
*  رفيقة اآلالم 
*  علم اهلل وأفعال اإلنسان

*  َمْوُت الِعزِّ



مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

هيئة التحرير

رئيس التحرير
السيد يوسف املوسوي

السيد يوسف املوسوي

الشيخ هاين الكناين

الشيخ رعد العبادي

الشيخ حممد رضا الدجييل

الشيخ عصام السعيدي

التدقيق

التصميم واإلخراج الفني

شعبة التبليغ

حسن املوسوي

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

07700554186

قسم الشؤون الدينية - شعبة التبليغ

أنا كثري القلق7-6

املحاسن

األلعاب الرياضية

صلة الرحم

13-12

15 -14



3 العــــدد )56( لشهـــر ربيــع الثاني سنة 1442هـ
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

اجلميع يفعلون هذا اليشء.
املظهر له أمهية يف إبراز الشخصية.

العامل صعد للقمر ونحن مازلنا يف التقاليد البالية.
التي  العريب  املجتمع  يف  الشاب  أجوبة  هي  هذه 
يرمي هبا سمعك بمجرد سؤالك عن نوع ترسحية شعره 

الغريبة، أو مالبسه املتهّرئة.
مبنية عىل أسس ومهية زرعت يف  وهذه األجوبة 
معني،  هلدف  مربجمة  إعالم  وسائل  يف  الشباب  أذهان 
فاجلواب األول مبني عىل أّن الكثرة دليل الصحة، وهو 

أمر يكذبه الواقع.
اخلارجي  املظهر  أن  عىل  مبني  الثاين  واجلواب 
شخصية  ومالمح  نوع  يربز  الذي  الوحيد  الركن  هو 

اإلنسان، وهو ما ال يقّره علامء النفس والرتبية.
ال  العرب  إّن  قاعدة  عىل  مبني  الثالث  واجلواب 
اخلارجي  العامل  بتقليد  إاّل  الثقايف  التطّور  هلم  يمكن 

واملقصود به أوربا.
املظهر،  حسن  بأمهية  اإلسالم  حتّدث  لقد  نقول: 
السوية  والطبيعة  اإلنسانية  الفطرة  مع  يتوافق  بام  لكن 

التي حيرص عليها كّل فرد ذو طبع سليم. 
اللباس  بنعمة  عباده  عىل  يمتن   - تعاىل  اهلل  قال 
غريهم  عن  هلم  املميزة  اآلدمية  بصفاهتم  ويذكرهم 
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا  من املخلوقات -: 

يواري سوءاتكم وريشًا األعراف: 26.
فالغاية األساسية للمالبس هو سرت العورة، وهو 
ولون  نوع  الواجب  هذا  حيدد  وال  رشعًا،  واجب  أمر 
أمورًا عامة،  فيه  اللباس حتديدًا دقيقًا، بل يشرتط  هذا 
مثل عدم كونه من لباس الشهرة، وعدم تشبه الرجال 
بالنساء وبالعكس، وعدم التشبه بثقافات فاسدة، وهذا 
والطبيعة  اإلنسانية،  الفطرة  مع  يتوافق  قلنا  كام  كّله 

السوية، والطبع اإلنساين السليم.
يكون  بحيث  باملالبس  اهلوس  من  حيصل  ما  أّما 
الكثري من االهتامم  يوليها اجلميع  التي  من األولويات 

والوقت واملال فهو أمر ال يدل عىل الشخصية املّتزنة. 
ويرى بعض اختصايص علم النفس واالجتامع أّن 
خصوصا  واملراهقات  واملراهقني  عامة  بصفة  الشباب 
يبحثون يف الوقت احلارض عن التفّرد والربوز وجلب 
االنتباه واحلصول عىل قبول األقران عن طريق املالبس 
وقصات الشعر، بعد أن كان كّل ذلك حيققونه بالتفّوق 
يف  اإلنجاز  ونوع  ونوعها،  الثقافة  وكثرة  الدرايس 
املجتمع، وإّنام حصل هذا التحّول  بسبب عدم اكتامل 
عرضة  أكثرهم  فصار  للشباب،  الفكري  النضج 
املتنوعة،  اإلعالم  وسائل  من  اخلارجية  للتأثريات 

ضحايا املوضة.

قضية ورأي

االهتمام باملظهر اخلارجي
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قطاف

رفيقة اآلالم 
كباقي  أيامها  املعصومة  فاطمة  تعْش  مل 
واملصائب،  املحن  ملؤها  أيامًا  كانت  فقد  الناس، 

ومضايقات رافقت مسرية حياهتا. 
 ،فقد تفنّن بنو العباس يف أذى أهل البيت
قساًم  وحتّملت  املعصومة  السّيدة  عارصت  وقد 

كبريًا من ذلك األذى صابرة حمتسبة.
ففي صغرها عاشت مصيبة فقد أبيها اإلمام 
الكاظم مغّيبًا يف السجون، وختمْت مصيبتها 
به بشهادته عىل أيدهيم، لتبدأ حمنة التضييق واملراقبة 

.لتحركات بيت اإلمام
ومل يكن األمر أهوَن بعد تسّلم املأمون اخلالفة 
جيشه  قائد  اهلل(  )لعنه  املأمون  أمر  فقد  العباسية، 
يف   الرضا اإلمام  بيت  يقتحم  أن  )اجللودي( 
املدينة مع دور آل أيب طالب، ليسلب حلل نسائهم 
وثياهبن، وبالفعل هجم اجلالودي عىل دار اإلمام 
بجيشه، إاّل أّن اإلمام اعرتضه ومل يسمح له حتى 
النساء  اإلمام  فجمع  بالقوة..  مأربه  ينفذ  أن  أراد 
حجرة  يف  املعصومة  فاطمة  منهن  كانت  والتي 
أمريه،  أمر  بتنفيذ  اللعني  إرصار  وبعد  واحدة.. 
ال  أن  وأحلف  إليك  أسلبهن  »أنا  اإلمام:  له  قال 
 ،أدع عليهن شيئًا إال أخذته«)عيون أخبار الرضا

الشيخ الصدوق، ج1، ص172(.
الفراق األليم ألخيها اإلمام  أمل  كام وعاشت 
مرو  إىل  املدينة  من  مرغاًم  ُأحرض  إذ   الرضا

بحالة من البكاء.. فقد قال اإلمام لعياله:  َأما إيّن 
ال أرجع إىل عيايل أبدًا.

فقد  مصائب  اجلليلة  السّيدة  هذه  وواجهت 
األحبة وقتل اإلخوة أمام عينها، ذلك يف مسريهتا 
املدينة  الرضا حينام غادرت  إىل أخيها اإلمام 
إخوهتا،  مع  موكب  يف  وكانت  املرض،  هبا  وأملّ 
وقاسم،  وهادي،  وجعفر،  وفضل،  هارون، 
وقد  اخلدم،   وبعض  إخوهتا،  أوالد  من  وبعض 
أّتذ هذا الركب طريق ساوة، وأرسل هلم املأمون 

جيشًا وقتلوا َمْن فيه ورّشدوهم.
ثّم سألت عن بلدة )قم(، كم تبعد؟

كيلو  )ثامنني  فراسخ  عرشة  تبعد  هلا  فقيل 
مرتا(.

فقالت: امحلوين إليها.
وقد توّجهت نحو بلدة قم، وقد كان خربها 
الستقباهلا،  أرشافها  فخرج  )قم(  إىل  وصل  قد 
يتقّدمهم موسى بن خزرج األشعري، فمكثت يف 

بيته سبعة عرش يومًا، ومل يفارقها املرض.
أو تضعف عن  فإّنا مل تفرت  كّله  ورغم ذلك 
البيت ليكون حمرابًا  العبادة، خّصصت موقعًا من 
روحها  وفارقت  اهلل،  أمر  جاء  أن  إىل  لعبادهتا، 
الطاهرة احلياة، ورفعت إىل بارئها، وهي يف حرسة 
حتض  مل  الذي   الرضا اإلمام  أخيها  لقاء  عىل 

بلقائه.
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حكمة علوية

ْت بِاْلَفَرائِِض« قال أمري املؤمنني: »ال ُقْرَبَة بِالنََّوافِِل إَِذا َأَضَّ

النافلـة هـو ذلـك الفعـل الـذي يؤجـر العبـد 
عـىل فعلـه، وقـد أمـر اهلل تعـاىل بـه، لكنّه أمـر عىل 
نحـو االختيـار لزيـادة الكـامل وحلكمـة عنـد اهلل 
تعـاىل، وأّمـا الفريضـة فإّنـا الواجبات التـي أمرنا 
اهلل تعاىل هبـا ليؤجرنا عليهـا، ومل يرّخص يف تركها، 
 وال مانـع مـن اجتامعهام،  وكالم أمـري املؤمنني
واضـح  أمـر  ألّنـا  احلـال؛  هـذه  إىل  ناظـر  غـري 
املـورد  هـو   بيانـه يريـد  والـذي  للجميـع، 
الـذي يتعـّذر اجلمـع بينهـام ومل تسـنح الفرصـة إاّل 
لواحـدة دون األخـرى، فهنا جيب تقديـم الفريضة 
عـىل النافلـة بالعمـل، كـام إذا ضـاق وقـت الصالة 
فـال يتسـع إال لركعتـني، فإّنه ال جيـوز لـه أن ُيصيّل 
النافلـة؛ ألّنا سـوف تفّوت الفريضـة والفريضة ال 

برتكها. ترخيـص  يوجـد 
وال يقتـر هـذا احلكم واحلكمة عـىل اجلانب 
أيضـًا،  املعامـالت  جانـب  يشـمل  بـل  العبـادي، 
فالشـخص الـذي يملـك مـاالً بقـدر مـا عليـه من 
ديـن، فإّنه ال جيـوز له أن يتصـّدق بـه، وال أن هيبه، 

وال أن يتـرّبع بـه ألمـر مـا غـري واجـب؛ ألّن تـرك 
هـذه األمور ال يسـتدعي لـه تبعًة أو لومـًا، يف حني 

يـن واجـب ال جيـوز تركه. أّن قضـاء الدَّ
توهـم  عـىل  جـواب  أيضـًا   كالمـه ويف 
بعـض مـن تعويـض التقصـري يف بعـض الواجبات 
بأعـامل أخرى غـري واجبـة، ربام يكون ذلـك تربيرًا 
لكسـل أو تغافـل عـن تلـك الواجبـات، فبعـض 
وغريهـا  الصـوم  أو  الصـالة  بأمـر  يسـتهني  مثـاًل 
مـن الواجبـات، وأّن هذه األمـور غري مهّمـة، وأّن 
األهـم منهـا مسـاعدة الفقـري، واألخالق احلسـنة، 
واملشـاركة يف بعض املناسـبات الدينيـة، وغري ذلك 
ممـا هـو يف قائمـة املسـتحبات التـي ال يؤاخـذ عـىل 
واالنحصـار،  االضطـرار  مـع  خصوصـًا  تركهـا، 
فـإّن ذلـك غـري مقبـول عنـد اهلل تعاىل، وحيـاول أن 
يثبـت ذلـك بخطاب معسـول حيبـه قليلـو الوعي.  
فهـذه احلكمـة املحكمـة نصيحـة إىل اإلنسـان 
الدنيـا،  لنيـل السـعادة يف  الـذي يسـعى  املسـتقيم 

والراحـة األبديـة يف اآلخـرة.
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يعترب القلق أحد املشـاكل النفسـية العريـة العامة، 
إذ  يعـاين منهـا كّل شـخص يف مرحلة ما مـن حياته، 

ونـادرًا مـا نجد شـخصًا مل يمر هبذه املشـكلة.
السـلبية  املشـاعر  مـن  جمموعـة  هـو  القلـق  إّن 
التـي تتجمـع داخـل اإلنسـان وُتعيقـه عـن حتقيـق 
النجاحـات فــي احليـاة، وعـادًة ما ُيصاب اإلنسـان 
احليـاة  هبمـوم  فيـه  املبالـغ  التفكـري  نتيجـة  بالقلـق 
ومشـاكلها، وباخلـوف مـن املسـتقبل الـذي ينتظـره 

وصحيـة.   نفسـيه  بأمـراض  لـه  ذلـك  ويـؤدي 
إّن  الشـعور بالقلـق خيتلـف مـن شـخص آلخر، بل 
عنـد الشـخص الواحـد تبعـًا للظـروف واألحداث 
التـي يواجههـا، إاّل أّن كّل ذلـك يسـمى قلقـًا مـع 

تفـاوت الدرجـات والتأثـري.
إّن أعـىل درجـة للقلـق تعـرتي اإلنسـان يف الوقـت 
احلـارض هـو القلـق بشـأن املسـتقبل، فام من إنسـان 
إاّل ويقلـق للمجهـول الـذي ينتظـره يف املسـتقبل، 
واألشـياء واألحـداث املتوقعة التي مل تظهـر بعد، أو 

ربـام  ليـس هلـا وجـود يف الواقـع أحيانًا.
إّن احلالـة النفسـية الفسـيولوجية التي يسـببها القلق 
عنـد اإلنسـان يكـون هلـا نتائـج وآثـار غـري مرغوبة 
التوتـر  مـن  حالـة  حصـول   مثـل  النـاس،  عنـد 
بـال  كاملـيش  اجلسـدية  احلـركات  يف   واالرتبـاك 
هـدف، وحركة اليدين بـال داٍع معـنّي، أو ضعف يف  
القـدرة عـىل التفكـري بشـكل سـليم وغـري ذلك من 

األعـراض غـري املحمـودة.

قلق أم خوف؟
القلـق  بـني  الواضـح  الفـرق  نعـرف  أن  ينبغـي 
شـعور  هـو  اخلـوف  إّن  سـهل  وبتعبـري  واخلـوف، 
ينتـاب الشـخص عندمـا يـرى بنفسـه شـيئًا بشـكل 
مبـارش، فمثـاًل إذا كان أحد يسـري يف وسـط  الشـارع 
وفجـأة ظهـر أمامه حيـوان مـؤٍذ  يريد مهامجتـه، فإّن 
شـعوره هبـذا احليـوان أّنـه يريـد رضره  يسـبب لـه 
اخلـوف منـه، وهذا الشـعور يدفعـه عادة إىل سـلوك 

دفـع ذلـك الـرضر باهلـرب أو غـريه.   
أمـا القلق فهـو خيتلف عن اخلـوف، وهـو أّنك تقلق 
مـن أشـياء، ولكن بـدون أن تتربها أو تراها بشـكل 
مبـارش، أي: إّنـك تفكـر يف األشـياء فقـط. وغالبًا ما 
تكون هذه األشـياء مسـتقبلية أي: إنـا مل تدخل عامل 
التحقـق أصـاًل، فمثـاًل  عندما تكـون أنـت موجودًا 
يف املنـزل، وجـال يف خاطـرك تفكري عـن احليوانات 
املفرتسـة أو املؤذية؛ فإّنـه ينتابك القلق منهـا، ويزداد 

القلـق كّلـام زاد احتامل أن تراهـا يومًا.  
لذلـك فـإّن القلـق صـار جـزءًا طبيعيـًا مـن حاالتنا 
يبقينـا  مـا  وعـادة  اليوميـة،  حياتنـا  يف  وانفعاالتنـا 
مسـتعدين ملواجهـة املواقـف الرضورية التي تسـبب 
لنـا القلـق، ويدفعنـا للتحكـم فيهـا للتخلـص مـن 

حالـة التوتـر املصاحبـة. 
وقـد يتحـّول بعـض أنـواع القلـق إىل حالـة مرضيـة 
عصبـي  سـلوك  بصـورة  تظهـر  الشـخص،   عنـد 
متزايـد وشـد وتوتر مسـتمر، وهـذا يوّلـد يف النفس 
طاقـة  سـلبية عـىل الترفـات كافـة، وتؤثـر عـىل 

أنا كثري الـــــقـــلــق

التنمية البشرية
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الصحـة النفسـية للشـخص، وحينئٍذ حيتـاج األمر 
إىل التشـخيص والعـالج. وعىل كّل حـال فقد قّدم 
املختصـون جمموعٍة مـن الطـرق الصحيـة  الفّعالة 

القلق:  مـن  للتخلُّـص 
 أوالً:  كـي ال ُتغـِرق نفسـك يف بحر ميلء بمشـاعر 
حـدوث  دائـم  بشـكٍل  تتوقـع  أن  عليـك  القلـق 

األشـياء السـيئة يف حياتـك.
ثانيـًا: عليـك أن تسـعى الشـغال نفسـك بأمـوٍر 

جديـدة ُتلهيـك عـن التفكـري بالقلـق.
ثالثـًا: ننصحـك بـأن حتــرص عـىل القيـام ببعض 
األمـور التـي تسـاهم يف الرتفيه عن نفسـك كقراءة 

الكتـب الثقافيـة واألدبية 
رابعـًا: ننصحـك عزيـزي القارئ بـأن حترص عىل 

التقـّرب مـن أحـد أصدقائك أو أفـراد عائلتك
خامسـًا: يف حـال كنـت تعـاين مـن القلـق بسـبب 
بـأن  أو عائليـة عالقــة ننصحـك  مشـكلة مهنيـة 
حترص عىل اتاذ القــرار املناسـب بشـأنا دون أي 

تأجيـل أو تسـويف
سادسـًا:  مهـام كثـرت عليـك ضغـوط احليـاة 

ومشـاكلها الكثرية، عليك أن متنح نفسـك قـدرًا كافيًا 
مـن الراحـة واالسـرتخاء اليومي.

سـابعًا: لتتخلَّـص مـن مشـاعر القلـق ننصحـك بـأن 
تصـّور  وحـاول  حتبـه،  بصـوت  القـرآن  إىل  تسـتمع 

معانيـه.   
ثامنـًا:  عليك أن حتـر تفكريك فقط باألشـياء املمّيزة 
التـي هلا مسـاس مبـارش بحياتـك، واتـرك التفكري فيام 

يعنيك.     ال 
تاسـعًا: من الـرضوري أن تراقب أفـكارك وأن حترص 
عـىل التخلُّـص مـن كّل األفـكار املزعجة التي تسـبب 
لـك القلـق واالنزعـاج، وأن حتتفـظ فقـط باألفـكار 

اإلجيابيـة التـي تشـعرك بالسـعادة والراحة.
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الســـؤال  يتكـــرر  املوضـــوع  هـــذا 
عنـــه بـــني مـــدة وأخـــرى، ونحـــن نريـــد أن 
ـــن  ـــدًا ع ـــهلة بعي ـــة س ـــواب بطريق ـــح اجل نوّض
ـــح  ـــاج إىل توضي ـــي حتت ـــري الت ـــامت والتعاب الكل

أكثـــر، فنقـــول:
ـــدرس  ـــة أّن امل ـــب املدرس ـــم طال إذا عل

ـــإّن  ـــدرس، ف ـــدء ال ـــد ب ـــة عن ـــيأيت إىل احلص س
ـــىل  ـــري ع ـــه  أي تأث ـــس ل ـــر لي ـــذا األم ـــه هب علم
جمـــيء املـــدرس، أي: إّن املـــدرس إذا مل يـــرد 
ـــن  ـــه ع ـــب ال يمنع ـــم الطال ـــإّن عل ـــيء ف املج

ـــور. ـــدم احلض ع
مثـــال ثـــاٍن:   إذا علمـــُت أّن الشـــمس 
ســـوف تطلـــع غـــدًا مـــن املـــرشق الســـاعة 
ــه  ــس لـ ــي  ليـ ــإّن علمـ ــالً، فـ ــابعة مثـ السـ
أي  تأثـــري يف طلوعهـــا، وكـــذا لـــو علمـــُت 
بـــأّن الظـــامل ســـوف يقتـــل فالنـــًا ويســـجن 
ــإّن علمـــي ال أثـــر لـــه يف القتـــل  ــًا، فـ فالنـ
وال الســـجن، وال يعتـــربين النـــاس قاتـــالً أو 
ـــول  ـــاء املقت ـــي أولي ـــل، وال يطالبن ـــكًا للقات رشي

ــاص.   ــة أو قصـ بدّيـ
ـــة  ـــذه اجله ـــن ه ـــال  م ـــف احل وال خيتل
ــاد،  ــال العبـ ــاىل بأفعـ ــم اهلل تعـ ــبة لعلـ بالنسـ
ـــالً، وأّن  ـــا تفصي ـــم بأفعالن ـــبحانه يعل ـــه س فإّن
فالنـــًا ســـوف يقـــوم بالعمـــل الفـــالين مـــن 
ـــل  ـــه، ب ـــرار من ـــد وال باضط ـــربه أح دون أن جي
هـــو حيـــب أن يقـــوم هبـــذا العمـــل فيختـــار 
بإرادتـــه العمـــل والزمـــان واملـــكان، وأن 
البـــاري )جـــّل وعـــال( كـــام يعلـــم أفعالنـــا 
ـــا  ـــة وراء إقدامن ـــباب الكامن ـــم  األس ـــو يعل فه
ـــم  ـــام يعل ـــا، ك ـــا بإرادتن ـــاذا اخرتناه ـــا، ومل عليه
ــام  ــا  للقيـ ــي نملكهـ ـــدرات التـ ــع الق مجيـ

علم اهلل وأفعال اإلنسان

عقيدتي
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بالفعـــل. 
ـــري  ـــه تأث ـــس ل ـــم لي ـــك العل ـــن كّل ذل لك
ـــه كاًل  ـــب ل ـــث تنس ـــا بحي ـــىل أفعالن ـــارش ع مب

ـــًا. أو بعض
ــاة  ــاىل  يفيـــض احليـ ــم... إّن اهلل تعـ نعـ
ــم  ــام يعطيهـ ــه، كـ ــىل خملوقاتـ ــود عـ والوجـ
التـــي  باألعـــامل  القيـــام  عـــىل  القـــدرة 
تســـاعدهم يف أن يعيشـــوا براحـــة وأمـــان، 
لكـــن ذلـــك ال يســـلب منهـــم أي إرادة، وال 
خيتـــار هلـــم أفعاهلـــم، بـــل حتـــى أوامـــر اهلل 
تعـــاىل بالصـــالة والصيـــام وغريهـــا مـــن 
ـــاد  ـــإرادة العب ـــق ب ـــع ومتعّل ـــو تاب ـــف ه التكالي
ــْن  ــاس َمـ ــن النـ ــل أّن مـ ــم، بدليـ واختياراهتـ
خيتـــار العصيـــان وال يمتثـــل هلـــذه األوامـــر.

ـــذا  ـــق هب ـــر يتعّل ـــًى آخ ـــد معن ـــم، يوج نع
ـــر  ـــه تقدي ـــق اهلل ويقصـــد ب املوضـــوع وهـــو توفي
ـــه  ـــل، لكنّ ـــرك الفع ـــل أو ت ـــم الفع ـــروف تالئ ظ
كعلمـــه تعـــاىل ال دخـــل لـــه باختيـــار العبـــد 
ـــام  ـــاىل في ـــل إىل اهلل تع ـــب الفع ـــل، وال ُينس للفع

ـــد. ـــاره العب ـــو اخت ل
ـــي األب  ـــني يعط ـــبه  ح ـــر يش ـــذا األم ه
ــرف يف  ــوارد الـ ــه مـ ــاالً  ويعّلمـ ــده مـ ولـ
ـــد   ـــإّن هـــذا الول ـــدة، ف ـــة ومفي حاجـــات رضوري
ــا  ــد يرفهـ ــا، وقـ ــا يف مواردهـ ــد يرفهـ قـ
يف مـــوارد أخـــرى،  وهـــذا ال يســـتدعي لـــوم 
ـــي  ـــرف وه ـــروف ال ـــة ظ ـــىل هتيئ ـــد ع الوال
ـــه  ـــوم يتوج ـــوم كّل الل ـــل الل ـــال، ب ـــاء امل إعط

ـــح.   ـــري صحي ـــورد غ ـــا يف م ـــن إذا رصفه إىل االب
بالطاقـــة  ذلـــك  متثيـــل  ويمكـــن 
ـــد،  ـــادر التولي ـــن مص ـــج َم ـــي تنت ـــة الت الكهربائي
ــوارد  ــارون  مـ ــن خيتـ ــم َمـ ــاس هـ ــإّن النـ فـ
يف  الطاقـــة  تلـــك  وتوظيـــف  اســـتخدام  
هـــذا املجـــال أو يف غـــريه، فربـــام يســـتعملها 
قـــوم يف الصناعـــات املفيـــدة، كصناعـــات 
ـــام  ـــا، ورب ـــارة وغريه ـــة واإلن ـــد، والتدفئ التربي
ــب  ــل والتعذيـ ــرون يف القتـ ــتخدمها آخـ يسـ
وصناعـــات مـــرّضة باملجتمعـــات واألفـــراد، 
فـــإّن االســـتخدام غـــري الصحيـــح للطاقـــة ال 
ـــر  ـــاء وموّف ـــرتع الكهرب ـــىل خم ـــوم ع ـــي الل يلق
ـــك،  ـــل يف ذل ـــكر والفض ـــم الش ـــل هل ـــة، ب الطاق
الـــذي أســـاء  املســـتخدم  واللـــوم عـــىل 

ــار. االختيـ
ويف اخلالصـــة: نقـــول: إّن اهلل عليـــم 
ـــات،  ـــات وامللموس ـــن املحسوس ـــكّل يشء م ب
ولكـــن علمـــه هـــذا ليـــس لـــه دور يف صنـــع 
وإجيـــاد أفعـــال اإلنســـان،  بـــل هـــو -إي اهلل 
ـــن  ـــيتحّقق م ـــل س ـــذا الفع ـــم أّن ه ـــاىل- يعل تع
هـــذا العبـــد بإرادتـــه واختيـــاره، فهـــو تعـــاىل 
ـــل،  ـــيدفعه الفع ـــن س ـــم م ـــل، ويعل ـــم بالفع يعل
ـــال  ـــدق ب ـــق وص ـــم ح ـــو عل ـــى، وه ـــن، ومت وأي
شـــك أو ريـــب، ولكـــن صدقـــه ال يعنـــي أّن 
لـــه أي تأثـــري يف املعلـــوم وجـــودًا  أو عدمـــًا، 

بـــل للعبـــد أن يفعـــل أو ال يفعـــل.
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نحن نقص عليك

قصـة النبـي أيـوب، نوردهـا مـن كتـاب 
 ،الكاظـم اإلمـام  لسـان  عـىل  األنـوار  بحـار 

األوىل: احللقـة 
عـن أيب بصري قـال :سـألت أبا احلسـن املايض 
عـن َبليـة أيـوب التـي ُأبتـيل هبـا يف الدنيا ألي 
عّلـة كانـت؟ قال :لنعمـة أنعم اهلل عليه هبـا يف الدنيا 
وأدى شـكرها، وكان يف ذلـك الزمـان ال حيجـب 
إبليـس عـن دون العـرش، فلـاّم صعد ورأى شـكر 
نعمـة أيوب حسـده إبليـس فقال : يـا رب إن أيوب 
مل يـؤد إليـك شـكر هـذه النعمـة إاّل بـام أعطيتـه من 
الدنيـا، ولـو حرمتـه دنياه مـا أدى إليك شـكر نعمة 
أبـدًا، فسـلطني عـىل دنيـاه حتى تعلـم أّنـه ال يؤدي 
إليـك شـكر نعمة أبـدًا، فقيل لـه: قد سـلطتك عىل 
مالـه وولـده، قال: فانحـدر إبليس فلم ُيبـِق له  ماالً 
وال ولـدًا إاّل أعطبـه، فازداد أيوب هلل شـكرًا ومحدًا، 
فقال: فسـلطني عـىل زرعه يا رب، قـال: قد فعلت، 
فجـاء مع شـياطينه فنفخ فيه فاحرتق، فـازداد أيوب 
هلل شـكرًا ومحـدًا، فقال: يا رب. سـلطني عىل غنمه، 
فسـلطه عىل غنمـه فأهلكها فـازداد أيوب هلل شـكرًا 
ومحـدًا، فقـال: يـا رب سـلطني عـىل بدنه، فسـلطه 
عـىل بدنـه ما خـال عقلـه وعينيـه فنفـخ فيـه إبليس 

فصـار قرحـة واحـدة مـن قرنـه إىل قدمـه، فبقيَّ يف 
ذلـك دهـرًا طوياًل حيمد اهلل ويشـكره حتـى وقع يف 
بدنـه الدود، و كانـت ترج من بدنـه فريدها ويقول 
هلـا: ارجعـي إىل موضعـك الـذي خلقـك اهلل منـه، 
ونتـن حتـى أخرجه أهـل القرية مـن القريـة وألقوه 
عـىل املزبلة خـارج القرية، وكانت امرأتـه رمحة بنت 
يوسـف، تتصـّدق من النـاس وتأتيه بـام جتده. 
قال: فلام طـال عليه البـالء ورأى إبليس صربه 
أتـى أصحابـًا له كانـوا رهبانـًا يف اجلبال وقـال هلم: 
مـروا بنـا إىل هـذا العبـد املبتـىل فنسـأله عـن بليتـه، 
فركبـوا بغـاالً شـهبًا وجـاؤوا، فلـام دنوا منـه نفرت 
بغاهلـم من نتـن رحيـه، فقرنوا بعضـًا إىل بعـض، ثّم 
مشـوا إليه، وكان فيهم شـاب حدث السـن فقعدوا 
إليـه فقالـوا: يـا أيـوب لـو أخربتنـا بذنبك لعـّل اهلل 
كان هيلكنـا إذا سـألناه ومـا نرى ابتالءك هبـذا البالء 
الـذي مل يبتـِل به أحـد إاّل من أمر كنت تسـرته. فقال 
أيـوب: وعـّزة ريب إّنـه ليعلم أيّن ما أكلـت طعامًا إاّل 
ويتيـم أو ضعيـف يأكل معـي، وما عـرض يل أمران 

كالمهـا طاعـة هلل إاّل أخذت بأشـدمها عـىل بدين. 
بقّيـة الروايـة تـأيت يف العـدد القابل إن شـاء اهلل 

. ىل تعا
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َمـــْوُت الِعـــزِّ
خملوق،  كّل  عىل  والفناء  املوت  تعاىل  اهلل  كتب 
ِجنًّا أو حيوانًا أو غري  أو  إنسانًا أو ملكًا  سواء كان 
امْلَْوِت  َذاِئَقُة  َنْفٍس  ُكلُّ  قائل:  من  عزَّ  قال  ذلك، 
ُثمَّ إَِلْينَا ُتْرَجُعوَن)العنكبوت: آية 57(، وقال تعاىل: 
اجْلَاَلِل  ُذو  َربَِّك  َوْجُه  َوَيْبَقى  َفاٍن  َعَلْيَها  َمْن  ُكلُّ 
جممع  األمر  وهذا   ،)27-26 آية  ْكَرام)الرمحن:  َواإْلِ
الوجود  ينكر  الذي  حتى  البرش،  كّل  ِقبل  من  عليه 
اإلهلي، فهو مسّلم بأّن املوت قد ُكتب عىل اإلنسان 
املوت  نداء  تلبية  من  بّد  ال  وأّنه  خملوق،  كّل  وعىل 
آلخر  إنسان  من  يتمّيز  الذي  لكن  دعوته،  وإجابة 
املوت، وهل  آخر هو طريقة  لشعب  أو من شعب 
أّنا بسبب طبيعي أو بغري سبب طبيعي؟ وهل هو 
بإرادة اإلنسان أو بغري إرادته؟ فبعض الشعوب ال 
حيبذون املوت بسبب مرض أو حادث معنّي، وإّنام 
حيبون أن يموتوا أعزًة وشاخمني بمعركة أو قتال، فقد 
جاء عن قبائل البوندو )وهي قبائل تعيش يف والية 
أوريسا يف اهلند( أّنه من العار أن يموت الرجل من 
بّد عليه  أو حادث، ولكن ال  البوندو جّراء مرٍض 
عىل  دّل  إن  األمر  وهذا  معركة،  خالل  يموت  أن 
عامل  بمغادرة  يرغبون  ال  أّنم  عىل  يدل  فإّنام  يشء 

نافذة على العالم

دينهم  عن  بغض  وعّزة  وإقدام  بشجاعة  إاّل  الدنيا 
وانتامئهم، وهذا األمر له جذور إسالمية، وقد ندب 
إليه اإلسالم كثريًا، رشيطة أن يكون ذلك القتال أو 
َوَقاتُِلوا  املعركة يف سبيل اهلل وطاعته، قال تعاىل: 
ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا إِنَّ اهللَ اَل  يِف َسبِيِل اهللِ الَّ
اَل  تعاىل:  وقال  آية190(،  امْلُْعَتِديَن)البقرة:  حُيِبُّ 
ِر  َ الرضَّ ُأْويِل  َغرْيُ  امْلُْؤِمننَِي  ِمَن  اْلَقاِعُدوَن  َيْسَتِوي 
َل  َفضَّ َوَأنُفِسِهْم  ْم  بَِأْمَواهِلِ اهللِ  َسبِيِل  يِف  َوامْلَُجاِهُدوَن 
اْلَقاِعِديَن  َعىَل  َوَأنُفِسِهْم  ْم  بَِأْمَواهِلِ امْلَُجاِهِديَن  اهللُ 
َل اهللُ امْلَُجاِهِديَن  َدَرَجًة َوُكالًّ َوَعَد اهللُ احْلُْسنَى َوَفضَّ

َعىَل اْلَقاِعِديَن َأْجرًا َعظِياًم )النساء: آية 95(.
اإلسالم  بطل  لسان  عىل  جاء  ما  وحسبك 
املؤمنني  أمري  الّصارم  السيف  وصاحب  األوحد 
»أَلَْلُف   :طالب أيب  بن  عيل  املوحدين  وسيد 
َعىَل  َمْوٍت  ِمْن  َأْيرَسُ  ْأِس  الرَّ َعىَل  ْيِف  بِالسَّ َبٍة  رَضْ
فَِراٍش«)اإلرشاد، املفضل: ج1، ص238(، وهنا تتجىّل 
النفس الشجاعة ألمري املؤمنني وحبِّه لإلقدام 
وهي  اجلود  غاية  بأسمى  تعاىل  اهلل  يلقى  أن  عىل 

النفس.
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للتربيـة  مدرسـًا  يعمـل  أصدقائـي  أحـد  كان 
الرياضـة في مدرسـة إعدادية، وكنّـا نتواصل على 
األخبـار  ونتبـادل  االجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
والمواضيـع التـي تخّصنـا، وذات يـوم أرسـل لي 
رسـالة يقـول فيهـا: إّن أحـد الطلبـة فـي مدرسـته 
امتنـع أن يلعـب كـرة القـدم فـي درس الرياضـة 
بدعـوى أّنهـا من اللهـو  الـذي يبعدنا عـن األمور 

. ينية لد ا
وطلـب منّـي فـي الرسـالة أن نلتقـي ونذهـب 
إلـى رجـل ديـن ليسـأله عـن األلعـاب الرياضيـة 
المختلفـة، باعتبـار أّن مهنته متعّلقة بهـا، وأّن  هذا 
الطالـب قد نبهـه على أّن األلعاب البـّد أن تخضع 

الشـريعة. ألحكام 
وفعـاًل التقينـا، وذهبنـا إلى المسـجد في الحي 
الـذي أسـكن فيـه، والتقينـا بالشـيخ بعـد صـالة 
الجماعـة، فسـأله المـدرس، شـيخنا، أنـا مـدرس 
عـن  األسـئلة  بعـض  وعنـدي  رياضيـة،  تربيـة 

األلعـاب التـي هـي تتعّلـق بمهنتـي؟
قـال الشـيخ: أنـا بخدمتـك يـا أخـي اسـْل بارك 

بك. اللـه 
األلعـاب  القـدم هـي  إحـدى  المـدرس: كـرة 
الرياضيـة التـي يمارسـها عـدد كبيـر مـن الشـباب 
وتنفـق عليهـا مبالـغ ضخمـة، ويلعبها النـاس لعّدة 

أغـراض:
أ- إّما لّلهو والمتعة وقضاء الوقت.

ب- وإّما للحصول على األموال والشهرة.
ج- أو لغـرض تنشـيط الجسـم والحصول على 

اللياقة.
فما هو حكمها حسب هذه األغراض؟ 

كـرة  لعبـة  ممارسـة  تحـرم  ال  الشـيخ:  أجـاب 
القـدم مـن دون مراهنـة سـواًء كان الغـرض منهـا 
الترويـح عن النفس أم تنشـيط الجسـم أم الحصول 
علـى الجوائـز المخّصصـة للفائزيـن أم نحـو ذلك، 
ولكـن البـّد مـن مراعـاة أن ال تؤثر ممارسـتها على 

عناقيد
 املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

األلعاب الرياضية
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أداء الواجبـات الدينيـة وأيضـًا ينبغي اغتنـام العمر 
التـي  الطاقـات  وإهـدار  الوقـت  تضييـع  وعـدم 
وهبهـا اللـه تعالـى لإلنسـان فـي غيـر األغـراض 

الدينيـة أو العقالنيـة النافعـة.
القـدم(  )كـرة  الرياضـة  هـذه  إّن  المـدرس: 
مـا  والكبـار وغالبـًا  الشـباب والصغـار  يمارسـها 
يتزامـن وقـت ممارسـتها مع وقـت بدايـة فريضتي 
إذا  فضـل  مـن  لهمـا  مـا  مـع  والعشـاء  المغـرب 
تـم أداؤهمـا فـي أول الوقـت، فهـل يترتـب علـى 

إثـم ؟ اللعـب  تأخيرهـا ألجـل 
الشـيخ: تأخيـر الصالة عـن أول وقتهـا وإن لم 
يكـن حرامًا ولكـن يفـّوت المكّلف بذلـك فضيلُة 
أول الوقـت، وقـد عـّد ذلك فـي بعـض النصوص 

المروّيـة عـن أهل البيـت تضييعـًا للصالة.
الشـرعي  الموقـف  هـو  مـا  المـدرس: 
لممارسـة األلعـاب الرياضيـة القتاليـة، كالمالكمة 

؟ عـة ر لمصا ا و
الشـيخ: ال يجـوز مـن األلعـاب الرياضيـة مـا 
يكـون خطـرًا علـى حيـاة الالعبيـن أو يعّرضهـم 
لضـرر شـديد كمـا فـي بعـض أنـواع المالكمـة، 

ويجـوز إن لـم يكـن فيـه ضـرر بليـغ.
المـدرس: ما هـو الموقـف الشـرعي للعاملين 
فـي الصحافة الرياضيــة مـن محرريـن مصورين؟

الشـيخ: ال بـأس بعملهـم مـا لـم يشـتمل على 
محـّرم كالترويـج لأللعـاب المحّرمـة ونحو ذلك.
المـدرس: مـا هـو الموقـف الشـرعي الرتـداء 

الالعب المالبـس الرياضية القصيرة )الشـورت(؟
الشـيخ: يجـوز ذلـك فـي حـّد ذاتـه لالعبيـن 

الرجـال.
المـدرس: مـا رأي سـماحتكم برياضـة كمـال 

األجسـام كرياضـة فقـط؟
الشـيخ: تجـوز فـي حـّد ذاتهـا وربمـا تحـرم 
لجهـات ُأَخـر كما لـو كان فيها مخاطـرة بالحياة أو 
باألعضـاء وتجـب مراعاة السـتر الواجـب ويجوز 
كشـف ما عـدا العورة إن لـم يكن أمام النسـاء ولم 

يكـن بهـدف إلقـاء المرأة فـي النظـر المحّرم.
المـدرس: اتحـاد رياضـي يريد أن ينّظـم بطولة 
فيـه إلحـدى األلعـاب، هـل يعتبـر وضـع مبلغ من 
المـال كجائـزة واإلعالن عنهـا قبـل المباريات من 

المراهنات؟
الشـيخ: تخصيـص الجائزة من الجهـة المنظمة 

للمبـاراة للطـرف الفائـز ال بأس به في حـّد ذاته.
ضمـن  خلـت  )البيليـارد(  لعبـة  المـدرس: 
مـدارس  ولهـا  الرسـمية،  العالميـة  األلعـاب 
حكـم  ومـا  بهـا،  خاصـة  وتأهيـالت  وتدريبـات 

وشـرائها؟ بيعهـا،  و  لعبهـا،  
الشـيخ: ال يجـوز مـع الرهـان بـل وبدونه على 
األحـوط وجوبـًا، وال يجـوز بيعهـا وشـراؤها فـي 

الفرض.
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هنـاك عبـادات شـعائرية كالصـالة، والصوم، 
واحلـج، والـزكاة، وهنـاك عبـادات تعاملية، ومن 
هـذه العبـادات التعامليـة هـي صلة الرحـم؛ فإّنا 
عبـادة جليلـة، ومـن أفضل مـا ُيتقّرب هبـا إىل اهلل 
تعـاىل، وهـي كنايـة عـن اإلحسـان إىل األقربـني 
مـن ذوي النسـب واألصهـار، والتعطـف عليهم 
بعـدوا  وإن  ألحواهلـم  والرعايـة  هبـم،  والرفـق 
وأسـاؤا، وقطـع الرحـم ضـّد ذلـك، وأّن أدنـى 
عمـل يقوم به املسـلم لصلـة أرحامه مـع اإلمكان 
أو  هبـم،  فيلتقـي  يزورهـم  أن  هـو  والسـهولة، 
بعـد. مـن  ولـو  بالسـؤال،  أحواهلـم  يتفقـد  أن 

الكاشـاين: ج5، ص503(. الفيـض  )ينظر:الـوايف، 

حكم صلة الرحم 
يف  واجبة  الرحم  صلة  كون  يف  شك  ال 
هلا  ملا  ومسلمة،  مسلم  كّل  عىل  املقدسة  الرشيعة 

أي بني

ورد  لذا  واملجتمع؛  الفرد  عىل  العجيبة  اآلثار  من 
تعاىل: قوله  يف  الكريم  القرآن  يف  وجوهبا   دليل  
ِذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اهلل بِِه َأْن ُيوَصَل َوخَيَْشْوَن  ﴿َوالَّ
آية21(  )الرعد:  َساِب﴾  احْلِ ُسوَء  َوخَيَاُفوَن  ُْم  َرهبَّ
بِِه  َتساَئُلوَن  ِذي  الَّ اهلل  ُقوا  ﴿َواتَّ ذكره:  جّل  وقوله 
آية  )النساء:  َرِقيبًا﴾  َعَلْيُكْم  كاَن  اهلل  إِنَّ  واألَْرحاَم 
1(. وغريمها من اآليات، ويف السنة الرشيفة، فقد 

اهلل  )سالم  الكرام  بيته  وأهل   الرسول حّث 
عليهم( عىل االلتزام هبا، فقال: »َمن كاَن ُيْؤِمُن 
َرمِحَُه«.)صحيح مسلم بن  َفْلَيِصْل  باهلل والَيوِم اآلِخِر 

احلجاج: ج8، ص8(.

فضل صلة الرحم 
قال نبّينا الكريم حممد: »إنَّ أعَجَل اخلرَِي  ·

ج2،  الكليني:  ِحم«.)الكايف،  الرَّ ِصلُة  َثوابا 
ص152(.

صــلة الــرحم 
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اْلُعُمِر«.  · يِف  َتِزيُد  ِحِم  الرَّ »ِصَلَة   :قال
)سلوة احلزين، قطب الدين الراوندي: ص125(. 

َأْرَحاَمُكْم  · »ِصُلوا   :املؤمنني أمري  قال 
وتعاىل:  سبحانه  اهلل  يقول  بِالتَّْسِليِم،  َوَلْو 
واألرحام  به  تساءلون  الذي  اهلل  واتقوا 

إنَّ اهلل كان عليكم رقيبا﴾«.)الكايف، الكليني: 
ج2، ص155(.

ِحِم  · الرَّ »ِصَلَة   :الصادق اإلمام  قال 
يِف  َمنَْسَأٌة  َوِهَي  اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  َساَب  احْلِ ُن  هُتَوِّ
ْيِل  وِء؛ َوَصَدَقُة اللَّ اْلُعُمِر، َوَتِقي َمَصاِرَع السُّ
قطب  احلزين،  «.)سلوة  بِّ الرَّ َغَضَب  ُتْطِفُئ 

الدين الراوندي: ص126(.

َقٌة بالعرش  · ِحُم ُمَعلَّ قال أبو جعفر: »الرَّ
َمْن  َواْقَطْع  َوَصَلنِي  َمْن  ِصْل  اللَُّهمَّ  تقول: 
املجليس:  تقي  حممد  املتقني،  َقَطَعنِي«.)روضة 

ج9، ص411(.

األرحاِم  · »ِصَلُة  قال:   اهلل عبد  أيب  عن 
وَتْرَفُع  األموال  َوُتنْجى   األعامل  ُتَزّكي 
ُ احِلساُب وُتنسى  يف األجل«. الَبلوى  وُتَيرسَّ

)املصدر السابق(.

ُحكم قطيعة األرحام
قطيعـة  عـن  وتعـاىل  سـبحانه  اهلل  نـى  قـد 
الرحـم، فقـال يف حمكـم كتابـه الكريـم: ﴿َفَهـْل 
ْيُتْم َأْن ُتْفِسـُدوا يِف اأْلَْرِض َوُتَقطُِّعوا  َعَسـْيُتْم إِْن َتَولَّ
ُهـْم  َفَأَصمَّ اهلل  َلَعنَُهـُم  ِذيـَن  الَّ ُأوَلِئـَك  َأْرَحاَمُكـْم 

.)23  - آيـة22  َأْبَصاَرُهْم﴾)حممـد:  َوَأْعَمـى 

الَبيـِت  أهـَل  »إنَّ   :عـيل اإلمـام  وقـال 
َلَيجَتِمعـوَن وَيَتواَسـوَن وُهـم َفَجـَرٌة َفرَيُزُقُهـُم اهللُ 
قـوَن وَيقَطـُع  َلَيَتَفرَّ ، وإنَّ أهـَل الَبيـِت  َعـزَّ َوَجـلَّ
َبعُضُهـم َبعضا َفَيحِرُمُهـُم اهللُ وُهم أتِقيـاُء«. )بحار 

ص137(. ج71،  املجلـيس:  األنـوار، 

قـال:  أّنـه   الباقـر اإلمـام  عـن  وروي 
: َثـاَلُث ِخَصـاٍل اَل َيُمـوُت  »يِف ِكَتـاِب َعـيِلٍّ
اْلَبْغـُي،   : َوَباهَلُـنَّ َيـَرى  َحتَّـى  َأَبـدًا  َصاِحُبُهـنَّ 
اهللَ  ُيَبـاِرُز  اْلَكاِذَبـُة  َواْلَيِمـنُي  ِحـِم،  الرَّ َوَقطِيَعـُة 
ِحـِم،  الرَّ َلِصَلـُة  َثَوابـًا  الطَّاَعـِة  َأْعَجـَل  َوإِنَّ  هِبَـا، 
ـارًا َفَيَتَواَصُلـوَن َفَتنَْمـى  َوإِنَّ اْلَقـْوَم َلَيُكوُنـوَن ُفجَّ
اْلَيِمـنَي  َوإِنَّ  َأْعاَمُرُهـْم،  َفَتـْزَداُد  وَن  َوَيـرَبُّ َأْمَواهُلُـْم 
َيـاَر َباَلِقَع ِمْن  ِحِم َلتـَذَراِن الدِّ اْلَكاِذَبـَة َوَقطِيَعـَة الرَّ

ص347(. ج2،  الكلينـي:  )الـكايف،  َأْهِلَهـا« 
ذلـك  كان  لـو  حتـى  الرحـم،  قطيعـة  حتـرم 
الرحـم قاطعـًا للصلـة تـاركًا للصـالة، أو شـاربًا 
للخمـر، أو مسـتهينًا ببعض أحـكام الدين، كخلع 
معـه  جيـدي  ال  بحيـث  ذلـك  وغـري  احلجـاب 
الوعـظ واإلرشـاد والتنبيـه بـرشط أن ال تكـون 
تلـك الصلـة موجبـة لتأييـده عـىل فعـل احلـرام.
ُقـوا احلالَِقَة،فإّنا  وقـال أبـو عبـد اهلل: »اِتَّ
جـاَل، قلُت: و مـا احلالقُة؟ قـاَل: َقطيَعُة  مُتِيـُت الرِّ
ج9،  املجلـيس:  تقـي  حممـد  املتقـني،  ِحِم«.)روضـة  الرَّ

ص414(.
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وبقيت  معالجتها  صعبت  التي  القضايا  من 
مثارًا للجدل على مرِّ العصور واألزمنة هي قضية 
وتأتي  شرط،  أو  قيد  أّي  من  التحّرر  أو  الحرية 
التعاليم  تعارض  بسبب  القضية  هذه  صعوبة 
األرضية،  التعاليم  مع  السماوية  واإلرشادات 
القوانين  تلك  هي  األرضية  بالتعاليم  ونقصد 
والتي  المادية  األنظمة  سنّتها  التي  والتعاليم 
برزت على أيدي أصحاب النظريات والفلسفات 
المادية المناوئة للتعاليم السماوية، ويبدو أّن هذا 
الصراع ال ينقضي أبدًا، بل إّن نداءات التحّرر من 
القيود في عصرنا الحالي يكاد يكون هو الاّلعب 
كثير  تخّلي  بسبب  الساحة!  في  والبارز  األساس 
المشّرفة،  اإلسالمية  هويتهّن  عن  المسلمات  من 
واالنسياق  األعمى،  التقليد  مهاوي  في  فانزلقَن 
وراء الثقافات األجنبية التي فتحت أبواب الحرية 

المطلقة أمام المرأة.
وهنا ينبغي التنّبه إلى كون قضية تقييد المرأة 
بالحجاب، أو حرمة تكوين العالقات العاطفية، أو 
حرمة االختالط والتفاكه مع األجنبي، أو غيرها من 
مأخوذ  قضية  هي  بالمرأة؛  المخصوصة  األحكام 
إيمان  فبعد  فيها،  للحرية  مجال  ال  )التقييد(  فيها 
التسليم ألحكامه  تعالى ورسله، وبعد  بالله  العبد 

وتشريعاته، وأن الله هو الخالق والعالم بخلقه بكّل 
أو  تنفعه،  التي  بالمصالح  العالم  وهو  التفاصيل، 
المفاسد التي تضره، ال يكون للعبد مجاٌل إلعمال 
عقله وهواه مقابل تلك التشريعات، فالمرأة قد ُأخذ 
في وجودها هو التقييد بتلك األحكام، نظير الصيام 
والخمس  الزكاة  أو  العطش،  أو  بالجوع  المقيد 
الكد  عناء  بعد  والعطاء  البذل  فيهما  ُأخذ  اللذين 
األرواح  زهق  فيه  ُأخذ  الذي  الجهاد  أو  والكسب، 
التي  التشريعات  بقّية  وهكذا  تعالى،  الله  سبيل  في 
قّيدت اإلنسان المؤمن بأحكام خاصة ال يجوز له أن 
فالمرأة  المحدود،  وفقًا إلدراكه  يتركها  أو  يخالفها 
يمكنها  ال  وبكتبه  وبرسله  تعالى  بالله  إيمانها  بعد 
وزينتها  عالقاتها  في  المطلقة  الحرية  إلى  المصير 
وما شاكل ذلك، ولها الحّق في السؤال عن عّلة أو 
الشرع  أجاب  وقد  التقييدات،  تلك  تشريع  حكمة 
ورائها،  من  الحكمة  وأبان  تفصياًل،  عنها  المقّدس 
وقد كشف واقع التحّرر المطلق خطأ وبطالن هذا 
فلم  المادية،  األنظمة  له  دعت  الذي  السيئ  المبدأ 
والتحلل  السفاح  إاّل  له  الداعية  الدول  منه  تجني 
وضياع األسرة، فهل راجعت المرأة المسلمة نفسها 
وأعادت حساباتها مع الله تعالى؟ وأن الفوز بنظام 

السماء ال بنظام المادية والتحرر المطلق.

القوارير

ُحّريٌَّة ُمْطَلَقٌة َأْم ُمَقّيَدٌة؟
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قراءة في كتاب

كتاب المحاسن

بن  محمد  بن  أحمد  جعفر،  أبو  المؤلف: 
وهو  ق(.  هـ   274 سنة  البرقي)المتوّفى  خالد 
بينهم  كتابه  وُيعرف  الشيعة،  علماء  كبار  أحد 

باسم »محاسن البرقي«.
لتعريف بالكتاب:

الكتب  أفضل  من  المحاسن  كتاب  يعّد 
الشيعية الروائية مكانة واعتبارًا فقد عّده بعٌض 
المصادر  من  وهو  األربعة.  الكتب  مرتبة  في 
اإلسالم  ثقة  تأليف  الكافي،  لكتاب  المهمة 
روايات  المحاسن  عن  روى  فقد  الكليني 
عن  بعيدة  سهلة  بلغة  كتب  والكتاب  عديدة. 
ال  والتي  المعاني   العميقة  الروايات  ذكر 
الدقيق،مضافًا  االختصاص  ذوي  إاّل  يفهمها 
إلى أّنه يورد في موضوع الرواية أكثر من رواية  
بعضها يشرح بعضًا، وقد نّوع أبواب كتابه هذا 
وهو  الحياة،  مناحي  جميع  على  تشتمل  حتى 
ما  كّل  في  جامع  موسوعي  كتاب  الحقيقة  في 
يخص جوانب الحياة وتعامالت اإلنسان فيها 

عليه  باالطالع  والمثقفين  الشباب  وننصح 
شؤون  في  معرفية  برحلة  يكون  ما  أشبه  ألّنه 

اإلصالح والهداية والتبصر المجتمعي.
أبواب الكتاب

1- كتاب األشكال والقرائن.
2- كتاب ثواب األعمال.

3- كتاب عقاب األعمال.
4- كتاب الصفوة والنور والرحمة.

5- كتاب مصابيح الظلم.
6- كتاب العلل.
7- كتاب السفر.

8- كتاب المآكل.
9- كتاب الماء.

10- كتاب المنافع.
11- كتاب المرافق.

بما  متنوعة  الكتاب  أبواب  فإّن  ترى  وكما 
يغطي جواب الحياة اإلنسانية دينًا ودنيا.
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مساحة ود

أراد أستاذ لغة عربية أن يخطِب فتاة.. فكتب ألبيها :
أيا عّماه.. يشرفني أن أمد يدي لكي أحظى بكريمتكْم... وأن تعطوننا وعدًا أتينا الله به داعينا.

فإن وافقتم عّماه فدعنا نفّصل المهَر تفصياًل....وخير البرِّ عاجله ونحن للبرَّ راجينا
فقال :

أيا ولدي... لنا الشرف، فنعم األهل َمْن رباك، ونعم العلم في يمناك، وإّن العلم يغنينا
وأّما المهر يا ولدي... فال تسأل ألننّا نشتري رجاًل وليس المال يعنينا

ولكن هكذا العرف يا ولدي...وإّن العرف يحميكم ويحمينا
فمئة ألف مقّدمها وأربعون مؤخرها... وضع في البنك للتأمين خمسينا

وبيت باسمها حسن وملبوس من الياقوت يأتينا
و أّما العرس يا ولدي ففي باريس يكفينا

فإن وافقت باركنا... وقال الحاضرون آمينا
فقال له : أيا عّماه

هذي الُبنية حّمضها وخّللها.. وضعها فوق رف البيت زيتونا
فلو بيدّي ربع المهر لكنت اليوم قارون.

رأى أحُد خدِم سيبويه حباًل قد طّوق حمار سيبويه وكاد يخنقه، فذهب مسرعًا ليخبره قائاًل له: يا سيدي، 
تلفلف الحبل في رقبة الحمار. فقال سيبويه: يا بليد، قل: ُلفَّ الحبُل حول رقبة الحمار. فقال الخادم: لكن 

يا سيدي، أدرك الحمار قبل أن يموت. فقال سيبويه: يا بليد، لموت الحمار خيٌر من موت اللغة العربية.!!
أبيات في الثقيل.

سقط الثقيل من السفينة في الدجى       فبكى عليـه رفــاُقه وترّحــموا
حتى إذا طلــع الصــباح أتــت به        نحــو السفينة موجـــة تتقــّدم
قــالت خذوه كمـا أتاني ســـالمًا        لـــم أبتلـــعه ألّنه الُيهَضـــم

خطوبة مدرس اللغة العربية

طرفة نحوية.... و عبرة واقعية
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وفاة السيدة فاطمة المعصومة

على رواية


