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قضية ورأي

فرح الشباب
تنترش يف املجتمعات اإلسالمية  -بعد االنفتاح العلمي

والتكنولوجي  -ظواهر سلبية كثرية منها ظاهر ُة رقص الشباب

يف األفراح والتجاهر به ،وتأييد فاعله ،وال ريب أهنا ظاهرة
خطرية اجتامعي ًا ومؤملة يف نفس الوقت لذوي الدين واملروءة.

وهذه الظاهرة نشأت من انتشار اإلعالم املرئي اهلابط والذي
تدن ِق َيم اإلسالم وآدابه يف قلوب األجيال واملجتمع،
ساهم يف ّ
واحلال إنه قد ورد النهي يف رشيعتنا املقدسة وأخالقنا األصيلة
عن فعل هذه األمور الشنيعة املستق َبحة ؛ فقال تعاىل ِّ
حمذ ًرا هؤالء
ون َأ ْن ت َِشيع ا ْل َف ِ
املتجاهرين بهf :إِ َّن ا َّل ِذين ُ ِ
ي ُّب َ
اح َش ُة ِيف ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
َ
َ
ِ
يم ِيف الدُّ ْن َيا َو ْال ِخ َر ِة Y...النور ،19 :ومن أسباب تفيش
َهل ُ ْم َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
هذه الظاهرة ضعف الوازع الديني ،وعدم جدّ ية كثري من األُرس

املسلمة يف تربية أوالدهم عىل آداب اإلسالم وسلوك أخالقه
ِ
حتول بعض أرباب األرس يف هذا الزمان اىل مورد
وق َيمه ،فقد ّ
مايل فقط ،دون متابعة األوالد يف عباداهتم وممارساهتم األخالقية،
واألم مرتبطة بشؤون البيت من طبخ وتنظيف وغسل مالبس

وربام متابعتها للمسلسالت التلفزيونية وغريها ،هذا إن مل تكن
مرتبطة بوظيفة عمل كزوجها وبني العمل والبيت يضيع األوالد

يف ختبطات مدّ وجزر ،بال توجيه إال من رحم ريب ،بل ربام بعض
األُ َرس تشاهد األفالم اهلابطة ،وتسمع األغان الفاحشة ،دون حياء
أو خجل ،ونتيجة لذلك يرتشح من تلك األرس أفرا ٌد منحرفون

يف أخالقهم وسلوكهم يرقصون ويتاميلون عىل انغام الشيطان يف
املناسبات واألعراس ال يرتدعون بيشء ال من اهلل وال من الناس.

تلك الوسائل تساهم يف تدمري الشباب واملجتمع ،فال بد من

الوقوف أمام هذا السلوك بقوة اإليامن واألخالق ،والفطرة السوية
داخل الشخصية املسلمة وجماهبتها وحموها عن أرض الواقع.
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قطاف

قواعد البيت احلرام

ِ
اعدَ ِمن ا ْلبي ِ
اهيم ا ْل َقو ِ
ِ
يع
ت َوإِ ْس َام ِع ُيل َر َّبنَا َت َق َّب ْل ِمنَّا إِن ََّك َأ َ
السم ُ
َ َْ
fوإِ ْذ َي ْر َف ُع إِ ْب َر ُ َ
قال تعاىلَ :
نت َّ
ِ
يم Yالبقرة.127 :
ا ْل َعل ُ
هذه الية الكريمة تشري اىل أن بيت الكعبة كان موجود ًا قبل إبراهيم ( ،)Qوكان دور النبي
إبراهيم والنبي إسامعيل ( )Lهو رفع قواعد البيت التي كانت موجودة وجتديدها ،وثمة
آية أخرى تشري اىل وجود البيت قبل وصول إبراهيم ( )Qإليه وهي التي تتحدث عن لسان
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
إبراهيم ( )Qفتقولf :ربنَا إِ ِّن َأسك ُ ِ
ح َّر ِم Yإبراهيم37 :
َنت من ُذ ِّر َّيتي بِ َواد َغ ْ ِري ذي َز ْر ٍع عندَ َب ْيت َك ا ُْمل َ
َّ
ْ
فهي تدل عىل وجود بيت الكعبة حني جاء إبراهيم ( )Qمع زوجته وابنه الرضيع إىل مكة.
وروي هذا املعنى عن أمري املؤمنني ( )Qيف هنج البالغة قال ( ..( :)Qأال ترون أن اهلل سبحانه
اخترب األولني من لدن آدم صلوات اهلل عليه إىل الخرين من هذا العامل بأحجار ال ترض وال
تنفع ،وال تبرص وال تسمع ،فجعلها بيته احلرام الذي جعله للناس قيام ًا) هنج البالغة ج /3ص.148
وتذكر التواريخ أن جتديد البيت كان يف اخلامس من شهر ذي القعدة احلرام.
هذا البيت الذي عرب عنه أمري املؤمنني ( )Qأنه أحجار ال ترض وال تنفع له هذه املنزلة العظيمة
بحيث توكل مهمة جتديده اىل نبيني من األنبياء.
َب ْيد ّ
ومهمة جتديده موكلة الينا مجيع ًا ،وجيب أن نرفع
أن هلل بيت ًا آخر أوسع من بيت الكعبة
ّ
قواعده كل يوم ،وإن إمهاله مدة طويلة يؤدي اىل الوهن والضعف أال وهو قلب العبد املؤمن،
أما كونه أوسع من بيت الكعبة فهو ما جاء يف احلديث القديس(ال يسعني أريض وال سامئي
ولكن يسعني قلب عبدي املؤمن) البحار ،العالمة املجليس :ج ،70ص .60
وأما رضورة جتديده بالطاعة والتوبة والندم عىل السيئات فمن مفاد اخلرب عن أمري املؤمنني (:)Q
(من اعتدل يوماه فهو مغبون) أمايل الطويس :ص.496
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قراءة في كتاب

الغيبة واالنتظار قراءة تاريخ ورؤية مستقبل
ولد مؤلف الكتاب السيد حممد عيل احللو يف عائلة

علمية يف النجف االرشف حملة العامرة سنة 1957م،

أكمل دراسته االكاديمية من جامعة الكوفة ودراسته احلوزوية
يف النجف االرشف وقم املقدسة.

شارك املؤلف بالعديد من الندوات واملؤمترات العلمية وله

الكثري من البحوث واملؤلفات التي تربو عىل  39مؤلف ًا كام
ترك بصمة يف عامل الفكر والعلم واملعرفة وهي مكتبته العامرة

املوسومة باسم (مكتبة اإلمام الصادق)Q

يعترب كتاب (الغيبة واالنتظار قراءة تاريخ ورؤية مستقبل)

دراسة مهمة يف موضوع اإلنتظار ،خصوص ًا أنه صدر عن

مركز ترشف عليه املرجعية العليا يف النجف األرشف ،وقد اعتمد يف تعزيز فكرة اإلمام الغائب (،)h

عىل القرآن الكريم الذي أكد فكرة اخلالفة يف األرض ،وما يؤيد الفكرة من أحاديث مروية عن

أهل البيت ( ،)Kاملودعة يف كتب احلديث املعتمدة وبخاصة يف مؤلفات الشيخ الكليني ،والشيخ
الصدوق ،والشيخ الطويس ،وغريهم ،كذلك من مؤلفات غري الشيعة كالبخاري وابن كثري ،وابن

حجر ،والقرطبي ،والسيوطي وغريهم ،وقد ربط املؤلف بني الذي تنطبق عليه مواصفات اخلالفة

وبني العصمة ،وهذا األمر يعطي ملنصب اخلالفة السمة املثالية يف تطبيق األحكام .فيقول املؤلف:

(هو التكامل اإلنسان ورقي الفرد إىل أعىل مراتب الكامل ،فإن النبي وكذلك اإلمام جيب أن يكون
يف مرتبة من الرقي والكامل بام يمكنهام من تربية األمة وما ينسجم واللطف اإلهلي بعباده من أجل

وصوهلم إىل مراقي التكامل) ص ،22وقد أكد عىل العصمة بقوله( :فاالختيار إذ ًا ال يكون بعيد ًا عن
العصمة .واخلليفة الذي يصطفيه اهلل هو من ِخرية عباده لطف ًا منه هبم ،فهو ال خيتار من تاقت نفسه

للمعصية وجبل عىل ارتكاب الفاحشة واخلطيئة وقد استقى نصوصه من تسعة وعرشين كاتب ًا) ص24
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التنمية البشرية

ُ
َ ُ َ
هارات ال ِقراءة ِ والمطالع ِة
تنمية م
ِ
تراجعت مستويات القراءة لدى شبابنا

اليوم بدرجة كبرية جد ًا ،حتى أصبحت القراءة

ملزمة وفعال ًة لشبابنا وفتياتنا يف أوقات الدراسة

الرسمية ال غري ،بل حتى عىل مستوى تلك
األجواء الدراسية  -املفرتض أن تكون هي

املشجعة عىل القراءة واملثابرة  -تراجعت هي
ّ

األخرى يف مستواها العلمي بسبب نقص فيتامني

القراءة ،يف حني إننا حمتاجون إىل القراءة أكثر من
هم الوسائل التي تبني
أي وقت مىض ،ألهنا من َأ ِّ
النفس واملجتمع.

لذا ينبغي علينا أوالً
التعرف عىل َأسباب
ّ

َضعف مستويات القراءة لدى جمتمعنا اليوم

بشكل عام وشبابنا بشكل خاص ،وما هي أنجح

ُنمي مهارات
الطرق والوسائل الكفيلة التي ت ّ

القراءة واملطالعة لدينا؟

لكن قبل الرشوع ببيان ذلك نن ّبه إىل كون

الزمان كتاب).

أما بالنسبة إىل أسباب العزوف ،فإهنا ُت ْع َزى

ص اخلفي ،وهو
 -بالدرجة األساس  -إىل ال ُّل ّ

عرص الرسعة والتكنولوجيا ،الذي رسق منا

وحو َّل ُج َّل أوقاتنا إىل
متعة الكتاب ولذة القراءةّ ،
ٍ
ملهاة بمواقع الدردشات والتواصل االجتامعي.

إضاف ًة إىل فقدان الكثري منا للدليل اخلاص

بكيفية املطالعة والقراءة ،فقد قال أحد ال ُكتّاب
ِ
للقراءة ،كام َّ
واملؤرخنيَّ :
إن هناك
(إن هناك َفنّ ًا

َفنّ ًا للتفكري ،وفنّ ًا للكتابة).

ثم إننا نطرح سؤالني مع إجابتهام ،وهبام ننهي

مقالتنا ،ومها:

أوالً :ملاذا نقرأ ونطالع؟

ثاني ًا :ما هي أهم اخلطوات التي جتعل القراءة

مثمرةً؟

أما السؤال األول فجوابه:

القراءة من املهارات املكتسبة التي تنمو وتتطور

تنمي ثقتي بنفيس ،وجتعلني أكثر
-ألن القراءة ِّ

يعق
الصحيح ،إذ رسعان ما تضعف عندما ُّ

تصرين أكثر كفاءة يف أعاميل.
 -ألهنا ّ

الكريم الذي جيالسنا ويسامرنا بأمتع احلكم

 -جتعلني أكثر ثبات ًا ورسوخ ًا يف الشدائد

بالتامرين واملامرسات املستمرة ،والعكس هو
أحدنا الكتاب واملجلة واجلريدة ،وهنجر الصديق

والعلوم واألفكار والقصص( ،وخري جليس يف
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قو ًة وثبات ًا.

 -قرارايت تكون أكثر فاعلية ونجاح.

واملحن.

 -جتعل من لسان أكثر لباق ًة يف حمادثة الخرين،

املعلومات خالل املطالعات.

عيل صفة الدقة والذكاء والبداهة يف
 -تضفي َّ

الشخص ا ُملم َّيز هو من ال تكون قراءته مقصور ًة

 -متيزن عن أقران يف فريق العمل ،وجتعلني

الذي يسعى دائ ًام إىل توسيع دائرة اطالعه،

 -وهي بالنتيجة جتعلني مواكب ًا لعرص

والثقافات العامة.

ألن وراء اللسان ثقاف ًة ،وسي ً
ال من املعلومات.
أعاميل.

عضو ًا بارز ًا عن الخرين.

املعلومات والنتائج األخرية للعلوم والدراسات.

أما جواب السؤال الثاين فهو:

َ -1حدّ ْد هد َفك من القراءة واملطالعة ،فهل

 -5واعلم أخري ًا عزيزي القارئ أن

ختصصه فحسب ،بل هو ذلك املثقف
عىل جمال ّ
ويكتشف اجلديد يف كل الفنون والعلوم
واعلموا َّ
أن مقياس األمم بمقدار قراءهتا

واحرتامها للكتاب

أنت تطالع من أجل إثراء معلوماتك التارخيية أو
السياسية أو العقائدية أو الفقهية مثالً؟ أو أنت

تقرأ من أجل البحث أو االستكشاف أو التسلية؟
ُ -2ك ْن أريي ًا متفائ ً
ال متطلع ًا ،وال حتمل

اليأس يف ط ّيات روحك ،وخذ راحتك الروحية

ْ
وحاول أن جتعل
قبل البدء باملطالعة والقراءة،
من القراءة متع ًة ال ُمتل.

 -3بام أن املطالعة والقراءة حتتاج إىل جهد

ذهني ،ال سيام يف تلك الكتب التي حتتاج إىل

الرتكيز والنباهة ،فإنك بالتأكيد حتتاج إىل الصرب،
وحاول أن تتصرب إن مل تكن صبور ًاِ ،
وم ْل بنفسك
ّ
شيئ ًا فشيئ ًا نحو الكسب العلمي والثقايف ،حتى

َ
وتكون ّتواق ًة للقراءة
النفس عىل ذلك،
تَتط ّب َع
ُ

واملطالعة.

 -4حاول أن يكون لديك دفرت مالحظات

تدون فيه ما كان غريب ًا أو مه ًام من
ومعلوماتِّ ،
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عقيدتي

اإلمامة بالنص
من املسائل التي كثر الكالم فيها يف التأريخ

(إن اهلل تعاىل ملا أوحى إىل النبي صىل اهلل

واخلالفة بعد النبي ( )Nهل هي بالنص

يشق ذلك عىل مجاعة من أصحابه ،فأنزل اهلل

العقائدي عند املسلمني مسألة اإلمامة
والتعيني أم بالشورى واالنتخاب؟ وعليها

ترتتب آثار مهمة تتعلق باألحكام الرشعية
وغريها من أمور املسلمني.

عليه وآله أن يستخلف علي ًا كان خياف أن

تعاىل هذه الية تشجيعا له عىل القيام بام أمره
بأدائه).

التبيان يف تفسري القرآن :الشيخ الطويس :ج ،3ص586

فحكم هذا املنصب والرتبة من ناحية النص

عرش ّية أن اإلمامة
تعتقد اإلمامية اإلثنا َ

النبوة ،فاألمر
واصطفائه تعاىل هو عني حكم ّ

اهلل تعاىل عىل لسان رسوله ،أو لسان اإلمام

يدي العباد ويرشدهم اىل الرصاط املستقيم،،

كالنبوة ال تكون إالّ بالنص من
مرتبة إهلية
ّ
املنصوب بالنص إذا أراد أن ينص عىل اإلمام

من بعده والدليل القرآن عىل ذلك قوله تعاىل:
الر ُس ُ
ول َب ِّل ْغ َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك
َ fيا َأ ُّ َيا َّ
َوإِ ْن َمل ْ َت ْف َع ْل َف َام َب َّل ْغ َت ِر َسا َل َت ُه َواهللُ َي ْع ِص ُم َك
ِم َن الن ِ
َّاس إِ َّن اهللَ َال َ ْي ِدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَافِ ِري َنY
املائدة ،67 :عن أيب عبداهلل الصادق (:)Q
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إهلي واهلل تعاىل بحكمته واختياره هو الذي
أمر ّ
ٌ

فليس للناس أن يتحكَّموا يف أمر اإلمامة

بشورى أو بغريها ،وليس هلم حق تعيني
أحدهم هلذا املنصب ،أو ترشيحه ،أو انتخابه.
كام تعتقد اإلمامية ّ
نص عىل
أن النبي (ّ )N

وعني اإلمام من بعده ،وهو ابن عمه
خليفته ّ
عيل بن أيب طالب أمري ًا للمؤمنني ،وأمين ًا

للوحي ،وإمام ًا للخلق يف عدّ ة مواطن ،فقد

نصبه ،وأخذ البيعة له بإمرة املؤمنني يوم
ّ

عيل
الغدير فقال« :أال َمن كنت مواله فهذا ٌّ
ِ
مواله ،ال ّلهم ِ
وعاد من عاداه،
وال من وااله،
وانرص من نرصه ،واخذل من خذله»

اخلصال،

الشيخ الصدوق :ص ،74وسنن ابن ماجه :ج ،1ص.43
نص عىل إمامته حينام دعا
وقبل هذا املورد ّ

أقرباءه وعشريته االَقربني فقال« :هذا أخي،
ووصيي ،وخليفتي من بعدي ،فاسمعوا له

وأطيعوا»

بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج،18ص ،192ومسند

ٍ
يومئذ صبي مل يبلغ احللم.
أمحد :ج  ،1ص 111وهو

مرات« :أنت منّي
وكرر قو َله له يف عدّ ة ّ
ِّ
بمنزلة هارون من موسى ،إالّ أنّه ال نبي
بعدي»

مسند أمحد :ج ،1ص179

إىل غري ذلك من روايات وآيات كريمة

د َّلت عىل ثبوت الوالية العا ّمة له ،كآية:
سو ُل ُه وا َّلذي َن آمنُوا
ور ُ
fإنَّام َول ُّيكُم اهللُ َ
ِ
ِ
ويؤت َ
يم َ
ُون ا ْل َّزكَو َة َو ُه ْم
الص َلو َة ُ
ون َ
ا َّلذي َن ُيق ُ
ر ِ
اك ُع َ
ون Yاملائدة ،55 :عن عامر بن يارس يقول:
َ

(وقف لعيل بن أيب طالب ( )Qسائل وهو
تطوع ،فنزع خامته فأعطاه
راكع يف صالة ّ

السائل فأتى رسول اهلل صىل اهلل عليه واله

فاعلمه بذلك ،فنزلت عىل النبى ()N
هذه االية fإِن ََّما َولِ ُّيك ُُم ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه
ِ
ِ
ِ
الصال َة َو ُي ْؤت َ
يم َ
ُون
ون َّ
َوا َّلذي َن آ َمنُوا ا َّلذي َن ُيق ُ
الزكَا َة وهم ر ِ
اك ُع َ
ون Yإىل آخر الية
َّ
َ ُ ْ َ

فقرأها رسول اهلل ( )Nعلينا ،ثم قال:

(من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من
وااله وعاد من عاداه) تفسري العيايش.348 :
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نحن نقص عليك

نبي اهلل صالح ()Q
ِ
احلا َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اهللَ َما َلك ُْم ِم ْن إِ َل ٍه َغ ْ ُري ُه Yاألعراف.73 :
fوإِ َىل َث ُمو َد َأ َخ ُ
َ
اه ْم َص ً
fوكَانُوا
تقـع قبائـل ثمـود غـرب اجلزيـرة العربيـة بـني سـوريا واليمـن ،وكانـت ذات جـربوت وقـوةَ ،
اجل َب ِ
ُـون ِمـ َن ِْ
َين ِْحت َ
احلجـر .82
ـال ُب ُيوتًـا َآ ِمنِ َ
ـنيّ Y

هـؤالء كانـوا مـن الكفـار ،فبعـث اهلل إليهم النبـي صاحلـ ًا ( ،)Qيدعوهـم اىل اهلل ،ويديـم إىل الصالح،
لكنـه مل جيـد منهـم طاعـة ،واعرتضـوا عليـه ومل يصدّ قـوه َ fقا ُلـوا يا صالِـح َقـدْ ُكن َ ِ
ـوا َق ْب َـل َه َذا
ْـت فينَا َم ْر ُج ًّ
َ َ ُ
ِ
ـك ِممـا تَدْ ُعونَـا إِ َلي ِ
ـه ُم ِر ٍ
يـب Yهـود ،62 :وطلبوا منـه آية تثبت
َأ َتن َْهانَـا َأ ْن َن ْع ُبـدَ َمـا َي ْع ُبـدُ َآ َب ُ
اؤنَـا َوإِ َّننَـا َلفـي َش ٍّ َّ
ْ

احلجـة البالغـة عليهم أخرج اهلل هلـم من الصخر ناقـة تدّ ر حليبـ ًا يكفي مجيع أفـراد القرية،
صدقـه ،وإللقـاء ّ
وحذرهـم النبـي صالـح ( )Qأن ال يقربوهـا بسـوء ِ ِ
وهـا ت ْ
َـأك ُْل ِيف َأ ْر ِ
ض اهللِ َو َال
ُـم َآ َي ًة َف َذ ُر َ
َ
fهذه نَا َقـ ُة اهللِ َلك ْ
ٍ
ِ
ُـم َع َ
وخصـص اهلل يومـ ًا لـرشب الناقـة مـن ينابيـع املدينـة
يـم Yاألعـراف ،73
َمت َ ُّس َ
ّ
ـذ ٌ
اب َأل ٌ
ـوها بِ ُسـوء َف َي ْأ ُخ َذك ْ
ـال ه ِذ ِه نَا َقـ ٌة َهلا ِرشب و َلك ِ
ـو ٍم َم ْع ُلو ٍم Yالشـعراء ،155 :ولكنهـم ازدادوا كفر ًا
ويومـ ًا خاصـ ًا هلم َ fق َ َ
رش ُب َي ْ
َ ْ ٌ َ
ْ
ُـم ْ
َـوا َع ْن َأ ْم ِر
وعتـو ًا فقتلـوا الناقـة ،وطلبوا من النبـي أن َينزل العذاب اسـتهزا ًء بوعد اهللَ f ،ف َع َق ُـروا النَّا َق َة َو َعت ْ
ّ
ِ
ِ
ِ
ْـت ِمن ا ُْملرس ِ
ني Yاألعـراف.77 :
ـل َ
ـم َو َقا ُلـوا َيـا َصال ُ
ـح ائْتنَا بِ َـام تَعدُ نَا إِ ْن ُكن َ َ ْ َ
َر ِّ ِهب ْ
وها َف َق َ
ُـم َث َال َثـ َة َأ َّيـا ٍم َذلِ َك َوعْـدٌ َغ ْ ُري
أمهلهـم النبـي ثالثـة أيـام لنـزول العـذاب َ fف َع َق ُر َ
ـال َمت َ َّت ُعـوا ِيف َد ِارك ْ
ْـذ ٍ
َمك ُ
ني Yاألعراف78 :
الر ْج َف ُة َف َأ ْص َب ُحوا ِيف َد ِار ِه ْم َجاثِ ِم َ
وب Yهـود ،65 :وجائهم عذاب رب العاملني َ fف َأ َخ َذ ْ ُهت ُم َّ
تع ّلمنـا القصـة الصـرب عـىل االمتحـان واالبتـالء الر ّبان ألهنـم مل يصـربوا عىل الناقـة رغم أهنـا كانت تدر
تغري مصريهـم اىل خري.
هلـم احلليـب ولـو صـربوا ومل يقتلوها ربـام ّ
كـام تع ّلمنـا رضورة توطـني الداعـي نفسـه عـىل مواجهـة التكذيـب واالهتامات مـن الذيـن يدعوهم وال
يتلقاهـا باالنفعـاالت املشـاهبة فتتعـذر هدايتهـم ويصعـب صالحهم.
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نافذة على العالم

الحجّ بعيون الغرب

احلـج ركـن من أركان اإلسـالم ،وهو فرض عىل ّ
كل مسـلم ومسـلمة القيام بـه مرة واحدة خـالل حياته،
ّ
ولغـة هـو مطلـق القصد ،وأمـا اصطالح ًا فهو التوجـه ملكة املكرمة ألداء مناسـك خاصة بمشـاعر خاصة.
احلج ومنشـأ
لكـن النظـرة الغالبـة من قبـل أبناء الغرب نظرة سـلبية حمضة نحو شـعائر املسـلمني ال سـيام ّ
fو َل ْن ت َْر َض َعن َ
ْـك ا ْل َي ُهـو ُد َو َال الن ََّص َارى َحتَّـى َتتَّبِ َع
هـذه النظـرة اإلختـالف العقائـدي أوال ،كقوله تعـاىلَ :
ِ
ـم .Yالبقـرة ،120 :فهـم يروننـا منحرفـني عـن عقيدهتـم التـي سـبقت اإلسـالم بقـرون ،ورجـال دينهم
م َّلت َُه ْ
الذيـن يشـحنون األجيـال املتعاقبة هبـذه األفكار والتعصـب هلا ،دون البحـث بحرية يف عقيـدة الخر ملعرفة
فسـادها من عدمـه ،فينظـرون للحج نظـرة دونية.
نعم منهم من يرتم هذه الشعرية ألهنا من دين آمن به أشخاص ال بد من احرتام توجهاهتم.
ّ
ـؤرق رجـال الديـن املسـيحيني اإلقبـال اهلائـل عىل احلج من شـتى أصقـاع العامل؛ فهـو مادة
إن أشـد مـا ُي ّ

إعالميـة دسـمة السـتقبال الخر واسـتقطابه لإلسـالم ،لـذا تراهـم ينتقدونه تارة ويسـتهزؤون بـه أخرى،
ٍ
أحجـار بنوهـا بأيديـم يدّ عـون اهنـا بيـت اهلل فهـل هـو يف
فتجدهـم يقولـون إن املسـلمني يـدورون حـول
األرض أم يف السـامء؟!!! ،وتشـكيكهم بأفعـال املسـلمني ونسـب الروحانيـات الزائفـة هلـم! ،وأمثـال هذه
أن ّ
اهلرطقـات ،وال يعلمـون ّ
للتحول
ومنطلـق
داخيل لإلنسـان
أقـل مـا فيـه أنه يعتـرب رياضة روح ّيـة ،وبنا ٌء
ٌ
ّ
ّ
اإلجيـايب يف األخـالق والسـلوك ،وهـو أثمـن املنافع ،ملـا له مـن أهـداف اجتامع ّية ،كنظـر القـرآن الكريم له
ِ
ِ
ِ
ـع Yيف ال َي ِة
شـهدوا َمناف َ
يف قولـه تعـاىلf :ل َي َ
ـع َهلُـم Yاحلج ،28:سـئل اإلمام الصـادق ( )Qعن معنـى َ fمناف َ
أهـي منافِـع الدُّ نيـا أم ِ
الكريمـةِ :
الخ َر ِة ؟
َ َ ُ
احلـج ثـورة ّ
َف َ
قـال ( :)Qالـك ُُّل( .الـكايف للكلينـي ج 4ص  .)422أي ّ
حلـل املعضـالت ،وتأمـني احلاجـات،
أن
ّ
وإلنـامء املجتمعـات وتطويرهـا.
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عناقيد

يُوفُ َ
ون ِبالنَّ ْذ ِر
فـي أحـد األيـام وأنا راجـع من المدرسـة رأيـت ولد ًا يمشـي مـع أبيـه ،واألب يقول لـه :نذرت
ّ
علي
عـز
للـه ّ
وجـل أن أذبـح خروفـ ًا إذا شـفي اخـوك مـن مرضـه ،والحمـد لله قد شـفي فوجـب ّ
الوفـاء بالنّذر.
الولد :أبي ،لماذا لم تنذر لي أيض ًا؟
األب :أنـت والحمـد للـه لم تكـن مريض ًا مثل أخيـك ،فال داعي للنـذر ،لكن حالـة أخيك كانت
سـيئة ،وكان مـن الواجب أن اشـكر الله على شـفائه ،وأفضل الشـكر العبـادة والنذر فيـه القربة الى
الله تعالى؟!
الولد :وما هو النذر يا أبي؟
األب :النّـذر ،أن تلتـزم بفعـل شـيء مع ّين ،أو ترك شـيء مع ّين للـه تعالى ..ولكنـه اليجب الوفاء
بالنّذر ،إال بشـروط.
الولد :وما هي الشروط يا أبي؟
األب :الشروط هي:
قلت:
 1ـ أن تشـتمل صيغـة النـذر علـى قوله «لله» أو اسـم من أسـمائه
المختصـة به تعالـى ،فلو َ
ّ
علي أن أذبـح خروفـ ًا فإنه يجـب عليك ذبح
«للـه
علـي ..كـذا» انعقـد نـذرك كأن يقول مثـالً :للـه َّ
َّ
خـروف حينئذٍ.
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علي» وجب الوفاء ،أما غير ذلك فال يجب الوفاء بالنذر.
كذلك لو َ
«للرحمن َّ
قلتّ :
 2ـ أن يكـون الشـيء المنـذور حسـن ًا راجح ًا شـرع ًا حيـن العمل ،مثل مسـاعدة الفقـراء أو إهداء
هديـة أو عقـد مجلس حسـيني وغيرها.
الولد :وإذا كان المنذور غير راجح وغير حسن؟
معنى راجح ًا كمـا لو نذر
يصـح النّـذر فـي المكـروه
األب :ال
ّ
والمحـرم ،أ ّما المبـاح فإن قصد بـه ً
ّ
شـرب المـاء بقصد التقـوي على العبـادة انعقد نـذره ،واِالّ لم ينعقد.
ِ
عما تعلق
 3ـ يشـترط في الشـخص النـاذر البلوغ ،والعقـل ،واالختيـار ،والقصد ،وعدم الحجـر ّ
بـه نذره.
 4ـ أن يكون الشيء المنذور مقدور ًا أو مستطاع ًا للنّاذر.
الولد :فماذا يحصل اذا نذر ِ
االنسان وفق هذه الشروط ؟
ِ
ّ
وجـل ،أم تركه،
عز
األب:
حينئـذ يجـب الوفـاء بالنـذر وااللتـزام به ،سـواء أكان فعل شـيء للـه ّ
حج ًا،
فـي زمـن محـدّ د ،أم طيلة حياتـه ،صالة كان ذلك الشـيء ،أم صومـ ًا ،أم صدقة ،أم زيـارة ،أم ّ
تبرعـ ًا بشـيء ،أم تـرك شـيء ،أم غير ذلك.
أم ّ
الولد :وإذا خالف ِ
االنسان نذره عامد ًا؟
ٍ
حينئـذ وهـي :عتـق رقبة ،أو اِطعام عشـرة مسـاكين ،لكل مسـكين ُمدٌّ من
األب :تجـب الكفـارة
طعـام ،والمد يسـاوي ثالثـة أرباع الكيلو غـرام تقريب ًا ،أو كسـوتهم.
الولد :وإذا لم يستطع أداء هذه الكفارة؟
األب :يصوم ثالثة أ ّيام متواليات.
ٍ
الولد :كثير ًا ما ينذر المؤمنون ماالً
لمشهد من المشاهد المقدّ سة فكيف يتحقق الوفاء؟
األب :اذا لـم يقصـد النـاذر مصرفـ ًا مع ّينـ ًا ،فيسـتطيع إنفاقـه علـى عمـارة المشـهد المقـدس،
كاإلنـارة ،والفـرش ،أو التدفئـة والتبريـد ،وغيـر ذلـك مـن شـؤون المشـهد.،
الولـد :فـإذا نـذر لشـخص صاحـب المشـهد كالنّبـي صلـى اللـه عليـه وآلـه أو اإلمـام ( )Qأو
لبعـض أوالدهمـا؟
األب :ينفـق علـى زواره الفقـراء مثـالً ،أو علـى حرمـه الشـريف ،في المـوارد المتقدمـة ،ونحو
ذلك.
الولد :بعض األحيان يشك أو يظن شخص أنه نذر نذر ًا مع ّين ًا ،فهل يجب عليه الوفاء به؟
اإلبـن :هـذا الفرض بحسـب االطمئنـان ،فإذا اطمـأن بأنّه نذر وجب عليـه الوفاء بالنّـذر واِالّ فال
يجـب عليـه الوفاء به.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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أي بني

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل ٍ
حممد وآله الطاهرين......

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته......

أ ّما بعد فإنّني أويص الشباب األعزاء -الذين يعنيني من أمرهم ما يعنيني من أمر نفيس وأهيل  -بثامن

وصايا هي متام السعادة يف هذه احلياة وما بعدها ،وهي خالصة رسائل اهلل سبحانه إىل خلقه وعظة احلكامء
والصاحلني من عباده ،وما أفضت إليه جتاريب وانتهى إليه علمي:
البر ونفع الناس:
السعي في أعمال ّ

الســعي فــي أعمــال البـ ّـر ونفــع النــاس ومراعــاة الصالــح العــام ،وال سـ ّيما مــا يتع ّلــق بشــؤون األيتــام

واألرامــل والمحروميــن ،فـ ّ
ـإن فيهــا تنميــة لإليمــان وتهذيب ـ ًا للنفــس وزكاة لمــا أوتيــه المــرء مــن نعــم

وخيــرات ،وفيهــا س ـ ّن للفضيلــة وتعــاون علــى البـ ّـر والتقــوى وأداء صامــت لألمــر بالمعــروف والنهــي

ـب
عــن المنكــر ،ومســاعدة ألوليــاء األمــور علــى حفــظ النظــام العــام ورعايــة المصالــح العامــة ،وموجـ ٌ
لتغييــر حــال المجتمــع إلــى األفضــل ،فهــو بركــة فــي هــذه الدنيــا ورصيــد لآلخــرةّ ،
وإن اللــه ســبحانه

ـب لهــم
ـب المجتمــع المتكافــل المتــآزر الــذي يه ّتــم المــرء فيــه بهمــوم إخوانــه وبنــي نوعــه ويحـ ّ
يحـ ّ

ـب لنفســه.
مــن الخيــر مثــل مــا يحـ ّ
َات من السـ ِ
ٍ
ـماء Yاألعراف96:
وقــد قــال ّ
fو َلـ ْ
عز مــن قائلَ :
ـو َأ َّن َأ ْه َل ا ْل ُقـ َـرى آ َمنُو ْا َوا َّت َقــو ْا َل َفت َْحنَا َع َل ْي ِهم َبـ َـرك ِّ َ َّ َ
ـو ٍم َح َّتــى ُي َغ ِّيـ ُـروا َمــا بِ َأن ُف ِسـ ِ
ـي (( :)Nال يؤمــن
وقــالf :إِ َّن ال َّلـ َه ال ُي َغ ِّيـ ُـر َمــا بِ َقـ ْ
ـه ْم Yالرعــد ،11:وقــال النبـ ّ

ـب لنفســه ويكــره ألخيــه مــا يكــره لنفســه) ،وقــال أيضـ ًا( :مــن سـ ّن
ـب ألخيــه مــا يحـ ّ
أحدكــم ح ّتــى يحـ ّ

ســنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا) ا.هـ
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بيان وتوضيح:

مــن األمــور التــي ترتقــي بالنفــس اإلنســانية الشــعور باالنتمــاء للمحيــط االجتماعــي أو اإلنســاني فــي

ـم عوامــل تنميــة
الحيــاة ،كمــا أن التعامــل مــع طبقــة المحروميــن والفقــراء واأليتــام وعوائلهــم مــن أهـ ّ

هــذا الشــعور الــذي يكــون مــن آثــاره الســريعة زيارتهــم ومســاعدتهم واالطمئنــان علــى أحوالهــم.

كمــا ان اإلنفــاق والعطــف عليهــم بــاب مــن أبــواب شــكر النعــم اإللهيــة مــن المــال والصحــة وحســن

اإليمــان فكمــا للمــال زكاة فــإن زكاة الحــب والعطــف والجــاه بذلــه للمحــروم والمســتعين.

ومــن آثــار التواصــل مــع الطبقــات المحرومــة تفعيــل الفضائــل وعمــل البـ ّـر بطريقــة الدعــوة الصامتــة

بالعمــل والســلوك ،مصداق ـ ًا لمــا ورد عــن اإلمــام الصــادق ( )Qفــي وصيتــه لنفــر مــن أهــل الكوفــة:

(و أن تكونــوا لنــا دعــاة صامتيــن ،فقالــوا  :يــا ابــن رســول اللــه و كيــف ندعو إليكــم و نحن صمــوت قال:
تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله) مستدرك الوسائل ،للشيخ النوري :ج،8ص.326

إن الدعــم المــا ّدي والمعنــوي لهــذه الطبقــات يخلــق التــوازن فــي ســلوكهم ويقضــي علــى شــعورهم

بالنقــص الــذي يجعلهــم بعزلــة عــن المجتمــع ،فــإذا أحــس اإلنســان بتحقــق كفايتــه مــن المــال واهتمــام
مهمــان فــي فاعليته
المجتمــع بــه يحصــل بذلــك علــى الراحــة النفســية والهــدوء العاطفــي وهما عامــالن ّ
ـور مجتمعــه نحــو حيــاة ومســتقبل أفضــل.
االجتماعيــة ،وبالتالــي يكــون فــرد ًا مؤثــر ًا فــي تقــدّ م وتطـ ّ

ومــن جهــة أخــرى فــإن اللــه تعالــى عندمــا يــرى هــذه المعانــي اإلنســانية النبيلــة منتشــرة ومعتــادة فــي

المجتمــع فإنــه تعالــى يطــرح البركــة والرعايــة لذلــك المجتمــع مــن األمــن والراحــة والــرزق وحســن

ـب المجتمــع المتكافــل المتــآزر الــذي يه ّتــم المــرء فيــه
االبتــالء ورد كيــد األعــداء فهــو ســبحانه يحـ ّ

ـب لنفســه.
ـب لهــم مــن الخيــر مثــل مــا يحـ ّ
بهمــوم إخوانــه وبنــي نوعــه ويحـ ّ

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )20لشهر ذي القعدة سنة 1438هـ

15

القوارير

َ
أين سعادتي؟
ارتديت من ذي قبل َّ
لت في أروع أماكن
كنـت قد
وج ُ
ُ
ُ
أرق المالبس الشـفافة ،وتعطرت بأطيب العطـورُ ،
لت بقالئد وأساور الذهب والمساحيق،
وحضرت األَعراس والمناسـبات،
السـياحة واالستجمام،
وتجم ُ
ُ
ّ

ارتبطـت فـي عالقـات جامعيـة طيلـة دراسـتي فيهـا ،تأ ّثـر ًا بثقافـة المسلسـالت واألفـالم.
وكنـت قـد
ُ
ُ
كل ظنـي كان -فـي ِّ
ُّ
كل ذلـك -إننـي ُأحقـق سـعادتي ،لكـن األمور كانت عكـس ما كان مظنونـ ًا ،فلم

يتحقـق لـي مـا كنت أسـعى إليه ،بـل كانت سـعادتي لحظات ،أعيشـها في لحظاتهـا ثم يرجـع األمر كما
كان ،فكانـت حياتـي عبارة عن خياالت وتصورات سـاذجة ،وكان السـؤال الذي يراودني دائمـ ًا هو :أين

سعادتي الحقيقية؟

الجواب الحقيقي ،وانكشف لي الغطاء عن بصيرتي ،وهو:
أدركت
عندها
ُ
َ

أن سـعادتي ال فـي هـذا وال فـي ذاك ،وإنما سـعادتي هي بمدى قربـي من صاحب السـعادة وملهمها،
وهـو القائـل َّ
جـل شـأنه fأال بذكر اللـه تطمئـن القلـوب Yالرعـد ،28 :وكما قـال إمامنا الحسـين ( )Qفي
ِ
َت
ْـت ا َّل ِذي َهدَ ْيت َُه ْم َح ْي ُث ْاسـتَبان ْ
ـم َح ْي ُث َأ ْو َح َشـت ُْه ُم ال َعوالِ ُمَ ،و َأن َ
دعـاء عرفـة العظيمَ ( :أن َ
الم ْؤن ُس َل ُه ْ
ْـت ُ
َلهـم المعالِـم ،ماذا وجـدَ من َف َقـدَ َك وما ا َّل ِ
ـذي َف َقدَ َمـ ْن َو َجدَ َك).
َ
َ َ َ ْ
ُ
ُ ْ َ
وارتديت حجابي
فأنـا حينمـا ارتبطـت بالله تعالـى ،وتقربت من أهل بيـت الطهـارة والعصمـة (،)Q
ُ

وصلت
وعطرت شـفاهي بالذكـر،
وتزينـت بالتقوى،
وابتعـدت عن عالـم مخالطة الرجـال،
الصحيـح،
ُ
ُ
ُ
ُ
واطمأننـت براحـة ال وصف لها.
إلـى سـعادتي الحقيقية،
ُ
حواء -ليسـت كما يصورها لنا أتبـاع الثقافات المادية والبهيميـة ،ألنها ثقاف ٌة ال
فالسـعادة إذن -أختـي ّ
ِ
ِ
المسـلمات،
المسـلمات قبل
يعقبهـا سـوى الحسـرة والخسـران ،وهي نتيجة تفطنت لهـا الكثير من غير
ُ ِ
لضاعت
علـي ورحم ُت ُه بـي
تقـول عارضـة األزيـاء الفرنسـية «فابيـان» بعد أن أسـلمت( :لوال
ْ
فضـل الله َّ
ِ
ِ
ٍ
نحدر فيه ِ
ُ
وغرائـزه بال ِقيم وال
رغباته
إشـباع
هم ِه
نسـان،
اإل
ُ
َ
مجر َد َح ْيـوان ،ك ُُّل ّ
ليصبـح ّ
َحياتـي فـي َعا َل ِم َي ُ
َمبادئ) جريـدة االتحاد 27 :يونيـو .2016
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طب وتكنولوجيا

املزيد من مساوئ قلة النوم قد يؤدي النكماش املخ!
قالــت (ليــاه ســومرفيل) األســتاذة فــي علــم النفــس فــي جامعــة (هارفــارد)( :ال يوجــد مؤشــر لــدى وصولـ ِ
ـه
ٌ

ـور
ـم األَعصــاب أن يقــول :إن الدمــاغ قــد تطــور بالكامــل) علــى حــدِّ قولهــا ،إذ يعــود هــذا إلــى تطـ ّ
يســتطيع عا َلـ ُ

أجــزاء الدمــاغ المختلفــة فــي أوقــات مختلفــة.

ـور
ـور الدمــاغ يســتمر بشــكل ف ّعــال حتــى بعــد بلــوغ الثامنــة عشــرة ،إذ يقــع تطـ ّ
وتضيــف (ســومرفيل) إن تطـ ّ

وتمــر كل منطقــة فــي الدمــاغ بفتــرة تطــور مفصليــة فــي وقــت مختلــف ،هكــذا
الدمــاغ علــى هيئــة (موجــات)ُ ،

يختلــف نضــوج الدمــاغ مــن منطقــة ألخــرى ،ومــن وقــت آلخــر فــي حياتــه.

ـن
ونظــر ًا إلــى مــا تبينــه هــذه االكتشــافات مــن عــدم وجــود طريقــة أكيــدة لقيــاس نضــوج الدمــاغ ،ال يوجــد سـ ّ

معينــة تشــير إلــى دخــول هــذا العضــو ســن الرشــد.

ويحتــوي الدمــاغ علــى نوعيــن مــن األنســجة ،وهمــا المــادة الرماديــة والمــادة البيضــاء ،وفــي العقــد األول مــن

الحيــاة ،تتمــدد المــادة الرماديــة بســرعة مــع تشـكّل تشــابكات عصبيــة فــي الدمــاغ خــال تع ّلــم مهــارات جديــدة
أثنــاء الطفولــة ،ومــع اســتعداد الجســم للبلــوغ يبــدأ الدمــاغ بتشــذيب المــادة الرماديــة فــي بعــض المواقــع،
واســتبدالها بالمــادة البيضــاء ،التــي تســمح بنقــل المعلومــات بشــكل أفضــل وأســرع ،ويســتمر تق ّلــص المــادة
الرماديــة واســتبدالها بالمــادة البيضــاء.

تكنولوجيا
هكــذا تســتطيع أن تُنشــيء بنفســك صــور ( )GIFالمتحركــة

علــى جهــاز اآليفــون أو أجهــزة األندرويــد

تحمــل الصــور المتحركــة ( )GIFالكثيــر مــن المتعــة والمــرح،

لكنهــا تكــون أكثــر متعــة حينمــا نقــوم بإنشــاء هذه الصــور بأنفســنا.

ومــع الشــعبية المتواصلــة التــي تتمتــع بهــا تلــك الصــور

المتحركــة علــى الشــبكات االجتماعيــة وتطبيقــات التواصــل
الفــوري ،ظهــرت بعــض التطبيقــات التــي تتيــح للمســتخدمين

إنشــاء الصــور المتحركــة بســرعة وســهولة.

فإذا كنت ترغب بتلك الميزات فما عليك سوى تنزيل تطبيق ( )Gif Meوتمتع بإنشاء الصور المتحركة.
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العدد ( )20لشهر ذي القعدة سنة 1438هـ

17

مساحة ود

أخاف أن يمسخني الله قرد ًا مثلك..

قال أبو عثمان (الجاحظ) ألبي نؤاس ،وكان مصفر الوجه ،مالي أراك مصفرا ً ،يا أبا علي؟
فقال أبو نؤاس - :رأيتُك فتذكرت ُ ذنوبي!

فقال الجاحـط - :وما عالقة ذنوبك برؤيتي؟
عاقبني الل ُه على ذنوبي ،فيمسخني ِقردا ً مث َلك.
فت أن ُي
قال أبو نـؤاسِ -:خ ُ
َ

إذا فاتك البط فاستفد من مرقه..

ٍ
رأى جحـا سـرب ًا مـن ال َب ِّ
بحيـرة ،فحـاول َأن يصطا َد مـن هذه الطيور شـيئ ًا فلم يسـتطع،
ـط قريبـ ًا من شـاطئ

فمـر به
ألنهـا َأسـرعت بالفـرار مـن أمامـه ،وكانـت معـه قطعة مـن الخبـز ،فـراح يغمسـها بالمـاء ويأكلهاَّ ،

أحدُ هـم ،وقـال لـه :هنيئـ ًا لك ما تأكلـه ،فما هذا؟ قـال :هو َح َسـا ُء ال َب ِّط! فإذا فاتـك البط فاسـتفد من مرقه!

نادر ٌة أصمعي ٌة رائع ٌة..

ٍ
ـوجاج
الطـاووس يومـ ًا با ْع
َم َشـى
ُ

َ
َ
تختــالون؟ قالوا
فقــال :عــال َم
َ
ْ
واعـدل
المعـوج
سـيرك
ف
فخـالِ ْ
َّ
ُّ
كــــل فــرع ٍ
أمـَا تـدري َأبـانــــا

كُن إيجابي ًا..

ِ
نش ُ
و َي َ
الفتيـــان منــــا
ناشــئ
ـــأ
ُ

ِ
َ
شيتـه بنــــــو ُه
شكــل َم
فـقـ ّلدَ
بــد ْأ َت بــه ،ونحــ ُن مقلـِـدو ُه

ْـت معـدلــوه
فـإنــا إن عـدلـ َ

يجـاري بالخـُطـى مـن أدبـوه؟!

عــو َده أبــــوه
علــى مـا كــان َّ

ٍ
ُيحكـى َّ
أن رجـ ً
جماعـة يشـربون ويغنُّـون ،فقـال الرجـل
،فمـر علـى
ال كان مـع بعـض الصالحيـن
َّ

اللهـم كمـا َّفرحتهـم فـي الدنيـا ،
ادع علـى هـؤالء المجاهريـن بالمنكـر ..قـال :
 :يـا سـيدى ُ ،
َّ
ِّفرحهـم فـي الخـرة  ..ف ُبهـت الرجـل ،فلـم تمـض مـدة  ،حتـى اهتـدى كل منهـم وحسـن حالـه ..

دعه في النار..

مـات أحـد المجـوس وكان عليـه ديـ ٌن كثير ،فقـال بعـض غرمائه لولـده  :لو بعـت دارك ووفيـت بها دين

والـدك ..فقـال الولـد :إذا أنـا بعـت داري وقضيـت بهـا عـن أبي دينـه فهل يدخـل الجنـة ؟فقالـوا  :ال ..

قال الولد  :فدعه في النار وأنا في الدار !
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