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قضية ورأي

هدم قبور البقيع
املكان احلقيقي لألئمة -حيا ًة وموت ًا وغياب ًا

 هو قلوب املؤمنني األوفياء من أتباعهم ،وملاكان املساس بمقامهم يف تلك القلوب متعذر ًا عىل
أعدائهم؛ مالوا إىل القمع والقوة والقسوة يف التعامل

مع شيعتهم تارة ،ومع قبورهم وأرضحتهم املقدسة
تار ًة أخرى.

مرتني،
لقد ُهدّ مت قبور األئمة يف البقيع ّ

فعندما كانت بداية حكم آل سعود يف احلجاز كانت

األفكار الوهابية مسيطرة عىل هذا احلكم وادعى

علامؤهم بأن البناء عىل القبور ُي َعدّ من الرشك

التي هدمها الوهابيون ،ومنها قبور أئمة البقيع،
وساعدهم يف ذلك العلامء باإلضافة إىل التربعات
السخ ّية واألرضحة اجلاهزة التي كانت تأيت من كافة

أنحاء العامل اإلسالمي.
اهلدم الثاين

الوهاب ّيون ْ
أن ُيظهروا مربر ًا وعذر ًا لعملهم
أراد ّ

يف هدم قباب أئمة املسلمني وأرضحتهم ،وإنكار

فحرضوا علامء املدينة عىل
فضلها وفضل أهلهاّ ،
إصدار فتوى هبدم ّ
كل بناء عىل األرضحة ،وبالفعل
صدر اإلفتاء لكنه مل ُين ّفذ ّإل بعد سقوط الدولة

والوثنية ،عندها أمر حاكم القوم قومه بتنفيذ أمر

العثامنية ،حيث قام ابن سعود وبالتعاون مع بريطانيا

1220هـ ،هذا هو اهلدم األول.

وقاموا بمجزرة دموية قتل فيها عدد كبري من رجال

النية الطاهرة ،وتم ذلك يف عام
هدم تلك القباب ّ
إعادة البناء

بقيت قبور البقيع مهدّ مة حتى سقوط دولة
ْ
آل سعود عىل يد دولة العثامنيني ،بعد ْ
أن ارتفعت

وترية املطالبات الشعبية بتحرير األماكن املقدّ سة

من القيود السعودية ،وإعادة اهليبة واالحرتام إليها

كام كانت فيه عىل الدوام .وعندما دخلوا املدينة
املنورة أعادوا عامرهتا وقاموا ببناء اآلثار اإلسالمية

بالقضاء عىل الدولة العثامنية ،ثم دخلوا املدينة املنورة
الدين.

ويف الثامن من شهر شوال عام 1344هـ،

توجهوا مر ًة أخرى إىل قبور البقيع ،فهدّ موا قباهبا
توجهوا إىل قرب
بصورة كاملة ،وبالوقت نفسه
ّ
الرسول األكرم ،حماولني هدمه ،لوال ردود أفعال
واستنكار الدول اإلسالمية والعربية.
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قطاف

كرامة ر ّد الشمس ألمري املؤمنني
خالِ ُق ك ُِّل َش ٍء وهو ا ْلو ِ
احلي الق ّيومَ ،
احدُ
ْ َ ُ َ َ
سمع ًا وطاعة ،للملك اجل ّبار ّ

ارالرعد.16:
ا ْل َق َّه ُ

كرام ًة ملوالي إمام اإلنس واجلان ،أمري املؤمنني من األولني واآلخرين ،موىل كل مؤمن ومؤمنة،

الشمس بلسان حاهلا ،عندما
باب مدينة علم املصطفى ،اإلمام عيل بن أيب طالب ،هكذا قالت
ُ
أمرها الباري عز وجل ْ
أمريها يريد أن ّ
يصل العرص
أن ترجع إىل ما كانت عليه قبل ساعات ،فإن َ

بإذن اهلل تعاىل.

و َّ
الش ْم ُس َ ْت ِري ُلِ ْس َت َق ٍّر َلَا َذلِ َك َت ْق ِد ُير ا ْل َع ِز ِيز
كام شاء اهلل تعاىل أن جيري قانون الكون بدقة عاليةَ :
ا ْل َع ِلي ِميس ،38:وشاء تعاىل ضمن هذا القانون أنه َ
ل َّ
الش ْم ُس َينْ َب ِغي َلَا َأ ْن تُدْ ِر َك ا ْل َق َم َر َو َل ال َّل ْي ُل
َسابِ ُق الن ََّه ِ
ار َوك ٌُّل ِف َف َل ٍك َي ْس َب ُح َ
ونيس.40:

يغي هذا النظام كرام ًة لول ّيه القائم بأمره الذي ال تأخذه
كذلك شاء اهلل ملك الساموات واألرض أن ّ
الَالِ ُق ا ْل َب ِ
وه َو اهلل ْ
ار ُئ ا ُْل َص ِّو ُر َل ُه ْالَ ْس َم ُء
يف اهلل لومة الئم ،فهو اهلل َ ف َّع ٌال َِّلا ُي ِريدُ  الربوج،16 :
ُ
ض وهو ا ْلع ِز ُيز ْ ِ
ِ
و َّ
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر َوالن ُُّجو َم
الس َم َوات َو ْالَ ْر ِ َ ُ َ َ
يماحلرشَ ،24:
الَك ُ
ال ْسنَى ُي َس ِّب ُح َل ُه َما ِف َّ
ُْ
مس َّخر ٍ
ات بِ َأ ْم ِر ِه َأ َل َل ُه ْ
ني األعراف.54:
الَ ْل ُق َو ْالَ ْم ُر َت َب َار َك اهلل َر ُّب ا ْل َعا َلِ َ
ُ َ َ

بعد كل هذا ،ما وجه االعرتاض عىل أفعال الباري عز وجل؟
املترصف يف مملكتهَ ،
ل ُي ْس َأ ُل َع َّم َي ْف َع ُل َو ُه ْم
َ ذلِك ُُم اهلل َر ُّبك ُْم َل ُه ا ُْل ْل ُكفاطر ،13:وهو
ّ
ُي ْس َأ ُل َ
وناألنبياء.23:
ل ْر ِ
ان َف َق َال َلَا َولِ ْ َ
الس َم ِء َو ِه َي ُد َخ ٌ
ض اِئْتِ َيا َط ْو ًعا
شاء اهلل تعاىل أن يترصف يف مملكتهُ  ،ث َّم ْ
است ََوى إِ َل َّ
فصلت.11:
َأ ْو ك َْر ًها َقا َلتَا َأ َت ْينَا َط ِائ ِع َ
نيّ 
َم َل َك و َأ َم َر ،فأطيع ،فعال َم االعرتاض؟ عىل األمر؟ أم عىل الطاعة؟
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قراءة في كتاب

جمموعة رسائل الصدوق
سميت هذه الرسائل باسم مؤلفها ،وهو الشيخ
حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه
ٌ
حافظ
القمي املعروف بالصدوق جليل القدر
بصري بالرجال ،ناقدٌ لألخبار مل ُي َر يف
لألحاديث
ٌ
القميني مثله يف حفظه وكثرة علمه ،له نحو ثالثامئة
ٍ
مصنف ،أشهرها (من ال حيرضه الفقيه) وهو من
أهم مصادر الشيعة يف الفقه.
ّ
كتب الشيخ الصدوق عدة رسائل يف
بعض منها يف كتاب ُأطلق عليه
األخالقُ ،جِع ٌ
(جمموعة رسائل الصدوق) وهي( :فضائل األشهر
الثالثة  -رجب وشعبان ورمضان  -وفضائل
الشيعة ،وصفات الشيعة ،واملواعظ ،ومصادقة
األخوان) ّ
ولكل رسالة منها ترقيم خاص لصفحاهتا.
كان منهج هذه الرسائل هو املنهج الروائي ،فكان يأيت بالروايات املسندة لكل فقرة أو معنى
يريد اخلوض فيه.
جاء يف رسالة فضائل األشهر الثالثة ص( :31حدثنا أيب رمحه اهلل قال :حدثنا أمحد بن
إدريس قال :حدثنا حممد بن حييى قال :حدثنا أبو جعفر أمحد بن عبد اهلل عن أبيه عن وهب بن
وهب عن الصادق جعفر بن حممد عن أبيه قال :ك َ
َان َع ِ ٌّلُ ي ْع ِج ُب ُه َأ ْن ُي َف ِّر َغ َن ْف َس ُه َأ ْر َب َع
ب ،و َلي َل َة ا ْل ِف ْط ِر ،و َلي َل َة النَّح ِر ،و َلي َل َة النِّص ِ
ٍ ِ
السن َِةَ :أ َّو َل َل ْي َل ٍة ِم ْن َر َج ٍ
ف ِم ْن َش ْع َب َ
ان).
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َل َيال م َن َّ
ومن رسالة (صفات الشيعة) صُ ...( :13م َ َّم ِد ْب ِن َع ِ ٍّلَ ق َال :إِن ََّم ِشي َع ُة َع ِ ٍّل
لحي ِ
ون ِف مودتِنَاَ ،ا ُْلت ََز ِاور َ ِ
ِ
َا ُْل َتب ِ
اذ ُل َ
اء َأ ْم ِرنَا ،إِ ْن َغ ِض ُبوا َل ْ َي ْظ ِل ُموا ،وإِ ْن
ون ِ ْ َ
ون ِف َوالَ َيتنَاَ ،ا ُْلت ََحا ُّب َ َ َ َّ
َ
ُ
س ُفوا ،بر َك ٌة َلِن جاورواِ ،
َر ُضوا َل ُي ْ ِ
وس ْل ٌم َلِ ْن َخا َل ُطوا).
ََ
ْ َ َُ
ْ
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التنمية البشرية

النقد البناء
ّ
أي مرشوع
إنساين لكي يكتسب نسبة من للتعريض باألشخاص.
إن ّ
ّ

نقدي،
النجاح البد أن يكون خاضع ًا لربنامج
ّ

3ـ النقد خارج عن النيات :فالنيات ِ
ع ْل ُم َهاّ
ّ

ّ
تكهنات
تتشخص موارد السلب واإلجياب يف ذلك ِعنْدَ َر ِّب -وال
كي
يصح أن ينقاد النقد وراء ّ
ّ
املرشوع من زوايا خمتلفة ،والذي يتابع الساحات الوهم ،وهذا فرع عن الذي قبله.
االجتامعية ،يرى مراكب الكثري عىل أمواج النقد

4ـ انتقاء األلفاظ اإلجيابيةَ :س ِمع أحد العلامء

فالن ّ
ٌ
ّ
كذاب ،فقال له :يا هذا،
يغذهيا االنفتاح واالنتشار يف سبل االتصاالت يو ًما أحد ًا يقول:

اكس ألفاظك أحسنَها ،وال تقل :كذاب ،ولكن
وتقنية املعلومات ،حتى ال جيد مرشوع ًا ثقافي ًا أو
ُ
قل :حديثه غري صحيح.
قت نسبة منه يف عاصفة النقد.
فكري ًا إال و َع ِل ْ
ّ
فإن النقد الصحيح أدا ٌة تقييمية وتقويمية،
إن دخول عنوان النقد يف مفردات الثقافة
ٍ
تبادل لوجهات النظر ،فينبغي عىل
العامة ،جعل املفكرين يقنّنون مجل ًة من أخالق ّيات تقوم عىل
ٍ
عامة تتوافق ومجيع الناقد قدر اإلمكان اختيار األلفاظ احلاكية عن
النقد البنّاء ،عىل شكل ُأ ُط ٍر
مناهج النقد ّإل بعض اجلزئيات اخلاصة بكل األخالق واألدب.
5ـ النقد عملية خاصة جزئية غالب ًا :فمن
منهج التي ال متنع من صناعة ُأ ُط ٍر عامة حيرص

الناقد عىل أن يلتزم هبا ،وال بأس أن نذكرها اخلطأ تعميم النقد اىل كل مفردات السلوك ،فال

يصح أن نتخىل عن ّ
كل أطروحات شخص ما
برتقيم ربام ال يمنع من التداخل غري املخل يف بيان
ّ

بجريرة فكرة خاطئة يف موضوع خاص ،بل ّ
لكل

فكرتنا:

خاص به.
بر :البد من تعيني هدف لعملية عمل نقدٌ
ٌّ
1ـ النقد ا ُمل َ َّ

هوى متبع أو جمرد
النقد ،بحيث ال يكون النقد
ً

6ـ النقد البنّاء عملية موضوعية :البد من

والتوجه
تقليد أو ميل لكالم أو فكرة غري مدروسة ،اتباع اخلطوات العلمية يف عملية النقد،
ّ
ٍ
ٍ
مذهب ،فإن هذا بام تقود األد ّلة والرباهني يف فكرة أو موضوع ما.
لشخص أو
بالتعصب
مرتبطة
ّ
ٍ
7ـ العدالة :جيب أن يكون الناقد عادالً فيام
إشكاالت كبرية.
يوقع الناقد يف
يتحول ينسبه وينقله من كالم ،فال يبرت جز ًءا منه ليدعم
كثري من النقد
ّ
2ـ نقد الفكرة فقطٌ :

يغي مناسبة
مساره من نقد الفكرة إىل السخرية بالذوات ،رأيه ،ويبتعد عن املغالطات ،وال ّ
ُ
وهذا ٌ
خطأ ،فإن النقد أدا ٌة لكشف احلقيقة ،ال أداة القول أو الفعل ،كأن يكون يف موضع مناسب،
6
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فينسبه إىل موضع آخر ،أو أن يستنتج الناقد أمر ًا

الناقد ّ ً
ملم باملفاهيم املتعلقة بمحل النزاع ،فقد ينقد

ملجرد النقد.
أن َيلوي عنق الفكرة ّ

صاحب الفكرة بعيد جد ًا عن مراد الناقد.

أو الزم ًا ال يلتزمه صاحب الفكرة ،وال ينبغي
املهم جد ّا أن يكون الناقد
8ـ احلياد ّية :من ّ

حياد ّيا ال كقول الشاعر:

وعني الرضا عن ّ
كل عيب كليل ٌة
ُ

فكرة ما بناء عىل مفهوم يذهب إليه هو ،ثم يظهر أن

رأي
10ـ جيب أن يعرف الناقد جيد ًا أن النقد ٌ
مضا ٌّد ،وجيب أن حيتمل ما احتمله األول من نقد
ٍ
صواب دائ ًام خاصة يف
آخر ،فليس الناقد عىل

ولك ّن عني السخط تبدي املساويا

املسائل اخلالفية؛ فهي وإن كانت حتتمل النقد ّإل

بحيادية تا ّمة ،واضع ًا الفكرة يف ميزان العقل
والعلم ،ال يف ميزان امليول والرغبات.

وأخريا فإن النقد بناء ال هدم ،ورقي ال

انحطاط ،وهو بمثابة تعاون مشرتك بني البرشية

ّ
بمحل النزاع ،حتى ال
الناقد عىل معرفة تا ّمة

يكون النقد متل ّبس ًا هبذه األخالقيات التي تزيد

بل جيب أن يتناول الفكرة التي ينقدها

9ـ تشخيص حمل النزاع :البد من كون

يتعدّ ى حمل النزاع إىل غريه ،كام ينبغي أن يكون

أنه يبقى لوجهة نظر أخرى مكان.

مجعاء لالرتقاء بأفكارها ومشاريعها ،فيجب أن
البناء قوة ومتانة.
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عقيدتي

طلب الدعاء من الميت
حياول البعض ممن َح َرم نفسه من والية

ربر ما هو عليه
أهل البيت أن يع ّلل وي ّ
من الضالل ،وذلك بنسبة العقائد الباطلة

ال يف ذلك ّ
ألتباعهم ،مستغ ً
كل قواه
اإلعالمية والفكرية ليثري الشبهات حول
مذهب احلق ،حتى يرصف الناس عن الدين

احلق ونرش األباطيل.

من تلك األباطيل القول بأن طلب الدعاء

رضب من الرشك باهلل.
من امليت
ٌ

وسيتّضح عند بيان األمر أن القائل بذلك

يعيش حالة غفلة علمية مستحكمة.
أوالً :هذه الشبهة مبنية عىل أن طلب
ٍ
حينئذ الرشك
الدعاء من الغري عبادة ،فيتحقق
بنسبتها لغري اهلل عز وجل ،وهي ليست

كذلك ،إذ لو كان طلب الدعاء من امليت
عبادة له ،فسيكون طلب الدعاء من احلي
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عبادة أيض ًا ،ألنا فرضناه عبادة بنفسه بغض

النظر عن خصوصية امليت أو احلي ،وعليه

إ ّما أن نقول ّ
املحرم،
أن احلالتني من الرشك
ّ

أو مها ليستا من الرشك ،أ ّما التفريق بينهام بأن
أمر باطل ال
نقبل إحدامها وننفي األُخرى ٌ
يقوم عىل الدليل والربهان.

وقد وردت أحاديث عند املسلمني

يف طلب الدعاء من النبي مثل حديث
ٍ
يدِّ ُ
ث َع ْن ُع ْث َم َن
األعمى عن ُخ َز ْي َم َة ْب ِن َثابِت ُ َ
ب ِن حنَي ٍ
ف ( َأ َّن َر ُج ًل َ ِ
ض ًيرا َأتَى النَّبِ َّي
ْ ُ ْ
َف َق َال َيا نَبِ َّي اهلل ا ْد ُع اللََّ َأ ْن ُي َعافِ َينِيَ ،ف َق َال:
إِ ْن ِش ْئ َت َأ َّخ ْر ُت َذلِ َكَ ،ف ُه َو َأ ْف َض ُل ِل ِخ َرتِ َك،
َوإِ ْن ِش ْئ َت َد َع ْو ُت َل َكَ ،ق َالَ :ل َب ْل ا ْد ُع اهلل
ِلَ ،ف َأ َم َر ُه َأ ْن َيت ََو َّض َأَ ،و َأ ْن ُي َص ِّل َر ْك َعت ْ ِ
َيَ ،و َأ ْن
َ
يدْ عو ِب َذا الدُّ ع ِ
(اللهم إِ ِّن َأ ْس َأ ُل َ
ك َو َأت ََو َّج ُه
اء:
َ
َّ
َ َُ َ
ك بِنَبِ ِّي َ
إِ َل ْي َ
م َّم ٍد َص َّل اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،نبِ ِّي
ك َُ

م َّمدُ إِ ِّن َأت ََو َّج ُه بِ َ
ك إِ َل َر ِّب ِف
ح ِةَ ،يا ُ َ
الر ْ َ
َّ
اجتِي َه ِذ ِهَ ،ف َت ْق ِض َوت َُش ِّف ُعنِي فِ ِيهَ ،وت َُش ِّف ُع ُه
َح َ
َان َي ُق ُ
ِ َّف) َق َالَ :فك َ
ول َه َذا ِم َر ًاراُ ،ث َّم َق َال َب ْعدُ :
ِ
ِ
يها َأ ْن ت َُش ِّف َعنِي فِ ِيهَ ،ق َالَ :ف َف َع َل
ب َأ َّن ف َ
َأ ْحس ُ
ب َأ) املستدرك عىل الصحيحني،
الر ُج ُلَ ،ف َ َ
َّ
للحاكم النيسابوري :ج،4ص458

والدليل عىل دعاء النبي له أنه ع ّلمه
(اللهم إِ ِّن َأ ْس َأ ُل َ
ك َو َأت ََو َّج ُه
أن يقول يف دعائه
َّ
ك بِنَبِ ِّي َ
إِ َل ْي َ
م َّم ٍد َص َّل اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َنبِ ِّي
ك َُ
م َّمدُ إِ ِّن َأت ََو َّج ُه بِ َ
ك إِ َل َر ِّب ِف
ح ِة َيا ُ َ
الر ْ َ
َّ
اجتِي َه ِذ ِه َف َت ْق ِض َوت َُش ِّف ُعنِي فِ ِيه َوت َُش ِّف ُع ُه
َح َ
ِ َّف) ومعنى( :اللهم ش ّفعه يف) أي :استجب

املجرد عن هذا االعتقاد
وأ ّما اخلضوع
ّ
فليس برشك ،كام لو اقرتن الدعاء باعتقاد ّ
أن

ٌ
إنسان ذو مقام ومنزلة عند اهلل تعاىل،
املدعو
َّ
ليتوسل به ويطلب منه الدعاء
فينطلق الداعي
ّ

له عند ر ّبه ،فال ُيعدّ ذلك خمالف ًا للتوحيد ،قال
و َل ْو َأ َّنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا
عز وجل يف حمكم كتابهَ :

َأ ْن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
اس َت ْغ َف َر َل ُ ُم
اس َت ْغ َف ُروا اهلل َو ْ
وك َف ْ
ِ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهلل ت ََّوا ًبا َرح ًيمالنساء.64 :
َّ

دعاءه يل.

ثاني ًا :عىل البناء نفسه نقول ليس ّ
كل

خضوع أو دعاء عبادة ،بل العبادة ما اقرتن

باعتقاد أن املدعو إل ٌه أو له صفات اإلله.
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نحن نقص عليك

أو كَا َّل ِذي َم َّر َع َل َق ْر َي ٍة َو ِه َي َخ ِ
او َي ٌة َع َل
ْ
ِ
ِ
ِ
ي ِيي َهذه اللُّ َب ْعدَ َم ْو ِ َتا َفأ َما َت ُه اللُّ
ُع ُروش َها َق َال أن ََّى ُ ْ
ِم َئ َة َعا ٍم ُث َّم َب َع َث ُه َق َال ك َْم َلبِ ْث َت َق َال َلبِ ْث ُت َي ْو ًما ْأو َب ْع َض
ِ
ِ
ِ
شابِ َك
َي ْو ٍم َق َال َبل َّلبِ ْث َت م َئ َة َعا ٍم َفان ُظ ْر إ َل َط َعام َك َو َ َ
ح ِار َك َولِن َْج َع َل َك آ َي ًة ِّللن ِ
َّاس َوان ُظ ْر
َل ْ َيت ََسنَّ ْه َوان ُظ ْر إِ َل ِ َ
الع َظا ِم َكي َ ِ
إِ َل ِ
ي َل ُه
ل ًم َف َل َّم َت َب َّ َ
ف نُنش ُز َها ُث َّم َنك ُْس َ
ْ
وها َ ْ
أن اللَّ َع َل ك ُِّل َ ٍ ِ
َق َال أ ْع َل ُم َّ
ير البقرة آية259 :
شء َقد ٌ
ْ

القصة

اآلية تتحدث عن قصة (عزير )ـ الذي هو
ن ّبي من أن ّبياء بني إِرسائيل عىل ٍ
صالح
قولَ ،أو عبدٌ
ٌ
ِ
عىل ٍ
قول َأخر ـ وقد خرج سائر ًا عىل
محاره ،فوصل إِىل
بلدة ووجدها مهجورة خاوية عىل عروشها ،وهذه
القرية وردت يف الروايات َأهنا بيت املقدس ،وورد

يف روايات َأخرى َأهنا القرية التي خرج منها األلوف
حذر املوت ،وقد تعجب عزير من َأ ّن َأهل ِ
هذه
ّ
القرية كيف يعودون إِىل احلياة ثانية يوم القيامة ،فأماته
اهلل ،وبعثه بعد مائة عام ،ومل يشعر عزيرَ بأنه مات
ملائة عام .ولك ّن اهلل َأخرب ُه بام لبث ،و َأراه َأ ّن طعامه
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الذي كان معه وهو (العنب ،والتني) مل ُي َصب بالتلف
َأو التغيري باإلرادة اإلهلية.

ومن ُل ْطف اهلل به َأنه َأراه عملية اإلحياء بأ ّم عينيه،
ِ
حيث َأراه كيف تعود احلياة إِىل
محاره ،فجعل ينظر إِىل

املتفرقة جتتمع إِليه ،وإِىل اللحم الذي
العظام البالية ّ
ذهب كيف يأتلف إِىل العظام من هنا وهناك ،وقام

محاره َأمامه كام كان من قبل مل يتغري منه شيئ ًا.

العربة من ِ
ِ
هذه القصة

الدروس كثرية يف هذه القصة التي تنقلها اآلية
ٍ
ٍ
واحد ،وهو ينبغي
درس
املباركة ،ولكن نقترص عىل

للمؤمن َأن يسعى جاهد ًا للحصول عىل َأعىل مراتب

العلم يف اهلل (عز وجل) وهو اليقني ،وك ّلام كان
اإلنسان إيامنه عن عل ٍم ويقني كان َأكثر قو ًة وثبات ًا ال
تزلزله عواصف التشكيك واالنحراف.

نافذة على العالم

قاض من نار:
ٍ
يف ّ
ظل أحداث القرن احلادي والعرشين ،ونحن نرى ا َلدَ نية وتطورها ،ولوازم قوامها وبقائها ،ومنها انتشار

للبت يف املخاصامت واالختالفات ،ولكنّنا نرى بعض
املحاكم القضائية يف أرجاء البالد إسالمية كانت أم غريهاّ ،

املجتمعات من البدو يف صحراء مرص الرشقية بمناطق وحمافظات سيناء واإلسامعيلية والرشقية ،تلجأ لتحكيم
ٍ
ٍ
بعتلة أخرى ،حلملها ،أو وضعها عىل النار
حديد عىل هيئة صحن مث ّبت
غريب ُيسمى (البِ ْش َعة) ـ وهي قطعة
دون إيذاء حاملها ـ ّ
حلل النزاعات ،واالهتامات ،والفصل يف قضايا الرشف وإثبات النسب ،وحوادث القتل

والرسقة ،دون تو ّفر األد ّلة عىل إدانة املتّهم أو براءته ،فهي وسيلة هتدف إىل إظهار احلقيقة التي غالب ًا ما يتعذر بياهنا
بوسيلة أخرى ،فتكون البِ ْش َعة حكام بني املتخاصمني ،ومن أشهر القرى املامرسة هلا قرية (رسابيوم) بمحافظة

اإلسامعيلية املرصية ،وفيها أشهر (ا ُملبشعون) ـ أشخاص متخصصون يف تنفيذ طريقتها ـ ،وآلية ذلك بأن جيلس
املتخاصامن أمام النار واجلمر ِ
امللتهب ،وتوضع (البِ ْش َعة) عىل تلك النار حتى تصبح قطع ًة محراء ،فيقوم (املبشع)

املوجهة إليه ،حتى يلعقها بلسانه ،فإذا أحدثت
اىل تقريبها من وجه املتهم بعد أداء القسم عىل كونه بريئ ًا من التهمة ّ

أذى يف لسان املتّهم وسلخته كان مذنب ًا ،ويعاقب ،وينجو من العقاب إن مل تسلخ لسانه ،وعُدّ بريئ ًا ،فهي
البشعة ً

تعمل عمل (جهاز كشف الكذب).

وعن طريق ا ُلبشع ،حتسم القضايا ال َع ِسة و ُي َعدّ قاضي ًا ال تُر ّد كلمته ،كام ّ
أن مهنته وراثية ،حتتكرها بعض

القبائل املع ّينة ،ويف العادة يكون من (رجال الدين) ،ويعتربونه من الصاحلني األتقياء ،ألن البشعة يف معتقد
القبليني هلا جانب روحي وديني ،وتُعقد البشعة ىف بيت املبشع ،أو عىل مقربة منه ،فيشد اخلصوم الرحال له مهام

طال السفر هبم ،ونفقات املبشع والسفر يتحملها الطرف اخلارس ،وقد ُأثبت علميا أن فكرهتا تعتمد عىل أن لسان
اإلنسان الطبيعي عليه سوائل كالريق واللعاب فيمتص حرارة احلديد الساخن فيتأثر تأثرا بسيطا ،اما اجلهاز

العصبي للشخص املتهم جيعل لسانه جافا من تلك السوائل ،فعندما يتعرض لسانه للكوي ينسلخ.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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عناقيد
املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

الذبح والنحر
في أحد األيام كنت أشتري بعض الطعام من أحد
األسواق جاء رجل وسأل صاحب المحل :هل
عندك دجاج مستورد من بالد إسالمية؟
أجاب البائع :ال ،عندي دجاج مستورد من البرازيل
هذا الشهر.
قال الرجل :ال أثق أنه ذبح على الطريقة اإلسالمية.
علمت من خالل الحوار بين الرجلين أن األديان
تختلف في طريقة ذبح الحيوانات ،وأن ما أراه من
الذبح عند القصاب أو بائع الدجاج في سوقنا فإنه
على طريقة الدين اإلسالمي ،لكني تساءلت في
نفسي :ما هي الطريقة الخاصة بالمسلمين في ذبح
الحيوانات التي يأكلونها؟
كان أحد أصدقائي  -واسمه أسعد  -يعمل أبوه
قصاب ًا يذبح الشاة والشاتين يومي ًا ،وكان رج ً
ال
متدين ًا ،يطبق ما ذكره الفقهاء من الشروط في الذباحة
رت أن أسأله ،لع ّله يعلم شيئ ًا عن طريقة
فقر ُ
والنحرّ ،
ذبح الحيوان ،وفع ً
ال عندما التقيته سألته عن الطريقة
اإلسالمية في الذبح.
أجابني أسعد :إذا أردت أن تذبح فاقطع األوداج
األربعة تمام ًا.
قلت له :وما هي األوداج األربعة؟
ٍ
مجار تمتد مع الرقبة،
قال أسعد :هي أربعة
12
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وهي «المريء» مجري الطعام ،و«الحلقوم» مجرى
التن ّفس ،و«الودجان» ،وهما عرقان يحيطان بالحلقوم
والمريء، وعالمة قطعك لألوداج األربعة أنك تجد
وجدت بعضها في
(الجوزة) في جهة الرأس ،أما لو
َ
الجسد ،فمعنى ذلك أن قطعك لألوداج األربعة لم
يكن تا ّم ًاّ ،
ألن الجوزة هي مجمع الحلقوم والمريء،
وأن نهاية الحلقوم والمريء عند هذه الجوزة ،وفوقها
ال حلقوم وال مريء ،فأنت إذا أردت الذبح ،فينبغي
أن تقطع األوداج األربعة من تحت الجوزة ،حتى ال
تكون الجوزة في الجسد.
أخطأت فقطعت
فهمت يا أسعد ،لكن ،لو
قلت له:
ُ
ُ
ثم انتبهت فور ًا لخطئي،
من فوق الجوزة ال من تحتهاّ ،
فهل لي أن أعود فاقطع من تحت الجوزة قبل أن تموت
الذبيحة؟
قال أسعد :سمعت من أبي أنه نعم ،تتدارك الذبح
تحت الجوزة قبل خروج الروح تمام ًا من الحيوان.
قلت له :فلماذا يترك الناس الدجاج المذبوح
المستورد من البرازيل ،فربما يكون الذابح قد قطع
األوداج األربعة من تحت الجوزة؟
أجاب أسعد :في هذه الحالة حصل شرط واحد من
شروط الذباحة الصحيحة ،لكنه توجد شروط أخرى
يجب حصولها عند عملية الذباحة.

قلت :وما هي؟
قال أسعد:
 1ـ أن يكون الذابح مسلم ًا رج ً
ال كان أو امرأة أو
صبي ًا مم ّيز ًا ،فال ّ
تحل ذبيحة الكافر حتّى الكتابي وان
سمى على األحوط وجوب ًا.
ّ
  2ـ أن يكون الذبح بآلة حديدية قدر اإلمكان ،أ ّما
إذا لم توجد اآللة الحديدية ،جاز الذبح بالنحاس أو
الصفر أو الرصاص أو الزجاج أو الحجارة الحا ّدة أو
غيرها مما يقطع األوداج.
 قلت :والسكاكين المصنوعة من الستيل؟
قال أسعد :فيها نسبة غير مستهلكة من الكروم،
وهي ما ّدة أخرى غير الحديد ،ف ُيشكل الذبح بها. ثم
أكمل:
توجه الذبيحة للقبلة حال الذبح ،وذلك
  3ـ أن ّ
توجه مقاديم جسدها من الوجه واليدين والبطن
بأن ّ
والرجلين للقبلة تمام ًا كما يتوجه ِ
االنسان للقبلة حال
ّ
الصالة ،أما إذا كانت ّ
الذبيحة ملقاة على االرض
فيتح ّقق استقبالها للقبلة باستقبال منحرها وبطنها
للقبلة.
  4ـ أن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها ألجل
سمى حين الشروع في الذبح أم قبله
الذبح ،سواء ّ
متّص ً
ال به عرف ًا ،ويكفي أن يقول« :بسم الله» أو «الله

أكبر» أو «الحمد لله» .
  5ـ أن يخرج الدم بالشكل المتعارف المعتاد ،فال
ّ
تحل الذبيحة إذا لم يخرج منها الدم ،أو خرج قلي ً
ال

بالنسبة إلى نوعها ،بسبب انجماد الدم في عروقها،
وأما إذا كانت ِق ّلته ألجل سبق نزيف الذبيحة ،لجرح
يضر ذلك بحليتها.
مثالً ،لم ّ
أضاف أسعد قائ ً
ال: البعير ال ُيذبح بل ُينحر،
وطريقة النحر أن تدخل السكين أو الرمح أو غيرهما
من اآلالت الحديدية الحادة في الموضع المنخفض
الواقع في أعلى الصدر متّص ً
ال بالعنق.
قلت :وهل يشترط في الناحر ما يشترط في الذابح؟
أجاب أسعد :نعم كل ما قلناه في الذبح من شروط
يجب حصولها في النحر.
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أي بني

األخالق اإلسالمية وتكامل اإلنسان؟
َخ ْل ِقي َف َح ِّس ْن ُخ ُل ِقي)
حسن الظاهر والباطن.
طاووس :ص 489أي ّ

البعض من الناس يعيش العشوائية ،وعدم

إقبال األعامل ،السيد بن

يرسم له سلوك ًا يعتمد عىل مفاهيم حياتية
مل
ْ

هذه الصورة الباطنية يظهر مجاهلا أو قبحها

االنضباط يف السلوك ،والرتدد يف القرار؛ ألنّه

واضحة ،فرتاه يأخذ ذات اليمني وذات الشامل

املستمرة ،فال يكاد يتضح له
يف تقلبات احلياة
ّ
مشوش الصورة.
ٌ
هدف إال وكان غامض املعامل ّ

أهم جوانب احلياة التي يرتبك الناس
ومن ّ

يف تعيني وجهتهم فيها هو اجلانب األخالقي،

فال بدّ من معرفة ماهي األخالق ،واتضاح
مفهومها ،ليدرك اإلنسان الطريق إليها واضح ًا.

أمام الناس ،من خالل حسن وقبح األفعال
التي تصدر عنها ،فإن كانت األفعال الصادرة

أفعاالً حممودة وحسنة عق ً
ال أو رشع ًا ُس ّميت
تلك اهليئة ُ
(خلق ًا حسن ًا) ،وإن كان الصادر

عنها أفعاالً ذميمة وقبيحة رشع ًا أو عق ً
ال
سميت ُ
«خلق ًا س ّيئ ًا».
ّ

ومن هنا تظهر العالقة بني الترشيع

وبعيد ًا عن املصطلحات العلمية الصعبة،

أن ّ
اإلسالمي واألخالق ،إذ ّ
كل الرشائع

ما يظهر من آثار الطبع والسجية ،وما ينعكس

اإلنسان ورق ِّيه عىل مجيع املستويات ،املاد ّية،

والتعابري املعقدة ،نقول :األخالق أو اخلُ ُلق :هي

يف السلوك من الصورة الباطن ّية لإلنسان ،كام

َّ
أن (اخلَ ْلق) بالفتح عبارة عن الصورة الظاهرية
ْت
لإلنسان ،ورد يف الدعاء
(اللهم َفك ََم َح َّسن َ
َّ
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الساموية كان اهلدف من ورائها هو تكامل

واملعنو ّية ،والروحية ،واجلسدية ،واألخالقية،

ليكون مؤه ً
ال ملنصب خالفة اهلل يف أرضه،
ويمأل احلياة بالفضائل ،والقيم ،واملعاين النبيلة

السامية ،من خالل قيامه بمقتضيات ذلك

يتبي لنا أن األخالق اإلسالمية
إذ ًا
ّ
ليست جزء ًا من الدين بحيث يمكن التحليل

باخلصوص ،فإهنا متتاز عن غريها بالشمول

ما يظهر جل ّي ًا من املروي عن النبي« :إنّام

املنصب اإلهلي أفضل قيام.

هذا من جهة عامة ،أما رشيعتنا اإلسالمية

والتفريق بينهام ،بل هي جوهره وروحه ،وهذا

والعموم ،فهي حتوي مجيع ما جاءت به الرشائع

بعثت الُ َتِّم مكارم األخالق»
الريشهري :ج ،1ص ،804وقوله أيض ًا« :بعثت

السابقة من تعاليم دينية ،وقيم أخالقية،
وأحكام رشع ّية ،مع تغيري الصورة اخلارجية،

وزادت عليها الكثري ،ونسخت منها الكثري ،مما

معي ،وحال حمدود ،وكيف
كان يصلح لظرف ّ

ال تكون كذلك وهي الرشيعة اخلامتة.

فالرشيعة اإلسالمية ،نظرية متكاملة

األسس واألبعاد ،تضع أمام اإلنسان منهج ًا

شامالً ،تنتظم مع مراعاته ّ
أدق تفاصيل حياته،

ميزان احلكمة،

بمكارم األخالق وحماسنها»
الطويس:

األمايل ،الشيخ

ص ،780تقرير ًا منه أن الغرض

من الرشيعة ّ
سمو اإلنسان
بكل تفاصيلها هو
ّ

وتكامله ووصوله إىل املرتبة السلوكية التي

حتقق له السعادة يف دار الدنيا واستحقاق األجر
والثواب يف دار اآلخرة.

وعالقاته هبذا الكون.

ومن هنا نستطيع أن نضع لألخالق

اإلسالمية مفهوم ًا واضح ًا ،وصورة ظاهرة
املالمح ،فهي اجلامع ملحامد وفضائل

السلوك البرشي ،املتمثل بمجموعة األقوال
واألفعال التي تقوم عىل ُأصول وقواعد
ٍ
ٍ
مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا بالعقيدة
وآداب
وفضائل
والرشيعة اإلسالمية ،وذلك من خالل منابعها
ومصادرها األساس ّية ،والتي هي القرآن

الكريم ،والسنّة الرشيفة للرسول األكرم،
واألئمة األطهار.
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القوارير

َي َّ
ُ
ي ي َْن َشُأ َق ْب َل َأ ْم َب ْع َد َّ
احل ُّب ب ْ َ
واج؟
الز ْو َج ْ ِ
الز ِ
الزواج
شغف بالقلب،
الحب بتعريف بسيطُ :ه َو
ٌ
فالحب الناجح إذن هو ما كان متولد ًا من َّ
ُّ
ُّ
ِ
فتاح ِ
ٌ
وانجذاب الحبيب إِلى من الناجحَّ ،
ب
وميل إلى المحبوب،
الح ِّ
باب ُ
ألن الزواج الناجح م ُ
ُ
ِ
ِ
والطمأنينة.
السعادة
إِلى عال ِم
ُيحب.
ويبدو أن ك ّف َة الفريق الثاني هي المرجحة،
وهنا يأتي السؤال :متى تكون عالقة الحب
ِ
هذه َأقوى و َأكثر ِجدّ ية؟ هل هي قبل الزواج َأم وهذا ما يتناسب واقع ًا مع الكتاب العزيز ،فقد
ِ
﴿و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق َلكُم ِّم ْن
بعده؟
قال َّ
عز من قائلَ :
ِ
اجا ِّلت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَكُم َّم َو َّد ًة
جاب ٌ
بعض  -وذلك بحسب االستبيان َأن ُفسك ُْم َأ ْز َو ً
َأ َ
الذي ُأجري على شريحة من المتزوجين ،من ورحم ًة إِ َّن فِي َذلِ َك َلي ٍ
ات ِّل َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾
َ
ََ ْ َ

الروم ،21/فالمو ّدة والرحمة تنشآن من
قبل بعض المنظمات والمنتديات:-
الزوجين -كما
الزواج ،الزواج الصحيح والناجح ،ألَن َّ
إِ َّن عالقة الحب ضرورية قبل تح ّق ِق َّ
وهي السبب في نجاح الزواج فيما بعدَّ ،
كمل َأحدهما اآلخر،
ألن يفيد َأ ُ
رباب التفاسيرُ -ي ّ
ف وبمقتضى ذلك سيتداخالن في ك ُِّل شؤونِهما،
يتعر َ
إنشا َء تلك العالقة قبل الزواج كفيل ٌة بأن ّ
ُ
َأحدُ هما على َ
فتنشأ بينهما المود ُة والرحم ُة َبأعلى مستوياتها،
واج
اآلخر ،بخالف ما لو سبق َّ
الز ُ
تلك ِ
واج،
وهذا ما ال يتحقق فيما لو سبق
تخيب.
تصيب َأو
العالقة ،فإِنها إِما
الحب َّ
الز َ
ُّ
ُ
ُ
ناهيك عن كَو ِن ِ
العالقة َ
َ
َمتع
آخر -وهو األعلى نسب ًة:-
بينما قال ٌ
قبل َّ
الزواج ال َتت ُ
ْ
فريق ٌ
بالشرعية إِال ن ِ
ِ
َادر ًا.
الحب بين الزوجين بعدَ الزواج
نجاح
إِن نسب َة
َّ ّ
ِّ
نعم يمكن للخطيبين وفي فترة الخطوبة
الزواج،
وفر َح ّظ ًا مما قد تكون قبل َّ
لهي األَ ُ
َ
وذلك َّ
ألن عالقة الحب بين الرجل والمرأة قبل (وهي ما بين عقد القران إلى الزفاف) َأن
الزواج هي عالق ٌة غالب ًا ما تكون وهمي ًة ،وعاد ًة يتعارفا وينسجما َأكثر ،ألَنها فتر ٌة ذهبي ٌة في ِ
تهيئة
تكون عالق ُة الحب ِ
ُ
هذه خالي ًة من َأهداف األَجواء.
ما
ُ ِّ
ِ
خاصة،
َّ
الزواج واالرتباط إِال نادر ًا وفي ظروف ّ
16
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طب وتكنولوجيا

خميفة على َ
ٌ
انةَ .. ..ت ٌ
َد ُ
الب َ
طفال
أثريات
األ ِ

ّ
حذر بحث حديث من تأثيرات قاتلة للبدانة
على األطفال ،مشير ًا إلى أن ( )4بين كل ()5
من طالب المدارس البدناء ،تستمر معاناتهم مع
الوزن الزائد طوال حياتهم.
ب البحث الذي َأجرته الكلية الملكية
وطا َل َ
ألَطباء الوالدة وصحة األَطفال في بريطانيا،
بوضع قيود على ا ِإلعالن عن األَطعمة غير
الصحية ،وبمنع مطاعم الوجبات السريعة من
افتتاح فروع إِلى جوار المدارس.
ٍ
إحصاء
وحسب
رسمي ،فإن طالب ًا من بين كل
ٍّ
( )3طالب يصاب بزيادة الوزن بمجرد مغادرة
المدرسة االبتدائية.
وقالت مديرة الكل ّية البروفيسورة (نينا مودي):

(إن هؤالء األطفال سيواجهون الشقاء عند
بلوغهم ،وربما يموتون مبكر ًا).
وتابعت في تصريحات نقلتها صحيفة (غارديان)
البريطانيةَ :
(أربعة أخماس األطفال البدناء
سيظلون بدناء طوال حياتهم ،وهذا سيق ّلل أعمار
كل منهم بنحو ( )10سنوات ،وسيقلل أيضا فترة
معيشتهم أصحاء بنحو ( )20عام ًا).
وقالت إنهم سيقضون سنواتهم األَخيرة من
الحياة ،يكافحون مشاكل القلبَ ،
وأمراض ًا ُأخرى
مثل السكري.
َ
وأشارت (نينا مودي) إِلى َأن اآلباء البدناء عادة
ما ينجبون َأطفاال بدناء ،ألَنهم ينشؤون وسط
عادات غذائية ونمط حياة يصعب عليهم تغييره.

متجر مبفهوم عصري
افتتحت شركة أمازون قبل فترة متجرها الجديد للمواد الغذائية
بمدينة سياتل األميركية بمفهوم عصري وغير مسبوق ،وهو التبضع
من دون الوقوف على (كاشير) الدفع.
ويتم محاسبة زبائن سوبرماركت (أمازون غو) على المشتريات
عبر كاميرات معلقة في السقف ،تستكشف البضائع وتحدد السعر
وتقوم بمحاسبة المشتري عبر التطبيق الخاص الذي يستخدم البطاقة
االئتمانية للمشتري.
ويستخدم المشترون أكياس ًا رقمية بحساسات خاصة ،بإمكانها
التعرف على المشتريات بالداخل ،وتقييم سعر كل سلعة.
وحالت مشاكل تقنية في كاميرات المراقبة دون افتتاح السوبرماركت
العام الماضي ،مما أجل الموضوع حتى يتم حل كل تلك المشاكل.
ويعد هذا المشروع آخر المشروعات التوسعية إلمبراطورية أمازون
المملوكة لألميركي (جيف بيزوس).
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مساحة ود

ِ
اله ِّم َف َوائِدٌ !
وم َن َ

كان َأحـد الملوك القدماء سمين ًا ،كثير ّ
مرين من زيادة وزنه،
الشحم واللحم ،ويعاني األَ ّ

ال لمشكلته ،ويخ ّففوا عنه قلي ً
فجمع الحكماء لكي يجدوا له ح ً
ال من شحمه ولحمه ،فجاء
رجل عاقل لبيب متطبب ،فقال له الملك :عالجني ولك ِ
الغنى ،قالَ :أصلح الل ُه الملك ،أنا
ّ

ٍ
فلما َأصبح طلب من
منجم ،دعني حتّى َأنظر الليلة في طالعك ،ألرى َأ َّ
طبيب ّ
ي دواء يوافقهّ ،
فلما َأ ّمنه قال :رأيت طالعك ّ
يدل على أنّه لم يبق من عمرك غير شهر واحد ،فإِن
الملك األَمانّ ،
اخترت عالجتك ،وإن َأردت التّأكد من صدق كالمي فاحبسني عندك ،فإِن كان لقولي حقيق ٌة،
الملك ِ
ِّ
ُ
مغتم ًا ،فكلما
ثم احتجب
فخل عنّي ،وإِال
َّ
عن النّاس ،وخال وحده ّ
فاقتص مني ،فحبسهّ ،

ّ
وخف لحمه ،ومضى لذلك ( )28يوم ًا ،فأخرجه وقال
وغم ًا ،حتّى هزل
هم ًا ّ
انسلخ يو ٌم ازداد ّ

ما ترى؟

َ
الملك َأنا َأهون على الله من َأن َأعلم الغيب ،والله إِنّي ال َأعلم عمري،
فقال الطبيبَ :أع ّز الل ُه
الغم إِال
فكيف َأعلم عمرك؟! ولكن لم يكن عندي دواء إِال الغ َّم ،فلم َأقدر َأن َأجلب إِليك ّ

الملك على ذلكَ ،
ُ
الغم يذيب ّ
وأحسن إليه غاية اإلحسان،
الشحم! َفأجازه
بهذه الحيلة ،فإِ ّن ّ

الغم.
وذاق الملك حالوة الفرح بعد مرارة ّ
جله لما ِ
كل ِمنَّا موعدَ َأ ِ
ِ
الغيب رحمة بنا ،فلو علم ٌّ
عمل
ومن هذا نعلم َأ َّن الله لم ُيطلعنا على
ِ
إل ِ
جل على ا ِ
موعد األَ ِ
نسان يفتح
للدنيا ،ولما ازدهرت الحياةُ ،وعاش حيا َت ُه في َنك ٍَد ،فإِخفاء
األَفاق والمستقبل باألَ ِ
مل.
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