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قضية ورأي

تفجري مرقدي اإلمامني العسكريّني L

تتجدّ د عىل أتباع مذهب أهل البيت  Kمصيبة استهداف رضيح اإلمامني عيل اهلادي واحلسن العسكري L

بتفجري املئذنتني الرشيفتني بتأريخ ( 27من مجادي األول سنة  1428هـ) يف مدينة سامراء ،والذي يصادف يف

مثل هذا الشهرّ ،
فإن القايص والداين يعلم ما هلذا الرضيح من القدسية العظيمة عند شيعة أهل البيت ،K

فكانت حماولة يائسة من قبل املن ّفذين إلشعال نار الفتنة وتأجيجها يف املجتمع العراقي الذي يعيش يف بلد

كان وال يزال مرسح ًا ألعامل العنف والقتل من قبل جهات جمهولة مغرضة تتّضح توجهاهتا من خالل أعامهلا

الدموية ،فلم ينجحوا بزرع الفتنة بني نسيج الشعب املتآلف بمحاولتهم األوىل بتفجري الرضيح املقدس،
والذي صادف يوم ( 23حمرم 1426هـ) ،والذي اهنارت فيه ق ّبة الرضيح التي تعترب واحدة من أكرب قباب العامل

اإلسالمي ،فخرج آالف املتظاهرين احتجاج ًا عىل االعتداء اآلثم وهم حيملون عاممة اإلمام عيل اهلادي Q
فعمت
وسيفه ودرعه املحفوظة يف أحد رساديب املرقد ،هاتفني بالدفاع والذود عن اإلمامني العسكريني ّ ،L

مظاهر الغضب واالستنكار يف مدن العراق جنوبه ووسطه ،فخرج آالف الشيعة يف تظاهرات احتجاجية عىل
تفجري املرقد الرشيف مر ّددين هتافات مندّ دة باملحتل والبعثيني والوهابيني والنواصب ،فكانت دعوة املراجع

الشيعية (حفظهم اهلل تعاىل) و رجال الدين إىل ضبط النفس وعدم االنجرار وراء فتنة يراد منها التناحر والتعرض

ملقدسات اآلخرين ،فقامت مجاعات مسلحة جمهولة مغرضة مدّ عية هذا املذهب أو ذاك ببعض أعامل العنف ،وما

هم إال نفس اجلامعات التي بارشت التفجري ،مستغلني حالة الغضب والغليان لدى عامة الناس لتنفيذ مآرهبم.
التساؤل املثري للريبة هو:من املستفيد من هذه االعتداءات اآلثمة؟ ،فهل هي حماولة لتفكيك النسيج

االجتامعي وإفشاء الطائفية بني إبناء املجتمع العراقي ،ورضب وحدته وتآلف مذاهبه؟؟ الذين عاشوا
قرون ًا متآخنيِ ،مل َ هذا اإلرصار عىل حماربة األئمة  Kيف مماهتم كام كان يف حياهتم؟ هل ّ
ان ذكراهم
تقض مضاجعهم؟ ،فالعراقيون يف هذا االعتداء والذي قبله التزموا بتوجيهات املرجعية الرشيدة
ّ

واملتمثلة بسامحة آية اهلل العظمى السيد السيستاين(دام ظله) ،فأبوا إال التامسك واالحتاد والتوا ّد فيام بينهم.
إن هذه األعامل املغرضة هي من فعل أعداء اإلسالم واملسلمني،
فأحبط العراقيون خمططات املغرضني واملتصيدين يف املاء
العكر ،فكان نتاجها عكس ما ّ
توخاه أعداء اإلسالم ،وهو
متاسك اللحمة بني أبناء العراق ورفض املخ ّططات
املغرضة ورميها يف مزبلة التأريخ.
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قطاف

كيف نعيد الثقة للشباب

عندما ننظر إىل جتارب الشباب يف هذه األيام نجدها مبعثرة غري مستقيمة وليس فيها توازن أو انسجام

يتعرض له ألسباب خمتلفة؛ فتارة بسبب اإلمهال وأخرى بسبب أصدقاء السوء وثالثة
بحكم الضياع الذي ّ
بسبب ضغط احلاجة وقسوة الظروف وهكذا.

ومن الطبيعي ْ
أن يفقد االنسان الشاب سبيله إذا كانت حياته تبدأ هبذه العشوائية الواضحة؛ لذا يتحتم علينا

إعادة الثقة اليه واكتساب ثقته من جديد؛ ألن فقدان تلك الثقة تشكّل مشكلة يصعب ح ّلها مع األيام.

وملا كانت األسباب االجتامعية تدفع االنسان الشاب نحو التأقلم مع الوضع العام فسيكون مصريه الضياع؛

ألن الوضع العام ال هيتم حلاجاته وآماله التي تشغل باله.

وعندما تكثر اهلموم عىل النفس ترى كيف ّ
أن نفس الشاب تنقبض نحو الداخل وكأهنا تريد االنكفاء والتقوقع

أن ّ
وعدم االتصال باآلخرين ويف مثل هذه احلالة جيب ْ
يدق ناقوس اخلطر يف نفوس األهل واألحبة حزن ًا عىل

ضياع ثقة هذا االنسان وذهابه بعيد ًا عنهم وكان األجدر ْ
أن يكون يف كنف املسؤولني عنه وحيظى بعنايتهم.
هلذا جيب أن نبادر إىل حماولة االستعادة التدرجيية للشاب من غربته ووحدته التي يشعر هبا ويظن ّ
أن اآلخرين

ال هيتمون ألمره وكأنه سقط متاع بال.

أن تكون مدروسة بعناية فإن جمرد الشعور باخلطر ليس كافي ًا يف ّ
وهذه املبادرة جيب ْ
حل املشكلة وجيب يف

رصد هذه القضية وح ّلها
هذه احلالة أن نضع حلوالً متعدّ دة لكل مشاكله التي يشعر هبا ألن عدم التخطيط يف ْ
سيؤجل ّ
احلل النهائي ور ّبام يلغيه من الوجود باملرة.
ّ

وملا كانت اجلهات املسؤولة عن هذه القضية متعدّ دة جيب أن تتضافر اجلهود يف وضع اسرتاتيجية خاصة

بكسب الشاب ،وأسباب ابتعاده عن حضنه وعشه األصيل حتى ّ
نشخص النتائج السلبية واسباهبا ثم نضع
احللول املناسبة هلا؛ وذلك ألن فهم أسباب احلالة حيتاج إىل دراية كبرية ووعي عميق وبالتايل يساهم يف إنجاح
املهمة التي هي إعادة الشاب إىل مكانه األصيل بني يدي اهله وحمبيه.
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قراءة في كتاب

انلور املبني يف قصص االنبياء و املرسلني
هذا الكتاب مؤلفه السيد نعمة اهلل بن عبد اهلل بن حممد املوسوي

اجلزائري ،كان أحد علامء الشيعة وكبار رجاالهتا ،فهو رجل دين

فرس شيعي يف العراق وإيران يف زمان الدولة الصفوية التي تق ّلد فيها
وفقيه ُ
وحمدّ ث و ُم ّ

بعض املناصب ،حينام ُدعي ملدينة تسرت اإليرانية ليكون مبل ّغ ًا فيها ،ومنذ وصوله ق َّلده السلطان سليامن

الصفوي منصب القضاء ،وإمامة اجلمعة ،وسائر املناصب الدينية ،كام ل َّقبه بشيخ اإلسالم يف مدينة

تسرت ،أما والدته فكانت يف قرية الصباغية سنة  1050هـ  ،وهي إحدى قرى قضاء اجلزائر والذي

يسمى حالي ًا بقضاء اجلبايش يف حمافظة ذي قار بجنوب العراق ،ألف السيد اجلزائري العديد من الكتب

يف العلوم العقلية والنقلية ،وهو من املحدثني واملحققني واجلامعني للروايات واألحاديث كام دأب

بالتعليق عىل الكتب واملؤلفات ،فكتابه عبارة عن قصص لصفوة اخللق وخريهتم ،فهم اهلداة والرمحة
من اهلل تعاىل للناس أمجعني ،فقصصهم ِع َظة وعربة ألويل األلباب ،وترويضا للنفس عىل التأمل والتفكر

يف سنن وقواعد احلياة وسرية الناس عرب االزمان ووقفه مع اآليات حمل ً
ال هلا ،ومفرس ًا ملعانيها ،متعمق ًا
يف مغازهياِ ،
منتهج ًا إيراد كل ما يتعلق بالنبي صاحب القصة من كتاب اهلل تعاىل ،وأخبار القرآن يف هذا
السياق واآلثار املروية بشأن هؤالء األنبياء منبه ًا عىل صحيحها وسقيمها يف كثري من األحيان ،ويرشح ما

ثقل فهمه من نصوص تيسري ًا للفهم وحتقيق ًا هلدف تبسيط النص ،وهو حيمل يف ذهنه عقلية لغوية بليغة،

باإلضافة إىل ذلك كله التسلسل املنهجي املنطلق مع األحداث ،مع يشء من االستطراد املقبول هبدف
ِ
ليسهل عىل القارئ واملتتبع تسلسل األحداث واالستفادة بام يف الكتاب
استخراج العظة والوقوف عليهاُ ،
من فوائد علمية متنوعة برسد قصيص رائع ،ومن مؤلفاته غري النور املبني يف قصص األنبياء واملرسلني،
األئمة األطهار ،واجلواهر الغوايل يف
األنوار النعامنية يف معرفة النشأة اإلنسانية ،ورياض األبرار يف مناقب ّ

رشح عىل كتاب هتذيب األحكام يف رشح
رشح عوايل الآليل ،وحتفة األرسار يف اجلمع بني األخبار ،و له ٌ
املقنعة للطويس  ،وعقود اجلامن يف تفسري القرآن ،ورشح الصحيفة السجادية ،ورشح الكافية النحوية،
وغري ذلك الكثري ،وافته املنية يف الثالث والعرشين من شهر شوال سنة  1112هـ ،عند عودته من زيارة

مدينة مشهد ،ودفن بمدينة ( ُبلدخرت) الواقعة بمحافظة ُلرستان يف غرب إيران ،وقربه مزار معروف فيها.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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التنمية البشرية

ُ
األزمات
ِإدارة
ِ
ُ
ُّ
الت
شك
الم
وحل
ِ
ِ

ال شك أن اإلنسان يف حياته يواجه الكثري من

غري انتظار ،أو ربام ألهنا تكون مقرتنة بمضاعفات

والعمل ،أو األرسة والعالقات ،فيقف اإلنسان -يف

ومواجهتها باألساليب العادية غري جمدية ،وبالتايل

أو املشكالت ،وال يستطيع أن يقدم حلوالً ناجع ًة،

واملهارة يف معاجلتها.

املصاعب والشدائد سوا ًء كانت عىل مستوى الوظيفة

كثري من األحيان -حائر ًا عن عالج تلك األزمات
بسبب قلة خربته يف جمال فن إدارة األزمات
واملشكالت الذي يعلمنا إياه (التنمية البرشية).

مأساوية ،وتكون درجة اخلطر فيها مرتفعة
تصبح أزمة حتتاج إىل تضافر اجلهود والرسعة والدقة
لذلك نحن بحاجة إىل هذا الفن الذي يعلمنا
كيف ندير األزمات ِ
ونح ُّل املشكالت التي نواجهها

واملشكلة تار ًة تكون صغرية ،ومع ذلك ال يمكن

يف حياتنا باملهارات الصحيحة واألساليب التطويرية

من املمكن التغلب عليها من خالل جهد معقول،

فمثالً :ينقل عن رشكة يف أوروبا واجه قسم

حلها فتصبح أزمة ،وقد تكون مشكل ًة كبرية ،ولكن

أما إذا تعقدت األمور أو وصلت إىل طريق مسدود
عندئذ نكون بصدد أزمة.

الناجحة.

التسويق لدهيا مشكلة كبرية جد ًا يف سلعة من السلع

التي تنتجها هذه الرشكة ،فقد انخفضت نسبة

األزمة هبذا املعنى هي :عبارة عن مشكلة
مع ّقدة ،يبدو ّ
أمر ِشبه مستحيل بالطرق
أن ح ّلها ٌ

اىل اإلدارة ،ولكن اإلدارة مل تتمكن من ِّ
حل هذه

نفسية او اجتامعية او اقتصادية).

هذه السلعة كانت السلعة األساسية لدهيا.

التقليدية (هذا عندما نكون بصدد مشكلة ذات أبعاد

املبيعات بدرجة كبرية جد ًا ،فقرروا أن يرفعوا األمر

األزمة ،وقد أوشكت الرشكة عىل اإلفالس ،ألن

واستخدمت كلمة أزمة أيضا يف املجال الطبي

حينها أتى شخص من قسم تنمية املوارد البرشية

وهي أشهر األزمات الصحية عىل الرغم من وجود

أي
األزمات ،وقد فعل هذا الشخص ما مل يتوقعه ُّ
ٍ
شخص ،فقد قال هلم سوف حتلون أنتم املشكلة،

عندما يتحدث األطباء عن أزمة قلبية (مثالً)،

أزمات أخرى ذات وجه صحي عند اإلنسان ،ولكن
األزمة القلبية نالت شهرهتا ألهنا تأيت فجأة أو عىل
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وتنمية مهارات األفراد ،وهو املنشود حلل مثل هذه

وقد اجتمع برؤساء األقسام واملدراء يف غرفة مغلقة،

وقال هلم كل شخص يأيت بورقة وقلم ويكتب ما

من تلك املشكالت يف العمل والتعليم واألرسة

كتب كل شخص منهم ما لديه ،قال هلم كل شخص

ويمكن االستفادة من القصة املتقدمة االمور التالية:

يراه من مشكلة يف قسم انتاج هذه السلعة ،وبعد ما

يعطي الورقة للشخص الذي أمامه ،وبالفعل تم
األمر بدون نقاش ،ثم قال هلم هل تريدون فع ً
ال حل

وغريها باملهارات العالية.

ٍ
صيغة.
 -1أكتب املشكلة يف ورقة بأكثر من

 -2حاول أن تضع عرشة حلول لكل صيغة

هذه االزمة؟ فرد رئيس جملس اإلدارة بكل محاس:

كتبت هبا املشكلة.

بالتنمية البرشية إذ ًا أعطني صالحي ًة يف فصل بعض

هذه التجربة إنام هو عبارة عن إدارة حلل هذه األزمة

نعم ،نريد ذلك ،فقال هذا الشخص الذي هو خمتص

 -3ستجد احلل بني السطور ،والذي فعلته يف

األشخاص ،فرد الرئيس هي لك ،فقال الشخص:

أو املشكلة.

فيها ،وليس ح ً
ال واحد ًا ،بل يعطي عرشة اقرتاحات،

وهذه املنظومة يمكنها أن تقدم السيناريو األمثل

كل شخص أمامه ورقة البد ان حيل املشكلة التي

فهذه الطريقة هي عبارة عن منظومة متكاملة،

ومن مل يفعل سوف يعترب نفسه مفصوالً عن العمل،

إلدارة األزمات ،خاصة يف املجال النفيس.

بإعطائه عرشة حلول للمشكلة التي أعطاها زمي ُل ُه يف

اإلنساين ،الذي قوامه بتبادل اخلربة من بعض البرش

وأمامكم ( )15دقيقة ،وبالفعل قام كل شخص

وجه نظر ًة يف
ورقة ،وعندما أعاد كل ورقة لصاحبهاّ ،
املشكلة إىل ك ُِّل َمن قام بتحديد ٍّ
حل َأمثل.

وقد كان الشخص الذي يم ّثل التنمية البرشية

وتطوير الذات هو من ح ّلها ،ولكن بمهارة وتطوير،
ِ
الورق َأكثر من ٍّ
حل مقنع ،وأصبحت
ألهنم وجدوا يف
السلع لدى هذه الرشكة.
هذه السلعة من َأ ْش َه ِر ِّ

إذن فنون التنمية البرشية يمكنها أن تعالج الكثري

تلك املنظومة التي تعتمد عىل تكامل السلوك

لبعض ،مثلام يعتمد اجلسم يف كافة أعضائه ،إذ ال

جانب من اجلوانب باالستقاللية
يمكن أن ينفرد
ٌ
املطلقة أو االكتفاء الذايت.

ورد يف احلديث الرشيف( :املؤمنون يف تبارهم

وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى تداعى

له سائره بالسهر واحلمى) بحار األنوار :ج ،71ص234
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عقيدتي

رأيـ الشيعــة فــــ
إن املراجعة العادلة واملوضوعية للتأريخ اإلسالمي
فيام يتع ّلق بمسألة مجع القرآن الكريم منذ عرص
النبي ،Oت ُْوقفنا عىل شدة االهتامم الذي َأواله
املسلمون لكتابة القرآن الكريمة للمحافظة عليه

وحفظه وتالوته ،كام تكشف لنا عن حقيقة ال يمكن

ألي فكر أن ينكرها وهي أن يد التحريف ال تستطيع
أن تنال من هذا القرآن قال تعاىل (إِنَّا ن َْح ُن ن ََّز ْلنَا ِّ
الذك َْر
حلافِ ُظ َ
ون) احلجر9:
َوإِنَّا َل ُه َ َ
فالتأريخ حيدثنا أن املسلمني منذ األيام األوىل لنزول

يدونونه ،حيث أن قراءة القرآن الكريم
الوحي كانوا ّ
بنفسها عبادة من عبادات املسلمني ،فكانوا حيفظون
السور القرآنية النازلة آناء الليل وأطراف النهار ،تعبد ًا

وتقرب ًا إىل اهلل تعاىل ،فقد حفظ القرآن عن ظهر القلب
عدد كبري من املسلمني ،منهم أمري املؤمنني عيل بن أيب

طالب  Qوعبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب وعبد

اهلل بن مسعود وزيد بن ثابت بن الضحاك وسامل موىل
أيب حذيفة وأم سلمة وغريهم ،كام كانت للحفاظ
والقراء مكانة خاصة يف املجتمعات اإلسالمية ،وما
ّ

زالت مستمرة اىل يومنا هذا يف مجيع البالد اإلسالمية.
ّ
كل هذه األمور وغريها كانت سبب ًا لصيانة القرآن من
8
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التحريف والتغيري ،بعد السبب األساس وهو أن
اهلل سبحانه وتعاىل ضمن حفظ القرآن إىل األبد (إِنَّا
حلافِ ُظ َ
ن َْح ُن ن ََّز ْلنَا ِّ
ون) احلجر 9:عن الزيادة
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه َ َ
والنقصان والتحريف والتغيري ،ومثله قوله َ
(ال َي ْأتِ ِيه
ا ْل َباطِ ُل ِم ْن َب ْ ِ
ني َيدَ ْي ِه َو َال ِم ْن َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِم ْن َح ِكي ٍم
ِ ٍ
َمحيد) فصلت43:
ومن عجيب اجلهل عند البعض عندما ينسب

القول بالتحريف اىل مذهب أهل البيت  ،Kبل عىل
لسان األئمة  Kفانظروا اىل أحدهم نرش مقاالً حتت

عنوان (نامذج من روايات التحريف يف كتب الشيعة)
نقل كالم ًا من خطبة أيب عبداهلل احلسني الشهيد Q

يف يوم عاشوراء عن الشيخ املجليس يف كتاب بحار
األنوار:ج  ،45ص 8جاء فيه( :إنّام أنتم من طواغيت
االَُ ّمةُ ،
وش ّذاذ االَحزاب ،ونبذة الكتاب ،ونفثة
وحمريف الكتاب) ،فقد
الشيطان ،وعصبة اآلثام،
ّ
صنف من رتع يف جهله هذا الكالم من الروايات التي

تصلح لتكون دلي ً
ال عىل قول الشيعة بتحريف القرآن،

وهي ب ّينة ابني من الشمس عند من يفهم كالم العرب
ّ
أن املراد بالتحريف يف كالم اإلمام احلسني  Qمحل

اآليات عىل غري معانيها ،وتوجيهها اىل غري وجهة

ــــي تحريف القرآن
الفهم الصحيحة بتأويالت باطلة ووجوه فاسدة دون
ٍ
ٍ
ٍ
واضحة ،أو برهان قاطع.
حجة
دليل أو

ويف املقابل يوجد عند غري أتباع أهل البيت  Kمن

يرصح بالتحريف يف كتاب اهلل بام ال يقبل التأويل
ّ

املتداول بني أيدي املسلمني ،ومن يبحث يف

مذهبهم عن هذا املوضوع ال جيد غري هذه النتيجة،

ألنه بالفعل ال يوجد يشء آخر .وخري دليل عىل
ذلك من يدخل بيوتنا ومساجدنا ومؤسساتنا ال

جيد نسخ من القرآن الكريم ختتلف عن اخرى ،بل

الحظ ما جاء به البخاري عن ابن عباس عن عمر
فيام قال وهو عىل املنرب :ان اهلل بعث حممد ًا O

ال ختتلف عن النسخ املحفوظة يف متاحفنا التي يعود

الرجم ،فقرأناها وعقلناها ووعيناها ،اىل ان قال :ثم

مهمة التحقيق عسرية يف املايض ،فهي سهلة يسرية

باحلق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل اهلل آية

انا كنا نقرأ من كتاب اهلل (أن ال ترغبوا عن آبائكم فانه
كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم) أو (أن كفر ًا بكم أن

ترغبوا عن آبائكم) صحيح البخاري :ج،8ص.26

فهو خرب رصيح بسقوط آيات من الذكر احلكيم

كانت موجودة واآلن مفقودة ،وكثري من األخبار من
هذا القبيل ال نذكرها ألننا لسنا يف مقام اهتام الغري.

واخلالصة :أن الشيعة اإلثني عرشية يعتقدون
 -تبع ًا ألئمتهم  -أن القرآن الذي عند املسلمني

اليوم والذي يتع ّبدون بتالوته ويتربكون بآياته هو
نفسه الذي نزل عىل نبي اإلسالم حممد  ،Oوهو

خال من أي إضافة أو إقتطاع أو تغيري أو تبديل.
كام أنه ليس عند الشيعة أي قرآن آخر غري هذا

تأريخ نسخ الكثري منها اىل قرون عديدة ،وإذا كانت

يف عرصنا هذا ،ويمكن أن يصل الباحث إىل احلقيقة

بسهولة ويرس ،وجهد ووقت قياسيني ،ليظهر له عدم

صدق ما ُيدعى عىل الشيعة يف هذا املوضوع وقد قال
ون ا ْل َق ْو َل َف َيتَّبِ ُع َ
اهلل تعاىل( :ا َّل ِذي َن َي ْست َِم ُع َ
ون َأ ْح َسنَ ُه
ُأو َل ِئ َك ا َّل ِذي َن َهدَ ُاه ُم اهللَّ َو ُأو َل ِئ َك ُه ْم ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
اب)
الزمر.18-17:

إضافة اىل أن احلوزات العلمية للمسلمني الشيعة

تدرس  -منذ تأسيسها
يف النجف األرشف ،وغريها ّ

اىل اليوم  -العلوم القرآنية بشكل واسع ،وتتضمن
الدراسة يف مباحثها املهمة بحث عدم حتريف القرآن،
فمن أين يأيت املبطلون بأراجيفهم؟!
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نحن نقص عليك

ال نهاية لطلب العلم

ِ ِ
ِ
ـع ا ْل َب ْح َر ْي ِ
fوإِ ْذ َق َ
وسـى لِ َفتَـا ُه َال َأ ْب َـر ُح َحتَّـى َأ ْب ُل َ
وهت َام
ـي ُح ُق ًبـا َف َل َّـام َب َل َغـا َجم ْ َم َ
ـغ َجم ْ َم َ
َ
ـال ُم َ
ـع َب ْين ِه َام نَسـ َيا ُح َ ُ
ـن َأ ْو َأ ْم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ـذا ن ََص ًبا َق َ
او َزا َق َ
ـال ل َفتَا ُه آتنَـا َغدَ اءنَا َل َقـدْ َلقينَا من َسـ َفرنَا َه َ
َف َّاخت َ
ـت إ ْذ أ َو ْينَا
ـال أ َرأ ْي َ
رس ًبـا َف َل َّـام َج َ
َـذ َسـبي َل ُه يف ا ْل َب ْحـر َ َ
ِ
ِ
ِ
ـيت ْ
الشـ ْي َط ُ
نسـاني ُه إِ َّال َّ
ج ًبا Yالكهـف63 - 60 :
احلُ َ
الص ْخ َـرة َفـإِ ِّين نَس ُ
ُـر ُه َو َّاخت ََذ َسـبِي َل ُه ِيف ا ْل َب ْح ِر َع َ
إِ َىل َّ
ان َأ ْن َأ ْذك َ
ـوت َو َما َأ َ

قصة النبي موسى واخلرض :L

أوحـى اهلل سـبحانه إىل نب ّيـه موسـى  Qأن هنـاك عبـد ًا مـن عبـاده عنـده مـن العلـم مـا ليـس عنـدك وأخـربه
أنـه إن انطلـق إىل جممـع البحريـن وجتـده هنـاك ،وهـو املـكان الـذي حييـى فيـه احلـوت امليـت ،فعزم موسـى Qأن
يلقـى العـامل ويتعلـم منـه بعـض مـا عنـده إن أمكـن ،وأخـرب فتـاه (وهـو وصيـه يوشـع بـن نـون) عـام عـزم عليه،
فخرجـا قاصديـن جممـع البحريـن وقـد محـ ً
ال معهـام حوتـ ًا ميتـ ًا وذهبـ ًا حتـى بلغـا جممـع البحريـن وقـد تعبـا،
وكانـت هنـاك صخـرة عـىل شـاطئ البحـر فآويـا إليهـا ليسـرتحيا قليـ ً
ال وقد نسـيا حوهتـام ومها يف شـغل منـه ،وإذا
ويتعجـب مـن أمـره غري أنه نـيس ْ
أن
باحلـوت اضطـرب ووقـع يف البحـر حيـ ًا ،وسـبح يف البحـر ،والفتـى يشـاهده
ّ
يذكـره للنبـي موسـى  Qحتـى تـركا املوضـع وانطلقـا حتـى جـاوزا جممـع البحريـن ،وقـد ّ
حـل هبـام التعـب فقال
لـه النبـي موسـى َ ( :Qآتِنَـا َغدَ ا َءنَـا َل َقـدْ َل ِقينَـا ِمـ ْن َسـ َف ِرنَا َه َ
ـذا ن ََص ًبـا ) ،فذكـر الفتـى مـا شـاهده من أمـر احلوت،
وقـال ملوسـى :إنـا إذ أوينـا إىل الصخـرة أعـاد اهلل احليـاة للحـوت ووقـع يف البحـر يسـبح فيـه حتـى غـار ،وكنـت
أريـد ان أذكـر لـك أمـره لكـن الشـيطان أنسـانيه ،فقال لـه النبـي  :Qإن ذلك مـا كنا نريـده ألن ذلك عالمـة املكان
يتـم فيـه اللقـاء مـع اخلـرض ،وهنـاك التقيـا بالعبـد الصالـح أي اخلـرض  Qوطلب منه موسـى Q
الـذي ال بـدّ وأن ّ
يتحمـل مـا سـيعرتضه يف طريـق التعلم
أن َي ْت َب َعـه ليتع ّلـم منـه ،ولكـ ّن اخلـرض أجـاب موسـى بأنـه لـن يسـتطيع أن
ّ
مـن حـوادث ،وكان رشط تعليـم اخلـرض ملوسـى أن ال يسـأل موسـى  Qعـن أي يشء إىل أن خيـربه اخلـرض بحقيقة
احلـال ،وهـذه احلـوادث التـي وقعـت هـي ثـالث :خـرق السـفينة ،وقتل الغـالم وبنـاء اجلـدار .ولكن موسـىQ
بـادر عنـد كل حادثـة إىل السـؤال وبـادر اخلـرض  Qإىل تذكـريه بالـرشط إىل أن سـأل عـن األمـر الثالـث ،فقـال
لـه اخلـرضّ :
وفـرس لـه حقيقـة مـا وقـع منـه يف كل حادثة.
إن هـذا هنايـة الطريـق وإنّـك لـن تتحمـل مـا تـراه منـي ّ

الدروس املستفادة من هذه احلادثة:

ّ
أهـم الـدروس املسـتفادة مـن هـذه القصـة أنـه ال هنايـة لطلـب العلـم حتـى إن نبيـ ًا بلـغ حـد ًا مـن العلم
إن مـن ّ
ٍ
شـخص آخـر ،ذهب إليـه ليبحث عنه مـع التصميـم واإلرادة إىل
مسـتوى علـم النبـوة ،وملـا علـم أن هناك عل ًام عند
أن يبحـث عنـه ولـو اسـتغرق األمر منـه دهر ًا طويـ ً
ال وجيعل نفسـه تابع ًا له لكـي يتلقى مـا لديه من علـم ،فالعلم ال
هنايـة لـه ،وعـىل اإلنسـان أن ال خيجل من طلـب العلم مهـام بلغ من الرفعـة واملكانة ،فـال خجل وال حيـاء يف ذلك.
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نافذة على العالم

الحجاب عند طائفة الحريديم اليهودية

احلريديـم هـي طائفـة هيوديـة ،تطبـق الطقـوس الدينيـة وتعيش حياهتـا اليومية وفـق "التفاصيـل الدقيقـة للرشيعة
اليهوديـة" ويمكـن أن نطلـق عليهـا وفـق هذا املعنـى أهنا طائفـة هيوديـة أصولية.
وكلمـة "حريديـم" هـي مجع لكلمـة "حريدي" وتعنـي "التقي" وهـم يرتدون أزياء هيـود رشق أوروبـا وهي معطف
أسـود طويـل وقبعة سـوداء باإلضافـة إىل "الطاليت" وهو شـال خاص بصـالة اليهود غالب ًا ،أما نسـاؤهم فتتشـابه يف
مالبسـهن إىل حـد كبري جدا مع النسـاء املسـلامت امللتزمـات ،إذ ترتدي الكثري من نسـاء احلريديم لباسـ ًا يـكاد يطابق
الربقع الذي ترتديه النسـاء املسـلامت.
وقـد كتـب جون روبـرت يف موقع  your jewish newsاملختـص بأخبار اليهود يف العامل ومقـره يف والية كاليفورنيا
األمريكيـة عـن نسـاء هـذه الطائفـة "أهنن كـن دائام فخـورات بلباسـهن املحتشـم ..الذي يسـمى فرومـكا " frumka
يطلـق عليه البعض أسـم "برقـع طائفـة احلريديـم" “ ”Haredi burka sectوتعليقا عىل املوضوع قـال احلاخام بنيزري
ملوقـع  your jewish newsأن الطائفـة اعتمـدت هـذا اللباس "بسـبب خماوف بشـأن حالـة تدهور احليـاء يف املجتمع
اليهودي املتشـدد" قال احلاخـام بنيزري.
تفضـل هـذه الطائفة نوع خـاص من املـدارس الدينية اليهودية يدعى "اليشـيفات" يتـم فيها تعليـم الدين والرشيعة
والتلمـود .أمـا العلـوم الدنيويـة فيتع ّلموهناعند احلاجة فقـط ،من أجل إنقاذ احليـاة (مثل الطب) أو من أجل كسـب
الـرزق .أما دراسـة األدب ،والفلسـفة وغريها ،فمرفوض عنـد اليهود احلريديني.
وهـذه الطائفـة يتحفظـون عـىل كل جديد فق ّلـام يسـتخدمون التكنولوجيـا وتطبيقاهتا مثـل التلفزيون ،احلاسـوب،
اهلاتـف النقـال إلخ .ويتمسـكون رجاال ونسـاء باللبـاس التقليـدي ،وخاصة باللباس الذي كان شـائعا لـدى اليهود
يف رشقـي أوروبـا قبل القـرن الـ  20الـذي حتدثنا عنه سـابق ًا.
واليهوديـة احلريديـة موجـودة يف مدينـة القـدس (يف حـارة "مئـة شـعاريم" مثـال ويف حـارات هيوديـة أخـرى) ،يف
مدينـة بنـي بـراك املجاورة ملدينة تـل أبيب من جانبها الرشقـي ويف بعض حـارات مدينة نيويـورك .وال عالقة لليهود
احليدريـم بالصهيونيـة عنـد تأسيسـها ،بل عارضهـا الكثري منهم بشـدة يف مراحلهـا األوىل إذ اعتربوهـا حركة علامنية
هتدد احليـاة اليهوديـة التقليدية.
وال يتصـور البعـض أن هـذا دليـل عـىل أن احلجاب اإلسـالمي مقتبس مـن أصول هيوديـة بل إن هذا يـدل عىل أن
ثمـة مشـرتكات بني الديانـات كحرمة الرسقـة والزنا وظلـم اآلخرين هـذا أوالً ،وثاني ًا هـذا املر يصلح جوابـ ًا واقعي ًا
عـىل األفـواه التـي تقـول بالعالقة العكسـية بني التطـور واإلنفتـاح وبني املثـل والقيم الدينيـة ،وكل ما شـاع من هذه
املالزمـات غـري الصحيحـة ناتـج من خمالفـة املجتمعـات ألصول دينهـم وان الـدول التي تشـيع فيها اليهوديـة اليوم
أغلبهـا خمالفـة ألصـول الديانة اليهودية يف مسـألة املرأة والسـرت كام قـال احلاخام بنيـزري ملوقـع your jewish news
أن الطائفـة اعتمـدت هـذا اللبـاس "بسـبب خمـاوف بشـأن حالـة تدهـور احليـاء يف املجتمع اليهـودي ،فكيـف لنا أن
نصـدق مـن خيالفـون تعاليم وأحـكام ديانتهم التـي ينتمـون إليها عقائديـ ًا ونحن مـن دين آخر.
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عناقيد

كيف نق ّلد؟
بعـد أن نجح حسـن من الصـف الثاني المتوسـط وكان الثاني في صفه ،قـدم أبوه له هد ّيته كعـادة اآلباء،

وكانـت الهديـة شـيئين األول وهو الـذي كان بالحسـبان :الدراجة الهوائيـة التي كان يحلم بها حسـن طيلة
العـام الدراسـي ،والثانـي الذي لـم يكن بالحسـبان :كتـاب الوجيز في العبـادات وهي مجموعـة األحكام

الشـرعية المتعلقـة بالعبـادات مطابقة لفتاوى سـماحة السـيد السيسـتاني

العمريـة التي ينتمي لها حسـن.

دام ظلـه

كتبت بطريقة مناسـبة للفئة

وفي المسـاء بعد الراحة النفسـية والسـعادة التي غمرت حسـن سـأل والده عن كتاب الوجيـز ومحتواه،

فأجابه والده :هذا كتاب األحكام الشـرعية ألنك سـوف تكون مكلف ًا بها بعد أشـهر فيجب عليك أن تتعلم
المسـائل التـي تواجهك فـي حياتك اليوميـة على األقل ،هذا بعـد أن تق ّلد أعلـم الفقهاء حتى تتبـع فتاواه.

فقال حسن :وما معنى هذا التقليد يا أبي؟
فقـال :معنـى التقليـد أن ترجـع اِلـى فقيـه لتطبق فتـواه ،فتفعل مـا انتهـى رأيه اِلى فعلـه ،وتترك مـا انتهى
رأيـه اِلـى تركـه ،مـن دون تفكير ،واِعـادة نظـر ،وتمحيص ،فكأنّـك وضعت عملـك في رقبتـه «كالقالدة»

محمـ ً
ال اياه مسـؤولية عملك أمـام الله.
ّ
 -ولماذا نق ِّلد يا أبي؟

عرفـت  -يـا حسـن  -فيمـا مضـى أن اللـه قـد أمـرك بواجبـات يتحتّـم عليـك أن تؤ ّديهـا ،ونهـاك عن
ـ
َ

محرمـات يتحتّـم عليـك أن تمتنـع عنها ،وبعض مـا أمرك به واضح في الشـريعة تسـتطيع ر ّبمـا من خالل
ّ

ّ
تشـخصه ،وبعـض ما نهاك عنـه واضح كذلك تسـتطيع ر ّبمـا من خالل
مـا ر ّبتـك عليـه بيئتـك الملتزمة أن
ألمت بجميـع جوانب حياتـك المختلفة ،فوضعت
تنشـئتك المحافظـة أن تم ّيزه ،والشـريعة اإلسـالمية قد َّ

لـكل واقعـة منهـا حكم ًا ،فكيف سـتعرف حكمك الشـرعي وأنـت تمارس نشـاطاتك الحياتيـة المختلفة،
كيـف سـتعرف أن هـذا الفعـل يح ّله الشـارع المقـدَّ س فتباشـره ،وان هذا العمـل يحرمه الشـارع المقدّ س
َ
والمحرمـات ،سـتبقى مجهولـة لـك وللكثيريـن من
فتنـأى عنـه وتجانبـه .الكثيـر الكثيـر مـن الواجبـات
ّ
أمثالـك غائبـ ًة أو غائمـة ،والعلمـاء تصـدّ وا للبحـث عنهـا وتنقيحهـا وتوضيحهـا وإيصالها إليـك ،وليس
طريق للعمـل بهـا إال التقليد.

ثـم أضـاف والـد حسـن :إن مسـألة التقليد هـي من أحـكام العقـل ،فالعقل يحكـم برجـوع الجاهل الى
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العالـم عندمـا يحتـاج شـيء مـن ذلـك العلـم الـذي عنـده ،خـذ مثـاالً علـى ذلـك من علـم الطـب ..فلو
ّ
ويشـخص المرض
مرضـت عافاك الله فماذا سـتفعل؟ سـتراجع الطبيـب ،لتعرض عليـه حالتك المرض ّية
ويصـف لـك الدواء المناسـب بعـد ذلك.

ِّ
تشـخص أنـت بنفسـك مرضـك وتصـف الـدواء؟! ألنـك لسـت طبيبـ ًا ،كذلـك الحـال في
ولمـاذا ال
المتخصـص لمعرفة أمـر الله ونهيـه ،وكما أنّـك محتاج اِلى
علـم الفقـه .أنـت محتاج اِلـى مراجعـة الفقيه
ِّ
أنـت محتاج اِلـى «تقليـد» الفقيه فـي مجـال اختصاصه.
«تقليـد» الطبيـب فـي مجـال اختصاصهَ ،
قال حسن :كيف أعرف أن هذا الرجل فقيه؟ أو أنّه أعلم الفقهاء؟

أجـاب الوالـد :تعـرف ذلك بنفـس الطريقة التـي تعرف بها أن هـذا الطبيب فاضـل أو أنّه أفضـل االَط ّباء
لتراجعه ،وتسـ ّلمه جسـدك ،يفعل به مـا يراه مناسـب ًا لعالجه.

للمحرمات ،تتو ّفر
وكذلك تعرف الفقيه ،أو الفقيه األعلم حيث تسأل شخص ًا ملتزم ًا بالواجبات ،وتارك ًا
ّ

فيه القدرة ،والمعرفة ،والعلم و«الخبرة» على تمييز المسـتوى العلمي لألشـخاص في مجال االختصاص،
أو «يشـيع» ويشـتهر ويذيـع بين أهل الخبرة ،فقاهة شـخص ،أو أعلميته بين سـائر الفقهـاء ،بحيث ّ
إن تلك

الشـهرة الواسـعة وذلـك الذيـوع واالنتشـار ،و«الشـيوع» تجعلـك متأكـد ًا وواثق ًا مـن فقاهتـه أو أعلم ّيته.

قـال حسـن :وهـل هنـاك شـروط ُاخـرى فيمـن يجب علينـا تقليـده ،بعـد أن نبلـغ مبلـغ الرجـال ،عدا

شـرط الفقاهة؟

أجـاب األب :طبعـ ًا يجـب أن يكـون مق َّلدك :رجـالً ،بالغ ًا ،عاقـالً ،مؤمن ًا ،عـادالً ،ح ّي ًا غيـر م ّيت ،طاهر
المولـد وأالّ يكون كثيـر الخطأ والنسـيان والغفلة.
قـال حسـن :حسـن ًا ،بعد أشـهر  -كما قلت  -سـأبلغ مبلغ الرجـال ،وقد عرفت شـيئ ًا عـن التقليد فماذا

علي ان أفعـل حينها؟
يجـب َّ
ـ تق ّلـد أعلـم فقهـاء عصـرك ،وتعمـل بمـا يفتي به فـي شـؤونك المختلفـة ..في أحـكام وضوئـك مث ً
ال

وحجـك ،وخمسـك ،وزكاتـك ،وغيرهـا؛ كمـا تق ّلـده فـي
وتيممـك ،وصالتـك ،وصومـك،
ّ
وغسـلكّ ،
معامالتـك ..فـي أحـكام بيعك مثـ ً
ال وشـرائك ،وحوالتك ،وزواجـك ،وزراعتـك ،واِجارتـك ،ورهنك،
ووصيتـك ،وهبتـك ،ووقفـك و ..و..
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أي بني

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل ٍ
حممد وآله الطاهرين السالم عليكم ورمحة هلل وبركاته......

ّأما 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:
وخري إالّ ومبناها فضيلة ،وما من شقاءٍ
ٍ
ٍ
الرابعة( :التزام مكارم األفعال واألخالق وجتنّب مذا ّمها ،فام من سعادة
ٍ
ِ
ِ
(و َما َأ َصا َبك ُْم م ْن ُمصي َبة َفبِ َام ك ََس َب ْت
ورش عدا ما خيترب اهلل به عباده إالّ ومنشؤ ُه رذيلة ،وقد صدق اهلل سبحانه إذ قال َ
ٍّ
ِ
َأ ْي ِديك ُْم َو َي ْع ُفو َع ْن كَث ٍري).
فمن اخلصال الفاضلة :املحاسبة للنفس ،والعفاف يف املظهر واملنظر والسلوك ،والصدق يف القول ،والصلة لألرحام،

الترصفات الوضيعة والسلوك ّيات السخيفة.
واألداء لألمانة والوفاء بالعهود وااللتزامات ،واحلزم يف احلق ،والرتفع عن
ّ
ومن مذا ّم اخلصال :العصب ّيات املمقوتة ،واالنفعاالت الرسيعة واملالهي اهلابطة ،ومراءاة الناس ،واإلرساف عند

ربم عند البالء ،واإلساءة إىل اآلخرين وال س ّيام الضعفاء ،وهدر األموال ،وكفران
الغنى ،واالعتداء عند الفقر ،والت ّ

والعزة باإلثم ،واإلعانة عىل الظلم والعدوان ،وحب املرء أن ُحيمد عىل ما مل يفعله)
النعم،
ّ
بيان وتوسعة:

أصح األقوال ّ
أن األخالق من األمور املكتسبة ويؤيدها قول النبي ( :Oإنام بعثت ألمتم مكارم االخالق)
ّ
الطربيس :مكارم األخالق :ص ،8لذلك جيدّ املصلحون يف تعليمها للناس وح ّثهم عىل التحيل باحلسن منها وعىل ترك القبيح.
يربط سامحة السيد السيستاين دام ظ ّله بني مفردة السعادة ومفردة الفضيلة عىل نحو السببية أي أن سبب السعادة

احلقيقية هي الفضيلة التي تتقوم بالصفات األخالقية احلسنة ،وهذا ما يؤكّده علامء األخالق حيث يعدّ ون "السعادة"
مطلوب ًا ال يتخ ّلف عند مجيع االفراد ،وهي الغاية التي يسعون لبلوغها .وكام ّ
أن بعض الناس حيرصوهنا بتحصيل
اللذات املادية أو احلسية ،نرى البعض يشعر بالسعادة عن طريق الرىض املعنوي (طمأنينة النفس ،االرتياح والسكينة)،
14

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )14لشهر جمادى االولى سنة 1438هـ

وفئة أخرى ترى ّ
أن السعادة مرتبطة بـ"الكامل" أو "الفضيلة" كغاية سامية للوجود اإلنساين ،وعادة ما تكون هذه الفئة

مصنّفة عىل اجلانب الديني بوضوح.

ومن فضائل األخالق :حماسبة النفس ،أي ح ُّثها عىل اكتساب احلسن ،وزجرها عن القبيح ،عن أمري املؤمنني :Q

(جاهد نفسك و حاسبها حماسبة الرشيك رشيكه و طالبها بحقوق اهلل مطالبة اخلصم خصمه فإن أسعد الناس من
انتدب ملحاسبة نفسه) .غرر احلكم:ج1:ص153:

ومنها :العفاف ،قال أمري املؤمنني  (:Qإذا أراد اهلل بعبد خريا أهلمه الطاعة واكتفى بالكفاف واكتسى العفاف) .عيون

احلكم :ج1:ص114:

ومنها :الوفاء بالعهد ،عن أيب عبد اهلل الصادق  Qقال( :ثالثة البدّ من أدائهن عىل كل حال :األمانة إىل الرب والفاجر،

والوفاء بالعهد إىل الرب والفاجر ،وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين) الشيخ النوري :مستدرك الوسائل :ج15ص142

ومن رذائل األخالق :العصبية املمقوتة ،سواء كانت للشخص او للقبيلة أو للقومية أو لغريها ،عن اإلمام زين العابدين Q

ملا سئل عن العصبية :العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل رشار قومه خريا من خيار قوم آخرين ،وليس

من العصبية أن حيب الرجل قومه ،ولكن من العصبية أن يعني قومه عىل الظلم .الريشهري :ميزان احلكمة :ج3ص265

(و َال
ومنها :اإلرساف .وقيل :ما أنفق يف غري طاعة .وقيل :جماوزة القصد ،وهو من مذموم الصفات وقبيحهاَ ،
ِ
تِْ
ب ا ُْمل ْ ِ
ني) اإلنعام141:
رسفِ َ
ُرس ُفوا إِ َّن ُه َال ُحي ُّ
َت َآ ِمنَ ًة
رض َب اهلل َم َث ًال َق ْر َي ًة كَان ْ
ومنها :كفران النعمة ،وهو من موجبات سلب التوفيق وزوال النعم ،قال تعاىلَ :
(و َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
اجلُو ِع َو ْ
اس ْ
اخلَ ْوف بِ َام كَانُوا َي ْصنَ ُع َ
ون) النحل112:
ُم ْط َمئنَّ ًة َي ْأت َيها ِر ْز ُق َها َر َغدً ا م ْن ك ُِّل َمكَان َف َك َف َر ْت بِ َأ ْن ُع ِم اهلل َف َأ َذا َق َها اهلل ل َب َ
ومنها :اإلعانة عىل الظلم ،وهو من املعايص العظيمة ،روي ِ
بسند املعترب عن الفضل بن شاذان فيام كتب الرضا Q
للمأمون يف تعداد الكبائر ف َعدّ منها معونة الظاملني ،والركون إليهم ،واليمني الغموس ،وحبس احلقوق من غري عرس،
والكذب ،والكرب ،واالرساف ،والتبذير ،واخليانة .املجليس :بحار األنوار :ج85ص32
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القوارير

ت
َح ّواء في ال ُمنَاسبَا ِ

إل ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
وسـ َبب ًا ِ
ال َّ
زالـة الهموم
السـعيد َة فـي َحيـاة النَّـاس تُم ِّث ُل مح ّطـ َة اسـتراحة نفسـ ّية وروح ّيةَ ،
شـك َأ َّن المناسـبات َّ
ِ
حيث األَجواء التي تَم ُ
المتل ّبدة علـى القلبُ ،
والسـعادة ،وتعلو فيها االبتسـامات والمفاكهات،
ألها الغبط ُة َّ
وال ُغمـو ِم ُ
ُّفـوس البهج ُة
ويلتقـي فيهـا األَحبـة واألَقربـاء واألَصدقاء،
لو الن َ
فتعمـر األَ ْجـواء َبأمتـ ِع ال َّلحظـات واألَوقـات ،و َت ْع ُ
ُ
والسـعاد ُة ال َعالية.
َّ
وقـد نـدب اإلسـالم إلـى مثل هـذا التواصل في تلـك المناسـبات الدينيـة أو االجتماعيـة أو غير ذلـك ،ألنها من
أمر ال مشـكلة فيه فـي الجملة.
أسـباب تقويـة أواصـر المحبة والمـودة فيما بيـن الناس ،وهـذا ٌ
تبـرز لنا العديـد مـن المخالفات الشـرعية،
لكـن (وبسـبب اختـالط النسـاء مـع الرجـال في تلـك المناسـبات) ُ
ال سـيما تلـك المناسـبات التـي تكون مشـحون ًة بتقـارب الرجال مع النسـاء ،كمـا هو الحـال في حفـالت ّ
التخ ِ
رج
واألعـراس وغيرهـا ،فإننـا نالحـظ أن الكثيـر منهـم يخرج عـن اتزانـه ويتحرر عـن كل القيـود التي كانـت موجود ًة
فـي األيـام األخـرى ،فتتغير لديه طريقـ ُة الملبس والسـلوك ،وتغـدو التصرفات أكثر حريـة وانفتاحيه ،وتعلـو أجوا َء
الصخـب ِ
ِ
المحـر ُم بين الجنسـين ،فيقع المحـذور الذي يتخـوف منه.
والمـزاح
والغنـاء،
أصـوات
االختـالط
ُ
ُ
ّ

وهذا التصرف ينتج عنه األمور التالية:

-1وقـوع الرجـل أو المـرأة فـي الحـرام والمعصيـة :ويكفي بهـذا المحـذور مانع ًا من هـذه التجمعـات ،ألنه من
المعلـوم وبـال ٍّ
شـك يجـب على المسـلم أن يديـ َن بدين الله تعالـى وبشـرعه القويـم ،وأن يلتزم بأحـكام التحصين
ٍ
تجـاوز ،وإال ما فائـدة هذا اإلسـالم الصوري الـذي تُباح
والعفـة ،ويقـف عنـد حـدود اللـه تعالى مـن دون تعـدٍّ وال
معـه هـذه المحرمات؟!
-2اآلثـار المترتبـة علـى هكـذا اختـالط واجتمـاع :إذ إن أغلـب تلك المناسـبات تكون سـبب ًا للتعـارف وتكوين
ف منها ،قال أمير المؤمنين :Q
تخـو ُ
العالقـات المحرمة بين الجنسـين ،فتقع المحاذير األخالقية واالجتماعية التي ُي َّ
ِ
اهـ َّنَ ،فإِ َّن ِشـدَّ َة ا ْل ِح َج ِ
ـف َع َل ْي ِهـ َّن ِمـ ْن َأ ْب َص ِار ِهـ َّن بِ ِح َجابِ َ
وج ُه َّن بِ َأ َشـدَّ م ْن
(وا ْك ُف ْ
ـك إِ َّي ُ
ـس ُخ ُر ُ
ـاب َأ ْب َقى َع َل ْي ِهـ َّن ،و َل ْي َ
ـق بِـه َع َل ْي ِهـ َّن ،وإِ ِن ْاسـ َت َط ْع َت َأ َّال َي ْع ِر ْفـ َن َغ ْي َر َك َفا ْف َع ْ
إِ ْد َخالِ َ
ـل) نهج البالغـة :ج ،3ص57
ـك َمـ ْن َال ُيو َث ُ
-3التأثيـر علـى الحالـة الروحيـة للمرأة :فغالب ًا ما تتسـبب تلك المناسـبات والتجمعـات بضعف ِ
الع ّفـة والمناعة
لدى النسـاء ،ألن تلك المناسـبات التي تجمع الجنسـين كفيل ٌة بتضعيف حالة الحياء ِ
والعفة في نفس المرأة بسـبب
مـا ذكرناه أعـاله من تبـادل المزاح واالبتسـامات ومـا إلى ذلك.
حـواء أن تعـي مخاطـر هذه التجمعـات واالختالطـات ،وأن تكون علـى درجة مـن الطاعة لله
فاألحـرى بأختنـا ّ
تعالى ولرسـوله واألئمـة المعصومين.K
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طب وتكنولوجيا

األَرَقُ ومشاك ُلهُ

َمـ ْن منّــا ال ُيصــاب بــاألَ َر ِق أحيانـ ًا ،بالرغــم مــن توفــر جميــع وســائل الراحــة ،فيغــدو
صاحبــه بحالــة نفســية مضطربــة وخمــول وعــدم نشــاط فــي حركتــه أثنــاء العمــل
ويقســم أصحــاب االختصــاص األرق إلــى ( َأ َر ٍق ّأولــي) يرتبــط
والنشــاط اليومــيّ ،
بحــاالت توتــر ،أو ضغــط عصبــي ،أو اضطرابــات عاطفيــة ،أو االنشــغال بمواعيــد
ســفر أو عمــل ،وإلــى ٍ
(أرق ثانــوي) يكشــف عــن صعوبــة التنفــس أثنــاء االســتلقاء ،أو
ألــم مزمــن نتيجــة اللتهابــات المفاصــل ،أو الصــداع ،أو آثــار جانبيــة لبعــض األدويــة
والكحوليــات والكافئيــن ،وهــذا مــا ال يعالــج إال باألدويــة.
أمــا النــوع األول فيمكــن أن يعالــج بالعــالج الســلوكي ،و يتضمــن اآلتــي :تعريــف
الشــخص بعــادات النــوم الصحيحــة مثــل تحديــد وقــت محــدد للنــوم ،و تجنّــب
أي أنشــطة عنيفــة أو تنــاول وجبــات ضخمــة قبــل النــوم و العمــل علــى
ممارســة ّ
ّ
ّ
ً
المؤرقــة التــي
األفــكار
كل
مــن
ــص
ل
التخ
إلــى
ة
إضافــ
لــه،
هــادئ
منــاخ
توفيــر
ّ
تقــف حائــ ً
ال بينــه و بيــن النــوم ،وكذلــك ينبغــي العمــل علــى إرخــاء العضــالت
و ممارســة تماريــن التنفــس والتــي تق ّلــل مــن التوتّــر قبــل النــوم وتســاعد علــى
التحكــم بنبضــات القلــب و معــدل التنفــس و تحســين الحالــة المزاجيــة ممــا
يســاعد علــى الدخــول ســريع ًا بالنــوم ،وأخيــر ًا المكــوث فــي الســرير لفتــرات قبــل
النــوم محــاوالً أن تبقــى مســتيقظ ًا لعــدم الربــط بينــه و بيــن األرق ممــا يجعلــك
بالتدريــج تدخــل فــي النــوم بصــورة أســرع فيمــا يســمي بالنيــة المتناقضــة.

نصائ ٌح ِلزيادة ع ُْم ِر بَ ّ
طاري ِة َهاتِ ِفك
مــن املعــروف أن أهــم العيــوب يف اهلواتــف الذكيــة اليــوم هــو البطاريــة ،حيــث ال تلبــث
هــذه البطاريــات ســوى ســويعات يف العــادة قبــل أن تفــرغ ،وبالــكاد يمكــن لبطاريــة اهلاتــف الذكــي أن تصمــد ليــوم
كامــل أو أقــل مــن ذلــك مــن االســتعامل املتواصــل.
وقــد شــاعت بــني املســتخدمني عــدة طــرق اعتقــد أصحاهبــا أهنــا طــرق صحيحــة لزيــادة عمــر البطاريــة كطريقــة تفريــغ
البطاريــة متامـ ًا حتــى يتــم شــحنها مــن جديــد ،ولكــن احلقيقــة معاكســة لذلــك متامـ ًا يف الواقــع كــام يفيدنــا بذلــك موقــع
جامعــة البطاريــة ( )Battery Universityوهــو متخصــص يف البطاريــات وشــحنها والعنايــة هبــا ،فيعــرض علينــا بعــض
النصائــح التــي تتكفــل بزيــادة أداء وكفــاءة البطاريــة ،وهــي:
-1ال تبقــي اهلاتــف يف الشــحن بعــد شــحن البطاريــة بالكامــل :ألن هــذه العمليــة تبقــي البطاريــة يف وضــع مضغــوط
ومتوتــر طــوال فــرتة الشــحن الزائــد ،وهــو مــا يؤثــر ســلب ًا عــىل العنــارص الكيميائيــة بداخلهــا.
-2ال تشــحن هاتفــك حتــى الوصــول إىل نســبة مئــة يف املئــة :ألنــه ووفقــا ملوقــع جامعــة البطاريــات ال حتتــاج بطاريــات
(آيــون الليثيــوم) لتكــون مشــحونة بشــكل كامــل ،فمــن األفضــل عــدم شــحن البطاريــة بشــكل كامــل ،ألن اجلهــد العــايل
يقــوم بعمــل ضغــط عــىل البطاريــة ،وهــو األمــر الــذي يؤثــر عــىل البطاريــة عــىل املــدى البعيــد.
-3اشــحن هاتفــك ك ّلــام اســتطعت إىل ذلــك ســبيالً :فــإن شــحن البطاريــة عندمــا تفقــد  ٪10مــن شــحنها هــو أفضــل
ســيناريو وفقــا ملوقــع جامعــة البطاريــة ،ولكــن كــام هــو واضــح فــإن هــذا األمــر غــري عمــيل ملعظــم النــاس ،لذلــك يمكنك
عوضـ ًا عــن ذلــك شــحن اهلاتــف عــدة مــرات يف اليــوم بحيــث تبقــى نســبة الشــحن بــني  ٪90و ٪30مثـالً ،هــذا األمــر
يبقــي بطاريــة اهلاتــف الذكــي اخلــاص بــك تعمــل بشــكل مثــايل ،وباإلضافــة إىل ذلــك تبقــى البطاريــة مليئــة طــوال اليــوم.
-4جيــب أن تَبقــى البطاري ـ ُة بــاردةً :ألن البطاريــة حساســة جــد ًا للحــرارة ،حتــى رشكــة (أبــل) نفســها تقــرتح جتنــب أي
يشء مــن املمكــن أن يســبب ارتفــاع درجــة حــرارة اآليفــون اخلــاص بــك عندمــا تقــوم بشــحنه ،وتقــول الرشكــة بشــكل
حــريف :إذا الحظــت أن درجــة حــرارة اهلاتــف ترتفــع أثنــاء عمليــة الشــحن ،عليــك إيقــاف عمليــة الشــحن مبــارشة).
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مساحة ود
روى المجلسي في بحارهّ :
أن عمار ًا الدهني وهو من أصحاب اإلمام الصادق  Qشهد يوم ًا عند
ابن أبي ليلى قاضي الكوفة بشهادة ،فقال له القاضي :قم يا عمار فقد عرفناك ال ت ُ
ُقبل شهادتُك ألَنك
عمار وقد ارتعدت فرائص ُه واستفرغه البكاء ،فقال له ابن أبي ليلى :أنت رجل من
رافضي! فقام ّ
ٌّ

رافضي ،ويحك لقد حدثني الصادق َّ Q
إن
زعمت َأني
لست من أهلها،
نسبتني إلى رتبة شريفة
َ
ُ
ٌّ
الر َف َضة السحرة الذين لما شاهدوا آية موسى في عصاه آمنوا به واتبعوه ،ورفضوا أمر
َأول من ُسمي َّ

لما رفضوا دينه ،فالرافضي كل من
فسماهم فرعون الرافضة ّ
فرعون ،واستسلموا لكل ما نزل بهمّ ،

رفض جميع ما كره الله ،وفعل كل ما أمره الله ،فأين في هذا الزمان مثل هذا؟ وإنما بكيت على نفسي

لع الله عز وجل على قلبي وقد تلقبت هذا االسم الشريف على نفسي فيعاتبني ربي عز
خشيت أن ي ّط َ
وجل ويقول :يا عمار أكنت رافض ًا لألباطيل ،عام ً
ال بالطاعات كما قال لك؟ فيكون ذلك بي مقصر ًا

علي إن ناقشني ،إال أن يتداركني موالي بشفاعتهم.
في الدرجات إن سامحني ،وموجب ًا لشديد العقاب َّ
وأما بكائي عليك َف ِل ِع َظم كذبك في تسميتي بغير اسمي وشفقتي الشديدة عليك من عذاب الله

..رافضيٌّ طيبٌ

أهل العلم والحديث إن كان يسوؤك أن يقال لك رافضي فتبرأ من الرفض فأنت من إخواننا؟ فقال
ِ
والله ُ
وعليَ ،أما ُبكائي على نفسي فإنك
بكيت عليك
ذهبت ،ولكن
حيث
ذهبت
له عمار :يا هذا ما
ُ
ُ
َ
َّ

إلي ،وإن جعلته من أرذلها كيف يصبر بدنك على عذاب كلمتك هذه.
أن صرفت أشرف األسماء َّ
فلمـا ن ِ
عمـار الدّ هنـي لإلمـام الصـادق  Qقـال( :لـو ّ
عمـار مـن الذنوب ما
ُقل ْ
أن على ّ
ـت حكايـ ُة ّ
عظـم مـن السـماوات واألرضين َلمحيـت عنه بهـذه الكلمـات ،وإنّهـا َلتزيدُ في حسـناته عند
هـو َأ
ُ
ربـه عـز وجل ،حتـى يجعل كل َخرد َل ٍ
مرة) .جواهـر البحـار :ج ،65ص.157
ـة منها َأ
عظـم من الدنيا َ
ألـف ّ
ُ
ْ
ليس كل ناعم حرير ًا ،وما كل ما لمح بريقه بذهب ،من

كل ألف صدفة تخرج لؤلؤة واحدة ،ومن بين أسراب

النحل تولد ملكة فريدة ،الندرة رمز الغالء ،والوفرة عالمة
الرخص ،فاعرف قدر نفسك جيد ًا أيها المؤمن وردد:
كنتفي َأهليوفيوطني ّ
غريب َحي ُثماكانا
النفيس
إن
وهكذا ُ
ٌ
َ

....غبا ٌء

الن ُ
ُّدرة رَمْزُ الغَالءِ..
ِ
الرمل،
مر أحدهم بأعرابي وهو يحفر في َّ
ّ
ٍ
تحفر هنا؟ قال األعرابي:
فقال له :ألَ ِّي شيء
ُ
ِ
ولست
دراهم
الصحراء
إني دفنت في هذه
ُ
َ
اهتدي إلى مكانِها ،فقال له :كان ينبغي

َ
تجعل لها عالم ًة؟ قال األعرابي :لقد
أن
ِ
السائ ُل :وما هي العالم ُة؟
فعلت ،فقال
ُ
قال األعرابي :سحاب ٌة في الس ِ
ماء كانت
َّ
ُّ َ
ّ
العالمة اآلن!
موضع
ولست َأدري
تُظ ّل ُها،
ُ
َ
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