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إِنَّ شَانَِئكَ هُوَ اْلَبْتَرُ
البنات،  إّن دوام ذّرية الرجل ال يف األوالد الذكور فقط بل حتى يف 
هذا هو املنهج اإلسالمي، بخالف منهج اجلاهلية عىل قول شاعرهم: 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا.... بنوهّن أبناء الرجال األباعِد
ففي مناظرة اإلمام الكاظم )T( مع هارون العبايس، سأله هاروُن: 
كيف قلتم إّنا ذّرية النبّي )F( والنبّي مل يعّقب، وإّنام العقب للذكر ال 

لألنثى، وأنت ولد االبنة وال يكون هلا عقب له..........
َوُيوُسَف  َوَأيُّوَب  َوُسَلْياَمَن  َداُووَد  تِِه  يَّ ُذرِّ َوِمن   ...﴿  :)T( قال 
َوِعيَسى  َوَيَْيى  ا  َوَزَكِريَّ  * امْلُْحِسننَِي  َنْجِزي  َوَكَذلَِك  َوَهاُروَن  َوُموَسى 

نَي﴾ األنعام:84- 85 . اِلِ َن الصَّ َوإِْلَياَس ُكلٌّ مِّ
من أبو عيسى...؟ 

فقال هارون: ليس لعيسى أب.
قال الكاظم)T(:   )إّنام الّقناه بذراري األنبياء)E( من طريق مريم 
 .))e( نا فاطمة ّقنا بذراري النبّي )F( من قبل ُأمِّ )e(،وكذلك ُأْلِ

بحار األنوار، العالمة املجليس: ج 48، ص 129.

 )F( ولد صلبي لرسول اهلل )T( كل هذا ُيثبت أن اإلمام السني
ابنته  به  النبّي  َبّش  وقد  الثالث من شعبان سنة )4هـ(،  )T( يف  ولد 
فاطمة )e( فقال: يا فاطمة، إنِك َسَتِلديَن غالمًا قد هنَّأين به جربائيل فال 
)F( ُترضعيه حتى أجيء إليك ولو أقمت شهرًا، وبعد والدته جاء النبّي 

قائال هلا: ماذا صنعِت؟ قالت: ما أرضعته، فأخذه )F( جاعال لسانه 
ما  إال  اهلل  أبى  حسني،  إهيا  حسني  إهيا  قال:  ثم  يمتّصه،  السني  فم  يف 

يريد، هي فيك ـ اإلمامة ـ ويف ولدك( البحار، العالمة املجليس: ج 43 ص 255(.
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ال جتُد النفوُس صعوبة يف الديث كام جتُد صعوبًة يف السكوت، ذلك أن رغبة االنسان تزداد بالنسبة 
لألمور التي جتعله يشعر بوجوده بصورة متّيزه عن اآلخرين، وهلذا عرّبت الروايات عن الكالم بأنه 
لّذة، وهو مرغوب وحمبوب ويشعر صاحبه أنه منظور إليه وإىل ما يقول، وأّنه حمور تدور حوله آذان 

املستمعني، خصوصًا إذا كانت عنده رغبة إضافية يف نش مسألة يعتقد بصّحتها دون الناس.
    وإذا طالْبنَا االنسان بالكّف عن ممارسة مثل هذا الفعل والسكوت فسيكون هذا مانعًا من الصول 

عىل تلك اللّذات وعائقًا أمام الرغبة يف الظهور أمام املستمعني حسب ما يفهمه الناس من كالمه.
   وربام يعتقد البعض خطًأ أن السكوت سهٌل كالكالم، لكّن األمر ليس كذلك فقد يشّكل الظهور 

اإلعالمي أحيانًا هدفًا يدفع البعض من أجله املال. 
  لذا فإن ظهور الشباب يف اإلعالم أصبح أمرًا مطلوبًا لكثرة عددهم وقّلة املعرّبين عن مهومهم، 

لذلك يشكو الكثري منهم من قلة التمثيل يف املحافل املختلفة.
 ومن املعلوم أّن الراك االجتامعي يرتكز كثريًا عىل الشباب بشكل خاص، لصفة االندفاع عندهم 
يف مواجهة ما ييط هبم وبمجتمعهم، فرتاهم وقود كّل نزاع اجتامعي وهم املتأّثر األّول بالتغرّيات 
االجتامعية الاصلة، وال غرابة إذا كانت الّصة األكرب من املتواجدين يف الساحة من الشباب فهم 
الرافضون لكل ركود اجتامعي والواقفون يف وجه التحّديات والبّد أن يصلوا عىل حّقهم يف التعبري 
عن آماهلم عىل أال ينسوا ان الديث له لذة عابرة وأّن السكوت قد يكون يف بعض األحيان رضوريًا.   

الكالم والسكوت 

كتاب )الَغيبة( للنعماين
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قراءة في كتاب

املؤلِّف هو حممد بن إبراهيم بن جعفر النعامين 
ابن )أيب( زينب وهومن كبار حمّدثي الشيعة، وقد 

عاش يف أوائل القرن الرابع اهلجري، ومل يكن راويًا 
فحسب إّنام كان مستنبطًا لألحكام وخبريًا يف الرجال 

واألحاديث.
الكتاب يبحث يف مسألة اإلمام املهدي )À( من جهة 

إثبات والدته ووقت َغيبته والديث عن الَغيبة الصغرى، 
ونواب اإلمام يف تلك الفرتة، وكذلك أخبار الَغيبة الكربى، 

عة عىل 26  والديث عن عالمات الظهور وزمان الظهور، وأشتمل كتاب الَغيبة عىل 478 رواية موزَّ
بابًا لكل باب ما يناسبه من الروايات، وقد اكتفى املؤلف بجمع الروايات وتصنيفها بال إضافة تعليق 
أو رشح اال يف حاالت نادرة، مكتفيًا أيضا بنقل الرواية يف باب واحد من دون تكرار هلا يف األبواب.
    ولقد اعتمد النعامين يف تدوين  كتابه عىل املجاميع الروائية التي صنفت حول الَغيبة وذلك سنة 342 هـ

يف مدينة حلب، ذكر ذلك  أصحاب املعاجم  وقالوا إنه يظهر  من بعض املواضع  أّن  الكتاب  كان  
معروفًا بـ )مالء الَعيبة يف طول الَغيبة( وُيعّد الكتاب من نفائس الكتب املدّونة يف هذا الباب، وقد 
امتدحه الشيخ املفيد يف اإلرشاد، بعد استعراضه للروايات اخلاصة باإلمام املهدي)À( قائال:  
)هذا طرف يسري مما جاء يف النصوص عىل الثاين عش من األئّمة والروايات يف ذلك كثرية قد دوهنا 
أصحاب الديث من هذه العصابة وأثبتوها يف كتبهم املصنفة فممن أثبتها عىل الشح والتفصيل 

حممد بن إبراهيم املكنى أبا عبد اهلل النعامين يف كتابه الذي صنّفه يف الَغيبة( اإلرشاد: 2،ص350.

كتاب )الَغيبة( للنعماين
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ليلة  يف  الشعبانية  الزيارة  ُتعدُّ      
أهمِّ  من  املعّظم  شعبان  من  عش  اخلامس 
من  األربعني-  زيارة  -بعد  الزيارات 
سيد  ملرقد  والوافدين  الزائرين  كثافة  حيث 
،)T(السني اإلمام  اجلنّة  أهل   شباب 

حيث تكتظُّ شوارع وطرقات كربالء املقّدسة 
فجٍّ  كل  من  واملتوارد  اهلائل،  البشي  باملدِّ 
اسم  ويذكروا  هلم،  منافع  ليشهدوا  عميٍق، 
سيد  مرقد  عند  معدودات  أيام  يف  تعاىل  اهلل 

.)T(الشهداء
    ومن املعلوم أّن جتمعًا بشيًا هبذا الجم 
وإبراز  اجلهود،  مضاعفة  منّا  يتطلب  والعدد 
إنجاح هذه  أجل  الكثري من  وبذل  الطاقات، 

الزيارة باملستوى اإليامين والضاري.
  ومما يمكن ابرازه كعنرص أسايس يف إنجاح 
هذه الزيارة هو العنرص الشبايب، ألن الشباب 
قّوة فّعالة يف كل امليادين، ورأس ماٍل ال يمكن 

التفريط به.
هو  املقال  هذا  يف  منّا  املناسب  كان  لذا    
أن  يمكن  الذي  الّقيقي  الدور  عىل  التنبيه 
يضطلع به شبابنا وفتياتنا يف الزيارة الشعبانية 

الفاعلة،  نشاطاهتم  لنا  وُيربزوا  املباركة، 
كسب  من  وثقافتهم  شباهبم  بقّوة  ويسامهوا 
الصحيح  السلوك  نحو  اآلخرين  الشباب 
نحو  وتوجيههم  املبارك،  التجمع  هذا  يف 
اخلامس  ليلة  زيارة  من  األسمى  اهلدف 
الفكرة  إيصال  أجل  من  شعبان،  من  عش 
،)E(املعصوم زيارة  وراء  من   الصحيحة 

بالسبل العرصية التي ال يتحّسس منها جيُلنا 
للشاب،  أقرب  الشاب  ألن  العزيز،  الشبايب 

والفتاة أقرب للفتاة.
  وعىل هذا األساس ينبغي علينا االلتفات 
استثامر  وحماولة  أكثر،  منهم  والتقّرب  إليهم 
وإعطائهم  الصحيح،  بالشكل  وجودهم 
الوصل  مهزة  وجعلهم  أكثر،  مسؤولية 
الشباب  سيام  ال  الكرام  الزائرين  وبني  بيننا 

والفتيات منهم.
تشكيل  عىل  هذه  االستثامر  فكرة  وتقوم    
أو  والطالبات  الطالب  من  شبابية  جماميع 
العتبات  وتقوم  األعّزاء،  شبابنا  من  غريهم 
أو غريها باإلرشاف عىل برنامج العمل املراد 
تكليفهم به، ثم إنزاهلم لساحة العمل يف أيام 

عبانيِة يارةِ الشَّ باِب واستثماُرها يف الزِّ طاقاُت الشَّ
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الزيارة املباركة.
  وهيدف هذا النشاط إىل:

بني  واإليامنية  اإلسالمية  الثقافة  نش   -1
باألساليب  والزائرات  الزائرين  صفوف 
التجارب  برامج  املشّوقة، من خالل أساليب 
واجلواب  السؤال  مسابقة  أو  االجتامعية 
أو  العتبات  عاتقها  عىل  وتأخذ  غريها،  أو 
اإليامنية  املادة  إعداد  مهمة  الشبابية  اللجان 
مع  واجلميلة،  املشّوقة  األساليب  بتلك 
للمشاركني  مناسبة  وهدايا  جوائز  ختصيص 

واملشاركات.
الفقهية  الثقافة  بنش  الكبري  االهتامم   -2
ُيبتىل  التي  املهّمة  املسائل  وطرح  والشعية، 
هبا الزائرون الكرام، كأحكام الطهارة وصالة 

املسافر وغريها.
  3- تثقيف الزائرين والوافدين عىل اهلدف 

زياراُت  عت  رُشّ أجلها  من  التي  والغاية 
املعصومني )E(، ودفع الزائرين والوافدين 
السامية  األهداف  هذه  حتصيل  أجل  من 

والغايات النبيلة.
آداب  عىل  الكرام  الزائرين  تثقيف   -4   

عىل  والتنبيه  املباركة،  الزيارة  وأخالقيات 
ترافق  التي  واملحّرمات  السلبيات  بعض 
كظاهرة  املباركة  الزيارة  أثناء  الزائرين 

بني  الشموع  وتبادل  والتدافع،  االختالط، 
ذلك  ليكن  لكن  الكثري،  وغريها  اجلنسني 
اخليار  ألنه  والضاري،  اللني  باألسلوب 

األمثل إىل النجاح.
بالنظافة  االلتزام  ثقافة  نش  وأخريًا:   -5   

الزائرين  صفوف  يف  عام  بشكل  والنظام 
يف  والنظافة  النظام  ثقافة  تطبيع  ألن  الكرام، 
مميزًا  لونًا  للزيارة  يعطي  الزائرين  صفوف 

وانطباعًا أمام الثقافات األخرى.
  فنكون بذلك العمل قد سامهنا يف إنجاح 
الزيارة من زاوية أخرى، وجعلها زيارًة ترقى 
والتوعوية،  والثقافية  الروحية  املعاين  بكل 

واهلل تعاىل هو املعني.  

عبانيِة يارةِ الشَّ باِب واستثماُرها يف الزِّ طاقاُت الشَّ
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)E( بعد أن أزال أهُل الدنيا أئمَة أهل البيت 

أمري  من  بدًء  فيها  اهلل  رتبهم  التي  مراتبهم  عن 
إمامنا  وغياب  هذا  يومنا  اىل   )T( املؤمنني 
اجّته  املبارك،  ظهوره  تعاىل  اهلل  عجل  املهدي 
الظلم  حّكام  سيطرة  بعد   -  )E( االَئّمة 
هتذيب  عىل  الرتكيز  اىل  ـ  الكم  عىل  واجلور 
املنهج  وفق  صالة  تربية  وتربيتهم  املسلمني، 
 )E( فكانوا  للعباد،  تعاىل  اهلل  رضيه  الذي 
األحكام  تعليم  يف  جهدهم  قصارى  يبذلون 
خصوصًا  الدينية،  املعارف  وتلقني  الشعية، 
اليوم  اإلسالمية  ثقافتنا  وما  املقّربني  أصحاهبم 
إال ما أفرزته تلك املدرسة املتوارثة من األحكام 

واألخالق واآلداب.
أن  الكمة  اقتضت  القيقة  ويف 
الطريقة  هبذه  نفسه  عن  الّق  ينطق 
)E( األئمة  تبنّاها  التي   الرتبوية 

اختذته  الذي  والظلم  البطش  ضد  للوقوف 

ضد  فكرة  كل  لقمع  أداّة  الغاصبة  السلطات 
ممالكهم.

يف  شيعتهم  عىل   )E( األئمة  شّدد  فقد  لذا 
والسرية  السن  بالسلوك  املذهب  مبادئ  تثبيت 
وأهله  الّق  إبراز  طرق  من  طريقًة  املرضية 
 :)T( الرضا  اإلمام  قول  ذلك  من  ونرصهتم 
ثالث  فيه  تكون  حتى  مؤمنًا  املؤمن  يكون  )ال 
 ،)F( نبّيه  من  وسنّة  ربه،  من  سنّة  خصال: 
وسنّة من ولّيه )T(: فأما السنّة من ربه: فكتامن 
فمداراة   :)F( نبّيه  من  السنّة  وأما  الرس.. 
الناس.. وأما السنّة من ولّيه )T(: فالصرب يف 

البأساء والرضاء( جواهر البحار: ج75، ص335 .
التشّيع  معنى  يربطون   )E( األئمة  إّن  بل 
بإطاعة أمر اهلل، وجمانبة اهلوى، والتزام التقوى، 
وال يعتربون حّبهم وحده كافيًا لنجاة العبد إالّ إذا 
اقرتن باألعامل الصالة، وحتىّل بصفات الصدق 
 واالَمانة والسعي لرضا اهلل عز وجل يف كل سلوك.

معــــنى
Eُّالتشيع عـنــــــد أهل البيت
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 )T( عن خيثمة  أحد أصحاب اإلمام الصادق 

  قال: دخلت عىل أيب جعفر )T( أوّدعه فقال: 
من  عنهم  نغني  ال  أّنه  موالينا  أبلغ  )ياخيثمة، 
إالّ  واليتنا  ينالوا  لن  وأهّنم  بعمل،  إالّ  شيئًا  اهلل 
بالورع، وأّن أشّد الناس حرسة يوم القيامة من 
 وصف عدالً ثم خالفه إىل غريه( الكايف: ج2، ص140

قبل  املحاورات من  األخبار بعض  وقد ذكرت 
عىل  تدل  األصحاب  بعض  مع   )E( األئمة 
أخالق  هتذيب  عىل  وحرصهم  اهتاممهم  مدى 
مع   )T( الباقر  اإلمام  حماورة  منها:  الناس، 
ينتحل  من  أيكتفي  جابر،  )يا  اجلعفي:  جابر 
ما  فواهلل  البيت؟!  أهل  بحبنا  يقول  أن  التشيُّع 

شيعتنا إالّ من اّتقى اهلل وأطاعه.
ع،  والتخشُّ بالتواضع،  إال  يعرفون  كانوا  وما 
والصالة،  والصوم،  اهلل،  ذكر  وكثرة  واالَمانة، 
الفقراء  بالوالدين، والتعاهد للجريان من  والرب 
وصدق  واالَيتام،  والغارمني  املسكنة  وأهل 

الديث، وتالوة القرآن، وكّف األلسن عن 
يف  عشائرهم  ُأمناء  وكانوا  خري،  من  إالّ  الناس 

االَشياء( الكايف: ج2، ص60.
)امتحنوا   :)T( الصادق  عن  وروي 
كيف  الصلوات  مواقيت  عند:  شيعتنا 
كيف  أرسارنا  وإىل  عليها..  حمافظتهم 
كيف  أمواهلم  وإىل  نا..  عدوِّ عند  هلا  حفظهم 
ص52. اإلسناد:  قرب  فيها(  إلخواهنم   مواساهتم 

منهج لتفعيل  السعي  من  للموايل  فالبد      

الياة  رسم  يف  واختياراهتم   )E( األئمة 
الصحيحة للمسلمني يف أبعادها الدينية والثقافية 
رضا  إال  الشيعي  للموايل  ليس  فإنه  والسلوكية 
وهو  واآلخرة،  الدنيا  يف  السالم  عليهم  األئمة 
)معارش   :)E( الصادق  اإلمام  قول  ترمجان 
الشيعة !..كونوا لنا زينًا وال تكونوا علينا شينًا، 
قولوا للناس حسنًا، واحفظوا ألسنتكم وكّفوها 

عن الفضول، وُقبح القول( أمايل الطويس: ج2،ص55.

معــــنى
 Eالتشيع عـنــــــد أهل البيت



نحن نقص عليك
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ُه َريبِّ َأْحَسـَن  ْفِسـِه َوَغلََّقِت األَْبـَواَب َوَقاَلْت َهْيـَت َلَك َقاَل َمَعـاَذ اهلل إِنَّ تِـي ُهـَو يِف َبْيتَِهـا َعن نَّ )َوَراَوَدْتـُه الَّ
ـوَء  َف َعنُْه السُّ ـِه َكَذلَِك لِنرَْصِ َأى ُبْرَهاَن َربِّ ْت بِـِه َوَهمَّ هِبَا َلـْوال َأن رَّ َمْثـَواَي إِنَّـُه الَ ُيْفِلـُح الظَّاملُِـوَن * َوَلَقْد مَهَّ

ُه ِمـْن ِعَباِدَنا امْلُْخَلِصنَي( يوسـف: 23 - 24. َواْلَفْحَشـاء إِنَّ
لقـد َمـّن اهلل عـىل نبّيـه يوسـف )T( أن أنجـاه مـن البئر بعـد أن ابتـاله بأخوتـه الذيـن أرادوا التخلص 
منـه، ولكـن اهلل عـز وجـل كتب عـىل أنبيائه البـالء امتحانًا منه هلـم ولرفع درجتهـم، والبالء الـذي يبتيل اهلل 

بـه عبـاده الصالـني عـىل أنـواع كثرية منهـا ما ابتـىل به يوسـف )T( مـن زوجـة عزيز مرص. 
فقـد اشـرتى عزيـز مرص يوسـف وهـو فتى مل يبلـغ اللم وأعجب بـه فطلب مـن زوجتـه أن تكِرمه وكان 
قـد حَرَمـه اهلل نعمـة الولـد. وهـذه نعمـة أراد اهلل عـز وجـل أن يعّوض فيهـا يوسـف )T( ما ابتـاله به مما 

معه. إخوُتـه  فعله 
وَكـرُب يوسـف )T(  وأصبـح شـاّبًا قويـًا ووهبه اهلل مجـاالً، وكانت زوجـة العزيز أكثـر النـاس تعّلقًا به، 
وهّيـأت الظـروف مـن إغـالق األبـواب ودعتـه للفاحشـة، إال أنه رفـض كل املغريـات التي ُعِرضـت عليه 

واختـار اآلخـرة واللّذة الدائمـة عليها.
             الدروس املستفادة: اختيار اآلخرة عىل الدنيا.

كل إنسـان معـّرض يف هـذه الدنيـا اىل أن يقـَف يف لظـة مـا ويف موقـع ما بـني خياريـن: اآلخـرة والدنيا، 
فهـو إمـا أن خيتـار اآلخـرة وهـذا قد يعنـي حتّمل العـذاب والرمـان يف هـذه الدنيـا، أو أن خيتـار الدنيا ويف 
ـه، َجَعَل اهللَُّ  ْنــَيا َأْكرَبُ مَهَّ هـذا خسـارة اآلخـرة. وقـد ورد عن رسـول اهلل )F(: )َمـْن َأْصَبَح وَأْمسـى َوالدُّ

ْنَيا إالّ َمــا ُقِسـَم َلُه( الَفْقــَر َبـنْيَ َعينَْيـِه َوَشـتََّت َأْمـَرُه َومَلْ َينَْل ِمَن الدُّ

اختيار اآلخرة
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11العدد )17( لشهر  شعبان  سنة 1438هـ مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

تضائـل ُحـّب النـاس للقـراءة يف جمتمعنـا بعـد ظهـور الثـورة التكنولوجيـة فرصنا قليـاًل ما نـرى يف أيدي 
النـاس كتابـًا أو صحيفة أو جملة، بينام نرى الغرب تسـاملوا يف عاداهتم عىل اسـتغالل وقـت فراغهم يف مطالعة 
الكتـب واملجـاّلت بـل حتى أثنـاء ركوب البـاص أو يف حمطة انتظـاره، وهذه عـادة مجيلة متيز هبـا الغرب عن 
غـريه مـن املجتمعـات، حّبـذا لو تفشـت يف جمتمعنـا العـريب بعدما كانت سـمة منتشة فيـه، فمعـدل القراءة 
للفـرد العـريب - غـري قـراءة القرآن والكتـب املنهجيـة الدراسـية - بإحصائية رسـمية أهنا ال تزيد سـنوّيا عن 
سـاعة وسـتة عـش دقيقـة، بينـام تزيد مـدة قـراءة الفـرد االوريب عـن مائتي سـاعة يقرأ فيهـا أكثر مـن )35( 
كتابـًا سـنويّا، وأما لـو ضَمَمنـا لإلحصائية قـراءة القرآن والكتـب املنهجيـة للمجتمع العريب خلرجنا بنسـب 
أكثـر إجيابيـة، ففـي لبنان يقـرأ مواطنوهـا مع ما تقـدم )117( سـاعة يف السـنة، واملرصيون يقـرأون )108( 
سـاعات يف السـنة، والعـراق بـام يقاربه، ويشـري هـذا االسـتقراء إىل اهلـّوة الثقافية بيننـا وبني الغـرب، مع أن 
تأرخينـا وديننـا يدعـوان اىل العلم والدين، وال ننسـى ما قيل عن جمتمعنا العريب يف زمـن العرص الذهبي )مرص 
تؤلـف ولبنـان تطبـع والعـراق يقـرأ(، و لكن لألسـف أصبح لنا قاسـم مشـرتك يف وقتنا الراهـن بإمهال كل 
ذلـك، وانَصـبَّ توّجـه الفـرد العريب نحـو مواقع التواصـل االجتامعـي التي تسـّبب العزلة وعـدم االندماج 
يف املجتمـع، بعكـس قـراءة الكتـب ومناقشـتها يف املكتبات العاّمـة واخلاّصة واسـتعارهتا ووهبهـا لآلخرين، 
فيمكـن اجلـزم أن ُثّلـة قليلة من بيننا يسـتغل وقت فراغـه يف القراءة وَتَتبُِّعهـا إلثراء معلوماتـه وثقافته، وعليه 
نقـول لـو كانت عادة القراءة لدى الغرب سـمة حسـنة فلَم ال نقتبسـها، فال أظن قراءة الكتب من السـيئات.  

القراءة عند الغرب



عناقيد
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فـي بدايـة العطلـة الصيفيـة وبعـد نجاحـي مـن الصـف الثانـي المتوسـط، قـام إمـام الجامع في 
منطقتنـا بتأسـيس دورة فقهيـة وعقائديـة فـي الجامـع مـدة شـهر، وقـد ُسـرَّ أبـي عندمـا اسـتأذنُته 

لاللتحـاق بهـذه الـدورة وقـال لـي: بـكل سـرور اذهـب علـى بركـة الله.
وبـدأت المحاضـرات بعدة حلقات وبعد عشـرة أيام تقريبـًا وبينما كنت أراجع موضـوع الجنابة، 
جـاء أبـي وبـاَرَك لي في هذا اإلنجـاز، فرأيُت أن أسـأله عن الموضـوع كي ترتكز المعلومـة الفقهية 

في ذهنـي أكثر.
قلـت ألبـي: علمـت أن الجنابة تتحقـق بخروج السـائل المنوي، سـواًء كان بالعمـد، أم باحتالم، 

أم بغيـر ذلك. 
     لكني يشتبه علّي هذا السائل مع سوائل أخرى تخرج أحيانًا فكيف أمّيزه؟

أجـاب أبـي: هـو سـائل لـزج كثيـف، رائحتـه كرائحـة العجيـن المختمـر، حليبـي الّلـون يميـل 
لونـه أحيانـًا اِلـى الصفرة، يخرج فـي الغالب عنـد بلوغ الشـهوة الجنسـّية ذروتها مصحوبـًا بالدفق 

وملحوقـًا بارتخـاء وفتور للجسـد. 
    قلت: احيانًا يصعب علّي تمييزه بسبب الظالم أو غيره فماذا أفعل؟

أجـاب أبـي: توجد ثـالث عالمـات إذا اجتمعت فيه فهو سـائل منـوي، وهي: الشـهوة، والدفق. 
وارتخـاء الجسـد أو فتـوره.  وإذا كان الرجل مريضًا ال يشـعر بالدفق والفتور فتكفي الشـهوة حينئٍذ. 

    قلت ألبي: فإذا تحّققت واحدة منهّن أو اثنتان؟
أجاب أبي: تحكم عليه أّنه ليس سائاًل منوّيًا هذا إذا لم تكن مريضًا. 

قلت ألبي: فهمُت، وهل يوجد سبب ثاٍن للجنابة بحيث يتوّجب علّي الغسل؟

الجنابة 
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أجـاب أبـي: نعـم بنـي، وهـو االتصـال الجنسـي بيـن الرجـل والمـرأة، ولـو لـم يخرج سـائل. 
فبمجـرد دخـول رأس العضو التناسـلي الذكري »الحشـفة« في فـرج االنثى تتحّقـق الجنابة للفاعل 

والمفعـول بـه مـن غير فـرق بين الكبيـر والصغيـر، والعاقـل والمجنـون والحـّي والمّيت. 
قلت ألبي: وهل للمرأة سائل منوي كالرجل؟

أجـاب أبي: نعم السـائل الخـارج منها عند بلوغ الشـهوة الجنسـية ذروتها بحكم السـائل المنوي 
فـي الرجل سـواء في حال النـوم أو في حـال اليقظة. 

    قلت ألبي: حسنًا، إذا كنت مجنِبًا فهل يجب علّي الغسل فورًا دون تأخير؟
أجـاب أبـي: ال بنـي، فـإّن غسـل الجنابة غيـر واجب بنفسـه، لكنـه يجـب لتحصيل الطهـارة في 

أداء بعـض العبـادات كالصـالة والطواف فـي الحج.
 كذلـك يحـرم علـى المجنب مـّس كتابـة القـرآن الكريم، ومـّس لفظ الجاللـة »اللـه« واألحوط 
وجوبـًا حرمـة باقـي أسـماء اللـه وصفاتـه كــ »الخالـق«، ويحـرم عليه قـراءة آيـة السـجدة من كل 
سـورة مـن سـور العزائم األربـع وهي »اقـرأ، والنجـم، والسـجدة، وفّصلـت«، ودخول المسـاجد 
أو المكـث فيهـا، أو أخـذ شـيء منهـا أو وضـع شـيء فيهـا حتـى إن كان مـن خارجهـا أو فـي 
حـال االجتيـاز فيهـا علـى األحـوط وجوبًا، كمـا أن األحـوط وجوبـًا إلحـاق األضرحة المقدسـة 

للمعصوميـن عليهـم السـالم بالمسـاجد.
قلـت ألبـي:     وهـل يلحـق بالمسـجد الصحـُن والـرواق إذا لـم يكـن مسـجدًا بالمسـجد فيحرم 

؟ لهما خو د
أجاب أبي: كال ال يلحقان به. 

 قلت ألبي: بقي شيء أبي، وهو كيف أغسل غسل الجابة؟
أجاب أبي: كيفيتان للغسل: 

األول: )االرتماسـي(: وهـو علـى نحويـن: دفعـي وهـو تغطيـة المـاء لمجمـوع البـدن وسـتره 
لجميـع أجزائـه، وهـو أمـر دفعـي، وتدريجي وهو غمـس البدن فـي المـاء تدريجًا مـع التحفظ فيه 

علـى الوحـدة العرفيـة، فيكـون غمـس كل جـزء مـن البدن جـزءًا من الغسـل. 
الثانـي: )الترتيبـي(: - واألحـوط وجوبًا - فـي كيفيته أن يغسـل أوالً تمام الـرأس والرقبة ثم بقية 
البـدن، وال يجـب الترتيـب بيـن طرفـي البـدن وإن كان - األحوط اسـتحبابًا - أن يغسـل أوالً تمام 

النصـف األيمن، ثـم تمام النصف األيسـر.
ويجـب فـي غسـل كل جـزء إدخـال شـيء من اآلخـر مما يتصـل بـه إذا لم يحصـل العلـم بإتيان 

الواجـب إالّ بذلك.



احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل حممٍد وآله الطاهرين السالم عليكم ورمحة هلل وبركاته......
 أّما بعد فإّنني أويص الشباب األعزاء- الذين يعنيني من أمرهم ما يعنيني من أمر نفيس وأهيل - بثامن وصايا هي متام 
السعادة يف هذه احلياة وما بعدها، وهي خالصة رسائل اهلل سبحانه إىل خلقه وعظة احلكامء والصاحلني من عباده، وما 

أفضت إليه جتاريب وانتهى إليه علمي:
الفتيات بني الوظيفة واألرسة:

قــال ســماحته )ولتحــذر الفتيــات وأولياؤهــن مــن ترجيــح الوظائــف علــى تكويــن األســرة واالهتمــام 
بهــا، فــإّن الــزواج ســنّة أكيــدة فــي الحيــاة، والوظيفــة أشــبه بالنوافــل والمتّممــات، وليــس مــن الحكمــة 
تــرك تلــك لهــذه، ومــن غفــل عــن هــذا المعنــى فــي ريعــان شــبابه نــدم عليهــا عــن قريــب حيــن ال تنفعــه 

الندامــة، وفــي تجــارب الحيــاة شــواهد علــى ذلــك(
نــرى مــن بعــض األســر التركيــز علــى وظيفــة بناتهــم بدرجــة مفرطــة حيــث يعطــون أهميــة كبيــرة لهــذا 
الجانــب ويرجحونــه علــى جوانــب الحيــاة األخــرى، وهــذا لــه آثــار ســلبية علــى حيــاة اإلنســان والمــرأة 

ــورة خاصة. بص
ومــن مصاديــق هــذه الحالــة أن ترفــض الفتــاة الــزواج لعــذر إكمــال دراســتها للحصــول علــى الشــهادة 

الجامعيــة التــي تزعــم أنهــا توفــر لهــا ضمانــًا لمســتقبلها مــع الــزوج أو بدونــه.
ومنهــا أن تشــترط المــرأة عــدم اإلنجــاب أو تأخيــره أو تحديــد عــدد األوالد بذريعــة أنهــا ال تســتطيع أن 

توّفــق بيــن الوظيفــة وتربيــة األوالد وأعمــال البيت.
سلبيات ترجيح الوظيفة على الزواج:

أي بني
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ا- مخالفــة الســنّة، وهــي وإن جــاز تركهــا لكــن ليــس مــن الحكمــة تركهــا ألســباب غيــر عقالئيــة، أو 
ألجــل أمــر آخــر أقــل أهميــة.

ب- فقــدان الكــفء، وهــي مــع تضّمنهــا مخالفــة الســنّة، تســبب حالــة مــن النــدم واألســف فيمــا بعــد، 
فالتــي ترفــض أو تؤجــل الــزواج بحجــة الوظيفــة قــد ال تحصــل علــى الــزوج المناســب بعــد ذلــك أو 
قــد ال تحصــل علــى زوج أصــاًل والت ســاعة منــدم، وهنــاك تجــارب تؤيــد هــذه القضّيــة تقــول إحــدى 
ــت  ــد حصل ــي وق ــي دروس ــدة ف ــت مجته ــة، وكن ــح طبيب ــي أن أصب ــي وأب ــم أم ــد كان حل ــات: لق الفتي
علــى معــّدل دراســي يؤّهلنــي لاللتحــاق بكّليــة الطــب، ووقتهــا تقــدم لــي عــدد مــن العرســان رفضتهــم 
ــتي  ــت دراس ــام أنهي ــد ع ــام بع ــب وع ــة الط ــي كلي ــدأت أدرس ف ــي، وب ــي وأب ــم أم ــق حل ــا ألحّق جميع
الجامعيــة، ثــم تقــدم لــي بعــض الزمــالء للــزواج منــي فرفضتهــم أيضــًا ألننــي كنــت أريــد أن أحصــل 
علــى لقــب أســتاذة دكتــورة، فحضــرت الماجســتير والدكتــوراه ثــم ُعّينــت أســتاذة مســاعدة ثــم أســتاذة، 
ولــم أفــق مــن غيبوبــة الترّقــي والحصــول علــى الدرجــات العلميــة إال وأنــا ذات الـ37عامــًا وقــد فاتنــي 
قطــار الــزواج وكل زميالتــي وصديقاتــي وقريباتــي قــد تزوجــن وهــّن يدّبــرَن منازلهــنَّ وأســرهنَّ إال أنــا 

فقــد تزوجــت الطــب وبئــس الــزواج.
ــد  ــاس البع ــى أس ــوم عل ــلم تق ــع المس ــي المجتم ــة ف ــة خاطئ ــد ثقاف ــة يوّل ــذه الحال ــار ه ج- إن انتش
.)E( المــادي وتوهيــن اإللتــزام بالتعاليــم الدينيــة واآلداب اإلســالمية التــي يحــّث عليهــا أهــل البيــت
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قبـل االرتبـاط بالعلقـة الزوجيـة تعيـش الفتـاة في بيـت أهلهـا مدّللـة األبويـن، ملكـة بطلباتها 
ورغباتهـا، أوامرهـا وقراراتهـا نافـذة فـي كل مـا تريـد، تتقّلب بيـن حناُن أمهـا وعطف أبيهـا ذات 
اليميـن وذات الشـمال، فمـا إن تتعـدى مـدراج البلـوغ والمراهقـة، حتـى تبـدأ حياتها تأخـذ لونًا 

جديـدًا، وتكـون أكثـر نضجـًا، فتبـدأ تختار وتفكـر بأكثـر عقالنية واسـتقاللية.
لكـن نـرى أن هذا التدّخل يأخذ شـكالً واحدًا حتى بعد بلوغ الفتاة، ووصولها إلى مبالغ الرشـد، 
بل األسـوأ من ذلك كّله، هو اسـتمرار التدخل غير الُمبّرر حتى بعد زواج الفتاة واسـتقاللها بالمّرة 
عـن بيت أهلها، مما يتسـبب ذلـك -عادًة- بمشـاكل زوجية كبيـرة كالطالق، ألن واحـدة من أهم 

أسـباب الطالق هو اسـتمرار هيمنة األّم على ابنتها.
  ولنـا في هـذا الموضوع كلمتان، كلمة لألبويـن، وكلمة للبنت، فأما الكلمـة الموجهة لألبوين، 
فاألجـدر باألبويـن أن يكونـا بعيدين عـن تفاصيل حياة ابنتهمـا مع زوجهـا، وأن يكونـا ُمْصِلَحْيِن 
فـي رْأِب الَصـدع، وحلِّ المشـاكل بينهمـا، ويكون تدخلهما تدخـالً ايجابيًا نافعـًا، ُيقّلل من فجوة 

الخالفـات، وُيِحّد من العصبيـات والتوترات.
  وأمـا كلمتنـا للبنت: َفْلَتْعَلْم أنها تحولت من بيت أبَويها ورعايتهم الى بيت زوجها ورعايته ، وأن 
حياتهـا الزوجيـة الجديدة هـي الحياة التي ينبغـي َقْصَر النظر إليها، وأن تسـعى الزوجـة في إحالل 
السـعادة في ُأسـرتها الجديدة، مع االحتفاظ بمقام األبوين، وأاّل تكون الفتاُة سـّماعًة لكل ما ُيملى 
عليها ِمْن ِقَبِل األم أو األب بفضول التدخالت، فإّن ذلك ال يساعد على استقرار الحياة الزوجية أكيدًا، 
وأاّل َتنُقل ألّمِها كلَّ ما يدور من تفاصيل بينها وبين زوِجها، وأن تكون سياسـتها احتوائية للطرفين.

وج(. فسياسة الزوجة الحكيمة ُيمكنُها َأن تجمَع بين )رضا الوالدين وَسعادِة الزَّ

حياةٌ زوجيةٌ بال تدّخالت



طب وتكنولوجيا
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تماًمــا مثــل مختلــف أنــواع الفاكهــة المجففــة، يحتــوي التمــر علــى نســبة قليلــة 
ــه  ــن احتوائ ــم م ــى الرغ ــن عل ــكر، لك ــن الس ــة م ــبة عالي ــى نس ــاه، وعل ــن المي م
علــى الســكر إال أن التمــر يمكــن أن يكــون جــزء مــن نظامــك الغذائــي الصحــي، 
إذ يحتــوي علــى مختلــف أنــواع الفيتامينــات ويعتبــر غنًيــا باألليــاف، وفــي هــذا 
الســياق تحتــوي كل خمــس إلى ســت حبــات مــن التمر علــى نحو )120( ســعرة 
حراريــة، وغراًمــا مــن البروتيــن، و30 غراًما مــن الكربوهيــدرات، و3 غرامات من 
األليــاف، ومــن الجديــر بالذكــر أن التمــر ال يحتــوي علــى أي نســبة مــن الدهــون.
ــض  ــة وبع ــادن المختلف ــن المع ــوع م ــى )15( ن ــر عل ــوي التم ــذا ويحت   ه
ــة  ــن الفاكه ــرى م ــواع أخ ــي أن ــا ف ــن ايجاده ــي ال يمك ــة الت ــاض األميني األحم
ــك  ــي نظاِم ــة ف ــر المهم ــن العناص ــر م ــار التم ــك اعتب ــك يمكن ــة، لذل المجّفف
ــى  ا إل ــدًّ ــه جي ــك أن تنتب ــه علي ــك إال أن ــن ذل ــم م ــى الرغ ــن عل ــي، لك الغذائ
ــن  ــام يمك ــن الطع ــوع م ــن أي ن ــار م ــا إذ إن اإلكث ــَل عليه ــي تحص ــة الت الكمي
ــد أن يــؤدي إلــى  ــادة فــي الــوزن، هــذا ويمكــن للــوزن الزائ أن يــؤدي إلــى الزي
ــي.  ــاز الهضم ــة بالجه ــاكل متعلق ــن مش ــدة وم ــنّجات المع ــن تش ــك م معانات

تكنولوجيا
سيارة ذاتية القيادة

هل يساعد 
التمر على 

إنقاص 
الوزن؟

فــي الشــهر الماضــي اختبــرت بريطانيا للمــرة األولى 
فــي الطــرق العامــة ســيارة ذاتيــة القيــادة ُتِقــلُّ رّكابــًا في 
ــوع  ــذا الن ــير ه ــد لس ــتهدف التمهي ــارب تس ــار تج إط
ــة  ــول نهاي ــريعة بحل ــرق الس ــى الط ــيارات عل ــن الس م
العقــد الحالــي، ووقــع االختيــار علــى بلــدة )ميلتــون 
كينــز( جنوبــي إنجلتــرا الختبــار المركبــة، وهي ســيارة 
ــبوتيكا(  ــركة )أوكس ــا ش ــن طورته ــرة ذات مقعدي صغي

المنبثقــة عــن جامعــة )أوكســفورد(، وطــّور برنامــج تشــغيلها معهــد الروبوتــات بالجامعــة، ومــن بيــن أســباب اختيار 
المدينــة التــي تقــع علــى بعــد ســبعين كيلومتــرًا شــمالي العاصمــة لنــدن، إلــى جانــب ثالثــة مواقــع أخــرى، طرقهــا 
الممهــدة الواســعة والمســار الدائــري لشــبكة طرقهــا، وســتتحرك المركبــة مــن دون أي تحكــم بشــري باســتخدام 
ــارب  ــّدم التج ــى أن ُتق ــون إل ــع المنّظم ــاة، ويتطل ــق المش ــي مناط ــرادار ف ــزة ال ــر وأجه ــن آالت التصوي ــات م بيان
معلومــات ضروريــة عــن كيفيــة تفاعــل الســيارة مــع المشــاة وغيرهــم على الطريــق، لكــن ال يــزال يتعين علــى جميع 
األطــراف التغلــب علــى عقبــات تكنولوجيــة وقانونيــة بمــا فــي ذلــك مــن ســيكون مســؤوالً في حالــة وقــوع حادث، 
إذ تثيــر حــوادث وقعــت مؤخــرا لمركبــات تشــتمل علــى نظــم مســاعدة فــي التوجيــه مخــاوف تتعلــق بالســالمة.



مساحة ود
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رجـل فقيـر يرعـى أّمـه وزوجتـه وذريتـه، وكان يعمـل خادمًا لـدى َرُجل، 
وكان مخلصـًا فـي عملـه ويؤّديـه علـى أكمـل وجه، إال أنـه ذات يـوم تغّيب 
عـن العمـل، فقـال سـّيده فـي نفسـه: البـّد أن أعطيـه دينـارًا زيـادة، حتى ال 
يتغّيـب عـن العمـل، فبالتأكيـد لم يغـب إال طمعًا في زيـادة راتبـه، ألنه يعلم 
بحاجتـي إليـه، وبالفعـل، حيـن حضـر اليـوم الثاني، أعطـاه راتبـه وزاد عليه 

الدينـار، لـم يتكّلـم العامل، ولم يسـأل سـّيده عـن سـبب الزيادة.
  وبعـد فتـرة غاب العامـل مرة أخرى، فغضب سـّيده غضبًا شـديدًا، وقال: 
سـأنقص الدينار الـذي زدته، وفعاًل أنقصـه الدينار، ولم يتكّلـم العامل، ولم 
يسـأله عـن نقصان راتبـه، فاسـتغرب الرجل ِمـْن رّدة فعـل الخادم، وسـأله: 

زدتـك فلم تسـأل، وأنقصتك فلـم تتكّلم!
  فقـال العامـل: عندما ِغبُت المرة األولى رزقني الله مولودًا، فحين كافأتني 
بالزيـادة، قلـت هـذا رزق مولـودي قـد جاء معـه، وحين غبـُت المـّرة الثانية 
ماتـت أّمـي، وعندمـا أنقصـت الدينار، قلت هـذا رزقهـا قد ذهـب بذهابها.

الفقريُ الغَينُّ !

طرق عالج اخلمول والكسل
  تنـاول الغـذاء الصّحـي الغنّي بالعناصـر الغذائية التي يحتاجها الجسـم للتجّدد والنشـاط، واشـرب الماء 
بكّميات مناسـبة بما ال يقـّل عن ثمانية أكواب يوميًا، وحاول أن تتناول العصائر الطبيعية باسـتمرار على مدار 
اليـوم، وتخّلـص مـن القلق واالكتئـاب والتوتر، وابتعد عـن الجلوس لفتـرات طويلة بنفـس الهيئة، وعّرض 
نفسـك للهـواء الطلق وضوء الشـمس، وتنـاول المكّمـالت الغذائية التي تقـوم بتعويض ما يحتاجه الجسـم 

 ،B12 فيتاميـن  مثـل  العناصـر  بعـض  مـن 
بممارسـة  وقـم  والكالسـيوم،  والزنـك، 

معتدلـة  بصـورة  الرياضيـة  التماريـن 
وعـدم اإلفـراط، وقّلـْل مـن تنـاول 

المنّبهـات، مثـل الشـاي والقهوة 
التـي  الغازيـة  والمشـروبات 
وسـهولة  البـول  ادرار  تسـبب 
التخّلـص من سـوائل الجسـم.
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