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شعبان المعظم ١٤٣١ هـشعبان المعظم ١٤٣١ هـ

ملـا ولـد احلسـني عليه السـالم اسـتبرش به 
ه  رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآله وسـلم، وسـامّ
ق عنـه، وكان حيبّـه حبّـاً  حسـيناً، وعـقّ وتصـدّ
شـديداً بحيث (كان احلسني جييء إىل رسول اهللا 
، فيتخطى  صىل اهللا عليه وآله وسـلم وهو ساجدٌ
الصفـوف حتـى يـأيت النبي صـىل اهللا عليـه وآله 
وسـلم فريكب ظهره، فيقوم رسول اهللا صىل اهللا 
عليه وآله وسلم وقد وضع يده عىل ظهر احلسني 
عليه السالم ويده األخر عىل ركبته حتى يفرغ 

اه: إمن صالته)(١) ومما يدل عىل حبّه إيّ ب ىل ن
=›ÿäÁ=Â◊bÁ=ÂÍÿ√=!^=Ôÿí=:‡◊^=4g‘j

fi˘ã◊^=ÂÍÿ√=Ê4g‘k◊
١ . رو ابن املغازيل بسندٍ يرفعه اىل جابر، 
قال: كان احلسني بن عيل أبطأ لسانه فصىلّ خلف 
النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم يف يوم عيد، فكرب 
رسـول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم فقال: (اهللا 
أكرب) فقال احلسني عليه السالم: (اهللا أكرب) فرس 
رسـول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم فقال: (اهللا 
أكـرب)، فقال احلسـني عليـه السـالم: (اهللا أكرب) 
حتى كربّ سـبعاً، فسكت احلسني فقرأ رسول اهللا 
صىل اهللا عليه وآله وسلم، ثم قام يف الثانية فقال: 

(١)  كتاب سليم بن قيس: ١٧٢.

(اهللا أكرب) فقال احلسـني عليه السالم: (اهللا أكرب) 
حتى كربّ سـبعاً، فسـكت احلسـني عليه السالم، 
فقرأ رسـول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فسبب 

فاضل التكبري يف العيدين ذلك(٢).
٢ . ورو الصـدوق عـن أيب جعفـر عليه 
السـالم أنّـه قـال: «خـرج رسـول اهللا صـىل اهللا 
عليـه وآله وسـلم إىل الصالة، وقد كان احلسـني 
فوا أنه  عليه السـالم أبطأ عـن الكالم، حتـى ختوّ
ال يتكلّـم وأن يكون به خـرس، فخرج صىل اهللا 
عليـه وآلـه وسـلم به حامـالً عىل عاتقـه وصفّ 
الناس خلفه، فأقامه عىل يمينه فافتتح رسول اهللا 
صىل اهللا عليه وآله وسـلم الصالة فكرب احلسـني 
عليـه السـالم، فلـامّ سـمع رسـول اهللا صـىل اهللا 
عليه وآله وسـلم تكبريه عاد فكربّ وكربّ احلسـني 
عليه السـالم، حتّى كربّ رسول اهللا صىل اهللا عليه 
وآله وسـلم سـبع تكبريات، وكربّ احلسـني عليه 

السالم، فجرت السنّة بذلك»(٣).
٣ . ورو الطويس عن احلسني بن سعيد، 
عـن النـرض وفضالـة، عـن عبـد اهللا بن سـنان، 

(٢)  احقاق احلق: ١١، ٢٩٢.
(٣)  مـن ال حيـرضه الفقيـه: ١ / ٣٠٥، ح ٩١٧. وسـائل 

الشيعة: ٤، ٧٢٢، ح٤.

عـن حفص، عـن أيب عبد اهللا عليه السـالم قال: 
«إن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآله وسـلم كان 
يف الصـالة واىل جانبـه احلسـني بـن عـيل عليهام 
السـالم، فكـربّ رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآله 
وسلم فلم حير(٤) احلسني عليه السالم التكبري، ثمّ 
كربّ رسـول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فلم حير 
احلسـني عليه السالم التكبري، ومل يزل رسول اهللا 
صىل اهللا عليه وآله وسـلم يكربّ ويعالج احلسـني 
عليـه السـالم التكبري فلـم حير حتى أكمل سـبع 
تكبـريات، فأحار احلسـني عليه السـالم التكبري 
يف السـابعة»، فقـال أبـو عبـد اهللا عليه السـالم: 

.(٥)« «فصارت سنّةً
٤ . ورو احلر العاميل عن الصدوق، عن 
أبيه عن سـعد بن عبد اهللا عن أمحد بن حممد، عن 
احلسني بن سعيد مثله إالّ أنه ترك ذكر حفص(٦).

٥ . رو حممـد بـن احلسـن باسـناده عـن 
حممـد ابن احلسـني، عن حممـد بن عبـد اهللا، عن 
ه  زرارة عـن عيسـى بن عبد اهللا عـن أبيه عن جدّ

(٤)  مل حير: مل يرجع ومل يرد. النهاية: ١، ٤٥٨.
شـهر  البـن  املناقـب  ح٢٤٣،   ،٦٧  / ٢ التهذيـب:    (٥)

آشوب: ٤، ٧٤، بحار األنوار: ٢، ٦٧، و٤٣، ٣٠٧.
(٦)  وسائل الشيعة: ٤، ٧٢١، ح١.

قطوف دانية من السيرة الحسينية

٤٤

شعبان المعظم ١٤٣١ هـ
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عن عـيل عليه السـالم قال: «مـا كان يكرب النبي 
صـىل اهللا عليه وآله وسـلم يف العيدين إالّ تكبرية 
واحدة، حتى أبطأ لسـان احلسـني عليه السـالم، 
ه عليها السـالم  فلام كان ذات يوم عيد ألبسـته أمّ
وأرسلته مع جده، فكربّ رسول اهللا صىل اهللا عليه 
وآله وسـلم، فكربّ احلسني عليه السالم حني كربّ 
النبـي صـىل اهللا عليه وآله وسـلم سـبعاً، ثم قام 
يف الثانيـة فكربّ النبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم، 
وكـربّ احلسـني عليـه السـالم حـني كـربّ مخسـاً، 
فجعلها رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم سنّة 

يوموثبتت السنّة إىل اليوم»(٧). إىل ب و
Â◊=’ÿ∫^=¡Ãv

رو املجليس عن سـلامن، قال: أهدي إىل 
النبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم قطف من العنب 
يف غـري أوانـه، فقال يل: «يا سـلامن ائتيني بولديّ 
احلسـن واحلسـني ليأكال معي من هـذا العنب». 
هام  قـال سـلامن: فذهبت أطـرق عليهام منـزل أمّ
ت النبـي صىل اهللا عليه  فلم أرمهـا، فجئت فخربّ
وآله وسـلم بذلـك، فقام يف طلبهـام، فلم جيدمها 
فاضطـرب النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم 
ووثـب قائامً وهو يقول: «وا ولـداه وا قرة عيناه، 
من يرشـدين عىل ولديّ فله عىل اهللا اجلنة»، فنزل 
جربئيـل مـن السـامء وقـال: يـا حممد عـالم هذا 

االنزعاج؟
فقـال صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم: «عـىل 
ولديّ احلسـن واحلسـني، فإين خائف عليهام من 

كيد اليهود».
فقـال جربئيل: يا حممد بل خف عليهام من 
كيد املنافقني، فإنّ كيدهم أشـد مـن كيد اليهود، 
اعلـم يا حممد أن ابنيك احلسـن واحلسـني نائامن 
يف حديقـة بنـي الدحداح، فسـار النبـي صىل اهللا 
عليـه وآله وسـلم مـن وقته وسـاعته إىل احلديقة 
وأنا معه حتى دخلنـا احلديقة، وإذا مها نائامن قد 
اعتنق أحدمهـا اآلخر، وثعبان يف فيه طاقة رحيان 
يـروح هبا وجهيهام، فلـام رأ الثعبان النبي صىل 
اهللا عليـه وآلـه وسـلم ألقى مـا كان يف فيه فقال: 
السـالم عليك يا رسـول اهللا، لسـت أنـا ثعبان، 
ولكني ملك مـن مالئكة الكروبيني، غفلت عن 
ذكـر ريب طرفة عني، فغضب عيلّ ريب ومسـخني 
ثعبانـاً كام تر، وطردين من السـامء إىل األرض، 
(٧)  .  التهذيـب: ٣، ٢٨٦،ح٨٥٥. وسـائل الشـيعة: ٥، 

١٠٨، ح١٥وفيه حممد بن عبد اهللا بن زرارة.

ويل منذ سـنني كثرية أقصد كريامً عىل اهللا فاسـأله 
أن يشـفع يل عند ريب، عسـى أن يرمحني ويعيدين 

ملكاً كام كنت أوالً إنه عىل كل يشء قدير.
قال: فجاء النبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم 
إىل ولديـه يقبّلهـام حتـى اسـتيقظا، فجلسـا عىل 
ركبتـي النبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم فقال هلم 
النبـي: «انظـرا يـا ولديّ هـذا ملك مـن مالئكة 
اهللا الكروبيـني قد غفل عن ذكـر ربه طرفة عني، 
فجعلـه اهللا هكـذا، وأنـا مستشـفع بكـام إىل اهللا 
تعاىل فاشفعا له»، فوثب احلسن واحلسني عليهام 
السـالم فاسـبغا الوضوء وصلّيـا ركعتني وقاال: 
نا اجلليـل احلبيب حممد املصطفى،  «اهللا بحق جدّ
وبأبينـا عيلّ املرتـىض، وبأمنا فاطمـة الزهراء إال 
مـا رددته إىل حالتـه األوىل»، فام اسـتتم دعاؤمها 
فـإذا بجربئيـل قد نـزل مـن السـامء يف رهط من 
املالئكـة وبـرشّ ذلـك امللـك بـرىض الـرب عنه 
ه إىل سـريته األوىل، ثم رفعوا به إىل السـامء  وبـردّ
وهم يسبّحون اهللا تعاىل، ورجع جربئيل إىل النبي 
صىل اهللا عليه وآله وسـلم وهو متبسم، وقال: يا 
رسـول اهللا إنّ ذلـك امللـك يفتخـر عـىل مالئكة 
السـبع السـاموات ويقول هلـم: من مثـيل وأنا يف 

شفاعة السيدين السبطني، احلسن واحلسني(٨).
عليـه  الصـادق  موالنـا  عـن  روي   .  ٧
 : ـ  السـالمـ  ورواه أبـو هريرة وابن عبـاس أيضاً
«أنّ فاطمـة عادت رسـول اهللا عنـد مرضه الذي 
عوىف منه ومعها احلسن واحلسني، فاقبال يغمزان 
ممـا يليهام من يد رسـول اهللا حتـى اضطجعا عىل 
عضديـه ونامـا، فلام انتبهـا خرجـا يف ليلة ظلامء 
مدهلمـة ذات رعـد وبـرق، وقـد أرخت السـامء 
عـز إليهـا، فسـطع هلام نـور، فلـم يزاال يمشـيان 
يف ذلـك النـور ويتحدثـان حتى أتيـا حديقة بني 
النجـار، فاضطجعـا ونامـا، فانتبـه النبـي صـىل 
اهللا عليـه وآله وسـلم من نومـه وطلبهام يف منزل 
فاطمـة فلـم يكونـا فيـه، فقـام عىل رجليـه وهو 
يقـول: اهلـي وسـيدي ومـوالي هذان شـبالي 
خرجا من املخمصة واملجاعة، اللهم أنت وكييل 
اً أو بحراً فاحفظهام  عليهام، اللهم إن كانا أخذا برّ

وسلمها.
فنزل جربئيل وقال: إن اهللا يقرؤك السالم، 
ويقول لك، ال حتزن وال تغتم هلام، فإهنام فاضالن 
(٨)  بحـار األنـوار: ٤٣، ٣١٣، العـوامل: ١٦، ٦٦، ح٤، 

معايل السبطني: ١، ٨٣.

يف الدنيا واآلخرة وأبومها أفضل منهام، مها نائامن 
يف حديقـة بنـي النجار وقـد وكل اهللا هبـام ملكاً، 
فسـطع للنبي نور، فلم يزل يميض يف ذلك النور 
حتـى أتى حديقـة بني النجـار، فإذا مهـا نائامن، 
ـعت السـامء  واحلسـن معانق احلسـني، وقد تقشّ
فوقهام كطبق وهي متطر كاشد مطر، وقد منع اهللا 
املطر منهام، وقد اكتنفتهام حيّة هلا شعرات كآجام 
القصـب، وجنحان جناح قد غطّت به احلسـن، 
وجنـاح قـد غطّـت به احلسـني، فأنسـابت احلية 
وهي تقول: اللهم إين أشهدك وأشهد مالئكتك 
أنّ هذان شـبال نبيك قد حفظتهام عليه، ودفعتهام 

إليه ساملني صحيحني.
فمكـث النبـي يقبّلهـام حتـى انتبهـا، فلـام 
اسـتيقظا محـل النبـي احلسـن، ومحـل جربئيـل 

احلسني.
فقال أبو بكر: ادفعهام إلينا فقد أثقالك!

فقال: أما [ان] أحدمها عىل جناح جربئيل، 
واآلخر عىل جناح ميكائيل.

فقال عمر: ادفع إيلّ أحدمها اخفف عنك!
فقال: امض فقد سـمع اهللا كالمك وعرف 

مقامك.
فقـال أمـري املؤمنـني: ادفـع إيلّ احد شـبيل 
وشـبليك، فالتفت إىل احلسن فقال: يا حسن هل 

متيض إىل كتف أبيك؟
فقـال: واهللا يا جداه إنّ كتفـك ال حبّ إيلّ 
مـن كتـف أبى. ثـم التفت إىل احلسـني فقـال: يا 

حسني متيض إىل كتف أبيك؟
فقال: «أنا أقول كام قال أخي».

فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم: 
نعـم املطية مطيتكام، ونعـم الراكبان أنتام فلام أتى 
املسجد قال: واهللا يا حبيبيّ الرشفنكام بام رشفكام 
اهللا، ثم أمر منادياً ينادي يف املدينة، فاجتمع الناس 
يف املسـجد، فقال يا معـرش الناس أال أدلكم عىل 

خري الناس جداً وجدة؟ 
قالوا: بىل يا رسول اهللا.

قالوا: احلسن واحلسني. فإنّ جدمها حممد، 
وجدهتـام خدجية. ثـم قال: يـا معـرش الناس أال 
ـاً وأبـاً، (وهكذا عام  أدلكـم عـىل خري النـاس أمّ

وعمة وخاال وخالة)»(٩)(١٠).
(٩)  املناقـب البن شـهر آشـوب: ٤، ٢٦، بحـار األنوار: 

٣٧، ٦٠، ح٢٩.
(١٠)  موسوعة كلامت اإلمام احلسني عليه السالم: ٧ - ١٠.
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في رحاب علوم القرآن
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االجتـاه األول: ان املحكم هو ما يسـمى 
يف عرف األصوليني باملبني، واملتشابه ما يسمى 
يف عرفهـم باملجمـل. وقد جـاءت صياغة هذا 
االجتاه بأسـاليب خمتلفة، ولعـل ما ذكره الفخر 
الـرازي يف تفسـريه الكبـري هو أوضـح صياغة 

وأوفاهـا باملقصـود قـال:
ملعنـى.  موضوعـاً  جعـل  الـذي  اللفـظ 
فإمـا أن يكـون حمتمـالً لغري ذلك املعنـى، وإما 
أن ال يكـون، فـإذا كان اللفـظ موضوعاً ملعنى 
وال يكـون حمتمالً لغريه فهذا هـو النص. وأما 
ان كان حمتمـالً لغـريه فـال خيلو: إمـا أن يكون 
احتامله ألحدمها راجحاً عىل اآلخر، وإما أن ال 
يكون كذلك بل يكون احتامله هلام عىل السواء. 
فـإن كان احتاملـه ألحدمها راجحـاً عىل اآلخر 
 « سـمي ذلك اللفظ بالنسبة إىل الراجح «ظاهراً
وبالنسـبة إىل املرجـوح «مـؤوالً». وإما إن كان 
احتامله هلا عىل السوية كان اللفظ بالنسبة إليهام 
» وبالنسـبة إىل كل واحـد منهـا  معـاً «مشـرتكاً

» فقـد خرج من التقسـيم  عـىل التعيـني «جممالً
» أو  الـذي ذكرناه أن اللفظ إمـا أن يكون «نصاً
.« » أو «جممالً » أو «مؤوالً» أو «مشرتكاً «ظاهراً

أمـا «النـص» و «الظاهـر» فيشـرتكان يف 
حصول الرتجيـح، إال أن نص راجح مانع من 
الغري، والظاهر راجح غري مانع من الغري، فهذا 

القدر املشـرتك هو املسـمى «باملحكم».
 وأمـا املجمل واملؤول فهام مشـرتكان يف 
أن داللـة اللفظ عليه غـري راجحة، وإن مل يكن 
راجحـاً لكنـه غـري مرجـوح. واملؤول مـع أنه 
غـري راجـح فهو مرجـوح، ال بحسـب الدليل 
املنفـرد(١)، فهـذا القـدر املشـرتك هـو املسـمى 
«املتشـابه» ألن عدم الفهم حاصل يف القسمني 

مجيعـاً.
وقد بينا أن ذلك يسـمى متشاهباً، اما ألن 
الذي ال يعلم يكون النفي فيه مشـاهباً لإلثبات 
يف الذهـن، وامـا ألجـل أن الـذي حيصـل فيه 
(١)  يقصـد بالدليـل املفـرد الدليـل والقرينـة اخلارجية 

املنفردة عن الكالم واللفظ.

التشـابه يصري غـري معلوم فأطلق لفظ املتشـابه 
عـىل مـاال يعلـم إطالقـاً ال سـم السـبب عـىل 
الـرازي  رأي  نلخـص  أن  ويمكـن  املسـبب. 

بالشـكل التايل: 
اللفظ بحسـب داللته عىل املعنى ينقسـم 

إىل أربعة اقسـام: 
أ. النـص: وهـو مـا كانـت داللتـه عـىل 
املعنى بالشـكل الذي ال تفسـح جمـاالً الحتامل 

معنـى   آخـر.
ب. الظاهـر: وهـو ما كانـت داللته عىل 
املعنـى بشـكل الذي راجـح مع احتـامل معنى 

آخـر. 
جـ . املشرتك واملجمل: وهو ما كان داالً 

عىل معنيني بشـكل متسـاو. 
د. املـؤول: وهـو مـا كان داالً عىل املعنى 

بشـكل مرجوح فهو عكس الظاهر.
و «املحكم»: ما كانـت داللته عىل املعنى 
من القسم األول والثاين لوجود الرتجيح فيهام.
و«املتشـابه»: ما كانت داللتـه عىل املعنى 

االتجاهات 
الرئيسية في   

المحكم والمتشابه   

٦٦٦
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مـن القسـم الثالث والرابـع الشـرتاكهام يف أن 
داللـة اللفـظ فيهـام غـري راجحـة. وإنام سـميا 

متشـاهباً لعدم حصول فهم املعنى فيهام.
االجتـاه  هـذا  عـىل  نالحـظ  أن  ويمكـن 

باملالحظتـني التاليتـني:
١. إننـا انتهينا من دراسـتنا لآلية الكريمة 
إىل رضورة االلتـزام بأن املتشـابه املقصود فيها، 
هـو التشـابه يف جتسـيد صـورة املعنـى وحتديـد 
مصداقـه، ال التشـابه يف عالقـة اللفـظ باملعنى، 
بقرينة أخـذ مفهوم االتباع يف املتشـابه، وهو ال 

يتحقـق يف مـوارد اإلمجـال اللغـوي.
٢. وحني نسـاير الفخر الـرازي ونتصور 
التشـابه بسـبب عالقة اللفـظ باملعنـى، ال نجد 
هنالـك مـا يـربر حـرص نطـاق التشـابه يف هذه 
العالقة فحسـب، بـل يمكننـا أن نتصور سـبباً 
جتسـيد  بسـبب  التشـابه  وهـو  للتشـابه،  آخـر 
صورة املعنى وحتديد مصداقه. والفخر الرازي 
بتقسـيمه السـابق حيـاول أن يغلـق علينـا هـذا 
الطريـق، حيث ال يتصور التشـابه إال من زاوية 
عالقة اللفـظ باملعنى، مع انـه يمكن أن يتصور 
مصاديقـه  بتشـخيص  املعنـى  عالقـة  يف  أيضـاً 

الواقعيـة.
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االجتـاه الثـاين الذي ذهـب إليـه الراغب 
االصفهاين وهو: إن املتشـابه ما اشـكل تفسريه 
ملشـاهبته بغـريه، سـواء كان اإلشـكال من جهة 
اللفـظ، أو من جهـة املعنى. وقد ذكـر الراغب 
قـال:  االجتـاه  هـذا  رشح  يف  طويلـة  تفاصيـل 
«فاملتشـابه يف اجلملة ثالثة أرضب: متشـابه من 
جهة اللفظ فقط، ومتشابه من جهة املعنى فقط، 
ومتشـابه من جهتهام. واملتشـابه من جهة اللفظ 

رضبـان: 
املفـردة،  األلفـاظ  إىل  يرجـع  أحدمهـا: 
وذلـك إما م جهـة غرابته نحـو األب ويزفون، 
وإمـا م جهـة مشـاركة يف اللفظ كاليـد والعني، 
والثـاين: يرجع إىل مجلة الـكالم املركب، وذلك 
ثالثـة أرضب، رضب الختصـار الـكالم نحو 

  \   [     Z    Y   X   W   V   U   T»
نحـو  الـكالم  لبسـط  ورضب   «_   ^   ]
«1  2        3» ألنـه لـو قيل ليس مثله 
يشء كان أظهر للسـامع. ورضب لنظم الكالم 

 «  ¸¶  μ نحـو « ¯  °  ±  ²  ³     ´  
تقدير الكتـاب قيامً ومل جيعل لـه عوجاً، وقوله: 
 «Z  Y» إىل قولـه تعاىل «E  D  C»
واملتشـابه مـن جهـة املعنـى أوصـاف اهللا تعاىل 
وأوصـاف يوم القيامـة، فإن تلـك الصفات ال 
تتصور لنا إذا كان ال حيصل يف نفوسنا صورة ما 
مل نحسه أو مل يكن من جنس ما نحسه. واملتشابه 

من جهة املعنى واللفظ مجيعاً مخسـة أرضب:
كالعمـوم  الكميـة  جهـة  مـن  األول: 

واخلصـوص نحـو « |  {».
والثـاين: مـن جهـة الكيفيـة كالوجـوب 

.«  ]  \  [    Z » والنـدب نحـو
كالناسـخ  الزمـان  جهـة  مـن  والثالـث: 

واملنسـوخ نحو «7  8  9  :». 
والرابـع: من جهـة املكان واألمـور التي 

  ®  ¬  «      ª  ©  » نزلت فيها نحو
  $   #   "   !» وقولـه:   «°   ¯
%»  فإن من ال يعرف عادهتم يف اجلاهلية 

يتعذر عليه معرفة تفسـري هذه اآلية.
التـي  الـرشوط  جهـة  مـن  واخلامـس: 
هبـا يصـح الفعـل أو يفسـد كـرشوط الصـالة 
والنـكاح. وهـذه اجلملة إذا تصـورت، علم أن 
كل ما ذكره املفرسون يف تفسري املتشابه ال خيرج 

عن هذه التقاسـيم(٢). 
باملالحظـة  االجتـاه  هـذا  عـىل  ويالحـظ 
األوىل التـي ذكرناها يف مناقشـة االجتاه األول، 
ولكنـه يتفاد املالحظة الثانية حيث ينفتح عىل 
تصـور التشـابه بسـبب املعنى بغـض النظر عن 

اللفـظ وعالقتـه باملعنـى. 
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االجتاه الثالث: املحكم من اآليات ما كان 
دليله واضحاً الئحاً كدالئل الوحدانية والقدرة 
واحلكمـة. واملتشـاهبات مـا حيتـاج يف معرفتها 
إىل تأمـل وتدبر. وقد نسـب الفخر الرازي هذا 

االجتـاه إىل األصـم(٣). 
ويالحـظ عـىل هـذا االجتـاه: انـه يرجـع 
االحكام والتشابه إىل عامل خارجي ال ينبع من 
نفس الكتـاب الكريم. وهـذا العامل اخلارجي 
هو مـد وضوح الدليل وخفائـه عىل متبنيات 

(٢)  مفردات الراغب االصفهاين / مادة شبه.
(٣)  الفخر الرازي ـ التفسري الكبري ١٧٢/٧.

القـرآن الكريم ومفاهيمه، يف الوقت الذي تدل 
اآلية الكريمة عىل أن اإلحكام والتشـابه ينشآن 
من عامل داخيل يرتبط بالكتاب نفسـه. ولذلك 
ينفتـح جمال اسـتغالل اتبـاع املتشـابه يف الفتنة. 
وحني يكـون الدليل عىل إحد دعاو القرآن 
الكريم غري واضح عىل سبيل الفرض. ال يكون 
استغالله اتباعاً للقرآن ابتغاء الفتنة، وإنام يكون 

نقداً للقرآن الكريم  نفسـه. 
أضف إىل ذلك أن عىل أساس هذا التفسري 
للمحكـم ال يمكننا أن نفهـم املحكم عىل أنه أم 
الكتاب بعد أن كان الدليل اخلارجي هو العامل 

يف االتقان والوثـوق ال نفـس اآليـة الكريمـة.
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االجتـاه الرابـع: ان املحكـم مـا يؤمـن به 
ويعمـل بـه. واملتشـابه مـا يؤمـن بـه وال يعمل 
بـه. وقـد صيـغ هـذا االجتـاه بأسـاليب خمتلفة 
نسـب بعضهـام إىل إبن عبـاس إىل إبـن تيمية(٤) 
وقـد ورد، هـذا التفسـري للمحكـم املتشـابه يف 
بعض النصوص املرويـة عن أهل البيت عليهم 

السـالم.
ولعـل هـذا االجتاه يقوم عىل أسـاس فهم 
حرمة العمل باملتشـابه من اآلية الكريمة ولزوم 
اإليـامن بـه فحسـب، بخـالف املحكـم فإنه مما 

يؤمـن بـه ويعمـل بـه أيضـاً.
وقـد الحـظ العالمـة الطباطبائـي عـىل 
معنـى  بتحديـد  يقـوم  ال  بأنـه  االجتـاه  هـذا 
املحكـم واملتشـابه ـ كـام هـو املقصـود ـ وإنام 
يبـني حكامً مـن أحكامها، وهو لـزوم اإليامن 
والعمل معاً باملحكم واإليامن فقط باملتشـابه. 
ونحـن بحاجة إىل تعيني معنـى كل واحد من 
املحكـم واملتشـابه يف املرحلـة األوىل ليمكـن 
ترتيـب األثـر عليهـام لنعمل بـاألول ونكتفي 

باإليـامن بالثـاين(٥).
ويمكـن أن نضيـف إىل ذلـك. أن اآليـة 
الكريمـة ال متنع من العمل باملتشـابه وإنام حترم 
اتباع املتشـابه بقصد الفتنة والتأويل دون العمل 
بـه بعـد إرجاعـه إىل املحكـم. ولعـل هـذا هو 
املقصـود من حرمـة العمل باملتشـابه أي حرمة 

العمـل بـه وحـده دون إرجاعـه إىل املحكـم.

(٤)  العالمة الطباطبائيـ  امليزان يف تفسري القرآن ٣٣/٣.
(٥)  املصدر السابق ٣٦/٣.
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على ضفاف نهج البالغة

إهنـم رجـال اإلدارة، وأيـدي احلاكم التي 
متتـد يف أطراف بالده، واإلدارة التي يسـتعني هبا 
عـىل تنفيـذ أمـره، وإمضاء مـا يريد إمضـاءه من 
الشـؤون. وهم املـرآة التي ينظر هبـا الرعية إليه. 
وأعامهلم تنسـب إليه وحتمل عليه، ويناله خريها 

ورشها.
والوجـدان الطبقـي هلـذه الطبقـة ينزع هبا 
نحو التسـلط النايشء من تصورات القوة واهليبة 
والنفـوذ، ويصبح هذا الوجـدان خطرا وبيال إذا 
عـرب عن نفسـه يف غـري موضعه، وجـر يف غري 

أقنيته.
هلـذا وذلك: وملـكان اخلطر فيهـم، ومبلغ 
الفائـدة منهم، احتاط هلـم اإلمام واحتاط منهم، 
فوضـع الـرشوط التـي ينتخبـون عىل أساسـها، 
والطريقـة التي يعاملـون هبـا، و«الكوابح» التي 
تردعهم عن أن يسـيئوا سلطاهنم وأن خيرجوا به 
عام أنشئ ألجله من منفعة الرعية إىل استغالله يف 

سبيل املنافع اخلاصة، واملصالح الشخصية.
ال يدخـل يف هـذه الطبقـة كل من شـاء له 
احلاكـم أن يدخـل، وإنـام يدخـل فيهـا من خرب 
املجتمـع عـن كثـب، فعـرف حاجاتـه، وتبـني 
نقائصه، فإنسان كهذا إذا ويل عمال مىض فيه عىل 
بصـرية، فـال يرجتل اخلطط إرجتـاالً دون أن يعي 
حاجات املجتمع، ويلبي يف خططه ومنهجه هذه 

احلجات.
وإىل جانب التجربـة واخلربة العملية جيب 
أن يتوفر له مسـتو عال مـن األخالق، فهو كام 
قلنـا، املـرآة التـي ينظر هبـا الشـعب إىل احلاكم، 
ولذلك فينبغي أن يكون عىل خلق رفيع يمسـكه 
عـن الشـطط وجمانبـة العـدل، ويسـتقيم به عىل 
اجلادة، ويؤم به قصد السـبيل. فاحلياء خلق جيب 
أن يتوفر فيه، واحلياء هنا ليس عىل معناه املبتذل، 
وإنام هو احلياة مـن النفس... من تلويثها بالظلم 

بالواجـب،  القيـام  يف  والتهـاون  والعـدوان 
وهـذا اخللـق يدفـع بصاحبه دائـام إىل التعايل 

والتسامي.
وجيـب أن تتوفر فيه صفـة القناعة، بأن 
ال يلوث نفسـه برذيلة الطمع التي توشك أن 
تنقلـب إىل حقيقة خارجيـة حني جتد هلا حمال 

يف نفس اإلنسان، وصد يف تصوراته.
وإىل جانـب هذه امليزات جيب أن جيمع 
بعـد النظر، وأصالـة الفكر، فهـذه الصفات 
رضوريـة ملـن أنيط به أمـر مجاعة مـن الناس 
ونشـاطهم  أمنهـم  عـن  مسـؤوال  واعتـرب 

اإلجتامعي. 
ومل يكـن يف زمـن اإلمام عليه السـالم 
مدارس تعـد املوظفني اإلداريـني،  وتلقنهم 
الثقافـة اإلدارية، لذلك أرشـد اإلمام احلاكم 
إىل اختيار هؤالء من بني أبناء األرس املحافظة 
عـىل التقاليد، اآلخذة أبنائهـا بطراز عال من 
الرتبية، العاملة عىل تنشئتهم تنشئة نموذجية.

قـال عليـه السـالم: (... وتـوخ منهم 
أهـل التجربـة واحليـاء مـن أهـل البيوتـات 
الصاحلة، والقدم يف اإلسـالم املتقدمة، فإهنم 

أكـرم أخالقاً، وأصح أعراضـاً، وأقل يف املطامع 
.( إرسافاً، وأبلغ يف عواقب األمور نظراً

وخيضع هؤالء الوالة يف واليتهم لالختيار، 
فحـني ينتقيهم احلاكم ممن توفرت فيهم الرشوط 
 ،السـابقة جيـب عليـه أن يوليهم اختبـاراً، فري
وقد عـرف نظرياً، مد كفاءاهتـم، إىل كفاءاهتم 
يف املجـال العمـيل، فإذا اثبتـوا أهنم أكفـاء حقاً، 
وأهنـم يعون مسـؤوليات عملهـم وآلياتـه ثبتوا 

وإال عزلوا، واستبدل هبم غريهم.
هلـذا املبدأ، مبدأ االختبـار، جيب أن خيضع 
اختيار الوالة، أما أن يوليهم األعامل حتبباً إليهم، 
ودون أن يستشـري يف أمرهـم، ودون أن يعـرف 

مد كفاءاهتم، فذلك جور عن احلق، وانحراف 
عـن اجلـادة، وخيانـة لألمـة يف مصاحلهـا، فـإن 
مصالح األمة أمانة يف يد احلاكم جيب أن يسلمها 

إىل أكفأ والته.
ومـن هنـا نعلـم أن القوانني احلديثـة التي 
تنـص عىل وجـوب خضـوع املوظـف اإلداري 
احلديـث العهـد بالوظيفـة لفـرتة اختبـار تطول 
وتقـرص، مل تأت بجديد، فقـد أدرك اإلمام قبلها 
بقـرون هذه احلقيقة وسـجلها يف قانونه العظيم. 
قال عليه السالم:(ثم انظر يف أمور عاملك فوهلم 
اختبـاراً، وال توهلم حماباة وأثـرة، فإهنام مجاع من 

شعب اجلور واخليانة).

اِّـجتمع والطبقات االجتماعية َّـ نهج البالغة

الوالةالقسم السادس: 
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وليس يكفي يف حسـن الظن هبم والركون 
إليهـم مراعاة الدقـة يف انتخاهبم، فـإن الوجدان 
الطبقـي هلـؤالء ينزع هبـم نحو التسـلط وإظهار 
القـوة، وحـني جيري هذا الوجـدان يف غري أقنيته 
يصـري خطراً عىل الرعية، ألنـه صاحبه حينئذ إىل 

اإلنحراف والزيغ.
ألجـل هذا يقرر اإلمـام أن عىل احلاكم أال 
يغفل عـن تعقب هذه الطبقـة ومراقبتها، فيلزمه 
بانتخاب رقباء مـن أهل الدين واملعرفة واألمانة 
يبثهـم يف أطـراف البالد، وجيعلهـم عيوناً له عىل 
عامله، يراقبوهنـم يف أعامهلم، ويرصدون مبلغ ما 
يتمتع به هؤالء الوالة من خربة يف اإلدارة، وقدرة 

عـىل التنظيـم، ومعرفة بوجـوه اإلصالح، ثم 
يرفعون ذلك كله إىل احلاكم فينكل باملنحرف 
الذي خان أمانته، ويستأديه ما حاز لنفسه من 
أموال املسلمني، وجيعله عربة لغريه. ويشجع 
الصالح يف نفسـه، الصالح يف عمله. ويرشـد 

املخطئ إىل وجه الصواب.
عـن  الـوايل  يمسـك  التدبـري  هـذا  إن 
اإلرشاف، وحيملـه عىل العدل يف الرعية؛ ألنه 
حني يعلم أن ثمـة عيناً ترقب أفعاله حيذر من 
اخلـروج عن اجلـادة، وحيـرص عىل إتبـاع ما 
يصلح بالده. وهذا التدبري الذي هنجه اإلمام 
هـو نظـام التفتيش املعمول بـه اآلن يف الدول 

املعارصة.
قال عليه السـالم:(.. ثـم تفقد أعامهلم، 
وابعـث العيـون مـن أهـل الصـدق واألمانة 
عليهم، فإن تعاهدك يف الرس ألمورهم حدوة 
هلـم يف اسـتعمل األمانـة، والرفـق بالرعيـة. 
وحتفـظ من األعـوان، فـإن أحد منهم بسـط 
يـده إىل خيانة اجتمعت هبـا عليه عندك أخبار 
. فبسطت عليه  عيونك، اكتفيت بذلك شاهداً
العقوبة يف بدنه، وأخذته بام أصاب من عمله، 
ثـم نصبتـه بمقـام املذلـة، ووسـمته باخليانة، 

وقلدته عار التهمة). 
ولقـد كان اإلمـام عليه السـالم حيرص 
أشـد احلرص عـىل إتبـاع هذا األسـلوب مع 
والتـه، ففي هنج البالغة طائفة كبرية من كتبه 
إىل عاملـه تـدور كلها حـول هذا املعنـى، فيها 
تنديـد بخيانـة، وعزل عن واليـة، وزجر عن 

ظلم الرعية، وفيها توجيه وإرشاد ونصيحة.
قال عليه السالم: (.... وإن عملك ليس 
لك بطعمة، ولكنه يف عنقك أمانة، وأنت مسرتعى 
ملـن فوقك، وليـس لـك أن تفتات يف رعيـة، وال 
ختاطـر إال بوثيقة، ويف يديك مال مـن مال اهللا عز 

.( وجل، وأنت من خزانه حتى تسلمه إيلّ
وقـال: (... فإن دهاقني أهل بلدك شـكوا 
منـك غلظة وقسـوة واحتقاراً وجفـوة. ونظرت 
فلـم أرهـم أهـالً ألن يدنـوا لرشكهـم، وال أن 
يقصـوا وجيفـوا لعهدهم، فالبس هلـم جلباباً من 
اللـني تشـوبه بطرف مـن الشـدة وداول هلم بني 

القسوة والرأفة). 
وقـال: (بلغنـي عنك أمـر إن كنـت فعلته 
فقد أسـخطت ربك وعصيت إمامك، وأخزيت 

أمانتـك. بلغني أنك جردت األرض فأخذت ما 
حتت قدميك، وأكلـت ما حتت يديك، فارفع إيل 

حسابك). 
قـال: (بلغني عنك أمـر إن كنت فعلته فقد 
أسـخطت إهلك، وأغضبت إمامك: إنك تقسـم 
يفء املسـلمني الـذي حازته رماحهـم وخيوهلم، 
وأريقـت عليـه دماؤهـم، فيمـن إعتامـك مـن 
أعـراب قومك، فو الذي فلق احلبة وبرأ النسـمة 
لئـن كان ذلـك حقـاً لتجـدن بـك عـيلَّ هوانـاً، 

.( ولتخفن عندي ميزاناً
وقـد كانـت رشور هـذه الطبقة هـي التي 
سـببت الثـورة عـىل عثـامن, فقـد وىل عـىل البالد 
األحـداث مـن ذوي قرابته، ممـن ال خربة هلم يف 
احلكـم، وال فاصـم هلم مـن ديـن، وال ورع هلم 
عـن املحارم، فظلموا الرعيـة، وامتصوا دماءها، 

وكانت عاقبة ذلك وباالً.
وعىل النقيض من هذا كانت سياسة اإلمام 
مـع والتـه، فهـو ينتخبهـم انتخابـاً، ثـم يوليهم 
اختبـاراً، ثم يراقبهم وحيملهـم عىل اإلصالح ما 

. وجد إىل ذلك سبيالً
سـتخدمها  أداة  االقتصـادي  والعامـل 
اإلمـام هنـا ـ كـام يف كل موطـن ـ ألجـل ضامن 
استقامة الوالة عىل ماسنه هلم من رشائع العدل. 
ولذلـك مل يغفل اإلمام عليه السـالم مـا للعامل 
اإلقتصـادي مـن عظيـم األثـر يف إصـالح هذه 
الطبقـة وإفسـادها، فقـد تدفـع احلاجـة أحدهم 
إىل اخليانـة والظلم، وهم ـ كام عـرب عنهم اإلمام 
يف بعـض كتبه: (خـزان الرعيـة، ووكالء األمة، 

وسفراء األئمة).
فلو ضيق عليهم احلاكم يف الرزق، ومل يرفه 
عليهـم يف النعمـة، كان حرماهنـم مدعـاة إىل أن 
تطمح أعينهم إىل ما ائتمنوا عليه من مال، وذلك 
داعيـة إىل الرغبة يف اخليانـة، واختالس يشء من 

أموال األمة.
هلـذا أشـار اإلمـام عـىل حاكـم مـرص بأن 
يوسـع عىل الوالة يف الرزق، لئال يتخذوا احلاجة 
مربراً للخيانة قال عليه السالم:(ثم أسبغ عليهم 
األرزاق، فـإن ذلـك قـوة هلـم عـىل اسـتصالح 
أنفسـهم وغنـى هلـم عن تنـاول ما حتـت أيدهيم 
وحجة عليهم إن خالفوك، وثلموا أمانتك)(١).

(١)  دراسات من هنج البالغة ـ حممد مهدي شمس الدين, 
ص ٨٥ ـ ٩٣.
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محطات ثقافية

يتداخـل عنـد احلديث عن الـدور املنوط 
باملثقـف مهـان يلحـان عـىل أي مقـارب هلـذا 
الـدور، ومهـا: مـا هـو كائـن، ومـا ينبغـي أن 
متحـوالن  أي  زمنيـان  مهـان  وألهنـام  يكـون، 
فإن مـن الصعوبة الظفـر بنقاط ثابتـة، ويصبح 
النظـر إىل دور املثقـف رهني النقطـة التي ابتدأ 
منهـا احلديـث عنـه، حتـى إذا فارقتهـا أصبـح 
احلديث عن دور آخر ينطلق من أسـاس مشابه 
لـألول، وهكـذا يف حلقـة تتـداور بنياهتـا وال 
تتبـع الواحـدة منها األخر، فهـي كاأليونات 
املتحركة بـني قطبي الدائـرة الكهربائية تتضافر 
مجيعهـا يف إنتاج حركـة دون أن يكون بينها غري 
املجـاورة التي تصل كل وحدة بقطبها املخالف 

. لآلخر، سـلباً وإجياباً
اإلجيـايب؛  اإلطـار  أي  األول  اجلانـب  يف 
وهـو الذي يؤمن بدايـة بفعاليـة املثقف وأن له 
دوراً يقـوم به يف املجتمع، نجـد غراميش الذي 
يـر أن بإمـكان كل الناس أن يكونـوا مثقفني 
باملعنـى العـام الذي هـو أداء وظيفـة اجتامعية 
يف املجتمـع، ولكـن ليس هلـم كلهـم أن يؤدوا 
وظيفتـه يف املجتمـع. وهـذا معنـاه أن الرتاكـم 
يقـاس  ال  إذ  مثقفـاً،  وحـده  خيلـق  ال  املعـريف 
دوره بحجـم املعلومـات املتوافـرة يف ذهنه، أو 

 األوسمة املعلقة عىل صدره، وإنام يقاس بمد
إسـهاماته اجلـادة يف مرشوع األمـة احلضاري، 
أي: الفعـل واإلنتـاج، وال يتـأيت لـه ذلـك إال 
بالسـعي إىل إحداث تغيري يف املناخ األخالقي، 
وذلـك عندما حيتكـم إىل منظومـة فكرية ختولة 
 (Normative) ًن حكامً معياريـا ألن يكـوّ
أخالقيـاً عـىل أحداث وأوضـاع جمتمعه والعامل 

املحيـط بـه.
ومـن هنا فهـو ال يكتب لنفسـه فقط، كام 
يقـول إدوارد سـعيد، وإنـام يوجـه خطابـه إىل 
الـرأي العام، وينخرط يف مناقشـة كل ما يتعلق 
باملرشوعيـة، أي بـام هـو جامـع ومشـرتك، أو 
بـام هـو عاملي وكـوين وهـذا الدور أصيـل عند 
لـدوره  ومتمـم  املثقـف  تكويـن  يف  الدارسـني 
وال أحـد أوىل من سـواه باحتكار حـق الكالم 
عـىل احلـق واحلقيقـة واملرشوعيـة. فهذا شـأن 
من شـؤون املثقف، خاصـة وأنه يعمل يف حقل 
اإلنتاج الرمزي واملعـريف، وهيتم بكل ما يتصل 

بمسـألة احلق أو مشـكلة احلقيقة.
الـدور الفكري للمثقفـني جيعلهم دائامً يف 
تغايـر مع أنـامط التفكـري السـائد يف جمتمعاهتم 
تكرسـها  التـي  املوضوعـات  طبيعـة  ومـع 
يشـجبون  وظيفيـاً  فهـم  املجتمـع؛  مؤسسـات 

الفسـاد ويدافعـون عـن الضعيـف ويتحـدون 
السـلطة املعنوية أو القمعية، ويسعون إىل تنمية 
حرية اإلنسـان ومعرفتـه، ولكنهم عملياً هم يف 
صدام مسـتمر مع اجلميع تقريباً؛ فهم يرفضون 
السـلطة وترفضهم، ويعجز مـن هم حوهلم أن 
يـروا فيهم ضحيـة هلا، فهم ممزقـون بني الواقع 
االجتامعـي الـذي يفـرض نواميسـه وجمموعة 

القيـم التـي تبنوهـا وآمنـوا هبـا.
ما سبق دفع بعض الدارسني إىل إنكار أن 
يكـون دور املثقف حمصوراً يف معرفة احلقيقة أو 
تصديـر وعيه هبا لآلخرين، فليسـت احلقيقة ما 
نقولـه أو نعرفه أو نخرب به أو نربهن عليه، وإنام 
هي ما ننشئه أو نصنعه أو نراهن عىل تغيريه من 
العالقـات مع األشـياء واألحـداث واألفكار. 
وهـذا يقـود إىل مراجعة الـدور الـذي يقوم به 
املثقـف، وهـي مراجعـة تقع بالـرضورة ضمن 
اجلانب الثاين، أي املنظور السـلبي للدور الذي 
يؤديـه املثقـف أو يتوهـم أنـه يقـوم به حسـب 
تعبـري عـيل حـرب. والسـبب يعـود إىل غيـاب 
الدور احلقيقي له، فاملثقف العريب مل يشـارك يف 
صناعة الـرأي العام، وصـوغ الوعي اجلامعي، 
أو يف التأثـري يف الدينامية والسـريورة التارخيية. 
مـن هنا ال حتـس اجلمـوع بفقده ألنّه مل يشـكل 

دور المثقف
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ق  سـلطة رمزية معرتفاً بدورهـا وأمهيتها ومل حيقّ
شـيئاً مما كان يسعى إىل حتقيقه أو يأمل حصوله. 
هذه السـلبية لدور املثقـف مل تلق قبوالً تاماً؛ إذ 
يـر بعضهـم أنّ للمثقـف العـريب دوراً فاعالً 
إزاء التحوالت التي تشـهدها األمة ويشـهدها 

العـامل.
التعـارض  يف  املفصليـة  النقطـة  تعـود 
السـابق إىل املنظور الرؤيـوي للمثقف ودوره؛ 
فالبعـض كان ينطلـق مـن نقطـة متحركـة بـني 
ـم يتبنى أن يكون  الرفـض والقبـول، بمعنى أهنّ
للمثقـف دور عىل غـرار ما لشـبهه الغريب؛ أي 
أن حيـدث تغيـري يف البنية االجتامعيـة، ولكنّهم 
يرفضـون أن يكون املثقف وصيـاً عىل احلقيقة، 

وقامعـاً للحـراك الفكـري مـن حولـه.
وقـد تضاءل هذا الدور بسـبب أن مثقفي 
مـا بعـد احلداثـة أصبحـوا جيلـون الكفـاءة ال 
القيـم اإلنسـانية العامـة مثـل احلـق أو احلرية. 
وقـد وجـد بعـض الدارسـني متاثـالً بـني هـذا 

الـدور والـدور املـأزوم الـذي يقوم بـه املثقف 
عندنـا؛ فاجلانـب االسـترشايف للمثقـف أصبح 
عبئـاً عليه وعـىل جمتمعه، ومن هنـا فإن احللول 
التـي يطرحهـا ال تتوافق مع طبيعة املشـكالت 
التـي متـر هبـا الشـعوب العربيـة. ويف أحسـن 
حـاالت املثقـف ـ كـام يـر بعـض الباحثني ـ 
فـإن دوره يتداخـل عندنـا بـدور اإلصالحي، 
فهام يشـرتكان يف تنـاول ذات املواضيع، ويضع 
كل منهام أجوبة خمتلفـة عن القضايا املطروحة، 
املرجعيـات  يف  انفصـال  إىل  ويـؤدي   ّأد ممـا 
الفكريـة والثقافيـة، واىل اختـالط يف الوظائف 
واألدوار. ويف اجلانـب القاتـم من الدور الذي 
اضطلـع بـه بعـض املثقفـني، إمـا عـن وعي أو 
عـن غري وعـي، دفعهم محاسـهم ألفكارهم إىل 
 القيام باسـتبدال سـلطة مقبولـة ليدهم بأخر
مرفوضـة مـن قبلهم. ويتحـول دور املثقف إىل 
جمـرد تربيـر مصالـح اجلامعة التـي ينتمـي إليها 
وإضفـاء الرشعية عىل سـلطة القو السياسـية 

بعـض  يؤكـد  وعربيـاً  املجتمـع.  يف  املهيمنـة 
الباحثـني أن املثقفـني يف ذروة إيامهنـم بالنزعـة 
التحرريـة الثوريـة لعبـوا دوراً كبـرياً يف اهنيـار 
احلكم املدين، ويف إجياد األعذار حلكم العسـكر 
حتـت مظلـة الدولـة القومية املسـتقلة، وهذا ما 
جعـل مـن هزيمـة (١٩٦٧) تارخيـاً مفصلياً يف 
تفهم املثقف العريب لدوره املأزوم السـابق، فقد 
كانـت اهلزيمة ـ عىل مـا ير بعضهـم ـ هزيمة 

للمثقـف العـريب يف قناعاتـه.
لعـلّ املتأمـل يف كل مـا طـرح سـابقاً عن 
يف  متحـول  املثقـف  أنّ  يـدرك  املثقـف،  دور 
مفهومـه ودوره أيضـاً، فـإذا قلنـا بـأنّ املثقـف 
يقتـرص دوره عـىل تثبيـت مواضعـات جمتمعـه 
وتكريـس مفاهيـم مرجعياتـه املؤسسـاتية مـن 
ديـن وسياسـة واجتامع، فحتامً نحـن نتكلم عن 
مفهـوم مغايـر ملثقف آخـر، يسـعى إىل خلخله 
الثوابت مـن حوله والعمل عـىل إحداث تغيري 
يف مآليـف األفـراد، بل إن اسـتطاع يف املجتمع 
برمتـه، واملشـكلة التـي تواجـه الراصـد هلذين 
الدوريـن هـي صعوبة حتديـد نقـاط تارخيية أو 
معرفيـة للوقوف عىل حركتهـام. حتى إنّه يصح 
القـول بـأنّ هناك حتـوالً يف دور املثقـف وليس 
انمحـاء وهـذا ما عرب عنه بوضـوح ماكس فيرب 
عندمـا عد املثقف وسـيطاً حضارياً وربط دوره 

بعمليـة عقلنـة القيـم واملثـل.
اخلطـورة  مـن  فيـرب  ماكـس  يطرحـه  مـا 
بمـكان، وعمليـة العقلنـة يـكاد ال يسـلم منها 
أي مثقـف اليوم؛ فاجلميـع تقريباً يقـوم بعملية 
العقلنـة هـذه، فجـاك دريـدا مثـالً الصدمة إىل 
منطـق الفكـرة، أي إخضاعهـا للعقل، ومن ثم 
يتـم التعامل معهـا وفق معقوليـة برصف النظر 
عن اتفاقـه أو اختالفه مع النتائـج التي أفضت 
ال  فدريـدا  الفعـل،  ورد  الفعـل  معاجلـة  إليهـا 
خيتلـف كثـرياً ـ ضمن هـذه اآللية ـ عـن الفقيه 
الـذي يرشح ملريديه وتالميـذه تفاصيل انفالق 
البحـر إىل قسـمني ملوسـى يف النـص القـرآين، 
فكالمهـا يقـوم بعمـل واحـد، وهـو إخضـاع 
مـا يتصـور أنّه عيص عـىل الفهـم واإلدراك إىل 
أرضيـه مفهوميـه تسـاعد عـىل التعاطـي معـه 

ي موقـف إزاءه(١). وتبنـّ

(١)  متثيالت املثقف: ص٣٨ ــ ٤٠.
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ملا عرفـت أن القو يف اإلنسـان أربع: 
قوة عقلية، وقوة ومهية خيالية، وقوة سـبعية 
ــ فاعلم انه  غضبيـة، وقـوة هبيميـة شـهويةـ 
بـإزاء كل واحـدة منهـا لـذة وأمل، ألن اللذة 
املالئـم،  غـري  إدراك  واألمل  املالئـم،  إدراك 
فلكل من الغرائز املدركة لذة هو نيله مقتىض 
طبعـه الـذي خلـق ألجلـه، وأمل هـو إدراكه 

خالف مقتىض طبعه.
(فغريزه العقل) ملا خلقت ملعرفة حقائق 
األمـور، فلذهتـا يف املعرفة والعلـم، وأملها يف 
اجلهل، و(غريزة الغضب) ملا خلقت للتشفي 
واالنتقـام فلذهتـا يف الغلبـة التـي يقتضيهـا 
طبعها وأملها يف عدمها، و(غريزة الشهوة) ملا 
خلقت لتحصيل الغذاء الذي به قوام البدن، 
فلذهتـا يف نيـل الغـذاء، وأملهـا يف عـدم نيله، 
وهكـذا يف غريهـا، فاللـذات واآلالم أيضـاً 
عىل أربعة أقسام: العقلية واخليالية والغضبية 

والبهيمية.
احلاصـل  كاالنبسـاط  العقليـة  فاللـذة 
مـن معرفة األشـياء الكليـة وإدراك الذوات 
املجـردة النوريـة، واألمل العقـيل كاالنقباض 
احلاصل من اجلهل. واللـذة اخليالية كالفرح 
احلاصـل مـن إدراك الصور واملعـاين اجلزئية 
املالئمـة، واألمل اخليـايل كإدراك غري املالئمة 

الغضبيـة  بالقـوة  املتعلقـة  واللـذة  منهـا. 
ونيـل  الغلبـة  مـن  احلاصـل  كاالنبسـاط 
هبـا  املتعلـق  واألمل  والرياسـات،  املناصـب 
كاالنقبـاض احلاصل مـن املغلوبيـة والعزل 
واملرؤسـية. واللـذة املتعلقة بالقـوة الغضبية 
كاالنبساط احلاصل من الغلبة ونيل املناصب 
والرياسـات واألمل املتعلـق هبـا كاالنقبـاض 
احلاصـل مـن املغلوبيـة والعزل واملرؤسـية. 
األكل  مـن  املدركـة  هـي  البهيميـة  واللـذة 
واجلـامع وأمثاهلـام، واألمل البهيمـي ما يدرك 
من اجلوع والعطش واحلر والربد وأشباهها. 
وهذه اللذات واآلالم تصل إىل النفس وهي 
امللتـذة واملتأملـة حقيقـة إال أن كال منها يصل 
إليها بواسـطة القوة التي تتعلـق هبا. والفرق 

بني الكل ظاهر.
بالوهـم  يتعلـق  مـا  بـني  يشـتبه  وربـام 
واخليـال وما يتعلق بالقوة الغضبية من حيث 

اشرتاكهام يف الرتتب عىل التخيل.
ويدفع االشـتباه بأن ما يتعلق بالغضبية 
وإن توقـف عىل التخيـل إال أن املتأثر بالتذاذ 
والتأمل بعـد التخيل هو الغضبية وبواسـطتها 
تتأثر النفـس، ففي هذا النوع من اللذة واألمل 

تتأثر الغضبية ثم تتأثر النفس.
وأما مـا يتعلق بالوهم واخليـال فاملتأثر 

بااللتذاذ والتأمل هاتـان القوتان ويصل التأثر 
القـوة  توسـط  دون  مـن  النفـس  إىل  منهـام 

الغضبية.
وممـا يوضح الفـرق أن االلتـذاذ والتأمل 
غلبـة  وجـود  عـىل  يتوقفـان  ال  اخلياليـني 
ومغلوبيـة مثـالً يف اخلـارج، وأمـا الغضبيان 

فيتوقفان عليهام.
ثم أقـو اللـذات هي العقليـة لكوهنا 
فعليـة ذاتيـة غري زائلـة باختـالف األحوال، 
وغريها من اللذات احلسـية انفعالية عرضية 
منفعلـة زائلـة، وهـي يف مبدأ احلـال مرغوبة 
عند الطبيعة، وتتزايـد بتزايد القوة احليوانية، 
باملـرة،  تنتفـي  أن  إىل  بضعفهـا  وتتضعـف 
ويظهر قبحها عند العقـل، وأما العقيلة فهي 
يف البدايـة منتفيـة، ألن إدراكها ال حيصل إال 
للنفوس الزكية املتحليـة باألخالق املرضية، 
ورشفهـا،  حسـنها  يظهـر  حصوهلـا  وبعـد 
وتتزايد بتزايد القوة العقلية، إىل أن ينتهي إىل 

أقىص املراتب، وال يكون نقص وال زوال.
والعجـب ممـن ظـن انحصـار اللذة يف 
احلسـية وجعلها غاية كامل اإلنسان وسعادته 
وا اللذات  القصو. واملترشعون منهم قرصّ
اآلخـرة عىل اجلنة واحلـور والغلامن وأمثاهلا، 
واحليـات  والعقـارب  النـار  عـىل  وآالمهـا 

أخالقك هويتك

 بإزاء كل واحدة        
من القوى األربع لذة وألم
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وأشـباهها، وجعلوا الوصـول إىل األوىل 
لزهدهـم  غايـة  الثانيـة  عـن  واخلـالص 
هـذه  أن  يعلمـوا  مل  وكأهنـم  وعبادهتـم، 
قليـل  تركـوا  والعبيـد،  األجـراء  عبـادة 
وليـت  كريهـا.  إىل  ليصلـوا  املشـتهيات 
شـعري أن ذلك كيـف يدل عـىل الكامل 
احلقيقـي والقـرب مـن اهللا سـبحانه وال 
أدري أن الباكي خوفاً من النار وشوقاً إىل 
اللذات اجلسمية املطلوبة للنفس البهيمية 
كيف يعد من أهل التقرب إىل اهللا سبحانه 
ويسـتحق التعظيم ويوصف بعلو الرتبة! 
وكأهنم مل يدركوا االبتهاجات الروحانية, 
وال لـذة ا ملعرفـة بـاهللا وحبـه وانسـه ومل 
يسـمعوا قول سـيد املوحديـن(١): «اهلي 
مـا عبدتـك خوفـاً مـن نـارك وال طمعاً 
يف جنتـك ولكـن وجدتك أهـالً للعبادة 

فعبدتك».
وباجللمـة: ال ريـب أن اإلنسـان يف 
اللذة اجلسمية يشارك اخلنافس والديدان 
واهلمج من احليوان، وإنام يشـابه املالئكة 
يف البصرية الباطنـة واألخالق الفاضلة، 
وكيـف يرتـىض العاقل أن جيعـل النفس 
الناطقـة الرشيفة خادمـة للنفس البهيمية 

اخلسيسة.
والعجـب مـن هـؤالء اجلامعـة مع 
هـذا االعتقـاد يعظمـون مـن يتنـزه عـن 
الشـهوات احليوانيـة ويسـتهني باللذات 
احلسـية ويتخضعون له ويعدون أنفسهم 
أشقياء بالنسـبة إليه، ويذعنون أنه أقرب 
(١)  املعنـى بـه هـو أمـري املؤمنني عـيل عليـه الصالة 

والسالم.

النـاس إىل اهللا سـبحانه وأعـىل رتبة منهم 
يتنزهه عن الشهوات الطبيعية، وقد اتفق 
كلهـم عىل تنزه مبدع الـكل وتعاليه عنها 
مسـتدلني بلزوم النقص فيـه لواله، وكل 

ذلك يناقض رأهيم األول.
والرس فيـه أهنم وإن ذهبـوا إىل هذا 
الـرأي الفاسـد إال أنـه ملـا كانـت غريزة 
العقـل فيهـم بعـد موجـودة، وإن كانت 
حقيقـي  كـامل  هـو  مـا   فـري ضعيفـة، 
بنورانيتهـا  وحيكـم  كـامال،  جلوهرمهـا 
الذاتيـة، فيضطرهم إىل إكـرام أهل التنزه 
باملكبـني  واالسـتهانة  الشـهوات،  عـن 

عليها.
اللـذات  قبـح  عـىل  يـدل  وممـا 
وخيفـون  يكتموهنـا  أهلهـا  أن  احليوانيـة 
ارتكاهبا ويسـتحيون عـن إظهارها، وإذا 
وصفـوا بذلـك تتغري وجوههـم، كام هو 
ظاهر مـن وصـف الرجل بكثـرة األكل 
واجلـامع، ومـع أن اجلميل عـىل اإلطالق 
حيسـن إذاعته، وصاحبه حيـب أن يظهره 
ويوصـف به، هذا مـع أن البدهية حاكمة 
بأن هذه اللذات ليسـت لـذات حقيقية، 
بـل هـي دفـع آالم حادثـة للبدن فـان ما 
يتخيـل لـذة عنـد األكل واجلـامع إنام هو 
راحـة مـن أمل اجلـوع ولذع املنـى ولذا ال 
يلتـذ الشـبعان مـن األكل، ومعلـوم أن 
الراحـة مـن األمل ليس كـامال وخـرياً، إذ 
الكـامل احلقيقـي واخلري املطلـق ما يكون 

.(٢) كامال وخرياً أبداً

(٢)  جامع السعادات للنراقي: ٥٣ ــ ٥٧.
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مباحث عقائدية

بعـد أن تعرفنا عىل مـن هو النبي، ومن هو 
الرسول، ووجوب االعتقاد بأصل النبوة كأصل 
ثالـث مـن األصـول اإلعتقاديـة، جـاء الوقـت 
لنتعـرف فيـه عـىل بعض األدلـة املثبتـة لرضورة 
ولـزوم أن يبعـث اهللا سـبحانه للنـاس األنبيـاء 
والرسـل ويـرشع هلم الرشائـع، وهو مـا قدم له 
العلـامء والباحثـون ومـن قبلهـم األئمـة عليهم 
السـالم والقران الكريـم، األدلة الكثـرية والتي 

سنختار بعض منها فيام ييل من الكالم.
=Âfl_wgä=!^=≤d=ç_‡◊^=Ç_éÜd=KN

lÍ«^Ë◊^=ÓÈ¯Á=·€=›„Ñ_–fldÁ
اختذهـا  التـي  األولويـات  أهـم  مـن  ان 
األنبياء العظام عليهم السـالم هـي تعبيد الناس 
وتوجيههم نحو عبادة اهللا وطاعته وترك اخلضوع 
واخلنـوع ألي موجود غـريه بالغ ما بلغت أمهيته 
وقوتـه وسـلطنته، ويمكـن أن يعـد هـذا األمـر 
السـمة الرئيسة والشعار املوحد الذي رفعه مجيع 
األنبياء والرسل، وهو ما رصح به القران الكريم 

  H   G   F   E   D):تعـاىل قولـه  يف 
  ON  M   L  K  J  I
  V    U   T   S   R   Q   P
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وليـس هـذا التأكيـد واإلرصار مـن قبـل 
هؤالء العظامء عليهم السـالم عىل مسالة توحيد 
العبـادة والطاعـة هللا جـل وعـال وحـده وعـدم 
الرضـوخ والطاعـة ملن سـواه مسـالة شـخصية 
ينتفع من ورائها األنبياء والرسـل او يصل نفعها 
او رضرها اىل الذات االهلية املقدسـة، الننا اثبتنا 
يف مباحـث الصفـات اإلهلية ومباحـث التوحيد 
التـي مـرت علينا فيـام سـبق، ان الـذات اإلهلية 
املقدسـة غنيـة عـن كل يشء وغـري حمتاجة ألي 
يشء، فـاهللا سـبحانه ال تنفعـه طاعـة املطيعـني، 
وال تـرضه معصيـة العاصـني، وكذلـك األنبياء 
والرسـل عليهـم السـالم فهم بدعـوة الناس إىل 
توحيـد الطاعة والعبـادة مل يكونـوا يطلبون عىل 
مشـاقهم ومتاعبهـم أجـرا ماديا أو نفعـا دنيويا، 
فهـم أغنـى الناس عـن الناس وازهـد الناس يف 
مالذ هذه الدنيا وزخرفهـا وزبرجها، فيثبت من 
هـذا ان األنبياء العظام والرسـل الكـرام عليهم 
السـالم حينـام كانـوا يدعـون النـاس إىل توحيد 

الطاعة والعبادة هللا وحده ال رشيك له كانوا وبال 
أدنى شـك ناظريـن اىل مصلحتنا ومـا فيه خرينا 
الدنيـوي واألخـروي، الن عدم اخلضـوع لغري 
اهللا سبحانه معناه عدم تسلط املتجربين والظلمة 
وأرواحهـم  وأرزاقهـم  العبـاد  مقـدرات  عـىل 
وأعراضهـم، وعـدم تسـلط هـؤالء عـىل العباد 
معنـاه حياة العباد أحـرار مكرمني ومعززين قال 

    q  p  o  n  m  l  k) :تعـاىل
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إذن فيتلخص مما سـبق ان املهمة األسـاس 
جلميع األنبياء والرسل عليهم السالم هي تكريم 
اإلنسـان وإعـزازه وضـامن عيشـه حـرا يملـك 
اختيـاره ال يُسـتعبَّد وال يَسـتعبِّد، وهبـذا يعيش 

حياة كريمة هانئة.
Œ˘k~¯^=≈ÀÜ=KO

ال يشـك أحد من الفالسـفة والباحثني يف 
احلياة اإلنسانية، يف أن لإلنسان ميال إىل االجتامع 
والتمدن، كام أن حاجة املجتمع إىل القانون مما ال 
يرتاب فيه، وذلك ألن اإلنسـان جمبول عىل حب 
الذات، وهذا جيره إىل ختصيص كل يشء لنفسـه 
مـن دون أن يراعي لغريه حقـا، ويؤدي ذلك إىل 
التنافس والتشـاجر بني أبناء املجتمع وبالتايل إىل 
عقـم احليـاة وتـاليش أركان املجتمـع، فال يقوم 
للحياة االجتامعية أسـاس إال بوضع قانون دقيق 
وحمكم ومتكامل يقـوم بتحديد وظائف كل فرد 

وحقوقه.
ولكـن هذا القانـون البد أن يكـون حاويا 
عـىل عـدة مزايا مـن حيـث املقنن واملـرشع هلذا 
القانـون، ومـن حيث نفـس فقـرات ونصوص 
ذلـك القانون، فالبـد أوال أن يكون املقنن عارفا 
باإلنسان: جسمه وروحه، غرائزه وفطرياته، وما 
يصلـح هلـذه األمور أو يرض هبـا، وكلام تكاملت 
هذه املعرفة باإلنسان كان القانون ناجحا وناجعا 
يف عـالج مشـاكله وإبالغه إىل السـعادة املتوخاة 

من إجياده.
وثانيـا: عدم انتفـاع املقنـن بالقانون وهذا 
الـرشط بدهيـي، فـإن املقنـن إذا كان منتفعـا من 
القانـون الـذي يضعـه، سـواء كان النفـع عائدا 
إليـه أو إىل مـن يمـت إليـه بصلـة خاصـة، فهذا 

القانون سـيتم لصالح املقنن ال لصالح املجتمع، 
وستكون نتيجته احلتمية الظلم واإلجحاف.

أما الـرشط األول: فإنا لن نجد يف صفحة 
الوجـود موجـودا أعرف باإلنسـان مـن خالقه، 
فـإن صانـع املصنوع أعـرف به من غـريه، يقول 
سـبحانه: (,   -  .  /  0   1  2) 

  "  !)  :أخـر آيـة  يف  سـبحانه  ويقـول 
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وأما الرشط الثاين: فلن نجد أيضا موجودا 
جمردا عن أي فقر وحاجة وانتفاع سواه سبحانه، 

وقد بينا سابقا دليله وبرهانه.
االجتامعيـة  احليـاة  اسـتقرار  كان  فـإذا 
للبـرش متوقفا عـىل التقنـني اإلهلـي، فواجب يف 
حكمتـه تعـاىل إبـالغ تلـك القوانـني إليهم عرب 
واحـد منهم يرسـله إليهم، واحلامل لرسـالة اهللا 
سـبحانه هو النبي املنبئ عنه والرسـول املبلغ إىل 
النـاس، فبعـث األنبياء واجـب يف حكمته تعاىل 
حفظـا للنظـام املتوقـف عـىل التقنـني الكامـل. 

وإىل هذا الدليل يشـري قوله تعاىل: (!  "  
      '   &   %   $   #
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إن اإلنسـان كغريه مـن املوجـودات احلية 
جمهز هبداية تكوينية كام قال تعاىل يف قصة فرعون 

  Ý  Ü  Û) :ونبـي موسـى عليـه السـالم
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è   ç  æ)، ولكـن هـذه اهلداية التكوينية 
غـري وافيـة وال كافية يف إبالغـه الغاية التي خلق 
هلـا، وهـي الكـامل والرقي عـن طريـق التوحيد 

والعبادة.
 وألجـل ذلك ضم اخلالق سـبحانه وتعاىل 
إىل تلـك الغرائـز مصباحـا يـيضء له السـبيل يف 
مسـرية احلياة، ويفي بحاجاته التي تقرص الغرائز 
عـن إيفائهـا، وهـو العقل. ومـع ذلك كلـه فإن 
العقـل أيضـا مل يكن كافيا يف إبالغه إىل السـعادة 
املتوخـاة، ووجـه ذلـك أن العقل اإلنسـاين غري 
مصـون عـن اخلطـأ والزلـل، فاحتـاج إىل عامل 
ثالـث يعينـه يف بلـوغ تلـك الغايـة، وليـس هذا 

ضرورة بعثة األنبياء والرسل لهداية الناس وإرشادهم
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العامـل الثالث إال النبـوة والرشيعة التي يأيت هبا 
النبـي إىل أمتـه ليأخـذ بأيدهيم إىل الكـامل الذي 

عجز عن إيصاهلم إليه كل من  العقل والغرائز.
وقد أشارت اآليات القرآنية إىل هذه املهمة 
العظيمـة يف آيات كثرية نخـص بالذكر منها قوله 

  3   2   1   0   /   .) سـبحانه: 
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وقـد مجع حممد سـعيد الراونـدي يف كتاب 
(عجالـة املعرفـة يف أصول الديـن) كل ما يمكن 
أن يقـال يف فوائـد وعوائد بعثة األنبياء والرسـل 
بقوله: (تقتيض حكمة الصانع تعاىل إعالم العبد 
أن كاملـه فيام هـو؟ وكم هو؟ وكيـف هو؟ وأين 
هـو؟ ومتـى هـو؟ وهـذه األشـياء ممـا ال هتتدي 
إليـه عقول البرش، ألهنـا تفاصيل مقتىض العقل، 
ألنـه يقتـيض أن طلـب الكـامل حسـن، واهلرب 
من اهلـالك واجب، وهو دفع املـرضة: ولكنه ال 
هيتـدي إىل طريـق كل واحـد منهام ـ مـن الكامل 
واهلـالك... فيختـار احلكيـم مـن يسـتعد لقبول 
تفاصيل الكامل، ولكن بواسـطة املالئكة ـ الذين 
هـم خـواص حرضته فيفـيض إليه ما هو سـبب 

كامهلم، فيسمى «نبيا».
وقبوله من املالئكة يسمى «وحيا». وتبليغه 
إىل اخللق يسـمى «نبـوة». والبد أن يكون ممن ال 
يغـري مـا يوحى إليـه، ويؤمن عليه مـن الكذب، 
والتغيري، ويسـمى «عصمة» وهـي: لطف خيتار 
عنـده الطاعـة، ويرصفه عن املعصيـة، مع قدرته 
عـىل خالفـه. فيظهر اهللا عليـه من العلـم ما يدل 
عـىل صدقـه بعـد دعـواه، ويكـون ذلـك خارقا 
للعادة، ومما يعجز عنه غريه، فيسـمى «معجزا». 
ومـا يظهره مـن الطريق إىل النجـاة والدرجات، 

يسمى «رشيعة».
ثـم ال ختلـو تلـك الرشيعـة مـن أن تتعلق 
فاملصالـح  عاجـال:  أو  آجـال،  العبـد  بمصالـح 
اآلجلـة تسـمى «عبـادات». واملصالـح العاجلة 

تسـمى «معامـالت». كـام هي مذكـورة يف كتب 
الفقـه. فيضـع كل أمـر موضعه، ويعلـم كل من 
يطلـب مبـدأه، ومعـاده، والطريق إليـه، وينظم 
اخللـق عـىل نظـام مسـتقيم. وتلـك الغايـة التي 

يعلمنا أهنا كاملنا، تسمى «معادا وآخرة».
العبـادات،  مقاديـر  ـ  أيضـا  ـ  ويعلمنـا 
واملعامـالت، وكيفياهتـا، وأيـن خيتـص بالتوجه 
إليـه؟ كالقبلة، ومتى جيـب؟ كأوقات العبادات. 
ومتـى خالفنا ذلك، إىل ماذا يصري أمرنا؟ وهنلك 
هـالكا دائـام؟ أو منقطعا؟ هذه كلها ممـا ال يعلم 

إال بواسطة.
فعلمنا أن اخللق حمتاجون ـ يف هذه الوجوه 
ـ إىل مـن يعلمهم هذه األشـياء. فلـام ثبت ـ عىل 
اجلملة ـ وجـوب النبوة، بقي علينا أن نثبت نبوة 
نبينـا صىل اهللا عليه وآله وسـلم، وهو: أن الناس 
رضبـان: رضب منهـم مـن ينكر النبـوة، أصال. 
ومنهـم مـن يثبتهـا، ولكنه ينكـر نبـوة نبينا صىل 
اهللا عليـه وآلـه وسـلم. وقـد بينـا أن الدليل عىل 
صحة نبوة كل نبي العلم املعجز. وإذا تقرر هذا، 
فظهـور معجـز نبينـا صـىل اهللا عليه وآله وسـلم 
أجـىل، وأمـره يف ذلك أعـىل، فهو بالنبـوة أوىل. 
وهو: القـرآن، الظاهر بني ظهراين الرب والفاجر، 
والباهر بفصاحته عىل فصاحة كل ماهر. وغريه، 
مما ذكـر أقله ال حيتملـه هذا املوضـع، فضال عن 
أكثـره. وملـا ثبـت ـ بالتجربـة، وعليـه الرباهـني 
املعقولـة التـي ليـس هيهنـا موضع ذكرهـا ـ أن 
اإلنسـان ال يبقى يف الدنيا أبـدا، فال بد أن يرجع 
النبـي إىل معـاده، ويبقى بعده مـن حيتاج إىل هذه 
األشـياء وإىل النظام يف أمور اخللق، فيفيض مجيع 
ما حتتـاج إليه أمته إىل من يؤمـن عليه من التغيري 

والتبديل. وهو الكالم يف اإلمامة...).
فوائد البعثة ووجوهبا يف الروايات الرشيفة
كثـرية هـي األحاديـث والروايـات التـي 
حتدثـت عـن مسـالة احلاجـة إىل بعثـة األنبيـاء 
والرسـل إىل النـاس كافـة ووجـوب أن يكـون 
يف كل امـة رسـول ويف كل قـوم هـادي، ولكننا 

سنختار روايتني عىل سبيل االختصار والفائدة.
فعن الشـيخ الكليني يف كتابه الكايف بسنده 
عـن هشـام بـن احلكـم، عـن أيب عبـد اهللا عليـه 
السالم أنه قال للزنديق الذي سأله من أين أثبت 
األنبياء والرسـل؟ قال: (إنه ملا أثبتنا أن لنا خالقا 
صانعـا متعاليـا عنـا وعن مجيـع ما خلـق، وكان 

ذلـك الصانـع حكيـام متعاليـا مل جيز أن يشـاهده 
ويبـارشوه،  فيبارشهـم  يالمسـوه،  وال  خلقـه، 
وحياجهم وحياجوه، ثبت أن له سـفراء يف خلقه، 
يعـربون عنـه إىل خلقـه وعبـاده، ويدلوهنم عىل 
مصاحلهـم ومنافعهـم ومـا به بقاؤهـم وىف تركه 
فناؤهـم، فثبت اآلمـرون والناهـون عن احلكيم 
العليـم يف خلقـه واملعربون عنه جـل وعز، وهم 
األنبيـاء عليهـم السـالم وصفوتـه مـن خلقـه، 
حكـامء مؤدبـني باحلكمـة  مبعوثـني هبـا، غـري 
مشـاركني للناس ـ عىل مشـاركتهم هلم يف اخللق 
والرتكيبـ  يف يشء من أحواهلم مؤيدين من عند 
احلكيم العليم باحلكمة، ثم ثبت ذلك يف كل دهر 
وزمـان مما أتت به الرسـل واألنبيـاء من الدالئل 
والرباهني، لكيال ختلو أرض اهللا من حجة يكون 
معه علم يدل عىل صدق مقالته وجواز عدالته).
وعـن منصـور ابن حازم قـال: (قلت أليب 
عبـد اهللا عليـه السـالم: إن اهللا أجـل وأكـرم من 
أن يعـرف بخلقـه، بل اخللق يعرفـون باهللا، قال: 
صدقـت، قلت: إن من عرف أن لـه ربا، فينبغي 
لـه أن يعرف أن لذلك الرب رضا وسـخطا وأنه 
ال يعـرف رضاه وسـخطه إال بوحي أو رسـول، 
فمـن مل يأتـه الوحـي فقـد ينبغـي لـه أن يطلـب 
الرسـل فـإذا لقيهـم عـرف أهنم احلجـة وأن هلم 
الطاعـة املفرتضـة. وقلـت للنـاس: تعلمون أن 
رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه كان هـو احلجة 
مـن اهللا عىل خلقه ؟ قالـوا: بىل قلت فحني مىض 
رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله من كان احلجة عىل 
خلقه ؟ فقالوا: القرآن فنظرت يف القرآن فإذا هو 
خياصـم به املرجـي والقـدري والزنديق الذي ال 
يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته، فعرفت 
أن القـرآن ال يكـون حجـة إال بقيم، فـام قال فيه 
مـن يشء كان حقا، فقلت هلـم: من قيم القرآن؟ 
فقالـوا ابـن مسـعود قـد كان يعلم وعمـر يعلم 
وحذيفـة يعلم، قلت: كله؟ قالـوا: ال، فلم أجد 
أحـدا يقال: إنـه يعرف ذلـك كلـه إال عليا عليه 
السـالم وإذا كان الـيشء بـني القـوم فقـال هذا: 
ال أدري، وقـال هـذا: ال أدري، وقـال هـذا: ال 
أدري، وقال هذا: أنا أدري، فأشهد أن عليا عليه 
السـالم كان قيم القرآن، وكانت طاعته مفرتضة 
وكان احلجة عىل الناس بعد رسـول اهللا صىل اهللا 
عليه وآله وأن ما قـال يف القرآن فهو حق، فقال: 

رمحك اهللا).
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أعالم الشيعة

الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان   

Âf_–◊`Á=ÂkÍ‡”Á=Â5^
أبا  يكنى  املفيد،  النعامن  بن  حممد  بن  حممد 
ثامن  سنة  ولد  املعلم،  بابن  املعروف  اهللا،  عبد 
بعضها  فكان  ألقابه..  ا  أمّ وثالثامئة،  وثالثني 
فام   . علميّ وبعضها   ، نيّ سكَ وبعضها   ، بيّ نسَ
 . واحلارثيّ  ، والبغداديّ  ، يّ كربُ العُ منها:  اشتهر 

ولكنّ الشهرة العلّمية هي «املفيد».
املفيد  الشيخ  ان  هو  باملفيد  تلقيبه  وسبب 
رضوان اهللا تعاىل عليه حرض بقصد التتلمذ عىل 
يد: عيل بن عيسى الرماين فدخل عليه واملجلس 
غاص بأهله، وقعد حتى انتهى به املجلس، فلام 
خف الناس قرب منه، فدخل عىل الرماين رجل 
الغدير  يوم  يف  تقول  ما  جلس:  ان  بعد  له  فقال 

والغار؟.
 فقال الرماين: أما خرب الغار فدراية، وأما 
خرب الغدير فرواية، والرواية ما توجب ما توجبه 

الدراية، فانرصف البرصي ومل حير خطابا.
فقال املفيد ريض اهللا عنه: فقلت أهيا الشيخ 
الشيخ  له  فقال  مسألتك،  هات  مسألة:فقال: 
املفيد: ما تقول فيمن قاتل اإلمام العادل؟ قال: 
يكون كافرا، ثم استدرك، فقال: فاسقا، فقال له 
املفيد: ما تقول يف أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 
يوم  يف  تقول  فام  قال:  إمام،  قال:  السالم؟  عليه 
أما  فقلت:  تابا،  فقال:  والزبري،  وطلحة  اجلمل 
خرب اجلمل فدراية، وأما خرب التوبة فرواية، فقال 
فقلت:  البرصي؟  سألني  وقد  حارضا  كنت  له: 
نعم رواية برواية، ودراية بدراية، فقال الرماين: 
بمن تعرف وعىل من تقرأ، فقال له الشيخ املفيد: 
أعرف بابن املعلم، وأقرأ عىل الشيخ أيب عبد اهللا 
له:  وقال  معلمه  إىل  رسالة  بيده  فكتب  اجلعل 
أوصل هذه الرقعة إىل أيب عبد اهللا، فجاء بالرقعة 
إليه فقرأها، ومل يزل يضحك بينه وبني نفسه، ثم 
أوصاين  فقد  جملسه،  يف  لك   جر ماذا  له:  قال 

بك ولقبك باملفيد.
تعاىل  اهللا  عجل  املهدي  اإلمام  ان  وقيل 

فرجه الرشيف هو الذي سامه باملفيد.

ÂÍÿ√=Ò_‡o◊^Á=ÂvÉ€=º=lÿÍœ=m_‹ÿ”
وأستاذنا  (شيخنا  النجايش:  الشيخ  قال 
يف  يوصف  أن  من  أشهر  فضله  عنه،  اهللا  ريض 

الفقه، والكالم، والرواية، والثقة، والعلم).
تعاىل  اهللا  رضوان  الطويس  الشيخ  وذكره 
عليه بقوله: (من مجلة متكلمي اإلمامية، انتهت 
يف  مقدما  وكان  وقته،  يف  اإلمامية  رئاسة  إليه 
فيه،  متقدما  فقيها  وكان  الكالم،  وصناعة  العلم 
اجلواب.  حارض  الفطنة،  دقيق  اخلاطر،  حسن 

وله قريب من مائتي مصنف كبار وصغار).
وقال ابن داود: (حممد بن حممد بن النعامن 
املفيد فقيه الطائفة وشيخها غري مدافع، أبو عبد 
اإلمامية  متكلمي  شيخ  املعلم  بابن  يعرف  اهللا، 
وفقهائها، انتهت رياستهم إليه يف وقته يف العلم، 
فقيه حسن اخلاطر دقيق الفطنة حارض اجلواب، 
وحاله أعظم من الثناء عليه، له قريب من مائتي 

مصنف).
بقوله:  عليه   التوحيدي  حيان  أبو  وأثنى 
صبور  واجلدل  اللسان  فحسن  املعلم  ابن  (وأما 
مجيل  الرس  ضنني  احليلة  كثري  اخلصم  عىل 

العالنية).
بتشدده  املعروف  البغدادي  اخلطيب  وقال 
ضد مذهب اهل البيت وشيعتهم: (شيخ الرافضة 

واملتعلم عىل مذهبهم وصنف كتباً كثرية).
التقشف  كثري  (كان  حجر:  ابن  وقال 
والتخشع واالكباب عىل العلم وبرع يف مقاالت 

اإلمامية حتى كان يقال له عىل كل امامي منة).
عرش  ثالث  سنة  (تويف  اليافعي:  وقال 
واربعامئة عامل الشيعة صاحب التصانيف الكثرية 
يف  البارع  املعلم  وبابن  باملفيد  املعروف  شيخهم 
عقيدة  كل  يناظر  وكان  واجلدل  والفقه  الكالم 

باجلاللة والعظمة ومقدماً يف الدولة البوهيية).
وقال ابن طي: (كان كثري الصدقات عظيم 
اخلشوع كثري الصالة حسن اللباس وكان عضد 
ربعة  شيخاً  وكان  املفيد  الشيخ  زار  ربام  الدولة 

نحيفاً اسمر).

وقال ابن النديم: (ابن املعلم أبو عبد اهللا يف 
عرصنا انتهت إليه رئاسة متكلمي الشيعة مقدم 
دقيق  أصحابه  مذهب  عىل  الكالم  صناعة  يف 

.( الفطنة مايض اخلاطر شاهدته فرأيته بارعاً
ÂÍÿ√=≤_ƒj=!^=‚^ËñÜ=Âj_ÀÁ

(تُويفّ  الفهرست:  يف  الطويسّ  الشيخ  قال 
تا من شهر رمضان سنة  لَ الشيخ املفيد لليلتني خَ
وفاته  تاريخ  النجايشّ  ذكر  فيام  هجريّة.   ٤١٠
املجليسّ  الشيخ  عليه  ووافقه  هجريّة   ٤١٣ سنة 

يف بحار األنوار.
حيث  مشهوداً،  يوماً  وفاته  يوم  وكان 
عليه  البكاء  وكثر  عليه،  للصالة  الناس  ازدحم 
ذلك  كثري  ابن  ذكر  واخلواص.  العوام  قبل  من 
فقال: وكان يوم وفاته مشهوراً، شيّعه فيه ثامنون 
الرشيف  تلميذه  عليه  وصىلّ  الشيعة.  من  ألفاً 
دفنه  وكان  بغداد  يف  األشنان  بميدان  املرتىض 
اإلمامني:  رضحيَي  من  بالقرب  قريش  مقابر  يف 
الم عند  د اجلواد عليهام السّ موسى الكاظم وحممّ
معلوم  واضح  اليوم  وقربه  الرشيفتني.  لَني  جْ الرِّ

زار. يُ
=%_√=º=i_•^=·f=á‹ƒ◊=Âjáø_‡€
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بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  الشيخ   رو
رأيت  قال:  عنه  اهللا  ريض  املفيد  الشيخ  أن  بنان، 
الطرق،  بعض  يف  اجتزت  قد  كأين  النوم  يف 
ما  فقلت:  كثري.  ناس  فيها  دائرة  حلقة  فرأيت 
هذا؟ قالوا: هذه حلقة فيها رجل يقص. فقلت: 
من هو؟ قالوا: عمر بن اخلطاب. ففرقت الناس، 
الناس  عىل  يتكلم  برجل  فإذا  احللقة،  ودخلت 
وقلت:  الكالم،  عليه  فقطعت  أحصله،  مل  بيشء 
فضل  عىل  الداللة  وجه  ما  أخربين،  الشيخ  أهيا 
صاحبك أيب بكر عتيق بن أيب قحافة يف قول اهللا 

تعاىل: «~  ے  ¡  ¢  £  ¤»؟.
فقال: وجه الداللة عىل فضل أيب بكر من 

هذه يف ستة مواضع:
اهللا  صىل  النبي  ذكر  تعاىل  اهللا  أن  األول: 
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فقال:  ثانيه،  فجعله  بكر،  أبا  وذكر  وآله،  عليه 
«~  ے».

مكان  يف  باالجتامع  وصفهام  أنه  الثاين: 
  £   ¢   ¡  » فقال:  بينهام،  لتأليفه  واحد 

.«¤
الصحبة،  بذكر  إليه  أضافه  أنه  الثالث: 

الرتبة،  يقتيض  فيام  بينهام  ليجمع 
فقال: « ¥      ¦  §».

شفقة  عن  أخرب  أنه  الرابع: 
عليه،  وآله  عليه  اهللا  صىل  النبي 
فقال:  عنده،  ملوضعه  به،  ورفقه. 
أنه  اخلامس:   .«©   ¨  »
حد سواء،  أخربه أن اهللا معهام عىل 
فقال:  عنهام،  ودافعا  هلام،  نارصا 

.«¬  «  ª»
عن  أخرب  أنه  السادس: 
ألن  بكر،  أيب  عىل  السكينة  نزول 
قط،  السكينة  تفارقه  مل  الرسول 

  ±   °    ¯» فقال: 
تدل  مواضع  ستة  فهذه   .«²
عىل فضل أيب بكر من آية الغار، ال 

يمكنك وال لغريك الطعن فيها.
فقلت له: لقد حررت كالمك 
هذا، واستقصيت البيان فيه، وأتيت 
يف  عليه  يزيد  أن  أحد  يقدر  ال  بام 
اهللا  بعون  أين  غري  االحتجاج، 

به  اشتدت  كرماد  به  أتيت  ما  سأجعل  وتوفيقه، 
الريح يف يوم عاصف. أما قولك: أن اهللا تعاىل ذكره 
وذكر النبي صىل اهللا عليه وآله وجعل أبا بكر ثانيه، 
فهو إخبار عن العدد، ولعمري لقد كانا اثنني، فام 
يف ذلك من الفضل، ونحن نعلم رضورة أن مؤمنا 
فام  اثنان،  ومؤمنا  مؤمنا  أن  نعلم  اثنان،كام  وكافرا 

أر لك يف ذكر العدد طائال تعتد به.
يف  باالجتامع  وصفهام  أنه  قولك:  وأما 
املؤمنني  جيمع  املكان  ألن  كاألول،  فإنه  املكان، 
اهللا  صىل  النبي  مسجد  فإن  وأيضا  والكفار، 
املؤمنني  مجع  وقد  الغار،  من  أرشف  وآله  عليه 
تعاىل:  اهللا  قول  ذلك  ويف  والكفار،  واملنافقني 

  ×      Ö   Õ   Ô    Ó   Ò           Ñ     Ð   Ï»
.«Ù   Ø

النبي،  مجعت  قد  نوح  سفينة  فإن  وأيضا 
يدل  ال  فاملكان  والبهيمة،واإلنسان.  والشيطان، 

عىل ما ادعيت من الفضيلة فبطل فضالن. وأما 
قولك: أنه أضافه إليه بذكر الصحبة، فإنه أضعف 
من الفضلني األولني، ألن الصحبة جتمع املؤمن 
وجل:  عز  اهللا  قول  ذلك  عىل  والدليل  والكافر، 

  B  A  @     ?   >  =    <  ;)
.(J  I  H  G  F  E  D  C

العاقل  بني  يقع  الصحبة  اسم  فإن  وأيضا 
ولني البهيمة، والدليل عىل ذلك من كالم العرب 

  f » :الذي نزل القرآن بلساهنم، فقال اهللا تعاىل
وقد   «l   k   j   i   h    g

سموا احلامر صاحبا فقالوا:
مطية احلامر  مع  احلامر  إن 

فإذا خلوت به فبئس الصاحب
فقالوا  صاحبا،  السيف  سموا  فقد  وأيضا 

يف ذلك:
اجتنايب وذاك  هندا  جاورت 

اللسان  كتوم  صاحب  ومعي 
يقع  الصحبة  اسم  كان  فإذا  السيف.  يعني 
البهيمة،  وبني  العاقل  وبني  والكافر،  املؤمن  بني 

وبني احليوان واجلامد، فأي حجة لصاحبك؟!.
فإنه   «©   ¨  » قال  أنه  قولك:  وأما 
ألن  خطئه،  عىل  ودليل  ومنقصة  عليه،  وبال 

قول  النهي  وصورة  هني،   » حتزن  ال   » قوله: 
احلزن  يكون  أن  خيلو  فال  تفعل).  (ال  القائل: 
طاعة  إما  وجهني:  أحد  عىل  بكر  أيب  من  وقع 
أو معصية، فإن كان طاعة فالنبي ال ينهى عنها، 
فدل عىل أنه معصية. فإن انتهى وإال فقد شهدت 

اآلية بعصيانه بدليل أنه هناه.
له:  قال  أنه  قولك  وأما 
صىل  النبي  فإن   «¬  «  ª»
معه  اهللا  أن  أخرب  وآله  عليه  اهللا 
خاصة، وعرب عن نفسه بلفظ اجلمع 
فقال: «¬» كام عرب اهللا تعاىل عن 

  h  g» :فقال اجلمع  بلفظ  نفسه 
وقد   .«m    l   k       j   i
قال:  بكر  أبا  أن  هذا:  يف  أيضا  قيل 
يا رسول اهللا حزين عىل أخيك عيل 
فقال  منه.  كان  ما  طالب  أيب  بن 

  «   ª   ©   ¨» النبي:  له 
عيل  أخي  ومع  معي  أي:   .«¬

ابن أيب طالب.
وأما قولك أن السكينة نزلت 
ألن  بحت،  كفر  فإنه  بكر  أيب  عىل 
هو  السكينة  عليه  نزلت  الذي 
الذي أيده باجلنود كذا يشهد ظاهر 

تعاىل: «¯   °   قوله  يف  القرآن 
  ³   ²   ±
أبو  كان  فإن   «¶   μ   ´
اجلنود،  صاحب  فهو  السكينة  صاحب  هو  بكر 
عىل  النبوة،  من  السالم  عليه  النبي  إخراج  وهذا 
أن هذا املوضع لو كتمته عىل صاحبك كان خريا 
عليه  النبي  عىل  السكينة  أنزل  تعاىل  اهللا  ألن  له، 
مؤمنون،  قوم  معه  وكان  موضعني،  يف  السالم 

  «   ª   ©» موضع:  يف  فقال  فيها،  فرشكهم 
  ²   ±   °   ¯   ®    ¬
  l  k) :آخر موضع  ويف   .«μ   ´  ³
  r   q   p   o   n    m

.(t  s
وحده  خصه  اليوم  هذا  يف  كان  وملا 

  ±   °    ¯) فقال:  بالسكينة، 
لرشكه  مؤمن  املوضع  يف  معه  كان  فلو   .(²
معه يف السكينة، كام رشكه من قبله من املؤمنني...

قال الشيخ املفيد رمحه اهللا فلم حير عمر بن 
اخلطاب جوابا، وتفرق الناس، واستيقظت. 
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شؤون الأسرة

املستقبل  وإرشاقه  احلياة  هبجة  الطفولة 
هلا  نوفر  أن  ونحاول  العيون،  بأهداب  نرعاها 
مناخاً سعيداً مفعامً بالسعادة واألمن والطمأنينة 
فرياه  طفله  إىل  منا  كل  ومنظر  والكرامة.  والثقة 
وبواقعية  أكثر  فيه  النظر  ويمعن  األطفال،  امجل 
القوام،  ممشوق  اجلسد،  قوي  يكون  أن  فيحلم 
يثري إعجاب اآلخرين، وتنظر األم إىل فم طفلها 
يأكل  هل  وتتساءل  النهار  خالل  مرة  من  أكثر 

طفيل جيداً أم ال.
=Ó◊aã€=Ôÿ√=_‰ÿÃúÁ=fi˙^=±f=∆^áì◊^=KN
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احلقيقة إن مسألة الغذاء مسألة ال يمكن أن 
إن  إذ  األمهات،  بعض  عند  ما  قاعدة  هلا  نعرف 
بعضهن ينظرن إىل طفلهن عىل أنه ال يأكل جيداً 
إليه  آخر  ينظر  وقد  جيد،  بشكل  يأكل  أنه  رغم 

عىل أنه يأكل جيداً رغم أنه يسء التغذية.
بعد  طفلها  شهية  من  األم   شكو وتزداد 
من  أقل  يأكل  أصبح  فلقد  األول،  العام  إمتام 
كثري  ويف  والفاكهة،  واللحم  اخلبز  من  القليل 
من األحيان يرفض تناول أي صنف من الطعام 
القلق  ويتسلل  أسبوع.  ملدة  واحداً  صنفاً  عدا  ما 
يصاب  أن  من  خوفاً  رويداً  رويداً  نفسها  إىل 
يتناوهلا  التي  الغذاء  كمية  ألن  باملرض،  طفلها 
أن  تعرف  عندما  األم  ضيق  ويزداد  كافية.  غري 
ويبذل  كثرياً،  يلعب  وأنه  مريض،  غري  طفلها 
أي  عنده  وليس  الشقاوة،  يف  كبرياً  جمهوداً 
ومع   ... الطعام  من  نوع  ألي  مرضية  حساسية 
املناسبة.  الطعام  كمية  يتناول  أن  يرفض  ذلك 
ويزور األرسة أحياناً قريب أو صديق ما ويقول 
لألم: «إن صحة طفلك ليست عىل ما يرام ولونه 

خمطوف قليالً ...  نحيف أكثر من الالزم» 
هذه  يف   وتر وضيقاً  املاً  األم  وتزداد 
الطفل  تغذية  حتاول  ألهنا  هلا،  إهانة  املالحظات 
ولكنها   .  . رضبه  يف  وتفكر  متاماً  يرفض  لكنه 
الرضب  أسلوب  أن  التجربة  خالل  من  تعرف 

 . غري مفيد ولن يزيد الطفل إال عناداً
التعبري  جاز  إن  الطفل  مع  احلرب  وتبدأ 
كثرية،  أحياناً  له  وتستسلم  يأكل،  أن  أجل  من 
وتلبي مجيع املطالب من أجل إدخال الطعام إىل 

فمه، ولكن ذلك يضاعف من قدرة الطفل عىل 
هي  املسالة  وتصبح  الطعام،  رفض  وعىل  العناد 
الدوران يف حلقة مفرغة جتري فيها األم بالطعام 
وراء الطفل وجيري فيها الطفل مرصاً عىل عناده 
األطفال  من  اآلالف  نجد  لذلك  ونتيجة   ...
يميلون إىل النحافة رغم أن ظروف ارسهم تتيح 

هلم تناول اجود ألوان الطعام.
يف  اكرب  بصورة  املشكلة  هذه  وتنترش 
للطعام  الشهية  ضعيفة  فيها  تكون  التي  األرسة 
تعلق  الطفل  جدة  كانت  فكام   ... طفولتها  منذ 
صحة  عىل  بدورها  تعلق  فاألم  أمه،  صحة  عىل 
ابنها. وللرتبويني رأي آخر إذ ير هؤالء انه ال 
جدو من حماوالت اإلغراء التي تقوم هبا األم 
 جدو وال  الطعام.  تناول  عىل  الطفل  لتشجيع 
من القلق ألن التشجيع يف ظل القلق خيلق حالة 

من العناد عند الطفل؟ 
لذلك عىل األم أن حتاول جعل وقت تناول 
وأن  اإلمكان،  قدر  سعيداً  وقتاً  للطعام  الطفل 
واالنتباه  الطعام،  أصناف  من  حيب  ما  له  تقدم 
إىل أي شعور يعرتي ضيقاً أم رسوراً فإن الطفل 

قادر عىل التقاطه والتأثر به. 
ŸÃ◊^=ÓÍ‰é=Óÿœ=i_gä`=KO

عامه  يف  الطفل  شهية  تنخفض  ملاذا  ولكن 
الثاين؟ وتعد هذه الفرتة من حياة الطفل من أكثر 
الفرتات التي تظهر فيها مشكلة قلة الشهية، وذلك 
يزيد  كان  الذي  باملعدل  يزيد  ال  الطفل  وزن  أن 
فيه من قبل. فالطفل يف حالته الطبيعة يزيد وزنه 

بمعدل مخسامئة غرام شهرياً خالل العامل الثاين.
العام  خالل  الطفل  جسد  أن  نستدل  هبذا 
يف  يزيد  أن  هو  رئيساً  هدفاً  أمامه  يضع  األول 
التغذية  عىل  ذلك  يف  معتمداً  والقوة،  احلجم 
اجلسدي  النمو  معدل  يقل  ثم  والنوم،  اجليدة 
وعي  ويزداد  األول.  عامه  يتم  أن  بعد  للطفل 
حوله  من  العامل   ير الثاين،  عامه  يف  الطفل 
احلركات  بعض  يتعلم  عليه.  التعرف  وحياول 

واحلروف وتظهر عنده الرغبة يف تاكيد ذاته.
وهذه األمور مجلة تكون سبباً يف عدم إقباله 
عىل الطعام بالشهية واملفتوحة ذاهتا مثلام كان يف 
عامه األول. كام أن ظهور أسان الطفل يستغرق 

ترتك  أن  والبد  الثاين،  عامه  من  األوىل  الشهور 
أثراُ سلبياً عىل شهيه، وتظهر يف هذه الفرتة أربعة 

أرضاس له وهي مسألة صعبة بالنسبة للطفل. 
الذي  الطفل  يف  آخر  رأي  املربني  ولبعض 
الطفل  أن  هؤالء   ير إذ  غذائية.  مشكلة  لديه 
يشبه أمه أثناء طفولتها. فقد تكون هي أيضاً هلا 
طفولتها،  أثناء  الطعام  خيصوص  غذائية  مشاكل 
كان  مما  الطعام  أنواع  بعض  ترفض  كانت  فلربام 
يثري غضب أمها عليها. ويرون أيضاً أن األمهات 
اللوايت كانت هلن مشاكل مع أرسهن بخصوص 
الطعام ال ينجحن عادة يف حل هذه املشاكل مع 

أبنائهن. 
بخصوص الطعام ال ينجحن عادة يف حل 

هذه املشاكل مع أبنائهن.

قلة الشهية عند األطفال
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تعرف  لطفلها  األم  معايشة  خالل  ومن 
أو  ضيق  أي  بإحساسه  يلتقط  الطفل  أن  متاماً 
توتر أو رسور يف إحساس أمه. وهذه القدرة عىل 
ألنه  الطعام  يرفض  جتعله  قد  أمه  مشاعر  التقاط 
مر املذاق يف فمه عندما تكون هناك مشاكل بينه 
وبينها. إن األم الواعية تعرف من خالل جتربتها 
مع طفلها أن قابلية الطفل ألنواع الطعام يعرتهيا 
للخرضاوات  بالنسبة  سواء  التقلب  من  الكثري 
غالبية  لكن  اللحوم ...  أو  البقول  أو  األلبان  أو 
األطفال حيبون اللحوم والفاكهة. وعىل األم أن 
تقدم اللحم للطفل مفروماً حتى يستطيع مضغه 
وبلعه، وتبقى عملية إكراه الطفل عىل أي صنف 
من أصناف الطعام التي ال حيبها عملية مصريها 

الفشل. 

ŸÃ◊^=ÓÍ‰é=ÌÇ_Èà=º=fi˙^=ÜÁÇ=KP
جداً  بسيط  واحلل  حلل،  بحاجة  واملشكلة 
للجسم  املفيدة  العنارص  أن  األم  أدركت  إذا 
الفاكهة   .. الطفل  حيبه  طعام  أي  يف  موجودة 
غذاء  واحلليب  كذلك  اخلبز  للطفل،  مناسبة 
جانب  إىل  الطفل  حيبه  صنف  أي  إن  جيد. 
عىل  واالعتامد  جيدا،  غذاءً  سيكون  الفيتامينات 
صنف واحد من الطعام لن يكفل جلسم الطفل 
الطعام  هذا  ولكن  لنموه  الالزمة  العنارص  كل 

مفيد عىل أية حال.
باألطفال  املختصني  األطباء  بعض   وير
الطفل  يصاب  أن  الرضوري  من  ليس  أنه 
باألمراض نتيجة لقلة شهيته، ولذلك ينصحون 
تسد  أن  عىل  حيبه  للطفل  طعام  يتقديم  األمهات 

الطفل  امتناع  يسببه  الذي  النقص  الفيتامينات 
البطء  مسألة  أن  كام  األطعمة.  بعض  تناول  عن 
يف زيادة الوزن هي مسألة طبيعية يف العام الثاين 
من حياة الطفل، والعالج الذي يمكن أن يساعد 
األطفال  بعض  عند  الشهية  قلة  مشكلة  حل  يف 
هو أال تضع األم أمام طفلها أي أطعام ملدة أربعة 
تكون  أن  رشيطة  حيبها  التي  األلوان  إال  شهور، 

مفيدة وشاملة لكل العنارص الرضورية.
بأصناف  قائمة  تنظم  أن  هي  والبداية 
الطعام التي حيبها الطفل، وعليها أال تقنع نفسها 
بأن طفلها يكره كل أنواع اللحوم ألنه من املؤكد 
أنه حيب بعض أنواعها، فقد بحب اللحم املفروم 

أو املسلوق .. أو املشوي..
تناول  عىل  طفلها  ترغم  ال  الواعية  واألم 
نحو  السلبية  اجتاهاهتا  تنقل  وال  يكرهه،  طعام 
الطعام  تقدم   وال  لطفلها،  األطعمة  بعض 
للطفل إال وهو جائع متاماً، وبإمكاهنا أن تفسح 
بذلك،  يرغب  كان  إذا  بمفرده  ليأكل  املجال  له 
راشدين  أو  أطفال  جمموعة  مع  يأكل  وجتعله 
الطعام  له  تقدم  أو  الطعام،  نحو  شهيته  لتزداد 
التي  احلكايات  بعض  أو  للموسيقا  مرافقة 
أال  ذلك  من  واألهم  التلفاز.  مشاهدة  أو  حيبها 
وعليها  الطعام،  أجل  من  اللعب  ترك  عىل  جتره 
السكاكر  أنواع  عنه  متنع  أن  يشء  كل  قبل 
عىل  بساعتني  الطعام  قبل  والعصري  والشوكوال 

األقل. 
الطفل،  حياة  يف  اسايس  يشء  الغذاء  إن 
الغذائي  التوازن  حتقيق  اإلمكان  قدر  فلنحاول 
العرب،  من  بقليل  الشهية  قلة  مشكلة  وحل 
يكون  واملنظمة  واهلادئة  السعيدة  واألرسة 
وعلينا  جداً،  قليل  املشكلة  هذه  ملثل  تعرضها 
احلني  بني  للطفل  القصرية  النزهات  ننسى  أال 

واآلخر فهي تساعد عىل فتح الشهية. 
باألطفال  املختصني  األطباء  بعض   وير
الطفل  يصاب  أن  الرضوري  من  ليس  أنه 
باألمراض نتيجة لقلة الشهية، ولذلك ينصحون 
تسد  أن  عىل  حيبه  للطفل  طعام  بتقديم  األمهات 
الطفل  امتناع  يسببه  الذي  النقص  الفيتامينات 
عن تناول بعض األطعمة، والبط يف زيادة الوزن 

مسألة طبيعة يف حياة الطفل بعامه الثاين(١).

(١)  تربية الطفل مشـكالت وحلول ـ د. سـلو مرتىض، 
ص٣٦ ـ ٤٠.   
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مرتىض  الشيخ  والدة  املنام  يف  رأت 
عرش  الثاين  القرن  مراجع  من  وهو  ـ  األنصاري 
 اهلجري ـ ان اإلمام الصادق عليه السالم أهد
اهللا  ان  الرؤيا  هذه  تفسري  وكان   ! مذهباً قرآناً  هلا 
سريزقها ولداً عاملاً يروج ألحكام اهللا ويبلّغ لفقه 
اإلمام  أحياه  الذي  السالم  عليهم  البيت  أهل 
ولدها  أصبح  وهكذا  السالم،  عليه  الصادق 
الشيخ األنصاري املرجع األعىل للطائفة الشيعية 

يف العامل.
ورد أنه بعد عودته من كل درس كان يمر 
السالم  عليها  ليلقي  الصاحلة  والدته  منزل  عىل 
والتحية، جيلس عندها ويتحدث هلا عن التاريخ 
اإلسالمي والدين ويالطفها بالقصص الفكاهية 
ذات املعاين اهلادفة حتى يدخل الرسور عىل قلب 
. ذات يوم خاطبها  أمه التي عانت يف حياهتا كثرياً
يا  تذكرين  هل  زمان.  أيام  رها  يذكّ وهو  مازحاً 
اه يوم كنت أدرس املقدمات (العلوم االبتدائية  أمّ
للطبخ  حاجيات  الدينية)، كنت ترسليني لرشاء 
وأنتِ  درويس،  من  انتهائي  إىل  ذلك  أؤجل  وأنا 
بال  (يعني  خلف  بال  أنا  وتقولني:  عيلّ  تغضبني 
يا  خلف  بال  اليوم  تزالني  ال  فهل  يعينها)  ولد 

اه؟ أمّ
: ه العجوز وهي مازحة أيضاً فرتد عليه أمّ

أجل... اليوم كذلك، أنا بال معني! ألنك 
البيت،  حاجيات  حترض  تكن  مل  األيام  تكل  يف 
يف  حتتاط  الدنيا،  هذه  يف  شيئاً  رصت  واليوم 
إعطائنا من بيت مال املسلمني، فال زلت جتعلنا 

يف ضيق!
عمرها  طول  حتملت  التي  األم  وهذه 
عتاهبا  لسان  فتحت  مرة  ذات  الفقر..  صعوبات 
عىل ولدها املرجع الكبري قائلة: كم هي األموال 
البالد  أطراف  من  الشيعة  إليك  تبعثها  التي 
اإلسالمية؟ فلامذا ال تساعد هبا أخاك منصور... 

انّه حمتاج وال يكفيه ما بيده، أعطه قدر حاجته!
م  وقدّ األنصاري  مرتىض  الشيخ  فنهض 
أموال  فيها  حيفظ  كان  التي  الغرفة  مفتاح  إليها 

املسلمني.. وهو يقول هلا:
ولكنّك  البنك،  خذيه  تريدين  مقدار  أي 

مسؤولة أمام اهللا يوم القيامة!

عاطفة  يعالج  كيف  يعرف  الشيخ  كان 
وتفكر  الفقر  من  تتأمل  كانت  التي  املؤمنة  ه  أمّ
عاطفياً لولدها منصور، ولقد استفاد الشيخ من 
شعورها الديني من دون أن جيرح قلبها احلنون.

لذلك حصل الشيخ عىل املوقف الذي كان 
أبداً  النقية والتي قالت له:  التقية  ه  يتوقعه من أمّ
أجل  من  القيامة  يوم  مهالك  يف  بنفيس  أرمي  لن 

رفاه أيام لولدي، هيهات ذلك.
ÌÜ_‰f=Ó√_ñá◊^=án`

قيل لوالدة الشيخ األنصاري رمحه اهللا: ان 
ولدك بلغ درجة عالية من العلم والتقو، ونال 

رتبة الزعامة الدينية العليا للشيعة يف العامل.
له  أمتنى  كنتُ  فقد  عجب  ال  فقالت: 
إال  مرة  رضعتُه  ما  ألنني  ذلك،  من  أعىل  درجة 
واأليام  الليايل  تلك  يف  حتى  وضوء،  عىل  وأنا 
أرضعه  ثم  الوضوء  أسبغ  أقوم  القاسية  الباردة 
وأنا عىل الطهارة. فلامذا ال يصبح اليوم (الشيخ 

األنصاري)؟!
العظمى  اهللا  آية  الكبري  املرجع  بكى  ولقد 
الصاحلة  أمه  وفاة  عند  كثرياً  األنصاري  الشيخ 

من  منعه  حياولون  أصحابه  بعض  جاءه  حتى 
البكاء الشديد، بل ربام المه بعض منهم، فقال له 
أمي،  فقد  ألين  ليس  وأسفي  بكائي  الشيخ: «ان 
املخدرة  هذه  مثل  عظيمة  نعمة  الفتقادي  إنام 
به  يدفع  اهللا  كان  املبارك  بوجودها  إذ  الصاحلة 

البالء عنّا».
كام  القارئ  أهيا  العجب  يأخذك  ال  وهكذا 
الذي  الكبري  املرجع  هذا  مقريب  من  بعضاً  أخذ 
املسلمني،  بالد  أقىص  الدينية  زعامته  امتدت 
ومرجعيّته  زعامته  كانت  الشيعة،  كانت  فأينام 
قرب  إىل  أسبوع)  (كل  يأيت  كان  فقد  سائدة.  هلم 
بالبكاء،  فيجهش  عليها)،  اهللا  (رمحة  املؤمنة  ه  أمّ
هذا  بك  جيدر  ال  املرجع:  أهيا  مرافقوه  له  فيقول 
عند  كبري  مقام  صاحب  وأنت  أمك،  عىل  البكاء 

الناس؟!.
كام  كبري  مقام  يل  كان  ان  هلم:  فيقول 
ي،  أمّ تربية  بفضل  عليه  حصلتُ  فإنني  تقولون، 
هذه املؤمنة باهللا، الصابرة التي سهرت الليايل من 

أجيل ومستقبيل(١).
(١)  قصص وخواطر من أخالقيات علامء الدين: ص٦٦ ـ ٦٨.

عبٌر من التاريخ
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يعـد ألربت آينشـتاين واحداً مـن ثالثة أو 
أربعـة علـامء فقـط يف التاريخ ممن غـريوا الطرق 
األساسية التي ينظر هبا البرش للكون. فقد غريت 
النظرية النسبية ألينشتاين لب افرتاضات اجلنس 
البـرشي حـول طبيعـة الكـون وموقـع األرض 

والبرش فيه.
التطـورات التي شـهدها القـرن العرشون 
يف املجـاالت التكنولوجية والعلميـة والرياضية 
تديـن بتأسيسـها هلـذا العـامل املتواضـع بشـكل 
عميـق وجوهـري. لقد المـس حياتنا ربـام أكثر 
من أي عامل آخر يف التاريخ. ولكن طيلة السـنني 
السـتة والعرشين األوىل مـن حياته، مل يفكر أحد 
بـأن لديـه أيـة فرصـة يف دخـول عـامل العلم عىل 

اإلطالق. 
\Œ_èk”¯^=^Ö„=Ò_r=ÕÍ”\Œ_èk”¯^=^Ö„=Ò_r=ÕÍ”

ناشـئا يف مدينـة ميونـخ بأملانيـا، مل تبد عىل 
ألـربت آينشـتاين أيـة إمـارات العبقريـة. فقـد 
وصـف بالطفـل البليد الذي ال جييـد اللعب مع 
األطفـال اآلخرين. أما معلمـو قواعد اللغة فقد 
دعوه باملشـوش واملزعج. كانت النتيجة أن طرد 
آينشـتاين مـن املدرسـة بسـن السادسـة عرشة. 
معهـد  يف  للدخـول  يتقـدم  أن  والـده  فشـجعه 
التقنيـات املتعـددة بمدينـة زيورخ السـويرسية، 
وأن يتعلم صنعة أو جتارة يساعده فيها عىل إعالة 

أرسته. لكنه فشل يف اختبار الدخول.
بقابليـات  املدرسـة  مديـر  تأثـر  وأخـرياً 
آينشـتاين احلسـابية ورتـب لـه إلهنـاء دراسـته 
الثانويـة عـىل مقربة مـن مدينة آرو السـويرسية. 
وبعمـر السـابعة عـرشة، انتقل ألـربت إىل مدينة 
زيوريـخ. هناك أظهر بعض الفائـدة يف مواضيع 
احلسـاب والعلوم، ولكن تراكمـت عليه العديد 
مـن التقارير والعقوبات التأديبية. فلقد كان حرا 
بآرائـه دون أن هيمـه كوهنـا مؤذيـة أو مغيظـة أم 
ال، فحصـد عليها تقديرات سـيئة من أسـاتذته، 
حتـى أن أحدهم أسـامه «الكلب الكسـول» كان 

آينشـتاين يأمـل أن يعمـل يف سـلك التدريـس، 
أصابـه  وتقديراتـه.  درجاتـه  تسـعفه  مل  ولكـن 
فـرتك العلـم وراءه وبـدء بامتهـان  االشـمئزاز 
وظائـف غريبة إعالة نفسـه. ويف العام ١٩٠٢م، 
حظـي بوظيفـة كاتـب يف دائرة تسـجيل براءات 
االخرتاع السـويرسية مهمته التحقيق يف الصحة 
التقنية لطلبات التسجيل، فبدت له مجيع األبواب 

املؤدية إىل السلك العلمي موصدة بوجهه. 
بـرن  مدينـة  يف  لعربـة  ركوبـه  أثنـاء  كان 
السـويرسية يف يـوم من أيـام ربيع عـام ١٩٢٤م 
عندما ومضت الصورة ألول مرة يف خميلة ألربت 
آينشـتاين. كانت الصورة لرجـل يركب مصعداً  
هيبط من ارتفاع كبري. فأدرك آينشتاين لفوره بأنه 
يمكن لصـورة هـذه «التجربة الذهنيـة» أن تنوه 
بمسـألة لطاملـا قضت مضجعه «أسـوة بغريه من 

العلامء» لسنوات عديدة.
علم آينشـتاين بأن الرجل الذي يف املصعد 
مل يكـن يعرف هبوطه، ألنه مل يكن هيبط بالنسـبة 
ملحيطـه «املصعـد». كام أنـه مل يكن قـادراً ـ مثلنا 
ـ عـىل معرفة بأنـه «و مصعده» مسـحوبان بفعل 
جمال اجلاذبية. ولو دخلت حزمة أفقية من الضوء 
خالل جانب املصعد فإهنا كانت سترضب اجلدار 
البعيد عىل مسـتو أعىل ألن املصعد كان سينزل 
ملسـتو ادنى أثناء اخرتاق احلزمـة جلداره. كان 
سـيبدو للرجـل وكأن حزمة الضوء قـد انحنت 
لألعـىل، بينام يف منظورنا «بالنسـبة إلينا» انحنت 
حزمـة الضـوء بفعل حقـل اجلاذبيـة. فالضوء مل 
يكـن فقط غري قادر، بل كان من الروتيني له، أن 
ينحني بفعل حقول اجلاذبية للنجوم والكواكب.

لقـد كان ذلـك مفهومـاً ثورياً حريـاً بأحد 
أعظم األذهان العلمية يف العامل. اعتاد آينشـتاين 
اللجـوء إىل هـذه «التجـارب الذهنيـة» التخيلية 
لتسـليط الضـوء عـىل املسـائل املعقـدة للمبادئ 
العامـة. كانـت تلـك طريقة جديـدة وفريدة من 
نوعهـا لدراسـة الفيزيـاء وقـادت آينشـتاين إىل 
النسـبية اخلاصـة «املبـادئ النسـبية املطبقـة عىل 
األجسـام املتحركـة برسعـة ثابتـة أو السـاكنة». 

ورشعـت املجلـة املتأثرة هبـذه النظريـة اجلديدة 
بنرش تقاريرها األربعة عىل الفور ويف العدد ذاته.

كـام نـرشت لـه جريـدة أخـر موضـوع 
العالقة بني املادة والطاقة.

كانـت لتقارير هذا الريايض اهلـاوي تأثرياً 
عميقـاً ورسيعـاً عـىل املجتمـع العلمـي. فقلبت 
إحداهـا كأطروحـة دكتـوراه مـن قبـل جامعـة 
الـــ  درجـة  آينشـتاين  منحـت  التـي  زيوريـخ، 
PhD، وأصبحت نظرياته حمط أنظار مجيع علامء 

الفيزياء يف العامل.
يف عـام ١٩١٦م، ويف وقـت كانـت نـار. 
احلـرب املسـتعرة جتتـاح أوربـا، نـرش آينشـتاين 
نظريتـه النسـبية العامـة، التـي رشحـت مفهوم 
النسـبية املطبقـة عىل األجسـام املتحركـة بطرق 
أكثر تعقيـداً وبتعجيل غري خطـري فهلل له العامل 

أجع(١).
ــــــــــــــــــــــــ

١. حاز آينشتاين عىل جائزة نوبل يف الفيزياء عام ١٩٢١م، 
لكن الغريب أن مل ينلها جزاء عىل تقديمه للنظرية النسبية، 
بـل لعمله عـام ١٩٠٥م عـىل التأثـري الكهروضوئي. بعد 
واملذكـرات  الرسـائل  أرشـيف  يف  النبـش  مـن  سـنوات 
االسـكندينافية، يؤكد روبرت مارك فريدمان «من جامعة 
أوسـلو» أن ذلك كان توبيخا مقصوداً نابعاً من إرهاصات 
املناخ السـيايس ألوربا ما بعد احلـرب العاملية األوىل، فهو 
يقـول أن جلنـة نوبـل مل ترغب لرجل «سـيايس و راديكايل 
التفكري، مل يقم بأية جتارب علمية، أن يتوج كرمز من رموز 

الفيزياء العظام».
قصـة أعظم ١٠٠ اكتشـاف علمي عىل مـر الزمن: كيندال 

هيفن، ص١٧٦ ـ ١٧٨.  

سنة االكتشاف ١٩٠٥مالنسبية
ما هذا االكتشاف؟ 

ــان  والزم ــكان  اِّـ ــأن  ب آينشــتاين  ــة  نظري
ــذي  ــان الكــون وال ــا بني مندمجــان ليكون

يعوج ويتشوه بفعل الجاذبية.
من اِّـكتشف؟ ألت آينشتاين
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