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الرحمة اإللهية
ال يس ��تطيع عامل حنرير وال خطيب مفوّه وال متمرس أن يصف ش ��خصية النيب األكرم صلى اهلل عليه وآله وس ��لم،
وهذا ما أورده يف قوله صلى اهلل عليه وآله وسلم...« :يا علي وما عرفين إال اهلل وأنت».
فأنى لغري املعصوم املعرفة الكاملة هبذا الوجود املقدس ،ولكن ال بأس أن نكتب شيئ ًا عن زاوية واحدة من
زوايا هذه النعمة اإلهلية اليت أنعم اهلل تعاىل هبا على عباده.
وصف اهلل تعاىل نبيه بأنه رمحة إهلية أرسلها للعاملني بقوله تعاىل( :وَما أرْسَ ْل َ
ناك إ ّال رَحْمَ ًة لِلعالَمني) ،فيفهم من هذه
اآلية املباركة أنه صلى اهلل عليه وآله وسلم هو عني الرمحة وليس شخص ًا ثبتت له صفة الرمحة ،أي بتفسري آخر أن
الرمحة صفة يوصف هبا إنس ��ان ما ،فقط يتصف هبا ،ثم فس ��رعان ما تزول عنه ،وهذه احلالة من االتصاف تس ��مى
رتبة احلال أي كصفرة الوجل ،أو محرة اخلجل ،يتصف هبا املرء بس ��رعة وتزول بس ��رعة ،أو قد يتصف هبا املرء برتبة
امللكة فرتسخ يف النفس وال تزول إال ببطء شديد ،أو قد يتصف هبا برتبة االحتاد فتتحد الصفة بالذات وال تزول إال بزوال
الذات ،فهكذا صفة الرمحة عند النيب األكرم صلى اهلل عليه وآله وس ��لم ،أحتدث بش ��خصه الكريم صلى اهلل عليه
وآله وسلم وال ميكن أن تنفك عنه ولو يف آن من اآلنات.
وقد فس ��ر أهل التفس�ي�ر قوله تعاىل( :وَما أرْسَ� � ْل َ
ناك إ ّال رَحْمَ ًة لِلعالَمني) ،بقوهلم رمحة مرس ��لة إىل اجلماعات البش ��رية
كلهم ،فهو صلى اهلل عليه وآله وسلم ألهل الدنيا من جهة إتيانه بدين يف األخذ به سعادة أهل الدنيا يف دنياهم وأخراهم،
وهو صلى اهلل عليه وآله وسلم رمحة ألهل الدنيا من حيث اآلثار احلسنة(.)1
وفضالً على ما تقدم نس ��تطيع أن نفهم أنه صلى اهلل عليه وآله وس ��لم الرمحة اإلهلية اليت جتس ��دت يف ش ��خص بشري
فصار مرآة عاكس ��ة للرمحة اإلهلية ولكن حبس ��ب حدوده ،وهو لكل العوامل البشرية وغريها ويف كل األزمان
منذ أن خلق اهلل تعاىل الدنيا وإىل بعد فنائها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املشرف العام

قطوف دانية من السيرة الحسينية
تفسير قوله( :ثم أفيضوا من حيث
أفاض النّاس)
روى الكليين بإسناده عن سهل وعلي بن
إبراهيم ،عن أبيه ،مجيعًا عن ابن حمبوب،
عن عبد اهلل بن غالب ،عن أبيه ،عن سعيد
بن املسّيب ،قال :مسعت علي بن احلسني
عليهما السالم يقول:
«إن رج ً
ال جاء إىل أمري املؤمنني عليه
ّ
ً
كنت عاملا عن
السالم فقال أخربني إن َ
الناس ،وعن أشباه الناس ،وعن النسناس،
فقال أمري املؤمنني عليه السالم :يا حسني
أجب ال ّرجل ،فقال احلسني عليه السالم:
أما َق ْولُ َكْ :
َح ُن
ّ
ّاسَ ،فن ْ
أخبرِ ْني َع ِن الن ِ
ُ
ّاسَ ،وِلذِل َك َ
قال اهلل تَباَر َك َوتَعاىل ِذ ْك ُرُه
الن ُ
يف ِكتاِبِه:
((ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ.))...
ُ
هلل َصّلى اهلل َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم
َف َر ُسو ُل ا ِ
ّاس.
َّالذي َ
أفاض ِبالن ِ
وأما َق ْولُ َكْ :
ّاسَ ،ف ُه ْم ِشيَعتُنا،
َّ
أشَباُه الن ِ
َ
َ
راهي ُم
َو ُه ْم َمواليناَ ،و ُه ْم ِمنَّاَ ،وِلذِلك قال إبْ ِ
َصّلى اهلل َعَليِْه:
((...ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ.))...
السوا ُد
َّ
ناسَ ،ف ُه ْم َّ
َّس ُ
وأما َق ْولُ َك :الن ْ
األ ْع َظ ُم.
وأشار بيده إىل مجاعة الناس ،ثم قال:
((...ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)).
تفسري (والبلد الطيب)
قال عمرو بن العاص للحسني عليه
السالم :يا بان علي ما بال أوالدنا أكثر من
أوالدكم؟ فقال عليه السالم:
غاث َّ
«ُب ُ
الطيرِْ أ ْكَث ُرها ِفراخًا
الص ْق ِر ِمقالةٌ َنزُوٌر».
أم َّ
َو ُّ
فقال :ما بال ّ
الشيب إىل شواربنا أسرع
منه يف شواربكم؟ فقال عليه السالم:
«إن ِنساَء ُك ْم ِنساءٌ خَ َ
أح ُد ُك ْم
َّ
ب َرةٌَ ،فإذا َدنا َ
َ
َ
َ
شاب ِمنُْه
ِم ْن ا ْم َرأِتِه نكهت يف َو ْجِهِه ،فُي ُ
شاِرُبهُ».
فقال :ما بال حلاؤكم أوفر من حلائنا؟
فقال عليه السالم:
«َوالَْبَل ُد َّ
الطِّي ُب خَ ْ
ي ُر ُج َنباُت ُه ِبإ ْذ ِن َرِّبِه

Ï

َو َّالذي َخُب َث ال خَ ْ
ي ُر ُج إ ّال َن ِكدًا».
فقال معاوية :حبقّي عليك إ ّال سكت،
فإّنه ابن علي بن أبي طالب ،فقال عليه
السالم:
«إ ْن عاَد ِت الَْع ْق َر ُب ُع ْدنا هَلا
حاض َرًة
َوكاَن ِت الَن ْع ُل هَلا ِ
َت
اسَتيَْقن ْ
َق ْد َعِل َم الَْع ْق َر ُب َو ْ
آخ َرةَ»
أ ْن ال هَلا ُدنْيا وال ِ
النص على األئمة
عن حممد بن عبد اهلل بن املطلب
الشيباني ،قال :حدثنا حممد أبو بكر بن
حدثنا حممد ابن
الدينوري ،قالّ :
هارون ّ
العباس املصري ،قال :حدثنا عبد اهلل بن
إبراهيم الغفاري ،قال :حدثنا حريز بن
عبد اهلل احلذاء ،قال :حدثنا إمساعيل بن
عبد اهلل ،قال :قال احلسني بن علي عليهما
السالم:
«لمَّا أنْز َ
هذِه اآلَيِة:
َل اهللُ تَباَر َك َوتَعاىل ِ
((...ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ.))...
ُ
هلل َصّلى اهلل َعَليِْه َوآِلِه
َسألْ ُت َر ُسو ُل ا ِ
َو َسلَّم َع ْن تَأِويِلهاَ ،ف َ
قال :واهلل ما عنى
غريكم ،وأنتم أولوا األرحام ،فإذا مت
فأبوك علي أوىل بي ومبكاني ،فإذا مضى
أبوك ،فأخوك احلسن أوىل به ،فإذا مضى
احلسن فأنت أوىل بهُ ،قلْ ُتَ :يا َر ُس َ
هلل
ول ا ِ
َف َم ْن َب ْعدي أ ْوىل بي؟
قالَ :
ابنك علي أوىل بك من بعدك،
فإذا مضى فابنه حممد أوىل به من بعده،
حممد فابنه جعفر أوىل به
فإذا مضى
ّ
ومبكانه من بعده ،فإذا مضى جعفر فابنه
موسى أوىل من بعده ،فإذا مضى موسى
فابنه علي أوىل به من بعده ،فإذا مضى
علي فابنه حممد أوىل به من بعده؛ فإذا اهلل شفاعيت».
مضى حممد فابنه علي أوىل به من بعده،
فإذا مضى علي فابنه احلسن أوىل به من
تفسير( :تبدل األرض غير األرض)
بعده ،فإذا مضى احلسن وقعت الغيبة يف
عن ثوير بن أبي فاختة ،قال :قال
التاسع من ولدك ،فهذه األئمة التّسعة من احلسني بن علي عليهما السالم يف قوله
صلبك أعطاهم اهلل علمي وفهمي ،طينتهم تعاىل:
من طينيت ،ما لقوم يؤذوني فيهم ،ال أناهلم
((ﮡ ﮢ ﮣ.))...

بن عمران الدقاق ،قال :حدثنا حممد بن
أبي عبد اهلل الكويف ،قال :حدثنا سهل
بن زياد اآلدمي ،عن عبد العظيم بن عبد
اهلل احلسين ،قال :حدثين سيدي علي بن
حممد ابن علي الرضا ،عن أبيه حممد
بن علي ،عن أبيه الرضا ،عن آبائه ،عن
احلسني بن علي عليهما السالم قال:
« َق َ
هلل صلى اهلل عليه وآله
ال َر ُسو ُل ا ِ
إن أبا بكر مين مبنزلة السمع ،وإن
وسلمّ :
عمر مين مبنزلة البصر ،وإن عثمان مين
مبنزلة الفؤاد ،قال:
ْدُه
َفَل ّما َ
كان ِم َن الَغ ِد َد َخلْ ُت َعَليِْه َو ِعن َ
الس َ
ال ُم َوأبو َب ْك ُر َو ُع َم ُر
ْمن َ
ري املُؤ ِ
أم ُ
ني َعَليِْه َّ
َو ُعثْما ُنَ ،ف ُقلْ ُت َلهُ :يا أَبه سمَ ِ ْعت َ
ُك َتقُو ُل يف
أصحاِب َك ه ُؤالِء َق ْو ًال َفما ُهَو؟».
ْ
فقال صلى اهلل عليه وآله وسلم :نعم،
ثم أشار إليهم فقال :هم السمع والبصر
والفؤاد ،وُيسألون عن وصّيي هذا ــ وأشار
علي عليه السالم ــ ثم قال :إن اهلل ع ّز
إىل ّ
وجل يقول:
((...ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ)).
أميت
ثم قال :وعزّة رّبي ّ
إن مجيع ّ
ملوقوفون يوم القيامة ومسؤولون عن واليته،
وذلك قول اهلل ع ّز ّ
وجل:
((ﰆﰇ ﰈ ﰉ)).
بيانّ :
لعل مراده يف تأويل بطن اآلية أّنهم
لشدة خلطتهم ظاهرًاّ ،
واطالعهم على ما
ّ
أبداه يف أمري املؤمنني عليه السالم مبنزلة
احلجة
السمع والبصر والفؤاد ،فتكون
ّ
ّ
عليهم أ ّ
خصا بالذكر يف (تلك اآلية
مت ،ولذا ّ
مع عموم السؤال جلميع املكّلفني).
تفسير( :كهيعص)
قال اإلمام احلسني بن علي عليهما
السالم ملا سأله رجل عن معنى قوله تعاىل:
َس ْب َعَليْها ُّ
الذُن ُ
ض مَلْ ُت ْكت َ
«َي ْعين ِبأ ْر ٍ
وب(( ،ﭑ)).
بات َكما َدحاها
باِرَزًة َليْ َس ْت َعَليْها ِجبا ٌل َو َال َن ٌ
«َل ْو َف َّس ْرتُها َل َك لمََ َشيْ َت َعَلى املاءِ».
أو َل َم َّرٍة».
َّ
تفسير قوله تعالى( :وأمر أهلك
بالصالة)
تفسير قوله تعالى( :إن السمع
عن علي بن إبراهيم يف تفسريه يف قوله
والبصر والفؤاد)
تعاىل:
عن ابي القاسم علي بن أمحد بن حممد

((ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ.))...
قال :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم جييء ّ
كل يوم عند صالة الفجر حتّى
يأتي باب علي وفاطمة واحلسن واحلسني
عليهم السالم فيقول« :السالم عليكم
ورمحة اهلل وبركاته».
السال ُم يا َر ُس َ
هلل
ول ا ِ
فيقولونَ« :و َعَليْ َك ّ
هلل َوَب َركاُتهُ».
َورَحمْ َ ُة ا ِ
«الصالة يرمحكم اهلل».
فيقولّ :
«الصلوة،
ث ّم يأخذ بعضادتي الباب يقولّ :
الصلوة يرمحكم اهلل:
ّ
((...ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)).
فلم يزل يفعل ذلك كل يوم إذا شاهد
املدينة حتّى فارق الدنيا.
وعن علي بن إبراهيم يف رواية أبي
اجلارود ،عن أبي جعفر عليه السالم قال:
خيص أهله دون
«فإن اهلل أمره أن
ّ
ّ
الناس؛ ليعلم الناس أن ألهل حممد صلى
اهلل عليه وآله وسلم عند اهلل منزلة خاصة
ليست للناس ،إذ أمرهم مع الناس عامة ثم
أمرهم خاصة ،فلما أنزل هذه اآلية.
عن حممد بن العباس ،قال :حدثنا
أمحد بن حممد بن سعيد عن احلسن
بن علي بن بزيع ،عن إمساعيل بن ّ
بشار
اهلامشي ،عن قنرب بن حممد األعشى ،عن
هاشم بن الربيد ،عن زيد بن علي ،عن أبيه،
عن جده عليهم السالم قال:
هلل َصّلى اهللُ َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّم
َ
«كان َر ُسو ُل ا ِ
أم َسَل َمِة َفأِت َي بحِ َ ري َرٍة َف َدعا َعِلّياً
يف َبيْ ِت ِّ
فاط َمَة َوالحَْ َس َن َوالحْ ُ َسينَْ
السالم َو ِ
َعَليِْه َّ
السالم ،فأَكلُوا ِمنْها ُث َّم َجلَّ َل َعَليِْه ْم
َعَليِْه ُم ّ
ُ
ِكساًء َخيْبرَ ِ ّيًا ُث َّم َ
قال :مَّ
(إنا ُي ِري ُد اهلل ِلُي ْذ ِه َب
س َوُي َطِّه َر ُك ْم ت ْ
َطِهريا».
َعنْ ُك ُم ِّ
الر ْج َ
فقالت أم سلمة :وأنا منهم يا رسول اهلل؟
قال« :أنت إىل خري».
ـــــــــــــــــ
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في رحاب علوم القرآن

عندما نقرأ القرآن الكريم نرى فيه
مجيع العلوم ،العلوم السابقة والالحقة.
وإذا نظرنا بعمق إىل هذا الكتاب
السماوي اهلادي ،نرى له معاني كثرية ال
ميكن استيعابها إال بوجود القرينة الثانية،
أال وهي عرتة النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم أهل بيته عليهم السالم.
معنى القرآن لغة
أوال :املقروء املكتوب:
يقال قرأ الرسالة قراءة وقرآنا ،أن نطق
باملكتوب فيها ومنه قوله تعاىل:
((ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ)).

()1

واألقرأ معناه األفصح.
ثانيا اجلمع:
ويسمى قرآنا ألنه جيمع السور فيضمها،
وقال ابن األثري األصل يف لفظة القرآن هو

Ñ

اجلمع ،وكل شيء مجعته فقد قرآته ومسي
قرآنا ألنه مجع القصص ،واألمر والنهي،
والوعد والوعيد ،واآليات والسور ،بعضها
إىل بعض ،وقال الراغب األصفهاني يف
مفرداته (والقراءة ضم احلروف والكلمات
بعضها إىل بعض يف الرتتيل وليس يقال
ذلك لكل مجع) ،يعين أنه ال يقال قرأت
القوم حني مجعتهم.
اسم لكتاب اهلل العزيز
روي عن الشافعي أنه قال( :القرآن
اسم وليس مبهموز لكتاب اهلل مثل التوراة
واإلجنيل ،قال أبو عمرو بن العالء :ال يهمز
القرآن ،وقال الراغب يف القرآن مصدر:
حنو كفران ورجحان) ،وما ذهب إليه ابن
األثري وغريه من اللغويني من أن األصل يف
القرآن اجلمع هو أقرب للمعاني اسنجاما
ومناسبة مع واقع القرآن الكريم.

القرآن اصطالحًا
حقيقة القرآن الكريم أمسى وأشهر من
أن يع ّرف ولكن جرت سنة اللغويني واملعنيني
أن يعرفوه منها:
أ :قال الغزالي :القرآن الكريم ،هو
الكالئم القائم بذات اهلل تعاىل ،وما نقل
إلينا بني دفيت املصحف ،نقال متواترًا.
ب :قال الرزدوي :القرآن هو الكتاب
املنزل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم املكتوب يف املصاحف ،املنقول إلينا
نقال متواترًا ال شبهة فيه.
ج :قال حممود شلتوت :القرآن الكريم
هو وحي اهلل املنزل على النيب حممد صلى
اهلل عليه وآله وسلم بلفظ عربي منقوال
إلينا بالتواتر.
علوم القرآن الكريم
هلذا الكتاب الكريم جاللة وقدر

علم اإلعراب والبالغة:

عظيمني وقد اهتم به مجيع علماء األمة البعض أسباب النزول حسب مبتغاهم وإرادة
بركنيها وتنافسوا وتسابقوا على توضيح بعض السالطني إلخفاء حقيقة تارخيية أو
يعترب القرآن الكريم هو األصل واملصدر
الكثري من جوانب الكتاب الكريم ،وقد فضيلة أئمة أهل البيت عليهم السالم.
األساسي للعديد من النحاة واللغويني،
قسمت علومه كالتالي:
فيعتربونه مرجعهم ملعرفة خطأ القول من
علم الناسخ والمنسوخ:
علم التفسير:
النسخ يعين اإلزالة ،ومنه قوله ع ّز صوابه وأهل البالغة يستهدونه ملعرفة
حماسن الصياغة وموازين البالغة.
وهو الكشف واإلظهار ،أو بيان معنى وجل:
اآلية وشأنها وظروفها.
ويعترب أمري املؤمنني علي بن أبي طالب
((...ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
(وحقيقة لقد انقسمت األمة يف التفسري
عليه السالم هو أمري البالغة والنحو وكان
()2
ﮝ ﮞ ﮟ.))...
ألنها تركت الثقل اآلخر عرتة النيب صلى
تلميذه أبو األسود الدؤلي رائد يف تنقيط
وينظر أيضا لو كان أن آية من اآليات
اهلل عليه وآله وسلم أهل بيته عليهم السالم
القرآن الكريم وحنوه فينظر للقرآن الكريم
فتشكلت مدارس وآراء يف التفسري أبعدت تبني انتهاء حكم تضمنته آية أخرى وانقضاء
باعتباره نصا عربيا يف درجة الكمال
املعنى عن اجلوهر ولكن هذا العلم ظل أجله ورفعه.
وإتساقا مع القواعد النحوية واإلعجاز يف
حمط أنظار اجلميع وكان منطلقا للعديد
وأهمية هذا العلم كبرية ،كونها تفيد فيم النظم والبالغة.
عرفة ثبوت حكم اآلية أو ارتفاعه قال أمري
من العلوم).
علم الرسم القرآني:
املؤمنني علي عليه السالم لقاض:
علم آيات األحكام:
علم يبحث يف اللفظ والكتابة باعتباره
«أتعرف الناسخ واملنسوخ؟؟».
وهو علم يهتم باآليات احملكمة ويستند
لفظا عربيا مكتوبا خبط وشكل خاص وال
إىل أساس القرآن ،والسنة واإلمجاع
فقال القاضي :ال ..فقال أمري املؤمنني جيوز خمالفة رمسه حسب االصطالحات
والعقل وقد اختلف العلماء يف بعض املصادر علي عليه السالم:
من حيث اخلط واإلمالء وبهذا يسمى علم
التشريعية.
«هلكت وأهلكت».
الرسم القرآني.
علم المكي والمدني:
فعلم الناسخ واملنسوخ له أهمية خاصة
علم القراءات:
وهو النظر إىل القرآن الكريم ،من حيث
ومعرفة
والتفسري
وللقضاء
للفقه
بالنسبة
وينظر إليه باعتباره كالما يتلفظ به
نزوله إىل قلب الرسول األعظم ،مرة باعتبار
األحكام.
بشكل خاص والبحث يف أنواع القراءات
(زمان) نزول آياته ،قبل اهلجرة من مكة إىل
علم المحكم والمتشابه:
املروية واملعتربة واختالفاتها ومستويات
املدينة أو بعدها ،ومرة باعتبار (املكان) ما
يعترب القرآن الكريم أنه كله حمكم إذا االختالف والقراءة ،وكون ما هي القراءة
نزل منها يف مكة سواء قبل اهلجرة أو بعدها
وما نزل باملدينة املنورة أو سائر األماكن قصد باملعنى اإلتقان وعدم تطرق النقص املثلى.
واألحوال ،ومرة باعتبار (األشخاص) واالختالف فيه ،قال تعاىل:
وبهذا يعترب القرآن الكريم بعد كونه
()3
((ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ.))...
املخاطبني بآياته وكونهم مكيني أو مدنيني.
كتاب هداية للبشر ،والوحي اإلهلي،
علم اإلعجاز:
وميكن االعتبار أيضا أن القرآن كله والوسيلة لتنظيم اجملتمع اإلنساني ،وهو
مبا أن القرآن الكريم هو حجة على مجيع متشابه ،إذا أريد من املتشابه معنى تشابه مفجر جلميع العلوم ،قربت أم بعدت،
البشر ،ألنه من اهلل تعاىل ،ودليل كونه من اآليات يف احلق والصدق والبالغة النظمية وسبحانه وتعاىل القائل:
()6
اهلل سبحانه ،صارت هناك وجوه إعجاز يف ووجوه اإلعجاز:
((...ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ.))...
القرآن الكريم أدلة على اهلل سبحانه وهو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
( )1سورة القيامة ،اآلية.18 :
()4
صار دليل صدق النبوة الطاهرة صلى اهلل ﭮ.))...
( )2سورة احلج ،اآلية.52 :
عليه وآله وسلم وقد تكفل علم اإلعجاز
وقال تعاىل:
( )3سورة هود ،اآلية.1 :
ببيان اإلعجاز يف القرآن الكريم وإظهارها
( )4سورة الزمر ،اآلية.23 :
((ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
واملعجزة واحلاجة إليها.
()5
( )5سورة آل عمران ،اآلية.7 :
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ.))...
علم أسباب النزول:
( )6سورة األنعام ،اآلية.38 :
فبذلك قسم القرآن إىل آيات حمكمات
وهو العلم الذي يتكفل بالكشف عن
وأخر متشابهات ،فعلم احملكم واملتشابه:
األحداث التارخيية والوقائع اليت كانت
هو الذي يتوىل التفريق بني حمكم اآليات
من دواعي نزول القرآن الكريم وهذا العلم
ومتشابهها.
فوجه
اختلف فيه أرباب التفسري أيضا ّ

Ò

على ضفاف نهج البالغة

املخفّون واملثقلون يف هنج البالغة
قال اإلمام أمري املؤمنني عليه الس�ل�ام:
���اعَة
أمام ُكمَّ ،
ّ
الس َ
«ف���إن الغاَي���َة َ
وإن َوراَء ُكم ّ
ت ُدو ُك���م .خَ َ
حَ ْ
مَّ���ا ُينتَظ���ر
َلحقُ���واَ ،فإن
تفَّف���وا ت َ
آخ ُر ُكم».
ِبَأّوِل ُكم ِ
إن
قال الس���يد الشريف الرضي :أقولّ :
هذا ال���كالم لو وزن بعد كالم اهلل س���بحانه
وبعد كالم رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وآله
وبرز عليه س���ابقًا
بكل كالم ملال به راجحًاَّ ،
فأم���ا قوله عليه الس�ل�ام« :ختففوا تلحقوا»
ّ
ً
ّ
فم���ا مسع كالم أقل منه مس���موعا وال أكثر
من���ه حمصو ًال وم���ا أبعد غورها م���ن كلمة!
وأنق���ع نطفته���ا م���ن حكم���ة! وق���د نبهنا يف
كت���اب «اخلصائ���ص» عل���ى عظ���م قدره���ا
وشرف جوهرها.
تخففوا تلحقوا
ورد ه���ذا ال���كالم ضمن س���ياق اخلطبة
 ،167حي���ث تضمنت تلك اخلطبة مثل هذه
العبارات مع بعض الفوارق الطفيفة .والذي
يفه���م م���ن كالم املرح���وم الس���يد الش���ريف
أن اإلمام (عليه الس�ل�ام) قد ألقى
الرضي ّ
ه���ذه اخلطبة أوائل ما آل���ت إليه اخلالفة،
أن
بينم���ا يفهم من كتاب «مطالب الس���ؤول» ّ
ه���ذه اخلطبة هي إمتداد للخطبة الس���ابقة
وتع ّرض لذات املطالب.
ف���إن ه���ذا القس���م م���ن
عل���ى كل ح���ال َّ
اخلطب���ة ـ والذي ال يتج���اوز بضعة عبارات
ـ وعلى حد تعبري السيد الرضي لو وزن
بع���د كالم اهلل وبع���د كالم رس���ول
اهلل(صل���ى اهلل عليه وآله)
مل���ال ب���ه راجح���ًا!

واحلق ان األمر كذلك حقًا ماهذه الفصاحة
تتعرض ملثل هذه
والبالغة يف كلمات قصار َّ
احلقائق السامية!
ينب���ه أبن���اء األُ ّم���ة ب���ادئ األمر
فاإلم���ام ِّ
إىل مفه���وم املع���اد وحمكمة الع���دل اإلهلي
ليلف���ت إنتباههم من خ�ل�ال ذلك إىل عظم
املس���ؤوليات والوظائف ال�ت�ي ينبغي هلم أن
ينهضوا بها يف خالفته ،وحيذرهم من كافة
ألوان النفاق والتش���تت والفرق���ة والنكوص
عن إداء الواجبات .وأخريًا يذكرهم بالعاقبة
ال�ت�ي تنتظرهم بع���د العرض عل���ى اهلل يوم
وأما النار «فإن الغاية
فأما اجلنّة ّ
القيام���ةّ ،
أمامكم ،وإن وراءكم الساعة حتدوكم».
والتعبري بـ «الغاية» (عاقبة األمر) بشأن
ألن احلياة يف الدنيا
القيام���ة واجلنّة والنار ّ
مّ���ا ه���ي مقدمة للحياة األبدي���ة يف العامل
إن
اآلخ���ر .فقوله(عليه الس�ل�ام)« :فان الغاية
أمامكم» يعين عدم وجود الشك والريب يف
أن م���آل االُم���ور هناك وليس ألح���د الفرار
عن ذلك املآب.
صرح
ّ
وأم���ا التعب�ي�ر بـ «الس���اعة» فق���د َّ
بعض ش���ارحي نهج البالغة بأّنه إشارة إىل
القيام���ة الصغرى; أى امل���وت .فقوله(عليه
أن عوام���ل
الس�ل�ام)« :وراءك���م» يفي���د َّ
مَّ���ا تكم���ن وراء اإلنس���ان،
امل���وت إن
فه���ى تس���وق اإلنس���ان م���ن الطفولة
إىل الش���باب وم���ن الش���باب إىل
الكهولة والش���يخوخة وأخريًا من
الشيخوخة إىل انقطاع احلياة.
ص���رح البعض اآلخر
يف حني َّ
ب���أن امل���راد بـ «الس���اعة» هو
ّ

س���اعات الليل والنهار وكأّنها األمر الصارم
ال���ذي كم���ن خل���ف اإلنس���ان ويس���وقه إىل
حتف���ه .ولي���س هناك م���ن ف���وارق تذكر بني
هذي���ن التفس�ي�رين حي���ث مؤداهم���ا واحد.
وباالس���تناد إىل أن كلمة «حتدوكم» املشتقة
من مادة «حدو» مبعنى «السوق والدفع حنو
الشيء».
ف���إن ال���ذي يتب���ادر إىل الذه���ن ه���و أن
َّ
تقل���ب اللي���ل والنهار والش���هر والس���نة رغم
تقريبها اإلنس���ان من وصول أجله وانقطاع
حيات���ه ،غ�ي�ر أّنه���ا تش���كل عوام���ل غفلت���ه
بفع���ل اختالطها بزخ���ارف الدنيا وزبرجها.
أن هذه العب���ارة اليت تصدرت
فالواق���ع هو ّ
ال���كالم رغ���م قصره���ا ق���د أش���ارت إىل
القيام���ة الك�ب�رى إىل جانب إش���ارتها إىل
يعد املس���تمع
القيامة الصغرى; األمر الذي ّ
لإلصغاء إىل املرحلة الالحقة.
ف���أورد علي���ه الس�ل�ام ه���ذه اجلمل���ة
املقتضب���ة العميقة املعنى« :ختففوا تلحقوا»
ع���ادة إذا م���ا انطلق���ت قافلة
م���ن الن���اس إىل م���كان
وواجه���ت ه���ذه القافل���ة
بعض املنعطفات اليت ال
ميكن اجتيازها بس���هولة
ف���إن أولئ���ك األف���راد
َّ
املثقل�ي�ن باألمحال غالباً

م���ا يتخلف���ون ع���ن القافل���ة اليت ال يس���عها
الوق���وف م���ن أج���ل ف���رد أو بضع���ة أف���راد
ف�ل�ا يكون أمامها س���وى جت���اوز ذلك الفرد
أم���ا ذلك الفرد
ومواصلة الس�ي�ر واحلركةّ .
الذي ختلف عن القافلة َّ
فإنه س���يكون لقمة
س���ائغة لقط���اع الط���رق واللص���وص وذئاب
يش���ق املخف���ون طريقهم
الصح���راء ،بينم���ا ّ
بس���رعة جتعلهم يصلون إىل هدفهم أس���رع
م���ن اجلمي���ع .وه���ذا هو ح���ال ب�ن�ي آدم يف
ش���دوا
ه���ذه الدني���ا ،فه���م مس���افرون وقد ّ
الرح���ال إىل احلي���اة األبدي���ة ال�ت�ي تعقّ���ب
امل���وت .فم���ن ثق���ل محل���ه م���ن مت���اع الدنيا
أما
وحطامها كان لقمة س���ائغة للش���يطانّ ،
أهل الورع والزهد والتقوى َّ
فإنهم س���يحثون
اخلطى سريعًا لينالوا سعادة اآلخرة والفوز
باخللود.
وقد أّكد اإلمام عليه السالم هذا املعنى
يف اخلطب���ة  204ح�ي�ن ن���ادى أصحاب���ه:
«جته���زوا ـ رمحك���م اهلل ـ فق���د ن���ودي فيكم
َّ
فإن
بالرحي���ل وأقّلوا ال ُعرجة عل���ى الدنياَّ ...
أمامكم عقبة كؤودا ومنازل خموفة مهولة».
وق���د ش���به بع���ض ش��� ّراح نه���ج البالغة
اإلنس���ان باملس���افر الذي جيوب البحر وهو
يواج���ه أمواجه العاتية حيث س���يكون الغرق
مصريه احلتمي إذا مل خيف مؤونة سفينته.
وقد شبهوا قلب اإلنسان بهذه السفينة ،اليت
س���تواجه الغرق
ال حمالة إذا ما
أثقل ذلك القلب
حب���ب الــــــــــدني���ا
ِّ
واالنغمـــــــ���اس يف
الشهوات.
وأخ�ي�رًا خيتتم

اإلم���ام عل���ي عليه الس�ل�ام خطبت���ه بقوله:
«فإمن���ا ينتظ���ر بأولكم آخرك���م» .وتدل هذه
أن عامل البشرية حبكم
العبارة بوضوح على ّ
القافل���ة الواحدة اليت تش���تمل على املقدمة
ـ اليت س���بقت باحلركة ـ والوسط واملؤخرة;
وه���ى تواص���ل مس�ي�رتها لتلتح���ق ّ
مؤخرتها
فإن قانون املوت
مبقدمتها ،وبعب���ارة اُخرى ّ
ال يع���رف احلص���ر واالس���تثناء وهو احملطة
اليت س���يتوقف عندها اجلمي���ع .وبناًء على
ف���إن عاقب���ة األول�ي�ن نذي���ر مبني
تق���دم َّ
م���ا ّ
لآلخرين.
عاقبة المثقلين
إن أه���م عام���ل يق���ف وراء خس���ران
َّ
طائف���ة م���ن الن���اس والذي تضمنت���ه كلمات
اإلمام(عليه الس�ل�ام) يف خطبته مَّ
إنا يكمن
يف إثق���ال كاهلها بالتكالب على متاع الدنيا
الزائ���د ع���ن حاجته���ا يف حياته���ا الدنيوي���ة
املتواضعة.
أن فردًا ينطلق للس���فر
ول���ك أن تفرض َّ
ليوم واحد وقد محل مقدارًا من اخلبز واملاء
والفاكهة مل���ا يكفيه لذلك اليوم ،بينما محل
اآلخ���ر ع���دة حقائ���ب وقد مأله���ا مبختلف
األطعم���ة واألش���ربة والفاكه���ة وانطلق إىل
س���فره .فم���ن البداهة أن ينطل���ق األول بكل
ه���دوء وخفة وخطى واثق���ة وحثيثة دون أن
يش���عر بالكل���ل والتع���ب ،يف حني س���ينقطع
نف���س الثان���ي وال يس���عه مواصل���ة الس�ي�ر
واحلرك���ة .وه���ذا ه���و املصري ال���ذي ينتظر
أولئك األفراد الذين جعلوا همهم يف الدنيا
ومتاعه���ا الزائ���ل وجعلوا ّ
يفك���رون ليل نهار
يف كيفية حفظ هذه األموال ،حتى أنس���تهم
ذك���ر اهلل ،ومل يكتفوا بذل���ك ففقدوا حتى
السكينة والطمأنينة يف حياتهم الدنيا.
ه���ذا وق���د تط���رق بع���ض ش��� ّراح
نهج البالغ���ة إىل قصة الصحابي
اجلليل س���لمان الفارسي رضي
اهلل عنه كش���اهد حي ومنوذج
لق���ول اإلم���ام عل���ي علي���ه

الس�ل�ام «ختففوا تلحقوا» وذلك حني نصب
والي���ًا عل���ى منطق���ة املدائ���ن فرك���ب دابت���ه
وانطل���ق مبفرده إليها .فاتصل باملدائن خرب
قدوم���ه ،فاس���تقبله أصن���اف الن���اس عل���ى
طبقاته���م ،فلما رأوه قالوا :أيها الش���يخ أين
خّلف���ت أمرين���ا؟ قال :ومن أمريك���م؟ قالوا:
األمري س���لمان الفارسي صاحب رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله .قال :ال أعرف األمري،
وأنا سلمان .فرتجلوا له وقادوا إليه املراكب
إن مح���اري هذا خري لي
والنجائ���ب .فقالّ :
وأوف���ق .فلم���ا دخ���ل البل���د أرادوا أن ينزلوه
دار اإلمارة قال :ولس���ت بأم�ي�ر .فنزل على
إلي صاحب
حانوت يف الس���وق وقال إدعوا ّ
احلان���وت فاس���تأجر من���ه .وكان مع���ه وطاء
جيل���س علي���ه ومطه���رة يتطّهر به���ا للصالة
أن
وع���كازة يعتم���د عليها يف املش���ي .فأتفق ّ
س���يال وق���ع يف البل���د فارتفع صي���اح النّاس
بالوي���ل والعوي���ل يقولون :وا أه�ل�اه وا ولداه
و وا م���االه ،فقام س���لمان ووض���ع وطائه يف
عاتقه وأخ���ذ مطهرته وعكازته بيده وإرتفع
على صعيد وقال :هكذا ينجو املخفّفون يوم
القيامة.
والطري���ف يف األم���ر م���ا ذك���ره الس���يد
أن هذا الكالم
الرض���ي رضي اهلل عنه م���ن ّ
ل���و وزن بع���د كالم اهلل س���بحانه وبع���د كالم
رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه بكل كالم
ملال به راجحًا .والس���يما قوله عليه السالم:
(ختففوا تلحقوا).
فم���ا أبع���د غورها وأعظمه���ا من حكمة
وموعظ���ة رغ���م قصره���ا; األمر ال���ذي دفع
بالس���يد الرض���ي رض���ي اهلل عن���ه إىل
اإلسهاب يف اخلوض يف تفاصيلها يف كتابه
«اخلصائص».

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

عن اإلمام زين العابدين عليه
السالم« :إن أرضاكم عند ال َّله
أسبغكم على عياله»
آداب التعامل بين الزوجين
إن أداء احلق الزوجي لوحده غري
كاف للوصول إىل أرقى مستويات العالقة
ٍ
ّ
يتحل كل
الوطيدة بني الطرفني طاملا مل
منهما باآلداب اإلسالمية البيتية ،والعلة
يف ذلك أن القيام باآلداب يلعب دورًا هامًا
يف تنمية عوامل املودة واالستمرار ويثمر
يف شتّى جماالت احلياة الزوجية ليبلغ بها
أمجل صورة ممكن أن تكون عليها ،وقد
أعد اللهَّ تعاىل على تلك اآلداب ثوابًا
ّ
وحث على االلتزام بها ونتعرف أوالً
ً
جزيال ّ
على آداب الزوجة مع زوجها.
آداب تعامل الزوجة مع الزوج
أوالً :خدمة زوجها
جاء عن النيب صلى اهلل عليه وآله:
«اميا امرأة رفعت من بيت زوجها شيئًا من

Õ

موضع إىل موضع تريد به صالحًا إال نظر
اللهَّ إليها ومن نظر اللهَّ إليه .مل ّ
يعذبه».
وعن الباقر عليه السالم« :اميا امرأة
خدمت زوجها سبعة أيام أغلق اللهَّ عنها
سبعة أبواب النار وفتح هلا مثانية أبواب
اجلنة تدخل من أّيها شاءت».
وعن الكاظم عليه السالم« :جهاد
املرأة حسن التبّعل» .ويف احلديث« :ما
من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إال
كان خريًا هلا من عبادة سنة صيام نهارها
وقيام ليلها».
ثانيًا :الصبر على أذيته
عن رسول اللهَّ صلى اهلل عليه وآله:
«من صربت على سوء خلق زوجها أعطاها
مثل ثواب آسيا بنت مزاحم».
وعن الباقر عليه السالم« :إن اللهَّ
ع ّز ّ
وجل كتب على الرجال اجلهاد وعلى
النساء اجلهاد ،فجهاد الرجل أن يبذل

ماله ودمه حتى يقتل يف سبيل اللهَّ وجهاد
املرأة أن تصرب على ما ترى من أذى زوجها
وغريته».
ثالثًا :اظهار المودة له في
أقوالها وأفعالها
يف احلديث عن الصادق عليه السالم
أنه قال« :جاء رجل إىل رسول اللهَّ صلى
اهلل عليه وآله فقال :إن لي زوجة إذا دخلت
تلقتين ،وإذا خرجت شّيعتين وإذا رأتين
يهمك؟ إن كنت تهتم
مهمومًا قالت :ما ّ
لرزقك فقد تكفل به غريك ،وإن كنت تهتم
بأمر آخرتك فزادك اللهَّ همًا فقال رسول
اللهَّ صلى اهلل عليه وآلهّ :
بشرها باجلنة
عمال اللهَّ ولك يف
وقل هلا :إنك عاملة من ّ
كل يوم أجر سبعني شهيدًا».
رابعًا :معاونته في الدين
والعبادة.
يف احلديث عن النيب األكرم صلى

اهلل عليه وآله« :اميا امرأة أعانت زوجها
على احلج واجلهاد أو طلب العلم أعطاها
اللهَّ من الثواب ما يعطي امرأة أيوب عليه
السالم.
التجمل له ،واظهار
خامسًا:
ّ
الهيئة الحسنة لها في عينه
واالبتعاد عما ينفّ ره وال يوافق ذوقه
مع معرفتها لما يرغب فيه وما
يرغب عنه.
وفيما ورد يف الرواية « :ال غنى بالزوجة
فيما بينها وبني زوجها املوافق هلا عن ثالث
وهن :صيانة نفسها عن كل دنس
خصال ّ
حتى يطمئن قلبه بها يف حال احملبوب
واملكروه ،وحياطته ليكون ذلك عاطفًا
عليها عند زّلة تكون منها ،واظهار العشق
له باخلالبة ،واهليئة احلسنة هلا يف عينه».
آداب تعامل الزوج مع الزوجة
أوالً :إطعامها بيده
عن النيب صلى اهلل عليه وآله« :إن
الرجل ليؤجر يف رفع اللقمة إىل يف
امرأته».
ثانيًا :الجلوس معها.
عن النيب صلى اهلل عليه وآله« :جلوس
املرء عند عياله أحب إىل اللهَّ تعاىل من
اعتكاف يف مسجدي هذا».
ثالثًا :خدمة البيت معها.
ويكفيك شاهدًا ما جرى يف بيت علي
وفاطمة حيث روي عن علي عليه السالم
قوله« :دخل علينا رسول اللهَّ صلى اهلل
عليه وآله وفاطمة عليها السالم جالسة
عند القدر وأنا أنقّي العدس ،قال :يا أبا
احلسن ،قلت :لّبيك يا رسول اللهَّ  ،قال:
امسع ،وما أقول إال ما أمر ربي ،ما من رجل
يعني امرأته يف بيتها إال كان له بكل شعرة
على بدنه ،عبادة سنة صيام نهارها وقيام
ليلها ،وأعطاه اللهَّ من الثواب ما أعطاه اللهَّ
الصابرين ،وداود النيب ويعقوب وعيسى
عليهم السالم ،يا علي من كان يف خدمة
عياله يف البيت ومل يأنف ،كتب اللهَّ امسه يف
ديوان الشهداء ،وكتب اللهَّ له بكل يوم وليلة

ثواب ألف شهيد ،وكتب له بكل قدم ثواب
حجة وعمرة ،وأعطاه اللهَّ تعاىل بكل عرق
يف جسده مدينة يف اجلنة .يا علي ،ساعة
يف خدمة البيت ،خري من عبادة ألف سنة،
وألف حج ،وألف عمرة ،وخري من عتق ألف
رقبة ،وألف غزوة ،وألف مريض عاده ،وألف
مجعة ،وألف جنازة ،وألف جائع يشبعهم،
وألف عار يكسوهم ،وألف فرس يوجهه يف
سبيل اللهَّ  ،وخري له من ألف دينار يتصدق
على املساكني ،وخري له من أن يقرأ التوراة
واإلجنيل والزبور والفرقان ،وخري له من
ألف أسري اشرتاها فأعتقها ،وخري له من
ألف بدنة يعطي للمساكني ،وال خيرج من
الدنيا حتى يرى مكانه من اجلنة .يا علي،
من مل يأنف من خدمة العيال دخل اجلنة
بغري حساب ،يا علي خدمة العيال كفارة
للكبائر ،ويطفىء غضب الرب ،ومهور حور
العني ،ويزيد يف احلسنات والدرجات ،يا
صديق أو شهيد أو
علي ،ال خيدم العيال إال ّ
رجل يريد اللهَّ به خري الدنيا واآلخرة».
رابعًا :الصبر على سوء خلقها
يف احلديث« :من صرب على سوء خلق
امرأته واحتسبه أعطاه اللهَّ تعاىل بكل يوم
وليلة يصرب عليها من الثواب ما أعطى
أيوب عليه السالم على بالئه وكان عليها
من الوزر يف كل يوم وليلة مثل رمل عاجل».
خامسًا :أن يوسع عليها في
النفقة ما دام قادرًا لكن ال يبلغ حد
اإلسراف
يقول زين العابدين عليه السالم« :إن
أرضاكم عند اللهَّ أسبغكم على عياله».
سادسًا :التجاوز عن عثراتها
من املمكن أن ختطىء املرأة كما الرجل
فال يكون ذلك مدعاة للعنف معها وإحلاق
األذية بها بل على العكس متامًا فليكن ملا
هو أقرب للتقوى من العفو والرمحة وإقالة
العثرة فقد تقدم يف بعض األحاديث قوله
عليه السالم« :وإن جهلت غفر هلا» .وإال
فإن الوقوف عند كل صغرية ال ميكن أن
تستمر معه احلياة الزوجية وتستقر به
العشرة .خصوصًا مع التوصية الواردة يف

حقّها حيث قال رسول اللهَّ صلى اهلل عليه
وآله« :أوصاني جربئيل عليه السالم باملرأة
حتى ظننت أنه ال ينبغي طالقها إال من
فاحشة بّينة».
سابعًا :استمالة قلبها
التجمل هلا وابداء
وهي تتم بأمور :أو ًال:
ّ
اهليئة احلسنة يف عينها حيث يؤكد اإلسالم
على التنظيف واألناقة وتزين الزوج لزوجته
مبا يتناسب معها وترضاه كما أن عليها
ذلك يف قباله.
عن احلسن بن جهم أنه قال :رأيت أبا
احلسن عليه السالم اختضب فقلت :جعلت
فداك اختضبت؟ فقال عليه السالم« :نعم
إن التهيئة مما يزيد يف عفة النساء ،ولقد
ترك النساء العفّة برتك أزواجهن التهيئة
ثم قال :أيس ّرك أن تراها على ما تراك
عليه إذا كنت على غري تهيئة؟ قلت :ال قال:
فهو ذاك».
ثانيًا وثالثا :المعاشرة الجميلة
والتوسيع في اإلنفاق عليها.
جاء عن الصادق عليه السالم قوله« :ال
غنى بالزوج عن ثالثة أشياء فيما بينه وبني
زوجته وهي املوافقة ليجتلب بها موافقتها
وحمبتها وهواها ،وحسن خلقه معها،
واستعماله استمالة قلبها باهليئة احلسنة
يف عينها وتوسعته عليها».
المودة
رابعًا :خطاب
ّ
حيث يقول النيب صلى اهلل عليه وآله:
«قول الرجل للمرأة إني أحّبك ال يذهب من
قلبها أبدًا».
وباإلمكان يف ختام تعداد هذه احلقوق
أن نضع ميزانًا توزن به الشخصية املؤمنة
عرب أدائها للحقوق املفروضة أو التقصري
بها وباخلصوص مع االلتفات إىل قول
رسول اللهَّ صلى اهلل عليه وآله« :أال خريكم
خريكم لنسائه وأنا خريكم لنسائي» .ويف
رواية أخرى« :أال خريكم خريكم ألهله وأنا
خريكم ألهلي».
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أخالقك هويتك

وه���ي املعنى الرات���ب يف القلب ،الباعث
عل���ى اإلقدام على األمور ب���أول خاطر ،من
دون توق���ف واس���تبطاء يف أتباعه���ا والعمل
بها.
وق���د عرفت أنه من لوازم ضعف النفس
وصغره���ا ،وه���و م���ن األب���واب العظيم���ة
للشيطان ،قد أهلك به كثريا من الناس.
ق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه
وس���لم« :العجلة من الش���يطان ،والتأني من
اهلل».
وق���د خاطب اهلل تعاىل نبي���ه صلى اهلل
عليه وآله وسلم بقوله:
((ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ.))...
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وق���د روي( :أن���ه مل���ا ول���د عيس���ى عليه
الس�ل�ام أت���ت الش���ياطني إبلي���س ،فقال���ت:
أصبح���ت األصن���ام ق���د نكس���ت رؤوس���ها،
فقال :هذا حادث قد حدث ،مكانكم ،فطار
حت���ى جاء خافقي األرض ،فلم جيد ش���يئا،
ثم وجد عيس���ى عليه الس�ل�ام قد ولد ،وإذا
باملالئك���ة ق���د حف���ت حول���ه ،فرج���ع إليهم،
فق���ال :إن نبي���ا قد ول���د البارحة ،ما محلت
أنث���ى قط وال وضع���ت إال وأن���ا حبضرتها،
إال هذا ،فيأسوا أن تعبد األصنام بعد هذه
الليل���ة ،ولكن ائتوا ب�ن�ي آدم من قبل العجلة
واخلفة).
والظواه���ر يف ذم العجل���ة أكث���ر م���ن أن
حتصى ،ولذل���ك أفتى بعض علم���اء العامة
باملن���ع م���ن التعجي���ل ملن خاف ف���وت صالة

اجلمعة ،والس���ر يف شدة ذمها :أن األعمال
ينبغ���ي أن تك���ون بع���د املعرف���ة والبص�ي�رة،
وهما موقوفان على التأمل واملهلة ،والعجلة
متن���ع من ذلك ،فمن يس���تعجل يف أمر يلقي
الشيطان شره عليه من حيث ال يدري.
والتجربة شاهدة بأن كل أمر يصدر على
العجل���ة يوجب الندامة واخلس���ران ،وكل ما
يص���در على التأن���ي والتثبت ال تعرض بعده
ندام���ة ،ب���ل يكون مرضيا ،وب���أن كل خفيف
عج���ول س���اقط عن العي���ون وال وقع له عند
القلوب.
واملتأم���ل يف األمور يعل���م أن العجلة هو
الس���بب األعظم لتبديل نعي���م اآلخرة وملك
األبد خبسائس الدنيا ومزخرفاتها.
فإن���ه ال ريب يف أن أحب اللذات وألذها

للنفس هو الغلبة واالستيالء ،ألنها من صفات
الربوبي���ة اليت هي مطلوب���ة بالطبع للنفوس
اجملردة والس���ر فيه :أن كل معلول من س���نخ
علته ،ويناس���بها يف صفاتها وآثارها ،وغاية
ابتهاجه أن يتصف مبثل كماالتها ،ولذا قيل:
(كل م���ا يص���در عن ش���يئ ال ميك���ن أن يكون
م���ن مجيع اجله���ات هو هو ،وال أن يكون من
مجيع اجلهات ليس هو ،بل من جهة هو هو،
ومن جهة ليس هو).
وال ري���ب يف أن مجيع املوجودات معلولة
للواجب س���بحانه ،صادرة عن حمض وجوده
ومرتش���حة ع���ن فيض���ه وج���وده ،فه���و غاية
ال���كل والكل طالب���ة حنو كماالت���ه ،إال أن ما
هو يف سلسلة الصدور إليه أقرب والواسطة
بينهما أقل ،تكون مناسبة له أمت وشوقه إىل
االتصاف بكماله أشد.
وال ري���ب يف أن الذوات اجمل���ردة النورية
ال�ت�ي ه���ي م���ن ع���امل األم���ر مقتبس���ة م���ن
مش���كاة ن���وره ،فله���ا غاي���ة الق���رب إلي���ه يف
سلس���لة الصدور ،فتكون شديدة الشوق إىل
اإلنصاف بنحو كماله.
والنفس اإلنسانية لكونها منها ومن عامل
األمر ــ كما قال اهلل تعاىل ــ:
((...ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ.))...
تك���ون مثلها يف الق���رب إليه تعاىل أو يف
املناس���بة له ،فلها غاية الش���وق يف االتصاف
بصفات���ه وكماالته ال�ت�ي من مجلته���ا الغلبة
واالس���تعالء ،وليس ذل���ك مذموما ،إذ ينبغي
ل���كل عبد أن يطلب مل���كا عظيما ال آخر له،
وس���عادة دائمي���ة ال نف���اد هلا ،وبق���اء ال فناء
في���ه ،وع���زا ال ذل معه ،وأمن���ا ال خوف فيه،
وغنى ال فقر معه ،وكماال ال نقصان فيه.
وهذه كلها من أوصاف الربوبية وطالبها
طالب للعلو والعز والكمال ال حمالة.
فاملذموم من الرئاسة واالستيالء إمنا هو
الغلط الذي وقع للنفس بس���بب تغرير املعني
املبعد عن عامل األمر ،إذ حسدها على كونها
م���ن عامل األمر ،فأضلها وأغواها من طريق
العجلة ،فزين يف نظره امللك الفاني املش���وب
بأنواع اآلالم ،لكونه عاجال ،وصده عن امللك
املخلد الدائم الذي ال يشوبه كدر وال يقطعه
قاطع ،لكونه آجال.

واملسكني املخذول ابن آدم ملا خلق عجوال
راغبا يف العاجلة ،ملا جاءه املطرود من عامل
األمر ،وتوس���ل إليه بواسطة العجلة اليت يف
طبعه ،واس���تغواه بالعاجل���ة ،وأمال قلبه إىل
ع���دم االعتناء باآلجلة ،وزي���ن له احلاضرة،
ووع���ده بالغ���رور وبالتمين عل���ى اهلل يف باب
اآلخرة ،فاخندع بغروره واشتغل بطلب ملك
الدنيا ومزخرفاتها مع فنائها ،وترك سلطنة
اآلخرة مع بقائها ،ومل يتأمل املس���كني يف أن
مل���ك الدنيا ورئاس���تها ليس كم���اال وال علوا
واس���تيالء يف احلقيق���ة ،بل ه���و صفة نقض
يص���ده ع���ن الكم���ال احلقيق���ي والرئاس���ة
املعنوية.
فإن���ه ال ريب يف أن احلب والعش���ق صفة
كم���ال ،ولك���ن إذا وقع يف موقع���ه ،وذلك إذا
كان احملبوب شريفا كامال يف ذاته وصفاته،
فحب اهلل سبحانه أشرف الصفات الكمالية،
وحب اجلمادات وخسائس احليوانات أخس
الرذائ���ل النفس���ية ،ف���كل م���ن كان جاه�ل�ا
حبقائ���ق األمور ينخدع بغروره ،وخيتار امللك
العاجل الفاني على السلطنة األجلة الباقية،
وأما الع���امل املوفق فال يتدىل حببل غروره،
إذ علم مداخ���ل َمكره ،فأعرض عن العاجلة
واختار األجلة.
وملا اس���تطار مكر اللعني يف كافة اخللق،
أرس���ل اهلل إليهم األنبياء ،واشتغلوا بدعوتهم
من املل���ك اجملازي الذي ال أصل له وال دوام
أن سلم إىل امللك احلقيقي الذي ال زوال له
أصال ،فنادوا فيهم:
((ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ)).
وذم���وا من اخت���ار العاجل���ة الفانية على
اآلخرة الباقية ،كما قال سبحانه:
((ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ)).
وقال تعاىل:
((ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ)).
فالغرض من بعثة الرس���ل ليس إال دعوة
اخلل���ق إىل املل���ك املخلد ،ليكون���وا ملوكا يف

اآلخرة بس���بب القرب من اهلل تعاىل ،ودرك
بق���اء ال فناء فيه ،وعز ال ذل معه ،وقرة عني
أخفيت ال يعلمها أحد.
والش���يطان يدعوه���م من طري���ق العجلة
إىل مل���ك الدنيا الفاني ،لعلمه بأن ما مسى
مل���ك الدني���ا ،م���ع أنه ال يس���لم وال خيلو عن
املنازع���ات واملك���درات وط���ول اهلم���وم يف
التدب�ي�رات ،يفوت به ملك اآلخرة ،إذ الدنيا
واآلخرة ضرتان.
ب���ل يف���وت به املل���ك احلاض���رة الذي هو
الزه���د يف الدني���ا ،إذ معن���اه أن ميلك العبد
ش���هوته وغضب���ه ،فينق���ادان لباع���ث الدي���ن
وإشارة اإلميان.
وه���ذا مل���ك باالس���تحقاق ،إذ ب���ه يصري
صاحب���ه ح���را ،وباس���تيالء الش���هوة يص�ي�ر
عبدا لبطنه وفرجه وس���ائر أعضائه ،فيكون
مس���خرا مثل البهيمة ،مملوكا يس���خره زمام
الش���هوة ،أخ���ذ املخنق���ة إىل حي���ث يري���د
ويهوى.
فم���ا أعظم اغرتار اإلنس���ان ،إذ ظن أنه
ينال امللك بأن يصري مملوكا ،وينال الربوبية
بأن يصري عبدا.
ومثل هذا هل يكون إال معكوسا يف الدنيا
منكوسا يف اآلخرة؟
فقد ظهر أن منش���أ اخلس���ران يف الدنيا
واآلخرة هو العجلة.
عالج العجلة
أن يتذك���ر فس���ادها ،وس���وء عاقبته���ا،
وإجيابها للخفة واملهانة عند الناس ،وتأديتها
إىل الندامة واخلسران.
ثم يتذكر ش���رافة الوقار الذي هو ضده،
وكونه صفة األنبياء واألخيار ،فيوطن نفسه
عل���ى أال يرتكب فعال إال بعد التأمل واملهلة،
وال يرتك الطمأنينة والسكون باطنا وظاهرا
يف مجي���ع أفعاله وس���كناته ،ف���إذا فعل ذلك
مدة ،ولو بالتكلف واملشقة ،يصري ذلك عادة
ل���ه ،فتزول عنه ه���ذه الصفة ،وحتدث صفة
الوقار والسكينة.
ـــــــــــــــــــــــــ

املصدر :جامع السعادات للمحقق النراقي.
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مباحث عقائدية

اإلنسان مختار في
أعماله وأقواله وسلوكه
م���ن املس���ائل ال�ت�ي هل���ا عالق���ة بالعدل
اإلهل���ي ه���ي مس���ألة اجل�ب�ر والتفويض «أو
اجلرب واالختيار».
أن اإلنس���ان يف أعماله
يرى اجلربي���ون َّ
وأن حركات
وأقواله وس���لوكه ليس خمت���ارًا َّ
أعضائه أشبه باحلركات اجلربية يف أقسام
جهاز من األجهزة اآللية.
هذه الفكرة تثري يف ّ
الذهن هذا السؤال:
ترى كيف تنس���جم هذه الفكرة مع االعتقاد
بالع���دل اإلهلي؟ ولعل هذه هي الفكرة اليت
أن قلنا َّإنهم
حدت باألش���اعرة الذين س���بق َّ
ينكرون احلسن والقبح العقليني إىل القبول
أن
بفكرة اجلربيني عن إنكار عدالة اهلل ،إذ َّ
مع القب���ول بفكرة اجلربي�ي�ن ال يعود هناك
للعدالة اإلهلية أي مفهوم.
ب���د من التطرق
ولتوضي���ح هذا األمر ال ّ
عدة من مواضيع:
بد ّقة إىل ّ
مصدر االعتقاد بالجبرية
كل ش���خص ي���درك يف قرارة نفس���ه َّأنه
ح ّر يف اختاذ ما يشاء من قرارت.
فمث ً
ال يقرر أ ْن يقدم عونًا ماديًا لصديقه
الفالني ،أو ال يقدم له شيئا.
أو َّأن���ه عندم���ا يك���ون عطش���ان وي���رى
امل���اء أمام���ه ،له احلرية يف أ ْن يش���رب أو ال
يشرب.
ً
أن فالنا قد أس���اء إليه ،فله أ ْن يغفر
أو َّ
له أوال يغفر.
إن كل ش���خص مييز الي���د اليت ترتعش
َّ
بسبب الشيخوخة ،واليد اليت تتحرك وفق
إرادة صاحبها.
إذن ،ف���إذا كانت مس���ألة حري���ة اإلرادة
شعور عام يف اإلنسان ،ملاذا يذهب بعض

ÎÏ

الناس مذاهب جربية؟
إن لذل���ك أس���بابًا متع���ددة؛
بديه���ي َّ
أن للمحيط تأثريًا
حيث يالح���ظ اإلنس���ان َّ
يف األف���راد ،وكذل���ك الرتبي���ة ،والتّلق�ي�ن،
واإلعالم ،والثقافة االجتماعية.
كل ه���ذه تؤثر يف فكر اإلنس���ان وروحه،
أن احلال���ة االقتصادي���ة تك���ون أحيانًا
كم���ا َّ
باعث���ًا عل���ى س���لوك معني يف اإلنس���ان ،وال
ميكن أيضًا إغفال العامل الوراثي.
هذه ّ
الظروف مبجموعها جتعل اإلنسان
أن ال خي���ار له فيما يفع���ل ،مّ
وإنا هي
يظ���ن َّ
العوام���ل الذاتي���ة من الداخ���ل ومن اخلارج
تض���ع يدًا بي���د وحتملنا عل���ى القيام ببعض
األعمال اليت ربمّ ا مل نكن لنقدم عليها لوال
تلك العوامل.
َّ
هذه أُمور ميك���ن أن توصف بأنها وليدة
احمليط أو الظ���روف االقتصادية أو التعليم
املهمة
والرتبية أو الوراثة ،وهي من العوامل ّ
اليت تدفع بالفالسفة حنو اجلربية.
الرئيسية في خطأ
النّ قطة ّ
الجبريين
إن النّقط���ة الرئيس���ية ال�ت�ي يغفل عنها
َّ
(الدوافع)
هؤالء هي َّ
أن القضية ليست قضية ّ
و(العل���ل الناقص���ة) ،ب���ل هي قضي���ة (العلة
التّام���ة) و بعبارة أخرى ،ال أحد ينكر تأثري
(احمليط) و(الثقافة) و(العامل االقتصادي)
يف تفك���ر اإلنس���ان وأفعاله ،ولك���ن القضية
ه���ي َّأننا م���ع كل تلك العوام���ل نظل قادرين
عل���ى اختاذ القرار بغ�ي�ر إجبار ،بل مبحض

اختيارنا.
َّإننا ن���درك بكل جالء أننا حتى يف
حميط طاغوت���ي منحرف ،مل نكن جمربين
عل���ى االحن���راف ،ويف ذل���ك احملي���ط وتلك
الثقاف���ة كن���ا نس���تطيع أ ْن ال نرتش���ي ،وأ ْن
ال نرت���اد مواخ�ي�ر الفس���اد ،وأ ْن ال حني���ا
نفصل بني
حي���اة متحلل���ة ،لذل���ك علين���ا أ ْن ّ
(الظروف) و(العلة التّامة).
وهلذا كثريًا ما نرى أش���خاصًا ترعرعوا
يف حمي���ط عائل���ي مرف���ه ،أو يف حمي���ط
اجتماع���ي منحط ،أو َّأنه���م ورثوا موروثات
س���يئة ،ومع ذلك َّ
فإنهم فصلوا طريقهم عن
طريق اآلخرين،
بل ث���ار بعضهم حتى ضد احمليط الذي
عاش فيه.
فل���و كان اإلنس���ان ابن حميط���ه وثقافة
زمانه و إعالم عصره ،لكان على اجلميع أ ْن
خيضعوا لذلك احمليط ،وملا كانت هناك أية
ثورة ضد احمليط يف حماولة لتغيريه.
أن العوام���ل املذك���ورة
يتض���ح م���ن ه���ذا َّ
ليس���ت عوام���ل مصريي���ه حامس���ة ،بل هي
عوامل ممه���دة ،فاملصري األص���ل هو الذي
يصنعه اإلنسان بإرادته وقراره ،وهذا أشبه
م���ا يكون حبالنا يف عزمن���ا على الصيام يف
ف���إن ّ
كل ذّرة يف كياننا
صي���ف قائظ حارقّ ،
تطلب املاء باحلاح ،ولكننا إطاعة ألمر اهلل،
نتغاض���ى عن ّ
كل ذلك ونس���تمر يف صيامنا،
وق���د يكون هناك من يضع���ف أمام العطش

فال يصوم.
إن وراء ،مجيع العوامل
واخلالصة ه���ي َّ
ً
عام�ل�ا مصريي���ًا امس���ه حري���ة
والدواف���ع
ّ
اإلنسان يف اختاذ قراره.
والسياسي في
العامل االجتماعي
ّ
المذهب الجبري
إن مس���ألة (اجلرب والتفويض)
احلقيقة َّ
ق���د أس���يء اس���تعماهلا إس���اءة بالغ���ة عل���ى
امت���داد التاريخ ،واس���تطاعت عوامل ثانوية
كث�ي�رة أ ْن تق���ّوي جانب اجلرب وإن���كار حرية
إرادة اإلنسان من تلك العوامل.
ألف :العامل السياسي
كث�ي�ر م���ن احل���كام اجلباري���ن املعاندين
الذين سعوا إلطفاء مشاعل ثورة املستضعفني
إلدامة حكمهم غري املشروع ،كانوا يتعهدون
فك���رة اجلربية ويش���يعونها ،قائل�ي�ن :أننا ال
إن يد القدر وجربية
منلك حرية االختيار ،و َّ
التاري���خ متس���ك مبصائرنا ،ف���إذا كان بعض
أمريًا ،وبعض أس�ي�رًا ،ف���ذاك حكم القضاء
والقدر والتاريخ.
ال خيف���ى ما هلذا االجتاه يف التفكري من
تأث�ي�ر يف ختدير طبقات الش���عب ويف تأييد
اس���تمرار السياس���ات االس���تعمارية ،بينم���ا
أن مصائرنا ــ عقال وش���رعًا
احلقيق���ة ه���ي َّ
وإن القض���اء والق���در مبعن���ى
ـ���ـ يف أيدين���اَّ ،
اجل�ب�ر وس���لب اإلرادة ال وجود له ،فالقضاء
والقدر اإلهلي يتعينّ حبسب حركتنا وإرادتنا
وإمياننا وسعينا.
باء :العامل النّفسي
هناك أش���خاص ضعفاء وكساىل وغالباً
ما يكون اإلخفاق نصيبهم يف احلياة ،ولكنهم
ال يري���دون االع�ت�راف بهذه احلقيق���ة امل ّرة،
أن كس���لهم أو أخطاءه���م هي الس���بب
وه���ي َّ
يف إخفاقه���م ،لذل���ك ولكي يربئوا أنفس���هم،
يتمسكون بأذيال اجلربية ،ويضعون أوزارهم
على عاتق مصريه���م اإلجباري ،لعلهم بهذا
يعثرون على وسيلة متنحهم شيئًا من اهلدوء
الكاذب ،فيعت���ذرون قائلني :ماذا نفعل؟ لقد
حيك بس���اط حظنا منذ الي���وم األول باللون
األس���ود ،ولي���س مبق���دور مياه زم���زم وكوثر
أ ْن حتيل س���واده بياض���ًاَّ ،إننا كتلة من اهلمة
أن احلظ ال
واالس���تعداد ،ولكن مع األس���ف َّ
حيالفنا!

جيم :العامل االجتماعي
حي���ب بعض الن���اس أ ْن يكونوا أحرارًا يف
التمت���ع وإش���باع أهوائهم وارتكاب ما تش���اء
هلم رغباتهم احليوانية من اجلرائم واآلثام،
ويف الوق���ت نفس���ه يقنع���ون أنفس���هم َّ
بأنه���م
ليس���وا مذنب�ي�ن ،وخيدع���ون اجملتم���ع َّ
بأنهم
أبري���اء .وهنا يلجأون إىل عقي���دة اجلربية،
فيتذرعون يف أعماهلم َّ
بأنهم غري خمتارين!
إن كل هذا كذب
ولكنن���ا ،بالطب���ع ،نعل���م َّ
إن الذين يتذرعون به���ذا العذر
حم���ض ،ب���ل َّ
يؤمنون َّ
أن انغماس���هم
بأنه ال أس���اس له ،إ ّال َّ
يف الّلذائ���ذ الرخيصة ال تس���مح هلم بإعالن
هذه احلقيقة.
البد لنا يف س���عينا لبن���اء اجملتمع
لذل���ك ّ
بناء سليمًا أ ْن نكافح هذه املعتقدات اجلربية
واملق���والت ع���ن احلتمي���ة ال�ت�ي يس���تغلها
املستعمرون ،وتتخذ وسيلة لتسويغ اإلخفاق
الكاذب وإلفشاء الفساد يف اجملتمع.

القان���ون حنك���م بس���جنه أو بإعدام���ه ،ه���ذا
أش���به جبلبن���ا الصخ���ور ،ال�ت�ي تته���اوى من
اجلب���ال فتقت���ل الن���اس يف الطرق���ات ،إىل
احملكمة حملاكمتها!
فإذا كان اإلنس���ان غري خمتار يف أفعاله
وأن ما يفعله ليس بإرادته ،فلم كل هذا
ح ّقًاّ ،
التوبيخ والعتاب والشكوى واهلياج؟
إن ه���ذا الرأي العام لعق�ل�اء العامل دليل
َّ
ح���ي عل���ى حقيق���ة ك���ون اإلنس���ان يؤم���ن يف
أعماقه حبرية اإلرادة ،وكان دائمًا كذلك ،بل
َّإنه ال يس���تطيع أ ْن حييا يومًا واحدًا خبالف
ذلك ،وبغري أ ْن يدير عجلة حياته على حمور
هذا اإلميان.
 2ـ���ـ تض���اد منط���ق (اجلربي���ة) ومنط���ق
(الدين)
إن ال���كالم املذك���ور آنف���ًا كان يف تض���اد
َّ
اجلربية م���ع الرأي العام عند عقالء العامل،
س���واء الذين يدين���ون بدي���ن أو الذين ال دين
هلم إطالقًا.
كي���ف ميكن الق���ول بعدال���ة اهلل ثم نقول
َّإنها ال تناقض العقيدة اجلربية؟ كيف ميكن
ب���أن اهلل جي�ب�ر إنس���انًا عل���ى القيام
الق���ول َّ
بعمل ،ثم يعاقبه على ما فعل؟
وبن���اء عل���ى ذل���ك ،إذا قبلن���ا باملدرس���ة
اجلربي���ة ،ال يكون هناك معنى للقول بوجود
(الثواب) و(العقاب) و(اجلنة) و(النار).
كم���ا ال يك���ون هن���اك م���كان ملفاهيم مثل
(صحيفة األعمال) و(الس���ؤال) و(احلساب
اإلهلي) وما جاء يف القرآن من ذم املس���يئني
ألن اجلربيني
والثناء على احملس���نني ،وذلك َّ
يقولون :ال احملس���ن خمتار يف إحس���انه ،وال
املسيء خمتار يف أساءته.
فإن
ث���م َّإنن���ا إذا تغاضينا ع���ن كل ذلكَّ ،
أّول اتص���ال لن���ا بالدي���ن نواج���ه (التكلي���ف
واملس���ؤولية) ،ولك���ن ه���ل ميك���ن أ ْن نكل���ف
ش���خصًا بأي تكليف وحنمله مس���ؤولية ذلك
إذا مل يكن له اخليار فيما يفعل؟
أجي���وز أ ْن نأم���ر ش���خصًا مرتع���ش اليد
دون إرادة ب���أ ْن ال يفع���ل ذل���ك؟ أم ه���ل جيوز
أ ْن نطلب من شخص يتدحرج من سفح جبل
شديد االحندار أ ْن يتوقف وال ينحدر؟

حرية اإلرادة واالختيار
 1ـ���ـ الوج���دان الع���ام يف البش���ر يدحض
اجلربية
إذا اس���تطعنا أ ْن ننك���ر ّ
كل ش���يء فلي���س
أن
بإمكانن���ا أ ْن ننك���ر ه���ذه احلقيق���ة وه���ي َّ
مجي���ع اجملتمع���ات البش���رية س���واء أكان���ت
تعبد اهلل أم كانت مادية ،ش���رقية أم غربية،
قدمي���ة أم حديثة ،غني���ة أم فقرية ،متقدمة
أم متخلفةـ ،ومهما تكن ثقافتها فإّنها مجيعًا
وبدون اس���تثناء تؤيد ضرورة وجود (قانون)
أن الف���رد
يس���ود اجملتمع���ات البش���رية ،أي َّ
وأن ال���ذي خيالف
مس���ؤول أم���ام القان���ونَّ ،
القانون جيب أن يعاقب بشكل ما.
وإن س���لطة القان���ون ومس���ئولية األفراد
َّ
ومعاقب���ة املخال���ف أُم���ور متف���ق عليه���ا بني
مجي���ع عقالء العامل ،هذه املس���ألة هي اليت
نطلق عليها اس���م الرأي العام العاملي وتعترب
أوضح دليل على حرية إرادة اإلنسان ومتتعه
حبرية االختيار.
ً
أن إنس���انا يكون
فكي���ف ميكن أ ْن نصدق َّ
جم�ب�رًا يف إرادته وعمل���ه وال ميلك حرية يف
االختي���ار ،ثم نعتربه مس���ؤو ًال أمام القانون،
ف���إذا نق���ض القان���ون أتين���ا ب���ه إىل قاع���ة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احملكمة واس���تنطقناه ،ملاذا فعل هذا؟ وملاذا
املص���در :سلس���لة أص���ول الدي���ن للش���يخ ناصر
مل يفع���ل ذاك؟ وبع���د إثب���ات خروج���ه عل���ى مكارم الشريازي.
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أعالم الشيعة

علي بن حممد السمري
عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف
السفري الرابع لإلمام املهدي
علي بن
ه���و الش���يخ األجل أبو احلس���ن ّ
السيْمري).
ّ
الس َمري (وقيلَّ :
حممد َّ
حُ���دد لن���ا املص���ادر تاري���خ والدت���ه
ومل ت ّ
ومكانه���ا ،إ ّال أّن���ه م���ن أعالم الق���رن الرابع
اهلجري رضي اهلل عنه.
صفته

رج��� ٌل جليل م���ن أهل التق���وى واإلميان،
يكفي يف مسّو ش���أنه وعظي���م مكانته تقّل ُده
امله���دي املنتظر
العام���ة ع���ن اإلمام
ّ
للنياب���ة ّ
بنص منه
عج���ل اهلل تعاىل ف َر َجه الش���ريف ٍّ
ّ
س�ل�ام اهلل عليه ،مع وجود كوكبٍة من علماء
الشيعة وخيارهم يف زمانه.
وهو آخر وكالء اإلمام املمجدين وبوفاته
وقع���ت الغيب���ة الك�ب�رى وص���ارت الس���فارة
العام���ة واملرجعي���ة العظم���ى إىل الفقه���اء
السمري بفضله وعلمه،
العظام ،وقد ُع ِرف
ّ
وهو ممن وثقهم األئمة عليهم السالم وأثنوا
عليه وأم���روا بالرجوع إليه والعمل برواياته

ونصبوه وكي ً
ال وجعلوه مرجعا للشيعة.
مدة السفارة
ّ

الس���مري
ت���ولىّ الش���يخ أب���و احلس���ن َّ
الس�ل�ام
الس���فارة ب�ي�ن اإلمام
ّ
امله���دي عليه ّ
واألمة بعد وفاة السفري الثالث أبي القاسم
ّ
احلسني بن روح رضوان اهلل عليه يف شعبان
سنة  326هجرّية ملدة ثالث سنوات ،وبذلك
تكون سفارته أقصر السفارات.
وق���د أوصى إليه احلس�ي�ن بن روح فقام
مب���ا كان إلي���ه ،إىل أن لحَ ِ ق بالرفيق األعلى
يف النص���ف م���ن ش���عبان أيض���ًا س���نة 329
م���دة س���فارته ثالثة أعوام
هجرّي���ة ،فتكون ّ
كاملة ،غري أّيام.

مهمت���ه اإلهلّي���ة يف إب�ل�اغ
أّدى خالهل���ا ّ
الرسائل واحلوائج اليت كان الشيعة يبتغون
السالم ،ث ّم
إيصاهلا إىل اإلمام
ّ
املهدي عليه ّ
كان رض���وان اهلل عليه يعود عليهم باألجوبة
وقضاء حوائجهم من جهة اإلمام.

ومل ينفتح للس���مري خالل ه���ذا الزمان
القص�ي�ر بالنس���بة إىل أس�ل�افه القي���ام
بفعالي���ات موس���عة كال�ت�ي قام���وا به���ا ومل
يس���تطع أن يكتسب ذلك العمق والرسوخ يف
القواعد الش���عبية كالذي اكتس���بوه وإن كان
االعتقاد جباللته ووثاقته كاالعتقاد بهم.
ولع���ل لتل���ك الس���نوات املليئ���ة بالظل���م
ً
دخ�ل�ا كب�ي�رًا يف
واجل���ور وس���فك الدم���اء
كفكفة نش���اط هذا الس���فري وقل���ة فعالياته
ف���إن النش���اط االجتماع���ي يق�ت�رن وج���وده
دائم���ًا باجل���و املناس���ب والفرص���ة املؤاتية،
فمع صعوبة الزمان وكثرة احلوادث ال يبقى
هن���اك جم���ال مه���م ملث���ل عمله املب�ن�ي على
احلذور والكتمان.
وكان رض���وان اهلل تع���اىل علي���ه أح���د
حلقات الوصل واالتصال بني اإلمام أرواحنا
له الفداء ،وبني شيعته يف خمتلف األقطار،
وكان حيمل إليه الرسائل واحلقوق الشرعية
أو يتص���رف به���ا ب���رأي اإلمام صل���وات اهلل

وسالمه عليه وحسب حاجة األمة.
مضي احلس�ي�ن بن روح لس���بيله ،وكان آخر
يدعي مش���اهدة اإلمام
فاملقصود ّ
أن َمن ّ
ّ
فاس���تمرت الس���فارة اخلاص���ة تس���عة ونيابته وسفارته يف الَغيبة الكربى على غرار السفراء ،وبعد وفاته بدأت الغيبة الكربى.
وس���تون عاما وقيل س���بعون عامًا تقريبًا أي س���فرائه يف الغيبة الصغ���رى ..أي يكون نائبًا
ــ قال الش���يخ الوحي���د البهبهاني (قدس
إىل س���نة ( 329ه���ـ) ،وتع���رف ه���ذه الفرتة عن اإلمام س�ل�ام اهلل عليه يف أمور املسلمني سره)« :جاللته أشهر من أن يذكر».
كم���ا كان الن���واب األربعة رض���وان اهلل تعاىل
بالغيبة الصغرى.
القمي (قدس سره):
ــ قال الشيخ عباس ّ
ّ
فرت.
م
اب
كذ
فهو
عليهم،
ٌ ُ
«الش���يخ ّ
املعظم اجلليل أبو احلسن ،علي بن
مراسالته مع اإلمام عجل اهلل
ـ���ـ وقي���ل :أنه ال ي���راه أحد بع���د ذلك مع
حممد الس���مري رض���ي اهلل تعاىل عنه ،قام
ّ
تعالى فرجه الشريف
معرفة شخصه وإمنا يعرفه بعد غيابه.
بأمر النيابة».
قال علي بن حممد الس���مري :كتبت إليه
ـ���ـ وقي���ل :أن���ه ال ي���راه أح���د عل���ى وج���ه
علي النمازي الش���اهرودي
ــ قال الش���يخ ّ
عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف ،عما عندك النيابة.
(قدس سره)« :وثاقته وجاللته أشهر من أن
من العلوم ،فوقع عليه الس�ل�ام« :علمنا على
ـ���ـ وقي���ل :أن���ه ال ي���راه أح���د بص���ورة يذك���ر ،وأظهر من أن حيرر ،وهو كالش���مس
يف رابعة النهار».
ثالث���ة أوج���ه :م���اض ،وغابر ،وح���ادث ،أما مستمرة(.)1
املاض���ي فتفس�ي�ر؛ وأم���ا الغاب���ر ،فموقوف؛
ف���كان هذا آخر خط���اب خرج من اإلمام
وأم���ا احلادث؛ فقذف يف القل���وب ،ونقر يف
وفاته
املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه الش���ريف عن
األمس���اع ،وهو أفضل���ه ،وال نيب بع���د نبينا
حممد
بعلي ب���ن ّ
أملّ���ت األم���راض ابت�ل�اًء ّ
طريق السفارة اخلاصة وآخر ارتباط مباشر
صلى اهلل عليه وآله وسلم».
السمري ،ولمَّا كان اليوم السادس من الكتاب
َّ
بينه وبني الناس يف الغيبة الصغرى.
وح�ي�ن َدَن���ت وفات���ه ،أخ���رج إىل الن���اس
الس�ل�ام
ال���ذي بلغه من اإلم���ام
ّ
املهدي عليه ّ
ففي التوقيع اخلارج من الناحية املقدسة
نص���ه
السالم بذلك
توقيع���ًا (أي كتاب���ًا أو رس���الة) ه���ذا ُّ
نزل به املوت ـ كما أخربه عليه ّ
ق���ال عج���ل اهلل تعاىل فرجه الش���ريف....« :
املقدسة:
ـ ،فأخذ جيود بنفس���ه ،وقد دخل عليه خيار
الشريف من ِقَبل الناحية ّ
وأم���ا احل���وادث الواقعة فارجع���وا فيها إىل
الشيعة فسألوه:
«بس���م اهلل الرمح���ن الرحيم :ي���ا ّ
علي بن رواة حديثنا ،فإنهم حجيت عليكم وأنا حجة
َ
وصي���ك ِمن بع���دك ؟ فأجابهم :هلل
الس ّ
ـ َم���ن ُّ
()2
ّ
حمم���د َّ
���مري ،أعظ َم اهلل أج��� َر إخوانك اهلل عليهم».
في���ك؛ فإّنك مّي���ت ما بينك وبني س���تّة أّيام،
أمٌر هو بالغه.
أح���د فيق���وَم
ُ���وص إىل ٍ
ً
َ
فامج��� ْع أم��� َرك وال ت ِ
من كراماته
منتق�ل�ا إىل ج���وار رّبه
ث��� ّم قض���ى حنبه
َمقام���ك بع���د وفات���ك؛ فق���د وقع���ت الَغيب���ة
أن ل���ه ارتباط تب���ارك وتع���اىل يف النصف من ش���عبان عام
م���ن كراماته الداّل���ة على ّ
ّ
التامة ،ف�ل�ا ظهوَر إ ّال بإذن اهلل تعاىل ِذك ُره ،واتصال بإمام العصر والزمان(عليه السالم)  329هجرّية ،لتبدأ الَغيبة الكربى وحمنها.
وذلك بعد طول األمد وقسوة القلوب وامتالء أّنه عزّى مجاعة من أهل قم ـ وهو يف بغداد
وق�ب�ره معروف مبدينة بغداد على جانب
األرض َجورًا.
القمي ـ والد الرصاف���ة يف س���وق ا َ
هل���رج القدي���م ق���رب
ـ بوفاة الشيخ علي بن احلسني ّ
وس���يأتي عل���ى ش���يعيت َم���ن ّ
يدع���ي الش���يخ الصدوق ـ
فس���جلوا الس���اعة واليوم املدرسة املستنصرية يف الضفّة اليسرى من
ّ
املش���اهدة ،أ َال َ
فم ِ
فلما مضى س���بعة نه���ر دجلة ،ويقع قربه يف حجرة بني الس���وق
���ن آّدع���ى املش���اهدة قب���ل والش���هر من س���نة 329هّ ،
السفياني والصيحة فهو ّ
خروج
كذ ٌ
ّ
القمي يف وبني املسجد املعروف جبامع القبالنية ،وهو
اب ُم ْفترَ ٍ  ،عشر يومًا وصل خرب وفاة الشيخ ّ
وال َ
العلي العظيم».
حول وال ُقّوة إ ّال باهلل ّ
الكليين
ق���م ،فكان مطابقًا ملا أخرب به الس���مري من الي���وم عام���ٌر عليه قّبة قرب الش���يخ
ّ
ويس���توقفنا يف هذه الرسالة الشريفة ما حيث اليوم والساعة اليت أخرب بها.
رمحهما اهلل تعاىل.
املهدي
يدعي مشاهدة اإلمام
ورد فيها ّ
أن َمن ّ
ّ
فسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم
من أقوال العلماء فيه
الس�ل�ام بعد غيبته الك�ب�رى فهو ّ
اب
كذ ٌ
عليه ّ
يبعث حيا.
ـ���ـ ق���ال الس���ّيد اإلصفهان���ي يف (أحس���ن
ْ�ت�ر ،م���ع أّنه م���ن املقطوع ـ حس���بما تواَت َر
ــــــــــــــــــــ
ُمف ٍ
( )1أجوبة املس���ائل للسيد علي السيستاني دام
أن مجهرًة م���ن األخيار والصلحاء قد الوديعة) :ومنها قرب الش���يخ اجلليل الزاهد
نقلُ���ه ـ ّ
ظله.
الس َمري،
َ
تش ّرفوا برؤيته ولقائه ما ُدّون ذلك
علي بن ّ
حممد َّ
صحائف الثقة أبي احلس���ن ّ
( )2الفصول العشرة للشيخ املفيد :ص.10
ق���ام بأم���ر اإلم���ام املهدي عليه الس�ل�ام بعد
كبرية وكثرية.
( )3مستدرك الوسائل للطربسي :ج ،5ص.70
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معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

الثياب التي أتى بها رضوان خازن
عليهما السالم
الجنة للحسن والحسين
روى أب���و عبد اهلل املفيد النيس���ابوري يف
أمالي���ه :أنه قال :قال الرضا عليه الس�ل�ام:
ق���د أدرك احلس���ن واحلس�ي�ن العي���د ،فقاال
ألمهم���ا فاطمة :قد تزّي���ن صبيان املدينة إ ّال
حن���ن ،فمالك ال تزينينا بش���يء من الثياب؟
فها حنن كما ترين.
فقال���ت هلما :ي���ا قرة عي�ن�ي إن ثيابكما
عن���د اخلي���اط ف���إذا أخاطهما وأتان���ي بهما
زينتكما بها يوم العيد ــ تريد بذلك أن تطيب
قلوبهما ــ.
ق���ال :فلما كانت ليل���ة العيد أعادا القول
عل���ى أمهما وقاال :يا أم���اه الليلة ليلة العيد،
فبكت فاطمة رمحة هلما وقالت هلما :يا قرة
عيين طيبا نفس���ا إذا أتاني اخلياط زينتكما
إن شاء اهلل تعاىل.
ق���ال :فلما مضى وهن م���ن الليل وكانت
ليل���ة العي���د إذ ق���رع الب���اب ق���ارع ،فقال���ت
فاطمة :من هذا؟
فناداه���ا :ي���ا بن���ت رس���ول اهلل افتح���ي
الب���اب أنا اخلياط قد جئت بثياب احلس���ن
واحلس�ي�ن ،فقام���ت فاطم���ة ففتح���ت الباب
ف���إذا ه���و رج���ل مل ُي���ر أهي���ب من���ه ش���يمة،
وأطيب منه رائحة ،فناوهلا منديال مش���دودا
ثم انصرف لشأنه.
فدخل���ت فاطم���ة وفتحت املندي���ل ،فإذا
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في���ه قميصان ودراعتان وس���رواالن ورداوان
وعمامتان وخفان (أسودان معقبان حبمرة)،
(فسرت فاطمة بذلك سرورا عظيما).
فلم���ا اس���تيقظا ألبس���تهما وزينتهم���ا
بأحس���ن زينة ،فدخل الن�ب�ي صلى اهلل عليه
وآله وس���لم (إليهما) وهم���ا مزينان فقبلهما
وهنّأهما بالعيد ومحلهما على كتفيه ومشى
بهم���ا إىل أمهم���ا ثم ق���ال :يا فاطم���ة رأيت
اخلياط الذي أعطاك الثياب هل تعرفينه؟
قالت :ال واهلل لس���ت اعرفه ولست اعلم
أن لي ثيابا عند اخلياط فاهلل ورسوله اعلم
بذلك.
فقال :يا فاطمة ليس هو خياط وإمنا هو
رضوان خازن اجلنان والثياب من اجلنة.
قال���ت فاطم���ة :فم���ن أخربك يا رس���ول
اهلل؟
ق���ال :اخربن���ي بذلك جربائي���ل عن رب
العاملني.
السفرجلة
عن أبو احلس���ن الفقيه حممد بن أمحد
ب���ن ش���اذان يف املناق���ب املائ���ة :عن س���لمان
الفارس���ي رمح���ه اهلل ،ق���ال :أتي���ت الن�ب�ي
صل���ى اهلل علي���ه وآله وس���لم فس���لمت عليه،
ث���م دخل���ت على فاطم���ة صل���وات اهلل عليها

فسلمت عليها فقالت:
«ي���ا أب���ا عبد اهلل أن احلس���ن واحلس�ي�ن
جائعان يبكيان ،فخذ بأيديهما فأخرج بهما
إىل جدهما.
فأخذت بأيديهم���ا فحملتهما حتى أتيت
بهم���ا إىل النيب صلى اهلل عليه وآله وس���لم،
فقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم:
ما لكما يا حبييب؟ قاال :نش���تهي طعاما
يا رسول اهلل.
فق���ال النيب صلى اهلل عليه وآله وس���لم:
اللهم أطعمهما ثالثا.
قال :فنظرت فإذا سفرجلة يف يد رسول
اهلل صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم ش���بيهة ُقّلة
من قالل هجر ،أشد بياضا من اللنب وأحلى
من العس���ل وألني من الزبد ،ففركها بابهامه
فصريه���ا نصف�ي�ن ،ث���م دف���ع إىل احلس���ن
نصفها ،وإىل احلسني نصفها ،فجعلت أنظر
إىل النصفني يف أيديهما وأنا أشتهيها.
فقال :لي يا سلمان أتشتهيها؟
فقلت :نعم يا رسول اهلل.
ق���ال يا س���لمان هذا طعام م���ن اجلنة ال
يأكل���ه أحد حت���ى ينجو من النار واحلس���اب
وإنك لعلى خري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املصدر :مدينة املعاجز للسيد هاشم البحراني.

من مناهل مدرسة الدعاء

الحلقة الحادية والعشرون
وقي���ل :اإلخالص مص���در أخلص
الش���يء إذا جعله خالصا مما يشوبه،
(خلص املاء إذا صفا من الكدر).
وكل ش���يء صفا عن ش���وبه وخلص
يس���مى خالصا ،وأخلصت النار الذهب:
صفت���ه مم���ا يش���وبه م���ن احلدي���د والنحاس
وغريه.وأخلص طاعت���ه :ترك الرياء فيها ،وأخلص هلل
الدين :مل يشرك به ،أي املوحدين غري مشركني.
والتوحيد :جعل الشيء واحد ،أي :احلكم بوحدانيته
والعل���م به���ا ،وقد يطلب باإلش�ت�راك عل���ى التفريق بني
ش���يئني بع���د االتص���ال وعل���ى اإلتي���ان بالفع���ل الواحد
منفردًا.
واملعنى األول هو املش���تمل علي���ه أول كلمة نطق بها
الداعي إىل اهلل تعاىل وهو قول( :ال إله إال اهلل).
وملا كان للتوحيد مراتب أكملها اإلخالص فيه محده
سبحانه على الداللة عليه ،ومراتب أربع:
أواله���ا :ق���ول يق���ال :كتوحي���د املنافق واملس���لم من
خوف السيف املشهور عليه.
والثانية :تصديق يعتقد كتوحيد عامة املسلمني.
والثالثة :يقني يس���تبصر بواس���طته نور احلق فريى
أش���ياء كثرية ولك���ن صدورها على كثرته���ا من الواحد
الف���رد ،وه���و مق���ام املقربني كأنه���م قربوا عل���ى منتهى
املقاماتّ ،
وبشروا بطلوع ثنيات املكاشفات.
والرابعة :كش���ف عن مش���اهدة الصديقني فال يرى
يف الوج���ود إال واحدا وه���و الفناء يف التوحيد ،ألنه من
حي���ث ال ي���رى إال واح���دا ال يرى نفس���ه أيض���ا ،فيفنى
بواح���دة ع���ن كل ما س���واه ويفنى عن نفس���ه أيضا فال
يراه.
فاألول :موحد مبجرد اللسان ،ويعصم ذلك صاحبه
يف الدنيا ويوفيه حظه منها فال يراق له دم ،وال يباح له
حري���م ،وال حيرم من مغنم ،وال يس���تحرم منه يف منكح
وال مذبح.
والثاني :يعمه يف اآلخرة ايضا من عذابها إذا توفى
على الوفاء بأحكامه ومل حتل املعاصي عقدة إس�ل�امه،
وتزيد مرتبة الثالث عليه مبقام اليقني وس���لوك طريقة
اجملتهدي���ن يف التجري���د إذ يرى كلها م���ن الواحد ولكنه
يراه���ا كثرية نظرا إىل ذواتها ،ويزيد الرابع :على هذا
زي���ادة الش���مس على النجم والس���ماء عل���ى األرض من
حيث ال يرى يف شهوده غري الواحد احلق فال يشاهده
باألشياء بل يشهد األشياء به.

ومث���ال األول :ه���و القش���ة العليا م���ن اجلوز ال خري
في���ه ـ���ـ البتة إن أكل ـ���ـ فهو مر املذاق بعيد عن املس���اغ،
وإن نظر إليه فهو بسر الوجه كريه املنظر ،وإن استوقد
ّ
دخن البيت ،وإن ترك لّوث املكان ،ولكنّه حيفظ القشرة
الصلب���ة الس���فلى ال�ت�ي هي ب���دن الل���ب ،فالتوحيد عن
ظاهر اللس���ان حيفظ بدن املنافق يف دنياه ثم يرمى به
فال يغين عنه شيئًا يف أخراه.
ومث���ال الثان���ي :ه���و القش���رة الصلبة األخ���رى فإنه
ظاه���ر النف���ع ب�ي�ن اجل���دوى يص���ون اللب عن الفس���اد
ويرّبي���ه إىل وق���ت احلصاد وينفصل عن���ه فينتفع به يف
الوق���ود وغريه ،لكنه نازل الق���در زهيد النفع باإلضافة
إىل الل���ب ،فكذلك اإلميان الظاهر عن جمرد االعتقاد
من غري إيقان ناقص الشرف بالنسبة إىل حال إنشراح
الصدر بالصدر ،وإنفساح القلب باليقني.
ومثال الثالث :لب اجلوز.
الدهن املستخرج من لب اجلوز)1(.
ومثال الرابعّ :
اعلم أن التوحيد أعلى منازل الدين وأشرف مقامات
املقربني ،إذ به يرتقي اإلنسان من أسفل السافلني إىل
أعلى عليني ،وهو غامض دقيق من حيث العلم ،وصعب
مستصعب من حيث العمل.
فمن حيث العمل :هو التوكل والرضا والتسليم.
قال أمري املؤمنني علي عليه السالم السالم( :كمال
التصدي���ق ب���ه توحيده ،وكم���ال توحي���ده اإلخالص له،
وكمال اإلخالص له نفي الصفات عنه).
فأراد عليه السالم بقوله( :وكمال توحيده اإلخالص
ل���ه) إش���ارة إىل توحي���د ال���ذات ،فيس���تلزم اإلخالص
بالبي���ان ال���ذي ذكرن���اه س���ابقا ،وأراد بقول���ه( :وكم���ال
اإلخالص نفي الصفات عنه) مرتبة األوىل من مراتب
الوجود وهي مرتبة هو والغيب احملض ،إذن املعنى هو:
احلم���د هلل على ما دلنا عليه من اإلخالص املخصوص
()2
به ــ تعاىل ــ الكائن يف توحيده.
ني اإلخالص هلل صدقًا
ومب َ
()3
عند توحيده بال شركاء
ـــــــــــــــــــــــ
( )1ري���اض الس���الكني للس���يد عل���ي خان احلس���يين املدني
الشريازي :ص 322ــ .324
( )2لوام���ع األن���وار العرش���ية للس���يد حمم���د باقر املوس���وي
الشريازي :ص 452ــ .453
( )3الصحيف���ة الس���جادية بنظ���م الش���اعر عب���د املنع���م
الفرطوسي :ص.22
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فقه األسرة وشؤونها

تكون الجنين
ّ
يتك���ّون الطف���ل م���ن إحت���اد ب�ي�ن ذرات
اخلالي���ا يف نطفة الرجل واملرأة ،ثم يس���مى
جنينًا ،وخيرج مولودًا كام ً
ال بإذن اهلل تعاىل
إىل احلياة بعد أن مي ّر بعدد من املراحل يف
رحم األم.
وميك���ن مش���اهدة صف���ات وخصائ���ص
عدي���دة يف ه���ذا املولود اجلدي���د أخذها من
األب أو األم.
فالوال���دان ينقالن العدي���د من صفاتهما
إىل ولدهم���ا ع���ن طري���ق ال���دم أو الوراث���ة
واحمليط كالش���كل واحلج���م وتركيب العظام
وال���ذكاء وبعض الصف���ات الطبيعية األخرى
وحتى األمراض وأعراضها املختلفة.
وميك���ن وص���ف الطف���ل بأّن���ه خليط من
صفات وخصائص الوالدين سواء يف األمور
الظاهرية أو الباطنية ،ولكن ما هي الصفات
ال�ت�ي يكتس���بها الطفل من وال���ده أو والدته؟
فهذا ما جييب عليه علم الوراثة الذي توصل
إىل نتائج جيدة يف هذا اجملال.
أو ًال :تأثري األب على اجلنني من الناحية
الوراثية
نقص���د بها م���ا يرثه الطف���ل من صفات
وخصائ���ص األب واألم وأجدادهم���ا ع���ن
طريق النطفة.
ويؤثر األب على حاضر الطفل ومستقبله،
وهلذا الس���بب فإن اآلباء مس���ؤولون عن تلك
الصفات الوراثية المنتقلة
النتائج.
أش���رنا س���ابقًا إىل بعض الصفات اليت
وقد ذكر اإلس�ل�ام عدة وصايا وتعليمات
يف ه���ذا اجمل���ال ،ف���األب يرس���م م���ن خالل ميكنه���ا أن تنتق���ل ع�ب�ر عامل الوراث���ة لكننا
صفات���ه ال�ت�ي س���ينقلها إىل ه���ذا املول���ود سنش�ي�ر هنا إىل جمموع���ات هذه الصفات
برنامج حياته ويضع له املخطط الذي يؤهله وهي:
المتالك سرية خاصة وصفات معينة يف
احلياة.
أهمية الوراثة
للوراث���ة دور كبري ومهم يف حياة الطفل،
وحنن هنا ال نريد التحدث عن كيفية التأثري
وكميته بل إنها مؤثرة بش���كل مؤكد والبد من
االلتفات إليها ،وهلا تبعات ثقيلة من الناحية
العملي���ة قد تس���تمر مع اإلنس���ان طيلة فرتة
حياته.
ويوج��� ُد عامل الوراث���ة لدى الطفل ميوالً
ِ
خلقي���ة وس���لوكية خمتلف���ة ال ميك���ن تغي�ي�ر
العديد منها إضافة إىل التأثريات اجلسمية
والنفس���ية كالذكاء أو ما خيتص ببناء جسم
اإلنسان.
إن س�ل�امة األب أو مرض���ه وذكاءه أو
ّ
وسنّه ...تؤثر يف الطفل.
غباءه وحتى منوه ِ
وختض���ع هذه التأث�ي�رات لقانون الوراثة
الذي حيدد مصري الطفل ومس���تقبله ودوره
يف احلياة.
وتع���ود بع���ض املش���اكل والظواه���ر
اجلس���مية والعقلي���ة إىل اخلل���ل املوجود يف
الكروموس���ومات ،وال ميكنن���ا أن ننس���ى دور
األم يف ه���ذا اجملال أيضا ،والنتيجة النهائية
هي سعادة هذا املخلوق أو شقاؤه طيلة فرتة
حياته.
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الصف���ات اخلاصة
بش���كل اجلس���م وهيكليت���ه،
ومبوج���ب ه���ذه الصف���ات ن���رى أن
اإلنس���ان ال يلد إال إنس���انًا واحلي���وان ال يلد
إال حيوان���ًا .الصف���ات اخلاص���ة باجلوان���ب
الطبيعية وفسلجة األعضاء مثل عمل القلب
والرئة والغدد املختلفة والس���ن ولون الش���عر
والعني وغري ذلك.
ـ���ـ الصف���ات املرتبطة باجلوان���ب العقلية
والنفس���ية كالذكاء والغب���اء والفهم واإلدراك
واالستيعاب وغريه.
ـ���ـ الصف���ات املرضي���ة خاص���ة األمراض
املزمنة كالس���كر وبعض األمراض اجلنس���ية
وغري ذلك.
لذا نرى أن عامل الوراثة يتدخل بش���كل
كبري يف البناء الظاهري والعصيب والطبيعي
وحتى يف التخّلف العقلي واألمراض النفسية
األخرى ،وترتبط سالمة الطفل وخلقه ومنوه
العضلي ارتباطًا مباشرًا بهذا العامل.
كم���ا تنتقل العديد م���ن الصفات األخرى
كاإلدم���ان عل���ى املخدرات والتخل���ف العقلي
واألم���راض العصبية وحت���ى بعض الصفات

العاطفية
من األب إىل
ول���ده باإلضاف���ة
إىل تأث�ي�رات احملي���ط
والوس���ط الذي يعي���ش فيه ذلك

الطفل.
ثاني���ًا :احملي���ط وه���و عام���ل آخ���ر مهم
الب���د أن نذكره يف اجملال ،ونقصد باحمليط
الظروف اليت يعيشها ذلك اإلنسان والوسط
ال���ذي يرتعرع فيه الطفل ،ويش���مل احمليط
جمموع���ة م���ن العوام���ل كالغ���ذاء والطبيعة
اجلغرافية واألخالق وغري ذلك.
نقس���م العوامل
وبش���كل ع���ام ميك���ن أن ّ
احمليطة املؤثرة إىل قسمني:
العوام���ل اإلنس���انية والعوام���ل غ�ي�ر
اإلنسانية.
ونقصد بالعوامل اإلنسانية ،أألشخاص
الذي���ن ميكنهم ف���رض طبائعه���م وأخالقهم
وثقافته���م على اآلخرين ،وميكننا أن نش�ي�ر
يف ه���ذا اجمل���ال إىل األب واألم واألش���قاء
واألقرب���اء ،واألصدق���اء ،واملعل���م ،وأبن���اء
اجملتم���ع ،واملس���ؤولني والق���ادة ،إذ يؤّثر كل
واحد منهم بدرجة معينة.
أم���ا يف جم���ال العوامل غري اإلنس���انية
ّ

فيمكنن���ا أن نش�ي�ر إىل الغ���ذاء
وال���دواء واملش���روبات والظ���روف
املناخي���ة واحلال���ة اجلغرافي���ة
وطبيع���ة العم���ل والضوض���اء
والظواهر املختلفة والغابات
والصح���اري واجلبال وغري
ذلك ،وحتيط هذه العوامل
باإلنس���ان بش���كل أو بآخ���ر
وجتعله يتأّثر بها.
واحلقيقة فال ميكننا أن
نكتفي بذك���ر الوراثة فقط،
بل إن اإلنس���ان هو كائن ينشأ
بفع���ل تأثريات احمليط والوراثة
معًا.
وخبص���وص األب الب���د من القول
إن س���لوكه وأخالق���ه وتعامل���ه والتزام���ه
تعد كلها مؤّثرة
وموقف���ه إزاء خمتلف األمور ّ
يف الطفل بصورة أو بأخرى.
ويعتق���د علماء النفس أن س���لوك الطفل
إمن���ا ه���و م���رآة تعك���س س���لوك والدي���ه،
وأّن���ه ص���ورة لوال���ده يف جم���ال الس���لوك
واالنضباط.
أهمية دور األب
إن ل�ل�أب دورا مهم���ا يف حي���اة طفل���ه
احلالية واملستقبلية.
يق���ول أحد العلماء :إن األب هو الس���بب
األول لوجود االبن ثم س���يكون سببًا لرتبيته
وكماله)
فل�ل�أب تأث�ي�رات وراثي���ة وحميط���ة
مصريية تدخل يف بناء الطفل ،وإن س���لوكه
أس���وة وقوله حج���ة ،وغباءه مؤث���ر ،وجرأته
مفي���دة وهيبت���ه بنّ���اءة ،ويه���ب وج���ود األب
الدفء والنشاط يف حميط العائلة.
كما أن تعام���ل األب والتزامه وعطفه أو
قس���اوته وصالبت���ه أو انهياره وثقته بنفس���ه
متثل درس���ًا للطف���ل ،وتؤث���ر كرامة األب يف
الطف���ل مبس���توى م���ا تؤّث���ر في���ه الس�ل�امة
والصح���ة ،فاألس���رة ـ���ـ وخاص���ة األب ــ هي
املس���ؤولة عن كرامة الطفل ونزاهته وتر ّفعه
عن املوبقات وعدم التلّوث بها.
ضرورة الحذر واالهتمام
جيب علينا بعد أن أصبحنا آباء أن نعرف

دورنا ومس���ؤوليتنا بشكل جيد وحناول أداء
وظائفنا على أحسن ما يرام.
وال ميكنن���ا ـ���ـ كآب���اء ـ���ـ أن نلغ���ي دورن���ا
والبد من احل���ذر ومراعاة مجيع
املص�ي�ري ّ
التفاصي���ل يف موض���وع الرتبي���ة ألثره���ا
الكبري.
لقد قيل بشأن تفسري اآلية:
((ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)).
أن الول���د ميثل ادخ���ارًا ،وله دور بارز يف
خ�ي�ر األب وش���ره ،حت���ى بعد ممات���ه ،وأنه
سيجلب لوالده اللعنات بعد موته لو مل ُي َر ّب
تربي���ة صاحلة ،إذ ستنس���ب بعض آثار هذا
الولد الرتبوية إىل والده.
سر السعادة والكرامة
إن سر السعادة والكرامة يكمن يف كيفية
االرتباط.
وقد حدد اإلسالم املعامل العامة واألبعاد
املختلفة الرتباط األب بولده وذكر أصو ًال يف
التعام���ل مع الولد ذكرا كان أم أنثى ،فالولد
عزي���ز عل���ى األب والبد أن حيرتم���ه ،ولكن
هذا ال يعين التغافل عن تربيته أو التسامح
يف بنائه.
جي���ب علين���ا أن نهت���م بالطف���ل حت���ى
ينش���أ س���املا ونزيها ويك���ون صاحلا خلدمة
جمتمعه.
ف���األوالد فلذات أكب���اد اآلباء واألمهات،
ويتع�ي�ن على األب محاية طفله من األخطار
املختلف���ة وبن���اؤه جي���دًا ألن���ه مس���ؤول أمام
خالقه.
وجي���ب أن تق���وم العالقة عل���ى التفاهم
واأللف���ة م���ن أج���ل ص�ل�اح الطف���ل وخ�ي�ره
ورشده ،وعلى العطف والقوة أيضًا والصرب
والتحم���ل والتدب�ي�ر والتفك�ي�ر والرتغي���ب
والرتهي���ب ،وتوف�ي�ر الق���دوة الصاحل���ة
وبالتال���ي اس���تخدام كل م���ا م���ن ش���أنه أن
يس���اعد يف تربي���ة ه���ذا الول���د وبنائ���ه بناًء
جيدًا يؤهله الختاذ موقعه بني أوساط ذلك
اجملتم���ع ،وحيت���اج هذا العمل إىل الش���عور
باملس���ؤولية واالندف���اع برغب���ة إضاف���ة إىل
الكفاءة واملهارة اخلاصة.
ــــــــــــــــــــــ
املص���در :دور األب يف الرتبية ،تأليف :الدكتور
علي القائمي.
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عبر من التاريخ

لكي ال تغيب شمس المساواة
كانت عائلة املرجع الكبري الشيخ مرتضى
األنص���اري رمح���ه اهلل يف أزم���ة مالية ،ألن
املبلغ الذي ق ّرره هلا الشيخ مثلما ق ّرر لبقية
العوائ���ل ال�ت�ي كفلتها املرجعية الش���يعية مل
يكف لتوفري مجيع حاجيات املنزل.
فطلبت زوجة الش���يخ م���ن أحد املق ّربني
له أن يتكلم مع الش���يخ ليزيد يف املبلغ قليال
كي تتمكن من القيام بشراء احلاجيات.
فلما جاء الوس���يط وتكلم مع الش���يخ مل
يسمع جوابا منه ،ال نفيًا وال إثباتًا.
ويف الغ���د حينما جاء الش���يخ األنصاري
إىل املن���زل ق���ال لزوجت���ه :اغس���لي ثوب���ي
وامجعي لي األوس���اخ (الغُسالة) يف ظرف،
وأت���ت مب���ا أمرها
فغس���لت زوجت���ه الث���وب
ْ
مساحة الش���يخ! فقال هلا الش���يخ :أشربي
هذه األوساخ!
فقال���ت وه���ي مندهش���ة :كي���ف ل���ي أن
اشربها وتشمئ ّز منها نفس كل إنسان؟!
فقال الش���يخ :حنن والفقراء يف األموال
املوج���ودة بي���دي على الس���واء ال ميزة ألحد
عل���ى أحد ،فإذا أخذن���ا منها أكثر من حقنا
فكأننا شربنا مثل هذه األوساخ.
نع���م لك���ي ال تغي���ب مش���س املس���اواة
والعدال���ة عن حياتنا جي���ب أن نكون قانعني
دائمًا.
كأنه شيئا لم يكن
كان مساحة الش���يخ م�ي�رزا حممد تقي
الش�ي�رازي رمح���ه اهلل تع���اىل قائ���د ث���ورة
العش���رين وحيد عصره يف التقوى واخلوف
من اهلل تعاىل.
يق���ول وكيل���ه يف كربالء وه���و أحد جتار
السوق من املؤمنني :فلقد اتفق أن زرته يوما
يف منزل���ه لتصفية احلس���اب اجلاري بيننا،
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فلم أر أحدًا يف الدار ،فقلت يف نفسي :لعله
يف الغ���رف الداخلية ،فدخلتها فلم أر أحدًا
أيض���ًا ،فابت���در إىل ذه�ن�ي بأن���ه ق���د يكون
على عادته فوق س���طح ال���دار لينفرد هناك
بالعبادة.
فارتقيت درج السطح ،حتى إذا أشرفت
علي���ه رأيت���ه منهم���كًا يف س���جوده مفرتش���ًا
األرض يناج���ي رب���ه ويدع���وه تع���اىل وميرغ
أنف���ه يف الرتاب ويتضرع إليه س���بحانه وقد
خنقته العربة ،وقطع أنفاس���ه البكاء املرير،
فانس���حبت راجع���ًا دون أن يعل���م باطالع���ي
عليه ونزلت رويدًا رويدا ،حتى إذا توسطت
ال���دار ،أخ���ذت أصيح بصوت ع���ال :يا اهلل!
ي���ا اهلل! أي���ن أنتم ي���ا مساحة امل�ي�رزا؟ بعد
عل���ي املريزا
حلظ���ات م���ن هت���ايف ه���ذا رّد ّ
جميب���ًا :نع���م ،إن�ن�ي هاهن���ا ،انتظرني فقد
أقبلت إليك.
وعندما جاء وقد كفكف دموعه ،ومسح
الرتاب عن أنفس���ه وجبينه ودرأ عن نفس���ه
كل معامل التضرع والتوس���ل ،أخذ يالطفين
إلي ،كأن مل يكن يف ش���يء
بالكالم ويبتس���م ّ
من ذلك قط.
إن ضمير الرجل ال يقبل ذلك
ّ
ّ
أهدى أحد مقلدي املرجع الكبري الشيخ
مرتضى األنصاري رمحه اهلل عباءة ش���توية
مثين���ة للش���يخ ،ال نظ�ي�ر هل���ا يف نوعها من
حيث اجلنس واللون واحلياكة.
وكان���ت تع���ادل ثالث�ي�ن دينارًا وألبس���ها
الشيخ بيديه وخرج.
ومل���ا جاء يف اليوم الثان���ي للصالة خلفه
وجد الشيخ مرتديا عباءته السابقة ،فسأل
الش���يخ عن العب���اءة اجلديدة ،فق���ال :بعتها
واش�ت�ريت بثمنها عددًا م���ن العباءات (قيل

كان���ت اثن�ت�ي عش���رة عب���اءة) ووزّعتها على
املستحقني الذين ال ميلكون عباءة شتوية يف
هذا الشتاء.
فق���ال الرجل :يا موالي إن العباءة كانت
ل���ك وجئ���ت به���ا إلي���ك ليلبس���ها ش���خصك
الكريم ،ال لتبيعها وتشرتي بثمنها كمية من
العباءات وتوزعها.
فقال الشيخ :إن ضمريي ال يقبل ذلك.
دار أحسن من هذا؟!
ّ
أي ٍ
ج���اء أح���د مقل���دي الش���يخ مرتض���ى
األنص���اري رمح���ه اهلل فق���دم إلي���ه ماال من
أمواله الشخصية ليشرتي بها دارا يسكنها
وتوجه إىل حج بيت اهلل احلرام.
أخ���ذ الش���يخ املبل���غ وبن���ى ب���ه مس���جدا
يف حمل���ة احلوي���ش يف النج���ف األش���رف،
ُع ِر َف فيما بعد مبس���جد الش���يخ األنصاري
ت���ارة ،ومس���جد ال�ُت�رُْ ك ت���ارة أخ���رى ،وهو
أحد املس���اجد الش���هرية ال�ت�ي كانت عامرة
بدروس احل���وزة العلمية واجملالس واملواكب
احلس���ينية وص�ل�اة اجلماع���ة وغريه���ا من
األمور الدينية.
وملا رجع الباذل ،سأل عن الدار فأجابه
الشيخ األعظم:
املقدس
وأي دار أحس���ن من هذا املكان ّ
ّ
قدس.
الذي ُيعَبد فيه اهلل ع ّز وجل وُي ّ
وحنن عم���ا قليل منضي ون�ت�رك الدنيا
مب���ا فيها والدار تنتق���ل إىل اآلخرين ،ولكن
باق وثابت ال ينتقل وال يذهب وال يباع
ه���ذا ٍ
وال يش�ت�رى ،فس��� ّر الرجل التاج���ر من هذا
العم���ل اإلهل���ي وازداد والًء للش���يخ اجللي���ل
رمحه اهلل.
ــــــــــــــــــــــــ
املص���در :قصص وخواطر للش���يخ عبد العظيم
املهتدي البحراني.

معارف عامة

أبونتو
أوبونت���و (كلم���ة أفريقي���ة وتعين اإلنس���انية) هي إح���دى توزيعات نظام تش���غيل
احلاس���بات لينك���س اجملان���ي ومفتوح املصدر واليت تش���جع الناس على اس���تخدام
الربجمي���ات مفتوح���ة املص���در ،وتعدي���ل برجمياتهم كيفما يناس���بهم وحتس���ينها و
متريرها آلخرين.
الخصائص
أوبونتو تركز على س���هولة االس���تخدام واألمان الش���ديد ،باإلضافة إىل قابلية
الوصول واالنتشار العاملي ليصل إىل أكرب قدر من األشخاص.
أوبونتو تأتي مبجموعة واس���عة من الربامج املثبتة مسبقا مثل :احلزمة املكتبية
ليرب أوفيس ،متصفح اإلنرتنت فريفكس ،حمرر الرسوميات جيمب باإلضافة إىل
عدد من األلعاب خفيفة احلجم.
ق���رص أوبونت���و املدم���ج احلي يس���مح للمس���تخدمني مبعرف���ة إذا م���ا كان عتاد
أجهزته���م مناس���با ألوبونتو أم ال قبل التثبيت على الق���رص الصلب ،باإلضافة إىل
أنه أيضا يستخدم يف تثبيت أوبونتو ،األقراص املدجمة ميكن إرساهلا عرب الربيد
جمانا ألي شخص يطلبها ،وهي متاحة أيضا للتحميل عرب اإلنرتنت.
أوبونتو متاح يف العديد من اللغات حيث أن بيئة سطح املكتب االفرتاضية يقدم
دعما لـ  46لغة.
اإلنتاج السينمائي
إن اعضم االفالم التى تش���اهدها
اليوم ب���كل مؤثراتها و مجاهلا وقوتها،
انتج���ت ع�ب�ر الربجمي���ات مفتوح���ة
املص���در ،وذل���ك لتوف���ر العدي���د م���ن
الربامج التجارية العالية اجلودة واليت
تنتجها شركات عاملية خمصصة للعمل
ضمن انظمة اللينكس بسبب فعاليتها
وكفائتها وقلة كلفتها.
يف بداي���ة قوي���ة لألوبونتو يف عامل
الس���ينما ،قامت ش���ركة فيتا دجييتال
بإنت���اج الفلم الش���هري اواتار بواس���طة
نظام أوبونتو ،والذي اس���تخدم برنامج
مايا النتاجه.

األطفال وتعليم الحاسوب
م���ن املتوق���ع أن تتس���ع فائ���دة
احلاس���وب يف تعلي���م أطفالن���ا ولك���ن
احلاص���ل الي���وم أن معظ���م األطف���ال
الذي���ن يتضم���ن تعليمه���م احلاس���وب
ُي َدّرس���ون استخدام منتج شركة واحدة
أال وهي مايكروسوفت.
تنفق ش���ركة مايكروس���وفت مبالغ
ضخم���ة يف الع���امل حلمالت التس���ويق
لتكسب دعم اجلهات التعليمية.
واملف���روض جيب أن يك���ون التعليم
باس���تخدام ق���وة احلاس���وب مص���درا
للحرية والتمكني وليس وس���يلة لشركة
واحدة لفرض احتكارها.

سؤال وجواب
س /هل ميكن تنصيب االوبونتو بدون حذف
االنظمة االخرى املثبته يف اجلهاز مسبقا؟
ج :نع���م ميكن تنصيب االوبونتو بدون حذف
االنظمة املثبته مسبقا ،وهذا ممكن عند تنصيب
االوبونتو من خالل مرحلة تقس���يم اهلاردس���ك،
وس���يتعرف االوبونتو على مجيع االنظمة املثبته
مس���بقا و س���يمكنك اختيار النظام عند تشغيل
اجلهاز.
س /ه���ل ميك���ن تعري���ف الطابع���ات وبقي���ة
اهلاردوير يف اوبونتو؟
ج :تأت���ي اوبونت���و بكم هائل م���ن التعريفات
ملختلف اجله���زة ،ففي اغلب االحيان لن حتتاج
اىل تعريف أي جهاز.
معظ���م الطابع���ات والكام�ي�رات وخمتل���ف
االجهزة مع ّرفة يف األبونتو تلقائيا.
س /ه���ل تتوف���ر برام���ج مث���ل الفوتوش���وب
ومايكروسوفت اوفيس لألبونتو؟
ج :هناك البديل املميز واجملاني للفوتوشوب
وهو ( )GIMPوأيض���ا ()openoffice.org
بديال ملايكروسوفت اوفيس .ويف حالة اصرارك
عل���ى اس���تخدام برام���ج الون���دوز عل���ى األبونتو
ميكن���ك ذلك من خالل العديد من الربامج مثل
واين
فعند تثبيت واين يف اوبونتو س���وف تستطيع
تثبي���ت و اس���تخدام برامج الون���دوز كما لو انك
يف الوندوز.
س /من يستخدم أوبونتو؟
ج :فرنس���ا تس���تخدم اوبونت���و رمسي���ا يف
احلكومة والربملان و الشرطة منذ العام .2007
جوجل تس���تخدم اوبونتو كنظام رئيس���ي يف
مكاتبها و فروعها ،كما ان نظام جوجل اجلديد
( )Google Chromeمبين على االوبونتو.
ـــــــــــــــ
املصدر :دائرة املعارف ويكي بديا تس���تخدم اوبونتو
كخادم مركزي هلا.
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عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية الكتاب الموسوم:
اإلمام الحسين بن علي عليهما السالم
أنموذج الصبر وشارة الفداء
للدكتور مهدي حسين التميمي

