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اخلجل واحلياء
احليـاء لغـة :هـو االمتنـاع مـن الفعـل خمافـة أن

ُيعـاب عليـه.

واصطالحـا :انقبـاض النَّفـس ِمـن ٍ
يشء ،وتركه

حـذرا عـن ال َّلـوم فيه.

ولبيـان الفـرق بينهما بشـكل أوضـح؛ نذكـر

بعـض أعـراض اخلجـل:

1ـ األعـراض النفسـ ّية :كالشـعور بالدون ّيـة،
وعـدم األمـان.

واحليـاء صفـة األنبيـاء واألوصيـاء؛ فهـم

2ـ األعـراض السـلوكية :وتتمثـل باالنطوائ ّيـة،

اهلل قـال« :احليـاء شـعبة مـن اإليمان»( .مسـتدرك

ال سـيام يف املناسـبات االجتامع ّية واألعمال التطوع ّية،

وعنـه أيضـا خماطبـا أمير املؤمنين« :يـا

كالتعـرق الزائـد؛
3ـ األعـراض اجلسـدية:
ُّ

أوىل النـاس اسـتئثار ًا باخللـق الرفيـع ،فعـن رسـول

الوسـائل للطبريس :ج ،8ص.)463

عيل اإلسلام عريـان لباسـه احليـاء ،وزينتـه الوفاء...
وأسـاس اإلسلام ح ّبنـا أهـل البيـت( .»األمـايل

للصـدوق :ص.)341

الرغبـة يف االختلاط والتواصل مـع اآلخرين
وعـدم ّ
وعـدم النظر املبـارش َملـن حيادثه.

والشـعور بـأمل يف املعـدة ،واالرتعـاش اللا إرادي،
وجفـاف الفـم ،وزيـادة يف نبضـات القلـب.

وأ ّمـا األسـباب الرئيسـة للخجـل فهـي :سـوء

أهـم وأعظـم األخلاق ،وال
و ُيعـدّ احليـاء مـن ّ

الرتبيـة ونقـص يف املهـارات االجتامع ّيـة ،وخـوف

أخالقيـات اإلسلام ومثالياتـه ،فعـن النبـي« :ما

احلالـة املاديـة أو الفقـر ربام من أسـباب اخلجـل أيضا.

بـدّ مـن السـعي واحلـث عليـه عـن طريـق التعمـق يف

كان الفخـر يف يشء قـط ّإل شـانه ،وال كان احليـاء يف

الوالديـن على ولدهـم بصـورة مبالغة فيهـا؛ وضعف
وعمومـ ًا علاج اخلجـل ليـس صعبـا جـدا؛ وإن

يشء قـط ّإل زانـه»( .الوسـائل للعاملي :ج ،12ص.)167
ٍ
بعـض اشتراك مفهـوم اخلجل
وقـد خيتلـط عىل

فعلى املرء اخلجـول أن يعيد نظرته لنفسـه و َملـن حوله،

ليـس كذلـك ،فاخلجـل ُخ ُلـق مذمـوم ،وأ ّمـا احليـاء

تشـجع على املحادثة والتعـاون مع اآلخريـن ،والتعبري

واحليـاء؛ فيظنـون ّ
أن هلما املعنى نفسـه ،ولكـن الكالم

عكـس ذلـك متامـ ًا؛ فهـو مـن الفضائـل املرجـوة كما

ذكرنا.

احتـاج إىل تغيير جـذري يف اإلنسـان وسـلوكياته،
ويشـارك يف النشـاطات التفاعليـة؛ كالنشـاطات التـي
بحريـة عـن خلجـات النفـس دون خـوف ،أو وجـل؛

لتعزيـز الثقـة فيها.
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قطاف

والدة النور
نور خيتلف عن األنوار يف الوجود واهلدف والفكر.
ٌ

أبيض به الكون واستبرشت به ساموات اهلل وأرضه.
نور ّ
ٌ

املكمل للرساالت السابقة،
نور مشتق من نور الواحد األحد ،أحتف به اهلل تعاىل اخللق ليكون
ّ
ٌ

وخالصة جهود األنبياء والرسل ،ومنار ًا هلداية العامل إىل يوم القيامة.

هاتف من عنان السامء (وما أرسلناك ّإل رمحة للعاملني) فاستبرشت الدنيا بإرشاقة
نور أفصح به
ٌ
ٌ

شمس العدل والرمحة والطمأنينة ،وبزوغ روح اإليامن واهلدى والكرامة اإلنسانية.

نور جاء لتغرف القلوب حياهتا من بحر اخلري والسالم ،ولتحيا العقول واأللباب حتت ظل فكر
ٌ

اإلسالم

فلم
روى عيل بن إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه ،عن رجاله قال« :كان بمكّة هيودي يقال له يوسفّ ،

وتتحرك ليلة ولد النبي قال :هذا نبي قد ولد يف هذه الليلة؛ ألنّا نجد يف كتبنا أنّه
رأى النجوم تُقذف
ّ
وحجبوا عن السامء.
إذا ولد آخر األنبياء ُرمجت الشياطني ُ

فلم أصبح جاء إىل نادي قريش فقال :هل ُولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا :قد ولد لعبد اهلل بن عبد
ّ

عيل .فمشوا إىل باب آمنة ،فقالوا هلا :أخرجي ابنك ،فأخرجته
امل ّطلب ابن يف هذه الليلة ،قال :فاعرضوه َّ

فلم نظر إليه اليهودي وقع
يف قامطه ،فنظر يف عينه وكشف عن كتفيه ،فرأى شامة سوداء وعليها شعرياتّ ،
فتعجبت منه قريش وضحكوا منه.
إىل األرض مغشي ًا عليه،
ّ

النبوة عن بني إرسائيل إىل
فقال :أتضحكون يا معرش قريش؟ هذا نبي السيف ،ليبرينكم ،وذهبت ّ

وتفرق الناس يتحدّ ثون بخرب اليهودي» (مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب :ج ،1ص.)30
آخر األبدّ .
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قراءة في كتاب

حلية املتقني
مؤلف الكتاب:
حممـــد باقـــر املعـــروف بالعالمـــة املجلـــي أو املجلـــي
الث ــاين 1037( ،ــــ  1110هـــ) ،اب ــن حمم ــد تق ــي املجل ــي
املعـــروف باملجلـــي األول ،ولـــد يف مدينـــة أصفهـــان ،مـــن
فقهـــاء الشـــيعة وحمدّ ثيهـــم املعروفـــن ،صاحـــب املصنفـــات
الكثـــرة ،منهـــا :موســـوعة بحـــار األنـــوار ،ومـــرآة العقـــول.
تصـــدى ملنصبـــي القضـــاء ومشـــيخة اإلســـام يف زمـــن
حكومـــة الشـــاه ســـليامن الصفـــوي ،والشـــاه حســـن ،وبقـــى
عـــى هـــذا املنصـــب إىل آخـــر حياتـــه.
سبب وتاريخ التأليف
ذكـــر املؤلـــف يف مقدمـــة كتابـــهّ ،
أن ســـبب تأليفـــه هلـــذا
الكت ــاب كان بطل ــب جمموع ــة م ــن املؤمن ــن ،أن يكت ــب هل ــم
رســـالة يف اآلداب واألخـــاق ،حتتـــوي عـــى الروايـــات الصحيحـــة املعتـــرة عـــن الرســـول وأهـــل
البيـــت.
ب ــدأ املؤل ــف يف تألي ــف الكت ــاب يف  5رج ــب س ــنة  1069هـ،وذك ــر آق ــا ب ــزرك الطه ــراين يف كتاب ــه
الذريع ــة أ ّن ــه ف ــرغ من ــه يف  26ذي احلج ــة س ــنة  1081هـــ( .الذريع ــة ،آق ــا ب ــزرك الطه ــراين :ج  ،7ص .)83
الكتـــاب يف اآلداب اإلســـامية واألخـــاق ،حيتـــوي عـــى الروايـــات الصحيحـــة واملعتـــرة عنـــد
الشـــيعة ،املنقولـــة عـــن الرســـول وأهـــل البيـــت .يتألـــف الكتـــاب مـــن أربعـــة عـــر بابـــ ًا
وخامت ــةّ ،
وكل ب ــاب حيت ــوي ع ــى أثن ــي ع ــر فصــاً ،يف اآلداب الرشعي ــة املأث ــورة يف اللب ــاس واحل ــي
والتكح ــل واخلض ــاب واألكل وال ــرب والن ــكاح وتربي ــة األوالد وآداب الس ــواك وغريه ــا ،ويوج ــد ل ــه
ّ
العدي ــد م ــن الطبع ــات ،وق ــد تُرج ــم إىل اللغ ــة العربي ــة واألردي ــة.
تنوع ــت مواضي ــع األب ــواب يف آداب لب ــس الثي ــاب والنع ــل ،وآداب الطع ــام وال ــراب ،ويف فضيل ــة
ّ
ال ــزواج وآداب الن ــكاح ،وكيفي ــة معامل ــة النس ــاء ،وتربي ــة األوالد ومعارشهت ــم ،وآداب الس ــواك وترسي ــح
وقـــص الشـــعر والشـــوارب واألظافـــر ،وآداب الطيـــب وفضلـــه ،ومـــاء الـــورد ،واســـتحباب
الشـــعر،
ّ
اإلدهـــان وآدابـــه ،وآداب وأحـــكام العـــرة ،وحقـــوق النـــاس ،ويف آداب الســـام وفضلـــه ،وآداب

املصافحـــة واملعانقـــة ،وآداب املجالـــس وأمثـــال ذلـــك ،آداب الدخـــول واخلـــروج مـــن البيـــت ،وســـائر
م ــا يتع ّل ــق بذل ــك ،ويف آداب الس ــفر ،وبع ــض الفوائ ــد املت ّفرق ــة.
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التنمية البشرية

فوائد الكتابة
يشري الكثري من الناس ّ
أن الكتابة هلا تأثري عىل

العدوى .هنالك أيضا دليل علمي عىل أن كتابة

األشياء .من الواضح ّ
أن الكتابة تؤثر عىل العقل

كنت تعتقد أن ذلك يقلل اإلبداع ،ويتجاهل اجلانب

شعورهم ،وعمليات تفكريهم ،وحتى كيف يرون
بطرق أكثر مما يمكننا إدراكها .لذلك لنلقي نظرة عىل
الطرق التي تؤثر هبا الكتابة عىل العقل.

 .1حتسني الذاكرة:

اليوميات تقوم بإرشاك اجلانب األيرس من الدماغ.

األيمن من دماغك ،أليس كذلك؟ كام يتضح ،ليس

األمر كذلك إطال ًقا ،عندما يستخدم اجلانب األيرس،
يستيقظ اجلانب األيمن ويمكنه أن يقوم بوظائفه التي

إذا مل تكن أحد األشخاص الذين يقومون بعمل

هي اإلبداع و التخيل والشعور.

هل قمت من قبل بعمل قائمة لألشياء التي ستفعلها

الكتابة جتعلك أذكى:

القوائم ،فمن املحتمل أنّك تعرف شخصا ً يقوم هبذا،

أو سجلت رقم هاتف لتجد الحق ًا ،عندما حتتاج
اسرتجاعه ،أنّك قد حفظته؟ حيدث هذا عندما تقوم
بكتابة يشء لتسجيله ،فأنت تطلق جمموعة من اخلاليا

يف فصك الصدغي املعروف كنظام تفعيل شبكي.
والنتيجة ّ
ألن عقلك يقوم بتكثيف كمية الرتكيز عىل

املعلومات التي تكتبها.

 .2كتابة اليوميات من أجل صحة أفضل

 .3تأثري الكتابة عىل الذكاء

ّ
إن الكتابة تزيد من وضوح األمور بطريقة ال يمكن

للتواصل الشفهي فعلها ببساطة .وهذا بسبب أن
الكتابة يف موضوع تتطلب فه ًام أكثر رسوخ ًا عن ذاك
الذي نحتاجه عند احلديث عنه .حتتاج ألن تفكر يف

ثم تنظم هذه األفكار يف رأسك ،وبعد ذلك
يشء ماّ ،

تكتبها.

لو أنّك كاتب ،فمن املحتمل أنّك لديك حصيلة لغوية

الكثري منّا حيتفظ بمذكرة ليومياته لتسجيل أحداث

كبرية .يمكن أن تشكر كتابتك عىل هذا أيض ًا .بينام

بكتابتها ليستخدمها يف املستقبل .نحن نعلم ّ
أن كتابة

نصبح عىل وعي بالكلامت والعبارات التي نميل إىل

اليوم ،وبعثرة مشاعره عىل الورق ،وتسجيل أفكاره
وأيضا يف
اليوميات تساعدنا يف التفريغ عن مشاعرنا ً
التعامل مع األشياء املؤملة واملزعجة واملرهقة ،ولكن

فوائد كتابة اليوميات أكثر من ذلك بكثري.

هل تعرف ّ
أن الباحثني يف جامعة تكساس قد اكتشفوا
ّ
أن كتابة اليوميات تزيد من قوة اخلاليا الليمفاوية؟
وهذه خاليا مناعية تساعد اجلسم يف حماربة
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نكتب ،فإنّنا نصبح أكثر وعي ًا بام يمكن االستغناء عنه.
كثريا .نتعرف أيض ًا عىل ما يصيبنا بامللل،
استخدامها ً

مما حيفزنا عىل إجياد كلامت جديدة الستخدامها.
عندما حيدث ذلك ،فنحن نزيد من حصيلتنا اللغوية.

 .4ابتعد عن لوحة املفاتيح:

الكثري من أجهزة احلاسب اللوحي عىل مكتبك اآلن؟

كم قلام هناك؟ كم لونا؟ لو كانت إجابتك (الكثري)
فربام تكون مدمن أدوات مكتبية .ربام هذا ليس

خرب ًا سيئ ًا .الفعل املادي للكتابة بالقلم والورق

كأفكار ملرشوعات كتابة بينام كنت يف

مهاراتك احلركية إلمساك القلم للكتابة ،يعمل

األفكار للمرشوعات اجلديدة ربام ال تكون ذات

يرشك عقلك بثالثة طرق خمتلفة .يمكنك استخدام

منتصف العمل عىل مرشوع آخر؟

عالقة حتى باملرشوع الذي تعمل عليه ،لكن عملية

عقلك عىل استدعاء السطور واألشكال واملشاركة
كل حرف ،وترى ّ
يف تشكيل ّ
كل حرف وكلمة كام

الكتابة تدفع عقلك يف املهامت .وهذا ما يسبب تدفق

املكتب دون األدوات املكتبية ،ال تقلق .فأنت تقوم

 .6هل لديك مشكلة؟

املفاتيح.

تفاصيلها ،والتعرف عىل احللول .ما الذي يمكن أن

شكلتها يف عقلك .لذلك ،إذا مل تستطع استخدام

بيشء غاب عن أصدقائك الذين يستخدمون لوحة

 .5الكتابة لتحسني الكتابة:

وتضاعف األفكار.

الطريقة حلل مشكلة هي فهم هذه املشكلة ،البحث يف

يفيد يف هذه العملية أكثر من الكتابة؟ كتابة املشكلة عىل

يعلم اجلميع ّ
أن قراءة العديد من املواد املحفزة

الورق يساعد عىل الفهم الكيل ملا تتعامل معه .البحث

للكتابة أن تفعله لتعزز الكتابة لدينا؟

أكثر يشء مهم يستطيع أي كاتب أن يفعله لتحسني

للتعرف عىل احللول أكثر
أخري ًا ،ما الطريقة األفضل
ّ
من القيام بعصف ذهني وكتابة ّ
كل يشء؟ دمج الكتابة

السبب لذلك بسيط ،األفكار تنتج الكتابة والكتابة

املشكالت احلالية فقط ،ولكن أيض ًا حيسن قدرتك عىل

تساهم يف جعلنا كُتاب ًا أفضل ،لكن ما الذي يمكن

مهارة الكتابة لديه هو أن يكتب قدر املستطاع.

تنتج األفكار .فكر يف األمر هكذا ،كم مرة أتت

يف التفاصيل يعنى أنّك ستأخذ الكثري من املالحظات.

يف جهود حل مشكلتك ال حيسن قدرتك عىل حل

حل املشكالت يف املستقبل.
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عقيدتي

البناء على القبور
السـلفي يتعـارض مـع هـذه الفكـرة اجلديـدة،
فضل ً
ا عـن الواقـع العلمـي والروائـي الـذي
يدعـون ّأنـم ينتمـون إليه.
لقد جـاء ِف حمكـ ِم ِ
كتابه ا ُمل ِ
بين تقرير لفعل

لـو نتابـع مسـألة البناء على القبـور تأرخيي ًا
وجمتمعيـ ًا ودينيـ ًا ال نجد َمن خيرج عـن االتفاق
على جوازهـا وقيـام رأي العقلاء على فعلها،
خصوصـ ًا قبـور العظماء الذيـن هلـم تقديـر

واحترام على املجتمـع أو العـامل.
ومـن الناحيـة الرشعيـة َل ِ
نجـدْ أحـد ًا مـن
ِ
حيـر ُم البنا َء على ِ
قبور
علماء املسـلمني ينتقـدُ أو ِّ
ِ
األنبيـاء وصاحلـي األ ّم ِة.
لكـن الفكر الوهـايب احلديث جـاء بأفكاره

الشـاذة عـن العقـل والديـن ،والتـي منهـا منع
البنـاء على القبـور مهما كانـت مـع ّ
أن واقعهم
8
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املؤمنين يف اختـاذ املسـاجد على قبـور أهـل
الكهـف ،قولـه تعـاىل :إِ ْذ َي َتن ََاز ُع َ
ـون َب ْين َُهـم
ـم
ـم َف َقا ُلـوا ا ْبنُـوا َع َل ْي ِهـم ُبنْ َيانـ ًا َربُّ ُـم َأ ْع َل ُ
َأ ْم َر ُه ْ
لى َأم ِر ِهـم َلنَت ِ
ِبِـم َق َ ِ
َّخ َ
ـذ َّن
ـال ا َّلذيـ َن َغ َل ُبـوا َع َ ْ
َع َل ْي ِهـم مس ِ
ـجد ًا( الكهـف :آيـة .)21
ْ َ ْ
كما ّ
أن الرسـول الكريم قـد فعل ذلك
األلبـاين ِف
مـع قبر عثمان بـن مضعـون ،قـال
ُّ
ِ
ُ
عثمان ب ُن
مـات
أحـكا ِم
اجلنائـز صَّ « :155ملـا َ
ِ ِ
ٍ
مظعـون ُأ ِ
ّبي ّ
صل
أمـر الن ُّ
خر َج بجنازتـه فدُ ف َنَ ،
ِ
ِ
ٍ
عليـه وسـ ّل َم رجل ً
بحجـر ف َلـم
يأتيـه
ا أن
اهللُ
ِ
ُ
رسـول اهللِ ّ
صلى اهللُ
إليهـا
يسـتط ْع محلـ ُه ،فقـا َم َ
ِ
ِ
ذراعيهَ ،
لب:
وحرس َعـن
عليـه وسـ ّل َم
قـال امل ّط ُ
َ
صلى اهللُ ِ
ِ
ِ
َ
رسـول اهللِ ّ
عليه
خيربن َعن
قـال الذي
ِ
ِ
رسـول اهللِ
ذراعي
بياض
أنظـر إىل
كأن
وسـ ّل َمِّ :
ّ
ُ
صلى اهللُ ِ
ّ
عنهم،
عليه (وآله) وسـ ّل َم
َ
حرس َ
حين َ
ِ
َ
وقـال :أتع َّل ُم َهبا
رأسـه،
ثـم مح َلها فوض َعها عندَ
َّ
مـات ِمن ِ
أخـي ،وأدفـن ِ
قبر ِ
أهلي».
إليـه َمـن َ
ُ
َ
َ
داود يف سـننه :ج ،2ص،69
قـال :أخرج ُه أبـو ُ
والبيهقـي :ج ،3ص.412
ِ
األنبيـاء
قبـور
كما ويشـهد واقـع
ُ
عليهـا األرضح ُة واملشـاهدُ
التـي كانَـت مبن ّيـ ًة َ

ِ
ِ
ِ
حابـة
الص
والق ُ
ّبـي أو أحـدُ ّ
بـاب ومل هيـد ِم الن ُّ
أي ٍ
وهـي موجـود ٌة إىل يومنَـا هـذا،
منهـا
قبر َ
َّ
َ
ِ
رسـول اهللِ بنيـت عليـه حجـرة
ر
ومنهـا قب ُ
ويصـدق عليهـا ّأنـا بنـا ٌء على ٍ
ُ
قبر.
حميطـ ٌة بـه
ر ابـن تيم ّيـ َة
ر ال ُب
ِّ
خـاري وقب ُ
َبـل حتَّـى قب ُ
ِ
اجلـوزي احلنبليِ ،
قبـور
البصرة
وف
ر ابـن
ِّ
ُ
وقب ُ
ِّ
والز ِ
ٍ
بير
وزينب يف سـوريا،
أنـس وطلحـ َة ّ
َ
أهل ِ
ويذكرون اسـتغاث َة ِ
َ
بلدة
مبن ّيـ ٌة إىل يومنَـا هذا
ِ
ِ
بقربه
بقبره واستسـقا َء ُهم
وتوسـ َل ُهم
خـاري
ال ُب
ّ
ّ
ٍ
ٍ
علامؤهـم َ
حيـاء من ُه.
تكذيب ل ُه أو
دون
وينقلهـا
ُ
َ
عليِ من أنّـ ُه َ
قال أليب
نعـم ينقلون َعن ٍّ
أبعثـك عىل مـا بعثنِي ِ
َ
اهل ّي ِ
عليه
األسـديَ :أال
ـاج
ِّ
ُ
أدع متثـاالً ّإل طمسـت ُه وال
رسـول اهللَ « :أ ّل َ
قبر ًا ُم ِ
سـويت ُه» (صحيـح مسـلم،مسـلم بن
رشفـ ًا ّإل ّ

احلجـاج :ج ،2ص.)666

لكنّهـا روايـة غير تامـة َسـند ًا ومتنـ ًا ،أ َّمـا
ِ
ِ
ُ
وري
ففيـه
روايـة مسـل ٍم
السـند على
سـفيان ال ّث ُّ
وحبيـب بـن أيب ٍ
روايتهام إن
ثابت ومهـا ال تُق َب ُـل
ُ
ُ
ِ
ِ
ّحديـثَ ،
عنعنَـا َ
الش ُ
قـال ّ
ـيخ
ترصحيهما بالت
دون
ِ
ِ
املحدّ ُ
الغليل :ج،3
إرواء
ـلفي يف
ث
الس ُّ
األلبـاين ّ
ُّ
ِ
صِ :206
وهـي عنعنـ ُة
اإلسـناد ع ّلـ ٌة
«وف هـذا
َ
ِ
ٍ
حبيب ف َقد َ
ّحديث ِف
يصر ْح بالت
كان مد ّل َسـ ًا ومل ِّ
ٍ
احلديـث ِ
ِ
ِ
إليه».
طـرق
يشء ِمـن
وأ ّمـا متـن اخلبر ،أوالًّ :
إن التسـوية معناها

التسـطيح مقابل التسـنيم ،ومل يقل أحـد باحلرمة
ٍ
يف كليهماَ ،
حجـر ِف ِ
فتح البـاري :ج،3
قـال ابن
َ
ذلـك ِف ّأي َما
«ثـم االختلاف ِف
صَّ :204

ِ
أفضـل ال ِف ِ
ُ
ّسـنيم
املزين الت
أصل
اجلـواز ّ
َ
ورج َح ُّ
حيـث املعنَى َّ
ُ
صنع
ِمـن
بـأن ا ُملسـ ّط َح يشـب ُه َمـا ُي ُ
ِ
ِ
ورجحـ ُه ابـن قدام َة
للجلـوس بخلاف ا ُملسـنّ ِم ّ
ِ
شـعار ِ
بأنّـ ُه يشـب ُه أبني َة ِ
أهل
وهو ِمن
أهـل الدّ نيـا َ
َ
ّسـطيح َما
ويرج ُح الت
ّسـنيم أوىل
فـكان الت
البِـدَ ِع
ُ
ّ
ُ
ٍ
ِ
حديـث فضال َة ِ
أمر
مسـلم ِمن
روا ُه
ابن ُعبيـد أ ّن ُه َ
ٌ
ٍ
َ
ثم َ
رسـول اهللِ ّ
صل
سـمعت
قـال:
بقبر
ُ
َّ
فسـوي َّ
ِ
بتسـويتها».
يأمر
َ
اهللُ عليـه وسـ ّل َم ُ
ِ
أئم ُة
همهـا ّ
وثانيـ ًا :إن داللـ َة هـذا احلديث َف َ
ِ
ِ
َ
ولذلـك مل يط َّب ْق
احلرمـة
الكراهـة ال
السـن ِّة على
ّ
فهمـ ُه مـ َن
هـذا اهلـد ُم الـذي يريـدُ الوهاب ّيـ ُة َ
ِ
ِ
بفهمهـم الشـاذ ومل
املسـلمني
احلديـث وإلـزا َم
َ
ِ
ِ
ِ
احلني
يقو ُموا هبد ِم
والص َ
قبـور األنبياء واألوليـاء ّ
ِ
ظهرت
اخللـف -حتَّى
ـلف وال
ُ
الس ُ
يومـ ًا َما -ال ّ
الوهاب ّي ُة .
فهـذه الروايـة القويـة عندهـم ال تـدل عىل

احلرمـة وال على تكفير مـن يبنـي على القبور.
ِ
ِ
واخلالصـةّ :
أمر
إن البنـا َء عىل
قبـور العظامء ٌ
ِ
ِ
ِ
يقـر ُه ُّ
العقالء وال
كل
ٌّ
غريـزي يف طبيعة اإلنسـان ُّ
ٍ
وليـس تَبع ًا
بدليل قاطـ ٍع
ّهـي عنـ ُه ّإل
َ
يمكـ ُن الن ُ
ٍ
شـخص أو حاك ٍم مـا ،وقد قام املسـلمون
لـرأي
ِ
املبـان ِ
ِ
ِ
ِ
والق ِ
قبـور
واملـزارات على
بـاب
بتشـييد
ِ
ِ
وف ِ
املختلفـةِ ،
ِ
ر ِّ
زمان
الفرتات
كل
صاحليهـم عب َ
ِ
ِ
ِ
أي ٍ
ِّ
صدر
نكري
كل احلكومات املتوالية ،مـن دون ِّ
َ
ِ
علماء األ ّم ِة.
ِمن
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نحن نقص عليك

ّ
(الشـيطان) اسـم جنـس شـامل للشـيطان
األول وجلميـع ّ
الشـياطني .أ ّمـا (إبليـس) فاسـم
ّ
علم للشـيطان الـذي وسـوس آلدم .وإبليـس ـ كام
رصح القـرآن ـ مـا كان مـن جنـس املالئكـة وإن
ّ
كان يف صفوفهـم ،بـل كان مـن طائفـة اجلـ ّن ،وهي
ِ
يس
خملوقات ماديـة .قال تعـاىلَ  :ف َسـجدُ وا إِالَّ إِ ْبل َ
َان ِمـ َن ِ
ك َ
اجل ِّن(الكهـف.)50 :
ِ
بر وغرور
باعثـه على االمتناع عن السـجود ك ُ
وتعصـب خاص اسـتوىل عليـه إذ اعتقد أنّـه أفضل
ّ
مـن آدم ،وال ينبـ ِغ أن يصدر له أمر بالسـجود آلدم،
بـل ينبـ ِغ أن يؤمر آدم بالسـجود له...
كفـر إبليـس كان يعـود إىل السـبب نفسـه
أيضـ ًا ،فقـد اعتقـد بعـدم صـواب األمـر ِ
اإلهلـي،
ِ
يعـص فحسـب ،بـل انحـرف عقائديـ ًا.
وبذلـك مل
فذهبـت أدراج الريـاح ّ
كل عباداتـه وطاعاتـه نتيجة
كبره وغـروره .وهكـذا تكـون دومـ ًا نتيجـة الكرب
والغـرور.
ِ
وعبـارة ك َ ِ
ن(البقـرة)34 :
َان مـ َن ا ْلكَافري َ
أن إبليـس كان قبـل صـدور األمـر ِ
تشير إىل ّ
اإلهلي
إليـه بالسـجود ،قـد انفصـل عـن مسير املالئكـة
وأرس يف نفسـه االسـتكبار واجلحـود.
وطاعـة اهللَّ ،
لع ّلـه عـزم يف قـرارة نفسـه أن ال خيضع لـو صدرت
10
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إليـه أوامـر باخلضـوع والسـجود .ومـن املحتمـل
ُـم َت ْكت ُُم َ
ون(البقـرة)33 :
أن تكـون عبـارة َ مـا ُكنْت ْ
إشـارة إىل ذلـك .وذكر صاحـب امليزان هـذا املعنى
يف حديـث عـن ِ
اإلمام احلسـن العسـكري قال
إِبليـسَ « :ل ِئن َأمـر ِن اهللُ بِالسـج ِ
ود ِل َ َ
ـذا َل َع َص ْي ُت ُه إِىل
ُّ ُ
ْ ُ
ْ ْ َ
ِ ِ
ِ
َأ ْن َق َ
ـالُ :ث َّم َق َ
ـجدُ وا ِال َد َم
ـال اهللُ َت َعاىل ل ْل َمالَئكَةُ :أ ْس ُ
الس ِ
ِ ِ
ِ
يـس َما ك َ
ـد
ـجدُ وا َف َأ ْخ َر َج إِ ْبل ُ
َف َس َ
َان ِف َق ْلبِه م َن ْ َ َ
ـجدَ » (تفسير امليزان،السيد الطباطبائي :ج ،1
َف َأبِى َأ ْن َي ْس ُ
ص .)125
هل كان السجود هلل أم آلدم؟
ال شـك ّ
أن السـجود يعنـي (العبـادة) هلل؛ إذ ال
معبـود غير اهلل ،وتوحيـد العبـادة يعنـي أن ال نعبد
ّإل اهلل .مـن هنـا ّ
فـإن املالئكـة مل يـؤدوا آلدم يعنـي

(سـجدة عبـادة) قطعـ ًا .بـل كان السـجود هلل مـن
أجـل خلق هـذا املوجـود العجيب .أو كان سـجود
املالئكـة آلدم سـجود (خضـوع) ال عبـادة.
العربة من القصة:
ّ
إن بعـض األمـراض النفسـية قـد تقـود إىل
االنحـراف العقائـدي كالكبر والغـرور ،فينبغـي
االبتعـاد عنهـا واحلـذر مـن سـيطرهتا على النفـس
ألنـا تقودهـا نحـو اهللاك.
ّ

نافذة على العالم

الوالد ِة
ُ
طقوس ِ
في ال َعــالَــــم

لكل ٍ
بلد من بلدان العامل أو ٍ
ّ
دين من األديان
ٍ
ٍ
قومية طقس خاص ومراسيم خاصة
طائفة أو
أو
عند جميء وليد جديد هلم ،وختتلف هذه العادات
والطقوس بحسب تعاليم الدين أو املذهب أو القومية
أو غريها ،وتزداد هذه الطقوس اختالف ًا وتباين ًا فيام
لو كانت تلك الشعوب ليس هلا دين ساموي من اهلل
تعاىل؛ إذ ّ
إن األديان وخصوص ًا الدين اإلسالمي وضع
ٍ
بصم ًة عىل ّ
ّ
وتدخل يف
حادثة من حوادث الزمان،
كل
ٍ
ٍ
ورشع ّ
ّ
حادثة حك ًام
لكل
كل شأن من شؤون احلياةّ ،
خاص ًا ،هذا بخالف َم ْن ليس مرتبط ًا مع السامء ،فتجده
يرشع أحكام ًا من تلقاء نفسه ،ويضع تعاليم بعيدة عن
ّ
منطق العقل والعقالء ،نعم هنالك بعض البلدان
تشرتك مع الدين اإلسالمي ببعض تلك الطقوس
واملراسيم ،وهذا ما يفرس لنا ّأنم إ ّما أخذوها من الدين
اإلسالمي ،أو أهنم يرتبطون بنبوة أحد األنبياء
بيشء من االرتباط ،لكن عوامل التحريف والدس
غيت دينهم وانفك ارتباطهم مع السامء ،وعىل أي
ّ
حال ،فإننا نحاول يف هذا العدد أن نأخذ (اليابان)
ونتعرف عىل طقوس الوالدات لدهيم ،وهي:
 -1عند والدة الطفل ،حيفظ احلبل الرسي ويوضع
يف صندوق خشبي حتى تضمن العالقة اإلجيابية بني

الطفل وأمه!
 -2يف اليوم السابع حيتفل بتسمية املولود.
 -3يف اليوم السابع يلف املولود بقامش أبيض
كرمز للنقاء ،حتى يصبح عمره  17يوم ًا ،حيث
يكون قد أصبح برشي ًا عىل حد اعتقادهم!
نالحظ أن النقطة األوىل بعيدة عن منطق العقل
والتعاليم الدينية ،فال عالقة بذلك العمل وكونه
سبب ًا يف تقوية العالقة اإلجيابية ما بني الطفل وبني
أمه ،وهذا شبيه ما يفعله عامة الناس عندنا يف
العراق ،من إلقاء احلبل الرسي يف مدرسة أو غري
ينص عليها دين ،ومل جيد العقل
فإنا أفعال مل ّ
ذلكّ ،
أو العقالء تفسري ًا هلا.
وأ ّما النقطة الثانية :فال نجد تفسري ًا معقوالً
أيض ًا عىل تأخري تسمية املولود لليوم السابع ،نعم
نص اإلسالم عىل مجلة من املستحبات يف اليوم
ّ
ي َلق رأس
السابع من والدة املولود،
ّ
فيستحب أن ُ ْ
الولد يوم السابع ،وأن يتصدّ ق بوزن شعره ذهب ًا أو
فضة ،وأن ُيعق عنه بعقيقة.
ّ
وأ ّما النقطة الثالثة :فهي وإن كان لون البياض
من األلوان املح ّببة لدى الرشع والناس ،لكن ال
عالقة للبياض بنضوج صفة البرشية عند املولود.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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عناقيد
املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

األجري واملستأجر
في بداية فصل الصيف قلت لزوجتيّ :
هل
أخرجتي جميع مالبسي الصيفية فقد جاء موسمها؟
فقالت لي :إنّها جاهزة نظيفة ومكوية ،لكنّك
تحتاج لبضعة (دشاديش) فقد تُلفت جميعها في
الموسم الماضي.
فقلت :يا لها من مشكلة عويصة فقد كنت بحاجة
ماسة إلحداها.
فقالتَ :أال ترتدي بنطلون ًا وقميص ًا بدالً عنها؟
فقلت لها :المناسبة ال يليق بها ّإل لبس
الدشداشة.
عندها ذهبت للخياط الذي افتتح محله حديثا
في منطقتنا ،فسألته عن إمكانية خياطة ثالث
(دشاديش) لي ،إحداها جاهزة بعد غد؛ للموعد
الطارئ ،فأجاب بالموافقة والترحيب واتفقنا على
أجرة خياطتها وأخذ قياس جسدي وأعطاني موعدا
الستالم األخريين.
وفي الموعد المعين جئت الستالمها ،ولكنّي
فوجئت ّ
أن قياسها ال يناسب جسدي ال طوالً وال
عرض ًا وخياطته رديئة.
12
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فقلت له :لن أستلمها فهي ال تناسبني.
فقال :بذلت مجهود ًا كبير ًا ووقت قياسي لخياطتها
علي إن لم تدفع لي األجرة.
وهذه خسارة ّ
قلت :عفو ًا ،قد آجرتك عليها بشروط لم تف بها،
فال تستحق األجرة.
حر في مهنتي
فقال :أنا لست أجير ًا عند أحد! فأنا ّ
وال أعمل عندك وال عند غيرك.
فقلت :مهالًَ ،أال تعرف معنى اإلجارة؟ فال إهانة
فيها!
قال :وما هي؟!
قلت :اإلجارة :هي معاوضة على منفعة ،عمال
كانت أم غيره ،فاألول مثل عملك! كإجارة
الخياط للخياطة ،والثاني مثل إجارة الدار
للسكنى ،وفيها شروط عدّ ة.
فقال :وما هي شروط اإلجارة؟
قلت( :اإليجاب والقبول) ،فاإليجاب كقولك
أنت األجير :أجرتك نفسي لخياطة الدشاديش؟
والقبول كقولي أنا المستأجر :قبلت ،ويجوز العكس
في وقوع اإليجاب من المستأجر ،والقبول من

لمؤجر.
ُا َ
فقال :لكن هذا الكالم لم ِ
يجر بيننا.
قلت :أتفقنا على اإلجارة بعبارات مؤداها هذا
الكالم ،بل أبعد من ذلك لو س ّلم المؤجر ماله
للمستأجر بقصد اإليجار وقبضه المستأجر بقصد
االستئجار صحت اإلجارة ،فكما تجري المعاطاة
في البيع تجري في اإلجارة ،ولكن هناك شروط
في صحتها؛ بعضها في المتعاقدين؛ وبعضها في
العين المستأجرة؛ وبعضها في المنفعة المقصودة
باإلجارة؛ وبعضها في األجرة.
فقال :وما معنى المتعاقدين وشروطهما؟
فقلت :المتعاقدين هما :المؤجر والمستأجر،
مثلي ومثلك ،وشروطهما :أن يكون ّ
كل منهما بالغ ًا
عاق ً
ال مختار ًا.
فقال :وما شروط العين المستأجرة؟
فقلت :أن تكون العين المستأجرة:
1ـ ُمع ّينة ،فال يصح إجارة المبهم كما لو قال
الشخص :أجرتك إحدى دوري.
2ـ معلومة ،إ ّما بالمشاهدة وإ ّما بذكر األوصاف.
3ـ إمكانية تسليمها ،فال تصح إجارة الحيوان
للنقل أو التحميل إذا كان شارد ًا.
4ـ إمكانية االنتفاع بها مع بقاء عينها ،فال تصح
إجارة الخبز لألكل مث ً
ال لزوال العين.
5ـ قابلية االنتفاع بها ،فال تصح إجارة األرض
للزراعة إذا لم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
فقال :واآلن ما هي شرائط (المنفعة) المقصودة
باإلجارة؟
قلت :هي أمور:
 - 1أن تكون محللة ،كما في الثوب الرتدائه ،ال

محر ّمة كاستئجار الدكان بشرط بيع أو حفظ الخمر
فيه.
 - 2أن تكون لها قيمة مالية ُيبذل المال بإزائها
عند العقالء على األحوط.
 - 3أن تكون معينة من جهة؛ إن كان للمنفعة
جهات متعددة للفائدة ،كاستئجار أرض مث ً
ال ولها
فوائد متعددة كالسكن فيها أو إقامة مشروع عليها ،أو
جعلها مخزنا.
المع ّين على
 - 4معلوميتها ،كخياطة الثوب ُ
كيفية ُمع ّينة ،وبوقت ُمع ّين ،كما في حالتنا هذه.
قال :واآلن فما شرائط األجرة؟
قلت :يعتبر في األجرة أن تكون محددة ومعلومة
عند الطرفين.
فقال :إن قال لي أحدهم إن خطت لي قميصا
بدرز واحد فلك ( )15ألف دينار مثالً ،وإن خطته
بدرزين فلك ( )20ألف ًا ،فهل تصح اإلجارة؟
قلت :هذه ليست إجارة بل هي جعالة.
فقال :وما الفرق بينهما؟
تأجر بالعمل
الم ْس َ
قلت :في اإلجارة تشتغل ذمة ُ
تأجر حين العقد ،و تشتغل ذمة الم ِ
للمس ِ
ستأجر
ُ
ُ ْ
تأجر؛ وألجل ذلك صارت اإلجارة
للم ْس َ
بالعوض ُ
عقد ًا ،وأ ّما في الجعالة؛ فال تشتغل ذمة المالك
بالعوض؛ ّإل بعد عمل العامل من دون اشتغال ذمته
بالعمل أبد ًا؛ وألجل ذلك صارت الجعالة إيقاع ًا .
فقال الخياط :وإذا استأجرني شخص على عمل
ٍ
خاص ،فجئت به على خالف
ُمع ّين ُمق ّيد بشرط
الشرط ،هل أستحق األجرة أم ال؟
قلت :ال ،كما في حال خياطتك للدشداشة آنفة
الذكر.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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أي بني

العفو عمن ظلمك
جــاء يف كالم ألمــر املؤمنــن يف

وصــف املتقــن وحــال مــن كان مــن شــيعته

مــن املؤمنــن:
« َي ْع ُفــو َع َّمــ ْن َظ َل َمــ ُهَ ،و ُي ْعطِــي َمــ ْن
َح َر َم ـ ُهَ ،و َي ِصـ ُـل َم ـ ْن َق َط َع ـ ُهَ ،ب ِعيــد ًا ُف ْح ُش ـ ُه»
فذكــر أربــع صفــات للمؤمنــن ترتبــط
بتعاملهــم االجتامعــي مــع اآلخريــن،
خصوصــ ًا النــاس الذيــن خيتلفــون معهــم

ويعادوهنــم مذهبيــ ًا وطائفيــ ًا ودينيــ ًا ،و ال
حيتــاج املــرء إىل برهــان ودليــل عــى نفــع
وثمــرة هــذه املفاهيــم يف حيــاة اإلنســان

مــا دامــت قــد طرحــت يف القــرآن الكريــم
بشــكل وآخــر فاحلديــث عنهــا مــن بــاب
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الــرح والتوضيــح والتأكيــد ال غــر.

إن مــن غرائــز النفــس اإلنســانية أهنــا

تــر ّد باملثــل عــى مــا يواجهــه مــن إســاءات
مــن اآلخريــن ،وهــي حالــة مــن حــاالت
والعــزة ،لكنّهــا حيصــل
حفــظ الكرامــة
ّ
فتتحــول إىل حالــة الثــأر
هبــا إفــراط غالبــ ًا
ّ
واالنتقــام؛ ولكــن الديــن اإلســامي حيــث
عــى الســيطرة عــى غرائــز النفــس ،خصوص ًا
تلــك التــي تقبــل االنفــات والتمـ ّـرد ،فجعل
اإليــان جلامــ ًا ومقــود ًا بــه تســر النفــس
بطريــق ســليم وآمــن ،فــا مانــع مــن كــف
النفــس عــن غريزة الــر ّد عىل اإلســاءة ،إذا كان

يف ذلــك صــاح الفــرد واملجتمــع ،بــل تلــك

طريقــة وســرة األوليــاء املخلصــن ،فهــم

ـور أ ّنــه إذا تنــازل عــن ح ّقه والتــزم بخلق
يتصـ ّ

الوقــت الــذي يتمكنــون فيــه مــن االنتقــام
والــرد باملثــل ،فـ ّ
ـإن هــذا بحــدِّ ذاتــه شــجاعة؛

وهــذا مــا يســبب لــه اإلرصار عــى العقوبــة
ويدفعــه إىل االنتقــام؛ إذ إنــه لــو منــع مانــع

قبيــل الضعــف واالستســام جتــاه الظلــم،

بالنقــص وعــدم الكرامــة ،و يبقــى يف قلــق

يرتفعــون عــن االنقيــاد للــروح االنتقاميــة،
ويتجــاوزون ويعفــون عــن ظلــم ال ّظ َل َمــة يف
القــوة وليــس مــن
ألنّــه ينبــع مــن موقــع
ّ
بــل ذلــك دليــل عــى جــود وكــرم املؤمــن
فضــ ً
ا عــن املنزلــة عنــد اهلل يــوم القيامــة،

فقــد جــاء يف اخلــر املــروي عــن اإلمــام زيــن

العابديــن أنّــه قــال:
ـة نــادى منـ ٍ
القيامـ ِ
َان يــوم ِ
ـاد َأي ـ َن
ُ
َ
«إِذا ك َ َ َ
نــق ِمــ َن الن ِ
هــل ال َف َ
َأ ُ
ّــاس.
خــر ُج ُع ٌ
ضــل؟ َف َي ُ
َســأ ُلم ا َمل ِ
الئكَــ ُةَ :ومــا ك َ
َان َفض ُلكُــم؟
َفت َ ُ
ــونُ :كنّــا ن َِص ُ
َف َي ُقو ُل َ
ــل َمــ ْن َق َط َعنــا و ُن ْعطــى
َمــ ْن َح َر َمنــا و َن ْع ُفــو َع َّمــ ْن َظ َل َمنــا».
َفي َقو ُل َ
ُــم ا ْد ُخ ُلــوا
ــون َلُــمَ :
«صدَ ْقت ُ
النَّــ َة»
َْ

(الــكايف ،الكلينــي:

ج  ،3ص .)149

ا عــن ّ
فضــ ً
أن العفــو ،بــل مقابلــة

الســيئة باحلســنة خلــق قــرآين أمــر اهلل بــه نب ّيــه
ِ ِ
ـي
الكريــم يف قولــه تعــاىل :ا ْد َفـ ْ
ـع بِا َّلتــي هـ َ
الســ ِّي َئ َة( املؤمنــون :آيــة .)96
َأ ْح َســ ُن َّ
ّإل أنّنــا نجــد مــع ّ
كل هــذا كثــر ًا مــن

النــاس (مــع األســف الشــديد) يطيــع نفســه

األ ّمــارة بالســوء يف التعامــل مــع املــيء،

فيســارع إىل الــر ّد والتعامــل باملثــل؛ ألنّــه

العفــو عــن الشــخص املــيء؛ فإ ّنــه ســوف
يضيــع ح ّقــه بــا مقابــل يف الدنيــا واآلخــرة،

مــا مــن ردة فعلــه العنيفــة حيصــل لــه شــعور

نفــي ويشــعر بالضعــف واملذلــة واملهانــة،
وهــذا التفكــر الــذي يز ّينــه الشــيطان قــد
يســتويل عــى أصغــر وحــدة اجتامعيــة،
فمثـ ً
ا الزوجــة إذا ظلمهــا زوجهــا أحيانـ ًا ومل

ـور أ ّنــه ذهــب حقهــا لغــر
يعطهــا ح ّقهــا تتصـ ُ
رجعــة وال يوجــد هلــا مقابــل ال يف الدنيــا
وال يف اآلخــرة ،كل هــذا يدفعهــا إىل خلــق

املشــاكل والنــزاع والتشــاجر مــع زوجهــا،
ـور األمــر ربــا يــؤ ّدي هبــا إىل اهنيــار
وإذا تطـ ّ

العالقــة الزوجيــة ،وكل ذلــك ناشــئ مــن
التصــور اخلاطــئ.
هــذا
ّ

واخلالصــة :إذا كان اإلنســان قــادر ًا
ّ
فــإن لــه
عــى أخــذ ح ّقــه ويتنــازل عنــه
األجــر اجلزيــل والثــواب العظيــم مــن عنــد

خاصــة؛ وال فــرق يف ذلــك بــن القريــب
اهلل ّ
ــزاء َســ ِّي َئ ٍة َســ ِّي َئ ٌة
﴿و َج َ
وغــره ،قــال تعــاىلَ :
ــر ُه َع َ
ــى اهلل
ِّم ْث ُل َهــا َف َمــ ْن َع َفــا َو َأ ْص َل َ
ــح َف َأ ْج ُ
ِ
ــن﴾ (الشــورى :آيــة.)40
ــب ال َّظالِ َ
إِنَّــ ُه َل ُي ُّ
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القوارير

ْ
االنِق َيا ُد ِل ْل َع ْق ِل ا َ
جل ْمِعي
ترى كثير من النساء وال سيما َم ْن ُه َّن في

مقتبل العمر وفي س ِّن المراهقة ّ
أن مفاتن المرأة

التطور
بحجة
واتباع الموضة والموديل وغيرها
ّ
ّ
والعصرنة الحديثة ،والتماشي مع نساء الغرب

ال مشكلة في ظهورها أو إظهارها أمام الرجال

والعالم.

من الموضة ،وهي تتماشى مع تطورات العصر

التقليد األعمى هي :زوال المفاهيم اإلسالمية حول

والنساء على حدٍّ سواءّ ،
وأن هذه المظاهر أصبحت

وأهم صور الخطورة على النساء اليوم من هذا

ومتطلباتهّ ،
وأن المرأة ال بدّ وأن تتجدد أحوالها

الحجاب والع ّفة وغيرها من ذهنية المرأة وانعدامها

وتواكب ّ
كل ما هو جديد في عالم الملبس والمأكل

وهذه الصورة أخطر من ّ
نتصورها
كل الصور التي
ّ

وشؤوناتها وفق ًا لتجدد أحوال عالم المرأة،

تمام ًا ،وإحالل المفاهيم الجمعية الخاطئة مح ّلها،
في خطورة العقل الجمعي على المرأة؛ ّ
ألن المنكر

والعالقات وأمثالها ،وما لم تكن المرأة كذلك فإنّها
ستعيش كثير ًا من المتاعب واالنتقادات من ِقبل

سيكون معروف ًا ،والمعروف منكر ًا ،ويكون الحجاب

عموم ًا ،وتُنعت بالمتخ ّلفة والرجعية ،مما يؤثر ذلك

وهذه هي المشكلة التي ينبغي التن ّبه لها ،مشكلة

زمالء وأصدقاء العمل والدراسة ،بل في المجتمع
سلب ًا على مزاج المرأة ونفسيتها ،وبالتالي ستصبح

التطور والثقافة.
تخ ّلف ًا ،وإظهار الشعر والزينة هي من ّ

برمجة كثير من النساء وفق ًا للعقل الجمعي ،فمفهوم

المرأة منقادة ومنساقة لهذه االنتقادات واآلراء،

الحجاب اليوم ليس هو المفهوم الحقيقي للحجاب،

وهنا تكمن الخطورة ،هذه الخطورة التي تولدها

ليس هو مفهوم الع ّفة اإلسالمي الحقيقي ،حتى

ويتجه
الفرد دور العقل الفردي والتفكير الفردي
ّ

هو المفاهيم العصرية التي تدعو إلى تحديث أنماط

نتعرض بالنقد والتقويم
وال نريد هنا أن ّ

التحررية والمسلسالت واألفالم ومواقع التواصل
ّ

أن نضع اليد على مشكلة انسياق النساء وراء العقل

الجمعي وتنبيه نسائنا من خطورته على الحجاب

وتس ّلم نفسها للرأي الجمعي أو العقل الجمعي!
األفكار والسلوكيات الجمعية ،والتي يلغي فيها
وراء الجمع البشري ،وأنّه هو الحق.

لمشكلة العقل الجمعي بشكله العام ،وإنّما نريد
الجمعي في قضية ظهور الزينة وإظهار أمام الناس،
16
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ومفهوم الع ّفة والتح ّفظ لدى نسبة كبيرة من النساء
غدت المفاهيم الصحيحة في غربة ،والمستأنس به
الملبس وطريقة المشي وغيرها ،وباتت البرامج

ّ
المغذي األساس ،فهل نشهد ثورة بتفكيك العقل
هي
والع ّفة؟

طب وتكنولوجيا

علمــــاء يحققــون اكتشــــافـــا كبيــرا و(غــريبا)
باستخدام سم (عنكبوت صيني شديد العدوانية)
حقق علماء في أستراليا تقدم ًا كبير ًا وإن كان غريب ًا إلى حدًّ ما ،في تطوير مسكنات ألم بديلة

للمواد األفيونية :غير مسببة لإلدمان وف ّعالة بالقدر نفسه ،باستخدام سم العنكبوت.

وابتكرت الدكتورة كريستينا شرودر وفريقها من الباحثين في جامعة كوينزالند ،أستراليا،

بروتينات رتيالء صغيرة باستخدام سم العنكبوت الصيني ( ،)Chinese bird spiderالذي (يعدّ
عدواني ًا للغاية وشديد السم ّية).

وصمم
ويرتبط البروتين المصغر،
المسمى  ،Huwentoxin-IVبمستقبالت األلم في الجسمُ ،
ّ

لتحقيق فاعلية أكبر واستهداف مستقبالت ألم معينة.

وأثبت الدواء التجريبي الجديد لتخفيف األلم ،فعاليته العالية حتى اآلن في التجارب على

الفئران ،ويمكن أن يؤدي يوما ما إلى تطوير بدائل للعقاقير الشبيهة بالمورفين ،مثل الفنتانيل
واألوكسيكودون.

ووصف البيت األبيض سابق ًا أزمة األفيون بأنّها (أسوأ أزمة عقاقير في تاريخ الواليات

المتحدة) ،وفي عام  2018وحده ،تورطت المواد األفيونية في  46802حالة وفاة نتيجة الجرعات
الزائدة.

وقالت شرودر« :على الرغم من ّ
أن المواد األفيونية ف ّعالة في إنتاج مسكنات ّاللم ،إال أنّها تأتي

بآثار جانبية غير مرغوبة مثل الغثيان واإلمساك وخطر اإلدمان ،ما يضع عبئ ًا ثقي ً
ال على المجتمع».

ويتضمن سم العنكبوت البروتين المص ّغر ،ومستقبله والغشاء المحيط به من سم العنكبوت،

ويثبت أنّه ف ّعال جد ًا لدرجة أنّه ال يتطلب سوى القليل جد ًا منه إلحداث تأثيرات لتخفيف األلم.

وما يزال العقار بعيد ًا عن التجارب السريرية ،كما يعدّ تشجيع االختراقات في التقنيات
الناشئة ،مثل المجهر اإللكتروني المبرد ،بمساعدة سم العنكبوت على أن يصبح بدي ً
ال فعاالً للمواد

األفيونية.

المصدرhttps://arabic.rt.com :
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العــــدد ( )55لشهـــر ربيـــع األول سنة 1442هـ

17

مساحة ود

حشرت علي الفالسفة اليوم
يقال ّ
للدرس ،وبينما هو في درسه إذ
إن أبا عبيدة معمر بن المثنى إمام من أئمة اللغة جلس في المسجد ْ
قام إليه أحدُ هم فسأله فقال:
ما (العنجيد)؟ قال :ال أعرف.
ٍ
ِ
قال السائل :فأين أنت عن قول األعشى  :يوم تبدي لنا ُقتَيلة عن جيد تليع َي ِزينه األطواق ؟
ٍ
قال له أبو عبيدة :ويحك ّ
حرف وهو (عن) وكلمة (الجيد) وهي ال ُعنُق!
مكونة من
إن هذه ّ
ثم سأله آخر :ما (األودع) ؟ قال :ال أعرف .
ّ
ٍ
قال السائل :سبحان الله أين أنت عن قول العرب( :زاحم ب ُعود أو َدع)؟ قال أبو عبيدة :ويحك هاتان
كلمتان( ،أو) و(دع) والمعنى :أو اترك .
ثم استغفر الله ورجع إلى درسه  .فقام سائل وقال :أخبرنا رحمك الله عن (كوفا) أهو من المهاجرين
ّ
أم من األنصار؟ قال  :ال أعرف في الصحابة َمن ُيدعى (كوفا) .قال :أين أنت عن قول الله تعالى :والهدي
معكوفا؟ ظنّها مع وشخص اسمه كوفا فأخذ أبو عبيدة نعليه ،واشتدّ ساعيا في المسجد ،وهو يصيح بأعلى
علي الفالسفة اليوم؟
صوته  :من أين ُحشرت َّ

ضرب األعضاء:
الصقع :الضرب بالراحة على مقدم الرأس.
الصفع :الضرب على القفا.

الصك :الضرب على الوجه ،و به نطق القرآن( :فصكت وجهها) (الذاريات :آية .)٢٩
اللطم :الضرب على الخد ببسط الكف.

اللكم :الضرب على الخد بقبض الكف.

اللدم :الضرب على الخد بكلتا اليدين.

الوهز و اللهز :الضرب على الذقن و الحنك.

الوكز و اللكز :الضرب على الصدر و الجنب بالكف.

الوخز :الضرب على الجنب باإلصبع.

الزبن :الضرب على الصدر و البطن بالركبة.

الركل و الرفس :الضرب على الصدر و البطن بالرجل.
الكسع :الضرب على الضرع.
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