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إّن اهتامم شبابنا يف هذا الوقت بسرية وأحاديث 
االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل   البيت أهل 
مبّش  جّيد  يشء  وغريه   )facebook( بوك  الفيس  كـ 
اإلسالمية،   للثقافة  توجههم   عىل  يدل  كونه  باخلري؛ 
التي  املواضيع  تبادل  يف  ومبالغتهم  انغامسهم  وعدم 
واملجتمع،   الدين  وقيم  ثقافة  عن  مضامينها  تبتعد 
عن  ُروي  فقد   ،ألمرهم إحياُء   أّنه  إىل  إضافة 
أبا احلسن عيل  أّنه قال: سمعت  أيب الصلت اهلروي 
أحيا  عبدا  اهلل  »رحم  يقول:   الرضا موسى  ابن 
 :قال أمركم؟  ُييى  وكيف  له:  فقلت  أمرنا«، 
الناس لو علموا  فإّن  الناس  »يتعلم علومنا وُيعلِّمها 
حماسن كالمنا التبعونا«()وسائل الشيعة، احلر العاميل: 

ج18، ص66(. 
يكونوا  مل  البعض  الشديد  األسف  مع  لكن 
حمرتزين يف نقوالهتم، أي: مل يتأّكدوا من نسبة الكالم 
إىل األئّمة، وإذا مل تكن نسبتها ثابتة فإّن النارش 
األمر،  هبذا  مهتاًم  يكن  مل  إذا  رشعية  حماذير  يف  يقع 
بيت  أهل  »إّنا   :الصادق اإلمام  عن  ُروي  فقد 
صادقون، ال نخلو من كّذاب يكّذب علينا، فيسقط 
الرجال،  الناس«)معرفة  عند  علينا  بكذبه  صدقنا 

الطويس: ج2، ص593(.
يشمل  بل   ،باملعصومني خيتّص  ال  وهذا 

مجيع الناس يف كالمهم وأفعاهلم، وذلك باجتاهات:

فالذي  التبني،  بآية  العمل  ترك  األول:  االجتاه 
يسمع أو يقرأ كالمًا عن أحد الناس، ال ينبغي تصديقه 
ِذيَن  َا الَّ برسعة وهو مبدأ قرآين إهلي قال تعاىل: َيا َأيُّ
آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبإٍ َفَتَبيَّنُوا)احلجرات: آية 6(. 
التصديق  أّن  كام  بالظّن،  العمل  الثاين:  االجتاه 
باخلرب بمجرد حصول الظّن جير  عىل صاحبه  اإلثم  
ِذيَن آَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثرِيًا ِمَن الظَّنِّ  َا الَّ قال تعاىل:َيا َأيُّ

إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم)احلجرات: آية 12(.
الكذب  أو  اإلثم  من  كذلك  الثالث:  االجتاه 
دون  من  واملعاين  الكالم  بلوازم  األخذ  االفرتاء  أو 
تعاىل  قال  املرتبكة،  النفسية  احلالة  ملجرد  بل  قرينة، 
َيَْسُبوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم)املنافقون: آية4( فمثاًل 

ليس  ربام  تعمل جيدًا  مل  )إذا  للموّظف:  املدير  يقول 
لكن  واحلرص،  النصيحة  باب  من  مصلحتك(  من 
ذلك  فينش  له،  هتديد  الكالم  هذا  أّن  يظّن  املوّظف 
فإذا  االحتامل،  هذا  عىل  بناًء  بالتهديد،  مديره  ويتهم 
مل يكن واقع األمر هتديدًا فسوف يكون ذلك املوّظف 

مفرٍت وكّذاب. 
عىل  حتصل  ما  أكثر  الثالثة  االجتاهات  وهذه 
هو  األسف  مع  ألّنه  االجتامعي؛  التواصل  مواقع 
املتابعة  من  واألمن  االفرتايض،  للعامل  العام  اجلو 
اهلل  متابعة  عن  والغفلة  الذهول  مع  واملحاسبة، 

ومراقبته وحماسبته جّل وعال.    

قضية ورأي

روايات يف مواقع التواصل
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قطاف

في رحاب الغدير

ـــدي  ـــالم املحم ـــد اإلس ـــر(، عي ـــد الغدي )عي
ـــرية  ـــة يف مس ـــة الفاصل ـــت املحّط ـــل؛ إذ كان األصي
ــة  ــام النّعمـ ــة إمتـ ــالم، لناحيـ ــة واإلسـ البشّيـ
ـــن  ـــيّل ب ـــني ع ـــري املؤمن ـــّيدنا أم ـــة س ـــن بوالي ي والدِّ
ــْوَم  ــاىل: اْلَيـ ــول اهلل تعـ ــب.. يقـ أيب طالـ
ـــي  ـــْم نِْعَمتِ ـــُت َعَلْيُك ـــْم َوَأمْتَْم ـــْم ِدينَُك ـــُت َلُك َأْكَمْل

.ـــًا ـــاَلَم ِدين ْس ـــُم اإْلِ ـــُت َلُك َوَرِضي
ـــع  ـــل م ـــة إىل التعام ـــة ماّس ـــن بحاّج ـــل نح ب
ـــل  ـــىل تأّم ـــف ع ـــي، نعك ـــكّل وع ـــبة ب ـــذه املناس ه
مـــا فيهـــا مـــن دالالت ودروس ُتعيـــد جتميـــع 
قوانـــا عـــىل كّل خـــري وفضيلـــة، وتنـــزع مـــن 
ـــّيات  ـــة واحلساس ـــارة الفتن ـــة إلث ـــا كّل فرص واقعن
ـــالم  ـــاش لإلس ـــًا ع ـــة؛ ألّن علّي ـــة والفئوّي املذهبّي
ـــاء. ـــانية مجع ـــلمني واإلنس ـــام املس ـــه، وكان إم كّل

ــة  ــد الواليـ ــه عيـ ــام أّنـ ــر بـ ــد الغديـ وعيـ
لإلســـالم كّلـــه يف إخالصنـــا لـــه، ال بـــدَّ مـــن 
أن نعيـــش هـــذا النَّفـــس اإلســـالمّي الرســـايل، 
لنحمـــي اإلســـالم مـــن كّل مـــا يؤذيـــه، ومـــا 
ـــاك، ألّن  ـــا وهن ـــن هن ـــه م ـــض إثارت ـــاول البع ي
ـــالم،  ـــًا لإلس ـــف حامي ـــره الّشي ـــى عم ـــًا ق علّي
ـــاش  ـــا أويت، فع ـــكّل م ـــريته ب ـــن مس ـــًا ع ومدافع
ـــعور، يف  ـــر والّش ـــارة الفك ـــف وطه ـــارة املوق طه

ـــه. ـــع إرادة اهلل وتعاليم ـــاّم م ـــل وت ـــجاٍم كام انس
ــرح  ــاه الفـ ــر، معنـ ــد الغديـ ــرح بعيـ أن نفـ
الرســـايل بـــكّل مـــا يف إســـالمنا مـــن عناويـــن 
ــال  ــّق وإبطـ ــاق احلـ ــا إىل إحقـ ــاٍن تدفعنـ ومعـ
ـــده  ـــتوى يري ـــاة إىل مس ـــاع باحلي ـــل، واالرتف الباط

اهلل لنـــا يف عـــّزٍة وكرامـــٍة وحرّيـــٍة.
ـــش  ـــر، أن نعي ـــد الغدي ـــى عي ـــش معن أن نعي
ـــي  ـــاّمت، والت ـــا يف املل ـــري عليه ـــي نس ـــة الت اهلداي
ســـار عليهـــا عـــيّل وآل بيتـــه مـــن األئّمـــة 
األطهـــار، وأن نتـــوىّل علّيـــًا، معنـــاه أن نتـــوىل 
يف  ومفاهيمـــه،  رشائعـــه  روح  يف  اإلســـالم 

خدمتهـــا لإلنســـان واملجتمـــع واحليـــاة.
يف هـــذا العيـــد املبـــارك، نشـــكر اهلل تعـــاىل 
ــا  ــربى علينـ ــه الكـ ــا، ونعمتـ ــه لنـ ــىل هدايتـ عـ
 ،ـــه ـــة مـــن أهـــل بيت ـــة عـــيّل واألئّم بوالي
ـــن  ـــدًا م ـــا مزي ـــي علين ـــي تضف ـــة الت ـــذه النّعم ه
ــدًا  ــا مزيـ ــّر، وحتّملنـ ــري والتبـ ــة واخلـ الربكـ
ــروف  ــوال والّظـ ــؤولّية يف كّل األحـ ــن املسـ مـ

ــاع... واألوضـ
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حكمة علوية

)ُعجُب امَلرِء بِنَفِسِه أَحُد ُحّساِد َعقلِهِ (  

اإلمــام عــيل: »ُعجــُب امَلــرِء بِنَفِســِه أَحُد 
ــهري: ج  ــد الريش ــة، حمم ــزان احلكم ــاِد َعقِلهِ «)مي ُحّس

3، ص2٠53(.

ــاه  ــواب واالجت ــة الص ــل بوصل ــل العق يمّث
إليــه، وكّلــام اقــرتب اإلنســان مــن العقــل اقــرتب 
ــن؛ ألّن العقــل  ــرتب مــن الدي ــواب واق مــن الص
يدعــو إىل احلقيقــة، وهــي مكنونة يف قالــب الدين، 
وقــد ورد عــن رســول اهلل يف هــذا الصدد-دعــوة 
ــَن  ــول اهلل: »ال ِدي ــال رس ــل إىل الدين-:ق العق
ملَِــن ال َعقــَل َلُه«)املصــدر الســابق: ج7، ص5٠7(، 
والعقــل قائــد نحــو الصــواب مــامل تغلــق أبوابــه، 
الباطلــة ومــن  بالوهــم واخليــاالت  يغــش  أو 
أدوات تعميــة العقــل الُعجــُب،  فهــو ســبب 
ــه  ــة، ودخول ــن احلقيق ــرء ع ــه امل ــباب تي ــن أس م
ــن أمــام  دوامــة الوهــم، وشــعوره بصغــر اآلخري
ــول  ــه يق ــم، فكأّن ــه عليه ــده، وتعالي ــا عن م
ــد  ــعى احلاس ــام يس ــة ك ــب النعم ــَب ُيذه إّن الُعج
ــر  ــث أخ ــد ورد حدي ــن، وق ــن اآلخري ــا م لزواهل
ــاب  ــه: »إعج ــو : عن ــر وه ــذا األم ــرسِّ هل مف
ــدر  ــف عقله«.)املص ــىل ضع ــل ع ــه دلي ــرء بنفس امل

ــل  ــل دلي ــك أّن العق ــابق:  ج 3، ص2٠53(؛ ذل الس

ــامالت، وال  ــو الك ــده نح ــه، وقائ ــىل رّب ــد ع العب
ــل  ــف عق ــذي ُيوق ــِب ال ــل بالُعج ــن أن يقب يمك
اإلنســان عــن قبــول احلقيقــة، والُعجــُب لــه 
ــب  ــني: »العج ــري املؤمن ــا أم ــات ذكره درج
ــه  ــوء عمل ــد س ــن للعب ــا أن يزي ــات: ومنه درج
فــرياه حســنًا، فيعجبــه ويســب أنــه يســن 
صنعــًا. ومنهــا أن يؤمــن العبــد بربــه، َفَيُمــّنُّ عــىل 
ــدر  «)املص ــه املنُّ ــه في ــل - وهلل علي ــز وج اهلل - ع
مثــال عــن  وقــد ورد  الســابق: ج3، ص1818(، 

ــوء  ــِب وس ــح الُعج ــن قب ــر ع ــام الباق اإلم
ــِجَد،  ــالِن امَلس ــُل َرُج ــال: »َيدُخ ــه فق عاقبت
ــَن  ــاِن ِم ــٌق، َفَيخُرج ــُر فاِس ــٌد َواآلَخ ــا عابِ أَحُدُه
فاِســٌق،  َوالعابِــُد  يــٌق  ِصدِّ َوالفاِســُق  امَلســِجِد 
ــِدلٌّ   ــَو ُم ــِجَد وُه ــُد امَلس ــُل العابِ ــُه َيدُخ ــَك أنَّ وذلِ
بِِعباَدتـِـِه وفِكَرُتــُه يف ذلـِـَك، وَتكــوُن فِكــَرُة الفاِســِق 
ــِه«  ــن ُذنوبِ ــَتغِفُر اهلل ِم ــِقِه، َفَيس ــىل فِس ِم َع ــدُّ يِف التَّنَ

)الــكايف، الكلينــي:  ج 2، ص 314(.
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ــة  ــب لغ ــل يكتس ــرف أّن الطف ــع يع اجلمي
الــكالم ممـّـن ييطــون بــه، كام يكتســب ســلوكه 
بتقليــد القريبــني منــه، فهــو يدخــل احليــاة 
ــاًل للتأثــريات  ــًا مــن كّل يشء، فيكــون قاب خالي
ــًا  ــر قرب ــة، وألّن األُّم أكث ــال صعوب ــة ب اخلارجي
ــر األول يف  ــرب املؤث ــا تعت ــا، فإّن ــن غريه ــه م ب

ــتقبل.  ــخصيته يف املس ــاء ش ــلوكه  وبن س
دقيقــة  مالحظــة  يالحــظ  الطفــل  إّن 
والدتــه،  منــذ  وحركاهتــا  ُأّمــه  ترفــات 
يتطــّور ذلــك إىل املحــاكاة والتقليــد، وهــو 
ــلوك  ــن س ــات ع ــن االنطباع ــري م ــزن الكث خي

األُّم. وخاصــة  املحيطــني، 
هــذا اخلزيــن يكــون لــه مصــدر إهلــام 
للســلوك مــع مــا يمــّر بــه مــن مواقــف، وكثــري 
ــوا عــن مــا علــق بذاكرهتــم  مــن العظــامء حتّدث
مــن مواقــف يف صغرهــم، كان هلــا أثــر يف 

ــار. ــم كب ــخصياهتم وه ش
لــذا فــإّن األُّم الواعيــة، تســتطيع أن تصنــع 
شــخصيات أبنائهــا يف مســتوى مرمــوق انطالقًا 

مــن هــذه احلقيقــة اإلجيابيــة.   
لقــد وردت يف القــرآن الكريــم شــخصيات 
عظيمــة مل يكــن آلبائهــم التأثــري الــذي كان عند 
 ،األُّمهــات، كــام يف قصــة نبــي اهلل موســى
وظــروف والدتــه ونشــأته؛ إذ ذكــر 

ــه  ــر ألبي ــارة أو ذك ــه، دون إش ــه يف حيات دور ُأّم
ــد والدة  ــًا عن ــه كان حّي ــع أّن ــع م ــران، م عم

.ــى ــي موس النب
كذلــك نبــي اهلل عيســى بــن مريــم، مل 
يكــن لــه أب، وانفــردت ُأّمــه برعايتــه وتربيتــه، 
وهــا مــن الشــخصيات املقّدســة يف القــرآن 

ــم. الكري
ال توجــد ُأّم ال ترغــب باخلــري لولدهــا، 
ــرض  ــذا يف ــّدم، وه ــاح والتق ــه النج ــى ل وتتمنّ
عليهــا أن تــدرك أّن ذلــك مرتبــط بحســن 
ــا،  ــا بطفله ــا واهتاممه ــة رعايته ــا، وطبيع تربيته
ــال  ــف ف ــروف واملواق ــىل الظ ــامد ع ــا االعت أّم

ــاع. ــن الضي ــا م ــامن معه ض
ــة األب،  ــكار أهي ــذا إن ــى ه ــس معن ولي
ــز  ــن نرك ــاء، لك ــة األبن ــل دوره يف تربي أو جتاه
ــد،  ــًا بالول ــر التصاق ــا األكث ــىل األُّم باعتباره ع
خاّصــة يف الســنوات التأسيســية األوىل لتشــكيل 

ــان. ــخصية اإلنس ش
لذلــك نجــد تأكيــد النصــوص الدينيــة 
ــىل  ــري ع ــا الكب ــة حّقه ــة األُّم، ورعاي ــىل مكان ع
ــد ال  ــاه الول ــا جت ــا وتضحياهت ــان، فأتعاهب اإلنس

ــد األب. ــى جه ــر، حت ــد آخ ــارن بجه يق
ــة  ــط بمهّم ــذي يرتب ــاء ال ــد والعن إّن اجله
األُمومــة مــن محــل ووالدة ورضاعــة وحضانــة، 
ــّقة، إذ  ــاء واملش ــورة والعن ــن اخلط ــوع م ــه ن في

دور األم يف منو شخصية األوالد 

التنمية البشرية
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ــره(  ــه )ك ــارًة أّن ــم ت ــرآن الكري ــه الق ــربِّ عن ُيع
ــُه  ــًا َوَوَضَعْت ــُه ُكْره ــُه ُأمُّ ــال تعاىل:﴿...مَحََلْت ق
ُكْرهًا...﴾)األحقــاف: آيــة 16(، وتــارة يعــرب 
ــىَلٰ  ــًا َع ــُه َوْهن ــُه ُأمُّ ــن  ﴿...مَحََلْت ــه بالوه عن

ــة 14(. ــامن: آي ــٍن...﴾ )لق َوْه
لكــن عــدل اهلل وحكمتــه جعــل يف هــذه 
ــة يف  ــة، متمّثل ــالت دور األُموم ــى مؤه األنث
ــا  ــن حتصيله ــة ال يمك ــية فطري ــات نفس صف
بالكســب والتدريــب، تلــك التــي تعينهــا 
ــرسورة  ــي م ــّقة وه ــاء واملش ــل العن ــىل حتّم ع

ــرسور.   ــة ال غاي
ودور األُّم غــري قابــل للبديــل أو التكــرار، 
ــى أن  ــال ترق ــة أطف ــة أب أو مربي ــال زوج ف
تكــون نائبــًا كامــاًل عــن األُّم، بــل ال يســتطيع 
أحــد متثيــل دورهــا عــىل نحــو التقّمــص 

ــاكاة.     واملح
بتلــك  بــاألُّم  املناطــة  الوظيفــة  أّمــا 
ــخصية  ــف ش ــكيل وتألي ــي تش ــالت فه املؤه
الــذي  الصالــح  الرجــل  ليكــون  الطفــل 
ينتظــره املســتقبل، والبــّد لــُأّم مــن أن حتســن 
ــني  ــك ب ــرق يف ذل ــة، وال ف ــذه الوظيف أداء ه
ــني  ــاالً فاعل ــت رج ــة، صنع ــة واملتعّلم اجلاهل
عظــامء - كــام تقــّدم -  بــال مقابــل أو مكافــأة.

ــم،  ــر مه ــارة إىل أم ــر اإلش ــن اجلدي وم
ــات  ــب املجتمع ــه أغل ــذي تعيش ــو أّن ال وه
ختفيــف  حمــاوالت  هــو  العــر،  هــذا  يف 
ــز  ــق الرتكي ــاء، بطري ــد النس ــة عن دور األُموم

عــىل  املاديــة،  االهتاممــات  عــىل 
حســاب الفطــرة اإلنســانية؛ إذ انتــشت األفــكار 
األُمومــة  دور  تقّيــم  ال  التــي  والتصــورات 
وتســتخف بــه، يف مقابــل اإلشــادة باألعــامل 
الوظيفيــة األُخــرى، التــي حتــّث املــرأة عــىل 
القيــام هبــا، وكان لوســائل اإلعــالم والنــش 
احلالــة غــري  دور يف هــذه  واملقــروءة  املرئيــة 
أّن  حتــى  اإلنســاين،  املجتمــع  يف  الصحيحــة 
بعــض النســاء يشــعرَن باخلجــل، مــن انحصــار 
دورهــا عــىل القيــام بمهّمــة األُمومــة، بينــام 

الوظيفــة مدعــاة للفخــر واالعتــزاز.
نعــم، ال مانــع مــن عمــل املــرأة يف أّي 
ــي أن  ــن ال ينبغ ــاة، لك ــاالت احلي ــن جم ــاٍل م جم
يكــون عــىل حســاب دور األُمومــة، وليــس مــن 
ــدور. ــذا ال ــة ه ــتهانة بقيم ــدًا االس ــح أب الصحي

أخــريًا، جيــب أن هتتــم األُّم  - إضافــة إىل 
ــتقامة  ــذور االس ــرس ب ــي - بغ ــب العاطف اجلان
وهــي  أوالدهــا،  شــخصيات  يف  والصــالح 
بســلوكها وســريهتا تســتطيع أن تكــون أنموذجــًا 
ياكيــه أوالدهــا، فاهتاممهــا باملعرفــة، والتزامهــا 
ــة،  ــات الديني ــا للواجب ــم، وأداؤه ــق القوي باخلل
ينمــي يف نفــوس أبنائهــا نفــس هــذه التوجهات، 

ــا. ــذ هب ــم لأخ ويدفعه
كــام أّن تقديــم النصائــح واإلرشــادات، 

ــة،  ــورة واضح ــاة بص ــق احلي ورشح حقائ
شــخصياهتم  بنــاء  يف  كثــريًا  ُيســهم 

املســتقبلية.
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أدلة  السابقة عن  املقاالت  الكالم يف  تقدم 
إثبات الصانع وختامها هبذا الدليل فنقول: 

احلركة وكيفية  لربهان  الصحيح  الفهم  إّن 
يقتيض  اهلل  وجود  إثبات  مسألة  يف  استخدامه 
وجود  )ب(  احلركة.  تعريف  )أ(  وهي:  أمور 
احلركة. )ج( أركان احلركة. )د( املقوالت التي 

تقع فيها احلركة.
)أ( تعريف احلركة:

الفعل  إىل  القّوة  من  اليش ء  خروج  هي 
بصورة تدرجيية.

من  املطر  قطرات  تتساقط  عندما  فمثاًل: 
أو  نبات  ينبت  أن  إّما  هي  فالنتيجة  السامء، 
ينضج ثمر تدرجيّيًا، ويف هذه املوارد كّلها يكون 
ذات  يف  القابلية  له  أّن  كام  فعيل  وضع  للجسم 
الوقت الخّتاذ وضع آخر، وعندما يفقد الوضع 

املوجود تدرجيّيًا ويتقّبل وضعًا جديدًا )ما كان 
املوجود  ذلك  فإّن  فعلّيًا(؛  يصبح  بالقّوة  فيه 
املستمر  واحلدوث  الزوال  من  سلسلة  وفق 
تقّدم  وممّا  حاٍل،  إىل  حاٍل  من  انتقل  قد  يكون 
فعلية  له  كانت  إذا  اليش ء  أّن  استنتاج  يمكن 
تاّمة ووجود مطلق فال تتصّور فيه احلركة، بل 
سيكون ذا ثبات تاّم. )ينظر: نارص مكارم الشريازي، 

نفحات القرآن: ج3، ص28 ـ ص 4٠(.

)ب( وجود احلركة
إذ  البديّية؛  األمور  من  احلركة  وجود 
بحواسنا  ونحّس  وبوضوح  أعيننا  بُأمِّ  نالحظ 
اخلارج،  يف  حركات  وجود  باستمرار  األُخرى 
وعليه فإّن أدّلة املنكرين لوجود احلركة ال قيمة 
هلا وأّنا تواجه أمرًا بدييًا، وذلك ألّننا ال يمكن 
أن نعترب املاء اجلاري يف النهر، أو عندما نركب 
ُأمورًا  ُأخرى  إىل  مدينه  من  ونسافر  السّيارة 
خياليًة، وأّنا أمور ذهنية وليست خارجية؛ ألّن 

عقيدتي

برهان الحركة والتغيير
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هذا األمر هو أشبه بإنكار البدييات.
ولكن ال يمكن إنكار أّن فهم احلركة بدون 
قّوة حافظة أمر غري مقدور؛ ألّن احلركة ال يمكن 

إدراكها بإحساس آين ألّنا أمر تدرجيي.
)ج( أركان احلركة

ذكر الفالسفة سّتة أركان للحركة :
1- املبدأ 2- الغاية 3- املحّرك 4- املتحّرك 
)الزمان  احلركة  زمن   -6 احلركة  موضوع   -5

وليد احلركة وليس والدها(.
)د( جماالت احلركة

بأّن  يعتقدون  السابق  يف  الفالسفة  كان 
احلركة حتدث يف أربع مقوالت من جمموع تسع 

مقوالت عرضية هي .
1- احلركة يف )املكان(، نظري حركة قطرات 

املطر وحركة السيارة يف الطريق.
حجم  زيادة  نظري  )الكمية(  يف  احلركة   -2

النبات النامي.
3- احلركة يف )الوضع( نظري حركة األرض 

حول نفسها.
التغرّي  نظري  )الكيفية(  يف  احلركة   -4
يف  الفاكهة  ورائحة  وطعم  لون  يف  التدرجيي 
حركة  وجود  بعدم  يعتقدون  وكانوا  الشجرة. 
يف غري هذه املوضوعات األربعة، فكان فالسفة 
اليونان ال سّيام )أرسطو( وأتباعه وكذلك بعض 
وآخرون  سينا  ابن  ومنهم  املسلمني  الفالسفة 
وأّنم  اجلوهر،  يف  احلركة  باستحالة  يعتقدون 

ك هي من أركان  كانوا يتصّورون أّن ذات املتحرِّ
ما  هلا  مفهوم  ال  احلركة  بأّن  ويعتقدون  احلركة، 
للحركة.)ينظر:  يتعّرض  ثابت  موجود  يوجد  مل 

السبحاين، مفاهيم القرآن: ج1، ص116(.

إاّل أّن صدر املتأهّلني )الفيلسوف اإلسالمي 
احلركة  بأّن   : وقال  جديدة  نظرية  قّدم  الشهري( 
يف اجلوهر ليست غري مستحيلة فحسب، بل ال 
تكن  مل  ما  األعراض  يف  حركة  توجد  أن  يمكن 

مستندة إىل حركة يف اجلوهر.
كًا يف  وما املانع من أن يكون )اجلوهر( متحرِّ
ذاته؟ بمعنى أّنه يفقد نفسه باستمرار ويكتسب 

تشخيصًا جديدًا.
مّرة ألّول  عجيبًا  يبدو  املوضوع   هذا 

مع  )املتحّرك(  يكون  أن  يستلزم  ألّنه  طبعًا-   -
)احلركة( شيئًا واحدًا، وأن يكون املوجود نفسه 
أّن  لوجدنا  قلياًل  دّققنا  لو  لكنّه  كه،  لتحرِّ سببًا 
الزم.   أمر  هو  بل  فحسب  عجيبًا،  ليس  األمر 
ال  ك  متحرِّ كّل  أّن  هو  النظرية  هذه  وخالصة 
تلك  موجد  هو  ك  املحرِّ وهذا  ك  حمرِّ من  له  بّد 
متغريِّ  جزيئاته  بجميع  والعامل  احلركة،  األجزاء 
ك، فيجتاج إىل َمن يّركه فيثبت من هذه  ومتحرِّ
عّلة  تعاىل  اهلل  هو  الذي  ك  املحرِّ وجود  النظرية 
مكارم  نارص  )ينظر:  املوجودات.  جلميع  العلل 

الشريازي، نفحات القرآن: ج3، ص28 ـ ص 4٠(.
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نحن نقص عليك

يتعّلق  ما  بعض  السابقة  الحلقات  في  تقّدم 
بقصة موسى والخضر ونواصل الكالم فيها:  

إلى  وصاحبه   موسى رجع  عندما 
)مجمع  وقرب  الصخرة  قرب  أي:  األول،  المكان 
البحرين(، فجأًة: فوجدا عبدًا من عبادنا آتيناه رحمة 

من عندنا وعلمناه من لدنا علمًا.
كانوا  أّنهم  تفيد  )وجدا(  كلمة  استخدام  إّن 
وجداه  وقد  العالم،  الرجل  هذا  نفس  عن  يبحثون 

أخيرًا.
تبيَّن  فهي  عبادنا  من  عبدًا  عبارة  استخدام  أّما 
حقيقيًا  عبدًا  يكون  أن  هو  لإلنسان  فخر  أفضل  أّن 
يكون  هذا  العبودية  مقام  وإّن  وعال،  جّل  للخالق 
وفتح  اإللهية،  بالرحمة  اإلنسان  شمول  في  سببًا 

أبواب المعرفة والعلم في قلبه.
علم  أّن  تبيَّن  لدنا  من  عبارة  استخدام  أّن  كما 
ذلك العالم لم يكن علمًا عاديًا، بل كان يعرف جزءًا 
ال  التي  الحوادث  وأسرار  العالم،  هذا  أسرار  من 

يعلمها سوى الله تعالى.
فهو  النكرة  بصيغة  )علمًا(  استخدام  أّما 
للتعظيم، ويتبيَّن من ذلك أّن ذلك الرجل العالم قد 

حصل من علمه على فوائد عظيمة.
أّما ما هو المقصود من عبارة رحمة من عندنا 
رون تفاسير مختلفة، فقال بعضهم:  فقد ذكر المفسِّ

إّنها إشارة إلى مقام النبوة، والبعض اآلخر اعتبرها 
يكون  أن  يحتمل  ولكن  الطويل.  للعمر  إشارة 
الواسعة،  والروح  الكبير  االستعداد  هو  المقصود 
وسعة الصدر التي وهبها الله تعالى لهذا الرجل كي 

يكون قادرًا على استقبال العلم اإللهي.
الرجل اسمه )الخضر(  أّن هذا  أّما ما ذكر من 
وفيما إذا كان نبيًا أم ال، فسوف نبحث كّل ذلك في 

البحوث القادمة.
للرجـل   موسـى قـال  األثنـاء  هـذه  فـي 
العالـم باسـتفهام وبـأدب كبيـر: قال له موسـى هل 
ـا تعلم من األمـور المرتبطة   اتبعـك كـي تعلِّمني ممِّ

بالرشد.
ليس  العلم  أّن  )رشدًا(  عبارة  من  ونستفيد 
الخير  طريق  على  للعثور  وسيلة  هو  بل  هدفًا، 
والهداية والصالح، وأن هذا العلم يجب أن يتعلم، 

وأن يفتخر به.
العالم  الرجل  أّن  نرى  الجواب  معرض  في 
لن  إّنك  قال   موسى بالنبي  العجب  كامل  مع 

تستطيع معي صبرًا.
ثّم بيَّن سبب ذلك مباشرة وقال: وكيف تصبر 
على ما لم ُتحط به ُخبرًا. بقّية القصة تأتي في األعداد 

القادمة إن شاء الله تعالى.
ُأنظر: تفسير األمثل،ناصر مكارم:  ج9، ص315.

احللقة  اخلامسة
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الَحجُّ الَيُهوِديُّ

فريضة  بمناسبة  خيتّص  الشهر  هذا  موضوعنا    
عىل  تعاىل  اهلل  أوجبها  التي  الفريضة  وهي  احلّج، 
النص  بمقتى  أيضًا  غريهم  عىل  بل  املسلمني، 
اْلَبْيِت  ِحجُّ  النَّاِس  َعىَل  َوهللِِ  تعاىل:  قال  القرآين، 
إَِلْيِه َسبِياًل)آل عمران: اآلية 97(، وهي  اْسَتَطاَع  َمِن 
بشوط  العمر  يف  واحدًة  مرًة  املكّلفني  عىل  واجبة 
مذكورة يف كتب الفقه، وعند توفر الشوط بتاممها 
جيب عىل املكلف السفر إىل بيت اهلل احلرام يف الديار 
املقّدسة؛ ألداء فريضة احلّج، وبعد الفريضة )أو قبلها 
وحسب سفره( يكون احلاج متهّيأ لزيارة قرب رسول 
أمجعني(؛  عليهم  اهلل  )صلوات  بيته  وأهل  اإلسالم 
َفَقد  َيُزرين  ومَل  َحجَّ  »َمن   :النبي عن  الوارد  ألّن 

َجفاين« )منتخب حكم النبي، الريشهري: ص146(.
وللحّج أعامل وطقوس هلا آثار روحية ومعنوية 
الوحيدة  الفريضة  عىل حجاج بيت اهلل احلرام، فهو 
عىل  املفروضة  العبادات  مجيع  ختتزل  التي  -ربام- 
اإلنسان، ففيها العبادة البدنية والروحية، وفيها صرب 
مات )كاملفطرات  الصيام وقوة اإلرادة واجتناب املحرَّ
يف الصيام(، وفيها الطهارة والصالة واحلقوق املالية 

وغريها من الفروع الدينية.

نافذة على العالم

وأّما يف األقوام األُخرى ودياناهتم فاحلّج عندهم 
غري احلّج عندنا بطبيعة احلال، ففي التوراة -الكتاب 
املقّدس يف اليهودية- يأمر اهلل الذكور من بني إرسائيل 
باحلّج إىل القدس ثالث مرات يف العام، فيحّج اليهود 
)حائط  أو  الرباق،  حائط  إىل  العامل  أنحاء  كّل  من 
املبكى( حسب التسمية اليهودية، ويبكون وينوحون 
هيكل  من  حائط  أّنه  يزعمون  الذي  احلائط،  عىل 
سليامن املهدوم للمّرة الثانية عىل يد الرومان، وهذا 
اليهودي،  الرتاث  يف  قداسة  األكثر  املوقع  جيعله  ما 
لكن لليهود مزارات مقّدسة أخرى، ومناطق مقّدسة 
يّجون إليها بأعداد كبرية كّل عام، منها معبد الغريبة 
يف جزيرة جربة التونسية، وهو أول معبد يودي يف 
إفريقيا، يّج إليه نحو ثالثة آالف يودي يف مايو من 

كّل سنة.
اليهودي   باحلّج  اإلسالمي  احلّج  بمقارنة  لكن 
الشعائر  حيث  من  بينهام،  كثرية  فوارق  نجد  فإّننا 
أبعاد  له  اإلسالمي  فاحلّج  واألعامل،  والطقوس 
روحية وعبادية واجتامعية وسياسية ودنيوية وُأخروية 
وغريها الكثري، عىل العكس من احلّج اليهودي الذي 

خيلو من ذلك.
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جـاء بضعـة رهـٍط وقّدمـوا شـكوى فـي مركـز 
الشـرطة الـذي أباشـر العمـل فيه على شـخص في 
قضيـة دهـس وقتـل، وأنـا كضابـط شـرطة حّققت 
فـي القضيـة  وبعـد تمـام التحقيـق تبيَّـن أّن القتـل 
كان خطـًأ وليـس عمـدًا واقتنـع الطرفـان بذلـك، 
فقلـت ألصحـاب القتيـل أنتـم مخيَّـرون بيـن أخذ 
)الفصـل( والتنـازل عـن القاتـل أو إبقاء الشـكوى 

ماضيـة عليـه ليسـجن جـّراء فعله.
فقـال شـخص تبـدو عليـه الهيبـة والوقـار مـن 
عائلـة مسـبب الحـادث: يـا سـّيدي كالمـك ليس 

. ئبًا صا
قلت: ولَِم؟

فقال الرجل: إّن حكم الشرع يخالف قولك.
قلت: وما هو الصحيح؟ 

قـال الرجـل: أوالً: يطلـق علـى هـذا التعويض 
الشـرعي بالدّيـة وليـس بالفصـل،  وثانيـًا: يلزم هنا 

والكفارة. الدّيـة 
قلـت: ُيطلـق عليهـا الدّيـة!! وكم هي يـا ترى؟ 

وما هـي الكفـارة أيضًا؟
فقـال: )525٠( مثقـال فضـة. والكفـارة يجب 

فيهـا عتق رقبـة، فإن عجـز فصيام شـهرين متتابعين، 
فـإن عجز فإطعام سـتين مسـكينًا.

قلـت: لـم أكـن أعلـم ذلـك لوجـود الكثيـر من 
الكفـارات والدّيـات فـي الشـرع اإلسـالمي وتتعدد 

أسـبابها.  بتعدد 
وبعـد االتفـاق االبتدائي على دفـع الدّية بدالً عن 
سـجن المدعـى عليـه وذهـاب المنكوبيـن بولدهم 
لوجهتهـم، قلت: إن لـم يكن في ذلـك إطالة وحرج 
عليـك هال أجبتني بشـكل عام عن بعـض الكفارات 

وأسبابها؟
فقال الرجل: بكّل سرور. تفضل َسْل. 

قلـت: أحببـت أن أعـرف فيمـا يجب فـي كفارة 
الظهار؟

فقـال الرجل: تجـب فيه الكفـارة المرتبـة، وهي 
عتـق رقبة، فإن عجـز فصيام شـهرين متتابعيـن، فإن 

عجز فإطعام سـتين مسـكينًا. 
قلت: َأال تجب بأسباب ُأخرى؟

قـال: تجب هـذه الكفارة أيضـًا في مـوارد كفارة 
قتـل الخطـأ، وكفارة مـن أفطـر يومًا من قضاء شـهر 

الزوال. بعـد  رمضان 

عناقيد
 املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

الكفارات
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قلت: وكفارة اليمين؟
قـال: يجـب فيهـا إطعـام عشـرة مسـاكين، فإن 

عجـز فصيـام ثالثـة أيام.
قلـت: عبَّـرت سـابقًا بعبـارة الكفـارة المرتبـة، 

فهـل يوجـد غيـر المرتبـة؟
المخيَّـرة،  الكفـارة  نعـم، وهـي  الرجـل:  قـال 

وهـي فـي ثالثـة مـوارد أيضـًا: 
1ـ كفـارة َمـن أفطـر فـي شـهر رمضـان بتعّمـد 
األكل أو الشـرب أو الجمـاع أو االسـتمناء أو البقاء 

الجنابة. علـى 
2ـ كفـارة َمـن أفسـد اعتكافه الواجـب بالجماع 
ولـو ليـاًل، ويلحق به علـى األحوط وجوبـًا الجماع 
م وإن بطـل اعتكافه به  المسـبوق بالخـروج المحـرَّ

بشـرط عـدم رفع يـده عنه.
3ـ كفارة حنث العهد.

قلت: وماذا يجب في الجميع؟ 
قـال: عتق رقبـة، أو صيـام شـهرين متتابعين، أو 

مسكينًا. سـتين  إطعام 
قلت: وهل هناك أقسام ُأخرى من الكفارات؟

قـال الرجل: نعـم، فهناك ما اجتمع فيـه الترتيب 
والتخييـر، وهي في ثالثة مـوارد أيضًا:

1 - كفارة اإليالء.
2 - كفارة اليمين.

3 - كفـارة النـذر، وحتـى نـذر صوم يـوم معيَّن 
األقوى. علـى 

قلت: وما يجب في الجميع؟
قـال: يجـب فيهـا عتـق رقبـة، أو إطعـام عشـرة 
مسـاكين أو كسـوتهم، فـإن عجز فصيام ثالثـة أيام.

قلت: وهل هناك أقسام ُأخرى؟

قـال الرجـل: نعـم، فهنـاك مـا تسـمى بالكفارة 
المعيَّنـة، وهـي فيمـن حلـف بالبـراءة مـن اللـه أو 
مـن رسـوله أو مـن دينـه أو من األئمـة، ثّم 

. حنث
قلت: فما يجب على فاعل ذلك؟

قـال الرجل: يجب عليه إطعام عشـرة مسـاكين، 
وهنـاك قسـم آخـر وهـو كفـارة الجمـع، وهـي في 

قتل المؤمـن عمـدًا وظلمًا.
 قلت: أعوذ بالله، وما يجب فيه؟

قـال: يجـب فيـه عتـق رقبـة مـع صيام شـهرين 
متتابعيـن وإطعـام سـتين مسـكينًا.

قلت: وإذا اشترك جماعة في القتل العمدي؟
فقـال: وجبـت الكفـارة علـى كّل واحـد منهم، 

وكـذا فـي قتـل الخطأ.
قلـت: وإذا ثبـت على مسـلم حّد يوجـب القتل 
- كالزانـي المحصـن والالئـط - فقتلـه غيـر اإلمام 
والمـأذون مـن قبله فهل تثبـت الكفارة عليـه أم ال؟ 
قـال الرجـل: ثبـوت الكفـارة علـى القاتـل غير 
بعيـد، نعـم ال كفـارة فـي قتـل المرتـد - إذا لم يتب 

- مطلقـًا علـى األظهر.
فقلـت: المشـهور فـي جـزِّ المـرأة شـعرها فـي 

الِمصـاب كفـارة فمـا هـي؟
قـال: نتـف المـرأة شـعرها أو خـدش وجههـا 
إذا أدمتـه، أو شـّق الرجـل ثوبـه فـي موت ولـده أو 
زوجتـه كفـارة اليميـن، ولكن األظهر عـدم وجوب 
الكفـارة فـي هـذه المـوارد وإن كان التكفيـر أحوط 

. بًا استحبا
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ــوادث  ــرية حـ ــة األخـ ــشت يف اآلونـ انتـ
ـــاق  ـــي إزه ـــي، وه ـــع العراق ـــن املجتم ـــة ع غريب
ـــًا  ـــع خوف ـــق مرتف ـــن طاب ـــز م ـــذا يقف ـــروح، فه ال
ـــى ال  ـــه حت ـــل ابنت ـــك يقت ـــة، وذل ـــن الفضيح م
تفضـــح فعلتـــه الدنيئـــة، وهـــذا يقتـــل أخيـــه 
ـــاهده  ـــه ش ـــه أّن ـــه وأبي ـــول ألُّم ـــن أن يق ـــًا م خوف
ـــوادث  ـــم واحل ـــذه اجلرائ ، وكّل ه ـــلٍّ ـــع خم يف وض
مـــا كانـــت لتقـــع لـــو ختلَّـــق أفـــراد املجتمـــع 
ـــة  ـــه الفرص ـــايص ومنح ـــىل الع ـــرت ع ـــق الس بخل
ـــرتد  ـــتقيم ويس ـــع إىل اهلل ويس ـــوب ويرج ـــي يت لك

ـــده. رش
املـــراد بالســـرت ســـواء كان يف اللغـــة أو 
االصطـــالح فهـــو ال خيـــرج عـــن معنـــى 
التغطيـــة، ومنـــه قولـــه تعـــاىل: ﴿حجابـــًا 
ـــىل  ـــًا ع ـــى حجاب ـــة45( يعن ـــتورًا﴾ )اإلرساء: آي مس
حجـــاب، فـــاألول مســـتور بالثـــاين، ومعنـــى 

أي بني

ـــوب  ـــرت العي ـــح، وس ـــرتك للقبائ ـــًا ال ـــرت رشع الس
والفضائـــح.

ض للخطـــأ  إّن املســـلم يف احليـــاة ُمعـــرَّ
ـــتمرأ  ـــة الس ـــح يف كّل خطيئ ـــو ُفض ـــل، فل والزل
ـــذا كان  ـــاؤه، وهل ـــّل حي ـــوره، وق ـــأ وزاد فج اخلط
مـــن ســـرت اهلل للعبـــد أّنـــه إذا فعـــل املعصيـــة 
ـــا،  ـــرته يف الدني ـــه وس ـــاب اهلل علي ـــرتجع، ت واس

وذّكـــره هبـــا يـــوم القيامـــة، ثـــّم يعفـــو عنـــه.
أذنـــب  إذا  لغـــريه  املســـلم  ســـرت  وإّن 
عالمـــة عـــىل حمبتـــه لـــه؛ إذا ســـرت عيبـــه وأراد 
ـــىل  ـــه، وع ـــن فضيحت ـــرض ع ـــة، وأع ـــه التوب من
ـــىل  ـــلم دّل ع ـــاه املس ـــح أخ ـــن فض ـــس فَم العك
كرهـــه لـــه وإرادة الســـوء بـــه، والتشـــهري بـــه، 
ومـــن َثـــمَّ انتـــشت البغضـــاء بـــني النـــاس.

ــاتر  ــك فالسـ ــريك وال نفسـ ــح غـ ال تفضـ
ــة؛  ــعادة والطمأنينـ لعيـــب غـــريه يشـــعر بالسـ

الّسرت على املسلمني
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ــلاًم،  ــرت مسـ ــنًا، وسـ ــال حسـ ــل عمـ ــه عمـ ألّنـ
ويتـــذّوق طعـــم اإليـــامن عندمـــا يستشـــعر  
ذلـــك يف قـــول اإلمـــام الصـــادق: »َمـــن 
ـــوم  ـــه ي ـــرت اهلل عورت ـــورًة س ـــه ع ـــىل أخي ـــرت ع س
القيامـــة«. )املقنـــع، الصـــدوق: ص299(. وقولـــه 
ــورًة  ــن عـ ــىل مؤمـ ــرت عـ ــن سـ ــًا: » وَمـ أيضـ
ــن  ــورًة مـ ــبعني عـ ــه سـ ــرت اهلل عليـ ــا سـ خيافهـ
ـــد  ـــني، حمم ـــة املتق ـــا واآلخرة«)روض ـــورات الدني ع

تقـــي املجلـــي: ج9، ص4٠6(.

بـــل إّن الســـاتر لِعْيـــب غـــريه يكتـــم 
ــىل  ــة عـ ــاره إعانـ ــش، ويف انتشـ ــوءًا أن ينتـ سـ
ـــايص،  ـــل املع ـــوب أه ـــة لقل ـــر وتقوي ـــو املنك فش
وتقويـــة للشـــيطان عـــىل العـــايص، وفيـــه 
ـــاىل: ﴿إِنَّ  ـــه تع ـــريه يف قول ـــح لغ ـــول الفاض دخ
ِذيـــَن  ِذيـــَن ُيِبُّـــوَن َأن َتِشـــيَع اْلَفاِحَشـــُة يِف الَّ الَّ
ْنَيـــا َواآلِخـــَرِة  آَمنُـــوا هَلُـــْم َعـــَذاٌب َألِيـــٌم يِف الدُّ
َواهلل َيْعَلـــُم َوَأنُتـــْم ال َتْعَلُموَن﴾)النـــور: آيـــة19( 
ـــع يف  ـــإذا وق ـــه، ف ـــرت نفس ـــلم أن يس ـــىل املس وع
ـــك  ـــه، فيهت ـــح نفس ـــرته اهلل أن ال يفض ـــب وس ذن
ســـرت اهلل عليـــه، بـــل عليـــه أن يتـــوب ويتـــم 
ــلم  ــىل املسـ ــب عـ ــه. إّن الواجـ ــرت اهلل عليـ سـ
ــع يف  ــد وقـ ــاه قـ ــرى أخـ ــا يـ ــزن عندمـ أن يـ

ــه. ــرته ونصحـ ــعى يف سـ ــة، وأن يسـ معصيـ
 ـــى ـــّيدنا موس ـــد س ـــه يف عه ـــروى أّن  ي
ــو  ــه أن يدعـ ــه قومـ ــر وطلـــب منـ جـــفَّ املطـ
ـــد  ـــر، فصع ـــم املط ـــزل عليه ـــث، وين ـــه بالغي ربَّ
ـــزل  ـــأن ين ـــه ب ـــا رّب ـــل، ودع ـــى اجلب ـــّيدنا موس س

ـــا  ـــّل: ي ـــّز وج ـــه ع ـــه ربَّ ـــال ل ـــر، فق ـــم املط عليه
ـــاص؟  ـــم ع ـــر و بينك ـــزل املط ـــف أن ـــى، كي موس
ـــم  ـــأّن بينه ـــم ب ـــه وبلَّغه ـــى إىل قوم ـــع موس فرج
ـــم  ـــرج، فل ـــر إاّل إذا خ ـــزل اهلل املط ـــًا، ومل ين عاصي
ــّم أنـــزل اهلل املطـــر، فصعـــد  خيـــرج أحـــد، ثـ
موســـى اجلبـــل وقـــال لرّبـــه: يـــا ربَّ مجعـــت 
ـــًا، فليخـــرج،  ـــا عاصي ـــأّن بينن القـــوم و أبلغتهـــم ب
 ، ـــا ربِّ ـــر ي ـــت املط ـــد أنزل ـــد، وق ـــرج أح ومل خي
ــى  ــى أّنـ ــا موسـ ــاىل: يـ ــبحانه و تعـ ــال سـ فقـ
أنزلـــت املطـــر بعـــد مـــا تـــاب العـــايص توبـــة 
ـــا ربِّ  ـــو ي ـــن ه ـــه م ـــى لرّب ـــال موس ـــة، فق نصوح
ـــا  ـــى: ي ـــلَّ ملوس ـــزَّ وج ـــال اهلل ع ـــه؟ ق ـــى نعرف حت
ـــرته  ـــف ال أس ـــاٍص فكي ـــو ع ـــرتته وه ـــى س موس
ــر: كتـــاب التّوابـــني،  ــاد إيّل)ينظـ ــد تـــاب وعـ وقـ

ابـــن قدامـــة: ص115(.

هلـــذا فـــإّن الســـرت صفـــة عظيمـــة ربانيـــة 
ـــق  ـــّث اخلل ـــا، وح ( هب ـــلَّ ـــزَّ وج ـــف اهلل )ع اتص
ـــن  ـــروف، وع ـــمس املع ـــشق ش ـــا ت ـــا، فبه عليه
ـــام  ـــة أم ـــواب التوب ـــح أب ـــق تفت ـــذا اخلل ـــق ه طري
العاصـــني، ويســـود اإلخـــاء، وينتـــش حســـن 

ـــن. ـــّن باآلخري الظ
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ال تعتمد العالقة الزوجية على عوامل طبيعية 
تتدخل  وإلهّية  غيبّية  عوامل  هناك  بل  فحسب، 
تكوين  أصل  من  بدءًا  العالقة،  تلك  تفاصيل  في 
تلك العالقة المباركة، وحتى الحلقة األخيرة من 
حلقات هذه العالقة والختم بنهاية المطاف بفراق 
الموت المحتم، فالله تعالى جعل هذا الزواج آية 
متآلفين  يكونا  لم  قلبين  بين  يجمع  إذ  آياته؛  من 
قات،  المعوِّ ويزيل  المسافات،  ب  ويقرِّ قبُل،  من 
قال تعالى: َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم 
َوَرْحَمًة  ًة  َمَودَّ َبْينَُكْم  َوَجَعَل  إَِلْيَها  لَِتْسُكنُوا  َأْزَواجًا 
اآلية  ُروَن)الروم:  َيَتَفكَّ لَِقْوٍم  آَلَياٍت  َذلَِك  فِي  إِنَّ 
11(، وهكذا يرعى الله تعالى تلك العالقة برعايته، 

ولظروف  لكن  وعنايته،  لطفه  ماء  من  ويسقيها 
مشاكل  األزواج  من  لكثير  تبرز  قد  موضوعية 
المشاكل، وقد  تلك  قد تضيق  وبأسباب مختلفة، 

تتسع حتى تصل إلى نتائج ال تحمد عواقبها.
إاّل أّن تالفي كّل تلك المشاكل وتقييدها هو 
إلخالص  وتابع  نفسيهما،  الزوجين  إلرادة  تابع 
أحدهما لآلخر، بحيث إّن كّل واحد منهما جاد في 
لوحي  ويرضخان  والصعوبات،  العقبات  تذليل 
والتحّمل  التصبر  منهما  يريد  الذي  تعالى  الله 
بهما  يريد  َمن  لتدخالت  يرضخان  وال  والتوّدد، 
والتوجيه  النصيحة  تقديم  وذريعة  بحّجة  سوءًا 
اْلُمْفِسُدوَن  ُهُم  ُهْم  إِنَّ َأاَل  للزوج،  أو  للزوجة 

فالمؤمن   ،)12 اآلية  َيْشُعُروَن)البقرة:  اَل  َوَلِكْن 
والمؤمنة يجب عليهما تحسس التدخل اإللهي في 
الصغيرة  في  دائمًا  منه  العون  يطلبا  وأن  زواجهما، 
متعددة،  والصعوبات  كثيرة،  فالمشاكل  والكبيرة، 
أن  يستطيع  أحد  وال  وعقبات،  عقبات  والحياة 
العون  يطلب  لم  ما  وقوته،  بحوله  ذلك  كّل  يجتاز 
في  تعالى  والله  جالله،  جّل  الله  من  والمساعدة 
اآلخر،  عون  في  أحدهما  كان  ما  الزوجين  عون 
إضافة إلى طهارة ذاتيهما من عداء أحدهما لآلخر 
قبيح  العداء  هذا  ألّن  مهذب؛  غير  نفسيًا  عداًء 
المبين،  الخسران  إلى  إاّل  بصاحبه  يؤول  ال  ذميم، 
بعض  عن  ينتج  الذي  الموضوعي  العداء  وأّما 
الذوبان  فإّنه سريع  والظرفية  الموضوعية  المشاكل 
كالهما  أو  أحدهما  ينتبه  أن  فبمجرد  واالنحالل، 
بينهما،  الخيرين  أحد  يتدخل  أو  المشكلة،  لحقيقة 
ويوفق  وتتحّلل،  تذوب  ما  سرعان  المشكلة  فإّن 
خارجية  ظرفية  المشكلة  ألّن  بينهما؛  تعالى  الله 
خالياه،  في  وتعيش  القلب  وسط  إلى  تدخل  لم 
حّلها  يمكن  النوع،  هذا  من  هي  المشاكل  وأكثر 
والمنافقين  النمامين  بسهولة ويسر، لكن تدخالت 
تحول  المشاكل  أكثر  في  واإلنس  الجّن  وشياطين 

بين المتحابين أن يجتمعا على الخير والصالح.

القوارير

ِق اهلُل َبْيَنُهما ِإْن ُيريَدا ِإْصالحًا ُيوفِّ
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قراءة في كتاب

اإلسالم واحلضارة الغربية

الحضـارة هـي المجمـوع الزماني فـي مكان 
مسـتجمع لشـروط التقـّدم العلمـي والفكـري، 
النضـج  فيهـا  بشـرية  جهـود  بالتالـي  وهـي 
إّن  َأال  مرحليـا،  والفكـري  العلمـي  والكمـال 
كّل هـذا يسـتبطن أن تكـون تجـارب الحضـارة 
فـي جوانـب النشـاءة والبنـاء والتقـّدم محتويـة 
أمـر  وهـو  واضمحاللهـا،  هدمهـا  لجـذور 
معهـود في الحضـارات عبـر التاريخ  فلـو نظرنا 
لوجدناهـا تتطـّور وتتكامل، ثّم تضمحل لسـبب 
مـن أسـباب النقـص البشـري، وقد حـاول كثير 
مـن المؤّلفيـن معالجة حقيقـة الحضـارة الغربية 
المسـتجمعة  الحضـارة  وبيـن  بينهـا  والمقارنـة 
صفـات الكمال وقد شـهد لها التاريخ وسيشـهد 
حضورًا في سـعادة اإلنسـان ورفاهـه، ومن هذه 
الغربيـة(  والحضـارة  )اإلسـالم  كتابنـا  الكتـب 
وميسـرة  مشـوقة  جميلـة  عـرض  طريقـة  وفيـه 
بعيدة عـن الغموض والمصطلحـات وتعقيداتها 
وقـد بـدأ فـي كتابـه مـن الحضارة وسـّر نشـأتها 
إلـى المقارنـة بين الحضـارة اإلسـالمية وغيرها 
مستشـهدًا بـآراء المفّكريـن والفالسـفة واألدباء 
وعلمـاء أبناء الحضـارات المقـارن بينها وكالمه 
بعيـد عـن التعّصـب، عقالنـي مـرن سـلس فـي 

تسلسـله ومتابعتـه لموضوعاتـه  بحيـث يتسـنى 
للقـارئ أن يخـرج بحصيلـة معرفيـة وافيـة عـن 
الحضارة اإلسـالمية - وهي حضـارة لم يتح لها 
أن تطبـق وفـق منهـج الحـّق وهـو منهـج محمد 
وآلـه إلـى اآلن، ألّن ذلـك ال يكون إاّل فـي دولة 
العـدل اإللهي دولـة قائـم آل محمد-وقد اخترنا 
لكم شـيئًا من كالمه مـن المقّدمـة: أّن المدارس 
االجتماعيـة لعصرنـا الراهـن بالرغـم مّمـا لهـا 
مـن دعـاوي تقدميـة وإنسـانية، بعد أن أشـعلت 
حريـق حربيـن عالميتين وقتلـت المالييـن بكّل 
قسـوة وبـال رحمـة ...لـم تجـد بعد لـدرء خطر 

مماثـل آخـر أي طريـق معقـول ومـن الممكن 
أن تسـتمر أوار حـرب ُأخرى مـّرة ُأخرى بأية 
محاسـبة خاطئـة عسـكرية أو سياسـية، فتخـرج 
نفس هـذه الوسـائل الموحشـة النارية المشـعلة 
بيـد  االنضبـاط  عـن  الذريـة  السـرية  بالقـوة 
المسـؤولين عنهـا فتحـرق البشـرية بنارهـا التي 

هـي أّججتهـا وأشـعلْتها وتنعـدم بالكليـة.

السيد مجتبى الموسوي الالري
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مساحة ود

الَكُموج

َسأَل َرُجٌل اإلَماَم اإلْشبِييل: َما الَكُموج؟
فَقال: أيَن َقَرأهَتا؟

كموج  )َوَلْيٍل  الَقيس  امِرئ  َقْوِل  يف  َقال: 
الَبْحِر(.

ٌة َتْقَرأ وال َتْفَهم. فَقال: )الَكُموج( دابَّ

رمضان وأشعب
فدخل  طمعًا،  الناس  أشّد  أشعب  كان 
عىل أحد الوالة يف أول يوم من رمضان يطلب 
فأمعن  جدي،  وعليها  املائدة  وجاءت  اإلفطار 
فيه أشعب حتى ضاق الوايل وأراد االنتقام من 
ذلك الطامع الشه فقال له: اسمع يا أشعب، إّن 
أهل السجن سألوين أن أرسل إليهم َمن ُيصيّل 
هبم يف شهر رمضان، فاميض إليهم وصل هبم،  
واغنم الثواب يف هذا الشهر، فقال أشعب وقد 
فطن إىل غرض الوايل منه: أّيا الوايل لو أعفيتني 
والعتاق  بالطالق  لك  أحلف  أن  نظري  هذا  من 
فضحك  أبدًا  ما عشت  اجلدي  اكل حلم  إيّن ال 

الوايل.

صيام احلمقى أسهل

يف  اخللفاء  أحد  عىل  احلمقى  أحد  دخل 
فدعاه  يأكل  وهو  الرمضانية  الليايل  إحدى 
املؤمنني  أمري  يا  صائم  إيّن  فقال،  ليأكل  اخلليفة 
فسأله هل تصل النهار بالليل؟ فأجابه ال ولكنّي 
النهار  صيام  من  أسهل  الليل  صيام  وجدت 
وحالوة الطعام يف النهار أفضل من حالوته يف 

الليل.

ال تنَس رأسك
توجه أحدهم لزيارة صديق له، وقبل دنوه 
طرق  فلام  النافذة،  من  مطاًل  ملحه  البيت  من 
الباب أخربه اخلادم: بأّنه خرج من الصباح ومل 
إذا  عنّي  بالنيابة  اخربه  الزائر:  فقال  بعد،  يعد 

خرج مّرة ُأخرى فال ينَس رأسه يف النافذة.

جواب مسكت
يف  النساء  ُخلقت  ملاذا  المرأة:  رجل  قال 

غاية اجلامل ويف غاية الغباء؟
أن  أجل  من  اجلامل  غاية  يف  املرأة:  فقالت 

، ويف غاية الغباء من أجل أن يببنكم! حتبوننَّ
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عيد األضحى المبارك


