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احلياء خلق اإلسالم

قضية ورأي

العهد والكلمة
من عالمات املؤمن الوفاء بالعهد والكلمة ،قال
..Pو َأ ْو ُفوا بِا ْل َع ْه ِد إِ َّن ا ْل َع ْهدَ ك َ
َان َم ْس ُئوالًO
تعاىل:
َ

الدنيا ،ومن نتائجه عدم الوفاء بالعهد والكلمة.

تبقي وال تذر ،والنحدر الناس بسبب ذلك للحضيض،
وضاقت هبم األرض بام رحبت ،وربام تع ّطلت بعض

عىل مكارم األخالق ،وعىل الصدق يف القول والعمل،
ويش ّبوا عىل ّ
أن (الغاية ال ت ّربر الوسيلة) ،حتى يتجنّبوا

(اإلرساء :آية  ،)34وأ ّما النكث هبام فنتيجته فوىض عارمة ال

مرافق احلياة بسبب فقدان الثقة املفرتضة بني بعضنا

البعض ،كام هو حاصل عند بعض شبابنا اليوم لتغليبهم

املصلحة الشخصية اآلنية عىل الوفاء بام قطعوه عىل
أنفسهم لآلخرين من وعد وخالفه باعتقادهم ّ
أن عدم
الوفاء بكلمتهم تنيلهم مأرهبم ،وقد ينالوه! ولكن عدم
التزام هذا البعض بكلمته تبقى وصمة عار يف جباههم

إىل يوم أجلهم وربام ملا بعده.

وسبب هذا الداء العضال؛ هو طول األمل واحلرص عىل
نرب الناشئة
وألجل معاجلة وجماهبة ذلك ،علينا أن ّ

األخالق الذميمة التي سقط فيها أغلب أصحاب اهلوى
واملصالح الدنيئة ،هذا من ناحية ومن ناحية أخرى عىل

الشباب نبذ االنتهازية وعدم اقتناص الفرص يف غري
والتمسك بالق ّيم واملثل العليا؛ ّ
ألن الوفاء صفة
حملها،
ّ

فمن بلغها بمشاعره وحمسوساته فقد سام
إنسانية مجيلةَ ،
Pوا ُْلو ُف َ
ون
بنفسه البرشية وعال بمراتبها ،كقوله تعاىلَ :
بِ َع ْه ِد ِه ْم إِ َذا َع َاهدُ و ْا ُأو َل ِـئ َك ا َّل ِذي َن َصدَ ُقوا َو ُأو َل ِـئ َك ُه ُم

فنقول لشبابنا الواعدّ ،
إن الوفاء خصلة اجتامعية

ا ُْل َّت ُق َ
ون(Oالبقرة :آية  ،)177وأ ّما ناقيض العهد وامليثاق
فقد ُل ِعنوا رصاحة ،بقوله تعاىلَ P :فبِ َم َن ْق ِض ِهم ِّمي َثا َق ُه ْم
َلعنَّاهم وجع ْلنَا ُق ُلوبم َق ِ
اس َي ًة(O..املائدة :آية .)13
ُ ْ َ َ َ
َُ ْ
فالوفاء بالعهد وبالكلمة صفة من صفات املؤمن،
وخمالفتهام ُّ
حيط بصاحبهام ألدنى مستويات اإلنسانية

باآلخرين ،وتصبغ املجتمع بصبغة إسالمية ملؤها املحبة
والتآخي ،ناهيك عن األجر والثواب الالحق هلامّ ،
وإل

«أربع َمن ُك ّن فيه فهو منافق ،وإن كانت فيه واحدة منه ّن
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاَ :م ْن إذا حدّ ث

وأخالقية حممودة قد أمر اهلل تعاىل هبا فهي تتمثل يف
التفاين من أجل قضية أو يشء ما بصدق خالصّ ،
فكل

كلمة وعهد يويف به َمن قطعه عىل نفسه لشخص ما،
ُيعدّ بمنزلة طاقة روحية وشحنة إجيابية تقوم بتنشيط
قوى احلياة داخل هذا الفرد ،وتنرش الطمأنينة والثقة

لكان العكس بامتهان قيمتهام.

وأشدّ األمراض واألوبئة ما تصيب القلوب ،فهي
مترض كام مترض األبدانّ ،إل ّأنا أشدّ رضر ًا ،وأكرب أثر ًا

عىل القلب منه إىل البدن؛ لسهولة معاجلة هذه عن تلك،

فينتقل من فئة املتقني إىل فئة املنافقني ،كقول النبي:s

كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم
فجر»(اخلصال ،الصدوق :ص ،)254مؤيد ًا هذا احلديث
بقوله تعاىلَ P :ف َأ ْع َق َب ُه ْم نِ َفاق ًا ِف ُق ُل ِ
وبِ ْم إِ َل َي ْو ِم َي ْل َق ْو َن ُه بِ َم
َأ ْخ َل ُفو ْا اهلل َما َوعَدُ و ُه َوبِ َم كَانُو ْا َيك ِْذ ُب َ
ون(Oالتوبة :آية .) 77
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قطاف

لله درك يا مختار

قـال العالمـة املجلسي« :wأعلـم ّ
أن كثير ًا

املوقـدة مـن جـذوة الشـمس احلزينـة ،فتتـوزع

على معـاين األخبـار ،وال رؤيـة تنقلهـم مـن

وترتـاح نفوسـهم ،بقـدر ذلـك الضـوء املنبعـث

مـن العلماء ال حيصـل هلـم التوفيـق بفطنـة توقفهم
رقـدة الغفلـة إىل االسـتيقاظ ،ولـو تد ّبـروا أقـوال
األئمـة يف مـدح املختـار لعلمـوا أنّـه من السـابقني
ّ

املجاهديـن ،الذيـن مدحهـم اهلل تعـاىل ّ
جـل جالله

يف كتابـه املبين ،ودعاء زين العابديـن Aللمختار
دليـل واضـح ،وبرهـان الئـح ،على أنّـه عنـده مـن

املصطفني األخيـار» (بحـار األنوار ،العالمـة املجليس:

ج ،45ص.)386

ودعـاء زيـن العابدين Aهو أنّـهّ Aملا أيت

بـرأس عبيـد اهلل بـن زيـاد ،ورأس عمر بن سـعد

أدر َك
فخر سـاجد ًا وقـال« :احلَمدُ هلل ا َّلـذي َ
قالّ :
ِ
ختـار َخري ًا»
وج َـز َى اهلل ا ُمل
يل ثـأري مـن أعدائيَ ،
َ

(بحـار األنـوار ،العالمة املجلسي :ج ،45ص.)386

بعـد مـا ذبلـت الزهـور واصفـرت األوراق

ويبسـت األغصان يف البيوت اهلاشـمية والبساتني

العلويـة ،حيـث أجردهـا اخلريـف األمـوي ،بعد

جريمـة مقتـل احلسين Aجـاء تلـك الغيمـة

البيضـاء حتمـل بيدهيـا احلازمين شـموع النـور
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لتقـر عيوهنم
عىل أبـواب املهمومين واملفجوعني ّ
الذي رسـم بعـض السرور يف قلوب اهلاشـميني

واهلاشـميات.

نعـم ّإنـا غيمـة بيضـاء ،نثـرت النـدى

وقطـرات املطـر على احليـاة ،فأورقـت هبـا

األشـجار ،وابتلـت العروق اليابسـة التـي تأثرت

بالنـار الظاملـة التـي أحرقـت خيامـ ًا كانـت حتت
فيئهـا ترتـع معـاين القيـم اإلنسـانية ،والديـن
واألخلاق َٰ Pذلِ َك الدِّ يـ ُن ا ْل َق ِّي ُم ،Oذلـك املختار
الـذي جـرى على يديـه هنـر السرور والفـرح

للقلـوب احلزينـة الواهلـة وترطبـت بـه الشـفاه
اليابسـة مـن عطـش كربلاء.

ومـن الطبيعـي أن ُيرمى ذلك النـور باحلجر،

حيب حيـاة الظالم ويكـره عيش النـور ،لكنّه
ممـن ّ
كان مثل عطـاء النخيل:

ُيرمى بصخر فريمي أطيب الثمر.

النبوة
وهل يشء أطيب من رضا بيوت ّ

حكمة علوية

قول أمري املؤمنني: A

ِ َ ِِ ِ
« َقدْ ر الرج ِل ع َل َقدْ ِر ِهتِ ِه و ِصدْ ُقه ع َل َقدْ ِر مر ِ ِ
ِ
َيتِ ِه »
ُ َ
َّ َ
ُ َّ ُ َ
ُُ َ
وءته َو َش َجا َع ُت ُه َع َل َقدْ ر أ َن َفته َوع َّف ُت ُه َع َل َقدْ ر غ ْ َ

ّ
إن مـا يم ّيـز اإلنسـان عـن رشكائـه يف الوجـود

حـارضة وفضيلـة ظاهـرة» (ميـزان احلكمـة ،حممـد

واملوجهـة نحـو وجهـة مـا ،ويف غير ذلـك فليـس
ّ

وورد بياهنـا يف كالم لـه فيـه تفصيـل أكثـر يقـول

هـو امتيـازات القـدرة وخصوصيـات املشـاعر املقننـة
هنـاك مـن فـرق بينـه وبين غيره مـن ناحيـة الطعـام
والنـوم والتناسـل فهـذه ك ّلهـا غرائـز وظيفتهـا وظيفة

اآلالت يف البقـاء واالسـتمرارية أ ّمـا الصـدق واملروءة
والغيرة واألنفـة والقـدرة واهلمة فهي مواد اإلنسـانية

ومميزاهتـا  -ال منافـاة بين هـذا القـول ووجـود بعـض

مـن هذه الصفـات واخلصائص يف بعـض احليوان؛ ّ
ألن
وجودهـا ك ً
ال يف اإلنسـان وبعضـ ًا يف غيره إن وجدت
بكيفيـة ما-عـن غيره مـن املخلوقـات املشـاركة له يف
الوجـود ،وكالم أمير املؤمنين Aأعلاه نبينـه يف:

 -1مكانـة اإلنسـان على قدر مـا يبذله مـن جهد

يف طلـب املكانـة واملنزلـة يف ّ
كل ناحيـة مـن نواحـي
االمتيـاز املجتمعـي.

الريشـهري :ج ،2ص .)١٤١٢

فيـه« :جبلـت الشـجاعة على ثلاث طبائـعّ ،
لـكل
واحـدة منهـ ّن فضيلـة ليسـت لألخـرى.

السـخاء بالنفس ،واألنفة من الـذل ،وطلب الذكر،

فإن تكاملت يف الشـجاع كان البطل الذي ال يقام لسـبيله،

واملوسـوم باإلقـدام يف عصره ،وإن تفاضلـت فيه بعضها

على بعـض كانت شـجاعته يف ذلـك الـذي تفاضلت فيه
أكثر وأشـدّ إقدام ًا» (املصدر السـابق).

فهـي قـوة القلـب وطلـب الذكر احلسـن ورفض

الظلـم و َمن وجـد فيه األنفـة وجد فيه شـجاعة تقابلها
باملقدار تـزاد بزيادهتا.

املحـرم
التنـزه عـن الفعـل
 -4الع ّفـة وهـي
ّ
ّ

واملخصـوص منـه الزنـا وماجـرى جمـراه مـن أفعـال

 -2صـدق اإلنسـان ينبـع مـن أخالقـه الكريمـة

فك ّلما كان اإلنسـان غيـور ًا ال يقبـل السـوء لنفسـه

والعمـل بمقـدار أخالقـه الكريمـة وترسـخها فيـه.

أن ُيصنـع بعرضـه شـيئ ًا من ذلـك السـوء فيجتنبه غري ًة

فلا يكـذب ذو األخلاق ،بـل يصـدق يف القـول
عرفهـا أمير
 -3الشـجاعة مفهـوم واقعـي وقـد ّ

املؤمنين Aيف مـورد آخـر بقولـه« :الشـجاعة نرصة

وعيالـه كان أبعـد وأعـف عـن احلـرام؛ ألنّـه ال يقبـل
على نفسـه وعيالـه.
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التنمية البشرية

لغة اجلسد
قراءة أفكار اآلخرين رغبة يف نفوس أغلب

واالستفادة منها يف بناء عالقات شخصية ومهنية

عملية ال حتتاج إىل قوى خارقة  ،وليست هي من

أوالً :حركة الذراعني أو القدمني ،يمكنك

الناس؛ كوهنا إحدى طرائق الفهم والتفهيم ،وهي
األمور الغيبية ،وإنّام هي حتتاج إىل فهم االستجابات
الطبيعية لإلنسان يف التأثر باملؤثرات اخلارجية أو

االنفعاالت الداخلية ،فجميع ذلك يظهر يف حركات
يسميها علامء النفس أو غريهم (لغة
اجلسم ،والتي ّ

اجلسد ).

أفضل:

من خالهلا معرفة نظر املقابل إىل رأيك ،إذ ّ
إن تقاطع

الذراعني والساقني يعني يف العادة ّ
أن الشخص املقابل

ال يتقبل ما تقوله ،وليس مقتنع ًا بأفكارك .حتى لو كان

عم يشعر به
تعب ّ
مبتس ًام ويستمع إليك ،فحركة جسده ّ

فعلي ًا دون ٍ
وعي منه.

ّ
إن لغة اجلسد هي تلك احلركات واإليامءات

يفس علامء النفس تقاطع اليدين والقدمني أنّه
ّ

معظم األحيان ،لكنّها حتكي ما يدور يف رأس أحدنا،

ممّا يوجد أمامه .وهذه اإلشارة تظهر بال وعي مع ّأنا

غري املحكية التي يقوم هبا األفراد بشكل غري وا ٍع يف

فقد أظهر بحث أجري يف جامعة كاليفورنياّ ،
أن ما

يتم من خالل
نسبته  %7فقط من عملية التواصل ّ
اللغة اللفظية ،يف حني ّ
متوزعة كام
أن النسبة املتبقية ّ

ييل %38 :من خالل نربة الصوت %55 .من خالل
لغة اجلسد األخرى من إيامءات وحركات لليدين

والقدمني وطريقة الوقوف أو اجللوس.

املختصون طرق ًا رائعة متكّن اإلنسان
لقد ذكر
ّ
من فهم لغة اجلسد لألشخاص من حوله،
6
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إشارة إىل ّ
أن الشخص منفصل عاطفي ًا وعقلي ًا وجسدي ًا

ظاهرة للعيان بوضوح ،فقط حتتاج َمن يفهمها.

 -2االبتسامات ،منها حقيقية ومنها مصطنعة،

ألنا تتع ّلق باالبتسام،
والتجاعيد هي التي متّيز بينها؛ ّ

شخص
فالشفتان ربام تكذبان ،لكن حينام يبتسم لك
ٌ

ما بصدق ،ستظهر جتاعيد صغرية حوهلا ،وهي الدليل
ملعرفة ما إذا كان أحدهم سعيد ًا حق ًا برؤيتك أم ال؛

إذ غالب ًا ما تُستخدم االبتسامة كقناع إلخفاء الكثري
من املشاعر واألفكار ،لكنّها يف هذه األحيان تكون

ابتسامة غري حقيقية ،وال تتعدّ ى انثناء الشفتني لألعىل.

وهناك أمر البدّ من معرفته وهو ّ
أن االبتسامة

املصطنعة ال تعني دائ ًام ّ
أن صاحبها ال حيبك ،فقد

تكون إشارة إىل ّ
أن هناك أمر ًا آخر يقلقه ويشغله أثناء
احلديث ،ممّا يدفعه ملجاملتك عىل هذا النحو دون

وعي منه.

حاجبيه ،عىل الرغم من ّ
أن موضوع

احلديث ال يدعو إىل القلق واخلوف ،واملفاجأة ،فاعلم

هنا ّ
أن هذا الشخص يش ُعر بعدم االرتياح ،وباله منشغل
عنك بأمر آخر خمتلف.

 -7حركات الرأس ،إيامءات الرأس املبالغ فيها

 -3تقليد حركات اجلسد ،وهو من األمور

ال تعني إيامءة الرأس املوافقة عىل الدوام ،فقد تشري إىل

جلوسه إذا قمت أنت بذلك ،ويق ّلد حركاتك ،أو

أخرى جتهلها ،غري ّأنا تظهر جل ّية من خالل لغة اجلسد.

أيض ًا ،يف الواقعُ ،يعدّ هذا األمر إشارة إجيابية للغاية.

موافق ًا بشكل مبالغ فيه ،فاعلم أنّه يشعر بالقلق حيال ما

اإلجيابية ،فقد يقوم الشخص املقابل بتغيري وضعية

هتز هبا رأسك أنت
هيز رأسه بذات الطريقة التي ّ
أنّه ّ
إذ إنّنا نق ّلد حركة الشخص الذي أمامنا دون وعي

منّا حينام نشعر بأنّنا أقرب إليه .كام أنّه يدل عىل ّ
أن

القلق ،وقد يكون هنالك إىل جانب (املوافقة) مشاعر
هيز رأسه
حينام تطلب شيئ ًا من أحدهم ،وجتد أنّه ّ

تفكّر فيه اجتاهه ،وربام يشعر بأنّك تشكّك يف قدرته عىل

هز رأسه أكثر يف
املهمة بنجاح ،ممّا يدفعه إىل ّ
إمتام هذه ّ

التواصل يسري ج ّيد ًا بني الطرفنيّ ،
وأن الطرف اآلخر

حماولة ال واعية منه إلقناعك بقدرته عىل تنفيذ ما طلبته

 -4لغة العيون ،هي من التعابري الصادقة

 -8شدّ الفك ،والرقبة املشدودة أو احلاجب

يتق ّبل الكالم بصدر رحب.

منه بنجاح.

للجسد ،ومع ذلك ،ال يزال بإمكانك الكشف

املعقود...ك ّلها عالمات عىل اإلجهاد والتوتر

تتحدّ ث مع أحدهم ،وكان حيدّ ق فيك بطريقة غريبة

يكون موضوع املحادثة مقلق ًا له.

عم إذا كان أحدهم يكذب عليك أم ال… إن كنت
ّ

تشعرك بعدم االرتياح ،فذلك يعني عىل األغلب أنّه

خاصة إن كان ال يرمش إطالق ًا أثناء
خيفي شيئ ًا ماّ ،
التحديق إليك.

 -6حركة احلاجبني ،رفع احلاجبني يدل عىل

عدم الراحة ،فهي حالة حتصل عند الشعور باخلوف،
وعند الشعور باملفاجأة ،أو يف حال اإلحساس بالقلق،

وعليه ،فمن الصعب حق ًا أن تقوم هبذه احلركة أثناء
التحادث حول موضوع ُيشعرك بالراحة واألنس.

وإن كنت تتحدّ ث مع أحدهم ،ورأيته يرفع

واالنزعاج .بغض النظر عام يقوله لك الشخص ،فربام
من الرضوري الرتكيز عىل التناقض بني ما يقوله

الشخص وما ختربك به لغة جسده املتوتّرة لتحديد ما إذا

كان السبب هو موضوع املحادثة ،أم شيئ ًا آخر ال تعلمه.
يتبي ّ
أن لغة اجلسد تُسهم يف
اخلالصة :مما تقدم ّ

حتسني عملية التواصل ،وفهم ما يشعر به اآلخرون

جتاه ما نقوله أو نفعله .كام يساعدنا عىل فهم أنفسنا،
ومعرفة ما نشعر به حق ًا من خالل مراقبة لغة

اخلاصة أيض ًا.
جسدنا
ّ

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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عقيدتي

ً
مسموما؟
هل مات النبيs
﴿و َما ُم َ َّمدٌ إِ َّل َر ُس ٌ
ول َقدْ َخ َل ْت
قال تعاىلَ :
ِِ
ِ
ات َأ ْو ُقتِ َل﴾(آل عمران:
الر ُس ُل َأ َفإِ ْن َم َ
م ْن َق ْبله ُّ
آية.)144
نصـه :هـل مات
كثير ًا مـا يتردد سـؤال مـا ّ

النبـي sمسـموم ًا؟

اجلواب :توجد روايات صحيحة عند الفريقني

تُشري إىل أنّه sمات مسموم ًا ،منها ما رواه احلاكم
داود
النيسابوري يف مستدركه عىل الصحيحني عن ُ

بن يزيد ،قال :سمعت الشعبي يقول« :واهلل لقد ُس ّم
رسول اهلل ،lو ُقتل عيل بن أيب طالب Eصرب ًا،

بأن اهلل جعله نب ّي ًا ّ
ّ
واتذه شهيد ًا»(.مسند أمحد ،أمحد
ابن حنبل :ج ،1ص.) 408

إذ ًا ،كونه sمات مسموم ًا شهيد ًا أمر مس َّلم،

السم لرسول اهللs
دس
ولكن َمن هو الذي ّ
ّ
وقتله؟
هناك بعض الروايات تُشري إىل أنّه sمات

بالسم الذي سقته إ ّياه اليهودية يف خيرب يف
متأثر ًا
ّ
السنة السابعة للهجرةّ ،إل ّ
أن هذا االحتامل بعيد

ألسباب عدّ ة ،منها:

ّ
إن كثير ًا مـن الروايـات د ّلـت على أنّه sمل

وس ّم احلسن بن عيل ،و ُقتل احلسني بن عيلG
ُ

يـأكل من ذلـك اللحم املسـموم ،وأنّـه sكان قد
ُأخبر عن طريق اإلعجـاز بكونه مسـموم ًا ،فض ً
ال

ج ،3ص.)59

ثلاث سـنوات؛ إذ كانـت واقعـة خيبر يف السـنة

صرب ًا ،فام نرجو بعدهم»(املستدرك ،احلاكم النيسابوري:

عـن ُبعـد املدّ ة بين موته sوهـذه احلادثـة ،وهي

ومنها :ما رواه أمحد يف مسنده عن ابن مسعود،

السـابعة للهجـرة ووفاتـه sيف السـنة احلاديـة

أحب إ ّيل من أن أحلف واحد ًة أنّه مل ُيقتل وذلك
ُّ

السـم
أكل مـن ذلـك اللحـم مـات يف احلـال لقوة
ّ

قال« :ألن أحلف تسع ًا ّ
أن رسول اهللُ lقتل قت ً
ال
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عشرة ،فض ً
لا عـن كـون (بشر بـن بـراء) الـذي

الـذي فيه!

فيه مصلحته ،فالقرآن الكريم رصيح بلزوم إطاعته

السم بعيد
فاحتامل كونه sمات من أثر ذلك
ّ

املطلقة؛ إذ يقول تعاىل﴿ :أطيعوا اهلل وأطيعوا

وهناك رواية تُشري يف مضموهنا إىل قضية غريبة

ينطق عن اهلوى ْ
إن هو ّإل وحي يوحى﴾ (النجم:

أنّهُ sسقي ـ يف مرضه الذي مات فيه ـ بدواء ما

إنّنـا بلحـاظ ما تقـدّ م ال يمكـن أن نجد عذر ًا

جد ًا.

جد ًا حدثت قبل وفاته sبوقت قريب جد ًا ،وهي

عنو ًة من غري إرادته ،مع أنّه sكان قد هناهم أن
يسقونه عنو ًة حال صحوته ،ففعلوا ذلك حال

غفوته.

روى البخاري وغريه عن عائشة ،قالت:
« َلدَ ْدنَا ُه يف مرضه فجعل ُيشري إلينا أن ال َت ُلدُّ ِ
ون،
فقلنا :كراهية املريض للدّ واء ،فلام أفاق قال:
َأمل أهنكم أن َت ُلدُّ ِ
ون ،قلنا :كراهية املريض
للدّ واء»(صحيح البخاري ،البخاري :ج ،5ص.)143

الرسول﴾(النساء :آية ،)59ويقول ّ
جل وعال﴿ :ما
آية  3ـ .)4

معقـوالً وال مقبـوالً رشعـ ًا هلـذا الفعـل بسـقي
النبـي sشـيئ ًا رغ ً
ما عنه.

إنّه فعل وجرأة غريبة واقع ًا حتمل معها الكثري

من التساؤالت.

فإذا وضعت هذه االستفهامات مع حادثة ليلة

املتورطني يف اغتيال النبيs
العقبة واألشخاص
ِّ
تورع حذيفة عن الصالة عليهم؛ ّ
ألن
فيها ،ومن ّ
الصحايب اجلليل حذيفة بن اليامن (رضوان اهلل

ومعنى( :لددناه) :جعلنا يف جانب فمه دواء

رس رسول اهلل يف املنافقني الذين
عليه) كان حيمل ّ

فالرواية تُشري بوضوح إىل سقي النبي sرشاب ًا

معرفة املسلمني هلم هو عدم صالة حذيفة عليهم

بغري اختياره.

رغ ًام عنه ورفضه له حال صحوته ّ
وأن السقي جرى
حال غفوته بدليل ّ
(فلم أفاق قال:
أن الرواية قالتّ :
َأمل َأهنكم أن تلدوين)؟
ونتساءل هنا ملاذا أقدم هؤالء األشخاص عىل

سقي النبي sدوا ًء هناهم أن يسقونه إ ّياه حال
صحوته فسقوه إ ّياه حال غفوته؟
وهنا نن ّبه ّ
أن النبي sال يمكن أن يقاس بغريه

أرادوا اغتيال النبي sليلة العقبة ،وكانت عالمة

عند موهتم ،وقد ذكر ابن حزم وغريه ّ
أن حذيفة مل

ُي ِّ
ّ
املحل ،ابن حزم:
صل عىل بعض الصحابة( .ينظر:

ج 11ص  ،)225مع مالحظة رزية يوم اخلميس قبل
وفاة النبي sبأ ّيام ـ التي رواها البخاري ومسلم ـ

وما جرى فيها من االغتيال املعنوي للنبي sتتضح
لك معامل األحداث بشكل ال ظلمة فيه.

من الناس فهو ال يعرتيه االضطراب وال اهلذيان
أي ٍ
حال من األحوال ،سواء يف حال الصحة أو
يف ّ
ترصف غريه نيابة عنه ملا
حال املرض ،حتى يكون ّ
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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نحن نقص عليك

احللقة التاسعة

َ Pف َو َجدا فِيها ِجدار ًا ُي ِريدُ َأ ْن َينْ َق َّض َف َأقا َم ُه
َ
قال َل ْو ِش ْئ َت الت َ
َّخ ْذ َت َع َل ْي ِه َأ ْجر ًا(Oالكهف :آية  -ألنّـه هـو الـذي كان قـد اقترحـه عنـد وقـوع
موسـى Aلم يعتـرض علـى القـرار  -طبع ًا

 ،)77وقد كان موسى Aيشعر بالتعب والجوع ،الحادثـة السـابقة ،وهكـذا ثبت لموسـى Aأنّه ال

واألهم من ذلك أنّه كان يشعر ّ
بأن كرامته وكرامة يسـتطيع االسـتمرار مع هـذا الرجل العالـم ،ولكن
أستاذه قد أهينت من أهل هذه القرية التي أبت أن علـى رغـم مـن ذلـكّ ،
فـإن خبـر الفـراق قـد نـزل
تضيفهما ،ومن جانب آخر شاهد كيف ّ
أن الخضر بوقع شـديد على قلـب موسـىA؛ إذ يعني فراق

قام بترميم الجدار على الرغم من سلوك أهل القرية أسـتاذ قلبه مملوء باألسـرار ،ومفارقـة صحبة مليئة
القبيح إزاءهما ،وكأنّه بذلك أراد أن يجازي أهل بالبركة؛ إذ كان كالم األسـتاذ درسـ ًا ،وتعامله يتسم
القرية بفعالهم السيئة ،وكان موسى Aيعتقد ّ
بأن باإللهـام ،وقلبـه مخـزن للعلـم اإللهي.
ّ
إن مفارقـة رجـل بهذه الخصائـص أمر صعب
على صاحبه أن يطالب باألجر على هذا العمل حتى
يستطيعا أن ُيعدّ ا طعام ًا لهما.

للغايـة ،لكـن علـى موسـى Aأن ينصـاع لهـذه

المرة.
لذا فقد نسي موسى Aعهده ّمرة أخرى وبدأ الحقيقـة ّ
يقـول أحـد المفسـرينّ :
باالعتراضّ ،إل ّ
إن النبي موسـىA
المرة بدا خفيف ًا
أن اعتراضه هذه ّ
فقالَ P :ل ْو ِش ْئ َت الت َ
عندمـا ُسـئل عـن أصعـب ما القـي من مشـكالت
َّخ ْذ َت َع َل ْي ِه َأ ْجر ًا.O
وفي الواقع فإن موسى Aيعتقد ّ
بأن قيام فـي طـول حياتـه ،أجـاب قائلاً( :لقـد واجهـت

اإلنسان بالتضحية في سبيل أناس سيئين عمل الكثيـر مـن المشـاكل والصعوبات ولكـن لم يكن
مجاف لروح العدالة ،بعبارة أخرى :إن الجميل أ ّيـ ًا منهـا أصعـب وأكثـر ألمـ ًا علـى قلبي مـن قرار
جيد وحسن ،بشرط أن يكون في محله.

وهنـا قـال الرجـل العالـم كالمـه األخيـر

الخضـر فـي فراقـي إ ّياه).

بق ّيـة القصـة تأتي في األعـداد القابلة إن شـاء

لموسـى ،Aبأنّـك ومـن خلال حـوادث مختلفة اللـه تعالى.
ال تسـتطيع معـي صبـر ًا؛ لذلـك قـرر العالـم قـراره
َ
Pقـال هـذا فِ ُ
ـراق َب ْينِـي َو َب ْينِ َ
ـك َس ُـأ َن ِّب ُئ َك
األخيـر:
بِت َْأ ِو ِ
يـل مـا َل ْم ت َْسـتَطِ ْع َع َل ْي ِه َص ْبر ًا(Oالكهـف :آية .)78
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ينظر :تفسير األمثل ،ناصر مكارم :ج ،9ص.320

نافذة على العالم

عادات من النمسا
النمسـا واحدة مـن أمجل بلاد أوروبا التـي هلا طابع

مم ّيـز وتتم ّيـز العديد من العـادات والتقاليـد التي جتعلها

مميـزة بين مجيـع الـدول  ،وتقـع النمسـا وسـط أوروبـا
وحتدها من الشمال إيطاليا وسـلوفينيا وتتشـارك احلدود

مـع مجهورية التشـيك ،وعاصمتهـا فيينا.

لقـاءات األصدقـاء والعزومـات العائليـة والشـخصية

فيجـب احترام امليعـاد املحـدد لعزومـة العشـاء مثلاً.
الرسميات يف العمل:

يفضـل الشـعب النمسـاوي الفصـل بين العمـل

والعالقـات اخلاصـة لذلـك ال حياولـون االختلاط

الديانـة الرسـمية املنتشرة يف النمسـا هي املسـيحية،

وتوطيـد العالقات الشـخصية بني رشكائهـم يف العمل،

وجـود نسـبة مـن املسـلمني يف النمسـا ال تتعـدى .%4

وحيـرص النمسـاويون عىل اختيار املالبس املناسـبة،

وتتنـوع بين الكاثوليكيـة والربوتسـتانتينة  ،إىل جانـب
العالقات العائلية:

راحـة ومنفعـة األرسة اجتامعيـ ًا وماديـ ًا يعتبر مـن
أولويات شـعب النمسـا؛ ّ
ألن األرسة هي قلب املجتمع،

لذلـك يتـم احلفـاظ على التقاليد والعـادات بتفـان كبري
ودون الكثير مـن التغييرات خصوصـ ًا ّ
وأن العائالت
يف النمسـا صغيرة عمومـ ًا وقريبة جـد ًا ،وهبـذه التقاليد

تكون األرسة مسـتقرة ،ويسـتمتع أفرادها بحيـاة هادئة،

بدعـم عاطفـي ونفسي مـن بعضهـم للبعـض اآلخـر،
فهـم حيرصـون على االجتماع سـوية ،والعشـاء العائيل
هـو اجتماع يومـي ال يتـم تعليقه ألي سـبب.
احرتام املواعيد:

مـن عـادات الشـعب النمسـاوي احترام املواعيـد،

فهـذا األمـر دليـل عـن االحترام املتبـادل عنـد

النمسـاويني ،والتأخـر على املواعيـد دليـل على عـدم
احرتام األشـخاص ،وهـذا األمر ينطبق األمـر أيض ًا عىل

وحيرصـون عىل اسـتخدام الكلامت الرسـمية يف العمل.

واختيـار مالبـس أنيقـة وبسـيطة أثنـاء أيـام العمـل ،كام

حيرصـون على التعامـل بـذوق حسـن ،واتّبـاع حسـن
اخللـق ،واإلتقـان يف العمل.

ويقـوم النمسـاويون بتحديـد مواعيـد اجتامعـات

العمـل قبلهـا بنحـو  3أو  4أسـابيع حتـى تكـون هنـاك

فرصـة مناسـبة للتجهيـز لالجتماع وكذلـك االعتـذار
قبلهـا بوقـت مناسـب إذا حـدث أمـر طـارئ؛ ّ
ألن
االعتـذار عـن موعـد االجتماع أو العمـل وإلغائـه يف

آخـر وقـت دليـل على الوقاحة وعـدم االحترام  ،ومن

املمكـن أن ينتهـي العمل بني طرفني بسـبب هـذا األمر.
هـذه التقاليـد والقيـم االجتامعية يف احلقيقـة عوامل

إجيابيـة هلـا فاعلية وأثـر يف متاسـك املجتمع ،واسـتقراره

املهنـي والعاطفـي والنفسي ،مما جيعـل اطمئنانـه وأمانه
املسـتقبيل واضحـ ًا مأموالً.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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عناقيد
املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستانيK

الصلح
حدث تصـادم سـيارتين أمام ناظـري ،فدفعتني

الـروح اإلنسـانية لمعرفـة حـال السـائقين ،فقـد

تح ّطمـت السـيارتان وتضررتـا ،وعنـد اقترابـي
مـن مـكان الحـادث نـزل أحـد السـائقين ومـن
شـدّ ة صدمـة الحـادث عليه وعـدم تركيـزه عاتبني

بغضـب شـديد ،ظنـ ًا منـه أنّني َمـن اصطدمـت به،
فقلـت لـه :يرعاك الله ،لسـت أنـا من اصطـدم بك
فالسـائق اآلخـر لـم يخـرج مـن سـيارته بعـد.

كمـا تعرفـون هـو :التسـالم بيـن شـخصين علـى
تمليـك عيـن أو منفعـة أو علـى إسـقاط ديـن أو حق
ِ
ـوض مـادي أو مجاني ،وال يشـترط كونه مسـبوق ًا
بِع َ
كل أمر وفـي ّ
بالنـزاع ،ويجـوز إيقاعه علـى ّ
كل مقام
محرمـ ًا لحلال أو مح ّل ً
لا لحـرام.
ّإل إذا كان ّ
فقال أحدهما :وهل في الصلح شرط معين؟

قلت :هـو عقد من العقـود يحتاج إلـى اإليجاب

والقبـول ،فلـو قال أحدكمـا لآلخـر تصالحت معك

ّ
وألن الحـادث كان مأسـاوي ًا بالفعـل؛ كان

على كـذا؛ يقـول اآلخر قبلـت ،عندها يقـع الصلح،

الخاصـة.
السـائق الثانـي إلـى المشـفى بسـيارتي
ّ

فقـال اآلخـر :وهـل مـن ألفـاظ معينـة إليقـاع

األوضـاع ،اعتـذر منّـي السـائق األول ،فقبلـت

قلـت :يتحقـق الصلـح ّ
بـكل مـا يـدل عليـه مـن

وبعد مضي سـاعتين واسـتقرار حالـة المصاب

خاصـة ،نعـم ،اللفـظ الصريـح نحـو (صالحـت)

سلامته وبـدأ حـواره مـع قرينـه حـول الحـادث
بحضـوري ،وأراد ّ
كل منهمـا التصالح وعدم تقديم

فـي التصالح عـن حـادث التصـادم( :صالحتك عن

تحطيـم سـيارتي بكذا أو علـى كذا ) فيقـول اآلخر :

منّـي حضور مجلـس الصلح ،فقلـت لهما :الصلح

فقـال أحدهمـا :وهـل هـو الزم ،ومـا مقـدار

السـائق اآلخـر في حالـة حرجـة ،فنقلته بمسـاعدة
وبعـد أن تمـت معالجتـه هنـاك ،وهـدأت

اعتـذاره.

وزوال الخطـر عنـه ،وفاق من غيبوبتـه؛ هنأناه على

المختصة عـن الحـادث ،وطلبا
شـكوى للجهـات
ّ
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حتـى فيمـا أفاد فائـدة اإلبراء وإسـقاط الحق.

الصلـح؟

لفـظ أو فعـل أو نحـو ذلـك ،وال تعتبـر فيـه صيغـة
أولـى من طـرف الموجـب ،كقـول أحدكمـا لآلخر

(قبلـت المصالحـة ).

العـوض فيـه؟

قلـت :عقد الصلـح الزم في نفسـه وإن لم يكن

عـوض في مقابلـه ،وأفاد فائـدة الهبة.

فقال اآلخر :وهل ينفسخ؟
قلت :ال ينفسخ ّإل بتراضي المتصالحين عليه.
فقال أحدهما :وهل يجري خيار المجلس؟

قلـت :ال يجـري ذلـك ،بل وحتـى خيـار الغبن

كذلك.

فقال اآلخر :وماذا يعتبر في المتصالحين؟

أحـد القميصيـن بــ ( ) 5آالف دينـار ،واآلخـر من
المحل نفسـه بــ ( ) 10آالف دينـار وبعد وصولهما
للبيـت أختلـط األمـر عليهمـا فلـم يعلـم ٌّ
كل منهما

قميصـه لكـون القيـاس نفسـه ومتقاربين فـي اللون
ٍ
حينئذ؟
ولم يم ّيـزا ،فمـا العمـل
قلـت :يخ ّيـر أحدهمـا اآلخـر فـي أخـذ أحـد
ٍ
حينئـذ ّ
فـكل مـا اختـاره
القميصيـن ،وال إشـكال
ّ
ّ
ويحـل اآلخـر لصاحبـه.
يحـل لـه
فقال :ومع عدم القبول بذلك؟

قلـت :البلـوغ ،والعقـل ،واالختيـار ،والقصـد،

قلـت :يتوافقـ ًا علـى بيـع القميصيـن وقسـمة
الثمـن بينهمـا بنسـبة رأس مـال ّ
كل واحـد منهمـا

قـال أحدهما :عـذر ًا لإلطالة عليـك أريد معرفة
أحكامـ ًا ُأخـرى للصلح ،فهل تسـمح لي؟

العشـرة آالف سـهمان ،وصاحـب الخمسـة آالف

وكمـال تصـرف المتصالـح فـي ماله ،بـأن ال يكون

محجـور ًا عليـه لسـفه أو فلس.

قلت له :تفضل.

فيقسـم المـال إلـى ثالثـة أسـهم ،و ُيعطـى صاحب
سـهم واحـد.

فقـال :لو اشـترط فـي عقد الصلح وقـف المال

فقـال :هل تجـوز المصالحة بمبادلـة دينين على

خاصة ترجـع إلى المصالح
المصالـح به علـى جهة ّ

قلـت :ال بأس فيما إذا لم يسـتلزم الربـاّ ،
وإل ال

المصالـح ،أو بعـد وفاتـه ،هل يصـح ذلك؟

فقال :هل لي بمثال؟

قلـت :كجـواز الصلح والبيـع باألقل نقـد ًا على

وتـم
قـال :إذا كان لشـخصين مـاالن مختلطـان ّ
يقسـم
بهمـا شـراء بضاعـة تُلـف بعضهـا ،فكيـف ّ

منـه ،وال تجـوز المصالحـة إن لـم يكن البيـع نقد ًا؛

قلـت :إن كان االختلاط علـى نحـو يوجـب

شـخص واحد أو على شخصين؟

تجـوز المصالحة بينهما علـى األظهر.

الديـن ـ المـال ـ المؤجـل فـي ذ ّمـة المديـون بأقـل
ألنّـه يسـتلزم الربا ،مع كـون التماثل قائمـ ًا بالعملة.
قـال :وهـل يجـوز أن يصطلـح الشـريكان بعـد

انتهـاء الشـركة على أن يكون ألحدهمـا رأس المال
والربـح لآلخـر والخسـران عليه؟
قلت :يجوز.

فقـال :لـو اشـترى أخـوان ٌّ
كل منهمـا قميصـ ًا،

نفسـه ،أو إلـى غيـره ،أو إلـى جهـة عا ّمـة فـي حياة
قلت :يصح ،ولزم الوفاء بالشرط.

التالـف بينهمـا؟

الشـركة بينهمـا فـي الخليـط ُق ّسـم التالـف عليهما

بحسـب نسـبة الماليـن ،وإن لـم يكـن ذلـك ،فـإن
تسـاوى الماالن في المقدار ُح ِسـب التالف عليهما
وقسـم الباقـي بينهمـا نصفيـن ،وأ ّما مـع االختالف
ّ
ممن مالـه أقل
فيـه فـإن كان احتمـال وقـوع التلـف َّ
ضعيفـ ًا يوثـق بوقوعـه فـي مـال اآلخر.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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أي بني

احلياء خلق اإلسالم
احلياء صفة عظيمة من الصفات اإلسالمية

احلياء لغ ًة« :احلشمة ،ضدّ الوقاحة ،وقد حيي
منه حيا ًء واستحيا واستحى فهو َح ِي ٌّي ،وهو االنقباض

ّإنا صفة جامعة ّ
لكل خصال اخلري ،تدفع اإلنسان إىل

احلياء اصطالح ًا« :هو االمتناع من الفعل خمافة

احلميدة التي غابت عن جمتمعاتنا يف هذه األيام،

وافتقدناها يف هذه األزمان املتأخرةّ ،إل َمن رحم اهلل،

وأنا شعبة من
فعل املحاسن ،وتبعده عن القبائحّ ،
شعب اإليامن ،وسبب من أسباب السعادة والقرب من
وأنا صفة مقرونة باإليامن ،فإذا وجدت وجد
الرمحنّ ،
وأنا ُخلق اإلسالم،
اإليامن وإذا غابت غاب اإليامنّ ،

«إن ّ
لكل دين ُخلق ًاّ ،
كام قال النبيّ :s
وإن ُخلق
اإلسالم احلياء»(ميزان احلكمة ،الريشهري :ج ،1ص،)717
واحلياء ال يأيت ّإل بخري ،بل هو خري ك ّله ،وما كان يف

يشء ّإل زانهّ ،
إن احلياء ُخلق رفيع ال يكون ّإل عند َمن
اللهم حبب إلينا
َع َّز عنرصه ،و َن ُبل خلقه ،وك َُرم أصلهَّ ..
هذا اخللق وزينه يف نفوسنا ،وبعد ما تقدّ م ال بدّ من
العروج إىل معنى احلياء يف اللغة واالصطالح وماهي

أنواعه وآثاره.

14

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العــــدد ( )68لشهـــر ربيـــع اآلخر سنة 1443هـ

واالنزواء»(معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس :ج ،2ص.)122

أن ُيعاب عليه مع الفكر يف وجدان ما ال يسلم به من

العيب فال جيده»(رسائل الرشيف املرتىض ،الرشيف املرتىض:

ج ،2ص.)269

احلياء املمدوح:

أنواع احلياء

بحسب ما ورد يف الروايات الرشيفةّ ،
فإن للحياء

وكل مرتبة ُت ِّهد ل ُ
درجات ومراتبّ ،
ألخرى:

ّ
الرس
وجل) يف
(عز
أ -احلياء من الباري ّ
ّ
والعلن :وهو أفضل احلياء كام يقول اإلمام

عيل« :Aأفضل احلياء استحياؤك من اهلل»
ّ
(ميزان احلكمة ،الريشهري :ج ،6ص .)719وألمه ّيته
وص به الرسول sأحد أصحابه عندما جاءه
ّ

طالب ًا منه أن يوصيه بقوله« :أوصني» ،فقال:s

«استحي من اهلل»(بحار األنوار ،املجليس :ج ،68ص.)336
واألئمةُ :Dروي عن
النبيs
ب -احلياء من ّ
ّ

اإلمام الباقرّ :A
«إن أعامل العباد تُعرض عىل نب ّيكم

ّ
كل عش ّية مخيس ،فليستحي أحدكم أن ُيعرض عىل
نب ّيه العمل القبيح»(املصدر السابق :ج ،23ص .)344وقد

أكّدت اآليات الكريمة ّ
أن أعامل اإلنسان تُعرض عىل
وأئمته .D
خالقه ورسولهّ s

احلياء من النفس.

احلياء املذموم:

منهي عنه يف الروايات الرشيفة؛ ألنّه
وهو حياء ّ

حيرم اإلنسان الكثري من األمور احلسنة ،ومنه:
ُ

أ -احلياء من سؤال التف ّقه :لقول اإلمام

الصادق« :Aال يستحي اجلاهل إذا مل يعلم أن

يتع ّلم»(املحاسن ،الربقي :ج ،1ص.)229

احلق :لقول أمري املؤمنني:A
ب -احلياء من قول ّ

احلق ،فهو أمحق»(املصدر السابق).
« َمن استحيى من قول ّ

ج -احلياء من املالئكة :عن النبي األكرم:s
أحدُ كُم ِمن َم َلكَيه ال َّل َذين م َع ُه ،كام َيستَحي من
«ليستحِ َ
رج َلني صاحلَني من ِجريانه ،ومها معه بال ّليل والنَهار».
ُ

عم ال يعلم أن يقول ال أعلم»(هنج البالغة:
إذا ُسئل ّ

د -احلياء من النفس :وهو أحسن احلياء لقول

د -احليـاء مـن طلـب املعـاش :عـن اإلمـام

(عيون احلكم واملواعظ ،الليثي :ص .)121فحياء النفوس

خ ّفـت مؤونتـه ،ورخـى بالـه ،ونعـم عياله»(ثـواب

الوصول إىل رىض اهلل سبحانه وتعاىل.

هــ -احليـاء مـن خدمـة الضيـف :عـن أمير
ٌ
منهـ َّنِ :خد َمـ ُة
املؤمنين :A
«ثلاث ال ُي ْسـتَحيى ُ
ـه ألبيـه ومع ّل ِم ِ
لس ِ
جـل َضي َفـه ،وقيامـه عـن َم ْ ِ
الر ِ
ـه،
ُ ُ
ُ
ّ

(كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،3ص.)118

عيل« :Aأحسن احلياء استحياؤك من نفسك»
اإلمام ّ

يتبلور من شعورها بالنقص وعدم الرىض ،والرغبة يف
ثم ّ
ثمة الكثري من العوامل يف عرصنا احلايل
إن ّ
ّ

وتسوق
التي تساعد عىل نزع احلياء من النفوس،
ّ
للرذائل والقبيح من الصفات ،وترضب الع ّفة عند

الرجل واملرأة؛ فعىل قدر احلياء تكون الع ّفة.

يستحني أحد
ج -احلياء من قول ال أعلم« :ال
ّ

وص ّية.)82

الصـادقَ « :Aمـن مل يسـتحِ مـن طلـب املعـاش،

األعمال ،الصـدوق :ص.)167

احلق ْ
وإن َق َّل»(مسـتدرك الوسـائل ،النوري :ج،16
وط َل ُب ّ
ص. )260

هـ -احلياء من الناس :عن رسول اهللَ « :sمن ال

و -احليـاء مـن إعطـاء القليـل :عـن أمير

اهلندي :ج ،3ص .)122وهلذا ّ
فإن احلياء من ارتكاب

احلرمـان ّ
أقل منـه»( .هنج البالغـة ،من قصـار كالمه:A

العمل ،املتقي
يستحيي من الناس ال يستحيي من اهلل»(كنز ّ

القبيح أمام الناس ،واالستمرار به واملداومة عليه،

تؤ ّدي شيئ ًا فشيئ ًا إىل االنتقال إىل مرتبة أعىل ،وهي

املؤمنين« :Aال تسـتحِ مـن إعطـاء القليـلّ ،
فـإن
ج ،4ص.)15
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القوارير

تسليع املرأة
عمل المستخدمون مواقع التواصل في

مواقف حياتية عادية جد ًا ،في المطبخ ،في السيارة،

زو َدتههم الشركات والمصممون بأحدث
أن ّ

مما ال فائدة وال ثمرة فيه للفرد
زوجها ،أو غير ذلك ّ

السنوات األخيرة على برنامج تسليع المرأة ،بعد

تطبيقات الصالحة لذلك االستخدام ،أبرزها

انستغرام -تيك توك.

في صالة المنزل ،وهي تطبخ أو تأكل أو تمازح

خاصية الذكورة عند
التفرج وشحن ّ
والمجتمع غير ّ
المراهقين؟

ّ
إن هذا المشروع قد ركب موجة أخرى ،وطرق

من هذه التصرفات والسلوك غير النافع صار

شركات التسويق ،أو كسب رغبة الشباب واستجداء

والبصرية ،وال يعترف أص ً
ال بكيانها اإلنساني ،بل هي

باب ًا آخر ،غير ذلك الذي مقصور ًا على إعالنات
تحرشهم اللفظي وغير اللفظي بموضات المالبس
غير المحتشمة شبه العارية ،بحيث ينظرون إليها

بكثير من اإلعجاب  ،في حين ّ
أن اإلعالن ليس عن
المقصودة باإلعجاب ،بل عن العطر الذي تضعه،
وهذا هو المشهور تجاري ًا بعد استيراد موادها

وأفكارها من ثقافات منحلة قيمي ًا واجتماعي ًا.

الرجل يعتبر المرأة مجرد أداة لالستثارة الجسدية
حواسه
ليست أكثر من شيء يتسلى به إلشباع حاجة
ّ
التفرج على الصور والحركات،
المريضة ،من خالل ّ

واالستماع إلى األلفاظ المخالفة للحياء.

ّ
لكل
الحقيقة الواضحة في هذا الموضوع

رجل وامرأة نقول عنهما مسلم ومسلمةّ ،
إن هذا

مؤشر خطير على مستقبل أوالدنا ومجتمعنا وقيمه

الكثير من الفتيات ،بل واألمهات اليوم

الرصينة النبيلة؛ فالمرأة التي تعرض لنا نفسها طلب ًا

وذلك باستغالل الفضول الفاحش عند أفراد

عاصفة غير طاهرة سوف تحل على أعراض

الخاصة،
يمارسن إعالنات عن أنفسهن وحياتهن
ّ
المجتمع الذي تعيش فيه للتدخل في خصوصيات
اآلخرين ،والتي تهدف بالدرجة األساس إلى تلبية

احتياجات الرجل ورغباته ،فترى بعضهم يستخدم
زوجته أو أخته كدواء محفز للشهية لمرضى
األخالق والدين والنفس ،بعد أن صارت الشهرة

هدف ًا اجتماعي ًا ولو بمخالفات الع ّفة والشرف

والقيم الغيرة.
ّ
نفسر تصوير المرأة نفسها في
وإل ،كيف ّ
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للشهرة أو التجارة اإللكترونية تصنع من نفسها

المسلمين ،بل تهدد الماليين من الشباب بالضياع
في غياهب الرذيلة والسفه ،ذلك عندما تتخلى عن
حدود نفسها وجسدها الذي يسهل انتهاكه.

وألي غرض؟ ألجل شهرة أو مال؟ يأتي يوم

تفقد المرأة هذا البريق الزائف الذي كان يمنحها
القيمة ،ولتكتشف في النهاية أنّها كانت ال شيء،
مجرد أداة لإلمتاع البصري والجذب.

قراءة في كتاب

فلسفة الدين
جـــون هيــــك
ولـد فـي كانـون الثانـي 1922م ،أسـتاذ فـي
علـم الالهـوت ،وفلسـفة الديـن .حاز على شـهادة
الحقـوق مـن جامعة (هـل) ،وعمل كأسـتاذ فخري
لفلسـفة الدين في جامعة كليرمونـت للخريجين في
كاليفورنيـا ،وأسـتاذ الثيولوجيا الفخـري في جامعة
ودرس في جامعتي كورنل وبرينسـتون.
برمنجهـامّ ،
كمـا شـغل منصب نائب رئيـس الجمعيـة البريطانية
لفلسـفة الديـن ونائـب رئيـس الكونغـرس العالمي
لألديـان .مـن أهـم مؤلفاتـه فلسـفة الديـن( .ينظر :
)maarefhekmiya.org
والكاتـب مـن الشـخصيات البـارزة فـي الفكـر
الدينـي وفلسـفته على مسـتوى العالم وكتابه فلسـفة
الديـن شـاهد ذي أهمية كبيرة في فهـم الدين وعرض
أد ّلتـه فـي قبـال أد ّلـه وطعـون الملحديـن وغيرهـم،
المهمة كــماهية
وقـد تنـاول فيه جملة مـن المطالب
ّ

فلسـفة الديـن ،والكاتـب أراد نقـل واقـع التعدديـة
تكـون داخـل الحضـارات الكبـرى
الدينيـة ،الـذي ّ
فـي العالـم ،مـن كونـه واقعـ ًا تاريخيـ ًا وموضوعيـ ًا
إلـى حقيقـة عقليـة وإيمانيـة ،أي :محاولـة جعل هذا
الواقـع يسـتند إلـى أسـاس عقلـي وتبريـر ديني.
وال يرجـع البحـث التعـددي وفـق مقاربة جون
هيـك بحثـ ًا في مشـروعية التعـدد الدينـي القائم في
العالـم ّ
ألن هـذا التعدد هـو حقيقة واقعيـة ال تحتاج
إلـى تدليـل ،بـل ينتقـل البحث إلـى مسـتوى النظر
في حقيقـة ذلـك التعدد.

ّ
إن منطلـق جـون هيك هـو الواقـع ومعطياته ،مع
ّ
كل أجزائـه المتناثـرة والمتشـظية ،واالرتـكاز علـى
هـذا المعطـى ُبغيـة بنـاء منظومـة عقليـة والهوتيـة
وتصـور العالـم الكامـن فـي هـذا المعطـى.
تفسـر
ّ
ّ
يتحـول السـؤال المعرفـي مـن سـؤال عـن
وعليـه
ّ
صالحيـة وصلاح النظـم الدينيـة إلـى سـؤال عـن
الشـرط التاريخي الـذي أنتجها ،وعـن اإلطار العقلي
والمعرفـي القـادر علـى توفير فهـم مناسـب آللياتها
الداخليـة وبناءاتهـا الذاتيـة وتحوالتهـا التاريخيـة.
(ينظـر :مراجعـة حول الموضـوع لوجيـه قانصو في
موقـعwww.albayan.ae/paths/books :
وفـي محاضـرة ألقاهـا جـون هيك فـي كلية
الفلسـفة اإليرانيـة بطهـران سـنة 2005م أكّـد
جـون هيـك ّ
أن المسـيحية واإلسلام ديانتـان
تعتمـدان علـى الوحـي ،أي :ديانتـي كتـاب
مما سـيجد
( )ar.wikipedia.orgوهـذا وغيره ّ
المطالـع ّ
أن المؤلـف قـد ناقشـه وإن كان لنـا فـي
بعـض آراءه كالم لكـن الكتـاب عموم ًا نقلـة معرفية
ورحلـة في فضـاءات الفلسـفة.
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مساحة ود

قالو ا يف األمل
ِ
األمل حمرك من حمركات احلياة ،بل هو من أشدّ ها وهو ِ
واملجمل يب * وأنا الراجي لــه والشاكر
املحسن
ّ
يف دفع اإلنسان يف طريقه للنجاح؛ ولذا فقد كان

طر ُفه ُيربين عن قلبه * أنني يومــا عليه قــادر

هذا األمر حمل اهتامم الشعراء ،وهم اكثر الناس الشافعي:

ِ
امللــوك ونفــيس
مهة
رهافة حس ورقة مشاعر ،فكتبوا فيه الكثري وقد مهــتي َّ

اخرتنا لك باقة أمل:

حممد مهدي اجلواهري:
ِ
ِ
تاح
فارج االنف ْ
إن يك ْن ُأ ْغل َق يو ٌم * لك ُ
مثلام تنقبض الورد ُة بعدَ ِ
االنرشاح
وأنفاس الصباح
لق
الصبا ال َّط ُ
ُ
ف ُيح ّيها ِّ

عبدالرمحن العشاموي:

ستار ظالم الليل سوف جياب

َن ْف ُس ُح ٍّـر ت ََرى ا َْل َ
ـذ َّلة َ ُك ْف َـرا

َأنَا ْ
إن ِع ْش ُت َل ْس ُت أعْدَ ُم ُقوتا

با
مت َل ْس ُ
َوإذا ّ
ـت أعْــدَ ُم َق ْ َ

ِ
بالقوت عمري
قنعت
وإذا ما
ُ
ِ
ــم َرا
أزور َز ْيـــدا َو َع ْ
َفل َم َذا ُ
مصطفى الغالييني :
إِن لآلمال يف ِ
أنفسنا * لذة ُ
تنعش منها ما َذبل

ِ
العيش واخلَطب اجللل
رحاب لذة حيلو هبا الصرب عىل * َغ َمرات
وتسقى بأضواء الصباح
ُ
املتنبي:
وسوف يبني الفجر ما كان خافي ًا
باب ال َت ْل َق َد ْه َر َك إالّ َغري ُم َ ِ
كتث
ويفتح من بعد التغ ّلق ُ
َ
ِ
وح َك ال َب ُ
وتشدو عصافري املنى بعد صمتها
دن
ما دا َم َي ْص َح ُ
ب فيه ُر َ
ور ما ُ ِ
وخيلع ثوب الشؤم عنه
س ْر َت بِ ِه
ُ
س ٌ
غراب َف َم ُي ُ
ديم ُ ُ
ِ
َوال َي ُر ّد َع َل َ
الشاعر أمحد مطر:
حل َز ُن
يـك ال َفائ َت ا َ
سوف أحياها ألَقصاها أبو الفتح البستي:
لو َب ِق َي ْت يل حلظ ٌة واحد ًة * َف
َ
بش ِ
وق َ
ُ
آخ ُذها َ
مأخوذ هبا * ُشكـر ًا َلِ ْن َم َّن فأعطاها دع املقـادير جتــري يف أعنتها
ُأ ِ
فــر ُغ ِمن ِذكْــري هبــا * مـا َي ُ
عل الن َ
وال تبيــتن إال خــايل البــال
ِّسيان ينَساها
ابن الرومي:
صابر
قاهر * فلذا قلبي عليه
َأميل فيه ليأيس
ُ
ُ
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ما بني غمضة عني وانتباهتها

يغري اهلل من حــال إىل حــال

 / 10ربيع اآلخر  /سنة (201هـ)
والدة وفاة السيدة فاطمة المعصومة بنت اإلمام الكاظم( Cعلى رواية)

 / 8ربيع اآلخر11( /هـ)
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