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الشباب وسطحية الربامج التعليمية
نظـــر ًا للمحيـــط الـــذي يعيشـــه الشـــباب
والرؤيـــة الراصـــدة لذلـــك تقتـــي نظـــرة
شـــمولية ومتجانســـة للربامـــج التعليميـــة؛ ألن
التعليــم مل يكــن ذا نمــط واحــد ،بــل هــو متعــدد
املناب ــع واملش ــارب واالجتاه ــات ،وتتع ــدد تبع ــا
لـــه املص ّبـــات ،فأغلبيـــة ذوي االختصـــاص
وحتـــى الشـــباب يـــرون أن الربامـــج التعليميـــة
تتســـم باالرجتـــال واالجتهـــاد ،وبالتـــايل العقـــم
لعـــدم مواكبتهـــا وجتاوهبـــا لتطلعـــات الشـــباب
وأهدافـــه وطموحاتـــه مـــن حيـــث ضـــان
مســـتقبله وتثقيفـــه ثقافـــة متينـــة رصينـــة،
بعك ــس احل ــال الس ــائد ،ن ــرى الش ــباب يتخ ــرج
مـــن دراســـته األكاديميـــة جاهـــ ً
ا ألبســـط
معايـــر احليـــاة العمليـــة واالجتامعيـــة ،ناهيـــك
أن العدي ــد منه ــم يك ــون هدف ــه األس ــايس م ــن
التعليـــم حتصيـــل الوظيفـــة والعمـــل اإلداري
والظه ــور بمظاه ــر اس ــتهالكية مبتذل ــة ،وه ــذه
املتناقض ــات ترتس ــخ يف أذهاهن ــم نتيج ــة التلق ــن
والتوجيـــه بحيـــث مل تكـــن هنـــاك روح عمليـــة
ج ــادة وال برام ــج ق ــادرة ذات أبع ــاد مس ــتقبلية
واضح ــة ال س ــيام ن ــزول التعلي ــم اإللك ــروين إىل
الســـاحة وانتشـــاره بســـبب اإلرهاصـــات التـــي

نعيشـــها ،مـــن أوبئـــة وغريهـــا ،وبالتـــايل فشـــله
األكي ــد ،وه ــذا ينعك ــس ع ــى الش ــباب ويبع ــث
فيـــه اخلمـــول والركـــود والكســـل وفقـــدان
املبـــادرة واملنافســـة واملواظبـــة واالجتهـــاد يف
الـــدرس والتحصيـــل واملراهنـــة عـــى النجـــاح
بالتحايـــل والصدفـــة ،وإن دل هـــذا عـــى يشء
فإنـــا يـــدل عـــى ّ
إن الربامـــج التعليميـــة ال
تتناســـب مـــع طبيعـــة العمـــل الـــذي ينتظـــر
الطالـــب بعـــد خترجـــه مـــن التعليـــم الثانـــوي
واجلامعـــي ،وهـــذا مـــا يـــؤدي إىل اخللـــل يف
ممارســـة بعـــض األعـــال والوظائـــف التـــي
يش ــغلها غ ــر الكفوئ ــن بس ــبب م ــا تق ــدم م ــن
ضحالـــة الرتبيـــة والتعليـــم.
وملعاجل ــة ه ــذه املش ــكلة ال ب ــد م ــن ابت ــكار
طـــرق جديـــدة للتعليـــم والتدريـــس تواكـــب
م ــا تق ــدم وتناج ــي أف ــكار الش ــباب وأهدافه ــم
وجتذهبـــم بطـــرق حداثويـــة أكثـــر تأثـــرا
واســـتيعابا للمتلقـــي وإال نقـــرأ عـــى املســـتقبل
الســـام.
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قطاف

وأطيعوا الرسول

من متام اإليامن وكامل دين املرء هو الطاعة

إنكــم واهلل مــا أصبحتــم بــدار مقــام ،لقــد هلــك

أو اعرتاض ،أو تذمر ،كذلك األئمة بعد

عنهــم الــذي نكــره ،ولقينــا مــن شــدة الريــح مــا

الطاعة وامتثال توصيات النبي وأوامره بدقة

وال يستمســك لنــا بنــاء فارحتلــوا فــإين مرحتــل،

واالمتثال هلل تعاىل ورسوله دون أدنى تكاسل

رسول اهلل ،وقد أحسن األصحاب
ألهنم يعلمون أنه ال ينطق إال عن أمر ربه ،منهم
الصحايب حذيفة بن اليامن.

تعالوا ننظر حذيفة بن اليامن كيف أطاع

تعرض حياته للخطر ،يف
النبي يف مهمة صعبة ّ

معركة اخلندق التي حدثت يف الثالث من شوال
سنة  5للهجرة عىل إحدى الروايات.

الكــراع واخلــف وأخلفتنــا بنــو قريظــة ،وبلغنــا

تــرون مــا تطمئــن لنــا قــدر ،وال تقــوم لنــا نــار،
ثــم قــام إىل مجلــه وهــو معقــول فجلــس عليــه،

ثــم رضبــه فوثــب بــه عــى ثــاث فــا أطلــق

عقالــه إال وهــو قائــم .ولــوال عهــد رســول
اهلل إ ّيل أن ال حتــدّ ث شــيئ ًا حتــى تأتينــي

لقتلتــه بســهم»(الثقات ،ابــن حبــان :ج ،1ص.)273
قد رضب حذيفة مثاالً حقيقي ًا للطاعة

قال حذيفة :قال يل رسول اهلل يف

واإليامن ،حيث متكن من قتل رأس جيش الرشك
أيب سفيان ،لكنه مل يفعل امتثاالً ألمر النبي.

فذهبـت فدخلـت فيهـم ،و الريـح و جنـود
اهلل تفعـل هبـم مـا تفعـل ،ال تقـر هلـم قـدر ًا ،و ال

األوائل ،هاجر إىل املدينة بعد هجرة النبي،

معركة اخلندق« :يا حذيفة اذهب فادخل يف القوم،
فانظر ماذا يفعلون ،و ال ُتدّ ثن شيئ ًا حتى تأتينا».

نـار ًا ،وال بنـاء.

فقـال أبـو سـفيان« :لينظـر امـرؤ مـن

جليسـه» ،فأخذت بيـد الرجل الـذي كان جنبي،
فقلـت :مـن أنـت؟

فقال :فالن بن فالن.

ثــم قــال أبــو ســفيان :يــا معــر قريــش!
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ويعدّ حذيفة بن اليامن من املسلمني

آخى النبي بينه وبني عامر بن يارس.
شــهد ُأحــد ًا ومــا بعدهــا مــن املشــاهد مــع

رســول اهلل ،وهــو أحــد أركان أصحــاب
أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب.

تــويف حذيفــة بــن اليــان ســنة ســت

وثالثــن هجريــة.

حكمة علوية

البن و ِْ
ال ْر َص َغ َرائِ ُز َشتَّى
ّ
إن ا ْل ُبخْ َل َو ُْ ْ َ َ

قال أمري املؤمنني:
البن و ِْ
ص َغ َر ِائ ُز َشتَّى
ال ْر َ
«إِ َّن ا ْل ُب ْخ َل َو ْ ُ ْ َ َ
ي َم ُع َها ُسو ُء ال َّظ ِّن بِاهلل»(هنج البالغة ،الكتاب.)53:
َْ

إن قراءة متأنّية يف اخلطاب العلوي توقفنا
عىل العمق والدقة العظيمني يف سرب أغوار النفس
اإلنسانية ،وهو خصوصية ينفرد هبا هذا اخلطاب
دون ًا عن غريه ،فهو خطاب إهلي؛ ألنه خطاب
املدرسة املحمدية يف األصل ،لذا فإن املنهج الذي
يقدمه لنا أمري املؤمنني يطوي لنا املراحل ،ويبني
غوامض الطريق ،ويوضح احلق من الباطل ،حتى
ال يبقى عذر ملعتذر أبد ًا ،فلو أخذنا هذه احلكمة «إِ َّن
البن و ِْ
ص َغ َر ِائ ُز َشتَّى ،»...فإننا نجد
ال ْر َ
ا ْل ُب ْخ َل َو ْ ُ ْ َ َ
أنه حيدّ د هذه النقاط املهمة ،وهي:
 -1البخل :وهو الرغبة يف ادخار املال وعدم
إعطاؤه ملستحقيه من الفقراء وغريهم ،كاألهل

واألرحام القرابات ،وهذا مصدره سوء الظن باهلل،
وانه يعوض عىل املعطي.
 -2اجلبن :هي هيئة حاصلة للقوة الغضبية؛
هبا حيجم عن مبارشة ما ينبغي وما ال ينبغي.
(التعريفات) للجرجاين (ص.)73

 -3احلرص :هو اإلفراط يف حب املال،
واالستكثار منه ،دون أن يكتفى بقدر حمدود .وهو
من الصفات الذميمة ،واخلصال السيئة ،الباعثة عىل
ألوان املساوئ واآلثام(..أخالق أهل البيت ،السيد
حممد مهدي الصدر :ص )٦٧

وهذه الثالثة جيمعها جامع الطبيعة البهيمية
(الغريزة) ،وهي طبيعة االستحواذ والسيطرة
والتمكن للبقاء ،وكل هذا من سوء الظن بام عند
اهلل ،وما اعدّ ه لعباده الصاحلني ،فلو استثمر املؤمن
موارد العطاء كشهر رمضان مث ً
ال طلب ًا لرىض اهلل
فهذا حتام رابح بمقاييس السامء ،ألن اهلل جعل
للمعطي الزيادة ،ولو بذل اجلبان جهده ونفسه
طلب ًا هلل فانه يعطيه النرص يف الدنيا ،وحسن الذكر
واألمان يف اآلخرة ،ولو قنع احلريص بام يكفي
ألورثه اهلل كنز القناعة والرىض ،وقد ورد عن أمري
املؤمنني كالم جامع يتمم املطلب ،وهوَ « :م ْن
الن َِّةَ ،م ْن َح ُس َن َظنُّ ُه بِالدُّ نْيا
َأ ْح َس َن َظنَّ ُه بِاهللِ َ
فاز بِ ْ َ
ِ ِ
حنَ ُة»(ميزان احلكمة ،حممد الريشهري :ج
َت َ َّكن َْت منْ ُه ا ْل ْ
 ،٢ص .)١٧٨٨
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التنمية البشرية

جتنب الشعور باخليبة
فكم من أشخاص قريبني منا ،وهبناهم الثقة

اخليبة كلمة حتمل معنى اخلرسان ،أو عدم والشعور اجليد واألمان ،ومل جيدوا منا غري اخلري
حتقق املتوقع ،أو حصول يشء غري متوقع ،واحلب ،ولكن مل نحصل عىل نفس الدرجة من
وأحيان ًا يشعر هبا اإلنسان عند إخفاقه يف حتقيق تلك املشاعر ،فتشعرنا بشعور خيبة األمل.
املهم من كل هذا أن نجيب عن سؤال جيول

هدف ما ،فيقال فيه (أصيب بخيبة أمل)
وكثري ًا ما نصاب بخيبة األمل يف حياتنا ،يف داخلنا ،وهو:
هل نستسلم؟
فعندما نحلم بيشء حمبب للنفس ،ونع ًلق أم ً
ال

عىل حتقيق ذلك احللم ،لكنه يستمر يف عدم

هل هناك طرق وأساليب أو سلوك جينبنا

وعندما نخرس ثقة الناس بنا ملوقف ما

نحن نريد أن ندفع هذا الشعور بعيد ًا عن

التحقق ،فتصيبنا خيبة أمل.

هذا الشعور السيئ؟

ونحاول بكل الوسائل أن نستعيدها ،لكنها ال أنفسنا ،ونختزل خطواته نحونا ،وذلك بعدة

تعود بالسهولة التي نعرفها ،فتصيبنا خيبة أمل.

وعندما نجد ونجتهد ونضحي ألجل أن

رىض وسعادة وراحة ،ونستيقظ
يكون الغري يف
ً

أمور:

 /1تقبل الشخص لواقعه:
ربام يكون هذا األمر صعب ًا عىل بعض الناس،

فجأة عىل سلوك أو شعور بعكس ذلك ،فإننا لكن من املهم أن تدرك وتذعن ذلك ،فإذا كان
هدفك هو إرضاء مجيع الناس ،فأنت تصنع من
نشعر بخيبة أمل.
وعندما نعتمد عىل قلوبنا يف احلكم عىل البداية مقدمات الفشل واخليبة ،مهام كنت حكي ًام
قريب أو بعيد ،أحيان ًا نشعر بخيبة أمل أننا مل وتترصف بعقالئية ومنطقية ،فإنه سيبقى هناك
نشارك العقل يف ذلك احلكم ،فكل النتائج ليست دائ ًام أشخاص لدهيم وجهات نظر ختتلف عن

كام نحب.

ٍ
ٍ
عزيز مكان ًا خاص ًا
لشخص
وعندما تضع
يف حياتك ،وجتعل له جز ًء كبري ًا من اهتاممك

ومشاعرك ،ثم تكشف لك األيام أنّك لست
حتى من أولوياته حت ًام ستصيبك خيبة أمل.
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مجيع أفكارك وثوابتك ،ولدهيم منهج آخر يف

تيسري األمور .لذا عليك تقبل حقيقة يف ذاتك
وأفكارك وهي أنك لن تكون كافي ًا أمام اجلميع.
 /2اجعل نفسك يف موارد الراحة:
عليك دائ ًام أن تدور بنفسك ،وتضعها يف
احلال التي حت ّقق الراحة اخلاصة بك .فليس من

الصواب أن جتعل نفسك يف أمر غري مريح
لك؛ خوف ًا أو مدارا ًة لآلخرين بدرجة حمرجة.
فإن هذا يسبب لك قلق ًا مستمر ًا ،وإن الضغط

عىل النفس أكثر من الالزم أو املتعارف ،يعرض
اإلنسان خليبة األمل جتاه أي تلكؤ أو تردد

حيصل يف حاجة أو عالقة ما.
 -3نقد النفس:

يف بعض األحيان نحتاج ملراجعة أنفسنا،

لكن البعض ال يعرف كيف يقوم بذلك ،ضع
أسئلة ودع نفسك جتيب عليها ،مثالً:

ملاذا يكون رد فعيل هبذه الطريقة؟
هل هي مناسبة للموقف أم ال؟

هل عندي شعور باخلوف أو القلق؟
هل تشعر بالقلق حيال ذلك وملاذا؟

يساعد هذا األمر عىل إلقاء نظرة أدق

وأعمق للشخصية ،هذا بمثابة عالج رائع
حلاالت القلق.

 -4وضع ضوابط للعاطفة:

 -5حتليل ردود أفعال الغري:

ال حتمل نفسك عىل أهنا سبب لكل رد فعل
يصدر من الغري ،قد تكون قلق ًا بعض اليشء من
رد طلبك من قبل شخص ،أو رفض ملرشوع أو

فكرة قدّ متها ،فهذا ال يعني أنك مرفوض أو أنك

غري مرغوب ،فربام يكون رد فعل ذلك الشخص
لكونه هو غري مستقر انفعالي ًا كأن يكون غاضب ًا
أو حزين ًا ،أو غري ذلك؛ لذا عليك أال ختصص كل

ردود الفعل عىل أهنا نتاج فعلك.

 -6مراجعة قاعدة القيم واملبادئ:
دائ ًام تراجع املبادئ التي تقوم عليها

شخصيتك ،حتى ال تضعف أو ترختر أو تستبدل
بطريقة غري مدروسة ،اسأل نفسك:
ما هي قيمك؟

ماذا تريد أن تدافع عن؟
هل تترصف وفق ًا ملن تريد أن تكون -إذا مل

يكن كذلك -ماذا يمكنك أن تفعل لتغري هذا؟

من الرضوري واملفيد جد ًا عدم إطالق

تستطيع أن تعرض أمثال هذه األسئلة عىل

ووضع حدود وضوابط حتميها من االستغالل،

وتدفع عنك اخلوف والقلق من النتائج القادمة،
فإنك إذا مل تفهم قيمك جيد ًا فأنت تضع نفسك

العنان للعاطفة لتجول يف كل موطن وموقف،
فال تسمح لآلخرين أن يتفهموا لطفك
ومداراتك ،بأن ذلك من خفة وضعف يف

شخصيتك ،وال نقصد بذلك أن حماولة كسب
رضا اآلخرين وإسعادهم هو أمر يسء ،ولكن

نفسك ،فإن إجاباهتا تبعدك عن شعور اخليبة

يف ضغوط املشكالت ،وستتأثر بسهولة برأي
غريك.

إذا كنت تترصف هبذه الطريقة بدون حدود
وضوابط جتاه اآلخرين؛ فستواجه أشخاص ًا
يعملون عىل استغالل هذا األمر.

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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عقيدتي

عــالم الـــذ ّر
الذر إىل ثالثة احتامالت:
يرجع معنى كلمة ّ
ِ
وزن
األول :أنه مأخو ٌذ ِمن ( َذر) عىل

(ش) ،ويطلق عىل ِصغار الن َّْم ِل ،واهلَباء ا ُْلنْت َِش
َ
يف اهل ِ
س الدَّ ِ
الش ْم ِ
واء الذي ُي َرى يف ُشعا ِع َّ
اخ ِل
َ
ِم َن النَّافِ َذ ِة ،كام يطلق عىل ما صغر ّ
ودق من
ٍ
ومنه مبدأ اإلنسان من ٍ
املخلوقاتِ ،
صغرية
نطفة
جدّ ًا.

الثاين :أ َّن ُه مأخو ٌذ ِمن ما ّد ِة (ذرو) ،ومعنا ُه
ِ
اإلنسان ّ
بالذر ّي ِة
ّفريق ،وإن ََّم ُس ِّم َي أبنا ُء
الن ُّثر والت ُ
ِ
األرض بعدَ الت ِ
ِ
يتفر َ
ّكاثر.
أنحاء
قون ِف
ألنم ّ
ّ
(زرع)،
الثالث :هي ِمن (ذر َأ) عىل ِزن َِة
َ
ِ
ُ
يكون معنى
الوجه
لق ،فعىل هذا
ومعنا ُه اخلَ ُ
ّ ِ
ِ
خلوق).
(للم
الذر ّية ُمساوي ًا َ

ومن هنا يمكن وصف عامل الذر مع أحد

هذه االحتامالت ،وهو أمر ليس باملهم ،واألمر
8
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املهم هو ما هو عامل الذر؟ وما ينبغي اإليامن به

بخصوصه؟

إن منشأ هذا املصطلح هو قوله تعاىل:
وإِ ْذ َأ َخ َذ َر ُّب َك ِم ْن َبنِي آ َد َم ِم ْن ُظ ُه ِ
ور ِه ْم
َ
ُذ ِّر َّيت َُه ْم َو َأ ْش َهدَ ُه ْم َع َل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُت بِ َر ِّبك ُْم
َقا ُلوا َب َل َش ِهدْ نَا َأ ْن َت ُقو ُلوا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة إِنَّا ُكنَّا َع ْن
ني(األعراف.)173 :
َه َذا َغافِ ِل َ
فقد اختلف العلامء يف تفسري هذه اآلية عىل

قولني:

القول األول :حني خلق آدم ظهر أبناؤه عىل

صورة الذر إىل آخر نسل له من البرش «وطبقا

لبعض الروايات ظهر هذا الذر أو الذرات من
طينة آدم نفسه» ،وكان هلذا الذر عقل وشعور

كاف لالستامع واخلطاب واجلواب ،فخاطب

اهلل سبحانه الذر قائال الست بربكم؟!...
فأجاب الذر مجيع ًا :بىل شهدنا.

ثم عاد هذا الذر «أو هذه الذرات» مجيع ًا

إىل صلب آدم «أو إىل طينته» ،ومن هنا فقد

آدم من أصالب آبائهم إىل أرحام األمهات،

«ألست»؟ (األمثل ،الشيخ نارص مكارم الشريازي:

االستعداد لتقبل احلقيقة التوحيدية ،وأودع ذلك

سمي هبذا العامل بعامل الذر ...وهذا العهد بعهد
ج ،5ص)288

وهم نطف ال تعدو الذرات الصغار ،وهبهم اهلل
الرس اإلهلي يف ذاهتم وفطرهتم بصورة إحساس

ويؤيد هذا القول ما نقل يف زيارة اإلمام

داخيل ...كام أودعه يف عقوهلم وأفكارهم بشكل

نورا يف األصالب الشاخمة واألرحام
َ
كنت ً
املطهرة) ،ومنه أيض ًا ما ورد عن النبي« :كنا

فبناء عىل هذا ،فإن مجيع أبناء البرش حيملون

احلسني والتعبري عنه بالنور( :أشهد أنك

نورا بني يدي اهلل قبل خلق خلقه ،فلام خلق اخللق

سبحنا فسبحوا ،وهللنا فهللوا ،وكربنا فكربوا،
اس َت َقا ُموا َع َل
وذلك قوله عزوجلَ :
و َأن َّل ِو ْ
ِ
َاهم َّما ًء َغدَ ًقا(اجلن)16:
ال َّط ِري َقة َلَ ْس َق ْين ُ
عيل صلوات اهلل عليه ،واملاء
الطريقة حب ّ
الغدق ماء الفرات وهو والية آل حممد(»بحار

األنوار ،العالمة املجليس :ج ،25ص.)24

حقيقة واعية بنفسها.

روح التوحيد ،وما أخذه اهلل من عهد منهم أو

سؤاله إياهم :ألست بربكم؟ كان بلسان التكوين
واخللق ،وما أجابوه كان باللسان ذاته)(األمثل،

الشيخ نارص مكارم الشريازي :ج ،5ص.)288
اإليامن بعامل الذر ليس من أصول االعتقاد

بنا ًء عىل ما تقدم فإن عدم الوقوف عىل
تفاصيل ذلك العامل واإليامن به إمجاالً ليس من
أصول العقائد ،ال يرض اإليامن به أو عدمه،

وكذلك ما ورد عن النبي« :يا سلامن

ولعل تعذر الوقوف عىل يشء واضح يعزوه

وخلق من نوري علي ًا فدعاه فأطاعه ،وخلق

جراء عليه يف ذلك العامل ،فيكتفي بظاهر ما ورد

خلقني اهلل من صفوة نوره ،ودعاين فأطعت،
عيل فاطمة ،فدعاها فأطاعته،
من نوري ونور ّ
وخلق مني ومن عيل وفاطمة احلسن واحلسني

فدعامها فأطاعاه»(بحار األنوار ،العالمة املجليس:

ج ،15ص.)9

وغريها روايات كثرية يف هذا املعنى.

القول الثاين( :إن املراد من هذا العامل وهذا

القائلون به إىل عدم قدرة اإلنسان عىل تذكر ما
يف روايات أهل البيت وال ضري يف ذلك،

كام أن من شكك يف حدوثه بسبب لعدم كفاية
األد ّلة عنده ،أو بسبب وجود بعض اإليرادات

عليه ،فإنه ال يكون ملوم ًا يف يشء من ذلك ،وال
ضري عليه أيض ًا.

العهد هو عامل االستعداد «والكفاءات» ،و«عهد
الفطرة» والتكوين واخللق .فعند خروج أبناء
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نحن نقص عليك

احللقة الثالثة

تقدم في الحلقات السابقة بعض ما يتعلق
بقصة موسى والخضر واآلن نواصل ما بقي
منها كلمة (حقب) التي وردت في اآلية تعني
المدة الطويلة والتي فسرها البعض بثمانين عام ًا،
وغرض موسى من هذه الكلمة ،هو أنني
سوف ال أترك الجهد والمحاولة للعثور على ما
ضيعته ولو أدى ذلك أن أسير عدة سنين ،ومن
مجموع ما ذكرنا أعاله يتبين لنا أن موسى
كان يبحث عن شيء مهم وقد أقام عزمه ورسخ
تصميمه للعثور على مقصوده وعدم التهاون في
ذلك إطالقا.
إن الشيء الذي كان موسى مأمور ًا
بالبحث عنه له أثر كبير في مستقبله ،وبالعثور
عليه سوف ُيفتتح فصل جديد في حياته.
نعم ،إنه كان يبحث عن عالم يزيل
الحجب من أمام عينيه ويريه حقائق جديدة،
ويفتح أبواب العلوم أمامه ،وسنعرف سريع ًا أن
موسى كان يملك عالمة للعثور على محل
هذا العالم الكبير ،وكان يتحرك باتجاه تلك
العالمة.
قوله تعالىَ  :ف َل َّما َب َل َغا َم ْج َم َع َب ْينِ ِه َما ن َِس َيا
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مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العــــدد ( )62لشهــر شوال املبارك سنة 1442هـ

ُحوت َُه َما(الكهف )61 :أي السمكة التي كانت
معهما ،أما العجيب في األمر فإن الحوت:
فاتخذ سبيله في البحر سربا( .سرب) على وزن
(جرب) كما يقول الراغب في مفرداته ،وهي
تعني السير في الطريق المنحدر ،و (سرب) على
وزن (حرب) تعني الطريق المنحدر.
وهناك كالم كثير بين المفسرين عن نوعية
السمك الذي كان معدا للغذاء ظاهرا هل كانت
سمكة مشوية؟ أو مملحة؟ أو سمكة طازجة؟
حيث بعثت فيها الحياة بشكل إعجازي وقفزت
إلى الماء وغاصت فيه ،هناك كالم كثير بين
المفسرين.
وفي بعض كتب التفسير نرى أن هناك حديث ًا
عن عين تهب الحياة ،وأن السمكة عندما أصابها
مقدار من ماء تلك العين عادت إليها الحياة.
وهناك احتمال آخر وهو أن السمكة كانت
حية ،بمعنى أنها لم تكن قد ماتت بالكامل،
حيث يوجد بعض أنواع السمك يبقى على قيد
الحياة فترة بعد إخراجه من الماء ،ويعود إلى
الحياة الكاملة إذا أعيد في هذه الفترة إلى الماء.
انظر :تفسير األمثل ،ج ،9ص313

نافذة على العالم

ِعي ُد ال ِف ْط ِر ال ُمبَا َر ُك
تشرتك الدول اإلسالمية يف أكثر طقوس

املسـلمة أيـام عيـد الفطـر املبـارك ،وإفـراح األطفـال

األضحى ،واجلمعة وغريها ،وتفرتق بعضها عن بعض
بأعياد أو أعراف ُأخر ،كعيد الغدير يف العراق وإيران

لـدى الكبـار والصغـار ،ويعطـي هـذا التهـادي بين

العوائـل املسـلمة صـورة مرشقة عـن العيـد وأفراحه.

والقطيف والبحرين وسلطنة وغريها من الدول.

عامـل آخـر يضـاف إىل تلـك األعـراف االجتامعيـة

وأعراف األعياد اإلسالمية ،كعيد الفطر املبارك ،وعيد

وبعض املناطق التابعة للدول اإلسالمية كاإلحساء

هبديـة العيـد (العيديـة) ،مما يشـكل عامل ً
ا نفسـي ًا قوي ًا

 -3إقامـة الوالئـم بين العوائـل املسـلمة ،وهذا

وتتميز هذه الطقوس الدينية واألعراف االجتامعية

الرائعـة يف عيـد الفطـر املبـارك ،ألهنا أيض ًا مـن عوامل

 -1أداء العبادات اجلامعية :فيصبح املسلمون عىل

العيـد املباركـة.

بعيد الفطر املبارك يف الدول اإلسالمية بعدة مميزات:

تكبريات العيد بعد أداء صالة الفجر ،ثم يتهيؤون ألداء
صالة العيد بجموع غفرية ،حتى أن الكثري من املساجد
ال يسعها أعداد املصلني فيضطروا إىل الصالة خارج

حرم املسجد.

شـدّ األوارص الروحيـة بين املجتمعين على موائـد

 -4تبادل الزيارات بني املسلمني ،فنرى العوائل

املسلمة تتبادل الزيارات فيام بينها ،من دون فرق

بني األقرباء أو غريهم ،وهذا عامل آخر أيض ًا يزيل
الشحناء ،وخيفف االحتقانات والرتاكامت النفسية.

وهـذه امليـزة مـن أهـم املميـزات التـي واظـب

 -5التصالـح والتقـارب بين اخلصماء :فغالبـ ًا

اجلامعيـة األخـرى كصلاة اجلمعـة وصلـوات اجلامعة

يف تصالـح املتخاصمين ،وإسـقاط املشـاكل بينهـم،

عليهـا املسـلمون يف صلاة العيـد أو يف العبـادات
اليوميـة وفريضـة احلـج وغريهـا؛ ألهنا جتمـع النفوس

على طاعـة اهلل تعـاىل ،فتقترب إىل بعضهـا البعـض،
ويـزداد بينهـم الوئـام واملـودة.

 -2تبـادل اهلدايـا املاليـة والعينيـة بين العوائـل

مـا يكـون عيـد الفطـر املبـارك بـل األعيـاد كلها سـبب ًا

وإرضـاء النفـوس ،وإرجـاع العالقـات بين األخ
وأخيـه ،أو األقربـاء ،أو اجليران ،أو األصدقـاء ،أو

غري ذلـك ،وهذه ميـزة عظيمـة لعيد الفطر اإلسلامي

وباقـي األعيـاد واملناسـبات اإلسلامية.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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عناقيد
املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

بلوغ الفتى والفتاة
ّ
محـــل وظيفتـــي
كنـــت ذاهبـــ ًا يومـــ ًا إلـــى

بســـيارتي الخاصـــة ،فـــإذا بصـــوت غريـــب
يتـــردد جيئـــة وذهابـــ ًا ويعلـــو تـــارة وينخفـــض
فعرج ــت عل ــى المنطق ــة
أخ ــرى ف ــي محركه ــاّ ،
الصناعيـــة إلدامـــة الســـيارات وصيانتهـــا -

مختص ــي
وكانــت ف ــي طريق ــي  -فم ــررت بأح ــد
ّ
صيانـــة المحـــركات ولـــي معرفـــة قديمـــة بـــه،

فقـــال لـــي :توجـــد بعـــض أجـــزاء المحـــرك

قديمـــة وهـــي شـــبه تالفـــة ويجـــب اســـتبدالها،

وإال أث ــر ذل ــك عل ــى عم ــود المرف ــق ـ الكرن ــك
ـ بالتلـــف أيضـــ ًا.
فأرســـلني إلـــى أحـــد بائعـــي األدوات

إلـــى صاحبـــي.

وبعـــد رجوعـــي وجـــدت صاحبـــي غاضبـــ ًا!

فتوجســـت خيفـــة مـــن عـــدم اكتمـــال الســـيارة أو
وجـــود علـــة ثانيـــة فيهـــا.

فقلت له :ما الخبر أراك واجما؟

ق ــال :صاح ــب األدوات ال ــذي أرس ــلتك إلي ــه

فعـــل زوبعـــة وتعـــدى علـــي وعليـــك ببعـــض
الـــكالم الجـــارح.
لم فعل الفتى ذلك؟
فقلتِ :و َ

ق ــال :لي ــس الفت ــى ب ــل أب ــاه ،ألن ــك ل ــم تدف ــع

ثم ــن األدوات كام ـاً.

قلت :بل دفعت الثمن كامال ونقد ًا.

االحتياطي ــة لجل ــب م ــا أوصان ــي ب ــه ،فدخل ــت
ذلـــك المحـــل وســـ ّلمت علـــى وهـــو فتـــى

صاحبـــي :مـــا قولـــك اآلن فقـــد دفـــع الرجـــل

المطلوبـــة وأعطيتـــه ثمنهـــا ،ورجعـــت إلـــى

فقـــال والـــد الفتـــى :هنـــاك نقـــص بالمبلـــغ

يافـــع فـــي مقتبـــل العمـــر فجلـــب لـــي األدوات

صاحبـــي وســـلمتها لـــه ،وذهبـــت بعدهـــا إلـــى

دوامـــي الوظيفـــي علـــى أن أعـــود بعـــد انتهائـــه
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عندهـــا حضـــر والـــد الفتـــى وقـــال لـــه

تمـــام المبلـــغ لولـــدك.
الـــذي دفعـــه.

فقل ــت لوال ــد الفت ــى :بن ــاء عل ــى طل ــب ابن ــك

دفعـــت لـــه ثمـــن األدوات ولـــم اقتطـــع منـــه
فلســـ ًا واحـــد ًا.

قـــال :كالمـــك صحيـــح لكـــن الربـــح قليـــل
جـــد ًا.
فقلـــت :هـــذا شـــأنك يـــا أخـــي ،فمـــا دام

الع ــرف والش ــارع المق ــدس يؤي ــد هك ــذا رب ــح،

وهـــو متعـــارف عنـــد أهـــل االختصـــاص مـــن

بائعـــي األدوات ،وليـــس فيـــه غبـــن وال بخـــس

قلـــت :عالمـــة البلـــوغ فـــي األنثـــى إكمـــال

تس ــع س ــنين هاللي ــة ،أي ثم ــان س ــنوات وثماني ــة
أش ــهر وعش ــرين يوم ــا تقريبــ ًا.
فقال :وهل تصبح مكلفة شرع ًا؟

فقلـــت :كل فتـــى وفتـــاة عندمـــا يبلغـــا ســـن

البل ــوغ اآلن ــف الذك ــر يصبح ــا مكلفي ــن باألوام ــر
اإللهيـــة مـــن صـــوم وصـــاة وحـــج وخمـــس

وزكاة وغيـــر ذلـــك مـــن التكاليـــف الشـــرعية.

لح ــق اآلخري ــن ،ف ــا يح ــق ل ــك بالمطالب ــة ب ــأي

فقـــال :وفـــي أي شـــيء يعتبـــر فيـــه البلـــوغ

فق ــال وال ــد الفت ــى :إن ــه طف ــل ف ــي الخامس ــة

قل ــت :يعتب ــر البل ــوغ ف ــي المضارب ــة ويعتب ــر

فقلـــت :ال ،كالمـــك غيـــر صحيـــح فولـــدك

المعام ــات والعق ــود ،وف ــي الراه ــن والمرته ــن،

زيـــادة كانـــت.

عش ــر م ــن العم ــر ف ــا يؤخ ــذ بكالم ــه.

أيضـــا غيـــر البيـــع والشـــراء؟

فـــي المـــودع والودعـــي ،ويعتبـــر فـــي ســـائر
وفـــي االقتـــراض والمقتـــرض ،ويعتبـــر فـــي

قـــد بلـــغ مبلـــغ الرجـــال فهـــو بالـــغ وعاقـــل
وأصبـــح مك ّلفـــ ًا شـــرعا قبـــل إكمـــال عامـــه

الضام ــن والمضم ــون ل ــه ،ويعتب ــر ف ــي المحي ــل

لـــي الســـعر األساســـي لـــأدوات مضافـــا عليـــه
الربـــح أيضـــ ًا.

والمكفـــول لـــه ،ويعتبـــر فـــي المتصالحيـــن
كذلـــك ،ويعتبـــر أيضـــ ًا فـــي الوكيـــل والمـــوكل

هـــذا ،فيؤخـــذ بكالمـــه ويعتمـــد عليـــه ،وقـــال

فق ــال وال ــد الفت ــى :ع ــذر ًا وك ــم يصب ــح عم ــر
الفت ــى ليبل ــغ ش ــرع ًا؟
فقلت :يبلغ الفتى بأحد أمور ثالث:

والمح ــال و المح ــال علي ــه ،ويعتب ــر ف ــي الكفي ــل

لـــه ،ويعتبـــر بالواهـــب أيضـــ ًا ،وفـــي الوصـــي
والموصـــي وغيرهـــا.
فقـــال :عـــذر ًا ،ومـــا تقصـــد بالمحيـــل

والمحـــال والمحـــال عليـــه؟

األول :عندمـــا يكمـــل خمـــس عشـــرة ســـنة
هاللي ــة عل ــى المش ــهور ،أي أربع ــة عش ــر عامــ ًا

فقلـــت :هـــذه ألفـــاظ تابعـــة لموضـــوع

الثان ــي :نب ــات الش ــعر الخش ــن عل ــى العان ــة،

والمح ــال ه ــي الحوال ــة نفس ــها ،والمح ــال علي ــه

وســـبعة أشـــهر وخمســـة عشـــر يومـــ ًا تقريبـــ ًا.
وال اعتب ــار بالزغ ــب والش ــعر الضعي ــف.

الثال ــث :خ ــروج المن ــي ،س ــواء خ ــرج بيقظ ــة

أو ن ــوم ،أو باحت ــام أو بجم ــاع أو غيرهم ــا.
فقال :وبالمناسبة وما عمر بلوغ الفتاة؟

الحوالـــة ،فالمحيـــل مـــن أرســـل الحوالـــة

مـــن اســـتقبل الحوالـــة.
قال :ما معنى الودعي؟

قلـــت :الودعـــي هـــو الـــذي ُيـــو َدع عنـــده

شـــيء بنحـــو األمانـــة.
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أي بني

فضيلة الكرم
أي نف ٍع
الكرم هو بذل املال أو الطعام أو ّ
مرشوعٍ ،عن طيب نفس ،والكرم ضدّ البخل،

ـ مبدأ التعاطف والرتاحم ـ يستشعر املعوزون إزاء

وأعز املواهب
وهو من أرشف اخلصال والسجاياّ ،
وأخلد املآثر .وناهيك يف فضله ّ
أن كل نفيس جليل

مشاعر
ذوي العطف عليهم واملحسنيني إليهم،
َ
الصفاء والوئام والو ّد ،مما يسعد املجتمع ويشيع

ونوهوا عنهام أبلغ
البيت بالكرم والكرماءّ ،

املجتمع ،وتسوده نوازع احلسد واحلقد والبغضاء

يوصف بالكرم و ُيعزى إليه ،ولذلك أشاد ُ
أهل
تنويه.

حماسن الكرم

املجتمع السعادةَ ،وال يتذوق حالوة
ال يرى
ُ

الطامنينة والسالم ،ومفاهيم الراحة والرخاء ،إالّ

باستشعار أفراده روح التعاطف والرتاحم ،وتبادل
والرضاء ،وبذلك
الرساء
ّ
املشاعر واألحاسيس ،يف ّ

املجتمع كالبنيان املرصوص ،يشدّ بعضه
يصري
ُ
بعض ًا ،ومن مصاديق هذا التعاطف والذي هو

أسامها واخلدها ،عطف املؤرسين وجودهم عىل
البؤساء واملعوزين ،بام خي ّفف عنهم آالم الفاقة
ولوعة احلرمان ،وبتح ّقق هذا املبدأ اإلنساين النبيل
14
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فيه التجاوب والتالحم والرخاء ،وبإغفاله يشقى
والكبد ،فينفجر عن ثورة عارمة ماحقة ،تزهق فيها
النفوس ،ومتحق فيها األموال ،وهتدّ د الكرامات.

ومن ذلك دعت الرشيعة اإلسالمية إىل

السخاء والبذل والعطف عىل البؤساء واملحرومني،
واستنكرت عىل املجتمع أن يراهم يتضورون
َس َغب ًا وحرمان ًا ،دون أن يتحسس بمشاعرهم،

وينربى لنجدهتم وإغاثتهم ،واعتربت املؤرسين

القادرين واملتقاعسني عن إسعافهم أبعد الناس
ُ
الرسول األعظمَ « :من
عن اإلسالم ،وقد قال
أص َب َح ال َيت َُّم بأ ُم ِ
يس بِ ُمسل ٍم»(مرآة
ور ا ُمل
َ
سلمني َف َل َ

العقول ،العالمة املجليس :ج ،9ص.)1

حرض اإلسال ُم أتباعه عىل السخاء
وإنام ّ
ليكونوا مث ً
ال عالي ًا يف تعاطفهم ،ولينعموا بحياة
صمم أمن
كريمة وتعايش سلمي ،وألن الكرم ّ
املجتمع ،وضامن صفائه وازدهاره.

جماالت الكرم

األباعد والغرباء .وهكذا جيدر بالكريم تقديم

األقرب األفضل من مستحقي الصلة والعطاء،

كاألصدقاء واجلريان ،وذوي الفضل والصالح،
فإنم أوىل من غريهم بذلك.
ّ

بواعث الكرم

ختتلف فضيلة الكرم باختالف مواطنه

ُ
بواعث الكرم باختالف الكرماء
وختتلف

وجماالته ،ما كان استجابه لألوامر اإلهلية،

وأمحدها عاقبة ،ما كان يف سبيل اهلل تعاىل وابتغاء

والسخاء يف عرف الرشيعة اإلسالمية ،كام قال
ت َض اهلل َع َل ْي ِه َف ُه َو
الرسولَ « :م ْن َأ َّدى َما ا ْف َ َ
َأ ْس َخى الن ِ
َّاس»(من ال حيرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق:

وقد يكون الباعث رغبة يف الثناء وكسب
املحامد واألجماد ،وهنا يغدو الكريم تاجر ًا مساوم ًا

وجماالته ،فأسمى فضائل الكرم أرشف بواعثه

كالزكاة واخلمس ونحومها ،هذا هو مقياس الكرم

ج ،2ص.)62
ُ
وأفضل مصاديق الكرم والسخاء بعد ذلك:

فإنم فض ً
ال عن وجوب
عيال الرجل وأهل بيتهّ ،
اإلنفاق عليهم ورضورته رشع ًا وعرف ًا ،أوىل
وأحق بالرعاية واللطف.
باملعروف واإلحسان،
ّ
وقد ّ
بعض ،فيغدقون نواهلم وسخائهم
يشذ ٌ

عىل األباعد والغرباء ،طلب ًا للسمعة واملباهاة،

ويشحون عىل أهلهم وعوائلهم ،وذلك من
ّ
لؤم النفس وغباء الوعي؛ لذلك أوىص ُ
أهل
البيت بالعطف عىل العيال ،والرتفيه عنهم

بمقتضيات العيش ولوازم احلياة.

رب،
واألرحام بعد هذا وذاك ّ
أحق الناس بال ّ

وأحراهم بالصلة والنوال ،ألوارصهم الرمحية،

وتساندهم يف الشدائد واألزمات ،ومن اخلطأ

حرماهنم من تلك العواطف وإسباغها عىل

ودواعي كرمهم وسخائهم ،فأسمى البواعث غاية
مرضاته وكسب ثوابه.

بأرحييته وسخائه.

وقد يكون الباعث رغبة يف نفع مأمول ،أو رهبة

من رضر خموف ،حيفزان عىل التكرم واإلحسان.

ب يلعب
ب؛ ألن احلُ ّ
وقد يكون الباعث احلُ ّ
حب وتشجيعه عىل السخاء،
دور ًا كبري ًا يف بعث ا ُمل ّ

استاملة ملحبوبة واستدرار ًا لعطفه.

واجلدير بالذكر أن الكرم ال ُي ِمل وقعه
تنزه عن ا َمل ّن ،وصفى من
وال حتلو ثامره ،إالّ إذا ّ

شوائب التسويف واملطل ،وخال من مظاهر

التضخم والتنويه ،كام قال اإلمام الصادق:
«رأيت املعروف ال يصلح إالّ بثالث خصال:
ُ

تصغريه ،وسرته ،وتعجيله ،فإنّك إذا ص ّغرته
ع ّظمته عند من تصنعه إليه ،وإذا سرتته متّمته ،وإذا
عجلته هنّيته ،وإن كان غري ذلك حمقته ونكدته».
ّ
(اخلصال ،الصدوق :ص.)133
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القوارير

وآدابه َّ
بَ
رعية
جتماعية
العيد ا ِال
راف ِ
الش ِ
ِ
ِ
ني َأ ْع ِ
ال ش ـ ّ
ـك أن عي ــد الفط ــر م ــن األعي ــاد

اإلســـامية المعروفـــة ،والتـــي تأتـــي بعـــد

مـــع خواتيـــم الشـــهر الفضيـــل ،فالخواتيـــم
ّ
حـــث عليهـــا ديننـــا الحنيـــف هـــي
التـــي

عـــدم التلبـــس بالمعاصـــي والذنـــوب مـــن

عب ــادة روحي ــة وبدني ــة طيل ــة ش ــهر رمض ــان
المب ــارك ،حي ــث ك ّل ــف الل ــه تعال ــى عب ــاده

جدي ــد ،بع ــد أن قض ــى المؤمن ــون أي ــام ش ــهر

شـــهر كامـــل ،وقـــد وردت الكثيـــر مـــن

االســـتغفار والتوبـــة واألعمـــال المســـتحبة

بالصيـــام عـــن المفطـــرات الماديـــة طيلـــة
الرواي ــات ع ــن فرح ــة الصائ ــم ي ــوم فط ــره،

وأنـــه يـــوم ســـعادة وانشـــراح وســـرور؛ ألن
الصائـــم يأمـــل مـــن خـــال تلـــك العبـــادة

الشـــاقة أن ينـــال جوائـــز الرحمـــن يـــوم
فط ــره ،لك ــن عي ــد الفط ــر المب ــارك -ومن ــذ
منحـــى عرفيـــ ًا ،فبـــدأ
عقود-أخـــذ ينحـــى
ً

العيـــد ينســـلخ عـــن هويتـــه اإلســـامية
شـــيئ ًا فشـــيئ ًا ،وحدثـــت فـــي أعمالـــه

رمض ــان المب ــارك بي ــن ت ــاوة الق ــرآن وبي ــن
وغيرهـــا ،وكانـــت الـــدورة الروحيـــة مـــن

شـــهر الضيافـــة الكبـــرى هـــي الصيـــام عـــن
المحرمـــات والمعاصـــي والذنـــوب ،لكـــن

ســـرعان مـــا تنقلـــب تلـــك األعمـــال إلـــى
أعمـــال منافيـــة للتـــي كانـــت فـــي الشـــهر

الكريـــم ،ويبـــدأ مشـــوار النفـــس والغرائـــز،

وربمـــا يضيـــع تعـــب اإلنســـان مـــن صيامـــه
وقيام ــه ،لع ــدم ثب ــات اإلنس ــان عن ــد وع ــوده

ومســـتحباته تغييـــرات وانقالبـــات ،حتـــى

وعهـــوده مـــع اللـــه ســـبحانه!

ال تم ــت إل ــى اإلس ــام بصل ــة ،وم ــن تل ــك

أل ــوان العب ــادة النقي ــة بأل ــوان المعصي ــة ،وال

اســـتبدلت أعمالـــه الدينيـــة بأعمـــال عرفيـــة

االنقالب ــات الت ــي حدث ــت ف ــي آداب العي ــد
وأعمالـــه المســـتحبة هـــو مـــا نشـــاهده فـــي

عال ــم الم ــرأة ،فالغال ــب عل ــى أكث ــر النس ــاء
يـــوم العيـــد هـــو الظهـــور إلـــى المجتمـــع
ّ
يحبذه ــا الش ــرع ،ب ــل بعضه ــا ل ــم
بأش ــياء ال
يجـــوزه الشـــرع أصـــاً ،وهـــو ال ينســـجم
ّ
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فيـــا أ ّيتهـــا العزيـــزة الغاليـــة ال تتلفـــي

تحاولـــي التضحيـــة بثـــوب التقـــوى مـــكان
ٍ
ثـــوب يفتـــن الناظريـــن ،وال تتع ّطـــري بغيـــر
ّ
فـــإن األيـــام
االســـتغفار والتوبـــة والذكـــر،

راحلـــة ،والعمـــر محـــدود.

قراءة في كتاب

تكوين املفكر

المؤلف :أ.د.عبد الكريم بكار
كان الفكر وال زال وزيادته وتنميته والتعاطي

به مع أهله  -المثقفين والمختصين-حالة من

حاالت تطوير وتنمية المجتمعات ،لكن السؤال
للراغبين في قضايا الفكر هو كيف اصبح مفكرا

وماهو التفكير اإليجابي والسلبي ومن هو المفكر
وهكذا تتوالى األسئلة في هذا المضمار ،هذه

األسئلة وغيرها يطرحا كتاب( :تكوين المفكر)
وهو كتاب أكاديمي حاول فيه مؤلفه صياغة منهج

يمكن لمتتبعه أن يصل إلى تنمية فكرة وصياغة
نظرية لفكره تحدد معالم هذا الفكر وتعطي له

دفعة إلى تخوم الفكر كتخصص وكثقافة وذلك
من خالل العناوين التي يراها الباحث أنها سبب

الفكر المادية والروحية

-3الحقيقة وهي مسالة فلسفية تاهت فيها آراء

الفالسفة والمفكرية حاول بين الجهة المقصودة
منها ليوصل القارئ إلى االستقرار النفسي والذهني

في هذا األمر.

وتناول فيما تناول من عناوين وهي عديدة

بحسب إحصائي قد تتجاوز ال 18منها اذكر
خمسة على عجالة التفكير النقدي ،عقبات أمام

الممارسة النقدية ،فهم الواقع  ،مفاهيم تساعد على
مقاربة الواقع ،تعانق المطلق النسبي  ،الحكم على
الواقع ،تطور األفكار.
وأخير ًا اقتطع شيئا من كالم الباحث في المقدمة

تكوين النظرية عنده  -معالم الفكر المتكامل
أكاديمي ًا كما يرى الباحث -وهي :

يهدف كما تهدف كل الكتب المشابهة إلى تحسين

ومحدداته.

من الرؤى والمفاهيم التي تساعده على فهم ذاته

-1المفكروفي هذا المفهوم :يتناول تعريفه

عن غرضه من الكتاب فيقول :أن هذا الكتاب
المحاكمة العقلية لدى القارئ وتمليكه قدرا جيدا

-2صفات المفكر :ويتناول فيه ما يميزه عن

وفهم عصره كما تساعده على امتالك رؤية نقدية

-3العقل والدماغ :وفيه تفريق بين مصادر

واالرتقاء به.

غيره من الصفات

للواقع الذي يعيش فيه ولسبل تطوير ذلك الواقع
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مساحة ود

أشعب والسمك
ثري يأكلون سمك ًا ،إذ استأذن عليهم أشعب ،فقال أحدهم:
بينما قوم جلوس عند رجل ّ

ّ
السمك واجعلوها في
إن من عادة أشعب الجلوس إلى أعظم ال ّطعام وأفضله ،فخذوا كبار ّ

ثم أذنوا له بالدخول ،وقالوا له :كيف تقول،
قصعة في ناحيته ،لئال يأكلها أشعب ،ففعلوا ذلكّ ،

السمك؟ فقال :والله إنّي ألبغضه بغض ًا شديد ًاّ ،
ألن أبي مات في البحر ،وأكله
وما رأيك في ّ

السمك ،فقالوا :إذ ًا ه ّيا لألخذ بثأر أبيك! ،فجلس إلى المائدة ومدّ يده إلى سمكة صغيرة من
ّ

ثم وضعها عند أذنه ،وراح ينظر إلى حيث القصعة التي فيها
التي أبقوها بعد إخفاء الكبارّ ،
السمكة؟
ثم قال :أتدرون ما تقول هذه ّ
السمك الكبير  -حيث الحظ بذكاء ما د ّبر القوم له ّ -
ّ

ثم
قالوا :ال ندري! قال :إنّها تقول إنّها صغيرة لم تحضر موت أبي ،ولم تشارك في التهامهّ ،
قالت :عليك بتلك األسماك الكبيرة التي في القصعة ،فهي التي أدركت أباك وأكلتهّ ،
فإن ثأرك
عندها!.

لو كنت زوجك...
كان السياسي البريطاني (ونستون تشرشل) يخطب في البرلمان عن حرية المرأة

والقوانين الخاصة بالنساء فحمل على المرأة حملة شعواء فصاحت إحدى الحاضرات:

لو كنت زوجي لوضعت لك السم في القهوة فأجاب فور ًا :ولو كنت زوجك لشربته فور ًا.

أشد احليوانات
تجاسر على ديوجينيس ٌ
عض ًا ؟ فقال :أما من الناس
رجل وسأله ما أشد الحيوانات ّ

الس َّباب  ،وأما من المتمدنين فالرجل المداهن.
المتوحشين فالرجل َّ

فضيلة ورذيلة

مما تميز به سقراط في مناقشاته وحواراته ،إصراره الدائم على ترسيخ الفضيلة

في مواجهة الرذيلة ..فقال« :الفضيلة علم ،والرذيلة جهل ...ولو علم اإلنسان ماهية
الفضيلة فال شك انه سيعمل بها ،ولو علم ماهية الرذيلة فال بد أن يتجنبها».
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