  كانت هذه  إذا 
ميكن إشباعها إاّل بعبادة اهلل، ومّلا كان هذا 
املعنى أبعد عن الذهن من سائر املعاني لذا 
صميم  إىل  لننتقل  الشيء  بعض  نوضحه 

املوضوع.
لعّل كّل من حيس حببٍّ يف قلبه لشخٍص 
ما �� والسيما إذا كان هذا اإلحساس شديدًا 
�� يدرك أنه عندما يصل إىل حمبوبه فهو 

يريد أن يظهر لونًا من اخلضوع أمامه.
وهذه رغبة ال ميكن اإلتيان بديل عقلّي 
عليها، وليس من الصحيح أن نطلب دلياًل 
أمام  خاضعًا  احملّب  يقف   ملاذا  لنا  يثبت 

حمبوبه.
رجله  أو  يده  ليقبل  ينحين  مثاًل  وهو 
إنها رغبة  وقلبه حيّب أن يتصاغر أمامه، 
رغبة  لكّنها  هلا،  عقلّي  تفسري  يوجد  ال 
فطرية يتم إشباعها بهذه الطريقة، وكّلما 
كانت احملبة أشّد وأكثر خلوصًا كانت هذه 
الرغبة أقوى، حتى كأّن احملّب يرغب يف أن 
يضحى به أمام حمبوبه، إنها رغبة فطرية 
الشديدة  العالية  الدرجة  تسمية  ميكننا 

منها بالعبادة.
يف  واستيقظت  اهلل  عرفوا  فالذين 
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قلوبهم حمبة اهلل تتدفق يف وجودهم مثل 
هذه الرغبة، فهم حيبون أن خيضعوا أمام 
اهلل، ال أنهم يطلبون أجرًا هلذا اخلضوع، 
يريدون  أنهم  هو  احلب  هذا  مقتضى  بل 

التصاغر أمامه والعبودية له.
فقط،  بالعبادة  تشبع  هذه  رغبتهم  إّن 
وليست العبادة عندهم وسيلة للوصول إىل 
هدف،  بنفسها  هي  وإمنا  أخرى،  أهداف 
الصباح  إىل  الليالي  حييون  فهم  وهلذا 
أو  امللل  إليهم  يتسلل  أن  دون  باملناجاة 
التعب، وتتمنى قلوبهم أن يطول هذا الليل 
سنوات لكي ينفقوه يف بّث حمبوبهم ما يف 

قلوبهم.
قلبه  الذي عرف اهلل واستيقظ يف  إّن 
حّب اهلل ليعشق مناجاة اهلل وهو ال يرتوي 
الذي  احلّد  إىل  بالعبادة  يلتّذ  وهو  منها، 
ينسى فيه أثناءها كّل شيء، على أّي حال: 
املقصود من كون عبادة اهلل فطرية هو أن 
وجود  أعماق  يف  غائرة  الرغبة  هذه  مثل 
اإلنسان، فهو حيب اخلضوع حملبوبه ويريد 

أن يعبده.
وموضوع حبثنا هو فطرّية معرفة اهلل، 
اهلل  عن  البحث  بفطرية  أصالة  يتعلق  وال 
وعبادته، أّما بالنسبة ملعرفة اهلل الفطرية 
املعرفة  لونني من  أن نطرح  فإّننا نستطيع 
حماضرات  يف  ذلك  إىل  أشرنا  كما   ��
سابقة �� أحدهما املعرفة احلضورية: وهي 
تعين ارتباط القلب باهلل، والثاني املعرفة 
احلصولية العقلية: وهي تعين معرفة العقل 
الفطرية  اهلل  معرفة  من  واملقصود  هلل، 
اإلنسان  أن  هو  احلضورية  املعرفة  مبعنى 
قد خلق بشكل قد ُغرست يف أعماق قلبه 
رابطة وجودية باهلل، فإذا فّتش يف جنبات 
قلبه والتفت جبّد إىل أعماقه فإنه سيجد 
تلك الرابطة، ال أنه يعلم كون اهلل موجودًا 
بل هو يدرك عالقته باهلل، وبعباة أخرى: 
فإنه يرى ويشاهد وجيد، إّن هذا هو العلم 
اهلل  معرفة  من  املقصود  أّما  احلضوري، 
اإلنسان  أّن  فهو  الثاني  باملعنى  الفطرية 

من  بسهولة  اهلل  وجود  يعرف  أن  يستطيع 
دون حاجة إىل بذل جهد يف هذا السبيل، 
الفطري  عقله  املضمار  هذا  يف  يكفيه  بل 

الذي مّن اهلل به عليه.
عن  عبارة  الفطرية  العقلية  املعرفة  إّن 
املعلومات البديهية أو القريبة من البداهة، 
جهد  إىل  فيها  اإلنسان  حيتاج  ال  واليت 
وكسب، وهو يستطيع أن يدركها من دون أن 
يغنيه استعداده  بل  العلم،  يسعى لتحصيل 

الفطرّي الذي منحه اهلل إياه.
من  واحد  كل  يف  الفطرية  فاملعرفة 
جهة  من  فطرية  عدت  قد  املعنيني  هذين 
اإلنسان  يضطر  وال  مكتسبة،  ليست  أّنها 
مبا  يظفر  أن  أجل  من  جهدًا  ليبذل  فيها 

ليس عنده.
أّما معرفة اهلل الفطرية مبعنى املعرفة 
العقلية الفطرية: فهي تلك املعرفة احملتاجة 
إىل لون من الدليل، ولكنه دليل ال حيتاج 
واملّطلعون  العقل،  قبل  من  جهد  بذل  إىل 
على املنطق يعلمون أّن البديهّيات الثانوية 
منها  أقسام،  عدة  إىل  تقسم  املنطق  يف 
القضايا  وهي  بالفطريات،  يسمى  قسم 
البديهّية من الناحية القياسية، أي أّن بني 
يثبت  واسطة  توجد  وحمموهلا  موضوعها 
احملمول للموضوع، وهذه الواسطة موجودة 
يف العقل بشكل دائم وال حتتاج إىل كسب، 
فطرية  اهلل  معرفة  نقول  عندما  وحنن 
فمعناه  والعقلي،  احلصولي  العلم  مبعنى 
من طريق  اهلل  وجود  إىل  يصل  العقل  أن 
مفتوح أمامه دائمًا، وهو ال حيتاج فيه إىل 
كسب وتعّلم، وهلذا السبب كان من السهل 
تفهيم مسألة وجود اهلل للناس، وإن كانوا 
كان  من  وأّما  بلوغهم،  مطلع  يف  أو  أميني 
منهم يتمّتع بذهن وّقاد فهو سيلتفت إليها 

ذاتيًا وُيلّم بها مستقاًل.
واألهّم من هذا هو معرفة اهلل مبعنى 
العلم احلضوري، أي هل لإلنسان لون من 
إىل  رجع  إذا  حبيث  باهلل  القلبية  املعرفة 
أعماق قلبه فسوف جيدها؟ إذا كان لدينا 

معرفة  وجود  ثبت  فقد  الشيء  هذا  مثل 
وتتلف  احلضوري،  العلم  مبعنى  اهلل 
احلصولية  املعرفة  عن  كثريًا  املعرفة  هذه 
من  مضى  فيما  ذلك  قدمنا  كما  العقلية، 

حبوث.
إىل  تؤدي  العقلية  املعرفة  إّن  وقلنا 
معرفة كلية، ونتيجتها أّن هناك موجودًا قد 
عليه  يتعرف  مل  غائب  ولكنه  العامل،  خلق 
أّن  حيّس  وإمّنا  يدركه،  ومل  اإلنسان  قلب 
هناك موجودًا قد خلق العامل، ولكنه غائب 
يدركه،  ومل  اإلنسان  قلب  عليه  يتعرف  مل 
ال  أن  فالبد  حضوريًا  علمنا  كان  إذا  أما 
نقول هناك موجود قد خلق العامل، بل كّل 
معرفة  معرفة شخصية،  يعرفه  منا  واحد 
حضورية ال بعنوان كّلي وإمّنا يدرك القلب 
عالقته باهلل، وإذا قّدر ألولئك الغارقني يف 
عامل املادة واملتعلقني بظواهر هذا العامل من 
زينة وجتّمل أن يصرفوا اهتمامهم عنها، أو 
تضطرهم  استثنائية  حالة  يتوّرطوا يف  أن 
لالنصراف عنها، فسوف جيدون يف أعماق 
يف  املوجودة  احلّية  العالقة  تلك  قلوبهم 
مجيع الناس، إاّل أن أكثرهم غري ملتفتني 

إليها.
فنحن نركز انتباهنا على ما هو خارج 
عنا، على األشياء املادية وزينة هذه الدنيا، 
بينما حنن غافلون عن تلك العالقة القلبية، 
وإذا استطعنا أن نصرف انتباهنا عما سوى 
ونلتفت إىل أعماقنا فسوف  وأنفسنا  اهلل 
جند تلك العالقة، وهذا هو السبيل الذي 
فالسلوك  عام،  بشكل  العرفاء  يقتحه 
املعرفة  إىل  الوصول  وسبيل  العرفاني 
الشهودية القلبية مبين على تركيز اإلنسان 
هناك  يدرك  لكي  أعماقه  إىل  انتباهه 

عالقته باهلل.)1(
______________

تقي  حممد  لألستاذ  القرآن  معارف   )1(
املصباح: ص37 �� 41.



على ضفاف نهج البالغة

َتّي���اُرُه  ُمَتالِطم���ًا  م���اًء  ِفيَه���ا  »َفَأْج���َرى 
ي���ِح  َل���ُه َعَل���ى َم���ْ�ِ الررِّ ُمَتاِكم���ًا َزّخ���اُرُه، مَحَ
ْعَزِع اْلقاِصَف���ِة َفَأَمَرَها ِبَردرِِّه،  اْلعاِصَف���ِة َوالزَّ
ِه، اهْلََواُء  ِه، َوَقَرَنَها ِإىَل َحدرِّ َوَسلََّطَها َعَلى َشدرِّ
ِم���ْن حَتِْته���ا َفِتيٌق َواملاُء ِمْن َفْوِقه���ا َدِفيٌق...ُثمَّ 
َأْنَش���َأ ُس���ْبَحاَنُه َفتْ���َق االَْْجَواِء َوَش���قَّ االَْْرَجاِء 

َوَسَكاِئك اهْلََواِء«.

الشرح والتفسير
لق���د تن���اول اإلمام علي���ه الس���الم بداية 
انبثاق اخللق فقال عليه الس���الم: »ثم أنش���أ 
س���بحانه فتق األجواء« وهو يش���ري إىل ش���ق 
الطبقات اجلوية، ثم فتح جوانبها وأطرافها 
»وش���ق األرج���اء« وأوج���د الفض���اء واهل���واء 
»وس���كائك اهل���واء«. فق���د أش���ري إىل فت���ق 
األجواء ثم اجياد أطرافها وجوانبها ومن ثم 

طبقاتها.
وتش���ري العبارة بأمجعه���ا إىل أّن اخللق 
األول يف ع���امل املادة كان خلق فضاء العامل، 
الك���رات  اس���تيعاب  يس���عه  ال���ذي  الفض���اء 
ذل���ك،  إىل  وم���ا  واملنظوم���ات  الس���ماوية 
بالضب���ط كالصفح���ة الورقي���ة ال���يت يعدها 

الرسام املاهر مسبقًا لرسم ما يشاء.
ومن هن���ا يتضح أّن كلمة »ثم« يف العبارة 
ال تفي���د معن���ى التتيب التكوي���ين، بل تفيد 
التتيب والتأخري البياني; ألّنه قد أشري يف 
العبارات السابقة إىل خلق أنواع املوجودات 
والكائن���ات، ومن املتيقن أال تكون قد أعقبت 

خبلق الفضاء ثم كريات السماء واألرض.
عل���ى كل ح���ال ف���اّن ظاهر ه���ذه العبارة 

يفي���د أن الفضاء أول خملوق يف عامل املادة، 
غ���ري أّن هناك ترديدًا لدى بعض الفالس���فة 
واملتكلمني بشأن الفضاء يف أّنه أمر وجودي 

أم عدمي؟
فهناك من يعتقد كما أّن الزمان قد ظهر 
بع���د انبثاق املوجودات وحركتها )ألّن الزمان 
ه���و وح���دة احلركة( ف���ان املكان ه���و اآلخر 
ق���د حص���ل بع���د ظه���ور األجس���ام املختلفة 

ومقارنتها مع بعضها.
واحل���ال يتع���ذر علينا تص���ور عدم وجود 
إث���ر ظه���ور أول جس���م إىل  م���كان مطل���ق 
الوجود. فل���و أردنا أن نبين عمارة ذات عّدة 
طبق���ات فاننا حنتاج إىل فضاء تش���غله تلك 
العم���ارة كحاجتن���ا إىل م���كان عل���ى األرض 
نبنيه���ا عليه، وإذا أردنا أن نبين عمارة أكرب 
فاّنها ستحتاج إىل فضاء أوسع. واخلالصة 
فانن���ا نؤم���ن مب���ا أورده اإلمام عليه الس���الم 
بقوله »ثم أنش���أ س���بحانه فتق األجواء وشق 
األرجاء وس���كائك اهلواء« ونوكل االس���تغراق 

يف هذا البحث إىل حمله.

الماء كان أول مخلوق
ما يستفاد من كلمات أمري املؤمنني علي 
عليه الس���الم والس���يما يف هذه العبارات هو 
أّن اهلل س���بحانه ق���د خل���ق ابت���داًء امل���اء � أو 
بتعبري آخر � مائعًا يش���به املاء ثم محله على 
ري���ح عاتية ش���ديدة، وقد أمرت ه���ذه الريح 
أن حتف���ظ ه���ذا املائ���ع وحت���ول دون تش���تته 

وتفرقه.
ثم هبت ريح شديدة ُاخرى بهدف إجياد 

أمواج يف ذلك املائع العظيم والواسع فجعلت 
الري���ح تلك األمواج أعظم وأش���د ث���م دكتها 
عل���ى بعضها، ثم مت���وج ذلك املائ���ع متوجيًا 
ش���ديدًا حت���ى ارتفع يف الفض���اء، فخلق منه 

السموات السبع.
جدير بالذك���ر أّن املاء والريح والعاصفة 
وم���ا ش���ابه ذل���ك � يف ذل���ك الوق���ت الذي مل 
يك���ن فيه ماء وال ريح وال عاصفة � كناية عن 
موجودات شبيهة مبا نراه اليوم من ماء وريح 
وهواء، وذلك ألّن واضعي املفردات قد جعلوا 
ه���ذه الكلمات ملثل هذه ااُلم���ور، فلم يضعوا 

أية مفردة ملا حدث أوائل خلقة العامل.
وان أدنى تأمل جيعل من املمكن تفس���ري 
م���ا ورد من عباراته عليه الس���الم على ضوء 
آخ���ر الفرضي���ات والنظريات ال���يت طرحها 
العلماء املعاصرون بهذا الشأن، وال نقول إّن 
هذا هو مراد اإلمام عليه السالم على سبيل 

القطع، بل حنتمل أن يكون تفسريه كذلك.
فآخ���ر الفرضي���ات ال���يت توص���ل إليه���ا 
العلم���اء بش���أن بداية ظه���ور الع���امل، هو أّن 
العامل برمته يف البداية كان بهيئة كتلة غازية 
عظيمة شبيهة باملائع، كما ميكن االصطالح 
عليها باس���م »الدخان«، أو بتعبري آخر كانت 
الطبق���ات العليا من العامل دخانًا، وكان هذا 
الدخان يتخذ شكل املائع بفعل حالة الضغط 

كلما اقتب من مركز العامل.
أّم���ا الش���يء ال���ذي تكف���ل حبف���ظ تل���ك 
الكتل���ة العظيمة للغاية إمّن���ا متثل باجلاذبية 
اليت حتكم مجيع ذرات العامل، وقد س���لطت 
هذه اجلاذبية على ذلك الغاز املائع فش���دته 



وحال���ت دون خروجه من حدوده. ثم ابتدأت 
ه���ذه الكتلة العظيمة بالدوران حول نفس���ها 
)أو أّنها كانت تدور حول نفسها منذ البداية( 

وهنا ظهرت قوة الطرد املركزية.
وقد أدت ق���وة الطرد املركزية هذه بتلك 
الكتلة العظيمة من ذلك الغاز املضغوط إىل 
أن تقذف يف الفضاء اخلالي، وعلى حد تعبري 
نهج البالغة كما س���يأتي يف العبارات التالية 
من ه���ذه اخلطب���ة »فأمره���ا بتصفي���ق املاء 
الزخ���ار وإثارة موج البحار فمخضته خمض 
الس���قاء وعصف���ت به عصفه���ا بالفضاء« ثم 
ظه���رت منها املنظوم���ات والكواكب والكرات 
الصغ���رية والكبرية للع���امل; األمر الذي نعته 

القرآن ونهج البالغة بالسموات السبع.
دون   � نقول���ه  أن  نري���د  م���ا  كل  طبع���ًا 
اإلص���رار على هذا املوضوع � هو االنس���جام 
القائم بني عبارته عليه السالم والفرضيات 
والنظري���ات العلمي���ة الواردة بذات الش���أن، 
حيث ميكن اس���تيعاب كالم اإلمام علي عليه 
الس���الم على ضوء النظري���ات واألطروحات 
العلمية املعاصرة خبصوص ظهور السموات 
واالرض���ني والكواك���ب واألج���رام الس���ماوية 

وسائر الكرات.
 وننتق���ل اآلن إىل أص���ل عبارت���ه، فق���د 
قال اإلمام عليه الس���الم: »فأجرى فيها ماء 

متالطمًا تياره«.
األم���واج  اصط���دام  مبعن���ى  »التالط���م« 
ببعضه���ا، والتي���ار يع���ين امل���وج، وال س���يما 
األم���واج ال���يت يقذفها املاء خارج���ًا، أفليس 
تل���ك  ه���و  واملتدف���ق  املتالط���م  امل���اء  ه���ذا 
الغازات األولي���ة املضغوطة اليت متثل املادة 

األولي���ة للع���امل على ض���وء نظري���ات العلماء 
وأطروحاتهم؟

 ث���م أكد اإلم���ام علي عليه الس���الم على 
ش���دة تدفق ذلك امل���اء وعظم تالطمه فقال: 

»متاكم زخاره«.
ثم أضاف عليه السالم: »محله على م� 

الريح العاصفة والزعزعة القاصفة«.
فالعاصف���ة مبعن���ى الضاربة والكاس���رة، 
والش���ديدة  املضطرب���ة  مبعن���ى  والزع���زع 
اهلب���وب، وكذلك القاصفة اليت تهلك الناس 
املف���ردات  ه���ذه  كل  وكأّن  هبوبه���ا،  بش���دة 
تأكي���دات متتالي���ة لبي���ان ق���وة تل���ك الري���ح 

وسعتها ومشوليتها.
ثم ُامرت هذه العاصفة العظيمة املرعبة 
حبف���ظ أجزاء املاء مع بعضها البعض ضمن 
حدوده���ا »فأمره���ا ب���رده، وس���لطها عل���ى 
ش���ده، وقرنه���ا إىل ح���ده«. أو ليس���ت ه���ذه 
العاصف���ة العظيم���ة والش���ديدة إش���ارة إىل 
أمواج اجلاذبية اليت سلطها اهلل على مجيع 
ذرات عامل املادة واليت كانت س���ببًا لتماسك 
أجزائها وعدم تش���تتها وتناثرها، وتقييدها 
باحلرك���ة يف إط���ار حدوده���ا؟ فه���ل هن���اك 
م���ن تعب���ري أروع وأدق م���ن الري���ح العاصفة 
القاصفة لتبيني األم���واج العظيمة للجاذبية 

يف ظل تلك األجواء.
وقد حصلت كل هذه ااُلمور و»اهلواء من 
حتته���ا فتيق واملاء م���ن فوقها دفيق« والفتيق 
من مادة فتق مبعنى املفتوق; املفتوح، ودفيق 

من مادة دفق مبعنى احلركة السريعة.
نع���م إّن هذه األم���واج املتدفقة امّنا حتد 
بواس���طة تلك الريح العاصفة، فتحول دونها 

ودون جتاوزها حلدودها.
وهن���ا ي���ربز ه���ذا الس���ؤال: كي���ف تظهر 
تل���ك األمواج املتدفقة على س���طح املاء رغم 
وجود تل���ك الريح العاصفة احلائلة واملانعة، 
فاملع���روف أّن تل���ك األم���واج ع���ادة ما تظهر 
بفع���ل حرك���ة الري���اح والعواص���ف، رغ���م أّن 
الري���اح هنا تلع���ب دور املان���ع واحلائل لتلك 
األم���واج ، إذن م���ا العام���ل ال���ذي يقف وراء 

حركة األمواج.
يب���دو أّن العام���ل الذي يق���ف وراء ظهور 
هذه األمواج هو شيء كامن يف باطنها حبيث 
جيعل���ه يتالط���م عل���ى ال���دوام. ولكن ليس���ت 
لدين���ا رؤية واضحة ملاهية ه���ذا العامل، إاّل 
أّنه ينس���جم متامًا والنظري���ات اليت أوردها 
العلماء املعاصرون بهذا الشأن، فهم يقولون 
أن انفج���ارات نووي���ة متواصل���ة وقع���ت يف 
جوف الغازات األوىل ذات الطبيعة املائعية، 
وه���ي هذه االنفجارات اليت حتدث اليوم يف 
الش���مس. فهذه االنفجارات العظيمة قضت 
على سكون واس���تقرار هذه الغازات املائعية 
أمواجه���ا  يف  التالطم���ات  تل���ك  وأوج���دت 

املتدفقة.
والبد لنا من متابعة املقطع اآلخر إلكمال 
ه���ذا القس���م فنقف عل���ى الص���ورة الدقيقة 
ال���يت رمسه���ا اإلمام علي���ه الس���الم النبثاق 
اخلليقة)1(، وهذا ما س���نتعرض له يف العدد 

الالحق ان شاء اهلل تعاىل.
���������������������������������������������������

)1(: ه���ذا البح���ث مس���تل م���ن كت���اب )نفحات 
الوالي���ة يف ش���رح نهج البالغة ش���رح واٍف بأس���لوب 
جدي���د( تألي���ف: آي���ة اهلل العظم���ى الش���يخ م���كارم 

الشريازي، اجمللد األول، ص80 �� 87.



مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية
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تأت���ي فريض���ة الص���وم يف الدرجة   
الثانية بعد فريضة الصالة يف ترسيخ ملكة 
التق���وى يف نفس املؤمن بس���بب ما تقتضيه 
م���ن كب���ح جلماحه���ا ومنع هلا م���ن تناول ما 
هي حباجة ماس���ة له من الطعام والش���راب 

واملعاشرة اخلاصة.
 وقد صرح اهلل سبحانه يف كتابه الكريم 
ب���أن الغاية من تش���ريع فريض���ة الصوم هي 
التوص���ل اىل ه���ذه امللكة الثابت���ة حيث قال 
س���بحانه: )يا أيها الذين آمن���وا كتب عليكم 
الصي���ام كم���ا كت���ب عل���ى الذين م���ن قبلكم 
لعلكم تتقون(. )سورة البقرة ، آية : 183(.

 كم���ا ص���رح س���بحانه ب���أن الغاي���ة م���ن 
تشريع فريضة الصالة هو التوصل إىل قوة 
روحية مانعة من ارتكاب الفحشاء وخمالفة 
أح���كام اهلل تع���اىل حيث ق���ال: )إن الصالة 
تنهى عن الفحش���اء واملنكر ولذكر اهلل اكرب 
واهلل يعلم ما تصنعون(. )سورة العنكبوت ، 

آية : 45(.
سؤال مهم وجوابه

 وهنا س���ؤال يطرح نفسه إذ كيف نوفق 
ب���ني القول بأن الصالة تنهى عن الفحش���اء 
التق���وى  إىل  ي���ؤدي  الص���وم  وان  واملنك���ر 
واجتن���اب معصية اهلل س���بحانه مع ما نراه 
م���ن حصول عكس ذلك م���ن الكثريين ممن 
يصومون ويصلون وال ينتهون عن الفحش���اء 
واملنك���ر وال ن���رى أث���را للتقوى يف س���لوكهم 

اخلارجي.

 وحاص���ل اجل���واب: ان ه���ؤالء مل يأتوا 
بالص���الة احلقيقي���ة والص���وم الواقع���ي بل 
اختص���روا عل���ى الش���كل والص���ورة اجملردة 
عن اجلوهر واحلقيقة الن الصوم احلقيقي 
ينطلق أوال من داخل النفس متمثال بالتجرد 
ع���ن كل صفة ذميمة وأخطرها صفة الرياء 
والنفاق وبالتحلي بكل مزية محيدة وأبرزها 
اإلمي���ان الص���ادق واإلخالص هلل س���بحانه 
يف الني���ة  وم���ن الواض���ح ان الص���وم عندما 
يك���ون كذلك يصب���ح مالزما لصف���ة التقوى 
ومس���تلزما لكل ما يقرب من اهلل تعاىل من 
فعل احملبوب له املقرب منه وترك املبغوض 

لديه املبعد عنه.
 وهك���ذا الص���الة عندما تنطلق من فكر 
الصحيح���ة  العقي���دة  بض���وء  واع مس���تنري 
الراس���خة فه���ي تك���ون صل���ة وثيق���ة مببدأ 
الكون واإلنسان وصالة له يف حمراب القلب 
الس���ليم من الشك والنفاق تثمر اخلشوع يف 
النفس وخضوعها إلرادة اهلل س���بحانه ومن 
املعلوم ان الصالة عندما تكون كذلك تصبح 
باعثة بطبعها لفعل املعروف املقرب من اهلل 
تعاىل وناهية رادعة عن ارتكاب الفحش���اء 

واملنكر املبعد عنه.
 وم���ن الواضح ان العبادات عامة وهاتني 
الفريضتني بصورة خاصة ال حتقق أهدافها 
يف حياة اإلنسان املسلم إال إذا نفذت معانيها 
الس���امية ومفاهيمه���ا التبوية اهلادفة إىل 
الفك���ر لتن���وره واىل القل���ب لتضيئ���ه بن���ور 
التق���وى وتك���ون النتيجة املتتب���ة عليها بعد 

ذلك هي اس���تقامة الس���لوك يف خط الشرع 
عن���د  وقف���ت  اذا  وام���ا  العبودي���ة،  ومنه���ج 
الظاه���ر واخت���ص تأثريها باجلس���م ليكون 
الص���وم جمرد إمس���اك عن تل���ك املفطرات 
املع���دودة وأكثره���ا مباح���ات يف نفس���ها من 
دون أن يثمر للصائم صفة اإلمس���اك العام 
ع���ن كل ح���رام يف كل األوق���ات ف���إن ه���ذا 
الص���وم يكون مبنزلة الع���دم ويكون صاحبه 
مصداقا ملا روي عن الرسول األعظم صلى 
اهلل عليه وآله وس���لم م���ن قوله: )رب صائم 
لي���س ل���ه من صيام���ه إال الظم���أ ورب قائم 

ليس له من قيامه إال الس���هر(.
تأثير الصيام في البر واإلحس��ان

 ومن مجلة الفوائ���د املتتبة على تأدية 
فريض���ة الصي���ام إحس���اس الصائ���م ب���أمل 
اجل���وع واحلرمان فيمد يد الرب واإلحس���ان 
إىل املس���تضعفني م���ن الفق���راء واملس���اكني 
ليخف���ف أو يزيل ذل���ك األمل عنهم وقد روي 
عن نبيني عظيمني وهما يوس���ف وس���ليمان 
عل���ى نبين���ا وعليهم���ا أفضل التحي���ة وازكى 
التس���ليم � انهم���ا كان���ا يطوي���ان أكث���ر األيام 
بالصي���ام من اجل أن يبقيا على حالة تذكر 
تفصيل���ي حلاج���ة الفق���راء فيندفعا حنوهم 
بالعط���ف واحلن���ان وال���رب واإلحس���ان هلذا 
ف���رض اهلل س���بحانه الص���وم عل���ى مجي���ع 
املكلفني الواجدين لش���روط وجوبه من اجل 
أن حي���س األغني���اء ب���آالم الفقراء البؤس���اء 

فيعطفوا عليهم وميدوا يد اإلحسان إليهم.
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من فوائد الصيام معرفة قدر 
النعمة وفضل المنعم

 وم���ن فوائد الص���وم معرفة قدر النعمة 
وفض���ل املنع���م ال���ذي وفرها ل���ه الن النعمة 
ال تع���رف إال بع���د فقده���ا وم���ن الواض���ح 
ان الطع���ام والش���راب وحنوهم���ا � م���ن ابرز 
النعم الس���ماوية اليت من اهلل س���بحانه بها 
عل���ى الكث���ري من خملوقات���ه وخصوصا نوع 
اإلنس���ان ومن ابرز آث���ار معرفة قدر النعمة 
وفضل مصدرها املتفضل بها هو أن حيافظ 
اإلنسان عليها ويشكر املنعم بها عليه وذلك 
بصرفها يف سبيل إطاعته ليبقيها هلا ويزيده 
منها لقوله تعاىل: )لئن ش���كرت ألزيدنكم(. 

)سورة إبراهيم ، آية : 7(.
 وبفقده هلا وإحساسه الفعلي باحلاجة 
املاس���ة هل���ا وعدم االس���تغناء عنه���ا � يعرف 
قدرها كما يعرف واقعه وحقيقة أمره وهي 
االحتياج املطلق إىل الغين املطلق وهو اهلل 
س���بحانه وانه إذا حج���ب عنه آالءه وألطافه 
يتع���رض للض���رر الش���ديد أو امل���وت احملتم 
وذل���ك يضطره الن يتن���ازل عن كربيائه فال 
يطغى ويتجاوز حده بسبب استمرار النعمة 
وعدم التفات���ه إىل مصدرها احلقيقي قال 
سبحانه: )كال إن اإلنسان ليطغى * أن رآه 

استغنى(.
دور الصيام في سالمة البدن من 

األمراض
 وم���ن الفوائ���د املتتب���ة عل���ى الص���وم 
س���المة الب���دن م���ن اإلصاب���ة بكث���ري م���ن 
األم���راض وش���فاؤها منها بع���د إصابته بها 
باعتبار كونه محية تفرض عليه ليعافى من 
األمراض الناش���ئة يف الغالب من اإلسراف 
يف الطعام والشراب األمر الذي يسبب عجز 
املعدة ع���ن هضم الطعام باملقدار املناس���ب 
وذلك يؤدي إىل بقاء قس���م منه بدون هضم 
وينت���ج عن هذا إصابته بكثري من األمراض 

والعوارض الصحية. 
  وتأت���ي فريض���ة الص���وم لتعط���ي هذا 
العض���و احليوي إج���ازة وفرصة اس���تاحة 
األطعم���ة  تل���ك  هلض���م  ويتف���رغ  فينش���ط 
املتخلفة فيس���لم اجلس���م من اإلصابة بتلك 
األم���راض اليت كان متعرض���ا لإلصابة بها 
لوال الص���وم الذي يقوم بدور الوقاية ويفهم 
ذل���ك من قول الرس���ول األعظ���م صلى اهلل 
علي���ه وآله وس���لم وهو قول���ه : » املعدة بيت 
ال���داء واحلمي���ة رأس كل دواء « . كم���ا ي���دل 
علي���ه بوض���وح قول���ه صل���ى اهلل علي���ه وآله 

وسلم : » صوموا تصحوا «.
ال���واردة  واملتب���ادر م���ن كلم���ة تصح���وا 
يف احلدي���ث النب���وي الش���ريف وان كان هو 

الصح���ة املادي���ة اجلس���مية وس���المة البدن 
دققن���ا  إذا  ولك���ن  املعه���ودة  أمراض���ه  م���ن 
النظ���ر يف مضمون ه���ذا احلديث والحظنا 
بع���ني البصرية م���ا يتتب عل���ى الصوم من 
الصحة العامة الش���املة للكيان البشري كله 
املؤلف من عنصري اجلس���م والروح � ندرك 
ان املقصود منه هو الصحة األعم الش���املة 
للمعنوي���ة واملادي���ة مع���ا � وذل���ك الن الصوم 
كم���ا يلع���ب دورا بارزا يف حتص���ني الصحة 
البدني���ة ووقايتها من اإلصاب���ة بالكثري من 
الع���وارض الصحية البدنية � ويس���هم أيضا 
يف عالجه���ا وإزالته���ا بع���د حصوهل���ا كم���ا 
تقدم كذلك هو يلعب دورا طليعيا يف صحة 
اجلان���ب املعن���وي من الكيان البش���ري حيث 
يسهم يف سالمة الذهن من البالدة وضعف 
الفهم واالستيعاب ملا يعطى له من الدروس 
أو يطالع���ه من الكت���ب واملقاالت، وذلك الن 
النف���س البش���رية إذا كانت راغبة يف ش���يء 
من األش���ياء املادية أو املعنوي���ة فهي تنطلق 
مع هواها وتتجاوز حد التوس���ط واالعتدال 
غالبا � والطعام والشراب من ألصق األشياء 
املادي���ة حبي���اة اإلنس���ان ويزيد ميل���ه إليهما 
والرغب���ة فيهما إذا كانا م���ن نوعية تقتضي 
االجن���ذاب إليهم���ا أكثر والزم ذل���ك الزيادة 
منهما واإلس���راف فيهما وهذا يؤدي بطبعه 
إىل تصاع���د املزيد من األخب���رة من املعدة 
إىل الذه���ن لتغط���ي مرآت���ه حبج���اب منها 
يغطي صفحتها وحيجب نور الوعي عنها . 
دور الصيام في صحة العقل وعدم 

انحرافه عن منهج الفطرة
 وهكذا يس���هم الص���وم الواعي الصادر 
ع���ن نية صادقة وتعب���د واع يف صحة العقل 
وس���المته من االحنراف ع���ن منهج الفطرة 
الس���ليمة واإلنس���انية الكرمية � حتت تأثري 
الطاحم���ة  واأله���واء  اجلاحم���ة  الغرائ���ز 
لتخط���ط وتدب���ر الوس���ائل املرضي���ة لتل���ك 
األه���واء ول���و كانت مس���خطة هلل س���بحانه 
وموقع���ة لآلخري���ن يف األض���رار اجلس���يمة 
والوج���ه يف تأث���ري الصوم اهل���ادف وحتقيق 
صح���ة العق���ل وس���المة الفك���ر م���ن مرض 
االحن���راف الفك���ري اخلط���ري هو ان���ه � اي 
الص���وم � ينع���ش الضم���ري الدي���ين يف حياة 
اإلنس���ان املؤمن ويقوي عن���ده حس املراقبة 
واخلوف من اهلل تعاىل نتيجة التزامه بتأدية 
هذه الفريضة وإمساكه عن تناول املفطرات 
اليت متس احلاجة إليها وتزداد رغبته فيها 
وخصوص���ا إذا كان النه���ار طوي���ال واجل���و 
ح���ارا مع متكنه م���ن تناوهلا بدون وجود إي 
مانع من قبل اآلخرين أما لعدم اإلميان من 
األس���اس أو لعدم االلت���زام بامتثال األحكام 
الشرعية بسبب ضعف إميانهم وحتللهم من 

االستقامة يف خط التقوى . 
  فمث���ل ه���ذا املؤم���ن الرس���الي ال���ذي 
خيال���ف هواه وخياف مواله فيفعل ما يأمره 
ب���ه ولو كان صعبا ويتك م���ا ينهاه عنه ولو 

كان شديد التعلق به قوي الرغبة فيه.
 أج���ل : إن مث���ل هذا املؤم���ن الواعي ال 
يق���ف الص���وم عنده عل���ى كيان���ه الظاهري 
فيمن���ع جوارح���ه م���ن ارتكاب م���ا حرم اهلل 
علي���ه من املفط���رات وغريها من احملرمات 
الذاتي���ة املعهودة بل ينفذ صومه باش���راقته 
املتألق���ة إىل داخ���ل نفس���ه وقلب���ه وضمريه 
لين���ري ذلك كله بضوء التق���وى واخلوف من 
اهلل تع���اىل فال يبقى يف إي واحد منها أثر 
لظ���الم النية الس���يئة والتفكري الش���يطاني 
ال���ذي خيطط لله���دم واإلض���رار باآلخرين 
لني���ل منفع���ة مادية ش���خصية ترض���ي هواه 
وتش���بع رغبة نفس���ه األمارة بالسوء وبذلك 
ن���درك ان املؤمن الواعي كام���ل اإلميان هو 
ال���ذي حيق���ق الكام���ل م���ن الصي���ام فيضم 
اإلمساك الباطين عن كل نية سيئة وتفكري 
ش���يطاني مدم���ر إىل اإلمس���اك الظاهري 
املتمث���ل ب���تك املفطرات املعه���ودة املعدودة 
م���ع مجي���ع احملرم���ات الذاتي���ة علم���ا من���ه 
بأن اهلل س���بحانه مل حي���رم عليه املفطرات 
املعلومة يف ش���هر رمضان املب���ارك وأكثرها 
مباح���ات يف نفس���ها إال من اج���ل أن يتمرن 
ويس���تفيد م���ن صوم���ه اخلاص ق���وة إرادية 
تس���اعده على حتقيق الص���وم العام املتمثل 
باإلمس���اك الكام���ل ع���ن كل احملرم���ات يف 
مجيع الش���هور واألوقات وذلك عبارة أخرى 
ع���ن التقوى اليت عّدها اهلل س���بحانه العلة 
الغائية والسبب الداعي لتشريع الصوم كما 
تقدم حيث قال تعاىل: )يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 

قبلكم لعلكم تتقون(.
 يف مق���ام ص���وم الفك���ر والعق���ل ع���ن 
التخطيط احلرام والتفكري الشيطاني اآلثم 
� يأتي فطوره ال���ذي يتناوله بعد انتهاء نهار 
هذا الصوم املعن���وي وهو يتمثل يف التفكري 
يف خلق الس���موات واألرض واختالف الليل 
والنه���ار ويف اآلفاق واألنفس ويف التدبر يف 
آي���ات الكت���اب الكري���م ليحرر فك���ره وعقله 
ويطلقهم���ا من اس���ر اجلهل والتقليد األعمى 
ويسري على درب احلرية الفكرية الداخلية اليت 
ينال بها االميان الصادق والعقيدة الصحيحة 
الراس���خة ال���يت تثم���ر ل���ه العبودي���ة الواعية 

والعبادة اخلالصة لوجه اهلل تعاىل. )1(
��������������������������������������������������

)1(: حبث مس���تل من كتاب من وحي اإلس���الم 
حول  فلسفة الصيام، للشيخ حسن طراد.
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الجهل المركب
وهو خل���و النفس عن العلم وإذعانها مبا 
هو خالف الواقع، مع اعتقاد كونها عاملة مبا 
ه���و احلق، فصاحب���ه ال يعلم، وال يعلم أنه ال 

َي مركبًا. يعلم، لذا مُسّ
وهو أش���د الرذائل وأصعبها، وإزالتها يف 
غاية الصعوبة، كما هو ظاهر من حال بعض 
الطلب���ة، وقد اعتف أطباء النفوس بالعجز 
ع���ن معاجلت���ه كم���ا اع���تف أطب���اء األبدان 
بالعجز عن معاجلة بعض األمراض املزمنة، 
لذا قال عيسى عليه السالم: )إني ال  أعجز 
ع���ن معاجل���ة األكم���ه واألب���رص وأعجز عن 

معاجلة األمحق(.
والس���ر فيه أن���ه مع قص���ور النفس بهذا 
االعتقاد الفاسد ال يتنبه على نقصانها، فال 
يتحرك للطل���ب، فيبقى يف الضاللة والردى 
إن كان  ث���م  الدني���ا،  باقي���ًا يف دار  دام  م���ا 
املنش���أ له اعوجاج السليقة فأنفع العالج له 
حتريض صاحبه على تعلم العلوم الرياضية 
موجب���ة  فإنه���ا  واحلس���اب،  اهلندس���ة  م���ن 
الس���تقامة الذه���ن أللفه ألجله���ا باليقينيات 
فيتنب���ه على خلل اعتقاده���ا، فيصري جهلها 

بسيطًا، فينتهض للطلب.
وإن كان خط���أ يف االس���تدالل، فلي���وازن 
التحقي���ق  أه���ل  الس���تدالالت  اس���تدالله 
واملش���هورين باس���تقامة القرحي���ة، ويع���رض 
أدلة املطلوب على القواعد امليزانية باحتياط 

تام واس���تقصاء بليغ، حتى يظهر خطأه، وإن 
كان مان���ع من عصبي���ة أو تقليد أو غري ذلك 

فليجتهد يف إزالته.

الشك والحيرة
وه���و من ب���اب رداءة الكيفي���ة وهو عجز 
النف���س ع���ن حتقيق احل���ق وإبط���ال الباطل 
يف املطال���ب اخلفّي���ة، والغال���ب حصوله من 
تعارض األدلة، وال ريب أنه مما يهلك النفس 
ويفس���دها، إذ الش���ك ينايف اليق���ني الذي ال 
يتحق���ق اإلميان من دونه، قال أمري املؤمنني 

عليه السالم يف بعض خطبه:
)ال ترتابوا فتشّكوا وال تشّكوا فتكفروا(.

وكأن االرتي���اب يف كالم���ه عليه الس���الم 
مب���دأ الش���ك، وق���ال اإلم���ام الباق���ر علي���ه 

السالم:
)ال ينفع مع الشك واجلحود عمل(.
وقال اإلمام الصادق عليه السالم:

)إّن الش���ك واملعصي���ة يف الن���ار ليس منا 
وال إلينا(.

وسئل عليه السالم عن قول اهلل تعاىل:
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ(.)1(

قال: )بشك(.
وقال عليه السالم:

)من ش���ك يف اهلل تعاىل بعد مولده على 
الفطرة مل يفئ إىل خري أبدًا(.

وقال عليه السالم:

)م���ن ش���ّك أو ظ���ّن فأقام عل���ى أحدهما 
أحب���ط اهلل عمل���ه، إن حجة اهلل هي احلجة 

الواضحة(.
وقال عليه السالم:

)من شّك يف اهلل تعاىل ويف رسوله صلى 
اهلل عليه وآله وسلم فهو كافر(.

ومبضمون���ه وردت أخب���ار أخ���ر، وغ���ري 
خفي أن املراد بالش���ك م���ا يضعف االعتقاد 
ويزي���ل اليقني ال جم���رد الوسوس���ة وحديث 
النف���س، مل���ا يأتي أن���ه ال ينايف اإلمي���ان، بل 
الظاهر من بعض األخبار أن إجياب الش���ك 
للكفر إذا اجنرَّ إىل اجلحود، كما روي أن أبا 
بصري س���أل الصادق عليه السالم: ما تقول 

فيمن شّك يف اهلل تعاىل؟ قال:
)كافر(.

قال: فشّك يف رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله وسلم؟ قال:

)كافر(.
ثم التفت إىل زرارة فقال:

)إمّنا يكفر إذا جحد(.
ث���م عالجه أن يتذكر أواًل قضية بديهية، 
ه���ي، أن النقيضني ال جيتمعان وال يرتفعان، 
ومن���ه يعلم إمجااًل أن أحد الش���قوق العقلية 
املتص���ورة يف املطلوب ثابت يف الواقع ونفس 
األم���ر والبواقي باطلة، ثم يتصفح املقدمات 
املناس���بة للمطلوب ويعرضها على األقيس���ة 
املنطقية باستقصاء بليغ واحتياط تام يف كل 
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طرف، حتى يقف على موضع اخلطأ وجيزم 
حبقية أحد الشقوق وبطالن اآلخر.

والغ���رض م���ن وض���ع املنط���ق ال س���ّيما 
مباحث القياس���ات السوفس���طائية املشتملة 
عل���ى املغالطات إزالة هذا امل���رض، ولو كان 
ممن ال يقتدر على ذلك، فالعالج يف حّقه أن 
يواظب على العبادة وقراءة القرآن، ويشتغل 
مبطالع���ة األحادي���ث ومساعه���ا م���ن أهلها، 
وجيالس الصلح���اء واملتقني وأصحاب الورع 
وأهل اليقني، لتكتس���ب نفس���ه بذلك نورانية 

يدفع بها ظلمة شكه.

اليقين
ق���د عرف���ت: أن ض���د اجله���ل املرّك���ب 
واحلرية والش���ّك هو )اليقني(، وأول مراتبه 
اعتقاد ثابت ج���ازم مطابق للواقع غري زائل 
بشبهة وإن قويت، فاالعتقاد الذي ال يطابق 
الواق���ع لي���س يقين���ًا، وإن ج���زم ب���ه صاحبه 
واعتق���د مطابقت���ه للواق���ع، ب���ل ه���و ����� كم���ا  
أش���ري إليه �� جهل مرّكب ينش���أ عن اعوجاج 
القرحية، أو خطأ يف االستدالل، أو حصول 
مانع م���ن إفاضة احلق كتقليد أو عصبية أو 

غري ذلك.
فاليق���ني م���ن حي���ث اعتب���ار اجل���زم فيه 
يك���ون ض���د احل���رية والش���ك، وم���ن حي���ث 
اعتب���ار املطابق���ة للواق���ع في���ه يك���ون ض���دًا 
للجه���ل املرّك���ب، ث���م العل���م إن مل تع���د في���ه 
املطابق���ة للواق���ع ففرقه ع���ن اليقني ظاهر، 
وإال فيتساويان ويتشاركان يف املراتب املثبتة 

لليقني.
ه���ذا ومتعل���ق اليقني إما أج���زاء اإلميان 
وصفات���ه  الواج���ب  وج���ود  م���ن  ولوازم���ه، 
الكمالية وس���ائر املباحث اإلهلي���ة من النبوة 
وأحوال النشأة اآلخرة، أو غريها من حقائق 

األشياء اليت ال يتم اإلميان من دونها.
وال ريب يف أن مطلق اليقني أقوى أسباب 
السعادة، وإن كان اليقني يف املباحث اإلهلية 
أدخ���ل يف تكمي���ل النفس وحتصيل الس���عادة 
األخروية، لتوقف اإلميان عليه، بل هو أصله 
وركن���ه، وغريه م���ن املراتب فرع���ه وغصنه، 
والنجاة يف اآلخرة ال حتصل إال به، والفاقد 
ل���ه خارج عن زم���رة املؤمنني داخل يف حزب 

الكافرين.
الفضائ���ل  أش���رف  اليق���ني  وباجلمل���ة: 
اخللقية وأهّمها، وأفضل الكماالت النفسية 
وأعظمه���ا، وه���و الكربيت األمح���ر الذي ال 
يظف���ر به إال أوحدي من أعاظ���م العرفاء أو 

أملعي من أكابر احلكماء.
وم���ن وص���ل إليه ف���از بالرتب���ة القصوى 
والس���عادة العظمى، قال س���يد الرسل صلى 

اهلل عليه وآله وسلم:
)أق���ل ما أوتيتم اليق���ني وعزمية الصرب، 
وم���ن أوتي حظه منهما مل يب���ال ما فاته من 

صيام النهار وقيام الليل(.
وقال عليه السالم:

)اليقني اإلميان كله(.
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:

)م���ا آدم���ي إال وله ذن���وب، ولكن من كان 
غريزت���ه العق���ل وس���جيته اليق���ني مل تض���ره 
الذن���وب، ألنه كلما أذنب ذنبًا تاب واس���تغفر 
ون���دم فتكفر ذنوبه ويبقى له فضل يدخل به 

اجلنة(.
وقال اإلمام الصادق عليه السالم:

)إن العم���ل الدائ���م القلي���ل عل���ى اليقني 
أفض���ل عن���د اهلل تعاىل م���ن العم���ل الكثري 

على غري يقني(.
وعنه عليه السالم:

)إن اهلل تع���اىل بعدل���ه وقس���طه جع���ل 
ال���روح والراح���ة يف اليقني والرض���ا، وجعل 

اهَلّم واحلزَن يف الشك والسخط(.
ويف وصية لقمان البنه:

)يا بين! ال يس���تطاع العم���ل إاّل باليقني، 
وال يعم���ل امل���رء إال بق���در يقين���ه، وال يقصر 

عامل حتى ينقص يقينه(.)2(

عالمات صاحب اليقين
إن لصاحب اليقني عالمات!

)منه���ا( أال يلتفت يف أمور إىل غري اهلل 
س���بحانه، وال يك���ون اتكال���ه يف مقاصده إال 
علي���ه، وال ثقت���ه يف مطالبه إال ب���ه، فيتربى 
عن كل حول وقوة سوى حول اهلل وقوته، وال 
يرى لنفسه وال ألبناء جنسه قدرة على شيء 

وال منشأية ألثر.
ويعل���م أن م���ا ي���رد عليه منه تع���اىل وما 
ق���ّدر ل���ه وعلي���ه من اخلري والش���ر سيس���اق 
إلي���ه، فتس���توي عنده حالة الوج���ود والعدم، 
والزي���ادة والنقص���ان واملدح وال���ذم، والفقر 
والغنى، والصحة واملرض، والعز والذل، ومل 

يكن له خوف ورجاء إال منه تعاىل.
والسر فيه أنه يرى األشياء كلها من عني 
واحدة هو مس���بب األسباب، وال يلتفت على 
الوس���ائط، بل يراها مس���خرة حت���ت حكمه 

قال اإلمام أبو عبد اهلل عليه السالم:
باألس���باب،  تعّل���ق  يقين���ه  »م���ن ضع���ف 

ورخص لنفسه بذلك، واّتبع العادت وأقاويل 
الناس بغري حقيقة، والسعي يف أمور الدنيا 
ومجعه���ا وإمس���اكها، مق���رًا باللس���ان أنه ال 
مان���ع وال معطي إال اهلل، وأن العبد ال يصب 
إال م���ا رزق وقس���م ل���ه، واجله���د ال يزيد يف 

الرزق، وينكر ذلك بفعله وقلبه«.
قال اهلل سبحانه:

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ))ڀ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ    ٿ    ٿ   ٿ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڤڦ  
چچ   چ   ڃ       ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ  

چ  ڇ  ڇ   ڇ((.)3(
وقال عليه السالم:

»ليس شيء إال وله حّد«.
قي���ل: فما ح���د التوكل؟ ق���ال: »اليقني(، 
قي���ل: فم���ا حد اليقني؟ ق���ال: »أال تاف مع 

اهلل شيئًا«.
وعنه عليه السالم:

»م���ن صّحة يقني املرء املس���لم أال يرضي 
الن���اس بس���قط اهلل وال يلومه���م عل���ى ما مل 
يؤته اهلل فإن الرزق ال يسوقه حرص حريص 
وال ت���رده كراهية كاره، ولو أن أحدكم فّر من 
رزق���ه كم���ا يفّر من امل���وت ألدرك���ه رزقه كما 

يدركه املوت«.
)ومنه���ا( أن يك���ون يف مجي���ع األح���وال 
خاضع���ًا هلل س���بحانه، خاش���عًا من���ه، قائمًا 
بوظائ���ف خدمته يف الس���ر والعل���م، مواظبًا 
على امتثال ما أعطته الشريعة من الفرائض 
والّس���َنن، متوجهًا بشراش���ره إليه، متخضعًا 
متذل���اًل ب���ني يدي���ه، معرض���ًا ع���ن مجيع ما 
ع���داه، مفرغ���ًا قلب���ه عّم���ا س���واء، منصرفًا 
بفكره إىل جناب قدس���ه، مس���تغرقًا يف جلة 
حبه وأنسه، والّسر أن صاحب اليقني عارف 
ب���اهلل وعظمت���ه وقدرت���ه، وب���أن اهلل تع���اىل 
مش���اهد ألعماله وأفعاله، مطلع على خفايا 

ضمريه وهواجس خاطره، وأن:
ژ    ژ   ڈ   ڈ   ))ڎ  
گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  

گ((.)4(
________________

)1( سورة األنعام، اآلية: 82.
)2( جامع الس���عادات للم���وىل النراقي: ص93 

.96 ��
)3( سورة آل عمران، اآلية: 167.
)4( سورة الزلزلة، اآليتان: 7 و 8.



Čč

مباحث عقائدية

الكفاءة النفس��ية والبدنية

ماذا يقول أهل الس��نة عن هذا 
الشرط

قال عبد اهلل بن عمر بن س���ليمان 
الدميجي يف كتابه )اإلمامة العظم���ى عن���د 
أهل الس���نة واجلماعة ص232( بعد عده 
لعدة صفات ينبغي على إمام املس���لمني 

أن يتصف بها: )الش���رط الثامن : الكفاءة 
النفس���ية :ومما ينبغي توفره يف اخلليفة 
أيًضا أن يكون ش���جاًعا جريًئا على إقامة 

احل���دود واقتح���ام احل���روب بص���رًيا به���ا 
كفياًل حبمل الناس عليه���ا ، عارًفا بالدهاء 
قوًيا على معاناة السياس���ة وحس���ن التدبري 
ليصبح ل���ه بذلك ما جع���ل ل���ه م���ن محاي���ة 
الدي���ن وجه���اد الع���دو وإقام���ة األح���كام 

وتدب���ري املص���احل(.
ث���م اس���تدل عل���ى ه���ذا الش���رط بقوله: 
)ودليل اشتاط هذا الشرط هو طبيعة هذا 
املنص���ب الذي حيتاج إىل كل هذه الصفات 
حت���ى يك���ون ق���ادًرا عل���ى سياس���ة الرعي���ة 
وتدبري مصاحلهم الدينية والدنيوية ، وألن 
احلوادث اليت حت���دث يف الدولة ترفع إليه 
وال يتس���نى ل���ه الب���ّت فيه���ا كم���ا ال تتبني له 
املصلح���ة إال إذا كان عل���ى قدر من احلكمة 
وال���رأي والتدبري ، ولذلك فال يوىل إال من 

كان عن���ده الق���درة عل���ى ذل���ك...(.

وإلى اشتراط هذا الشرط ذهب كل من
1: ) إم���ام احلرم���ني اجلويين(. )غياث 

األم���م ص68(.

2: وس���بقه أبو يعلى حيث يقول : )... أن 
يك���ون َقيرِّما بأمر احلرب والسياس���ة وإقامة 
احل���دود ال تلحقه رأف���ة يف ذلك والذب عن 
األمة (. )األحكام السلطانية ألبي يعلي ص 

.)20
3: وبه قال املاوردي : )... الرأي املفضي 
 ، املص���احل  وتدب���ري  الرعي���ة  إىل سياس���ة 
اخلامس : الش���جاعة ، والنجدة املؤدية إىل 
محاي���ة البيض���ة وجهاد الع���دو (. )األحكام 

الس���لطانية للماوردي ص 6(. 
4: وب���ه ق���ال البغ���دادي. ) راجع أصول 

الدي���ن ص 277(.
5: واب���ن خل���دون . ))مقدمة ابن خلدون 

ص 193(.
6: واإلجي���ي يف )املواق���ف ص 398(.

الباطني���ة  )فضائ���ح  يف  والغزال���ي   :7
ص185(. وغريه���م كثري . فهذا هو مذهب 

مجهور علماء الس���نة.
وهن���اك م���ن العلم���اء من ال يش���تطون 
هذا الشرط جموزين االكتفاء بأن يستشري 
اإلم���ام أصح���اب اآلراء الصائب���ة يف كل ما 
حيت���اج إىل الب���ّت في���ه م���ن األم���ور املهم���ة 
معلل���ني ذل���ك بأن���ه ين���در أن يتوف���ر ه���ذا 
الش���رط مع الش���روط املطلوب���ة يف اإلمامة 

م���ن االجته���اد وغ���ريه .

الكفاءة  الجس��مية 
احل���واس  س���المة  به���ا  واملقص���ود 
واألعض���اء ال���يت يؤثر فقدانه���ا على الرأي 
والعم���ل . كذه���اب البصر والنطق والس���مع 

فه���ذه تؤث���ر يف ال���رأي ، وفق���دان اليدي���ن 
والرجلني يؤثر يف النهوض وس���رعة احلركة 
، وتشوه املنظر وتضعف من هيبة اإلمام يف 
نف���وس الرعية ، وقد أش���ار الق���رآن الكريم 
إىل هذا الش���رط يف قص���ة طالوت كما مر 
وذل���ك يف قول���ه تع���اىل : ) ِإنَّ اهلّلَ اْصَطَفاُه 
ْس���ِم (  َعَلْيُك���ْم َوَزاَدُه َبْس���َطًة يِف اْلِعلْ���ِم َواجْلِ

)س���ورة البقرة آية 247( .
أما عن شرط سالمة احلواس . فالسمع 
والنط���ق يش���تطه كث���ري م���ن فقه���اء أه���ل 
الس���نة، ألن الوقوف على مصاحل املسلمني 

وال���رأي والتدب���ري يتوق���ف عليهم���ا.
ومنهم من مل يش���تطهما إلمكان الفهم 
ع���ن طريق الكتابة وحنوه���ا، كما ذهب اليه 

كل م���ن: 
الس���لطانية  )األح���كام  امل���اوردي يف   :1

ص19( .
2: أب���و يعل���ى يف )االح���كام الس���لطانية 

ص21 ،22(.
3: اب���ن خلدون يف )مقدم���ة ابن خلدون  

ص 193(.
4: وم���ن املعاصري���ن د . ف���ؤاد حمم���د 
النادي كم���ا يف كتابه )طرق اختيار اخلليفة 
ص 64( وكتاب���ه )رئاس���ة الدول���ة يف الفقه 

اإلس���المي ص 168(.
 لكن الراجح عند أهل الس���نة اش���تاط 
توفرهم���ا ����� الس���مع والنط���ق ����� يف اخلليفة 
للحاج���ة إليهم���ا ، وكذل���ك البص���ر فهو من 
الش���روط ال���يت جيب توافره ض���رورة ، ألن 
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األعمى ال يس���تطيع أن يدبر أمر نفسه وهو 
ما ال يس���مح له أن يدبر أمر املس���لمني.

وقد خالف يف اش���تاط هذا الش���رط �� 
البص���ر ����� ابن حزم رمح���ه اهلل تعاىل فقال 
: ) ال يض���ر اإلم���ام أن يك���ون يف خلقه عيب 
واألج���ذم  واألج���دع  واألص���م  كاألعم���ى   ،
واألح���دب ، وال���ذي ال يدان له وال رجالن ، 
ومن بلغ اهلرم ما دام يعقل ولو أنه ابن مائة 
ع���ام ... ف���كل هؤالء إمامته���م جائزة ، إذ مل 
مين���ع منها نص القرآن وال س���نة وال إمجاع 
وال نظر وال دليل أصال (. )الفصل يف امللل 

واأله���واء والنح���ل 167/4( .

م��اذا يقول علماء اإلمامية ع��ن ه��ذا 
الشرط

1: قال الش���يخ الطوس���ي يف )االقتصاد 
ص193(: )وجي���ب أن يك���ون اإلمام أش���جع 
رعيت���ه ، ألن���ه فيه���م واملنظور إلي���ه ، فلو مل 
يكن أش���جع جلاز أن ينهزم فينهزم بانهزامه 
املس���لمني  ب���وار  في���ه  فيك���ون   ، املس���لمون 
واالس���الم ، ف���إذا جي���ب أن يكون أش���جعهم 
وأربطهم جأش���ا وأثبتهم قلبا . غري أن هذا 
جي���ب مع ف���رض العباد باجله���اد ، فأما إن 
مل يك���ن متعبدا باجلهاد فال جيب مع فرض 
ذل���ك . وجيب أن يكون اإلم���ام أعقل رعيته 
، وامل���راد باألعق���ل أجودهم رأي���ا و أعلمهم 
بالسياسة . وجيب أن يكون على صورة غري 
منفرة وال مشينة ، وال يلزم أن يكون أحسن 

الن���اس وجه���ا(.
2: وق���ال ابن ميثم البحراني يف )قواعد 

امل���رام يف عل���م ال���كالم ص 179 ����� 180(: 
)وجب أن يكون �� اإلمام �� مستجمعا ألصول 
الكماالت النفسانية ، وهي : العلم ، والعفة 
، والش���جاعة ، والعدال���ة ...وأما الش���جاعة 
فإن عدمها مس���تلزم ألح���د طريف اإلفراط 
والتفريط ، واألول رذيلة التهور وفيها القاء 
النف���س إىل التهلك���ة وذل���ك معصي���ة تنايف 
العصم���ة ، والثان���ي رذيل���ة اجلنب املس���تلزم 
للف���رار م���ن الزح���ف والقع���ود عم���ا جي���ب 
علي���ه من قمع األعداء من أهل الفس���اد يف 

الدي���ن(.
3: وقال أبو الصالح احلليب يف )الكايف 
ص 85 �����90(: )فيجب كونه أش���جع الرعية 
بل شجاعا ال جيوز عليه اجلنب ، لكونه فئة 
يف���زع إليه ، فل���و جاز عليه اجلنب ومل يؤمن 
من هزمية فيؤدي إىل فساد ال يتالفى ، أال 
ت���رى ثبوت رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
يومي أحد وحنني مع انهزام مجيع أصحابه 
إال نف���را يس���ريا عل���ى وجه مل جي���ر العادة 
مبثل���ه ، ولو فرضنا هزميته - والعياذ باهلل 
- القتضى ذلك فسادا يف الدين ال يستدرك 
، وه���ذه ح���ال أم���ري املؤمن���ني واحلس���نني 
عليهم الس���الم يف بلواهم حب���روب يقتضي 
هزمية اجلمع العظيم من الش���جعان ، ثبتوا 
فيها حتى نصروا أو استش���هد من استشهد 

منه���م(.
إذن فكلمة اإلمامية وأهل الس���نة متفقة 
عل���ى وج���وب أن يك���ون اإلم���ام أو اخلليف���ة 
ش���جاعا جريئا بصريا بالسياس���ة وحس���ن 

التدب���ري، لكن م���ع فارق هو ان أهل الس���نة 
ال يش���تطون أن يك���ون اإلم���ام أو اخلليف���ة 
األشجع أو األعلم بالسياسة والتدبري، بينما 
اإلمامي���ة على عكس���هم فهم يش���تطون ان 
يكون اإلمام واخلليفة اعلم من مجيع أفراد 
األمة، واألش���جع من مجيعهم واألقدر على 
إدارة شؤون الدولة وسياستها، لقاعدة قبح 
تقدي���م املفض���ول على الفاض���ل، فإذا وجد 
األفض���ل فم���ن غري الالئ���ق وال املنطقي أن 
يع���ني غري األفضل، وه���ذه قاعدة وجدانية 

وعقالئي���ة.
ومبا ان أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 
عليه السالم كان هو األشجع من بني مجيع 
أف���راد الصحابة وه���و األعلم بقي���ادة األمة 
وسياس���ة ش���ؤونها فهو الذي جيب أن يكون 
إمام���ا وخليفة للمس���لمني بغ���ض النظر عن 
النص���وص واألحادي���ث النبوي���ة اليت نصت 
عل���ى إمامت���ه علي���ه الس���الم، ث���م ان إثبات 
ش���جاعته وانه األشجع ال خيفى على متتبع 
وأمر ش���جاعته مستغلي عن الربهان، وأما 
كون���ه األقدر واألعل���م بالسياس���ة والقضاء 
فيش���هد ل���ه ق���ول عم���ر وغ���ريه واعتافهم 
بأنهم لوال علي هللكوا وهلكت األمة. ونفس 
هذا الكالم ميكن ان ينطبق على بقية أفراد 

األئمة عليهم الس���الم فتأمل.



أعالم الشيعة

 كان رمح���ه اهلل صرحي���ًا يف الرأي قوي 
احلجة مهيبًا يف املطلع ، وكان يتمتع مبكانة 
س���امية يف كاف���ة األوس���اط األدبي���ة ، ولدى 
مجيع الطبقات الش���عبية ، مل يكن يف بغداد 
أش���عر منه منذ نهاية العصر العباس���ي حتى 
عهده الذه���يب وعاصر من العلماء األعاظم 
: الس���يد مهدي حب���ر العل���وم الطباطبائي ، 
والشيخ جعفر كاشف الغطاء النجفي الكبري 

، واتصل بالبيوت الشريفة ونادمهم.

بعض نوادره رحمه اهلل
وتروى له نوادر كثرية منها أن ابن الراوي 
ق���ال ل���ه يوم���ًا يف إح���دى الن���دوات األدبية : 
بلغ���ين عنك انك جمن���ون ، فأجابه األزري : 
وبلغين عنك انك مأبون ، فان صدق الراوي 
فف���ي وفي���ك ، وإن ك���ذب ال���راوي فلعنة اهلل 

على الراوي.
 ومنها انه قدم النجف األشرف فاجتمع 
عليه األدب���اء والعلماء ومنهم الس���يد صادق 
الفحام واستنش���دوه فأنش���د من ش���عره فلم 
باالستحس���ان  حق���ه  جعف���ر  الس���يد  يوف���ه 
واإلج���ادة ، وم���ا زاد عل���ى كلم���ة: م���وزون � 

فأنشأ األزري : 
عرضت در نظامي عند من جهلوا 

                ف�لم أزل الئم�ًا ن�فسي أعاتب�ها  
فضيعوا يف ظالم اجلهل موقعة

          من باع درًا على الفحام ضي�عها 
 سبب تلقيبه باألزري

   جاء لقب األزري من جدهم وهو حممد 
اب���ن م���راد ب���ن املهدي ب���ن إبراهي���م بن عبد 
الصم���د بن علي التميم���ي البغدادي املتوفى 

يف س���نة 1162 وهو الذي لقب باألزري ألنه 
كان يتعاط���ى بيع األزر املنس���وجة من القطن 

والصوف. 

اشتهار هذا البيت بالعلم واألدب 
    وق���د نب���غ م���ن ه���ذه األس���رة يف العلم 
واألدب ع���دد ليس بالقليل ، وأول المع منهم 
ه���و الش���يخ كاظم ، فالش���يخ حمم���د رضا ، 
فالش���يخ يوس���ف األول ، فالش���يخ مسعود ، 

فالشيخ مهدي ، فاملتجم له.
ق���ال الس���يد األم���ني يف )األعي���ان ج43 
ص 101(: )بي���ت األزري بي���ت أدب وعل���م 
وثراء. ويظهر من ورقة الوقف املش���هور اآلن 
بوقف بيت األزري وبعض احلجج الش���رعية 
القدمي���ة أن أس���رة هذا البي���ت كانت تقطن 
بغ���داد من���ذ أكثر م���ن ثالثة ق���رون ، اما ما 
قبل ذلك فال يعلم عنها ش���يء. وقد اش���تهر 
م���ن بني أفراده���ا علمان هما الش���يخ كاظم 

والشيخ حممد رضا(. 

نشأة المترجم وحياته
    ول���د الش���يخ كاظ���م االزري يف بغ���داد 
س���نة 1143 على األص���ح ومل تزل داره اليت 
ول���د فيه���ا قائم���ة يف حمل���ة )رأس القرية ( 
م���ن بغداد وهي من مجلة أوقاف والده اليت 

وقفها عليه وعلى إخوته سنة 1159.
 وبق���ي يف طفولته مقعدًا س���بع س���نوات 
ث���م مش���ى، درس العل���وم العربي���ة ومق���دارًا 
غ���ري قليل من الفقه واألص���ول على فضالء 
عصره ولكنه ولع باألدب وانقطع عن متابعة 
الدرس. وأخذ ينظم الشعر ومل يبلغ العشرين 
عامًا. كان سريع اخلاطر حاضر النكتة وقاد 

الذهن قوي الذاكرة كما كان حمتم اجلانب 
ل���دى العلماء والوجهاء من أبناء عصره حتى 
ان السيد مهدي حبر العلوم كان يقدمه على 
كثريي���ن م���ن العلم���اء لرباعت���ه يف املناظ���رة 
ولطول باعه يف التفسري واحلديث والطالعه 
الواس���ع على التاريخ والس���ري ، وكان قصري 
القام���ة م���ع مسنة في���ه ، ال يفارقه الس���الح 
لياًل ونهارًا خش���ية على نفس���ه م���ن أعدائه. 
ويف س���نة ال���ف ومائ���ة وني���ف وس���تني م���ن 
اهلج���رة حج بي���ت اهلل احل���رام وله يف حجه 

قصيدة مطلعها : 
انخ املطي فقد وفدت على احلمى  

والثم ثراه حمييا ومسلما   
    ث���م عظ���م بعدئ���ذ اتصال���ه باحل���اج 
س���ليمان بك الش���اوي احلمريي الذي كانت 
له الرئاسة املطلقة والكلمة النافذة يف بغداد 
وكان احلاج سليمان بك يقدر فضله ويأنس 
بأدب���ه اجلم ومل ي���زل حيمي جانب���ه ويدافع 

عنه إىل أن توفاه اهلل.

وفاته ومدفنه
 وكان���ت وفاته حس���ب املش���هور يف س���نة 
1212 ودف���ن يف مقربة أس���رته يف الكاظمية 
غري أن احلجر الذي وجد يف داخل السرداب 
ي���دل عل���ى أن تاريخ وفاته س���نة 1201 واهلل 

أعلم.
ق���ال الش���يخ الطهران���ي يف ) الذريع���ة ( 
قس���م الدي���وان : )كان���ت وفاة الش���يخ كاظم 
األزري واح���د مجادي األول من س���نة 1211 
واملدف���ون بالكاظمية جتاه املقربة املنس���وبة 
إىل الش���ريف املرتض���ى ، كما وجد بها على 

لوحة قربه .
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أدبه وشعره
    اس���تقبل الن���اس ش���عر الش���يخ كاظم 
األزري كفص���ل الربي���ع م���ن الس���نة نس���يمه 
املنعش وأزهاره العبقة. جاء بعد شتاء جمهد 
طوي���ل ألنه مج���ع بني جزال���ة اللفظ ومجال 
األسلوب ورصانة التكيب وحسن الديباجة. 
وفيه جاذبية ، فالذي يقرأ قصيدة من شعره 
ال يتكها حتى ينتهي منها وفيه نشوة كالراح 
تدفع ش���اربها إىل املزيد منها ليزداد نش���وة 

وسرورًا.
وأكث���ر اخل���رباء ب���األدب يعدون الش���يخ 
كاظم األزري يف طليعة ش���عراء العراق وذلك 
يف بع���ض مناحيه الش���عرية ، وم���ن فحوهلم 
البارزين يف املناحي األخرى. ويصعب التمييز 
ب���ني قصائده من ناحية السالس���ة والطالوة 
والرقة واالنسجام وهو صاحب اهلائية اليت 
تنوف على أكثر من مخس���مائة بيت ويعرفها 
الناس بقرآن الشعر وبامللحمة الكربى وهذه 
القصي���دة الف���ذة يف بابها هي صدى نفس���ه 
الكبرية اخلصب املمرع طبعت على حدة مع 

تميسها للشيخ جابر الكاظمي.
أم���ا ديوان���ه فق���د ع���ين الس���يد رش���يد 
الس���عدي بطبعه سنة 1320وتالقفته األيدي 
بوقته وما زال الناس يتطلبونه ويستنسخونه. 
على أن الديوان مل يستوعب شعره كله بل ال 
يزال عند بعض احلريصني على األدب قسم 

منه غري مطبوع.
فاض���اًل  كان   : اآلم���ل  أم���ل  تتم���ة  ويف 
متكلم���ًا حكيم���ًا أديب���ًا ش���اعرًا مفلق���ًا تقدم 
على مجيع ش���عراء عص���ره وقال يف » التتمة 
« ع���ن القصي���دة اهلائي���ة : كان���ت تزيد على 
أل���ف بي���ت أكلت األرض���ة مجلة منه���ا كانت 
النس���خة موضوع���ة يف دوالب خوف���ًا عليه���ا 
ومل���ا أخرجوه���ا وجدوا مجلة منه���ا قد تلف 
فقدموها إىل الس���يد ص���در الدين العاملي 
فأخرج منها هذا املوجود اليوم الذي مخسه 

الشيخ جابر.
م���ن روائ���ع ش���عره يف اإلمام احلس���ني عليه 

السالم:
ه����ي ال�ليالي ت�راه���ا غ�ري خائنة 

إال ب����كل ك�ري���م ال�طب���ع ل����م ي�خن
أال ت�ذك����رت أيام���ا ب�ه���ا ظ�عن���ت

ل�لفاطمي���ني اظ�عان ع����ن ال�وطن
أي���ام ط����ل م����ن ال�مخت���ار أي دم

وأدميت أي ع�ني م�ن أبي حس���ن
أع����زز ب�ناصر دي����ن اهلل م�نفردًا

ف����ي م�جمع م�ن بين عبادة الوثن
ي�وصي األح�بة ان ال تقبضوا أبدا

إال ع�لى ال�دين ف�ي س���ر ويف علن

وان ج�رى أح�د األقدار فاصطربوا
   ف�الصرب يف القدر اجلاري من الفطن

ث�م ان�ثنى ل�ألعادي ال يرى حكما
إال ال�ذي ل�م ي�دع رأس���ًا على بدن

س����ق�يا ل�همت���ه م����ا ك����ان أك�رمها
يف سقي ماضي املواضي من دم ه�

ول�ل�ظب���ى ن�غم���ات ف�ي رؤوس����هم
ك�أنه���ا ال�طري ق�د غ�نت على فنن

ي�ا ج�رية ال�غي ان انكرت ش���ريف
ف�����إن واع�ي���ة ال�هيج���اء ت�عرف���ين

ال ت�فخ���روا ب�جنود ال ع����داد ل�ها
ان ال�فخار ب�غري ال�س���يف مل يكن

وم�ذرق���ى ن�رب ال�هيجاء اس����معها
م�واعظا من فروض الطعن والسنن

ل�ل���ه م�وعظة ال�خط���ي ك�م وقعت
م�ن آل س����فيان ف�ي قلب ويف اذن

ك�����أن أس����يافهن اذ ت�س���تهل دم�ا
ص�فائح ال�ربق ح�لت عقدة املزن

ل�ل����ه ح�ملت���ه ل����و ص�ادف���ت ف�لكا
ل�خر ه�يكل���ه األع�لى ع�لى الذقن

ي�فري اجليوش بسيف غري ذي ثقة
ع�ل���ى ال�نفوس ورم�ح غري مؤمتن

وع�زم���ة ف�ي ع�رى األق�دار نافذة
ل�و الق�ت ال�موت قادته بال رس���ن

ح�ق إذا مل تصب منه العدى غرضا
رم�وه ب�النبل ع���ن موتورة الضغن

ف�انقض عن مهره كالشمس عن فلك
ف�غاب صبح اهلدى يف الفاحم الدجن

ق����ل ل�لمقادير ق�د اب�دعت حادثة
غ�ريبة ال�ش���كل م�ا كانت ومل تكن

ج�ب�هت���ه اهلل  اذل  ش����م�ر  أم�ث����ل 
ي�لقى ح�سينًا ب�ذاك امللتقى اخلشن

واح�سرة ال�دين وال�دنيا على قمر
ي�شكو ال�خسوف من العسالة اللدن

ي�ا س����يدا ك�ان ب����دء املكرمات به
وال�شمس ت�بدأ ب�األعلى من القنن

م�ن ي�كنز اليوم من علم ومن كرم
ك�نزا س����واك ع�لي���ه غ�ري مؤمتن

ه�يهات إن ال�ندى وال�علم قد دفنا
وال م�زي�ة ب�عد ال�روح ل�لبدن

ل�قد ه����وت م�ن ن�زال كل راس���ية
ك�ان����ت الب�ني���ة األم�ج���اد ك�الركن

ل�له صخرة وادي الطف ما صدعت
إال ج�واهر ك�انت ح�لية ال�زمن

خ�طب ت�رى العامل العلوي الن له
م�ا ال�عذر ل�لعامل ال�سفلي مل يلن

م�ن ال�معزي محى اإلسالم يف ملك
م�ن ب�عده ح�رم اإلس���الم مل يصن

ي�هنيك ي�ا ك�ربال وش���ي ظفرت به
م�ن صنعة اليمن المن صنعة اليمن

ل�ل���ه ف�خرك م�ا ف����ي ج�يده عطل
وال ب�مرآت���ه األدن����ى م����ن ال�درن

ك�م خ�ر يف تربك النوري بدر تقى
ل����واله ع�اطلة اإلس����الم ل����م ت�زن

ح�ي م�ن ال�ش���وس م�عتاد وليدهم
ع�ل���ى رض�اع دم األب�طال ال اللنب

ي�جول ف�ي م�شرق الدنيا ومغربها
ن�داه���م ج�والن ال�قرط ف�ي األذن

م�ن م�بلغ س����وق ذاك اليوم ان به
ج�واهر ال�قدس ق�د بيعت بال مثن

ق�ل ل�لمكارم م�وتي موت ذي ظمأ
ف�ق�د ت�ب���دل ذاك ال�عذب ب�األجن

ل�ق���د اط�لت ع�لى اإلس����الم نائبة
ك�قت���ل ه�ابي���ل ك�ان���ت ف�تنة الف�

أق�����ول وال�نف���س م�رخ���اة ازم�تها
ي�قودها ال�وجد من سهل إىل حزن

م�ه���ال ف�قد ق�ربت أوق�اف منتظر
م�ن ع�هد آدم منصور على الزمن

ك�ش���اف م�ظلمة خ����واض م�لحمة
ف�ي����اض م�كرم���ة ف����كاك م�رتهن

ق����وم ي�قل���د ح�تى ال�وح���ش م�نته
واب�ن ال�نجاب���ة م�طبوع على املنن

ص�باح م�ش���رقها م�صباح مغربها
م�زي���ل م�حنته���ا م�ن ك����ل ممتحن

س����ؤدده ن����ور  ي�ت�جل���ى  ال  أغ�����ر 
إال ب�روض من الدين احلنيف جين

ت�سعى إىل املرتقى األعلى به همم
ال ت�ح�ت���ذي م�ن���ه إال ق�ن���ة ال�قنن

ي�سطو ب�سيفني من بأس ومن كرم
ي�ستأصالن ع�روق البخل واجلنب

ي����ا م�ن ن�جاة ب����ين ال�دنيا حببهم
ك�أنها ال�بحر ل�م ي�ركب بال س���فن

ط�وبى ل�حظ م�حبيكم لقد حصلوا
ع�لى ن�صيب بقرن الشمس مقتن

ه����ل ت����زدري ب�ي آثام���ي ولي وله
ب�كم إىل درج�ات العرش يرفعين

أرج�وك���م ورج����اء األك�رمني عين
ح�يًا وب�عد اندراج اجلسم يف الكفن

ي�ا م�ن بقدرهم االعلى علت مدحي
وال�در ي�حسن منظومًا على احلسن

ف�ها ك�م م�ن ش����جي البال مغرمة
ع�ذراء ت�رفل يف ثوب من الشجن

ج�اءت ت�ه���ادى م�ن األزري حالية
م�ن اج�تلى ح�سنها ال�فنان يفت�

ث����م ال�صالة ع�ليك���م م�ا ب�دا قمر 
ف�اجناب عنه حجاب الغارب الدجن
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تفس���ري العس���كري علي���ه الس���الم، قال: 
ق���ال )ث���م( قال رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه 
وآل���ه وس���لم: أّيك���م وق���ى بنفس���ه نفس رجل 

مؤمن البارحة؟
فق���ال عل���ي عليه الس���الم: أن���ا )هو( يا 
رس���ول اهلل، وقي���ت بنفس���ي نف���س ثابت بن 

قيس بن مشاس األنصاري.
فق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآله 
وس���لم ح���ّدث بالقّصة إخوان���ك املؤمنني وال 
تكش���ف عن أمس���اء املنافق���ني املكائدين لنا 
فقد كفاك اهلل شّرهم وأخّرهم للتوبة لعّلهم 

يتذّكرون أو تشى.
فقال علي عليه الس���الم: إّني بينا أسري 
يف بين فالن بظاهر املدينة وبني يدّي بعيدًا 
ميّن ثابت بن قيس إذ بلغ بئرًا عادية عميقة 
بعي���دة القع���ر، وهن���اك رجال م���ن املنافقني 
فدفعوه لريموه يف البئر فتماس���ك ثابت، ثّم 
عاد فدفعه والرجل ال يشعر بي حتى وصلت 
إلي���ه وقد اندفع ثاب���ت يف البئر، فكرهت أن 
أش���تغل بطل���ِب املنافق���ني خوفًا عل���ى ثابت، 
فوقع���ت يف البئ���ر لعّلي آخ���ذه، فنظرت فإذا 

أنا قد سبقته إىل قرار البئر.
فق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآله 
وسلم: وكيف ال تسبقه وأنت أرزن منه؟! ولو 
مل يكن من رزانتك إاّل ما يف جوفك من علم 
األّولني واآلخرين، الذي أودعه اهلل رس���وله، 
وأودع���ك رس���وله لكان م���ن حّق���ك أن تكون  
أرزن من كّل ش���يٍء فكي���ف كان حالك وحال 

ثابت؟

ق���ال: ي���ا رس���ول اهلل فص���رت إىل قرار 
البئر واستقررت قائمًا، وكان ذلك أسهل 

علّي، وأخّف على رجلّي من خطاي اليت 
)كنت( أخطوه���ا رويدًا رويدًا، ثم جاء ثابت 
فاحندر، فوقع على يدّي وقد بس���طتهما له، 
فخشيت أن يضّرني سقوطه علّي أو يضّره، 

فما كان إاّل كطاقة رحيان تناولتها بيدّي.
ث���ّم نظرت فإذا ذلك املنافق ومعه آخران 
عل���ى ش���فري البئ���ر وهو يق���ول هلم���ا: أردنا 
واح���دًا فص���ار اثنني! فج���اءوا بصخرة فيها 
مائ���ة م���ّن، فأرس���لوها علين���ا، فخش���يت أن 
تصي���ب ثابتا فاحتضنته وجعلت رأس���ه إىل 
ص���دري واحنين���ت علي���ه، فوقع���ت الصخرة 
عل���ى مؤّخر رأس���ي، فما كان���ت إاّل كتوحية 

مروحة ترّوحت بها يف مّحارة القيظ.
ث���ّم ج���اءوا بصخ���رٍة أخرى )فيه���ا( قدر 
ثالمثائ���ة مّن، فأرس���لوها علين���ا، واحننيت 
عل���ى ثابت، فأصاب���ت مؤّخر رأس���ي، فكان 
كماٍء صّب على رأس���ي وبدني يف يوم شديد 

احلر.
ث���ّم ج���اءوا بصخ���رة ثالث���ة فيه���ا ق���در 
مخس���مائة م���ّن يديرونه���ا عل���ى األرض ال 
علين���ا،  فأرس���لوها  يقلبوه���ا،  أن  ميكنه���م 
فاحننيت على ثابت، فأصابت مؤّخر رأس���ي 
وظه���ري، فكان���ت كث���وٍب ناع���م صببته على 

بدني ولبسته فتنّعمت به.
ثم مسعتهم يقولون: لو أّن البن أبي 

طالب وابن قيس مائة ألف روح ما جنت 
واحدة منها من بالء هذه الصخور، ثّم 

انصرفوا  وقد 
دف���ع اهلل عّنا ش���رهم، فأذن 
اهلل لش���فري البئ���ر فاحنّط، 
ارتف���ع  ق���د  البئ���ر  ولق���رار 
فاس���توى الق���رار والش���فري 
بع���������������د األرض، فخط��ون���ا 

وخرجنا.
فقال رس���ول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وس���لم: يا أبا احلس���ن، 
إّن اهلل ع���ّز وج���ل قد أوج���ب لك من الفضل 

والثواب ما ال يعرفه غريه.
ينادي من���اٍد يوم القيامة: أين حمّبو علي 
اب���ن أبي طال���ب عليه الس���الم؟ فيق���وم قوم 
م���ن الصاحل���ني، فيق���ال هلم: خ���ذوا بأيدي 
من ش���ئتم م���ن عرصات القيام���ة، فاخلوهم 
اجلّنة، فأقّل رجٍل منهم ينجو بش���فاعته من 

أهل تلك العرصات ألف ألف رجل.
ث���ّم ين���ادي من���اٍد: أين البقّي���ة من حميّب 
علي بن أبي طالب عليه السالم؟ فيقوم قوم 
مقتصدون، فيقال هلم: متّنوا على اهلل تعاىل 
ما شئتم، فيتمّنون فيفعل بكّل واحد منهم ما 

متّنى، ثّم يضّعف له مائة ألف ضعف.
ث���ّم ين���ادي من���اٍد: أين البقّي���ة من حميّب 
علّي بن أبي طالب عليه السالم؟ فيقوم قوم 
ظاملون ألنفسهم، معتدون عليها، ويقال: أين 
املبغضون لعلّي بن أبي طالب عليه الس���الم؟ 
فيؤت���ى بهم جّم غف���ري، وعدد )عظيم( كثري 
فيق���ال: )أال( جنعل كّل ألف من هؤالء فداء 
لواح���د م���ن حميّب علي بن أب���ي طالب عليه 
السالم ليدخلوا اجلّنة، فينّجي اهلل عّز وجل 

حمّبيك وجيعل أعداءك فداءهم.
ثّم قال رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله: 
هذا األفضل األكرم حمّبه حمّب اهلل، وحمّب 
ومبغ���ض  مبغ���ض اهلل،  ومبغض���ه  رس���وله، 
رس���وله، ه���م خيار خلق اهلل م���ن أّمة حممد 

صلى اهلل عليه وآله وسلم.)1(
---------

)1( مدين���ة املعاج���ز للس���يد هاش���م البحراني: 
ص119 �� 121، برقم 439.
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الدعاء األول
)احلمد هلل األول بال أول كان قبله، واآلخر بال آخر 
يك���ون بعده، الذي َقُصَرْت َع���ْن ُرْؤَيِتِه أْبصاُر الناِظرين، 

َوَعَجَزْت َعْن َنْعِتِه أْوهاُم الواِصفني،.....(
)الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت 

عن نعته أوهام الواصفني(
قيل: تعجز حاس���ة النظر، وترت���د األبصار مذعورة 
خائب���ة دون أن تتعل���ق بأم���ل رؤيت���ه وه���و اللطيف الذي 

تعاىل أن يكون مبصرا يف ذاته القدسية.)1(
وقال سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه الكريم:

ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ    )ٿ  
ڤ  ڦ ()2(

ث���م عج���ز يعجز عج���زا من باب ض���رب أي ضعف، 
والنع���ت: الوص���ف الذات���ي، واألوهام مج���ع وهم، يقال 
وهم���ت الش���يء، أهم���ه وهم���ا أي وق���ع يف خل���دي م���ن 

خطرات القلب.
لقد ضعفت وعجزت تصورات أصحاب التخيل عن 
اإلحاط���ة بصف���ات الكمال ونع���وت العظمة لذات احلق 
لقص���ور العق���ول وحمدودي���ة تصوراته���ا واضطراره���ا 
لاللتزام مبا وصف به نفس���ه س���بحانه من الصفات يف 

كتبه وما جاء به الرسل من عنده.
فإنه سبحانه وتعاىل يستحيل رؤيته ال يف الدنيا وال 
يف اآلخ���رة، ووصفه كما هو أهل���ه، ال األوصاف العامة 
����� كالعامل والقادر وما أش���به �� وأوهامه���م: أي أذهانهم 
وأفكاره���م، ف���إن األف���كار ال تصل إىل كن���ه معرفة اهلل 

سبحانه.)3(
وقي���ل: الوه���م: اخلي���ال، والتص���ور، ومهم���ا مَست 
، واملخل���وق احمل���دود ال  العق���ول فإّنه���ا تنته���ي إىل ح���دٍّ
حيي���ط باخلال���ق املطل���ق ال���ذي ال ينتهي إىل ح���د، أما 

العيون فال ترى إال املادة، واهلل منزه عنها.
وقال الس���نة أتباع األش���عري: )إن رؤي���ة اهلل تعاىل 

ممكنة(، واستدلوا بظاهر اآلية:
)پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ()4(

ولكن هذا الظاهر غري مراد بنص القرآن الكريم:
)ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ( 

وقوله تعاىل:

)ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ()5(
وقوله تعاىل:

)ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ()6(
ووج���ه اجلم���ع ب���ني اآلي���ات أن يك���ون امل���راد بقوله 
تع���اىل: )ربها ناظرة( أنها تنظ���ر إىل فضله، وثوابه ال 
إىل ذاته القدسية، ومصدر القرآن واحد، وآياته يفسر 

بعضها بعضا.
ويف احلدي���ث: )تفك���روا يف خل���ق اهلل، وال تفك���روا 
يف ذات اهلل(، وإذا تاه���ت العق���ول، وعجزت عن توهم 

الذات القدسية، فكيف تراها األعني؟)7(
وقيل املقصود من )أبصار الناظرين( هو: أي الرائني 
أو املتفكرين، وحينئذ فاألبصار إما مجع بصر، أو مجع 
بصرية، ومجعية البصر مع كونه مصدرًا لقصد األنواع 

املختلفة، وقيل بعدم مصدريته فال إشكال حينئٍذ.
)وعجزت عن نعته أوهام الواصفني(

أي قواه���م الباطن���ة، ألن التخصي���ص بهذا املش���عر 
املخص���وص اصطالح حكمي، وميك���ن أن يقال يف نكتة 
التعب���ري ب���ه اإلش���ارة إىل أن العقل لكماله وش���رافته ال 
حي���وم حول هذا احلم���ى، ألنه ال يتعرض إال إلدراك ما 
ميك���ن، خب���الف الوهم فإنه هو الذي يدرك ما ال ميكن 
وال حقيقة له خارجًان كإنس���ان ذي رأسني أو جناحني، 
ومع هذا فهو عاجز عن الوصول إىل حقيقة الصفات، 
ألنه���ا ع���ني الذات، أو عن اإلحاطة به���ا لتكثرها، وقيل 
امل���راد أنه���ا عج���زت عن نعته بغ���ري ما نعت به نفس���ه، 
أو ع���ن نعت ذاته مبعرفتها بغ���ري الصفات اليت وصف 
به���ا، وإرادتهما بعيدة من اللف���ظ، وفيه ويف ما قبله رد 
عل���ى م���ا زعمه خمالفونا، من أنه يرى يف اآلخرة حبس 
البص���ر، ويف الدنيا حباس���ة العق���ل، وال ينايف هذا قول 
علي عليه السالم إني مل أعبد ربا مل أره، وقوله بل رأته 
القلوب حبقائق اإلميان، فإن املراد به االنكش���اف التام 
احلاصل له عليه الس���الم يف الدنيا، ولغريه يف اآلخرة، 

وهو غري إحاطة العقل به.)8(
_________________

)1( حبوث يف الصحيفة الس���جادية، الش���يخ صاحل الطائي: 
ص7.

)2( سورة األنعام، اآلية: 103.
)3( ش���رح الصحيف���ة الس���جادية للس���يد حممد احلس���يين 

الشريازي: ص15.
)4( سورة القيامة، اآليتان: 22 و 23.

)5( سورة األعراف، اآلية: 143.
)6( سورة النساء، اآلية: 153.

)7( يف ظ���الل الصحيف���ة الس���جادية للش���يخ ج���واد مغني���ة: 
ص46 �� 47.

)8( نور األنوار يف ش���رح الصحيفة الس���جادية للس���يد نعمة 
اهلل اجلزائري: ص27.

في رحاب مدرسة الد عاء



الغضب ميل طبيعي عند الطفل
الس���يطرة على س���لوك الطف���ل جيب أن 
تكون ص���ادرة عن نفس الطف���ل ال مفروضة 
عليه من اخلارج، وإن اتباع أس���لوب العقاب 
يف حماولة ضبط انفعال الغضب من ش���أنه 
أن يزي���د م���ن الغض���ب عن���د الطف���ل. ويع���د 
الغضب مياًل طبيعيًا عند اإلنس���ان، والطفل 
حيت���اج إىل تدري���ب للس���يطرة عليه وضبط 
النف���س بداًل من أن يس���يطر ه���ذا امليل على 
الطفل. إن تراكم أحاسيس الغضب يف نفس 
الطف���ل يومًا بعد ي���وم يصل بالطفل إىل حد 

االنفجار.

ضبط انفعال الطفل
الس���يطرة عل���ى س���لوك الطف���ل جي���ب 
أن تك���ون ص���ادرة ع���ن نف���س الطف���ل وغري 
مفروضة عليه من اخلارج، وإن اتباع أسلوب 
العق���اب يف حماول���ة ضبط انفع���ال الغضب 
م���ن ش���أنه أن يزيد من الغض���ب عنده، وقد 
يص���رخ ويتفوه بكلم���ات نكرهها، ويف حاالت 
أخ���رى قد يقول: إني أكرهك���م... ولكن حتى 
ل���و لف���ظ عب���ارات كه���ذه م���ا م���ن داع للقلق 
فاحلب والكراهي���ة وجهان متناقضان لعملة 
نقدية واح���دة. وخالف ذل���ك هنالك أطفال 
إذا غضب���وا الزمتهم الكآب���ة والعبوس،وهذا 
إي���ذاء لصحتهم النفس���ية ألن ذل���ك يدفعهم 
إىل االنطواء حول ذواتهم ويش���عرهم بضيق 

ومبرارة شديدين.

أسباب الغضب عند الطفل
م���ن املرح���ج أن الغضب ينش���أ عن خيبة 
يف احلاج���ة إىل الس���يطرة نتيج���ة مقاوم���ة 
األشخاص أو األشياء للطفل، والسيطرة كما 
نعلم حالة ضروري���ة يهدف منها الطفل إىل 
تثبي���ت ذاته ومتركزها، هذا ويتصف الطفل 
الغض���وب مبظهر هجومي وطاق���ة متفجرة. 
وأسباب الغضب كثرية فقد تكون الغرية من 
معاملة غري عادلة بني اإلخوة، إذ إن الطفل 
يتمتع بقدرة مرهفة على املالحظة والتقويم 
الصحي���ح ملدى احلب واإلخالص الذي يكنه 
ل���ه األهل، وكم���ا يق���ول أحد علم���اء النفس 
»الفطن���ة الطفولي���ة مذهل���ة، وم���ن الصعب 
خ���داع الطفل يف تلك العواط���ف اليت نكنها 
له«. وحسب درجة الغرية تكون درجة الغضب 
الناش���ئ عنها، ذلك أن الغضب وس���يلة يعرب 

بها الطفل عن ذاته ويثبت بها وجوده.
وق���د يك���ون غض���ب الطف���ل ناجت���ًا ع���ن 
عق���اب عوقب ب���ه، ويعتقد أنه ال يس���تحقه، 
ورمبا يكون غضبه رغبة منه يف لفت االنتباه 
إلي���ه، وطريقة يف احلصول على حاجاته، أو 
قد يكون من فقدان للعبته املفضلة أو تلفها، 
أو نتيج���ة ملنع���ه م���ن التصرف بش���كل ما. أو 
رفض طلب له. وعلى أية حالة هنالك أطفال 
يتصف���ون بس���رعة الغضب، فيغضب���ون لكل 

إثارة يتعرض���ون هلا،وباملقابل هنالك أطفال 
يتصفون ببطء االستجابة ويقاومون املواقف 
اليت يتعرضون إليها. ولكن ما يغضب الطفل 
ال���ذي يبل���غ من العم���ر عامًا واح���دًا خيتلف 
عما يغضب الطفل الذي يبلغ من العمر أربع 
سنوات والسؤال اآلن: كيف تتطور انفعاالت 

األطفال؟ 

مقترحات لمعالجة غضب الطفل
إن تدريب الطف���ل على ضبط انفعاله ال 
يع���ين أن يص���ل الطفل لدرج���ة البالدة، فما 
أش���د تفاهة الطفل ال���ذي ال يغضب مطلقًا، 
وباملقابل جيب أال يصل انفعال الغضب إىل 
ق���وة طاغي���ة يف حياة الطفل، ألن���ه هو العلة 
الكامنة وراء كثري من االحنرافات السلوكية 
كالتش���رد مث���اًل... وه���و الداف���ع إىل ارتكاب 
نس���بة غ���ري قليل���ة م���ن اجلرائ���م اخلطرية، 
وإذا أردن���ا أن ننش���ئ إنس���انًا نافع���ًا حيك���م 
قي���ادة نفس���ه كان من ال���الزم أن نغرس فيه 
من���ذ البداي���ة الق���وة اليت متكن���ه من ضبط 
انفعاالت���ه والتحك���م بها قبل كل ش���يء لذلك 
علينا أن نبحث عن أس���باب الغضب ونوجهه 
إىل طريق���ة التعب���ري ع���ن غضب���ه بأس���لوب 
يناس���ب املعايري الس���ائدة يف اجملتمع، والبد 
من احملافظة على اهلدوء أثناء نوبة غضبه، 
والتقلي���ل من األوامر والنواهي واالبتعاد عن 
القس���وة والعن���ف، وع���دم معاملت���ه على أنه 

شؤون األسرة

ČēČē



ن���د لنا إمنا م���ن الض���روري إحاطته باحملبة 
واألم���ن وبالرعاية الالزمة. والتبية الواعية 
ق���ادرة على االعتاف بوجود مواقف  كثرية 
يف تربي���ة الطف���ل تثري غضب���ه وضيقه. وأن 
ألوان���ًا من املطالب يطالب بها الطفل تدعوه 
للغض���ب، خاص���ة يف الس���نوات األوىل م���ن 
حياته، كتعليمه كيفية تفادي األشياء املؤذية 
وض���رورة االبتع���اد عنه���ا خاص���ة األش���ياء 
القابل���ة للكس���ر واألذى.. واألدوات املنزلي���ة 
احلادة واخلطرة كالس���كاكني واإلبرو... اخل. 
كما أن احلالة النفس���ية للمربي تنعكس على 
الطف���ل، فاملربي املتوتر لس���بب أو آلخر من 
موض���وع ما ويطلب منه الطفل حتقيق رغبة 
م���ا وميتنع املربي عن حتقيقه���ا، فإنه بذلك 
يث���ري غض���ب الطف���ل هل���ذا عل���ى املربي أن 
حي���اول قدر اإلم���كان أال يتصرف مع الطفل 
انطالقًا من حالته النفس���ية، وإمنا انطالقًا 

من أرض الواقع.
والواق���ع أن الطف���ل يري���د م���ن املربي أن 
يكون حازمًا وقويًا دائمًا، ويف أعماقه يتمنى 
أن نضع حدًا لتصرفاته اخلاطئة. لذلك على 
املرب���ي أن يق���ول ل���ه يف حالة غضب���ه بلهجة 
جادة وحازمة وهادئة: ال أريد أن تتكلم معي 
به���ذه الطريق���ة ألن ذل���ك م���ن س���وء األدب، 

وهذا أسلوب خاطئ ال حنبه منك!!.
ويف حالة قوله لوالديه إنين أكرهكم، يف 
اس���تطاعة املرب���ي فورَا أن يكش���ف عن عدم 
صدق���ه ذلك م���ن نغمة التمثي���ل الظاهرة يف 
كالم���ه، إن كل طف���ل يف الدني���ا يغض���ب من 
والديه، وهذا ال يعين أنه ال حيبهم واألس���رة 
الواعية تدرك ذل���ك متامًا، وال تكتث بهذا 
ال���كالم، وال يقلل من حبها لطفلها. إن تربية 
الطفل بطريقة ال ذعر فيها وال خوف نتيجة 
مل���ا يظه���ر م���ن الطف���ل احيان���ًا من مش���اعر 
الكراهي���ة املؤقتة جتاه األبوي���ن تنقذ الطفل 
م���ن الوقوع يف مصي���دة اإلحس���اس العنيف 
بالذنب بس���بب هذه املشاعر، ويف استطاعة 
املربي مساعدة الطفل يف تصفية أي خالف 
ينش���أ بع���د أي انفج���ار عاطف���ي أو عاصفة 

غضب تظهر عنده.
وأخريًا:

يبقى املربي القدوة احلسنة لطفله، فهو 
يتعل���م منه كيف يضبط انفعاالته لذلك على 
املربي مراقب���ة تصرفاته وحماولة احلد من 
غضب���ه حتى يك���ون مثاًل أعلى ل���ه يف حياته 

وأخريًا التبية علم وفن.

التعصب عند الطفل
ألننا بشر فحياتنا نصفها عقل، ونصفها 
عواطف ومش���اعر وأحاس���يس. وألننا بش���ر 
فكل منا جيد نفس���ه تلقائيًا مع أي ش���يء أو 
ض���د أي ش���يء. إننا قد نق���ع يف حب أي فئة 
من البش���ر، وقد نقع يف كراهية فئة أخرى، 
إنن���ا ق���د نتعصب لرأي مع���ني، وقد نتعصب 
ض���د رأي آخر. ننتبه عندما منلك هذا النوع 
من املش���اعر الذي يكون أساسه غالبًا خربة 
مرحي���ة م���رت بنا، أو جم���رد تصديق لبعض 

األوهام ضد بعض الفئات.

أسباب التعصب
وقد يكتس���ب األطفال أش���كال التعصب 
املختلفة من بعضهم البعض، كما يكتسبونها 
م���ن الراش���دين أيض���ًا من خ���الل عالقاتهم 
به���م. والطف���ل املل���يء بالتعصب ال���ذي يكره 
فئ���ة معين���ة من الن���اس ينتهي ب���ه األمر إىل 
أن يفق���د الثق���ة بنفس���ه أو يفق���د اآلخ���رون 
ثقتهم به. وبذلك خيس���ر الكثري من الفرص 
االجتماعي���ة ال���يت جي���ب أن يس���تفيد منه���ا 
ليؤك���د ذات���ه، وتنم���و ش���خصيته عل���ى ذل���ك 
فالتمادي يف التعصب، أو التحيز شيء ضار 

بالطفل ويسبب اإلرهاق الشديد للفرد.
كم���ا أن الكلم���ات املتعصبة ال���يت تظهر 
على ألس���نة الراش���دين هي نوع من السموم 
ال���يت تضع���ف ثقة الطف���ل بنفس���ه، وتفقده 
الق���درة على التفكري املتزن. فقد ميأل بعض 
الراش���دين نفوس األطف���ال بالقلق ضد فئة 
معين���ة من الناس بس���بب الل���ون أو الدين أو 
ألي س���بب آخ���ر. ظن���ًا منه���م أن ذل���ك يقوي 
ش���خصية الطف���ل، ولك���ن ذل���ك يف احلقيقة 

يصنع الشقاء للطفل.
إن التعص���ب الدي���ين أو العرق���ي لي���س 
فطري���ًا يف الطف���ل، وإمن���ا يتعل���م الكراهي���ة 
واالحتق���ار تعلم���ًا، غري أن ه���ذا التعلم ليس 
أم���رًا حتميًا. ففي مراح���ل التعصب األوىل، 
ي���درك الطف���ل ذات���ه واآلخرين بلغ���ة اهلوية 
العرقي���ة. فق���د تب���ني أن األطف���ال يدرك���ون 
االختالف���ات ب���ني الن���اس قب���ل الرابع���ة من 
أعماره���م، بي���د أنه���م ال يظه���رون الس���لوك 
التعص���يب، ويتعل���م الطف���ل بني س���ن الثالثة 
والرابع���ة من العمر بعض الكلمات واملفاهيم 
واالجتاهات املتعلقة بالعرق، ويتش���كل لديه 
يف س���ن اخلامس���ة،معنى واضح ع���ن اهلوية 
العرقي���ة. إن ب���ذرة كراهي���ة واح���دة تزرع يف 
نفس الطفل جديرة بأن جتعله يكره اجملتمع 

كله واملستقبل دون سبب واضح. ألن مشاعر 
التعص���ب والتحي���ز يتعلمه���ا تعلم���ًا، ويدعم 
ذلك التعلم رغبة التعصب الكامنة يف أعماق 
اإلنس���ان، وم���ن ملالحظ أن التعصب ينتش���ر 
بسرعة بني اجلهلة وفاقدي الثقة بأنفسهم، 
إن الطفل الصغري قد يقع يف براثن اخلوف 
املؤقت من أي إنس���ان غريب بس���بب مالمح 
ه���ذا اإلنس���ان أو مالبس���ه أو طريقة كالمه. 
لكن هذا األمر ال يستمر ملدة طويلة، فما إن 
يص���ل الطف���ل إىل عامه الراب���ع أو اخلامس 
حتى يبدأ األلفة مع العامل. لكن غالبًا ما يبدأ 
بعض اآلب���اء واألمهات عندم���ا يبلغ أبناؤهم 
الرابع���ة أو اخلامس���ة م���ن العم���ر يف غرس 
أحاس���يس التعصب يف نفوس أطفاهلم، وإن 
كان الطفل ال يستلم حبكم طبيعته اإلنسانية 
بسرعة هلذه البذور. لكن ماذا يفعل وهو يرى 
مثله األعلى »األس���رة« تعده على التعصب؟! 

إنه يقلد والديه دون أن يدري.

دور األسرة في الوقاية من تعصب 
الطفل

إن دور األس���رة يتجل���ى يف أن تعل���م أطفاهلم 
الثقة بأنفس���هم. والس���نوات األوىل من حياة 
الطف���ل حت���ى مرحل���ة املراهقة ه���ي الفتة 
ال���يت تتكون فيها فكرة الطفل عن اآلخرين، 
باحل���ب أو الكراهي���ة بالتعص���ب، أو ع���دم 

التعصب.
األحي���ان  بع���ض  يف  يبح���ث  الطف���ل  إن 
عن طريق���ة للتخلص من مش���اعره العدائية 
بطريقة يسمح بها اجملتمع، فيبدأ يف كراهية 
الفئة اليت يضطهدها اجملتمع. أما إذا جعلنا 
الطف���ل ميي���ز بني االف���كار اليت تس���تحق أن 
يقف اإلنس���ان ضدها، واألف���كار اليت يقف 
اإلنس���ان معها، فهذا جديد بأن يفتح القدرة 
على قياس األمور يف عقل اإلنس���ان، األس���ر 
الواعية تعلم أطفاهلم عدم التعصب والتحيز 
يف تعليمه���م الثقة بالنفس، وجتنيبهم الوقوع 
يف براث���ن القل���ق الذي ال س���بب ل���ه، والذي 

يقود يف النهاية إىل تدمري املستقبل.
واألسرة الواعية هي اليت تتصرف باكرًا 
مع أي تعصب يوجد عند طفلها، وتس���تطيع 
معرفة ذلك بسهولة، فالطفل املتعصب ضيق 
األف���ق متصل���ب عديم التس���امح يف عالقاته 

العامة.
الوقاية خري من العالج فالكش���ف املبكر 
عن أية مشكلة، وجتنب الوقوع به أفضل من 

املعاجلة املتأخرة.

ČĔ
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يق���ال: إن املرح���وم احل���اج م���ال أمح���د 
النراق���ي أح���د كب���ار علم���اء مدين���ة كاش���ان 
)اإليراني���ة( َطَرَد والي الش���اه خ���ارج املدينة 

وذلك بسبب ظلمه للناس وفساده فيها.
فأحضر الشاه املال أمحد النراقي وحّذره 
م���ن التدخ���ل يف األم���ور السياس���ية للب���الد، 
وكان الش���اه غاضبًا عليه بشدة بسبب طرده 

للوالي.
فم���ا كان من املرح���وم النراقي إال أن رفع 
يدي���ه إىل الس���ماء حبض���ور الش���اه الطاغي 

وقال:
)إهل���ي إن هذا الش���اه الظامل س���ّلط على 
الناس واليًا ظاملًا مثله، وأنا دفعت الظلم عن 

عبادك، واآلن غضب الشاه علّي...(.
وهّم املرحوم احلاج النراقي بأن يواصل 
الدعاء ويطلب العذاب للش���اه فأسرع الشاه 
وأن���زل ي���د احلاج، واعت���ذر منه كث���ريًا، ثم 
خّوله أم���رًا بتعيني واليًا صاحلًا على مدينة 

كاش���ان.)1(
إذن من يتوّكل على اهلل س���بحانه وتعاىل 
ال يه���اب من ش���يء وال خياف م���ن أحد حتى 
ل���و كان س���لطانًا ظامل���ًا جائ���رًا ألن اهلل تباك 

وتعاىل يقول:
))ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ((.)2(

ف���إن اهلل يك���ون س���ندًا مل���ن يت���وكل علي���ه 
فاحل���اج النراق���ي بالت���وكل عل���ى اهلل جع���ل 
الس���لطان يس���تجيب لدعوت���ه وقبول���ه بع���زل 

الوالي الظامل.
الوقوف أمام الحاكم الظالم بال خوف

ع���امل فقي���ه، سياس���ي ج���ريء، وجماهد 
وش���هيد... ذاك ه���و العالم���ة الس���يد حس���ن 

املدّرس.
ال���ذي كان يق���ول: مل���ا كن���ت أدرس العلوم 

الديني���ة يف ح���وزة النج���ف األش���رف، كان���ت 
حجرت���ي م���ن ضيقها مل تس���ع طول���ي، وكان 
فراشها عبارة عن قطعة حصري، واآلن )يعين 
عندما ص���ار عضوًا يف اجمللس الوطين زمن 
رضا خان والد شاه إيران( أستطيع احلصول 
عل���ى كل م���ا أري���ده م���ن الدنيا، ولك���ين أريد 
البق���اء على ما كنت عليه من بس���اطة العيش 

مّدة دراسيت يف النجف األشرف.
وكان آي���ة اهلل املدرس رمحه اهلل من أبرز 
املعارضني للشاه رضا خان، وملا انتخبه الناس 
للمجل���س الوطين جعل منصة اجمللس منربا 
لص���وت العارض���ة االس���المية القريب���ة اىل 
مسع احلاكم، فما أشد على الشاه وسياساته 
الذيلي���ة م���ن صع���ود ه���ذا العامل السياس���ي 
اجل���ريء على منص���ة اجمللس الوط���ين، وملا 
أوصلته كفاءته وجدارته إىل منصب رئاس���ة 

اجمللس أيضا، تضاعفت أتعاب الشاه.
ذات م���رة بع���ث إليه الس���فري الربيطاني 
)صكا( بواس���طة ش���خص ما )ليكس���به إىل 

الدولة العظمى(.
فسأله ساخرًا: ما هذا؟

ق���ال: حام���ل الصك: ه���ذا )صك( يؤخذ 
إىل البنك فيستبدل بنقود.

فضحك الس���يد امل���درس مس���تهزئا وهو 
يقول: أخرب السفري أن السيد ال يستلم غري 
النقود الذهبية، والبد أن يكون بقدر ما حيمله 
إال ظهر ناقة، وفوق ذلك فإني ال استلم إاّل يف 

وضح النهار وأمام الناس!
يف ي���وم من األي���ام صّعد آية اهلل اجملاهد 
الس���يد حس���ن املدرس من انتقاداته اجلريئة 
للمحاف���ظ الن���زق )يف طهران( فأرس���ل إليه 
احملاف���ظ رس���الة ش���فوية عرب أح���د مقربي 
الس���يد يقول: )أخرب السيد أن فالنا يرجوك 

أن ال تدوس ذنبته(.

فرد عليه الس���يد س���اخرًا: )البد أن يبنّي 
لي حضرته أين حدود ذنبته، ألني أينما أضع 

قدمي أجد هناك ذنبة حلضرته(!
كناي���ة ع���ن أن احملافظ كان يرى لنفس���ه 
صالحيات خارج���ة عن وظيفته، وهذا ديدن 
الذي���ن ال يش���بعهم م���ا بأيديه���م، فيطمع���ون 
بالتوسع واالستحواذ على ما بأيدي اآلخرين، 
وهو الطغيان الذي ذكره اهلل تعاىل يف القرآن 

الكريم:
))گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ((.)3(

وهك���ذا جع���ل اهلل يف مواجهة كل طاغية 
مؤمن���ا يوقفه عند ح���ّده أو يفضح أمره، تلك 
ه���ي س���نة اهلل يف احلياة وعلى م���د التاريخ، 
والش���هيد السيد حسن املدرس رمحه اهلل مل 
خي���ش من كب���ري الطواغيت )الش���اه( فكيف 

بهذا احملافظ املتهّور والصعلوك احلقري.
وبس���بب حتّرشه املس���تمر بأهواء احلاكم 
)الش���اه رضا خان( وقف الش���اه بوجه السيد 
حس���ن امل���دّرس ذات م���رة غاضبًا، يق���ول: يا 

سيد ماذا تريد مين؟
فأجابه الس���يد املدّرس ب���ربودة أعصاب 
وبلهجت���ه االصفهاني���ة: أري���دك أن ال تك���ون. 
وهك���ذا أصب���ح الش���اه وأس���ياده وحاش���يته 
ال يتحملون���ه، فدّب���ر وعصابت���ه عملي���ة قتله 
الش���نيع كي خيل���و هلم الطريق أم���ام نزواتهم 

ومفاسدهم.
��������������������������������������������

)1( قصص وخواطر للشيخ البحراني: ص176.
)2( سورة الطالق، اآلية: 3.

)3( سورة العلق، اآليتان: 6 و 7.
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الطاقة الحيوان المتغيرةمعارف عامة
قوة احليوانات جندها مس���تمدة من الطاقة 
الكيميائي���ة املوجودة يف الطع���ام بعد هضمه يف 
اإلنس���ان واحليوان. والطاقة الكيميائية جندها 
يف اخلش���ب ال���ذي كان يس���تعمل من���ذ القدم يف 
الطب���خ وال���دفء. ويف بداي���ة الث���ورة الصناعي���ة 
استخدمت القوة املائية كطاقة تشغيلية )شغل( 
بواس���طة نظم سيور وبكر وتروس إلدارة العديد 

من املاكينات.
طاقة حرارية

جند الطاقة احلرارية يف احملركات البخارية 
ال���يت حت���ول الطاق���ة الكيميائي���ة للوق���ود إىل 
طاق���ة ميكانيكي���ة. فاآللة البخاري���ة يطلق عليها 
آل���ة اح���تاق خارجي، ألن الوق���ود حيرق خارج 
احمل���رك يف غالي���ة لتولي���د البخار ال���ذي بدوره 
يدير احمل���رك. لكن يف القرن 19 إختع حمرك 
االح���تاق الداخلي، مس���تخدما وق���ودا حيتق 
داخ���ل اآلل���ة )مثلما يف الس���يارة ، حيث حيتق 
البنزين داخل احملرك(، فتصبح مصدرا للطاقة 
امليكانيكي���ة ال���يت أس���تغلت يف ع���دة أغ���راض 

كتسيري السفن والعربات والقطارات.
الطاق���ة غ���ري املتج���ّددة حنص���ل عليه���ا من 
باطن األرض كس���ائل كما يف النفط، وكغاز كما 
يف الغاز الطبيعي، أو كمادة صلبة كما يف الفحم 
احلجري. وهي غري متجددة ألنه الميكن صنعها 
ثاني���ة أو اس���تعواضها جم���ددا يف زم���ن قصري. 
وتل���ك املص���ادر ه���ي أص���ال تكونت م���ن الطاقة 
الشمس���ية واختزن���ت يف النف���ط والفحم والغاز. 
وترج���ع مجيع مص���ادر الطاقة املتج���ددة أيضا 
إىل الطاقة الشمسية )ماعدا الطاقة النووية(. 
مصادر الطاقة املتجددة جندها يف طاقة الكتلة 
احليوية اليت ُتس���تمد من مادة عضوية كإحراق 
البهائ���م  وروث  احليوان���ات  وعظ���ام  النبات���ات 
واملخلفات الزراعية. فعندما نس���تخدم اخلشب 
أو أغصان األش���جار أو روث البهائم يف اشتعال 
الدفاي���ات أو األفران، فهذا معناه أننا نس���تعمل 
وق���ود الكتل���ة احليوي���ة. ويف الوالي���ات املتح���دة 
تس���تغل طاقة الكتلة احليوي���ة يف توليد حنو %3 
من جممل الطاق���ة لديها لتوليد 10 آالف ميجا 

وات من القدرة الكهربائية.
وتس���تغل طاق���ة احل���رارة األرضي���ة لتولي���د 
الكهرباء والتس���خني. وهي حتتاج إىل حفر آبار 
عميقة بني 400 مت إىل 2000 مت واستخراج 
املاء الس���اخن منها واستغالله إما يف التدفئة أو 

لتوليد الكهرباء.
طاقة كهربائية

يف الق���رن 19 ظه���ر مص���در آخ���ر للطاق���ة، 
وه���و الطاقة الكهربائية ,واليت تعرف بالكهرباء 
,وميكن احلصول على الكهرباء من الطبيعة عن 
طريق الصواع���ق واالحتكاك وهذا صعب وغري 
جمٍد اقتصاديًا. ولكن ميكن توليد الكهرباء بعدة 
طرق أخرى منه���ا الكيميائية مثل البطاريات أو 
ع���ن طريق حتوي���ل الطاقة احلركي���ة إىل طاقة 
يف  موص���ل  س���لك  بتحري���ك  وذل���ك  كهربائي���ة 
جمال مغناطيس���ي كما يف املول���دات الكهربائية 

أو بتس���خني م���زدوج ح���راري كم���ا يف املزدوجة 
احلرارية.

����� يف البطاريات تكون الكهرباء املتولدة ذات 
تيار مستمر.

����� يف املول���دات الكهربائي���ة تك���ون الكهرب���اء 
املول���دة يف الغال���ب ذات تي���ار م���تدد وميكن ان 

تكون الكهرباء ذات تيار مستمر.
طاقة نووية

ث���م ظهرت الطاقة النووية اليت اس���تخدمت 
يف املفاع���الت النووي���ة، حيث جيري االنش���طار 
الن���ووي ال���ذي يولد ح���رارة هائلة تول���د البخار 
ال���ذي يدي���ر املول���دات الكهربائي���ة أو حمركات 
السفن والغواصات. لكن مشكلة هذه املفاعالت 
النووي���ة تكم���ن يف نفاياته���ا املش���عة، واحتم���ال 
حدوث تس���رب إشعاعي أو انفجار املفاعل، كما 

حدث يف مفاعل تشرينوبل الشهري.
طاقة كهرمائية

وطاق���ة كهرمائي���ة اليت تتولد من الس���دود. 
حالي���ا نص���ف الطاق���ة املتج���ددة يف الوالي���ات 
املتحدة األمريكية تأتي م���ن الطاقة الكهرمائية 
وهي قوة دفع املياه اليت تدير التوربينات، واليت 
بدوره���ا تس���ري مولد الكهرب���اء ، كما حيدث يف 
مصر يف الس���د العالي. ويف أمريكا متثل كهرباء 
الطاق���ة املائية 12% م���ن مجلة الكهرباء املنتجة. 
وميك���ن مضاعفتها إىل 72 ألف ميجاوات حيث 

تتوفر مياه األنهار والبحريات.
طاقة الرياح

هناك أيضا طاقة قوة الرياح حيث ُتستخدم 
م���راوح كبرية تدور باهلواء والرياح ، وبواس���طة 
مول���د كهربائ���ي تقوم بإنت���اج التي���ار الكهربائي. 
كانت قوة الرياح تستغل يف إدارة طواحني اهلواء 
ومضخات رفع املياه، كما إتبع يف هولندا عندما 
ن���زح اهلولندي���ون مس���احات مائي���ة م���ن البحر 
لتوس���يع الرقع���ة الزراعي���ة عندهم. س���بب عدم 
انتش���ارها يف الع���امل أصواته���ا املزعج���ة وقتلها 
للطيور ال���يت ترتطم بشفراتهاالس���ريعة، وعدم 

توفر الرياح يف معظم املناطق بشكل مناسب.
طاقة المد والجزر

تس���تغل طاق���ة امل���د واجل���زر ال���يت تبل���غ يف 
بع���ض املناط���ق قدرا مناس���با يف إنت���اج الطاقة 
الكهربائية. تس���تغل طاقة املد واجلزر يف فرنسا 

واململكة املتحدة.
طاقة كيميائية

يف البطاريات تس���تغل الطاقة الكيميائية يف 
توليد التيار الكهربائي. ويف املراكم املستخدم يف 
هات���ف حممول وهي تنتج التي���ار الكهربائي من 
التفاعل الكيميائي. أيضا يف خاليا الطاقة اليت 
تستغل اهليدروجني واألكسجني إلنتاج الكهرباء 

من خالل تفاعل كهربائي كيميائي.
طاقة إشعاع

تنتقل الطاقة الشمس���ية إىل األرض كطاقة 
موج���ات  وه���و  الض���وء،  ص���ورة  يف  إش���عاعية 
كهرومغناطيس���ية. كذلك تصدر النجوم طاقتها 

بصفة أساسية يف صورة إشعاع.




