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تغري  عىل  يدل  مصطلح  التجاري  الغش 
أو  كانت  غذائية  للمنتجات،  احلقيقة  املواصفات 
وامتيازات  بمواصفات  لتبدو  ومتوهيها  غريها، 
عالية ومقبولة، وحقيقة األمر أهنا ال تستويف املعايري 
صوره  بجميع  والغش  واقعا،  والقانونية  الرشعية 
فعل مذموم وله أرضار كثرية عىل الفرد واملجتمع، 
نَا». شَّ غَ نْ  مَ نَّا  مِ يْسَ  «لَ قال:   اهللا عبد  أيب  فعن 

(الكايف، الكليني: ج١٠، ص٤٤). 

املجتمعات  بعض  يف  التجاري  الغش  ينترش 
ومنها اإلسالمية مع كونه خمالفة رصحية لألحكام 
الرشعية والثقافة اإلسالمية، وله أشكال وأساليب 
السلعة  كوهنا  الغذائية  املنتجات  كغش  عدة، 
وحيصل  الدائم،  االستهالك  ذات  االستهالكية 
املادة  إىل  آخر  جنس  من  مادة  بإضافة  فيها  الغش 
أو  وزناً  الكمية  زيادة  هبدف  األساسية،  الغذائية 
والنكهات إلضفاء  األصباغ  بعض  كإضافة  نوعاً، 
لْط  نكهة أو صفة أخر غري صفتها الواقعية، أو خَ
ثمناً؛   منه  أقل  هو  بام  لْطه  خَ أو  بالرديء،  اجليد 

للتمويه عىل املستهلك. 
متوقعة  نتيجة  يعترب  الظاهرة  هذه  انتشار  إن 
العامل  دول  عىل  واالقتصادي  التجاري  لالنفتاح 
رة للبضائع املختلفة، وامتالء أسواقنا باملواد  املصدّ

والسلع املقلّدة، حيث تشهد كثري من البضائع إقباالً 
كثرياً عليها من قبل املستهلكني لرخص ثمنها.

عىل  التعرف  من  البدّ  املشكلة  هذه  وملعاجلة 
حجمها من خالل دراسة حالة األسواق، وإجراء 
ن يف اآلليات املتّبعة،  املسوحات ميدانياً هلا، والتمعّ
عىل  الضوء  وإلقاء  فيها،  الثغرات  ومالحظة 
السلبي عىل  التأثري  الناجتة عنها، ال سيام  السلبيات 
اقتصاد البلد وثروته، وتقديم تصورات ومقرتحات 
آلليات جديدة تعالج السلبيات والعوائق القائمة، 
وتبادل اخلربات بني اجلهات املعنية، واالطالع عىل 
خربات الدول اإلجيابية ومناهجها يف مكافحة هذه 

الظاهرة. 
واألخطاء،  املخالفات  رصد  من  بد  فال 
ومعاقبة من يامرس التالعب ورسقة أموال  الناس 
حول  املستهلك  وعي  وزيادة  واملكر،  باحليلة 
باإلقبال  تشجيعها  وجتنب  الظاهرة،  هذه  مساوئ 
اإلعالمية  الوسائل  بني  التعاون  ينبغي  كام  عليها، 
االستهالكية  واجلمعيات  التجارية  والغرف 
دون  حيول  رقايب  ومنهج  برنامج  لوضع  والتجار، 
هبا،   والتعامل  املغشوشة  أو  املقلدة  السلع  استرياد 

بإخضاعها لقوانني السيطرة النوعية.

قضية ورأي
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قطاف

عيل األكرب

ملّـا ارحتـل اإلمـام احلسـني من قـرص بني 
مقاتـل، «خفـق احلسـني برأسـه خفقـة، ثـمّ انتبه 
وهـو يقـول: إنّـا هللا وإنّـا إليـه راجعـون، واحلمدُ 
هللا ربِّ العاملـني. قـالـ  أي الـراوي- ففعـل ذلك 

ثالثاً. أو  تـني  مرّ
قـال: فأقبـل إليـه ابنـه عـيل بـن احلسـني عـىل 
راجعـون،  إليـه  وإنّـا  هللا  إنّـا  فقـال:  لـه  فـرس 
واحلمـد هللا ربِّ العاملـني، يـا أبت جعلـت فداك، 
مـمّ محـدتَ اهللا واسـرتجعت؟ قـال: يـا بُنـي، إينّ 
خفقـتُ برأيس خفقـة، فعنّ يل فـارس عىل فرس، 
إليهـم،  تـرسي  واملنايـا  يسـريون  القـوم  فقـال: 
ـا أنفسـنا نُعيـت إلينـا، قـال لـه: يـا  فعلمـت أهنّ
أبـت، ال أراك اهللا سـوءاً ألسـنا عـىل احلـق؟ قال: 
بـىل، والـذي إليـه مرجـع العبـاد، قـال: يـا أبت، 
ـني، فقـال لـه: جـزاكَ اهللاُ  قّ إذاً ال نُبـايل نمـوت حمُ
مـن ولـدٍ خـري مـا جـز ولـداً عـن والده»(مقتل 

ص٩٢). خمنـف:  أيب 

ذاك هـو أبـو احلسـن، عـيل األكرب بن احلسـني 
ـه ليـىل بنـت أيب  بـن عـيل بـن أيب طالـب، أُمّ
ة بـن عروة بـن مسـعود الثقفـي، ولـد يف ١١  ـرّ مُ
النـاس  أصبـح  مـن   وكان ٣٣هـ،  شـعبان 

ه  جـدّ يشـبه  وكان  لُقـاً،  خُ وأحسـنهم  وجهـاً، 
املنطـق واخلَلـق واخلُلـق. رسـول اهللا يف 

تُراثُـهُ فهـي  ـرَّ  الغُ الصفـاتِ  «مجـعَ 
***

أصيـدِ وشـهمٍ  طريـف  غِ كلِّ  عـن 
حيـدر ـجاعةِ  شُ يف  محـزةَ  بـأسِ  يف 

***
أمحـدِ مهابـةِ  ويف  احلسـنيِ  بإبـى 
خالئـق وطيـبِ  لـق  خَ يف  وتـراهُ 

***
« ـدِ حممّ كالنبـيِّ  نُطـق  وبليـغِ 

بـأرض  ٦١هـ  م  حمـرّ  ١٠ يف   استُشـهد
 سـة، ودفنه اإلمـام زين العابدين كربالء املقدّ

.ا يـيل رجـيل أبيه احلسـني فيهـا ممـّ
ملـا استشـهد وقـف احلسـني عليـه، وهو 
م  يقـول: قتـلَ اهللاُ قومـاً قتلوك يـا بُني، مـا أجرأهُ
الرسـول،  حرمـة  انتهـاك  وعـىل  الرمحـان،  عـىل 
ثـمّ قـال: عـىل  بالدمـوع،  واهنملـت عينـاه 
امحلُـوا  لفتيانـه:  قـال  ثـمّ  العفـا،  ك  بعـدَ نيـا  الدُّ
ـم، فحملـوه مـن مرصعـه حتّـى وضعوه يف  أخاكُ

ص٧٦). الطالبيـني:  مقاتـل  الفسـطاط(ينظر: 

قطاف

عيل األكرب
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حكمة علوية

ال غنى كالعقل، وال فقر كاجلهل

:عن أمري املؤمنني
«ال غنى كالعقل، وال فقر كاجلهل، وال مرياث 
كاألدب، وال ظهري كاملشاورة» (بحار األنوار - العالمة 

املجليس - ج ١ - الصفحة ٩٥).
التي  الطريق  وبوصلة  اإلنسان،  مرشد  العقل 
توجهه، والعقل هو املقصود باخلطاب يف رساالت 
النور  طرق  إىل  بصاحبه  يؤدي  اتباعه  فإن  األنبياء، 

والفالح واخلالص من فتن الدنيا وأهوال اآلخرة.
خيتار  به  ألنه  واآلخرة  الدنيا  يف  غني  والعاقل 
الباطلة  واألوهام  الضالة،  األماين  ويرتك  الصواب 
ويف  اآلجل،  وآخره  العاجل   حارضه  يف  له  املردية 
قبال هذا الغنى بالعقل هناك الفقر باجلهل، واجلهل 
يوجد  هذا  كلّ  ومن  العلم،  فقد  عند  يكون  إنام 
مرياث يرثه اإلنسان أفضله األدب،ألن مرياث املال 
لٍّ أنفقه أم يف  يفنى وعن إنفاقه يسأل اإلنسان أيف  حِ
حرام؟! والكالم فيه يطول، ويكمل اإلنسان دائرة 
الذي  كالدرع  فهي  باملشاورة  وعقله  وأدبه  تفكريه 
حيمي موضع الضعف من اإلنسان وهو الظهر ألن 
وعني  عون  فاملشاورة  إليه،  التصل  والعني  اليدين 

للمستشري.
ويف املشري صفات يمكن إمجاهلا يف ثالث:

١-العلم.
٢-اخلربة واملعرفة بعواقب األمور.

٣- قصد اخلري للمستشري .
ويف املستشري صفات هي:

١-الرغبة يف املشورة والنصيحة.
٢-العمل باملشورة والنصيحة.

٣-اختيار من هو أهل للمشورة والنصيحة.
وتنتهي  العقل  من  تبدأ  املعرفية  الدائرة  وهذه 
وهو  وخيلّصه،  ينجيه  بام  بصري  العاقل  ألن  عنده، 
نفسه  ويؤدّب  اجلهل،  من  للتخلّص  دوماً  يسعى 
واملعرفة،  احلكمة  أهل  ويستشري  احلسنة،  باآلداب 
عيوب  ليكمل  والصالح؛  اخلري  بمواطن  العارفني 
نفسه ويزكيها بكل مجيل وحسن، ألن ذلك دين اهللا 
القويم املوصل إىل األخالق واآلدب وحسن السرية 
كام  اجلنة،  وهي  السالم،  دار  إىل  ومنها  والسلوك، 
مِ  الَ ارُ السَّ ُمْ دَ وصفها اهللا تعاىل للمؤمنني بقوله: هلَ
 (سورة  لُونَ مَ عْ يَ انُوا  كَ بِامَ  م  لِيُّهُ وَ وَ  هُ وَ   ِمْ  هبِّ رَ ندَ  عِ

األنعام -١٢٧).
سالم اهللا عليك يا أمري املؤمنني  يا إمام البيان 

قائد الغر املجلني إىل اجلنان.
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ــاسِ  ــنَ النَّ ــريٌ مِ ثِ ــانِ  كَ تَ لَّ : «خَ ــيُّ ــن النَّبِ ع
ــآليل،  ــوايل ال »(ع اغُ رَ فَ الْ ، وَ ــةُ حَّ : الصِّ ــونٌ تُ فْ ــامَ مَ فِيهِ

ابــن أيب مجهــور: ج١، ص١٦٧).

إذا مل تســتثمر أوقــات الفــراغ يف يشء مفيــد، 
فالنتيجــة إمــا أن تضيــع هــدراً، وإمــا أن هتــدر يف 
ــان  ــاة اإلنس ــك حي ــا يرب ــيئة، مم ة س ــارّ ــياء ض أش
ويملؤهــا ملــالً وســأماً، وشــعوراً بالعجــز يف 
الدنيــا، وال يكــون يف حــال حممــودة يــوم القيامــة.   
لذلــك ينبغــي لــكل إنســان أن ال هيمــل 
ء  فراغــه حتــى ال يشــعر بشــعور يسّ أوقــات 
ــاة، والكثــري مــن الشــباب، وخصوصــاً  جتــاه احلي
يف ســن املراهقــة - يصعــب عليهــم اســتغالل 
هــذا  يف  الشــباب  وأغلــب  فراغهــم،  أوقــات 
الســن يقضــون أوقــات فراغهــم يف عمــل أشــياء 
غــري مفيــدة، كاجللــوس يف املقاهــي لســاعات مــن 
الليــل، والســمر مــع األصدقــاء بــال فائــدة تذكــر 

ــب.  ــث واللع ــت بالعب ــاء الوق ــري قض غ
الثمينــة  احلياتيــة  املتغــريات  الوقــت مــن 
ا، وهــو ال هيتــم لإلنســان كيــف يكــون،  جــدً
ــان  ــل اإلنس ــه، ب ــن حيات ــع م ــف ينتف ــاذا وكي وم
هــو الــذي ينبغــي أن يــدرس حياتــه جيــداً، 
كل  الســتثامر  وخطــة  برناجمــاً  لنفســه  ويضــع 
ــا  ــه عندم ــت، فإن ــا الوق ــاة ومنه ــات احلي معطي
أوقاتــاً  الفــراغ  أوقــات  جيعــل 

ســيطرد  فإنــه  كثــرية،  فوائــد  وهلــا  منتجــة، 
الشــهور بالعجــز وامللــل مــن نفســه، ويــزرع بدهلــا 
ــه  ــك ل ــإن ذل ــة، ف ــس عالي ــة بالنف ــعور بالثق الش
الــدور يف رفــع معنويــات اإلنســان، وتســاعده يف 
ــه،  ــي تالئم ــطة الت ــه، واألنش ــف هوايات أن يكتش

ــا. ــام هب ــل القي ــي يفض والت
كــام أن الوقــت جيعــل شــخصية اإلنســان 
تظهــر لــه بــكل إمكاناهتــا، فيقــوم بتطويرهــا 
ــم  ــح، ويتعل ــكل ناج ــا بش ــتخالص معطياهت واس
نمــو  يف  تســاعده  خمتلفــة،  مهــارات  اإلنســان 
الــذات بطريقــة إجيابيــة، تعمــل عــىل إظهــار 

التحــدي احلقيقــي للحيــاة لــد الشــخص.
ــه يف أن  ــت وتنظيم ــتثامر الوق ــاعد اس ــام يس ك
جيــد كل منــا الوقــت الــكايف للعمــل واالســرتاحة 
بطريقــة منتظمــة، واملشــاركة يف األنشــطة اجلامعيــة 
مــع مــن يعيــش معــه يف املجتمــع،  ممــا لــه دخــل يف 
ــة بــني األفــراد،  حتســني مــن العالقــات االجتامعي
ــتطيع كل  ــي يس ــاط، لك ــة والنش ــد احليوي وجتدي

فــرد مواصلــة عملــه بالشــكل الصحيــح املنتــج.
كيفية االستفادة من وقت الفراغ:

ــم  ــات فراغه ــتغالل أوق ــباب اس ــن للش يمك
ــا: ــرية ومنه ــطة كث ــة أنش يف ممارس

ــض  ــراءة بع ــراغ يف ق ــت الف ــتثامر وق ١- اس
الكتــب، لكــي يتعــرف الشــاب عــىل ثقافــات 
املجتمعــات وحيصــل عــىل معلومــات جديــدة 

»\Ö ’\;k]ÕÂ^;ÈïŒ›;ÀË—

التنمية البشرية
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ــة. وقيم
ــاب  ــت يف اكتس ــذا الوق ــتغل ه ٢- أن يس
النــاس  خدمــة  يف  ومعــارف  معلومــات 

والديــن. واملجتمــع 
ــاد  ــرف وإجي ــت يف التع ــتغالل الوق ٣- اس
ــار  ــة اختي ــن، وكيفي ــع اآلخري ــل م ــون التعام فن

ــبة. ــامت املناس الكل
ــدة،  ــالم املفي ــاهدة األف ــوم بمش ٤- أن يق

ــة. ــة و الديني ــالم التارخيي ــل األف مث
٥- أن يســتغل وقتــه يف مســاعدة املحتاجــني 

مــن كبــار الســن وغريهــم.
القيــام  يف  فراغــه  وقــت  يســتغل  أن   -٦

األقــارب. بزيــارة 
القيــام  يف  الوقــت  هــذا  يســتغل  أن   -٧

لــألرسة. كمســاعدة  املنزليــة  باألعــامل 
العبــادة  لــدور  بالذهــاب  يقــوم  أن   -٨
ــرآن  ــالوة الق ــر وت ــالة والذك ــتفادة وللص لالس

وغريهــا.
ــة  ــطة الرياضي ــة األنش ــوم بمامرس ٩- أن يق

ــاً. التــي تكــون يومي
ــالت  ــراءة املج ــه يف ق ــتغل وقت ١٠- أن يس
لزيــادة  والتعليميــة،  اإلخباريــة  والصحــف 

حصيلتــه مــن املعلومــات وتثقيفــه.
ــة،  ــارة املتاحــف واألماكــن األثري ١١- بزي

ــة القيمــة. أو مجــع الكتــب العلمي
١٢- يقــوم بقضــاء الوقــت يف رحــالت 
ــه. ــن الرتفي ــوع م ــة كن ــاء أو العائل ــع األصدق م

١٣- أن يقــيض وقــت فراغــه 
ــة  ــة رياض ــات كمامرس ــة هواي يف ممارس

والســباحة،  بأنواعهــا،  الكــرة  ولعــب  اجلــري، 
مــن  وغريهــا  اهلوائيــة،  الدرجــات  وركــوب 
ــان. ــد اإلنس ــة وجس ا لصح ــدً ــدة ج ــات املفي اهلواي

ــة،  ــة صناعي ــىل مهن ــب ع ــه بالتدري ١٤- قيام
ــا يف  ــارات حيتاجه ــه مه ــخص لدي ــل الش ــر جيع أم
حياتــه اليوميــة، يقــوم باملشــاركة يف الرحــالت 
العلميــة، ومعســكرات التدريــب، التــي تكــون 

ــرية. ــد كث ــا فوائ ــي هل ــة وه مجاعي
١٥- يقــوم بأخــذ بعــض الــدورات التدريبيــة، 
التــي جتعــل الشــخص لديــه خمــزون علمــي وثقــايف 

كبــري.
ــص  ــي خت ــدورات الت ــارك يف ال ــق ويش يلتح
ــتخدام  ــىل اس ــب ع ــل التدري ــة، مث ــات احلديث التقني

ــريه. ــرية وغ ــج كث ــب اآليل، وبرام ــريه.احلاس ــرية وغ ــج كث ــب اآليل، وبرام احلاس



٨z·١٤٤٢;Ïfià;€æ¬∏\;‡]e¬å;Özz‚ç’;C٦٠D;ÄÅzzzz¬’\
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

الصفـــات  يف  املطـــاف  بنـــا  وصـــل 
الثبوتيـــة (الفعليـــة) إىل الصفـــة الثالثـــة وهـــي 
م  ــدّ ــة الفعـــل كـــام تقـ ــة الرازقيـــة، وصفـ صفـ
يف املقـــاالت الســـابقة هـــي مـــا جتـــب بوجـــود 
ــف  ــوده، ووصـ ــل وجـ ــب قبـ ــل، وال جتـ الفعـ
اهللا تعـــاىل بصفـــات األفعـــال معنـــاه أنّـــه قبـــل 
ــبحانه  ــه سـ ــح وصفـ ــل ال يصـ ــدور الفعـ صـ
ــع  ــة ترجـ ــات الفعليـ ــة، فالصفـ ــك الصفـ بتلـ
ــبها  ــا ونسـ ــه خلقهـ ــى أنّـ ــاىل، بمعنـ إىل اهللا تعـ
ــد أن  ــه رازق، إالّ بعـ ــال لـ ــال يقـ ــه، فـ إىل نفسـ
ــف  ــق ال يوصـ ــه اخللـ ــل رزقـ ــرزق، أي: قبـ يـ
ـــد  ـــه أح ـــار إلي ـــد أش ـــى ق ـــذا املعن ـــه رازق. وه بأنّ
العلـــامء بقولـــه: «مـــا مل يصـــدر مـــن اهللا فعـــل 
ـــرازق،  ـــالً بال ـــه فع ـــن وصف ـــة، ال يمك كالرازقيّ
ـــدة  ـــر: العقي ـــىل الرزق»(ينظ ـــاً ع ـــادراً ذات وإن كان ق

اإلســـالمية، جعفـــر الســـبحاين: ص٦٨).

معنى الرزق: 
ــراء  زق بكـــرس الـ ــرِ ــة: «الـ فالـــرزقُ لغـ
قـــال:  هـــو اســـم يُعـــربَّ بـــه عـــن املصـــدر، ويُ
ـــاً موضـــع  ـــاً اســـم املصـــدر ويســـتخدم أحيان زقـ رِ
ــىل  زق عـ زق ورَ ــع رِ مـ ــيل. وجيُ ــدر األصـ املصـ
ــىل  ــة عـ ــة املبالغـ ــن أبنيـ اق مـ ــرزَّ أرزاق،  والـ
ـــور: ج١٠،  ـــن منظ ـــرب، اب ـــان الع ال».(لس ـــة فعَّ صيغ

.(١١٥ ص

ـــعُ  نتَفَ زقُ اصطالحـــاً: هـــو كلُّ مـــا يُ الـــرِّ
ـــوم  ـــو مقس ـــا، وه مه رعٍ أو غريِ ـــالٍ أو زَ ـــن م ـــهِ م ب
ـــه وإن  ـــل إىل صاحب ـــا واص ـــني: أحدمه ـــىل رضب ع
ـــم  ـــذي قس ـــه، فال ـــق بطلب ـــر معلّ ـــه، واآلخ مل يطلب
للعبـــد عـــىل كل حـــال آتيـــه وإن مل يســـعَ لـــه،  
ـــه  ـــي أن يلتمس ـــعي فينبغ ـــه بالس ـــم ل ـــذي قس وال
ـــه  ـــاىل ل ـــه اهللا تع ـــو مـــا أحل مـــن وجوهـــه، وه
دون غـــريه، فـــإن طلبـــه مـــن جهـــة احلـــرام، 
ــب  ــه، وحوسـ ــه برزقـ ــب عليـ ــده، حسـ فوجـ

به.(ينظـــر: املقنعـــة، الشـــيخ املفيـــد: ص٥٨٦).

الرازقية صفة 

عقيدتي
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زق: العدالة اإلهليَّةُ يف الرِّ
ـــمةٌ مـــن عنـــد اهللا،  قسّ األرزاقَ مجيعهـــا مُ
ـــام  ـــاء ووقت ـــام ش ـــادِهِ كيف ـــوقُها لِعب ـــذي يَس ـــو ال وه
ـــه  ـــك ألنّ ، وذل ـــبٍ ـــم وال تَع نهُ ـــدٍّ مِ ـــاء، دونَ ك يش
ـــل بتوفـــري الـــرزق  ــاىل قـــد تكفَّ ســـبحانه وتعـ
لعبـــاده مجيعـــاً وهـــذا هـــو الـــرضب األول 
ــذي  ــو الـ ــاين هـ ــرضب الثـ ــرزق، والـ ــن الـ مـ
ـــول  ـــعي للحص ـــاليب الس ـــاوت أس ـــاوت بتف يتف
ـــع ذلـــك لتفـــاوت النـــاس  ـــىل الـــرزق، ويرج ع
ـــر:  ـــرزق. (ينظ ـــب ال ـــم يف طل ـــم واجتِهاده بأعامهلِِ

الـــرزق وأســـبابه، إبراهيـــم الدويـــش: ص٢٤).

أنواع الرزق:
: الرزق نوعان، عامّ وخاصّ

ــا  ــة مـ ــع اخلليقـ ــه جلميـ ــامّ إيصالـ فالعـ
ل اهللا هلـــا  حتتاجـــه يف معاشـــها وقيامهـــا، فســـهّ
هـــا يف أجســـامها، وســـاق إىل كلّ  األرزاق، ودبرّ
ـــوت،  ـــن الق ـــه م ـــا حيتاج ـــري م ـــري وكب ـــو صغ عض
ـــر،  ـــلم والكاف ـــر واملس ـــربّ والفاج ـــامّ لل ـــذا ع وه
بـــل لآلدميـــني واجلـــنّ واملالئكـــة واحليوانـــات 
كلّهـــا. وعـــام أيضـــاً مـــن وجـــه آخـــر يف حـــق 
ـــه قـــد يكـــون مـــن احلـــالل الـــذي ال  املكلّفـــني، فإنّ
ـــه، وقـــد يكـــون مـــن احلـــرام،  ـــد في تبعـــة عـــىل العب
ـــب  ـــده، حس ـــرام، فوج ـــة احل ـــن جه ـــه م ـــإن طلب ف
ـــيخ  ـــة، الش ـــر: املقنع ـــب به(ينظ ـــه، وحوس ـــه برزق علي

ــد: ص٥٨٦). املفيـ

ـــا النـــوع الثـــاين، وهـــو الـــرزق  وأمّ
، وهـــو الـــرزق النافـــع املســـتمر نفعـــه  اخلـــاصّ

يف الدنيـــا واآلخـــرة، كـــرزق القلـــوب بالعلـــم 
ـــك  ـــق ذل ـــالص وحقائ ـــامن واإلخ ـــة واإلي واملعرف
هـــو أنّ القلـــوب مفتقـــرة غايـــة االفتقـــار إىل أن 
ـــه متأهلـــة هللا متعبـــدة  ـــدة ل تكـــون عاملـــة باحلـــق مري
بـــه، وبذلـــك حيصـــل غناهـــا ويـــزول فقرهـــا. 
ورزق البـــدن بالـــرزق احلـــالل الـــذي ال تبعـــة 
فيـــه، فـــإنّ الـــرزق الـــذي خـــصّ بـــه املؤمنـــني 
والـــذي يســـألونه منـــه شـــامل لألمرين(ينظـــر: 
ــي: ج١،  ــنى، القرطبـ ــامء اهللا احلسـ ــنى يف رشح أسـ األسـ

.(٢٨٤ ص

ــه ورزق  ــاك رزق تطلبـ ــك أنّ هنـ وال شـ
يطلبـــك ومثـــال هـــذا النـــوع الثـــاين  املـــرياث، 
ه  ــدّ ــوارث بكـ ــد الـ ــه العبـ لـ صّ ــرياث ال حيُ فاملـ
وتعبـــه، بـــل يكـــون لـــه مـــن غـــري ســـعي وال 
اكتســـاب، ويأتيـــه يف موعـــد يشـــاؤه اهللا تعـــاىل 

ــاره. وخيتـ
ـــه  ـــذي يطلب ـــرزق ال ـــن ال ـــوع األول م والن
ـــل  ـــا حيص ـــه م ـــل في ـــرية ويدخ ـــة كث ـــد، أمثل العب
ل، وغريهـــم  ـــار، والعـــامّ راع،  والتُجّ عليـــه الـــزّ
مـــن أجـــور ومكافـــآت عـــىل عملهـــم، وهـــذا 
ـــعيٍ  ـــد إالّ  بس ـــل للعب ـــرزق ال حيص ـــن ال ـــوع م الن

ـــل. ـــدٍّ وعم ـــاب وجِ ـــه واكتس من
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نحن نقص عليك

ا  نَ نْدِ ـنْ عِ َةً مِ محْ اهُ رَ يْنـَ ا آتَ بَادِنَ ـنْ عِ ا مِ بْـدً ا عَ ـدَ جَ فَوَ
 (سـورة الكهف اآليـة: ٦٥). لْـامً ا عِ نَّ دُ ـنْ لَ اهُ مِ نـَ لَّمْ عَ وَ

أُيب  أخـربين  قـال:  عبـاس  ابـن  يف حديـث عـن 
«إِنّ  فقـال:   اهللا رسـول  خطبنـا  قـال:  كعـب  بـن 
ـئل أي  موسـى قـام خطيبـاً يف بنـي إِرسائيـل، فسُ

النـاس أعلـم؟ قـال: أنـا.
فعتـب اهللا عليـه إِذ مل يرد العلم إليـه، فأوحى إِليه: 

نك. إِنَّ يل عبـداً بمجمع البحرين هـو أعلم مِ
قـال موسـى: يـا ربّ فكيـف يل بـه؟ قـال: 
وايـة» (جممـع البيـان، ج ٣،  تأخـذ معـك حوتـاً... إِلـخ الرّ

.(٤٨١ ص 

حيثُ أرشده تعاىل للوصول إِىل الرجل العامل.
 الواقعـة هـو حتذيـر ملوسـى إِنَّ مفـاد هـذه 
حتـى ال يعتـرب نفسـهـ  برغـم علمـه ومعرفتـهـ  أفضـل 
األشـخاص، ولكـن هنـا يثـار هـذا السـؤال: أال جيـب 
ـن أويل العـزم وصاحـب  أن يكـون النّبـيـ  وهـو هنـا مِ

رسـالة ـ أعلـم أهـل زمانـه؟ 
أن  ينبغـي  نعـم،  نقـول:  اجلـواب  معـرض  يف 
تـه، وهي تبليـغ الرشيعة،  يكـون أعلـم فيام يتعلـق بمهمّ
ا الرجل العـاملِ (اخلرض)  وموسـى، كان كذلـك، أمّ
 ،ة موسـى ـة ختتلـف عـن مهمّ فهـو كانـت لـهُ مهمّ

وال ترتبـط بعـامل الترشيـع.
ن  بعبـارة أُخـر: إِنَّ الرجـل العـامل كان يعـرف مِ

األرسار مـا ال تعتمـد عليـه دعـوة النّبوة. 
 الصـادق مـام  اإلِ عـن  جـاء  حديـث  ويف 
ن اخلـرض» أي يف  قولـه: «كان موسـى أعلـم مِ

ص٣٥٦). ج١٣،  امليـزان،  تفسـري  الرشع(ينظـر  علـم 
النبـي  ـة  مهمّ أن  نفهـم  آخـر  حديـث  ويف 
موسـى ختتلـف عن مهمـة اخلـرض، فقد كتب 
مـام الرضـا يسـأله عن العـامل الذي  أحدهـم إِىل اإلِ
ا أجاب به  ـام كان أعلم؟ فـكان ممـّ أتـاه موسـى، أهيّ
مـام قولـه: «أتـى موسـى العـامل فأصابه يف  اإلِ
تكئاً فسـلَّم  ا مُ ـا جالسـاً وإِمّ ن جزائـر البحر إِمّ جزيـرة مِ
عليـه موسـى، فأنكـر السـالم، إِذ كانـت األرض 
ن أنـت؟ قـال: أنا موسـى بن  ليـسَ هبـا سـالم. قـال: مَ
عمـران. قـال: أنت موسـى بن عمـران الـذي كلمه اهللا 
تكليـامً؟ قـال: نعـم، قـال: فـام حاجتـك؟ قـال: جئـت 
بأمـر  إِينّ وكلـت  قـال:  ا علمـت رشـداً.  ممـّ لتعلمنـي 
كِلـتَ بأمـر ال أطيقـه» للـكالم صلـة يف  وُ ال تطيقـه، وَ
األعـداد القادمـة إن شـاء اهللا تعـاىل (أنظـر تفسـري األمثـل: 

ص٣٥٤). ج٩، 
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األمة  -وليس  البرشية  األمم  تعاىل  اهللا  أكرم 
عبد  بن  حممد  األنبياء  بخاتم  فحسب-  اإلسالمية 
اهللا، وبسنته املباركة، وبأخالقه اإلهلية السامية، لكن 
قرب  عن  ف  التعرّ عن  ونأت  أعرضت  البرشية  األمم 
عىل شخصية هذا الوجود املنري املبارك، فرتاها جلأت إىل 
قوانني وأخالقيات وسلوكيات من صنع البرش وذهنيّته 
املحدودة، ومن أمثلة هذا الكالم هو ما يتعارف عليه يف 
قبيلة (جوبيس األفريقية) من أن العروس يف ليلة زفافها 
رب عىل ثقب لساهنا ليلة الزفاف؛ حتى ال تكون ثرثارة،  جتُ
وبعد  بينهام!  املشاكل  وتقع  زوجها،  منها  يمل  وبالتايل 
ثقب لسان الزوجة يتم وضع خاتم اخلطبة فيه، ويتدىل 
ما  فإذا  بطرفه،  الزوج  يمسك   ، طويلٌ خيطٌ  اخلاتم  من 
واحدة  دة  بشّ يكفيه  زوجها  وأزعجت  الزوجة  ثرثرت 

من هذا اخليط أن يضع حداً لثرثرهتا وكثرة كالمها!
النبي املصطفى وأهل  التفتنا إىل سنن  لكن لو 
عظيم  هو  كم  ألدركنا  الزفاف  مراسيم  يف   بيته
إسالمنا احلنيف، وكم هي عظيمة سنة نبينا وأهل بيت 
الكرام، حيث يستحب للزوج أن يكون متوضئاً، 
بالوضوء  زوجته  (ويأمر  ركعتني  الزوج  يصيل  ثم 

نافذة على العالم

اهللا  إىل  يبتهل  للصالة  أدائه  وبعد  أيضاً)،  والصالة 
حممد،  وآل  حممد  عىل  ويصيل  وحيمده،  وتعاىل  سبحانه 
ثم يدعو اهللا جل وعال باأللفة وحسن االجتامع بينهام، 

واألوىل أن يقول الزوج يف دعائه:
ني  ضِ أَرْ ضاها، وَ رِ دَّها، وَ وُ ها، وَ ني أُلْفَ قْ زُ مَّ ارْ (اللّهُ
إِنَّكَ  فَ  ، تِالفٍ ائْ آنَسِ  وَ  ، تِامعٍ اجْ ن  سَ بِأحْ ينَنا  بَ َعْ  امجْ وَ ا،  هبِ
)، ثم يضع يده عىل ناصيتها  امَ رَ هُ احلَْ رَ تَكْ ، وَ اللَ ِبُّ احلَْ حتُ
ا،  ذهتُ أخَ تِكَ  بِأَمانَ مَّ  (اللَّهُ ويقول:  القبلة  مستقبل  وهو 
لهُ  اجعَ لَداً، فَ نها وَ يتَ يل مِ إِن قَضَ لتُها، فَ لِامتِكَ استَحلَ وبِكَ
يطانِ  لِلشَّ عَل  ، وال جتَ دٍ َمَّ آلِ حمُ ةِ  ن شيعَ يّاً مِ قِ تَ كاً  بارَ مُ
ا،  َ هتُ ذْ تِكَ أَخَ انَ مَّ بِأَمَ كاً وال نَصيباً)، أو يقول:(اللَّهُ فيهِ رشِ
يْئاً،  ِها شَ محِ يْتَ يف  رَ إِنْ قَضَ ا، فَ هَ جَ رْ لْتُ فَ لَ تَحْ تِكَ اسْ لِامَ بِكَ وَ
) (موسوعة  يْطانٍ كَ شَ ْ هُ رشِ لْ عَ ْ ال جتَ اً، وَ يّ وِ لِامً سَ سْ هُ مُ لْ عَ اجْ فَ

اإلمام اخلوئي: ج٣٢، ص٩).

املودة  الذي هو سبب إهلي يف زيادة  الدعاء  وهذا 
الطرفني،  من  اخللق  حسن  إىل  إضافة  بينهام،  والرمحة 
وال  والتوادد،  والتعاطف  التفاهم  بصناعة  كفيالن 

حاجة لنا بثقب اللسان أو ربط خيط فيه أو غري ذلك.
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كنــت جالســا فــي البيــت أتابــع برنامجــي 
ــول  ــدور ح ــذي ي ــاز؛ وال ــى التلف ــل عل المفض
عــادات وتقاليــد الشــعوب علــى إحــد القنــوات 
الفضائيــة، وبينمــا أنــا مندمــج نفســياً مــع البرنامج 
ــي  ــال ل ــا، فق ــي منطقن ــو ف ــوت األذان يعل إذا بص
ــان  ــد ح ــدي، فق ــا ول ــك ي ــى وضوئ ــم إل ــي: ق أب
وقــت الصــالة، وهــذا نداؤهــا يمــأل الســماء، ربنــا 
ســمعنا وأطعنــا، قــم للصــالة وال تنــسَ األذان قبل 

ــة. ــك للقبل ــد توجه ــالة عن الص
وبعــد االنتهــاء مــن أداء الصــالة قلــت ألبــي: 
ــر  ــي أكث ــي ف ــت ل ــا قل ــتحبّاً كم ــس األذان مس ألي

مــن مناســبة ســابقة؟ 
فقــال أبــي: نعــم قلــت ذلــك، فهــو واإلقامــة 
 ، ــاءً ــة أداءً  وقض ــض اليومي ــي الفرائ ــتحبّان ف مس
فــي الحضــر والســفر، وفــي الصحــة والمــرض، 
لإلمــام والمأمــوم والمنفــرد، رجــالً كان أو امــرأة، 
ويتأكــد إســتحبابهما فــي الصلــوات األدائيــة منهــا 
ال ســيما المغــرب والغــداة كمــا يتأكــد األذان 

ــدا لهــم اإلقامــة  واإلقامــة للرجــال وأشــدهما تأكي
ــان بهــا. ــل األحــوط اســتحبابا لهــم اإلتي ب

قلت: وما حكمهما بالنسبة للنساء؟
قال: ال يتأكدان بالنسبة إلى النساء.

فــي  واإلقامــة  األذان  تشــرع  وهــل  قلــت: 
النوافــل؟

ع األذان وال اإلقامــة فــي  ، ال يشــرّ قــال أبــي: كالّ
النوافــل، وال حتــى فــي الفرائــض غيــر اليوميــة.

فقلــت: ولــم هــذا التشــديد علــى ذكرهمــا فــي 
الصلــوات إن كانــا مســتحبين؟

ــى:  ــه تعال ــم، لقول ــا العظي ــي: لثوابهم ــال أب ق
 ... ـاسِ النـَّ ــى  إِلَ ــولِهِ  سُ رَ وَ اللــه  ــنَ  مِ انٌ  أَذَ وَ
ــوان دار  ــن وعن ــعائر الدي ــن ش ــا م ــة:٣)، فهم (التوب

اإلســالم.
فقلت: مع ذلك هما مستحبان.

ــك  ــدي، ولذل ــا ول ــك ي ــح كالم ــال: صحي فق
وألجرهمــا العظيــم؛ علــى المؤمــن أن ال يتركهمــا؛ 
ــكَ  تَ وْ ــعْ صَ فَ ارْ ــالل: «..وَ ــه لب لقــول رســول الل

عناقيد
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ــهُ  عُ فَ رْ يحــاً تَ انِ رِ َذَ لَ بِــاألْ كَّ ــدْ وَ ــإِنَّ اللــهَ قَ ؛ فَ انِ َذَ بِــاألْ
انَ  َذَ وا األْ عُ ــمِ ا سَ ــةَ إِذَ ئِكَ الَ مَ إِنَّ الْ ، وَ اءِ ــمَ ــى السَّ إِلَ
ــةِ  اتُ أُمَّ ــوَ هِ أَصْ ــوا: هــذِ الُ ، قَ ضِ َرْ ــلِ األْ ــنْ أَهْ مِ
ونَ  رُ فِ ــتَغْ سْ يَ ، وَ ــلَّ جَ ــزَّ وَ يــدِ اللــهِ عَ حِ  بِتَوْ ــدٍ مَّ حَ مُ
ةِ»  الَ ــنْ تِلْــكَ الصَّ ــوا مِ غُ رُ فْ تّــى يَ  حَ ــدٍ مَّ حَ ــةِ مُ مَّ الِ

ــي: ٦٣، ص ١٣٢).  ــي، الكلين (الكاف

فقلت: وهل لهما آثار أخر؟
قــال: هــي كثيــرة جــداً وعلــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر مــا ذكــره أميــر المؤمنيــن عن رســول 
انِ  َذَ يْــنَ األْ ــا بَ ذِّنِ فِيمَ ــؤَ اللــه أنــه قــال: «لِلْمُ
ــهِ فِــي  مِ طِ بِدَ ــحِّ تَشَ مُ يدِ الْ ــهِ ــرِ الشَّ ثْــلُ أَجْ ــةِ مِ امَ قَ ِ اإلْ وَ
ــى...». (ثــواب األعمــال، الصــدوق:  الَ عَ ــبِيلِ اللــه تَ سَ
ــم  ــاً للعق ــون األذان عالج ــا يك ج١، ص٣١)، وربم

واألمــراض فــي حــاالت أخــر، (كشــكو هشــام 
ــه  بــن إبراهيــم إلــى اإلمــام الرضــا ســقمه وأنّ
ــاألذان  ــه ب ــع صوت ــره أن يرف ــه، فأم ــد ل ال يول
ــك،  ــتُ ذل ــم: ففعل ــن إبراهي ــال اب ــه، ق ــي منزل ف
فأذهــب اللــهُ عنــي ســقمي، وكثــر ولــدي). (مــن ال 

ــدوق:ج١، ص٢٩٢). ــه، الص ــره الفقي يحض

فقلت: ومتى يسقط األذان؟
ــن أداءً  ــن الفريضتي ــع بي م ــا جُ ــى م ــال: مت ق
ــاء  ــن قض ــع بي ــذا إذا جم ــة، وك ــقط أذان الثاني س
ــقط األذان  ــه يس ــد فإن ــس واح ــي مجل ــت ف الفوائ

ــى. ــدا األول ــا ع مم
فقلت: ومتى يسقط األذان واإلقامة معا؟

قال: في بعض الموارد:
نــوا لهــا  األول: الداخــل فــي الجماعــة التــي أذّ

وأقامــوا.
ــرق  ــل تف ــجد قب ــى المس ــل إل ــي: الداخ الثان

الجماعــة.
الثالــث: إذا ســمع شــخصاً آخــر يــؤذن ويقيــم 
للصــالة،  بشــرط أن ال يقــع بيــن صالتــه وبيــن مــا 

ســمعه فصــل كثيــر.
فقلت: وماذا يشترط في األذان واإلقامة؟

قال: يشترط فيهما أمور:
األول: نية القربة.

الثاني والثالث: العقل واإليمان.
ــال  ــد الرج ــال يعت ــور ف ــورة للذك ــع: الذك الراب
بــأذان النســاء وإقامتهــن لغيرهــن حتــى المحــارم 

ــاً. ــوط وجوب ــى األح عل
علــى  األذان  بتقديــم  الترتيــب  الخامــس: 

اإلقامــة.
السادس: العربية وترك اللحن.

ان قبله. السابع: دخول الوقت فال يصحّ
فقلت: وهل يستحب ألدائهما شيئاً معيناً؟

قــال: يســتحب فيهمــا الطهــارة مــن الحــدث، 
فــي  الــكالم  ويكــره  واالســتقبال،  والقيــام، 

أثنائهمــا.
أو  واإلقامــة،  األذان  تــرك  ومــن  فقلــت: 
أحدهمــا عمــداً، حتــى أحــرم للصــالة هــل يقطــع 

الصــالة ألدائهمــا أم ال؟
ــوط  ــى األح ــا عل ــه قطعه ــز ل ــم يج ــال: ل فق

ــاً. لزوم
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: الصدق لغةً
قاً  دْ قُ صَ ـدُ قَ يَصْ دَ الصـدق ضدُّ الكـذب، صَ
ه  قَ ـه، وصدَ بِل قولَ قـه: قَ دَّ داقـاً، وصَ قـاً وتَصْ دْ وصِ
قْتُ القوم،  دَ ق، ويقـال: صَ ـدْ احلديـث: أَنبأَه بالصِّ
قـاً وتصادقـاً يف احلديـث ويف  دْ أي: قلـت هلـم صِ
منظـور:ج١٠،  ابـن  العـرب،  لسـان  (ينظـر:  ة.  املـودّ

ص١٩٣).

الصدق اصطالحاً:
قال الراغـب األصفهـاين: «الصـدق مطابقة 
القـول الضمـري واملخـربَ عنـه معـاً، ومتـى انخرم 
اً»(الذريعـة إىل  رشط مـن ذلـك مل يكـن صدقـاً تامّ

مـكارم الرشيعـة، الراغـب األصفهـاين: ص٢٧٠).

 الرتغيب يف الصدق بالقرآن الكريم:
وا  قُ وا اتَّ نـُ يـنَ آمَ ذِ َـا الَّ ـا أَهيُّ قـال اهللا تعـاىل:﴿ يَ
آيـة١١٩).  ﴾(التوبـة:  ادِقِنيَ الصَّ ـعَ  مَ ونُـوا  كُ وَ اهللا 
ادِقِنيَ  ـعُ الصَّ نْفَ مُ يَ ـوْ ا يَ ذَ ـالَ اهللا هَ وقولـه تعاىل: ﴿قَ

أي بني

ارُ  ـَ َهنْ األْ ـا  تِهَ ْ ـنْ حتَ مِ ي  ـرِ ْ اتٌ جتَ نـَّ مْ جَ ـُ هلَ ـمْ  هُ قُ دْ صِ
هُ  نـْ ـوا عَ ضُ رَ ـمْ وَ نْهُ َ اهللا عَ يضِ ا رَ ـا أَبَـدً يـنَ فِيهَ الِدِ خَ

آيـة١١٩). ﴾(املائـدة:  ظِيمُ عَ الْ زُ  ـوْ فَ الْ كَ  لـِ ذَ
الرتغيب يف الصدق بالسنّة الرشيفة:

فيـه  كـنَّ  ـن  مَ «أربـع   :اهللا رسـول  قـال 
هلا اهللا حسـنات:  وكان مـن قرنه إىل قدمـه ذنوباً بدّ
والشـكر»  اخللـق،  وحسـن  واحليـاء،  الصـدق، 

ص١٠٧). ج٢،  الكلينـي:  (الـكايف، 

تغـرتوا  «ال  قـال:   اهللا عبـد  أيب  وعـن 
بصالهتـم وال بصيامهـم، فـإنّ الرجـل ربـام هلـج 
اسـتوحش،  تركـه  لـو  حتـى  والصـوم  بالصـالة 
وأداء  احلديـث  صـدق  عنـد  اختربوهـم  ولكـن 

ص١٠٧). السـابق:  األمانة»(املصـدر 
مراتب الصدق:

نذكـر  ومتنوعـة،  كثـرية  مراتـب  للصـدق 

‹˜à¸\;∫;–Åë’\
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منهـا: بعضـاً 
١ـ الصدق يف اللسان:

وهـذه املرتبـة مـن الصـدق هي التـي حيرص 
كثـري مـن النـاس الصـدق فيهـا، وال يتجاوزوهنا 
ا مرتبة عظيمـة وتكميلها  إىل غريهـا، وال شـك أهنّ
ها عـىل النفـس، ولكنّهـا  مـن أعـزّ األمـور وأشـقّ
هـا اهللا عليـه، وجاهد نفسـه  ـن يرسّ يسـرية عـىل مَ

يف حتقيقهـا.
الصادقـة،  األخبـار  إالّ  املسـلم  ينقـل  فـال 
فيـام  التثبـت  الناقـل  مـن  يتطلـب  بـدوره  وهـذا 
واحلـذر  واألوهـام  الظنـون  واجتنـاب  يقـال، 
اكم  . قـال: «إيّ عُ ـمَ ث بـكلّ مـا يُسْ مـن التحـدّ
احلديث».(املحجـة  أكـذب  الظـنّ  فـإنّ  والظـن 
 :الكاشـاين: ج٣، ٣٢٥)، وقـال الفيـض  البيضـاء، 

ث بكلّ ما سـمع» (ميزان  ـدّ «كفـى باملرء إثـامً أن حيُ
ص٢٦٧٦). الريشـهري:ج٣،  احلكمـة، 

٢ـ  الصدق يف النية واإلرادة:
يرجـع ذلـك إىل اإلخـالص وهـو أالّ يكـون 
لـه باعـث يف احلـركات والسـكنات إالّ اهللا تعاىل، 
النفـس بطـل  فـإن مازجـه شـوب مـن حظـوظ 
ى كاذبـاً.  يُسـمّ أن  النيـة وصاحبـه جيـوز  صـدق 
 ( وذلـك بـأن تكـون النيـة خالصـة هللا (عـزّ وجلّ
ابتغـاءً ملرضاتـه، وأن ال يكـون هنـاك باعـث يف 
 .( احلركات والسـكنات إالّ مرضـاة اهللا (عزّ وجلّ

٣ـ الصدق يف الوفاء بالعزم:
فـإنّ النفـس قد تسـخو بالعـزم يف احلـال؛ إذ 

ال مشـقة يف الوعـد والعـزم واملؤونـة فيـه خفيفة، 
ـن وهاجت الشـهوات انحلّت  فـإذا حصـل التمكّ
الوفـاء  يتفـق  ومل  الشـهوات  وغلبـت  العزيمـة 
بالعـزم، وهـذا يضـادّ الصـدق فيـه؛ ولذلـك قال 
يْهِ﴾  لَ وا اهللا عَ ـدُ اهَ ا عَ قُوا مَ دَ ـالٌ صَ جَ اهللا تعـاىل: ﴿رِ

آية٢٣).  (األحـزاب: 

٣ـ  الصدق والنصح يف املعامالت:
إنّ اهللا سـبحانه وتعـاىل أوجب عىل املسـلمني 
م  وحـرّ املعامـالت،  مجيـع  يف  والنصـح  الصـدق 
عليهـم الكـذب، ومـا ذاك إالّ ملـا يف الصـدق مـن 
صالح أمـر املجتمع والتعاون السـليم بـني أفراده 
والسـالمة مـن ظلـم بعضهـم لبعـض وعـدوان 
بعضهـم عـىل بعـض، وملـا يف الكـذب مـن فسـاد 
أمـر املجتمع وظلـم بعضه لبعض وأخـذ األموال 
بـني  والتباغـض  الشـحناء  وإجيـاد  هـا  حقّ بغـري 
اجلميـع، وهلـذا صح عن رسـول اهللا أنّـه قال: 
«البيعـان باخليـار مـا مل يفرتقـا، فـإن صدقـا وبيّنـا 
بـا حمقت بركة  بـورك هلـام يف بيعهام، وإن كتـام وكذّ
ج١٣،  النـوري،  حسـني  الوسـائل،  بيعهام»(مسـتدرك 

ص٢٩٨).

فهـذه األحاديـث ومـا جـاء يف معناهـا كلّها 
تـدل عـىل وجـوب النصـح والبيـان والصـدق يف 
املعامـالت وعىل حتريـم الكذب، كام تـدل عىل أنّ 
الصـدق والنصـح من أسـباب الربكـة يف املعاملة. 
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ير الشرع الحنيف – بحسب مذهب أهل 
الفتاة تبلغ السن الشرعي بمجرد  البيت- أن 
من  العاشرة  في  ودخولها  التاسعة  السنة  اكتمالها 
على  ما  وعليها  شرعاً،  تكلّفت  قد  تكون  عمرها 

المرأة البالغة من تكاليف شرعية خاصة بالمرأة.
الفتاة  بلوغ   ير فهو  العلمي  الجانب  وأما 
السن  الفتاة في هذا  أيضاً؛ ألن  تقريباً  العاشرة  في 
الدهون  زيادة  مثل:  جسدية،  تغيّرات  عندها  تبدأ 
في الجسم، ونمو الصدر، وزيادة الطول والوزن، 
عندها  يبدأ  وربما  أحياناً،  الشباب  حب  وظهور 
وبحسب  بعدها  أو  العاشرة  في  الحيض  نزول 

طبيعتها التكوينية.
صواب  لنا  يكشف  العلمي  الرأي  وهذا 
الشرع المقدس بجواز تزويج الفتاة في هذا السن؛ 
النمو  حاالت  عندها  بدأت  أنها  من  تقدم  لما 
الطبيعية، وبدأت تتحول لديها الحاالت الفسلجية 
والهرمونية، وهي بدايات تغيّرات نمو وتكامل، إذاً 
فهي لديها االستعداد التكويني والشرعي والعلمي 

في الدخول إلى الحياة الجديدة.
للدين  المناهضة  العلمانية  األنظمة  لكن 
مؤهلةً  السن  هذا  في  الفتاة  كون  ة  وبشدّ تعارض 
للزواج؛ إذ ال زالت هي ناعمة صغيرة، وليس لديها 
إلى  إضافة  الجديدة،  للحياة  تؤهلها  حياتية  خبرة 

األضرار الصحية والنفسية واالجتماعية التي تلحق 
اء الزواج المبكر، وبالنتيجة: إن تزويجها في  بها جرّ

هذا العمر جريمة تعارض حقوق الطفل!
بجواز  المقدس  الشارع  رأي  أن  والجواب: 
على  الجمود  يعني  ال  العمر  هذا  في  الفتاة  تزويج 
تبلغ  حالما  الفتاة  ج  نزوّ أن  علينا  يجب  وأنه  ذلك، 
المقدس  الشارع  السن، كال وألف كال، رأي  ذلك 
الظروف  بعد ذلك  الوجوب، وتبقى  الجواز ال  هو 

الذاتية والموضوعية التي تحدد القرار.
تؤهلها  وبعد  الفتاة  أن  ذلك  إلى  يضاف 
تكوينياً -بحسب عالمات البلوغ المتقدمة- تكون 
أن  األمر  غاية  الجديدة،  الزوجية  للحياة  مستعدة 
وهو  الكلمة)،  تعني  (بما  الكفوء  الزوج  لها  نختار 
المرجوة، وهذا ما  الزوجية  السعادة  إلى  بها  ينطلق 
للزواج  نؤسس  أن  من  س،  المقدّ الشرع  إليه  أرشد 
األحاديث  ذكرتها  التي  المواصفات  الناجح ضمن 

المباركة.
أن  السماء-  -وبأمر  تاريخياً  ثبت  وأخيراً، 
عندما  عمرها  من  العاشرة   في  كانت   الزهراء
هنالك  كانت  وهل   ،المؤمنين أمير  تزوجها 

ظالمة على الزهراء بهذا التزويج؟!

القوارير

Ö �“ę∏̌\;š\Â �á’\



١٧ z·١٤٤٢;Ïfià;€æ¬∏\;‡]e¬å;Özz‚ç’;C٦٠D;ÄÅzzzz¬’\
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

قراءة في كتاب



مؤلف: الشيخ محمد مهدي شمس الدين 
ومعرفة  وعي  شراكة  القراءة  نافذة  مثّلت 
الثقافي  الحضور  منتديات  في  وانتشاراً  جديدين، 
العزيز  القارئ  والمعرفي واإلنساني، ولهذا يجدنا 
معرفياً  زاداً  يكون  أن  يمكن  بما  لنتحفه  نسعى 
خفيف المؤنة كثير الفائدة، ومن هذا الباب  كتابنا 
اليوم: (ثورة الحسين ظروفها االجتماعية وآثارها 
اإلنسانيّة) وهو كتاب يبحث القضية الحسينية من 
طرح  في  الذهن  إثارة  ويحاول  متعددة،  جوانب 
ودقيقة،  سلسة  بصورة  ومناقشتها  متعددة،  قضايا 
محاكمات  وفق  يقبلها  أو  اآلراء  يرد  إنه  بحيث 
سلس  علمي  بأسلوب  ولكن  ومنطيقة،  عقلية 
بموسوعيته وشموليته  معروف   والمؤلف  وشيّق، 
العلم  مناحي  شتى  في  كتب  فقد  المعرفية، 
للكتاب  مقدمته  في  القارئ  تمعن  ولو  والمعرفة، 
آنف الذكر لوجد إيصال المعنى بأوجز عبارة دون 
إمالل  أو إخالل، انظر لقوله وهو يتحدث عن ثورة 

اإلمام الحسين فيقول:
(إنّ أكثر ما استأثر باهتمام الناس من ثورة اإلمام 
اشتمل  ما  فيها  ة،  القصّ جانب  هو   الحسين

عليه من مظاهر البطولة النادرة، والسمو اإلنساني 
المتمثل  العظيم،  وقائدهم  الثائرين   لد المعجز 
في التضحية بكلّ عزيز من النفس والولد، والمال، 
العام،  والصالح  المبدأ  سبيل  في  واألمن  والدعة، 

مع الضعف والقلّة، واليأس من النصر العسكري.
ة،  والخسّ الجبن،  مظاهر  من  عليه  اشتمل  وما 
الحاكمة،  السلطة   لد اإلنساني  واالنحطاط 
الوحشية  جريمتها  تنفيذ  في  وأدواتها  وممثّلها 
بمالحقة الثائرين واستئصالهم بصورة لم يشهد لها 

التأريخ مثيالً.
على  الفريدة  األمثلة  من  عليه  اشتمل  وما 
، حبّ الثائرين لجالّديهم، وإشفاقهم عليهم  الحبّ
بهم،  وتغرر  تستخدمهم،  التي  الجائرة  السلطة  من 
الخير  لهم  تريد  التي   القو حرب  إلى  وتدفعهم 
بحيث  لبعض  بعضهم  الثائرين  وحبّ  والصالح، 
يدفع كالً منهم إلى طلب الموت قبل صاحبه؛ لئال 
الكتاب  اخترنا هذا  قبله. وقد  مقتوالً  ير صاحبه 
من  الحسينية  القضية  دراسة  على  يشتمل  كونه 
جوانب وأبعاد مختلفة، مضافاً إلى مناقشته لجملة 

من الشبهات وردّها. 
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مساحة ود

كان  الذي  األدب  من  طرفاً  مسكت  بجواب  عنه  واإلجابة  الكالم  استيعاب  على  القدرة  تمثل 
رائجاً عبر التاريخ العربي والعالمي،وقد انتقينا جملة منها:

 ١-قال رجل لهشام القوطي: كم تعد؟ قال: من واحد إلى ألف ألف وأكثر، قال لم أرد هذا، 
كم لك من السنين؟ قال: والله ما لي منها شيء السنون كلها لله، قال: فما سنك؟ قال: عظم، قال: 
فابن كم أنت؟ قال: ابن اثنين رجل وامرأة، قال: فكم أتى عليك؟ قال: لو أتى علي شيء لقتلني، قال: 

فكيف أقول؟ قال: تقول: كم مضى من عمرك؟.
٢-دخل شريك بن األعور على معاوية، وهو يختال في مشيته، وكان شجاعاً مع دمامة.

فداعبه معاوية قائالً: ويلك أنت شريك وما لله شريك، وأبوك أعور والصحيح خير من األعور، 
وأنت دميم والوسيم خير من الدميم.

دك قومك عليهم؟! فلمَ سوّ
عاوية، وأبوك  ت فاستعوت فسميت مُ وَ فقال شريك: وأنت أيضاً معاوية، وما معاوية إال كلبة عَ
حرب والسلم خير من الحرب، وجدك صخر والسهل خير من الصخر، وإنك ابن أمية، ما أمية إال 

ة صغرت فسميت أمية. أمَ
فبم صرت أمير المؤمنين؟!.

فتبسم معاوية غيظا وقال: أقسمت عليك إال خرجت عني.
فخرج وهو يقول:

أيشتمني معــاويةُ بن حـرب             وسيفي قاطع ومعي لساني
وحولي من ذر يمن ليـوث             ضراغمة تهش إلى الطعان

ليس  لي حماراً  أطلب  له:  فقال  نخاساً  بن رجاء  الحسن  المكفوف مؤدب  أبو موسى  ٣-أتى 
الزحام ترفق، ال يصدم بي  الطريق تدفق، وإن كثر  المشتهر، إن خال  بالكبير  المحتقر وال  بالصغير 
السواري، وال يدخلني تحت البواري، إن أكثرت علفه شكر، وأن أقللته صبر، إن حركته هام، وإن 

ركبه غيري نام، فقال النخاس: يا عبد الله اصبر قليال، فإن مُسخ القاضي حماراً أصبت حاجتك.
٤-وشى واش إلى اإلسكندر برجل، فقال: أتحب أن نقبل منك ما قلت فيه على أن نقبل منه ما 

قال فيك، قال: ال، قال: فكف عن الشر يكف عنك.
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٤/ شعبان المعظم / سنة (٢٦هـ)
والدة موالنا أبو الفضل العباس بن علي



٥ / شعبان المعظم / سنة (٣٨هـ)
والدة اإلمام علي بن الحسين زين العابدين


