هلل
* َه َذا َخ ْل ُق ا ِ
* َم ْن ُه ُم األبدال ؟!
* ظاهرة التسوّل
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ف َم ْن؟
َم ْن َش ّر َ

ِمن جت ّليات االصطفاء الذي شاءته اإلرادة اإلهلية
أن تكون والدة أمري املؤمنني يف الكعبة املع ّظمة،
اختص هبا دون َم ْن سواه،
فهي َمنقب ٌة عظيم ٌة وفضيل ٌة
ّ
فقد ُروي عن العباس بن عبد املطلب ويزيد بن
قعنب قاالّ :
(أن فاطمة بنت أسد ملا جاءها الطلق
دعت بدعاء فرأ ْينا
وهي قرب الكعبة املع ّظمة،
ْ
وغابت
ودخلت فيه
البيت قد انفتح من ظهره،
ْ
ْ
والتزقت بإذن اهلل،
عادت الفتحة
عن أبصارنا ،ثم
ْ
ْ
دخلت فيه،
وبعدها انفتح البيت من املوضع الذي
ْ
فخرجت وعيل عىل يدهيا) أمايل الطويس :ص ،705
ْ
لك ّن الروح العدائية لدى أعداء أمري املؤمنني
وحساده مل ْ تواف ْقها هذه احلقيقة ،لذا حاولوا نسبة
ّ
ِ
ذلك الفضل حلكيم بن حزام بأنه َم ْن ُولد فيها،
فحاربوا األد ّلة التارخيية الواردة من كال الطرفني،
إلثارة الشكوك حول هذه الفضيلة ورصف األنظار
وسمو ًا فكان
عنها ،وما زاد ذلك اإلمامّ إل رفع ًة
ّ
كالشمس ال تسرت بالسحاب.
ومل يقترص ذكر الوالدة عىل الروايات فحسبْ ،بل
حتى يف األدعية والزيارات املأثورة عن األئمة،
عن اإلمام الصادق أنه قال« :السالم عليك يا من
فت به مكّة السالم عليك يا من ُولد يف الكعبة...،
ش ْ
ُّ

السالم عىل املخصوص بالطاهرة التق ّية ابنة املختار،
املولود يف البيت ذي األستار »..البحار ،العالمة
شفت الكعبة املع ّظمة
املجليس :ج ،100ص  ،374وقد ُ ّ
بأن وردت كلمة التطهري يف حق ّ
بوالدتهْ ،
كل من
اإلمام والكعبة املع ّظمة ،بإذهاب الدنس عنهام
ِ
يم َوإِ ْس َم ِع َيل َأ ْن َط ِّه َرا
فقال تعاىلَ :
و َع ِهدْ نَا إِ َل إِ ْب َراه َ
ِ
ِ ِ
ب
َب ْيت َي البقرة ،125 :وقوله :إِن ََّم ُي ِريدُ اللَُّ ل ُي ْذه َ
َعنْكُم الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
ت َو ُي َط ِّه َرك ُْم َت ْط ِه ًريا
ُ ِّ ْ َ ْ
َْ
األحزاب ،33 :وعيل من أهل البيت ،فهاتان اآليتان
تثبتان أن الكعبة واإلمام قد ُأذهب عنهم الدنس
و ُط ّهرا ،لكن يف اآلية األوىل جرى تطهري الكعبة
املع ّظمة عىل يد إبراهيم وإسامعيل من األوثان
والنجاسات وأحشاء الذبائح التي تُرمى فيها ،أما يف
اآلية الثانية كان التطهري ألمري املؤمنني ،ال عىل
يد أحد من البرش بل باإلرادة اإلهلية ،فوالدة من كان
تطهريه من اهلل تعاىل  -وهو أمري املؤمنني - يف
من كان تطهريه من البرش  -وهو مكة املع ّظمة -
ترشف الكعبة املع ّظمة
ترشيف له ،وهذه من نكات ّ
بوالدة أمري املؤمنني فيها.
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قطاف

َه َذا َخ ْل ُق اهلل
ينبغي عىل اإلنسان أن يتفكّر ويتأ ّمل يف ّ
كل شاردة وواردة ،يتأ ّمل يف حركاته وسكناته،

ويتأمل يف كل ما حييط به ،ألن ّ
ألن تلك التأ ّمالت تبعث يف النفس نورانية اإليامن باهلل تعاىل،
ال عىل قدرة اخلالق واإليامن به ،وهذا ما أشارت إليه اآلية الكريمةَ  :أ َف َل َينْ ُظ ُر َ
وتشكّل دلي ً
ون
البِ ِل َكي َ ِ
ال َب ِ
ف ُرفِ َع ْتَ ،وإِ َل ِْ
إِ َل ْ ِ
ف ن ُِص َب ْتَ ،وإِ َل ْالَ ْر ِ
ف
ض َك ْي َ
ال َك ْي َ
الس َم ِء َك ْي َ
ْ
ف ُخل َق ْتَ ،وإِ َل َّ
ْت ُم َذك ٌِّر الغاشيةْ ،21:بل ر ّبام يكون التأ ّمل والتد ّبر والتفكّر حتى يف
ُسطِ َح ْتَ ،ف َذك ِّْر إِن ََّم َأن َ
القضايا البسيطة كاألكل والرشب ،فيستطيع اإلنسان أن ال يأكل كام تأكل األنعام  -أقصد

جمرد ملء املعدة بالطعام  -بل جيعل من طعامه طريق ًا للتأ ّمل يف أفضال اهلل وقدرته وعظمته،
ّ
قال تعاىلَ  :ف ْل َينْ ُظ ْر ْ ِ
نس ُ
ان إِ َل َط َع ِام ِه عبس ،24:النظر هنا هو التم ّعن والتد ّبر -وليس
ال َ

اإلبصار بجارحة العني  -لتكون براهني عىل وجوده سبحانه وترصيفه لألمور وإدارهتا ،قال
تعاىل :وما َأنْز َل اللَُّ ِمن السم ِء ِمن م ٍ
اء َف َأ ْح َيا بِ ِه ْالَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو ِ َتا َو َب َّث فِ َيها ِم ْن ك ُِّل َدا َّب ٍة
َ َ َ
ْ َ
َ َّ َ
ِ
ض َلَي ٍ
وت ِ ِ
الس َح ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
الر َي ِ
ون البقرة،164 :
اب ا ُْل َس َّخ ِر َب ْ َ
الس َمء َو ْالَ ْر ِ َ
ي َّ
اح َو َّ
َصيف ِّ
َ ْ
بل حتى التفاوت واالختالف يف أنواع الفواكه واخلرض تبع ًا الختالف املواسم ونتاجها ،وما

ّ
فيها من مواد غذائية تفيد اجلسم البرشي ودوامهّ ،
ولكل نوع ّ
لذته ونكهته
لكل فصل وموسم،

وفائدته وهذه من نعم اهلل ،واإلنسان يرغب يف التنويع وترك رتابة اليشء الواحد ،كام قيل
ملوسىَ .. :لن نَص ِب َع َل َطعا ٍم و ِ
اح ٍد َفا ْد ُع َلنَا َر َّب َك ُي ِْر ْج َلنَا ِمَّا ُتنْبِ ُت ْالَ ْر ُض ِم ْن َب ْق ِل َها
َ َ
ْ ْ َ
ِ
ِ
ومها وعَدَ ِسها وبص ِلها َق َال َأتَس َتب ِد ُل َ ِ
ِ
ِ ِ
صا
ْ ْ
َ ََ َ َ
َوق َّثائ َها َو ُف َ َ
ون ا َّلذي ُه َو َأ ْدنَى بِا َّلذي ُه َو َخ ْ ٌي ْاهبِ ُطوا م ْ ً
بتنوع املحاصيل وإال َمل َل ْلناها كام ّ
مل قوم
َفإِ َّن َلك ُْم َما َس َأ ْلت ُْم البقرة ،61:لذا ّ
تفضل اهلل علينا ّ

موسى طعام اجلنة وحلواها ومها امل ّن والسلوى.
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قراءة في كتاب

الرسول االعظم والتنمية البرشية
 الرتاحم أنموذج ًا -املؤلف هو السيد حممد صادق ابن آية اهلل السيد حممد
رضا املوسوي اخلرسان ،ولد عام 1388هـ املوافق
1968م يف النجف االرشف .درس املقدمات وواصلها
بمرحلة السطوح وحرض البحث اخلارج يف االصول لدى
اية اهلل الشيخ مريزا عيل الغروي ،ويف الفقه لدى كل
من املرجع االعىل اية اهلل العظمى السيد السيستاين
واية اهلل والده .واستفاد منهام يف علم الرجال و قرأ أكثر
من دورة حديثية عىل والده ،وقام بتدريس املقدّ مات
ثم السطوح وهو أستاذ املكاسب والرسائل والكفاية،
والتفسري والعقائد.
له عدة مؤ ّلفات فقهية وعقائدية وأخالقية .وله مشاركاته يف العديد من املؤمترات.
يقع الكتاب يف  70صفحة من القطع املتوسط س َّطر الباحث فيه مقدّ مة البحث وثالثة فصول وخامتة،
حتدّ ث الفصل األول عن نشأة التنمية وامتدادها التارخيي كنظرية وممارسة ،وكتب يف هذا الفصل ص21
(ولكن مفهوم التنمية يف االسالم ،قد تقدّ م عىل أولئك يف ُأطروحته ،من حيث تأكيده عىل ان ّ التنمية
البرشية لإلنسان وباإلنسان لنفسه الفاعلة ومعارفه املتغرية وقدراته املتجددة بعدما كانت التنمية حمفزة
عىل اجلد واملثابرة والكامل واالتقان وسائر حاالت اإلنامء الشاملة واملتكاملة واملرتبطة بحركة املجتمع،
وبالتايل فهو ليس بجديد عليه ،ولو مل يرد كمصطلح فيه وما زال عىل اشتقاقه اللغوي).
ويف الفصل الثاين تك ّلم عن التنمية البرشية يف املفهومني القرآين والنبوي .وجاء يف ص( 34وقد ادرك
املبعوث مبكرا امهية تغيري حياة االنسان وتطويرها اىل االفضل يف عملية شاملة ومتعدّ دة اجلوانب
ومستمرة ّ
ألن اإلنسان هو املحور يف عمليات التغيري واإلصالح).
ّ
ويف الفصل الثالث بحث الكاتب عنوان الرتاحم يف احلديث الرشيف ،جاء يف ص( 58واتساق ًا مع
هذا املبدأ كان الغرض مما ُروي عن رسول اهلل يف الرتاحم ،لكونه افضل وسيلة للتعايش يف املجتمع،
بام يوجده من فرص نجاح الفرد يف كسب اآلخر ،والعمل عىل املشرتكات بينهام وتطوير العالقة معه
وتنميتها).
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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التنمية البشرية

مية َّ
َر َج ٌب َو َت ْن ُ
ات
الذ ِ
شهر العبادية الثالثة وهي (شهر
تتم ّيز األَ ُ
رجب وشهر شعبان وشهر رمضان) باألَجواء
العبادية ِ
واإليامنية املتميزة ،حيث يعلن فيها عن
بدء املوسم العبادي اخلاص للمؤمنني بمجرد
ٍ
صب وثبوت هالله،
دخول شهر
رجب األَ ِّ
و ُي ْؤ ِذن ببدء تطبيق فقرات ذلك الربنامج
ُ
رسول اهلل
العبادي الكبري ،الذي جاء به
ُ
وأهل بيته الطاهرين.

العبادي اخلاص) ال يعني
وقولنا (املوسم
ّ
ذلك َأن العبادة والطاعة هلا مواسم و َأوقات،
وختلو عن باقي األَيام واألَوقاتّ ،
كل ،فإِن
الزمان
عبادة اهلل تعاىل وطاعته ال تعرف َّ
واملكان ،وال ت ِ
َعرف َأوقات ًا دون َأوقات ،وهي
عامة ت ُع ّم مجيع َأوقاتنا وساعاتنا ،لك ّن اهلل تعاىل
جعل هلا َأوقات ًا خمصوص ًة ،و َأ ّيام ًا معدودةً ،ألنه
خاصة ،وأودع فيها إِجاب َة
تعاىل حباها بحبوة ّ
ور ْف َع الدرجات،
الدعاء ،وتزايدَ الثوابَ ،
فهي هبذا الوصف قد مت ّيزت عن غريها من
األَيام من هذه اجلهة.
وال بأس أن نشري إىل أن مقصودنا من
ش َع استحباهبا يف
(العبادة) هي كل عبادة ُ ِّ
شهر رجب األَصب ،كالعبادة البدنية مثل
الصالة املستح ّبةَ ،أو العبادة الروح ّية كالصيام.
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نعود إىل عنوان مقالتنا (رجب وتنمية
الذات) ،ونقول:
إن تفعيل احلالة العبادية يف شهر رجب
نجاح عىل مستويني:
األَصب ينتج عنها
ٌ
املستوى األول (الفردي) :ونعني به:
انرشاح النفس وراحتها وطمأنينتها ،وهذا
املستوى واضح ملن بارش العبادة وعانقها
وخامرها يف نفسه ،فإنه جيد الراحة والسعادة
واالنرشاح الواسع يف صدره ،ويلتمس
ساريره،
الطمأنينة النفسية بداخله ،وتتفتّح َأ
ُ
ّ
ألن العبادة يف حال إقامتها بالشكل الصحيح

باعثة عىل القرب اإلهلي والزلفى لديه ،وهذا
بحدِّ ِ
كبري يف سبيل عالج النفس
ذاته
ٌ
مكسب ٌ
من آالمها وكدرها.
إذن :تعمل عىل تطهري الذات
فالعبادة ْ
ِ
اإلنسانية من ّ
املعوقات ،وتساهم
كل تلك
ّ
بإنقاذها من خمتلف األَمراض النفسية
واألَخالقية ،وتُسهم يف َأن يكون املحتوى
الداخيل للفرد مطابق ًا للمظهر والسلوك
ٍ
كامل بني
اخلارجي ،ويف حتقيق انسجا ٍم
الشخصية وبني ِ
الق َيم واملبادئ السامية ،كام
حب الكامل والتسامي الذي
تعمل عىل غرس ّ
يدفع اإلنسان إىل التعايل ،وتوجيه نظره إىل

املثل األعىل املتح ّقق يف الكامالت اإلهليةّ ،
ألن
العبادة ممارسة إنسانية جا ّدة إللغاء األَنانية
والتحرر من
إلغا ًء تام ًا من وجود اإلنسان،
ّ
قيودها ،واخلروج من سجنها الض ّيق الذي
يشدّ ِ
اإلنسان إِليه ويستعبده.
ُقوي إِرادة
ومن آثار العبادة َأيض ًا َأهنا ت ّ
النفس وتص ّلبها يف ِ
اإليامن ،فالتنازل عن ّ
لذة
النوم يف ليل الشتاء البارد ،والصوم يف موسم
قوة الروح
احلار الطويل ،يزيدان من ّ
الصيف ّ
ِ
سباب
وصالبتها ،مّا ُت ِّهد تلك العبادات َأ َ
االنتصار عىل النفس ،ومن َث ّم السيطرة عىل
الشهوات.
ّ
عنارص
وكل ما ذكرناه من آثار للعبادة هي
ٌ
تنمي
كفيل ٌة لتحقيق النجاح ،وهي َأ ٌ
سباب ّ
ِ
ِ
احلياة ،وتصنع
وحركته يف
نشاط اإلنسان
التفاؤل والتطلع نحو املستقبل املطلوب.
املستوى الثاين (اجلامعي) :وللعبادة
مهمة ،تنعكس عىل
آثار اجتامعية و َأخالقية ّ
حياة املجتمع البرشي وتؤ ّثر عىل عالقاته

ِ
اإلنسانية املختلفة ،فالعبادة والشعور هباُ ،ت ّرر
ِ
حب املال
اإلنسان من الشهوات ،ومن سيطرة ّ
ومجعه وتكديسه ،مما يبعث يف نفس ِ
اإلنسان
حب اآلخرين ومساعدهتم واالهتامم بشؤوهنم،
ّ
ومن ثم تكون هنالك تنمية اجتامعية ،حت ِّفز عىل
النهوض باملجتمع صوب النجاح يف القضاء
هم مشاكله وهي الفقر.
عىل َأ ّ
والشعور بالعبودية هلل ُيشعر اإلنسان باملساواة
والعدل بني الناس ،ألَهنم مجيع ًا متساوون
يف صفة العبودية هلل الواحد األحد ،لذا فإِن
املجتمع الذي تسود فيه العبادة والعبودية هلل ال
جيد الناس فيه غاية يف احلياة غري اهلل ،وال يمأل
آفاق نفوسهم يشء غري العبودية هلل ،فيح ّطم
الناس حينذاك أصنام العبوديات املختلفة ،صنم
املال ،والشهوة ،واجلاه ،والسلطة ،والكربياء...
إلخ ،ليكونوا أحرار ًا كام ُخلقوا.
إِذن :تنشيط العبد بالعبادة يف هذا الشهر
املبارك هو تنشيط لقوى ِ
اإلنسان الذهنية
والبدنية ،وحماولة لألخذ به صوب النجاحات
الدنيوية واألُخروية.
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عقيدتي

َم ْن ُه ُم األبدال ؟!
جاء يف املعجم الوسيط مادة (بدل):
الزهاد،
ج ُع َبدَ ْل َو َب ِديل ،و هم ُّ
األبدالْ َ :
و ال ُع َّباد ،و األولياء املخلصني هلل.
و يف علم الرجال ُيعترب عَدُّ الراوي من

األبدال َمدح ًا من الدرجة العليا يصل
ال نجدُ َّ
إىل درجة التوثيق ،فمث ً
أن الشيخ

قال« :صدقوا ،األبدال األوصياء،

جعلهم اهلل َع َّز و َج َّل يف األرض َبدَ َل
األنبياء ،إذ رفع األنبياء وختمهم
بمحمد »بحار األنوار :ج، 27ص 48

الثاين :أصحاب األئمة:

وورد يف الدعاء املروي عن أم داود،

الطويس قال عن حجر بن عدي عن اإلمام الصادق ،يف النصف من
الكندي( :و كان من األبدال) الرجال ،رجب ،قوله:
الشيخ الطويس :ص 61

ِ
وم ْن تت ُّبع الروايات وأخبار أهل
أن كلمة األبدال است ِ
البيت نجدُ ّ
لت
ُعم ْ

ٍ
معان:
يف عدّ ة

خواص
األول :األئمة املعصومني أو
ّ
أصحاهبم:
فقد ُر ِو َي عن اخلالد بن اهليثم الفاريس

أنه قال :قلت أليب احلسن الرضاّ 
إن
الناس يزعمون ّ
فم ْن
أن يف األرض أبداالًَ ،
هؤالء األبدال؟
8
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ـهم َص ِّل َعىل ُمَمد َو ِ
آل ُم َ َّمد،
َّ
( َال ّل ُ َّ
َو ْار َح ْم ُم َ َّمد ًا َو َآل ُم َ َّمدَ ،و ِ
بار ْك َعىل ُم َ َّمد
َو ِ
ْت َعىل
بارك َ
آل ُم َ َّمد ،كَام َص َّل ْي َت َو َر ِ ْ
ح َت َو َ
ِ
اِ ْبراهيم َو ِ
ـه َّم
آل اِ ْب
راهيم ان ََّك َحيدٌ َميدٌ َ ،ال ّل ُ
َ
َ
الشه ِ
ِ
ِ ِ
داء
الس َعداء َو ُّ َ
َص ِّل َع َل االَْ ْوصياء َو ُّ
ِ ِ
ـهم َص ِّل َع َل االَْ ْب ِ
دال
َو َائ َّمة ْالُدىَ ،ال ّل ُ َّ
اح وا ْلعب ِ
ِ
صني
اد َوا ُْل ْخ ِل َ
الس ّي ِ َ ُ ّ
َواالَْ ْوتاد َو ُّ
ِ ِ ِ
الزه ِ
اد َو َا ْه ِل ِ
اجلدِّ َواالْ ْجتهاد )،البحار
َو ُّ ّ
ج، 27ص ،48قال صاحب البحارُ :يتمل

ْ
أن يكون املراد باألبدال يف الدعاء خواص

أصحاب األئمة.

الثالث :بعض أصحاب االمام املهدي

املنتظر خاصة:

روى طارق بن شهاب عن حذيفة قال:

سمعت رسول اهلل يقول« :إذا كان
عند خروج القائم ينادي ٍ
مناد من السامء
ّأيا الناس قطع عنكم مدة اجلبارين ،و ويل
األمر خري أمة حممد ،فاحلقوا بمكة،

فيخرج النجباء من مرص ،واألبدال من

الشام ،وعصائب العراق ،رهبان بالليل

زبر احلديد،
ليوث بالنهار ،كأن
قلوبم َ
َ
فيبايعونه بني الركن واملقام »...بحار األنوار:
ج ،52ص 304

َو ُر ِو َي عن جابر اجلعفي أنه قال :قال

أبو جعفر الباقر« :يبايع القائم بني

فيقيم ما شاء اهلل أن يقيم»

الغيبة ،للشيخ

الطويس:ص. 476

الثالث  :النخبة الصاحلني من املؤمنني:

و ّ
يدل عليه قول أمري املؤمنني عيل

بن أيب طالب أ َّن ُه قال :قال رسول
اهللَ « :م ْن َدعا للمؤمنني و املؤمنات يف
كل يوم مخس ًا وعرشين مرة ،ن ََزع اهللُ ِ
ّ
الغ َّل
َ
َ
من صدرهَ ،و َك َت ُبه من األبدال إن شاء اهلل»
اجلعفريات ،حممد بن حممد بن األشعث الكويف:

ص223

ومن جمموع الروايات نستطيع القول

معنى عا ٌّم يشمل
أن مفردة األبدال هلا
ً
الصفوة اإليامنية والنخبة املتم ّيزة يف

ّ
كل عرص ،وهذا املعنى العام يكون له
مصاديق متعدّ دة ،أبرز هذه املصاديق هم

اخلواص من
ثم
الركن واملقام ثالثامئة ونيف ،عدّ ة أهل
ُ
األئمة املعصومونّ ،
ّ
ثم املؤمنون اخلُ َّلص.
بدر ،فيهم النجباء من أهل مرص ،واألبدال أصحاهبمّ ،
من أهل الشام ،واألخيار من أهل العراق،
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نحن نقص عليك

يـه يـا َأب ِ
قـال تعـاىل :إِ ْذ َق َ ِ ِ
ـت ِل َ َت ْع ُبـدُ َما
ـال لَبِ َ َ
ِ
صر َو َل ُي ْغنِـي َعن َ
ْـك َشـ ْي ًئا * َيـا
َل َي ْس َ
ـم ُع َو َل ُي ْب ُ
َأب ِ
ـت إِ ِّن َقـدْ َجـا َء ِن ِمـ َن ا ْل ِع ْل ِم َمـا َل ْ َي ْأتِ َ
ـك َفاتَّبِ ْعنِي
َ
ـويا * يـا َأب ِ
ِ ِ
الشـ ْي َط َ
ـت َل َت ْع ُب ِد َّ
ان
صا ًطـا َس ِ ًّ َ َ
َأ ْهـد َك َ
ح ِ ِ
ان ك َ
الشـ ْي َط َ
إِ َّن َّ
ـن َعص ًّيـا مريـم41:
َان لِ َّلر ْ َ
يظهـر مـن اآليـات الكريمـة ّ
أن النبـي
إبراهيـم اختـذ لـه طريقتين للحديـث مـع

عمـه ،األوىل :طريقـة الوضوح واملح ّبـة واالحرتام
ّ
فقـال( :يـا ِ
أبـت) ،الثانيـة :التحذيـر واإلنذار

مـن عاقبـة عبـادة األصنـام حيـث يقـول لـهَ :
ل
َتعب ِ
ح ِ
ان ك َ
الشـ ْي َط َ
الشـ ْي َط َ
ان إِ َّن َّ
ـد َّ
ـن َع ِص ًّيـا
َان لِ َّلر ْ َ
ُْ
مريـمَ  41:فاتَّبِ ْعنِي َأ ْه ِد َك ِصا ًطا َس ِ
ـو ًّيامريم43:
َ
ِ
ح ِن َف َتك َ
ـاف َأ ْن َي َم َّس َ
ُون
إِ ِّن َأ َخ ُ
الر ْ َ
ـك َع َذ ٌ
اب مـ َن َّ
لشـي َ ِ ِ
ِ
طان َول ًّيامريـم45:
ل َّ ْ
مل يكـن الـرد الـذي تل ّقـاه النبـي إبراهيـم

لعمـه ،بـل كانـت سـمته التهديد،
مشـاهب ًا خلطابـه ّ

لكـن النبـي املرشـد وبقلبـه الواسـع قـال:
س َ
ـك َس َأ ْسـ َت ْغ ِف ُر َل َ
لا ٌم َع َل ْي َ
ـك َر ِّب مريـم.47:
َ
أخـذ النبـي إبراهيـم
دوره التبليغـي
َ
10
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واإلرشـادي حتـى مع أقـرب الناس إليـه ،فالقرابة

ال تنفـي احلاجـة اىل اهلدايـة واإلرشـاد ،وهو منهج

قـرآين عمـل بـه نب ّينـا األكـرم ،قـال تعـاىل:
ِ
ِ
يرت َ
و ْأ ُم ْر
َك ْالَ ْق َربِ َ
َ
ني الشـعراءَ ،214:
و َأنْذ ْر َعش َ
ـك بِالص َ ِ
َأ ْه َل َ
بر َع َل ْي َهـا طـه.132 :
َّ
لاة َو ْ
اص َط ِ ْ
القـران الكريـم ير ّبينـا على أن نأخـذ دورنـا يف

جمـال املوعظـة واإلرشـاد ،ومل يقتصر هـذا الـدور

على األنبيـاء واألولياء بل تعدّ ى إىل ّ
كل من يشـغل
مسـؤوليةٌ ،
كل حسـب موقعـه ودوره ،الوالدان مع
أبنائهـم واملعلـم مـع تالمذتـه وهكـذا باقـي فئات

املجتمـع ،مسـتفيد ًا مـن احلديث الرشيـف ُ ك ُّلك ُْم
ِ ِ ِ
ن َرع َّيتـه عـوايل اللآيل،
ُـم َم ْسـؤول َعـ ْ
َرا ٍع َو ُك ُّلك ْ
اإلحسـائي :ج ،1ص.51

بـأب أو أخٍ أو ٍ
أحدُ نا ٍ
بأحد من
العبرة :لو ابتُلى َ

أقربائـه ،أنـه يعتنـق عقيدة فاسـدة ،فكيـف يتعامل
االبـن املؤمـن أو األخ املؤمـن مـع هكـذا حالـة؟

هنـا ُي َع ّل ُمنـا القـران الكريـم هبـذه القصـص كيـف
نتحـاور مـع اآلخريـن بـأدب واحترام ،وإرجـاع

النـاس إىل فطرهتـم السـليمة ورشـدهم.

نافذة على العالم

ظاهرة التسوّل:
ألنا حالة مستهجنة ،ال سيام من القادرين عىل
حتاول مجيع الدول واألنظمة القضاء عىل ظاهرة
ّ
التسولّ ،

التكسب والعمل بكرامة بأن يتخذها مهنة وطريق ًا لكسب املال ،وال ختلو دولة أو جمتمع من هذه الظاهرة ،حتى

املتسولني يفرتشون الشوارع ،وهذا ليس باألمر الغريب ،لكن الغريب وجود مدارس
يف الدول املتقدّ مة نالحظ
ّ
املهمة!! ،هذا ما حدث يف اهلند ،مدرسة تَفتَح أبواهبا لتعليم األطفال
خترج املتسولني وتعدّ هم هلذه ّ
هلذه الظاهرة ّ

التسول.
الفقراء ف ّن
ّ

تقع هذه املدرسة يف قرية تسمى (غولغوليا) بوالية (اترانشال) اهلندية ،فريسل أهايل هذه القرية أطفاهلم إىل

التسول) ،وأبناء هذه
املدرسة ال لتعلم القراءة والكتابة والعلوم األخرى ،بل يتلقون فيها دروس ًا يف (أصول
ّ

يدربون أطفاهلم عليها
القرية معتادون عىل مهنة
ّ
التسول ،فهم يمتهنوهنا أ َب ًا عن َجدّ  ،وألربعة أجيال متتالية ،وهم ّ
ِ
حتسن
جيال بعد جيل ،واحلكومة م ّطلعة عىل ذلك وتَعدُ هم بتحسني أوضاعهم ولك ْن من دون جدوى ،فال ّ
معييش وال اجتامعي ،فال أحد يكرتث ملعاناهتم.
وتغي
ويف املدرسة خيضع التالميذ لتدريبات يومية عىل ف ّن االستجداء ،فيتع ّلمون فيها احلركات واأللفاظ ّ
رسلون بعدها إىل أماكن حمدّ دة ملامرسة املهنة ،والغالب منهم استهداف
قسامت الوجه الستعطاف اآلخرين ،و ُي َ

التسول فيها ،لتقويم معيشتهم وذوهيم ،وما يالحظ أن بعض تالميذ هذه املدرسة َي َو ّدون
القرى املجاورة ألجل
ّ

الذهاب ملدارس حقيقية ينهلون منها العلم واملعرفة لتحقيق أحالمهم ،وحتسني حياهتم اإلجتامعية ،فبسبب
ضعف الدخل وعدم استجابة السلطات املح ّلية ملطالبهم وإعانتهم عىل كسب لقمة العيش بطرق حتفظ كرامتهم

املتسولني يف بعض املدن املكت ّظة يقفون يف طابور منت َظم،
التسول ،ونالحظ
وإنسانيتهم ،يمتهن أبناء هذه القرية
ّ
ّ

أمام مطعم معني ،فيأيت مرتادوا املطعم فيطعموا معهم عدد ًا مع ّين ًا ،وهو مدعاة للتكافل والتآخي ،وحالة أخرى

املتسولني لغرض االستجداء يف مكان
تدعوا للتأ ّمل والتفكّر يف هنجهم لنظام غريب ،أال وهو عند اصطفاف
ّ
ما ،وبعد حصول َم ْن يف املقدّ مة عىل صدقة من شخص ما ،يصبح يف مؤخرة الطابور ليأخذ غريه مكانه وهكذا
التسول.
دواليك ،وإىل اآلن مل ينجح أي نظام يف العامل ملعاجلة ظاهرة
ّ
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عناقيد
املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

ال َع ْه ُد وال َيِم ْ ُ
ي
كنت ذاهب ًا لزيارة أمير المؤمنين ذات
ُ
يوم ،كان قد َبدَ ْت شيبتي وكبر سني ،فإذا بشاب
توجه لي بسؤال قائالً :يا عم قد
في مقتبل العمر ّ
اختلفت مع أصدقائي في مسألة عن الفرق بين
العهد واليمين ،وك ّفارة كل منهما لو لم يلتزم
المرء بهما فما الفرق بينهما؟
فقلت للشابْ :
وإن لم أك ْن من طلبة العلوم
الدينية ،إال أني بحكم اطالعي على الرسالة
العملية للسيد السيستاني وسؤالي لطلبة
العلم كلما سنحت لي عن المسائل الشرعية
أصبح لدي رصيد ال يستهان به من المعلومات
أقوم به نفسي وديني ،فيا ولدي ر ّد ًا
الدينية ما ّ
على سؤالك ،نقض العهد يعتبر من الكبائر.
فقال الشاب :أهو من الكبائر؟
قلت له :نعم ،هو من الذنوب العظيمة ،فإذا
ظن شخص أنّه قطع عهد ًا مع ّين ًا على نفسه
ّ
واطمأن بذلك ،وجب الوفاء به.
فقال الشاب :وإذا لم أطمئ ّن بتح ّقق العهد؟
أجبته :لم يجب.
12
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فقال الشاب لي :فكيف تكون صيغة العهد؟
قلت للشاب :يتح ّقق العهد بقولك( :عاهدت
الله أن أفعل كذا ،)..أو
(علي عهد الله بفعل
َّ
كذا ،)..فعندها يجب عليك االلتزام بما عاهدْ َت
يصح بدون صيغة محدّ دة.
عليه ،فال ّ
فقال الشاب :فما معنى العهد؟
قلت :معناه أن تلتزم بفعل شيء معين ،أو تركه
لله تعالى ،وبشروط معينة لو تح ّققت وجب
الوفاء به.
فقال الشاب :وما شروطه؟
قلت له :أن يكون بصيغة تشتمل على لفظ
«لله» أو ما يشابهه من أسمائه
المختصة به،
ّ
سواء أ ّداها باللغة العرب ّية أ ْم بغيرهاْ ،
وأن يكون
الشيء المعهود حسن ًا راجح ًا شرع ًا حين العمل،
ويشترط في الشخص ا ُل ِ
معاهد البلوغ ،والعقل،
عما تع ّلق به
واالختيار ،والقصد ،وعدم الحجر ّ
معاهد عليه مقدور ًا
عهده ،وأن يكون الشيء ا ُل َ
على اإليفاء به من قبل الم ِ
عاهدّ ،
يصح،
وإل لم
ّ
ُ
وإذا خالف إنسان عهده عامد ًا ،وجبت عليه

الك ّفارة.
فقال الشاب :وما كفارته؟
فأج ْب ُت الشاب :هي عتق رقبة أو إطعام ستّين
مسكين ًا أو صوم شهرين متتابعين.
فقال الشاب :هذا هو العهد وقد عرفته ،فما
اليمين؟
قلت :اليمين هو القسم ،ويشترك مع العهد
في أمور منها :أن يكون ال َق َسم بالله تعالى ،كما
العهد ،كقولك« :والله أو بالله أو تالله ألفع َل َّن»،
برب المصحف» ،أو غير ذلك ،وأن
أو « ُأ ْقسم ِّ
يكون ما أ ْق َس َم عليه مقدور ًا ومستطاع ًا حين
الوفاء به ،وراجح ًا شرع ًا ،ويكفي لو كان مباح ًا
إذا حلف أو أ ْق َسم على فعله لمصلحة دنيو ّية،
ولو كانت شخص ّية ،ويشترط في الحالف
التكليف والقصد واالختيار والعقل.
وال يتع ّلق اليمين أو القسم بفعل اإلنسان
اآلخر كقولك مخاطب ًا شخص ًا« :والله لتفعل َّن»،
وال بالزمن الماضي ،وال يترتب أي أثر على
يمين كهذا.

سم الولد إذا منعه أبوه،
كما ال ينعقد يمين أو َق ُ
الزوجة إذا منعها زوجها.
ويمين ّ
سم اإلنسان على
فقال الشاب لي :وهل َق ُ
صدق كالمه ،وهو صادق بالفعل ،محرم؟
قلت له :ليس
محرم ولكنّه مكروه ،نعم،
ّ
األيمان الكاذبة هي
المحرمة ،وتعتبر من
ّ
المعاصي الكبيرة.
فقال الشاب :ولو خالفت اليمين عامد ًا هل
علي؟
تجب الك ّفارة ّ
فقلت للشاب :تجب عليك الك ّفارة.
فقال الشاب :وهل تختلف عن ك ّفارة العهد
وما مقدارها؟
قلت له :نعم ،ففي اليمين عتق رقبة أو إطعام
عشرة مساكين أو كسوتهم ،ومع العجز عن
ذلك تصوم ثالثة ا ّيام متواليات.
فقال الشاب لي :شكر ًا لله ولك يا عم ونفع
بك.
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أي بني

نكرر التوبة؟!
ملاذا ّ
ملاذا يذنب اإلنسان ثم يتوب ثم يذنب ثم

يتوب؟

ملاذا كلام تاب اإلنسان عاد اىل الذنب؟

اإلنسان يصيل ويستغفر ويتوب ،ثم يعود اىل

الذنب من الغيبة والنظرات املشبوهة وعصيان
الوالدين وظلم العيال!

ملاذا ال يثبت ويصمد عىل التوبة!
اهلي ( َم ِال ُك َّل َم ُق ْل ُت َقدْ َص ُل َح ْت َ ِ
س َير ِت،
َو َق ُر َب ِم ْن َمَالِ ِ
ني َم ْ ِل ِسَ ،ع َر َض ْت ِل
س الت ََّّوابِ َ
ي ِخدْ َمتِ َك
َب ِل َّي ٌة َأ َزا َل ْت َقدَ ِميَ ،و َحا َل ْت َب ْينِي َو َب ْ َ
َس ِّي ِدي َل َع َّل َك َع ْن َبابِ َك َط َر ْدتَنِيَ ،و َع ْن ِخدْ َمتِ َك
نَحيتَنِي َأو َلع َّل َك ر َأيتَنِي مست ِ
َخ ّف ًا بِ َح ِّق َك
َ ْ
ْ َ
َّ ْ
ُ ْ
ِ
َف َأ ْق َص ْيتَني) مقطع من دعاء أيب محزة الثاميل ملاذا

أرص عىل الذنب وأعود له بعد التوبة؟
ّ
ُ
رص عىل
هناك أسباب
جتعل اإلنسان ُي ّ
الذنب:
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األول :سوء الرتبية ،إذا تر ّبى اإلنسان عىل

ْ
هيم
أن ال يبايل باخلطأ ،كلام يذنب قيل له ال ّ
سوف تصبح جيد ًا يف املستقبل ،كلام أذنب
تقلق! مل تفعل شيئ ًا كبري ًا هذا غبار
قيل يل ال ْ
بسيط ،سوف تبدّ ده الرياح وينتهي ،ك ّلام

تغتم ،هو أمر عابر
أذنب قيل له ال تفك ّْر وال ّ

وسيمر بسهولة ،فإذا تر ّبى عىل عدم املباالة
ُّ
رت جرأته عىل اهلل ،و َك ُثر اعتدائه
بالذنوب َك ُث ْ
عىل حرمات اهلل ،ألنه أصبح شخص ًا غري ٍ
مبال
ويتحمل هذا
بالذنوب واألخطاء واملعايص،
ّ

األمر اليسء أرسيت ،والذي علمني عىل هذا،

رحم اهلل والدين محال ولدمها عىل طاعة اهلل.
الثاين :ق ّل ُة احلياء من اهلل ،لعل الوالدين

ير ّبيان ولدمها عىل الطاعة ،لكنّه ُ
قليل احلياء
مع اهلل ،هو يستحي من الناس أمام أرسته
وصديقه لكنّه ال يستحي ْ
أن يرتكب الذنب

أمام اهلل ،فهو يتعامل مع اهلل بق ّلة احلياء ،وهو
ال يستحي من ر ّبه ،اىل متى! ( َأنَا َيا َر ِّب ا َّل ِذي
الَال َِءَ ،و َل ْ ُأ َر ِاق ْب َك ِف ا َْل َ
َل ْ َأ ْست َْح ِي َك ِف ْ
ألَ ،أنَا
ِ
احب الدَّ و ِ
اهي ا ْل ُع ْظ َم ٰىَ ،أنَا ا َّل ِذي َع َ ٰل َس ِّي ِد ِه
َ
َص ُ
ِ
الس َم ِءَ ،أنَا ا َّل ِذي
ْ
ت ْأَ ،أنَا ا َّلذي َع َص ْي ُت َج َّب َار َّ
اج َ َ
ِ
ال ِل ِ
الر َش ٰىَ ،أنَا ا َّل ِذي
يل ُّ
َأ ْع َط ْي ُت َع َ ٰل َم َعاص ْ َ
ش ُت ِ َبا َخ َر ْج ُت إِ َل ْي َها َأ ْس َع ٰى) مقطع من
ِح َ
ني ُب ِّ ْ
دعاء أيب محزة الثاميل كلام تقدّ م به العمر ازدادت
آن لإلنسان ْ
ذنوبه أما َ
أن يستحي من ربه.

الثالث :ضعف اخلوف من اهلل ،نحن نخاف

من الناس ومن األرسة ،لكنّا لو كنا نخاف
من اهلل خوف ًا حقيقي ًا ملا أقدمنا عىل املعايص
ّ
اف إِ ْن َع َص ْي ُت َر ِّب
بكل جرأة ُ ق ْل إِ ِّن َأ َخ ُ
اب َي ْو ٍم َعظِي ٍم األنعام 15:ورد عن اإلما ِم
َع َذ َ
ادقَ :خ ِ
الص ِ
ف اهلل كأن َّك تَرا ُهْ ،
ُنت
فإن ك َ
ّ
ُنت تَرى أ ّن ُه ال َي َ
ال تَرا ُه فإ َّن ُه َي َ
راكْ ،
راك َفقد
فإن ك َ

ُنت َت ْع َل ُم أ ّن ُه َي َ
رت ،و ْ
َت َت
إن ك َ
َك َف َ
است َ ْ
راك ُث َّم ْ

ِ
لوقني با َملعايص و َب َر ْز َت َل ُه ِبا َفقد
عن ا َمل ْخ
َ
أه َو ِن النّاظِري َن إ َل َ
يك) بحار األنوار:
َج َع ْل َت ُه يف َحدِّ ْ
ج ،70ص386

الرابع :ضعف اإلرادة ،اإلنسان لو امتلك

إرادة قوية لوقف أمام شهوته وغريزته ،لكنّه
ال يملك شجاع ًة وعزم ًا وإراد ًة كي ُيقلع عن
فمجرد أن تعرض له معصية ينقاد
املعصية،
ّ
و َأ َّما َم ْن
وراء نفسه ويسرتسل وراء شهوايت َ
اف َم َقا َم َر ِّب ِه َو َنَى النَّ ْف َس َع ِن ْال َ َوى * َفإِ َّن
َخ َ
ْ ِ
النَّ َة ه َي ا َْل ْأ َوى النازعات41 - 40:
َ
ويف النهاية نقول العاقل هو الذي يغتنم
سنحت ،وهذا باب التوبة الواسع
الفرصة إذا
ْ

أكرب وأصدق فرصة وضعها اهلل تعاىل بني يدي
ْت ا َّلذي َفتَح َت لِ ِع ِ
عباده ِ
باد َك َبا َب ًا َإل
(إهلي َأن َ
ْ
لل ت َْو َب ًة
َع ْف ِو َك َس َّم ْي َت ُه الت َّْو َب َةَ ،ف ُق ْل َت( :تُو ُبوا َإل ا َِّ

ول ا ْل ِ
وح ًا)َ ،فام ُع ْذ ُر َم ْن َأ ْغ َف َل ُد ُخ َ
باب َب ْعدَ
ن َُص َ
َفت ِ
ْح ِه ).مقطع من مناجاة التائبني
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القوارير

وج َّ
ُخ ُر ُ
وجة
الز ِ
حق َّ
ني ِّ
بَ
وج ُ
وح ِّر َّيِة املَ ْرَأِة
الز ِ
عن َأمالي الصدوق ،في خبر مناهي النبي :
الزوجية واألَحكام الشرعية
من ُجملة الحقوق َّ
عز َّ
وجل على الزوجة هي حرمة
التي َأوجبها الل ُه َّ
خروجها من بيت زوجها إِ ّل بإِ ِ
ذنه (راجع الفتاوى
الميسرة ،ص.)311
المرأ ُة ِمن
َخر َج َ
(ن ََهى -رسول اللهَ -أ ْن ت ُ
غير إِ ِ
يتها بِ ِ
ذن َز ِ
َب ِ
وجها ،فإِ ْن َخ َر َج ْت َل َعنَها ك ُُّل َم َل ٍك
ٍ
في الس ِ
شيء تَمر ِ
عليه من ِ
الج ِن ِ
واإل ِ
ماء ،وك ُُّل
نس
ُ ُّ
َّ
حتَّى ت ِ
َرج َع إلى َب ِ
يتها) بحار األنوار :ج ،100ص243
وهنا ْيأتي سؤال:
َأال َيتعارض ذلك
الحق الزوجي مع حقوق
ّ
المرأة كإِنسان له
الحرية في خروجه ودخوله،
ّ
وسفره وحضره ،وغير ذلك؟
قبل ِ
اإلجابة على السؤال ننوه إِلى َأن حكم
حرمة الخروج من بيت الزوجية ليس مطلق ًا
وفي جميع األَحوال ،بل له استثناءات عديدة،
ِ
فهو مث ً
ال ال يشمل الخروج
باإلذن الصريح أو
غير الصريح ،أو الخروج ألَداء الواجب شرع ًا
َأو عقالً ،كالخروج للحج الواجبَ ،أو الخروج
لمراجعة الطبيبَ ،أو لضرورات أخرى.
وكذلك ال يشمل حكم الحرمة فيما إِذا نشز
ِ
وج
بمعاشرته لزوجته ،كما لو َظ َلمها ح ّقهاَ ،أو
َّ
الز ُ
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منعها َن َفقتهاَ ،أو لم ُيقار ْبها َأكثر من َأربعة َأشهر،
َأو غير ذلك.
سبب ُحرمة
يلوح باالحتمال َأ َّن
وربما
َ
ُ
ِ
الخروج :إِ َّن اإلسالم َأراد بتشريعاته الزوجية َأن
يحافظ على الكيان الزوجي من َأ ِّي خطر ُيهدّ د ُه،
ومن تلك األَخطار :هو ُح ّرية المرأة المطلقة في
ِ
خروجها من البيت،
فخروجها من ا َلبيت بال إِذن
منه س ُيدْ ِخ ُل ُّ
الشكوك والظنون عليه بمدى قدرة
ِ ِ
الجو الخارجيَ ،أو
الزوجة على حفظ نفسها في ِّ
ُ
مدى قدرتها على عد ِم التَّم ُّيعَ ،أو ُربما
يدخل
شخص َأجنبي على ِّ
خط العالقات الشخصية
ٌ
ِ
الزوجيةَ ،أو يكون خروجها
العاطفية لحياتِهم َّ
يتس ّبب بتس ّيب األَطفال وضياع تربيتهم ،وهذه
سباب منطقي ٌة معقول ٌة لجعل زمام خروجها
كلها َأ ٌ
بيد الزوج.
ِ
ومنه يمكن تفسير حكمة َل ِ
عن
الحديث على
من خرجت من دون ِ
إذن ِ
زوجها ،والريب إنه
على مراتب.

طب وتكنولوجيا

ضا ً في
ما هي أكثر الفاكهة والخضار انخفا ً
السعرات الحرارية؟
تحتوي الفواكه والخضار على العناصر ما عليك سوى اتّخاذ الخيارات الصحيحة في

وكميتها ،وإليكم
الغذائية التي تدعم وظائف الجسد اليومية ،انتقاء نوعية الخضار والفواكه ّ

وتساعد في الحدّ من خطر اإلصابة بسرطانات تفاصيلها:
معينة ،وهي منخفضة الدهون والسعرات

 -فواكه منخفضة الكربوهيدرات :البطيخ،

ولكن على األشخاص الذين يريدون فقدان

 -الخضروات منخفضة الكربوهيدرات:

الحرارية ،وكذلك تساعد على فقدان الوزن ،التوت ،الشمام ،األفوكادو ،الخوخ.

الوزن الحذر من تناول الفواكه والخضروات الخيار ،الخس ،الكرفس ،الفطر األبيض،
إذا كانوا يحاولون خفض استهالكهم السبانخ ،السلق السويسري ،البروكلي ،فلفل

للكربوهيدرات ،فهي تحتوي على الكثير من حلو ،الكوسا ،القرنبيط ،الهليون ،براعم
السكر والكربوهيدرات ،ولكن هذا ال يعتبر الفصفصة أو البِ ْـر ِسـيم الحجازي ،الفجل،
ألن الفواكه والخضار الجرجير ،البندورة أو الطماطم.
سبب ًا لتجنّب تناولك لهاَّ ،
كميات مختلفة من الكربوهيدرات،
تحتوي على ّ

تطبيق (دعوى اليماني) من التطبيقات المميزة في
سوق التطبيقات العقائدية للمذهب الشيعي ِ
اإلمامي،
لما لهذه الشخصية  -اليماني المذكور في األخبار  -من َأهمية في
ثقافة المنتظرين ِ
مهمة
إلمام العصر والزمان ، إِذ ُيعدُّ ذلك عالمة ّ
ضت
تعر ْ
من عالمات الظهور المبارك ،لك ّن هذه الشخصية المباركة ّ
للتشويه واال ّدعاء الكاذب من قبل بعض مدّ عي اليمانية ،مما دفع
بمركز الدراسات التخصصية في ِ
اإلمام المهدي الى إِصدار تطبيق
خاص بتلك الشخصية المباركة ،وإِثرائها بالمعلومات الصحيحة،
ودفع الشبهات عنها ،وإِسقاط ِ
من ا ّدعاها بهتان ًا وزور ًا.
ومهمة ،كحقل الفتاوى الخاصة
احتوى التطبيق على حقول مميزة
ّ
بالشخصية المباركة ،وحقل الكتب وحقل المقاالت الخاصة بالثقافة اليمانية ،كما احتوى على
حقلي الصوتيات والمرئيات المخصوصة بالشخصية الميمونة.
وحمل التطبيق
فسارع بتحميله ،وال يفوتك التعرف على اليماني بشخصه وصفته وزمن ظهورهّ ،
على نظام ( ،)IOSأو نظام ( ،)ANDROIDوال تنسونا من الدعاء.
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مساحة ود

كانت سبب ًا في نَج ِ
احه..
قصيد ٌة
َ
ْ َ َ

بعد انتهاء امتحان مادة البالغة ،قام األستاذ

(بشير) بتصحيح أوراق اإلجابة ،وكعادته ،ما إن

يمسك الورقة حتى يبدأ إجابة السؤال األول ثم
الثاني وهكذا ،وفي بعض األحيان يالحظ أن بعض
الطالب يترك سؤاالً ،أو سؤالين ،من دون إجابة،

ع ّلق ُت ُه َ
باحل ْب ِل َحتّى َين َْش َ
ف!

ِ
مدير أحد مستشفيات األمراض العقلية أن
َعل َم ُ

أحد املرىض أنقذ حياة مريض آخر رمى نفسه
بالنهر حماوال االنتحار ،فاستدعاه إىل مكتبه ،وقال

وهو أمر معتاد ،إال أن الذي أثار استغرابه ،وأبدى

له :إن ترصفك البطويل حيتم علينا أن نسمح لك

ولم يجب فيها على أي سؤال ،ووضع بدل اإلجابة

أنقذته انتحر بعد ذلك ،بأن شنق نفسه بحبل ،قال

دهشته ،ورقة إجابة ألحد الطالب ،تركها خالية،

بالعودة إىل منزلك ،واملؤسف أن الرجل الذي

القصيدة التالية:

املريض :ال يا سيدي ،مل ينتحر ،أنا علقته باحلبل

ْ
ْ
أبشـير ْ
األمل؟
العمـل؟
قل لي ما
واليـأس قد بلغَ
ُ
ُ
ِ
ِ
نح أو َس َع ْ
صوت
وفزعـت ِم ْن
ـل
ُ
المراقب ْ
تنح َ
إن ْ

ُ
ُ
ْ
البطــل
ويصـول صوالت
ويجـول بين صفوفنا،
ٍ
ال يا أخـي ،ما ك ُّ
أبشيـر مهـــ ً
ُــح ْل
ُـل مــسألة تـ َ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
البــالغـة مــا قت َْل
ـن
فــم َن البـالغة نـاف ٌع ،وم َ

ٍ
طــالـب ،وأنا ور َّبـي لـ َْم أز َْل
كـنـت أبـلدَ
ُ
قــدْ

ِ
بدون َح ْ
َ
ـل
أتتــك إجـابــتي فيها الســـؤال
إذا
دعها وصحح غيرهاِ ،
والصفر ض ْع ُه على َع َج ْ
ـل!
ِّ
فما كان من األستاذ بشير إال أن أعطاه درجة

النجاح في مادة البالغة ،ألن الهدف الذي يسعى
لتحقيقه من خالل تدريسه لمادة البالغة متوفر
في هذا الطالب ،الذي استطاع نظم هذه القصيدة

الطريفة والبديعة.
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حتى ينشف!

ذكاء من نو ٍع َخاص..
ٌ
الصديق :هل تعرف لماذا يضع األطباء

كمامة على وجوهم أثناء العملية الجراحية؟
الذكي :حتى ال يتعرف عليهم أحد عندما

تفشل العملية!

