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بسم اهلل  الرحمن الرحيم   مسئولية الشباب 

يف فرتة املراهقة والبلوغ، ُيقبِل اإلنسان عىل مرحلة مهّمة وخطرية يف حياته، وهي 
مرحلُة الشباب، والتي تستمرُّ معه إىل عقده الثالث تقريبًا.

وهذه املرحلة مفرتق طرق يف مصري األمة ومستقبلها، فهؤالء الشباب الناشئون 
الغد ورجاالته، فكلُّ صاحب منصب ومسؤولية، حتاًم  قادة  بالتأكيد  اليوم، هم 
سيرتك مكانه، وسيأيت شخص آخر من جيل جديد ليحل حمله، هذه هي طبيعة 
احلياة وهذا هو طريقها، يذهب أناس ويأيت بعدهم قوم آخرون، كام قال اهلل تعاىل: 

Pَكَذلَِك َوَأْوَرْثنَاَها َقْوًما َآَخِريَنO سورة الدخان: آية 28، وقال اإلمام احلسن 
j ألوالده وأبناء أخيه ذات يوم: »يا بنّي، وبني أخي، إنَّكم صغار قوم 
أْن  منكم  يستطْع  ملْ  فَمْن  العْلَم؛  فتعلَّموا  آخرين؛  كباَر  تكونوا  أْن  يوَشُك 
يرويه؛ فليكتبه، وليضْعه يف بيته« رشح إحقاق احلق للسيد املرعيش: ج11 
نتفاءل  أْن  أمكننا  ومستقيمني،  صاحلني  اليوَم  شباُبنا  كاَن  فإذا  ص235، 
أّن  يعني  فهذا  كذلك  يكونوا  ملْ  وإذا  وجمتمعنا،  ألمتنا  مرشق  بمستقبل 

املستقبل قد يكوُن مبهاًم وقامتًا.
وأما أمهّية هذه الفرتة، وما يصحُبها من تغيريات يف جوانب الشخصية، فقد 
ُذُكرْت عىل لسان رسول اهلل d يف حديثه: »ال تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى ُيسأل عْن أربع، عن عمره فيام أفناه، وعْن شبابه فيام أباله، وعْن ماله 
للشيخ  اخلصال   »b البيت  أهل  حبِّنا  وعن  أنفقه،  وفيام  اكتسبه،  أين  من 

الصدوق ص253.
ومرحلة الشباب مرحلة خطرية ِملؤها املغريات والتحديات، ألّن الشابَّ 
واالجتامعية  والفكرية  اجلسمية  الناحية  من  خاصًا  وضعًا  فيها  يعيش 
فيتجاوز  سليم،  وتوجيه  صالح  جو  ضمن  يكون  أن  فإما  واالنفعالية، 
األمة من وجوده  تستفيد  املجتمع،  فاعال يف  املرحلة، ويكون عنرصا  هذه 

ونشاطه، وإال أصبح عنرَص فساٍد وإفساد ُيدمر نفسه ومن حوله.
النضج  من  مستوى  إىل  وصوله  عن  اجلسم  يعلن  الشباب،  مرحلة  ففي 
واالكتامل، وتتوفر فيه من القوة واالحتامل ما يكون له عونا يف حياته القادمة، 

ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف  فعّب القرآن الكريم عن هذه املرحلة، بقوله: Pاهللَُّ الَّ

َوَشْيَبًةOسورة  َضْعًفا  ٍة  ُقوَّ َبْعِد  ِمْن  َجَعَل  ُثمَّ  ًة  ُقوَّ َضْعٍف  َبْعِد  ِمْن  َجَعَل  ُثمَّ 
بناء شخصيته،  النضج واالكتامل يف  آية 54، فليستغلَّ الشابُّ هذا  الروم: 
وِملُؤ جوانحه الثقُة بذاته، جاعاًل ما أنعم اهلل عليه من القوة يف عمٍل نافٍع 

لنفسه وللمجتمع فيكون بذلك قد أدى ُشكر ما أنعم اهلل عليه.
 واحلمد هلل رب العاملني

قضية ورأي

جملة شهرية تعنى بثقافة الشباب اهلادفة

سكرتري التحرير

هيأة التحرير

التدقيق

املصور

التصميم واالخراج الفين

قسم الشؤون الدينية - شعبة التبليغ

املشرف العام
  شــعبة التبــليـغ

رئيس التحرير
الشيـــخ  رافـد الفتــــال

مدير التحرير
يوسـف املوسـوي

حسن حيدر عبد الرزاق

شعبة التبليغ

حسن اهلنداوي

حسن املوسوي

حممد الشريفي
هادي الشيخ طه

حسن جميد
حممد رضا الدجيلي

علي الزبيدي
حممد مهدي جميد
 حممد باقر مجيل

 سارة االنصاري

حممد رضا الدجيلي

سعر النسخة: 500 دينار

www.imamali-a.com
tableegh@imamali.net

07700554186



ف
طا

ق

مْل أُكننْ أخبنلُ علنى أحنٍد يومنًا، مبنا يرينُد منّي، لكنّي كّلمنا عزْمنُت علنى أْن يرانني، يْنتاُبني 
ُأشنفق  أم  نفسني!  علنى  َأُأْشنِفق  أدري  وال  أخنرى  وُأَؤِخنر  ِرْجناًً  م  فُأقندِّ واخَلَجنل،  النردُِّد  منَن  شنيٌء 
منن  رأسني  َأرفنع  الوجنل،  بصفنرِة  مشنوبًة  اخلجنل  محنرُة  وفينه  إاّل  وجهني  ُأْظِهنُر  فنا  علْيكنم! 
النذي  النوْردي  األرض  ُأفنِق  ق يف  وهني حتندِّ عينناَي خائفتنن،  فتبندو  روْيندًا،  روْيندًا  األرض،  حْتنتِ 
وأِغينب  باألمنس!  كاننت  مثلمنا  املخلوقنات  هنذه  سنتكون  هنْل  تنرى...  وشنْوٍق،  بلْهفنٍة  ينادْيني 
عنهنا بنذات احلسنرة وذات األمل!! هنل سنيْفَتِتُح أحُدهنم بناَب هنذا الينوِم بالصناة والدعناء، بينمنا 
يف  الّننور  وباعنِث  خالقني  جتناَه  بالذننب  أشنعُر  بالفعنل  أننا   !!! واإلثنم  باملعصينة  اآلخنُر  يكِسنرها 
مشناركٌة  لني  يكنون  الينوم  هنذا  يف  خالقني  ُتغِضنب  معصينة  كلُّ  تكنون  فرمّبنا   !! كيانني 
النُّنور السناطَع  أنني أرفنُع عنن هنذه املخلوقنات حجناَب الظنام، وُأرِسنل هلنم  نعنم... فلنوال   !!! فيهنا 

معصينة. َينَرْوَن  وال  يتحّركنون،  ال  نيامنًا  لظّلنوا 
منْن  وكنْم  بهنم،  أحناَط  جْهنٍل  منْن  كنْم  العصنور،  منرِّ  علنى  علماِئهنم  منْن  حتَّنى  والَعَجنُب! 
أحند  جينرؤ  مل  حينث  الشنديدة،  باحلنرارة  جسنمي  يصفنون  عنهنم،  الكنْون  حقائنَق  نَق  َمَ وهنٍم 
يصّدقنون  وال  لذلنك،  والنظرينات  والدرجنات  املقايينس  ويضعنون  البعيندة،  حندودي  منن  باالقنراب 
فأينَن  أخنرى،  وأبكني  ًة  منرَّ فَأْضحنُك  يهيمنون،  أوهنام  أي  ويف  يعملنون،  منا  بنكّل  أشنعر  أّنني 
أِلُوِلني  آَلََيناٍت  َوالنََّهناِر  اللَّْينلِ  ِف  َواْخِتناَ َواأْلَْرِض  اَواِت  نمَ السَّ َخْلنقِ  يِف  ﴿ِإنَّ  تعناىل:  اهلل  قنول  منْن  ُهنُم 
َذِلنَك  هَلَنا  ْسنَتَقرٍّ  ملُِ نِري  جَتْ نْمُس  ﴿َوالشَّ تعناىل:  قولنه  منن  هنم  وأينن   ،)091( عمنران  آل  اأْلَْلَبناِب﴾ 

ينس83. اْلَعِلينِم﴾  اْلَعِزينِز  َتْقِدينُر 
سأبوُح بسرٍّ مْن أسرار العلم الذي يتحّدثون عنه، فهل أنتم مصّدقون؟!

ينوَم  أمهْلهنم  َربِّ  نفسني:  يف  أقنوُل  ينوم  وكّل  األرض،  أهنل  ذننوب  كثنرة  منن  قلني  احنرَق  لقند 
الني ختيُفكنم،  اللينل  َأْسنلُخكم منن ظلمنة  ربِّني،  مْننُذ خلَقنَي  أننا  يتَُّقنون، وهكنذا  لعلَّهنم  غنٍد، 
وأنتنم  تكوننون،  منا  أسنعَد  وتكوننون  درَبكنم،  لكنم  وُأننُر  حنانني،  دفَء  إليكنم  وُأرسنُل 
ننار  أنهنا  وتغفلنون  ننار،  منن  متكنوٌِّن  الشنمس  ِجنْرَم  إن  وتقولنون  منرَّة،  بعند  ة  منرَّ قلني  حترقنون 
ذنوِبكنم الني أْختزُنهنا عْنندي، وأبِدُلكنم بهنا ننورًا ودفئنًا وحناننًا، فسنبحان اهلل ﴿َأمَلْ َينْأِن ِللَِّذينَن 
اْلِكَتناَب  ُأوُتنوا  َكالَِّذينَن  َيُكوُننوا  َواَل  نقِّ  احْلَ ِمنَن  َننَزَل  َوَمنا  اهللَِّ  ِلِذْكنِر  ُقُلوُبُهنْم  َشنَع  خَتْ َأْن  َآَمُننوا 

احلديند:61 َفاِسنُقوَن﴾  ِمْنُهنْم  َوَكِثنٌر  ُقُلوُبُهنْم  َفَقَسنْت  اأْلََمنُد  َعَلْيِهنُم  َفَطناَل  َقْبنُل  ِمنْن 

حممد حسن حديث الشمس
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عوامِل  من  التفكري  عىل  التعّوَد  إّن    
التعاليم  يف  وإصالِحها  النفس  تربّية 

 :j اإلسالمية، قال الصادق
wالتفكر  ذر  أيب  عبادة  أكثر  »كان 

واالعتبار.«  اخلصال ج1ص23
خصائـص  مـن  خاصّيـة  التفكـري، 
أي  فيـه  معـه  يشـرتُك  ال  اإلنسـان 
إالّ  التفكـري  ُيطلـق  وال  آخـر،  خملـوٍق 
عـىل العمليـات الذهنيـة التـي يقـوم هبـا 
اإلنسـان، لقـد َوَرَدْت يف القـرآن الكريم 
مـادة )فكـر( يف عرشيـن موضعـًا بصيغة 
املـايض وبصيغـة املضـارع، للمخاطـب 
الكوثـر:  َر(  َوَقـدَّ ـَر  َفكَّ ـُه  والغائب..)إِنَّ
 ،21 احلـرش:  ـُروَن(  َيَتَفكَّ ُهـْم  )َلَعلَّ  ،18

األنعـام:50. ـُروَن(  َتَتَفكَّ )َأَفـاَل 
بأّنـه: حركـٌة  )التفكـرُي( عمومـًا  ُيعـّرف 
فهـو:  واملجهـول،  املعلـوم  بـني  عقلّيـٌة 
منطلقـاٍت  مـن  تنطِلـق  فكرّيـة  عملّيـة 
معـنّي  منهـٍج  وفـَق  وتسـري  معينـة 
وتْسـتهِدف حتصيـل نتائَج فكرّيـة معينة.
كلُّ  فهـَو:   ) اإلسـالميُّ )التفكـرُي  أّمـا 
حركـة عقلية جتري عىل أسـٍس إسـالمّية 
مسـتهدفًة حتصيـَل فكٍر إسـالميٍّ ملتزٍم، 
وعليـه يكـون )الفكـر اإلسـالمي(: هـو 
الفكـر الـذي َأنتَجـه التفكـري اإلسـالمّي 

امللتـزم بالقوانـني اإلسـالمّية.
يعـّرف  واملتخصصـني  الباحثـني  بعـض 
)التفكـري( بأّنـه: )عبارة عْن سلسـلة من 

تنمية التفكير في المنهج اإلسالمي

ية
شر

ة ب
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األنشـطة العقليـة التـي يقـوم هبـا الدمـاغ 
عندمـا يتعـرُض ملثـري يتـمُّ اسـتقباله عـن 
احلـواسِّ  مـن  أكثـر  أو  واحـٍد  طريـٍق 
يمكـن  التعريـف  هـذا  ومـن  اخلمسـة(، 
أن تكـون البيئـة الغنيـة باملثـريات احلّسـية 
ذات أثـر كبري يف تنشـيط وإعـامل التفكري 

املفكريـن. لـدى 
جمـاالت التفكـري: هنـاك أنـواع للتفكـري 

التعاليـم اإلسـالمّية: اهتّمـْت هبـا 
1- التفكـري يف عـامل اخللقـة ألجل معرفة 
ِذيـَن َيْذُكـُروَن اهللََّ  اهلل، قـال اهلل تعـاىل: )الَّ
ُروَن  ِقَيامـًا َوُقُعـودًا َوَعـىَل ُجنُوهِبِـْم َوَيَتَفكَّ
آل  َواأْلَْرِض(  ـاَمَواِت  السَّ َخْلـِق  يِف 
اإلنسـاَن  أنَّ  شـك  وال   ،191 عمـران: 
العـامل ونظاِمـه، ويف دقائـق  تأمـل يف  لـو 
كْشـف  مـن  هدُفـه  وكاَن  املخلوقـات، 
أرسار العـامل، هـو الوصـول إىل احلقيقـة، 
وإىل معرفـة اهلل، فـإن ذلـك علـم وعبـادة 

معـًا.
األمـم  ويف  التاريـخ  يف  التفكـري   -2
ُهـْم  َلَعلَّ اْلَقَصـَص  )َفاْقُصـْص  السـابقة 

األعـراف:176. ـُروَن(  َيَتَفكَّ
أي:  نفسـه،  يف  اإلنسـان  تفكـري   -3
موضوعـًا  تكـون  اإلنسـان  نفـس  إن 
لتفكـريه بـام يف ذلك أعامل اإلنسـان ذاهتا 
موضوعـًا لتفكـريه، فيفّكـر يف أنـه كيـف 

يعمـل؟. وكيـف  يصّمـم 
حماسـبة  نظـري  األخالقـي،  التفكـري   -4

ُيفـّرَغ  أن  النفـس: أي إن عـىل اإلنسـان 
بنفسـه،  والليلـة وخيتـي  اليـوم  نفسـه يف 
يغـور فيهـا ويتفكـر هبـا وبأحوالـه، ومـا 
مجيـع  يف  ويفعلـه  يقـرره  أن  عليـه  جيـب 
مـا ُيالقيـه من أحـداث، ويفكـر يف تقييم 

املاضيـة. أعاملـه 
أي  )منهجـه(،  اإلسـالم  حـدد  لقـد 
طريقـه الواضـح ومنهجيتـه يف التفكـر، 
للفكـر،  واملصـادر  الضوابـط  بتحديـده 
التـي ُتسـتقى من إطـار مرجعـيٍّ صالٍح، 
أساسـّية:  أولّيـة  منهـا  املصـادر  وهـذه 
واإلمجـاع(،  والعقـل  والسـنة  )الكتـاب 
واملفّكريـن  الفقهـاء  )آراء  وثانوّيـة: 

امللتزمـني(.  اإلسـالمّيني 
إنـام  التفكـر،  إىل  اإلسـالم  دعـوة  إن 
هـي دعـوة للعلـم واملعرفـة، واكتشـاف 
وهبـذا  واملجتمـع...  الطبيعـة  قوانـني 
واحلضـارة  احليـاة  أعطـى  فاإلسـالم 
واملعرفـة صفـة احلركّية، كـْون خصائص 
الفكر اإلسـالمي هي: الّسـعة والشمول 
العقـي  واالجتـاه  واألصالـة  وااللتـزام 
منظومـة  باعتبـاره  والرتابـط،  والوحـدة 
متكاملـة  بنائيـة  وحـدة  تشـكّل  فكريـة 

ببعـض. بعضهـا  يؤثـر 

عالء داخل هادي

العدد )الثالث( لشهر ذي القعدة سنة 1436هـ 4



ي
دت

قي
ع

5مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة

                                       |    بسم اهلل الرمحن الرحيم

يف زيارة األربعني لإلمام احلسني عليه السالم وبعد فريضة الصبح جلس شاب ينتظر فراغ إمام الصالة من صالته، وبعد السالم 
والدعاء سأله :

شيخنا: لو سمحتم، ملاذا مل يكتف اهلل تعاىل بالعقل للحصول عىل الكامل اإلنسايّن، فأرسَل األنبياء معه؟ إنا نرى بعض األحيان، 
أن اإلنسان يستعمل فكره وعقله، فيصل إىل نتائج عظيمة فلامذا األنبياء وما يعانون من االختالف يف األمم إىل حد القتل يف 

غالب األحيان؟
أجاب الشيخ : هذا سؤال جيد يدل عىل الفطنة والذكاء وأنا أبارك لك ذلك وسأجيُبك بام يقنعك.

إّن االنسان ذو طبيعة معقدة من الناحية النفسّية حيث خلقه اهلل تعاىل وفيه نوازع الفساد من جهة، وبواعث اخلري والصالح من 
جهة أخرى.

َن لِلنَّاِس  فالعواطف والغرائز تسري نحو إطاعة الشهوات ومتيل إىل التعّلق باحلياة الدنيا وزخارفها ومتاعها كام قال تعاىل: ﴿ ُزيِّ
وِء﴾ يوسف  اَرٌة بالسُّ َهَواِت﴾ آل عمران )14(، ﴿إنَّ ااِلنساَن َلَيْطَغى َأْن رآُه اسَتغنَى﴾ العلق )7،6(  ﴿إنَّ النَّْفس ألَمَّ ُحبُّ الشَّ

)53(، فهي آيات ترّصح إن النفس ااِلنسانية متقّيدة هبذه العواطف والشهوات.
وأيضًا خلق اهلل تعاىل فيه عقاًل هاديًا ودلياًل عىل اخلرْي ورادعًا عن املنكرات والظلم وفعل كل ما هو مبغوض ومذموم.

وبوجود هذين اخلصمني تصري النفس يف معركة وجهاد والغلبة للقوي والصابر، فإذا غلب العقل عىل العاطفة كان اإلنسان يف 
علو املقام واملنزلة، أما إذا غلبت عاطفته عىل عقله فقد خرس وخاب وضاعت منزلته، بل قد يكون يف منزلة الدواب ﴿ إِنَّ َشَّ 

ِذيَن اَل َيْعِقُلوَن﴾. مُّ اْلُبْكُم الَّ َوابِّ ِعنَْد اهللَِّ الصُّ الدَّ
والعاطفة عادًة تكون أقوى عىل النفس؛ لتوافقها مع أكثر ميول النفس، وبام أن اإلنسان بحاجٍة لبلوغ الكامل، فاحتاج اىل املرشد 
والدليل الذي يوضح له الطريق؛ ليقوى عنده العقل ويتغلب به عىل قوة العاطفة، لذا فمن لطف اهلل تعاىل  بعث األنبياء هلذا 
ا  ً ُمَبشِّ إاِلَّ  َأْرَسْلنَاَك  َوَما  اجلمعة:2، ﴿  واحلكَمَة﴾ سورة  الِكتَب  وُيعّلُمُهُم  يِهم  َوُيزكِّ آيتِه  َعَليِهم  َيتلُوا  ِمنُهم  الغرض ﴿َرُسوالً 

َوَنِذيًرا﴾ سورة الفرقان: 56.
وإّنام كان اللطف من اهلل تعاىل واجبًا، ألّن اللطف بالعباد من كامله املطلق، وهو اللطيف بعباده اجلواد الكريم، فإذا كان املحلُّ 

قاباًل ومستعّدًا لفيض اجلود واللطف، فإّنه تعاىل ال بد أن يفيض لطفه؛ إذ ال بخل يف ساحة رمحته، وال نقص يف جوده وكرمه.

يوسف املوسوي
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بـ  ولسنا  )سوامرة(  كنّا  كثرية  
بسنّة،  ولسنا  سنّة  وكنّا  )سوامرة( 
كنّا نامرس طقوسنا األبدية وكأننا 
يف مملكة الصفويني التي أصبحت 
الذي  به فام  اآلن عارًا يفتضحوننا 
جرى يا ترى؟ وما عدا مما بدا كام 
وهل  b؟  املؤمنني  أمري  يقول 
جرى  ما  ينسب  أن  اإلنصاف  من 
إىل  وتفخيخ  قتل  من  سامراء  يف 
الدين؟ ال سّيام وأّن من يقوم اآلن 
الناس  وتنبيه  الفتنة  بذور  بزرِع 
الزمن  عليها  عفا  بالية  أمور  إىل 
ويرّصح  الدين،  عىل  حمسوٌب 
بال  نحن  فهل  اإلسالمية،  هبويته 

أما يف األمس ...
كانت  سامراء  يف  سنة  فثالثون 
التي  املدينة  لتصّور  جدًا  كافيًة 
بدون  وهي  دجلة،  عىل  تغفو 
هي   00 بالزعفران  مضّمخة  قبة 
الثانية  عينها  عوراء  كحورية  اآلن 
الكارس  للوحش  بّد  وال  امللوية 
هتديمها  من  فيها  يتناسل  الذي 
عىل  تقوى  ال  عمياء  تصبح  كي 
وأنا  سنة  ثالثون  واحلياة،  احلب 
إليها قادما من  ال أرى عند ذهايب 
النجف أو بغداد إال تلك اإللتامعة 
عليه  اهلادي  عيل  لقبة  املهيبة 
السالم وذلك اللون األمحر  جلامع 
ومنظر  فوقها  يتكور  الذي  امللوية 
املدينة  حول  ملتفًا  اخلالد  دجلة 
باحتضاٍن قلَّ أن جتد مثيله يف بقاع 

فيها  خيتلط  مدينة  األخرى،  العامل 
واملرايا  والدفء  احلب  هذا  كل 
حرسة  القلب  يف  ترتك  ال  فكيف 
عائلة  كنّا  فيها؟   حيدث  ما  عىل 
بكامل  شيعية  عائلة  نعم  شيعية، 
املواصفات من أٍب يرتدي العاممة 
إىل أّم موشومة بالنقوش السومرية 
التي محلتها معها من األهوار ومع 
يف  وكأننا  بعيّل  نحلُف  كنّا  ذلك 
والقيمة  التمن  ونطبخ  النجف، 
وكأننا يف موكب شيعي، كنّا عائلة 
شيعية وسط  مئات من السنّة، قد 
نكون الوحيدين يف احلّي لكنّنا كنّا 
ال نملك مفاتيح مناسبة لباب بيتنا 
فنضطرُّ إىل تركه مفتوحًا يف أحايني 

اليوم  و  بني األمس 
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من  نقرتب  وأيديولوجيات  دين 
ترصفاتنا  وتصبح  أكثر  اإلنسانية 
هي  هذه  هل  أكثر؟  حضارية 
الرسالة التي يريد التيار اإلسالمي 
اجلديد أن يوصلها إىل العامل؟ وما 
الفرق بني رسومات الرسول ص 
التي اهتز هلا املسلمون وبني هتديم 
رضيح اإلمامني العسكريني؟ وإىل 
متى نبقى - نحن املسلمني- نكيل 
ُمّرة،  تساؤالت  بمكيالني،  األمور 
تستسيغه  ال  علقاًم،  مّرًا  تأيت  وربام 

النفوس.

  وأما اليوم ...
أملُح  كنت  الباكر،  الصباح  ففي 
أن  فأشعر  املرآة  يف  صوريت  بقايا 

بضياء  تأّطرت  قد  الروح  مواقد 
شمسنا العتيقة لينطفيء ليٌل أبدّي 
النكوص،  ورسمدّي  الشحوب 
متخٌم حّد جوعنا البعيد بوساوس 
القلق وروافد التعب، أهنُض باكرًا 
أطارد رغيفًا يكاد يتالشى بني ثنايا 
قد  الرهبة،  وصفحات  الكذب 
أركض  يراين،  ال  وقد  اليه  أصل 
خلفه، قد هتّدلت مالحمي، وساخ 
الذائبة، فهل من  الشموع  ظيّل كام 

حميص؟
املشاعر  هذه  أمحُل  وأنا  يل  ليس   
إكبارًا  أنحنَي  أْن  إال  اهلائمة 
اليه  جلأُت  الذي  جلاري  وإجالالً 
املعني  نعم  فكاَن  تلك،  بوساويس 
اجلريان،  كبقية  ليس  جاٌر  إنه  يل، 
من  صفحة  إىل  أنظر  كلام  كنت 
عن  أتنازُل  حياته،  صفحات 
وسائد الكآبة وأغطية السأم، وكلام 
سالمًا  ازددت  كالمه  يف  نظرت 
وحمبًة، فقد كان يقول: )لو كشف 
يل الغطاء ما ازددت يقينًا(، هكذا 

األجساد،  قبل  األرواح  سادة  هم 
ويفرتشون  بحزهنم،  حيتفلون 
األزلية،  بمواعظهم  ليلهم  جفون 
ال  بأقدام  م  رهبِّ نحو  سائرون  فهم 
يتعبها املسري، وال تثقلها اخلطوات 
من  ألهون  عندي  دنياكم  )إن 
ورقة يف فم جرادٍة تقضمها( آه .. 
كم قريٍب من ربه إذن، وكم رأى 
هبذا  ليكون  الوجود  حقائق  من 
جاور  ملن  فهل  والثبات،  العمق 
شخصًا عظياًم كهذا من عذٍر حني 
يفشُل يف الوصول إىل ربه بكفوٍف 
وهل  والطمأنينة،  الرمحة  ملؤها 
املواعظ  منحتني  لو  مبالغًا  أكون 
بعض هبجتها، ألرى الكوَن بقربه 
أقّلبه   ، يديَّ بني  يتأرجح  فانوسًا 
وها  الشامل،  وذات  اليمني  ذات 
وكم  له،  جارًا  األيام  جعلتني  قد 
أنا ملتذٌّ بجواره، ومن ضياء مرقده 
ومراسم  أميل،  صباحات  تنبلج 
رسوري  عن  أتنازل  ولن  هبجتي، 
وموائد  رضحيه،  قرب  وهبجتي 
رساِج  فهو   ، الساحرة  عشقه 
وسيد  املؤمنني  وأمري  العاشقني، 

.b املتقني عيل بن أيب طالب
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اأَلْبَواب  َغّلَقِت  َو  ِسِه  �فْ �فّ َعن  ا  ِتَ �يْ �بَ في  ُهَو  اّليت  َراَوَدْتُه  Pَو 
ال  ِإّنُه  َمْثَواي  َأْحسَن  َربي  ِإّنُه  الّلِ  َمَعاَذ  َقاَل  َلك،  َهْيت  َوَقاَلت 

اِلُموَنO يوسف:23 ُيْفِلُح ال�ف
رسالة واضحة ومقصودة إلى كل الشباب في 
االنتصار على  كل عصر ومكان تحثهم على 
النفس وعلى الشيطان، وإن هذا االنتصار َلّذته 
من  قصيرة  فترة  إلى  الخضوع  بخاف  دائمة 

اللّذة يعقُبها ذلٌّ دائٌم.
أي  اأَلْبَواب(-  )َغّلَقِت  تعبير  خال  من  ويبدو 
أْحَكَمْت إغاَقها بشدة - أن هذه المرأة كانت 
رأْت  لما  االستجابة  وعدم  الرْفَض  منه  تتوقع 
سيرته من خال خدمته في قصر العزيز، وال بد 
أن يكون الشاب المؤمن بصفات بحيث يتوقع 
السوء  عن  ابتعاده  ويتوقعون  الخير  الناس  منه 
وطبيعة عشرته  اليومي  تعامله  من  يظهر  وذلك 

مع المجتمع.
ثم إّننا نستطيع القول: إن رغبة الشباب بالنساء 
رغبة ملحة وشديدة، وإذا لم ُتقيد بضوابط معينة 
فإنها تسترسل ربما خارج حدود الصحة فينبغي 
يعلم  اللواتي  خصوصًا  بالنساِء  الخلوة  اجتناب 
الموقف  فإن  والتدين،  االلتزام  قلة  من  حالهن 
الذي جرى ليوسف عليه السام لم يكن يجري 

بمثل  يكونون  الذين  أما  المدبرة،  الخلوة  لوال 
التطبيب  أماكن  بعض  في  ربما  الموقف  هذا 
موضع  في  فهم  األسواق،  حتى  أو  والتمريض 
امتحان واختبار وال يكتب لهم الفوز من الخطأ 
إال إذا كان اهلل تعالى معهم يذكرونه ويخشونه 
يرضيه  ال  ما  بترك  حضرته  في  ويتأدبون 

فيعصمهم ويوفقهم للخاص.
الَهّم  مسألة  وهي  أخرى  مسألة  هنا  إن  ثم 
بالمعصّية، فإّنه من رحمة اهلل تعالى أّنه ال يؤاخذ 
عليه، لكن هذا العفو ال يكون إغراًء لتواجده 
في الذهن بل البد من طرده عن النفس وإحال 
ألن  محله،  للطاعات  التوفيق  وطلب  الدعاء 
تغادر  فإنها  رادعًا عنها  إذا وجدت  الحالة  هذه 
السوء،  من  مأمن  في  اإلنسان  ويكون  بسرعة 
أما إذا لم تجد من يصدها ويمنعها فربما تنمو 
وتكبر تزداد، وربما تتحول إلى جرأة على فعل 
القبيح، وكان حال النبي يوسف - عليه السام 
الهّم  عليه  عرض  لما  فإنه  األول  النوع  من    -
َطَرَدُه ومنعه من الحركة والتمّكن من الموقف 
بخاف امرأة العزيز التي كانت نفُسها األمارة 
هي الحاكمة، وكان قلُبها خاٍل من أيِّ رْدع أو 
ها ووصل إلى مرحلة التحقق  مقاومة فَكُبر همُّ

والوقوع.

ابو  فاطمة  املوسوي
يوسف g - إنتصار الفضيلة
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وثقافاتها  الشعوب  عيش  لطرق  املتتبع  إن 
من  العديد  حياة  ينتقد  وتقاليدها  وعاداتها 
القبائل اإلفريقية واآلسيوية وحوض األمازون يف 
أمريكا اجلنوبية، خللوها من أّي عمٍل يساند 
احملافظة  يف  البشرية  اجملموعات  هذه  نضال 
البقاء  وماولتها  وبيئتها  حياتها  طبيعة  على 
املنتقدون  تقاليدها، كما حيتج  على  واحلفاظ 
يقارب  ال  الذي  اخليال  من  بشيء  القبائل  هلذه 
الواقع، وإبقائها يف خانة اآلراء املسبقة واملغلوطة 
كقبائل معزولة شبه وحشية ال عاقة هلا بعاملنا 

احلديث.
تقتضي  املنصفة  املوضوعية  النظرة  أن  إال   
االعراف واإلشادة بقدرات هذه القبائل البدائية 

وإجنازاتها واستمرارها على البقاء.
نظام  يف  مهّما  جزءًا  والتقاليد  العادات  وتعّد 
اجلنسّيات  اختاف  ومع  العامل،  يف  دولة  كل 
عادات  فهنالك  للبشر  واألديان  واالهتمامات 
وتقاليد وثقافة خاّصة بكل فرد وعائلة وقبيلة 
األفراد  فجميع  وعصر،  زمان  كل  يف  ودولة 
داخل جمتمع معّن يلتزمون بالعادات والّتقاليد، 
وال يفّرطون فيها، ويعتربونها قوانن ال ميكن 
جتاوزها، ويف بعض األحيان قد يعاقب الفرد إذا 
جتاوز العادات والتقاليد واألعراف للبيئة احمليطة 
به، فهي مبعتقدهم ترتبط بالربية وسلوكّيات 
والتقاليد  فالعادات  الدين،  مع  ورمّبا  األفراد، 
باجملتمع  احمليطة  األمور  من  العديد  تشمل 

كطقوس العبادة، وآلية التعامل يف املناسبات، 
والتعامل بن الرجل واملرأة، والتنشئة اجملتمعية، 
العادات  بعض  وهناك  األمور،  من  والكثر 
الغريبة يف غينيا مثا للتخّلص من جثث املوتى، 
فلكل جمموعة عمرّية طريقة خاصة للتخّلص 
من جثثها، فبالنسبة للشيوخ يقومون بدفنهم يف 
لنا ولكن بشرط أال  املتعارف  األرض بشكله 
يكون للشيخ امرأة وال أوالد وإال وضعوه جبانب 
بسعف  يغّطونه  فيهم  الرجل  موت  وعند  النار، 
بالقرب منه حتى جيف  النار  النخيل، ويشعلون 
الطفل  أما  حرِقه،  دون  ثاثة  أو  أسبوعن  ملّدة 
على  يعّلقونها  ثم  سّلة،  يف  يضعونه  موته  فعند 
سْقف البيت حّتى يتاشى، هذا بالنسبة للموت.

وأما يف الزواج فمن أغرب عادات وتقاليد الزواج 
بركة  يف  الفتاة  تسبح  أْن  اجلديدة،  غينيا  يف 
ماء، فإذا قّدم أحد احلاضرين قطعة من الثياب 
هلا تكون قد أعجبْتُه الفتاة وارتضاها زوجًة له، 
فورًا  أصبحْت  منها  القماش  قطعة  تناول  وعند 
زوجًة له، ومن الوارد أاّل يقدم للفتاة شيء وتبقى 
يف املاء حتى املوت، وخاّصة إْن مل تكْن مجيلًة، 
ويف غينيا اجلديدة ُيعرّب احلبيب أو العريس من 
قبيلة )داني( عن حّبه للطرف اآلخر عن طريق 
قطع إصبعه وتقدميه هلا، وعندما يتوفى الزوج، 
يديها  أصابع  تقطع  أن  الزوجة  على  فواجب 

وتدفنها معه تعبرًا عن احلّب والوفاء له.

حممد رضا الدجيلي  وصف الشعوب
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، وما  دخلت املسجد ألداء صالة الظهرين مجاعةًً
أْن انتهْت الصالة اّتهُت حنو إمام املسجد الذي 
بقي جالسًا يف احملراب، وطلبت منه أْن يتحدَث 
وهو  أال  كثريًا  شغلين  موضوع  عن  شيئًا  لي 

التقليد، فبدأ الشيخ قائاًل: 
الدين، وكّل  بفروع  يلتزم  أن  املسلم  على  جيب 
أحكام الدين اإلسالمّي اليت أمر بها اهلل تعاىل، 
كْي يرضى عنه ويدخَله اجلّنة بعد املوت، لكن 
هنا مشكلة تواجهنا هي: أن النيب k الذي بّلغه 
اهلل بأحكام الدين اإلسالمي، قد تويف قبل أكثر 
إذا  الدين!  أحكام  نعرف  فكيف  عام،   1400 من 
 b k وأئمة أهل البيت  مل يكن النيب حممد 

موجودين معنا؟
ثم أضاف الشيخ:

وألجل حلِّ هذه املشكلة، فإنَّ هناك علماًء درسوا 
الدينية، وختّصصوا  العلوَم  خالل سننَي طويلٍة 
فيها، حتى متّكنوا من معرفة األحكام الشرعية، 

وُيسّمى هؤالء بـ )اجملتهدين(.
فاجملتهد، هو العامل الذي يعرف أحكام الدين، 
بها،  ونلتزم  آراءه  ونّتبع  نسأله  أن  علْينا  فيجُب 
هو  إذْن  )التقليد(  فـ  التقليد،  معنى  هو  وهذا 

فإنَّ  آخر،  أو مبعنى  رأي اجملتهد،  العمل على طبق 
التقليد هو رجوع املكّلف يف ما ال يعرفه من أحكام 

للمجتهد العامِل بها فيعمل بفتواه فيها.
يف  اجملتهد  غري  نتبع  ال  ملاذا  الشيخ:  سألُت  ثم 

األحكام الدينية؟
اجملتهد،  إاّل  الدين  أحكام  يعرف  ال  أنه  فأجاب: 
الطبيب  وال  التاجر  فال  غريه،  نتبع  ال  فلذلك 
الدينية،  العلوم  درس  قد  غريهم،  وال  املهندس  وال 

وختّصص فيها.
فالطبيب مثاًل، درس الطب وختّصص فيه، ولذلك 
نّتبع  وال  بإرشاداته،  ونلتزم  املرض  عند  نراجعه 
علَم  درَس  واملهندُس  املرض،  إرشادات غريه يف عالج 
بناء  على  ُيشرف  فهو  فيه،  وختّصص  اهلندسة، 

العمارات واجلسور.
بذلك  املختّص  العامِلَ  ُنراجع  جمال  كلِّ  يف  إذًا، 
يف  اجملتهد  مراجعة  علينا  جيب  ولذلك  العلم، 

األحكام الدينية.
هي  وما  ذهين:  يف  تساؤٌل  ثاَر  اللحظِة  هذه  ويف 
الشروط الواجب توّفرها يف اجملتهد، الذي جيب أن 

نرِجع إليه؟
فردَّ عليَّ الشيخ: جيُب توّفر شروط معينة يف اجملتهد 
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الذي ُيقّلده اإلنسان:
- أن يكون على مرتبة عالية من العدالة، أي يكون 
مطيعًا هلل وملتزمًا بأحكام الدين، ولو صدرت منه 

معصية نادرًا ألسرع بالتوبة.
اآلخرين،  اجملتهدين  كل  من  أعلَم  يكوَن  أْن   -
للعالج،  األطباء  أعلَم  خيتاُر  املريَض  أنَّ  فكما 
كذلك جيُب أن خيتار اإلنسان أعلَم اجملتهدين 

كي يقّلده يف أعماله.
واألعلُم هو األكثُر معرفة من غريه بأحكام الدين 

واليت تسمى أيضًا بـ )األحكام الشرعية(.
- أاّل يكون كثري اخلطأ والنسيان والغفلة.

اجملتهد  يف  توّفرها  يلزم  أخرى  شروط  وهناك   -
وهي طهارة املولد )أي أن تكون والدته قد متت وفق 
والعقل  والذكورة  شرعية(  وضوابط  مقاييس 
واإلميان بإمامة األئمة اإلثين عشر b وأن يكون 

حّيًا غري ميت.
وهنا توجهت بالسؤال للشيخ: كيف لي أن أعرف 

أن جمتهدًا أعلَم من اجملتهدين اآلخرين؟
فأجابين:

الدينية،  العلوم  علماء متخّصصني يف  هناك  إن 
الصاحلني  العلماء  هؤالء  من  واحدًا  فتسأل 

فيجيبك أن فالنًا هو جمتهد وأنه أعلم من غريه 
فتقّلده، وهؤالء يسمون )أهل اخلربة(

تكّفل  قد  أصدقائك  أو  أهلك  بعض  كان  وإذا 
فيمكن  األعلم،  اجملتهد  عن  العلماء  بسؤال  هو 
أن تعتمد عليه، لكن جيب عليك أن تتأكد أن 
املعروفني  العلماء  أحد  فعاًل  سأل  قد  صديقك 
واملوثوقني، أمـا إذا لـْم يكْن قد سأل العـامِلَ اجلـديَر 
بذلك فال تعـتمد على قناعته الشخـصية، ألنه ال 

يعرف األعلم، لعدم ختّصصه يف العلوم الدينية.
وهنا تقدمت جبزيل شكري لفضيلة الشيخ إمام 
أسئليت  على  باإلجابة  تفضل  الذي  املسجد، 
يشغلين  كان  الذي  املوضوع  هذا  خبصوص 

كثريًا.



حاوره: حممد باقر مجيل

مرتضى  املبدع  الفتى  إىل  تنظر  وأنت  متلُك  ال 
الشيخ طه إال أن تطيل النظَر ملا يرسم بكلتا 
يديه ماواًل خلَق عامٍل خاصٍّ به يبتكُر تفاصيله 
بفرشاته وجمموعة ألوانه الزاهية، أفكاره ُأفٌق 
مفتوٌح ال ينتهي كآالمه، وهو صامٌد بوجه رياح 
املرض الي أقعدته فمنعته من احلراك مبكرًا، 
ومداعباته  الدافئة،  أحامه  ذلك  يف  ساحه 
يف  التقيناه  الكثرين،  أصدقائه  مع  الربيئة 
الرباق،  منطقة  يف  الكائن  بيته  يف  مرمسه 
لنا معه هذا  القدمية وكان  النجف  من مدينة 

احلوار:
* منذ متى ابتدأت الرسم؟

الدراسة  مرحلة  يف  الفعلّية  بداياتي  كانْت   *
املتوسطة حيث طلب مّنا مدّرس مادة الرسم رسم 
إحدى الشخصيات الي تثُر إعجابنا – طبعًا ملن 
يستطيع القيام بذلك – فرمسُت له املرجع الكبر 
آية اهلل العظمى السيد السيستاني، وكان العمل 
حيث  اجلودة،  حيث  من  متوقعة  غر  مفاجأًة 
اللوحة بدرجة كبرة،  تلك  إتقان  متكنُت من 
وقد نالْت استحساَن اجلميع، ومنذ ذلك احلن 

بدْأُت الرسم بصورة فعلّية.
* اللوحات الي أراها حتيط بك، فيها لوحات 

يستغرق  فكم  الرصاص،  بقلم  ولوحات  زيتية 
رسم اللوحة الواحدة؟

كونها   - اللوحة  نوع  باختاف  ذلك  * خيتلف 
مجيع  يف  ولكنها   - الرصاص  بقلم  أو  زيتية 

األحوال ال تتجاوز الشهر الواحد.
* أعتقد أن شهرًا كامًا فرة طويلة؟

بالدرجة  تعتمد  الرسم  عملية  إن  تنس  ال   *
وتفرغه، إضافًة اىل  الفنان  األساس على مزاج 
على  تقوى  ال  معطلتان  يداي  ترى  مثلما  أني 
عليهما  االعتماد  إىل  يضطرني  مما  احلركة، 
وهي  األلوان،  ومزج  بالفرشاة  لإلمساك  معًا 

عملية صعبة.
* بالنسبة لأللوان الي ترسم بها، ما هي األلوان 

املفّضلة لديك من حيث النوعية؟
الزيتية،  األلوان  مع  تعاملي  أرتاُح كثرًا يف   *

فهي تعطي مرونة كبرة يف عملية الرسم.
* من املعروف أّن الرسَم موهبٌة من اهلل، لكّنها 
األحسن،  حنو  وتتطور  ُتصقل  أن  املمكن  من 

فهل حاولت صقل وتطوير موهبتك؟
اجلانب  هذا  يف  يساعدني  أبي  أّن  احلقيقة   *
كثرًا، وقد أمّدني أخرًا مبجموعة من الكتب 
التعليمية املتخصصة بتعليم الرسم بأنواعه، وعن 
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األنامل الذهبية ... بين قسوة المرض وسالسة اإلبداعضي

املبدع مرتضى الشيخ طه



العاملين  الفنانن  على  بالتعّرف  بدأت  طريقه 
ومنجزهم الفّي، وكثرًا ما أّطلع على رسومات 
كبرة  درجة  على  فهم  املستشرقن،  الفنانن 
من اإلتقان، وحياولون نقل صورة عن جمتمعات 

الشرق عمومًا.
االجتماعي  التواصل  وسائل  وبفعل  اآلن   *
ومواقع االنرنت، ميكني أن أقول مطمئنًا أنك 
العراقين  الفنانن  أعمال  من  الكثر  شاهدت 
لي  تذكر  أن  تستطيع  فهل  والعاملين،  والعرب 

بعض األمساء الي ُأعِجبَت بإجنازاتهم؟
* األمساء اجليدة كثرة، ولكني أقف طويًا 
أمام لوحات رائد السريالية سلفادور دالي، ومن 
وطه  بهجوري،  جورج  املعروف  الفنان  العرب 
القرني، وأما من العراق فيعجبي كثرًا الفنان 

جواد سليم، وستار كاووش.
* أمنية تودُّ حتقيقها؟

يف  هنا  لي  معرضًا شخصيًا  ُأقيم  أن  أمتنى   *
مديني املقّدسة، وقريبًا من ضريح أمر املؤمنن
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ولدي احلبيب ... مل يذكر القرآن الكريم 
القضايا  يف  خصوصًا  واقعية،  غر  مسألة 
نهى  عندما  فهو  لذا  واألسرّية،  االجتماعية 
عن التأفف من الوالدين، ونهى عن نهرهما، 
ال  مرحلة  عليهما  تأتي  سوف  أنهما  معناه 
الشباب  أفكاَر  وأفعاهلما  أفكارهما  تائم 
فيجد  احلياة،  حنو  وتطلعاتهم  وطموحاتهم 
بعض الشباب من والديه عائقًا أمام ما رمسه 

لنفسه من مستقبل حياته فماذا يفعل؟
خصوصًا  صعبًا  امتحانًا  هذا  يكون  رمبا 
مع تبّدل وتطّور وسائل احلياة بسرعة وِسعة 

أكرب.
هذه اآلية الكرمية تقّدم اجلزء األكرب من 
االمتحان،  هذا  يف  للنجاح  الصحيح  احلّل 
فهي عبارة عن نصيحة ورسالة إىل األبناء يف 
زهرة شبابهم، أن يفهموا دورهم جتاه والديهم 

وترمجة هذه الرسالة ما يلي : 
عجوزًا جيب  والدك  فيه  يكون  الذي  اليوم 
عليك أن تفهم ما يريد كما هو كان حياول 
فهمك عندما كنت صغرًا، وإذا مل يستطع 
تشمئز،  فا  الئق  بشكل  الطعام  تناول 

أكثر  بطريقة  تأكل  كنت  كم  وتذّكر 
امشئزازًا وهو فرحان مبتسم، وإذا عجز عن 
لبس مابسه فساعده كما كان يفعل بك 
عندما تتسخ مابسك بالقاذورات وال تستطيع 
تبديلها وحدك، وإذا أحّل عليَك وكّرر الطلب 
فا تسأم فكم أحَلْحت عليه بطلبات تافهة 
مشاعرك،  جرح  دوَن  إقناعك  حياول  وهو 
وعندما ال يستطيع السر ألن قدميه ضعيفتان 
أعطه يدك وساعده على املشي بنفس احلب 
يعلمك  وهو  به  يشعر  كان  الذي  والفرح 

اخلطوات األوىل من املشي.
أشياء  تفعل  والدك علمك كيف  أن  تذكر 
ترتدي  كيف  تأكل..  كيف  كثرة... 
تواجه  كيف  تستحم...  كيف  مابسك.. 

احلياة.
يف يوم من األيام سوف تكرب وسوف تكتشف 
فإنه  معك  الكثرة  أخطائه  من  بالرغم  أنه 
كان دائمًا حيرص على توفر أفضل األشياء 

لك لتكون أفضل ما تكون عليه ... 
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السيد حممد الشريفي

الكعب العالي... و مرض الشيزوفرينيا!
دورية  في  نُِشرت  حديثة  دراسة  كشفت 
هناك  أن  الطبية  العلمية  »هيوبوثيسيس« 
عالقة بني ارتداء الكعب العالي وارتفاع معدالت 
العقلي(  )الفصام  الشيزوفرينيا  مبرض  اإلصابة 
لدى النساء والذي يؤدي اإلصابة به إلى أضرار 

على العقل والذكاء وسرعة االستيعاب.
وقال معد الدراسة والباحث الشهير يارل فلينز 
مارك إن نظريته »تفسر سبب ارتفاع معدالت 
الدول  في  النساء  بني  بالشيزوفرينيا  اإلصابة 
الغربية التي يكثر فيها ارتداء النساء للكعب 
العالي«، مؤكداً أن »ارتداء الكعب العالي يصيب 
املرأة بتوتر شديد في قدمها على نحو يجعلها 
ال تسير بطريقة صحية؛ هذا ما قد يؤدي إلى 
القدم  في عضالت  العصبية  املستقبالت  منع 
للغاية  الدوبامني، وهو مركب مهم  من إطالق 

لسالمة العقل«.
ذات  األحذية  »ارتداء  أن  مارك  فلينز  وأضاف 
الكعب العالي بدأ قبل ألف عام وأدى إلى ظهور 
أولى حاالت اإلصابة بالشيزوفرينيا«، مشيراً إلى 
أنه كانت قد »بدأت آلية تصنيع هذه األحذية 
وانتشرت  األميركية  ماساشوستس  والية  في 
في اجنلترا وأملانيا ثم باقي العالم الغربي ورافق 

هذا االنتشار زيادة في معدالت الشيزوفرينيا«.

اكتشاف طيب حديث عن احلجاب 
اكتشف مؤخرًا أن احلجاب اإلسامي مينع سرطان البلعوم لدى املرأة، أعلن ذلك الدكتور 
)ملكر( الربوفيسور الكندي رئيس قسم األورام يف مركز األمرة نورة لألورام مبدينة امللك 
األنفي  البلعوم  السعوديات مبرض سرطان  إصابة  نسبة  أن  وأكد  الطبية جبدة،  العزيز  عبد 
أقل بكثر من إصابة الرجال به، وأقل من إصابة النساء يف خمتلف دول العامل. وجاء هذا 

االكتشاف بعد دراسة دامت ثاث سنوات مشلت )112( دولة يف العامل. 
وهكذا نكتشف أن اإلسام وشرائعه وتعاليمه حتمي معتنقيه من أخطار وأمراض ال حصر هلا.



من  الكثر  الكثر   ،b البيت  أهل  لِقَي  لقد 
الظلم، ومل ختُل حقبة من الزمن مّرْت عليهم من 
َأمٍل وظْلم وجْور، مل يرك هلم صغرًا وال كبرًا، 

وال امرأة أو رجًا، إال مقتوال أو مسموما.
وما زاد يف هذه املظلومية، جتاهل التأريخ جلرائم 
الي  والعلل  التربيرات  وخلق  حّقهم،  يف  أعدائهم 
أمام  نظيفًا  ثوبًا  وتلبسها  اجلرائم،  تلك  تصحح 

األجيال القادمة.
على  باستيائهم  الظاملن  أن   b أدركوا  وقد 
جرائمهم  يصور  مبا  التأريخ  سيكتبون  احلكم 
فعمدوا  البيت،  أهل  آثار  ويطمس  آخر،  بشكل 
b إىل نشر الوقائع وحفظها يف صدور أصحابهم 
بتدوينها خوفا عليها من ماوالت  إياهم  وأمرهم 
اإلسام،  أركان  وباقي  اإلمامة  هوية  طمس 
فكانوا b، يستخدمون أساليب خمتلفة ليبينوا 
أحقيتهم وفضلهم، ومن هذه األساليب االحتجاجات 
من  فاجتمع  وغرهم،  املسلمن  مع  واملناظرات، 
على  الضوء  يسلط  الذي  الكثر  الشيء  آثارهم 
االضطهاد  من  فيه  القوه  وما  وعصرهم  تارخيهم 
وتزييف احلقائق، وقد مجع أبو منصور أمحد بن 
 n علي بن أبي طالب الطربسي احتجاجات الني
واألئمة b يف كتاب أمساه )االحتجاج( جبزأين، 
له  باقر اخلرسان، وقّدم  عّلق عليه السيد ممد 
وفيه  العلوم،  حبر  ممد  السيد  اجلليل  العامة 

عّدة ماور وفصول: 
منها ما جاء عن الني n من اجلدال واملناظرة 

مع من خالف اإلسام وهداهم له كممثلي األديان 
والثنوية،  والدهرية،  والنصارى،  اليهود،  اخلمسة 
ومشركي العرب، وكذلك احتجاج الني n يوم 
الغدير بوالية علي بن أبي طالب j ومن بعده ولده 

من األئمة املعصومن صلوات اهلل عليهم أمجعن.
ومنها: احتجاجات أمر املؤمنن املختلفة كامتناعه 
j عن البيعة واحتجاجه عليهم بأحقيته باخلافة 
ومناشدته هلم أن يشهدوا مبا مسعوه يوم غدير خم 
من قول رسول اهلل n: »من كنت مواله فهذا علي 
مواله«، واهلجوم على دار علي j وإكراهه على 
البيعة، وما جرى بعد ذلك من أحداث ، واحتجاجه 
j على أبي بكر وعمر مّلا منعا فاطمة الزهراء 

h فدكا بالكتاب والسنة، وغرها الكثر.
أمر  بكر يف  أبي  على   h فاطمة  احتجاج  ومنها 

فدك. 
ومنها احتجاج سلمان احملمدي 1 يف خطبة خطبها 
بعد وفاة رسول اهلل n على القوم مّلا تركوا أمر 
املأخوذ  العهد  ونبذوا  غره  واختاروا   j املؤمنن 

عليهم وراء ظهورهم كأنهم ال يعلمون.
حتى يذكر شيئا كثرا من احتجاجات سائر األئمة 
j، فكان بن يدي القّراء الكرام كتاب جليل، 
يعترب من املصادر القيمة يف موضوعه فيحتوي على 
الفروع واألصول مع  ِذكِر مجٍل من احملاورات يف 
أهل اخلاف وذوي الفضول، قد جادلوا فيها باحلق 
من الكام وبلغوا غاية كل مرام، وبذلك ارتفعت 
                                .j درجاتهم وانتشرت فضائلهم

ب
كتا

ي 
 ف

ءة
قرا
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ولكّن  ومكان،  وقت  كّل  يف  منتشرٌة  الِعرَبَ  إّن 
يف  االبتاءات  من  فمثًا  بها،  حيفلون  ال  الناس 
عصرنا احلاضر، العاقة غر املقبولة )شرعًا وعرفًا( 
بن الشباب والفتيات، عرب خمتلف الوسائل القدمية 
احلديثة، حيث تتطور هذه العاقة شيئًا فشيئًا، لكن 
يف نهاية املطاف تؤدي إىل اهلاوية الدنيوية، كاخليانة 
واخلذالن من قبل الطرف اآلخر، واكتساب املآثم، 
واألخروية، كالتعرض لعذاب وسخط اهلل عز وجل، 
والنار  والعار  الندم  إال  العاقة  هذه  من  جُينى  فا 
أيضًا، وهذه هي احلقيقة الي يغفل عنها الكثر من 
الفتيات والشباب، وال يعتربوا بالقصص والعرب الي 
الطريق  هذا  يف  والسر  موهومة،  حبج  يسمعونها، 
املستقيم،  الطريق  عن  االبتعاد  بسبب  إال  ال يكون 
احلافل بالدين القيم واملعرفة، حيث إن )اهلوى شريك 
العمى( ومن عشق شيئًا أعشى بصره، وأمرض قلبه، 
فهو ينظر بعن غر صحيحة ويسمع بأذن غر مسيعة، 

قد خرقت الشهوات عقله، وأماتت الدنيا قلبه.
الشباب  أقاويل  وراء  ينجرفن  ال  أن  فتياتنا  فعلى 
يستمعن  ال  وأن  الكاذبة،  ووعودهم  املعسولة، 
الغرور  ويأخذهن  القاتلة،  والعاطفة  القلب  لنداء 
بل  بالرأي،  والتزمُّت  بأنفسهن،  والعجب  والزهو 
والفطنة،  والذكاء  الوعي  أن يكّن يف قمة  عليهن 
وأن جتعل احلاكم هو  به،  تقوم  ملا  الفتاة  والتفات 
األمارة  النفس  مجاح  تكبح  وأن  القلب،  ال  العقل 
طيعة  أداة  تكون  ال  وأن  األنانية،  والغريزة  بالسوء 
للشيطان الذي يستولي على العقل والقلب يف حلظة 
وإرادة  قوة  تقاوم بكل  أن  عليها  بل  اللحظات،  من 
بتعاليم  التمسك  عليها  وإميان، كما جيب  وعزمية 
اإلسام السامية، الي حتميها وتصونها من الوقوع يف 
احملرمات، ولتكن يف قمة احلذر لتحصن نفسها من 
الوقوع يف حبائل الشيطان امللونة واملغرية، ومكائده 
اخلبيثة، الي ميكن أن تنطوي على الفتاة املسلمة 

املثقفة والواعية، هذه املكائد الي طاملا حذرنا منها 
ونبهنا هلا اهلل سبحانه وتعاىل حيث قال: 

ْيَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبٌن﴾  ﴿َواَل َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ
البقرة )168(

فهل من العقل أن يسعى اإلنسان وراء عدوه !!فشرُفِك 
وهو  تفخرين،  وبه  تصولن،  به  الذي  ساحك  هو 
رونقها،  هلا  كالزجاجة  فأنت  متلكن،  ما  أغلى 
لكنها متى ما خدشت أو كسرت فقدت قيمتها، 
وال جتد حتى من ينظر اليها أو يعبأ بها، لذا جيب 
أخي الفاضلة أن حتافظي على نقائك من الفايروس 
الفايروس  وهذا  ومصائد،  فخ  لك  فإنه  العاطفي، 
يؤدي بصاحبه إىل التهلكة، فيجب عليك احملافظة 
بذلك  تقصري  وال  وحجابك،  وشرفك  عفتك  على 

مهما كلف أو حدث.
وعليك أن تفخري على  العامل بأسره بقدوتك الي 
واحلجاب  واحلياء  والعفة  الشرف  معنى  علمتك 
وتستمدي ذلك منها، موالتك الزهراء عليها السام 
عنفوان  يف  وهي  وغرها  املعاني  تلك  حيث جسدت 

الشباب.
السؤال  الكريم  لشخصك  أوجه  أن  بودي  واألن 
إيذاء  على  اجلرأة  ولديك  مستعدة  أنت  هل  التالي: 

وإغضاب موالتك الزهراء عليها السام؟؟
بكل تأكيد ستقولن: كا، وهذا اجلواب ال خيلو 
)وجداني(  األول  معًا  كاهما  أو  وجهن  أحد  من 

واآلخر )عقلي(
الزهراء  ملوالتك  لذلك حبك  فيدفعك  الوجداني  أما 

عليها السام.
وعا  جل  اهلل  رضا  أن  تعلمن  العقلي كونك  وأما 
عليه  اهلل  صلى  الني  قال  كما  برضاها،  مرتبط 
وآله: »إّن اهلل يغضب لغضبِك ويرضى لرضاِك« والذي 
يغضب اهلل عز وجل عليه سيكون مصره النار، وإن 

غضب الباري عز وجل أشد على اإلنسان من النار.

ما أكثر العبر و أقل االعتبار

ى
أنث

ت 
سا

هم

َأَمُة الزهراء
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تشريعات اإلسالم جاءت مقيدة ومضيقة للمرأة عن 
حركتها يف احلياة، هكذا قال بعضهم!

  ثم قالوا: إن جنس املرأة هو جنس لطيف ينزع حنو 
العالقات مع اآلخرين حتى لو كانوا رجااًل! فالشباب 
ويتفاكهون  الدراسة  مقاعد  يف  يلتقون  والفتيات 
بالكالم واملزاح وخيرجون معًا خمتلطني بعضهم مع 
شيٌء  ذلك  يف  وليس  واحلفالت  السفرات  يف  بعض 
مستهجٌن جيده الشاب أو الشابة، بل العكس متامًا! 
فإن ما حيصل من لقاٍء بني الشباب والفتيات يأتي يف 
وإطالق  والتطور  املدنية  احلياة  مع  متاشيهم  سياق 
احلريات  كبت  يف  يندرج  ذلك  وسوى  احلريات، 
من  الكثري  يف  نراه  فما  الشبابي!  النشاط  وتقييد 
تشهد  اليت  واملدارس  واجلامعات  الوظيفية  الدوائر 

العالقات واالختالط ال ضري فيه وال حزازة!
  ثم إن الطبيعة اخَلْلقية للمرأة تقضي عليها بإظهار 
حماسن الوجه واجلسم واللباس وما إىل ذلك! ثم 

يقول البعض:
بل  عنه،  اإلسالم  نهى  قد  ذلك  كل  جند  لكننا   
وأوصد الباب أمام املرأة من التمتع بزينتها ومجاهلا 
وحركتها وَقَصَرها على نظام ضيق ال وسع فيه، فال 
عصر  نعيش  وحنن  التشريعات  لتلك  أهمية  نرى 

التطور واحلداثة واالنفتاح!!
للعفة  الدعاة  أيها  قولكم  هو  فما  قالوا..  هكذا   

والتحصني والسرت واحلجاب؟
  هذا الكالم هو جزء من سلسلة طويلة عريضة من 
املفاهيم اليت  يطالب اإلنسان بأن يكون متحررًا منها 
ومطلقًا ال تقيده الضوابط وال األنظمة، وحيلو له أن 
يضع التشريع املناسب لنزعاته الغريزية اليت تدفعه 

حنو ما حيب من األمور من دون قيد وال شرط!
  وهذا الكالم -كما يبدو منه- يصور تشريَع السماِء 
خاٍل من االهتمام واحلرص على املرأة، وال يريد هلا 
الطبيعية،  واملتعة يف متطلباتها وحوائجها  السعادة 
يف  املرأة  ألن  للصواب،  وجمانب  خاطئ  تصور  وهذا 
إياه  يعطها  مل  ما  وتكريم  حبقوق  حظيت  اإلسالم 
تشريع آخر، وأراد هلا أن تكون سعيدة يف كل شؤونها 
مصافِّهم  يف  تكون  وأن  الرجل،  حال  حاهلا  وأمورها، 
السماء  تراه  الذي  باجلو  ولكن  احلياة،  صناعة  يف 
مناسبًا هلا، من حيث العفة والعالقات، ال من حيث 
عن  القاصرة  البشرية  الرؤية  تشرعه  الذي  اجلو 
إدراك املصاحل واملفاسد، ألن االختالط مثاًل -الذي 
يريده ويشرعنه دعاة التحرر- يتسبب يف كثري من 
السفاح  كانتشار  اجلنسني،  بني  واملفاسد  املشاكل 

تصور خاطئ
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والرذيلة، وإشاعة العالقات احملرمة، وسلخ روح احلياء 
والعفة من نفوس النساء، وهذا ما شكى منه الغرب 
نفسه )الداعي األكرب لالختالط والسفور(، وميكن 
االختالط(  عن  يرتاجع  )الغرب  كتاب  مراجعة 
الرئيس  تصريح  إىل  أنظر  نقول!  ما  صحة  لتدرك 
باألضرار  1962م  عام  كنيدي  السابق  األمريكي 
املرتتبة على عدم تطبيق نظام الفصل بني اجلنسني 

قائاًل: 
) إن الشباب األمريكي مائع ومرتف وغارق يف الشهوات، 
ومن بني كل سبعة شباب يتقدمون للتجنيد يوجد 
منهم ستة غري صاحلني، وذلك ألننا سعينا إلباحة 
االختالط بني اجلنسني يف اجلامعة بصورة مستهرتة 
مما أدى إىل إنهاكهم يف الشهوات(! نقاًل عن كتاب 
بالوشي،  جورج  األمريكي  للكاتب  اجلنسية(  )الثورة 
واجلرائم  والفواحش  الزنا  إحصائيات  عن  ناهيك 
اليت  البلدان  تلك  يف  الشرعيني  غري  واألطفال 
ومرعبة  مهولة  بنسب  والعري  االختالط  أشاعت 

ميكن مراجعتها بضربة حبث واحدة يف اإلنرتنت!
األملاني  الربوفسور  شهادة  أمام  أقول  ما  أدري  وال   
)يودفو( كبري علماء اجلنس يف برلني الذي يقول: 
إنين درسُت اجلنس وأدوار اجلنس وأدوية اجلنس فلم 

أجد أجنح وال أجنع من قول الكتاب الذي نزل على 
َأْبَصاِرِهْم  ِمْن  وا  َيُغضُّ لِّْلُمْؤِمِننَي  ﴿ُقل   :n حممد 
َفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى هَلُْم ِإنَّ اهللََّ َخِبرٌي مِبَا  َوحَيْ
َأْبَصاِرِهنَّ  ِمْن  َيْغُضْضَن  لِّْلُمْؤِمَناِت  َوُقل   * َيْصَنُعوَن 
َظَهَر  َما  ِإالَّ  ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن  َواَل  ُفُروَجُهنَّ  َفْظَن  َوحَيْ

ِمْنَها﴾ النور:31-30 
التعليم(  يف  االختالط  عن  يرتاجع  )الغرب  كتاب 

بفرلي شو.
للكشف  الغري  شهادات  إىل  حنتاج  أننا  أعتقد  وال   
اخلاصة  التشريعات  وراء  من  واملفاسد  املصاحل  عن 
الرتاث  ألن  لإلنسان،  التشريع  عموم  أو  باملرأة 
اإلسالمي الذي منتلكه يغنينا عن وصف الواصفني 
ما  بقدر  ذلك  إىل  حنتاج  وإمنا  املادحني،  ومدح 
عن  البعيد  لسان  -ومن  )كدليٍل(  لشبابنا  ُيثبُِّت 
جاء  اإلسالمي  التشريع  أن  اإلسالمية-  التشريعات 
وأنه  اإلنسانية،  والطبيعة  الفطرة  ملتطلبات  وفقًا 
واملفاسد  للمصاحل  الدقيق  التشخيص  وراء  جاء 
وأمت  وجٍه  أكمِل  على  واجملتمَع  الفرَد  ُتقّوُم  اليت 
صورة، كي ُيْذِعَن شباُبنا ويعودوا إىل حضن اإلميان، 
ويطمِأنوا حبكِم اهلِل ويسلموا له تسليمًا...واحلمد هلل 

رب العاملني.
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ال خيتلف إثنان يف مسألة وجود مشركات بن الناس، 
يف  كثرة،  أمور  يف  بعيد  حد  إىل  متشابهون  وأّنهم 
خمتلف أبعاد حياتهم، االجتماعية والثقافية، وكذا يف 
ميوهلم واجتاهاتهم حنو احلياة، وهذا يستدعي أنَّ كل 
واحد منهم، يبقى حباجة دائمة إىل أمر خاص به، مييزه 
عن اآلخرين، وإاّل ستكون حياة اإلنسان، ملؤها امللل 
والسأم والرتابة، على أن هذا األمر اخلاص بكل فرد 
يرتبط تارة باللطافة، أو  باإلتقان واملهارة ونوع العطاء، 
الكام  وأسلوب  الكتابة،  وطريقة  بالتعبر  يتعلق  أو 

واحملاورة.
)اللمسة  البعض  عليه  يطلق  اخلاص  الشيء  هذا 
عن  اإلنسان  مييز  الذي  الشيء  ذلك  وهي  الشخصية( 
مئات الناس من أمثاله، ممن يشاركونه يف كثر من 
يكون  أن  على  معينة  بصفة  بينهم  ويربزه  الصفات، 
هذا املميز مقبواًل حيكم عليه اجملتمع بالصحة، دون 
التميز الذي يقصد به التكرب والتعالي على الناس، بل 
األداء..  وحسن  واألرحيية  واللطف  للذوق  املوافق  ذلك 
األجيال  منه  تتعلم  لغره  قدوة صاحلة  املرء  مما جيعل 

احلاضرة والقادمة، وتزدهر به احلياة أبهى ازدهار.... 
وحيق لسائل أن يسأل -بعد هذا الكام - هل بإمكان 

كل شخص أن تكون له ملسته اخلاصة وصفة متيزه 
بن الناس؟

وجوابنا عليه: نعم.. بْل رمّبا حتصل تلك الصفة املميزة 
عليه  اعتاد  مما  كونها  حصوهلا،  إىل  قصد  غر  من 
اإلنسان من أدب، أو خلق معن، أو فعل من األفعال، 

ولنا لذلك مثاٌل:  
- الكثر من أصحاب احملات العاملن بالتجارة، إعتاد 
أن يغري املشرين بشتى أنواع اإلغراء، كمدح السلعة 
وضمان صاحها ملدة طويلة، كما يشتد عنصر اإلغراء 
معروف، ناحظ  أمر  وهو  والشراء  البيع  فتور  أيام  يف 
البعض من أصحاب اللمسة الشخصية يتصرفون تصرفًا 
خمالفًا هلذه العادة املعهودة، فيقول للمشري مثًا: "أنا 
اليوم استفتحت -أي بعت شيئًا- لكن جاري مل يستفتح 

بعد اذهب إليه واشر منه".
فهذا التاجر متيز عن غره من التجار بصرف املشري 
أو أخاقي، وقد وضع  اآلخر لسبب عريف  التاجر  إىل 

لنفسه ملسة خاصة به.
ورمّبا خيطئ البعض -نتيجة ثقافة شاّذة- فيضُع لنفسه 
نراه  السلي، كما  اجلانب  يف  لكّنها  ملسًة شخصّيًة 
الوشوم  أنواَع  يعتمدون  حيث  الشباب،  بعض  مْن  اليوَم 

 اللمسة الشخصية
أمحد املوسوي
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حاقة  طريقة  أو  واألْسِورة،  القائد  لبس  أو  الغريبة، 
املقبول، وحتى إخاف  املتعارف  الرأس على غر  شعر 
املواعيد، بعضهم صار ميزة ظاهرة له، يوَصف ويلّقب 
بها، وهذا كما قلنا، ال يسمى ملسة شخصية بل شذوٌذ 

واحنراف عن العادات والتقاليد الصحيحة.
إذًا... كيف نصنع اللمسات الشخصّية ) التمّيز(

وحيتاجه  الفرد،  حيتاجه  اإلجيابية،  بالوجهة  التميز 
فهل  واإلبداع،  التميز  اىل  اليوم  أحوجنا  وما  اجملتمع، 

إليه من سبيل؟!
مثة مفاصل حياتيًّة ميكن أن تصل بكلِّ شخص إىل 

حالة التميز واإلبداع، منها: 
لتحديد  برنامج منظم  برسم  ويتم  الذات:  التحكم يف 
األهداف، وبه ستشعر أنك أكثر حتكًما يف حياتك، 

وأنت من تقرر اجتاهاتك واختياراتك.
الثقة بالنفس: فمتى وثقت بنفسك وثقت بنجاحك وبكل 

خطوة ختتارها لتحقيق اهلدف.  
يف  وتركيًزا  دَقًة  أكثر  جيعلك  وهذا  الوقت:  إدارة 
زمنًيا  إطاًرا  وصفت  ما  إذا  اهلدف،  لتحقيق  سعيك 
لتحقيق هذا اهلدف، ويف الواقع أن حتديد اهلدف وإدارة 
واحًدا  حتقق  أن  ميكن  فا  متاًما،  متازمان  الوقت 

دون األخر.
االلتزام: أي أن تستمر يف العمل، با توقف، فما جيعلك 
التزامك  هو  له  وما خططت  تريد  ما  فعل  مصرًا على 
تكون  وأن  فيه،  مسئولياتك  وحتديد  العمل  هذه  حنو 
منضبطًا يف تنفيذه، فا تتهاون، وال تكسل وال تؤجل 

جزًء منه إال ألسباب قهرية، هذا هو االلتزام.
وما يساعدك يف كل هذا الصدق واإلخاص وأن كل 
عمل يكتسب روحه وذاته منهما، وبهما حيصل اإلبداع 
ويتميز عمل عن غره، فالصدق هو مفتاح اخلر األول 
بعده  التفاصيل  وكل  األخرى  احلياتية  املفاتيح  لكل 

مكملة له.
ويف النهاية - أبدأ بنفسي - البدَّ لنا أن نتأّمل أنَّ اهلل 
تعاىل قد منحنا طاقاٍت ومهاراٍت غَر مدودة ال حُتصى، 
كيف وحنن أفضُل خملوقاته، وبداخلنا قدرات متنامية، 
وبطريقة  نريد  ما  نفعل كل  أن  نستطيع  دائمًا  وحنن 
إجيابّية، بل إنَّ خربتنا باحلياة، تساعد على تغير احلالة 
الصحيح  واإلدراك  فاخلربة  إجيابية،  حالة  إىل  السلبية 
لألمور هو عامٌل مساعٌد على عملّية التغير، واالنتقال 

إىل احلالة األفضل.
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هاني عبد الرضا

دخل يزيُد بن أبي مسلم، صاحُب شرطة احلّجاج، على سليمان بن عبد امللك، بعد موت 
احلجاج، فقال له سليمان: قبََّح اهلل رجًا آَجَرك َرَسَنه - الَرَسن ما يشدُّ أنف الناقة 
لتقاد به -، وأْوالك أمانَته، فقال له يزيد: يا أمر املؤمنن، رأيتي واألمُر لك، وهو عّي 
مدِبٌر، فلو رأيَتي وهو علي مقبل، الستْكربَت مي ما استصغْرت، واستعظْمت مي ما 
استعظْمت، فقال سليمان: أترى احلجاج استقر يف جهنم؟! فقال: يا أمر املؤمنن، ال 
تقل ذلك، فإن احلجاج وّطأ لكم املنابر، وأذل لكم اجلبابرة، وهو جييء يوم القيامة 

عن مين أبيك ومشال أخيك، فحيثما كانا كان..

ُحِكي أّن احلجاَج خرج يومًا متنزهًا، فلّما فرغ من نزهته صرف عنه أصحاَبه، وانفرد بنفسه، 
فإذا هو بشيخ من بي عجل، فقال له: من أين أيها الشيخ؟ قال: من هذه القرية، قال: كيف 
ترون عّمالكم؟ قال: شرَّ عمال، يظلمون الناس، ويستحلون أمواهلم، قال: فكيف قولك يف 
احلجاج؟ قال: ذاك ما ولي العراق شّرًا منه قبَّحه اهلل، وقبََّح من استعمله، قال: أتعرف من 
أنا؟ قال: ال، قال: أنا احلجاج فقال: جعلت فداك أو تعرف من أنا؟ قال: ال، قال: فان بن 
فان جمنون بي عجل أصرع يف كل يوم مرتن، وهذه إحداها، قال: فضحك احلجاج منه 

وأمر له بصلة.
3- ُذكر يف التاريخ أن احلجاج ُدعي ليشهد على زواج أحد التجار فوقعت عينه على العروس 
فأجرب التاجر على تركها له ليتزوجها وعندما دخل حجرتها وجدها حتاكي املرآة فتقول: 

احلمد هلل الذي استبدل جحشنا ببغل.
فخرج إىل االمام يف املسجد وطلب منه أن يذهب إىل الَصبّية ويطلقها بكلمتن فقط،
فذهب إمام املسجد اليها وقال هلا: يقول احلجاج لِك: كنِت لنا واآلن انِت مثل بنتنا.

إذا سار  أوافق  فقالت:  زوجة  يطلبها  فبعث  القصة  بن مروان  األموي عبدامللك  امللك  فسمع 
احلجاج باإلبل الي اركبها إىل امللك، فخرج احلجاج بها إىل امللك، وقبل أن تصل امللك رمت 
بدينار على األرض وقالت للحجاج: أعطيي الدرهم الذي سقط، فقال احلجاج: هذا دينار، 
فقالت :احلمد هلل الذي استبدل درهمنا بدينار، وملا وصلت للملك اعطته باقة ورد فشمها امللك 
واعطاها للحجاج فقال احلجاج: حنن بي ثقيف ال نشم الورد املشموم، فقال امللك ارجعوها 

ال أريدها زوجة.
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