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الغري  عىل  والبهجة  الرسور  إدخال  املِزاح: 
بطريق التلطف والظرافة.

الناس،  إىل  الشخص  حيبِّب  املعتدل  واملَزاح 
فيه  فإن  حمبوًبا،  مرغوًبا  وجيعله  ُودَّهم،  وُيكسبه 
عليهم،  ور  الرسُّ وإدخال  األصحاب،  مؤانسة 
َأم عنها.  والتَّخفيف عن النَّفس، وإبعاد املَللة والسَّ
من   الصادق اإلمام  عّده  اآلثار  هبذه 
صفات املؤمن، قال: »ما ِمن مؤمٍن إالّ وفيِه 
وسائل  املِزاُح«  قاَل:  ؟  عاَبُه  الدُّ وما  قلُت:  ُدعاَبٌة، 

الشيعة، احلر العاميل: ج12، ص112.

يقتيض  اهلَْزل  أنَّ  والفرق  اهلزل،  غري  واملِزاح 
تواضع اهلازل ملن هْيِزل بني يديه، واملَِزاح ال يقتيض 
هلم  يتواضع  مل  وإن  خدمه،  ُيَمِزح  فامَلِلُك  ذلك، 

تواضع اهلازل ملن هْيِزل بني يديه.
هذا هو املعنى املقبول من املِزاح الذي ال يؤثر 
سلبًا عىل مكانة الفرد واملجتمع، لكن البعض من 
االعتدال،  حدود  خارج  املِزاح  يأخذه  قد  شبابنا 
الشخصية،  وضعف  النقد  مورد  يف  يضعه  مما 
كأن ُيكثر من املِزاح ويكون صفة ملزمة لكلمه 
 وتعامله مع اآلخرين، وقد عّلمنا أهل البيت
أن »كثرة املِزاح تذهب بمء الوجه« الكايف، الكليني: 

ج2، ص664.

أو أن خيرج من احلد املقبول من املزاح إىل النوع 
الذي  كاالستهزاء  اجتمعيًا،  املقبول  غري  املذموم 
يقتيض حتقري املستهزئ به، وحتقريه، أو اخلروج إىل 
املجون واإلحياءات غري األخلقية، فإنه يوّلد  قلَّة 
احلياء، واجلرأة عىل التجاوز وقلة احرتام اآلخرين، 
وهذا ما نشاهده حيصل كثريًا يف اإلعلم بصورة 
الربامج الساخرة واألعمل الكوميدية التي القت 
رواجًا هذه األيام بني الشباب، وسوء التعامل مع 
عندما  االجتمعي،  التواصل  مواقع  يف  املواقف 
يكون هّم اإلنسان إضحاك اآلخرين باّي وسيلة 
املذموم،  املزاح  ساحة  يف  يدخل  فسوف  كانت، 
عنه،  مواليها   البيت أهل  مدرسة  هنت  وقد 
فعن اإلمام الباقر قال: »إّن اهلل عز و جل حُيِبُّ 
امُلداِعَب يف اجلَمعِة بل َرَفٍث - الكلم القبيح-« 

من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق: ج1، ص474. 

وأخريًا نقول: إن العلقات االجتمعية تقتيض 
أحيانًا أن يكون اإلنسان مازحًا وفيه دعابة، وهذا 
أهل  ه  وعدَّ اإلجيابية،  الشخصية  متممت  من 
فينبغي  تقدم،  كم  املؤمن  صفات  من   البيت
االقتصار عىل هذا املقدار، حتى ال خيرج اإلنسان 
عن دائرة القبول االجتمعي وحيقق االتزان النفيس 

والشخصية املنضبطة بني أقرانه.

امِلزاح

قضية ورأي
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 كل حدث أو موقف يمر باملسلمني كان يسجل ومضة وإنارة يف طريق اهلدى، وكان النبي
يرسم منه بريقًا خاصًا يف صفحات التأريخ، تنادي عىل عقول البرش بالتحقيق والتحليل، حتى 

ينجيل كل باطل، ويتجىّل احلّق واضحًا ساطعًا، ولو كره الكافرون.
أول نقطة ضوء أضاءها رسول اهلل يف يوم اخلندق التي حدثت يف الثالث من شهر شوال 
وصف  التي  املعركة  تلك  يف  اخلبيث،  القومية  مرض  من  اإلسلم  طّهر  عندما  هجرية،   5 سنة 

فيها مبارزة أمري املؤمنني:»برز اإلسلم كّله إىل الكفر كّله« املناقب، اخلوارزمي: ص64. 
نعم، يف هذه املعركة املهمة، يرّجح النبي رأي سلمن الفاريس، يف خطته ملواجهة العدو، 

وحفظ الدين من قوته وخطره، فيحفر اخلندق حول املدينة، ويقي اهلل املسلمني رش املرشكني.  
باملبادئ  الكون  ويزّين  الدين،  موازين  به  تقام  دائًم  كان  الذي   املؤمنني أمري  دور  وجاء 
اإلسلمية ذات القيم اإلنسانية بمضامينها العالية، لييضء نقطة الضوء الثانية يف الفصل األخري 
من املعركة عندما جّسد معنى اإلخلص هلل الواحد القهار، وأوقف النفس له تعاىل فم من عمٍل 
ظاهٍر أو قصٍد باطٍن إال وكان نظره فيه إىل اهلل تعاىل، فإنه ملا جثى عىل صدر ابن ود عندما 
سقط جمروحًا من فرسه، عرض أمري املؤمنني عليه اإلسلم، فأبى، وترصف ترصفًا مشينًا 
مع اإلمام، فرتكه برهة ثم عاد فقتله، تركه الربهة القليلة من الزمن، ختلص هبا من 
رغبات النفس وميوهلا نحو الدنيا، وسقى هبا شجرة اإلخلص يف بستان النبوة، فقال: إنم 

أردت أن أقتله هلل ال لنفيس. 

معركة اخلندق نقطة ضوء ساطعة

َشباُبَك َرْأُس َمالَِك

قطاف
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نجل  باقر  حممد  السيد  سمحة  الكتاب  مؤلف 
 السيستاين احلسيني  عيل  السيد  العظمى  اهلل  آية 
النجف  حوزة  يف  اخلارج  البحث  أساتذة  من  وهو 
عند  واألصول  الفقه  خارج  حرض  وقد  األرشف، 
زعيم الطائفة السيد أيب القاسم اخلوئي يف أبحاث 
األعىل  املرجع  أبيه  عند  بحثه  دورته األخرية وأكمل 
للطائفة، وقد مارس التدريس فرتبى عىل يديه الكثري 
هذا  ومنها:  ودراسات،  بحوث  وله  الطلبة،  من 

الكتاب )حمارضة يف العقيدة(.
طلبة  من  جمموعة  عىل  ألقيت  حمارضة  وهي 
األوىل/  )8/مجادى  بتأريخ  واملعاهد  اجلامعات 
الكتاب  يقع  2017م(   /  2  /  6 املوافق  هـ   1438

يف )63( صفحة.
وقد انتظم الكتاب يف حمورين: 

واإلحلاد  اإليمن  حول  مذاكرة  األول:  املحور 
عرض فيه السيد - بعد تلوة آيات من سورة الرعد 
الصانع،  إثبات  أدّلة  إىل   - والتدبر  التأمل  عىل  حتث 
وتناول منها دليلني: برهان النظم، وبرهان احلدوث.

ثم أسئلة وأجوبة ختص املوضوع منها:
ما هو سبب غياب الداللة عىل الصانع عن ذهن 

اإلنسان؟
ما هو أثر اكتشاف العوامل الطبيعية عىل اإلذعان 

بالصانع؟
كيف يكتسب اإلنسان الوعي اللزم ويثق به؟

شأن  يف  عامة  وتذكريات  نصائح  الثاين:  املحور 
املسرية الصحيحة يف هذه احلياة، وفيه وصايا:

رضورة االهتمم بمعرفة احلق يف شأن الدين   -1
والعمل به، إذ أنه من أخطر القضايا التي قد يواجهها 

حمارضة يف العقيدة
قراءة في كتاب

اإلنسان ألن مصريه متوقف عليه فإذا ما أذعن للدين 
والعقل  والتزامات كثرية ترتتب عىل ذلك،  ثمر  ثمة 
ُتعطى  وأن  فاألهم،  األهم  تقديم  برضورة  يقيض 
قيمتها  مع  ينسجم  الذي  القدر  االهتمم  من  األشياء 

ومكانتها وأثارها.
أن من الرضوري لكل إنسان يف هذه الدنيا   -2
يتفرع عىل ذلك  العلم والعمل وما  بأمرين،  أن هيتم 

من رضورة املوازنة بني الدين والدنيا.
البيت، وحقهم  أهل  استحضار موقع   -3
يف اإلسلم بدءا من اصطفاء النبي وأهل بيته صلوات 
اهلل عليهم وصوالً إىل ما قاساه أهل البيت السيم 
اإلمام عيل من ظلم وغبن حلقوقهم متوّقفًا عند 
ونرشهم    البيت أهل  من  العراق  أهل  موقف 
صعاب  من  قاسوه  ما  مثّمنًا  العامل  أصقاع  يف  للتشيع 

ومتاعب يف ذلك.
وفيه  الكتاب،  موضوعات  ملخص  هذا 
توضيحات وتنبيهات كثرية مهمة يقف عليها القارئ 

يف نسخة الكتاب.
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عادة  أفعل(،  )سوف  أو  التسويف،  عادة 
مرّضة بحال كّل من تسيطر عليه، فرتاه يضطرب 
مع  العلقة  يف  وحتى  العمل،  يف  أو  الدراسة،  يف 
وألهنا  جدًا  سيئة  العادة  هذه  وأهله،  أصدقائه 

خطرية نقدم جمموعة نصائح للتغلب عليها: 
معك  اآلخرين  تسويف  استذكار  حاول   -1
هذه  تكرار  وحاول  بك،  وأرّض  أزعجك  وكيف 

الذكرى مع كل )سوف أفعل( ختطر يف بالك. 
2-  أكتب كّل املطلوب منك بشكل يومي عىل 
ورقة، وال تتثاقل أو تتكاسل وال تقْل سوف أكتب 
يوم غد، هذا الفعل جيعلك حتول كل املطلوب إىل 
أعمل بسهولة وسوف تتفاجأ بطول الوقت املتاح 
لنا يف احلياة عىل عكس ما يقال أننا ال نملك الوقت. 
يفضل يف هذه اخلطوة وضع الوقت املتوقع لكّل ما 
هو مطلوب منك، ويفضل وضع ترتيب للتنفيذ، 

ورفض أّي استثناء. 
3- ال حتاول لعب دور )سوبر مان( عند تنفيذ 
املهام، واملقصود هنا أن تقوم بخمسة أمور مثًل يف 
وقت واحد، ألن يف هذا إرهاق ذهنك وجسدك، 

أن  الوضع  من  للتهرب  النهاية  وسوف تضطّر يف 
تقول )سوف أفعل هذا غدًا(.

واجعلها  األعمل،  تؤجل  جيعلك  ما  َأبِعد   -4
سوف  يقول  من  هناك  فمثًل  املهمة،  األمور  بعد 
يقول سوف  املباراة وهناك من  بعد  أرتب غرفتي 
كلها  وهذه  قليًل،  أنام  أن  بعد  للميش  أذهب 
مؤّجلت خطرية قد تغرقك بعادة )سوف أفعل(، 
احرض  ثم  غرفتك  ورتب  األمور  بقلب  قم  فقط 

املباراة فإهنا لن هترب. 
قّررت  لو  فمثًل  أخلقيًا،  نفسك  حفز   -5
تسويف تنظيف غرفتك حتّدث مع نفسك عن قيمة 
اإلنسان  سلوك  وأهنا  اإليمن،  من  وأهنا  النظافة، 
أنه  تتذّكر مع كّل تسويف  أن  احلضاري، وحاول 
ال بد أن تنترص عىل نفسك؛ لتكون القائد احلقيقي 

يف حياتك. 
هذه  من  لتتخلص  دومًا  املحاولة  واصل   -6
البداية  يف  مرة  من  أكثر  ستفشل  فبالتأكيد  العادة، 

لكن اهنض وواصل حتى تنترص. 
7- كاىفء نفسك ؛ فضع جائزة لك لو نفذت 
نسبة 85% من املهام من دون تسويف، ولو حققت 
ذلك ستذهب إىل مكان قريب حتبه أو سوف تقيض 

سلوك: )سوف أفعل(

التنمية البشرية
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وقتًا معينًا يف هواية أو أي يشء أخر، وحاول أن 
وكن  فشلت،  لو  نفسك،  حترم  وأن  تغش  ال 
صادقًا مع نفسك، فأسوأ الكذب هو كذبنا عىل 

أنفسنا. 
هذه  مع  بالتعامل  حتّسنك  مقدار  راجع   -8
بد من  اليوم األول من كل شهر، وال  العادة يف 
مواصلة هذه املراجعة حتى متوت عادة التسويف 

لديك. 
9- يف حال قمت بتسويف أمر ما، قم بمعرفة 
أسباب ذلك وفّكر فيها، وحاول أن تعّود نفسك 
أن  فشيئًا ستجد  الزمن شيئًا  ومع  الرتتيب،  عىل 

الرتتيب عادة وليس التسويف.

أو  مقّرٌب  صديُق  لديك  كان  إذا   -10
قتل  عىل  يساعدك  فاجعله  األرسة  أفراد  أحد 
بجدول  مشاركته  خلل  من  وذلك  التسويف، 
له  وكانت  كثريون  عمله  األمر  هذا  مهامك، 

نتائج مبهرة.
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جوار  إىل   األكرم النبي  انتقال  يكن  مل 
القرآن  أخرب  فقد  للمسلمني،  مفاجئًا  أمرًا  ربه 
األنبياء كذلك  تشمل  التي  احلقيقة  الكريم هبذه 
وكان   ،َميُِّتوَن ُْم  َوإهِنَّ َميٌِّت  إِنََّك  تعاىل:  قال 
دنو  عن  خيرب  الكريمة  حياته  آخر  يف   النبي

أجله يف بعض حديثه مع املسلمني.
هل  وهو:  سؤال  الذهن  إىل  خيطر  وهنا   
من  واملسلمني  اإلسلم  بمستقبل  مهتّمً   كان
بعده، أم أنه مل يكن مهتًم بذلك؟ واجلواب يظهر 
اإلسلم  بمستقبل  اهتممه  عدم  أن  نجزم  عندما 
مقام  يلئم  وال  سلبيًا  أمرًا  يعّد  واملسلمني 
نبوته، كيف وهو الذي قّدم التضحيات من 

أجل تشييد هذا الدين القيم.
ومن جهة أخرى أن االطمئنان بعدم وجود 
األمور  من  هو  املستقبل،  يف  الدين  عىل  خطر 
حديث  جمتمع  يف  خصوصًا  للحكمة،  املخالفة 
عهد باإلسلم، فربم حيتفظ بعضهم بنزعة جاهلية 
ال يستطيع إشباعها يف حضور النبي فم زال 
والنزاعات  القبلية،  االنتمءات  يعتمد  املجتمع 
املتعلقة هبا، إضافة إىل اخلطر اخلارجي املحتمل 

أن يرض اإلسلم.
إن إمهال مسألة القيادة مع هذه االحتمالت 

املتوقعة أمر ال يتلءم مع مبدأ احلكمة، وال ُيَعّد 
يفّرط   النبي أن  يتصّور  فل  بالدين،  اهتممًا 

بالرسالة.
اإلسلم  عىل  اخلطر  وجود  احتمل  ويتأكد 
واملشاكل  الفتن  بعض  عن   النبي بإخبار 
املسلمني  وحتذريره  املستقبل،  يف  ستحدث  التي 
الرسالة،  بمستقبل  اهتممه  عىل  يدل  مما  منها، 
وكان يتوقع حصول أحداث ترض باإلسلم، بل 
بعد  اخلطرية  التداعيات  ذكر  الكريم  القرآن  إن 
ٌد إاِلَّ َرُسوٌل َقْد  رحيله قال تعاىل: ﴿َوَما حُمَمَّ
ُسُل َأَفإِْين َماَت َأْو ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم  َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ

َعىَل َأْعَقابُِكْم﴾آل عمران: 144.  
الدعوة  عىل   الرسول حرص  فإن  لذلك 
يعالج  أن  يستدعي  األمة  بمستقبل  واهتممه 

موضوع الفراغ القيادي الذي سيحدث بوفاته.
الشورى وحل مشكلة القيادة:

سبيل  يف   النبي أمام  خياران  يوجد 
االطمئنان عىل مستقبل األمة اإلسلمية، األول: 
عىل  النص  والثاين:  واالنتخاب،  الشورى 
شخص معني ليكون اإلمام واخلليفة من بعده، 
يد  عىل  ترّبوا  الصحابة  أن  عىل  قائمة  والشورى 
الرسول وعىل عاتقهم تقع مسؤولية اختيار 

النبي ومستقبل الرسالة

عقيدتي



9 العدد )38( لشهر شوال سنة 1440هـ
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

واخلليفة،  اإلمام 
الشورى  أساس  عىل 

واالنتخاب من قبلهم. 
جيد  ال   النبي حلياة  املتتّبع  لكن 
ونظام  كمنهج  الشورى،  إىل  يميل   أنه
يف  عليها  ألّكد  يعتربها  كان  لو  ألنه  للحكم، 
وضوابطها،  معاملها  بنّي  ولكان  األمة،  أوساط 
أم  الناس؟  مجيع  الشورى؟  أهل  هم  فمن 
أم  خاصة؟  األنصار  أم  خاصة؟  املهاجرين 
هم  ومن  الطرفني؟  من  والعقد  احلل  أهل  هم 
األكثرية؟  أو  باإلمجاع  هي  وهل  بالتحديد؟ 
حديث  خلل  من  واضحًا  ليس  ذلك  كل 

الرسول أو سريته.
أن  يف  البيان-  هذا  -بعد  يشّك  ومن 
ختلف  فإن  الشورى،  مبدأ  يريد  ال   النبي
السقيفة  اجتمع  عن  اإلسلم  شخصيات  كبار 
طريقًا  املبدأ  هذا   ارتضائه عدم  عىل  دليل 
لسّد الفراغ القيادي حلمية الدين اإلسلمي من 
الشورى  تكن  مل  إن  واالنحرافات،  األخطار 
رصح  وقد  ال  كيف  االنحرافات،  تلك  بداية 
مواضع  يف   املؤمنني أمري  بخلفة   النبي
 :عديدة، ال سيم يوم الدار حينم سأهلم النبي
َيُكوَن  َأْن  َعىَل  َهَذا،  َأْمِري  َعىَل  ُيَواِزُريِن  ُكْم  »َفَأيُّ
َفَأْحَجَم  فِيُكْم؟  َوَخِليَفتِي  َوَولِيِّي  َوَوِصيِّي  َأِخي 
ـ  أصغرهم  كان  و  ـ   عيل غري  َعنَْها  اْلَقْوُم 
َعَلْيِه،  َوِزيَرَك  َأُكوُن  اهلل  َنبِيَّ  َيا  َأَنا  فقال:  قام  إذ 

رسول  فأخذ 
وقال:  برقبته   اهلل

إِنَّ َهَذا َأِخي، َوَوِصيِّي، َوَوِزيِري، 
َوَخِليَفتِي فِيُكْم، َفاْسَمُعوا َلُه َوَأطِيُعوا. 

أِليَِب  َوَيُقوُلوَن  َيْضَحُكوَن،  اْلَقْوُم  َفَقاَم 
َطالٍِب: َقْد َأَمَرَك َأْن َتْسَمَع اِلْبنَِك، َوُتطِيَع« كنز 

العمل: ج15، ص115.     

ونتائجها  السقيفة  لشورى  الصحابة  فإنكار 
مل يكن أمرًا عبثيًا، وإنم لعلمهم أن النبي قد 
ضمن  يف  يعّول  ومل  خمصوص،  خليفة  عىل  نّص 

مستقبل اإلسلم عىل الشورى.
عن  ختّلفوا  الذين  الصحابة  رأس  وعىل 
الشورى أمري املؤمنني، ثم أبو ذر، وسلمن، 
األسود،  بن  واملقداد  كعب،  بن  وأيّب  والزبري، 
وسعد بن عبادة، وحذيفة بن اليمن، وخزيمة بن 
ثابت، وأبو بريدة األسلمي، وسهل بن حنيف، 
األنصاري، وجابر  أيوب  وأبو  بن سعد،  وقيس 
بن عبد اهلل. وغريهم، وكل هؤالء من الصحابة 

العظمء وأصحاب فضل بإمجاع املسلمني.
بأن   النبي من  الترصيح  أن  والنتيجة: 
الصحابة  وختلف  ووزيره،  وصيه   عليًا
ال   أنه عىل  دليل  السقيفة  شورى  وإنكارهم 

يرتيض مبدأ الشورى.
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َعَلْيِهْم  َفَبَغٰى  ُموَسٰى  َقْوِم  ِمن  َكاَن  َقاُروَن  إِنَّ 
بِاْلُعْصَبِة  َلَتُنوُء  ُه  َمَفاحِتَ إِنَّ  َما  اْلُكُنوِز  ِمَن  َوآَتْيَناُه   
َ اَل حُيِبُّ   إِنَّ اهللَّ َتْفَرْح  َقْوُمُه اَل  َلُه  إِْذ َقاَل  ِة  اْلُقوَّ ُأوِل 

اْلَفِرِحنَي القصص: 76
كان حيمل مفاتيح خزائن قارون عصبٌة أولو قوة، 
العرشين،  إىل  العرشة  بني  ما  الرجال  من  والعصبة 
وكان ينسب ما به من الغنى يف املال إىل حوله وقوته، 
 َم ُأوتِيُتُه َعىَلٰ ِعْلٍم ِعنِدي كم حكى اهلل تعاىل: َقاَل إِنَّ
يرون  عندما  الدنيا  أصحاب  وكان   ،78 القصص: 

قارون يتمنون أن يكون هلم مثل ما عنده، وهو قوله 
ْنيا يا َلْيَت َلنا ِمْثَل  ياَة الدُّ ِذيَن ُيِريُدوَن احْلَ تعاىل: قاَل الَّ

ُه َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم القصص:  79. ما ُأوِتَ قاُروُن إِنَّ

هالك قارون
 كان سبب هلك قارون أنه ملا أخرج موسى
بني إرسائيل من مرص وأنزهلم البادية أنزل اهلل عليهم 
عرشة  اثنتا  احلجر  من  هلم  وانفجر  والسلوى،  املّن 
عينًا، بطروا وقالوا: َلن نَّْصرِبَ َعىَلٰ َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع 
ائَِها  َبْقِلَها َوِقثَّ ْرُض ِمن  ا ُتنبُِت اأْلَ َلَنا مِمَّ ِرْج  َلَنا َربََّك خُيْ
َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها البقرة:61، كان هذا القول 
منهم حني مّلوا املّن والسلوى وتذّكروا عيشهم األول 
بمرص، وكان قارون منهم، وكان يقرأ التوراة ومل يكن 

فيهم أحسن صوتًا منه.
يف  دخلوا  إرسائيل  بني  عىل  األمر  طال  فلم 
التوبة،  يدخل معهم يف  أن  قارون  امتنع  التوبة، وقد 
يف  قومك  قارون  يا   :موسى النبي  له  فقال 
التوبة وأنت قاعد ههنا، ادخل معهم، وإال نزل بك 
النبي، فخرج  العذاب، فاستهان واستهزأ بقول 
موسى من عنده مغتّمً فجلس يف فناء قرص قارون 
وعليه جّبة شعر، ونعلن من جلد محار، رشاكهم من 
خيوط شعر، وبيده العصا، فأمر قارون أن ُيَصبَّ عليه 
رماٌد قد خلط باملاء، فُصبَّ عليه، فأوحى اهلل تعاىل إىل 
موسى: قد َأمْرُت السموات واألرض أن ُتِطْعَك 
فمرمها بم شئت، وقد كان قارون أمر أن يغلق باب 
القرص، فأقبل موسى فأومأ إىل األبواب فانفرجت 
أوت  قد  أنه  علم  قارون  إليه  نظر  فلم  عليه،  ودخل 
بالعذاب، فقال: موسى: يا أرض خذيه، فدخل 
قارون يف األرض  فيه يف األرض، ودخل  بم  القرص 
يا أرض خذيه،   :الركبة فبكى، فقال موسى إىل 
فابتلعته بقرصه وخزائنه، وهو قوله تعاىل: َفَخَسْفَنا 
وَنُه ِمن ُدوِن  ْرَض َفَم َكاَن َلُه ِمن ِفَئٍة َينرُصُ بِِه َوبَِداِرِه اأْلَ

يَنالقصص: 81. ِ َوَما َكاَن ِمَن امْلُنَترِصِ اهللَّ
 هذه القصة عن بحار األنوار: ج13 ص249

نحن نقص عليك
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اإلسالم في الصين )مكة الصغرى( 

وصل اإلسلم إىل الصني بعد سنة 21 للهجرة، 
نرش  أجل  من  الصني  إىل  املسلمون  هاجر  أن  بعد 
الصني  من  الرشقّية  املناطق  وكانت  هناك،  اإلسلم 
من أوائل املناطق الصينّية التي بدأ اإلسلم باالنتشار 
الدبلوماسّية  البعثات  ساعدت  كم  فيها،  والتوسع 
وأساطيل التجارة املتوّجه من املناطق اإلسلمية إىل 
املناطق  طول  عىل  اإلسلمّي  الدين  نرش  يف  الصني 
يف  اإلسلمي  الدين  بدأ  وبعدها  للصني،  الساحلّية 
االنتشار والتوغل نحو الداخل، حتى وصل إىل مجيع 

مناطق الصني.
وابرز معامل اإلسلم هناك مدينة ُبنيْت عىل الطراز 
يف  الصغرى-  -مكة  اسم  عليها  أطلق  اإلسلمي، 
لقومية  ذات  بحكم  تتمتع  التي  )نينغشيا(  منطقة 
هذه  يف  يعيش  حيث  الصني،  غريب  شمل  )هوي(، 
سكان  عدد  ثلث  يشّكلون  مسلمة،  أكثرية  املنطقة 

املنطقة.
عرش  )إحدى  )هوي(  قومية  أبناء  ويشتهر 
التجارية،  باألعمل  اإلسلم(  تعتنق  صينية  قوميات 
وقد قطعوا الفيايف والبحار للوصول إىل الصني قبل 

عدة مئات من السنني. 
مقاطعة  يف  الواقعة  )سانيا(  مدينة  يف  وأيضًا 
من  كثري  يوجد  الصني  جنوب  بأقىص  )هاينان( 

نافذة على العالم

عنهم  يعرف  والذين  األثرياء،  املحليني  املسلمني 
بشكل  اإلسلمي  للدين  وإخلصهم  ورعهم 
والفروض  العبادات  كل  أداء  عىل  وحرصهم  كبري، 

اإلسلمية.
إىل  املتوجهني  الصينيني  احلجاج  عدد  أن  يذكر 

مكة املكرمة بلغ أكثر من 5100 يف عام 2005. 
أن  منذ  التارخيية  األرقام  من  يعترب  الرقم  وهذا 
توجه أول وفد صيني إىل مكة للحج يف عام 1955 

واملكون من أكثر من 20 شخصًا.
وازداد هذا العدد سنة بعد سنة خلل حوال 50 

سنة.
املساجد يف الصني

منترش  مسجد  ألف  حوال  الصني  يف  يوجد   
يف  مسجد  أول  وُأّسس  الصني،  مناطق  خمتلف  يف 
عام   1350 حوال  قبل  الصني  يف  كانتون  مدينة 
ويعرف باسم )مسجد احلنني إىل النبي عليه الصلة 
بكني  يف  )نيوجيه(  مسجد  عمر  يبلغ  كم  والسلم(، 
من  املسجدان  هذان  ويعترب  عام،  األلف  يقارب  ما 
من  غريها  إىل  باإلضافة  اإلسلم،  يف  املساجد  أقدم 
خمتلف  يف  احلديث  الطراز  عىل  ُبنيت  التي  املساجد 

مناطق الصني مع انتشار املسلمني هناك.
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الواقعة  النائية  القرى  كنت أسكن يف إحدى 
الغرب  لبلد  منها  هاجرت  العراق،  جنوب 
بعض  لتحقيق  وفرصة  جديدة  حياة  عن  باحثًا 
ومواقف  حاالت  أصادف  يب  وإذا  طموحات، 
من نوع جديد غري ما اعتدت عليها، ال سّيم يف 
ما خيص األكل والرشب، وألن هذه البلد غري 
إسلمية فتعارف عندهم أو يف دياناهتم املختلفة 
جواز أكل ورشب ما هو حمرم يف ديني ومذهبي، 
حتى تعرفت عىل أحد املسلمني املقيمني منذ فرتة 
فكان  إليه،  الذي هاجرت  البلد  ذلك  طويلة يف 
طوق نجات الذي أبغيه، فم من معضلة تواجهني 
املدعومة  بأجوبته  لنجدت  عليه  أعرضها  حتى 
باألدلة والرباهني، ملا عنده من معلومات غزيرة، 
حصلت  التي  املحادثات  ومن  كبري،  وإّطلع 
الطعام  عن  وكانت  املحاورة،  هذه  كانت  بيننا 

والرشاب يف اإلمجال.
وبيع ورشاء  أكل  وقتها: عن جواز  فسألته يف 
الدجاج املستورد من بلدان إسلمية مكتوب عليه 

مجلة: )مذبوح عىل الطريقة اإلسلمية(؟
ما  ورشاؤه  وبيعه  أكله  لك  جيوز  فأجابني: 
اجلملة  عليه  اكتبت  سواء  تذكيته،  عدم  تعلم  مل 

املذكورة أم ال. 
غري  الدول  أسواق  يف  واملتوفر  له:  فقلت 
عليه  ومكتوب  فيها،  نحن  التي  كهذه  اإلسلمية 

عبارة: )مذبوح عىل الطريقة اإلسلمية(؟
قال: ال جيوز لك أكله، إذا مل تطمئن باّنه مذبوح 

عىل الطريقة اإلسلمية حقًا، ال اّدعاًء. 
غري  البلد  يف  املعروض  واجلبن  فقلت: 
صناعته  طريقة  بالضبط  أعرف  مل  إذا  اإلسلمية، 

وحمتوياته؟

عناقيد

الطعام والشراب

وفق فتاوى مساحة املرجع الديين األعلى
السيد علي احلسيين السيستاني
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قال: جيوز لك أكله. 
بعض  فإن  لألسمك،  وبالنسبة  له:  فقلت 
جيوز  فهل  جسمه  كل  الفلس  يغطي  ال  أنواعه 

أكله؟
عليه  كان  لو  أكله حتى  لك  نعم جيوز  فقال: 

فلس واحد. 
البلد  هذه  يف  املعّلب  والسمك  له:  فقلت 
منه؟  األكل  لنا  حيق  هل  واألمريكية  األوروبية 

فإننا غري متيقنني بتذكيته من جهتني كم تعلم. 
ولكن  عليه  فلس  بوجود  نعلم  ال  إّنا   : أوالً 
اسم السمك املثبت عىل الغلف مما له فلس علًم 
املعلبات  من  النوع  هلذا  املصنِّعة  البلد  هذه  أن 
املواصفات  مطابقة  يف  صارمة  قوانني  تطّبق 

املسّجلة عىل الغلف ملا يف داخله. 
عليه  االستيلء  بتحقق  نعلم  ال  إّنا   : ثانيًا 
أو  الصيد  شبكة  داخل  موته  أو  حّيًا  املاء  خارج 
بسفن  يصطاد  أنه  املعروف  من  ولكن  حظريته، 
من  السمك  إخراج  تعتمد  التي  احلديثة  الصيد 

املاء حّيًا وقّلم خيتلط هبا يشء من امليتة؟
قال: إذا حصل االطمئنان بكونه مذكى ـ ولو 
األكل  جاز  ـ  املذكورتني  امللحظتني  إىل  بالنظر 

منه وإال مل جيز. 
يف  منترشة  للمسلمني  مطاعم  هناك  فقلت: 
لزبائنها  تقدم  غريهم  ألسواق  متامخة  أسواقهم 

اللحوم، فهل جيوز األكل منها؟
فقال: جيوز لك أكل حلومها. 

فقلت: حتى من دون سؤال صاحب املطعم 
املسلم عنها؟

قال: نعم جيوز لك أكلها من دون حاجة إىل 
إىل  حاجة  ال  كم  عنها،  املطعم  صاحب  سؤال 

سؤاله عن ديانة العاملني يف املطعم. 
فقلت له: وأما املرشوبات الغازية والعصائر 
بلد  ـ  البلد  هذه  يف  مصنعة  وهي  شاكلها  وما 

الغرب ـ، ما حكمها؟
فقال: جيوز لك رشهبا.

بعض  خيص  فيم  األخري  سؤال  له:  فقلت 
املرشوبات اخلالية من الكحول ـ كالبرية ـ، هل 

جيوز رشهبا وهل هي طاهرة؟
فقال ل صاحبي: لعلك تقصد الرشاب الذي 
يتعارف صنعه من نقيع الشعري املخمر ويوجب 
النشوة عادة ويسمى بالفّقاع، وهو حرام )كم أنه 

حمكوم بالنجاسة عىل األحوط لزومًا(. 
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ترويج  اإلعلمية  الربامج  بعض  حتاول 
معطيات  ضمن  تصنفها  ومصطلحات  تعابري 
العامل اجلديد، ذلك من قبيل االنفتاح، والتطور، 

والتجديد، واحلوار مع اآلخر، وغريها. 
دون  عن  أو  قصد  عن   - اجلهل  أفرز  وقد 
وبني  التعابري  هذه  حمتوى  بني  تنافيًا   - قصد 
صورة  فصارت  اإلسلمية،  التعاليم  حمتوى 
احلياة  مع  يتوافق  ال  أنه  اإلسلمي  الدين 
جامدة  قديمة  أحكام  جمموعة  وأنه  اجلديدة، 
غري  وهو  قرون،  عليها  فاتْت  زمنية  حقبة  عىل 

قابل للتجديد. 
نسمعه،  عندما  مجيل  لفظ  )االنفتاح(  إن 
ألنه  وضوابط،  رشوط  بل  ذلك  ليس  لكن 
سيكون حينئٍذ حالة من اضمحلل بعض املثل 

والقيم املهمة يف حياة اإلنسان.   
االختلف(،  و)حق  اآلخر(  )قبول  وتعبري 
الثقافات،  مجيع  يف  املقبولة  املعاين  من  أيضًا 
القبول  ذلك  لكن  اإلسلمية،  الثقافة  ومنها 
كل  وحيرتم  الطرفني  باحرتام  يقرتن  أن  جيب 
ونظرته  وفكرته  اختياراته  يف  اآلخر  حق  منهم 
احلياتية، ال أن ُينظر لطرف كنوع متخلف فكريًا 

وثقافيًا.
وكذلك )التطور(، و)التجديد(، و)التقدم(، 
حتت  اإلسلمي  الدين  يف  مقبولة  معاٍن  كلها 
نظرته  ومراعاة  املتبادل،  االحرتام  ضوابط 

وتقييمه لكل ما يتعلق باحلياة اإلنسانية.
وإذا ما فقدت هذه العبارات هذه الضوابط 
لتلئم  مصّممة  ناقصة  تكون  فسوف  العاملية، 

أي بني

اخرتاع إسالم جديد
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ويكثر  أخرى،  دون  وثقافة  خاص  فكر 
للثقافات  واالستباحة  م  والتهكُّ االستهزاء 

املقابلة.
اإلسلم،  يف  احلجاب  ثقافة  مثًل  فخذ   
ُيشار  والتطور،  االنفتاح  دعوى  وسط  فإهنا 
التي  املبادئ  أدنى  فيها  ُتراعى  ال  بطريقة  إليها 
الفكر  احرتام  الدعوى، وهي  عليها هذه  تقوم 
أو  نقد  له  ليس  صامت  سلوك  أنه  مع  املقابل، 
دواعي  من  فهل  أخرى،  ثقافة  بأي  مساس 
املرأة  يمنع  قانون  يصدر  أن  والتطور  االنفتاح 
د هذا  من وضع قطعة قمش عىل رأسها؟ أال ُيعَّ

استخفافًا بثقافتنا؟ 
)التعايش(  دعاوى  مع  هذا  يتناىف  أال 
و)الوحدة( و)قبول اآلخر( وشعارات املجتمع 

احلر كم يزعمون؟
يسعون  الثقايف  التوجه  هذا  أصحاب  إن 
خللق إسلم جديد ختتفي معه هوية املسلمني، 
ويكونون بعيدين عن املبادئ األساسية لثقافتهم 
عن  للتخيل  املسلمني  َيْدعون  ال  فهم  الدينية، 
دينهم رصاحًة، لكن ببعض الشعارات يذوب 
اجلاهلني،  بعض  عند  باملسؤولية  الشعور 
الذي  الشديد  خصوصًا مع الضغط اإلعلمي 

يرشف عليه أصحاب التحرر املزعوم.
الثقافة  ضد  )التبشريية(  احلركة  هلذه  نتيجة 

اإلسلمية، ماَل البعُض مع هذه الرياح العاتية، 
بالدين  علقته  عىل  يؤثر  ذلك  أن  منه  جهًل 
والرشيعة، فصارت نسبة من سلوكه ال حتكي 
عن هويته والقيم التي تستند إليها، فمثًل أصبح 
يقيم املهرجانات وحيرض الدعوات يف الثقافات 
األخرى أكثر مما هو يف ثقافته، بعنوان الوحدة 
األخلقية  املخالفات  يرتكب  وربم  واإلخاء، 

بذلك العنوان، والقافلة تسري به دون توقف. 
اإلسلمي-   للمجتمع  فينبغي  لذا 
أّن  يدركوا  أن   - الشباب  فئة  وخصوصًا 
يف  والتحديث  البرشية،  احلياة  يف  التجديد 
املجتمعات،  بني  التواصل  وأدوات  وسائل 
واالجتهاد يف اختيار طريقة العيش، كل ذلك له 
موازين وضوابط، والتي من أمهها اإلبقاء عىل 
األسس، وإالّ كان ذلك التجديد هدمًا وختريبًا. 
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العمر  مراحل  أخطر  من  المراهقة  مرحلة  تعتبر 
لدى الذكور واإلناث على حدٍّ سواء؛ ألنها مرحلة 
برزخية بين مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد، َتْعبُر من 
فتكون  والرشد،  النضج  مرحلة  إلى  الفتاة  خللها 

امرأًة سويًة.
من  جملٌة  هنالك  تحدث  المراهقة  فترة  وطيلة 
بسبب  )بايولوجية(،  والجسدية  النفسية  التغّيرات 
لتلك  الملزمة  المتعّددة  الهرمونية  اإلفرازات 
المرحلة، مما يتسّبب ذلك بتغّير جمال الوجه مثًل 

أو خشونة الصوت أو غير ذلك من الصفات.
كانت  وإن  الجسمانية  الصفات  تلك  وتغيُّر 
مشكلة بحدِّ ذاتها لدى المراهقين، إال أن المشاكل 
ويمكننا  الجسدية،  المشاكل  تلك  تفوق  النفسية 
بغية  النفسية،  المشاكل  تلك  اليد على بعض  وضع 

وضع الحلول المناسبة لها، وهي:
القيود  عن  التحّرر  في  المراهقة  رغبة   -1
ما  كل  عن  التام  االستقلل  وإعلن  األسرية، 
إلى  وصلت  أنها  تتصور  ألنها  أسرتها،  عن  يصدر 
والديها،  إلى  حاجة  وال  والتكامل،  النضج  مرحلة 
من  العديد  تورث  المشكلة  هذه  إن  الحقيقة  وفي 
المشاكل، كالعناد، واالكتئاب، والرغبة في االنطواء 

والعزلة، واالبتعاد عن الحياة االجتماعية.

في  السوء  بصديقاِت  الواعي  غير  التأثر   -2
المدرسة أو في الحياة العامة، فتقوم الفتاة المراهقة 
العلقات  كتكوين  شيء،  بكل  صديقتها  بتقليد 
ذلك  يتسبب  مما  الشباب،  وبين  بينهن  المحرمة 
واألخلقية،  العلمية  الفتاة  حياة  على  سلبًا  بالتأثير 

وبالتالي ضياعها في أزمات ال داعي لها.
األوقات  أكثر  قضاء  إلى  المراهقة  لجوء   -3
إلى  ليًل  والسهر  االجتماعي،  التواصل  مواقع  في 

ساعات متأخرة، مما يرتّد ذلك سلبًا على حياتها.
الغذائي  النظام  في  اضطراب  حصول   -4
لدى  المتناولة  الطعام  كمية  فتزداد  المراهقة،  لدى 

بعضهن، وتنقص عند البعض اآلخر.
كازدياد  والتأّثر،  االنفعال  حاالت  تفاقم   -5
التي  المشاكل  أبسط  النفس على  العصبية، وفوران 

تواجهها المراهقة في تلك الفترة الحساسة.
يمكن  أمامكم  عرضناها  التي  المشاكل  وهذه 
المراهقة  نفس  ثقافة  خلل  من  منها  التخّلص 
بكيفية مواجهة تلك المرحلة الحّساسة، إضافة إلى 
وما  المراهقين،  أوالدهم  بمتطلبات  الوالدين  ثقافة 
يحتاجون إليه من رعاية خاصة بتلك المرحلة، حتى 
تتعّدى تلك المرحلة المهمة بنجاح وسلمة إن شاء 

الله تعالى.

اِطُر امُلَراَهقِة عنَد الفتياِت َمَ

القوارير
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بينت دراسة علمية جديدة أن أفضل طريقة لتنظيف 
على  النوم  هي  اليومي  نشاطه  مخلفات  من  الدماغ 
أحد الجانبين، مما يقلل من احتمال اإلصابة بمرض 
الزهايمر و باركنسون وغيرهما من األمراض العصبية.

وذكر موقع روسيا اليوم أن خبراء من جامعة والية 
الجانبين  أحد  على  النوم  عند  إنه  قالوا:  نيويورك 
يتخلص الدماغ من المواد الضارة الناتجة من نشاطه 

خلل اليوم والتي قد تسبب أمراضًا مختلفة.
تم هذا بعد دراسة أجروها على الفئران المختبرية 
لمتابعة  المغناطيسي  بالرنين  التصوير  باستخدام 
مخلفات  إخراج  عن  المسؤولة  اللمفية،  القنوات 
نشاط الدماغ اليومي وغيرها من المحاليل الكيميائية 

التي تشكل خطورة على الحياة.
هذه  إخراج  عملية  أن  التصوير  نتائج  وبينت 
تعتبر  التي  أميلويد(  وبيتا  تاو  )بروتينات  الفضلت 
القنوات  عبر  منه  البشري  الدماغ  أعداء  أخطر 
الليمفاوية كانت تجري بشكل أنشط خلل النوم على 

أحد  الجانبين.
الجميع  الخبراء  ينصح  النتائج  هذه  إلى  واستنادًا 
بالنوم على أحد الجانبين وليس على الظهر أو البطن 

د البعض. كما تعوَّ

الحلزون  حيوان  أن  إلى  بريطانيون  باحثون  توصل 
يستخدم خليتين عصبيتين فقط من مخه، التخاذ قرارات 
معقدة، في اكتشاف يمكن أن يساعد على تطوير روبوتات 

تنجز مهاّماً صعبة باستخدام قدر ضئيل من الطاقة.
وعن طريق توصيل أقطاب كهربائية إلى مخ حلزون 
حي أثناء قيامه بالبحث عن الطعام، اكتشف العلماء آثار 
العمل على خليتين فقط من المخ، عندما وجد الحيوان 

الرخو وجبة من أوراق الخس.
في  الخليتين  إلى  يلجأ  الحلزون  أن  الباحثون  ووجد 
تبادل المعلومات قبل اتخاذ قرار: )هل أتناول هذا الشيء 
أم ال؟(، وتكون وظيفة الخلية األولى تحديد ما إذا كان 
الشيء المكتشف طعاماً، أما الخلية الثانية فتحّدد درجة 

جوع الحلزون.
وفي حالة عدم وجود طعام، فإن الحيوان يعطل عمل 

الخليتين من أجل توفير الطاقة.
وقال البروفيسور جورج كيمينيس الذي قاد الدراسة: 
إن ما يدور في عقولنا عندما نتخذ قرارات سلوكية معقدة 
وننفذها غير مفهوم. دراستنا توضح ألول مرة كيف يمكن 
لخليتين عصبيتين في مخ حيوان التنسيق لتحسين مهام 

معّقدة التخاذ القرارات.
وأضاف كيمينيس: إن الدراسة ُتظهر أيضاً كيف يمكن 
لنظام مثل هذا إدارة استخدام الطاقة. اكتشافنا يمكن أن 
للتعّرف على أجهزة عصبية تقف وراء  العلماء  يساعد 
عمليات اتخاذ قرارات. سيساعد هذا في تصميم أمخاخ 
الروبوتات بناء على مبدأ استخدام أقل إمكانات متاحة 

لتنفيذ عمليات معقدة.

حيوان احللزون يستخدم خلّيتني عصبّيتني 
فقط الختاذ قرارات مهمة

طب وتكنولوجيا

النوم على أحد اجلانبني مفيد لإلنسان 
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مساحة ود

َجواٌب ُمسكٌِت
رأى معاوية بن مروان بن الحكم حماَر طاحونٍة في عنقه جلجل في حانوت طحان،

فقال له: ما بال هذا الحمار في عنقه جلجل )جرس(؟ 
فقال: أنا مشتغل في علجي وطلب معيشتي خارج الحانوت، وبحركة الجلجل أعرف وقوَف الحمار 

فأحّركه للمشي.
ك الجلجل؟ فقال له معاوية: أرأيت إن وقف الحمار وحّرك رأسه فتحرَّ

قال الطحان: وأين لحماري بمثل عقل األمير؟!

معنى اللُهمَّ اغِفْر لنا ذنوَبنا
معناه: اللهم غطِّ علينا ذنوبنا، وهو مأخوذ من قول العرب: قد غفرت المتاع في الوعاء أغفره غفرًا، 

ويقال: اغفر متاعك في الوعاء، أي: غطهِّ فيه.
تقول العرب: غفر الرجل في مرضه يغفر غفرًا، إذا ُنِكَس في مرضه، فكأن المرض غطَّى عليه. 

يغّطي  أن  معناه: سلوا ربكم  نوح: 10،   اًرا َغفَّ َكاَن  ُه  إِنَّ ُكْم  َربَّ اْسَتْغِفُروا  قوله عز وجل:  ومن ذلك 
نوح:   ُذُنوبُِكْم ن  مِّ َلُكم  َيْغِفْر    َوَأطِيُعوِن  ُقوُه  َواتَّ َه  اللَّ اْعُبُدوا  َأِن  عليكم ذنوبكم. ومن ذلك قوله: 

3-4. معناه: يغطي عليكم ذنوبكم.






