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قضية ورأي

هذا ما قتل علي
قال ابن أيب احلديد :عن ابن عباس أن علي ًا

علينا ،فإن عندنا ماالً نقسمه فيكم ،وال يتخ ّلف َّن أحدٌ

قطيعة أقطعها عثامنّ ،
وكل مال أعطاه من مال اهلل فهو

إال حرض إذا كان مسل ًام حر ًاُ ،
وأستغفر
أقول قويل هذا،
ُ

ُزو َج به النساء ،و ُف ِّرق يف البلدان لر َد ْدته إىل
وجدته قد ت ّ

قال شيخنا أبو جعفر( :وكان هذا أول ما أنكروه

خطب يف اليوم الثاين من بيعته باملدينة فقال« :أال إن ّ
كل

احلق القديم ال يبطله يشء ،ولو
مردود يف بيت املال ،فإن َّ

حاله ،فإن يف العدل سعة ،ومن ضاق عليه احلق فاجلور
عليه أضيق».

وكان ذلك يوم السبت إلحدى عرشة ليلة بقني
«وأقبلت ِ
الفتن كقطع
من ذي احلجة ،إىل أن قال:
ْ
حيمل هذا األمر إال ُ
ُ
أهل الصرب
الليل املظلم ،وال
والبرص والعلم بمواقع األمر ،وإين حاملكم عىل منهج

نب ّيكم ،ومنفذ فيكم ما ُأمرت به ْ
إن استقمتم يل وباهلل،

املستعان ،أال إن موضعي من رسول اهلل بعد وفاته

كموضعي منه أيام حياته ...،وأ ّيام رجل استجاب هلل

منكم عريب وال أعجمي ،كان من أهل العطاء أو مل يكن
اهلل يل ولكم» ،ثم ن ََزل.

من ّ
كلمه ،وأورثهم الضغن عليه ،وكرهوا إعطاءه

فلم كان من الغد غدا ،وغدا الناس
وقسمه بالسويةّ ،
لقبض املال ،فقال لعبيد اهلل بن أيب رافع كاتبه :ابدأ
ِ
باملهاجرين ِ
وأعط ّ
كل رجل ممّن حرض ثالثة
فنادهم

دنانري ،ثم ث ّن باألنصار فافعل معهم مثل ذلك ،ومن
حيرض من الناس ك ّلهم األمحر واألسود فاصنع به مثل
ذلك.

فقال سهل بن حنيف( :يا أمري املؤمنني! هذا غالمي

باألمس ،وقد أعتقته اليوم ،فقال :نعطيه كام نعطيك،

وللرسول ،فصدّ ق م ّلتنا ،ودخل يف ديننا ،واستقبل قبلتنا

فأعطى ّ
كل واحد منهام ثالث دنانري ،ومل يفضل أحدا

يقسم بينكم بالسوية ،ال فضل فيه ألحد
واملال مال اهللّ ،

أقول :هذا املستوى من العدل هيدم مصالح كثرية

فقد استوجب حقوق اإلسالم وحدوده ،فأنتم عباد اهلل،

عىل أحد ،وللمتقني عند اهلل غد ًا أحسن اجلزاء وأفضل
الثواب ،مل ْ
جيعل اهلل الدنيا للمتقني أجر ًا وال ثواب ًا ،وما

خري لألبرار ،وإذا كان غد ًا ـ إن شاء اهلل ـ فاغدوا
عند اهلل ٌ

عىل أحد) رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد :ج ،7ص 36

ألهل الدنيا ،فكان قتله قد فتح هلم أبواب الدنيا بال

مراقب.
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قطاف

شهر اخلري
ال بشهر اخلري ،أه ً
أه ً
ال بشهر الفضائل واملكارم ،يا كنز املتقيني ،يا رمحة للناس أمجعني ،اختصك اهلل
بالرمحات والربكات منّة وهدية من رب السامواتُ ،ت ْفت َُح فِيك أبواب السامء ،وتغلق أبواب النريان،
ّ
وتغل فيك مردة الشياطني ،وتزلف اجلنة للمتقني.
يبش أرجاء العامل باخلري وبالربكة ،اللهم أه ّله علينا باألمن
يفرح املؤمنون حيث هال ُلك يف السامءّ ،

واإليامن والسالمة والقبول والرضوان.

وتعود هذه الفرصة ثانية والدعوة تتجدد لضيافة الرمحن ،وأي تو ّدد منك سبحانك ،رغم الذنوب

واملعايص التي ارتكبناها طيلة السنة تدعونا إىل مائدة التوبة ،وتنري لنا طريق رضاك ،وتفتح مصاريع
اجلنةُ ،
وتزل العطايا ملن سألك وملن مل يسألك حتنن ًا منك ورمحة.

شقي ال
يغتنم هذه الفرصة ،وال جييب هذه الدعوة ،إلصالح ما أفسده الشيطان يف النفس
وأي ٍّ
ُ

وتغيريها نحو األفضل ،وهل فرصة لغسل الدرن وأوحال الذنوب مثل شهر رمضان؟

نعم هي فرصة  -ربام تكون أخرية  -لتغيري اإلنسان عباد ًة وسلوك ًا ُ
وخلق ًا ،فلندخل هذا الباب

الذهبي بعز ٍم وجدٍّ عىل تغيري أنفسنا وأحوالنا وعالقاتنا ،ونعقد اجلدَّ أيض ًا عىل االستمرار بعد شهر

رمضان.

صل ٌة جمانية باخلالق الغيور الودود اللطيف الرحيم ،ذاك الرب الذي ال تزيده كثرة العطاء إال جود ًا

وكرم ًا ،نعم هي صلة جمانية فليس هلا ثمن إال العزم واإلخالص ،وما أسهل العزم عىل التائبني ،وما
أحب اإلخالص إىل قلوب املتقني.

فالبدّ من أن يتحرك دافع التغيري الكامن يف النفس من خالل اإلرادة والعزيمة والعمل اجلاد عىل

التغيري ،ليس للتغيري فحسب ،بل لتكون نتيجته هي الباقية حتى بعد رمضان ،وهذا هو التغيري الذي
ِ
يوا َما بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم الرعد11:
حدّ ث به القرآن الكريم حيث يقول :إ َّن اهلل َل ُي َغ ِّ ُي َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى ُي َغ ِّ ُ
فلنغتنم شهر التغيري من أول أيامه ،ولنستغل ساعاته وحلظاته ،لننعم برضا خالقنا ،ولنفوز بخريي
الدنيا واآلخرة.
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قراءة في كتاب

مهج الدّ عوات ومنهج ِ
العبادات:
ََ َ ُ
َ
َُ ُ
هذا الكتاب من مؤ ّلفات السيد ابن طاووس

احليل ،وهو ريض الدين ،عيل بن موسى بن جعفر

بن طاووس ،املتوىف يف اخلامس من ذي القعدة سنة
 664هـ ،وهو من أحفاد اإلمام احلسن.

الكتاب شامل لألدعية واألحراز املرو ّية عن
النبي وأئمة الشيعة ،كام أنّه يذكر بعض ما نُقل عن
املجربات.
غري األئمة أيض ًا من ّ
بدأ السيد ابن طاووس ّ
كل موضوع بام روي عن
النبي وانتهى بام ورد عن اإلمام املهدي ،و ُيع ّقب
بام هو منقول عن غري أئمة الشيعة ،وكذلك احلال
فيام ينقله من األحراز عن املعصومني وأيض ًا أدعية

خصص بعض
وأذكار نقلها من كتب خمتلفة عنوهنا بعنوان (أدعية متفرقة) .ويف هناية الكتاب ّ

الفصول للحديث عن أوقات استجابة الدعاء وصفات الدّ اعي ...وغريها.

من روايات الكتاب (حدثنا أبو الفضل حممد بن عبد اهلل بن املطلب الشيباين قال حدثنا

حممد بن يزيد بن أيب األزهر البوشخي النحوي قال حدثنا أبو الوضاح حممد بن عبد اهلل بن زيد

النهشيل قال أخربين أيب قال سمعت اإلمام أبا احلسن موسى بن جعفر يقول التحدث بنعم
وحصنوا أموالكم بالزكاة وادفعوا
اهلل شكر وترك ذلك كفر فاربطوا نِ َعم ربكم تعاىل بالشكر
ّ
البالء بالدعاء ،فإن الدعاء جنة منجية ترد البالء وقد أبرم إبرام ًا) ص.218
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التنمية البشرية

َش ْه ُر َر َم َ
ضان املَُبا َرك وا ِإلرادة
القوة القابضة والباسطة
تُعدُّ عوامل تقوية اإلرادة من أهم العوامل وتقويتها ،وجعلها هي ّ
كل إنسان ،ويسعى هلا يف ّ
التي يبحث عنها ّ
كل فينا ،ألن معناها (نعم) أو (ال) ،وهي القوة
امليادين ،فتار ًة يبحث عن تقويتها يف دورات الكربى التي ال بدّ أن هتيمن عىل مشاعر اإلنسان
تنموية نظرية ،و ُأخرى يكتسب تقويتها من وعواطفه وغرائزه وشهواتهّ ،
لئل يتخلخل نظام
خالل برنامج تنموي عميل ،والطريقة األُوىل ال مملكة اإلنسان ،ويكون األمر بيد الشهوات

ّ
بالشكل املطلوب ما مل تقرتن والغرائز ،فتأخذه ذات اليمني وذات الشامل،
تكاد تؤيت ثامرها
السوي.
وييد عن الرصاط
بالطريقة الثانية.
َ
ّ
وال يقترص ّ
إِذ ًا يمكننا أن نقول :إن شهر رمضان املبارك
كلمنا هذا عىل مسألة اقرتان
النظرية بالتطبيق يف تنمية ِ
اإلرادة وبناء الذات هو من أهم الطرق واألساليب لتكوين اإلرادة

فحسب ،بل ال جتد عل ًام من العلوم ،وال نظرية وتقويتها ،وبيان ذلك من خالل ما ييل:
أوالً :إن الشهر املبارك هو سيلة لتقوية
من النظريات ،إِال وكان هذا الرشط الزم ًا له ،فال
تؤيت تلك النظريات دورها وثامرها إِال بإِخراجها البعد الروحي عىل البعد املادي يف اجلسم ،وحيدّ
إِىل حيز العمل والتطبيق.

من طغيان قوى النفس الغرائزية من ْ
أن تكون

ولو تأملنا قلي ً
ال يف األهداف والغايات التي هلا السلطة عىل العقل والروح ،فإن اإلرادة

شع من أجلها شهر رمضان املبارك لوجدنا أن عندما تستجيب لنداء السامء ،ومتتثل حلكم اهلل
ُ ِّ
وتتحمل
هذا الشهر الفضيل هو من قبيل الطريقة الثانية تعاىل باجتناب املحرمات واملفطرات،
ّ
التي يدخل فيها ِ
احلر ،فهو
اإلنسان َأكرب دورة تطويرية اإلمساك عن الطعام والرشاب يف شدّ ة ّ

وتنموية ِ
ّ
بالشكل الصحيح،
مؤش جيد عىل نشاط اإلرادة
إلرادته مدهتا ثالثون يوم ًا ،إذ أن
ّ

رصني لبناء الروح واإلرادة يف
اإلسالم حريص أشدّ احلرص عىل تربية اإلنسان وهو تأسيس
ٌ
بأعىل مستويات الرتبية والتهذيب النفيس ،فابتدع وجود اإلنسان ،إذ أن هذا الربنامج الرمضاين يعد
الطرق تلو الطرق ،واألساليب تلو األساليب ،البذر الذي سينتج ثمره بعد حني ،وهو الربنامج
ألجل أن يصل اإلنسان إىل كامله املنشود ،وهدفه الذي حيرر اإلنسان من قيود النفس وشهواهتا،

وأهم ما يمكن تنميته يف اإلنسان ألن البعد الروحي يف اإلنسان هو الذي يم ّثل
املحمود،
ّ
ليصل إىل تلك الغايات السامية هو تنمية اإلرادة قيمة اإلنسان ال غري ،وكام قال الشاعر:
6
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كم تَش َقـى بِخدمتِه
يا خاد َم اجلس ِم ْ
أتطلب الر ْبح فيمـا فيـه ُخ ُ
رسان
ُ
ِ
ْ
ْ
النفس
أقبل عىل
واستكمل فضائ َلها
ِ
ُ
إنسـان
بالنفس ال باجلس ِم
فأنـت
َ

ثاني ًا :إن الربنامج العبادي يف الشهر الكريم

من الواجبات واملستح ّبات واآلداب واألخالق

يم ّثل مقدّ مة كبرية من مقدمات التأسيس إلرادة

صحيحة وقويةّ ،
ألن اإلنسان املؤمن الذي
نفسه عىل اجلدول العبادي اخلاص طيلة
يربمج َ

الشهر الكريم كان منتظ ًام يف أدائه لذلك الربنامج

العبادي خلرج بنتيجة إجيابية ج ّيدة ،وألصبحت
لديه إرادة جدّ ية يف برجمة أوقاته وأعامله وفق
برنامج حياة صحيح.

املهم الذي يصنع
ثالثا :إضافة إىل العامل
ّ
املستحيل ،ويكرس قيود املوانع والعقبات ،وهو

صناعة العالقة احلقيقية مع املوىل تعاىل ،ألن املؤم َن
عندما يوثق رابطته باهلل عز وجل ،فإنه يكتسب

قوة إيامنه وإرادته منه تعاىل ،فقد ورد يف احلديث

يمهد نفسه لتنمية َم َلكَة
الشهر الفضيل ،فإنّه ّ
اإلرادة وتقويتها وتسليطها عىل مجيع أفكاره

لليشء كن فيكون ،أطعني فيام أمرتك أجعلك

الصالة يف ليايل وأيام الشهر املباركّ ،
فإن لديه

فقوة املؤمن إذ ًا من قوة اهلل تعاىل ،ومنه
ّ ،١٥٦ :١

وقراراتهّ ،
يقرر أن يقيض ما فاته من
ألن الذي ّ

إرادة ،ومن يتمكن من ختمة قرآنية واحدة
أو أكثر يف شهر رمضان فإن لديه إرادة ،ومن

يواظب عىل األدعية املستحبة يف أوقاهتا اخلاصة
فإن لدية إرادة ،فلو افرتضنا أن املؤمن طيلة

القديس عن اهلل تعاىل أنه قال( :يا ابن آدم أنا أقول

تقول لليشء كن فيكون) إرشاد القلوب للديلمي:

شهر اهلل منط َلق ًا لرسم
َيستمدُّ العون ،فليك ْن
ُ
املخ ّطط الصحيح حلياتنا ،ولتكن إرادتنا من إرادته

تعاىل ،واهلل هو القوي العزيز.
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عقيدتي

«َلو َك َان ِت اإلمارة ِفيهم
ك ِن ال َو ِصي ُ
َل َت ُ
َّةِبِهم»
ورد يف أخبار السقيفة أن األنصار اد َعوا
ألنفسهم اإلمام َة مقابل املهاجرين دون أمري

املؤمنني ،وملا بلغه ذلك قالَ « :ف َه َّ
ال
احت ََججتُم َع َل ِيهم :بِ َأ َّن َر ُس َ
ول اهللَِ و َّص
ِ ِ
او َز َعن ُم ِس ِيئ ِهم؟
بِ َأن ُي َس َن إِ َل ُمسنهمَ ،و ُيت ََج َ

احلجة عليهم؟
قالوا :وما يف هذا من ّ
فقالَ :لو كَان ِ
َت اإلمارة فِيهم َل َتك ِ
ُن
ِ
الوص َّي ُة ِبِم» رشح هنج البالغة،ألبن أيب احلديد
َ
املعتزيل :ج ،6ص172

هذا االحتجاج الذي صدر من أمري
املؤمنني رد ًا عىل األنصار جعله البعض
ٍ
ٍ
خاطئ وقال :النبي ﷺ أيض ًا
قياس
مادة

أوىص بأهل البيت فقالُ « :ا َذك ُِّرك ُُم اهلل
َ يف ِ
أهل َبيتي» إحقاق احلق وإزهاق الباطل ،نور

اهلل شوشرتی :ج،33ص ،123يقول صاحب
القياس :إن النبي أيض ًا أوىص بأهل
البيت فنحتج بنفس احلجة أن لو كانت

اإلمامة هلم مل تكن الوصية هبم ،كام قال أمري
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املؤمنني لألنصار.

نقول :هذا القياس غري صحيح ووصية

النبي باألنصار ختتلف عن وصيته بأهل
البيت من عدة وجوه:

ينصب األنصار وال ًة
األول :ألنه مل ّ

لألمة ،وال هداةً ،ثم أوىص هبم.

نصب منهم
أما أهل البيت ،فقد ّ
علي ًا إمام ًا يف آية :إِن ََّم َولِ ُّيك ُُم اهلل
ِ
ِ
ِ
يم َ
الص َل َة
ون َّ
َو َر ُسو ُل ُه َوا َّلذي َن آ َمنُوا ا َّلذي َن ُيق ُ
الزكَا َة وهم ر ِ
اك ُع َ
َو ُي ْؤت َ
وناملائدة 55:ويف
ُون َّ
َ ُ ْ َ
آيات أخرى.

(عيل ول ّيكم بعدي)
وقال:
ّ
األنوار ،العالمة املجليس:ج،33ص.53
ونصب احلسنني إمامني أيض ًا بقوله:
ّ
ِ
(الَ َس ُن َو ْ
ْ
إمامان
ي (أو ابناي هذان)
الُ َس ْ ُ
او َق َعدا) مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب:
قاما ْ
ج  ،٣ص .١٦٣
أه ِل َب ْيتِى
ويف أهل البيت قالَ « :م َث ُل َ
بحار

ك ََم َث ِل َس ِف ْين َِة ن ٍ
ُوح َم ْن َر ِك َبها نَجى
و َم ْن َ َ
ف َعن َْها َغ ِر َق» .إحقاق احلق و
ت َّل َ

إزهاق الباطل ،نوراهلل شوشرتی:

ج،1ص .54ثم

أوىص هبم بام هم حائزين عىل هذه املناصب.
أن يتمسكوا هبم ،ويتعلموا منهم ،وأن ال
يتقدموهم الخ.

ومل يكن هذا هو حال األنصار.

الثاين :إن الوصية بأهل بيته مل تكن

املراجعة  -املعنى الذي ذكرناه،

أنظر قول النبي...« :اين تارك

فيكم الثقلني :أوهلام كتاب اهلل ،فيه اهلدى

و النور ،فخذوا بكتاب اهلل و استمسكوا.
ّ
فحث عىل كتاب اهلل و رغب فيه ،من اتبعه
كان عىل اهلدى ،و من تركه كان عىل ضاللة.
ثم قال :و أهل بيتي ،أذكركم اهلل يف أهل
بيتي ،أذكركم اهلل يف أهل بيتي ،أذكركم اهلل يف

مطهرون من
بالتجاوز عن مسيئهم ،ألهنم ّ
ذلك بنص القرآن الكريم :إِن ََّم ُي ِريدُ اهللُ
لِي ْذ ِهب َعنْكُم الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
ت َو ُي َط ِّه َرك ُْم
ُ ِّ ْ َ ْ
َْ
ُ َ
َت ْط ِهري ًا األحزاب.33:

والوصية بأهل البيت فالنبي األكرم

عنها.

وعدم التقصري هبم ،فض ً
ال عن عدم اإلساءة

فال تصدر منهم إساءة ليويص بالعفو

أما األنصار فيمكن أن تصدر اإلساءة

منهم ،فيحتاجون إىل أن يويص النبي
ِ
مسيئهم.
بالعفو عن

أهل بيتي -ثالثا »..إحقاق احلق و إزهاق الباطل،

نور اهلل شوشرتی :ج،24ص178

إذ ًا اتضح الفرق بني الوصية باألنصار

قد أوىص برعاية مقام وحق أهل بيته،

إليهم.

عب بعبارةُ « :ا َذك ُِّرك ُُم اهلل يف
وألجل ذلك ّ

ِ
أهل َبيتي» .بمعنى اإلحسان إليهم ،ولزوم
رعاية ح ّقهم ،ومقامهم ،فهو يويص بعدم
اإلساءة إليهم ،ال أنه يويص بالتجاوز عن

مسيئهم.
ثالث ًا :يظهر جل ّي ًا من احلديث -عند
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نحن نقص عليك

ال ِّقاملائدة27 :
َ
وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َبأ ا ْبن َْي آ َد َم بِ ْ َ

ِ
َ
قابيـل
قتـل
املفسرون يف سـبب
اختلـف
ّ
ٍ
َ
أقـوال منهـا :مـا ورد يف الروايـة عـن
هابيـل على

لل :
سـليامن بـن خالـد قـال :قلـت أليب عبـدا َّ
ـم قتـل قابيل هابيـل؟ فقال:
( ...جعلـت فـداك فبِ َ
«يف الوصيـة ثـم» قـال يل« :يـا سـليامن َأ ّن اهلل تبارك
لل
وتعـاىل َأوحـى إىل آدم َأن يدفـع الوصية واسـم ا َّ
األعظـم إِىل هابيـل ،وكان قابيـل َأكبر منـه ،فبلـغ
ذلـك قابيـل ،فغضـب فقـالَ :أنـا َأوىل بالكرامـة

والوصيـة .فأمرمهـا آدم َأن يقربـا قربانـ ًا بوحي من
لل قربـان هابيـل فحسـده
لل إِليـه ،ففعلا فقبـل ا َّ
ا َّ

فأك ّلـت قربـان هابيل ـ وهـذه عالمة قبـول القربان

ـ وجتنبـت قربـان قابيـل ،وكان آدم غائبـ ًا عنهام
بمكـة ،خـرج إِليهـا ليزور البيـت .فقـال قابيل بعد

َأن احترق قل َبـه بنـار احلسـد :ال عشـت يـا هابيـل
يف الدنيـا ،وقـد تُق ِّبـل قربانُـك ،ومل ُيتق َّبـل قربـاين،
أحـق به ،فقـال لـه هابيل:
وتريـد َأن تأخـذ مـا َأنـا ُّ

ُ
قابيـل َ
مـا حـكاه اهلل تعـاىل يف اآليـة ،فشـدخ
هابيل
ٍ
بحجـر فقتلـه ،وكان سـبب قبـول قربـان َأحدمهـا
دون اآلخـرَ ،أن قابيـل مل يكـن زاكـي القلـب،
َ
وقـرب
هابيـل بأحسـ َن مالِه
وقـرب َأ َّ
خـس مالـهّ ،
ّ
و َأرشفـه ،و َأضمـر الرضا بحكـم اهلل تعـاىل ،فتُق ِّبل

قابيـل فقتلـه») نـور الثقلني ،الشـيخ عبد علي العرويس:

قربانه.
العبرة مـن القصةِ :
ِ
العبر يف اآلية كثيرة نقترص
على ذكـر واحـدة منهـا ،وهـي َأ ّن ّ
كل مـا جـرى

ماشـية ،فأخـذ مـن خير غنمـه زبـد ًا ولبنـ ًا ،وكان
قابيـل صاحـب زرع ،فأخـذ مـن َأخس زرعـه ،ثم

وعـدم الرضا بما قسـمه اهلل عز وجل ،فاحلسـد آفة
خطيرة ،جيـب على ّ
كل إِنسـان االبتعاد عنـه ،ألنه

ج  ،1ص .610

وتفصيـل القصـة بعدمـا طلـب منهما ابومهـا

تقديـم القرابين ذهـب هابيـل وكان صاحـب

صعـدا فوضعـا القربانني على اجلبل ،فأتـت النار،
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بين األخويـن ،هو بسـبب احلسـد يف قلـب قابيل،

صفـة ذميمـة هيلـك احلرث والنسـل.

نافذة على العالم

عادات عثمانية في رمضان
يتجولون يف األحياء ،ويدخلون عىل
 -1دفرت الذمم أو دفرت الديون :كان األثريا ُء العثامنيون يف شهر رمضان ّ

أصحاب ّ
حمال البقاليات التي تنترش يف أماكن خمتلفة ومتفرقة ،ويطلبون منهم دفرت الديون ،وخيتارون صفحات
ال عىل التعيني من أول الدفرت ،ووسطه ،وآخره بطريقة عشوائية ،ويطلبون من صاحب البقالية مسح الديون يف

تلك الصفحات بعد أن يقوموا بدفعها ،ومل يكن ا ُملدان يف هذه احلالة يعرف من الذي قام بقضاء دينه ،وال الدافع

كان يعرف عمن دفع.

مرة هدايا ،أو يقوم الكبار برشاء صيامهم
 -2صيام األطفال :كانت تعطى لألطفال الذين يصومون أول ّ

هبدف تشويقهم عىل الصيام ،أما األطفال الذين مل يكن باستطاعتهم صيام ّ
كل اليوم فيصومون فرتة معينة من
النهار وغالبا ما تكون من اإلمساك حتى وقت الظهرية حيث يتم تفطريهم من قبل ذوهيم ويقال لصيامهم هذا

-صيام القارب( -تكنه أوروجو).

 -3دفرت النرخ :بمجرد أن يقرتب شهر رمضان كان يتم حتديد أسعار املواد واخلبز وختفيضها والعمل عىل

عدم ارتفاعها ،ويتم تسجيل هذه األسعار يف وثائق يقال هلا (دفرت النرخ) أو دفرت األسعار كام يمكن أن نقول له
ّ
يتم املحافظة
حي بإيصال هذه الوثائق إىل البقالني ،وهبذا
الشكل كان ّ
دفرت محاية املستهلك ،و ُيؤمر العمدة يف كل ّ

تسوق مريح للفقراء ومحايتهم.
عىل انخفاض األسعار يف رمضان ،وخاصة أسعار املواد الغذائية ،وتأمني ّ

 -4دروس الطمأنينة والسالم :كانت هذه الدروس من أهم الفعاليات التي تقوم هبا الدولة العثامنية يف شهر

يتم تقسيم الدروس املعمولة يف أول ثامنية أيام أو عرشة أيام من قبل شيخ اإلسالم عىل عدد حمدد
رمضان ،وكان ّ
باملكرر ،أما العلامء املستمعون فيقال هلم
من العلامء ،ويتم البدء بتفسري آية من قبل العامل األكفأ ويسمى هذا العامل
ّ
املخاطبون ،وكان السلطان أيضا ورجال الدولة يشاركون فيها من دون أي متييز عن اآلخرين وجيلسون أمام

املكرر عىل ركبهم ،وتتخ ّلل هذه الدروس يف أجواء مليئة باألسئلة واألجوبة بني املكرر واملخاطبني.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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عناقيد
املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

صيام املريض
يعيش المسلمون هذه األيام الرمضانية المباركة،
ممن كان ينتظرها،
التي كنّا ننتظرها بفارغ الصبر ،وأنا ّ
صحي
أصبت بعارض
ولكن مع األسف الشديد
ُ
ّ
استوجب إجراء عملية جراحية لي ،وقد أحزنني
ِ
بعض
ذلك جدّ ًا ،ألنني بإجرائها سوف يفوتني صيام
أيام الشهر المبارك ،وأنا طريح الفراش ،وربما بعيد ًا
عن أجوائه التع ّبدية ،ففي خطبة لرسول الله،
قال فيها..« :فاِن ّ
الشقي من ُحرم غفران الله في هذا
الشهر العظيم »..الوسائل،الحر العاملي :ج،10ص،313
الهم
علي ّ
لعد ِم صيا ِم أيامه وقيام لياليه ،فكان بادي ًا َّ
والكدر بسبب ذلك ،وفي أثناء هذا عادني أخوتي
وبعض األصدقاء.
فقال أحد أصدقائي والحظ وجهي يعلوه ال َكدَ ر:
ال تبتئس فقد بشرنا الطبيب بأن حالتك سوف
تتحسن بعد العملية.
ّ
فقلت له :ليس بسبب إجراء العملية ونتائجها بل
بسبب فوات األيام الرمضانية وبركاتها وأنا ال حول
لي وال قوة بإدراكها ونيل ثوابها.
فقال أخي وهو من بين الحاضرين :قال تعالى:
َ أياما معدُ ود ٍ
ات َف َم ْن ك َ
يضا َأ ْو َع َلى َس َف ٍر
َان ِمنْك ُْم َم ِر ً
َّ ً َ ْ َ
َف ِعدَّ ٌة ِم ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر ..البقرة ،184:فانت معذور على
معنى اآلية الكريمة.
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فقلت :أرجو من الله ذلك ،وإني حاولت مع
فرفض
الطبيب تأجيل إجراء العملية بعد شهر رمضان َ
لئال تتدهور حالتي الصحية.
فقلت ألخي -وكان رج ً
ال متفقه ًا  :-إذا كان هناك
رخصة من الطبيب فهل يجوز تأخيرها؟
قال أخي :يجوز ذلك بال إشكال.
فقلت له :وإن ُأ ِ
يت العملية مع الرخصة بجواز
جر ْ
تأخيرها بعد شهر رمضان ،فما حكم اإلفطار بسببها؟
قال أخي :إفطارك صحيح ،وتقضي األيام التي
أفطرتَها بعد الشهر الكريم.
علي كفارة؟
فقلت ألخي :وهل ّ
قال أخي :ال كفارة عليك.
فقال أحد أصدقائي ألخي :بمناسبة كالمنا هذا ،ما
هي مف ّطرات الصيام؟
فقال أخي :المفطرات هي:
ّ
االكل والشرب.
 تعمد تعمد الكذب على الله ورسوله ،واألئمةالمعصومين(على األحوط وجوب ًا).
ال أومفعوالً
 تعمد (الجماع) في القبل أو الدبر فاع ًبه.
 تعمد االستمناء بأ َّية صورة من الصور. -تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر.

فقال صديقي :أحيانا يضطر اإلنسان إلى إخراج
المني من غير موضعه المعتاد ألغراض طبية ،بسحبه
بمحقنة مثال ،فما حكمه؟
قال أخي :ذلك ليس من المفطرات.
فقال صديقي :وما المفطرات األخرى؟
تعمد اِدخال الغبار أو الدخان الغليظين
قال أخيّ :
وتعمد القيء،
إلى الحلق (على األحوط وجوبا)،
ّ
وتعمد االحتقان بالسوائل.
ّ
فقال صديقي :تستعمل بعض النساء -في الليل-
في شهر رمضان العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية
لكي يتسنى لها صيام الشهر المبارك من دون انقطاع،
فما حكم صيامها؟
قال أخي :صومها صحيح.
قال صديقي :وماحكم الحامل المقرب الذي يضر
الصوم بها أو بحملها؟
قال أخي :عليها القضاء والفدية.
قال صديقي :وما مقدار الفدية؟
قال أخيُ :مدٌّ من طعام ،أي ما يعادل ثالث أرباع
الكيلو.
وقال صديقي :والمرضعة قليلة اللبن إذا أضر بها
الصوم أو بالولد؟
قال أخي :تفطر ،وعليها القضاء والفدية ،وال فرق

في المرضعة أن يكون الولد لها أو لغيرها ،و(األحوط
لزوم ًا) االقتصار على صورة انحصار اإلرضاع بها.
فقال صديقي ألخي :لو فرض الطبيب على أخيك
نظام ًا غذائي ًا أو دوائي ًا معين ًا يتنافى مع الصيام؟
قال أخي :يفطر ،أذا كان ترك ذاك النظام يؤدي الى
ضرره.
قال صديقي :وما حكم القطرة التي توضع في
العين أو األذن ويظهر طعمها في الحلق؟
تضر بصحه الصوم.
قال أخي :ال ّ
فقال صديقي :وحكم الزرق باإلبر داخل العضلة
أو الوريد ،وما يسمى بالمغذي؟
قال أخي :ال يبطل الصوم ،وان كان على األحوط
استحباب ًا االجتناب عن المغذي .
فقال صديقي :وحكم البخاخ الذي يستخدمه
مرضى الربو؟
قال أخي :ال يضر بالصوم أذا كانت المادة التي
يبثها تدخل المجرى التنفسي دون مجرى الطعام
والشراب.
فقال صديقي :وما حكم الذي يصل إلى الحلق عن
طريق االنف؟
أجاب أخي :يفسد الصوم كالذي يدخل الحلق عن
طريق الفم تمام ًا.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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أي بني

شهر رمضان وصلة األرحام
َح َّث الدين اإلسالمي عىل رضورة صلة
...و ُأو ُلو ْالَ ْر َحا ِم
األرحام ،قال تعاىل:
َ
َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو َ ٰل بِ َب ْع ٍ
ض  ...األنفال.75 :
وقال عز وجل... :ا َّت ُقوا َر َّبك ُُم ا َّل ِذي
سو ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها َز ْو َج َها
َخ َل َقك ُْم م ْن َن ْف ٍ َ
َو َب َّث ِمن ُْه َم ِر َج ًال كَثِ ًريا َونِ َسا ًء َوا َّت ُقوا اهلل ا َّل ِذي
ون بِ ِه َو ْالَ ْر َحا َم إِ َّن اهلل ك َ
ت ََسا َء ُل َ
َان َع َل ْيك ُْم َر ِقي ًبا
النساء.1 :

وجاء عن موالنا الصادقَ ع ْن آ َب ِائ ِه،
ِ ِ
ِ
(و َم ْن
َع ِن النَّبِ ِّي ـ ِف َحديث ا َْلنَاهي ـ َق َالَ :
ح ُه،
َم َشى إِ َل ِذي َق َرا َب ٍة بِنَ ْف ِس ِه َو َمالِ ِه لِ َي ِص َل َر ِ َ
َأ ْع َطاه اهلل َع َّز و ج َّل َأجر ِمائ َِة َش ِه ٍ
يدَ ،و َل ُه بِ ّ
كل
َ َ
ُ
َْ
ف َح َسن ٍَةَ ،و ُ ِم َي َعنْ ُه َأ ْر َب ُع َ
ُخ ْط َو ٍة َأ ْر َب ُع َ
ون
ون َأ ْل َ
ف سي َئ ٍة ،و رفِع َله ِمن الدَّ رج ِ
ات ِم ْث ُل َذلِ َك،
َأ ْل َ َ ِّ َ ُ َ ُ َ َ َ
َو ك َ
َان ك ََأن ََّم َع َبدَ اهلل َع َّز َو َج َّل ِما َئ َة َسن ٍَة َصابِر ًا
ُمْت َِسب ًا) وسائل الشيعة ،احلر العاميل:ج ،9ص.412
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هذا فض ً
ال عن اآلثار االجتامعية والنفسية

لصلة األرحام أبرزها :التالحم األرسي
والعائيل ،والشعور بالراحة النفسية ،وهو
ما ينعكس إجياب ًا يف صناعة أجواء اجتامعية

متامسكة.

ويف املقابل فإن قطيعة الرحم هلا آثارها

السلبية السيئة باإلجتاه املعاكس ،لذا ورد النهي

عن قطيعة األرحام يف الرشيعة املقدسة قال
تعاىلَ ﴿:ف َه ْل َع َس ْيت ُْم إِ ْن ت ََو َّل ْيت ُْم َأ ْن ُت ْف ِسدُ وا ِف
ْالَ ْر ِ
ض َو ُت َق ِّط ُعوا َأ ْر َحا َمك ُْم﴾ حممد.22 :
دخ ُل َ
وعن نب ّينا الكريمَ « :ثالث ٌة ال َي ُ
ون
دمن َخ ٍر ،وم ِ
ِ
دم ُن ِس ٍ
حر ،وقاطِ ُع َر ِح ٍم»
جلنَّ َةُ :م ُ
ُ
ا َ
اخلصال ،الشيخ الصدوق :ج  ،1ص .179

هذا باختصار بالنسبة اىل صلة الرحم بصورة

عامة ،أما خصوص شهر رمضان املبارك

فتتأكّد فيه الطاعات ويشتدّ فيه النهي واملنع

املحرمات من الذنوب واآلثام ،فينبغي
عن
ّ
للمؤمنني الرتكيز عىل هذه الطاعة ،وجتاوز ّ
كل
ما قد يؤ ّدي إىل القطيعة والتدابر ،فهذا الشهر
املبارك فرصة سانحة لصلة األرحام ،وتقوية
األوارص العائلية ،وحل اخلالفات بالتواصل

والتزاور ،واملبادرات األرسية والعائلية مطلوبة

بنفسها فكيف هبا يف شهر اهلل وشهر الطاعة،
فدعوة عىل إفطار تزيل الكثري من الشحناء

والبغضاء يف حال وجود خالفات ،وترطب

أجواء الوفاق ،وتقوي اللحمة العائلية يف حال
عدم وجود خالفات داخلية.

فينبغي عىل الصائم إحداث تغيري حقيقي

يف التواصل العائيل يف هذا الشهر ،دون أن

تشغله اهلموم واألعامل اليومية عن وصل
األقارب واألرحام ،وأقل ما تصدق عليه

الك ّليني :ج  ،3ص .398

وعن اإلمام الصادقِ :
ح َك َو َل ْو
«ص ْل َر ِ َ
ٍ
ِ
بِ َ ٍ ِ
َف
الر ِح ُم ك ُّ
ش َبة م ْن َماءَ ،و َأ ْف َض ُل َما ت َ
ُوص ُل بِه َّ
ْ
ْالَذى َعن َْها» نفس املصدر :ج  ،2ص .159
َت األُ َس يف جمتمعنا اليوم
أقول :بات ْ
-نتيجة للفهم اخلاطئ للحياة -تعاين من

عدم التامسك وتشتّت األهداف يف األرسة
الواحدة ،واالختيارات اخلاطئة ،فليس مثل

شهر رمضان لتعود العائلة املسلمة إىل االلتئام
والتوافق وتوحيد اجلهود والتعاون لقيام حياة

أرسية بنّاءة وف ّعالة يف املجتمع ،والتغيري نحو
غد مرشق معطاء ،وهو تغيري مطلوب يف ظل
إرهاصات االبتعاد والتقاطع التي تعصف

بمجتمعنا اليوم.

الصلة هو السالم ،ورد ذلك عن النبي:
ِ
ُم َو َل ْو بِالت َّْس ِلي ِم» الکافی ،الشيخ
«ص ُلوا َأ ْر َحا َمك ْ
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القوارير

رفقًا َ
وارير
بالق َ
ما إن تستبشر الناس بدخول هالل شهر
رمضان حتى يبدأ نمط الحياة بالتغ ّير بنسبة
كبيرة ،فترى أن السلوكيات واألخالق تتغير
نحو اإليجاب ،ألن روحية الشهر المبارك تُلقي
بظاللها على الصائمين ،وتضفي عليهم السكينة
والطمأنينة والراحة النفسية ،وهذا ما يلمسه ّ
كل
مسلم في صيامه ،فهو شهر التغيير ح ّق ًا.
لكن بعض الناس  -وخصوص ًا بعض
الرجال  -يتحولون في الشهر الفضيل إِلى قطعة
مشتعلة من النار في بيته وبيئته ،وال يتحملون
أبسط األمور التي يتعرضون لها في شهر رمضان
المبارك ،فترى أنهم ينفعلون من نوع طعام
ال يرغبونه ،أو أك ّلة لم ترق لهم ،أو تأخير في
الطبخ واإلعداد ،فينفجرون في ساعة اإلفطار
التي هي من أكرم الساعات عند الله تعالى،
ألنها ساعة إجابة الدعاء وقبول الصيام وفرحة
الصائمين ،فيشتمون نسائهم ،أو يضربونهن ،أو
يصل الحال إلى الطالق ربما! فأي معنى يعطونه ص.٥٦٩
وأخير ًا :من أكثر األعمال التي يعذب عليها
لشهر رمضان بتصرفاتهم وسلوكياتهم هذه؟
وهل جزاء إحسان المرأة وتعبها لساعات طوال الرجل في قبره هي سوء خلقه مع عياله!
في إعداد الطعام وتجهيزه للعائلة وهم بين نائم
متنعم بنومته ،أو جالس يتفرج على التلفاز؟
فينبغي على الرجال أن يعينوا نسائهم

ويغيروا عاداتهم السيئة من خالل ما يلي:
 -1مشاركة األم والزوجة في إعداد الطعام
وغيره ولو بالقليل ،فعن رسول الله قوله
لعليَ « :ما ِم ْن َر ُج ٍل ُيعي ُن امرأ َت ُه في بيتِها إِالّ
ٍّ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َان َل ُه بِ ّ
ك َ
كل َش ْعرة َعلى َبدَ نه عباد ُة َسنَة ،صيا ُم
َهارها وقيام ِ
ن ِ
ليلها ،و َأعطا ُه الل ُه تَعالى من ال َّث ِ
واب
ُ
ِ
قوب،
م َثل َما َأعطا ُه َّ
َّبي ،و َي ْع َ
الصابري َن داو َد الن َّ
ِ
َوعيسى »جامع األخبار :ص276
 -2تبديل األخالق واآلداب السيئة
مع البيت والزوجة إلى األفضل ،فعن النبي
َّاس! َم ْن َح َّس َن ِمنْك ُْم فِي َه َذا
األكرمَ « :أ ُّي َها الن ُ
َان َله جواز ًا َع َلى الصر ِ
َّ
اط َي ْو َم ت َِز ُّل
الش ْه ِر ُخ ُل َق ُه ،ك َ ُ َ َ
ِّ َ
ِ ِ
فيه األَ ْقدَ ا ُم» وسائل الشيعة ،الحر العاملي :ج،7ص227
 -3إسماع الزوجة ّ
كلم ًا طيب ًا إذا لم تكن
قادر ًا على المساعدة والعمل ،فعن رسول
ِ
الر ُج ِل
للمرأة إِني ُأ ِح ُّب ِك ال
اللهَ « :ق ْو ُل َّ
ِ
ن َق ْلبِها َأ َبد ًا» الكافي ،الشيخ الكليني :ج ،٥
هب م ْ
َي ْذ ُ
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طب وتكنولوجيا

هناك حلفاء لنا ضد العطش

الماء وهو س ّيد المشروبات وال يمكن تعويضه

الكثير من الملح على الطعام ،واالبتعاد عن

لتر منه يومي ًا ويفضل تناول الماء المحتوي على

والمخ ّلالت؛ ويفضل استبدال قطرات من

بمشروب آخر وينصح الخبراء بتناول لتر ونصف
األمالح المعدنية لتعويض ما يفقده الجسم من

التعرق.
األمالح ،خاصة في عملية ّ

والحلفاء اآلخرون ،السوائل بجميع أنواعها

خصوص ًا المشروبات وعصائر الفواكه الطبيعية
المرطبة.

وهناك لصوص يسرقون ماء الجسم ملح

الطعام األطعمة واألغذية المالحة تزيد من
حاجة الجسم إلى الماء؛ لذا ينصح بتجنب وضع

األطعمة شديدة الملوحة ،كاألسماك المالحة
الليمون بدال من الملح على السلطة ،فهي تعمل
على تعديل الطعم.

كذلك البهارات والتوابل واألغذية المحتوية

كميات كبيرة
على نسبة كبيرة منها تتطلب شرب ّ

تمتص
من الماء بعد تناولها ،ألن هذه األطعمة
ّ
الماء أثناء تناولها من البلعوم والفم والمعدة؛
محدثة جفافا في الجسم ،ومن ثم اإلحساس

بالعطش.

ّ
صحة القلب يف رمضان
زيت الزيتون :أفضل أنواع الدهون لصحة اإلنسان هي الدهون
األحادية غير المشبعة ،مثل زيت الزيتون البكر ،الزيتون،
األفوكادو ،اللوز والفستق .وينصح باستخدامها يوم ًيا بكميات
معتدلة في ّ
كل وجبة غذائية .وفي المقابل ،من المهم تجنب
الزبدة ،الميونيز والكميات الكبيرة من الزيوت النباتية األخرى
مثل زيت الذرة والصويا.
الحبوب الكاملة :تناول الحبوب الكاملة في أطباق رمضان،
إذ أن استهالكها له عالقة بالوقاية من أمراض القلب واألوعية
الدموية .وتشمل الحبوب الكاملة :األرز البني ،القمح ،البرغل،
المعكرونة المصنوعة من طحين قمح كامل ،الشعير والشوفان.
ويمكن استخدام الحبوب الكاملة في مختلف األطباق العربية.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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مساحة ود

من طرائف الفقهاء أنهم يقولون:
يأكل لحم ًا ّ
إذا حلف الرجل ال ّ
فأكل سمك ًا لم يحنث فإذا اعترض عليهم معترض بأن الله تعالى

سماه لحم ًا قالوا إن األمر مبني على العادة وعادة الناس إذا ذكر اللحم على إطالقه ال يفهم منه

السمك قالوا :أال ترى أنه لو حلف ال يركب داب ًة فركب كافر ًا ال يحنث وإن سماه الله دابة في قوله:

يخرب بيت ًا
خرب بيت العنكبوت ال يحنث بيمينه ال ّ
«إن شر الدواب عند الله الذين كفروا» وكذا لو ّ

وكذلك األلية وشحم البطن ليسا بلحم ألنهما ال يستعمالن استعمال اللحم وال يتخذ منهما ما يتخذ

من اللحم وال يسميان لحم ًا عرف ًا.
قطرة في عين الحمار:

ٌ
داس رجله حمار إلى طبيب
ذهب
مريض َ

وكان الطبيب مشغوالً وشارد الفكر وبعد أن

أعطاه الدواء قال له الطبيب ْ
خذ قطرتين أربع
مرات في اليوم :فدهش المريض وسأله :ولكن
دكتور :أن ِرجلي تؤذيني الن داسها الحمار !

فقال الطبيب :نعم ،نعم ،القطرة تقطرها في

عين الحمار حتى ال يدوس رجلك مرة أخرى.
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الطبيب يكره التشاؤم:

كان الطبيب متفائال يكره التشاؤم حتى إنه

ثار على ممرضة أحد زبائنه عندما قالت عنه:
إنه مريض ،وقال لها :ال يا ابنتي قولي إنه
يظن أنه مريض  .ألنه ال يوجد ما يثبت أنه

مريض فعال ..

وفي اليوم التالي :اتصلت الممرضة

بالطبيب ،وقالت له :إن السيد الذي كان يظن

باألمس أنه مريض ،يظن اليوم أنه توفي !!

