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لدار  ووصول  عبور،  دار  الدنيا  احلياة  تعّد 
وال  فيها  موت  ال  التي  ـ  اآلخرة  ـ  واخللود  القرار 
وجيتهد  يعمل  أن  املسلم  عىل  والواجب  فناء، 
بعد  أشجاره  ثامر  الفّلح  يقتطف  كام  لتحصيلها، 
اإلنسان  وكذا  ومداراهتا،  سقيها  يف  وعناء  جهد 
املتقي حيّصل ثمر جهده وسعيه يف احلياة الدنيا بأّن 

له اآلخرة فالدنيا مزرعة اآلخرة كام قيل.
فكيف أجعل ُجّل مّهي اآلخرة، وُأهّيئ نفيس 

للستعداد هلا؟
اإلنسان،  خلق  قد  سبحانه  اهلل  أّن  نعلم 
وأهداف  عظيمة،  لغايات  األرض  يف  واستخلفه 
ْنَس  نَّ َواإْلِ سامية، منها قوله تعاىل: َوَما َخَلْقُت اْلِ

إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن)الذاريات: آية 56(.
نعمه،  وشكر  رّبه  عبادة  يف  العبد  فإخلص 
نواهيه  واجتناب  بحدوده  وااللتزام  أوامره  وإقامة 
غاية املقصود وامُلنى، وتبعًا لذلك ينال العبد ثواب 
اآلخرة،  يف  اإلجيابية  بالنتائج  الدنيا  هذه  يف  أعامله 
َوَعِمُلوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ ُيْدِخُل  اهللَ  إِنَّ  تعاىل:  فقال 
تَِها اأْلَْنَاُر..)سورة  ِري ِمْن َتْ احِلَاِت َجنَّاٍت َتْ الصَّ
حممد: آية 12(، ال كاملنكرين ممن استجابوا ألهوائهم 
فيهم:  تعاىل  فقال  األنعام،  تفعل  كام  وملذاهتم 
َتْأُكُل  َكاَم  َوَيْأُكُلوَن  َيَتَمتَُّعوَن  َكَفُروا  ِذيَن  ..َوالَّ

 ،)12 آية  حممد:  ُْم)سورة  هلَّ َمْثًوى  َوالنَّاُر  اأْلَْنَعاُم 
يف  اإلنسان  إلعامل  نتيجة  احلالني  بكل  فاآلخرة 
الدنيا، والفرق بينهام إّما اخللود يف النعيم أو اخللود 
املرء نفسه هتيئة كلية لآلخرة  ُيّيئ  الحيم، ولكي 
عليه أن ال يوغل بالدنيا الزائلة عىل حساب  اآلخرة 
الدائمة وكذا العكس، كأن يستأثر بأحد الطريقني 
 الباقر اإلمام  فعن  اآلخر،  حساب  عىل 
آِخَرَتُه  َوال  آِلِخَرتِِه  ُدْنَياُه  َتَرَك  َمْن  ِمنَّا  قال:»َلْيَس 

لُِدْنَياُه« )الوسائل، العاميل: ج12، ص49(.
الدنيا  ترك  بدون  اآلخرة  مّهي  ُجّل  وألجعل 
وهو  هلل،  املسلم  حّب  هو  بسيط،  أمر  خلل  من 
تعاليم  املحّب  خيالف  ال  فبه  التوجهات،  أرقى 
به  وتنتهي  القلوب،  أمراض  تعالج  وبه  حمبوبه، 
تشّعب  ما  متى  النقي  فاملسلم  النفوس،  نزعات 
يف  سعى  وحركاته  وسكناته  خلجاته  يف  اهلل  حّب 
تتقّوم  وبذلك  وعمٍل،  وفعٍل  قوٍل  بكّل  مرضاته 
آخرته ودنياه فيفوز بكليهام، عندها جيزل عليه رّبه 
والسعادة،  والصحة،  العمر،  يف  والربكة  بالعطاء 
ويف  الدنيا  نِعم  من  وغريها  واألوالد،  واألموال 

اآلخرة أضعافًا مضاعفة أوهلا اخللود.

قضية ورأي

ُجلَّ هّمي اآلخرة
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قطاف

حديث املنزلة وغزوة تبوك 
ألمري   النبي قول  أّن  علی  املسلمون  اتفق 
أخي  َتكوَن  أن  َترىض  َأما  »يا عيّل!   :املؤمنني
ُه  َأنَّ إاّل  ُموَسى،  من  َهاُروَن  بَِمنِْزَلِة  أخوَك،  وأَنا 
الهاد،  عن  به  حباه  وسامًا  كان  َبْعِدي«  َنبِيَّ  اَل 
ألّن  )9هـ(؛  تبوك  بغزوة  يشارك  مل   فإنه
النبي أمره أن يبقی يف املدينة، علاًم منه بام ينوي 

املنافقون من العبث والفساد يف املدينة. 
ابن  خّلف   إّنه املنافقون  قال  الفتنة  ولزرع 
عّمه تثاقًل منه، فأمخد النبي هذه الفتنة وقال: 
»كذب املنافقون يا عيّل! َأما ترضی أن تكون أخي 
أّنه ال  إاّل  وأنا أخوك، بمنزلة هارون من موسی، 
ص   ،1 ج  القمي:  القمي،  تفسري  بعدي«.)ينظر:  نبّي 

.)292

هكذا تكّلم الذي )ال ينطق عن اهلوى( ليهدم 
الشبهات، ويقرر الرتجيح بني األعامل، وأّن طاعة 
الهاد  من  وأوىف  وأفضل  أوىل   ورسوله اهلل 
مع   األمحد املصطفى  فسلوك  األعامل،  وبقّية 
املرتىض الرَض طيلة حياته ال يرشدنا إال أن 
خيتار له أمرًا، وثّمة أمر أوىل منه باألجر والثواب 

واملنزلة.
بل جيمع له ثواب وجزاء األمرين، وليس ذلك 

عىل اهلل وال عىل النبي بعسري.

واجب  هو   اهلل رسول  أمر  هو  حيث  فمن 
االمتثال والطاعة.

من  وهو  املدينة،  بحفظ  كّلفه  إّنه  حيث  ومن 
أمهية  أكثر  ربام  بل  اهلل،  سبيل  يف  الهاد  صنف 
ومنفعة للدين واملسلمني من جهاد السيف خارج 

املدينة.
مجيع  ووهبه  منازله،  مجيع  أنزله   إّنه ثّم 
سوى   موسى من  هارون  كان  كام  مقاماته، 

النبوة.
فأين الهاد من هذه املقامات النبوية.

وليس معنى هذا الكلم أّن منزلة الهاد منزلة 
تعاىل  واهلل  كيف  تعاىل،  اهلل  عند  ضعيفة  أو  دنيا 
َغرْيُ  امْلُْؤِمننَِي  ِمَن  اْلَقاِعُدوَن  َيْسَتِوي  الَّ  يقول: 
ْم  بَِأْمَواهِلِ اهلل  َسبِيِل  يِف  َوامْلَُجاِهُدوَن  ِر  َ الضَّ ُأوِل 
ْم َوَأنُفِسِهْم  َل اهلل امْلَُجاِهِديَن بَِأْمَواهِلِ  َفضَّ

ج
َوَأنُفِسِهْم

معنى  لكن   ،)95 َدَرَجًة)النساء:  اْلَقاِعِديَن  َعىَل 
اهلل  طاعة  من  ناشئة  الهاد  منزلة  أّن  الكلم 
ورسوله، وعندما يأمر النبي أحد املسلمني 
بوظيفة ُأخرى يف وقت الهاد، معنى ذلك أّن هذا 
املأمور ليس وظيفته الهاد حاليًا، بل وظيفته طاعة 
أمر النبي، وهبذا املناط تكون وظيفته أعىل من 

رتبة الهاد يف حّقه. 
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حكمة علوية

ْع بِِه َنَسُبُه« قال أمري املؤمنني: »َمْن َأْبَطَأ بِِه َعَمُلُه َلْ ُيْسِ

ــق  ــد يف طريـ ــل وجهـ ــرية عمـ ــاة مسـ احليـ
النجـــاح، وغـــري ذلـــك تراجـــع وتقهقـــر أمـــام 
واجـــب اإلنســـان  تـــاه نفســـه وجمتمعـــه؛ ألّن 
ــن  ــاح، وَمـ ــل والنجـ ــاة يف العمـ ــدارة احليـ جـ
ينجـــح خيتـــار الصـــواب ومنطـــق العقـــل، 
ــون  ــك يكـ ــري ذلـ ــار  غـ ــل، أو خيتـ ــن يفشـ وَمـ
قـــد اختـــار غـــري طريـــق الســـعادة والنجـــاح، 
ـــل،  ـــز بالكس ـــل والعج ـــاح بالعم ـــرن النج ـــد ق فق
ــد أّن  ــني يؤكـ ــري املؤمنـ ــد أّن أمـ ــا نجـ وهنـ
ـــق  ـــي وتقي ـــاح والرق ـــل النج ـــم عوام ـــل أه العم
ــك- ــق ذلـ ــريه لتحقيـ ــع غـ ــب، وال ينفـ املطالـ
باعتبـــار أّن اهلل واهـــب العطايـــا قـــد أكـــد أّنـــه 
ـــهم   ـــا بأنفس ـــريوا م ـــى يغ ـــوم حت ـــا بق ـــرّي  م ال يغ
ـــي، أو  ـــز اجتامع ـــن رم ـــاس اب ـــد الن ـــون أح - فك
ـــه  ـــه أمهيت ـــا ل ـــك مم ـــري ذل ـــري، أو غ ـــي، أو فك دين
ــة يشء،  ــه احلقيقـ ــن وجـ ــرّي مـ ــًا ،ال يغـ جمتمعيـ
ــه  ــح  نجاحـ ــه، فالناجـ ــكلٍّ عملـ ــى لـ ــل يبقـ بـ

ــرتم  ــار حيـ ــه اعتبـ ــبه وإن كان لـ ــه، ال بنسـ بعملـ
ـــه  ـــن وضع ـــك م ـــزز ذل ـــن ال يع ـــه، لك ـــه ل صاحب
ـــة يشء؛  ـــريه واحلقيق ـــام ضم ـــه أم ـــه لنفس واحرتام
ـــد  ـــأل، وق ـــه ُيس ـــام اهلل، وعن ـــه أم ـــكلٍّ عمل ألّن ل
ِذيـــَن  َـــا الَّ خاطـــب اهلل عبـــاده بقولـــه:  يـــا َأيُّ
ـــلَّ  ـــن َض ـــم مَّ ُك ـــُكْم  اَل َيُضُّ ـــْم َأنُفَس ـــوا َعَلْيُك آَمنُ

.)105 اْهَتَدْيُتْم)املائـــدة:  إَِذا 
ـــِه   ـــًا َفِلنَْفِس ـــَل َصاحِل ـــْن َعِم ـــًا: َم ـــال أيض وق
ـــل  ـــم عم ـــة : 15(، نع ـــاَء َفَعَلْيَها)الاثي ـــْن َأَس َوَم
ـــوم  ـــل يق ـــبه ف ـــا نس ـــط، أّم ـــه أو يب ـــو ب ـــرء يعل امل
مقـــام العمـــل لإلنســـان، والعـــربة مَلـــن ســـبق 
بعلـــم أو عمـــل، وبقـــَي ذكـــره خمّلـــدًا، ورشفـــه 
ــة  ــاب املعرفـ ــه خطـ ــه، إّنـ ــني أقرانـ ــًا بـ ناصعـ
ـــق  ـــني ينطل ـــري املؤمن ـــد أم ـــة عن ـــاء الثقاف وبن
ـــدة  ـــات بعي ـــىل صف ـــامد ع ـــذات، ال باالعت ـــن ال م

ـــار. ـــل واالختي ـــامل العم ـــن ع ع
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تقيق  اإلنسان  لدى  األساسية  احلاجات  من 
طرق  ومن  واالجتامعي،  النفيس  وسطه  يف  ذاته 
تقيق الذات التأثري عىل اآلخرين، وكسب املقبولية 
يف قلوب ومشاعر الناس، ويسعى الكثري إىل تقيق 
هذا األمر املهم يف حياهتم،  ليرتكوا أثرًا طيبًا حممودًا 
كّل  نفس  ويف  فيه،  يكونوا  أن  يمكن  مكاٍن  كّل  يف 
وهذا  املناسبات،  خمتلف  يف  به  يلتقون  شخٍص 
بعض  وتطبيق  ودراسة  تنظيم  عن  كان  كّلام  األمر 
األساليب والطرق واخلطوات كان احتامل حصوله 
حسنة،  قدوة  بعٌض  يكون  وربام  وأسهل،  أقرب 

ومثاالً ُيقتدى به يف التأثري عىل غريه.
كيف أؤثر عىل اآلخرين:

مع  التعامل  يف  هبا  القيام  يمكن  خطوات  عّدة 
نفوسهم،  يف  التأثري  من  عالية  نسبة  لتحقيق  الناس 

وتصيل املقبولية تاه اآلخر:
تنب قول الكلم السلبي الذي ال يرضاه   -1
بل  حقيقة،  كان  لو  حتى  سامعه،  ويمّج  املقابل، 
احلقائق  بيان  وطريقة  اإلجيايب،  األسلوب  اختيار 
بالنحو الذي جيعل السامع ذا ثقة بتعبريك، حتى لو 

كنت يف مقام النقد والتوجيه. 
يصدر  ما  عىل  الصرب  بصفة   التحيّل   -2
ذلك  عىل  واملحافظة  مواقف،  من  اآلخرين  من 
أوقات  باحلكمة واحللم، خاّصًة يف  الصرب، ودعمه 
أو  املتكّلم  عند  النفسّية  الضغوطات 

عن  لسانه  اإلنسان  حيفظ  سوف  بذلك  املخاَطب، 
التفكري  عن  املقابل  ويبعد  املقصود،  غري  الكلم 
يزرع  الصرب  فإّن  اهلجومي،  املوقف  أو  اخلطاب  يف 

األمل، والثقة، واحلّب، واحلكمة عند الطرفني. 
قضاء حوائج اآلخرين، وتقديم اخلدمات   -3
املواقف، ويكون ذلك دون  تنفعهم يف خمتلف  التي 
يف  الطريقة  هذه  فإّن  بذلك،  وإعلمهم  إخبارهم 
عىل  املؤّثرة  الطرق  أكثر  من  الناس  مع  التعامل 
املساعدة  تقديم  لكون  صاحبها،  تاه  مشاعرهم 
لآلخرين أمر حمبوب عند مجيع األفراد واملجتمعات، 
ويثمنون مواقف اإلعانة واخلدمة بمشاعر االحرتام 

والقبول تاه الفاعل. 
وجه  وأحسن  احتامل  أفضل  مع  التعامل   -4
أخاك عىل سبعني  )امحل  ما يصدر عن اآلخرين  يف 
يفعل  وأّنه  النّية،   حسن  عىل  غريك  فامحل  حممل(، 
فإّن  قصد،  حسن  عن  يقول،  ما  يقول  أو  يفعل،  ما 
ترك احلكم عىل اآلخرين بطريقة سلبّية.، يقرهبم مع 

ذلك الشخص من اإلجيابية. 
بكّل  له  واالستمتاع  املتكّلم،  عىل  اإلقبال   -5
وبعقلك،  بقلبك،  عليه  وُتقبل  واحرتام،  اهتامم 
وبلسانك ، هذا يسبب رّدة فعٍل تاهك تمل معها 
أو  السلوك  وتّملهم  لك،  الناس  وحّب  ثقة  زيادة 

الترّصف الصادر عنك. 
واإلنسان  وسلوكه،  الشخص  بني  التمييز   -6
الواعي يكره  الذنب وليس  املذنب، بل املذنب هو 

التأثري على اآلخرين

التنمية البشرية
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أحوجنا  وما  واملساحمة،  واإلرشاد  النصح  مورد 
فيكون  وصاحبه،  الفعل  بني  نفّرق  أن  إىل  اليوم 

احلكم عىل األفعال، ال عىل الذوات. 
بناء احلوار مع اآلخرين عىل نظام )كسب   -7
القلوب مقّدم عىل كسب اآلراء(، فقد تكون عىل 
يكون  وقد  األشخاص،  بعض  حماورة  يف  صواب 
لقلبه،  الرّد؛ كسبًا  عليه يف  تشّد  أن ال  احلكمة  من 
فالتنازل  تعتقد نفسك األصوب،  حتى وإن كنت 
صفات  من  قلب  كسب  ألجل  رأي  كسب  عن 

العقلء.
واالتفاقات  الوعود  وفاء  عىل  احلرص   -8
املربمة مع الناس، فإّن الوفاء بالوعد من األخلق 
ومقبول  حمبوب  وصاحبها  الناس،  عند  احلميدة 
ترتبط  صفة  بالوعد  الوفاء  أّن  كام  اجتامعيًا، 
بني  الثقة  شعور  ينبت  وبه  واالستقامة،  بالصدق 
بني  واملحبة  التعاون  روابط  وتتأكد  األشخاص، 

أفراد املجتمع.
أو  للموضوع  اآلخرين  بفهم  االهتامم   -9
يفكر  بام  والتفكري  املقابل،  دور  وتقّمص  املوقف، 
به املخاَطب، واستخدام ُأسلويب املنطق واملشاعر، 
هلم  واإلصغاء  لآلخرين،  اللزم  الوقت  ومنح 
وجدية،  بصدق  املشاعر  عن  والتعبري  باهتامم، 
فإذا وجد الناس هذا االهتامم من شخص، زادت 

وتقديرهم.  ثقتهم 
10- العمل عىل إعادة أو إصلح العلقات 
تضّخم  القطيعة  ألّن  املشاكل؛  ختللتها  التي 
عىل  السيطرة  فقدان  إىل  يؤّدي  والتباعد  املشكلة، 

واملشاعر،  القلوب 
بصدق  اخللفات  بإصلح  ينصح  لذلك 

وطِيب نفس، وحسن نية. 
الطرف  من  واالعتذار  باخلطأ  االعرتاف   -11
اإلنسان،  من  الصدور  وارد  أمر  اخلطأ  فإّن  اآلخر، 
من  له  كان  مهام  العصمة  يدعي  أن  أحد  يستطيع  وال 
اخلطأ،  عىل  اإلرصار  هو  األكرب  واخلطأ  املمّيزات، 
نقيصة،  عنه  الرجوع  واعتبار  به،  االعرتاف  وعدم 
من  لصاحبها  الناس  حّب  تنزع  سلبية  صفة  وهذه 

قلوهبم .
وذلك  املقابلة،  الشخصية  حسب  التعامل   -12
والتواضع  شخص،  لكّل  الوقت  بعض  بتخصيص 
أثناء التعامل مع اآلخرين. تقّبل اآلخرين كام هم؛ ألّن 

عدم تقّبل اآلخرين يدفعهم للتوّقف عن استامعك. 
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مسـألة  تعـاىل  هلل  بالنسـبة  التكّلـم  مسـألة  إّن 
طرحـت عـىل بسـاط املناقشـات يف تاريـخ علـم 
الـكلم، وقـد شـغلت ماهيـة كلمـه جـّل ذكـره 
العلـامء  فكـر  قديـم-  أو  حـادث  هـو  -هـل 
اخللفـاء،  عـرص  يف  اإلسـلمّيني  واملفّكريـن 
صدامـات  بـل  مشـاجرات،  بسـببها  وحدثـت 
 داميـة ذكرهـا التاريـخ وسـّجل تفاصيلهـا عرفت
بــ) حمنـة خلق القـرآن(، ويـرى بعٌض أّن السـبب 
هـذا  عـىل  الـكلم(  )علـم  مصطلـح  إطـلق  يف 
العلـم، فاملقصود بالـكلم:)كلم اهلل عـّز وجّل(، 

وهـذا يبـنّي لنـا أمهيـة هـذا املوضوع. 
حقيقة كلم اهلل عند مدرسة أهل البيت

ورد ذكرهـا يف الكتـاب العزيـز حينـام خاطب 
اهلل تعـاىل نبّيـه موسـى يف الـوادي املقـّدس طـوى 
بقولـه جّل ذكـره: ﴿َفَلـامَّ َأَتاَها ُنـوِدَي ِمْن َشـاطِِئ 
ـَجَرِة َأْن َيا  اْلـَواِد اأْلَْيَمـِن يِف اْلُبْقَعـِة امْلَباَرَكِة ِمَن الشَّ
ُموَسـى إيِنِّ َأَنـا اهلل َربُّ اْلَعامَلنَِي﴾)القصص:آية30(.
وقولـه تعـاىل: ﴿َوَكلَّـَم اهلل ُموَسـى َتْكِليـاًم﴾ 

خلـق  قـد  تعـاىل  اهلل  إّن  أي:  )النسـاء:آية164(. 

الـكلم يف الشـجرة يف البقعـة املباركـة؛ ليوصـل 
بذلـك مقصـوده إىل موسـى، وعليـه فـكلم 
عبـارة  هـو  عشــرية  االثنـي  الشـيعة  عنـد  اهلل  
ليوصـل  اهلل  خيلقهـا  وحـروف  أصـوات  عـن 
وُيسـّمى  املخاَطـب،  إىل  مقصـوده  طريقهـا  عـن 
النكـت  )ينظـر:  اللفظـي(  بـ)الـكلم  الـكلم  هـذا 
االعتقاديـة، املفيـد: ص27(، وعـن الرضـا قال: 

»فكّلمـه ]أي: موسـى[ اهلل تعـاىل ذكـره وسـمعوا 
وأسـفل  فـوق  مـن  كلمـه  موسـى[  قـوم  ]أي: 
)عـّز  اهلل  ألّن  وأمـام؛  ووراء  وشـامل  ويمـني 
وجـّل( أحدثـه يف الشـجرة وجعلـه منبعثـًا منهـا 
حتـى سـمعوه مـن مجيـع الوجـوه« )مسـند اإلمـام 
عـيل، حسـن القبانجـي: ج2، ص128(؛ لـذا قـال 

أمـري املؤمنـني: »كّلـم اهلل موسـى تكليـاًم بـل 
سـبحانه  هَلـوات،  وال  وشـفة،  وأدوات  جـوارح 
وتعـاىل عـن الصفـات« )املصـدر السـابق: ص25(.

حقيقة كالم اهلل عند املدارس غري الشيعية:
متكّلـم،  تعـاىل  اهلل  بـأّن  يقولـون  األشـاعرة: 

الكالم صفة 

عقيدتي
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 ،البيـت ولكـن خيتلفـون عـن مذهـب أهـل 
املعتزلـة  مـن حيـث كـون الصفـة  وكذلـك عـن 
صفـة ذاتيـة أم صفة فعليـة؟ وكذلك ماهيـة الكلم 
هـل هـي ألفـاظ وحـروف أو أّنـا حديـث نفس؟ 
وهـل كلمـه حادث خملـوق أو أّنـه قديـم؟  وزبدة 
مـا قالـوا يف هـذه الصفـة هـو أّنـا: »صفـة أزليـة 
عنـه،  منفصلـة  غـري  اهلل،  بـذات  قائمـة  قديمـة، 
ويسـتحيل عـىل اهلل ضّدهـا. وهذه الصفـة هلل تعاىل 
ليسـت بحرف وال صـوت... ال نثبـت هلل تعاىل إاّل 
كلم النفـس« )االقتصـاد يف االعتقاد، الغـزال: ص92ـ 

.)93

يلحـظ عىل اعتقاد األشـاعرة هـو أّنم جعلوا 
صفـة الـكلم صفـة ذاتيـة قديمـة وليسـت فعليـة 
حادثـة، وأّن كلم اهلل ليـس بحـروف وال أصوات، 
بـل هـو حديـث نفـيس ال غـري أي املعنـى القائـم 

. لنفس با
صـورة  أّن  توهـم  مـن  ناشـئ  الـرأي  وهـذا 
الـكلم اللفظـي املتمثلـة يف أفـق النفس هـي كلم 

التوهـم خاطـئ، لسـببني:  نفـيس، ولكـن هـذا 
»األّول: أّن هـذه الصـورة وإن كانـت موجودًة 
يف أفـق النفـس ومتمثلـة فيه، إالّ أ ّنا ليسـت بكلم 
نفـيس، رضورة أّن الـكلم النفـيس عنـد القائلـني 
بـه مدلـول للـكلم اللفظـي، واملفـروض أّن تلـك 
الصـورة هبـذا اإلطـار اخلـاص ليسـت كذلـك، ملا 
عرفـت مـن أّن مدلول الـكلم سـواء أكان إخباريًا 

أم إنشـائيًا أجنبـي عنها.
العلـم  مـن  نـوع  الصـورة  هـذه  أّن  الثـاين: 
والتصـور وهـو التصـور السـاذج، وقـد تقـّدم أّن 

النفـيس عندهـم صفـة أخـرى يف مقابـل  الـكلم 
املواقـف،  )رشح  ونحومهـا(  واإلرادة  العلـم  صفـة 

ص56(. الرجـاين:ج1،  الرشيـف 

املعتزلة:
قالـوا بـأّن اهلل متكّلـم، وحقيقـة كلمـه تعـاىل 
هي كونـه مؤلف مـن حـروف وأصـوات، ولكنّها  
ـ أي: احلـروف واألصـواتـ  ليسـت قائمـة بذاته، 
أو  املحفـوظ،  كاللـوح  غـريه  يف  اهلل  خيلقهـا  وإنَّـام 
امللـك جربيـل، أو النبـي وهـي حادثة وليسـت 
ج8،  اإلجيـي:  املواقـف،  رشح  أزلية.)ينظـر:  قديمـة 
ص91 ـ 92(. فخالفـوا بذلـك األشـاعرة  يف كـون 

صفـة التكّلـم هـي ليسـت صفـة قديمـة بـل هـي 
حادثـة، كـام أّنـا ليسـت بذاتيـة قائمـة بذاتـه، بـل 
هـي حادثـة خملوقـة، ودليلهـم قولـه تعـاىل: اهلل 

)الرعـد: 16(.  ... ٍء  يَشْ ُكلِّ  َخالِـُق 
قولـه  مـن  فاملـراد  ضعيـف  اسـتدالل  وهـذا 
ٍء...  ]الرعـد: 16[. أي:  تعـاىل: اهللُّ َخالِـُق ُكلِّ يَشْ
فهـو  اهلل،  كّل يشٍء خملـوٍق، وكل موجـوٍد سـوى 
خملـوق، فدخل يف هذا العمـوم أفعال العبـاد حتاًم، 
ومل يدخـل يف العمـوم اخلالـق تعاىل وصفاتـه؛ ألّنه 
سـبحانه وتعـاىل هـو املوصـوف بصفـات الكـامل، 
وصفاتـه ملزمة لذاته املقدسـة ال يتصـور انفصال 

عنه   صفاتـه 
وبـام أن القـرآن كلم اهلل، وكلمـه تعـاىل صفة 
من صفاتـه. إذًا القرآن ليس داخـًل يف عموم اآلية، 
فهـو ليـس خملوقًا؛ وبذلـك يبطل اسـتداللكم هبذه 

اآلية.
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نحن نقص عليك

ــافر  ــل س ــر إىل رج ــي عزي ــة النب ــري قص تش
ــد  ــة ق ــّر بقري ــام ورشاب، فم ــه طع ــاره ومع ــىل مح ع
ــا  ــام أهاليه ــه عظ ــام تتخّلل ــت إىل حط ــت وتّول هتّدم
النخــرة. فقــال متعجبــًا : كيــف يقــدر اهلل عــىل إحيــاء 

ــوات؟ ــؤالء األم ه
وطبيعــي مل يكــن تســاؤله عــن شــّك أو ظــّن، بل 
كان مــن بــاب التعّجــب لكيفيــة اإلحيــاء؛ إذ إّن القرائن 
األُخــرى يف القــرآن تــدّل عــىل أّنــه كان أحــد األنبيــاء، 

وال يمكــن لنبــي أن يشــك يف هــذا األمــر.
َفَأَماَتُه اهلل ِماَئَة َعاٍم)البقرة: آية 259(.

ــّل(،   ــّز وج ــن اهلل )ع ــيل م ــواب العم ــاه ال وأت
فأماتــه مائــة ســنة، ثــّم أحيــاه بعدهــا وســأله عــن مــّدة 
نومــه،  فقــال: يومــًا أو أقــل، فخاطبــه اهلل بقولــه: بــل 
ابـِـَك  بقيــت هنــا مائــة ســنة، َفانُظــْر إىَِل َطَعاِمــَك َورَشَ
ــّدة  ــذه امل ــوال ه ــد ط ــنَّْه)البقرة: 259(. مل يفس مَلْ َيَتَس
ومل يصبــه أّي تغــرّي بــإذن اهلل. فــاهلل القــادر عــىل إبقــاء 
الطعــام والــرشاب دون فســاد، هــو قــادر أيضــًا عــىل 

إحيــاء املوتــى بيــر. 
ــه،  ــّي ورشاب ــام النب ــة طع ــة إىل ماهّي ــرْش اآلي مل ت
ــه قابــل للتفســخ رسيعــًا،  لكــن الســياق يــدّل عــىل أّن
ــف  ــة دون تل ــّدة الطويل ــذه امل ــا ه ــإّن بقاءمه ــك ف لذل

أمــٌر مهــم.
ـاِس  لنَـّ َوانُظــْر إىَِل مِحَــاِرَك َولِنَْجَعَلــَك آَيــًة لِّ
ــاًم  ــوَها حَلْ ــمَّ َنْكُس ــُزَها ُث ــَف ُننِش ــاِم َكْي ــْر إىَِل الِعَظ َوانُظ
 ٍء َقِديــٌر َ َلــُه َقــاَل َأْعَلــُم َأنَّ اهللَّ َعــىَل ُكلِّ يَشْ َفَلــامَّ َتَبــنيَّ

ــة 259(. ــرة: آي )البق

ولزيــادة اليقــني واإليــامن خاطبــه اهلل تعــاىل 
أن انظــر إىل محــارك الــذي تلشــى، ومل يبــَق منــه 
ــك  ــلف طعام ــة، بخ ــس الطبيع ــب نوامي يشء، بحس
ــاءه  ــع أعض ــا نجم ــف إّنن ــر كي ــّم انظ ــك، ث ورشاب
ــور  ــذه األُم ــا رأى كّل ه ــرى. فعندم ــّرة أخ ــه م ونحيي
ٍء َقِديــٌر﴾، أي:  أمامــه قــال: ﴿َأْعَلــُم َأنَّ اهلل َعــىَل ُكلِّ يَشْ
إّننــي اآلن عــىل يقــني بعــد أن رأيــت البعــث بصــورة 

ــي. ــمة أمام جمّس
يف هــذه القصــة أمــر مهــم خيــّص عقيدتنــا 
خيتــار  أحيانــًا  تعــاىل  وأّنــه  والنشــور،  البعــث  يف 
ــة -  ــم الديني ــد املفاهي ــة؛ لتأكي ــف عملي ــة ومواق أجوب
خصوصــًا مــا يتعّلــق باألصــول والعقائــد – ألمهيتهــا، 
ــع  ــى يقط ــاد؛ حت ــانه إىل العب ــه وإحس ــن منن ــو م وه
عنهــم الشــكوك والــرتدد، ومــا يرتتــب عــىل ذلــك مــن 

ــام.  ــايص واآلث املع
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التََّشاُؤُم
يربط الكثري من الناس بعض احلوادث واملواقف 
قريب  من  ال  هبا  علقة  هلا  ليس  عقلئية،  غري  بأمور 
اإلنسانية  الفطرة  عليه  ما  خلف  وهذا  بعيد،  من  وال 
السليمة، وما عليه ديننا احلنيف، فنرى أّن دين اإلسلم 
نى عن التطرّي والتشاؤم، ونى عن ربط بعض األمور 
ببعض دون علل أو أسباب عقلئية، لكن نجد بعض 
شعوب العامل ال زالوا يعيشون تلك اخلرافات واألوهام، 
بل يرونا متلزمة ال تنفّك وال تتغرّي أبدًا، ويتعاملون 
ال  التي  الترّصفات  بعض  وهناك  واقعية،  بكّل  معها 
ثقافته،  مستوى  تعكس  وال  اإلنسان،  تّض  عن  تنبئ 
امليلد؛  بعيد  املبكرة  التهنئة  من  األملان  يتشاءم  فمثًل: 
ميلده  عيد  موعد  قبل  هتنئته  تتم  من  أّن  يعتقدون  إذ 
من  وهذا  به!  حيتفل  أن  قبل  حتفه  سيلقى  فإّنه  الفعيل، 
غريب العادات التي ال زالت تعيش يف تلك األمم، هذا 
مع تطورها يف جماالت الطّب والصناعة والتكنولوجيا 
املوت  أّن  ُيدرك  البرش  كّل  أّن  مع  وغريها،  والزراعة 
امللزمات  هذه  بيد  وال  اإلنسان،  بيد  ليس  وميعاده 
األديان  عليه  -كام  البرش  من  الكثري  يعتقد  بل  الباطلة، 
األسباب  عامل  يف  باملوت  الوحيد  املؤثر  بأّن  الساموية- 

نافذة على العالم

َفإَِذا  َوُيِميُت  حُيِْيي  ِذي  الَّ ُهَو  وأّنه  شأنه،  جّل  اهلل  هو 
آية  غافر:  )سورة   َفَيُكوُن ُكْن  َلُه  َيُقوُل  اَم  َفإِنَّ َأْمرًا  َقىَض 
َتْدِري  َوَما  َغدًا  َتْكِسُب  َماَذا  َنْفٌس  َتْدِري  َوَما   ،)68

َخبرٌِي)سورة  َعِليٌم  ـَه  اللَّ إِنَّ  َتُوُت  َأْرٍض  بَِأيِّ  َنْفٌس 
لقامن: آية 34(، ومما جيزم به أّن منطق التشاؤم هو منطق 

َنا بُِكْم َلـِئن  ْ ا َتَطريَّ الهل والضلل، قال تعاىل: َقاُلوْا إِنَّ
َألِيٌم )سورة  َعَذاٌب  نَّا  مِّ نَُّكم  َوَلَيَمسَّ َلنَْرمُجَنَُّكْم  َتنَتُهوْا   ْ ملَّ

يس: آية 18(، وصدق الشاعر:

ــَى ــَواِرُق باحلَـ ــْدري الطَّـ ــا َتـ ــري مـ َلْعمـ
َصانـــُع اهللُ  مـــا  الطَّـــرِي  َزاِجـــراُت  َوال 

وممّا يؤسف له أّن هذه األوهام دّبت إىل جمتمعاتنا 
حدوث  أو  الغراب،  من  يتشاءم  الكثري  فرتى  املسلمة، 
الناس ال  أمامه، أو غري ذلك، فعند بعض  أمر مفاجئ 
جيوز زيارة قرب امليت مثًل قبل أربعينه، واخلروج مشؤوم 
عند سامع صوت الغراب، وغري ذلك، وكّل هذه األمور 
غري واقعية، وأساس القيام باألعامل يكون بالتوّكل عىل 
كّل  كّلها، وهو عىل  األشياء  املؤثر يف  هو  إذ  تعاىل؛  اهلل 

يشء قدير.
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ــي  ــل وظيفتـ ــى محـ ــًا إلـ ــا يومـ ــت ذاهبـ كنـ
ـــردد  ـــب يت ـــوت غري ـــإذا بص ـــة، ف ـــيارتي الخاّص بس
ـــرى  ـــض أخ ـــارة وينخف ـــو ت ـــًا، ويعل ـــة وذهاب جيئ
ـــة  ـــة الصناعي ـــى المنطق ـــت إل ـــا، فذهب ـــي محركه ف
ــت  ــث كانـ ــا، حيـ ــيارات وصيانتهـ ــة السـ إلدامـ
ـــة  ـــي صيان ـــد مختص ـــررت بأح ـــي، فم ـــي طريق ف
ـــال  ـــه، فق ـــة قديمـــة ب ـــي معرف المحـــركات، وكان ل
ـــة،  ـــرك تالف ـــكاك المح ـــات احت ـــض بطان ـــي: بع ل
ـــر ذلـــك علـــى  عمـــود  وعليـــك اســـتبدالها، وإاّل أّث

ـــًا. ـــف أيض ـــك ـ  بالتل ـــق ـ الكرن المرف
األدوات  بائعـــي  أحـــد  إلـــى  فأرســـلني 
ـــّلمت  ـــه، فس ـــي ب ـــا أوصان ـــب م ـــة لجل االحتياطي
عليـــه، وهـــو فتـــى يافـــع فـــي مقتبـــل العمـــر، 
فجلـــب لـــي األدوات المطلوبـــة، وأعطيتـــه 
ـــه،  ـــّلمتها ل ـــي، وس ـــى صاحب ـــت إل ـــا، ورجع ثمنه
ـــى  ـــي، عل ـــي الوظيف ـــى دوام ـــا إل ـــت بعده وذهب

أن أعـــود بعـــد انتهائـــه إلـــى صاحبـــي.
ـــًا،   ـــي غاضب ـــدت صاحب ـــي وج ـــد رجوع وبع

ـــيارة، أو  ـــال الس ـــدم اكتم ـــن ع ـــة م ـــت خيف فتوجس
ـــا. ـــة فيه ـــة ثاني ـــود عّل وج

فقلت له: ما الخبر أراك غاضبًا؟  
ـــه  ـــلتك إلي ـــذي أرس ـــب األدوات ال ـــال: صاح ق
فعـــل زوبعـــة، وتعـــدى علـــّي وعليـــك ببعـــض 

الـــكلم الجـــارح.
فقلت: ِولَم فعل الفتى ذلك؟

ـــع  ـــم تدف ـــك ل ـــاه، ألّن ـــل أب ـــى ب ـــس الفت ـــال: لي ق
ثمـــن األدوات كامـــلً.

قلت: بل دفعت الثمن كاملً ونقدًا.
عندهـــا حضـــر والـــد الفتـــى، وقـــال لـــه 
صاحبـــي: مـــا قولـــك اآلن؟ فقـــد دفـــع الرجـــل 

ــدك. ــغ لولـ ــام المبلـ تمـ
فقـــال والـــد الفتـــى: هنـــاك نقـــص بالمبلـــغ 

الـــذي دفعـــه.
ـــك  ـــب ابن ـــى طل ـــاء عل ـــى: بن ـــد الفت ـــت لوال فقل
ــه  ــع منـ ــم اقتطـ ــن األدوات، ولـ ــه ثمـ ــت لـ دفعـ

فلســـًا واحـــدًا.

عناقيد
 املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

بلوغ الفتى والفتاة
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ـــٌل  ـــح قلي ـــن الرب ـــح لك ـــك صحي ـــال: كلم ق
ـــدًا. ج

ــا دام  ــي، فمـ ــا أخـ ــأنك يـ ــذا شـ ــت: هـ فقلـ
ـــح،  ـــذا رب ـــد هك ـــّدس يؤي ـــارع المق ـــرف والش الع
وهـــو متعـــارف عنـــد أهـــل االختصـــاص مـــن 
ـــس  ـــن، وال بخ ـــه غب ـــس في ـــي األدوات، ولي بائع
ـــأي  ـــة ب ـــك المطالب ـــق ل ـــل يح ـــن، ف ـــق لآلخري ح

زيـــادة كانـــت.
ـــة  ـــي الخامس ـــل ف ـــه طف ـــى: إّن ـــد الفت ـــال وال فق

ـــه. ـــذ بكلم ـــل يؤخ ـــر، ف ـــن العم ـــر م عش
ـــدك  ـــح، فول ـــر صحي ـــك غي ـــت: ال، كلم فقل
قـــد بلـــغ مبلـــغ الرجـــال، فهـــو بالـــغ وعاقـــل، 
ــه  ــال عامـ ــل إكمـ ــرعًا قبـ ــًا شـ ــح مكّلفـ وأصبـ
هـــذا، فيؤخـــذ بكلمـــه، ويعتمـــد عليـــه، وقـــال 
ـــا  ـــًا عليه ـــأدوات مضاف ـــي ل ـــعر األساس ـــي الس ل

الربـــح أيضـــًا.
فقـــال والـــد الفتـــى: عـــذرا، وكـــم يصبـــح 

عمـــر الفتـــى ليبلـــغ شـــرعًا؟
فقلت: يبلغ الفتى بأحد أمور ثلثة: 

األول: عندمـــا يكمـــل خمـــس عشـــرة ســـنة 
ـــًا  ـــر عام ـــة عش ـــهور، أي: أربع ـــى المش ـــة عل هللي

ـــًا. ـــًا تقريب ـــر يوم ـــة عش ـــهر وخمس ـــتة أش وس
ـــة،  ـــى العان ـــن عل ـــعر الخش ـــات الش ـــي: نب الثان

ـــف. ـــعر الضعي ـــب والش ـــار بالزغ وال اعتب
الثالـــث: خـــروج المنـــي، ســـواء خـــرج 
بيقظـــة، أم نـــوم، أم باحتـــلم، أم بجمـــاع، أم 

غيرهمـــا.

فقال: بالمناسبة وما عمر بلوغ الفتاة؟
قلـــت: علمـــة البلـــوغ فـــي األنثـــى إكمـــال 
تســـع ســـنين هلليـــة، أي: ثمـــان ســـنوات 
ـــًا. ـــًا تقريب ـــرين يوم ـــد وعش ـــهر وواح ـــة أش وثماني

فقال: وهل تصبح مكّلفة شرعًا؟
فقلـــت: كّل فتـــى وفتـــاة عندمـــا يبلغـــا ســـن 
البلـــوغ المذكـــور آنفـــًا يصبحـــا مكّلفيـــن باألوامـــر 
ـــس،  ـــج، وخم ـــلة، وح ـــوم، وص ـــن ص ـــة م اإللهي

ـــرعية. ـــف الش ـــن التكالي ـــك م ـــر ذل وزكاة، وغي
فقال: وأي شيء يعتبر فيه البلوغ؟

ـــر  ـــة، ويعتب ـــي المضارب ـــوغ ف ـــر البل ـــت: يعتب قل
ــائر  ــي سـ ــر فـ ــي، ويعتبـ ــودع والودعـ ــي المـ فـ
ـــن،  ـــن والمرته ـــي الراه ـــود، وف ـــلت والعق المعام
ــي  ــر فـ ــرض، ويعتبـ ــراض والمقتـ ــي االقتـ وفـ
ـــل  ـــي المحي ـــر ف ـــه، ويعتب ـــون ل ـــن والمضم الضام
ـــل  ـــي الكفي ـــر ف ـــه، ويعتب ـــال علي ـــال و المح والمح
والمكفـــول لـــه، ويعتبـــر فـــي المتصالحيـــن 
ـــوّكل  ـــل والم ـــي الوكي ـــًا ف ـــر أيض ـــك، ويعتب كذل
لـــه، ويعتبـــر بالواهـــب أيضـــًا، وفـــي الوصـــي 

والموصـــي وغيرهـــا.
فقـــال: عـــذرًا، ومـــاذا تقصـــد بالمحيـــل 

والمحـــال والمحـــال عليـــه؟
تابعـــة لموضـــوع  ألفـــاظ  هـــذه  قلـــت: 
الحوالـــة، فالمحيـــل َمـــن أرســـل الحوالـــة، 
ـــه  ـــال علي ـــة نفســـها، والمح ـــال هـــي الحوال والمح

ــة.   ــتقبل الحوالـ ــن اسـ َمـ
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الزمـن كاملـال، كلمهـا جيـب االقتصـاد فيـه 
وتدبـريه، وإن كان املـال يمكـن مجعـه واّدخـاره 
لوقـت احلاجـة بخـلف الزمـن، وإنـا نعيـش يف 
زمـن حمـدود، ليل ونـار يتعاقبـان بانتظـام، ليس 
يطغـى أحدمهـا عـىل اآلخـر، وحيـاة مقّسـمة إىل 
صبا، فشـباب، فكهولة، فشـيخوخة، ولكّل قسـم 
عمـل خـاص ال يليق أن يعمـل يف غـريه، كالزرع 
إذا فـات أوانـه مل يصـح أن يـزرع يف غـريه، وحياة 
حمـدودة، فـإذا جـاء األجـل فل مفـّر مـن املوت. 
ومـا فـات مـن الزمـن ال يعـود، فالصبـا إذا فات 
ال يرجـع أبـدًا، والشـباب إذا مـّر ال يعـود أبـدًا، 

والزمـن املفقـود ال يعـود أيضـًا. 
وإذا كان حمـدودًا وال يمكـن أن يمـّد فيـه أو 
يقـرص، وكانـت قيمتـه يف حسـن إنفاقـه، وجـب 
اسـتعامل،  أحسـن  ونسـتعمله  عليـه  نحافـظ  أن 
إاّل  عليـه  واملحافظـة  بالزمـن  للنتفـاع  وليـس 

أي بني

طريـق واحـد، هو أن يكـون لك غـرض يف احلياة 
يتناسـب مـع الانـب األخلقـي، بمعنـى أّنـه ال 
يتعـارض مـن قيمـة أم مبـدأ صحيـح ومقبول يف 

املجتمـع، فتنّظـم زمنـك للوصـول إليـه. 
هل يضيع الوقت أو الزمن؟

يضيع الوقت بأمرين: 
َأاّل يكـون لإلنسـان غـرض منشـود  األول: 
يسـعى إليـه، فالقـارئ الذي يقـرأ كّل كتـاب يقع 
يف يـده مـن غـري أن يكـون لـه غـرض معـنّي، أو 
موضـوع خـاص أو دراسـة مسـألة خاّصـة، فإّنـه 
يضيـع وقتـه،  كَمـن يمشـى يف الطريـق مـن غـري 
هـدف، فإّنه يسـري مـن شـارع لشـارع ويتنقل من 
منطقـة إىل منطقة، وال جيني شـيئًا، بـل يكون وقته 

ضائعًا.  هـدرًا 
إّن تديـد الغـرض وتعيني ما يريده اإلنسـان 

االنتفاع بالزمن
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كبـرية،  زمنيـة  مسـاحة  لـه  يوفـر  ترصفاتـه  مـن 
وجيعـل حـركات اإلنسـان وسـلوكه يف احلياة عىل 
نـور وهـدى، فكّلـام صادفته أمـور، أو عـرض له 
موقـف فإّنـه يتـرّصف حسـب الغـرض الـذي يف 
نفسـه، وبذلك سـوف ينجح يف اختيار ما يسـاعد 
يف تقيـق ذلـك الغـرض، ويتجنـب مـا ال يتفـق 

. معه
أهدافـًا،  لسـلوكهم  يضعـون  ال  الذيـن  إّن   
ويمـّر الزمـن عليهـم دون حسـاب أو تنظيـم، ال 
نتوقـع أن يصـدر عنهـم إنجـاز كبـري، أو يأتـون 
بعمـل نافـع باملسـتوى املطلـوب، فاإلنسـان بـل 
غـرض كالسـفينة يف البحـر بل مقصـد. ويلحظ 
أّن أكثـر النـاس عمـًل أوسـعهم زمنـًا، ذلك أنم 
يوّجهـون أعامهلـم حسـب نظـام زمني مـدروس، 
وال يرصفـون زمنهـم يف الـرتدد واالختيـار، وهم 
أعامهلـم،  تلئـم  التـي  الظـروف  الذيـن خيلقـون 

ويترّصفـون فيهـا حسـب أغراضهـم يف احليـاة.
الثـاين: ربـام يكـون اإلنسـان قد حـدد غرضًا 
وهدفـًا لسـلوكه،  لكنّـه مل خيلـص يف عملـه لذلك 
اهلـدف، فمثًل مل يكـن عمله لذلـك الغرض جديًا 
بدرجـة كافيـة، أو هو قد ال يشـتغل بـام يتفق معه؛ 
وهـذا أيضـًا يـرق منـه الوقـت، ويضّيـع عليـه 
الفرصـة يف االسـتفادة منـه، فـإّن عـدم الغـرض 
وعـدم اإلخـلص لـه رشيـكان يف ضيـاع الوقت 
مـن اإلنسـان، كـام ويضيعان فائـدة العمـل أيضًا، 
فإّن مـن النتائـج الفرعية لعدم اإلخـلص تأجيل 
وقـت العمل، وعدم الدقـة يف مراعاة الوقت، وإّن 

تأجيـل أو تأخـر دقائق عن وقت املبـارشة بالعمل 
يسـبب ضيـاع واسـتهلك دقائـق ثمينة مـن وقت 
العمـل، وينتـج عن ذلـك إّمـا اإلرساع يف العمل، 
الفائـت،  الزمـن  ليعـوض  فيـه؛  الدقـة  وغيـاب 
وإّمـا التعـدي عـىل أوقـات خصصـت لواجبات 
ُأخـرى، ومـن هذا النحـو تأجيل العمـل إىل وقت 
غـري وقتـه، فالعمل املؤجـل يكون ثقيـًل، ويبعث 

عـىل الكسـل، لكونه يف غـري وقته.
هل هناك فرتات للراحة؟

يف  عمـل  كّل  إنجـاز  عـىل  التأكيـد  إن 
الفائـدة  إتـام  عـىل  واحلـّث  املناسـب،  وقتـه 
وقـت  رضورة  ننكـر  أّننـا  الزمنـي،  العامـل  مـن 
جيعلنـا  الراحـة  أوقـات  وجـود  إّن  بـل  الراحـة، 
تلـك  ُتسـتثمر  ال  أن  عـىل  العمـل،  عـىل  أقـدر 
يسـبب  مـا  أو  العمـل،  ينـايف  مـا  يف  األوقـات 
قضينـاه فـإذا  أدائـه،  يف  والكسـل   التهـاون 
- مثـًل - يف نـوم أو يشء مفيـد كالرياضة البدنية، 

فـإّن ذلك يفيـد يف العمل، وخيـدم الغرض.
الزمـن هـو املـادة اخلام لإلنسـان، كاخلشـب 
اخلـام يف يـد النجـار واحلديـد يف يد احلـداد، فكّل 
يسـتطيع أن يصـوغ منـه حيـاة طيبة بجـده، وحياة 
سـيئة بإمهالـه، وألجـل أن نجعـل حلياتنـا قيمـة 
وأغراضنـا  يتفـق  فيـام  أوقاتنـا  نقـي  أن  جيـب 
)ينظـر: كتـاب األخلق، أمحـد أمـني: ص117 ـ 118(.
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فيمـا  وزوجتـه  الـّزوج  بيـن  مـا  العلقـة 
بعـد عقـد القـران والزفـاف هـي علقـة صنعتهـا 
الصعـب  مـن  برعايتهـا،  ورعتهـا  الرحمـن،  يـد 
مالـك  بيـد  بنيـت  ألنهـا  وتفّككهـا؛  تكّسـرها 
التكويـن والخلـق، وهو الـذي أّلف بيـن األفئدة، 
وزوجتـه،  الـزوج  فـي  والحنـان  المحّبـة  وغـرز 
حتـى صارا كيانًا واحدًا بالمشـاعر واألحاسـيس، 
وانصهـرا فـي بوتقـة الحـّب والوئام، قـال تعالى: 
َوِمـْن آَياتِـِه َأْن َخَلـَق َلُكـْم ِمـْن َأْنُفِسـُكْم َأْزَواجًا 

َوَرْحَمـًة  ًة  َمـَودَّ َبْينَُكـْم  َوَجَعـَل  إَِلْيَهـا  لَِتْسـُكنُوا 
ُروَن)الـروم:   َيَتَفكَّ لَِقـْوٍم  آَلَيـاٍت  َذلِـَك  فِـي  إِنَّ 
آيـة21(، لكـن ثّمـة بعـض األفعـال والتصرفـات 

مـن الزوجـة فـي بعـض األحيان تكـون سـببًا في 
تنغيـص تلـك األجـواء اإللهيـة السـامية، وتكون 
سـببًا في تفكيـك ُعـرى العلقة ما بيـن الزوجين، 
ومـن أهـم تلـك األسـباب هـي مقابلـة اإلسـاءة 
باإلسـاءة، ورّد الخطـأ بالخطـأ، وهـو مـا يشـنّج 
تكـون  عندهـا  المواقـف،  ويصّلـب  النفـوس، 
عقدة المشـاكل قد اسـتحكمت، وأبـواب الفراق 
قـد ُفّتحـت! وهـذا بعكـس مـا لـو كان رّد الفعـل 
مـن الّزوجـة هادئًا، قـد قابلـت اإلسـاءة بالبرود، 
والخطـأ بالتعّقـل، فإّن األمـور سـتنقلب، ونتيجة 
األسـرة  لصالـح  باإليجـاب  تكـون  المعادلـة 

المكّرمـة ال بصالحها فحسـب، وهذا مـا دعت إليه 
كلمـات المعصوميـن وسـيرتهم العملية، قال 
تِـي إِْن َغِضَبْت َأْو  نبـيُّ الّرحمة: »َخْيُر نَِسـاِئُكُم الَّ
َأْغَضَبـْت َقاَلـْت لَِزْوِجَها: َيـِدي فِي َيـِدَك اَل َأْكَتِحُل 
بُِغْمـٍض َحتَّـى َتْرَضـى َعنِّي «)روضـه المتقيـن، العلمة 
فـي  الحـّل  هـو  وهـذا  ص101(،  ج8،  المجلسـي: 

مواطـن الغضـب والمشـاكل، ال ذلك الحـل الذي 
تدفـع باتجاهـه بعض األمهـات وصديقات السـوء 
واألقربـاء، بـأن ال تتنازلي لزوجـك، وقفي بوجهه، 
عليـه  ورّدي  عليـك،  للتسـّلط  فرصـة  تعطيـه  وال 
الكلمـة بكلمتيـن، والّصاع بصاعيـن، فهكذا يجب 
أن يكـون التعامـل مـع األزواج، بعدهـا سـتجدين 
نفسـك سـيدة المواقـف، وسـيكون لـِك األمر من 
قبـُل وبعـُد! والمسـكينة تسـمع لهـذا وذاك، دون 
 ،أن تكّلـف نفسـها لسـماع نـداء المعصومين
وتتعقـل كلماتهـم النورانيـة التـي ال يريـدون منهـا 
سـوى إعـزاز موقف المـرأة وإعظـام قدرهـا، وأن 
تكـون هـي سـيدة المواقف بامتـلك قلـب زوجها 
قبـل أن تملكـه غيرهـا! وأن تكـون هـي القريبة من 
روحـه قبـل أن تريحـه غيرهـا! فبـادري بالمواقف 
اإليجابيـة، وامتصـي غضـب زوجـك، واعتـذري 
لـه وإن لم تكونـي مخطئًة، وابشـري برضا ورحمة 

. ء لسما ا

القوارير

َوَعاِشْرَنُهْم ِباْلـَمْعُروِف
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قراءة في كتاب

قبسات من نهج البالغة
السيد سامي خضرا

ـــج  ـــاب نه ـــت كت ـــال تدارس ـــال وأجي أجي
البلغـــة، وســـبرت مـــا اســـتطاعت مـــن 
ــة،  ــى الغايـ ــل إلـ ــم تصـ ــا لـ ــواره، لكنّهـ أغـ
ألّنـــه كلم أميـــر المؤمنيـــن وهـــو نفـــس 
رســـول اللـــه كمـــا قـــال ذلـــك أكثـــر 
ـــتكى  ـــل اش ـــه لرج ـــد ورد  عن ـــّرة، فق ـــن م م
عليـــا: »ال تقـــع فـــي علـــّي فإّنـــه منّـــي وأنـــا 
ـــد،  ـــام أحم ـــند اإلم ـــم بعدي«)مس ـــو وليك ـــه وه من
ـــًا:  ـــال أيض ـــل: ج2، ص438(،  وق ـــن حنب ـــد ب احم

ـــارق  ـــن ف ـــي وَم ـــًا فقـــد أبغضن ـــن أبغـــض علّي »َم
ـــه  ـــا من ـــي وأن ـــًا من ـــي، إّن علّي ـــد فارقن ـــًا فق علّي
ُخلـــق مـــن طينتـــي وأنـــا خلقـــت مـــن طينـــة 
إبراهيـــم وأنـــا أفضـــل مـــن إبراهيم«)كنـــز 

ــدي: ج 6، ص 298(. ــي الهنـ ــال، المتقـ العمـ

 ـــن ـــر المؤمني ـــة أمي ـــي منزل ـــكلم ف ال
كلم طويـــل الذيـــل؛  ألّنـــه عـــن الديـــن 
واإلســـلم والتنزيـــل والتأويـــل، وكلم عـــن 
كان  لـــذا  الوحيانيـــة؛  والمعرفـــة  القـــرآن 

لكلمـــه وخطبـــه وحكمـــه ومواعظـــه هيمنـــة 
ـــب  ـــن كت ـــة، ومّم ـــم المعرف ـــي عال ـــلطنة ف وس
ــامي  ــّيد سـ ــة السـ ــدد العلمـ ــذا الصـ فـــي هـ
خضـــرا، وكتابـــه: )قبســـات مـــن نهـــج البلغـــة(، 
ــر  ــي العصـ ــب مثقفـ ــة تخاطـ ــراءة عصريـ قـ
وشـــبابه بلغـــة يفهمونهـــا، وينتفعـــون منهـــا، 
وهـــذا أمـــر لـــه كبيـــر القيمـــة فـــي الواقـــع، 
ــة وفصـــول،  ــه إلـــى مقّدمـ ــم كتابـ ــد قسـ وقـ
 ـــن ـــر المؤمني ـــن أمي ـــي األول ع ـــّدث ف تح
ـــي  ـــول وه ـــي الفص ـــي باق ـــة، وف ـــج البلغ ونه
ـــة،  ـــاد، والسياس ـــلق، والجه ـــن األخ ـــع: ع أرب
والحكـــم والقضـــاء،  ناقـــش فيهـــا الباحـــث 
فـــي  آنفـــًا   المذكـــورة   الحيـــاة  مناحـــي 
نهـــج البلغـــة، بأســـلوب يتمّيـــز بالسلســـة 
يفهمهـــا  عصريـــة  وبلغـــة  والموضوعيـــة، 
ـــر  ـــاع لنش ـــه  كّل س ـــق الل ـــر، وف ـــف العص مثق

ــة . ــة والمعرفـ الثقافـ
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مساحة ود

ـــلم  ـــة اإلس ـــر ثق ـــيخنا المتبّح ـــل ش ـــي: نق ـــاس القم ـــيخ عب ـــل الش ـــّدث الجلي ـــال المح ق
النـــوري فـــي )دار الســـلم( عـــن خـــّط الشـــهيد األول: قيـــل: جـــاء رجـــل إلـــى أميـــر 

ـــي: ـــي منام ـــت ف ـــن رأي ـــر المؤمني ـــا أمي ـــال: ي ـــن، فق المؤمني
كأّن لبنة ساجدة لنصف لبنة.

و كأّن دابة لها فمان في رأس واحد تأكل بهما.
و كأن بقرة شاربة من ابنتها.

و كأن أربعة نفر، حسان الوجوه، غابت ثلثة و بقّي واحد؟!
:فقال

ـــار  ـــه األخي ـــذّل في ـــان ت ـــة زم ـــى األّم ـــي عل ـــه يأت ـــة، فاّن ـــف لبن ـــاجدة لنص ـــة الس ـــا اللبن »أّم
ـــرار. لأش

وأّما الداّبة التي لها فمان في رأس واحد تأكل بهما كذا.
و أّمـــا البقـــرة الشـــاربة مـــن ابنتهـــا، فإّنـــه يأتـــي علـــى األّمـــة زمـــان تـــأكل النســـاء مـــن 

فـــروج بناتهـــّن.
ــم، و  ــة الرحـ ــزكاة، و صلـ ــة، و الـ ــّن: األمانـ ــوه فهـ ــان الوجـ ــر حسـ ــة نفـ ــا األربعـ و أّمـ
ـــة  ـــه صل ـــع في ـــزكاة، وتنقط ـــة، وال ـــه األمان ـــع في ـــان يرف ـــة زم ـــى األّم ـــي عل ـــه يأت ـــلة، فاّن الص
ـــرارهم  ـــم ش ـــه عليه ـــّلط الّل ـــك س ـــإذا كان كذل ـــاء، ف ـــمعة وري ـــى س ـــلة تصّل ـــى الص ـــم، وتبق الرح
ـــوء  ـــن س ـــك و م ـــن ذل ـــه م ـــوذ بالّل ـــم، نع ـــمع منه ـــم و ال يس ـــتجاب له ـــل يس ـــم ف ـــو خياره فيدع

التوفيـــق« )دار الســـلم، حســـين النـــوري الطبرســـي: ج4، ص374( .
أثر الحسنة الواحدة

ـــِة  ـــْوَم اْلِقَياَم ـــٍد َي ـــى بَِعْب ـــاَل: »ُيْؤَت ـــُه َق ـــادق أن ـــد الص ـــن محم ـــر ب ـــام جعف ـــن اإلم ُرِوَي ع
ـــرَّ  ـــَدَك َم ـــًا َعْب ـــَر َأنَّ ُفَلن ـــنٍَة، َغْي ـــْن َحَس ـــي ِم ـــا لِ ـــوُل: َم ـــنٌَة؟ َفَيُق ـــَك َحَس ـــْل َل ـــْر َه ـــُه اْذُك ـــاُل َل َفُيَق
ـــُأ بِـــِه لُِيَصلِّـــَي َفَأْعَطْيُتـــُه، َفُيْدَعـــى بَِذلِـــَك اْلَعْبـــِد اْلُمْؤِمـــِن َفَيُقـــوُل:  بِـــي َفَســـَأَلنِي َمـــاًء َيَتَوضَّ
ـــتدرك  ـــِدي َجنَّتِي«)مس ـــوا َعْب ـــَك، َأْدِخُل ـــْرُت َل ـــْد َغَف ـــاُؤُه: َق ـــلَّ َثنَ بُّ َج ـــرَّ ـــوُل ال . َفَيُق ـــا َربِّ ـــْم َي َنَع

الوســـائل، المحـــّدث النـــوري: ج1، ص 353(.

رؤيا رجل فّسرها أمري املؤمنني
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 تجدد االعتداء على مرقد اإلمامين العسكريين في سامراء

بتفجير المئذنتين الشريفتين


