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3 العدد )21( لشهر  ذي الحجة  سنة 1438هـ
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

مُعادَلٌة مَعْكوسٌَة
الواعظون  وحياول  الغريب،  الفكري  الغزَو  حيذر  الكثري 
عقالئيٌّ  حذٌر  وهو  ضّده،  وفتياتنا  شبابنا  حيّصنوا  َأن  واملرشدون 
ُق إىل  ومقبوٌل؛ بسبب مغريات البضاعة الفكرية الغربية التي ُتسوَّ

بالدنا من خالل اإلعالم والتكنولوجيا وغريها. 
هو  منا  فعل  ردُّ  التهديد  هذا  قبال  يكون  أن  الطبيعي  ومن    
العمل عىل تفعيل املبادئ والعقائد الصحيحة واألخالق الفاضلة 
واألفكار السليمة، كي تكون درعًا حصينًة ألبنائنا من خماطر هذا 

الغزو الذي هيّددهم.
النبيلة  واألخالق  احلقة  بالعقائد  والتحصني  التسّلح  إن  بل 
واجٌب يف كّل األحوال، وال ينتظر التهديد اخلارجي، لكن األمر 
يتأكد بوجود اخلطر، وأفضل احلصانة إجياد حالة معاكسة ما بيننا 
وبني من نتخوف من فكرهم، وقلب اخلوف إىل الطرف املقابل، 
ورمي التوّجس يف ملعبهم، ونعني بذلك: إننا بدل أن نكون نحن 
الذين َنَتوّجُس اخلوَف من الِفكر الغريب، نقوم بعكس تلك املعادلة، 
نكون،  أينام  ومبادئنا  وعقائدنا  بأفكارنا  املطمئنّون  نحن  فنكون 
 ويكون الطرف املقابل هو املتخوف من عقائدنا وأخالقنا وآدابنا.
  هذه املهمة حتتاج إىل جيل ُمّصٍن يف نفسه، واٍع ألهدافه، حيمل 
األمانة بصدق وواقعية، ويقوم بدور املبّلغ عن دين اهلل ومبادئه، 
وأهله  اإلسالم  عن  الغرب  أخذها  التي  السيئة  الصورة  وجيلو 
بسبب اجلامعات التكفريية واملتطرفة ويستبدهلا بالصورة البيضاء 
كان  فإذا  البرش،  بني  السلمي  التعايش  مفاهيم  وينرش  الناصعة، 
اجليل الشبايب هبذه الصفات سيكون قويَّ اإليامن واحلجة، يستطيع 

أن يغرّي ويقلب املوازين يف معادلة اخلوف من الفكر الغريب.
الذين  خصوصًا  املؤمنني  كل  عاتق  عىل  تقع  املسؤولية  وهذه 
يسافرون إىل تلك الدول، واملغرتبني هناك، فإهنم ال بد أن حيملوا 
معهم عقائد اإلسالم وأدبه وخلقه الرفيع وسامحته العظيمة، كي 
يؤّثروا وال يتأّثروا، ويغرّيوا وال يتغرّيوا، وهذا ما دعانا إليه أئمتنا 
املعصومون )K(، قال إمامنا الصادق )Q(: )ُكوُنوا َلنَا َزْينًَا َوال 
وا  إِليِهم، َفُجرُّ ُتّبِغُضوَنا  النَّاِس َوال  َتكُونُوا َعلينَا َشْينًَا، َحّببوَنا إىل 

( الوسائل: ج12، ص8. إِلينَا َكلَّ ُمّودٍة، واْدَفعُوا َعنّا ُكلَّ رشٍّ
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قراءة في كتاب

اخلصــــــــــــال
القّمي،  بابويه  بن  أّلفه ممد بن عيل بن احلسني  اخلصال كتاب 
فقهاء ومدثي  أشهر  الصدوق)ت381هـ(، من  بالشيخ  املشهور 
يسبق  مل  متدّرج.  عددي  نظام  عىل  ترتيبًا  الكتاب  رّتب  الشيعة. 

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 - قد 
صنفوا يف فنون العلم كتبًا وأغفلوا عن تصنيف كتاب يشتمل عىل 
االعداد واخلصال املحمودة واملذمومة، ووجدت 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 واملفّس والواعظ. وهو مشتمل عىل ألٍف ومئتني ومخسة ومخسني حديثًا.

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

وقد استغرق 27 صفحة، يف حديٍث اشتمل عىل علوٍم يف قضايا كثرية وشؤون متنّوعة.
من  آالفًا  حوى  وقد   652 الصفحة  إىل  الكتاب  لينتهَي  األلف،  بعَد  ما  أعداٌد  فيها  رواياٌت  ذلك  أعقَب 
ة آليات الكتاب العزيز، واملبّينة ألحاديث رسول اهلل )N( وُسننِه الرشيفة، وامُلْدِرجِة  الروايات الرشيفة امُلفسِّ

ملئات املسائل الفقهّية واالجتامعّية والطّبية واألخالقّية والعلمّية والعقائدّية.. وغري ذلك.
وتم توزيع كتاب اخلصال عل ستٍة وعرشين )26( بابًا، وُعنِونت بحسب األرقام.



التنمية البشرية
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من املعلوم لدى اجلميع أن العنرص الشبايب 
األكثر  العنرص  هو  البرشية  املجتمعات  يف 
والقائد  الرائد  وهو  احلياة،  ميادين  يف  فاعلية 
األّمة،  ُمستقبل  عنوان  وهو  النجاح،  ملشاريع 
ديناميكية  الشبابية هي األكثر  الفئة  ذلك ألن 
عقلية  إمكانيات  من  يملكون  بام  احلياة،  يف 
إدارة  عىل  السيطرة  من  ُتكنهم  وجسدية، 
زمام احلياة، فيكونون أكثر إبداعًا وعطاًء من 

غريهم.
  من هنا كان لزامًا عىل املؤّسسات احلكومية 
الشبابية،  الفئة  إىل  االلتفات  احلكومية  وغري 
واالقرتاب من واقعهم، وفتح القنوات الثقافية 
والتعليمية التي تستقطبهم وجتذهبم، وجتعلهم 
يف أولويات األمور يف البالد، والسعي احلثيث 
يف إجياد احللول الناجعة ملشاكلهم، واالرتقاء 
يستلموا  كي  احلقيقية،  التنمية  عامل  إىل  هبم 
األُسُّ  هم  ويكونوا  احلياة،  يف  األكرب  الدور 
ترسم  التي  والدراسات  اخلربات  اعتامد  يف 
األمم  عامد  ألهنم  واملجتمع،  الدولة  مستقبل 

ورسُّ النهضة فيها.
تعاقبت  التي  السياسات  وبسبب  لكن    

الفئة  هذه  أن  نالحظ  اجلريح،  البلد  هذا  عىل 
العمرية غري مهَتّم هبا أكثر من أي وقت مىض، 
فام أن ترمي ببرصك ذات اليمني وذات الشامل 
أو  عاطل  بني  كبرية-  -بنسبة  شبابنا  ستجد 

مهاجر أو غري ذلك.
  يف حني أنه كان املأمول هبم أن يكونوا رواد 
املؤثرون  احلياة ومستقبل األمة، ويكونوا هم 
املجتمعات  ألن  مبارش،  بشكل  بالساحة 
ونضجهم  شباهبا  بقّوة  هي  والقوية  الواعية 
ميادين  يف  الفاعل  وجودهم  وبقّوة  الفكري، 

احلياة، ذلك ألهنم ثروُة الوطن.
يف  الوطني  البرشية  )التنمية  تقرير  ويبنّي    
تواجه  التي  التحديات  حجم   )2014 عام 
التعليم  جمايل  يف  خاصة  العراق،  يف  الشباب 
مؤرّشات  بأن  التقرير  بنّي  حيث  والتشغيل، 
، وبلغت نسبة األّمية  التعليم يف مستوى متدنٍّ
عند الشباب 13%، يف حني أن نسبة الفتيات 

اللوايت ينهني الدراسة الثانوية بلغت %8-7 
  أما من حيث العمل فقد أظهر التقرير أن 
النسب متدنية حيث أن 56% فقط من الشباب 

َشباُبنا بني التَّنمية والواقِع امَلْأساوي
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الذكور يعملون، يف حني بلغت نسبة الشابات 
اللوايت يعملن 6 %  فقط!

متدنية  املذكورة  النسبة  ستكون  وأكيدًا    
هبا  مرَّ  التي  الظروف  الحظنا  لو  فيام  أكثر 
البلد إبان سقوط املوصل وبعض املحافظات 
الوضع  وتدهور  التكفريية،  العصابات  بيد 

األمني، وارتفاع عدد املهاجرين والنازحني.
عىل  واضحًا  تغرّيًا  سّبب  ذلك  كل  فإن    
مستوى التنمية البرشية لدى رشحية الشباب، 
تلك  هبا  تسّببْت  التي  املشاكل  تلك  وأهّم 
إىل  اهلجرة  مستوى  ارتفاع  هي  الظروف 
البلدان األخرى، بسبب االختالل االقتصادي 
املاضية،  الفرتة  يتعاَف طيلة  مل  الذي  واالمني 
بني  اهلجرة  معدالت  تصاعد  يفّس  ما  وهذا 
وعىل  خصوصًا(  )الذكور  الشباب  رشحية 
خمتلف مستوياهتم التعليمية، السياّم الكفاءات 
الوطنية، وباألخص هجرة الكفاءات العاملة 
والتعليم  كالصّحة  احليوية  القطاعات  يف 
والبحث العلمي، التي تركْت أثرًا سلبّيًا عىل 

أداء هذه القطاعات.
لعالج  جاّدة  وقفة  تكون  وأن  البّد  إذْن،    
تلك املشاكل، وحشد الطاقات الوطنية باجتاه 
أرضية  توّفر  يعني  ومحايتهم،  الشباب  تكني 

عمل واعدة لتنمية الشباب.

  غري أن ذلك يرتبط بتحقيق أمرين:
االسرتاتيجيات  تلك  تظل  أال  أوهلام:     
القرارات  وثائق وطنية تزّين مكاتب راسمي 
والسياسات دون أن يكون هناك تبنٍّ حقيقيٌّ 

لذلك.
  ثانيهام: هنضة الشباب أنفسهم واستيعاهبم 
البناء  عىل  يساعدهم  الذي  احلقيقي  لدورهم 

والنهوض.







نحن نقص عليك
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ِه َأْن آَتاُه اللـه اْلُمْلَك( البقـرة اآلية: 258.  قـال تعالـى فـي كتابه الكريم )َأَلْم َتـَر إَِلى الَِّذي َحـاجَّ إِْبَراِهيَم فِـي َربِّ
ولـد نبـي اللـه إبراهيـم )Q( بـأرض بابـل، وكان أهلها يعبـدون الكواكـب واألصنـام، ويؤّلهـون النمرود 
مِلكهـم الـذي اسـتمّر فـي حكمـه وُملِكـه أربعمائة سـنة، وكان طاغيـًا متجّبـرًا عاتيًا،مؤثـرًا للحيـاة الدنيا، 

فلمـا دعـاه النبـي إبراهيـم )Q( للتوحيـد، أخـذه الِكَبر، ولم يسـتجْب.
 وُيـروى أن النمـرود رأى في المنـام كوكبًا حجب ضوء الشـمس وجعل الكون ظلمة، فـأّوَل المنّجمون 
رؤيـاه بـأن هالكـه يكون علـى يد غالم يولـد هذا العـام، فأمر النمـرود بذبح كل َمـْن ُيولد في تلك السـنة، 

ومـن ضمـن من ولِد ذلـك العام كان نبـي الله إبراهيـم )Q(، فأخفته والدتـه حتى َكُبر.
ـِذي ُيْحِيي  تحـّدى النبـي إبراهيـم )Q( النمـرود في دعـوى الربوبية، ففـي مناظرته قال للنمـرود )َربِّي الَّ
َوُيِميـُت( البقـرة: 258، فأجابـه النمـرود )َأَنـا ُأْحِيـي َوُأِميـُت( البقـرة: 258، فِجيَء لـه برجلين قد تحّتـم قتلهما، 

فأمـر بقتـل أحدهمـا، وعفا عـن اآلخر، وهـذا دوران علـى الحقيقة خـالف الواقع.
ثـم ذكـر النبي إبراهيـم)Q( دلياًل ثانيًا، فقال له: إن الله قد سـّخر الشـمس لتطلع من المشـرق وتأفل في 
ِذي َكَفـَر( البقـرة: 258، فبان ضـالل النمرود وكذبه فيمـا اّدعاه. المغـرب، فـأت بها مـن المغرب، )فُبِهـَت الَّ

هالك النمرود:
ذكـر العالمـة المجلسـي في بحار األنـوار: ج3، ص44، أن الله أرسـل بعوضًا  على النمرود وعسـكره، 
فهلـك عسـكره في موضـع يقال لـه ذات الصالصل، فدخل صومعتـه، مفكرًا بما حـدث، فدخلت بعوضة 

فـي أنفه، واسـتقرت في دماغـه، كان ُيْضَرب برأسـه األرض، حتى خرجت من رأسـه كالفـرخ ثم هلك.
دروس وعبر:

إن نهاية الجبابرة وُمدعي المناصب والمراتب اإللهية نهاية سيئة دائمًا.
مـن الصـواب االلتـزام بقواعـد النقـاش الموضوعيـة، واإلتيـان باألدّلة إلثبات الـرأي مـن خاللها، كما 

فعـل إبراهيـم )Q(، وتـرك االسـتهزاء بالخصم والتعّصـب تجاهه. 

قصة نبي اهلل إبراهيم )Q( مع النمرود:



نافذة على العالم
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حتـرُص األرَُسُ العربيـة يف دول املهجـر عمومـًا ويف و أوربا خصوصًا عـىل تعليم أبنائها العـادات والتقاليد 
والـرتاث العـريب، والتمّسـك هبويـة بلداهنـم األصليـة، وإبقـاء موروثهـا الثقـايف واالجتامعـي يف عقوهلـم 
وقلوهبـم بعـد أن أصبحـت مهـّددة بالضياع نتيجـة البعد عـن الوطن األم والعيـش يف بيئة وثقافـة خمتلفتني.

وال تـزال عالقـة اجليـل اجلديـدـ  الـذي نشـأ يف دول املهجـرـ  باللغـة العربيـة مثـال مصـدر قلـق مسـتمر 
لـُأرَس التـي ختشـى فقـدان أوالدها اللغـة العربية أو التعّثـر يف نطقها، حتـى قامت اجلهـود احلثيثة من بعض 
اجلاليـات لتثبيـط هـذه املشـكلة، فحثت اجليل اجلديـد أن حيافظ عىل هويتـه العربية واإلسـالمية، ويندمج يف 

الوقـت ذاتـه مـع املجتمع الـذي يعيش فيـه، مـع املحافظة عـىل هويته حتـى ال تذوب.
واسـتطاعت بعـض املنظـامت أن حتتضـن هـذا اجليـل مـن الشـباب، فقامـت بتوفـري اإلمكانـات هلـم 
ومسـاعدهتم، وتوجيـه اآلبـاء عـىل التواصـل الدائـم مـع أبنائهـم، واالطـالع عـىل أوضاعهـم ومشـاكلهم 
والتحّديـات التـي تواجههـم، وذلـك لغـرض َمّد يـِد العون عـىل اجتياز هـذه التحديات، وذلـك من خالل 
تشـجيع الزيـارات لبلداهنـم العربيـة حتـى يكـون األبنـاء عـىل صلـة بوطنهـم وأهلهـم، وإقامـة األنشـطة 
التـي هتـدف إىل حفـظ اهلويـة العربيـة واإلسـالمية والتمّسـك بالعـادات والتقاليـد، فالعيـش يف جمتمع يعد 
غريبـًا عـن تلـك العـادات، ُيعـد حتّديًا كبـريا للشـباب، حيتـاج فيـه إىل تعـاون األرَُس واملؤّسسـات من أجل 
ذلـك، واحلفـاظ عـىل اللغـة العربيـة عامل مهـّم يف التمّسـك بالعـادات والتقاليد اإلسـالمية، فهـي من أهّم 
اخلطـوات املحفـزة لذلـك، وإقامـة املـدارس التي تنطـق باللغة العربيـة وتعليـم الرتبية اإلسـالمية فيها، من 
ضمـن برامـج أخـرى منوعة، وهنـاك العديد من السـفارات واجلاليـات العربية التـي تنّظـم فعاليات حتاول 

مـن خالهلـا ترسـيخ الثقافـة العربيـة والعـادات والتقاليـد ألبنائها الذيـن ُولـدوا ونشـؤوا يف دول املهجر.

الحفاظ على الهوية



عناقيد
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عندمـا كنـت صغيـرًا، كنـت أفهـم مـن العيدين - عيـد الفطر وعيـد األضحـى - أنها أيـام للترفيه 
عـن النفـس حيـث يعّطـل النـاس أعمالهم، حتـى الدوام الرسـمي فـي الدوائـر الحكوميـة، فيكون 
يـوم العيـد يوم الحريـة المطلقة ويوم األفـراح والتعبير عن كل مـا في الضمير من السـرور والبهجة 

بشـتى الوسائل.
نعـم كنـت أفهـم أن هنـاك صـالة يؤّديهـا أبي صبـاح يـوم العيد وكنـت أنتظـر رجوعـه بلهفة ألن 

يديـه تحمـالن الحلـوى اللذيذة.
وعندمـا حـل عيـد األضحـى فـي السـنة الماضية حصـل تطـور في فكـرة العيـد لـدّي خصوصًا 
وقـد بلـغ عمـري السادسـة عشـرة مـن السـنين عندما اشـترى أبـي " قبل يـوم العيـد بخمسـة أيام" 
كبشـًا وظـّل يرعـاه حتى حّل يوم العاشـر مـن ذي الحجـة " وهو يوم عيـد األضحـى " حيث اتصل 

أبـي بأحدهـم وقال له نحـن بانتظـارك اآلن.
ظننـت أننا سنسـتقبل عّمـي وأوالده كما هي الحال كل سـنة، لكـن عندما ُطرقت البـاب وفتحتها 

وجـدت أمامـي قّصابـًا بثياب العمل وهـو ينتطق جعبًة فيهـا سـّكين وآالت القصابة األخرى.

أضحية يوم العيد
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فهْمـُت أنـه جاء لذبـح الخروف وسـمْعت 
منـه يخاطـب أبـي بقولـه: أنـا علـى عجلـة 

فعنـدي أضحيـة كثيـرة هـذا اليـوم.
فـي الواقـع فهمت من حالـه وطريقة كالمه 
أن هـذا الكبش هو المقصـود باألضحية وأن 
هنـاك ِكبـاش أخـرى تنتظـر مصيرهـا علـى 
نفسـي:  سـألت  لكنـي  القصـاب،  هـذا  يـد 
لمـاذا فـي هـذا اليـوم بالـذات ليتضايـق هذا 

فـي وقته؟! القصـاب 
وبينمـا ينشـغل القّصـاب بالذبـح والسـلخ 
أمـس  ليلـة  نذبحـه  لـم  لمـاذا  أبـي:  سـألت 

حتـى ال نحـرج القّصـاب فـي الوقـت؟
وقـت  فـإن  يصـح  ال  والـدي:  أجـاب 

العيـد. يـوم  األضحيـة 
قلت: ولَم لم نضّح في السنين السابقة؟

أجـاب أبـي: أوالً، هذه األضحية مسـتحبة 
الحجـاج  أضحيـة  مثـل  واجبـة  وليسـت 
التـي يسـمونها الهـدي. وثانيـًا، فـي السـنين 
الماضيـة لـم يكن عنـدي من المـال ما يكفي 
اللـه  رزقنـا  السـنة  وهـذه  الذبيحـة،  لشـراء 

تعالـى فالحمـد والشـكر لـه.
سـألته: وهـل يجوز ذبح أي حيـوان بعنوان 
األضحيـة كالدجـاج مثـاًل خصوصـًا لمن ال 

الكبش؟ ثمـن  يملك 
يعتبـر فـي  فإنـه  بنـي،  يـا  ال  أبـي:  أجـاب 
األضحيـة أن تكـون من األنعـام الثالثة االبل 
والبقـر والغنـم، كمـا يجب أن تكـون بأعمار 

معينـة، فـال يجـزي - على األحـوط وجوبـًا - من 
اإلبـل إال مـا أكمـل السـنة الخامسـة ومـن البقـر 
والمعـز إال مـا أكمـل الثانيـة ومـن الضـأن اال مـا 

أكمـل الشـهر السـابع.
قلـت ألبي: بعـض األحيان تكون الشـاة أو البقرة 
ناقصـة كأن تكـون مبتـورة الرجـل أو األذن وتكون 
عـادة أقـل ثمنـًا مـن الصحيحـة، فهـل يجـوز أن 
تذبـح كأضحيـة من باب التسـهيل على المسـلمين 

الثمن؟ بقلـة 
يذبحـه  الـذي  الواجـب  الهـدي  أبـي:  أجـاب 
مـن  خاليـًا  يكـون  أن  يشـترط  منـى  فـي  الحـاج 
النقـص والعيـب، أمـا األضحيـة المسـتحبة التـي 
يـوم  األرض  بقـاع  كل  فـي  المسـلمون  يذبحهـا 
العيـد فـال يشـترط فيهـا من األوصـاف ما يشـترط 
فـي الهـدي الواجـب، فيجـوز أن يضحـى باألعور 
قرنـه  والمكسـور  أذنـه  والمقطـوع  واألعـرج 
والخصـي والمهـزول وان كان األحـوط اسـتحبابًا 
واألفضـل أن يكـون تـام األعضـاء وسـمينا ويكره 

أن يكـون ممـا رّبـاه.
قلت: وهل ُتعطى لحومها للفقراء؟

أجاب أبـي: يجوز لمن يضحـي أن يخصص ثلثه 
لنفسـه أو إطعـام أهلـه بـه، كمـا يجوز لـه أن يهدي 
ثلثـا منـه لمـن يحـب مـن المسـلمين، واألحـوط 
األفضـل أن يتصـدق بالثلـث اآلخـر علـى فقـراء 

المسـلمين.



بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل ممٍد وآله الطاهرين......

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته...... 
    أّما بعد فإّنني أويص الشباب األعزاء- الذين يعنيني من أمرهم ما يعنيني من أمر نفيس وأهيل - بثامن 
وصايا هي تام 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:
ــن أمــر مــا تــوالّه، ســواء فــي األســرة أو فــي  ــَي شــيئًا مــن شــؤون اآلخري )أن ُيحســن كّل امــرئ ول
المجتمــع، فلُيحســن اآلبــاء رعايــة أوالدهــم واألزواج رعايــة أهاليهــم وليتجنّبــوا العنــف والقســوة حّتــى 
فيمــا اقتضــى الموقــف الحــزم رعايــًة للحكمــة وحفاظــًا علــى األســرة والمجتمــع، فــإّن أســاليب الحــزم 
ال تنحصــر باإليــذاء الجســدي أو األلفــاظ النابيــة بــل هنــاك أدوات ومناهــج تربويــة أخــرى يجدهــا مــن 
ــى  ــؤّدي إل ــا ت ــرًا م ــية كثي ــاليب القاس ــل األس ــأنها، ب ــة بش ــرة والحكم ــل الخب ــاور أه ــا وش ــث عنه بح
ــراد إصالحــه، وال  عكــس المطلــوب بتجــّذر الحالــة التــي يــراد عالجهــا وانكســار الشــخص الــذي ُي

خيــر فــي حــزٍم يقتضــي ُظلمــًا، وال فــي عــالج لخطــأٍ بخطيئــة(
بيان وتوضيح:

هــذا الــكالم تأكيــد لمــا ورد عــن النبــي )N(: )كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه( جامــع األخبــار، 
الشــيخ محّمــد بــن محّمــد الســبزواري: 119، )فإنكــم تعيبــون علــى قــوم ال يعدلــون بيــن النــاس مــن أمــراء الجــور، 

فــال ينبغــي لكــم أن تفعلــوا مــا تلومــون غيركــم عليــه( بحــار األنــوار، المجلســي: ج72،ص38، فــكل مــن توّلــى 

أي بني
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أمــر قــوم بطريــق شــرعي أو قانونــي أو إداري عليــه الرفــق وتحقيــق االنضبــاط بطريــق العــدل والحــق 
لَينتــج عنــه الهــدف بشــكل إيجابــي. 

إن الكيــان األكثــر عرضــة لعــدم الحلــول الصحيحــة فــي داخلــه هــو كيــان األســرة، فــإن كثيــرًا مــن 
اآلبــاء واألمهــات يغّلبــون جانــب الترهيــب والعقوبــة علــى جانبــي الترغيــب والمثوبــة، بــل منهــم مــن 
يظــن أن القســوة والضغــط هــو الطريقــة الوحيــدة المنتجــة لتثبيــت صفــة مقبولــة أو رفــع ســلوك غيــر 
صحيــح، وهــي شــبهة وّلــدت فــي المجتمــع مشــاكل كثيــرة تصــل الــى حــد عقــوق الوالديــن، وتــرك 

طاعتهــم حتــى فــي األمــور التــي فيهــا مصلحــة.
ــى  ــا عل ــي أحده ــة تبنّ ــل والحكم ــن العق ــس م ــول ولي ــدة حل ــة  ع ــرية أو اجتماعي ــكلة أس ــكل مش ل
ــود  ــا تع ــرعان م ــًا وس ــًا ووقتي ــيكون آنّي ــاّل فس ــر ح ــى وإن وّف ــه حت ــخصي فإن ــي وش ــاس انفعال أس
المشــكلة بعــد وقــت قصيــر، لذلــك ينبغــي علــى الوالديــن إذا لــم يحصــل لديهــم حــاًل معينــًا لحالــة مــا 
فــي األســرة أن يستشــيروا غيرهــم ممــن يتحّلــون بصفــة الحكمــة وحســن التدبيــر وجميــل التفكيــر مــن 
ــة فــي  ــة مهّم األقــارب وغيرهــم ليسترشــدوا  بآرائهــم وإرشــاداتهم، ذلــك أن األســرة وحــدة اجتماعي

ــرة. ــرة وخطي ــن كبي ــاء المجتمــع اإلنســاني، والمســؤولية علــى الوالدي بن
ــف  ــي مختل ــع ف ــور المجتم ــر أم ــي تدّب ــرى الت ــة األخ ــة واإلداري ــدات االجتماعي ــي الوح ــا ف أم
الجوانــب، فــال تقــل مســؤولية المتولــي أهميــة عنهــا فــي أســرته وعائلتــه، وقــد ســرت شــبهة الضغــط 
والقســوة والحــزم القســري إليهــا، ممــا يــؤّدي إّمــا الــى حلــول ناقصــة، أو معالجــات وقتيــة غيــر مثمــرة، 

وال خيــر فــي حــزٍم يقتضــي ُظلمــًا، وال فــي عــالج لخطــأٍ بخطيئــة.
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القوارير
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يعتبر العمل والكسـب المالي لإلنسـان - الذكر واألنثى -  من أهم الروافد المعيشـية لديمومة الحياة بالشـكل 
األفضـل، وهـو حقٌّ مكفوٌل لكال الجنسـين، إذ لم ُيعاِرِض الشـارُع المقـدس وال أعرافنُا االجتماعيـة عمَل المرأة 
فـي بعـض ميادين الحيـاة إجماالً، نعم حبََّب الشـارُع المقدس لها أن تكـون مهتمًة لتربية أوالدها وصيانة أسـرتها 

وحسـن تبعلها، وترك أمور المعيشـة في رقبـة الزوج.
  وربمـا فـي ظـروف اسـتثنائية يحتـم علـى بعض النسـاء الخـروج إلـى العمـل والكّد والكسـب ألجـل إعالة 

، بسـبب تصاعـد وتيـرة وفيـات األزواج والطـالق، وبالتالـي فقـدان المعيـل والكفيل. أسـرهن وأيتامهـنَّ
  وهـذا ليـس عيبـًا وال تخٍل عـن الكرامة، وإنمـا هو معالجة ظـروف طارئة واسـتثنائية قاهرة، ومحاولة تمشـية 
الحيـاة على السـكة العامة دونمـا أي توقف، كما حدث ذلك إبان حروب النظام البائد، الذي اسـتلمت فيه النسـاء 
مسـؤولية األسـرة واإلعالـة، فعملَن وجاهـدَن، دونما أي مسـاس بالكرامة، فخرجـَن من األزمة بنجاح وشـرف.

  لكـن ولأسـف الشـديد ظهـرت علـى سـاحتنا العراقيـة بعض الحـاالت السـلبية التي تخـّص النسـاء، وهي 
عمـل شـريحة منهنَّ في المقاهي أو ما يسـمى بـ)الكوفي شـوب(، وذلـك بتقديم الخدمـات للزبائن ومخالطتهم 
ومفاكهتهـم، وليـت األمـر يقـف عند هـذا الحـدِّ - وإن كان هو مصيبـة - بل تطور إلـى أبعد من خدمـات الظاهر 
وتقديم الشـاي أو الكابتشـينو! فهناك عالقات غير شـرعية تمارس تحت غطاء العمل في الكوفي شـوب، وبعلم 

القائميـن على تلـك األماكن مع األسـف!
فهل هذا العمل يتناسب وكرامة المرأة وعزتها؟

وهـل صعوبـة الحيـاة والمعيشـة بهـذا الحـدِّ الكبير الـذي يدفـع بالفتيـات المراهقـات بالعمل بتلـك األجواء 
بالشـباب؟ المكهربة 

وهل انخدعت العوائل وتلك الفتيات بتلك المهن واألعمال بعدم علمهم ما وراء الكواليس من مصائب؟
  األمـر متـروٌك لأحرار والشـرفاء والسـلطات المعنيـة بهذا األمر لعـالج هذه الظاهـرة السـيئة، والوقوف عند 

أسـباب ظهورها وانتشارها.
  وأخيـرًا نشـكر مجلـس محافظة واسـط على تصويتـه بمنع عمالـة الفتيات فـي المقاهي والكوفي شـوب في 

25نيسان/2017.

عمل المرأة في األماكن العامة انعكاٌس خطيٌر على كرامة المرأة.



طب وتكنولوجيا

17العدد )21( لشهر  ذي الحجة  سنة 1438هـ مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

تكنولوجيا
 فــي هــذا العــدد إن شــاء اللــه تعالــى ســنقدم لكــم برنامــج )جامــع التفاســير(، وهــو مــن التطبيقــات المهمــة 
ــيعة  ــير الش ــن تفاس ــة م ــى َأربع ــة إل ــاًل، باإلضاف ــم كام ــرآن الكري ــن الق ــى مت ــوي عل ــج يحت ــن، برنام للمؤمني

ــي: ــة، وه اإلمامي
١- التبيان في تفسير القرآن، لشيخ الطائفة الطوسي.

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

٤- 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.  -

 لكــن التطبيــق ينقصــه شــيء مهــٌم، وهــو أن البرنامــج جــاء بنظــام )IOS(، أي: بنظــام اآليفــون فقــط، دون نظــام 
األندرويــد، وهــو مــا نأمــل أن يلتفــت إليــه، ليكــون المســتفيدون منــه أكثــر، واللــه ولــي التوفيــق.

الفواكه واخلضراوات تساعد يف محاية الكلى
أظهــرْت دراســة حديثــة، أن إضافــة الفواكــه والخضــراوات للنظــام الغذائــي، قــد يســاعد فــي حمايــة 

الكلــى للمرضــى المصابيــن بأمــراض الكلــى المزمنــة، مــع تراكــم الحامــض لديهــم.
ــر ذات  ــي تعتب ــة والحبــوب، والت ــي يعتمــد علــى المنتجــات الحيواني ــي الغرب   حيــث ان النظــام الغذائ
ــر  ــكل كبي ــض بش ــم الحام ــو تراك ــي، وه ــتقالب الحامض ــى االس ــؤدي ال ــد ي ــا ق ــة، مم ــة عالي حموض
ــة، ألن الكلــى هــي  ــن بأمــراض الكلــى المزمن ــن المرضــى المصابي ــر شــائع بي فــي الجســم، وهــذا يعتب

ــول. ــة الحامــض مــن خــالل الب المســؤولة عــن ازال
  وقــد يتســبب االســتقالب الحامضــي فــي زيــادة ســرعة التنفــس، واالرتبــاك، والتعــب، وفــي الحــاالت 

الشــديدة قــد تحــدث الصدمــة او الوفــاة.
  ويتــم اســتخدام المكمــالت القلويــة عــادة كعــالج، مثــل: البيكربونــات لعــالج المرضــى المصابيــن 
بأمــراض الكلــى المزمنــة، والذيــن يعانــون مــن االســتقالب الحامضــي الشــديد، ولكــن إضافــة المزيد من 
الخضــراوات والفواكــه والتــي تحتــوي علــى قلويات، قد تســاعد فــي تقليل االســتقالب الحامضــي ايضًا.

تطبيق جامع التفاسير








