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إقامة البناء األرسي يتطّلب إجياد متاسك وترابط 
يف  سائدة  واملودة  املحبة  تكون  وأن  أفرادها،  بني 
أجوائها، ألن العالقات اجليدة القوية واملتينة تعكس 
عامل  يف  وتضعها  األرسة،  تلك  عىل  إجيابياهتا  مجيع 
بني  أخرى  لعالقات  أساس  ويؤّسس  ومؤثر،  دافئ 
األقارب  ومجع  هبا،  املرتبطة  األرس  وبقية  األرسة 

ليكون هناك هدف أوسع وأمجل للحياة.
ولكن الواقع خيرنا بغري هذه املعطيات،فقد ساد 
بني  اخلالفات  كثرة  األخرية  اآلونة  يف  جمتمعنا  يف 
الواحدة، واألرس األخرى  أفراد األرسة  العديد من 
يف  املادية  واألمور  املصالح  تدخل  فعندما  كذلك، 
احلقيقي،  حجمها  من  أكرب  بحجم  العائلة  برنامج 
عن  نسمع  ما  وكثريا  املتينة،  العالقات  تكرس  فإهنا  
لسنوات  وهتجرهم  أقارهبا  زيارة  عن  متتنع  عائالت 
أخرى،  شخصية  ومصالح  مادية،  ألسباب  طويلة، 
واالجتامعي  املادي  املستوى  اختالف  يكون  وربام 
مهاًم  عاماًل  النسب؛  يف  متقاربتني  أرستني  بني 
للتقاطع بينها، وكثري من العائالت تضع يف احلسبان 
فتقطع  أقارهبا  وبني  بينها  االجتامعية  الفوارق  هذه 
إىل  بالشخص  اخلالفات  تدفع  قد  بل  عنها،  الزيارة 

الشعور بالرغبة يف االنتقام وإحلاق األذى بأرحامه، 
وأقرب الناس إليه، بسبب أمور تافهة، ووصل احلد 
بالبعض، ونتيجة للضغوط األرسية التي ال يتحملها 
البعض ومقدار األذى بني بعض األقارب أصبحت 

املحاكم ملجأ أخريا هلم.
 البيت بأهل  االقتداء  أفضل  اليشء  نقول 
واإلحسان  والصفح  التسامح  يف  صفاهتم  وتقمص 
التي  األساسية  األخالقية  الفضائل  من  هي  التي 
يف  وخصوصًا  واالجتامعي،  األرسي  البناء  يف  تؤثر 
عالقات األقارب . . فليس من املقبول عرفًا ورشعًا 
أن يعيش بعض الناس أغلب حياته يف خصومة مع 
حمارمه، ويبقى متزمتًا ال ينسى اإلساءة التي وقعت 

عليه ربام منذ سنوات.
كيف نبتعد عن خلق اهلجر واملقاطعة؟ 

 البيت أهل  أخالق  باتباع  ذلك  يكون 
واالقتداء بسريهتم، فهم األسوة احلسنة لكل إنسان، 
وأن حيارب اإلنسان  نفسه يف شهوات الغل والرشه 
وُبغض الطرف اآلخر؟ ويغرس يف سلوكياته أخالق 
السامحة والصفح اجلميل، وقبول االعتذار، والصرب 

عىل مكاره األقارب؟ 

اخلالفات بني األقارب

قضية ورأي
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َك فِيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن  تسمى اآلية )61( من سورة آل عمران بآية املباهلة، و هي: ﴿َفَمْن َحاجَّ
َلْعنَة اهلل  َفنَْجَعْل  َنْبَتِهْل  َوَأْنُفَسُكْم ُثمَّ  َوَأْنُفَسنَا  َوَأْبنَاَءُكْم َونَِساَءَنا َونَِساَءُكْم  َأْبنَاَءَنا  َنْدُع  َتَعاَلْوا  َفُقْل  اْلِعْلِم 

َعىَل اْلَكاِذبنَِي ﴾ آل عمران: 61
فتشاور  اإلسالم،  إىل  َنجران  أهايل  فيه  دعا  َنجران،  أسقف  حارثة"  "أيب  إىل  كتابًا   النبي كتب 
الرسول  ملقابلة  علامئهم  و  نجران  كبار  من  وفٍد  إرسال  إىل  األمر  وآل  قومه  من  مجاعة  مع  حارثة  أبو 
نتيجة،  إىل  يصلوا  ومل   النبي والتقوا  املدينة  فوصلوا  معه،  التفاوض  أو  االحتجاج  و   األعظم
عندها أقرتح عليهم النبي املباهلة ـ بأمر من اهلل ـ فقبلوا ذلك واتفقوا عىل اليوم الرابع و العرشين  من 

شهر ذي احلجة السنة العارشة للهجرة.
ويف اليوم املوعود عندما شاهد وفد نجران أن النبي قد اصطحب أعّز اخللق إليه وهم عيل بن 
أيب طالب و ابنته فاطمة و احلسن و احلسني، و قد جثا الرسول عىل ركبتيه استعدادا للمباهلة، 
فانبهر الوفد بمعنويات الرسول و أهل بيته، و بام حباهم اهلل تعاىل من جالله و عظمته، فقال 
هلم أبو حارثة: )إين ألرى وجوهًا لو سألوا اهلل أن يزيل جباًل ألزاله هبا، فال تباهلوا، فال يبقى عىل وجه 

األرض نرصاين إىل يوم القيامة( فرتاجعوا وصاحلوا النبي
ويستحسن للمؤمن أن ينتفع من هذه احلوادث والكرامات النبوية، ليستنري هبا يف درب احلياة فيباهل 
نفسه عىل عهد اهلل تعاىل بالطاعة واالنقياد إىل املنهج القويم، الذي جاء به هذا الدين من مجيع النواحي 
الرشعية واالجتامعية واألخالقية وغريها، والثبات عىل السبيل الناصع والطريق الواضح يف حّب أهل 
البيت والطاعة هلم، وأن ال يرىض املؤمن من نفسه غري ذلك عهدًا يعاهدها عليه وُيلزمها به صدقًا 

وعدالً.

املباهلة: كرامة ومنهج حياة

قطاف

َشباُبَك َرْأُس َمالَِك
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بابويه  بن  احلسني  بن  عيل  بن  حممد  أّلفه  كتاب  اخلصال 
القّمي، املشهور بالشيخ الصدوق)ت381هـ(، من أشهر فقهاء 
وحمدثي الشيعة، رّتب الكتاب ترتيبًا عىل نظام عددي متدّرج، مل 
يسبق للمحدثني قبله ومعارصيه اختيار هذا النظام يف التأليف.
يتحّدث الشيخ الصدوق عن سبب تأليف الكتاب، فيقول:

)أما بعد فإين وجْدت مشاخيي وأساليف - رمحة اهلل عليهم 
كتاب  تصنيف  عن  وأغفلوا  كتبًا  العلم  فنون  يف  صنفوا  قد   -
املحمودة واملذمومة، ووجدت  اإلعداد واخلصال  يشتمل عىل 
يف تصنيفه نفعًا كثريًا لطالب العلم، والراغب يف اخلري، فتقّرْبت 
إىل اهلل جّل اسمه بتصنيف هذا الكتاب طالبًا لثوابه، وراغبًا يف 
الفوز برمحته، وأرجو أن ال خييبني فيام أملته ورجوته منه بتطوله 

ومنه، إنه عىل كل يشء قدير( اخلصال:ص1.
حمتويات الكتاب

تتنّوع مواضيع اخلصال، من تبيان ألحكام احلالل واحلرام واملسائل األخالقية، إىل غريها مما حيتاجه 
الفقيه واألديب واملؤّرخ واملفرّس والواعظ، وهو مشتمل عىل ألٍف ومئتني ومخسة ومخسني حديثًا.

عناوين الفصول
بدأ الشيُخ الكتاَب بباب "الواحد". وعند وصوله إىل الرقم "أربعمئة"، كان عنوان الباب: )َعّلم أمرُي 
املؤمنني أصحاَبه يف جملٍس واحٍد أربَعمئِة باٍب مِمّا يصلح للمسلم يف دينه وُدنياه( اخلصال:ص635، وقد 

استغرق 27 صفحة، يف حديٍث اشتمل عىل علوٍم يف قضايا كثرية وشؤون متنّوعة.
أعقَب ذلك رواياٌت فيها أعداٌد ما بعَد األلف، لينتهَي الكتاب إىل الصفحة 652، وقد حوى آالفًا 
ة آليات الكتاب العزيز، واملبّينة ألحاديث رسول اهلل وُسننِه الرشيفة،  من الروايات الرشيفة امُلفرسِّ
وامُلْدِرجِة ملئات املسائل الفقهّية واالجتامعّية والطّبية واألخالقّية والعلمّية والعقائدّية.. وغري ذلك، وتم 

توزيع كتاب اخلصال عل ستٍة وعرشين )26( بابًا، وُعنِونت بحسب األرقام،

قراءة في كتاب

اخلصال
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وصايا  إحدى  من  مقتبس  مقالتنا  عنوان    
يف  جاء  والتي   ،الغفاري ذر  أليب   النبي
: اِغَتنِم مَخسًا َقْبَل مَخٍْس: َشباَبَك  نصها: )يا َأبا َذرٍّ
َوِغناَك  َسَقِمَك،  َقبَل  َتَك  َوِصحَّ َهَرِمَك،  َقبَل 
َقبَل  َوَحياَتَك  ُشغِلَك،  َقبَل  َوَفراَغَك  َفقِرَك،  َقبَل 

َموتَِك( بحار األنوار: ج 77، ص 74. 
تعترب هذه املضامني العالية من وصايا التنمية 
البرشية اإلسالمية التي أّسس هلا رسول اإلنسانية 
البرشية  التنمية  هبا  سبق  والتي   ،حممد نبينا 
هي  اإلسالمية  البرشية  التنمية  إن  بل  املعارصة، 
واألخروية  الدنيوية  للنجاحات  تؤسس  تنمية 
التنمية  إن  إذ  معًا،  الدارين  سعادة  وحتّقق  معًا، 
البرشية اإلسالمية تنّمي طاقات اإلنسان يف كافة 
النجاح  حتقيق  عىل  تنميتها  تقترص  وال  النواحي، 
ألّن  ذلك،  شابه  وما  واالقتصاد  املال  ميادين  يف 
كالكتاب   - اإلسالمية  البرشية  التنمية  مصادر 
عىل  حتّثان   - املطهرة  املعصومة  والسنة  العزيز 
اإلنسانية،  سمّو  إىل  وإيصاله  اإلنسان  تطوير 
وتبّث  العالية،  واملنطق  التعقل  درجة  إىل  ورفعه 
فيه روح التأمل والتفكر يف كل يشء، وفوق كّل 
يف  تزرع  اإلسالمية  البرشية  التنمية  فإن  ذلك، 
النورانية،  وتعاليمه  اإليامن  معاين  اإلنسان  قلب 
فلو تصّوْرنا فشل كّل يشء يف حياتنا فال نستطيع 

يبتني  التي  أن نتصور فشل اإليامن، ألن األسس 
جمّرد  وليست  إهلية،  واقعيٌة  أسٌس  اإليامن  عليها 
السالح  هو  اإليامن  أن  ثم  برشية،  تصّورات 
الرصاع  ساحات  يف  مهّمته  تنجح  الذي  الوحيد 
يف  النجاة  سفينة  هو  إذ  واخلارج،  النفس  مع 
عامل  أهم  وهو  البرشي،  الفكر  أمواج  تالطم 
َمن  تعاىل:  قال  والسكينة،  والطمأنينة  للسعادة 
ن َذَكٍر َأو ُأنَثٰى َوُهَو ُمؤِمن َفَلنُحِيَينَُّه  احِلًا مِّ َعِمَل َصٰ
َكاُنوْا  َما  بَِأحَسِن  َأجَرُهم  َوَلنَجِزَينَُّهم  َطيَِّبة  َحَيٰوة 

َيعَمُلوَن النحل: 97.
التعرفة املوجزة عن دور اإليامن    وبعد هذه 
وصية  إىل  نرجع  البرشية،  التنمية  يف  واإلسالم 
منها  ونأخذ   ،الغفاري ذر  أليب   النبي
من  بيشء  عندها  نقُف  كي  فقط،  األوىل  الفقرة 
األخرى  الفقرات  وُنرجئ  وااللتفات،  التفصيل 

إىل األعداد القادمة إن شاء اهلل تعاىل.
اِغَتنِم مَخسًا   : َذرٍّ َأبا  »يا   :قال رسول اهلل  
الفقرة  هذه  يف  َهَرِمَك«،  َقبَل  َشباَبَك  مَخٍْس:  َقْبَل 
عمرية  مرحلة  أهم  عىل   اهلل رسول  يركز 
الشباب،  مرحلة  وهي  اإلنسان،  مراحل  من 
فيها  تعاىل  اهلل  أودع  التي  الذهبية  الفرتة  تلك 
ونفسية  عقلية  صحة  من  اإلنسان  طاقات  كامل 
احلياة  إلعامر  انطالق  نقطة  وجعلها  وجسامنية، 

ٍس )1( سًا َقْبَل َخْ اْغَتِنْم َخْ
َشباُبَك َرْأُس َماِلَك

التنمية البشرية
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كّل  يف  اإلجيايب  واإلنامء  واحليوية  بالنشاط 
زواياها.

بناء  يف  كبريًا  إجيابيًا  دورًا  للشباب  إن    
احلياة  جيعل  الذي  بالشكل  املجتمعات  وتنمية 
مقياس تطور  استقامة وأكثر نجاحًا، وإن  أكثر 
ووعي املجتمعات يقاس دائاًم عىل قوة الشباب 
فيها، وذلك كون طاقة الّشباب اهلائلة هي التي 
لعجلة  اإلدامة  زيت  وهي  وترفعها،  حُتّركها 
هبذه  فاالهتامم  ككل،  احلياة  ميادين  يف  اإلنامء 
الطاقة هو اهتامم بمستقبل املجتمعات، من هنا 
جاء هذا التأكيد النبوي عىل هذه املرحلة املهمة.

  فاحلديث الرشيف عندما استهدف مرحلة 
الشباب، ألن:

طموحًا  واألوسع  األكثر  هم  الشباب   -1
من أي فئة عمرية كانت.

غريهم،  من  للتغيري  تقباًل  أكثر  وألهنم   -2
والذي  والصفاء،  الفطرة  من  قرهبم  بسبب 

اًل من غريهم لقبول التغيري. جيعلهم أكثر تأهُّ
  3- وألن قوهتم الشبابية هي طاقة جبارة يف 
مجيع املشاريع االجتامعية واإلنسانية والصناعية 
والتجارية وغريها، وهذه النقطة من أهم نقاط 

اغتنام مرحلة الشباب.
  4- احلامس الفكري لدى الشباب مصدٌر 
كبرٌي من مصادر الرقي العلمي واملعريف للرتبية 

والتعليم يف البالد.

الفئة  هذه  لدى  واملبادرة  املنافسة  روح   -5   
الشباب،  بني  الرشيفة  املنافسة  روح  فإن  العمرية: 
عىل  تشّجعهم  واإلبداع،  لالبتكار  املبادرة  وروح 
خمتلف  يف  املتنوعة،  وإمكانياهتم  طاقاهتم  ر  تفجُّ
املجاالت، مما يساهم ذلك يف تطّور وتنّوع التنمية 

يف البالد.
  6- والنقطة األخرية التي يمكن أن نستكشفها 
يف الشباب هي: أن القوة الشبابية يمكنها أن تكون 
يف  واخلدمية  التطوعية  األعامل  نجاح  عوامل  أهم 
املجتمع، وهذا يساهم ويعّزز روح املواطنة لدهيم، 
وحب  الناس  وخدمة  التعاون  روح  فيهم  ويبّث 
اخلري للجميع، وهذه طرقة هتذيبية اجتامعية تسمو 

هبم إىل معايل درجات اإلنسانية.
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قال اهلل تعاىل: ﴿ُقل الَّ َأْسَئُلُكْم َعْلِيه َأْجرًا إالَّ 
َة يف اْلُقربى﴾ الشورى: 23. امْلََودَّ

يا أهل بيت رسول اهلل حبُّكـُم  فرٌض من اهلل 
يف القرآن أنزَلُه 

كفاكُم من عظيم الفضل أنكـُم  من مل يصلِّ 
عليكم ال صالة َلُه

ك  التمسُّ الشيعة اإلمامة بوجوب  كام تعتقد 
كذلك   ومواالهتم،  وطاعتهم   ،البيت بآل 
تعتقد بوجوب حّبهم وموّدهتم عىل كل مسلم؛ 
خصوصًا أن القرآن الكريم استعمل لغة احلرص؛ 
ألنه تعاىل يف هذه اآلية املذكورة حرص املسؤول 

عليه الناس يف املودة يف القربى.

»أّن حبَّهم عالمة   :النبي تواتر عن  وقد 
املحاسن:  النفاق«  عالمة  بغَضهم  وأّن  اإليامن، 
176  و»أن من أحّبهم أحب اهلل ورسوله، ومن 

أبغضهم أبغض اهلل ورسوله« أمايل الصدوق: 384

الدين  رضوريات  ومن  فرٌض،  حّبهم  بل 
اختالف  عىل  املسلمني  مجيع  باتفاق  اإِلسالمي 
نِحِلهم وآرائهم، عدا فئة قليلة ُاعتربوا من أعداء 
آل حممد، فنُبزوا باسم )النواصب(، أي َمن 
ون  نصبوا العداوة آلل بيت حممد، وهبذا ُيعدُّ
بالقطع،  ثابتة  إسالمية  لرضورة  املنكرين  من 
واملنكر للرضورة اإلسالمية ـ كوجوب الصالة 
والزكاة ـ ُيعّد يف حكم املنكر ألصل الرسالة، بل 
هو عىل التحقيق منكر للرسالة، وإن أقرَّ يف ظاهر 

احلال بالشهادتني.

وألجل هذا كان بغض آل حممد من عالمات 
النفاق، وحّبهم من عالمات اإليامن، روي عن 
عبد اهلل بن عمر أنه قال يومًا: )واهلل ما كنّا نعرف 
املنافقني يف زمان رسول اهلل إاّل ببغضهم عيل 

بن أيب طالب قرب اإلسناد: 14.

هلل  بغضًا  بغضهم  كان  أيضًا  وألجله 

عقيدتنا في حبّ أهل البيت

عقيدتي
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حمّبي،  »حمبُّك   :النبي عن  ورد  ولرسوله، 
عيون  اهلل«  مبغُض  ومبغيض  مبغيض،  ومبغُضك 
للحّب  أهل  ألهّنم  إاّل  ذلك  ليس   ،223 األخبار: 

والوالء، لقرهبم إليه سبحانه، وطهارهتم من كل 
ما يبعد عن دار كرامته.

ر أّنه تعاىل يفرض حّب  وال يمكن أن نتصوَّ
طاعته؛  حّق  يطيعه  ال  أو  املعايص،  يرتكب  من 
وليس  صداقة،  أو  أحد  مع  قرابة  له  ليس  فإّنه 
عبيدًا خملوقني عىل  إالّ  إليه  بالنسبة  الناس  عنده 

حد سواء، وإّنام أكرمهم عنده تعاىل أتقاهم.

فمن أوجب حبه عىل الناس كلهم ال بدَّ أن 
غريه  كان  وإالّ  مجيعًا،  وأفضلهم  أتقاهم  يكون 

أوىل بذلك احلب.

وهذا احلّب هلم يتمثل يف حركة املؤمن 
يف رحاب أهل البيت من قبيل:

عىل  والتعرف   ،حياهتم دراسة   -1

تارخيهم، وأفكارهم، بيشء من التفصيل.

ورموزًا  للمؤمنني،  قدوة   اختاذهم  -2
لكّل الفضيلة، ألهنم أئمة اهلدى، جيب االقتداء 
والتأّس هبم، وبالتايل اتباعهم يف الدين، وامتثال 
أوامرهم ونواهيهم، وتقمص سلوكهم الفاضل.

التزّود من علومهم وفكرهم وفلسفتهم   -3
روي  كام  الصايف،  اإلسالم  فكر  ألنه  احلياة،  يف 
وعيل  العلم  مدينة  »أنا  قوله:   الرسول عن 
العامل:  كنز  بابه«  من  فليأته  العلم  أراد  فمن  باهبا، 

ج11، ص614.

فضائلهم  بنرش  ذكراهم،  ختليد   -4
مواليدهم،  يف  الذكرى  وجتديد  وعلومهم، 
وإقامة املآتم يف أيام وفياهتم، الستذكار سريهتم 
العطرة، وأداء حق مودهتم »قل ال أسألكم عليه 

أجرًا إال املودة يف القربى« سورة الشورى: 23.
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ِذي  الَّ إَِلى  َتَر  َأَلْم  الكريم  كتابه  في  تعالى  قال 
البقرة اآلية:   اْلُمْلَك ُه  آَتاُه اللَّ َأْن  ِه  َربِّ إِْبَراِهيَم فِي  َحاجَّ 

 .258

وكان  بابل،  بأرض   إبراهيم الله  نبي  ولد 
أهلها يعبدون الكواكب واألصنام، ويؤّلهون النمرود 
مِلَكُهم، الذي استمّر في حكمه وُملِكه أربعمائة سنة، 
فلما  الدنيا،  للحياة  آثرًا  عاتيًا،  متجّبرًا  طاغيًا  وكان 
ولم  الِكَبر،  أخذه  للتوحيد،   إبراهيم النبي  دعاه 

يستجْب.
وُيروى أن النمرود رأى في المنام كوكبًا حجب 
ضوء الشمس وجعل الكون ظلمة، فأّوَل المنّجمون 
رؤياه بأن هالكه يكون على يد غالم يولد هذا العام، 
فأمر النمرود بذبح كل َمْن ُيولد في تلك السنة، ومن 
 ،ضمن من ولِد ذلك العام كان نبي الله إبراهيم

فأخفته والدته حتى َكُبر.
دعوى  في  النمرود   إبراهيم النبي  تحّدى 
الَِّذي  َربِّي  للنمرود  قال  مناظرته  ففي  الربوبية، 
َأَنا  النمرود  فأجابه   ،258 البقرة:   َوُيِميُت ُيْحِيي 
ُأْحِيي َوُأِميُت البقرة: 258، فِجيَء له برجلين قد تحّتم 
بقتل أحدهما، وعفا عن اآلخر، وهذا  فأمر  قتلهما، 

دوران على الحقيقة خالف الواقع.
ثم ذكر النبي إبراهيم دليالً ثانيًا، فقال له: إن 
الله قد سّخر الشمس لتطلع من المشرق وتأفل في 
 ِذي َكَفَر المغرب، فأت بها من المغرب، فُبِهَت الَّ

البقرة: 258، فبان ضالل النمرود وكذبه فيما اّدعاه.

هالك النمرود
األنوار:  بحار  في  المجلسي  العالمة  ذكر 
النمرود  على  بعوضًا   أرسل  الله  أن  ج3،ص44، 
ذات  له  يقال  موضع  في  عسكره  فهلك  وعسكره، 
حدث،  بما  مفكرًا  صومعته،  فدخل  الصالصل، 
دماغه،  في  واستقرت  أنفه،  في  بعوضة  فدخلت 
كان ُيْضَرب برأسه األرض، حتى خرجت من رأسه 

كالفرخ ثم هلك.
والمراتب  المناصب  وُمدعي  الجبابرة  نهاية  إن 

اإللهية نهاية سيئة دائمًا.
من الصواب االلتزام بقواعد النقاش الموضوعية، 
واإلتيان باألدّلة إلثبات الرأي من خاللها، كما فعل 
والتعّصب  بالخصم  االستهزاء  وترك   ،إبراهيم

تجاهه. 

نحن نقص عليك
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الحفاظ على الهوية
حترُص األرَُسُ العربية يف دول املهجر عمومًا ويف وأوربا، خصوصًا عىل تعليم أبنائها العادات والتقاليد، 
والرتاث العريب، والتمّسك هبوية بلداهنم األصلية، وإبقاء موروثها الثقايف واالجتامعي يف عقوهلم وقلوهبم 

بعد أن أصبحت مهّددة بالضياع نتيجة البعد عن الوطن األم والعيش يف بيئة وثقافة خمتلفتني.
وال تزال عالقة اجليل اجلديد ـ الذي نشأ يف دول املهجر ـ باللغة العربية مثال مصدر قلق مستمر 
لألرَُس التي ختشى فقدان أوالدها اللغة العربية أو التعّثر يف نطقها، حتى قامت اجلهود احلثيثة من بعض 
اجلاليات لتثبيط هذه املشكلة، فحثت اجليل اجلديد أن حيافظ عىل هويته العربية واإلسالمية، ويندمج يف 

الوقت ذاته مع املجتمع الذي يعيش فيه، مع املحافظة عىل هويته حتى ال تذوب.
هلم  اإلمكانات  بتوفري  فقامت  الشباب،  من  اجليل  هذا  حتتضن  أن  املنظامت  بعض  واستطاعت 
ومشاكلهم  أوضاعهم  عىل  واالطالع  أبنائهم،  مع  الدائم  التواصل  عىل  اآلباء  وتوجيه  ومساعدهتم، 
والتحّديات التي تواجههم، وذلك لغرض َمّد يِد العون عىل اجتياز هذه التحديات، وذلك من خالل 
تشجيع الزيارات لبلداهنم العربية حتى يكون األبناء عىل صلة بوطنهم وأهلهم، وإقامة األنشطة التي 
هتدف إىل حفظ اهلوية العربية واإلسالمية والتمّسك بالعادات والتقاليد، فالعيش يف جمتمع يعد غريبًا عن 
تلك العادات، ُيعد حتّديًا كبريا للشباب، حيتاج فيه إىل تعاون األرَُس واملؤّسسات من أجل ذلك، واحلفاظ 
عىل اللغة العربية عامل مهّم يف التمّسك بالعادات والتقاليد اإلسالمية، فهي من أهّم اخلطوات املحفزة 
لذلك، وإقامة املدارس التي تنطق باللغة العربية وتعليم الرتبية اإلسالمية فيها، من ضمن برامج أخرى 
منوعة، وهناك العديد من السفارات واجلاليات العربية التي تنّظم فعاليات حتاول من خالهلا ترسيخ 

الثقافة العربية والعادات والتقاليد ألبنائها الذين ُولدوا ونشؤوا يف دول املهجر.

نافذة على العالم
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العيدين  من  أفهم  كنت  صغيرًا،  كنت  عندما 
- عيد الفطر وعيد األضحى - أنها أيام للترفيه 
عن النفس، حيث يعّطل الناس أعمالهم، حتى 
فيكون  الحكومية،  الدوائر  في  الرسمي  الدوام 
األفراح  ويوم  المطلقة  الحرية  يوم  العيد  يوم 
السرور  من  الضمير  في  ما  كل  عن  والتعبير 

والبهجة بشتى الوسائل.

أبي  يؤّديها  صالة  هناك  أن  أفهم  كنت  نعم 
بلهفة،  رجوعه  أنتظر  وكنت  العيد،  يوم  صباح 

ألن يديه تحمالن الحلوى اللذيذة.

وعندما حل عيد األضحى في السنة الماضية 
حصل تطور في فكرة العيد لدّي، خصوصًا وقد 
بلغ عمري السنة السادسة عشرة، عندما اشترى 
أبي – قبل يوم العيد بخمسة أيام – كبشًا، وظّل 
 – الحجة  ذي  من  العاشر  يوم  حّل  حتى  يرعاه 
أبي  اتصل  حيث   – األضحى  عيد  يوم  وهو 

بأحدهم وقال له نحن بانتظارك اآلن.

كما  وأوالده  عّمي  سنستقبل  أننا  ظننت 

الباب  ُطرقت  عندما  لكن  سنة،  كل  الحال  هي 
وفتحتها وجدت أمامي قّصابًا بثياب العمل، وهو 
ينتطق جعبًة فيها سّكين وآالت القصابة األخرى.

منه  وسمْعت  الخروف،  لذبح  جاء  أنه  فِهْمُت 
يخاطب أبي بقوله: أنا على عجلة فعندي أضاٍح 

كثيرة هذا اليوم.

كالمه  وطريقة  حاله  من  فهمت  الواقع  في 
وأن  باألضحية،  المقصود  هو  الكبش  هذا  أن 
هذا  يد  على  مصيرها  تنتظر  أخرى  ِكباٍش  هناك 
القصاب، لكني سألت نفسي: لماذا في هذا اليوم 

بالذات ليتضايق هذا القصاب في وقته؟!

وبينما ينشغل القّصاب بالذبح والصلخ سألت 
نحرج  ال  حتى  أمس؛  ليلة  نذبحه  لم  لماذا  أبي: 

القّصاب في الوقت؟

األضحية  وقت  فإن  يصح،  ال  والدي:  أجاب 
يوم العيد.

قلت: ولَم لْم نضحِّ في السنين السابقة؟

عناقيد
 املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

أضحية يوم العيد
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مستحبة  األضحية  هذه  أوالً،  أبي:  أجاب 
التي  الحجاج  أضحية  مثل  واجبة  وليست 
يسمونها الَهدُي، وثانيًا، في السنين الماضية لم 
الذبيحة،  ما يكفي لشراء  المال  يكن عندي من 
وهذه السنة رزقنا الله تعالى فالحمد والشكر له.

بعنوان  حيوان  أي  ذبح  يجوز  وهل  سألته: 
ال  لمن  خصوصًا  مثاًل،  كالدجاج  األضحية 

يملك ثمن الكبش؟

أن  في األضحية  يعتبر  بني،  يا  أبي: ال  أجاب 
والغنم،  والبقر  اإلبل  الثالثة  األنعام  من  تكون 
يجزي  فال  معينة،  بأعمار  تكون  أن  يجب  كما 
- على األحوط - من اإلبل إال ما أكمل السنة 
الثانية  أكمل  ما  إال  والمعز  البقر  ومن  الخامسة 

ومن الضأن اال ما أكمل الشهر السابع.

أو  الشاة  تكون  األحيان  بعض  ألبي:  قلت 
البقرة ناقصة كأن تكون مبتورة الرجل أو األذن 
فهل  الصحيحة،  من  ثمنًا  أقل  عادة  وتكون 
يجوز أن تذبح كأضحية من باب التسهيل على 

المسلمين بقلة الثمن؟

أجاب أبي: يشترط أن يكون خاليًا من النقص 
والعيب في الهدي الواجب الذي يذبحه الحاج 
في منى، أما في األضحية المستحبة التي يذبحها 
فال  العيد  يوم  األرض  بقاع  كل  في  المسلمون 
يشترط فيها من األوصاف ما يشترط في الهدي 
واألعرج  باألعور  يضحى  أن  فيجوز  الواجب، 
والخصي  قرنه  والمكسور  أذنه  والمقطوع 
والمهزول وان كان األحوط األفضل أن يكون 

تام األعضاء، سمينًا ويكره أن يكون مما رّباه.

قلت: وهل ُتعطى لحومها للفقراء؟

يخّصص  أن  يضّحي  لمن  يجوز  أبي:  أجاب 
له  يجوز  كما  به،  أهله  إطعام  أو  لنفسه  ثلثه 
المسلمين،  من  يحّب  لمن  منه  ثلثًا  يهدي  أن 
اآلخر  بالثلث  يتصدق  أن  األفضل  واألحوط 

على فقراء المسلمين.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

حممٍد وآله الطاهرين......
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته......

األعزاء-  الشباب  أويص  فإّنني  بعد  أّما 
الذين يعنيني من أمرهم ما يعنيني من أمر نفيس 
وأهيل - بثامن وصايا هي متام السعادة يف هذه 
اهلل  رسائل  خالصة  وهي  بعدها،  وما  احلياة 
والصاحلني  احلكامء  وِعَظة  خلقه،  إىل  سبحانه 
من عباده، وما أفضت إليه جتاريب، وانتهى إليه 

علمي:
شؤون  من  شيئًا  ويَل  امرئ  كّل  حُيسن  )أن 
أو  األرسة  يف  سواء  توالّه،  ما  أمر  اآلخرين 
أوالدهم،  رعاية  اآلباء  فلُيحسن  املجتمع،  يف 
العنف  وليتجنّبوا  أهاليهم،  رعاية  واألزواج 
والقسوة حّتى فيام اقتىض املوقف احلزم؛ رعايًة 

من وصايا املرجعية

أي بني

فإّن  للحكمة، وحفاظًا عىل األرسة واملجتمع، 
أساليب احلزم ال تنحرص باإليذاء اجلسدي، أو 
األلفاظ النابية، بل هناك أدوات ومناهج تربوية 
أهل  وشاور  عنها،  بحث  من  جيدها  أخرى، 
القاسية  األساليب  بل  بشأهنا،  واحلكمة  اخلربة 
بتجّذر  املطلوب،  عكس  إىل  تؤّدي  ما  كثريًا 
الشخص  وانكسار  عالجها،  يراد  التي  احلالة 
يقتيض  حزٍم  يف  خري  وال  إصالحه،  ُيراد  الذي 

ُظلاًم، وال يف عالج خلطأٍ بخطيئة(.
بيان وتوضيح

 :النبي عن  ورد  ملا  تأكيد  الكالم  هذا 
جامع  رعيته(  عن  مسؤول  وكلكم  راع  )كلكم 
فإنكم   ،119 السبزواري:  حمّمد  بن  حمّمد  الشيخ  األخبار، 

تعيبون عىل قوم ال يعدلون بني الناس من أمراء 
تلومون  ما  تفعلوا  أن  لكم  ينبغي  فال  اجلور، 
ج72،ص38،  املجليس:  األنوار،  بحار  عليه(  غريكم 
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فكل من توىّل أمر قوم بطريق رشعي، أو قانوين، 
أو إداري، عليه الرفق وحتقيق االنضباط بطريق 
العدل واحلق، لَينتج عنه اهلدف بشكل إجيايب. 

احللول  لعدم  عرضة  األكثر  الكيان  إن 
الصحيحة يف داخله هو كيان األرسة، فإن كثريًا 
الرتهيب  جانب  يغّلبون  واألمهات  اآلباء  من 
بل  واملثوبة،  الرتغيب  جانبي  عىل  والعقوبة 
منهم من يظن أن القسوة والضغط هو الطريقة 
أو رفع  لتثبيت صفة مقبولة،  املنتجة،  الوحيدة 
يف  وّلدت  شبهة  وهي  صحيح،  غري  سلوك 
عقوق  حد  اىل  تصل  كثرية  مشاكل  املجتمع 
التي  األمور  الوالدين، وترك طاعتهم حتى يف 

فيها مصلحة.
لكل مشكلة أرسية أو اجتامعية  عدة حلول، 
عىل  أحدها  تبنّي  واحلكمة  العقل  من  وليس 
وّفر  وإن  حتى  فإنه  وشخيص  انفعايل  أساس 
تعود  ما  ورسعان  ووقتيًا،  آنّيًا  فسيكون  حاّل 
عىل  ينبغي  لذلك  قصري،  وقت  بعد  املشكلة 
الوالدين إذا مل حيصل لدهيم حاًل معينًا حلالة ما 
يتحّلون  ممن  غريهم  يستشريوا  أن  األرسة،  يف 
التفكري  ومجيل  التدبري  وحسن  احلكمة  بصفة 
بآرائهم  ليسرتشدوا   وغريهم،  األقارب  من 
اجتامعية  وحدة  األرسة  أن  ذلك  وإرشاداهتم، 
مهّمة يف بناء املجتمع اإلنساين، واملسؤولية عىل 

الوالدين كبرية وخطرية.
واإلدارية  االجتامعية  الوحدات  يف  أما 
خمتلف  يف  املجتمع  أمور  تدّبر  التي  األخرى، 
عنها  أمهية  املتويّل  مسؤولية  تقّل  فال  اجلوانب، 
الضغط  شبهة  ت  رَسَ وقد  وعائلته،  أرسته  يف 
والقسوة واحلزم القرسي إليها، مما يؤّدي إّما اىل 
مثمرة،  غري  وقتية  معاجلات  أو  ناقصة،  حلول 
عالج  يف  وال  ُظلاًم،  يقتيض  حزٍم  يف  خري  وال 

خلطأٍ بخطيئة.
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الذكر  المالي لإلنسان -  العمل والكسب  يعتبر 
واألنثى -  من أهم الروافد المعيشية لديمومة الحياة 
بالشكل األفضل، وهو حقٌّ مكفوٌل لكال الجنسين، 
أعرافنُا  وال  المقدس  الشارُع  ُيعاِرِض  لم  إذ 
الحياة  ميادين  بعض  في  المرأة  عمَل  االجتماعية 
تكون  أن  لها  المقدس  الشارع  حبب  نعم  إجماالً، 
وحسن  أسرتها،  وصيانة  أوالدها،  لتربية  مهتمًة 

تبعلها، وترك أمور المعيشة في رقبة الزوج.
بعض  على  ُتحّتم  استثنائية  ظروف  في  وربما 
النساء الخروج إلى العمل، والكّد والكسب ألجل 
وتيرة  تصاعد  بسبب   ، وأيتامهنَّ أسرهن،  إعالة 
المعيل  فقدان  وبالتالي  والطالق،  األزواج  وفيات 

والكفيل.
وهذا ليس عيبًا، وال تخٍل عن الكرامة، وإنما هو 
ومحاولة  قاهرة،  واستثنائية  طارئة  ظروف  معالجة 
أي  دونما  الصحيحة،  جاّدتها  على  الحياة  تمشية 
البائد،  النظام  إبان حروب  توقف، كما حدث ذلك 
الذي استلمت فيه النساء مسؤولية األسرة واإلعالة، 
بالكرامة،  مساس  أي  دونما  وجاهدَن،  فعملَن 

فخرجَن من األزمة بنجاح وشرف.
ساحتنا  على  ظهرت  الشديد،  ولألسف  لكن 
العراقية بعض الحاالت السلبية التي تخّص النساء، 

يسمى  ما  أو  المقاهي  في  منهنَّ  وهي عمل شريحة 
بـ)الكوفي شوب(، وذلك بتقديم الخدمات للزبائن 
ومخالطتهم ومفاكهتهم، وليت األمر يقف عند هذا 
الحدِّ - وإن كان هو مصيبة - بل تطور إلى أبعد من 
خدمات الظاهر وتقديم الشاي أو الكابتشينو! فهناك 
عالقات غير شرعية تمارس تحت غطاء العمل في 
األماكن  تلك  القائمين على  الكوفي شوب، وبعلم 

مع األسف!
فهل هذا العمل يتناسب وكرامة المرأة وعزتها؟

وهل صعوبة الحياة والمعيشة بهذا الحدِّ الكبير 
بتلك  بالعمل  المراهقات  بالفتيات  يدفع  الذي 

األجواء المكهربة بالشباب؟
بتلك  الفتيات  وتلك  العوائل  انخدعْت  وهل 
المهن واألعمال بعدم علمهم ما وراء الكواليس من 

مصائب؟
والسلطات  والشرفاء،  لألحرار،  متروٌك  األمر 
السيئة،  الظاهرة  هذه  لعالج  األمر،  بهذا  المعنية 

والوقوف عند أسباب ظهورها وانتشارها.
على  واسط  محافظة  مجلس  نشكر  وأخيرًا 
المقاهي والكوفي  في  الفتيات  بمنع عمالة  تصويته 

شوب في 25نيسان/2017.

القوارير

عمل املرأة يف األماكن العامة 
انعكاٌس خطرٌي على كرامة املرأة
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برنامج  العزيز  لقارئنا  سنقدم  تعالى  الله  شاء  إن  العدد  هذا  في 
برنامج  للمؤمنين،  المهمة  التطبيقات  من  وهو  التفاسير(،  )جامع 
من  َأربعة  إلى  باإلضافة  كاماًل،  الكريم  القرآن  متن  على  يحتوي 

تفاسير الشيعة اإلمامية، وهي:
1- التبيان في تفسير القرآن، لشيخ الطائفة الطوسي.

2- مجمع البيان في تفسير القرآن، للفضل بن الحسين الطبرسي.
3- التفسير الصافي، للفيض الكاشاني.

4- الميزان في تفسير القرآن، للسيد العالمة الطباطبائي.
خصائص البرنامج:

- يحتوي على القرآن برسم المصحف.
- خاصية البحث في اآليات، وكذلك أسماء السور.

- إمكانية حفظ اآليات في المفضلة.
- سهولة الوصول إلى التفسير.

لكن التطبيق ينقصه شيء مهٌم، وهو أن البرنامج جاء بنظام )IOS(، أي: بنظام اآليفون فقط، دون 
نظام األندرويد، وهو ما نأمل أن يلتفت إليه القائمون على إعداده، ليكون المستفيدون منه أكثر، والله 

ولي التوفيق.

الفواكه  إضافة  أن  حديثة،  دراسة  أظهرْت 
في  يساعد  قد  الغذائي،  للنظام  والخضراوات 
حماية الكلى للمرضى المصابين بأمراض الكلى 

المزمنة، مع تراكم الحمض لديهم.
على  يعتمد  الغربي  الغذائي  النظام  إن  حيث 
المنتجات الحيوانية والحبوب، والتي تعتبر ذات 
االستقالب  إلى  يؤدي  قد  مما  عالية،  حموضة 
في  كبير  بشكل  الحمض  تراكم  وهو  الحمضي، 
الجسم، وهذا يعتبر شائع بين المرضى المصابين 
بأمراض الكلى المزمنة، ألن الكلى هي المسؤولة 

عن إزالة الحمض من خالل البول.

الفواكه واخلضراوات تساعد يف محاية الكلى

في  الحمضي  االستقالب  يتسبب  وقد 
وفي  والتعب،  واالرتباك،  التنفس،  سرعة  زيادة 

الحاالت الشديدة قد تحدث الصدمة أو الوفاة.
عادة  القلوية  المكمالت  استخدام  ويتم 
المرضى  لعالج  البيكربونات  مثل:  كعالج، 
المصابين بأمراض الكلى المزمنة، والذين يعانون 
إضافة  ولكن  الشديد،  الحمضي  االستقالب  من 
تحتوي  والتي  والفواكه  الخضراوات  من  المزيد 
االستقالب  تقليل  في  تساعد  قد  قلويات،  على 

الحمضي أيضًا.

طب وتكنولوجيا

تطبيق جامع التفاسري
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؟ وهِل النِّساُء َيْحلِقَن ُرؤوسَهنَّ في الَحجِّ

البسطاء والجاهلين بأحكام  ُيروى عن جماعة، قبل أكثر من خمسين سنة تقريبًا، بأن أحد 
الحج جعل من نفسه مطوفًا للحجاج في موسم الحج، فأوكل إليه رئيس المطوفين في الحج 
تطويف )12( امرأة، وبعد أن انتهى من رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم عيد األضحى بمنى، 
أمرهنَّ بحلق رؤوسِهنَّ بالُموسى جميعًا، بدل التقصير بشيء من الشعر، وعادت النساء إلى 

أهلهن بدون شعر!!

 ِمْن ِحَيِل ُجَحا..

ضاع حماٌر لُجحا، فحلف أنه إذا وجده أن يبيعه بدينار، فلما وجده، جاء بِقطٍّ وربطه بحبل، 
وربط الحبَل في رقبة الحمار، وأخرجهما إلى السوق، وكان ينادي: من يشتري حمارًا بدينار، 

وِقّطًا بمْائِة دينار؟ ولكن ل َأبيعهما إّل َمعًا.

طواٌف بال عدد وبال توقف!

ُينقُل عن بعض، َأنَّ حاجًا ظل يطوف من بعد صالة الفجر حتى صالة الظهر، واستغرب أنه 
تعب من الطواف رغم أنه ما زال شابًا، بينما لم يتعْب بقيُة الحجاج الذين يطوفون، ألنه كان 

يظنُّ َأّن الطائفين يبدؤون الطواف معًا وينتهون معًا.

األَميُر ل ُيعطي..

قال أميٌر لغالمه: خذ هذا الدينار، إنك ذكي، قال الغالم: ل آخذه يا سيدي، األمير: لماذا؟ 
الغالم: أخاف أن تراه أمي، وتظن إني سرقُتُه، األمير: قل لها، هذا من عند األمير، الغالم: لن 

تصدقني يا مولي، األمير: ولماذا؟! الغالم: ألن األمير ل ُيعطي َيا َمْولي.

مساحة ود






