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إنَّ اإلنسان بطبعه يميل إىل التقليد، وعىل هذا 
القدوات  أمامه  ُأبرزت  إذا  الشاب  فإّن  األساس 
تقليدها  إىل  يسارع  فإّنه  الراقية؛  والنامذج  الطيبة 
األمم  هنضة  أّن  فيه  شك  ال  ومما  هبا،  والتأيس 
الصاحلة،  القدوات  تلك  إظهار  عىل  كثريًا  تتوقف 
وتنبيه الشباب والناشئة لالقتداء هبم، وبأمثاهلم من 
أصحاب اهلمم العالية واملنجزات الرائعة الختاذهم 
وسائل  أهم  من  ذلك  فُعّد  حسنًة؛  وقدوًة  إسوًة 

التوجيه الرتبوي.
عىل  األمة  هذه  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ربى  وقد 
وأمرها  اخلطري،  األمر  هذا  إىل  ونبهها  النهج،  هذا 
 باختاذ القدوة واألسوة احلسنة، فكان رسول اهلل
يف مقدمة من أمرهم باالقتداء به، فقال تعاىل: َلَقْد 
َحَسنٌَة)األحزاب:  ُأْسَوٌة  اهلل  َرُسوِل  يِف  َلُكْم  َكاَن 
 يف أكثر من حمفل أّن األئّمة 21(، ونبه النبي

من بعده هم القدوات التي جيب التأيس والتمسك 
هبم.

وظهور  الفساد  انتشار  عند  العكس  وحيصل 
الظلم والبغي واالستبداد والتقهقر، فتظهر قدوات 
الرعاع  وهم  آخر  نوع  من  ولكن  وهناك،  هنا 
وُيكّرم  يستحق،  ال  َمن  املجتمع  فريفع  والسفلة، 
الديّن، ويربز يف املجتمع غري الصاحلني ممَّن تصّدروا 

املشهد املجتمعي، ويتأخر فيه أهل التقوى والدين 
فيصبحون  واالجتهاد،  والعلم  اخللق  وأصحاب 

مهمشني، بل ربام ُمنتَقدون من املجتمع.
لذا ال بّد من تقديم القدوات الصاحلة لشبابنا 
وترك اخليار هلم يف هناية األمر، فاإلنسان عىل نفسه 
بصرية، وهنا ُربَّ سائٍل يسأل كيف نقّدم القدوات 

واألمثلة احلسنة؟!
يكون ذلك بطرق كثرية، منها:

من  اجليدة  بالنامذج  واإلشادة  التعريف   -1
أبناء البلد والتعريف هبم وبتأرخيهم.

وإظهار  القدوات  تلك  سري  عرض   -2
والدروس،  اخلطب  خالل  من  املأل  عىل  مناقبهم 

والطرق املستمر عىل أسامع شبابنا الواعد.
بتلك  الطعن  حياول  َمن  كل  عىل  الرّد   -3
بديننا  مبارش  مساس  هلم  َمن  سّيام  ال  القدوات 
والنيل  عليهم  التعدي  ُيستساغ  وعقائدنا، حتى ال 

منهم وهتميشهم.
الذي  نعيد األُمة إىل طريقها  أن  أردنا  لو  فلذا 
نعرضهم  فيَمن  النظر  ُنعيد  أن  فالبّد  أضلته،  ربام 
كقدوات لشبابنا من هذا اجليل، وتوضيح األمر أّن 
اختاذ السفهاء  قدوة ال ينتج عنه إاّل السفه والتأخر، 

وَمن يقتدي بأهل اهلمم تعلو مهته.

قضية ورأي

القدوة
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قطاف

مسلم بن عقيل /الرسول األمين

 :يومـًا لَِرسـوِل اهلل قال أمـري املؤمنني
َلُتِحـبُّ َعقيـاًل؟«، قـاَل:  إّنـَك  )»يـا َرسـوَل اهلل، 
»إي َواهلل! إيّن أَلِحّبـُه ُحبَّـنِي: ُحّبـًا لُه، وُحّبـًا حِلُبِّ 
أيب طالـٍب َلـُه، وإنَّ َوَلـَدُه مَلقتـوٌل يف حَمَّبـِة َوَلـِدَك، 
َفتَدمـُع َعليِه ُعيـوُن امُلؤِمننَي، وُتصّل َعليـِه امَلالِئكُة 

بوَن«. امُلقرَّ
ثّم َبكى  رسوُل اهلل حّتى  َجَرت ُدموُعُه عىل  
َصدرِه، ثّم قاَل: »إىل  اهلل أشكو ما َتلقى  ِعرَتيت ِمن 

َبعدي«()األمايل للشيخ الصدوق: ص191(.
كانت مهمة مسـلم بن عقيل استطالعية، 
ليستكشـف الواقـع وتطابقـه مع ما هـو مذكور يف 
مـا   لإلمـام يكتـب  وأن  الكوفيـني،  رسـائل 
يـرى ويشـاهد، حتـى يقـرر اإلمـام مـا هـو 
الزم بحسـب خربه. وقد قام مسـلم بـام طلب منه 

وبالفعل.
سنة  القعدة  ذي  شهر  من  التاسع  ففي 
إىل  برسالة  عقيل  بن  مسلم  بعث  للهجرة،   )60(
الشاكري،  شبيب  أبى  بن  عابس  مع   احلسني
خُيربه عن أحوال أهل الكوفة، جاء فيها: »أّما َبعُد، 
الكوَفِة  أهِل  َجَع  إنَّ  أهَلُه،  َيكِذُب  ال  الّراِئَد  َفإنَّ 
الُم«)اإلرشاد،  َوالسَّ ِكتايب،  َتقَرُأ  حنَي  َفأقبِل  َمَعَك، 

الشيخ املفيد: ص203(. 

وكيـف يكـذب من نشـأ يف بيـت النبـوة ورتع 
يف بسـتان اإلمامـة، فـكان ثمـرة نافعة تـؤيت ُأكلها 
طيبـًا مبـاركًا، ونجمـة المعـة يف سـامء العقيـدة، 
التـي  األفـكار  بأعـذب  والفكـر  الـروح  تغـذي 
ترسـم طريـق اإلنسـان إىل عـامل التكامـل واحليـاة 

الكريمـة.
بـكّل أمانـة وسـكينة ينقـل األمـني أمانتـه إىل 

.مـواله اإلمـام احلسـني
وحتـوم  وأهلهـا،  الكوفـة  أخبـار  لـه  ينقـل 
املنّيـة حولـه حتيد عنـه العـوارض ليصـل إىل يومه 

املوعـود.
كانـت يـد الغـدر واحليلـة حتـوك غـزل املوت 

والقتل.  
ُتعّبـد طريـق  القـدرة والتدبـري،  يـد  وكانـت 

والشـفاعة. والشـهامة  الشـهادة 
وكان اإلمام احلسني مصيبًا يف االختيار، 
باعث  »إيّن  قال:  إذ  املهاّمت  تشخيص  يف  حكياًم 
إليكم أخي  وابن عّمي وثقتي من أهل بيتي مسلم 

بن عقيل« )اإلرشاد، الشيخ املفيد: ج2 ص39(.
وكان السـفري األمـني يرتجـم الـوالء والوفاء 
والطاعـة واالنقيـاد إلمامـه املصلـح الـذي يقطـع 

الفيـايف إىل عاصمـة أبيـه )الكوفـة(.           
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حكمة علوية

أْعَقُل النّاِس أْبَعُدُهْم َعْن ُكلِّ َدنِيَّة

قــال أمــري املؤمنــني: »أْعَقــُل النّــاِس 
حممــد  احلكمــة،  َدنِيَّة«)ميــزان  ُكلِّ  َعــْن  أْبَعُدُهــْم 

ص926(. ج2،  الريشــهري: 

متثــل احلكمــة العلويــة بصــرية وامتــداد للنور 
املحمــدي، فهــو مــن ذاك النبــع الصايف،فعــل هــو 
ــري  ــث أم ــول اهلل املنذر،فحدي ــادي إذ كان رس اهل
املؤمنــني نــور للمؤمنــني، ينــري طريقهــم يف دروب 
ــن  ــرة، وم ــا وآخ ــعادة دني ــق الس ــاة إىل طري احلي
ــْن ُكلِّ  ــْم َع ــاِس أْبَعُدُه ــُل النّ ــه: »أْعَق كالم

ــة«.  َدنِيَّ
فاملقيــاس عنــد أمــري املؤمنــني أّن العقــل 
مــا قــاد إىل الطاعــة وأبعــد عــن املعصيــة، وأكمــل 
ــة،  ــن كّل دنيئ ــه ع ــع ب ــان،  وارتف ــص اإلنس نواق
األخــالق،  وكــامل  األمــور  معــايل  إىل  وقــاده 
فالــكالم بالتــايل يرجــع إىل حقيقــة وهــي أّن أهــل 
العقــل هــم األبعــد عــن كّل دنيئــة يف القــول 
والفعــل، وقــول اإلمــام يرســم طريــق االســتقامة  
والصــواب للمســلمني، وهــو أّن املســلم هــو 
أعقــل النــاس؛ ألّنــه أبعدهــم عــن األمــور الدنيئــة 
حلقيقــة  ُمطّبقــًا  املســلم  كان  حــال  يف  هــذا   -

اإلســالم- فــكّل قبيــح ال يتفــق مــع طبيعــة 
العقــل الــذي دعــا إليــه الديــن وأّكــد عليــه؛ ألّن 
العقــل وفــق منظومــة الديــن اإلســالمي هــو مــا 
ســار بصاحبــه نحــو الطاعــة ومــكارم األخــالق، 
ومــا أورد اإلنســان يف مهالــك املعــايص فهــو 
ليــس بعقــل، مهــام بلــغ مــن احليلــة واملكــر، بــل 
ــام  ــن اإلم ــل، ورد ع ــبيهة بالعق ــيطنة ش ــو ش ه
ــل؟  ــا العق ــئل: م ــام ُس ــال: حين ــادق ق الص
ــَب  ــُن َواْكُتِس ْح ــِه الرَّ ــَد بِ ــا ُعبِ ــُل م ــال: »اْلَعْق ق
ــة؟  ــذي  كان يف معاوي ــه: فال ــل ل ــاُن، وقي ــِه اجْلَن بِ
ــْيَطنَُة َوِهــَى  فقــال: تِْلــَك النَّْكــراُء َوتِْلــَك الشَّ
َشــبيَهٌة بِاْلَعْقــِل َوَلْيَســْت بَِعْقٍل«)الــكايف، الشــيخ 

الكلينــي: ج 1، ص 1(.

ــح  ــل املصال ــن ال عق ــل الدي ــل عق إذًا، العق
الدنيويــة املخالفــة ألوامــر اهلل تعــاىل، فــال خيدعنك 
ــكّل  ــا، ف ــل الدني ــل عاج ــني لتحصي ــال املحتال ح
ذلــك يبــور، كــام قــال جّلــت قدرته:﴿َوَمــا احْلََيــاُة 
اُر اْلِخــَرُة َخــرْيٌ  ْنَيــا إاِلَّ َلِعــٌب َوهَلْــٌو َوَللــدَّ الدُّ

ــام: 32(. ــاَل َتْعِقُلوَن﴾)األنع ــوَن َأَف ــَن َيتَُّق ِذي لِلَّ
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الطمـوح، واألحالم، واملسـتقبل، والمال، 
املعنـى،  مرتادفـة  كلـامت  نعتربهـا  أن  يمكـن 
تسـتعمل ملـا يريـد أن يكـون عليـه الشـخص يف 
املسـتقبل مـن حـاالت وأوضـاع حياتيـة، وهي 
اليقظـة،  والتوقـع وأحـالم  بالتمنـي  ال حتصـل 
بـل حتتـاج إىل مقّدمـات تتطلـب اجلهـد والصرب 
ماديـة  أخـرى  ومقّدمـات  اجلـّدي،  والعمـل 
ونفسـية، تقـّرب حال اإلنسـان مما قـد يرغب أن 
يكـون عليـه، وثّمـة أعـامل أو ُخطوات يسـتطيع 
أن يقّدمهـا اإلنسـان أمـام طموحة لضامن نسـبة 

التحقق:  مـن 
1- تدوين اهلدف املطلوب:

فإّنـه خطـوة مهملـة لـدى الكثـري، ويعتمد 
مـا  وغالبـًا  والذاكـرة،  الذهـن  تدويـن  عـىل 
مـع  للتشـويش  ويتعـّرض  النسـيان،  يمحـوه 
اخلطـوة  هـي  الكتابـة  أّن  مـع  األفـكار،  زحـة 
التـي حتفـظ الطمـوح مـن الضيـاع أو الـرتدد، 
بكتابـة  والتنميـة  االجتـامع  خـرباء  ينصـح  لـذا 
خطـة، وُخطـوات صاحلـة للتطبيـق وفقهـا، كام 
من الـروري حتديد جـدول زمني ولـو تقديرًا 

اخلطـة.   لتلـك 
2-  تقسيم األهداف:

إىل  التحقــق  زمــن  حســب  ُتقّســم  كأن 
أهــداف طويلــة، ومتوســطة، وقصــرية 

املــدى، أو إىل أهــداف أوليــة وأهــداف ثانويــة، 
أو إىل أهــداف يقــوم هبــا بنفســه، وأهــداف 
يقــوم هبــا غــريه، بالتــايل ُيمكــن للّشــخص 
ــي  ــقف الزمن ــب الس ــداف حس ــة األه ُمراجع
املحــدد للخّطــة؛ إذ سيســاعده ذلــك عــىل تتّبــع 

ــدف. ــق اهل ــرزه يف طري ــذي أح ــّدم ال التق
3- الصرب وعدم اليأس:

اإلنســان العاقــل يــدرك أّنــه ال ُيمكــن 
حتقيــق األشــياء العظيمــة بــني ليلــٍة وضحاهــا؛ 
ويتخــذ هــذا اإلدراك كالقاعــدة الثابتــة، وليــس 
طريــق للتعامــل وفــق هــذه القاعــدة إاّل  الصــرب 
وااللتــزام بالوقــت، وإذا شــعر الشــخص أّن 
ــه  ــب علي ــالزم جي ــن ال ــر م ــال أكث ــت ط الوق
البحــث عــن طريقــة أخــرى إلنجــاز األعــامل، 
وال يعتــرب التأخــري وطــول الوقــت هزيمــة 
للتفكــري  خطــوًة  يعتربهــا  بــل  وخســارة، 

ــق.  ــائل التحقي ــر وس وتطوي
اليأس، واالحتفاظ  لذا ُينصح باالبتعاد عن 
صغريًا،  أو  كبريًا  كان  سواء  والطموح  باهلدف 
بغض النظر عن استجابة العامل الزمني، معتمدًا 
عىل الرصيد احلقيقي من اإليامن، والعمل اجلاد، 

واإلرادة واإلرصار.
4- تقّبُل النقد:

ــاعد  ــاء ُتس ــد البنّ ــول النق ــىل قب ــدرة ع الق
عــىل حتقيــق طموحــات اإلنســان، هلــذا ال 

كيف حتقق طموحك؟

التنمية البشرية
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جيــب االبتعــاد عــن َمــن ينقدنــا مــن املحبــني، 
واالســتامع إليهــم، ووضــع كالمهــم يف عــني 
االعتبــار؛ هبــدف إجيــاد أفضــل الطــرق للقيــام 
باألشــياء الصعبــة، فهــم حياولــون بذلــك 

ــاعدة.  املس
5- االهتامم بتتابع اخُلطوات:

ــعى  ــذي تس ــوح ال ــوع الطم ــام كان ن فمه
لتحقيقــه، فهــو مركــب مــن خطــوات متتالية، 
يرتبــط نجــاح كّل خطــوة عــىل نجــاح اخلطــوة 
التــي قبلهــا، كــام أّن هنــاك دائــاًم خطــوة 

ــا. ــك أن ختطوه ــة يمكن ــة تالي منطقي
ــة جيــب  كــام أّن حجــم اخلطــوة أو املرحل
أن ال يؤثــر عــىل تواليهــا وتسلســلها، فاخلطــوة 
الصغــرية رغــم صغرهــا ال تدفعــك للقيــام هبا 
ــإّن فائدهتــا ونتائجهــا تبقــى  يف عــري حمّلهــا، ف
ــوات  ــني اخلُط ــا ب ــا وبمحّله ــة بمكاهن مرتبط
األخــرى، وعندمــا يرتبــك تسلســل اخلُطوات 
ــدك لســبب مــا، فيجــب أن تقــرر برسعــة  عن

اخلطــوة التَّاليــة، وختطــط إلنجاحهــا.
تتكــرر يف  قــد  العمليــة  هــذه  إّن  ثــّم 
ــدد  ــري حم ــوح غ ــوع الطم ــاريع إذا كان ن املش
حســب  ُخطــوات  ذو  هــو  أو  اخلُطــوات، 
الظــرف والوقــت، وال تكــون جيــع اخلُطوات 

معروفــة مســبقًا .
6- تعامل مع اخلوف بواقعية:

ــة ألغلــب  ــة مالزم ــق حال ــوف والقل اخل
طموحــات اإلنســان، وإنَّ الطريــق املناســب، 

ــام  ــو القي ــوف ه ــىل اخل ــب ع للتَّغل
بالعمــل منشــأ القلــق، فــإّن التعامــل مــع الواقــع 

ــه مــع التخيــالت والوســاوس. أنجــح من
ــة  ــة بطبيع ــور املرتبط ــن األم ــوف م إّن اخل
اإلنســان، وهــو يصاحــب مشــاريع التغيــري 
التَّغيــري،  يتطلــب  الطمــوح  أنَّ  وبــام    ، عــادةَّ
ــن  ــل م ــه عام ــه، فاجعل ــب ل ــوف مصاح فاخل
عــىل  يعمــل  ترتكــه  وال  التشــجيع،  عوامــل 

والضجــر. اإلحبــاط 
7- النجاح بعد الفشل:

الفشــل أمــٌر متوقــع يف جيــع املشــاريع 
ــم  ــم والتأقل ــالزم التعّل ــو ي ــات، وه والطموح
مــع كّل يشء جديــد؛ إذ كيــف للطِّفــل أن يتعّلــم 
ــض  ــىل رأي بع ــل ع ــع؟ ب ــن دون أن يق ــي م امل
القــرارات  أّن  البرشيــة  التنميــة  املختصــني يف 
ــة  ــلة نتيج ــارب الفاش ــد التج ــأيت بع ــدة ت اجلي

ــدة.  ــري جي ــرارات غ لق
ال  فإّننــا  الواقــع  يف  النظــر  أمعنــا  ولــو 
ــني  ــاء ب ــا ج ــرشوع م ــزًا يف م ــًا ومتّي ــد نجاح نج
ــاح  ــون النج ــا يك ــادًة م ــا؛ إذ ع ــيٍة وضحاه عش
ــي  ــق نف ــب وقل ــة، وتع ــود مرتاكم ــد جه بع
وجســدي، لكــن النتيجــة هــي التغلــب عــىل كّل 

ــات،  ــاء واملعوق ــح كّل األخط ــذا، وتصحي ه
ــّز  ــي يعت ــرة الت ــاح والثم ــول إىل النج للوص

ــوح. ــب الطم ــا صاح هب
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اهلل  وجـود  عـىل  األدلـة  أوضـح  مـن 
وأيرسهـا فهـاًم بالنسـبة للجميـع دليـل النظـام 
واإلبـداع؛ ألّنـه يعتمـد عـىل مالحظـة ﴿ُصنَْع 
آيـة88(؛  ٍء﴾)النمـل:  يَشْ ُكلَّ  َأْتَقـَن  ـِذي  الَّ اهلل 
إذ دليـل النظـام يقـوم عـىل أسـاس مشـاهدة 
الثـار واليـات اإلهليـة يف العـامل، ومالحظـة 
خملوقـات  بـني  القائـم  والتناسـب  االنسـجام 
تعـاىل  اهلل  وجـود  إىل  واالهتـداء  العـامل،  هـذا 
الدقيـق  النظـام  هـذا  مشـاهدة  طريـق  عـن 
البديـع السـائد يف عـامل الكـون. هـذا الكـون 
الـذي أمامنا ونشـاهده عىل هذا النظـام البديع 
الـذي ال يمكـن أن يضطـرب وال يتصادم وال 
يسـقط بعضـه بعضًا، بل هـو يف غاية مـا يكون 
ـْمُس َينَبِغـي هَلَا َأن ُتـْدِرَك  مـن النظـام ﴿اَل الشَّ
ْيـُل َسـابُِق النََّهاِر﴾)يـس: آيـة40(،  اْلَقَمـَر َواَل اللَّ

فهـل يعقـل أّن هذا الكـون العظيم هبـذا النظام 
البديـع يكـون خالقًا لنفسـه؟ وهنـاك عرشات 
اهلل  وجـود  إىل  هتـدي  التـي  القرآنيـة  اليـات 
بدليـل النظـام فقـد قـال تعـاىل: ﴿إنَّ يِف َخْلـِق 
ْيـِل َوالنََّهاِر  ـاَمَواِت َواألَْرِض َواْختِـاَلِف اللَّ السَّ
ـِري يِف اْلَبْحـِر باَِم َينَفـُع النَّاَس  تِـي َتْ َواْلُفْلـِك الَّ
ـاَمِء ِمـن مـاء َفَأْحَيـا بِـِه  َوَمـا َأنـَزَل اهلل ِمـَن السَّ
ـٍة  األْرَض َبْعـَد َمْوهِتَـا َوَبـثَّ فِيَهـا ِمـن ُكلِّ َدآبَّ
َبـنْيَ  ِر  امْلَُسـخِّ ـَحاِب  َوالسَّ َيـاِح  الرِّ يـِف  َوَتْصِ
َقـْوٍم َيْعِقُلوَن﴾)البقرة:  ـاَمء َواألَْرِض لَياٍت لِّ السَّ
آيـة164( )ينظر: األقسـام يف القـرآن الكريم، السـبحاين: 

.)152 ص

 اليـات القرآنيـة املتعّرضـة لبيـان آثار اهلل 
تعـاىل يف عامل اخللـق إن كانت هتـدف إىل إثبات 
وجـود اخلالـق، فهـي يف احلقيقـة إّنـام تعتمـد 
عـىل دليـل النَّظم، فـإذا كانت ورقة مـن أوراق 
الشـجرة، أو ذرة مـن ذرات العـامل، دليـاًل عىل 

عقيدتي

دليل النظم
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حكمـة اهلل تعـاىل وبرهانـًا عـىل إرادتـه، فهـي 
مـن بـاب أوىل دليـل عـىل وجـوده؛ إذ الوجـود 
مقـّدم عىل الصفـات، فام دّل عـىل الصفات فهو 
باألحـرى دال عـىل الوجـود. ويمكـن توضيح 
دليـل النظـام الـدال عىل وجـود اهلل مـن خالل 

التية: اخلطـوات 
أّوالً: الصياغة املنطقية:

الصياغـة املنطقيـة هلـذا الدليـل هـي: هـذا 
العـامل منظَّـم، وكّل منظَّـم حيتاج إىل منظِّـم، إذًا: 

هـذا العـامل حيتـاج إىل منظِّم. 
ثانيًا: مفهوم النظام:

مفهـوم النظـام مـن املفاهيـم الواضحـة يف 
أّنـه  النظـام  خصائـص  ومـن  اإلنسـان،  ذهـن 
يتحقـق بـني أمـور خمتلفـة سـواء كانـت أجـزاء 
ملركـب، أم أفرادًا من ماهية واحـدة، أم ماهيات 
خمتلفـة. فهناك ترابط وتناسـق بني األجـزاء، أو 
تـوازن وانسـجام بـني األفـراد يـؤدي إىل هدف 
وغايـة خمصوصـة، هـي وجـود الـيء عـىل ما 

هـو عليـه مـن النظام اهلـادف.
ثالًثا: كيفّية االستدالل بالنظام:

يتأّلف دليـل النظام مـن مقدمتني: إحدامها 
واألخـرى  منظَّـم،  العـامل  هـذا  وهـي:  حسـّية 
عقليـة وهـي: كل منظَّم حيتـاج إىل منظِّـم، وإذا 
هـذا  وهـو:  املطلـوب،  يثبـت  املقدمتـان  متّـت 
العـامل حيتـاج إىل منظِّـم، وإثبات املقدمـة األوىل 
هنـاك  أّن  يف  شـك  ال  منظَّـم(:  العـامل  )هـذا 

نظـام سـائد يف الظواهـر الطبيعيـة التـي يعرفها 
اإلنسـان إّمـا باملشـاهدة احلسـّية الظاهريـة وإّما 
بفضـل األدوات والطـرق العلمّيـة التجريبيـة. 
ومـن هنـا فـإّن للعلـوم الطبيعية دور واسـع يف 
هـذا الدليـل. وفيـام يـل إشـارات رسيعـة عـىل 
بعض النـامذج النظامية: املنظومة الشمسـية: إّن 
من أهـم ما يلفـت النظـر يف املنظومة الشمسـّية 
هـو املسـافات الدقيقة التي تفصل الشـمس عن 
الكواكـب التابعة هلـا. واحلـركات املنتظمة هلذه 
الشـمس والكواكـب ومـا يتولـد عن ذلـك، أو 
يرتتـب عليـه مـن األحـوال الالزمـة كالفصول 

والليـل والنهـار ومـا شـابه ذلك. 
إثبـات املقدمـة الثانية: كل منظَّـم حيتاج إىل 

: منظِّم 
إّن العقـل بعدمـا الحـظ النظـام ومـا يقوم 
والتـوازن  التقديـر  يف  وروعـة  دقـة  مـن  عليـه 
واالنسـجام، حيكـم بالبداهـة بـأّن أمـرًا هكـذا 
شـأنه يمتنـع صـدوره إاّل عـن فاعل قـادر عليم 
ذي إرادة وقصـد، ويسـتحيل أن يتحقـق ذلـك 
صدفـة وتبعـًا حلـركات فوضوية للـامدة العمياء 
الصـاّمء، فإّن تصـّور مفهوم النظـام، وأّنه مالزم 
للحسـاب الدقيـق والعلـم، يكفـي يف التصديق 
بـأّن النظـام ال ينفـك عـن وجـود منظِّـم عـامِل 
أوجـده، وُحكـم العقـل بذلـك مـن البدهييات 
)ينظـر: تفسـري األمثـل، نـارص مـكارم الشـريازي: ج15، 

ص452(.
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نحن نقص عليك

جاوزا  أن  بعد  النبي موسى وصاحبه  إّن 
األثناء  هذه  وفي  بالجوع،  شعرا  البحرين  مجمع 
طعامًا،  معه  جلب  قد  أّنه   موسى النبي  تذّكر 
وعند ذلك قال لصاحبه: فلّما جاوزا قال لفتاه آتِنَا 
َغَداَءَنا َلَقْد َلِقينَا ِمْن َسَفِرَنا َهَذا َنَصًبا)الكهف: 62(.
)غداء( يقال للطعام الذي يتم تناوله في أول 
التعابير  من  نستفيد  ولكنّا  منتصفه،  في  أو  اليوم 
السابقة  األزمنة  في  أنّهم  اللغة  كتب  في  الواردة 
كانوا يطلقون كلمة )غداء( على الطعام الذي يتم 
 - كلمة  من  مأخوذة  )ألّنها  اليوم؛  أول  في  تناوله 
غدوة - والتي تعني بداية اليوم( في حين أّن كلمة 
تناول  على  اليوم  تطلق   - تغدى   - و   - -غداء 

الطعام في وقت الظهيرة.
على أّي حاٍل، إّن هذه الجملة تظهر أّن النبي 
أن  يمكن  طريقًا  سلكا  قد  ويوشع   موسى
أّن  تفيد  نفسها  التعابير  هذه  أّن  إاّل  بالسفر،  نسميه 

هذا السفر لم يكن طوياًل.
وفي هذه األثناء قال له صاحبه: قال أرأيت إذ 
أوينا إلى الصخرة، فإّني نسيت الحوت وما أنسانيه 
إاّل الشيطان أن أذكره وأتخذ سبيله في البحر عجبًا.

وألّن هذا الحادث والموضوع - بشكل عام - 
كان عالمة للنبي موسى، لكي يصل من خالله 

إلى موقع العالم الذي خرج يبحث عنه؛ لذا قال: 
نفسه:  الطريق  في  رجعا  وهنا  نبغي،  كنّا  ما  ذلك 

ا َعَلٰى آَثاِرِهَما َقَصًصا)الكهف: 64(. َفاْرَتدَّ
لنبي  يمكن  هل  السؤال:  هذا  يطرح  قد  وهنا 
مثل موسى أن ُيصاب بالنسيان إذ يقول القرآن 
نسب  لماذا  ثّم   )61 ُحوَتُهَما)الكهف:  َنِسَيا 

صاحب موسى نسيانه إلى الشيطان؟
ثّمة مانع من  إّنه ال يوجد  في الجواب نقول: 
ال  التي  والموارد  المسائل  في  بالنسيان  اإلصابة 
ترتبط باألحكام اإللهية واألمور التبليغية، أي: في 
مسائل الحياة العادية )خاّصة في المواقع التي لها 
 النبي موسى طابع اختبار، كما هو الحال في 

هنا، وسوف نشرح ذلك فيما بعد.
فيمكن  بالشيطان،  صاحبه  نسيان  ربط  أّما 
ترتبط  السمكة  قضية  أّن  بسبب  ذلك  يكون  أن 
بالعثور على ذلك الرجل العالم، وبما أّن الشيطان 
العمل  هذا  خالل  من  أراد  فإّنه  لذا  بالغواية؛  يقوم 
العالم،  ذلك  إلى  متأخرين  يصال  أن  )النسيان( 
وقد تكون مقّدمات النسيان قد بدأت من )يوشع( 
نفسه إذ إّنه لم يدقق ويهتم باألمر كثيرًا )ينظر: تفسير 

األمثل، ناصر مكارم الشيرازي: ج9، ص313(.

احللقة  الرابعة
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َزَواُج اأَلَقاِرِب َواأَلَباِعِد
  تتمّسك كثري من القبائل العربية يف الدول العربية 
بقانون زواج األقارب، وأّنه ال يسمح للفتاة أن تتزوج من 
األباعد وترتك أبناء عمومتها، وال أقل أّن الفتاة متاَرس 
حتى  العمومة  أبناء  من  ضغوطات  أهلها  وعىل  عليها 
توافق عىل ذلك الزواج، بل يصل األمر ببعض القبائل يف 
مص مثالً أن َمن تتزوج من الغريب يعترب )عار(! وبالتايل 
فإّن أرسة البنت جيب عليها أن ترضخ لقرار القبيلة، وىف 
حالة املخالفة مُتاَرس ضغوط اجتامعية عىل األرسة عىل 

املدى البعيد، ومن َثّم ُتعزل اجتامعيًا!
العربية  والعشائر  القبائل  يف  العرف  هذا  انترش  وقد 
بنسب كبرية، كالعراق، وبالد الشام، واخلليج، ومص، 
وغريها، وتشتد تلك األعراف وتضعف حسب حتّر 

تلك القبائل وتطّبعها مع احلياة العصية احلديثة.
القبلية والعشائرية  العادات  النظر عن تلك  وبغض 

فإّننا ملزمون بمعرفة أمرين:
األمر األول: ما هو رأي الدين بالزواج من األقارب؟
األمر الثاين: ما هو رأي الطب بالزواج من األقارب؟
مل  إهلي  كدين  اإلسالم  أّن  فيعلم  األول:  األمر  أما 
بعض  هناك  نعم،  واألباعد،  األقارب  زواج  من  يمنع 
األحاديث التي يظهر منها املنع من الزواج من األقارب، 
القريبة؛  القرابة  تنكحوا  »ال   :فريوى عن رسول اهلل

نافذة على العالم

فإّن الولد خيلق ضاويًا -أي: ضعيفًا-« )املحجة البيضاء، 
الكاشاين: ج 3، ص94(، لكن احلديث ضعيف عامي ال 

يعّول عليه.
إذًا، ال مشكلة يف زواج األقارب من النظرة الدينية، 
بل ربام يفهم من بعض الراء أّنه حمبذ؛ ألّنه حيفظ صلة 

األرحام.
أهل  بعض  يرى  الطب:  رأي  الثاين:  األمر 
االختصاص: أّن زواج األقارب يزيد من احتامل التقاء 
اخللقية،  التشوهات  إىل  يؤدي  مما  املقهورة  املورثات 
وهذه املورثات املقهورة ال يمكن أن تظهر إاّل إذا التقت 
الذي  نفسه  باملرض  مصابة  أخرى  مقهورة  بمورثات 
يسمى الوراثة اجلسمية، وبام أّن األقارب هلم اجلد نفسه، 
واجلد هو الذي يوزع اإلصابة عىل األحفاد التي تلتقي 
فيام بعد مع تكرار زواج األقارب مما يؤدي إىل العديد من 

التشوهات القلبية والعينية.
والفتيات  الشباب  جيع  االختصاصيون  يويص  لذا 
أولية  استشارات  عىل  باحلصول  الزواج،  عىل  املقدمني 
من  األقارب  وخصوصًا  احلمل،  وقبل  الزواج  قبل 
بناء أرسة سعيدة متوافقة صحيًا  الدرجة األوىل، هبدف 

ونفسيًا واجتامعيًا.
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الجلدية  المنتوجات  فيه  يباع  دكان  عند  وقفت 
صاحب  يماكس  شخص  هناك  وكان  يدويًا،  المصنعة 
المحل على شراء هميان ـ حزام عريض يقتنيه َمن يروم 
الذهاب للحج لحفظ المال واألوراق الثبوتية فيهـ  حتى 

اقتطع جزءًا من ثمنه بدون رضا صاحبه.
فقلت للمماكس: َألست ذاهبا للحج؟

قال: بلى.
الحقوق  إرجاع  ومنها:  بمقّدماته،  فعليك  قلت: 

ألصحابها أو أخذ براءة الذمة منهم.
اطالع  ذو  أّنك  ويبدو  بذلك!!  أعلم  أكن  لم  فقال: 
بالحج ومقّدماته، فهاّل أطلعتني بمعلومات عنه تعينني 

في أداء مناسكه؟
فقلت له: على الرحب والسعة.

أّن  وبعد مصالحته لصاحب المحل قلت له: أعلم 
للحج أقسامًا ثالثة وهي: إفراد وقران وتمتع.

موطنه  يبعد  ولَمن  مكة  أهل  على  فرض  فاألوالن 
عنها بأقل من )88( كم تقريبًا، وأّما حج التمتع فهو لَمن 
يبعد موطنه عن مكة أكثر من )88( كم، وهو ما ينطبق 

عليك.
الشخص  في  توفرها  الواجب  الشروط  وما  فقال: 

ليكون مكّلفا بالحج؟
قلت: هي: )البلوغ، العقل، الحرية، االستطاعة(.

عن  أخبرتني  فهال  فأعرفها  األُول  الثالثة  أّما  فقال: 
االستطاعة لما فيها من تعقيدات؟

قلت: ُيعتبر فيها أمور:
الكافي للذهاب  الوقت  الوقت، أي: وجود  1ـ سعة 

إلى األماكن المقّدسة والقيام بالمناسك الواجبة.
هرمًا  أو  مريضًا  كان  فلو  وقوته،  البدن  صحة  2ـ 
لم  المقّدسة،  األماكن  إلى  المسافة  قطع  عليه  وصعب 

يجب عليه الحج ولكن يستنيب.
3ـ تخلية السرب، أي: يكون الطريق مفتوحًا ومأمونًا 
النفس، أو  المقّدسة، فال يكون خطرًا على  إلى األماكن 

المال، أو العرض وإاّل لم يجب الحج.
مأمون  أبعدهما  طريقان  للحج  كان  وإذا  فقال: 

واألقرب غير مأمون فهل يسقط علّي وجوب الحج؟
قلت: لم يسقط، وعليك بسلوك األبعد.

فقال: وإذا كان هناك رسوم إضافية أو فيزا مثاًل تضّر 
بحالي فهل يجب علّي الحج؟

قلت: يسقط وجوبه حينئٍذ.
فقال: سمعت أّن )النفقة( من مقّومات االستطاعة فما 

يقصد بها؟
والراحلة،  بالزاد  عنها  ُيعبر  والتي  )النفقة(  قلت: 
ويقصد بالزاد هو كّل ما تحتاج إليه في سفرك من مأكل 
في  بها  تستعين  التي  النقل  وسيلة  والراحلة  ومشرب 

عناقيد
 املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

االستطاعة يف احلج
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والطائرة،  السيارة،  وهي  المقّدسة،  لألماكن  الوصول 
والسفينة، وغيرها في يومنا هذا.

النفقة الذهاب فقط أو اإلياب  فقال: فهل يعتبر في 
كذلك؟ 

قلت: كليهما.
نفقة عيالي وتوفيرها  وهل يجب علّي حرز   فقال: 
لهم لحين عودتي أو يجب علّي الحج بمجرد توفر النفقة 

لي دونهم؟
قلت: في االستطاعة يجب أن توفر نفقة عيالك أيضًا 
قبل الذهاب للحج ونفقتهم وأنت بعد عودك منه، والتي 

يعبر عنها بالرجوع إلى الكفاية.
أثاثه  أو  سكناي  دار  بيع  علّي  يجب  فهل  فقال: 

ومقومات حياتي اليومية لتحصيل االستطاعة؟
قلت: ال يجب عليك.

أو  له  استخدامها  قّل  ُحلي  لزوجتي  كان  إذا  فقال: 
الحج  مثاًل، وهو كاٍف لمؤونة  استغنت عنه لكبر سنها 

فهل يجب عليها بيعه وأداء الحج من قبلها؟
قلت: يجب عليها ذلك.

الحج  ألداء  كاٍف  مال  عنده  شخص  كان  إذا  فقال: 
وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه وعدم فعل 

ما تقدم يسبب له الحرج فهل يجب عليه الحج؟
قلت: لم يجب.

فقال: إذا كان ما أملكه دينًا لشخص وهو كاٍف للحج 
فهل يجب علّي الحج به؟

قلت: إن كان الدين حااّل والمدين باذالً تعّد مستطيعًا، 
ويجب عليك الحج.

فقال: وإذا كان المدين معسرًا وال يمكن تأجيل الدين 
أو كان مجحفًا بحاله؟

فقلت: لم يجب عليك الحج ووجب الدفع للمدين.
كالخمس  الشرعية  بالوجوه  قائمة  حياته  َمْن  فقال: 
له  مضمونة  الحياتية  نفقاته  وكانت  وغيرهما،  والزكاة 
ولعياله، اذا توفر له مقدار من المال يفي بأداء الحج فهل 

يجب عليه؟

قلت: يجب عليه.
وكان  الحج  بنفقات  يفي  ما  عندي  كان  وإذا  فقال: 
يكن  لم  أو  المال  بحوزتي من  لما  دين مستوعب  علّي 

وافيًا لنفقاتي لو اقتطعت منه مقدار الدين؟
قلت: لم يجب عليك الحج على األظهر.

بحوزتي  وكان  زكاة  أو  خمس  علّي  كان  وإذا  قال: 
مقدار من المال ولكن ال يفي بمصارف الحج لو أديتهما؟

قلت: وجب عليك أداؤهما، ولم يجب الحج.
قال: إذا كان عندي ما يفي بمصاريف الحج لكنّي 
جهلت ذلك، أو كنت جاهاًل بوجوب الحج، ثّم علمت 
بعد أن تلف المال وزالت استطاعتي، فهل استقر الحج 

علّي؟
قلت: إن كنت معذورًا في جهلك، لم يستقر عليك، 

وإاّل استقر.
قال: لو أوصيت لشخص بمال ليحج به هل يجب 

عليه؟
قلت: وجب الحج عليه بعد موتك.

إن  الحج  في  لزوجته  الزوج  إذن  يشترط  فقال: هل 
كانت مستطيعة؟

قلت: ال يشترط.
المرأة  على  الحج  وجوب  في  يشترط  وهل  فقال: 

وجود المحرم؟
قلت: ال، إذا كانت مأمونة على نفسها.

ولو استقر الحج علّي ولم أتمكن من الحج  فقال: 
بنفسي لمرض أو هرم أو غيره؟

قلت: وجب عليك االستنابة.
فقال: وإذا لم أتمكن من االستنابة؟

القضاء  يجب  ولكن  الوجوب،  عنك  سقط  قلت: 
عنك بعد موتك.

فقال: وإذا وجب الحج علّي وأهملت في أدائه حتى 
زالت استطاعتي هل يجب علّي إتيانه؟

وجب  مت  وإذا  به،  اإلتيان  عليك  وجب  قلت: 
القضاء من تركتك.
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ــاة والعقـــل،  احِلْلـــم بالكـــرس: هـــي األنـ
ـــَفه. واألنـــاة: هـــي تـــرك الَعَجَلـــة.  ونقيُضـــُه… السَّ
ـــان  ـــن هيج ـــع ع ـــس والطب ـــط النَّف ـــُم ضب واحِلْل
ـــرب،  ـــان الع ـــر: لس ـــالم )ينظ ـــه أح ـــب وجع الغض
ابـــن منظـــور: ج12، ص146(. وبذلـــك فاحِلْلـــُم: 

ــاك  ــح وإمسـ ــامح والصفـ ــاة والتسـ ــو األنـ هـ
ـــك  ـــب، وَمل ـــاَطة يف الغض ـــن االْستِش ـــس ع النف
ـــكون  ـــرّش، والسُّ ـــرة ال ـــاد ج ـــن إيق ـــوارح ع اجل

ـــام. ـــرية لالنتق ـــوال املث ـــد األح ـــدوء عن واهل
احِلْلـــم واحلَليـــم اســـم وصفـــة مـــن 

وجـــّل(: )عـــّز  اهلل  صفـــات 
اهلل  حــق  يف  احلليــم  اســم  ورد  لقــد 
منهــا:  مــّرة  عــرشة  إحــدى  وجــّل(  )عــّز 
َمــا  َيْعَلــُم  اهلل  َأنَّ  ﴿َواْعَلُمــوا  تعــاىل:  قولــه 
اهلل  َأنَّ  َواْعَلُمــوا  َفاْحــَذُروُه  َأْنُفِســُكْم  يِف 
 َغُفــوٌر َحِليٌم﴾)البقــرة: آيــة23( وقولــه تعــاىل:

﴿َقــْوٌل َمْعــُروٌف َوَمْغِفــَرٌة َخــرْيٌ ِمــْن َصَدَقــٍة 

أي بني

ــة263(.  ــرة: آي ــيٌّ َحِليٌم﴾)البق ــا َأذًى َواهلل َغنِ َيْتَبُعَه
إذًا، فاحلليــم يعنــي أّنــه ذو أنــاة، الــذي ال يعجــل 
ــو ذو  ــم. وه ــىل ذنوهب ــم ع ــاده بعقوبته ــىل عب ع
ُه َغَضــٌب، وال  الصفــح واألنــاة، الــذي ال يســتِفزُّ

ــاٍص. ــان ع ــٍل، وال عصي ــل جاه ُه جه ــتخفُّ يس
وعـــىل ذلـــك نســـتخلص معنـــى اهلل احلليـــم، 
ه ســـبحانه  أي: الصبـــور الـــذي ال يســـتخفُّ
الغضـــب  ه  يســـتفزَّ وال  العصـــاة  عصيـــان 
عليهـــم؛ ألّنـــه لـــو أراد أخذهـــم يف حلظـــة 
ــم  ــم عليهـ ــن حيلـ ــم، ولكـ ــم ألخذهـ عصياهنـ
هـــم إىل أجلهـــم الـــذي يوَعـــدون. كـــام  ويؤخرَّ
ـــني  ـــاده املجرم ـــن عب ـــام م ـــل باالنتق ـــه ال يعج أّن
الُعصـــاة ليفســـح هلـــم جمـــاالت التوبـــة إىل اهلل 
ـــم  ـــم بأهّن ـــة عليه ـــم احلج ـــّل(، وليقي ـــّز وج )ع
ــه  ــد حلمـ ــم بعـ ــم وأعامهلـ ــوا قلوهبـ مل ُيصلحـ
ـــوُر  ـــَك اْلَغُف الطويـــل عليهـــم. قـــال تعـــاىل: ﴿َوَربُّ
ـــَل  ـــُبوا َلَعجَّ ـــاَم َكَس ـــْم بِ ـــْو ُيَؤاِخُذُه ـــِة َل ْحَ ُذو الرَّ

احِللم يف اإلسالم
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ــْم َمْوِعـــٌد َلـــْن جَيِـــُدوا  ــُم اْلَعـــَذاَب َبـــْل هَلُـ هَلُـ
ــال  ــة58(، وقـ ــف: آيـ ــِه َمْوِئاًل﴾)الكهـ ــْن ُدونِـ ِمـ
ـــَف  ـــُروا َكْي تعـــاىل: ﴿َأَومَلْ َيِســـرُيوا يِف اأْلَْرِض َفَينُْظ
ِذيـــَن ِمـــْن َقْبِلِهـــْم َوَكاُنـــوا َأَشـــدَّ  َكاَن َعاِقَبـــُة الَّ
ٍء  ــْن يَشْ ــَزُه ِمـ ــا َكاَن اهلل لُِيْعِجـ ًة َوَمـ ــوَّ ــْم ُقـ ِمنُْهـ
ـــاَمَواِت َوال يِف اأْلَْرِض إِنَّـــُه َكاَن َعِليـــاًم  يِف السَّ

َقِديرًا﴾)فاطـــر: آيـــة44(.
ِحْلُم األنبياء:

أنبيـــاءه  وجـــّل(  )عـــّز  اهلل  وصـــف 
إِْبَراِهيـــَم  ﴿إِنَّ  تعـــاىل:  قـــال  إذ  باحللـــم؛ 
وقـــال  آيـــة114(،  َحِليٌم﴾)التوبـــة:  اٌه  أَلَوَّ
ــُم  ــَت احْلَِليـ ــَك أَلَْنـ ــعيب:﴿ إِنَّـ ــن شـ عـ
:ِشـــيُد﴾)هود: آيـــة87(، وعـــن إســـحاق  الرَّ
ـــة101(.  ـــات: آي ـــالٍم َحِليٍم﴾)الصاف ـــاُه بُِغ َن ْ ﴿َفَبرشَّ
ـــاًم  ـــاس ِحْل ـــّد الن ـــن أش ـــاء اهلل م ـــوا أنبي ـــد كان فق
ـــني  ـــار واملرشك ـــن الكف ـــم م ـــىل أقوامه ـــربًا ع وص
ــاهد يف  ــري، والشـ ــاء الكبـ ــم العنـ ــوا منهـ وعانـ
ذلـــك مـــا عانـــاه رســـولنا الكريـــم يف حياتـــه 
مـــن آالم وأحـــزان صلـــوات اهلل وســـالمه 

عليـــه.
 ،فلقـــد آذى مرِشكـــو مكـــة رســـول اهلل
ــف  ــرج إىل الطائـ ــم خـ ــتّد أذاهـ ــا اشـ وملـ
ــوا  ــف وأن يدخلـ ــن ثقيـ ــصة مـ ــس النُـّ يلتمـ
 يف ديـــن اإلســـالم، فلـــاّم قـــِدم رســـول اهلل
الطائـــف، َعِمـــد إىل نفـــر مـــن ســـادة ثقيـــف 
ــم إىل اهلل  ــم ودعاهـ ــس إليهـ ــم، فجلـ وأرشافهـ
وا بـــه ســـفهاءهم،  فاســـتهزؤوا بـــه وأَغـــرُّ

وعبيدهـــم يســـّبونه، ويرجونـــه باحلجـــارة، 
ــاض  ــان وفـ ــاه الرشيفتـ ــت قدمـ ــى ُأدميـ حتـ
ـــف  ـــه إىل اهلل ضع ـــكا في ـــاء ش ـــانه بدع ـــه ولس قلب
قوتـــه، وقّلـــة حيلتـــه، وهوانـــه عـــىل النـــاس، 
ــتأذنه يف  ــال يسـ ــك اجلبـ ــه َمَلـ ــل اهلل إليـ فأرسـ
ـــام  ـــن بينه ـــني اللذي ـــَبنْي ـ اجلبل ـــق األْخَش أن يطب
الطائـــف ـ فقـــال لـــه عليـــه أفضـــل الصـــالة 
وأتـــم التســـليم: »بـــل أرجـــو أن خيـــرج مـــن 
ــرشك  ــده ال يـ ــد اهلل وحـ ــن يعبـ ــم َمـ أصالهبـ
ــباب  ــن أسـ ــم كان مـ ــذا احِلْلـ ــيئًا. وهـ ــه شـ بـ
ـــم  ـــرار، هاش ـــالمية)حلية األب ـــوة اإلس ـــاح الدع نج

ص347(. ج1،  البحـــراين: 

ِحْلُم اإلنسان املسلم:
ـــدة  ـــة واحلمي ـــال العظيم ـــن اخلص ـــُم م احِلْل
التـــي يريـــد اهلل مـــن عبـــاده أن يتخلَّقـــوا هبـــا 
ويتَّصفـــوا هبـــا، وهـــي خصلـــة حيبهـــا اهلل 
ورســـوله، كـــام قـــال الرســـول ألََشـــج 
بـــن الَقْيـــس: »إنَّ فيـــك خَلصلتـــني حُيبُّهـــام اهلل: 
ـــدي: ج3،  ـــي اهلن ـــامل، املتق ـــز الع ـــُم واألناة«.)كن احِلْل

.)129 ص

ـــات،  ـــالق والصف ـــن أرشف األخ ـــم م فاحِلْل
هـــا بـــذوي األلبـــاب والقلـــوب املتعّلقـــة  وأحقِّ
بـــاهلل ســـبحانه وتعـــاىل، ملـــا فيـــه مـــن ســـالمة 
الِعـــرض وَصْونِـــه، وراحـــة اجلســـد وُركونِـــه، 

ـــرة.  ـــم باملغف ـــد والتَّنعُّ ـــالب احلم واجت
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عالم  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  تعّد 
والتواصل  للتعارف  اجتماعية  منصة  اإلنترنيت 
اإلنساني؛ إذ إّن اإلنسان بحسب طبيعته وخلقته هو 
التعارف  على  مجبول  بالطبع،  اجتماعي  موجود 
طريقة  له  يجد  إن  فما  والتواصل،  واالجتماع 
جديدة للتواصل والتعارف إاّل ودخلها من أوسع 
للغريزة  إاّل  أبوابها، وغار في أوساطها، وما ذلك 
والمرأة هي  منُذ خلقته وتكوينه،  فيه  التي زرعت 
على  ُجبل  الذي  اإلنساني  العالم  هذا  من  واحدة 
في  الرجل  مع  األخرى  هي  فتراها  الغريزة،  تلك 
مع  العالقات  وتبني  والتعارف،  التواصل  عالم 
الخرين، وتؤسس عليها، وتشترك وتنشر وما إلى 
االجتماعية  األجواء  في  طبيعيًا  يعدُّ  وهذا  ذلك، 
أّن عالقة  َبْيَد  كما يرى علماء االجتماع وغيرهم، 
ننظر  أن  يمكن  المواقع  تلك  في  بالرجال  المرأة 

إليها من زاويتين:
الزاوية  وهذه  شرعية،  زاوية  األولى:  الزاوية 
الفتاة والشاب  مهّمة للغاية، فاإلسالم يحّرم على 
ضمن  إاّل  مطلقًا  العاطفية  العالقات  تأسيس 
المعايير الشرعية، فما كان منها كذلك فهو حالل، 

وإاّل فهو مشطوب عليه بالخط األحمر!
وهذا ال يعني أّن اإلسالم دين يريد أن يكبت 
عليهم  ويغلق  الجنسين،  بين  فيما  العالقات  روح 

يعيشوا  وأن  والحب،  والموّدة  المؤانسة  روح 
مبتعدين متنافرين، كيف ال وأّن اإلسالم هو الداعي 
للعالقات الطيبة الصادقة، غاية األمر أن تكون تلك 
العالقات ضمن إطارها الشرعي، فنرى أّن اإلسالم 
قد ضخ الكثير من الروايات في هذا الشأن، وما ذلك 

إاّل ألجل شّد أواصر العالقات بالموّدة والرحمة.
الزاوية الثانية: بغض النظر عن الزاوية الشرعية: 
هل يكتب لهذه العالقات النجاح أم ال؟ وهل هناك 

ثقة ما وراء الكيبورد والموبايل؟
الذي  الهّين  باألمر  ليست  الثقة  إّن  الجواب: 
يسعى  الذي  األمر  أّن  وليلة، ال سّيما  يوم  بين  ينشأ 
له الجانبان هو الزواج إن كانوا صادقين بنيتهم؛ ألّن 
الزواج يعتبر بناًء مهمًا في اإلسالم وفي عالم البشر، 
فإن تأسس على أساس رخٍو، فإّنه سينهار بالطرفين 

بواٍد سحيق.
المؤلمة  التجارب  الكالم هو  يقّوي هذا  ومّما 
يقع  أو  الساذجات،  الفتيات  فيها كثير من  التي تقع 
فيها الشباب السذج، فيدخلون في عالقات يظنون 
أّنها من المسيرة الصحيحة الصادقة، لكن في وسط 
الطريق أو في نهاياته ينكشف السراب عن صحراء 

قاحلة! فهل من مّدكر؟!

القوارير

الِعالَقاُت الَعاِطِفيَُّة يف َعامِل اأَلْوَهاِم
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قراءة في كتاب

كشف احملجة
لثمرة املهجة

المحجة  )كشف  كتاب  هو  المعروف  االسم 
لثمرة المهجة(، لكّن السيد ابن طاووس قد ذكر له 

اسمين آخرين هما:
)إسعاد ثمرة الفؤاد على سعادة الدنيا والمعاد( 
و )كشف المحجة بأكف الحجة( إذ قال في الفصل 

الثالث عشر من الكتاب نفسه:
لثمرة  المحجة  كشف  كتاب  سمّيته  »وقد 
المهجة، وإن شئت فسّمه كتاب )إسعاد ثمرة الفؤاد 
على سعادة الدنيا والمعاد(، وإن شئت فسّمه كتاب 

)كشف المحجة بأكف الحجة(«
بن  علي  لدين  رضي  السيد  المؤلف:  اسم 

طاووس
لقراءة   كتاب  ترشيح  على  الكرام  قرائنا  عودنا 
المحجة  )كشف  كتاب:  الكتب  هذه  ومن  لنافعة 
خبرة  على  اشتمل  كتاب  وهو  المهجة(،  لثمرة 

ومعارف ونصائح السيد ابن طاووس لولده.
 محتوى الكتاب:

كتب السيد ابن طاووس كتابه كشف المحجة 
الفصل  في  بنفسه  صّرح  كما  )649هـ(  سنة  في 
مئة  على  المحجة  كشف  كتاب  اشتمل  األول، 
هذا  في  السيد  عرض  فصاًل،  وخمسين  وتسع 
الشخصية  بأحواله  تتعلق  عديدة  مطالب  الكتاب 
أيضًا زواجه وأوالده وسنة  الشريف، وذكر  كنسبه 
وصايا  الكتاب  وأغلبية  منهم،  واحد  كل  والدة 

ذرّيته  ولكّل  محمد  لولده  وعرفانية  أخالقية 
وإخوانه المؤمنين، وتطّرق أيضًا لبعض األحداث 
على  التتر  كهجوم  المؤلف،  عاشها  التي  السياسية 
وكذلك  المشكلة،  لحّل  التوسط  في  ودوره  بغداد 
العباسي:كتولي  المستنصر  لمطالب  رفضه  ذكر 

الفتوى، ونقابة الطالبيين. 
سبب التأليف

ذكر السيد ابن طاووس في الفصل العاشر من 
كتابه أّن الذي دفعه لكتابة كتابه كشف المحجة هو 
من  والعلماء  واألوصياء  األنبياء  بمسلك  االقتداء 

كتابة وصايا لَمن يعّزون عليهم:
األنبياء  تواريخ  في  ورويُت  رأيت  قد  »وكنت 
واألوصياء وصايا لَمن يعّز عليهم ووجدت سيدنا 
موالنا  أوصى  قد  األكرم  ورسوله  األعظم  محمد 
وآلهما،  عليهما  الله  صلوات  المعظم  عليًا  وأبانا 
عليهما... يعّز  ن  ممَّ جماعة  منهما  كّل  وأوصى 
واألوصياء  لألنبياء  مسلوكًا  سبياًل  ذلك  فرأيت 
جالله  جّل  الله  أمر  فامتثلت  والعلماء،  واألولياء 

في المتابعة لهم واالقتداء بهم واالهتداء بنورهم«
في  ومعينًا  لكم  نافعًا  الكتاب  يكون  أن  نرجو 

طلب المعارف وتنمية الخبرة والثقافة .

السيد رضي لدين علي بن طاووس
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مساحة ود

فطنة صديقني

مّر شيخ كبري بفتاة ترعى األغنام، َنَظر فإذا 
َمن  ابنة  فسأهلا:  حوهلا،  يتجولون  شباب  فتية 

أنت يا صغرييت؟
فقالت له: أنا ابنة فالن.

فقال هلا: إذا ُعدِت إىل البيت، فقويل ألبيك: 
صديقَك يقول لك: )حامي احلمى يشتهي من 

احلي حامي(.
فقالت: حسنًا ولكن، أقول له َمْن؟ 

لك  قلُت  ما  مثل  له  قويل  هلا:  قال 
وسيعرفني.

وعندما عادت إىل البيت قالت لوالدها: يا 
أبتي صديقك يقول لك: )حامي احلمى يشتهي 

من احلي حامي(.
فلم يزد والدها عىل قول حسنًا.

ويف الصباح حزمت الفتاة أمتعتها للذهاب 
يا  أين  إىل  هلا  قال  والدها  رآها  فلاّم  املرعى،  إىل 

بنيتي؟
إىل   .. أبتي  يا  أين  إىل  وقالت:  فتبسمت، 
املرعى، فقال هلا: أنا َمن يقوم بالرعي اليوم، ويف 

الغد إن شاء اهلل سنجد لنا راعيًا أجريًا.

مالك بن نيب يف مطعم فرنسي

حيكــى عــن مالــك بــن نبــي وهــو احــد أعظــم املفكريــن اجلزائريــني املعارصيــن، أّنـــه زار 
ــد العــام 1930م،  ــم بعـ ــًا للعل ــّدة التـــي ذهـــب فيهــا طالب مــرّة أحــد املطاعــم الفرنســية يف امل
وجلس فـــي طاولـــة فخـمة ينـــتظر النادل وحيـدًا فـي وســـط جمتـمع جـدًا راٍق يثـــقبه بنـظرات 
عميـــقة هلــا معــاٍن كثيـــرة،، وبعــد انتظــاره برهـــة مــن الزمــن وصــل ملالــك بن نبــي مــا طلب من 
أكل، فســّمى باســم اهلل ورشع فـــي تـــذوق الطعــام عــىل الطريقــة التقليديــة رغــم فخامــة املطعم، 
فقــد كان يــأكل بيديــه كــام يفعــل الكثــريون يف األكالت الشــعبية اجلزائريــة، وبينــام هــو كذلــك 

تـــقّدمت نحوه سيدة راقية أنيـــقة املظهر، وقـــالت لـــه هازئـــة مشيـــرة إلـــى الشوكتـيـن:
?”Fourchette“

وكانـت تقـصد “ملـا صنعـت هاتان”؟، فـنـظر إليـها مالك بنـظرة الواثـق مـن نفـسه 
وأجـاب:

،"Elles sont faites pour les mains sales et mes mains sont propres “

أي: "لقـد صنـعـتا مـن أجـل األيـادي املّتـسخة ويـداي نظيـفـتان”
كان هـذا اجلـواب كافيًا للسيـدة كـي جيعـلها تستـديـر وتـرتك املطعـم برسعة
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