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ُرْج ِمْن  ْد يِف اْلَْرِض ُمَراَغًما َكِثرًيا َوَسَعًة َوَمْن َيْ قال تعاىل: ﴿َوَمنْ  ُيَهاِجْر يِف َسِبيِل اللَِّ َيِ
َبْيِتِه ُمَهاِجًرا ِإىَل اللَِّ َوَرُسوِلِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه اْلَْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى اللَِّ َوَكاَن اللَُّ َغُفوًرا َرِحيًما﴾

 النساء آية 100
اهلجرة مفهوم تؤلفه ثالثُة أجزاء, وهي: الشخص الهاجر, ونقطة بداية اهلجرة ، ونقطة نهاية 
اهلجرة, وعلى أساس نقطيت البداية والنهاية تكتسب اهلجرة صفة احلسن والقبح, مبعنى أن 
اهلجرة إذا كانت من الدنى اىل العلى فهي هجرة حسنة، وإذا كانت من العلى اىل الدنى 

فهي هجرة قبيحة, وهكذا يكون اليزان والقياس.
وقد سارت اجملتمعات والفراد كافة على هذا المر، فهذا يسافر إىل بالد تتوفر فيها فرص 
ر وسائله يف البلد الول  العيشة, بعد فقدانها يف البالد الوىل, وهذا يسافر لطلب العلم لتعسُّ
وهكذا, وهذه اهلجرة هي من النوع المدوح اليت ال ينتقدها عاقل ذو لب وهي اليت تقوم على ربح 

وحتصيل أمر ال يتيّسر حتصيله يف البلد الول.
نرى  واإلجتماعية,  والصناعية  اإلقتصادية  واإلنفجارات  احلياة  تطور  بعد  نالحظ  لكننا 
البعض يتجاهل هذا اليزان للهجرة وصار اإلنتقال من وإىل عبارة عن واقع ناتج عن الرتف 
أو الفقر اإلقتصادي أو اإلجتماعي أو السياسي, المر الذي يربك التفكري بالعواقب ويرج 

الفرد عن قواعد العقالء يف رسم احلركات اإلنسانية اليت تتطلبها حياة اإلنسان.
وأقرب مثال على ذلك اهلجرة العشوائية اليت حدثت أخريًا للمسلمني, واليت ربط الهاجرون 
الوضع  وندرك  نسّلم  وحنن  بالدهم....  بها  متر  اليت  والمنية  السياسية  بالوضاع  أسبابها 
الرتبك حلياة السلمني يف بلدانهم اليوم, لكن يف الوقت نفسه نسأل أخوتنا الهاجرين: هل 
السياسي فقط؟ بل هل هما أهم جوانب  أو  الوضع المين  السلمني قائمة على  احلياة لدى 
لكي  أفضل؟  وضع  اىل  تهاجرون  سوف  أنكم  جتزمون  هل  نعم,   : اجلواب  كان  وإذا  احلياة؟ 
توصف هجرتكم باحلسن والصحة؟ هب أنكم هجرمت سياسات بالدكم الفاشلة وتداعياتها, 

فهل عاداتكم وتقاليدكم فاشلة أيضًا؟
هل استحسنتم من البالد اليت تهاجرون إليها كل احلياة؟ الدين؟ الخالق؟ الشرف؟ 

هل عرضتم هجرتكم على قرآنكم؟
إنكم يف الواقع تهاجرون اىل عامل أقل ما يقال عنه إّنه جمهول, ال يعلم أحد هل ستكونون 

أفضل منكم يف بالدكم أم ال, فهل مثل هذه اهلجرة توصف باحلسن؟ أم بالقبح؟

قضية ورأي

     اهلجرة اىل أين ؟ 
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ف
طا

ق

تنبض حياًة  أنفاس مجيع عائليت  الشاي، أمسع  امللعقة يف قدح  وبني صوت   , الرز  يف صحن 
وحيوية.

املهد األّول  قريٌة صغرية يف  العراق,  قريٌة  مالحمها تتغرّي من وقت آلخر،  كما تتغري ألوان 
وجوه أهلها حسب احلوادث , وبعد هجرتنا صرت -  يف ذاكرتي -  أحصي املصاطب الشاهدة 
على البيوت املهّدمة من حوهلا، تلك املصاطب اليت رسم اخليال هلا عيون دامعة, كنت أرسُم 
الطريق الرتابّي املتعّرج املؤّدي لبيت جاري الذي جاور ربه ، بتهمة طيب القلب, جرياننا عشرون 
أسرة، عشرون كوخا من اخلشب، مصابيحها الشمس يف النهار, وأضواؤها براءة الإلنسان يف 
الليل, واحملظوظ منهم فهو من اشرتى - مولدة الكهرباء - ليسمع هو وعائلته أخبار هذه األيام 

املظلمة عّله جيد نقطة أمل تلوح من بعيد.
 شارع ونهٌر صغري كانا  يفصالن بني قريتنا وبني )املستوطنة( اليت اغتصبها داعش، وهما 
يف الواقع يفصالن بني عاملني بل بني عصرْين متباعدبن، وال أتوهم عندما أقول أنها مستوطنة, 
فهي مستوطنة اعرتف بها الصديق والعدو، وقريتنا مصّنفة حبسب سياسة هذه املستوطنة ضمن 
قائمة املرتدين, لذا فهي غري معرتف بها كقرية إنسانية، وهي حبسب هذا التصنيف حمرومة 
من البناء  اإلنساني وكهرباء  الرمحة وماء وخدمات العفو, نعم .. فيها حمّطة الباص القدمية 
اليتيمة اليت تربطنا بالعامل املتحّضر, باملدن اجملاورة , وهي  الشاهد الثاني  على قريتنا الوادعة 

القابعة حتت ركام القتل والذبح والتشريد والتهجري.
أوامر اإلخالء مل تتوّقف يوما كما مل تتوقف مناهج التضييق، هدموا بيتا جتّرأ خالي أن يبنيه 
يف أرضه، صادروا قطيع الشياه أكثر من مرة، واإلنسان وحيد بني كّر وفّر, تنتهي بهم غالبًا 

إىل الدار األخرى.
والذي حالفه احلظ خسر كل شيء وبقيت روحه يف أرجاء جسده جتمع األمل ... نعم  هكذا 

ُهّجرنا ِمن قريتنا بهدوء وصمت، توّزعنا الجئني يف قرى وبلدات املنطقة.

َمن هجر داَره ... هجَر مقداَره مدير التحرير
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 الل رسـول  أبيهـا  عنـد  جالسـة  كانـت    الزهـراء  فاطمـة  الطاهـرة  السـيدة  ان  التاريـخ  يف  ورد 
  النـي  علـى  يدخـل  ان  وقبـل  بصـره،  فقـد  قـد  أعمـى،  رجـاًل  وكان  مكتـوم،  أم  ابـن  عليهـا  اسـتأذن  إذ 
 فاطمـة السـيدة  عـادت  مكتـوم  أم  ابـن  انصـرف  وعندمـا  الغرفـة،  وغـادرت    الزهـراء  السـيدة  قامـت 
العلـم  مـع  الغرفـة؟  مـن  خروجهـا  سـبب  عـن    النـي  سـأهلا  وهنـاك  ثانيـة،  مـرة  أبيهـا  علـى  لتدخـل 
هـذا  علـى  جتيـب  لكـي  ذلـك  يعلـم  وهـو  السـبب  عـن    النـي  سـأهلا  شـيئًا!  يبصـر  ال  مكتـوم  أم  ابـن  ان 
كان  »إن   : فقالـت  احليـاة،  طـوال  رائعـًا  مثـاًل  ليبقـى  اإلميانـي،  احلـوار  هـذا  التاريـخ  ويكتـب  السـؤال، 
ال يـراين فإننـي أراه، وهـو يشـم الريـح« أي يشـم رائحـة الـرأة فأعجـب النـي  بهـذا اجلـواب الـذي يتفجـر 
هلـا:  وقـال  وأيدهـا  شـجعها  بـل  الشـديد  االلتـزام  هـذا  علـى  يعاتبهـا  ومل  احلكيمـة  ابنتـه  مـن  وشـرفًا  عفـًة 

»أشـهد أّنـك بضعـٌة ِمنّـي«. مسـتدرك الوسـائل ج14ص289
وأمضـى  الريـح(  يشـم  )إنـه  ذلـك  وعّللـت  أعمـى  رجـٍل  حمضـر  يف    الزهـراء  موالتنـا  تبـق  مل  نعـم    
كالمـي  كالمهـا  أي:  مـين(،  بضعـة  فاطمـة  )إن  قـال  حينمـا  التعليـل  وذلـك  الفعـل  ذلـك    النـي 

صفـيت. عـني  هـي  فيهـا  صفـة  وكل  أخالقـي،  وأخالقهـا 
هـذه  أن  )دارون(  نظريـة  علـى  رمبـا  إذ  الشـم،  حاسـة  فقـدوا  قـد  الرجـال  أن  هـذا  زماننـا  يف  أن  ويبـدو    
وحتاورهـم  العـذار،  بشـتى  الرجـال  ختالـط  تنفـك  ال  الـرأة  فصـارت  فاضمحّلـت  وتكّيفـت  تطـّورت  احلاسـة 

بهـا!! يتأثـرون  وال  بالرجـال  تتأثـر  وال  حمجبـة  أنهـا  حبجـة 
العلمانيـني،  بعـض  أفـواه  مـن  وتكـرارًا  مـرارًا  مسعناهـا  الـيت  البائسـة  الدعـوات  تلـك  علينـا  تنهـال  ورمبـا    
والـدارس  اجلامعـات  يف  االختـالط  إباحـة  وهـي  الواسـعة،  احلريـات  وأجـواء  الغـرب  بثقافـة  تأثـر  ممـن  أو 
عندهـا  والعالقـات،  النظـرات  تلـك  وتبتـذل  اإلشـباع،  حـدِّ  إىل  اجلنسـان  يصـل  كـي  احلكوميـة  والدوائـر 
اإلحصائيـات  تلـك  ذهبـت  أيـن  ثـم  السـهولة؟  بهـذه  المـر  وهـل  الخيـف!  التحسـس  ذلـك  يضمحـل 
الـدول  أمهـات  ويف  والدراسـة  العمـل  يف  اجلنسـني  بـني  اإلختـالط  جـراء  االخالقيـة  للجرائـم  الرعبـة 

ذلـك؟! اىل  الداعيـة 
عـن  البصـر  وغـض  والفـرج  البطـن  عفـة  منهـا  والـيت  بتعاليمـه  والتمّسـك  ديننـا  اىل  الرجـوع  فينبغـي 

احلـرام.
َيْصَنُعـوَن  ـا  مِبَ َخِبـرٌي  اللََّ  ِإنَّ  هَلُـْم  َأْزَكـى  َذِلـَك  ُفُروَجُهـْم  َفُظـوا  َوَيْ َأْبَصاِرِهـْم  ِمـْن  ـوا  َيُغضُّ ِلْلُمْؤِمِنـنَي  )ُقـْل 
ِمْنَهـا(  َظَهـَر  َمـا  ِإالَّ  ِزيَنَتُهـنَّ  ُيْبِديـَن  َواَل  ُفُروَجُهـنَّ  َفْظـَن  َوَيْ َأْبَصاِرِهـنَّ  ِمـْن  َيْغُضْضـَن  ِلْلُمْؤِمَنـاِت  َوُقـْل   *

30-29 النـور  سـورة 

الشيخ هاني الكناني إنه يشمّ الريح
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الحـكام  ع  شـرّ تعـاىل  الل  أن  اإلماميـة  تعتقـد   
لصـاحل  طبقـا  وغريهمـا  واحملرمـات  الواجبـات 
الصلحـة  فيـه  فمـا   ، أفعاهلـم  نفـس  يف  العبـاد 
البالغـة  الفسـدة  فيـه  ومـا   ، واجبـًا  جعلـه  اللزمـة 
ندبنـا  راحجـة  مصلحـة  فيـه  ومـا   ، عنـه  نهـى 
لـا  موافـق  وهـذا  الحـكام  باقـي  يف  وهكـذا  إليـه... 
كمـا  بعبـاده.  ولطفـه  عدلـه  مـن  نفسـه  بـه  وصـف 
شـرعي  حكـم  وواقعـة  حـدث  لـكل  جعـل  تعـاىل  أنـه 
لل  واقعـي  حكـم  مـن  الشـياء  مـن  شـئ  يلـو  وال 
يعـين  ال  معـني  حبكـم  اإلنسـان  علـم  وعـدم  فيـه 

الصـل. مـن  موجـود  غـري  أنـه 
الصلحـة  وفـق  يأمـر  تعـاىل  أنـه  علـى  والدليـل 
يكـن  مل  لـو  أنـه  هـو  الفسـدة  وفـق  وينهـى 
العبـث  أو  الظلـم  مـن  إمـا  احلكـم  لـكان  كذلـك 
مثـاًل  أبـوك  أمـرك  فلـو  ربنـا،  ذلـك  عـن  تعـاىل 
يقـول  لـاذا  تسـأله  وعندمـا  اهلنـد  اىل  بالسـفر 
 , تسـافر  أن  يعجبـين  فقـط  سـافر  أدري  ال  لـك 
كان  السـفر  هـذا  يف  مصلحـة  مّثـة  يكـن  مل  فـإن 
السـفر  يف  كان  وإن  هلويـًا  عبثيـًا  بالسـفر  المـر 
فيـه  كان  اذا  امـا  ظلمـًا.  بـه  المـر  كان  مفسـدة 
معقـواًل  حكيمـًا  المـر  كان  ومنفعـة  مصلحـة 
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فيـه  مبـا  تعـاىل  الل  يأمـر  أن  القبيـح  مـن  أنـه  ومبـا 
أنـه  فيثبـت  الصلحـة  فيـه  عمـا  ينهـي  أو  الفسـدة 
مفسـدة. فيـه  عمـا  ونهـى  صلحـة  فيـه  مبـا  أمـر 
 : يقولـون  السـلمني  مـن  الفـرق  بعـض  أن  غـري   
تعـاىل  الل  ينهـى  عندمـا   قبيحـًا  يكـون  القبيـح  إن 
وكـذا  قبيحـًا  ليـس  النهـي  صـدور  قبـل  وهـو  عنـه 
ال  وقبلـه  بـه  المـر  عنـد  حسـنًا  يكـون  احلسـن 
الفعـال  نفـس  يف  ليـس  فرأيهـم  قبيـح.  وال  حسـن 
يف  قبـح  أو  حسـن  وال  ذاتيـة  مفاسـد  أو  مصـاحل 
يولـد  الـذي  هـو  الشـرعي  احلكـم  بـل  الفعـل  ذات 
خمالـف  قـول  تـرى  كمـا  وهـذا   ، واحلسـن  القبـح 
يفعـل  أن  جـّوزوا  بهـذا  فهـم   ، العقليـة  للضـرورة 
الفسـدة  فيـه  مبـا  فيأمـر  القبيـح  تعـاىل  الل 

الصلحـة. فيـه  عمـا  وينهـى 
وذلـك  عظيمـة  جمازفـة  فيـه  القـول  وهـذا 
سـبحانه  إليـه  العجـز  أو  اجلهـل  نسـبة  السـتلزامه 

كبـريا. علـوا  تعـاىل 
مصلحـة  ال  تعـاىل  إنـه  ذكرنـاه  مـا  والصحيـح 
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عـن  ونهينـا  بالواجبـات  تكليفنـا  يف  منفعـة  وال  لـه 
لنـا  ترجـع  والنفعـة  الصلحـة  بـل   ، احملرمـات  فعـل 
الصـاحل  لنفـي  معنـى  وال   ، التكاليـف  مجيـع  يف 
عنهـا  والنهـي  بهـا  الأمـور  الفعـال  يف  والفاسـد 
وهـو  جزافـا  ينهـى  وال  عبثـا  يأمـر  ال  تعـاىل  فإنـه 

عبـاده.  عـن  الغـين 
الوضـوع,  بهـذا  ترتبـط  أخـرى  مسـألة  وهنـا   
فَثّمـَة  الشـرعية,  الحـكام  هـذه  علـل  مسـألة  وهـي 
أسـباب  تعـرَف  أن  حتـاول  صـارت  النـاس  مـن  فئـة 
الخـرية  السـنني  تولـدت يف  الفكـرة  وهـذه  التشـريع, 
اجملتمـع  اىل  احلداثـة  أفـكار  ختللـت  أن  بعـد 
تـارة,  التطـور  وبعنـوان  تـارة,  العلـم  بعنـوان  السـلم, 
أخـرى.  تـارة  الثقافـات  وحـوار  اإلنفتـاح  وبعنـوان 
البعـض  عنـد  الفكـر  سـار  أن  النتيجـة  صـارت  الهـم 
الشـرعي  واحلكـم  الديـن,  يف  العقالنيـة  منهـج  اىل 
الفكـر  علـى  خطـرة  مسـألة  وهـي  باخلصـوص, 
والتجـري  اإلعتقـاد  مبـادئ  تهـدد  بـل  اإلسـالمي, 
الذهـن  يسـتوعب  ال  عندمـا  لقـدس,  الشـارع  علـى 
أو  الشـرعي,  باحلكـم  مرتبطـة  فكـرة  البشـري 
أو   مـا,  حلكـم  علـة  علـى  احلصـول  عـن  يعجـز 

بهـا  ينقـض  ومـادة  معارضـة  علـة  بنفسـه  يصنـع 
اجتماعيـة   أو  علميـة  مسـألة  بتبـين  الحـكام,  علـى 

العلـوم. هـذه  كتـب  يف  يدهـا 
الشـرعية  لألحـكام  احلقيقيـة  العلـل  إن   : أقـول 
 - الغالـب  يف   - اإلنسـان  علـى  المـور  خفايـا  مـن 
هـذه  وتعطيـل  العمـل,  عـن  التوقـف  يعـين  ال  وهـذا 
إن  عللهـا,  علـى  احلصـول  عـدم  بسـبب  الحـكام, 
اإلميـان  مقتضـى  بـل  الشـياطني،  همـزات  مـن  هـذا 
عنهـا  يصـدر  ال  وذاتـه  حكيـم,  الل  أن  واإلعتقـاد 
اإلميـان  ذلـك  ومقتضـى  عبـث،  أو  هلـو  أو  لعـب 
الشـرعية  الحـكام  مجيـع  أن  مـن  قدمنـا  مبـا 
مرتبطـة  مراتبهـا,  جبميـع  والنواهـي  الوامـر  مـن 
وليـس  العليـم،  اخلبـري  يعلمهـا  ومفاسـد  مبصـاحل 
مـن  وليـس  بعضهـا,  أو  كلهـا  نعلمهـا  أن  بالضـرورة 
عليهـا  واحلكـم  فيهـا,  واحلـوار  الناقشـة  اإلميـان 
للبعـض  هـذا  مثـل  حصـل  وإذا  معـني,  حبكـم 
لن  شـأنه,  تعـاىل  القدسـة  الـذات  علـى  جتـرٍّ  فإنـه 
مقابـل  ثقافـة  ليسـت  القدسـة,  اإلهليـة  السـاحة 
حتـى  حضاراتنـا,  مثـل  حضـارة  وال  ثقافاتنـا 

واحلكـم. والتحليـل  للنقـاش  أفعاهلـا  ختضـع 
الـرِّْزَق  َيْبُسـُط  َواْلَْرِض  ـَماَواِت  السَّ َمَقاِليـُد  َلـُه 
َشـَرَع   * َعِليـٌم  َشـْيٍء  ِبـُكلِّ  ِإنَّـُه  َوَيْقـِدُر  َيَشـاُء  ِلَـنْ 
َوالَّـِذي  ُنوًحـا  ِبـِه  ـى  َوصَّ َمـا  يـِن  الدِّ ِمـَن  َلُكـْم 
َوُموَسـى  ِإْبَراِهيـَم  ِبـِه  ْيَنـا  َوصَّ َوَمـا  ِإَلْيـَك  َأْوَحْيَنـا 
ِفيـِه  َتَتَفرَُّقـوا  َواَل  يـَن  الدِّ َأِقيُمـوا  َأْن  َوِعيَسـى 
اللَُّ  ِإَلْيـِه  َتْدُعوُهـْم  َمـا  اْلُْشـِرِكنَي  َعَلـى  َكـُرَ 
 ُيِنيـُب َمـْن  ِإَلْيـِه  َوَيْهـِدي  َيَشـاُء  َمـْن  ِإَلْيـهِ  َتـيِ  َيْ

)13 -12 الشـورى)
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كان لدى إمرأة صينية إناءان كبريان تنقل هبام املاء وحتملهام مربوطني 
اآلخر  واإلناء  رشخ  فيه  اإلنائني  أحد  وكان  كتفيها  عىل  خشبي  بعمود 
اإلناء  كان  مرة  كل  ويف  املاء  من  يشء  منه  والينقص  سليمة  بحالة 
كمية  نصف  وفيه  املنزل  إىل  النهر  من  املطاف  هناية  إىل  يصل  املرشوخ 
املاء فقط ..وإستمر احلال عىل هذا ملدة سنتني مع السيدة الصينية حيث 
مزهوا"  السليم  اإلناء  كان  وبالطبع  ونصف  بإناء  منزهلا  تصل  كانت 
بعمله الكامل وكان اإلناء املرشوخ يعاين إحباطا" نفسيا"حمتقرا" لضعفه 
وعجزه عن إمتام ما هو متوقع منه ويف يوم ما وقد اّتسع اخلرق عىل اإلناء 
املرشوخ فلم يعد يتحمل أمله وإحساسه باملرارة والفشل إنفجر متحدثا" 
وعندي  عاجز  ألين  نفيس  من  َخِجٌل  أنا  قائال":ــ  ومالكته  سيدته  مع 
رشخ فيترّسب مني املاء عىل الطريق إىل املنزل أما آن لك أن ترميني يف 
سلة املهمالت قال ذلك بحرقة وأمل، فإبتسمت له املرأة الصينية وقالت 
))أمل تالحظ الزهور التي عىل جانب الطريق من ناحيتك وليست عىل 
اجلانب اآلخر؟؟(( أنا أعرف متاما" مقدار املاء الذي تفقده كل يوم وهلذا 
يف  تروهيا  حتى  جهتك  من  الطريق  طول  عىل  البذور  غرست  الغرض 
متواصلتني قطفت من هذه  إين وملدة سنتني  ثم  للمنزل  طريق عودتك 
الزهور اجلميلة الكثري الكثري ألزّين هبا منزيل فلو مل تكن أنت كام أنت 
ولو ال الرشخ الذي فيك ما كان يل أن أجد كل هذا اجلامل يزّين منزيل 

وكل هذه العطور تطّيب أجواءه.
الدرس :ـ كل منا لديه نقاط ضعف قد تكون يف ظرف ما نقاط قوة 
وبالتايل قد يصنع ضعُفنا حياتنا بطريقة عجيبة فلينظر كٌل منا إىل نصف 
القدح املآلن والينظر إىل نصف القدح  الفارغ وبقليل من السّكر نجعل 
من الليمونة احلامضة رشابا "حلوا" نقّدمه ألعز الضيوف بعد أن كانت 

غري مستساغة.

قصص
فيها عبرة 

التنظر اىل النصف الفارغ من القدح

منتدى علم النفس وتطوير الذات



9مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة

كانت جمموعة من األرانب مسافرة بني الغابات وفجأة 
وقع أرنبان يف بئر عميقة فتجمع مجهور األرانب مصغيا" 
يف  األجداد  جتارب  استحرضت  التي  األرانب  لكبرية 
مشاهبة  مآٍس  عىل  ومرارة  أمل  وكلها  الظروف  هذه  مثل 
طول  من  عليهام  مشفقة  باألرنبني  فصاحت  حدث  ملا 
نفع  الذي سيعانيانه: أن حالتكام ميؤوس منها وال  األمل 
تلك  األرنبان  جتاهل  البدء  ويف  فيها  والأمل  باملحاولة 
التعليقات اليائسة وحاوال اخلروج بكل قوة واستمرت 
ألهنام  املحاولة  عن  يتوقفا  أن  هبام  بالصياح  األرانب  
فليموتا  جنسهام  من  سبقهام  من  كحال  حمالة  ال  ميتان 
معظم  ترتئيه  كانت  ملا  إحدمها   انصاع  ....أخريًا  هبدوء 
األرانب تبعا لكبريهتن فأصابه اليأس وحّل به اإلرهاق 
فسقط إىل أسفل البئر ميتا ..ولكن العجيب أن األرنب 
رغم  وحيوية  وإرصار  نشاط  بكل  بالقفز  استمر  اآلخر 
هو  الذي  لألمل  حٍد  بوضع  له  األرانب  مجهور  مطالبة 
أرسع  يقفز  أخذ  ولكنه  كصاحبه  للقضاء  ويستسلم  فيه 
اجلميع  دهشة  وسط  األمان  بر  اىل  وصل  حتى  وأقوى 
من إرصاره عىل حماولة النجاة الناجحة عند ذلك سألته 
مل  أتراك   : اخلربة  ذوات  من  املسنّة  خصوصا  األرانب 
املوقف كنت مل أسمع  تكن تسمع كالمنا ؟؟فرشح هلن 
ٍلذلك كنت أظنّكّن  بوضوح إلصابة أذين بصمٍم جزئي 
اخلطرية  املهمة  وإنجاز  اخلروج  حماولة  عىل  تشجعنني 
طوال الوقت وكلام ارتفعت أصواتكن إزددت إرصارا"

تكرهوا  أن  وعسى  نافعة  ضارة  رب  :ـ  األول  الدرس 
شيئا"وهو خرٌي لكم 

 الدرس الثاني: دعونا النصغي ألصوات اإلحباط 
الرواية  يف  كام  صاحبه  يقتل  فالقنوط  اآلخرين  قبل  من 

العلوية الرشيفة 
الدرس الثالث: رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة واحدة 
واملهم أن نضع أول خطوة عىل الطريق وال نلتفت إىل الوراء.

بالبكاء  وأجهش  جافة  بئر  يف  مزارع  حصان  وقع 
املزارع  عىل  اإلنقاذ  إستعىص  أن  وبعد  األمل  شدة  من 
من  إخراجه  وثمن  هرمًا  صار  احلصان  أن  نفسه  أقنع 
وقديمة  جافة  والبئر  جديد  حصان  ثمن  يقارب  البئر 
هاتني  حلل  العون  الناس  من  وطلب  ردم,  إىل  حتتاج 
املشكلتني)مشكلة البئر ومشكلة احلصان( وبدأ الكثري 
حقيقة  احلصان  البئرفأدرك  يف  وإلقائها  األتربة  بجمع 
إنقطع صوته  ثم  بالصهيل بصوت عاٍل  ماجيري فأخذ 
فنظر إليه املزارع فوجده مشغوالً هبز ظهره كلام  فجأًة 
سقطت عليه األتربة فريميها بدوره عىل األرض ويرتفع 
مقدارًا عن األرض وهكذا استمر احلال ...حتى اقرتب 

احلصان من فوهة البئر ووصل إىل األرض بسالم .
بالغ  درسًا  نستفيد  أن  يمكن  هنا  ومن  الدرس: 
األمهية حلياتنا القصرية وهي أقرصمن أن نقرصها وهو 
أن الصعوبات كاألحجار من وضعها فوق ظهره كرس 

ظهره هبا ومن وضعها حتت قدميه إرتفع هبا.

ضع الصاعب حتت قدميك القنوط يقتل صاحبه
 د. خالد صاحل النيف
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تزوَّجوا وزوِّجوا

ـد
يــ
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عقد  حفلة  حلضور  مدعوون  حنن  أبي:  قال 
ِقران يف دار جارنا أبي مصطفى، وعلينا أن نتهيأ 
اليوم  ظهر  بعد  من  اخلامسة  الساعة  حدود  يف 
الناسبة  بهذه  أفراحه  العزيز  جارنا  لنشارك 

السعيدة.
سألت أبي : عقد ِقران َمْن ؟ 

فردَّ أبي : عقد ِقران ابنه مصطفى. 
وعندها سألت أبي: ولكن مصطفى ما زال شابًا؟ 

فأجاب أبي: أحيانًا يب الزواج على اإلنسان. 
وسألته مستفهمًا: هل تقصد أنه يب شرعًا؟ 

كان  إذا  شرعًا  الزواج  يب  نعم  أبي:  أجاب 
أن  احلاجة  ضغط  حتت  يستطيع  ال  اإلنسان 
مينع نفسه من الوقوع يف فعل حمرم بسبب عدم 

زواجه. 
قال ذلك أبي وأضاف معّقبًا: 

الل  قال  وجل،  عز  لل  حمبوب  عمل  الزواج  إنَّ 
َآَياِتِه  ﴿َوِمْن  وتعاىل يف كتابه اجمليد:  سبحانه 
ِإَلْيَها  ِلَتْسُكُنوا  َأْزَواًجا  َأْنُفِسُكْم  ِمْن  َلُكْم  َخَلَق  َأْن 
ًة ِإنَّ يِف َذِلَك َلََياٍت ِلَقْوٍم  َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَ
ُروَن﴾ الروم/21، وقال تعاىل يف موضع آخر من  َيَتَفكَّ

كتابه الكريم: ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة 
َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها ِلَيْسُكَن ِإَلْيَها... العراف/189. 

  عن جده رسول الل  ونقل لنا اإلمام الباقر
من  تعاىل  الل  إىل  أحب  اإلسالم  ُبين يف  »ما  قوله: 
التزويج«، وقال : »تزوجوا وزوجوا«.الكاف ج5ص328

ونقلت لنا كتب احلديث عن اإلمام علي بن أبي 
طالب  قوله : »تزوجوا فإنَّ التزويج ُسّنة رسول 
يتبع  أن  يقول: من كان يب  فإّنه كان    الل 

سنيت فإنَّ من سنيت التزويج«. الوسائل ج14ص3
وهناك غري هذه الحاديث ما يشري إىل استحباب 

الزواج وكراهية العزوبية للرجل والرأة. 
سألت أبي مستفهمًا ماذا تقصد؟

والرأة  للرجل  العزوبية  كراهية  نعم  أبي:  أجاب 
معًا، فهناك من الحاديث ما يدعو الرأة إىل الزواج 

ويث عليه.
 يقول:  الصادق  أبو عبد الل  ذا اإلمام  فها هو 
ويعطلنَّ  يتبتلنَّ  أن  النساء    الل  رسول  »نهى 

أنُفسهنَّ من الزواج«. الوسائل ج14ص117
بل أكثر من ذلك فهناك من الحاديث ما يدعوا 
ورد  فقد  تأخريها،  وعدم  البنت  زواج  تعجيل  إىل 
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سرعة  الرأة  بركة  »من   : قوله    الني  عن 
تزويها«. قوة القلوب ص418

ويكره  الهر  تقليل  يستحب   : أبي  أضاف  ثم 
تكثريه. 

ماذا تقول يا أبي ؟! يكره تكثري الهر؟ 
نعم ُيكره تكثري الهر وُيستحب تقليله، فها هو ذا 
رسول الل  يقول: »أفضل نساء أميت أصبحهنَّ 

وجهًا وأقلهنَّ مهرًا«. من ال يضره الفقيه ج3ص386
: »تذاكروا   يقول  الباقر  ذا اإلمام  وها هو 
فكثرة  الرأة  شؤم  فأما  فقال:  أبي  عند  الشؤم 

مهرها وعقم رحها«. الكايف ج5ص568
وقد ورد يف الحاديث الشريفة كذلك:

 »من بركة الرأة قلة مهرها، ومن شؤمها كثرة 
مهرها«. من ال يضره الفقيه ج3ص367

تذكر  كمن  قلياًل  أطرق  ثم  أبي  ذلك  قال 
شيئًا ذا بال وأضاف معززًا حديثه قائاًل:

ابنته  زّوج    الل  رسول  أّن  الشهور  أنَّ  كما 
الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  وهي سيدة 
نساء العالني .. زّوجها من أمري الؤمنني علي بن 
أبي طالب  على مهٍر قليٍل على درع حطيمية.

فقد ورد عن امري الؤمنني  أنه قال: زوجين 
بدل من   على  فاطمة  ابنته    الل  رسول 
بها  ابعث  وقال  سّلحنيها  وكان  حطمية  حديد 

اليها حتللها بها. احقاق احلق ج10ص353
ووصف لنا اإلمام الصادق  فراش الصّديقة 
: »كان فراش فاطمة   فقال  الزهراء  فاطمة 

اهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه«.
الكايف ج5ص378

وما أن قاربت الساعة اخلامسة حتى توجهنا أنا 
وأبي إىل حيث بيت جارنا أبي مصطفى حلضور 

عقد الِقران.
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النــــبي  لم يسمع بدعوة  المسلمين  ليس أحد من 
َلْياًل  َقْوِمي  َدَعْوُت  ِإنِّي  َربِّ  ﴿َقاَل  لقومه    نوح 

َوَنَهاًرا  َفَلْم َيِزْدُهْم ُدَعاِئي ِإالَّ ِفَراًرا﴾.سورة نوح)6-5(
اْلُفْلَك  ﴿َواْصَنِع  السفينة  بصناعة  أمره  وكيف 
ِبَأْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َواَل ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذيَن َظَلُموا ِإنَُّهْم 

ُمْغَرُقوَن﴾. سورة هود37
وأمره تعالى أن ُيرَكب فيها كل من آمن بدعوته 
﴿َحتَّى ِإَذا َجاَء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّنُّوُر ُقْلَنا اْحِمْل ِفيَها ِمْن 
ُكلٍّ َزْوَجْيِن اْثَنْيِن َوَأْهَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل 

َوَمْن َآَمَن َوَما َآَمَن َمَعُه ِإالَّ َقِليٌل﴾.سورة هود40
وفعل النبي نوح  ما أمره اهلل تعالى، ونادى ابنه 
أن يركب السفينة فلم يستجب ألّنه كان ال يؤمن 
يقيني  جبل  على  سأصعد  وقال  النبي  أبيه  بدعوة 
من الغرق فإّنه لم يسمع نصيحة والده وموعظته، 

فكانت نهايته الغرق في أمواج الطوفان.
ثارت  األمواج  تتقاذفه  إبنه    نوح  رأى  وعندما 
نجاة  في  اهلل  وعد  وتذكر  األبوة  عاطفة  عنده 
َربِّ  َفَقاَل  َربَُّه  ُنوٌح  ﴿َوَناَدى  تعالى:  اهلل  فدعا  أهله 
َأْحَكُم  َوَأْنَت  اْلَحقُّ  َوْعَدَك  َوِإنَّ  َأْهِلي  ِمْن  اْبِني  ِإنَّ 

اْلَحاِكِميَن﴾. سورة هود45
َأْهِلَك  َلْيَس ِمْن  ِإنَُّه  فجاء الجواب: ﴿ َقاَل َيا ُنوُح 
ِإنَُّه َعَمٌل َغْيُر َصاِلٍح َفاَل َتْسَأْلِن َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم 

ِإنِّي َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِهِليَن ﴾.سورة هود46
هذا الجواب من اهلل تعالى ُيبرز حقيقة مهمة في 

الديني أسمى من  الّرباط  أّن  العقائد وهي  مسألة 
في  المعتبر  أّن  على  تدّل  اآلية  فإّن  النسب  رباط 
العالقات حتى على مستوى األسرة هي قرابة الدين 
في  فإّنه   ، الثانية  بالمرحلة  النسب  قرابة  وتأتي 
النسب حاصلة  القرآنية كانت قرابة  القصة  هذه 
من أقوى الوجوه  وهي قرابة من الدرجة األولى، 
ولكن لما انتفت وانتقضت قرابة الدين واختلفت 
العقيدة ألغى اهلل تعالى قرابة النسب بأبلغ األلفاظ 
﴿ِإنَُّه َلْيَس ِمْن َأْهِلَك﴾. فإنه انفصل عن أبيه بعمله 

وِإن كان ارتبط به نسبًا.
اإلجتماعي  الجانب  في  مهمة  مسألة  وهذه 
مهم  ألصل  ُتؤّسس  فهي  الديني  بالجانب  وعالقته 
من األصول التي تنطلق منه األخالق الحسنة والتي 
تحدد موقف الفرد في عالقاته مع اآلخرين، وأنه 
نوع وصحة  على  للتفاضل إلعتماده  معيار عقالئي 

األعمال والسلوك..
علـــى    الرضا  اإلمام  طّبقه  المبدأ  وهذا 
األمــــــثل  تفـــــسير  في  ذكــــــر  فقــــــــد  المؤمنين 
أصحابه  بعض  سأل  أّنه    موسى  بن  علي  عن 
يومًا: كيف يفسر الناس هذه اآلية إّنه عمل غير 
يعتقدون  إّنهم  الحاضرين:  أحد  فأجابه   .صالح
فقال   ، لنوح  الحقيقي  االبن  لم يكن  أن كنعان 

اإلمام:
 » كاّل لقد كان ابنه ، ولكن لّما عصى اهلل 
اهلل  يطع  لم  مّنا  من كان  ، كذا  أبيه  عن  نفاه 

فليس مّنا«.عيون اخبار الرضاج2ص258

غدير احلطاب

ِإنَُّه َلْيَس ِمْن َأْهِلَك
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل حممٍد وآله الطاهرين
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته...

  أّما بعد فإّنني أويص الشباب األعزاء ـــ الذين يعنيني من أمرهم ما يعنيني من أمر نفيس وأهيل ـــ 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:
لزوم االعتقاد احلق باهلل سبحانه والدار اآلخرة

الوىل: لزوم االعتقاد احلق باهلل سبحانه والدار اآلخرة، فال يفّرطّن أحدكم هبذا االعتقاد بحاٍل بعد أن دّلت عليه األدّلة 
الواضحة وقىض به املنهج القويم، فكل كائن يف هذا العامل ـــ إذا سرب اإلنسان أغواره ـــ صنع بديع يدّل عىل صانع قدير 
وخالق عظيم، وقد توالت رسائله سبحانه من خالل أنبيائه للتذكري بذلك، وقد أبان فيها عّز وجل أّن حقيقة هذه احلياة 
ـــ كام رسمها هو ـــ مضامر يبلو فيه عباده أهّيم أحسن عماًل، فمن حجب  عنه وجود اهلل سبحانه والدار اآلخرة فقد غاب 
عنه من احلياة معناها وآفاقها وعاقبتها وأظلمت عليه املسرية فيها، فليحافظ كّل واحٍد منكم عىل اعتقاده بذلك، وليجعله 
أعّز األشياء لديه كام هو أمّهها، بل يسعى إىل أن يزداد به يقينًا واعتبارًا حّتى يكون حارضًا عنده، ينظر إليه بالبصرية النافذة 

والرؤية الثاقبة، وعند الصباح حيمد القوم الرسى.
عالج الضعف الديين يف النفس

  وإذا وجد املرء من نفسه يف برهة من عنفوان شبابه ضعفًا يف ديٍن مثل تثاقٍل عن فريضٍة أو رغبٍة يف ملّذٍة فال يقطعن 
ارتباطه باهلل سبحانه وتعاىل متامًا، فيصّعب عىل نفسه سبيل الرجعة، وليعلم أّن اإلنسان إذا تنّكر ألمر اهلل سبحانه يف حالة 
الشعور بالقّوة والعافية اغرتارًا هبا فإّنه يؤوب إليه تعاىل يف مواطن العجز والضعف اضطرارًا، فليتأمل حني عنفوانه ــ الذي 

ال يتجاوز مّدة حمدودة ــ يف ما هو مقبل عليه من مراحل الضعف والوهن واملرض والشيخوخة.
متابعة  عىل  يصرب  مل  لشبهات  اقتفاًء  وسلوكه  ممارساته  مرشوعية  لتوجيه  الثابتة  املبادئ  يف  التشكيك  إىل  ينزلق  أن  وإّياه 
امتعاضًا من  أو  احلياة وزبرجها،  بملّذات هذه  اغرتارًا  أو  ناضجة  أفكاٍر غري  االعتامد عىل  أو اسرتساالً يف  فيها،  البحث 

استغالل بعٍض السم الدين للمقاصد الشخصّية، فإّن احلق ال يقاس بالرجال بل يقاس الرجال باحلق.
االّتصاف حبسن اخللق

الثانية: االّتصاف بحسن اخللق، فإّنه جامع للفضائل الكثرية من احلكمة والرتّوي والرفق والتواضع والتدبري واحللم 
والصرب وغريها، وهو بذلك من أهّم أسباب السعادة يف الدنيا واآلخرة، وأقرب الناس إىل اهلل سبحانه وأثقلهم ميزانًا يف 
يوٍم ختّف فيه املوازين هو أحسنهم أخالقًا، فلُيحّسن أحدكم أخالقه مع أبويه وأهله وأوالده وأصدقائه وعاّمة الناس، فإن 

سم اهلل ارلمحن ارلحمي �ب
العظمــى  اهلل  يــة  آ ســامحة   األعــىل  الدينــي  للمرجــع  طيبــة   حتّيــة 
الشــباب  مــن  مجــٌع  نحــن   K السيســتاين  احلســيني  عــيل  الســيد 
نرجــو  االجتامعــي،  املجــال  يف  ينشــطون  الذيــن  ومــن  اجلامعــي 
األّيــام  هــذه  يف  تنفعنــا  لتــي  ا ئــح  النصا ببعــض  علينــا  لتفّضــل  ا
يامرســوا  لكــي  منهــم  يتطّلــب  ومــاذا  الشــباب  دور  توضــح  لتــي  وا
الكريــم. برأيكــم  تنفعهــم  لتــي  ا ئــح  النصا مــن  وغريهــا  دورهــم، 

لناشــطني االجتامعيــني الشــباب اجلامعــي وا مــن  مجــٌع 
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وجد من نفسه قصورًا فال هيملّن نفسه بل حياسبها ويسوقها باحلكمة إىل غايته، فإن وجد متنّعًا منها فال ييأس بل يتكّلف 
اخللق احلسن، فإّنه ما تكّلف امرٌؤ طباع قوم إالّ كان منهم، وهو يف مسعاه هذا أكثر ثوابًا عند اهلل سبحانه ممّن جيد ذلك 

بطبعه.
السعي يف إتقان مهنة و كسب ختّصص

الثالثة : السعي يف إتقان مهنة و كسب ختّصص، وإجهاد النفس فيه، والكدح ألجله، فإّن فيه بركات كثرية يشغل 
به قساًم من وقته، وينفق به عىل نفسه وعائلته، وينفع به جمتمعه، ويستعني به عىل فعل اخلريات، ويكتسب به التجارب 
التي تصقل عقله وتزيد خربته، ويطيب به ماله، فإّن املال كّلام كان التعب يف حتصيله أكثر كان أكثر طيبًا وبركة، كام أّن اهلل 
سبحانه وتعاىل حيّب اإلنسان الكادح الذي جيهد نفسه بالكسب والعمل، ويبغض العاطل واملهمل ممّن يكون كالًّ عىل 
غريه، أو يقيض أوقاته باللهو واللعب، فال ينقضنيَّ شباب أحدكم من دون إتقان مهنة أو ختّصٍص فإّن اهلل سبحانه جعل 

يف الشباب طاقاٍت نفسّيٍة و جسدّيٍة ليكّون املرء من خالهلا رأس ماٍل حلياته، فال يضيعّن بالتلّهي واإلمهال.
فيام ال  يعتذر  بل  يعملّن عىل غري خربة،  بغري علم وال  يقولّن  فال  يتقنها،  بمهنته وختّصصه حتى  واحٍد  كّل  وليهتم    
يستطيعه أو يعلمه أو فلريجع إىل غريه ممن هو أخرب منه، فإّنه أزكى له وأجلب للوثوق به، وليعمل عمله ووظيفته بنََفٍس 
واهتامم، وتذّوٍق وإقبال، فال يكون مّهه جمّرد مجع املال ولو من غري حّله، فإّنه ال بركة يف املال احلرام، ومن مجع ماالً من 
غري حّله مل يأمن من أن يفتح اهلل عليه من البالء ما يضطّر إىل إنفاقه فيه مع مزيد عناٍء وابتالء، فال غنى به للمرء يف الدنيا، 

وهو وبال عليه يف اآلخرة.
مراعاة اخالقيات املهنة

اآلخرون،  له  يعمله  أن  وحيّب  لنفسه،  يعمله  ما  نحو  عىل  لغريه  عمله  فيكون  غريه  وبني  بينه  ميزانًا  نفسه  وليجعل    
وليحسن كام حيب أن حُيسن اهلل سبحانه إليه، ولرياع أخالقيات املهنة ولياقاهتا، فال يتشبث بالطرق الوضيعة التي يستحي 
له،  فليكن ناصحًا  إليه،  له ويرجع  ِقَبل من يعمل  العامل واملتخّصص مؤمتن عىل عمله من  أن  يعلنها، وليعلم  أن  من 
وليحذرنَّ خيانته من حيث ال يعلم، فإّن اهلل تعاىل رقيب عليه وناظر إىل عمله، ومستوٍف منه إن عاجاًل أو آجاًل، وأّن 

اخليانة والغدر هلام أقبح األعامل عند اهلل سبحانه وأخطرها من حيث العواقب واآلثار.
نصيحة اىل االطباء

  وليهتّم األطباء بني أهل املهن بمزيد اهتامم هبذه النصائح ألهنم يتعاملون مع نفوس الناس وأبداهنم، فليحذرنَّ كل 
احلذر من ختّطى ما تقّدم فإّنه يؤول إىل سوء العاقبة وإّن غدًا لناظره قريب.

َأْو  َكاُلوُهْم  َوإَِذا   )2( َيْسَتْوُفوَن  النَّاِس  َعىَل  اْكَتاُلوا  إَِذا  ِذيَن  الَّ  )1( ِفنَي  لِْلُمَطفِّ قائل:َوْيٌل  من  عّز  سبحانه  قال  وقد    
ُْم َمْبُعوُثوَن، وعن النبّي : »إّن اهلل تعاىل حيّب إذا عمل أحدكم عماًل أن  وَن )3( َأاَل َيُظنُّ ُأوَلِئَك َأهنَّ َوَزُنوُهْم ُيْرِسُ

يتقنه«.
نصيحة اىل طالب العلم اجلامعي واالساتذة

املراكز  سائر  يف  انبثق  مما  ختّصصهم  بمجال  يتعّلق  بام  باإلحاطة  فيه  واألساتذة  اجلامعي  العلم  طاّلب  وليهتم    
أن  عليهم  بل  جماله،  يف  املعارص  املستوى  يف  يبارشونه  ملا  ومعاجلتهم  علمهم  يكون  حّتى  الطب  علم  وخاّصة  العلمية 
األخرى  العلمية  املراكز  ولينافسوا  الرائدة،  واالكتشافات  النافعة  العلمية  املقاالت  خالل  من  العلوم  بتطوير  هيتّموا 
واألدوات  لآلالت  ومستهلكني  تعّلمها  يف  لغريهم  تالمذة  جمّرد  يكونوا  أن  من  وليأنفوا  املتاحة،  باإلمكانات 
وقادًة  فيها  رّوادًا  آباؤهم  كان  كام  وإنتاجه،  وتوليده  العلم  صناعة  يف  فّعالة  مسامهة  يسامهوا  بل  يصنعوهنا،  التي 
والشباب  الناشئني  بني  املتمّيزة  القابلّيات  برعاية  وعليكم  بذلك،  أمة  من  أوىل  أمة  وليست  سابقة،  أزمنة  يف  هلا 
إعانتكم  مثل  وأعينوهم  الضعيفة  الطبقات  من  كان  إذا  حّتى  والذكاء  التفّوق  عليه  ويبدو  بالنبوغ  يمتاز  ممّن 
وخلفكم. جمتمعكم  به  وينتفع  عملهم  نتاج  مثل  لكم  فيكتب  النافع،  العلم  يف  العالية  املبالغ  يبلغوا  حّتى   ألبنائكم 

التزام مكارم األفعال واألخالق وجتّنب مذاّمها
الرابعة : التزام مكارم األفعال واألخالق وجتنّب مذاّمها، فام من سعادٍة وخرٍي إالّ ومبناها فضيلة، وما من شقاٍء ورشٍّ 
َفباَِم َكَسَبْت  َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة  ــ  إالّ ومنشؤُه رذيلة، وقد صدق اهلل سبحانه إذ قال  ــ عدا ما يترب اهلل به عباده 

.َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكثرٍِي
فمن اخلصال الفاضلة: املحاسبة للنفس، والعفاف يف املظهر وللنظر والسلوك، والصدق يف القول، والصلة لألرحام، 
واألداء لألمانة والوفاء بالعهود وااللتزامات، واحلزم يف احلق، والرتفع عن الترّصفات الوضيعة والسلوكّيات السخيفة.
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عند  واإلرساف  الناس،  ومراءاة  اهلابطة،  الرسيعة،واملالهي  واالنفعاالت  املمقوتة،  العصبّيات  اخلصال:  مذاّم  ومن 
وكفران  األموال،  وهدر  الضعفاء،  سّيام  وال  اآلخرين  إىل  واإلساءة  البالء،  عند  والترّبم  الفقر،  عند  واالعتداء  الغنى، 

النعم، والعّزة باإلثم، واإلعانة عىل الظلم والعدوان، وحب املرء أن حُيمد عىل ما مل يفعله.
الفتيات والعفاف

وأؤكد عىل الفتيات يف أمر العفاف، فإّن املرأة لظرافتها أكثر تأّذيًا وترّضرًا بالسلبيات الناجتة عن عدم احلذر جتاه ذلك، 
فال  ومنّغصاهتا.  مضاعفاهتا  وتبقى  ملّذهتا،  تنقيض  مما  العابرة  التعلقات  يف  يلجن  وال  الزائفة  بالعواطف  ينخدعن  فال 
ينبغي للفتيات التفكري إالّ يف حياة مستقّرة متلك مقّومات الصالح والسعادة، وما أوقر املرأة املحافظة عىل ثقلها ومتانتها 

املحتشمة يف مظهرها وترصفاهتا، املشغولة بأمور حياهتا وعملها ودراستها.
االهتمام بتكوين األسرة بالزواج و اإلجناب

اخلامسة : االهتامم بتكوين األرسة بالزواج و اإلنجاب من دون تأخري، فإّن ذلك أنٌس لإلنسان ومتعة،و باعٌث عىل 
اجلّد يف العمل، وموجٌب للوقار والشعور باملسؤولية، واستثامٌر للطاقات ليوم احلاجة ووقايٌة للمرء عن كثرٍي من املعاين 
املحظورة والوضيعة حتى ورد أّن من تزّوج فقد أحرز نصف دينه، وهو قبل ذلك كّله سنة الزمة من أوكد سنن احلياة 
امرؤ نفسه عنها إالّ وقع يف املحاذير وابتىل باخلمول والتكاسل، وال يافّن أحٌد  النفس عليها، مل يفطم  وفطرة فطرت 
فيه فقرًا فإّن اهلل سبحانه جعل يف الزواج من أسباب الرزق ما ال حيتسبه املرء يف بادئ نظره، وليهتم أحدكم بخلق من 
يتزوجها ودينها ومنبتها، وال يبالغنَّ يف االهتامم باجلامل واملظهر والوظيفة فإّنه اغرتار رسعان ما ينكشف عنه الغطاء عند 
ما تفصح له احلياة عن ِجّدها واختباراهتا، وقد ورد يف احلديث التحذير من الزواج باملرأة ملحض مجاهلا، وليعلم أّن من 

تزّوج امرأة لدينها وخلقها بورك له فيها.
الفتيات بني الوظيفة واالسرة

   ولتحذر الفتيات وأولياؤهن من ترجيح الوظائف عىل تكوين األرسة واالهتامم هبا، فإّن الزواج سنّة أكيدة يف احلياة، 
والوظيفة أشبه بالنوافل واملتّمامت، وليس من احلكمة ترك تلك هلذه، ومن غفل عن هذا املعنى يف ريعان شبابه ندم عليها 

عن قريب حني ال تنفعه الندامة، ويف جتارب احلياة شواهد عىل ذلك.
وظيفة اوالياء االمور جتاه البنات

املغاالة  مثل  هبا  اهلل  يلزم  مل  التي  باألعراف  أمامه  العراقيل  وضع  أو  الزواج  عن  عضلهن  ألوليائهّن  حيّل  وال 
اهلل  أّن  وليعلم  عليها،  يطلعون  ال  عظيمة  مفاسد  ذلك  يف  فإّن  السادات،  أو  األعامم  لبني  واالنتظار  املهور  يف 
لغري  امرأة  حبس  من  و  صالحهن  عىل  واحلرص  هلن  للنصح  إالّ  البنات  عىل  لآلباء  الوالية  جيعل  مل  سبحانه 
النريان. أبواب  من  بابًا  بذلك  نفسه  عىل  وفتح  صنيعه  آثار  من  تعاين  دامت  ما  دائٍم  بإثٍم  باء  فقد   صالحها 

السعي يف أعمال الرّب ونفع الناس
واألرامل  األيتام  بشؤون  يتعّلق  ما  سّيام  وال  العاّم  الصالح  ومراعاة  الناس  ونفع  الرّب  أعامل  يف  السعي   : السادسة 
واملحرومني، فإّن فيها تنمية لإليامن  وهتذيبًا للنفس وزكاة ملا أوتيه املرء من نعم وخريات، وفيها سّن للفضيلة وتعاون 
العام  النظام  األمور عىل حفظ  املنكر، ومساعدة ألولياء  والنهي عن  باملعروف  وأداء صامت لألمر  والتقوى  الرّب  عىل 
الدنيا ورصيد لآلخرة، وإّن اهلل  لتغيري حال املجتمع إىل األفضل، فهو بركة يف هذه  العامة، وموجٌب  ورعاية املصالح 
سبحانه حيّب املجتمع املتكافل املتآزر الذي هيّتم املرء فيه هبموم إخوانه وبني نوعه وحيّب هلم من اخلري مثل ما حيّب لنفسه.

 ،اَمِء َن السَّ َقوْا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ وقد قال عّز من قائل: َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمنُوْا َواتَّ
وا َما بَِأنُفِسِهْم ، وقال النبّي : »ال يؤمن أحدكم حّتى حيّب ألخيه ما حيّب  ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ وقال: إِنَّ اهللََّ ال ُيَغريِّ

لنفسه ويكره ألخيه ما يكره لنفسه«، وقال أيضًا: »من سّن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا«.
أن ُيسن كّل امرئ ويَل شيئًا من شؤون اآلخرين أمر ما تواّله

    السابعة : أن حُيسن كّل امرئ ويَل شيئًا من شؤون اآلخرين أمر ما توالّه، سواء يف األرسة أو يف املجتمع، فلُيحسن اآلباء 
رعاية أوالدهم واألزواج رعاية أهاليهم وليتجنّبوا العنف والقسوة حّتى فيام اقتىض املوقف احلزم رعايًة للحكمة وحفاظًا عىل 
األرسة واملجتمع، فإّن أساليب احلزم ال تنحرص باإليذاء اجلسدي أو األلفاظ النابية بل هناك أدوات ومناهج تربوية أخرى 
جيدها من بحث عنها وشاور أهل اخلربة واحلكمة بشأهنا، بل األساليب القاسية كثريًا ما تؤّدي إىل عكس املطلوب بتجّذر 
 احلالة التي يراد عالجها وانكسار الشخص الذي ُيراد إصالحه، وال خري يف حزٍم يقتيض ُظلاًم، وال يف عالج خلطأٍ بخطيئة.

 نصيحة اىل اوالياء االمور بالنصح وعدم اخليانة
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  ومن ويّل أمرًا من أمور املجتمع فليهتّم به وليكن ناصحًا هلم فيه وال يوهنم فيام يغيب عنهم من واجباته، فإّن اهلل 
سبحانه متولٍّ ألمورهم وأمره مجيعًا و سوف يسأله يوم القيامة سؤاالً حثيثًا، فال ينفقن أموال الناس يف غري حّلها، وال 
يقّررن قرارًا يف غري جهة النصح هلم، وال يستغّلن موقعه لتكوين فئة وحزب يتسرّت بعضهم عىل بعٍض ويتبادلون املنافع 
املحظورة واألموال املشبوهة، ويزحيون اآلخرين عن مواضع يستحقوهنا أو يمنعون عنهم خدمات يستوجبوهنا، وليكن 
عمله جلميع الناس عىل وجه واحد فال جيعله سبياًل للمجازاة عىل حقوق خاّصة عليه لقرابة أو إحسان أو غري ذلك، فإّن 
وفاء احلقوق اخلاّصة باحلق العام جور وفساد، فإن ساغ لك ترجيح أحد فعليك برتجيح الضعيف الذي ال حيلة له وال 
جهة وراءُه وال معني له عىل أخذ حّقه إالّ اهلل سبحانه. وال يستظهرّن أحد يف توجيه عمله بدين أو مذهب، فإّن الدين 
واملذاهب احلّقة قائمة عىل املبادئ احلّقة من رعاية العدل واإلحسان واألمانة وغريها، وقد قال اهلل سبحانه: لقد أرسلنا 
  إيّن سمعت رسول اهلل« : وقال اإلمام ،رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط
ُه ِمَن اْلَقِويِّ َغرْيَ ُمَتْعتٍِع«. فمن بنى عىل غري ذلك فقد زّين  ِعيِف فِيَها َحقَّ ٌة ال ُيْؤَخُذ لِلضَّ َس ُأمَّ يقول يف غري موطن : لْن ُتَقدَّ
  واحلسني الشهيد ، واإلمام عيل ، لنفسه األماين الزائفة واآلمال الكاذبة، وأحّق الناس بأئمة العدل كالنبّي
أعملهم بأقواهلم وأتبعهم لسريهتم، وليلتزم املتويل ألمور الناس بمطالعة رسالة اإلمام عيل  ملالك األشرت عندما بعثه 
إىل مرص، فإهّنا وصف جامع ملبادئ العدل وأداء األمانة وهو نافٌع للوالة ومن دوهنم كلٌّ بحسب ما يناسب حاله، وكّلام 

كان ما توالّه املرء أوسع كان ذلك له ألزم وآكد.
أن يتحّلى املرء بروح التعّلم وهّم االزدياد من احلكمة واملعرفة

الثامنة: أن يتحىّل املرء بروح التعّلم وهّم االزدياد من احلكمة واملعرفة يف مجيع مراحل حياته وخمتلف أحواله، فيتأمل 
أفعاله وسجاياه وآثارها وينظر يف احلوادث التي تدور حوله ونتائجها، حتى يزداد يف كّل يوم معرفة وجتربة وفضاًل، فإّن 
هذه احلياة مدرسة متعّددة أبعادها، عميقة أغوارها، ال يستغني املرء فيها عن التزّود من العلم واملعرفة واخلربة، ففي كّل 
فعل وحدث داللة وعربة، ويف كّل واقعة رسالة ومغزى، تفصح ملن تأّملها عام ينتمي إليه من الظواهر والسنن، ومُتّثل 
ما يناسبها من العظات والعرب، فال يستغني املرء فيها عن التزود من العلم واملعرفة واخلربة حّتى يلقى اهلل سبحانه، وكّلام 
كان املرء أكثر تبرّصًا أغناه ذلك يف معرفة احلقائق عن مزيد من التجارب واألخطاء. وقد قال تعاىل: َوَمن ُيْؤَت احِلْكَمَة 

 .وقل رّب زدين علاًم : وقال لنبّيه ،َفَقْد ُأوِتَ َخرْيًا َكثرِيًا
اأُلنس بكتب ثالثة يتزود منها

وينبغي للمرء أن يأنس بكتٍب ثالثة يتزّود منها بالتأّمل والتفكري
أّوهلا وأوالها: القرآن الكريم فهو آخر رسالة من اهلل سبحانه إىل خلقه وقد أرسلها إليهم ليثري دفائن العقول ويفّجر 
من خالهلا ينابيع احلكمة،  ويلنّي هبا قساوة القلوب، وقد بنّي فيها احلوادث رضبًا لألمثال، فعىل املرء أن ال يرتك تالوة 

هذا الكتاب عىل نفسه، ُيشعرها أّنه يستمع إىل خطاب اهلل سبحانه له، فإّنه تعاىل أنزل كتابه رسالة منه إىل مجيع العاملني.
 وثانيها : هنج البالغة فإّنه عىل العموم تبيني ملضامني القرآن وإشاراته بأسلوب بليغ حُيّفز يف املرء روح التأمل والتفكري 
بأّنه ممّن يطب فيهم  ينبغي للمرء أن يرتك مطالعته كّلام وجد فراغًا أو فرصة، وليشعر نفسه  واالّتعاظ واحلكمة. فال 

اإلمام  كام يتمنّاه، وليهتّم برسالته  إىل ابنه احلسن  فإهّنا جاءت ملثل هذه الغاية.
وثالثها: الصحيفة السّجادية فإهّنا تتضّمن أدعية بليغة تستمّد مضامينها من القرآن الكريم وفيها تعليم ملا ينبغي أن 
يكون عليه اإلنسان من توّجهات وهواجس ورؤى وطموح، وبيان لكيفّية حماسبته لنفسه ونقده هلا ومكاشفتها بخباياها 

وأرسارها، وال سّيام دعاء مكارم األخالق منها.
اخلامتة: يف ضرورة االخذ بهذه الوصايا أو السعي إليها 

     فهذه ثامن وصايا هي أصول االستقامة يف احلياة وأركاهنا ، وهي تذكرة ليس إالّ، إذ جيد املرء عليها نور احلق وضياء 
احلقيقة وصفاء الفطرة وشواهد العقل وجتارب احلياة قد نّبهت عليها الرسائل اإلهلية ومواعظ املتبرّصين، فينبغي لكّل 
امرئ أن يأخذ هبا أو يسعى إليها وال سّيام الشباب الذين هم يف عنفوان طاقتهم وقدراهتم اجلسدية والنفسية والتي هي 
رأس مال اإلنسان يف احلياة، فإن فاهتم بعضها أو املرتبة العالية منها فليعّلموا أّن أخذ القليل خرٌي من ترك الكثري، فإن إدراك 

 .ا َيَرُه ٍة رَشًّ ٍة َخرْيًا َيَرُه  * َوَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ البعض خري من فوات الكل، وقد قال سبحانه: َفَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ
يض بمك إيل السعادة والسداد يف اآلخرة واألويل فإّنه ويّل اتلويفق. أسأل اهلل أن يوقفمك ملا ي�ف
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نتعـرض يف هـذه النافـذة ألغرب 
الغريبـة وربـام  العـادات والتقاليـد 
يف   - لنـا  بالنسـبة   - املخجلـة 
الـدول  بعـض  عنـد  التحايـا  أداء 

والقوميـات.
إلقـاء  يف  طريقـة  شـعب  فلـكلِّ 
اهلنديـة  القبائـل  فبعـض  التحيـة، 
تقـوم بمسـك حلـى بعضهـم بعضا 
هـذه  أن  والظاهـر  التحيـة  عنـد 
التحيـة مل تـرد عنـد القوميـة العربية 

حـارضا. وال  سـابقا  ال 
القبائـل  مـن  اآلخـر  والبعـض 
اهلنديـة، كأهـل الديانة اهلندوسـية، 
يرمتـي اهلندويس عـىل األرض أمام 
مـن هـم أرفـع منزلـة منه حتيـة هلم.
اسـرتاليا  لسـكان  وكذلـك 
االصلّيـون حتيـة غريبـة جـدا، فـإذا 
أرادوا حتيـة بعضهـم بعضـا فإهنـم 
أمـام  ألسـنتهم  بإخـراج  يقومـون 

  . بعـض

بـني  التحايـا  أغـرب  وأمـا 
الشـعوب، فهو مـا موجود يف جزر 
الشـخص  يرفـع  حيـث  الفلبـني 
الشـخص  بوجـه  قدمـه  امُلحيـّي  
املحيـا وُيمّرغهـا يف وجهـه تقديـرًا 
وإحرتامـا لـه، ويـا لـه مـن إحـرتام 

وتقديـر.
الـدول  بعـض  عـادات  مـن  وإن 
كاليابـان مثـاًل، عندما حيّيـون أحدًا 
أرجلهـم،  مـن  أحذيتهـم  ينزعـون 

له.   حمبـة 
فريفعـون  االوروبيـون  وأمـا 
أداء  يف  رؤوسـهم،  عـن  القبعـات 
عنـد  سـارية  عـادة  وهـي  التحيـة، 

منهـم.  النبـالء 
املحيـط  جـزر  بعـض  يف  وأمـا 
اجلنوبيـة، فريمـي الصديـق صديقه 
ويف  لـه،  حتيـة  باملـاء  مملـوة  بجـرة 
أحيان كثـرية يفقـد الصديق وعيه، 
حياتـه،  يفقـد  نـادرة  حـاالت  ويف 

عـادة  ومـن  التحيـة،  هـذه  جـّراء 
اليونانيـني اّتـكاء الواحـد عىل أنف 

لـه. التحيـة  أداء  االخـر، يف 
يف  والتقاليـد  العـادات  وأمـا 
العربيـة،  الـدول  يف  التحيـة  أداء 
فمنهـم  آخـر،  منحـى  فتأخـذ 
باليديـن  املصافحـة  الغالـب  وهـو 
بتقبيـل بعضهـم  والبعـض اآلخـر 
بـرضب  آخـر  وقسـم  بعضـا 
وضـع  أو  ببعضهـا  األكتـاف 
وهـي  األنـف  عـىل  األنـف 
العربيـة،  التحايـا  غرائـب  مـن 
ذلـك  هـذب  اإلسـالم  ولكـن 
)السـالم  الغـري،  بكلمتـني  كلـه، 
عليكـم(، وهـي حتيـة أهـل اجلنـة، 
املصافحـة  اسـتحباب  اىل  مضافـًا 
الصـادق  االمـام  عـن  ورد  كـام 
 مصافحةاملؤمـن أفضـل مـن 
مصافحـة املالئكةالكايف ج2ص183

التحايا
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 كتاب أّلفه الدكتور خالص جليب كنجو، 
شرق  مشال  القامشلي  مدينة  يف  ولد  والذي 
 1971 عام  الطب  كلية  من  وخترج  سوريا، 
وأمت  أملانيا  إىل  1974سافر  الشريعة  وكلية 
الدموية،  األوعية  جراحة  يف  ختصصه  هناك 
ل الدكتوراة  وعاش فيها حتى عام 1982 وحصَّ
العام،   نفس  الغربية يف  أملانيا  يف اجلراحة من 
األوعية  جراحة  لوحدة  كرئيس  عمل  ثم 
ـ  القصيم  ـ  التخصصي  املستشفى  يف  الدموية 
يف السعودية، حيث عاد من أملانيا ليستقر فيها، 
يف  وعمل  بالقصيم،  بريدة  مبدينة  فرتة  أقام 
واآلن  بربيدة،  التخصصي  فهد  امللك  مستشفى 
بقوله  نفسه  ويعّرف  الرياض،  هو مقيم مبدينة 
إنين سوري املولد، عربي اللسان، مسلم القلب، 
وعاملي  اجلنسية،  وكندي  التخصص،  وأملاني 
الثقافة، ثنائي اللغة، لغة الرتاث ولغة املعاصرة، 
وأدعو إىل الطريان حنو املستقبل جبناحني من 

العلم والسلم. 
فيه  شرح   ورائع  مجيل،  كتاب  وكتابه   
تعاىل  باهلل  باإلميان  وربطها  اجلسم  فسيولوجيا 
والتذكري بقدرة املوىل عز وجل، وقد احتلت مسالة 
اإلميان باهلل واثبات وجوده من طريق الرياضيات 

واالحتمال حيزا ال يستهان به من الكتاب.

احمُلببة  الكتب  من  بأنه  القول  وأستطيع 
باهلل من  واإلميان  الطب  والدافعة لالطالع على 

خالله.
 والكتاب استعراض تشرحيي لعدة أعضاء 
وأجهزة يف اجلسم، مكتوب يف السبعينات وهو 
هو  الكتاب  يذهلك يف  وما  عبارة عن جزئني، 
باألساس  فهو  تأليفه  وقت  املؤلف  عمر  صغر 
اآلخر  واألمر  الطب،  كلية  يف  خترج  رسالة 
السلسة  اللغة  مع  العالية  التصويرية  القدرة 
املمتعة اليت متيز بها الكتاب، مع احلرص على 
اللفتات الدعوية الظاهرة بشكل جلي، ويذكر 
املؤلف فيه أحباث يف الذرة، وبعض أسرار اخللية 
وعمرها، وتفسري نشأة احلياة، وكيفية تكوين 
املركزية،  العصبية  واجلملة  واألنثى،  الذكر 
وعمل  الكهربي،  الدماغ  خمطط  عن  وفكرة 
الكتاب،  احلواس مساحة يف  ولذكر  املخيخ، 
وكيفية رؤية األلوان، والغدد الصماء، وأجراس 

اإلنذار يف اجلسم البشري. 
يف  إميانية  رحلة  فالكتاب  العموم  وعلى    
جسم اإلنسان أنصح اجلميع بارتيادها، لتحدثه 
يف  وغدد  وحواس  ونسيج  عضو  من  أكثر  عن 

جسم اإلنسان، بإسلوب بسيط ومسرتسل.
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القاتل الصامت ...؟!
اهلشيم،  يف  النار  انتشار  األرض  يف  وينتشر  نعرفها  عائلة  منه  ختلو  تكاد  ال  مرض 
بعض  يف  تكون  قد  بل  وبإصرار،  أسبابه  يوفرون  مازالوا  الناس  أن  األمر  يف  والعجيب 
البالد معاجلة أسبابه سببًا للسخرية من بعض جّهاهلم وخلطورته مسي باملرض القاتل... 
على  واالعتماد  والبدانة  احلركة  بقلة  أسبابه  ووفرت  الشرياني...  الضغظ  ارتفاع   إنه 

املأكوالت السريعة التحضري والكثرية امللوحة.

تعريف الضغط الشرياني: حصيلة نتاج القلب واملقاومة الوعائية، ويعرف نتاج القلب بأنه 
حجم الدم املدفوع من القلب يف الضربة الواحدة مضروبًا بسرعة القلب يف الدقيقة، فكلما 
احمليطية  الوعائية  املقاومة  أما  الشرياني،  الضغط  ارتفع  للدم  القلب  قذف  قوة  ازدادت 

فتعتمد على مقاومة األوعية الشريانية لتدفق الدم. 

تشخيص ارتفاع الضغط الشرياني: يعترب تشخيص هذا املرض من السهل املمتنع إذ يعتمد 
على متابعة مشروطة فمثاًل جيب أن يكون املريض مرتاحًا مدة نصف ساعة وجالسًا يف 

مكان غري بارد ومل يدخن ألكثر من نصف ساعة.

إىل ماذا يؤدي الضغط الشرياني؟؟ يتظافر الضغط الشرياني مع ارتفاع الدهون يف اجلسم 
والتدخني وداء السكري واحلالة النفسية، لتهيؤ األجواء املناسبة لتصلب الشرايني املؤدي 

إىل آفات خطرية يف القلب والدماغ والكلى.

عوامل وأسباب الضغط الشرياني: هذه العوامل كثرية نذكر منها البدانة والتدخني وعدم 
أسباب  ومنها  امللح  تناول  وكثرة  والسباحة(  املشي  )وأفضلها  املنتظمة  الرياضة  ممارسة 

وراثية، فلو كان األبوان مصابني بهذا املرض يرتفع احتمال وراثة األوالد هلذا املرض.

وسائل السيطرة على املرض: إذا كان الضغط الشرياني مرتفعًا بصورة خفيفة أو متوسطة 
ميكن السيطرة عليه باحلمية ناقصة امللح وإنقاص وزن البدينني والرياضة وجتنب الشدة 
النفسية، فإذا مل تنفع هذه الوسائل، فالبد من اللجوء إىل املعاجلة الدوائية اليت البد أن 
تعاىل  اهلل  نسأل  األدوية مضاعفات خطرية  فلبعض  إشراف طبيب خمتص،  تكون حتت 

لكم ولنا عافية الدين والدنيا واآلخرة حبق حممد وعرتته الطاهرة.
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مـن طبيعـة البشـر أن يعيشـوا يف جمتمعـات, 
الطبيعـة  هـذه  وجـل  عـز  البـاري  أخـذ  وقـد 
بنظـر اإلعتبـار يف مسـألة التشـريعات واآلداب 
والرتبيـة, فـزرع فيهـم عـادات و تقاليـد تالئـم 
الصافيـة،   غـري  القلـوب  و  الصافيـة  القلـوب 
بهـم،  اآلخريـن  ثقـة  فقـد  مـن  النـاس  ومـن  
متخّوفـون  و  أنفسـهم  علـى  منغلقـون  ألنهـم 
مـن  بـه  مـّروا  ملـا  اآلخريـن،  مـع  التعامـل  مـن 
مجيـع  إعتبـار  أن  إاّل  حياتهـم،  يف  جتـارب 
البشـر  ألن  خاطـئ،  رأي  هـؤالء  مثـل  النـاس 
يف  القبيـح  منهـم  و  احلسـن  منهـم   ، أنـواع 
التعامـل، و منهـم الطّيـب ، و منهـم اخلبيـث، 

الشـخص. ذلـك  نّيـة  حسـب  وذلـك 
هـو  اجملتمـع  ومواجهـة  حتـدي  إّن  هلـذا   
النـاس  معاشـرة  أجـل  مـن  أساسـي  طلـب 
السـيئني. النـاس  عـن  اإلبتعـاد  و  الطيبـني 

اجلـو  ختلـق  الـيت  الصفـات  ومـن 
اجملتمـع  اىل  باإلنتمـاء   والشـعور   اجلماعـي 
قرآنيـة  صفـة  وهـي  اإليثـار,  صفـة  بفاعليـة 

تعـاىل: قـال  صرحيـة, 
َو ُيْؤِثـُروَن َعلـى َأنُفِسـِهْم َو َلـْو كاَن بِهـْم 

َفُأوَلئـك  َنْفِسـِه  شـّح  ُيـوَق  َمـن  َو  َخصاصـٌة 
املُْفِلُحـوَن ُهـُم 

حبيـث  الشـديدة  احلاجـة  اخلصاصـة: 
احلـال. بهـا  خيتـل 

يبـذل  بهـا  للنفـس  فضيلـة  واإليثـار: 
ملـن  ختصـه  التـى  حاجاتـه  بعـض  االنسـان 
عـن  اآليـة  هـذه  نـزول  سـبب  يف  يسـتحقها، 
يـوم   (اهلل رسـول  قـال  عبـاس  ابـن 
قسـمتم  شـئتم  أن  لألنصـار  النضـري  بـين 
و  دياركـم  و  أموالكـم  مـن  للمهاجريـن 
شـئتم  إن  و  الغنيمـة  هـذه  يف  تشـاركونهم 
مل  و  أموالكـم  و  دياركـم  لكـم  كانـت 
فقـال  الغنيمـة  مـن  شـيء  لكـم  يقسـم 
و  أموالنـا  مـن  هلـم  نقسـم  بـل  األنصـار 
نشـاركهم  ال  و  بالغنيمـة  نؤثرهـم  و  ديارنـا 
مدحـًا  املباركـة  اآليـة  هـذه  فنزلـت   , فيهـا 

األنصـار. مجاعـة  يف  اإليثـار  لصفـة 
أكثر ما تؤكد عليه الرساالت السماوية 
اجملتمع  يف  الذوبان  على  باإلسالم  املختومة 
يف  الكل  ضمن  والعيش  اجلماعة  وقوة 
السراء والضراء وذلك برتكيز بعض الصفات 
اليت هلا التاثري على هذا اهلدف السامي وهو 
إنشاء مؤسسة اجملتمع القائمة على التوازن يف 

اإليثار
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الطاقات واإلنتاجات.
واإليثار من أقرب الصفات هلذا اهلدف فعلى 
الرغم من حاجة املؤمن أحيانًا فإنه يتنازل عن 
هذه احلاجة ويعطيها لغريه من احملتاجني وهو 
يف متام الرضا عن نفسه حبيث يبقى حمتاجًا 
ويسد حاجات اآلخرين. نعم ال يفعل ذلك إال 
العطاء  هذا  بأهمية  بصرية  له  كانت  من 
للمجتمع يف احلال أو اإلستقبال وإضافة اىل 
اإلنتصار على النفس وحب الذات , بل يرتجم 
حبه لذاته أن جيعلها معطاء ومنتجة للمجتمع 

مع ضمان أجرها يوم القيامة.
وقد حّث األئمة األطهار  على اكتساب 
هذه الصفة فقد ورد يف حبار األنوار ج64 عن 
أمري املؤمنني : »ذللوا أخالقكم باحملاسن 
أنفسكم  وعودوا  املكارم،  إىل  وقودوها 
احللم، واصربوا على االيثار على أنفسكم.«

وعنه : »عامل سائر الناس باإلنصاف، 
وعامل املؤمنني باإليثار«. موسوعة احاديث أهل البيت 

ج11 ص358
الكثري  اإلنسان  ُيعطي  أن   اإليثار  وقوام 
وُيبقي القليل ، أما إذا عكس األمر وأعطى 
أقلُّ  هي  منزلة  فهذه  الكثري  وأبقى  القليل 
تسمى  أخرى  هي مسة  أو  اإليثار  منزلة  من 

العطاء:  بهذا  نفُسَك  سخت  تقول  السخاء... 
أعطيت القليل وأبقيَت الكثري ، فإذا أعطى 
اإلنسان بقدِر ما أبقى فهذا هو اجلود ، فإذا 
هو  فهذا  القليل  وأبقيَت  الكثري  أعطيَت 
اإليثار، واإليثاُر واجلوُد والسخاُء ثالُث صفاٍت 

أساسيٍة للمؤمن. 
ُيفّضَل  أن  وهي  األثرة  االيثار  وخالف 
من  ليست  وهذه  غريه،  على  ذاتُه   اإلنسان 
ِرضوان  يبتغي  دائمًا  فاملؤمن  املؤمن,  صفات 
ربِه ويفضله على رضا نفسه ،  وهو ال يؤثر 
اآلخرين إال ابتغاَء مرضاة رب العاملني ، ويتخُذ 
نفسِه  على  إيثارهم  ومن  الناِس  إكرام  من 
سبياًل إىل اهلل عّز وجل ، فمن طرق الوصول 
اىل مرضاة اهلِل اإليثار ، يف حني نرى األثرة 
ال يتحصل بها رضا وقرب, لذا فاإلنسان  بنَي 
األثرِة واإليثار ، بنَي اجلوِد وبنَي الُشح ، بنَي أن 
يعطي وبنَي أن يأخذ, يتحدد مكانه من رضا 
اهلل تعاىل من هذه الناحية, ِصفتان أساسيتان 
، سلوكان عاّمان ، حركتان ثابتتان ، إّما 
أن يكوَن من أهِل األثرة وإّما أن يكوَن من 

أهل املؤاثرة.
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كان بعض البخالء يأكل 
ذلك،  يف  له  فقيل  الليل،  نصف 

الذباب،  وينقمع  الاء،  يرد  فقال: 
السائل،  وصرخة  الداخل،  فجأة  وآمن 

وصياح الصبيان.

قال أصحاب 
حممد بن اجلهم له يومًا: 

إنا خنشى أن نقعد عندك فوق 
مقدار شهوتك فلو جعلت لنا عالمة 

تعرفت بها وقت استثقالك جملالستنا. 
فقال: عالمة ذلك أن أقول يا غالم 

هات الغداء. 

النصـور  فصـار  النصـور،  اخلليفـة  عمـة  عبـاس  بـن  الل  عبـد  بـن  علـي  بنـت  حـادة  ماتـت 
احلفـرة  هلـذه  أعـددت  مـا  فقـال:  حاضـرًا  دالمـة  أبـو  وكان  اجلنـازة،  ينتظـر  قرهـا  شـفري  إىل 
اسـتلقى  حتـى  النصـور  فضحـك  الن.  بهـا  يؤتـى  الؤمنـني  أمـري  عمـة  فقـال:  دالمـة؟  أبـا  يـا 

فضحتنـا ويـك  وقـال: 

فتـح  البخيـل:  لـه  فقـال  سـائل  ببابـه  فوقـف  إليهـا  وانتقـل  دارًا  البخـالء  مـن  رجـل  اشـرتى 
ذلـك،  مثـل  لـه  فقـال  ثالـث  وقـف  ثـم  ذلـك،  مثـل  لـه  فقـال  ثـان  وقـف  ثـم  عليـك،  الل 
دمـت  مـا  أبـت  يـا  قالـت:  الـكان.  هـذا  يف  السـؤال  أكثـر  مـا  هلـا:  فقـال  ابنتـه  إىل  التفـت  ثـم 

قلـوا.  أم  كثـروا  تبـاِل  فمـا  الكلمـة  بهـذه  هلـم  مستمسـكًا 

 , حاضـرة  زوجتـه  وكانـت  درهـم  آالف  بأربعـة  لـه  فأمـر   , لطيفـة  بسـمكة  كسـرى  إىل  صيـاد  أتـى 
 . القليـل  يكفيـه  كان  فقـد  أسـرفت   : لـه  فقالـت 

قال : كيف أردها منه..؟! 
قالت : قل له السمكة ذكر أم انثى , فمهما قال قل أني أريد عكسها . فأمر برده

وسأل الصياد عن ذلك :فقال إنها )خنثى( ليس بذكر وال انثى . 
فضحك اللك وأعطاه االربعة  أالف درهم أخرى , 

فلما أخذها وأراد االنصراف سقط منه درهم , فاحننى عليه والتقطه سريعا . 
فقالت زوجته : انظر إىل خبله مل يدع درهمًا واحدًا من 8 آالف كي يلتقطه بعض اخلدم ,

فغضب اللك من ذلك وأمر بإرجاعه , ثم سأله عن لقطه للدرهم , 
خوفـا  لخـذه  فبـادرت   , بالقـدام  يـداس  أن  فخشـيت  وامسـه  اللـك  صـورة  عليـه  الدرهـم  إن   : فقـال 

إهانتـه.... مـن 
اليسـمع  بـأن  الدينـة   يف  ينـادي  مناديـا  أمـر  ثـم   , أخـرى  آالف   4 ب  لـه  وأمـر   , بـه  اللـك  فأعجـب 

ثالثـة الواحـد  عـن  بـدال  خسـر  وإال  زوجتـه  رأي  أحـد 
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