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تطغى اجلنّبة املادية عىل اإلنسان يف حياته نسبة 
لّ فكره ويستهلك  للجنّبة الروحية، فتجده يشغل جُ
َ اإلنسان وطبعه  يلّ أكثر جهده فيها، فغالبا إذا ما خُ
فإنه ينغمس فيها تاركاً وراء ظهره اجلنّبة الروحية، 
أوجيعلها يف اخلط الثاين ما بعد تلك، لذا نراه يعتاد 
الشعور  دون  من  اإلهلية  واألوامر  العبادات  فعل 
ـ  بلذة مناجاة اخلالق هبا، وألنّا يف أجواء شهر كريمـ 
وهو شهر رمضان املبارك شهر الصوم وضيافة اهللا 
الختصاص  العبادة  مصاديق  أبرز  وهومن  تعاىل، 
مَ  لِ ابنِ آدَ مَ لُّ عَ اهللا تعاىل به، فعن النبي قال: «كُ
» (اخلصال  وَ يل ، وأنَا أجزي بِهِ يامِ ؛هُ ريَ الصِّ هُ غَ وَ لَ هُ

للصدوق: ص٤٥). 
املادي  اجلانب  إىل  اإلنسان  يصري  لئالّ  نقول: 
اهللا  الذي خلقه  السامي  اهلدف  إليه دون  والركون 
تعاىل ألجله، كان ال بد من تفعيل اجلانب الروحي 
ع اهللا سبحانه للعبد املسلم كام نعلم  لديه،  لذا رشَّ
املادة  عامل  عن  به   تنأ التي  الترشيعات  من  مجلة 

وقيوده وتدنيه من اجلانب الروحي وقيمه العليا.
والصوم كام هو بدهيي ومعلوم  عبادة هلا من 
العظيم والثواب اجلسيم  فله األجر  األمهية ما هلا، 
ال  تعاىل؛  اهللا  من  تقرب  عبادة  أنه  عىل  به  للعامل 
عادة تقىض وينتهى منها وبعده يعود اإلنسان عىل ما 

كان عليه من أفعال وصفات قد هذبت أيام الشهر 
سلوكه  بتقويم  مأخذا  منه  ألخذت  وإال  الكريم، 
وفعاله، فالصوم يكون بمنزلة دورة تدريبية تربوية 
والرذيلة  املعصية  حضيض  من  اإلنسان  تنتشل 
نحو  به  وترتقي  الزائلة،  الدنيا  بامديات  وتعلّقه 
الكامل والفضيلة واملثل الروحية، لذا نر املعتادين 
منه  العظيم  األثر  ذلك  ينعدم  يكاد  الصوم  عىل 
عندهم، فيصومون ولكن ال يتورعون عن املعصية، 
يف  تعاىل  قال  كام  خساراً،  إال  عبادهتم  تزيدهم  فام 
يَا  نْ َيَاةِ الدُّ مْ يفِ احلْ يُهُ عْ لَّ سَ ينَ ضَ ذِ كتابه الكريم: الَّ
ا(الكهف: ١٠٤). نْعً نُونَ صُ ْسِ ُمْ حيُ بُونَ أَهنَّ ْسَ مْ حيَ هُ وَ

يف  يكمن  سابقاً  نبهنا  كام  الرئييس  والسبب 
هجران صوم العبادة ـ الذي يكون فيه توجه كامل 
فينال فاعله  آثاره يف املسلم،  هللا عز وجل، وثبوت 
هتذيباً للروح وترويضاً للنفس وقرباً من اهللا تعاىل، 
فتحفُّ املالئكة بصائمه وتسبغ عليه الربكة والرمحة 
صاحبه  حيصد  ال  والذي  العادة،  نحوصوم  ـ 
يف  والعذاب  الدنيا  يف  والعطش  اجلوع   سو منه 

اآلخرة.

قضية ورأي
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قطاف

مع اإلمام احلسن املجتبى

القامتة،  والشبهات  الكاحلة،  الفتن  زمن  يف 
اإلسالم  ة  أمّ عىل  يمرّ  الّذي  عب  الصّ من  الزّ هذا 
حتاول  حيث  األمل،  من  حتتها  جتف  األرض  كأن 
افرتاسها وحوش الداخل واخلارج، ومن ورائهم 
يريدون أن خيطفوا هويتها، وحيولوا منهاجها  من 
اإلهلي  إىل منهاج  آخر، خدمةً للشيطان وأعوانه؛ 
تطل علينا ذكر والدة إمامنا الطاهر بن الطاهرين 
احلسن بن عيل املجتبى ثاين األئمة وهو أيضاً 

قرين املحن والفتن. 
دون  املباركة   الذكر هذه  متر  أن  ينبغي  وال 
الراهن، من  ه ما حيتاجه حاهلا  ة جدّ أمّ أن تستلهم 
كلّ  يف   األطهار تها  أئمّ آبائه،  وسرية  سريته 
حيفظ  بام  أوضاعها،  إدارة  حسن  عىل  يعينها  ما 

وجودها ومسريهتا. 
ولد اإلمام اهلامم احلسن ابن أمري املؤمنني عيلّ 
بن أيب طالب يف السنة الثالثة للهجرة يف ليلة 

الثّالثاء، ليلة النّصف من شهر رمضان املبارك. 
الكريمة:  وألقابه  حممد،  أبو  يفة  الرشّ كنيته 
والنقيّ  والربّ  ة  واحلجّ واألمني  والسبط  السيد 

والزكيّ واملجتبى والزاهد.  
رب  سريةٌ مليئةٌ باإليامن واحلكمة واجلهاد والصّ
وا  جدّ الذين  واملارقني  للمحبطني،  والتحدي 
ين، ويطفئوا نور  وجادوا  بكلّ قواهم ليسقطوا الدّ

وأحكام  حدود  ويعطّلوا  وألسنتهم،  بأيدهيم  اهللا 
د اإلمام احلسن قباهلم  مثال املؤمن  اهللا، فجسّ
يف  واحلكمة  الصرب  مطية  وامتطى  لربّه،  املخلص 
وسعى  اإلسالمي،  للمجتمع  والنفع  اخلري  بث 
ين  الدّ مفاهيم  لرتكيز  وإيامن  وثبات  ة  قوّ بكلّ 
األصيلة يف نفوس الناس، وإعادهتم إىل صحوهتم 
أعداء  افتعلها  التي  الغفلة  أجواء  درستها  التي 

قت كيان األمة.  الدين، فزعزعت إيامن كثري  ومزّ
املسلمني  إمام  مولد   ذكر يف  تعلم  أن  البد 
كيف  نتعلّم   ، عيلّ بن  احلسن  املباركة؛  مجيعاً 
والعصبيّات،  األنانيّات  ونقاوم    ونتحدّ نواجه 
ووعي  دائم،  نشاط  إىل  العبادة  ل  نحوّ وكيف 
حتى  ومواقفنا،  حركتنا  تصويب  يف  وحكمة 
ح الكثري من سلوكيّات املجتمع التي تبعدنا  نصحّ

عن أصالة إسالمنا.
قلوبنا  عقيدتنا،  يف  العزيزة   كر الذّ هذه  يف 
القدوة  إىل  املسلمون  يعود  أن  يف  األمل  يملؤوها 
ووالئهم،  حمبتهم  بقدر  تهم  أئمّ ويتبعوا  اء،  الغرّ
صاحب  وتدبري  وحكمة  أخالق  عند  ويتوقّفوا 
هويتنا  عىل  للحفاظ  إليها  بحاجة  ألننا   ،الذكر
عىل  فالسالم  ياع.  والضّ االهتزاز  من  املقدسة 
إىل  مظلوماً  ارتفع  ويوم  ولد،  يوم  احلسن،  اإلمام 

جوار ربّه، ويوم يبعث حيّاً.
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حكمة علوية

نِيَتَهُ الَ لَحَ اهللا عَ هُ أَصْ تَ يرَ ِ لَحَ رسَ نْ أَصْ مَ

هُ  تَ يرَ ِ لَحَ رسَ نْ أَصْ قال أمري املؤمنني عيل: «مَ
 :هنج البالغة - خطب اإلمام عيل)« نِيَتَهُ الَ لَحَ اهللا عَ أَصْ

ج ٤، ص٩٩).
كلامت أمري املؤمنني متثل بوصلة يف طريق 
سبحانه  اهللا  إىل  بالعباد  تؤدي  أهنا  ذلك  العبادة، 
واحلق  احلق  مع  علياً  ألن  الطرق؛  وبأقرص  وتعاىل 
معه، كام ورد ذلك عن رسول اهللا حينام خاطب 
ئَةُ  الفِ قتُلُكَ  تَ  ، رُ امّ عَ «يا  لعامر:  بقوله  يارس  بن  عامر 
يا   ، كَ عَ مَ احلَقُّ  وَ احلَقِّ  عَ  مَ ذاكَ  إذ  وأنتَ   ، يَةُ الباغِ
لَكَ  لَكَ وادِيا وسَ لِيّا قَد سَ أَيتَ عَ ، إن رَ ٍ رَ بنَ يارسِ امّ عَ
دلِيَكَ  يُ لَن  هُ  إِنَّ فَ ؛  ٍّ يلِ عَ عَ  مَ فَاسلُك  هُ  ريَ غَ وادِيا  النّاسُ 
لَّدَ  قَ ن تَ ، مَ رُ امّ ، يا عَ ًد ن هُ كَ مِ جَ رِ دً ، ولَن خيُ يف رَ
ةِ  يامَ القِ يَومَ  اهللاُ  هُ  لَّدَ قَ هِ  وِّ دُ عَ ىل  عَ لِيّا  عَ بِهِ  أعانَ  يفا  سَ
وَّ  دُ عَ بِهِ  أعانَ  يفا  سَ لَّدَ  قَ تَ ن  ومَ  ، رٍّ دُ ن  مِ نيِ   شاحَ وِ
»(بحار  نارٍ ن  مِ نيَ  شاحَ وِ ةِ  يامَ القِ يَومَ   ُ اهللا  هُ  لَّدَ قَ  ٍّ يلِ عَ
هلذا   ،(٣٩ ص   -  ٣٨ ج   - املجليس  العالمة   - األنوار 
وغريه كان عيل ميزان األعامل، بحبّه وطاعته يعرف 
والنفاق،  الكفر  يعرف  وخالفه  وببغضه  اإليامن، 
ومن خصوصياته التي انفرد هبا هو كونه قائد 
أن  املؤمنني  عىل  كان  املرحلة  تلك  التأويل،  مرحلة 

يطبّقوا فيها ما سمعوه من النبي، وإنه كان نفس 
رسول اهللا يف األمة من حيث قيامه بكل ما جاء 
ينطلق منها ويعمل  به رسول اهللا، فقوله قاعدة 
القاعدة: من أصلح رسيرته  عليها، ومن قوله هذه 

أصلح اهللا عالنيته. وفيها مجله من النقاط وهي 
١- إن الرسيرة هي باطن اإلنسان، وهي نعم 
الدافع  املحرك  ألنه  اإلنسان  إصالح  عىل  العون 
اخلفي نحوالعمل، فحتى  لوتصنع اإلنسان خالف 
باطنه فإنه البد أن يظهر يف سلوكه ونمط تفكريه ما 
الظاهر، ولوحرص كل احلرص  الباطن ال  يناسب 
يغري  ولن  احلقيقة  بخالف  والرياء  التصنع  عىل 
بالعقد  مليئا  منافقا  سيجعله  بل  شيئاً،  حقيقته  من 

النفسية.
يؤدي  عليه  والعمل  الباطن  إصالح  إن   -٢
باإلنسان إىل التكامل النفيس والعقيل، وخيرجه من 

صف املنافقني إىل مجاعة املؤمنني .
اهللا  من  يعان  الصاحلة  الرسيرة  صاحب   -٣
النفس  وخيالف  هذا،  بفعله  اهللا  يطيع  ألنه  تعاىل؛ 

.واهلو
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ربام سبق لكل واحد منا يف بعض املحاورات 
أن املقابل  ال يعرينا اهتاممه الكامل، وال شكّ أنّنا 
ف ،  ومع األسف الشديد،  ننزعج من هذا الترصّ
نحن نجد انتشاراً هلذه الظاهرة، وأنّ األشخاص 
بالذين  قياساً  بالقليلني،  ليسوا  النوع  هذا  من 
ال  باهتامم،   حديثه  ويسمعون  املتكلم  يستقبلون 
سيّام مع اقتحام اهلواتف الذكية حياتنا، حيث من 
ا  حارضً يكون  أن  اليوم   الشخص  عىل  الصعب 

ا يف حوار أوحمادثة ما مع اآلخرين. متامً
أن   - صعباً  ذلك  كان  وإن   - نحاول  إننا 
وبني  احلقيقي  عاملنا  بني  اإلجيابية  العالقة  نجد 
ويرسقها  أوقاتنا  يمأل  الذي  االفرتايض  العامل 
وسائل  عىل  والتنبيهات  والصور  بالرسائل 
احلياة  مرافق  مجيع  ويف  االجتامعي،  التواصل 
  تقريباً، ففي كل مقهى وشارع وحمل جتاري  تر
قون  ا عىل الطاوالت وهم حيدّ الناس اجلالسني معً
ث مع  ببالهة يف شاشات هواتفهم بدالً من التحدّ

الشخص اجلالس معهم!
ة احلضور؟ ما هي قوّ

ة احلضور"،  "قوّ ثمة فكرة خاطئة عن معنى 
وهي أن نبدو بمظهر األشخاص الرائعني الذين 
من  احلضور  كلّ  جتعل  رائعة  شخصية  يمتلكون 
حوهلم يعريوهنم انتباههم وينجذبوا إليهم، وهي 
فكرة خاطئة كام قلنا، والصحيح أن 

قوة احلضور هي أن نجعل الشخص الذي أمامنا 
احلقيقي  القويّ  احلضور  رائع!  إنسان  بأنه  يشعر 
يُشعر الطرف اآلخر بعد انتهاء احلوار أنّه شخص 

ا أفضل عن نفسه.  ، ويمنحه انطباعً مهمّ
ة احلضور  نصائح لتحقيق قوّ

عقلك،  يف  احلضور  ة  قوّ بداية  اجعل   -١
التي  اجلسدية  ك  حواسّ عىل  ز  ركّ ذلك  ولتحقيق 
غالبًا ما تتجاهلها، قد يكون ذلك عملية تنفّسك، 
أوإحساسك بقدميك ومها تالمسان األرض،...

الخ. ليس عليك قضاء الكثري من الوقت يف هذا 
النوع من التأمل، فبضعة ثوانٍ كافية إلعادتك إىل 

حالة االهتامم باملتكلم. 
٢- احلرص عىل الراحة يف اجللوس، احرص 
لتكون  فعله  يمكنك  ما  كلّ  تفعل  أن  عىل  ا  دومً
ما  الثياب  من  اخرت  النواحي.  مجيع  من  ا  مرتاحً
بشكل  لتبدو  وسيلة  كوهنا  عن  ففضالً  يناسبك، 
صحيح  بشكل  الثياب  اختيار  يسهم  أفضل، 
العوامل  ومن  أفضل.  بحال  تشعر  جعلك  يف 
باالرتياح،  التي تسهم يف جعلك تشعر   األخر
أخذ قسط كاف من النوم، والتقليل من استهالك 
(إن  حولك  من  احلرارة  درجة  وتعديل  الكافيني 

أمكن) إىل درجة مثالية تشعرك بالراحة.
احلوار،  أثناء  جانبًا  اهلاتف  شاشة  اترك   -٣
، فإن ذلك يساعد يف تقليل  لتتمتّع بحضور قويّ
أثناء  هاتفك يف كلّ حلظة  د  لتفقّ املتزايدة  رغبتك 

]ŸáÁÑ]“’\;Â^;ÑÊï¢\;Î�ÊÕ

التنمية البشرية
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حديثك مع شخص ما، كام يقدم إشارة إجيابية 
كامل  توليه  بأنّك  أمامك  الذي  للشخص 
اهتاممك بدل إشعاره بأن له رشيك يف إنصاتك.

حتاور،  من  مع  البرصي  التواصل   -٤
وتركيز النظر يف عيني املتكلم، حيث ال تقترص 
أكثر  تبدو  البرصي عىل جعلك  التواصل  أمهية 
ا  ن من نوعية التواصل أيضً جاذبية، بل هي حتسّ
وجتعل الطرف اآلخر يشعر بوجود صلة خفية 

بينكام. 
يقول  ملا  تستمع  أنّك  للمتكلم  أظهر   -٥
ا. لكن  بتمعن،  وتعرب عن ذلك هبزّ رأسك إجيابً
ذلك ال يعني بالطبع أن تفرط يف هزّ رأسك - 

مثال - لتبدو لتشعره أنك تؤيد فكرته.
٦- طرح األسئلة للشخص الذي أمامك، 
ليشعر باهتاممك، خصوصاً األسئلة التوضيحية 
التي تطلب فيها توضيح كالمه،  مثل "هل هذا 
مقصودك؟"  أو "هل فهمتك بشكل صحيح؟" 
مرّ  فيام  بالتفكري  يستمتعون  بطبيعتهم  فالناس 
تتعلق  أسئلة  عن  واإلجابة  أحداث  من  هبم 

وا به من مواقف. بمشاعرهم جتاه ما مرّ

التململ  جتنّب   -٧
ثك بأنك لست  يعطي التململ إشارة ملحدّ

ا وترغب لوكنت يف مكان آخر بدل احلديث  مرتاحً
بالسوء.  الشخص  هذا  يشعر  الذي  األمر  معه، 
مرات،  ة  عدّ الساعة  إىل  أوالنظر  د  التنهّ جتنّب 
يدور  ما  ملعرفة  املكان  يف  بنظرك  التجوال  أوحتى 
إشارة  تعطي  الترصفات  هذه  فمثل  حولك،  من 
الذي  الشخص  يقوله  ملا  أمهية  تلق  ال  أنّك  ة  قويّ
ة حضورك  أمامك، األمر الذي يؤدي إىل تراجع قوّ

ويقلل من جاذبيتك.
٨- جتنّب االستمرار يف التفكري بإجابات تردّ 
ا  ثك، والرغبة يف أن تكون مستعداً دومً هبا عىل حمدّ
أمر  كالمه  اآلخر  الشخص  ينهي  أن  د  بمجرّ للردّ 
انتهاء  بعد  ثوان  لبضعة  انتظر  نعم،  غري صحيح،  
التي  اللحظة  يف  الردّ  أنّ  حيث  حتدث،  ثم  الكالم 
أنّك كنت تفكر يف  ثك كالمه يعني  ينهي فيها حمدّ
يقوله  ملا  ا  متامً ا  منتبهً تكن  أثناء حديثه ومل  اإلجابة 
ا  وهو أمر لن يسهم عىل اإلطالق يف جعلك شخصً

ذو كاريزما.
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هذا موضوع مهم، ألن البعض قد خيتلط عليه 
تضعف  بالتايل  ما،  معنى  عنده  يتوضح  فال  األمر 
بالدين  املتعلقة  املفاهيم  بعض  عنده  تتشوش  أو 

والعقيدة.
الفرق بني املعجزة والكرامة

هبا  خيصّ  عزوجل  اهللا  من  لطف  الكرامات 
آيات  يف  وجودها  القرآن  د  أكّ وقد  عباده،  بعض 
 :عمران ابنة  مريم  يف  تعاىل  قوله  مثل  عديدة 
ا  هَ نْدَ دَ عِ جَ ابَ وَ رَ ِحْ املْ ا  يَّ رِ كَ ا زَ يْهَ لَ لَ عَ لَّامَ دَخَ ﴿...كُ
نْدِ  عِ نْ  مِ وَ  هُ الَتْ  قَ ا  ذَ هَٰ لَكِ  أَنَّٰى  مُ  يَ رْ مَ ا  يَ الَ  قَ ا  قً زْ رِ

اهللا...﴾ (آل عمران: ٣٧).
يف  الصيف  فاكهة  عندها  جيد  كان  أنّه  حيث 
الصيف،  فصل  يف  الشتاء  وفاكهة  الشتاء،  فصل 
عن  خترب  روايات  اإلسالمي  التاريخ  يف  وهناك 
بينهم سلامن  الصحابة من  لبعض  كرامات عديدة 

الفاريس وأويس القرين وغريمها.

إهنام  والكرامة،  املعجزة  بني  الشبه  أوجه 
صاحب  وإن  الغيبي،  باجلانب  بتعلقهام  يشرتكان 
عند  منزلة  هلم  كالمها  املعجزة  وصاحب  الكرامة 

اهللا عز وجل، تنتج عنها املعجزة أو الكرامة.
كذلك توجد فروق بني املعجزات والكرامات 
منها: إن عبادة اهللا تعاىل وسعي اإلنسان إىل التكامل 
واخللوص هللا عز وجل يف شؤونه، هو منشأ الكرامة، 
واملناط يف حصوهلا،  بينام املعجزة أصل ذايت يف نفس 
النبي واإلمام ال يرتبط بمقدمة عبادية، بل هي شأن 
من شؤون النبوة أو اإلمامة، وإن اهللا اختار شخصاً 
ملهمة إهلية وأيده باملعجزة، والفرق واضح بني من 
حصل عىل الكرامة من خالل عبادته هللا وإخالصه 
وتكامله، وبني من اختاره اهللا أساساً واصطفاه هادياً 
 للناس مجيعاً، ومنحة الترصف بالكائنات األخر

عىل وجه احلجة والدليل.
بالتحدي،  تتعلّق  املعجزة  إن  الثاين،  والفرق 
واالحتجاج عىل املنكر لصدق الدعو اإلهلية، أما 
واإلثبات،  التحدي  بمسألة  تقرتن  فال  الكرامات 

عقيدتي
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من  وجل  عز  الباري  هبا  م  يكرّ إهلية  هبات  هي  بل 
يشاء من عباده.

الفرق بني املعجزة والسحر
هو  وإنام  احلقيقية،  من  له  حظَّ  ال  السحر  إن 
حقيقة  ليس  ما  فيُتوهم  والذهن  احلواس  إهيام 
سحرة  فعل  عن  الكريم  القرآن  عربّ  وقد  حقيقة، 
فرعون بالسحر العظيم، ذلك عندما ألقى السحرة 
أهنا  احلارضين  أبصار  فأومهوا  وعصيهم،  حباهلم 
ا  وْ قَ أَلْ لَامَّ  ﴿...فَ أمامهم،  ك  وتتحرّ تسعى  أفاعي 
رٍ  حْ بِسِ وا  اءُ جَ وَ مْ  بُوهُ هَ ْ رتَ اسْ وَ النَّاسِ   َ نيُ أَعْ وا  رُ حَ سَ

﴾(األعراف: ١١٦). ظِيمٍ عَ
كام عربّ القرآن الكريم عن هذا السحر باخليال، 
يَّلُ  َ مْ خيُ يُّهُ صِ عِ ُمْ وَ بَاهلُ ا حِ إِذَ بمعنى غري احلقيقة: ﴿...فَ

ٰى﴾(طه: ٦٦). عَ َا تَسْ مْ أَهنَّ هِ رِ حْ نْ سِ يْهِ مِ إِلَ
الواقع،  واألمر  احلقيقة  من  فهي  املعجزة  أما 
فعندما أمر اهللا عز وجل النبي موسى أن يلقي 
النبي  فعل  أن  أدرك  من  ل  أوّ السحرة  كان  عصاه، 
وهومن  واإلهيام،  اخليال  من  ليس   موسى
وآمنوا  ة،  بشدّ اهتزوا  وهلذا  والواقع،  احلقيقة  سنخ 
موسى  لربّ  ساجدين  وهووا  ار  القهّ الواحد  باهللا 
بِّ  بِرَ نَّا  آمَ وا  الُ قَ ا  دً جَّ سُ ةُ  رَ حَ السَّ يَ  قِ أُلْ فَ وهارون، 

ى(طه: ٧٠). وسَ مُ ونَ وَ ارُ هَ
إذاً السحر وهم وخيال، أما املعجزة فهي حقيقة 
واقعية، ليست ومهاً أو خدعة للحواس، فناقة النبي 
هي  الصخور  قلب  من  خرجت  التي   صالح
وعصا  اللبن،  وتدر  وترشب  تأكل  ـ  حقيقية  ناقة 
ومهية،  غري  حقيقية  أفعى  كانت   موسى النبي 

وكبش النبي إبراهيم كان كذلك أيضاً
ما  بكل  يقوم  أن  يستطيع  ال  الساحر  إن  ثم 
يطلب منه، ألن السحر هو فن من الفنون، وخيضع 
لقوانني الطبيعة، وال عالقة له بالغيب والسامء، أما 
املعجزات فهي خارقة لقانون الطبيعة بصلة وليست 
هي من الفنون املكتسبة التي يتقنها من ينوي تعلمها. 

املعجزة والرياضة الروحية
نسمع أو نقرأ عن بعض الناس يقومون بأعامل 
الناس  عامة  يستطيع  وال  علمياً،  تفسريها  يصعب 
القيام هبا، فام هو الفرق بني ما يقومون به من أعامل 

خارقة وبني املعجزات؟
يامرسون  الروحية  الرياضات  أصحاب  إن 
يف  عنيفة  وتكون  النفسية،  التامرين  من  جمموعة 
الغالب، وفيها تعذيب شديد للجسد واحلرمان من 
ة خفية يفعلون هبا بعض  اللذائذ ، فتحصل لدهيم قوّ

األفعال.
أما املعجزة، فهي حتصل لصاحبها دون مترين 
للرضيع،   أوتعذيب، بل قد حتصل حتى  أو رياضة 

.كام تكلّم يف املهد سيّدنا عيسى
ويف  حمدودة،  تكون  املرتاضني  أعامل  أن  كام 
ما  بكل  اإلتيان  يستطيع  فال  حمدودة،  مناسبات 
تتقيد  املعجزة فهي غري حمدودة، ال  أما  منه،  يطلب 

بزمان وال مكان وال أفعال معينة. 
فناً كسبياً، ربام حتصل  االرتياض  يعترب  وأيضاً 
ليست  فهي  املعجزة  أما  املؤمنني،  لغري  حتى  آثاره 
بأصحاب  مرتبط  بالغيب  متصل  أمر  بل  كسبية، 

اإليامن خاصة..
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نحن نقص عليك

ففي  عجيبة،  أبعاد  والخضر  موسى  قصة  في 
القصة يواجهنا مشهد عجيب، نر فيه نبياً من أولي 
العزم بكل وعيه ومكانته في زمانه يعيش محدودية 
النواحي، وهو لذلك  في علمه ومعرفته من بعض 
يذهب إلى معلم (هو عالم زمانه) ليدرس ويتعلم 
دروساً  بتعليمه  يقوم  المعلم  أن   ونر يديه،  على 

:يكون الواحد منها أعجب من اآلخر كما سنر
ٰى  وسَ مُ الَ  قَ إِذْ  تعالى:  قوله  نقرأ  آية  أول  في 
ىَ  ضِ أَمْ أَوْ  نِ  يْ رَ بَحْ الْ عَ  مَ جْ مَ لُغَ  أَبْ تَّٰىٓ  حَ حُ  أَبْرَ آلَ  تَٰيهُ  لِفَ

بًا(الكهف: ٦٠). قُ حُ
إن المعني باآلية هو بال شك موسى بن عمران 
النبي، المعروف من أولي العزم، وأما المعني 
من (فتاه) فهوكما يقول أكثر المفسرين، كما تشير 
نون،  بن  يوشع  الروايات:  من  العديد  ذلك  إلى 

الرجل الشجاع الرشيد المؤمن من بني إسرائيل.
يكون  قد  وصفه  في  (فتى)  كلمة  واستخدام   
خدمته  أوبسبب  البارزة،  الصفات  هذه  بسبب 

لموسى ومرافقته له.
التقاء  محل  بمعنى  البحرين)  و(مجمع 
البحرين، وهناك كالم كثير بين المفسرين عن اسم 
هذين البحرين، ولكن - بشكل عام - يمكن إجمال 

الحديث بثالثة احتماالت هي:
محل  هو  البحرين  بمجمع  المقصود  أوال: 

اتصال خليج العقبةمع خليج السويس، إذ المعروف 
أن البحر األحمر يتفرع شماال إلى فرعين: فرع نحو 
الشمال الشرقي حيث يشكل خليج العقبة، والثاني 
نحو الشمال الغربي ويسمى خليج السويس، وهذان 

الخليجان يرتبطان جنوبا ويتصالن بالبحر األحمر.
محل  هو  البحرين  بمجمع  المقصود  ثانيا: 
  اتصال المحيط الهندي بالبحر األحمر في منطقة

باب المندب.
(الذي  المتوسط  البحر  اتصال  محل  ثالثا: 
األبيض) مع  الروم والبحر  ببحر  أيضاً -  يسمى - 
المحيط األطلسي، يعني نفس المكان الذي يطلق 

عليه اسم (مضيق جبل طارق) قرب مدينة طنجة.
مكان  بعد  بحكم  مستبعد  الثالث  واالحتمال 
عنه  يبعد  الذي  طارق  جبل  عن   موسى النبي 
إليه   وصوله فترة  تصل  قد  جداً،  كبيرة  مسافة 

عدة أشهر إذا انتقل بالوسائل العادية.
بينه  ما  المسافة  أن  فمع  الثاني،  االحتمال  أما 
وبين مكان النبي موسى أقرب، إالّ أنه مستبعد 
- أيضا - بحكم الفاصل الكبير بين الشام وجنوب 

اليمن.
حيث  من  األقرب  هو  األول  االحتمال  يبقى 
قربه إلى مكان موسى. أنظر: تفسير األمثل، ج٩، 

ص٣١٢.
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وحضارات  بتقاليد  عوب  الشّ من  كثري  ارتبطت    
عة وحسب طبيعتها التّكوينيّة أواجلغرافية  خمتلفة ومتنوّ
مهرجانات  ويقام  أوغريها،  ينية  أوالدّ أوالعرقيّة 
املهرجانات  هذه  أكثر  وتتميّز  لذلك،  واحتفاليات 
عنها  ينتج  ومؤملة،  غريبة  فات  بترصّ واالحتفاليات 
أن  والغريب  أوالوفيات!  العوق  األحيان  بعض  يف 
التحرض  زيَّ  تلبس  أواالحتفاالت  املهرجانات  هذه 
ل، يف حني أهنا  ا موافقة مع الوعي والتعقّ ن، وأهنّ والتمدّ
امء وسنن العقالء من البرش، ومن تلك  خمالفة لرشع السّ
ول هي إقامة مهرجان  الفعاليّات التي تقيمها بعض الدّ
ة يف روسيا، وهو مهرجان شعبي تقليدي،  للمالكمة احلرّ
بان  يقام سنوياً قبل أعياد األرثوذكسية، حيث يتبارز الشّ
يف حلبة املصارعة، دون أن حتكمهم أية قوانني أوأعراف 
بينهم إىل حدِّ  املبارزة  اللّعبة واملبارزة، وتستمرّ  يف هذه 

اإلدماء!
املهرجانات  أنّه من  املهرجان    ونالحظ عىل هذا 
النتيجة  وهذه  اإلدماء،  إىل  هبا  احلدّ  يصل  التي  العنيفة 
ال ترتضيها تلك املجتمعات لغريها، يف حجة التحرضّ 
ها  وتعدّ لنفسها،  ترتضيها  أهنا  حني  يف  ن،  والتمدّ

نافذة على العالم

مهرجانات  أهنا  حني  يف  لشعوهبم،  حضارية  صورة 
عىل  العقالء  أعراف  وختالف  اإلنسان،  فطرة  ختالف 
ن  تتضمّ ومهرجانات  ألعاب  ألهنا  األرض،  هذه  وجه 
لو  أن  ذلك  من  واألغرب  واإلدماء،  والقسوة  العنف 
جمتمعاتنا  متارسها  والفعاليات  املامرسات  هذه  كانت 
بل  تقعد،  ومل  األرض  لقامت  أواإلسالمية  العربية 
إليقاف  وهناك  هنا  من  واملطالبات  يحات  الصّ تتعاىل 
النعوت  بأقسى  ولنعتونا  والفعاليات،  املامرسات  هذه 
والصفات، نعم يبقى املوقف الرشعي سواءً كانت هذه 
املهرجانات عندنا أوعندهم هو أن يكون اإلدماء باحلدِّ 
يف  كام  للنفس،  وإتالفاً  إهالكاً  يعدّ  ال  الذي  املتعارف 
بعض املامرسات العاشورائية يف بالدنا اإلسالمية -عىل 
تفصيل بني الفقهاء يف هذه املامرسات-، وإال كانت هذه 
إتالف  من  فيها  ملا  رشعاً؛  جتوز  وال  حراماً  املامرسات 
دمها،  عصمة  تعاىل  اهللا  أعطاها  التي  املحرتمة  للنفس 
رشعي  بسبب  إال  إتالفها  جيوز  وال  عليها،  ظ  والتحفّ

كالقصاص وغريه.
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اسـتأجرني أحد سـكان المنطقة التـي لدي فيها 
محـل عمـل ـ أزاول فيـه اختصاصـي ككهربائـي 
ـ مـن أجـل تغذيـة بيتـه الجديـد بالكهربـاء، وأثناء 

م لـي عصيـرا مـن البرتقال! عملـي فيه قـدّ
فقلت له: إني صائم.

فقـال: نحـن فـي شـهر شـعبان، أعليـك قضاء 
مـن شـهر رمضـان الفائـت؟

العبـادات  مـن  الصـوم  ألن  بـل  ال،  فقلـت: 
الشـرعية وينطبـق عليـه عنـوان الطاعـة والتخضع 
للـه تعالـى فيسـتحب صـوم هـذه األيـام المباركة.

فقـال: يظهـر مـن كالمـك أنـك تعـرف أحكام  
الصـوم أكان صومـاً واجبـاً أومسـتحباً.
. فقلت: هذا من فضل الله تعالى عليّ

لـت لـي أقسـام الصـوم بجزأيه  فقـال: هـال فصّ
الواجـب والمسـتحب؟

قلت: هي أربعة أقسام.
فقال: ما هو القسم األول؟

مـا  وأهـم  الواجـب،  الصيـام  األول:  فقلـت: 

وجـب فـي الشـريعة مـن الصـوم هـو صيـام شـهر 
قضائـه. وصيـام  رمضـان 

فقال: وما هي أنواع الواجب منه؟
فقلت له: يتبادر إلى ذهني اآلن ثالثة منها:

 ١ـ  صيـام الكفارة، وهو صيـام في كفارة اإلفطار 
اإلفطـار  كفـارة  وفـي  رمضـان  شـهر  فـي  متعمـداً 

متعمـداً فـي قضـاء رمضان بعـد زوال الشـمس.
٢ـ   الصيام الواجب بالنذر أواليمين أوالعهد.

٣ ـ  الصيـام الواجـب باإليجـار، كمـن اسـتؤجر 
فـي قضـاء شـهر رمضـان عـن ميت.

فقال: والقسم الثاني من الصيام؟
م. فقلت: الصيام المحرّ

فقال: مثل ماذا؟
قلت: وهو على خمسة أنواع:

١- صيـام اليوم األول من شـهر شـوال، وهو يوم 
الفطر. عيد 

٢ - صيـام اليـوم العاشـر مـن شـهر ذي الحجة، 
وهـو يـوم عيـد األضحى.

عناقيد
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٣- صيـام اليـوم الحادي عشـر، والثاني عشـر، 
والثالـث عشـر مـن ذي الحجـة، لمـن كان في منى 

ألداء مناسـك الحـج مثالً.
٤- صيـام يوم الشـك فـي أنه شـعبان أورمضان 

إذا كان بنيـة رمضان.
غيـر  أولواجـب  تطوعـاً  الزوجـة  صيـام   -٥
معيـن بـدون إذن زوجهـا إذا كان منافيـاً لحقـه فـي 
ال  أن  لزومـاً  واألحـوط  الزوجيـة،  االسـتمتاعات 
تصـوم الزوجة تطوعـاً إذا نهاها عنـه زوجها وان لم 

لحقه. منافيـاً  يكـن 
فقال: وما هو القسم الثالث من الصيام؟

قلت: الصيام المكروه ومنه:
١- صيـام يـوم عرفة (التاسـع مـن ذي الحجة)، 

لمـن خـاف أن يضعفه الصـوم عن الدعـاء فيه.
٢- صيـام الضيـف تطوعاً أولواجـب غير معين 

بـدون إذن مضيّفه.
٣ - صيام الولد تطوعاً بدون إذن والده.

مـن  الرابـع  القسـم  هـو  مـا  وأخيـرا،  فقـال: 
؟ م لصيـا ا

فقلـت: الصيـام المسـتحب، وهوفي سـائر أيام 
السـنة، غير مـا يجب صومـه أويحرم أويكـره، وقد 
تتفـاوت األيـام فـي درجـة فضيلـة الصـوم فيها عن 
غيرهـا، كمـا في صيام شـهر رجب وشـهر شـعبان 

الـذي أنا صائـم فيه.
فقـال: وهـل هنـاك شـروط يجـب أن تتوفر في 

المكلـف ألجـل الصيام المسـتحب؟
قلت: نعم، وهي:

 (١) أن ال يتسبب الصيام في تضرره صحياً.
ـر  تقصّ فيـه  سـفراً  مسـافراً  يكـون  ال  أن   (٢)

الصـالة.
 (٣) أن ال تكون المرأة حائضاً أونفساء.

(٤) أن ال يكـون علـى المكلـف قضـاء شـهر 
رمضـان.

فقـال: وإذا كان علـى المكلـف قضـاء رمضـان 
فهـل يحـق لـه أن ينوب عن ميـت في الصيـام تبرعاً 

أوبأجرة؟
الفريضـة  صـوم  فـي  ذلـك  لـه  يحـق  قلـت: 

. التطـوع  دون  رمضـان)  شـهر  (كقضـاء 
فقال: وكيف يؤتى بالصوم المستحب؟

قلـت: ال يختلف الصوم المسـتحب عن الصوم 
الواجب في شـهر رمضـان إالّ في بعـض أمور أذكر 

بعضها:
١- يجـوز التأخيـر فـي نيـة الصيام المسـتحب 
يكـن  لـم  إذا  هـذا  الشـمس،  غـروب  قبيـل  إلـى 
المكلـف قـد أتى بشـيء مـن المفطرات فـي نهاره، 
وال يضـرّ بـه أنه لـم يكن ناويـاً للصيام طيلـة النهار، 
أوأنـه كان عازمـاً علـى اإلفطـار مـادام لـم يتنـاول 

فعالً. المفطّـر 
٢- إن البقـاء علـى حـدث الجنابـة عمـداً إلـى 
آخـر الليـل ال يمنـع مـن الصـوم المسـتحب فـي 
النهـار، فمـن حصلت لـه جنابة في الليـل وهو يريد 
أن يصـوم في الغد اسـتحباباً ال يلزمـه - لكي يصح 

صومـه - أن يغتسـل قبـل طلـوع الفجر.
٣- إن الصائـم صياماً مسـتحباً يجوز له أن يلغي 
صيامـه متى شـاء قبل الظهر أوبعده وال شـيء عليه.
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قد  األخالقية  األمور  من  مجلة  أنّ  شك  ال 
ومن  النبوية،  والسنّة  الكريم  القرآن  إليها  أشار 
تعاىل  اهللا  فقد وصف  األمانة،  أداء  تلك األخالق 
ويؤدوهنا  أماناهتم،  يرعون  م  بأهنّ املؤمنني  عباده 
مْ  هِ دِ هْ عَ ِمْ وَ انَاهتِ َمَ مْ ألِ ينَ هُ ذِ الَّ حق األداء, فقال:﴿وَ
هبا  أمرهم  ما  بعد  آية٨٩).  ﴾(املؤمنون:  ونَ اعُ رَ
انَاتِ  َمَ األْ وا  دُّ تُؤَ أَن  مْ  كُ رُ أْمُ يَ اهللا  بقوله: ﴿إِنَّ  سابقاً 
املباركة  السنّة  ويف  آية٥٨).  ا﴾(النساء:  لِهَ أَهْ  ٰ إِىلَ
 النبي عن  روي  فقد  أيضاً  عليها  احلث  ورد 
ن  مَ ائتمنك، وال ختن  ن  مَ إىل  األمانة  «أدِ  قال:  أنّه 

خانك»(اخلالف، الطويس:ص٣٥٦).
ولو  األمانة  «أدوا  قال:   الصادق وعن 
الصدوق:  عيل»(اهلداية،  بن  احلسني  قاتل  إىل 
هبا  الوفاء  جيب  األمانة  أنّ  عىل  يدل  مما  ص٥٠). 

سواء للبار والفاجر، وهذا يدل عىل املنزلة الكبرية 
التي وضعها اهللا تعاىل هلذه الصفة األخالقية وعظم 

مكانتها عنده.

أي بني

جتسيد  أفضل  الصفة  هذه  د  جسّ ن  مَ وخري 
هونبينا حممد؛ إذ عرف  منذ الصغر هبذه الصفة 
(الصادق األمني)، حتى قومه  بـ  ب بني قومه  ولقّ
الذين يعادونه مل ينفوا عنه تلك الصفة، فام أعظمك 
هو  التي  الصفات  باقي  عن  فضالً  اهللا،  رسول  يا 
الفرد األكمل يف اتصافه هبا بني البرش من لدن آدم 

وحتى آخر مولود يولد عىل وجه البسيطة.
حاجة األمة إىل األمانة:

األمانة  إىل  احلاجة  بأمس  اليوم  األمة  إنّ 
والوفاء هبا؛ ألهنا تعكس ثقافة األمة وحضارهتا من 
خالل التزامها، وبقدر ما تعلو أخالق األمة تعلو 
أعداؤها  ويتحري  هلا،  األنظار  وتلفت  حضارهتا، 
فيها، وبقدر ما تنحط أخالقها وتضيع قيمها تنحط 
حضارهتا، وتذهب هيبتها بني األمم، وكم سادت 
بتمسكها  كافرة وعلت عىل غريها  كانت  ولو  أمة 
بمحاسن األخالق كالعدل وحفظ احلقوق وغريه، 

ÈŸ˜à¸\;flÁÅ’\;∫;Ï›]Ÿ¯\
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وكم ذلّت أمة ولوكانت مسلمة وضاعت وقهرت 
بتضييعها لتلكم األخالق، فإذا شاعت يف املجتمع 
والعدل  واألمانة  الصدق  من  احلسنة  األخالق 
وقويت  احلقوق،  وحفظت  الناس،  أمن  والنصح 
الرذيلة،  وقلت  املجتمع،  أفراد  بني  املحبة  أوارص 
وإذا  اإلسالم،  شوكة  وقويت  الفضيلة،  وزادت 
واخليانة،  الكذب،  من  السيئة  األخالق  شاعت 
األمن،  واختل  املجتمع  فسد  والغش،  والظلم، 
أفراد  بني  القطيعة  وانترشت  احلقوق،  وضاعت 
أهلها،  نفوس  يف  الرشيعة  وضعفت  املجتمع، 
سنوات  الناس  عىل  فـ«سيأيت  املوازين،  وانقلبت 
فيها  ويكذب  الكاذب،  فيها  يصدق  خداعة؛ 
الصادق، ويؤمتن فيها اخلائن، وخيون فيها األمني، 
يا  الرويبضة  ومن  قيل:  الرويبضة،  فيها  وينطق 
أمر  يف  يتكلم  التافه  الرجل  قال:  اهللا؟!  رسول 

العامة»(كنز العامل، املتقي اهلندي: ج١٤، ص٢١٦).
أنواع األمانة   

فيه  باب األمانة يف اإلسالم واسعٌ يدخل  إنّ 
حقوق  يف  األمانة  أمران:  األمانة  وأصل  الكثري، 
اهللا تعاىل واألمانة يف حقوق البرش، وفيام يأيت أهم 

صور األمانة يف اإلسالم: 
األمانة الكرب: هي األمانة التي محلها البرش 
ين اإلسالميّ وتتجىلّ  عىل ظهورهم، أَال وهي الدّ
به  ك  التمسّ خالل  من  ين  الدّ يف  األمانة  صور 
والتزام تعاليمه من غري خداعٍ أونفاقٍ أوكلل ومن 
ين بني البرش كافّة كام األنبياء،  خالل نرش هذا الدّ
ل:  املطوّ حيح  الصّ احلديث  يف   اهللا رسول  قال 

خرب  يأتيني  السامء  يف  من  أمني  وأنا  تأمنونني  «أال 
السامء صباحا ومساء»(بحار األنوار، املجليس: ج٩٣، 

ص٧١).

ة عامّ  أمانة األعراض: وتكون من خالل العفّ
ليس للمرء حقٌّ فيه، وحفظ اللسان من النيل بيشءٍ 
وأن  الغيبة،  وحتّى  املحصنات  كقذف  بسوء  منها 
الفاحشة.  ارتكاب  من  وعرضه  نفسه  املرء  حيفظ 
أمانة العمل: وهي أن يؤدّي املرء عمله عىل أكمل 
قال  يتقنه،  ما ال  يتقنه ويرتك  بام  يعمل  وأن  وجه، 
ةَ  اعَ تَظِرِ السَّ ةُ فانْ تِ األمانَ يِّعَ رسول اهللا: «إذا ضُ
نِدَ  أُسْ : إذا  سولَ اهللا؟ قالَ تُها يا رَ : كيفَ إضاعَ قالَ
عيون  »(عمدت  ةَ اعَ السَّ تَظِرِ  فانْ لِهِ  أهْ غريِ  إىل  رُ  األمْ

صحاح األخبار، ابن البطريق: ص٤٢٣). 

بكتامهنا،  األمانة  وتكون  األرسار:  أمانة 
ها وأعظمها  وإفصاحها يعدّ من اخليانة، ومن أشدّ
وجيّة، وقد روي عن  عىل اهللا هي أرسار البيوت الزّ
النبي أنه قال: «إنّ من رشّ الناس عند اهللا منزلة 
إليه،  وتفيض  املرأة  إىل  يفيض  الرجل  القيامة  يوم 
ج٧،  الثاين:  الشهيد  اإلفهام،  ها»(مسالك  رسّ ينرش  ثمّ 

ص٢٤). 

طاملا  املرء  هبا  يكلّف  التي  وهي  الولد:  أمانة 
يصبح له ولد، فرتبيته وتنشئته عىل مكارم األخالق 

أمانةٌ علّقت برقبة والديه.
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يتعالـى بعـض أوليـاء األمـور علـى عرش 
ة فـي واليته علـى بناته،  كتاتوريـة واالسـتبداديّ الدّ
ـن يشـاء، دون  ج مـن يشـاء ويمنـع عمّ فتـراه يـزوّ
أن يكـون لبناتـه الخيـرة مـن أمرهـم، حتّـى وإن 
واج  كلّـف بناتـه كلّهـا أوبعضهـا الحرمان مـن الزّ
العمـر كلّـه! بـل األدهى من ذلـك واألمـر هو أن 
ـرعية  يتولّـى علـى البنـات من ليس لـه الوالية الشّ
، كاإلخـوة واألعمـام واألخـوال أوأبنـاء  عليهـنَّ
األعمـام! فتـر بعضهـم يوقـف تزويـج البنـت 
هـا، أوأنّ هـذه البنـت لـذاك االبـن  إال البـن عمّ
 قـد تعيّنـت وخصصـت لـه مـن صغرهمـا، فتر
يشـة اللّطيفـة التـي تتقاذفهـا تيّـارات  البنـت كالرّ
ـور الظّالمية  الهـواء مـن هنـا وهنـاك، وهـذه الصّ
رنـا أنّها قد تالشـت وانقضـى أمدها  كنـا قـد تصوّ
مـع هـذا االنفتـاح العصـري، وذهبـت مـن غيـر 
رجعـة، لكـن بعـض أولئـك البعيدين عـن مفهوم 
كلّ  بأيديهـم  أنّ  روا  تصـوّ ـرعية  الشّ األب  واليـة 
هـي  إرادتهـم  وإنّ  أواألخـت،  البنـت  رات  مقـدّ
ـا  اإلرادة المطلقـة علـى بناتهـم أوأخواتهـم، ممّ
تسـببت هذه األفـكار االسـتبدادية في تركـة ثقيلة 
علـى كاهـل المجتمـع، وخلّفـت أعـداداً كثيـرة 
مـن العوانـس البريئات، بـل البعض منهـنّ فارقنَ 

الحيـاةَ دون زواج!

وهذه المشـكلة تعالج برجـوع أولياء األمور 
ـرة  المطهّ المعصومـة  ـنّة  والسُّ القـرآن  ثقافـة  إلـى 
والتّسـليمات)،  التّحيـات  آالف  أصحابهـا  (علـى 
وأنّهـم ال  الواليـة،  تلـك  واالطّـالع علـى حجـم 
يحـقّ لهـم تأخير الخاطـب الكفؤ المؤمـن، وأن ال 
يجبـروا بناتهـم وأخواتهم على زوج ال ينسـجم مع 
؛ ألن ذلك سيتسـبّب في فسـاد في األرض  رغبتهـنّ
رنـا منـه النّبـيُّ األكـرم فـي قولـه: «إِذا  كمـا حذّ
م)  يكُ تَهُ يَخطُـبُ (إلَ هُ وأَمانَ نَ دِينـَ ـوْ ن تَرضَ ـم مَ كُ جاءَ
األَرضِ  فـي  ةٌ  فِتنـَ ـن  تَكُ لُـوهُ  تَفعَ ال  إِنْ   ، ـوهُ جُ وِّ فَزَ
ج١٠٣،  المجلسـي:  األنـوار،  »(بحـار  كبيرٌ وفَسـادٌ 
برئيلُ  لَ جَ ضـا: «نَـزَ نـا الرِّ ص٣٧٢)، وقـالَ إمامُ

ئُكَ  قرِ بَّـكَ يُ ، إنّ رَ ـدُ : يـا محمّ  فقـالَ يّ علـى النّبـِ
ـةِ  لَ نزِ ـنَ النّسـاءِ بمَ : إنّ األبـكارَ مِ ، ويقـولُ ـالمَ السّ
هُ إالّ  واءَ لَ ثمرُ فـال دَ عَ الَّ ، فإذا أينـَ رِ ـجَ ـرِ على الشَّ ثمَ الَّ
، وإنّ  يحُ هُ الرِّ تْ يَّرَ ، وغَ ـمسُ هُ الشَّ تْ ـدَ اجتِناؤهُ وإالّ أَفسَ
نَّ  هُ واءَ لَ كُ النسـاءُ فـال دَ كـنَ ما تُـدرِ األبـكارَ إذا أدرَ
ـدَ  عِ ، فَصَ ةُ تنـَ ـنَّ الفِ ـنْ علَيهِ ـم يُؤمَ ، وإالّ لَ ـولُ إالّ البُعُ
م  هُ ـعَ النـاسَ ثُـمّ أعلَمَ مَ نبَـرَ فَجَ رسـولُ اللـه المِ
»(البحـار، المجلسـي: ج١٦،  رَ اللهُ عـزّ وجـلّ بهِ مـا أمَ

ص٢٢٣).

القوارير
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قراءة في كتاب

المؤلف: أبوعلي أحمد بن محمد مسكويه
أينما  عنها  يبحث  المؤمن  طلبة  هي  الحكمة 
 :وجدها أخذها كما ورد في قول أمير المؤمنين
أفواهِ  ن  ولَومِ ذوها  فَخُ  ، نٍ ؤمِ مُ لِّ  كُ ةُ  ضالَّ ةُ  كمَ «الحِ
 - الريشهري  محمد   - الحكمة  »(ميزان  نافِقينَ المُ
ابن  كتب  المنطلق  هذا  ومن   ،(٦٧١ ص   -  ١ ج 
مسكوية كتابه الرائع هذا واسماه الحكمة الخالدة 
والهند  الفرس  حكم  مؤلفه  فيه  انتقى  كتاب  وهو 
وجعل  المحدثين  اإلسالميين  وحكم  والروم 
لكتابه خاتمة بمثابة خالصة معرفيه أخذ فيها أقوال 
أثر  العامري، وما  افالطون الحكيم، وأبي الحسن 
الجاحظ  كتابات  من  شيئاً  وكذلك  آداب  من  عنه 
كالم  وكل  الحكمة    تحرّ وقد  متفرقة،  وحكما 
يستمتع  معرفية  موسوعة  كتابه  فكان  حكمي، 
ومعارفها  الشعوب  حكم  تحري  في  فيها  المطالع 
في  ومشاربها  الحياة  في  مذاهبها  اختالف  على 
كان   - لبزرجمهر  حكمة  ينقل  فهومثال  الفكر، 
وقد  عالما  حكيماً  ورجال  ألنوشيروان  وزيرا 
األدب  في  الهامة  األعمال  بعض  في  اسمه  ذكر 
وتنسب  الشاهنامة.  في  األخص  وعلی  الفارسي، 

عن  قوله  فينقل  واألمثال،  الحكم  من  الكثير  إليه 
الجهال:  طباع  من  خصال  سبع  الجهال:  طباع 
حق،  غير  في  واإلعطاء  شيء،  غير  في  الغضب 
هم  عدوّ بين  يفرقون  وال  بأنفسهم،  المعرفة  وقلة 
وطلب  المجاملة  لألشرار-  والتصنّع  وصديقهم، 
وحسن  نفع،  غير  في  الكالم  وكثرة  رضاهم- 
فيه  ينقل  كالم  .وهذا  بأهل  لذلك  ليس  بمن  الظن 
ثقافة حكيم من أمة الفرس وفي موضع أخر ينقل 
اإلغريق  حكيم  قول  منها  اإلغريق،  حكم  من  نبذاً 
أرسطو طاليس: لكل إنسان حاجة ،وإلى كل حاجة 
سبيل، من أصابه انجح ومن أخطأه خاب. وحاجة 
اإلنسان خير الدنيا واآلخرة، والسبيل إلى إدراكها 
إلى  ومستفاد..  غريزي،  نوعان  والعقل  العقل، 
لطالب  نافعة  مشوقة  رحلة  والكتاب  كالمه  آخر 
ثقافات  على  االطالع  في  والراغبين  المعارف 
الدكتور عبد  األمم والشعوب وقد قدم له األستاذ 
الرحمن بدوي مقدمة ضافية من ٦٤صفحة أضاف 

فيها لقيمة الكتاب وفائدته قيمة وفائدة إضافية.
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مساحة ود

أتقول  ألعرابي:  األصمعي  قال 
الشعر؟ .. قال األعرابي: أنا ابن أمه وأبيه.

أصعب  قافية  يجد  فلم  األصمعي  فغضب 
 ،( وْ (لَ مثل  قبلها  ما  المفتوح  الواوالساكنة  من 

قال فقلت: أكمل، فقال: هات
فقال األصمعي:

قــــومٌ عهــدناهـــم
سقـاهم الله من الــنو

فأجاب األعرابي:
النوتألأل في دجا ليلةٍ

حـالــكة مظلـمةٍ لـو
فقال األصمعي: لوماذا؟

فقال األعرابي:
لوسار فيها فارس النثنى

على بـه األرض منـطــو
قال األصمعي: منطوماذا؟

األعرابي:
منطوِ الكشح هضيم الحشا

كالبـاز ينقــض من الجــو
قال األصمعي: الجوماذا؟

األعرابي:
جوالسما والريح تعــلوبه

فاشتم ريح األرض فاعـلو
األصمعي: اعلوماذا؟
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األعرابي:
فاعلوا لما عيل من صبره

فصـار نحــوالقـوم ينعو
األصمعي: ينعوماذا؟

األعرابي:
ينعورجاالً للقنا شرعت

كفيت بمـا القوا ويلـقوا
األصمعي: يلقوا ماذا؟

األعرابي:
إن كنت ال تفهم ما قلته

فـأنت عنـدي رجـل بو
األصمعي: بوماذا؟

األعرابي:
البوسلخ قد حشي جلده

بأظــلف قــرنين تقـم أو
األصمعي: أوْ ماذا؟

األعرابي:
أوأضرب الرأس بصيوانةٍ

تقــول في ضــربتهـا قـو
قوماذا،  أقول  أن  فخشيت  األصمعي:  قال 

فيأخذ العصى ويضربني!! 



١٥/ رمضان المبارك / سنة (٣هـ)
والدة موالنا الحسن بن علي المجتبى



٥ / شعبان المعظم / سنة (٣٨هـ)
والدة اإلمام علي بن الحسين زين العابدين


