






قطوف دانية من السيرة الحسينية

ق���ال الص���دوق: حدثن���ا أمحد بن 
احلس���ن القط���ان وعلي ب���ن أمحد بن 
موس���ى الدق���اق وحمم���د ب���ن أمح���د 
النس���ائي قال���وا: حدثن���ا أب���و العباس 
أمح���د ب���ن حييى ب���ن زكري���ا القطان، 
قال: حدثن���ا حممد بن العباس، قال: 
حدثين أب���ي حممد بن أبي الس���ري، 
ق���ال: حدثن���ا أمح���د بن عب���د اهلل بن 
يونس، عن س���عد بن طريف الكناني، 
ع���ن األصبغ ب���ن نباتة، ق���ال ملا جلس 
علي عليه الس���الم يف اخلالفة وبايعه 
الن���اس خ���رج إىل املس���جد متعمم���ًا 
بعمام���ة رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه 
وآل���ه وس���لم البس���ًا ب���ردة رس���ول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وس���لم متنعاًل نعل 
رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس���لم 
متقل���دًا س���يف رس���ول اهلل، فصع���د 
املنرب فجلس عليه متحنكًا، ثم ش���بك 
بني أصابعه فوضعها أس���فل بطنه ثم 
ق���ال: »ي���ا معش���ر الناس س���لوني قبل 
ان تفقدون���ي، هذا س���فط العلم، هذا 
لعاب رسول اهلل، هذا ما زقين رسول 
اهلل زقًا زقًا، س���لوني ف���إن عندي علم 
األول���ني واآلخرين، أم���ا واهلل لو ثنيت 
لي وسادة فجلست عليها ألفتيت أهل 
الت���وراة بتوراته���م حتى تنط���ق التوراة 
فتق���ول: ص���دق عل���ي م���ا ك���ذب لق���د 
أفتاك���م مبا أنزل اهلل يف، وأفتيت أهل 
اإلجنيل بإجنيلهم حتى ينطق اإلجنيل 
فيق���ول: ص���دق عل���ي م���ا ك���ذب لق���د 
أفتاك���م مبا أن���زل اهلل يف وأفتيت أهل 
الق���رآن بقرآنه���م حتى ينط���ق القرآن 
فيق���ول: صدق علي ما كذب... ثم أمر 
احلس���ن علي���ه الس���الم ب���أن خيطب، 
فخطب ثم امر احلس���ني عليه السالم 

وقال: »يا بين قم فاصعد فتكلم بكالم 
ال جيهلك قريش من بعدي، فيقولون: 
إن احلس���ني بن عل���ي ال يبصر ش���يئًا 

وليكن كالمك تبعًا لكالم أخيك«.
الس���الم  علي���ه  احلس���ني  فصع���د 
فحم���د اهلل وأثن���ى علي���ه، وصلى علي 
نبي���ه وآل���ه ص���الة موج���زة، ث���م قال: 
»معاش���ر الن���اس مسع���ت رس���ول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وس���لم وهو يقول: 
ان علي���ًا مدينة هدى، فمن دخلها جنا 
وم���ن ختلف عنه���ا هلك«، فوث���ب إليه 
علي عليه الس���الم فضمه إىل صدره 
وقبله ثم قال: »معاشر الناس اشهدوا 
انهما فرخا رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وآله وسلم وهو سائلكم عنهما«)1(. 

وروى اجمللسي عن عيون املعجزات 
ب���ن  جعف���ر  اهلل:  رمح���ه  للمرتض���ى 
حمم���د ب���ن عم���ارة، ع���ن أبي���ه، ع���ن 
الص���ادق عليه الس���الم، عن أبيه، عن 
جده عليهما الس���الم ق���ال: »جاء أهل 
الكوفة إىل علي عليه الس���الم فشكوا 
إليه إمساك املطر، وقالوا له: استسق 
لن���ا، فق���ال للحس���ني علي���ه الس���الم: 
ق���م واستس���ق فقام ومح���د اهلل وأثنى 
علي���ه وصلى على الن���ي، وقال: اللهم 
معط���ي اخل���رات، ومنزل ال���ربكات، 
أرس���ل الس���ماء علينا مدرارًا، واسقنا 
غيث���ًا مغزارًا، واس���عًا، غدق���ًا، جملاًل 
سحًا)2(، س���فوحًا)3(، فجاجًا)4( تنفس 
ب���ه الضع���ف م���ن عب���ادك، وحتيي به 

امليت من بالدك، آمني رب العاملني.
فما فرغ عليه الس���الم م���ن دعائه 
حتى غاث اهلل تعاىل غيثًا بغتة، وأقبل 
أعرابي من بعض نواحي الكوفة فقال: 
تركت األودية واآلكام ميوج بعضها يف 

بعض«)5(.
وروى احلم���ري عن أبي البخرتي 
وهب بن وهب القرشي، عن الصادق، 
عن أبيه، عن جده عليهم السالم قال: 
»اجتم���ع عند علي بن أبي طالب عليه 
الس���الم قوم فش���كوا إليه قل���ة املطر، 
وقالوا: يا أبا احلسن ادع لنا بدعوات 
عل���ي  فدع���ا  ق���ال:  االستس���قاء،  يف 
عليه الس���الم احلسن واحلسني فقال 
للحسن عليه السالم: ادع لن بدعوات 

يف االستسقاء. 
فقال احلس���ن عليه السالم: اللهم 
هيج لنا الس���حاب، تفتح األبواب مباء 
عب���اب، ورب���اب بانصب���اب وإس���كاب، 
ي���ا وهاب اس���قنا مغدق���ة مونقة، فتح 
وعج���ل  أطباقه���ا،  ويس���ر  أغالقه���ا، 
س���ياقها باألندي���ة يف بط���ون األودي���ة 
بص���وب امل���اء، يا فع���ال اس���قنا مطرًا 
قط���رًا، ط���اًل مط���اًل، مطبق���ًا طبق���ًا، 
عام���ًا معم���ًا، دهمًا بهمًا رمجًا، رش���ًا 
مرش���ًا، واس���عًا كافي���ًا عاج���اًل طيب���ًا 
مب���اركًا، س���الطحًا بالطح���ًا، يناط���ح 
األباط���ح، مغدودقًا مطبوبقًا مغرورقًا 
واسق سهلنا وجبلنا، وبدونا وحضرنا 
حتى ترخص به أسعارنا، و تبارك لنا 
يف صاعن���ا ومدنا، أرنا الرزق موجودًا 

والغالء مفقودًا  آمني رب العاملني.
ث���م ق���ال للحس���ني عليه الس���الم: 

ادع.
فقال احلس���ني عليه السالم: اللهم 
ي���ا معط���ي اخل���رات م���ن مناهله���ا، 
معادنه���ا،  م���ن  الرمح���ات  ومن���زل 
وجم���ري ال���ربكات على أهله���ا، منك 
الغيث املغيث، وأنت الغياث املستغاث، 
وحنن اخلاطئون و أهل الذنوب، وأنت 
املس���تغفر الغفار، ال إله إال أنت، اللهم 
أرس���ل الس���ماء علينا حلينها مدرارًا، 
واسقنا الغيث واكفًا)6( مغزارا)7(، غيثًا 
مغيثًا، واس���عًا متسعًا مريًا)8( ممرعًا، 
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س���حًا)10(  غيالن���ًا)9(،  مغدق���ًا  غدق���ًا 
سحس���احًا، حب���ًا)11(، حباح���ًا س���ائاًل 
مس���اًل عامًا ودق���ًا مطفاح���ًا)12( يدفع 
ال���ودق)13( بالودق دفاع���ًا، ويتلو القطر 
من���ه قط���رًا، غ���ر خل���ب)14( برقه، وال 
مكذب رعده تنعش)15( به الضعيف من 
عب���ادك، وحتيي به املي���ت من بالدك، 
وتس���تحق به علينا من مننك، آمني رب 

العاملني.
فم���ا فرغا م���ن دعائهما حتى صب 
الس���ماء  عليه���م  وتع���اىل  تب���ارك  اهلل 
صب���ًا، قال: فقيل لس���لمان: يا أبا عبد 

اهلل أعلما هذا الدعاء؟ 
فقال: وحيكم أي���ن أنتم عن حديث 
رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس���لم 
حي���ث يقول: إن اهلل أجرى على ألس���ن 

أهل بييت مصابيح احلكمة«. 

وأما يف ح���رب صفني، فلما خطب 
أمر املؤمن���ني بالكوفة وحرض الناس 
أم���ر  واتباع���ه،  معاوي���ة  ح���رب  عل���ى 
احلس���ن علي���ه الس���الم ب���أن خيط���ب 
الناس، فخطب، ثم أمر احلسني عليه 
الس���الم، فقام عليه السالم فحمد اهلل 

وأثنى عليه مبا هو أهله وقال: 
االحب���ة  أنت���م  الكوف���ة  أه���ل  »ي���ا 
الكرماء، والشعار دون الدثار، فجدوا 
يف إحي���اء ما دث���ر بينكم، وتس���هيل ما 

توعر)16( عليكم.
ذري���ع)17(،  ش���رها  احل���رب  إن  أال 
وطعمها فظيع، وهي جرع مستحساة، 
فم���ن أخ���ذ هل���ا أهبته���ا واس���تعد هل���ا 
عدته���ا ومل ي���أمل كلومها عن���د حلوهلا 
فذاك صاحبها، ومن عاجلها قبل أوان 
فرصتها واس���تبصار سعيه فيها فذاك 
قم���ن)18( أن ال ينف���ع قوم���ه وان يهل���ك 

نفس���ه، نس���أل اهلل بقوت���ه ان يدعمكم 
بالفئة« ثم نزل)19(. 

روي عن موالنا وس���يدنا موسى بن 
جعفر، ع���ن أبيه جعف���ر الصادق، عن 
أبي���ه، عن ج���ده عن أبيه احلس���ني بن 
عل���ي أمر املؤمنني صلوات اهلل عليهم 

امجعني، قال:
قال أبي أمر املؤمنني عليه السالم: 
يا بين أال اعلمك س���را من أسرار اهلل 
عز وجل علمنيه رس���ول اهلل  صلى اهلل 
علي���ه وآله وس���لم وكان من أس���راره مل 

يطلع عليه أحد؟
قلت: بلى يا أباه جعلت فداك.

قال: نزل على رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وس���لم الروح األمني جربئيل 
عليه الس���الم يف ي���وم األحد يوم احد، 
وكان ي���وم مه���ول ش���ديد احل���ر، وكان 
عل���ى الني صلى اهلل عليه وآله وس���لم 
جوش���ن ال يق���در محل���ه لش���دة احلر، 

وحرارة اجلوشن.
قال الني صلى اهلل عليه وآله وسلم: 
فرفعت رأس���ي حنو الس���ماء، فدعوت 
اهلل تع���اىل فرأي���ت أبواب الس���ماء قد 
فتح���ت، ون���زل عل���ي الط���واف بالن���ور 
جربئي���ل، فقال: العل���ي األعلى يقرئك 
الس���الم، خيص���ك بالتحي���ة واالكرام، 
ويق���ول ل���ك اخلع هذا اجلوش���ن واقرأ 
ه���ذا الدعاء، ف���إذا قرأته ومحلته فهو 
مثل اجلوشن الذي على جسدك)20(. 

ثم ذكر خرًا طوياًل يف فضل دعاء 
اجلوش���ن املش���هور وذكر الدعاء .. إىل 
ان قال: وقال احلس���ني عليه الس���الم: 
أوصان���ي أب���ي أمر املؤمن���ني علي بن 
أبي طالب عليه السالم وصية عظيمة 
بهذا الدعاء وحفظه، وقال لي: يا بين 

اكت���ب ه���ذا الدعاء على كف���ين، وقال 
احلس���ني علي���ه الس���الم: »فعل���ت كما 

أمرني أبي«)21(.
علي���ه  احلس���ني  ق���ال  رواي���ة  ويف 
الس���الم: »أوصان���ي أبي عليه الس���الم 
حبفظ���ه وتعظيم���ه، وأن أكتب���ه عل���ى 
كفن���ه، و أن اعلمه أهلي و أحثهم عليه 
وهو ألف اسٍم واسٍم«)22( )23(.                                         
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1.أمالي الصدوق، 280، ينابيع املودة، 82.

2. سحًا: أي صبًا غر منقطع.
3. سفح سفوحًا: أي انصب صبًا.

4. فجاج: الذي يشق االرض.
 ،16 حدي���ث   187:44 األن���وار:  حب���ار   .5

العوامل: 51:17 حديث1.
6. واكف: أي متقاطر.

7. مغزار: أي كثر الدر والصب.
8. مريا: أي كثر املاء.

9. غيالنًا: أي الذي جيري على وجه األرض.
10. سحًا: أي الذي جيري فوق.

11. حبًا: أي ذا صوت شديد.
12. مطفاحًا: أي مالئًا للعذران والعيون.

13. الودق: أي املطر.
14. خلب: الربق اخللب الذي ال مطر فيه.
15. تنعش: يرد من اهللكة واحياه وأخصبه.

16. توعر: أي تعسر وصعب. 
17. الذريع أي الفظيع او السريع.

18. قمن: أي جدير.
19. حبار األنوار: 405:32 حديث369. 

20. مه���ج الدع���وات: 227، حب���ار األن���وار 
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الوسائل 232:2.
24. موس���وعة كلمات اإلمام احلس���ني عليه 
السالم: معهد حتقيقات باقر العلوم، ص 125 � 

.148 � 141 � 133
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الحكمة في وجود المتشابه في
القـــــــــــرآن الكــــــــريم 

في رحاب علوم القرآن

ď

العالمة  ذكره  ما  الرابع: 
اإلسالمية  الرتبية  إن  الطباطبائي: 
على  يقوم  معني  منهج  على  سارت 
لإلنسان  الواقع  فرض  أساس 
الكون  خالق  سبحانه  باهلل  وعالقته 

وباملعاد واجلزاء. أموره  ومدبر 
أن عامة  يتلخص يف  املنهج  وهذا 
أفهامهم  تتجاوز  تكاد  ال  الناس 
إىل  املادية  احملسوسات  وعقوهلم 
أن  الطبيعة. وال ميكن  وراء  عامل ما 
املعاني  من  معنى  ما  إنسان  يعطي 
ومعلوماته  تصوراته  طريق  عن  إال 
خالل  له  حصلت  اليت  الذهنية 
يف  والناس  والعقلية.  املادية  حياته 
على  واملعلومات  التصورات  هذه 
باختالف  ختتلف  ودرجات  مراتب 

والعقلية. املادية  املمارسة 
ليست خمتصة  القرآنية  واهلداية 
وإمنا هي هبة  أخرى،  دون  جبماعة 

كافة. للناس  اهلل سبحانه 
وهذا االختالف يف الفهم وعموم 
اهلداية القرآنية: يفرضان أن يسوق 
القرآن الكريم بياناته مساق األمثال 
اإلنسان  يعرفه  ما  يستثمر  بأن 
ويعهده يف ذهنه من املعاني والصور 
املعاني  هذه  من  يعرفه  ال  ما  ليبني 

والصور.
وقد يكون ذلك يف القرآن الكريم 

بني  الكلي  والتوافق  وجود  عدم  مع 
مسبقًا  اإلنسان  يعرفه  الذي  املعنى 
واملعنى اجلديد الذي حياول القرآن 
وإمنا  عليه.  اإلنسان  تعريف  الكريم 
من  معينًا  جانبًا  القرآن  يلحظ 
ذلك  نفعل  كما  والتوافق.  االنسجام 
نستثمر  حني  العملية  حياتنا  يف 
باملواد  للتعريف  واملكاييل  األوزان 
وجود  عدم  مع  وغرها  الغذائية 
الغذائية  املواد  وبني  بينها  التوافق 

يف شكل  أو صورة أو حجم.
املادية  الصورة  نستعمل  وحني 
اإلنسان  عرفها  اليت   � احملسوسة 
اإلهلية  للمعارف  كأمثال   � حياته  يف 
اجملردة يقع الفهم اإلنساني يف إدراكه 
قد  أمرين  بني  املمثلة  املعارف  هلذه 

منهما حمذورًا: كل  يستلزم 
يف  املعارف  بهذه  اجلمود   � األول 
تنقلب  وحينئذ  املادي  احلس  مرتبة 
استهدفته  الذي  اجملرد  واقعها  عن 

القرآنية. اهلداية 
اإلطار  من  االنعتاق   � الثاني 
بعملية  والقيام  للمثال  املادي 
الداخلة  غر  للخصوصيات  جتريد 
أحيانًا   � يستلزم  وهذا  التمثيل.  يف 
العملية  هذه  يف  والنقيصة  الزيادة 

والضعف. الشدة  أو 
إىل  يلجأ  القرآن  جند  ولذا 
تفاديًا  التمثيل  يف  واسعة  عملية 
والنفسية.  العقلية  املشاكل  هلذه 

يريد  اليت  املعاني  بتوزيع  وذلك 
على  وتربيته  إدراكها  اإلنسان  من 
وجعلها  أمثال خمتلفة  إىل  تصورها 
يف قوالب متنوعة حتى يفسر بعضها 
بعض  أمر  بعضها  ويوضح  بعضًا 
عامة  تصفية  إىل  األمر  لينتهي 

التاليتني:  النتيجتني  إىل  تؤدي 
القرآنية  البيانات  إن   � األوىل 
وراءها  ما  يف  هلا  أمثااًل  إال  ليست 
اهلدف  وليس  ممثلة  حقائق 
باللفظ  مرتبطًا  منها  واملقصود 
واحملسوسات  احلس  من  املأخوذ 
بذلك من حمذور اجلمود. فنتخلص 
أن  إىل  االلتفات  بعد   � الثانية 
حدود  نعلم  أمثال  القرآنية  البيانات 
وراء  من  املقصود  اإلهلي  املعنى 
هذه  بني  جنمع  حني  البيانات  هذه 
واحد  بكل  وننفي  املتعددة  األمثال 
اخلصوصيات  من  خصوصية  منها 
املأخوذة من عامل احلس املوجود يف 
املثال اآلخر. فنطرح ما جيب طرحه 
بالكالم  احمليطة  اخلصوصيات  من 
به  االحتفاظ  جيب  مبا  وحنتفظ 

 . منها
أروع  الوجه من  أن هذا  وال شك 
وجود  ظاهرة  تفسر  يف  قيل  ما 
تعلياًل  يعد  أن  وميكن  املتشابه، 
اآليات  من  الكثر  لورود  وجيهًا 
تعلياًل  نقبله  ال  ولكننا  املتشابهة، 
من  القرآن  يف  ورد  ما  لكل  شاماًل 

,

,
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املتشابهات، حيث نرى أن بعضها ال 
قاطع  بشكل  مصداقه  حتديد  ميكن 
بناء على مذهبنا يف حقيقة املتشابه 
اللغوي  املفهوم  أن  فيه  عرفنا  الذي 
باطاًل  وليس  صحيح،  مفهوم  له 
األمثلة  بواسطة  الريب  لينتفي 

القرآنية. األخرى 
أن  بنا  جيدر  املطاف  نهاية  ويف 
يف  الصحيح  الوجه  خالصة  نذكر 
القرآن.  يف  املتشابه  ورود  حكمة 
نقسم  أن  بنا  حيسن  الصدد  وبهذا 

رئيسيني. قسمني  إىل  املتشابه 
يعلم  ال  الذي  املتشابه  األول: 

تأويله ومصداقه إال اهلل. 
يعلم  ال  الذي  املتشابه  الثاني: 
العلم  يف  والراسخون  اهلل  إال  تأويله 
ولو كان ذلك بتعليم اهلل تعاىل هلم. 
أما ورود القسم األول يف القرآن 
اليت  الرئيسية  األهداف  من  فألن 
هو  الكريم  القرآن  أجلها  من  جاء 

احلياة  يعيش  الذي  اإلنسان  ربط 
اهلل  وهو  األعلى  باملبدأ  الدنيا 
اآلخرة  الدار  وهو  وباملعاد  سبحانه 
أن  ميكن  ال  الربط  وهذا  وعواملها. 
يتحقق إال عن طريق إثارة املواضيع 
يتصل  وما  الغيب  بعامل  تتعلق  اليت 
لينمي غريزة  ومفاهيم  أفكار  من  به 
عليها  اإلنسان  فطر  اليت  اإلميان 
ينتهي  ويشده إىل عامله الذي سوف 
أمام  سبيل  هناك  يكن  فلم  إليه. 
املتشابه  به  يتفادى  الكريم  القرآن 
السبيل  هو  كان  أن  بعد  القرآن  يف 
الوحيد الذي وصل إىل هذا اهلدف 

الرئيسي.
يف  الثاني  القسم  ورود  وأما 
فإنه  اإلسلوب  بهذا  الكريم  القرآن 
البشري  العقل  أمام  يطرح  أن  أراد 
املسائل  كبعض  جديدة  قضايا 
من  وغرها  اإلنسانية  أو  الكونية 
تدبر  يف  لينطلق  الغيبية  املفاهيم 

حقيقتها واكتشاف ظلماتها اجملهولة 
تسمح  الذي  بالقدر  منها  يتقرب  أو 
املعرفة  تلك  يف  ودرجته  معرفته  له 

الطباطبائي.  العالمة  ذكر  كما 
وحنن يف هذا العصر حني نعيش 
اجملاالت  يف  العظيم  املدني  التطور 
بعض  قيمة  ندرك  املختلفة.  العلمية 
إىل  أحملت  اليت  القرآنية  اآليات 
ووضعتها  العلمية  احلقائق  بعض 
منها  لينطلق  اإلنسان  تصرف  حتت 
بعض  وكذلك  وحتقيقه،  حبثه  يف 

اإلنسانية. املصاديق 
تفسرًا  نقدم  أن  ميكن  وبهذا 
القرآن  يف  املتشابه  ورود  حلكمة 

الكريم)1(. 
����������������������������������������������������������

احلكيم،  باقر  حممد  القرآن:  علوم   .1
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على ضفاف نهج البالغة

đ

ذكرن���ا يف العدد الس���ابق ان طبيعة 
أم���ر  ال���ذي مارس���ه اإلم���ام  احلك���م 
املؤمن���ني علي���ه الس���الم ودع���ا عمال���ه 
ووالت���ه إىل ممارس���ته ه���و احلكم من 
اجل الشعب، ومن اجل الرعية وحدها، 
وق���د بين���ا يف العدد الس���ابق مجلة من 
تل���ك احلقوق اليت يراه���ا اإلمام أمر 
املؤمن���ني ضروري���ة وجي���ب توفرها يف 
العالق���ة ال���يت تربط احلاك���م برعيته، 

والرعية حباكمها.
وللحديث عن حقوق الرعية حمل مل 
يغفل اإلمام احلديث عن هذه احلقوق 
ب���ل عرض هلا بالذكر يف مواطن كثرة 

فما هي حقوق الرعية على الوالي؟.
لق���د حت���دث اإلمام أم���ر املؤمنني 
علي���ه الس���الم م���رة عن ه���ذه احلقوق 
فق���ال: )وجيمع ب���ه الف���يء، ويقاتل به 
الع���دو، وتأم���ن ب���ه الس���بل، ويؤخذ به 
للضعيف من القوي، حتى يس���رتيح بر 

ويسرتاح من فاجر(.
وق���ال عليه الس���الم: )فأم���ا حقكم 
عل���َي فالنصيح���ة لكم، وتوف���ر فيئكم 
جتهل���وا،  كي���ال  وتعليمك���م  عليك���م، 

وتأديبكم كيما تعلموا(.
وقال عليه الس���الم: )أنه ليس على 
اإلمام إال ما محل من أمر ربه إال بالغ 
يف املوعظة، واالجته���اد يف النصيحة، 
واإلحياء للس���نة، وإقامة احلدود على 
���ْهمان على  مس���تحقيها، وإص���دار السُّ

أهلها(.
ويف ه���ذه النص���وص أمج���ل اإلمام 
حق���وق الرعية عل���ى الراعي يف توفر 
األم���ن يف الداخ���ل واخل���ارج، وتأمني 
احلياة االقتصادية، والتعليم والتوجيه 
االجتماعي، وإقامة العدل. وال يضرنا 
إمج���ال هذه النصوص بع���د أن عرفنا 
أن أط���ول وثيق���ة كتبه���ا عليه الس���الم 
وأمجعه���ا حلق���وق الرعي���ة ه���ي عهده 
إىل األش���رت، فف���ي صدر ه���ذا العهد 
أمج���ل هذه احلقوق إمجااًل ثم فصلها 

بع���د ذلك تفصياًل أمجلها فقال: )هذا 
م���ا أمر به عبد اهلل علي أمر املؤمنني 
مال���ك ب���ن احل���ارث األش���رت يف عه���د 
إلي���ه حني واله مص���ر: جباية خراجها، 
وجه���اد عدوه���ا، واس���تصالح أهله���ا، 

وعمارة بالدها(.
ث���م فصلها بع���د ذلك فأف���اض أواًل 
يف بيان وظيفة العس���كريني وواجباتهم 
ال���ذي حيس���ن باحلاك���م أن  والس���بيل 
فص���ل  ث���م  منه���م.  لالس���تفادة  يتبع���ه 
الكالم يف جهاز احلكم: الوالة والوزراء 
والقضاة، فوضع أس���س احلكم العادل 
التقدم���ي الواعي. وتكل���م بعد ذلك عن 
ال���زراع والتج���ار والصن���اع والفق���راء، 
فب���ني حقوقهم عل���ى احلاكم من توفر 
اجملاالت هلم، وإعداد أحس���ن الفرص 
لنجاحه���م يف أعماهلم. ث���م حتدث عن 
الب���الد العمراني���ة فأف���اض يف  حال���ة 
احلديث وبني خط���ورة هذه الناحية يف 
أمن الرعية ورفاهيتها وإطراد تقدمها.

يف ه���ذا العه���د نظ���ر اإلم���ام عليه 
الس���الم إىل اجملتم���ع كله مب���ا فيه من 
طوائ���ف وطبق���ات، وب���ني في���ه حق���وق 
هذا اجملتم���ع كلها، وال نرى ما يدعونا 
هن���ا  ذل���ك  يف  ال���كالم  تفصي���ل  إىل 
بع���د أن تب���ني م���ن خ���الل حديثن���ا عن 
الطبق���ات االجتماعي���ة، ألن���ه حينم���ا 
حت���دث عن الطبق���ات مل يتناوهلا على 
حنو جتري���دي، وإمنا تناوهلا باحلديث 
باعتب���ار ما هلا م���ن حقوق، وقد قدمنا 
مالحظ���ة بني يدي ذل���ك احلديث قلنا 
فيه���ا: ).... مل يف���رغ آراءه اإلجتماعي���ة 
كله���ا يف قال���ب علم���ي، جم���رد، وإمنا 
قدم بعضها مفرغاًَ يف التجربة العملية 
ال���يت ق���ام به���ا، وال يس���لبها قيمته���ا، 
كحقيق���ة موضوعي���ة، أنه���ا مفرغة يف 
قال���ب جتريي إجتماعي يس���بغ عليها 
ب���دل مجود احلقيق���ة العلمية اجملردة، 
حيوي���ة وحركي���ة تنش���آن م���ن حيوي���ة 

اجلماعات وحركيتها(. 

طبيعة الحق، وحقوق 
الحاكم على الرعية

حت���دث اإلم���ام علي���ه الس���الم عن 
طبيع���ة احلق فالحظ أن���ه ال ميكن أن 
يك���ون ألحد حق على غ���ره إال ويكون 
عليه لغ���ره واجب، وهناك تقابل دائم 
بني احلق والواجب فحيثما يكون احلق 
يتبع���ه الواج���ب. ولكن الن���اس � غالبًا � 
يريدون استيفاء حقوقهم دون أن يؤدوا 
م���ا عليهم من واجب���ات غر عاملني أنه 
حينما يتمرد اإلنس���ان على واجبه فال 

يأتي به يسقط حقه الذي يدعيه.
ويف هذا الص���دد يقول اإلمام أمر 
)... فاحل���ق  الس���الم:  املؤمن���ني علي���ه 
أوسع اأِلشياء يف التواصف، وأضيقها 
يف التناص���ف، ال جيري ألحد إال جرى 
عليه وال جي���ري عليه إال جرى له، ولو 
كان ألحد أن جيري له وال جيري عليه 
ل���كان ذل���ك خالص���ًا هلل س���بحانه دون 
خلقه لقدرته على عباده، ولعدله يف كل 
ما جرت عليه ص���روف قضائه، ولكنه 
جع���ل حق���ه عل���ى العب���اد أن يطيع���وه، 
وجعل جزاءه���م عليه مضاعفة الثواب 
تفضاًل منه وتوس���عًا مبا هو من املزيد 

أهله(.
وق���ال علي���ه الس���الم: )... ث���م جعل 
س���بحانه م���ن حقوق���ه حقوق���ًا لبعض 
الن���اس على بعض، فجعله���ا تتكافأ يف 
وجوهه���ا ويوج���ب افرتاضه���ا بعضه���ا 
إال  بعضه���ا  يس���توجب  وال  بعض���ا، 
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ببعض(.
هن���ا  ونب���ه 
إىل أن ه���ذه احلقوق، حقوق 
اإلمام، ليس���ت امتيازات على س���������ائر 
الن�������اس حيص��������ل علي��������ه���������ا اإلمام 
بس���بب احلكم، وذلك ألن احلكم، عند 
اإلم���ام، ال يس���بب للحاك���م أي امتي���از 

شخصي أبدًا.
وها ه���و خياط���ب األش���رت، عامله 
على مص���ر، بقوله: )إياك واالس���تئثار 
مب���ا الناس في���ه أس���وة، والتغابي عما 
تعن���ى به مما ق���د وضح للعي���ون، فإنه 
قلي���ل  وعم���ا  لغ���رك،  من���ك  مأخ���وذ 
تنكشف عنك أغطية األمور، وينتصف 

منك للمظلوم(.
وقال عليه السالم خماطبًا أصحابه 
يف صفني: ).. وإن من أس���خف حاالت 
ال���والة عند ص���احل الناس أن يظن بهم 
حب الفخر، ويوضع أمرهم على الكرب، 
وق���د كره���ت أن يك���ون ج���ال يف ظنكم 
أن���ي أح���ب اإلط���راء واس���تماع الثناء، 
ولس���ت � حبم���د اهلل � كذل���ك ول���و كنت 
أحب أن يقال ذل���ك، لرتكته احنطاطًا 
هلل س���بحانه عن تناول م���ا هو أحق به 
من العظمة والكربياء ورمبا اس���تحلى 
الن���اس الثناء بعد البالء فال تثنوا علّي 
جبميل بالء إلخراجي نفس���ي إىل اهلل 
وإليك���م م���ن التقية يف حق���وق مل أفرغ 
بع���د م���ن أدائه���ا، وفرائ���ض ال بد من 
إمضائه���ا، ف���ال تكلموني مب���ا تكلم به 
اجلباب���رة وال تتحفظوا يّف مبا يتحفظ 
ب���ه عند أه���ل الب���ادرة، وال ختالطوني 

باملصانعة(. 
م���ن  تك���ن حق���وق احلاك���م  إذا مل 
ه���ذا الب���اب فم���ا ه���ي طبيعته���ا إذن؟ 

حق���وق احلاك���م كما جيمله���ا اإلمام يف 
نه���ج البالغة ه���ي أم���ور يعطاها ألنها 
ضروري���ة الس���تمرار احلك���م وصالحه 
فه���ذه احلق���وق ه���ي: »... وأم���ا حق���ي 
عليكم: فالوفاء بالبيعة، والنصيحة يف 
املشهد واملغيب، واإلجابة حني أدعوكم، 

والطاعة حني آمركم(.
وه���ي: )... ولي عليك���م حق الطاعة 
وأال تنكص���وا ع���ن دع���وة، وال تفرط���وا 
يف ص���الح، وأن ختوضوا الغمرات إىل 

احلق(.
وه���ي: ).. فال تكفوا عن مقالة حبق 

أو مشورة بعدل(.
احلق���وق  ه���ذه  كل  ترج���ع  وت���كاد 
إىل الوف���اء بالبيع���ة، ف���إن اإلمام يبايع 
عل���ى الس���مع والطاعة. وإذا مل يس���مع 
احملكوم���ون ح���ني يدعوه���م مل يطيعوا 
ح���ني يأمره���م، ومل ينصح���وا ل���ه ومل 
يثبت���وا على والئه مل يس���تطع اإلمام أن 

يسر أداة احلكم على حنو صاحل.

التعاون بني الحاكم 
والشعب

وال ميك���ن أن يصلح ش���يء من أمور 
الدول���ة إال إذا وجد ج���ّو صاحل للعمل، 
الرغب���ة  بتحق���ق  اجل���و  ه���ذا  ويوج���د 
املش���رتكة بني احلاك���م واحملكومني يف 
إصالح ما يفتقر إىل اإلصالح وتقويم 
ما حيتاج إىل التقويم من شؤون الناس 
وش���ؤون الب���الد. والذي يع���رب عن هذه 
الرغبة املش���رتكة هو تع���اون الوالي مع 
الرعي���ة على القيام بذلك كله، ويتحقق 
التع���اون بينهما بأن يقوم كل منهما مبا 
علي���ه م���ن واجب���ات بع���د أن يتلقى كل 

منهما ما له من حقوق.
فعل���ى الرعي���ة أن تعط���ي الوالي ما 
ل���ه عليها من حق���وق، فتطيعه إذا أمر، 
وجتيب���ه إذا دع���ا، وتنصحه إذا كان يف 

حاجة إىل ذلك.
وعلى الوالي إذا حصل على ذلك كله 

أن يستغله يف إصالح شؤون رعيته.
أم���ا ح���ني ال تب���ذل الرعي���ة للوالي 

طاعتها وال متحضه ُنْصحها، وال تلي 
دعوته إذا دعا، وأما حني تفعل ذلك كله 
ولكن الوالي يس���تغله يف رعاية مصاحل 
نفس���ه، ويهمل مصاحل رعيته فإن ذلك 
مؤذن بش���يوع الظلم، وسيطرة الظلمة، 

وفساد الدولة. 
ق���ال علي���ه الس���الم: )وأعظ���م م���ا 
افرتض س���بحانه من تلك احلقوق حق 
الوال���ي على الرعية وح���ق الرعية على 
الوال���ي فريض���ة فرضها اهلل س���بحانه 
ل���كل على كل، فجعله���ا نظامًا أللفتهم، 
وع���زًا لدينهم، فليس���ت تصل���ح الرعية 
إال بصالح ال���والة، وال تصلح الوالة إال 
باس���تقامة الرعي���ة، ف���إذا أدت الرعية 
إىل الوال���ي حق���ه وأدى الوال���ي إليه���ا 
حقه���ا عز احلق بينه���م، وقامت مناهج 
الدي���ن واعتدلت مع���امل العدل، وجرت 
عل���ى أذالهلا الس���نن، فصل���ح  � بذلك � 
الزمان، وطمع يف بقاء الدولة، ويئست 
مطام���ع األع���داء. وإذا غلب���ت الرعي���ة 
برعيت���ه،  الوال���ي  اجح���ف  أو  واليه���ا 
اختلفت هنالك الكلمة، وظهرت معامل 
اجل���ور وكثر اإلدغ���ال يف الدين وتركت 
حماج الس���نن، فعمل باهل���وى وعطلت 
األح���كام، وكث���رت عل���ل النف���وس، فال 
يس���توحش لعظي���م حق عط���ل ولعظيم 
باط���ل فع���ل، فهناك تذل األب���رار وتعز 
األشرار وتعظم تبعات اهلل عند العباد، 
ذل���ك وحس���ن  بالتناص���ح يف  فعليك���م 

التعاون عليه(.
وقال يف التعاون بني الراعي والرعية: 
).. ولك���ن م���ن واج���ب حق���وق اهلل عل���ى 
العباد: النصيحة مببلغ جهدهم، والتعاون 
عل���ى إقامة احل���ق بينهم، ولي���س امرؤ � 
وإن عظم���ت يف احلق منزلت���ه وتقدمت 
يف الدي���ن فضيلت���ه � بف���وق أن يعان على 
م���ا محل���ه اهلل من حق���ه. وال ام���رؤ � وإن 
صغرت���ه النفوس واقتحمته العيون بدون 

أن يعني على ذلك أو يعان عليه(.
�������������������������������������

)1( دراس���ات يف نه���ج البالغ���ة: حمم���د مه���دي 
مشس الدين: بتصرف بسيط: 173 186.
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اإلنس���ان كائ���ن اجتماع���ي بطبع���ه 
ميي���ل إىل املخالط���ة وينج���ذب حن���و 
اآلخري���ن،  م���ع  والتآل���ف  املعاش���رة 
فيتخذ األصدقاء، ويؤسس العالقات، 
ويعاش���ر ب���ين قوم���ه أو عش���رته أو 
جه���د  فيح���اول  وغره���م،  جران���ه 
طاقت���ه أن يتعلم كيف حيس���ن التعامل 
معه���م وكي���ف حيتف���ظ مبودتهم وكيف 
يزي���د من مودت���ه وحمبت���ه يف قلوبهم، 
وأهل البيت عليهم الس���الم ومن خالل 
كلماتهم وتوجيهاته���م أوضحوا قواعد 
وآداب املعاش���رة واملخالط���ة ال���يت ل���و 
روعي���ت لتكامل اجملتمع وس���اد الوئام 
واالح���رتام وعم���ت احملب���ة واملودة بني 
س���ائر أفراد ذل���ك اجملتمع، وفيما يلي 

بعض تلك التوجيهات واآلداب:
علي���ه  الص���ادق  اإلم���ام  ع���ن    :1
الس���الم انه قال: )عليك���م بالصالة يف 
املساجد وحسن اجلوار للناس وإقامة 
الش���هادة وحض���ور اجلنائ���ز، إنه البد 
لكم من الناس إن أحدا ال يستغين عن 
الناس حياته والناس البد لبعضهم من 
بعض( راجع: )الكايف للش���يخ الكليين 

ج 2 ص 635(.
وق���د أج���اد امل���وىل حمم���د ص���احل 
املازندراني يف )ش���رح أصول الكايف ج 
11 ص 89 �� 90( يف تبيان وشرح ألفاظ 
ه���ذه الرواي���ة الش���ريفة فق���ال: )قوله: 
»عليكم بالصالة يف املس���اجد« مجاعة 
وف���رادى وامل���راد بالص���الة الفريض���ة 
ألن النافل���ة يف املن���زل أفضل »وحس���ن 
اجل���وار للن���اس« ب���أن حتف���ظ اجل���ار 
غايبا وتكرمه شاهدا وتنصره مظلوما 

وتس���رت عيوب���ه وتغفر ذنوب���ه وختلص 
بصحبته وتقيل عثرته وال تس���لمه عند 
ش���دائده، وباجلمل���ة تفعل م���ا يرضيه 
وترتك ما يؤذيه. »وإقامة الشهادة« هلم 
وعليهم »وحضور اجلنائز« ذكر يف هذا 
اخلرب من احلقوق أربعة بعضها واجب 
وبعضه���ا من���دوب »أن���ه الب���د لكم من 
الناس« أي من خمالطتهم ومعاشرتهم 
ومعاملتهم ثم أكد ذلك بقوله: »أن أحدا 
ال يس���تغين ع���ن الناس حيات���ه« أي يف 
حال حيات���ه وبقائه يف الدنيا. »والناس 
البد لبعضهم من بعض« ومن مثة قيل: 
الناس مدني���ون بالطبع حيتاج بعضهم 
إىل بعض يف التمدن والتعايش والبقاء، 
إذ ال يق���در أح���د عل���ى إص���الح مجيع 
م���ا حيت���اج إليه من املأكول واملش���روب 
وامللبوس واملس���كن وغرها وفيه داللة 
عل���ى أفضلي���ة االجتم���اع والتآلف. من 
رج���ح العزل���ة مطلق���ا فقد أخط���أ وما 
دل عل���ى رجحانه���ا ينبغ���ي محله على 
االعتزال من شرار الناس وأهل البدعة 
حترزا عن الدخول فيما هم فيه وصرح 
بعضهم بأن العزلة أفضل بشرط رجاء 
الس���المة بتحصي���ل مناف���ع االختالط 
كش���هود اجلمع���ة واجلماع���ة واجلنائز 

وعيادة املرضى(.
ق���ال:  2: وع���ن حبي���ب اخلثعم���ي 
)مسع���ت أبا عبد اهلل �� الصادق �� عليه 
السالم يقول: عليكم بالورع واالجتهاد 
واش���هدوا اجلنائ���ز وع���ودوا املرض���ى 
مس���اجدكم  قومك���م  م���ع  واحض���روا 
وأحبوا للناس ما حتبون ألنفس���كم أما 
يس���تحيي الرجل منكم أن يعرف جاره 

حق���ه وال يع���رف ح���ق ج���اره( )الكايف 
للشيخ الكليين ج2 ص636(.

ص���احل  حمم���د  امل���وىل  ق���ال 
املازندران���ي يف )ش���رح أص���ول الكايف 
ج 11 ص 90����� 91(: )قول���ه: »عليك���م 
بالورع« يف الدين بفعل الطاعات وترك 
املنهيات والتمس���ك باآلداب الش���رعية 
يف  هلل  »واالجته���اد«  النبوي���ة  واآلث���ار 
العلم والعمل وإصالح النفس وإرش���اد 
اخلل���ق. »وأحب���وا للن���اس م���ا حتب���ون 
ألنفس���كم« ه���ذا ه���و اإلنص���اف التابع 
لالس���تقامة يف القوة الشهوية والعقلية 
والغضبية ولعل امل���راد بالناس الفرقة 
الناجية ألن احملبة وهي أمر قلي غر 
مطلوب���ة بالنس���بة إىل غره���م وإمن���ا 
املطل���وب مع غرهم حس���ن املعاش���رة 
حبس���ب الظاهر لدفع الضرر وتكميل 
النظ���ام »أم���ا يس���تحيي الرج���ل منكم 
أن يع���رف ج���اره حق���ه وال يع���رف حق 
جاره« احلياء حالة نفس���انية مانعة من 
القباي���ح للفرار من اللوم، وفيه ترغيب 
يف رعاي���ة حقوق اجلار س���يما إذا كان 
أح���د اجلارين مراعيا هل���ا ألن معاملة 
وأمت  أحس���ن  باإلحس���ان  اإلحس���ان 

ومعاملته باإلساءة أقبح وألوم(.
3: ع���ن أب���ي أس���امة زيد الش���حام 

..: آداب المعاشرة والمخالطة مع  
النـاس في كـــالم أهـــل البيت 
عليهم السالم
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ق���ال: قال ل���ي أبو عبد اهلل ����� الصادق 
����� علي���ه الس���الم: )اقرأ عل���ى من ترى 
بقول���ي  ويأخ���ذ  منه���م  يطيع���ين  أن���ه 
الس���الم و أوصيك���م بتق���وى اهلل ع���ز 
وج���ل وال���ورع يف دينك���م واالجتهاد هلل 
وص���دق احلدي���ث وأداء األمانة وطول 
الس���جود وحس���ن اجل���وار فبه���ذا جاء 
أدوا  وآل���ه،  علي���ه  اهلل  حمم���د صل���ى 
األمان���ة إىل من ائتمنك���م عليها برا أو 
فاجرا، فان رس���ول اهلل صلى اهلل عليه 
وآل���ه كان يأمر ب���أداء اخليط واملخيط 
صل���وا عش���ائركم واش���هدوا جنائزهم 
وعودوا مرضاه���م وأدوا حقوقهم فإن 
الرج���ل منك���م إذا ورع يف دينه وصدق 
احلدي���ث وأدى األمان���ة وحس���ن خلقه 
مع الناس قيل: هذا جعفري فيس���رني 
ذل���ك ويدخل علي منه الس���رور وقيل: 
ه���ذا أدب جعف���ر وإذا كان عل���ى غ���ر 
ذل���ك دخل عل���ي ب���الؤه وع���اره وقيل: 
ه���ذا أدب جعفر، ف���واهلل حلدثين أبي 
عليه الس���الم أن الرج���ل كان يكون يف 
القبيل���ة من ش���يعة علي عليه الس���الم 
فيك���ون زينها آداهم لألمانة وأقضاهم 
إلي���ه  للحدي���ث،  وأصدقه���م  للحق���وق 
وصاياهم وودائعهم، تس���أل العش���رة 
عن���ه فتق���ول: من مثل ف���الن إنه آلدانا 

لألمان���ة وأصدقن���ا للحديث( )الكايف 
للشيخ الكليين ج2 ص636 ��637(.

قال املوىل حممد صاحل املازندراني 
يف )ش���رح أص���ول ال���كايف ج 11 ص 
91(: )قول���ه : »وأوصيك���م بتقوى اهلل 
ع���ز وجل والورع« التقوى : كف النفس 
عم���ا يؤثم ، وال���ورع : كفها عنه وعما 
يش���غله عن���ه تع���اىل وإن كان ح���الال 
. »كان يأم���ر ب���أداء اخلي���ط واملخيط« 
اخليط السالك واملخيط كمنرب اإلبرة 
. »صلوا عشائركم« عشرة الرجل بنو 
أبيه األدنون أو قبيلته ألنه يعاش���رهم 
ويعاشرونه من العشرة وهي الصحبة 
واخللطة »قيل : هذا جعفري فيسرني 
ذلك« هذا بع���ض فوائد تلك اخلصال 
وهل���ا فوائد كث���رة يف الدنيا واآلخرة 
مذك���ورة يف حمله���ا . »فيك���ون زينه���ا 
آداه���م لألمان���ة« آداه���م بع���د األل���ف 
يقال : فالن آدى منك لألمانة إذا كان 

أحسن أداء(.
4: وع���ن أبي الربيع الش���امي قال : 
)دخلت على أبي عبد اهلل عليه السالم 
والبي���ت غاص بأهله فيه اخلراس���اني 
والش���امي وم���ن أهل اآلف���اق فلم أجد 
موضع���ا أقعد فيه فجلس أبو عبد اهلل 
عليه الس���الم وكان متكئ���ا ثم قال : يا 
ش���يعة آل حممد اعلم���وا أنه ليس منا 
من مل ميلك نفسه عند غضبه ومن مل 
حيسن صحبة من صحبه وخمالقة من 
خالقه ومرافقة من رافقه وجماورة من 
جاوره ومماحلة من ماحله ، يا ش���يعة 
آل حمم���د اتقوا اهلل ما اس���تطعتم وال 
حول وال قوة إال باهلل( )الكايف للش���يخ 

الكليين ج2 ص637(.
قال املوىل حممد صاحل املازندراني 
يف )ش���رح أصول ال���كايف ج 11 ص92 
����� 93(: )قول���ه : »اعلموا أنه ليس منا« 
أي من زمرتنا وش���يعتنا أو من مذهبنا 
عن���د  نفس���ه  ميل���ك  مل  »م���ن  وملتن���ا 
غضب���ه« مب���ادئ الغضب ����� وهو حركة 
النفس حن���و االنتقام بس���بب الطغيان 
يف الق���وة الغضبية �� داخلة حتت قدرة 

العبد فالبد له من اإلقدام على دفعها 
مبالحظ���ة اآلي���ات والرواي���ات الدال���ة 
على ذم الغضب وحسن املعافاة. »ومن 
مل حيسن صحبة من صحبه« يف السفر 
أو احلضر ومن حس���نها طالقة الوجه 
والبشاشة والسالم والكالم واملصافحة 
واملؤاكل���ة معه وحتصيل ما حيتاج إليه 
ورفع ما يغتم منه واالنتظار له إذا نزل 
واالرحت���ال مع���ه إذا ارحتل ، ونقل عن 
بعض املسافرين أنه قال : أدركنا املطر 
ليل���ة يف صح���راء فدعان���ي صاح���ي 
وأجلس���ين إىل جن���ب حائط ثم أحنى 
عل���ي متكئا بيديه على احلائط يظلين 
من املطر حتى سكن املطر . »وخمالقة 
من خالقه ومرافقة من رافقه« خالقهم 
عاشرهم حبسن خلق ... »وجماورة من 
جاوره« اجملاورة باجليم يف النسخ اليت 
رأيناه���ا يقال ج���اوره جماورة إذا صار 
جاره وإذا اس���تجاره...واملراد باجملاورة 
عل���ى األول رعاية حق���وق اجلار وعلى 
الثان���ي إجارت���ه وإنق���اذه ع���ن امل���كاره 

كلها(.
 5: وع���ن ع���الء بن الفضي���ل ، عن 
أب���ي عبد اهلل عليه الس���الم قال: )كان 
أبو جعفر عليه الس���الم يقول: عظموا 
أصحابكم ووقروهم وال يتهجم بعضكم 
عل���ى بعض وال تضاروا وال حتاس���دوا 
اهلل  عب���اد  كون���وا  والبخ���ل  وإياك���م 
املخلص���ني( )ال���كايف للش���يخ الكليين 

ج2 ص637(.
قال املوىل حممد صاحل املازندراني 
يف )شرح أصول الكايف ج 11 ص93(: 
)قول���ه »عظموا أصحابك���م ووقروهم« 
التوق���ر التعظي���م فالعط���ف للتأكي���د 
واملبالغ���ة يف اإلتي���ان جبمي���ع أحنائ���ه 
وختصي���ص أحدهما بفع���ل ما يوجب 
التعظي���م واآلخ���ر ب���رتك م���ا يوج���ب 
التحق���ر »وال يتهج���م بعضه���م عل���ى 
بع���ض« أي ال يدخل علي���ه بغتة وغفلة 
م���ن غر إذن حذرا م���ن املخافة ورؤية 
م���ا يكرهه وق���د كان االس���تيذان دأب 

األنبياء والصاحلني(.



أخالقك هويتكأخالقك هويتك

ال ريب يف أنه بازاء كل فضيلة رذيلة 
ه���ي ضده���ا، ومل���ا عرف���ت أن أجن���اس 
الفضائل أربع���ة فاجناس الرذائل ايضًا 
يف بادئ النظر أربعة: اجلهل، وهو ضد 
احلكمة، واجلنب، وهو ضد الش���جاعة، 
والش���ره وهو ضد العف���ة، واجلور، وهو 
ض���د العدالة، وعن���د التحقيق يظهر أن  
ل���كل فضيلة حدًا معين���ًا، والتجاوز عنه 
باالفراط أو التفريط يؤدي إىل الرذيلة، 
فالفضائ���ل مبنزلة األوس���اط، والرذائل 
مبثابة األطراف، والوس���ط واحد معني 
ال يقبل التعدد، واألطراف غر متناهية 
ع���ددًا، فالفضيلة مبثابة مركز الدائرة، 
والرذائل مبثابة سائر النقاط املفروضة 
م���ن املرك���ز إىل احملي���ط، ف���ان املرك���ز 
نقطة معينة، م���ع كونه ابعد النقاط من 
احمليط، وس���ائر النق���اط املفروضة من 
جوانب���ه غر متناهية، م���ع أن كال منها 

أقرب منه من طرف اليه.

فعل���ى ه���ذا يك���ون ب���ازاء كل فضيلة 
رذائل غر متناهية، ألن الوسط حمدود 
مع���ني، واألطراف غر حمدودة، وتكون 
الفضيلة يف غاية البعد عن الرذيلة اليت 
هي نهاية الرذائل، ويكون كل منها أقرب 
منه���ا إىل النهاي���ة، وجم���رد االحنراف 
ع���ن الفضيلة من أي طرف اتفق يوجب 
الوق���وع يف رذيلة. والثبات على الفضيلة 
واالس���تقامة يف س���لوك طريقها مبنزلة 
احلركة على اخلط املس���تقيم، وارتكاب 
الرذيلة كاالحنراف عنه، وال ريب يف أن 
اخلط املس���تقيم ه���و أقص���ر اخلطوط 
الواصلة بني النقطتني، وهو ال يكون إال 
واح���دًا، وأما اخلط���وط املنحنية بينهما 
فغ���ر متناهي���ة، فاالس���تقامة يف طريق 
الفضيل���ة ومالزمته���ا على نه���ج واحد، 
واالحن���راف عن���ه تكون ل���ه مناهج غر 
متناهي���ة، ولذل���ك غلب���ت دواعي الش���ر 

على بواعث اخلر.
ويظهر مما ذكر أن وجدان الوس���ط 
احلقيق���ي صع���ب، والثب���ات علي���ه بعد 
الوج���دان أصع���ب ألن االس���تقامة على 

االش���كال،  غاي���ة  يف  االعت���دال  ج���ادة 
وهذا معنى قول احلكماء »اصابة نقطة 
اهلدف أعس���ر من العدول عنها، ولزوم 
الصوب بعد ذلك حتى ال خيطيها أسر« 
ولذلك ملا أمر فخر الرس���ل باالستقامة 

يف قوله تعاىل: )ڈ ژ ژ(. 
قال شيبتين سورة هود عليه السالم، 
إذ وجدان الوس���ط احلقيق���ي فيما بني 
األطراف غر املتناهية املتقابلة مشكل، 

والثبات عليه بعد الوجدان اشكل.
وقال )احملقق الطوس���ي( ومجاعة: 
)إن ما ورد يف اشارات النواميس من ان 
الصراط املستقيم أدق من الشعر، وأحد 
م���ن الس���يف اش���ارة إىل ه���ذا املعنى( 
وغ���ر خفي بأن هذا التأويل جرأة على 
الش���ريعة القومية، وهتك ألستار السنة 
الكرمي���ة، والواجب اإلذع���ان بظاهر ما 
ورد من أمور اآلخرة، نعم ميكن ان يقال 
كمامر: إن األمور االخروية اليت حصل 
به���ا الوع���د والوعيد كله���ا أمور حمققة 
ثابت���ة على م���ا اخرب ب���ه، اال انها صور 
لألخ���الق، والصفات املكتس���بة يف هذه 
النش���أة قد ظهرت بتل���ك الصور يف دار 

العقب���ى حبس���ب املرتب���ة، إذ ظه���ورات 
اخت���الف  حبس���ب  خمتلف���ة  األش���ياء 
املرات���ب والنش���آت، فم���واد م���ا ي���ؤذي 
ويري���ح م���ن الص���ور يف موط���ن املع���اد 
امن���ا هو األخالق والنيات املكتس���بة يف 
هذه النش���أة. وهذا املذهب مما اس���تقر 
عليه آراء اس���اطني احلكم���ة والعرفان، 
وذكرنا الظواهر الدالة عليه من اآليات 
واألخب���ار، واش���رنا إىل حقيق���ة احلال 
املس���تقيم  فالص���راط  ه���ذا  ويف  في���ه، 
املم���دود كاجلس���ر عل���ى اجلحيم صورة 
ص���ورة  واجلحي���م  األخ���الق،  لتوس���ط 
ألطرافها، فمن ثبت قدمه على الوسط 
هنا مل يزل ع���ن الصراط هناك ووصل 
إىل اجلنة اليت وعدها اهلل املتقني، ومن 
مال إىل األطراف هنا س���قط هناك يف 

جهنم اليت احاطت بالكافرين.
ث���م الوس���ط إم���ا حقيق���ي وه���و م���ا 
تكون نس���بته إىل الطرفني على السواء 
كاألربعة بالنس���بة إىل االثنني والس���تة، 
وه���ذا كاملعت���دل احلقيق���ي ال���ذي انكر 
االطب���اء وج���وده، أو إض���ايف وهو اقرب 
ما ميكن حتققه للنوع أو الش���خص إىل 
احلقيقي، ويتحقق ل���ه كماهلما )الالئق 
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حباهلما( وان مل يصل اليه، فالتس���مية 
بالوسط امنا هو بالنسبة إىل األطراف 
ال���يت هي أبعد م���ن احلقيقي باالضافة 
النوعي���ة  كاالعت���داالت  وهك���ذا  إلي���ه، 
والش���خصية اليت اثبته���ا االطباء، فان 
امل���راد منه���ا االعت���داالت ال���يت ميك���ن 
حتققها لألنواع واألشخاص، وهو القدر 
الذي يليق بكل نوع أو ش���خص أن يكون 
عليه، وان مل يكن اعتداالًَ حقيقيًا مبعنى 
تس���اوي األج���زاء البس���يطة العنصري���ة 
إىل  واألقربي���ة  الق���وة  يف  وتكافئه���ا 
احلقيقي بالنس���بة إىل س���ائر االطراف 

مسي اضافيًا.
ثم الوس���ط املعترب هنا هو االضايف 
والثب���ات  احلقيق���ي  وج���دان  لتع���ذر 
علي���ه، ولذا ختتل���ف الفضيلة باختالف 
األش���خاص واالح���وال واألزمان، فرمبا 
االض���ايف  الوس���ط  م���ن  مرتب���ة  كان���ت 
فضيل���ة بالنظ���ر إىل ش���خص أو ح���ال 
أو وق���ت، ورذيل���ة بالنس���بة إىل غ���ره. 
ان  ري���ب يف  ال  ان���ه  ال���كالم  وتوضي���ح 
الوس���ط احلقيق���ي يف األخ���الق لكون���ه 
يف حك���م نقط���ة غر منقس���مة ال ميكن 
وجدان���ه و الثب���ات عليه، ول���ذا ترى من 

هو متصف بفضيل���ة من الفضائل 
ال ميكن احلكم بكون تلك الفضيلة 
)هي الوس���ط احلقيقي، إال انه ملا 
كان���ت تل���ك الفضيلة( قريب���ة إليه 
وال ميكن وج���ود األقرب منها إليه 
ل���ه، حيك���م بكونها وس���طًا اضافيًا 
ألقربيتها إليه بالنس���بة إىل س���ائر 
املرات���ب فاالعت���دال االض���ايف ل���ه 
عرض، وسطه االعتدال احلقيقي، 
وطرفاه طرفا االفراط والتفريط، 
إال ان���ه م���ا مل خي���رج ع���ن هذي���ن 
الطرفني يك���ون اعت���دااًل اضافيًا، 
كلم���ا كان اقرب إىل احلقيقي كان 
أكم���ل وأق���وى، وإذا خ���رج عنهم���ا 

دخل يف الرذيلة.
ال يق���ال: عل���ى ه���ذا ينبغ���ي أن 
يك���ون االعت���دال الط���ي يف املزاج 
أيض���ًا كذلك أى له عرض وس���طه 
االعت���دال احلقيق���ي وطرف���اه خارجان 
ع���ن االعت���دال الط���ي، حتى ان���ه كلما 
ق���رب إىل احلقيقي ص���ار الطي أقوى 
وأكم���ل م���ع ان���ه لي���س األمر كذل���ك، إذ 
القي���اس يقت��������ض�����ي اخل���روج ع�����������ن 
االعت�����������دال ال����������ط��������ب�������ي، أو ضعفه 

لقربه إىل احلقيقي.
)بي���ان ذلك( ان االعت���دال احلقيقي 
يف امل���زاج أن تك���ون أج���زاء العناص���ر 
متكافئ���ة الق���وة، واالعت���دال الطي يف 
نوع االنس���ان أو ش���خص من اشخاصه 
ان تكون األجزاء احلارة مثاًل من عشرة 
إىل اثين عشرة، والباردة من مثانية إىل 
تس���عة، واليابسة من سبعة إىل مثانية، 
والرطبة من ستة إىل سبعة، فإذا كانت 
األجزاء احلارة س���تة، والباردة مخسة، 
واليابس���ة أربعة، والرطب���ة ثالثة، كانت 
م���ع  الط���ي،  االعت���دال  ع���ن  خارج���ة 
صرورت���ه أق���رب إىل احلقيقى، بل إذا 
فرض���ت تكافؤ أج���زاء العناصر االربعة 
حت���ى حصل نف���س االعت���دال احلقيقي 
خرج���ت أيضًا عنه، فال يكون احلقيقي 
وس���ط الطبى حتى انه كلما يصر إليه 

أقرب يكون أقوى وأكمل.
ألنا نقول حنن ال ندعي: أن احلقيقى 
وس���ط الطب���ى ب���ل هو أم���ر مغاي���ر له، 
واحلقيق���ي يف طرف���ه اخل���ارج، فان له 
طرف���ني: )احدهم���ا( أن تصر االجزاء 
أقرب يف التس���اوي مما كان للطي إىل 
أن تبل���غ إىل احلقيق���ي، و)الثان���ي( أن 
يص���ر أبع���د فيه مما كان ل���ه إىل غر 
النهاي���ة، إال أن بعض مرات���ب الطرفني 
ال���يت منه���ا االعت���دال احلقيق���ي غ���ر 

ممكن الوقوع فتأمل.
ف���إن قيل: ان الوس���ط املعترب هنا لو 
كان اضافي���ًا، ل���كان ل���ه ع���رض كعرض 
امل���زاج، ف���ال يناس���ب وصف���ه باحل���دة 
والدق���ة، قلن���ا: كم���ا يف ع���رض امل���زاج 
مرتب���ة ه���ي أفض���ل املرات���ب وأقربه���ا 
يف  كذل���ك  احلقيق���ى،  االعت���دال  إىل 
ع���رض الوس���ط للمل���كات مرتب���ة ه���ي 
أفض���ل املراتب وأقربه���ا إىل احلقيقي، 
وه���ي املطلوبة بال���ذات، وال ريب يف أن 
خصوص هذه ليس هلا عرض واس���عة، 
فال بأس بوصفها بالدقة واحلدة، وأما 
س���ائر املراتب املعدودة من الوس���ط وان 
مل تك���ن خالي���ة ع���ن ش���وائب اإلف���راط 
والتفري���ط، إال أن���ه مل���ا كان هل���ا ق���رب 
حم���دود إىل املرتب���ة املطلوب���ة حبي���ث 
يصدق معه كون النوع أو الشخص باقيًا 
على كماله الالئق به عدت من األوساط 
والفضائ���ل، كم���ا ان غ���ر األق���رب إىل 
االعت���دال احلقيق���ى م���ن مراتب عرض 
امل���زاج يعد من االعتدال: لكون النوع أو 
الش���خص معه باقيًا حمفوظًا  حبيث ال 
يظه���ر خل���ل بنّي يف أفعال���ه وإن مل خيل 
عن االحنراف، ولو وصفت هذه املراتب 
أيضًا باحلدة والدقة مع س���عتها فوجهه 
أن وجدانها والثبات عليها ال خيلو أيضًا 

من صعوبة)1(. 
�����������������������������������������������������������������������

1. جام���ع الس���عادات: حممد مهدي 
النراقي، ج1، ص69 � 75.   
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 ǟƷƘƱ ǤǩƵ ǯƒǝ ÛƘǵƏƘǭ ǇƘǚǝ ƸƖƛ ƊƘǭ
 ǫƴǖǩ ǨǾǩƴƛ ƼǾǩ ǴǲǦǩ ƷƶǖƢǭ ƝƳƘøøøøøøǖǪǩ
 ƷƶǖƢǮǩƗ¼ ƘøøøøøøǲǪǡǷ .ǹǸǕƴǪǩ ǴøøøøøøƢǢƛƘǎǭ
 ǰǭ ƺƪǖǮǩƗ ǯȁ ¬ǴƢǞǅ Ƿƍ ǴøøøøøøƾǲƩ Ǽǝ
 ǰǭ ǴǱǸǦƛ ǔǎǢǽ ȅǷ ǺøøøøøøǩƘǖơ ŻƗ Ǩǖǝ
 ƘǭƑ ÛǳƸǾǙ ǰǭ ƗƷƶǖƢǭ ǯƘǥ ƗƵƑ ȅƑ ǴǪǖǝ
 ǴƢǞǅ Ǽǝ Ƿƍ ƝƘǾƮǩƗ ǠǪƲǥ ǴƾǲƩ Ǽǝ

.(ƊƘǮƾǩƗ ǺǩƑ ƞǥƸƮǩƘǥ

ما هي شروط املعجزة؟
 ǸǵǷ ÛǬøøøøøøǶǭ Ƹǭƍ ƞǝƸǖǭ ǰøøøøøøǭ ƴøøøøøøƛȅ
 Ƿƍ ƘǾǝƗƺƩ ƗƸøøøøøøǭƍ ƠøøøøøøƾǾǩ Ɲ ƺƪǖǮǩƗ ǯƗ
 ƝƺƪǖǮǩƘǝ ÛƸǾƜǖƢǩƗ Ƭǅ ǯƗ ƘǾƕƘǶƢøøøøøøǁƗ
 ƗǸøøøøøøǕƴǽ ƚƜøøøøøøƽ ƸøøøøøøǾǙ ǰøøøøøøǭ ǼøøøøøøơƎơ  ȅ
 ǧǸǾǮǩƗ ǠǝǷ ƼǾǩ ƘǶƥǷƴƭǷ ÛƘøøøøøøǶǱƘǾơȃ
 ƞǾǆƲǂǩƗ  ƟƘǾǶƢǂǮǩƗǷ  ƟƘƭƗƸƢǡȅƗǷ
 ǔǲǅ ǼƜǲǩƗ ƞǮǶǭ ƠƾǾǩǷ ÛǣƗƵǷ ƗƶǶǩ
 ÛƝƺƪǖǭ ǴƾǞǱ ǹǸǶơ ǰǭ ǨǦǩ ƺƩƘǖǮǩƗ
 ǰǽƶǩƗ ƞǪǶƪǩƗ ǈøøøøøøǖƛ ǴǪǖǞǽ ǯƘǥ ƘǮǥ
 Ǽǝ ƘǮǥ ǬǶǆǆǡ ǬǽƸǦǩƗ ǯƋƸøøøøøøǢǩƗ ǰ ĉǾƛ
 ƞǽǿƗ ƊƗƸøøøøøøƽȃƗ ƝƷǸøøøøøøƽ Ǽǝ ǺǩƘǖơ ǴǩǸǡ

ǬøøøøøøǡƷ (ĔĎ ÜÜÜÜÜÜÜÜ Ĕċ): ژڇ  ڇ  ڇ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  
ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  
ڳ   گ   گ   گ   گ   ک  
ڱ         ڱ   ڱ   ڳ           ڳ   ڳ  
ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ  
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ  
ڭ  ڭ        ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   

ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ ژ  

 
 ǰĉǾøøøƜǝ
 ǴøøøøøøǪøøøøøøǩ Ɨ

 ǴǱ ƘƮøøøøøøøƜøøøøøøƽ
 ǳƶǵ ǧȆøøøøøøƱ  ǰǭ

 ǯƗ  ǰøøøøøøǵƸǾǙǷ  ƟƘøøøøøøǽǿƗ
 ǧǸƽƸǩƗ ƴǾƛ ƼǾǩ ƝƺƪǖǮǩƗ Ƹǭƍ

 ǯƗǷ ǴǱƘƮƜøøøøøøƽ ŻƗ ǰǕ ǧƺǖǮƛ ǼøøøøøøƜǲǩƗǷ
 ƘǾǝƗƺƩ ƘǱǸǱƘǡ ƼøøøøøøǾǩ ƝƺƪǖǮǩƗ ǯǸǱƘǡ
 ŷƛƘƜøøøøøøƽƍ Ǵǩ ǯƗ Ǩøøøøøøƛ ǌøøøøøøƜǊǲǭ ƸøøøøøøǾǙǷ
 ǰǪǝ ǠǢƮƢơ Ǭǩ ǯƑ ǼǕƗǷƳǷ ŷǍǷƸøøøøøøǁǷ
 Ǽǵ ǋǷƸǂǩƗ ǳƶǵǷ ÛƝƺƪǖǮǩƗ ǠǢƮƢơ

:ǼǩƘƢǩƘǥ
 ǟƘǢǂǱƘǥ ƝƳƘǖǪǩ ƞǡƷƘƱ ǯǸǦơ ǯƍ :Č
 ǰøøøøøøǾƛ ǰøøøøøøǭ ƊƘøøøøøøǮǩƗ ƷƘøøøøøøƪǞǱƗǷ ÛƸøøøøøøǮǢǩƗ
 ƧƗƸƱƑǷ ÛƞǾƭ ƘǆǖǩƗ ƚøøøøøøǪǡǷ ÛǔƛƘǅȁƗ
 ǟƷƘƲǩƗ ƸǾǙ ƧƸøøøøøøƲǝ ÛƝƸƲǅ ǰǭ ƞǡƘǱ
 ƘǱƍ ǧƘǡǷ ǄƲøøøøøøǁ ƊƘƩ Ǹǩ ƘǮǥ ƝƳƘøøøøøøǖǪǩ
 ƼǮøøøøøøǂǩƗ ǨǖƩƗ ǯƍ ǼøøøøøøơƺƪǖǭǷ ǼøøøøøøƜǱ
 ÛƙƸǚǮǩƗ ǰǭ ƚǾǚơǷ ǟƸǂǮǩƗ ǰǭ ǟƸǂơ
 ƞƜøøøøøøǂƲǩƗ ǨǖƩƗ ǯƍ Ǽǵ Ǽơƺƪǖǭ ǯƗ Ƿƍ
 Ǽǝ ƘǶǪƱƳƗ ƘøøøøøøǮǲǾƭ ǟƸƢƮơ ƞøøøøøøƾƛƘǾǩƗ
 Ȇǝ ÛƝƳƘƢǖǮǩƗ ƷǸǭȁƗ ǳƶǵ ƸǾǙ Ƿƍ ƷƘǲǩƗ
 Ǵǩ Ɲƺƪǖǭ ƷǸǭȁƗ ǳƶøøøøøøǵ ǧǸǆƭ ǯǸǦǽ
 ƝǸƜǲǩƗ ǺǕƳƗ ƊƗǸøøøøøøƽ ƝƳƘǕ ǨǆƮơ ƘǶǱȁ
 ȆǾǩƳ ƘǶǩǸǆƭ ǯǸǦǽ Ȇǝ ƘǶǕƴǽ Ǭǩ Ƿƍ

.Ǵǡƴǅ ǺǪǕ
 ǰǾǞǪǦǮǩƗ ƸƕƘøøøøøøƽ ǺǪǕ ƷƶǖƢǽ ǯƗ :č

مباحث عقائدية



ČĎ

 ƞǉƷƘǖǭ
 ǳ ƶøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøǵ
 Ɲ ƺøøøøøøƪøøøøøøøǖǮǩ Ɨ
 ƘøøøøøøǮƛ  ǯƘøøøøøøøøøøøøǾơȃƗǷ
 ǹǸøøøøøøøøøøøøøǡƍ  Ƿƍ  ƘøøøøøøǶǊǡƘǲǽ
 ÛƘøøøøøøǶøøøøǪǎøøøøøøøøƜǽ  Ƿƍ  ƘøøøøøøøǶøøøøøøøøøøøøøøøøøøǲǭ
 ƘǮǾǝ ǟƴøøøøøøǆǽ ǯƍ ǰǦǮǽ ȅ ƸƭƘøøøøøøƾǩƘǝ
 ƻƘǲǪǩ ƊƘƩ Ǹǩ ǺøøøøøøƢƭ ƝǸƜǲǩƗ ǺǕƳƗ Ǹǩ
 ÛǴǪǾƭǷ ƸƮøøøøøøƾǩƗ ƚǾǕȅƍ ǰøøøøøøǭ ƊǼøøøøøøǂƛ
 ƸƮøøøøøøƾǩƗ ǯȅ ÛǴǩƘƦǭƍǷ ƵǸǖøøøøøøǂǮǩƗ ƗƶǥǷ
 ǯȅ  ÛƝƺøøøøøøƪǖǭ  ǯǸøøøøøøǦơ  ȅ  ƝƵǸǖøøøøøøǂǩƗǷ
 ǼƢǩƗ Ǽǵ ƘǢƛƘƽ ƘǵƘǲǝƸǕ ƘǮǥ ƝƺƪǖǮǩƗ
 ÛƘǶǪƦǮƛ ǯƘøøøøøøǾơȃƗ ǰǕ ǯǷƸƱǿƗ ƺøøøøøøƪǖǽ
 ƺƪǖǽ ȅ ƝƵǸǖøøøøøøǂǩƗǷ ƸƮøøøøøøƾǩƗ ǨøøøøøøǾƭǷ
 ǹǸǡƎƛ Ƿƍ ƘǶǪƦǮƛ ǯƘǾơȃƗ ǰǕ ǯǷƸƱǿƗ

.ƘǶƢǉƷƘǖǮƛ Ƿƍ ƘǶǲǭ
 ƘǱǷƸǢǭ ƺƪǖǮǩƗ ƸǭȁƗ Ɨƶǵ ǯǸǦǽ ǯƍ :Ď
 ƝƺƪǖǮǩƗ ǯƗ ƸƱƋ ǺøøøøøøǲǖǮƛǷ ÛǻƴƮƢǩƘƛ
 ȅƑ ǧǸøøøøøøƽƸǩƗǷ ǼƜǲǩƗ ƴǽ ǺǪǕ ƸǶǒơ ȅ
 ǜǡǸơǷ ǴǭǸǡ ǰǾƛǷ ǴǲǾƛ ƴøøøøøøƮơ ǔǡǷ ƗƵƑ
 ƶƖǲǾƮǝ ƝƺƪǖǮǩƗ ƷƘǶǑƑ ǺǪǕ ǬǶǱƘǮǽƑ
 ǬǶǾǪǕ ƞƪƮǩƗ ƊƘǢǩȃ ƝƺƪǖǮǩƗ ƸǶǒơ
 ǰǾƛǷ ǬǶǲǾƛ ƘøøøøøøǮǾǝ ǓƗƺǲǩƗ ƝƳƘǭ ǔøøøøøøǎǡǷ
 ǯƗ ƘǲǉƸǝ Ǹøøøøøøǩ Ƙǭƍ ÛǧǸøøøøøøƽƸǩƗǷ ǼøøøøøøƜǲǩƗ
 ǰǭǷ ƻƘǲǩƗ Ǵƛ ǰǭƗ ƴǡ ǧǸƽƸǩƗǷ ǼƜǲǩƗ
 Ǵƛ ǯƘøøøøøøǮǽȃƗ ǠøøøøøøǽƸǍ ǇƸøøøøøøƢǖǽ ǯƍ ǯǷƳ
 Ǵǩ ƻƘǲǩƗ ǬǪøøøøøøƽƘǝ ƞǭǷƘǢǭ Ƿƍ ƴƮơ ǻƍ
 ǫǷƺǩ ǤǩƘǲǵ ǺǢƜǽ ȅ ƶƖǲǾƮǝ ÛƘøøøøøøǕǸǍ

 ǇƸǚǩƗ ǯȅ ÛƝƺøøøøøøƪǖǮǩƘƛ ǬǶǩ ǯƘǾơȄǩ
 ǋƘƜơƷƗ ǟƴøøøøøøǅ ƟƘƜƥƑ ƝƺøøøøøøƪǖǮǩƗ ǰøøøøøøǭ
 ǰǭƗ ƗƵƒǝ ǴǱƘƮƜƽ ŻƘƛ ǧǸƽƸǩƗǷ ǼƜǲǩƗ
 ƞƩƘƮǩƗ ƠǎǢƽ ǋƘƜơƷȅƗ ƗƶǶƛ ƻƘǲǩƗ

.ƺƪǖǮǩƗ ƸǭȁƗ ǓƘǢǽȃ ǼǕƗƴǩƗǷ
 ǹǸǕƴǩ ƞǢǝƗǸǭ ƝƺƪǖǮǩƗ ǯǸǦơ ǯƗ :Ď
 ǄƲøøøøøøǁ ǺǕƳƗ ǸǪǝ ÛǧǸøøøøøøƽƸǩƗǷ ǼƜǲǩƗ
 ǼǞǁƗ ǼǱƍ Ǽǵ Ǽơƺƪǖǭ ǯƗ ǧƘǡǷ ƝǸƜǲǩƗ
 ƟƘǮǝ ǈǽƸǮǪǩ ƘǕƴǝ ÛǈøøøøøøǽƸǮǩƗ Ɨƶǵ
 Ɨƶǵ ǯǸǦǾǝ ÛǴƕƘǞǁ ǰǭ ȅƴƛ ǈǽƸǮǩƗ
 ÛǴǡƴǅ ǰǭ ȅƴƛ Ǵƛƶǥ ǺǪǕ ȆǾǩƳ ƸǭȁƗ
 ǻƶǩƗ ƙƗƶǦǩƗ ƞǮǪǾƾǭ ǔǭ ǔǡǷ Ƙǭ ǸǵǷ
 ǬǒǕȁƗ ƘǲǾƜǱ ǰøøøøøøǭƹ Ǽǝ ƝǸƜǲǩƗ ǺøøøøøøǕƳƗ
 ǺǪǕ ƊƘƩ ƤǾƭ ÛǴøøøøøøǩƋǷ ǴǾǪǕ ŻƗ ǺǪǅ
 ǳƏƘǭ ƳƗƳƺǾǩ ǴǾǝ ǨǞƢǝ ƊƘǮǩƗ ǨǾǪǡ ƸøøøøøøƖƛ
 ÛǴǡƴǅ ǺǪǕ Ɲƺƪǖǭ ƸǭȁƗ Ɨƶǵ ǯǸǦǾǩ
 ƸƖƜǩƗ ǰǭ ƊƘǮǩƗ ǔǎǢǱƗ ǴǾǝ ǨǞơ ƘøøøøøøǮǪǝ
 ȆǾǩƳ ǯƘǦǝ ÛȆǾǪǡ ǯƘǥ ǯƍ ƴøøøøøøǖƛ ƘǾƕƘǶǱ
.ŻƗ ǳƗƺƱƍ Ǵǡƴǅ ǰǭ ȅƴƛ Ǵƛƶǥ ǺǪǕ
 ƞǭƴǢƢǭ ƝƺƪǖǮǩƗ ǯǸøøøøøøǦơ ȅ ǯƍ :ď
 ǫƺǪǾǝ ÛƞǩƘøøøøøøƽƸǩƗ Ƿƍ ƝǸƜǲǩƗ ǹǸǕƳ ǺǪǕ
 ƝƺƪǖǮǩƘƛ ǼơƎǽ ǯƍ ƝǸƜǲǩƗ ǼǕƴǭ ǺǪǕ
 ǸǪǝ ÛǴǪƜǡ ȅ ÛǻƴƮƢǩƗǷ ƊƘøøøøøøǕƳȅƗ ǧƘƭ
 Ƹǭƍ Ƿƍ Ɲƴǽƴøøøøøøǁ ƞǩƺǩƹ ǓǸøøøøøøǡǷ ƘøøøøøøǲǉƸǝ
 ǰǭƺƛ Ƙǵƴǖƛ ƊƘøøøøøøƩ Ǭƥ ÛƝƳƘǖǪǩ ǟƷƘøøøøøøƱ
 ƚǪǍ ƘǮǲǾƭǷ ƝǸƜǲǩƗ ǺǕƳƗǷ ǄƲøøøøøøǁ
 ƸǭȁƗ Ǽǵ Ǽơƺƪǖǭ ǧƘǡ ƝƺƪǖǮǩƗ Ǵǲǭ
 ȅǷ ƟƗǸǲøøøøøøƽ ǨƜǡ ƣƴƭ ǻƶǩƗ ǼǱȆǞǩƗ
 ÛƸƱƋ ƺƪǖǮƛ ǯƘøøøøøøǾơȃƗ ǺǪǕ ǯǿƗ ƷƴøøøøøøǡƗ
.Ƙǖǎǡ ǤǩƵ Ǵǲǭ ǨƜǢǽ ȅ ƶƖǲǾƮǝ

 ƝƺƪǖǮǩƗ ǠǢƮơ ǋǷƸǁ Ǭǵƍ Ǽǵ ǳƶǵ
 ǋǷƸǂǩƗ ǳƶǵ ǺǪǕ ƝƳƘǽƹ ǈǖƜǩƗ ƸǥƵ ƴǡǷ
 ǋǷƸǂǩƗ ǳƶǵ ǰǭ ƝƴƭƗǷ ǺǩƑ ǔƩƸơ ƘǶǪǥ

.ƘǵƘǲǥƸơ ƗƶǪǝ ƘǵƘǲǾƛ ǼƢǩƗ

كيف نستدل باملعجزة على 
صدق دعوى النبي؟

 ǬǾǢǩƗ ǴƛƘƢǥ Ǽǝ ǼǪƮǩƗ ƞǭȆǖǩƗ ǫƴǡ
 ƙƘƜǩƗ ƫƸøøøøøøǁ Ǽǝ ƸøøøøøøǂƮǩƗ ǫǸǽ ǔǝƘǲǩƗ)
 ǺǪǕ ƘǮǾǡ ȆǾǩƳ (ēĒ ǃ ƸǂǕ ǻƳƘƮǩƗ
 ǨǾǩƴǥ ƝƺƪǖǮǩƗ ǰǭ ƝƳƘǞƢƽȅƗ ƞǾǞǾǥ
 ƴǖƛ ǧǸƽƸǩƗǷ ǼƜǲǩƗ ǹǸǕƳ ǟƴǅ ǺǪǕ
 ǧƘǢǝ ƟƘøøøøøøǭƴǢǭ ƣȆƥ ǺøøøøøøǪǕ ǳƘøøøøøøǲƛ ǯƗ

 ǴǱƍ :ǧǷȁƗ) :ǴøøøøøøǾǪǕ ǺǩƘǖơ ŻƗ ǯƗǸøøøøøøǉƷ
 .ƝǸƜǲǩƗ ǺǕƳƗ

 ǺǪǕ ƝƺƪǖǮǩƗ ƸøøøøøøǶǑ ǴǱƍ :ǼøøøøøøǱƘƦǩƗ
 .ǳƴǽ

 ǸǶǝ Ǥǩƶǥ ǯƘǥ ǰǭ Ǩǥ ǴǱƍ :ƤǩƘƦǩƗ
 .Ǡƭ ǼƜǱ

 ǰǭ ƘǕƘǮƩƑ ƠƛƘƥ ǸøøøøøøǶǝ :ǧǷȁƗ Ƙǭƍ
 ƘǭƍǷ .ƴøøøøøøƭƍ ǳƸǦǲǽ Ǭǩ ƤøøøøøøǾƮƛ ƻƘøøøøøøǲǩƗ
 ǟƷƘƲǩƗ ƸǭȁƗ Ǹǵ ƺƪǖǮǩƗ ǯȂǝ :ǼǱƘƦǩƗ
 ǯǷƸǢǮǩƗ ǹǸøøøøøøǕƴǪǩ ǠƛƘǎǮǩƗ ƝƳƘøøøøøøǖǪǩ
 ǯƘǾơȃƗ ǠǪƲǩƗ ǺǪǕ ƷƶǖƢǮǩƗ ǻƴƮƢǩƘƛ
 ǳȅǸǩ ƵƑ ƝƳƘǖǩƗ ǟƸƱ ƷƘƜƢǕƗ Ƙǭƍ ÛǴǪƦǮƛ
 ƼǮøøøøøøǂǩƗ ǓǸøøøøøøǪǎǥ Ɨƺøøøøøøƪǖǭ ǯƘǥ ƘøøøøøøǮǩ
 ǹǸǕƴǩƗ ƞǢƛƘǎǭ ƘøøøøøøǭƍǷ ÛƘǶǡƸøøøøøøǂǭ ǰǭ
 Ǹǩ ƵƑ ÛǳƘǕƳƗ Ƙøøøøøøǭ ǟƴǅ ǺǪǕ ǴƢǩȅƴǪǝ
 ƞǮǪǾøøøøøøƾǭ ƞǾǊǡ Ǽǝ ƘǮǥ ǤǩƵ ǜøøøøøøǩƘƱ
 ƘǭƍǷ ÛǟƴøøøøøøǆǩƗ ǺǪǕ ǧƳ ƘøøøøøøǮǩ ƙƗƶøøøøøøǦǩƗ
 ƸǾƦǥ ǯƘǥ Ǹǩ ǴǱȂǝ ǠǪƲǩƗ ǺǪǕ ƷƶǖƢǩƗ
.(ƝǸƜǲǩƗ ǺǪǕ ƘǊǽƍ ǧƳ ƘǮǩ ǓǸǡǸǩƗ

 ƸǞǒǮǩƗ ƘǉƷ ƴǮƮǭ ưǾøøøøøøǂǩƗ ǧƘǡǷ
 ƘǮǥǷ) :(Đčǃ ƞøøøøøøǾǭƘǭȅƗ ƴƕƘǢǕ) Ǽǝ
 ƸǶǒǽ Ɲƺøøøøøøƪǖǭ ǰǭ ǼƜǲǪǩ ƴøøøøøøƛ ȅ ǴøøøøøøǱƍ
 Ȇǝ ǬǶǾǪǕ ƞƪƮǩƗ ƞǭƘǡȃ ƻƘǲǪǩ ƘøøøøøøǶƛ
 ƝƸǵƘǑ ƝƺøøøøøøƪǖǮǩƗ ǤǪơ ǯǸøøøøøøǦơ ǯƍ ƴøøøøøøƛ
 ƺƪǖǽ ǴƩǷ ǺǪǕ ƻƘøøøøøøǲǩƗ ǰǾƛ ƹƘƪǕȃƗ
 ǴƢǡǷ Ǽǝ ǰøøøøøøǞǩƗ ǨǵƍǷ ƊƘøøøøøøǮǪǖǩƗ ƘøøøøøøǶǲǕ
 ǔǭ ƻƘǲǩƗ ƸƕƘƽ ǰǭ ǬǵƸǾǙ ǰǕ ȆǊǝ
 ƝǸƜǲǩƗ ǹǸǕƴƛ ƝƺøøøøøøƪǖǮǩƗ ǤǪơ ǯƗƸƢǡƗ
 ƞƪƭǷ ǴơƘǕƴǭ ǺǪǕ ȆǾǩƳ ǯǸǦƢǩ Ǵøøøøøøǲǭ
 ǧƘƦǭƍ ƘøøøøøøǶǲǕ ƺƪǕ ƗƵƒøøøøøøǝ .Ǵǽƴǽ ǰøøøøøøǾƛ
 ƸøøøøøøǂƜǩƗ ƷǷƴǢǭ ǟǸǝ ƘǶǱƍ ǬǪǕ ǤøøøøøøƖǩǷƍ
 ƘǶƜƭƘǅ ǯƍ ǬøøøøøøǪǖǾǝ ÛƝƳƘøøøøøøǖǪǩ ƞǡƷƘƱǷ
 ǤǩƵ ǰǭ Ǵǩ ƘǮƛ ƸøøøøøøǂƜǩƗ ǹǸƢƾǭ ǟǸǝ
 ƗƵƑǷ ÛƟƘǲƕƘǦǩƗ ƸƛƴǮƛ ǼƭǷƸǩƗ ǧƘǆơȅƗ
 ƺƪǖǮǩƗ ƷǸǶǑ ǰǭ ǄƲøøøøøøǂǩ ǤǩƵ Ǭơ
 ǤǩƵ ǔøøøøøøǭ ǺøøøøøøǕƳƗǷ ÛƝƳƘøøøøøøǖǪǩ ǟƷƘøøøøøøƲǩƗ
 ƘǖǉǸǭ ƶƖǲǾƭ ǯǸǦǽ ÛƞǩƘƽƸǩƗǷ ƝǸƜǲǩƗ
 ǯƘǮǽȃƗǷ ǳƗǸøøøøøøǕƴƛ ƻƘøøøøøøǲǩƗ ǠøøøøøøǽƴǆƢǩ
 ǰǭƐǾǝ ǳƸǭƍǷ ǴǩǸǢǩ ǓǸǊƲǩƗǷ ǴƢǩƘƽƸƛ
.(ƸǞǦǽ ǰǭ Ǵƛ ƸǞǦǽǷ ǰǭƐǽ ǰǭ Ǵƛ

 ǓǸǉǸǮǩ ƸøøøøøøƦǥƍ ǨøøøøøøǾǆǞơ ǼơƎǾøøøøøøƽǷ
 ŻƗ ƊƘǁ ǯƑ ǫƳƘǢǩƗ ƳƴǖǩƗ Ǽǝ ƝƺƪǖǮǩƗ

.ǺǩƘǖơ



Čď

اسمه ونسبه
هو الشيخ مرتضى بن الشيخ حممد 
أم���ني ب���ن الش���يخ مرتض���ى بن الش���يخ 
مشس الدين بن الش���يخ حممد ش���ريف 
ابن الشيخ أمحد بن الشيخ مجال الدين 
ابن الش���يخ حس���ن بن الشيخ يوسف بن 
الش���يخ عبيد اهلل بن الشيخ قطب الدين 
حمم���د ب���ن زيد بن أبي طال���ب املعروف 
جبابر الصغر بن عبد الرزاق بن مجيل 
ابن جليل بن نذير بن جابر بن عبد اهلل 
األنص���اري. وألج���ل ك���ون انته���اء نس���به 
إىل الصحاب���ي اجللي���ل جاب���ر بن عبد 
اهلل األنص���اري رض���وان اهلل عليه كانت 

تسميته باألنصاري.

مولده وبعض أخبار أسرته
ولد ش���يخنا األعظ���م يف أعظم عيد 
للش���يعة، أال وه���و عي���د الغدي���ر األغر، 
س���نة 1214 للهج���رة، يف مدين���ة دزفول 

جنوب إيران.
 أم���ا أب���وه )حممد أمني( ف���كان من 
العلماء العاملني واملروجني للدين املبني، 
وكان من وجهاء مدينة دزفول  وله ثالثة 
أوالد: املرتجم، والش���يخ منصور، وكان 
أديب���ا فقيه���ا أصولي���ا حافظ���ا للقرآن، 
والشيخ حممد صادق، وكان عاملا جليل 
الق���در فاضال زاهدا، وكان���ت الفاصلة 
ب���ني واح���د وآخ���ر عش���ر س���نني، وكان 
الش���يخ املرتج���م أكث���ر حمب���ة وعطوفة 
عن���د والده م���ن أخوي���ه، وتويف الش���يخ 

حممد أمني سنة 1248 ه  يف دزفول.

 وأما أمه فهي بنت الشيخ يعقوب 
ابن الش���يخ أمحد األنصاري، وكانت 
م���ن النس���اء الصاحل���ات العاب���دات 
يف زمانه���ا، حبي���ث مل ت���رتك نوافل 
اللي���ل إىل آخر عمرها، وكان ولدها 
الش���يخ االنصاري يعت���ين بها كثرا، 

حبي���ث كانت من عادت���ه أن يذهب إليها 
بعد انتهائه من التدريس ويتحدث معها 
ويالطفه���ا وميازحه���ا ويدخل الس���رور 
على قلبها، وكان يهّيئ هلا كل ما حتتاجه 
حتى إس���خان املاء يف الشتاء لوضوئها، 
ومل���ا فق���دت بصره���ا كان يأخذها إىل 
مصاله���ا للعب���ادة ويهّيئ هل���ا مقدمات 
العب���ادة، إىل أن توفي���ت س���نة 1279 ه  

يف النجف األشرف.
وأم���ا ج���ده وه���و الش���يخ مرتض���ى 
ف���كان من العلماء األتقياء، وكانت له يف 
الفقه وغ���ره مؤلفات قيمة، ولش���يخنا 
األنص���اري - ن���ّور اهلل ضرحيه - ثالث 
زوج���ات: األوىل: بن���ت الش���يخ حس���ني 
األنص���اري أول أس���اتذته، وكانت عاملة 
فاضلة متعبدة، وهلا بنت واحدة زوجها 
الش���يخ البن أخيه الشيخ حممد حسن، 
وكان عامل���ا متبحرا يف العلوم ورعا، وله 

أعقاب كثرون. 
مرتض���ى  امل���رزا  بن���ت  والثاني���ة: 
املطيع���ي الدزفول���ي، وهل���ا بن���ت واحدة 
زوجه���ا الش���يخ للس���يد حمم���د طاه���ر 
الدزفولي، وكان أيضا عاملا زاهدا تقيا، 
ول���ه أعق���اب. الثالثة: كانت م���ن أهالي 

رشت أو أصفهان.

رحلته في طلب العلم
قرأ الشيخ األنصاري دروسه األوىل 
يف دزفول على الش���يخ حسني الدزفولي 
ال���ذي كان أحد العلم���اء البارزين فيها. 
ومل���ا س���افر م���ع وال���ده لزي���ارة املراق���د 
املش���رفة، ذهب هو وأبوه لزيارة الس���يد 
حمم���د اجملاه���د أح���د رؤس���اء احلوزة 
العلمية يف كربالء وبعد حماورة مشهورة 
جرت بني الشيخ األنصاري وبني السيد 
حمم���د اجملاهد، طلب الس���يد اجملاهد 
م���ن وال���د الش���يخ األنص���اري أن يبق���ي 
الش���يخ األنص���اري يف كرب���الء فواف���ق، 
وبقي الش���يخ يف كربالء، وتعهد الس���يد 
جبميع ما حيتاجه الش���يخ، فكان الشيخ 
م���دة بقائه يف كرب���الء يرتدد كثرا على 
الس���يد وي���درس عن���ده وعن���د ش���ريف 

العلماء. 
إىل  األنص���اري  الش���يخ  رح���ل  ث���م 
النج���ف األش���رف وبق���ي فيها س���نة أو 
أكثر حضر درس احملقق الفقيه موس���ى 
كاش���ف الغط���اء واس���تفاد م���ن أحباث���ه 
الثمين���ة. ثم ارحتل اىل مش���هد ثم إىل 
بروج���رد ورح���ل منه���ا إىل أصفهان ثم 
ارحت���ل إىل مدين���ة كاش���ان وبق���ي فيها 
أرب���ع س���نوات اس���تفاد فيها م���ن دروس 

املال أمحد النراقي.

الشيخ مرتضى 
األنصــاري نخبة 
األوائل واألواخر



وبعد ه���ذه الرحلة الطويلة ذهب 
إىل مدينة النجف األش���رف ليستقر 
فيها ويس���تفيد من علمائها، فحضر 
درس الش���يخ علي بن الش���يخ جعفر 
كاشف الغطاء، ودرس الشيخ حممد 
حس���ن صاح���ب اجلواهر، والش���يخ 
علي كاش���ف الغطاء هو آخر أس���تاذ 
درس عنده الش���يخ األنصاري، ومن 
بع���ده مل يدرس عل���ى أحد، بل كانت 
ل���ه ح���وزة مس���تقلة عام���رة ي���درس 

فيه���ا.
ومل���ا ت���ويف الش���يخ عل���ي كاش���ف 
الغط���اء كان���ت زعام���ة الش���يعة بي���د 
الشيخ حس���ن كاش���ف الغطاء، وبعد 
وفاة الشيخ حسن كاشف الغطاء عام 
1262 ه���  اختصت املرجعية بالش���يخ 

حممد حسن صاحب اجلواهر.
ويف س���نة 1266 ه���  م���رض صاحب 
اجلواهر، فأمر بتش���كيل جملس حيوي 
مجيع العلماء، فلما حضر مجيع العلماء 
عنده قال صاحب اجلواهر: أين الشيخ 
مرتضى، ثم أمر بإحضاره، فلما حبثوا 
عن���ه وج���دوه يف ح���رم أم���ر املؤمن���ني 
عليه الس���الم يدعو لصاح���ب اجلواهر 
بالش���فاء، وعن���د انتهائ���ه م���ن الدع���اء 
حضر عند صاحب اجلواهر، فأجلس���ه 
على فراش���ه وأخذ بي���ده ووضعها على 
قلبه وقال: اآلن طاب لي املوت، ثم قال 
للحاضري���ن: هذا مرجعك���م من بعدي، 
ث���م ق���ال للش���يخ: قلل م���ن احتياطاتك، 
فإن الشريعة مسحة سهلة. وهذا العمل 
م���ن صاحب اجلواهر لي���س إال لتعريف 
ش���خصية الش���يخ األنصاري وأعلميته، 
وإال فاملرجعي���ة غ���ر قابل���ة للوصي���ة. 
فاس���تلم ش���يخنا األنص���اري ق���دس اهلل 
نفسه الزكية زعامة الشيعة ومرجعيتها 

من سنة 1266 إىل سنة 1281.

 بعض ما قيل فــي مدحــه
ق���ال أس���تاذه امل���ال امح���د النراق���ي 
ج���د يف  )وكان مم���ن  ل���ه:  إجازت���ه  يف 
الطل���ب، وبذل اجلهد يف ه���ذا املطلب، 

وف���از باحل���ظ األوفر األس���نى، وحظي 
بالنصي���ب املتكاث���ر األهن���ى، م���ن ذهن 
ثاقب وفهم صائ���ب، وتدقيق وحتقيق...
وال���ورع والتقوى والتمس���ك بتلك العروة 
الوثقى، العامل النبيل واملهذب األصيل، 
الفاضل الكام���ل والعامل العامل، حاوي 
املكارم واملناقب والفائز بأسنى املواهب، 
األملعي املؤيد والسالك من طرق الكمال 
والعل���م  والنه���ى  الفض���ل  ذو  لألس���د، 
واحلج���ى... أي���ده اهلل بتأييدات���ه وجعله 
ل عبيده، وزاد اهلل يف علمه وتقاه  من ُكمَّ

وحباه مبا يرضيه ويرضاه(.
وق���ال امل���رزا حبي���ب اهلل الرش���يت: 
)ه���و تال العصمة علما وعمال... مع أنه 
يف جودة النظر يأتي مبا يقرب من شق 

القمر(.
السياس���ي  النائ���ب  رآه  وحينم���ا 
الصح���راء  يف  الع���راق  يف  الربيطان���ي 
قاصدا زيارة قرب سلمان الفارسي قال: 
)أقسم باهلل هو عيسى بن مريم أو نائبه 

اخلاص(.
اخلونس���اري:  الس���يد  عن���ه  وق���ال 
يف  متبح���را  أصولي���ا  فقيه���ا  )كان 
مبثل���ه،  الده���ر  يس���مح  مل  األص���ول، 
ص���ار رئيس الش���يعة اإلمامي���ة، وكان 
يف  زمان���ه  أه���ل  املث���ل  ب���ه  يض���رب 
وقداس���ته،  وعبادت���ه  وتق���واه  زه���ده 
وق���د أدركت زمان���ه وش���اهدت طلعته 
ونظ���رت إىل جمل���س حبث���ه، ورأيت���ه 
يوما ورجل ميش���ي إىل جنبه، وأتذكر 
اجلس���م  حني���ف  الل���ون  أبي���ض  أن���ه 
خض���ب كرميته باحلن���اء، يلبس لباس 
الفق���راء وعلي���ه عباءة ص���وف غليظة 
كدرة، وكان مدرس���ا بارعا تتلمذ عليه 
عيون العلماء واألس���اتذة، وحدثوا أنه 
كان متقن���ا للنح���و والص���رف واملنط���ق 
واملعاني والبيان، ومسع أنه اس���تطرق 
كت���اب املط���ول للتفتازان���ي أربعني مرة 
م���ا بني حب���ث ودرس وتدريس، وله يف 
التدريس طريق خاص وأس���لوب فقده 
الق���ول،  يف  طالق���ة  م���ن  معاص���روه، 
وفصاح���ة يف املنط���ق، وحس���ن تقريب 

آراء احملققني، وبيان رأي احملتكر من 
املبتك���ر، وإب���راز املآرب، واالس���تدالل 
عليه���ا بأحس���ن بيان وأقط���ع برهان... 
وس���رعة  احلف���ظ،  ب���ني  مج���ع  وق���د 
وق���وة  الذه���ن،  واس���تقامة  االنتق���ال، 
الغلب���ة على من حي���اوره... وكان عالي 
اهلم���ة أبي���ا، وم���ن علو همت���ه أنه كان 
يعيش عيش���ة الفقراء، ويبس���ط البذل 

على الفقراء واحملتاجني س���را(.

وفاته ومدفنه 
ت���ويف ش���يخنا يف النج���ف األش���رف 
ب���داره يف حمل���ة احلويش، وغس���ل على 
ساحل حبر النجف غربي البلد، نصبت 
له خيمة هناك، وهي أول خيمة نصبت 
يف هذا الش���أن. وكانت وفاته بعد مضي 
س���ت س���اعات من ليل���ة الس���بت الثامن 
عش���ر م���ن مج���ادى الثانية س���نة 1281 
للهج���رة، وكان ق���د بلغ من العمر س���بعًا 

وستني سنة.
وقد غس���له حبس���ب وصيته تلميذاه 
العاملان احلاج موىل علي حممد اخلوئي 
واآلخوند املوىل علي حممد الطالقاني. 
ومل���ا مسع الن���اس بوفاة الش���يخ هاجوا 
جبمي���ع طبقاته���م م���ن كل جانب ومكان 
لتشييع جثمانه، حتى اتصل السواد من 
سور النجف إىل ساحل البحر، ومل يكن 
له قدس سره قرابة وجاه يف البلد سوى 

تقاه وعلمه اجلم الذي كان يضيئ.
وصل���ى علي���ه بوصي���ة من���ه احل���اج 
السيد علي الشوشرتي. ودفن يف صحن 
أمر املؤمنني عليه الس���الم يف احلجرة 
املتصل���ة بباب القبلة يف جوار عديله يف 
الصالح والزهد الش���يخ حس���ني جنف، 
وقربه معروف حلد اآلن وعليه ش���باك. 
وملا تويف الش���يخ كان عنده س���بعة عشر 
كان  املق���دار  وبه���ذا  إيران���ي،  توم���ان 
مقروض���ا حبيث مل يس���تطع أقرباؤه أن 
يقيم���وا العزاء عليه، فق���ام بنفقة عياله 
ومصرف فاحتته س���تة أيام رجل جنفي 

من أهل اجملد.

ČĐ



معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

Čđ

الراون���دي:  ق���ال: إن صف���وان ب���ن 
حيي���ى قال: ق���ال ل���ي العب���دي: قالت 
أهل���ي لي: قد ط���ال عهدن���ا بالصادق 
علي���ه الس���الم  فل���و حججن���ا وجددنا 
ب���ه العهد. فقل���ت هل���ا: واهلل ما عندي 
ش���يء أحج ب���ه، فقالت: عندنا كس���وة 
وحل���ي، فب���ع ذلك وجتهز ب���ه، ففعلت، 
فلم���ا صرن���ا بق���رب املدين���ة مرض���ت 
مرضا ش���ديدا فأش���رفت عل���ى املوت 
فلما دخلنا  املدينة خرجت من عندها 
وأن���ا آيس منها، فأتي���ت الصادق عليه 
ممص���ران)1(   ثوب���ان  وعلي���ه  الس���الم 
وس���ألين  فأجاب���ين  علي���ه،  فس���لمت 
عنه���ا، فعرفت���ه خربه���ا وقل���ت : إن���ي 
خرجت وقد آيست منها. فأطرق مليا. 
ثم قال: يا عبدي أنت حزين بس���ببها؟ 
قل���ت: نعم. قال : ال ب���أس عليها، فقد 
دع���وت اهلل هلا بالعافي���ة، فارجع إليها 
فإن���ك جتدها قد فاقت وهي  قاعدة، 
واخلادم���ة تلقمه���ا الط���ربزد)2(، قال: 
فرجع���ت إليه���ا مب���ادرا، فوجدتها قد 
أفاقت وهي قاعدة، واخلادمة  تلقمها 
الط���ربزد. فقل���ت: م���ا حال���ك؟ قال���ت 
ق���د ص���ب اهلل علي العافي���ة صبا وقد 
اش���تهيت هذا الس���كر، فقلت: خرجت 
م���ن عن���دك آيس���ا، فس���ألين الصادق 
عليه الس���الم عن���ك فأخربته حبالك، 
فق���ال: ال بأس عليه���ا ارجع إليها فهي 
تأكل السكر. قالت: خرجت من عندي 
وأنا أجود بنفس���ي، فدخ���ل علي رجل 
علي���ه ثوب���ان ممص���ران ق���ال: مال���ك؟ 
قل���ت: أن���ا ميتة، وهذا مل���ك املوت قد 
ج���اء يقب���ض روح���ي. فق���ال: ي���ا ملك 
امل���وت.  ق���ال: لبيك أيها االم���ام. قال: 
ألست أمرت بالسمع الطاعة لنا؟ قال: 
بل���ى. قال: فاني آمرك أن تؤخر أمرها 

عشرين س���نة. قال: الس���مع والطاعة. 
قال���ت : فخ���رج ه���و ومل���ك امل���وت من 

عندي فأفقت من ساعيت)3( .
ضمانه عليه السالم باجلنة ألحد 

التائبني
ع���ن علي ب���ن أبي محزة ق���ال: كان 
ل���ي صديق م���ن كتاب ب���ين أمية فقال 
ل���ي: اس���تأذن ل���ي عل���ى أب���ي عبد اهلل 
عليه الس���الم فاستأذنت له، فأذن له، 

فلم���ا أن دخ���ل س���لم وجلس ث���م قال: 
جعل���ت فداك إني كنت يف ديوان هؤالء 
الق���وم فأصبت من دنياهم مااًل كثرًا، 

وأغمضت يف مطالبه. 

فق���ال أبو عب���د اهلل عليه الس���الم: 
لوال أن بين أمية وجدوا من يكتب هلم 
وجيي هلم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد 
مجاعتهم ملا س���لبونا حقنا، ولو تركهم 
الناس وما يف أيديهم ما وجدوا ش���يئا 
إال ما وقع يف أيديهم. قال: فقال الفتى: 
جعلت فداك فهل لي خمرج منه؟ قال: 
إن قل���ت ل���ك تفع���ل؟ قال: أفع���ل، قال 
ل���ه: فاخرج من مجيع ما اكتس���بت يف 
ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه 
مال���ه، ومن مل تعرف تصدقت به، وأنا 
أضم���ن لك عل���ى اهلل عز وج���ل اجلنة 
ق���ال: فأط���رق الفتى رأس���ه طويال ثم 
ق���ال ل���ه: قد فعلت جعل���ت فداك. قال 
اب���ن أبي محزة: فرجع الفتى معنا إىل 
الكوفة فما ترك شيئا على وجه األرض 
إال خ���رج من���ه، حتى ثياب���ه اليت كانت 
عل���ى بدنه،  قال: فقس���مت له قس���مة 
واش���رتينا له ثيابا وبعثن���ا إليه بنفقة، 
ق���ال: فما أت���ى عليه إال أش���هر قالئل 
حتى مرض، فكنا نعوده، قال: فدخلت 
عليه يوما وهو يف السوق ، قال : ففتح 
عينيه ثم قال لي يا علي وفى لي واهلل 
صاحبك، ق���ال: ثم مات فتولينا أمره، 
فخرج���ت حت���ى دخلت عل���ى أبي عبد 
اهلل عليه الس���الم فلم���ا نظر إلي قال: 
ي���ا عل���ي وفين���ا واهلل لصاحب���ك، قال: 
فقلت له: صدقت جعلت فداك، هكذا 

واهلل قال لي عند موته)4(.
�������������������������������������������������

1. املمص���رة م���ن الثي���اب: ال���يت فيه���ا صف���رة 
خفيفة.

 2. ط���ربزد: عل���ى وزن س���فرجل: مع���رب، ومنه 
حديث الس���كر الط���ربزد يأكل ال���داء أكاًل وقيل 
الط���ربزد هو س���كر االبلوج، وبه مس���ي نوع من 

التمر حلالوته.
3. اخلرائج واجلرائح ج1 ص294.

4. مدينة املعاجز ج5 ص307.
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من كان همه األخرة كفاه اهلل هم الدنيا واألخرة

ع���اش اجملته���د اجملاهد الش���يخ 
حممد بن مجال الدين مكي العاملي 
املع���روف بالش���هيد األول يف عص���ر 
س���ادت في���ه توت���رات طائفي���ة حادة 
ب���ني اجلهل���ة م���ن املس���لمني الس���نة 

والشيعة.
وقدر للشهيد أن يكون لنفسه يف 
الشام »حمل إقامته« مكانة اجتماعية 
وفكري���ة كب���رة، وبش���كل خ���اص يف 
مدينة دمش���ق. فكان موضع احرتام 
والديني���ة  السياس���ية  الش���خصيات 
من الس���نة والشيعة. وهذا يدل على 
حكم���ة الش���هيد وقدرت���ه الثقافي���ة 
وحس���ن س���لوكه ال���ذي اس���تطاع به 
احت���واء اخلالف���ات الطائفي���ة اليت 
كانت تغذيها الصليبية احلاقدة على 
اإلس���الم واملس���لمني لتثب���ت قواعد 

احتالهلا للبالد اإلسالمية.
لق���د اس���تفاد الش���هيد األول من 
عالق�����ات���ه ال���طي�����ب���ة م�������ع اجلميع 
ليوجه����ه��������م ن�����ح����و اإلص������الحات 
السياس���ية وتوحي���د صفوف الس���نة 

والشيعة.
به���ذا التوجه التوحيدي للش���هيد 
علم���اء  ملتق���ى  بيت���ه  أصب���ح  االول 
الس���نة والش���يعة وع���ززت ديوانيت���ه 
املفتوح���ة مكانته الرفيعة بني الناس 
مم���ا جعلت احلكومة تراقبه بش���دة. 
ويف ه���ذه الف���رتة بع���ث الي���ه حاك���م 
خراسان »علي بن مؤيد« � أحد ملوك 
»سربداران« الذي توىل احلكم سنة 
»766ه�« � رسالة يطلب منه أن يقدم 
منص���ب  ليتص���دى  خراس���ان  إىل 
املرجعية الش���يعية الكربى، فرفض 
الش���هيد االول ه���ذا الطل���ب، ولكنه 
كت���ب يف جواب���ه كتاب���ًا ح���ول احكام 
الش���ريعة اإلس���المية ليك���ون مبثابة 

دس���تور لتل���ك الدول���ة اإلس���المية، 
ومس���اه »اللمع���ة الدمش���قية«. وم���ن 
غريب االتفاق ان »ديوانية الش���هيد« 
ال���يت مل تك���ن ختل���و م���ن الوجه���اء 
والعلم���اء واملراقب���ني والش���خصيات 
السياس���ية قد أصبح���ت خالية مدة 
انشغال الشهيد بتأليف هذا الكتاب، 
وهي مدة أس���بوع فقط، حيث اكمل 
فيه تأليفه للكتاب الذي احتل القمة 
من بني الكتب الفقهية للشيعة، ألنه 
مجع ب���ني الوج���ازة واالختصار إىل 
جان���ب روع���ة التعب���ر إىل تنس���يق 
االب���واب واالحكام واملس���ائل بش���كل 
منظ���م وعم���ق فك���ري مما ق���د خلد 
الكت���اب إىل ه���ذا اليوم، اذ يدرس���ه 
العلمي���ة  احل���وزات  يف  طال���ب  كل 

واملدارس الدينية.
وق���د اعترب بعض العلماء ان خلو 
ديوانيت���ه املزدمح���ة بش���كل طبيع���ي 
ممن كان الش���هيد حي���ذر منهم مدة 
اس���بوع � لتأليف هذا الكتاب العلمي 
الدقيق والكبر، الذي هو حبد ذاته 
يفتق���ر إىل وقت طويل � من كرامات 
الش���هيد األول وتوفي���ق إهل���ي خارق 
للع���ادة. وكان اهلل ق���د أعانه يف هذا 
التوفي���ق العظيم ليجم���ع بني اجنازه 
هل���ذه اخلدمة، وب���ني حرصه األكيد 
على عدم اثارة ما يسبب اخلالفات 
الطائفي���ة البغيض���ة)1(. ه���ذا ولق���د 
»786ه����«  س���نة  الش���يخ  استش���هد 
بطريق���ة فجيع���ة وهلا قص���ة طويلة 
ذات مداخ���الت طائفي���ة. أبع���د اهلل 

شر أمثاهلا عن املسلمني كافة.
��������������������������������������������������������������

1. اللمعة الدمش���قية: الش���هيد األول، ج1 
ص108 � 139.  
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شؤون األسرة

أهمية الخوف في حياة 
الطفل 

م����ن املؤكد أن قل����ب األم ينخلع ويهلع 
عندم����ا ت����رى طفلها خائف����ًا أول مرة. إن 
يف  ترغ����ب  األم  جيع����ل  الطف����ل  خ����وف 
محايت����ه. ألنه����ا تعرف أن����ه كائن ضعيف 
ومحايت����ه واجب����ة. فق����د خي����اف الطف����ل 
ويص����رخ م����ن رؤي����ة أي كل����ب... فرفض 
اللعب باحلديقة خوفًا من أن مير جبانبه. 
وإذا ص����دف ومر من جانبه كلب ما فإنه 
يصرخ برعب رهي����ب، وتتجمد عضالته 
وتتس����ارع دقات قلبه بص����ورة ملحوظة.. 
ولي����س من الض����روري أن يك����ون تصرفه 
ناجتًا عن عظة كلب يف مرة سابقة. وقد 
يرف����ض الطفل النوم مبف����رده يف غرفته 
ويطلب من األم أن تضيء له نور الغرفة، 
أو أن تن����ام جبانب����ه، وحامل����ا ينام وتطفئ 
إىل  ه����ادئ  بش����كل  األم  وتع����ود  الن����ور 
غرفتها يس����تيقظ ثاني����ة مطالبًا بإضاءة 
الغرفة من جديد. ورمبا يكون الطفل من 
األطفال الذين خيافون النار أو األش����ياء 
كالعفاري����ت  املوج����ودة  غ����ر  الوهمي����ة 
والوحوش.. أو الرع����د.. أو املاء.. الزحام 
أو الغرباء أو األماكن املرتفعة أو املغلقة.. 
وقبل أن نعاجل مش����كلة اخلوف ال بد أن 

حندد معناه.
إن اخل����وف هو انفعال ش����ديد، تثره 
مواق����ف عديدة، ويأخذ أش����كااًل متعددة 
الدرجات، فقد يصل إىل جمرد احلذر، 
أو إىل اهلل����ع والرع����ب. ويع����د اخل����وف 
إحدى القوى اليت قد تعمل على البناء أو 
على اهلدم يف تكوين الشخصية ومنوها. 
فإذا س����يطر العقل عل����ى اخلوف أصبح 
هذا م����ن أعظم الق����وى نفع����ًا للمجتمع، 

وأصبحت له قيمة بنائية فائقة.
إن الطبيع����ة حت����اول أن تعل����م الطفل 
وج����ود خ����وف م����ن احلي����اة، ألن اخلوف 
كإحس����اس البد وأن يتكون ل����دى الطفل 
ليتعلم كيف حيافظ على نفسه. إنه أحد 
الدوافع األساس����ية اليت جتعل اإلنس����ان 
يتقدم. فهو يقوي إدراك الطفل، وجيعله 
أكث����ر يقظ����ة مل����ا حييط ب����ه م����ن أخطار. 

ويس����اعده على تكوين طاقته 
الضرورية ملواجهة املواقف 

وجيعل����ه  اخلط����رة، 
على أهبة االس����تعداد 
للعم����ل، إن����ه اس����تجابة 

طبيعي����ة لألحداث ال����يت تهدد 
أمنه الشخصي ... وكل أم تدرب طفلها 

عل����ى جتنب األخطار وتعده للتغلب على 
األوضاع الطارئة. وقد ينظر الكبار إىل 
خم����اوف الطفل على أنها محق وقصور 
يف اإلدراك، وه����ذا راج����ع إىل عجزهم 
ع����ن إدراك بع����ض خ����ربات الطفول����ة، 
وفه����م التجارب اليت مي����ر بها الطفل أو 

اليت مر بها من قبل.
يف الواق����ع لي����س هن����اك م����ن انفعال 
يكث����ر تعرض الطفل له أكثر من اخلوف 
ال����ذي تث����ره أس����باب متع����ددة، وي����ؤدي 
يف الوق����ت نفس����ه دورًا كب����رًا يف من����و 
ش����خصية الطف����ل. واألم الواعية الذكية 
تقلع ع����ن إثارة اخل����وف يف طفلها كنوع 
م����ن العقاب، أو طريقة تغرس الس����لوك 

الطيب فيه.

أسباب الخوف عند الطفل
إن للبيئ����ة ال����يت يعيش فيه����ا الطفل 
دورًا كبرًا يف اكتس����ابه اخلوف املدمر، 
فالطف����ل يقل����د م����ن حوله، وخي����اف من 
األش����ياء اليت خي����اف منها أخ����وه مثاًل، 
كم����ا ينتقل اخلوف إىل الطفل بواس����طة 
اإلحي����اء والتجربة املؤملة اليت مر بها مع 
الشيء الذي سبب له اخلوف. كأن خياف 
الطفل بع����د أن يعضه كلب ما. أو خياف 
من طبيب األس����نان ألنه خلع له ضرسًا. 
وقد تكون تهديدات األهل للطفل بأشياء 
جمهولة بالنس����بة إليه كالعفاريت واجلن 

سببًا يف خوفه من هذه األشياء.
أن  الدراس����ات إىل  معظ����م  وتش����ر 
ارتباط����ًا وثيق����ًا ب����ني خم����اوف األطف����ال 
فالطف����ل  األمه����ات موج����ود.  وخم����اوف 
يلتقط خم����اوف أمه من خالل انفعاالت 
اخل����وف اليت تتع����رض هلا، أو من خالل 
طريقتها يف الكالم عن شيء ما خييفها. 
وكلم����ا كانت األم أكثر مياًل للخوف تأثر 

طفلها بذلك.
وترى الدكت����ورة »م����اري كوفر جونز« 
املتخصص����ة يف عل����م نف����س الطفولة. أن 
للمح����اكاة االجتماعي����ة دورًا يف ح����دوث 
اخل����وف عند بعض األطفال، فقد قامت 
بتجرب����ة وضع����ت فيه����ا طفل����ني بغرف����ة 
واح����دة، من أجل أن يلعبا، وملا كان أحد 
هذي����ن الطفلني خياف األرانب، بينما ال 
خي����اف اآلخ����ر كانت النتيج����ة أن الطفل 
ال����ذي ال خياف انتقل����ت إليه العدوى من 

الطفل اآلخر وأصبح خياف األرانب.

»نورم����ان  النفس����ي  الطبي����ب  يب����ني 
كام����رون« بع����ض الط����رق ال����يت يتعل����م 
األطفال من خالهلا القلق نتيجة للخوف، 
فه����و يرى أن بعض األس����ر تعامل أطفااًل 
بطريق����ة توحي بأن ه����ؤالء األطفال أهل 
للثق����ة، وميك����ن االعتم����اد عليه����م لذلك 
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يتع����رض ه����ؤالء األطفال قب����ل وصوهلم 
الراش����دين،  لصعوب����ات  النض����ج  لس����ن 
كالصعوب����ات املتعلقة باملش����كالت املالية 
على سبيل املثال. وبسبب افتقارهم إىل 
النض����ج الضروري لفهم هذه املش����كالت 
وإىل الق����درة واخل����ربة للتغل����ب عليه����ا، 
يغمره����م ش����عور بع����دم األم����ن وباخلوف 
م����ن أعب����اء احلياة. كما أن األس����رة اليت 
ال تقتن����ع ب����أداء طفله����ا وتطالبه بش����كل 
دائم باألفضل وتضع له مقاييس تتجاوز 
قدراته تعرض طفلها لقلق س����ببه خوف 
من أن يس����بقه اآلخرون. ويصبح تقديره 
لذات����ه منخفض����ًا. كذل����ك األس����رة ال����يت 
تعامل طفلها بتسامح زائد فإنها تساعد 
عل����ى نش����وء اخل����وف لديه. فلكي يش����عر 
الطف����ل باألمن حيت����اج إىل تعيني حدود 
واضح����ة ل����ه، إذ ال يتأك����د الطف����ل دونها 
من حدود حريته يف العمل، وال يستطيع 
بالتالي أن يعرف أو يتنبأ باألش����ياء اليت 
يتوقعها العامل منه، خارج املنزل، وتزداد 

بذلك عدم ثقته بنفسه وتكثر شكوكه.
ق����د يكون س����بب خوف طفل����ك عائد 
إىل خربة سابقة مر بها، فعندما يرتدد 
مث����ال إىل منزلك����م أح����د األصدقاء من 
األطب����اء جتدين طفل����ك خائف����ًا منه وال 
يري����د مقابلت����ه. وق����د يك����ون س����بب ذلك 
خ����ربة مؤمل����ة م����ر به����ا م����ن قب����ل فجعله 
خياف األطباء فاخلربة السابقة تكسب 
بع����ض املواق����ف صف����ات خاص����ة تدف����ع 
م����ن  باخل����وف  الش����عور  إىل  األطف����ال 
تل����ك املواقف. وقد يكون طفلك يف س����ن 
املدرس����ة االبتدائي����ة، وخياف م����ن أمور 
عدي����دة كاملخاط����ر اليت يتع����رض هلا يف 
احلياة اليومية كاقرتاب س����يارة مسرعة 
من����ه وهو س����ائر يف الطري����ق. وهو لذلك 
يقف����ز عل����ى الرصي����ف جتنب����ًا للخط����ر، 
كم����ا أنه خي����اف م����ن الظالم واألش����باح 
املفرتس����ة..  واحليوان����ات  واللص����وص 
وكث����ر م����ن خم����اوف األطف����ال يف ه����ذه 
الس����ن وهمية، وقد تنش����أ هذه املخاوف 
ع����ن بع����ض أف����الم الرعب اليت نش����اهد 
رواجه����ا يف هذه األي����ام. وكثرًا ما خييل 
للطفل أن الش����خص ال����ذي كان يفرتس 
الن����اس »يف الفيلم« س����يدخل من النافذة 

لياًل ويفرتس����ه، وال شك أن القلق الناتج 
ع����ن اخلوف ينطوي على جانب إجيابي، 
فه����و يدفع الفرد حن����و أداء أكثر فعالية، 
إذا كان ضم����ن حدود. ف����إذا جتاوز حدًا 
أقص����ى، فس����يعوق أداء الطف����ل عوض����ًا 
ع����ن تعزي����ز ه����ذا األداء، والش����ك أيضًا 
أن الطف����ل ال����ذي يعاني من خ����وف زائد 
يكون أقل شعبية يف املدرسة من زمالئه، 
وتنخف����ض ثقته بنفس����ه وتقدي����ره لذاته 

ويتسم بالتواكل. 

مقترحات لمعالجة مخاوف 
األطــــفال

إذا رأينا طفاًل خياف من بعض 
املواقف فال ننصح أبدًا بأن جننبه 

تلك املواقف ألننا بذلك نعقد املشكلة. 
وألنه يستحيل إبعاده إبعادًا تامًا عن 
املواقف اليت تسبب خوفه. كما أن 
احلياة نفسها مليئة باملواقف اليت 
تثر اخلوف يف األطفال والكبار 

لذلك من األفضل أال نبعد الطفل عن 
املواقف ال����ت��ي ارتب���طت يف ذه����نه 

بإثارة انفعال اخلوف، بل إن ما جيب 
علينا فعله هو أن نعوده على مواجهة 
تلك املواقف. فيحدث حينئذ شيء من 
التحكم فيها. وأستطيع أن أوض�����ح 

ذلك من خالل املثال التالي:
حال����ة طفل����ة كانت خت����اف االقرتاب 
من مي����اه البحر والبح����رات. وباإلمكان 
مس����اعدة ه����ذه الطفل����ة للتخل����ص م����ن 
هذا الش����عور عن طريق تش����جيعها على 
االقرتاب من املاء، وبث الثقة يف نفسها، 
وتلقينه����ا أن����ه ما من خط����ورة إذا أخذت 
قاربه����ا الصغر وحاول����ت اللعب به على 
ش����ط البحر أو حافة البح����رة. كل ذلك 
دون ش����ك يبعث الثق����ة يف نفس الطفلة، 
ويوح����ي إليه����ا بطريقة غر مباش����رة أن 

خوفها من املياه ال يستند إىل أساس. 
وإذا كان الطف����ل خي����اف من الظالم، 
فم����ن املمكن مرافقت����ه إىل الغرفة وهي 
مظلم����ة، وإقناع����ه بأنه لي����س هنالك أي 
ش����يء خيتب����ئ يف هذه الظلمة. ولنش����عل 
الن����ور ونبح����ث معه عن أي ش����يء يعتقد 
وجوده يف الغرفة. ثم نطفئ النور، ونثبت 

له أنه ال وجود ألي شيء خميف. ونربهن 
ل����ه أن األم����ر مل يتغر يف حال����ة الظلمة 
والن����ور. وبعد املثابرة على ذلك لعدة أيام 

جنده يتخلص من خوفه تدرجييًا.
لنعطي الطفل أمثلة عن أطفال بسنه 
ال خياف����ون مم����ا خي����اف منه. ونش����جعه 
دائم����ًا ونبث الثقة بنفس����ه. ونناقش����ه يف 
موضوع خوفه لكي يتعرف تدرجييًا على 
املوق����ف املخي����ف ويعاينه ويقتن����ع بأنه ال 

مسوغ له.
وم����ن املالح����ظ أن بع����ض األطف����ال 
يس����تطيعون التغلب عل����ى خماوفهم دون 
مس����اعدة أح����د. وذل����ك نتيج����ة لعملي����ة 
النم����و العامة اليت يصل����ون إليها، أو من 
خالل حتدثهم مع اآلخرين عن األش����ياء 
املخيف����ة، ومناقش����تهم ألنفس����هم ح����ول 

واقعية أو ال واقعية خماوفهم. 
إن األم الواعية .. الذكية .. ال تتجاهل 
خماوف طفلها. وال تكرهه على االتصال 
باملوق����ف املخي����ف أو املوض����وع املخي����ف 
بش����كل دائم .. وال تبع����د املوقف املخيف 
عن����ه. ولنع����اجل خم����اوف الطف����ل حتى ال 
تستقر به، ولنتجنبها قبل أن حتدث فال 
حكايات خميفة، وال عقاب مستمر، وال 
إظهار ملخاوفنا أمامه حتى ال تنتقل إليه. 
وعندم����ا يتعرض خلربة خميفة جيب أن 
نش����رح ل����ه به����دوء أن����ه ال س����بب للخوف 

فإزالة اخلوف خر من بقائه.
وإذا وجدن����ا أن خ����وف الطف����ل غ����ر 
طبيع����ي، وأن من����وه مل خيف����ف م����ن حدة 

اخلوف لديه، وأن خوفه يزداد
خوف����ًا  يع����د  ومل  ي����وم،  بع����د  يوم����ًا   
عادي����ًا بل أصبح ش����اذًا ودائم����ًا ومتكررًا 
ومتضخم����ًا مما يس����بب للطفل االنطواء 
والتش����اؤم واخلج����ل واجل����نب، وضع����ف 
الثقة بالنفس، وشعورًا بالنقص والرتدد 
يف كل صغرة وكبرة، واإلغماء أحيانًا، 
وخفقان����ًا زائ����دًا يف القل����ب، وارجتاف����ًا 
واضطرابًا يف الكالم... عندها.. اخلوف 
أصبح خوف����ًا مرضيًا، وعلينا استش����ارة 

املتخصص النفسي)1(.
����������������������������������������������������������������

1. تربية الطفل مش���كالت وحلول: د. سلوى 
مرتضى، ص54 � 60. 
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معارف عامة

سنة االكتشاف 1898م
ماهذا االكتش���اف؟ أصغر وأبس���ط 
كائ���ن ح���ي)1( والعامل املس���بب للعديد 
من األمراض لإلنس���ان، ب���دءًا بالزكام 

وانتهاء باحلمى الصفراء املميتة.

من المكتشف؟
دميرتي ايفانوفس���كي ومارتينوس 

بيجرينيك. 

لماذا يعد هذا االكتشاف 
ضمن المائة العظمى؟

كونه���ا أصغ���ر بكث���ر م���ن اخلاليا 
والبكتري���ا، تع���د الفروس���ات أصغر 
أشكال احلياة على سطح األرض � من 
الصغ���ر حبي���ث ميكنه���ا التكاثر فقط 
داخ���ل خلي���ة مس���تضيفة تل���ك بأخ���ذ 
زمام الس���يطرة على تل���ك اخللية. كما 
وتعتربالفروس���ات م���ن الصغر حبيث 
ميكنها النفاذ من خالل أي مرشح كان 
أو مصي���دة كان���ت. وق���د رد اكتش���افها 
على العديد من املسائل الطبية العالقة 
مبطلع القرن العشرين وأكمل النظرية 

اجلرثومية لباستر.
تس���بب الفروس���ات العدي���د م���ن 
ولغاي���ة  اإلنس���ان.  أم���راض  أخط���ر 
اكتش���افها، كان���ت العل���وم الطبي���ة قد 
تعطلت يف تطورها حيال معاجلة هذه 
األم���راض البش���رية. عندم���ا اكتش���ف 
ق���د  كان  الفروس���ات،  بيجريني���ك 
اكتش���ف نوعًا حياتيًا جدي���دًا يف واقع 
األم���ر، نوع���ًا م���ن الصغ���ر حبي���ث ال 
يس���توعبه أي ميكروس���كوب عادي إال 

تلك اإللكرتونية املقتدرة. 

كيف 
جاء هذا 

االكتشاف؟

اكت����������������ش�������ف 
الفرنس���ي  العال��������������م 

ب�اس�������������ت���ي���ر  لوي�����������س 
»البكت������ري���ا  ال�����ج����راث��ي���م 

اجملهري���ة« داعي���ًا بأنها الس���بب 
وراء ح���االت امل���رض والتعف���ن. على 

أي���ة ح���ال، عج���ز باس���تر ع���ن رؤي���ة 
الكائن الدقيق »اجلرثوم« املسبب لداء 
الكل���ب، رغ���م حماوالته عل���ى مر أكثر 
من عقد من الزمان وحتى استس���المه 
عام 1885م. ألقى ذلك بظل من الشك 

والريبة على نظريته اجلرثومية)2(.
أح���د  ل���ه  يعث���ر  مل  آخ���ر  م���رض 
عل���ى عام���ل مس���بب كان م���رض التبغ 
ألفسيفسائي »والذي مسي نسبة إىل 
تك���ون من���ط فسيفس���ائي عل���ى أوراق 
النبات���ات املوب���وءة«. يف ع���ام 1892م، 
عهد ع���امل النبات الروس���ي دمييرتي 
ايفانوفسكي  على نفسه مهمة البحث 
ع���ن ه���ذا العام���ل املري���ب »كان العمل 
عل���ى م���رض التبغ الفسيفس���ائي أكثر 
س���المة م���ن العم���ل عل���ى داء الكل���ب 
القات���ل«. ه���رس ايفانوفس���كي األوراق 
املوبوءة وم���رر عصارتها خالل العديد 
من املرشحات الورقية والسراميكية. 
أن  املرش���حات  هل���ذه  معروف���ًا  وكان 
تصطاد مجي���ع الكائنات � حتى أصغر 

البكتريا. 
على كل حال، كان الس���ائل املرشح 
م���ن خ�����������الل ه�����ذه اجملموع������ة م���ن 
املرش���حات ال يزال ق���ادرًا على إصابة 
نباتات التبغ السليمة بال������������م���������رض 

ألفسيفسائي، 
ي���������دل  م���������ا 

ايفانوفس���كي  أن  عل��������ى 
مل يتخل���ص م���ن العام���ل املس���بب 
للم���رض. فج���رب م���واد مرش���حة 
أخ���رى وطرق���ًا عالجي���ة خمتلف���ة 
وعمليات غسيل لألوراق والعصارة 

املس���تخلصة منها، ولكن بقيت نتائجه 
عل���ى حاهل���ا. مهم���ا يكن ذاك الش���يء 
الذي يس���بب امل���رض، فإنه ختلص من 

مصائد ايفانوفسكي.
رفض ايفانوفسكي االعتقاد بوجود 
أي كائ���ن ح���ي أصغ���ر م���ن البكرتي���ا 
وهل���ذا فضل اس���تنتاج ب���أن العيب يف 
تس���تطيع فص���ل  ال���يت ال  مرش���حاته 
البكتريا الصغرة. مش���مئزًا من هذه 
النتيجة، ختلى ايفانوفسكي عن كامل 

مشروعه.

يف الع���ام 1898م، قرر عامل النبات 
اهلولندي مارتينوس بيجرينيك أن 

čċ



جي��������������������������رب 

حظ���������ه ف���������ي ح���������ل لغ���ز مرض 
الفسيفس���ائي. فأع���اد جترب���ة  التب���غ 
ايفانوفس���كي وحص���د النتيج���ة ذاتها. 
كان  س���ابقه،  خ���الف  عل���ى  ولك���ن 
االس���تعداد  أمت  عل���ى  بيجريني���ك 
الف���رتاض إثب���ات ه���ذه التجرب���ة بأن 
العام���ل املس���بب ه���و جديد م���ن نوعه 
وجمه���ول � ش���يء أصغ���ر بكث���ر م���ن 
فصل���ه  ع���دم  يفس���ر  م���ا  البكتري���ا، 
ترش���يحيًا. اعرتف بيجرينيك بأنه مل 
يعرف شيئًا عن ماهية العامل املسبب 

اجمله���ول، ولكن���ه دعا بإثب���ات جتربته 
لوج���وده وبأنه صغ���ر للغاية، وأمساه 
الف���روس � وه���ي كلم���ة التيني���ة تعين 

السم.

بينم���ا بدا هذا االكتش���اف ذا متعة 
ذهني���ة لبع���ض العلم���اء، إال أن القليل 
منه���م اهت���م مب���رض خ���اص بنبات���ات 
التب���غ. فخ���رب اكتش���اف الفروس���ات 
الق���ى القليل م���ن االنتباه من الوس���ط 

الطي والعلمي. 

يف ع���ام 1899م. أج���رى العامل 
األملان���ي فري���درك لوفلر جتربة 
مماثلة اس���تنتج م���ن خالهلا بأن 
الق���دم  مل���رض  العام���ل املس���بب 
إىل الف���م كان من الصغر حبيث 
يس���تحيل أن يكون م���ن البكتريا 
وبالتال���ي الب���د أن يك���ون فروس���ًا 
آخ���ر. بعدها بعام���ني »1901م«، كان 
اجلراح العسكري األمريكي والرت ريد 
ق���د أضناه البح���ث عن س���بب للحمى 
الصف���راء ال���يت فتك���ت بالعدي���د م���ن 
جن���ود بالده. وبع���د جتارب���ه على هذا 
امل���رض املنقول ع���ن طري���ق البعوض، 
وجد بأنه أيًا كان السبب فإنه ال بد أن 
يكون من حجم الفروس. نعم، السبب 

هو الفروس بعينه.
أقنع هذا االكتشاف الوسط العلمي 
بأن الفروس���ات � 1000/1 من حجم 
أصغر البكتريا � كانت السبب للعديد 
من آفات البشر وبالتالي جتب دراستها 
ع���ن  منفصل���ة  بطريق���ة  ومعاجلته���ا 
البكتريا. لقد اكتش���ف ايفانوفس���كي 
ولك���ن  الفروس���ات،  وبيجريني���ك)3( 
يعود الفضل إىل والرت ريد يف حتشيد 
اهتمام ونشاط اجملتمع الطي والعلمي 

إىل هذا امليدان.
حقائ���ق طريف���ة: ما ه���و الفروس 
ش���يوعا؟ جمموع���ة  األكث���ر  املرض���ي 

»الفروس���ات  أو  الراينوفروس���ات 
األنفي���ة«، وال���يت تتضم���ن 180نوع���ًا 
عل���ى األقل. تس���بب الراينوفروس���ات 
حاالت ال���زكام »نزالت ال���ربد« وتعترب 
عاملي���ة التواج���د تقريب���ًا، فتصيب كل 
فرد بالعامل عدا أولئك الذين يعيشون 
يف املناط���ق املتجم���دة للق���ارة القطبية 

اجلنوبية.)4(
�����������������������������������������������������������

1. يف احلقيقة، يعارض الكثرون فكرة كون 
الفروسات كائنات حية طاملا أنها تفتقد لآللية 
األيضي���ة ال���يت تؤهله���ا للعي���ش خ���ارج اخللي���ة 
املضيف���ة. ولك���ن بنظ���ر البع���ض مم���ن يعرف���ون 
للحي���اة عل���ى أنه���ا »القابلية على نق���ل املخطط 
الوراثي إىل األجيال الالحقة«، فإن الفروسات 
حية بالتأكيد.على كل حال، أنا مقتنع ش���خصيًا 
بفك���رة أن الف���روس ميتط���ي تعري���ف احلي���اة، 
احدى قدميه على جانب املعقدات الفوق جزيئية 
والقدم اآلخر عل���ى جانب الرتاكيب البيولوجية 

البسيطة � املرتجم.
2. مع���روف ع���ن الع���امل الفرنس���ي الكب���ر 
لوي���س باس���تر »1822 � 1895م« أن���ه أول م���ن 
صن���ع لقاحًا ض���د داء الكلب، حي���ث جربه على 
11 كلب���ا قبل جتريبه على طفل عمره 9س���نوات 
يدعى جوزيف ميس���تيه فأنقذه من براثن املوت. 
عم���ل هذا الش���خص طوال حيات���ه خادما ملعهد 
باس���تر، وعندما ضع���ط عليه الغ���زاة النازيون 
إلرش���ادهم إىل نف���ق باس���رت »حي���ث دف���ن« عام 
1940م، فض���ل االنتح���ار على اخليان���ة مبنقذه 
وس���يده، فقتل نفس���ه وهو يف الرابعة والس���تني 
»مكتفيا باخلمس���ة واخلمسني سنة اليت وهبها 

له باستر بفضل من ربه«.
3. اكتش���ف بيجرينيك كذلك عملية تثبيت 
النيرتوج���ني للنبات���ات »حتوي���ل النرتوجني إىل 
أمونيوم بفعل البكرتيا يف العقد اجلذرية لبعض 
البقوليات« وظاه���رة اختزال الكربيت للبكتريا 
»ن���وع م���ن التنف���س الالهوائ���ي«. فه���و مل يعم���ل 
على أمراض اإلنس���ان قط، وهو ما يفس���ر رمبا 
خفوت ش���هرته قياس���ًا مبعاصريه كوخ وباستر 
� إضاف���ة إىل ش���خصيته االجتماعي���ة امله���زوزة 
وس���الطة لس���انه على طالبه، إذ حظي بالقليل 
من املس���اعدين يف مهنت���ه ومل يتزوج أبدًا إميانًا 
من���ه بتعارض الزواج والعلم ومتس���كًا منه بنمط 

من الزهد والتقشف يف احلياة � املرتجم.
4. قصة أعظم 100 اكتشاف علمي على مر 

الزمن: كيندال هيفن، ص158 � 160.     
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