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مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

الشــائعات واألراجيــف تعتــر مــن أخطــر 
للمجتمعــات  واملدمــرة  الفتاكــة  األســلحة 
واألشــخاص بــل قــد تكــون ِمْعــَول هــدم 
ــن  ــق بالدي ــا يتعل ــى م ــم حت ــن املفاهي ــر م لكث

واملذهــب، وهلــا يف ذلــك رضر بالــغ.
الشــائعة مشــتقة مــن الفعــل )أشــاع(، أي: 
ــر مكــذوب،  ــي َخ ــر، وه ــر وذاع وظه انت
ــن  ــر ب ــد، ينت ــر ُمؤكَّ ــه، وغ ــوق في ــر موث غ
النــاس، وكــم دمــرت الشــائعات مــن جمتمعات 

ــة. ــن أحّب ــت ب ــن أرس، وفّرق ــت م وهدم
وكــم أهــدرت الشــائعات مــن أمــوال، 

وضّيعــت مــن أوقــات.
وكــم نالــت الشــائعات مــن علــامء وعظامء، 
وكــم هّدمــت مــن وشــائج؟ وتســّببت يف 
ــت  ــا، وأذك ــًا وبالي ــارت فتن ــم أث ــم، وك جرائ
ــة رّش أشــعلت  ــة، ورب مقال ــار حــروب دامي ن
فتنــا، ألن حاقــدًا ضّخمهــا ونفــخ فيهــا، وكــم 

ــوام. ــلوك أق ــت يف س ــرت وحتكم غ
معنويــًة،  ألغامــًا  متثــل  الشــائعات  إن 
وقنابــَل نفســيًة، ورصاصــاٍت طائشــًة، تصيــب 
ــا ال  ــا م ــل يف عرضه ــل، وتفع ــا يف مقت أصحاهب

ــكري. ــدّو العس ــه الع يفعل
أصحــاب  الشــائعات  مــن  يســلم  ومل 

ــون  ــب يكون ــام يف الغال ــل رب ــدل، ب ــق والع احل
ــار  ــرة أنص ــم لكث ــن غره ــر م ــن أكث معرض
الباطــل، حتــى النبــي األكــرم )O( قــد ُرمــي 
بالســحر واجلنــون والكــذب والكهانــة، وتفنــن 
الكفــار واملنافقــون الذيــن مــردوا عــى النفــاق 
يف صنــع األراجيــف الكاذبــة، واالهتامــات 
ــن  ــاَس ع ــدَّ الن ــام ص ــه، ف ــد دعوت ــة ض الباطل

ــائعة. ــة إال ش ــي ) O ( يف مك النب
التعامل مع اإلشاعة:

ــة  ــن رسع ــه م ــن في ــذي نح ــال ال يف احل
نقــل األخبــار واحلــوادث واألفــكار، وبكيفيــة 
عــدم املســؤولية واألمــان مــن العقــاب، ال 
ــا  ــمع وم ــا يس ــع م ــان م ــل اإلنس ــد أن يتعام ب
يــرى بطريقــة الشــك وتــرك التصديــق الرسيــع 
واملبــارش، والتأكــد مــن فحــوى األخبــار، وهــو 
َا  املنهــج القــرآين حيــث يقــول اهلل تعــاىل: )َيــا َأيُّ
ِذيــَن آَمنُــوا إِن َجاَءُكــْم َفاِســٌق بِنََبــإٍ َفَتَبيَّنُــوا َأن  الَّ
ُتِصيُبــوا َقْومــًا بَِجَهاَلــٍة َفُتْصبُِحــوا َعــَىٰ َمــا 
َفَعْلُتــْم َناِدِمــَن( وخــالف هــذا املنهــج الســليم 
ال يكــون اإلنســان - مــع كثــرة مــا يســمع - يف 

ــن. ــرسة يف الداري ــدم واحل ــن الن ــن م مأم

)الشائعات( سالح فّتاك 

قضية ورأي
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َشباُبَك َرْأُس َمالَِك

يف احلادي عر من شهر رجب سنة )36( هجرية، وصل أمر املؤمنن )Q( الكوفة، ومل نجد يف 

التأريخ وصفًا ملدينة الكوفة حال زينت قدما سيد الوصين )Q( تراهبا، ربام رّكز املؤرخون أهنا فضيلة 

عى   )Q( املؤمنن  أمر  حتمل  وهي  كانت  كيف  الكوفة  عن  عيوهنم  فأغمضوا   )Q( املؤمنن  ألمر 

ظهرها.

ملاذا ال نسأهلا: أيتها املدينة املباركة كيف حالك وأنفاس الويص )Q( تتفاعل مع هوائك الصايف. 

أي نوع ولون من الثياب لبست هلذا اللقاء الذي تغبطك عليه كل ذرات تراب البقاع األخرى؟ 

بامذا جرى النهر الذي بن جنبيِك وهو يالمس برة إمام املوحدين )Q( حال الوضوء؟ جرى 

بدموع الفرح اللذيذة؟ أم جرى بالتهليل والتسبيح شكرًا هلل عى ما رشفه وأكرمه هبذا اللقاء؟ 

وهل حتولت أشجارك أقالمًا راحت مبتهجة تكتب الرتحيب تارة، وترسم الفخر تارة أخرى، فال 

.)O( توأم لرتابك من تراب؟ كيف ال وهو حتت حنان أقدام خليفة النبي

إذا كانت اجلنة حتت أقدام األمهات، فامذا جتد الكوفة حتت أقدام إمام الكائنات؟

كيف تنفست رمالك وهي تسمع ابتهاج املالئكة بوصفك عاصمة للخالفة؟

ی  وأي خالفة؟ خالفة عدل أمر املؤمنن )Q( حيث قال: ) َلْو ِشْئُت اَلْهَتَديُت الطَِّريَق إَِلی ُمَصفَّ

َهَذا اْلَعَسِل َو ُلَباِب َهَذا اْلَقْمِح َو َنَساِئِج َهَذا اْلَقز، َو َلكْن َهيَهاَت َأْن يْغِلَبنِی َهَوای َو يُقوَدنِی َجَشِعی 

َبِع، َأْو َأبِيَت  َجاِز َأْو اْلياَمَمِة َمْن اَل َطَمَع َلُه فِی اْلُقْرِص َو اَل َعْهَد َلُه بِالشِّ إَِلی َتَِر اأْلَْطِعَمِة، َو َلَعلَّ بِاحْلِ

ی( هنج البالغة، الريف الريض: ج1، ص678.   ِمْبَطانًا َو َحْولِی ُبُطوٌن َغْرَثی َو َأكَباٌد َحرَّ

لقد اختارك أمر املؤمنن واصطفاك عى أرايض العاملن، فهنيئًا لك هذه الكرامة األبدية.   

الكوفة يف استقبال 
)Q( الويص

قطاف

)K( منتهى اآلمال يف تواريخ النبي واآلل
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َشباُبَك َرْأُس َمالَِك

قراءة في كتاب

مؤلف هذا الكتاب هو الشيخ عباس القمي )H( صاحب كتاب مفاتيح 
 اجلنان، أبرص النور سنة 1294 هجري قمري يف مدينة قم املقدسة

،والده احلاج حممد رضا القمي املعروف بالورع والتقوى باإلضافة 
اىل اطالعه عى املسائل الدينية.

يعد الشيخ عباس القمي )H( من العلامء املثابرين املخلصن، بارعًا 
األخالق  كافة  يف  مرزًا  واألخالق،  احلديث،  وعلم  العقائد  يف 

احلسنة وامللكات اإلنسانية الفاضلة.
له مؤلفات كثرة منها: كلامت لطيفة )يف علم األخالق(، وكتاب: 
البالغة،  هنج  حكم  ورشح  البر،  سيد  سرة  يف  البرص  كحل 

وسفينة البحار، وغرها.
وفاته:

بعد أن بذل الشيخ عمره الريف يف خدمة اإلسالم واملسلمن، 
لبى نداء رّبه ليلة الثالثاء املصادفة للثاين والعرين من ذي احلجة 
الثرى يف  سنة 1359 هجرية يف النجف األرشف، ووري جثامنه 

 )Q( الصحن الريف ألمر املؤمنن
موضوع الكتاب:

واألئمة   )O( النبي  وتأريخ  سرة  فيه  القمي  الشيخ  كتب   
الكتاب يف جزأين،  يقع   )P( الزهراء املعصومن )K( وفاطمة 
تأريخ  )يف  عنوان  حتت  األول  بالباب  يبدأ  بابًا،  عر  أربعة  يف 
أرشف الكائنات وشافع يوم العرصات وأفضل مجيع أهل األرض 
 ))O(املصطفى حممد  املرسلن  وسيد  النبين  خاتم  والساموات 
عر  الثاين  اإلمام  تأريخ  )يف  بعنوان  عر  الرابع  بالباب  وينتهي 
وخليفة  األحزان،  كاشف  بالده،  يف  وبقيته  عباده  عى  اهلل  حجة 

الرمحن، احلجة بن احلسن، صاحب الزمان صلوات اهلل عليه(.
وقسم املؤلف قدس رسه كل باب إىل فصول خيتلف عددها حسب 
الوالدة، ومكارم األخالق  تأريخ  الباب، ذكر يف كل فصل  سعة 

.)Q( ومعاجزه وذكر شهادته ،)Q( وبعض أحوال املعصوم
كتب املؤلف يف مقدمة الكتاب: )خطر ببايل تأليف كتاب يف ذكر 
والدة ومصائب سيد املرسلن وعرتته الطيبن صلوات اهلل عليهم 
ليفوز  وخلقهم،  ومناقبهم،  فضائلهم،  من  قليل  وذكر  أمجعن، 
بالبكاء  ويصلوا  أمرهم،  إحياء  ثواب  وسامعها  بقراءهتا  املؤمنون 

واحلزن عى مصائبهم العظيمة إىل درجات املقربن(.

)K( منتهى اآلمال يف تواريخ النبي واآلل
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التنمية البشرية

كل  يف  متغـــر  فيـــه  بـــام  الكـــون 
خصوصياتـــه وحاالتـــه، واإلنســـان يشء 
ــه  ــر، وهدفـ ــر ويتأثـ ــون يؤثـ ــذا الكـ يف هـ
ــاد  ــامل وإنشـ ــب الكـ ــاة طلـ ــذه احليـ يف هـ
ـــون  ـــة مره ـــذه الغاي ـــول هل ـــعادة، وللوص الس
بنظـــم أمـــره، واســـتخدام عقلـــه، فهـــو 
ـــاًم،  ـــل دائ ـــد األكم ـــل، وينش ـــّرى األفض يتح
ـــوز يف  ـــه، ومرك ـــودع يف غريزت ـــر م ـــذا أم فه
ـــان  ـــا، واإلنس ـــره اهلل عليه ـــي فط ـــه الت فطرت
ــا  ــو مـ ــر وهـ ــى التغيـ ــدرة عـ ــك القـ يملـ
ــات  ــبحانه يف آيـ ــه اهلل سـ ــجم وتوجيـ ينسـ
كثـــرة يف كتابـــه الكريـــم، فهـــو دائـــم 
الطلـــب للتغـــر يف حياتـــه نحـــو األفضـــل 
ـــن  ـــول م ـــة حت ـــو عملي ـــوم التغير:)ه إذ مفه
واقـــع يعيشـــه اإلنســـان إىل حالـــه منشـــودة 
ـــأيت  ـــي ال ي ـــر احلقيق ـــا(، والتغي ـــب فيه يرغ
ـــك  ـــع تل ـــجمة م ـــة املنس ـــة واحلرك إال باملعرف
ــر  ــال تغـ ــة فـ ــأدوات صحيحـ ــة وبـ املعرفـ

بـــال ســـعي.
قويـــة  إرادة  إىل  حيتـــاج  واإلنســـان 
وحيتـــاج إىل عـــزم وتصميـــم عـــى التغيـــر، 
وأن يـــريب نفســـه عـــى العـــزم والتصميـــم 

عـــى أن يغـــر مســـاره، يقـــول اإلمـــام 
الصـــادق )Q(: )أمحـــل نفســـك لنفســـك، 
فـــإن مل تفعـــل مل حيملـــك غـــرك( الـــكايف: ج2، 

.454 ص

إن النفـــس إذا كانـــت ذات مّهـــة فإهنـــا 
ـــر  ـــا وتغي ـــر ذاهت ـــى تغي ـــادرة ع ـــتصبح ق س
إذا كانـــت تســـتمد  اآلخريـــن، الســـيام 
ـــاىل،  ـــبحانه وتع ـــن اهلل س ـــا م ـــا ومّهته مكانته
فـــإذا عظـــم اهلل يف نفـــس اإلنســـان صغـــر 
ـــان إال  ـــى اإلنس ـــا ع ـــه، وم ـــه يف عين ـــا دون م
ـــار  ـــو مس ـــا نح ـــدم هب ـــوة يتق ـــادر بخط أن يب

التغيـــر ِحينَِئـــٍذ يتحقـــق التغيـــر.
 )Q( ـــف ـــي يوس ـــد النب ـــا نج ـــن هن وم
ـــك  ـــه املل ـــجن، وواج ـــن الس ـــرج م ـــام ُأخ حين
ــِن األَْرِض إيّنِ  ــَى َخَزآِئـ ــِي َعـ ــاَل اْجَعْلنـ )َقـ
ـــوده  ـــة صع ـــك بداي ـــم( وكان ذل ـــٌظ علي َحِفي
ُســـّلم القيـــادة، وتبّوئـــه العـــرش يف مـــرص، 
ـــن: ـــد م ـــة الب ـــذه املكان ـــل هل ـــل أن تص وألج

معرفة بنفسك وقابلياهتا  -
-  حتديد هدفك  

السعي من أجل حتقيق اهلدف  -
إن الشـــخص الناجـــح هـــو الـــذي 

إرادة التغيير
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ـــك  ـــه يمل ـــن أن ـــور ويره ـــن اجلمه ـــرز ب ي
جمموعتـــه اخلاصـــة مـــن القيـــم، وحســـًا 
ـــاح  ـــه ري ـــذات، ال تزلزل ـــرتام ال ـــًا باح قوي
ـــارات  ـــه تي ـــة، وال جترف ـــكار املتصارع األف
ـــدم،  ـــخ الق ـــو راس ـــل ه ـــدع، يظ ـــف الب خمتل
ـــات  ـــن مقّوم ـــر م ـــزء األك ـــو اجل ـــذا ه وه
الشـــخصية، لـــذا ورد عـــن اإلمـــام عـــي 
)Q(:)املـــرء حيـــث اختـــار لنفســـه إن 
صاهنـــا ارتفعـــت، وإن ابتذهلـــا اتضعـــت( 

ــم: ج4، ص 3327     ــرر احلكـ غـ

وهذا يعني أمرين:
الرتفـــع عـــن سفاســـف األمـــور   -
ـــاًم. ـــس دائ ـــة النف ـــه، ورضورة تزكي والتواف
لنفســـه  اإلنســـان  يطلـــب  أن   -
مكانـــة تليـــق هبـــا مـــن حيـــث املوقـــع، 
ـــا. ـــا هل ـــن خيتارمه ـــدور اللذي ـــة وال واملكان
التغيـــر  ســـرتاتيجية  هـــي  مـــا 

: مـــل ملتكا ا
ـــن  ـــك م ـــي متنع ـــز الت ـــي احلواج لتخط
التغيـــر والوصـــول ألهدافـــك جيـــب أن 
ــك، وأن  ــوة يف أعامقـ ــود قـ ــدرك بوجـ تـ
ـــذه  ـــتصل إىل ه ـــك س ـــة بأن ـــة مطلق ـــق ثق تث
القـــوة، ومـــا عليـــك إال أن تقـــرر بدايـــة 
ـــذي  ـــدف ال ـــول لله ـــر للوص ـــة التغي عملي
رســـمته لنفســـك وأن تشـــعر باملســـؤولية 
ـــه وهـــذا يتطلـــب  ـــام ب جتـــاه مـــا قـــررت القي
صـــرا والتزامـــا مـــع كونـــك شـــديد 
ـــن  ـــر وك ـــى التغي ـــك ع ـــاد يف قدرت االعتق
إجيابيـــًا يف توقعاتـــك وانـــك تســـتحق 
أن تتغـــر إىل األفضـــل و انـــك جديـــر 

بالتغيـــر. 
قصة هدية امللك:

حُيكـــى أن يف أحـــد البلـــدان كان 
هنـــاك ملـــكًا حكيـــاًم أراد أن خيتـــر 
ــة  ــد حراسـ ــر أحـ ــعبة فأمـ ــلوك شـ سـ
بوضـــع حجـــر كبـــر وثقيـــل ىف وســـط 
ـــد  ـــية ىف البل ـــرق الرئيس ـــر الط ـــد أك أح
ـــب ردود  ـــر أن يراق ـــارس آخ ـــف ح وكل
أفعـــال املاريـــن رسًا دون أن يالحـــظ 

أحـــد .
مـــرت األيـــام ومـــر العديـــد مـــن 
ــوا  األشـــخاص مـــن الطريـــق، إنزعجـ
ــذوا  ــر وأخـ ــكان احلجـ ــن مـ ــرًا مـ كثـ
هتتـــم  ال  ملـــاذا   : قائلـــن  يتذمـــرون 
ـــذا  ـــة ه ـــوم بإزال ـــرق وتق ـــة بالط احلكوم
ـــا،  ـــئوولون بن ـــم املس ـــاذا ال يت ـــر، مل احلج
ــا  ــر يؤذينـ ــذا احلجـ ــوا هـ ــاذا يرتكـ وملـ
وســـط الطريـــق، ولكـــن مل حيـــاول أي 
شـــخص رفعـــه و إزاحتـــة مـــن مكانـــة 
ــكوى . ــر والشـ ــط بالتذمـ ــوا فقـ وإكتفـ

حتـــى جـــاء رجـــل فـــرأى احلجـــر 
وقـــام ببســـاطة ببـــذل بعـــض املجهـــود 
البســـيط إلزاحـــة احلجـــر مـــن مكانـــة 
ووضعـــه يف جانـــب الطريـــق حتـــى ال 
ـــر  ـــرد أن أزاح احلج ـــارة، وبمج ـــؤذي امل ي
ــن  ــة مـ ــة ضخمـ ــه قطعـ ــد مكانـ وجـ
ـــا  ـــوب عليه ـــة مكت ـــا ورق ـــب ومعه الذه
ـــن  ـــة مل ـــك هدي ـــه املل ـــب يقدم ـــذا الذه ه

يتـــم بإزاحـــة احلجـــر.
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وابنامهـــا( فضائـــل الصحابـــة، إبـــن حنبـــل: ج2، ص669.  
البخـــاري يف تفســـر قولـــه  ويف صحيـــح 
ــًرا إاِل  ــِه َأْجـ ــَأُلُكْم َعَلْيـ ــْل ال َأْسـ ــاىل: )ُقـ تعـ
ـــن  ـــد ب ـــي حمم ـــال: حدثن ـــى( ق َة يِف اْلُقْرَب ـــَودَّ امْلَ
ـــال:  ـــر ق ـــن جعف ـــد ب ـــا حمم ـــال: حدثن ـــار ق بش
ـــرسة  ـــن مي ـــك ب ـــد املل ـــن عب ـــعبة ع ـــا ش حدثن
قـــال: ســـمعت طاووســـا عـــن ابـــن عبـــاس 
ـــودة يف  ـــاىل * )إال امل ـــه تع ـــن قول ـــئل ع ـــه س أن
القربـــى(  قـــال ســـعيد بـــن جبـــر: قربـــى آل 
ـــاري: ج6،  ـــح البخ ـــم( صحي ـــوات اهلل عليه ـــد صل حمم

.37 ص

ومـــن طرقنـــا ورد عـــن أيب جعفـــر الصـــادق 
ـــل الَّ  ـــاىل: ))ُق ـــه تع ـــن قول ـــئل ع ـــه س )Q( أّن
ـــى((؟  َة يِف الُقرَب ـــَودَّ ـــرًا إاِلَّ امَل ـــِه َأج ـــَأُلُكم َعَلي َأس
فقـــال: )هـــي واهلل فريضـــة مـــن اهلل عـــى 
العبـــاد ملحمـــد )O( يف أهـــل بيتـــه( املحاســـن: 

الرقـــي: ج1، ص144 

 )Q( ويف خـــر آخـــر أّن اإلمـــام الصـــادق
ســـأل األحـــول: )مـــا يقـــول أهـــل البـــرصة 
ــِه  ــَأُلُكم َعَليـ ــل الَ َأسـ ــة: )) ُقـ ــذه اآليـ يف هـ
ـــت  ـــال: جعل ـــى ((؟ ق َة يِف الُقرَب ـــَودَّ ـــرًا إاِلَّ امَل َأج
 )O(ـــول اهلل ـــة رس ـــا لقراب ـــون: إهّن ـــداك يقول ف
ـــل  ـــا أه ـــت فين ـــام نزل ـــال: )إّن ـــه، ق ـــل بيت وأله

القربى في آية القربى

عقيدتي

ال شـــّك أن آيـــة املـــودة وهـــي قولـــه تعـــاىل: 
َة يِف  )ُقـــْل ال َأْســـَأُلُكْم َعَلْيـــِه َأْجـــًرا إاِل امْلَـــَودَّ
اْلُقْرَبـــى( الشـــورى: 23، نازلـــة يف حـــّق أهـــل 
ـــد  ـــرة عن ـــادر املتوات ـــهادة املص ـــت )K( بش البي
ـــر  ـــن جب ـــعيد ب ـــن س ـــد ورد ع ـــلمن، فق املس
ـــْل ال  ـــت )ُق ـــا نزل ـــال: مل ـــاس ق ـــن عب ـــن اب ع
َة يِف اْلُقْرَبـــى(  َأْســـَأُلُكْم َعَلْيـــِه َأْجـــًرا إاِل امْلَـــَودَّ
قالـــوا: يـــا رســـول اهلل مـــن قرابتـــك الذيـــن 
ـــة  ـــى وفاطم ـــال: )ع ـــم ق ـــا مودهت ـــت علين وجب
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ـــة  ـــّي وفاطم ـــن وع ـــن واحلس ـــت يف احلس البي
أصحـــاب الكســـاء( قـــرب اإلســـناد:ص128.

ـــض  ـــاه بع ـــا ادع ـــف م ـــات تال ـــذه الرواي وه
ـــه  ـــن ل ـــع م ـــمل مجي ـــى تش ـــن أن القرب املفرسي
صلـــة رحـــم مـــع النبـــي )O(، مـــع أننـــا 
ال ننكـــر فضـــل النســـب النبـــوي الطاهـــر، 
ـــذي ورد يف  ـــص ال ـــون بالتخصي ـــا ملزم لكنن
ـــوات اهلل  ـــرة صل ـــرتة الطاه ـــن الع ـــار ع األخب

ـــن. ـــم امجع عليه
نعـــم وردت األخبـــار يف فضـــل الســـادة 
ـــة  ـــن ال بدالل ـــول اهلل)O( لك ـــبن لرس املنتس
 )O( ـــي ـــن النب ـــد ورد ع ـــة، فق ـــة الكريم اآلي
ـــِة  ـــِة أِلَْرَبَع ـــْوَم اْلِقَياَم ـــافٌِع َي ـــال: )إيِنِّ َش ـــه ق إّن
َأْصنَـــاٍف َو َلـــْو َجـــاُءوا بُِذُنـــوِب َأْهـــِل 
ـــَذَل  ـــٌل َب ـــي َو َرُج تِ يَّ ـــرَصَ ُذرِّ ـــٌل َن ـــا: َرُج ْنَي الدُّ
ـــبَّ  ـــٌل َأَح ـــِق َو َرُج ي ـــَد الضِّ ـــي ِعنْ تِ يَّ ـــُه لُِذرِّ َماَل
تِـــي بِاللَِّســـاِن َو اْلَقْلـــِب َو َرُجـــٌل َســـَعى  يَّ ُذرِّ
ُدوا(  تِـــي إَِذا ُطـــِرُدوا َأْو رُشِّ يَّ يِف َحَواِئـــِج ُذرِّ

ــي: ج4، ص60.     ــكايف، للكلينـ الـ

أمـــا عـــن الذيـــن أســـقط اهلل عنهـــم دفـــع 
 )O( للنبـــي  باملـــودة  وإبدالـــه  األجـــر 
ــب  ــل كالم صاحـ ــة، فننقـ ــة الكريمـ يف اآليـ
ــا  ــال: ))وأّمـ ــوص، قـ ــذا اخلصـ ــزان هبـ امليـ
ـــه  ـــف في ـــد اختل ـــى فق ـــودة يف القرب ـــى امل معن
تفاســـرهم فقيـــل - ونســـب إىل اجلمهـــور 
- أّن اخلطـــاب لقريـــش واألجـــر املســـؤول 
هـــو مودهتـــم للنبـــّي)O( لقرابتـــه منهـــم؛ 
وذلـــك ألهّنـــم كانـــوا يكذبونـــه ويبغضونـــه 

ـــار،  ـــض األخب ـــا يف بع ـــى م ـــم ع ـــه آلهلته لتعّرض
فأمـــر )O( أن يســـأهلم: إن مل يؤمنـــوا بـــه، 
فليـــودوه، ملـــكان قرابتـــه منهـــم وال يبغضـــوه 
وال يـــؤذوه فالقربـــى مصـــدر بمعنـــى القرابـــة 

و)يف( للســـببية.
ــل  ــم إذا قوبـ ــام يتـ ــر إّنـ ــى األجـ ــه أّن معنـ وفيـ

ـــي  ـــر فيعط ـــي األج ـــه معط ـــل يمتلك ـــه عم ب
ـــال  ـــن م ـــه م ـــا امتلك ـــادل م ـــا يع ـــل م العام
ـــم  ـــش، وه ـــن قري ـــر م ـــؤال األج ـــوه فس ونح
ـــام  ـــه، إّن ـــن بدعوت ـــه كافري ـــن ل ـــوا مكّذب كان

ــه)O(؛  ــم بـ ــر إيامهنـ ــى تقديـ ــح عـ كان يصـ
ألهّنـــم عـــى تقديـــر تكذيبـــه والكفـــر بدعوتـــه 
ـــر،  ـــوه باألج ـــى يقابل ـــيئًا حّت ـــه ش ـــذوا من مل يأخ
ــد  ــّوة أحـ ــه - والنبـ ــامن بـ ــر اإليـ ــى تقديـ وعـ
ـــض  ـــور بغ ـــن - ال يتص ـــة يف الدي ـــول الثالث األص
حّتـــى جتعـــل املـــودة أجـــرًا للرســـالة ويســـأل.
ـــر  ـــى تقدي ـــر ع ـــى األج ـــق ملعن ـــة ال حتق وباجلمل
ـــى  ـــض ع ـــى البغ ـــق ملعن ـــؤولن وال حتق ـــر املس كف

ـــوّدة. ـــألوا امل ـــى يس ـــم، حّت ـــر إيامهن تقدي
فاآليـــة مـــن حيـــث املعنـــى ال تتســـق وطلـــب 
املـــوّدة للنبـــّي)O( مـــن قريـــش الكافريـــن، وإّنـــام 
ـــام  ـــى، ك ـــلمن للقرب ـــن املس ـــوّدة م ـــب امل ـــع طل م
ـــوص  ـــن نص ـــة وم ـــر اآلي ـــن ظاه ـــح م ـــو واض ه
ــزان: ج18،  ــر امليـ ــزول .تفسـ ــأن النـ ــات يف شـ الروايـ

ص43.    
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)َوإىَِل َعـاد َأَخاُهْم ُهوَدًا َقاَل َيــَقوِم اْعُبُدوا اهللَ 
ُه َأَفـاَل َتتَُّقوَن( سـورة هود 53 ْن إَِلــه َغْرُ َمـا َلُكْم مِّ

قـوم عـاد كانـوا ُأّمـًة تعيـش يف أرض اليمـن 
البدنيـة  القـدرة  حيـث  مـن  قويـة  ُأّمـة  وكانـت 
والثـروة الوافـرة التـي كانـت تصـل إليهـم عـن 
طريـق الزراعـة والرعـي، ولكنّهـا كانـت متخمة 
الوثنيـة  وبخاّصـة  االعتقاديـة  باالنحرافـات 

بينهـم. املتفشـية  األخالقيـة  واملفاسـد 
وقـد ُكلِّف هود )Q( الـذي كان منهمـ  وكان 
يرتبـط هبم بوشـيجة القربـى ـ من جانـب اهلل بأن 
ولعـل  الفسـاد،  ومكافحـة  احلـق  إىل  يدعوهـم 
التعبـر بــ »أخاهـم« إشـارة إىل هـذه الوشـيجة 

النسـبية بـن هـود وقـوم عاد.
وحيتمـل أيضًا أن يكـون التعبر بــ »األخ« يف 
شـأن النّبـي هـود )Q( وعـّدة مـن األنبيـاء مثـل 
نـوح )Q( ، إّنـام هو ألجـل أهّنم كانـوا يتعاملون 
مـع قومهـم يف منتهـى الرمحـة، واملحّبـة مثـل أخ 
محيـم، وال يألـون جهـدًا يف إرشـادهم وهدايتهم 

ودعوهتـم إىل اخلـر والصـالح.
املسـتكرة،  األنانيـة  اجلامعـة  هـذه  ولكـن 
املعجبـون  املغـرورون  أغنياؤهـا  وبخاّصـة 
بلفظـة  القـرآن  عنهـم  يعـّر  والذيـن  بأنفسـهم، 
»املـأ« باعتبـار أّن ظاهرهـم يمـأ العيـون، قالوا 

 )Q( نفـس مـا قالـه قـوم نـوح لنـوح )Q( هلـود
ا َلنَـَراَك يِف  ِذيـَن َكَفـُروا ِمـن َقْوِمـِه إِنَّ )َقـاَل امْلَـَأُ الَّ
َك ِمـَن اْلَكاِذبِـَن( األعـراف: 66. َسـَفاَهٍة َوإِنَّـا َلنَُظنُـّ

السـفاهة وخفة العقل كانـت تعني يف نظرهم 
أن ينهـض أحد ضد تقاليد بيئتـه مهام كانت تلكم 
التقاليـد خاويـة باطلـة، وخياطـر حتـى بحياته يف 

هذا السـبيل.
ولكـن النبـي هـودًا )Q(ـ بـكل وقـار وحلم 
ِكنِّي  وثقـة برّبه قـال:) َيا َقـْوِم َلْيـَس يِب َسـَفاَهٌة َوَلٰ

بِّ اْلَعامَلَِن( األعـراف: 67. َرُسـوٌل ِمـن رَّ
ثـّم إّن النبـي هـود )Q( أضـاف: إّن مهمتـه 
وإرشـادهم  إليهـم،  اهلل  رسـاالت  إبـالغ  هـي 
إىل مـا فيـه سـعادهتم وخرهـم، وإنقاذهـم مـن 
الـرك والفسـاد، كل ذلك مع كامـل اإلخالص 
ُغُكْم ِرَسـااَلِت  والنصـح واألمانـة والصـدق )ُأَبلِّ

َريبِّ َوَأَنـا َلُكـْم َناِصـٌح َأِمـٌن( األعـراف: 68.
ويف هنايـة اآليـة بـّن القـرآن الكريـم مصـر 
ا  ِمنَـّ بَِرمْحَـٍة  َمَعـُه  ِذيـَن  َوالَّ )َفَأْنَجْينَـاُه  الطرفـن: 
َكاُنـوا  َوَمـا  بِآَياتِنَـا  ُبـوا  َكذَّ ِذيـَن  الَّ َدابِـَر  َوَقَطْعنَـا 
 )Q( األعـراف: 72، فقـد أنجـى اهلل هـودًا )ُمْؤِمنِـَن
ومـن اتبعه مـن القوم بلطفـه ورمحته، وأّمـا الذين 
كذبـوا بآيـات اهلل، ورفضـوا االنضواء حتـت لواء 
دعوتـه، واالنصيـاع للحـق، فقـد أبيـدوا هنائيـًا. 

ص92. ج5،  األمثـل: 

نحن نقص عليك
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عادات الزواج في إيران

تتلف التقاليد وعادات الزواج من بلد إىل آخر، غر أن تعدد القوميات والثقافات املختلفة يف إيران 
كان له أثر آخر مبارش يف تنّوع التقاليد والعادات الغريبة لدى الشعب اإليراين، ال سيام ما يتصل بالزواج. 

وهنا سنتعرف عى أغرب عادات الزواج عند اإليرانين منذ قديم الزمان وحتى اآلن:
عسل عروس شراز

يف مدينة شراز، قبل دخول العروس إىل بيت العريس، ال بد أن تأخذ قليال من العسل بإصبعها 
وتضعه عى الباب، ومتر من حتت مصحف )القرآن الكريم( وترضب برجلها كأسا مملوءة بسكر نبات، 

داللة عى الُيمن والركة واحلياة احللوة.
حصان -البختيارين-

-البختياريون- ال يتزوجون إال من بنات قبيلتهم، ومن يتزوج من خارج القبيلة يسمونه -برون 
إيي-، أي ليس من القبيلة.

كام أن لديم تقليد -ناف ُبر- الذي يتم من خالله اختيار االبن والبنت للزواج منذ والدهتام، وذلك 
لتعزيز الروابط القبلية واحلفاظ عى أصالتها.

يف حفلة الزفاف عى العريس أيضا أن يركب حصانًا وحيصل عى قطعة من القامش املربوطة برأس 
العروس التي حييط هبا فرساٌن ملنع وصول العريس إليها.

عروس وسكر نبات
يف بعض املناطق اإليرانية، يربطون قامشًا عى خرص العروس مع اخلبز واجلبنة املوجودة فيه، التي ترمز 

إىل أن العروس خرجت من بيت أبيها مع لقمة من اخلبز واجلبنة.
ويف بعض املدن ترج ومعها سكر نبات داللًة عى إرسال اخلر والركة إىل بيت العريس، وأن عائلة 

العروس مل تزوج ابنتها بسبب قلة املال.
عى أنه يف الوقت احلارض دعا الكثر إىل وقف هذه التقاليد، منعا النتشار اخلرافات والتقاليد غر 
املالئمة للحياة، لكن ال يزال بعض الناس يعتقدون أن هذه العادات تربطهم بثقافتهم القديمة واملايض 

اجلميل، وال بد من االحتفاظ هبا رغم العوملة وتغر ميول الشباب.

نافذة على العالم
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ذهبـــت لدائـــرة الجـــوازات لطلـــب جـــواز 
ســـفر لـــي، وبعـــد إكمـــال المعاملـــة قـــال لـــي 
الموظـــف: ســـوف تســـتلم الجـــواز بعـــد ســـاعتين 

إن شـــاء اللـــه، وعليـــك باالنتظـــار.
ســـّلمت علـــى شـــخص كان جالســـًا قـــرب 

كرســـي فـــارغ وجلســـت أنتظـــر.
فقـــال لـــي الرجـــل: ســـوف تحصـــل علـــى 

جـــوازك وتنســـى عنـــاءك إن شـــاء اللـــه.
فقلت: إن شاء الله.

فقال: الى اين تريد السفر؟
ـــاة  ـــن حي ـــث ع ـــي، للبح ـــد أجنب ـــت: ألي بل قل

ـــل. أفض
ــوي  ــف تنـ ــلم كيـ ــك مسـ ــا إنـ ــال: بمـ فقـ
ـــخص  ـــى الش ـــه عل ـــب في ـــد يصع ـــي بل ـــش ف العي
الحفـــاظ علـــى دينـــه وعبادتـــه وتوجهاتـــه، 
فمجتمـــع الغـــرب بصـــورة عامـــة ال يســـاعد علـــى 
ـــر عندهـــم مباحـــة وال  ـــر مـــن المحاذي ذلـــك، فكثي

يعدونهـــا مـــن األمـــور غيـــر الصحيحـــة.
ـــي  ـــى ف ـــه تعال ـــو الل ـــّي ه ـــب عل ـــت: الرقي قل

ـــك. ذل
ـــاك  ـــش هن ـــن العي ـــك، لك ـــه في ـــارك الل ـــال: ب ق

ـــور،  ـــا تتص ـــر م ـــع غي ـــكالم فالواق ـــهولة ال ـــس بس لي
فســـوف تشـــعر فـــي تلـــك الـــدول بغربـــة بعـــد 
ــت  ــا وتربيـ ــأت عليهـ ــي نشـ ــواء التـ ــر األجـ تغّيـ
ـــوت أذان  ـــمع، وال ص ـــرآن يس ـــوت ق ـــال ص ـــا، ف فيه
ـــا  ـــة وأجوائه ـــاهد المقدس ـــارة للمش ـــو، وال زي يعل
ـــا  ـــة م ـــاة العادي ـــر الحي ـــة أن مظاه ـــة، أضاف الروحي
فيهـــا مـــن إثـــارة، تجـــر المكلـــف إلـــى الحـــرام 

ـــك.  ـــًا بذل ـــن راغب ـــم يك ـــو ل ـــى ل ـــادة، حت ع
فقلت: ماذا تقصد؟

ــة عـــن  ــر الـــكالم لـــك بروايـ فقـــال: اختصـ
اإلمـــام الصـــادق )Q( تصّعـــب األمـــر عليـــك، 
ـــن  ـــام ع ـــألت اإلم ـــال: س ـــن زرارة ق ـــد ب ـــن عبي فع
الكبائـــر فقـــال )Q(: ))ُهـــنَّ فِـــي ِكَتـــاِب َعِلـــيٍّ 
ـــِس  ـــُل النَّْف ـــِه ، َو َقْت ـــُر بِالّل ـــْبٌع: اْلُكْف ـــه الســـالم َس علي
ـــِة ، َو  ـــَد اْلَبيِّنَ ـــا َبْع َب ـــِن ، َو َأْكُل الرِّ ـــوُق اْلَوالَِدْي ، َو ُعُق
ـــِف  ْح ـــَن الزَّ ـــَراُر ِم ـــًا ، َو اْلِف ـــِم ُظْلم ـــاِل اْلَيتِي َأْكُل َم
ـــَذا  ـــُت: َفه ـــاَل: ُقْل ـــَرِة«. َق ـــَد اْلِهْج ُب َبْع ـــرُّ ، َو التََّع
ـــي:  ـــي للكلين ـــْم«(. الكاف ـــاَل : » َنَع ـــي؟ َق ـــُر اْلَمَعاِص َأْكَب

ص281. ج2، 

قلت: عجبًا، الهجرة تعد من الكبائر؟
قال: ال، التعرب بعد الهجرة من الكبائر. 

قلت: ما معنى التعرب بعد الهجرة؟
ـــص  ـــي ينق ـــالد الت ـــي الب ـــة ف ـــي اإلقام ـــال: ه ق
بهـــا ديـــن المكلـــف المســـلم، وعـــدم المقـــدرة 
ـــرعية  ـــف ش ـــن تكالي ـــه م ـــب علي ـــا وج ـــى أداء م عل
ــًا، إال فـــي حالـــة الضـــرورة إلنقـــاذ  كاّلً أو بعضـ
ـــفر  ـــه الس ـــوز ل ـــا يج ـــاًل، عنده ـــل مث ـــن قت ـــه م نفس

ـــرر.  ـــع الض ـــدار رف بمق
قلـــت: إذن فيجـــوز ســـفر المؤمـــن إلـــى البلـــدان 

التعرب بعد اهلجرة
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ـــفره  ـــأن س ـــأنَّ ب ـــزم أو اطم ـــالمية، إذا ج ـــر اإلس غي
ـــّكل  ـــم تش ـــه، ول ـــى دين ـــلبًا عل ـــر س ـــا ال يؤث إليه

ـــرعية؟ ـــه الش ـــه بالتزامات ـــن قيام ـــًا ع عائق
قـــال: ليـــس هـــو فقـــط بـــل حتـــى بالنســـبة 
ــر  ــّض النظـ ــتقباًل، وبغـ ــرًا ومسـ ــه حاضـ لعائلتـ
ـــياحة  ـــفر للس ـــواء أكان الس ـــفره س ـــبب س ـــن س ع
أم للتجـــارة أم للدراســـة أم لإلقامـــة المؤقتـــة أم 
ـــفرها  ـــأن س ـــة ب ـــت الزوج ـــو جزم ـــم ل ـــة، نع الدائم
ـــرم  ـــا ح ـــي دينه ـــًا ف ـــتلزم نقصان ـــا يس ـــع زوجه م
ــون  ــذا األوالد البالغـ ــه، وكـ ــفر معـ ــا السـ عليهـ
ــع  ــفرهم مـ ــأن سـ ــوا بـ ــات، وتيقنـ ــون أو بنـ بنـ
أبيهـــم أو أمهـــم يســـتلزم نقصانـــًا فـــي دينهـــم 

حـــرم عليهـــم الســـفر معهـــم.
قلـــت: بمناســـبة ذلـــك هـــل يجـــب علـــى 
المكلـــف المهاجـــر لـــدول الغـــرب الحـــرص 

ــة؟ ــة أوالده العربيـ ــى لغـ علـ
ــا  ــه تفصيـــل وعلـــى العمـــوم إنمـ ــال: فيـ قـ
ـــه  ـــا يحتاجون ـــدار م ـــا مق ـــم منه ـــب أن يعلمه يج

إليـــه فـــي أداء فرائضهـــم الدينيـــة.
فقلـــت: وهـــل لموافقـــة الوالديـــن مدخلّيـــة 

أيضـــا؟
ــة  ــن مخالفـ ــوز لإلبـ ــال يجـ ــم، فـ ــال: نعـ قـ
والديـــه إذا منعـــاه مـــن الســـفر، وكان ســـفره 
ـــن دون  ـــه، م ـــا علي ـــفقة منهم ـــا ش ـــق أذى بهم يلح
ـــن  ـــم م ـــفر أه ـــي الس ـــرعية ف ـــة ش ـــود مصلح وج

حرمـــة إيذائهمـــا.
فقلـــت: وأمـــا لـــو تهيـــأ لمكلـــف مـــا، بلـــد 
ــض  ــع بعـ ــه مـ ــكنى بـ ــتطيع السـ ــالمي يسـ إسـ
ـــي دول  ـــه ف ـــًا بوضع ـــة قياس ـــات االقتصادي الصعوب

ـــد  ـــك البل ـــفر لذل ـــه الس ـــب علي ـــل يج ـــرب فه الغ
اإلســـالمي وتـــرك الســـكنى بالـــدول الغربيـــة؟

ـــى  ـــن عل ـــدم األم ـــع ع ـــب، إال م ـــال: ال يج ق
ــاء فـــي  ــراء البقـ ــه جـ ــان دينـ ــه مـــن نقصـ نفسـ

المهجـــر.
ـــر  ـــو غي ـــف أن يدع ـــتطاع المكل ـــو اس ـــت: ل قل
المســـلمين لإلســـالم، أو أن يزيـــد فـــي تثبيـــت 

ـــن دي
ــالمية  ــر اإلسـ ــدان غيـ ــي البلـ ــلمين فـ المسـ
ـــل  ـــه، فه ـــي دين ـــان ف ـــن النقص ـــوف م ـــن دون خ م

يجـــب عليـــه التبليـــغ؟
ــه  ــة عليـ ــرض الكفايـ ــى فـ ــم، علـ ــال: نعـ قـ

ــره. ــى غيـ وعلـ
قلـــت: ولمعلوماتـــك الغزيـــرة فـــي الديـــن 
أســـأل ســـؤال ولـــو أن لـــه عالقـــة مـــن بعيـــد 

ــا؟ بكالمنـ
قال تفضل.

قلـــت: هـــل يحـــق للمكلـــف شـــراء جـــواز 
ــا  ــواز كمـ ــورة الجـ ــر صـ ــره، أو تغييـ ــفر غيـ سـ
فعلـــت أنـــا طلبـــا للجـــوء فـــي بـــالد الغـــرب 
ـــة  ـــول الحقيق ـــم أق ـــا، ث ـــد م ـــول لبل ـــن الدخ ألضم

بعـــد ذلـــك للمســـؤولين فـــي ذلـــك البلـــد؟
قال: ال ترخيص في ذلك.

ــل  ــمي ألجـ ــف بإسـ ــادى الموظـ ــا نـ عندهـ
اســـتالم الجـــواز فأســـتأذنت مـــن صاحبـــي 

وشـــكرته علـــى كالمـــه ونصائحـــه.

عناقيد
 املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني
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ـــرصف،  ـــي ال ـــة تعن ـــة عربي ـــاق كلم اإلنف
وهـــي ظاهـــرة طيبـــة، تتجســـد بمـــّد يـــد 
العـــون إىل الطبقـــات الضعيفـــة، وســـّد 
ـــم  ـــون بض ـــرة. وتك ـــات الفق ـــج البيوت حوائ
نيـــة القربـــة عبـــادة مـــن العبـــادات. ومـــن 
جانـــب آخـــر متثـــل حالـــة إنســـانية حتكـــي 
وإحساســـه  باآلخريـــن  الفـــرد  شـــعور 
ـــا  ـــم مم ـــاته هل ـــره ومواس ـــوم غ ـــاة ومه بمعان
يركـــز الروابـــط االجتامعيـــة بـــن األفـــراد، 
ـــي يف  ـــل االجتامع ـــى التكاف ـــة ع ـــو عالم وه
ـــْق  ـــبحانه  : ) لُِينِْف ـــال س ـــلم، ق ـــع املس املجتم
ــِه  ــِدَر َعَلْيـ ــْن ُقـ ــَعتِِه َوَمـ ــْن َسـ ــَعٍة ِمـ ُذو َسـ

ــالق:7 ــاُه اهلل( الطـ ــا آَتـ ــْق مِمَـّ ــُه َفْلُينِْفـ ِرْزُقـ
وقـــال تعـــاىل: )َلـــْن َتنَاُلـــوا اْلـــِرَّ َحتَّـــى 
ٍء  ــا حُتِبُّـــوَن َوَمـــا ُتنِْفُقـــوا ِمـــْن يَشْ ُتنِْفُقـــوا مِمَـّ

ــِه َعِليـــٌم( ]آل عمـــران:92[. َفـــإِنَّ اهلل بِـ
ـــاق  ـــال اإلنف ـــة يف جم ـــوارد املهم ـــن امل وم

اإلنفاق عىل العيال

أي بني

ــاىل:  ــال اهلل تعـ ــال، قـ ــى العيـ ــاق عـ اإلنفـ
ــَوهُتُنَّ  ــنَّ َوِكْسـ ــُه ِرْزُقُهـ ــوِد َلـ ــَى امْلَْوُلـ )َوَعـ

بِامْلَْعـــُروِف( البقـــرة:233 . 
اأْلَْرحـــاِم  )وُأوُلـــوا  تعـــاىل:  وقـــال 
اهلل(  ِكتـــاِب  يِف  بَِبْعـــٍض  َأْوىل   َبْعُضُهـــْم 
يف وصيـــة النبـــي )O( ألمـــر املؤمنـــن 
)Q(: )يـــا عـــي ال صدقـــة وذو رحـــم 
ــردي:  ــيد الروجـ ــيعة، السـ ــث الشـ ــع أحاديـ ــاج( جامـ حمتـ

ص383. ج8، 

ــرًا  ــال وإن كان أمـ ــى العيـ ــاق عـ واإلنفـ
جـــرى جمـــرى العـــادة عنـــد أغلـــب األرس، 
إال أنـــه ال ينـــايف قصـــد األجـــر والثـــواب 
ــد  ــن يكـ ــتطيع مـ ــلوك، فيسـ ــذا السـ يف هـ
لتحصيـــل لقمـــة العيـــش أن يقصـــد يف 
كـــده وســـعيه وجـــه اهلل وثـــواب اآلخـــرة، 
ـــاب  ـــو ب ـــل ه ـــة، ب ـــدون القرب ـــواب ب إذ ال ث
ــب  ــن الواهـ ــاء مـ ــادة العطـ ــق وزيـ للتوفيـ
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الكريـــم جـــل وعـــال.
ـــل  ـــب حتصي ـــل أن جيتن ـــي للعام ـــام ينبغ  ك
ــه  ــى رزقـ ــل عـ ــبهة، وحيصـ ــرام والشـ احلـ
بطـــرق احلـــالل، فكســـب احلـــرام وإنفاقـــه 

أعظـــم الذنـــوب وأشـــد املعـــايص.
يف  االقتصـــاد  يراعـــي  أن  وينبغـــي   
ـــار  ـــع يف اإلقت ـــال يق ـــاق، ف ـــل واإلنف التحصي
ــال، وال  ــة العيـ ــر يف نفقـ ــل التقصـ فيحصـ
يقـــرتف اإلرساف، ألن اإلرساف يف طلـــب 
ـــب،  ـــد والتع ـــر يف الك ـــع العم ـــام يضّي ـــال رب امل
واملســـتحبات  العبـــادات  عـــى  ويؤثـــر 
ـــن. ـــن اخلارسي ـــه م ـــون صاحب واآلداب، فيك

ويف احلـــث عـــى التـــوازن يف الكـــد 
َعـــْل َيـــَدَك  واإلنفـــاق قولـــه تعـــاىل: )َواَل جَتْ
ـــِط  ـــْطَها ُكلَّ اْلَبْس ـــَك َواَل َتْبُس ـــًة إىَِلٰ ُعنُِق َمْغُلوَل

ــوًرا( اإلرساء: 29. ُْسـ ــا حمَّ ــَد َمُلوًمـ َفَتْقُعـ
ــوا مَلْ  ــَن إَِذا َأنَفُقـ ِذيـ ــاىل: )َوالَّ ــه تعـ وقولـ
ـــا(  ـــَك َقَواًم لِ ـــْنَ َذٰ وا َوَكاَن َب ـــرُتُ ـــوا َومَلْ َيْق ُف ُيرْسِ

الفرقـــان: 67.

ــوا َواَل  ُبـ ــوا َوارْشَ ــاىل:) َوُكُلـ ــه تعـ وقولـ
ُفـــوا(       األعـــراف: 31. ُترْسِ

ـــذه  ـــادق )Q( ه ـــا الص ـــا إمامن ـــور لن ويص
ـــرآن  ـــا الق ـــّث عليه ـــي ح ـــطية الت ـــة الوس احلال

ـــة:  ـــذه اآلي ـــال ه ـــام ت ـــه حين ـــم أن الكري
َومَلْ  ُفـــوا  ُيرْسِ مَلْ  َأنَفُقـــوا  إَِذا  ِذيـــَن  َوالَّ  (
ــاَل :  ــا(، َقـ ــَك َقَواًمـ لِـ ــْنَ َذٰ وا َوَكاَن َبـ ــرُتُ َيْقـ
ـــِدِه  ـــا بَِي ـــًى ، َوَقَبَضَه ـــْن َح ـــًة ِم ـــَذ َقْبَض َفَأَخ

ـــَرُه اهللُ يِف  ـــِذي َذَك ـــاُر الَّ ْقَت ـــَذا اإْلِ ـــاَل : )ه ، َفَق
ـــى  ـــرى ، َفَأْرخ ـــًة ُأْخ ـــَض َقْبَض ـــمَّ َقَب ـــِه ( ُث ِكَتابِ
اُف ( رْسَ َهـــا، ُثـــمَّ َقـــاَل : ) هـــَذا اإْلِ ـــُه ُكلَّ َكفَّ

ـــا  ـــى  َبْعَضَه ـــرى ، َفَأْرخ ـــًة ُأْخ ـــَذ َقْبَض ـــمَّ َأَخ ُث
ـــَواُم ( ـــَذا اْلَق ـــاَل : )ه ـــا ، َوَق ـــَك َبْعَضَه ، َوَأْمَس

ــي: ج7، ص345. ــيخ الكلينـ ــكايف، الشـ الـ

ــا  ــب مراعاهتـ ــي جيـ ــور التـ ــن األمـ  ومـ
يف اإلنفـــاق عـــى العيـــال أنـــه ينبغـــي عـــى 
املنفـــق أال يســـتأثر نفســـه أو بعـــض عيالـــه 
ـــن  ـــائرهم م ـــم س ـــب، وال يطع ـــول طي بمأك
طعـــام غـــره، فـــان ذلـــك يكـــرس القلـــب، 
ـــن  ـــى حس ـــلبًا ع ـــر س ـــدر، ويؤث ـــر الص ويوغ
ــرار إىل  ــذا مـــع عـــدم االضطـ العـــرة، هـ
ذلـــك ملـــرض أو ضعـــف أو غـــر ذلـــك، 
أمـــا مـــع االضطـــرار  فـــال  بـــأس بذلـــك.

واألفضـــل كذلـــك للمنفـــق أال يصـــف 
ـــم  ـــد إطعامه ـــس يري ـــًا لي ـــه طعام ـــد عيال عن
ذلـــك  فـــإن  كان،  ســـبب  ألي  إيـــاه، 
يزعجهـــم ويؤذيـــم، وأن يقعـــد عيالـــه 
ـــد روى:   ـــد األكل فق ـــدة عن ـــى مائ ـــم ع كله
ـــت  ـــل بي ـــى أه ـــون ع ـــه يصل ان اهلل ومالئكت

ــة . ــون يف مجاعـ يأكلـ
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أثـر كبيـر علـى  المـرأة  الثقافـة عنـد    لعنصـر 
المسـتوى الذاتـي لهـا وعلـى مسـتوى التعاطي مع 
الـزوج واألسـرة وتربيـة األوالد، ألن ثقافـة المرأة 
واألسـرة  الـزوج  مـع  البيـت  فـي  نجاحهـا  تعنـي 
الثقافـة  ألن  االجتماعـي،  والمحيـط  واألقربـاء 
بصـورة عامة تعطـي وضوحًا لمسـيرة اإلنسـان في 
حياتـه وتعامالتـه مـع اآلخريـن، وتعّرفـه خبـرات 
وتجـارب اآلخريـن سـلبًا أو إيجابـًا، ليختـار منهـا 
األصلح من األفسـد، وهـي في نفس الوقـت تنّمي 
لـه طاقاتـه وقدراتـه وطريقـه تفكيـره، وعلـى هـذا 
األسـاس إذا كان الرجـل يحتـاج إلى عنصـر الثقافة 
فـي بناء شـخصيته ولتحسـين عالقاته مـع اآلخرين 
العنصـر،  المـرأة تكـون أشـد حاجـة لذلـك  فـإن 
عديـدة  مسـؤوليات  ذات  المـرأة  تكـون  وكلمـا 
كلمـا اشـتدت الحاجة إلى عنصـر الثقافـة، فالمرأة 
المتزوجـة والتـي أنجبـت أوالدًا مثـاًل هـي بحاجة 
أكثـر للثقافـة، فما لـم تكن المـرأة علـى معلومات 
ثقافيـة جيـدة فـي العالقـات الزوجيـة فإنهـا تخفق 
فـي تعاملهـا مـع زوجهـا، والحال نفسـه فـي قضية 

تربيـة األوالد أو إدارة البيـت بصـورة عامـة.
  فالمرأة إذن تحتاج إلى:

الدينيـة  الثقافـة  ألن  الدينيـة:  الثقافـة   -1   
علـى  المـرأة  بصيـرة  تفتـح  اإلسـالمية  والتعاليـم 
اإليمـان،  نـور  نفسـها  فـي  وتوقـد  األمـور،  كل 
وهـذه الثقافـة كفيلـة فـي عصمة المـرأة مـن خيانة 
الـزوج مثـاًل، وهـي كفيلـة بتعليـم المـرأة األسـس 
الصحيحـة فـي التربيـة وسياسـة البيـت بالطريقـة 

علـى: تنفتـح  الثقافـة  وهـذه  الناجحـة، 

        أ- تحسـين العالقـة الزوجيـة: فهنـاك كـم 
الروتيـن  تقضـي علـى  التـي  الروايـات  مـن  كبيـر 
اليومـي بيـن الزوجيـن، وتحـرك فـي نفـس المرأة 
روح التجديـد واإلبـداع فـي زيـادة عالقـة الحـب 
متجـددة  المـرأة  مـن  وتجعـل  بينهمـا،  والمـودة 
بصناعـة األجـواء المؤنسـة للـزوج، كتغييـر روتين 

واألثـاث وغيرهـا. الملبـس 
       ب- االهتمـام بالنظافـة: عامـل النظافـة من 
العوامـل الفطريـة التـي ُتقبل عليهـا كل نفس، وهي 
تحافـظ علـى المظهـر الجيـد للمـرأة امـام زوجها 
مـن  األسـرة  وسـالمة  صحـة  وتحافـظ  وعيالهـا، 

وغيرها. األمـراض  مخاطـر 
        ج- االهتمـام بالتدبيـر: فالمـرأة المؤمنـة 
ناجحـة فـي تدبيـر المنـزل وتقليـل الصـرف غيـر 
المناسـب، وهـي حريصـة علـى حفظ مـال زوجها 
وصرفـه بالطريقـة المعقولـة، فقـد ورد عـن أميـر 
المؤمنيـن )Q(: )ُحْسـُن التَّْدبيِر ُينِْمي َقِليـَل الَماِل، 

َوُسـوُء التَّْدبيـِر ُيْفنـي َكثِيـَرُه( غـرر الحكـم: 4833.
لشـخصية  كمـال  وهـي  العامـة:  الثقافـة   -2   
للطاقـات  وزيـادة  لروحهـا،  وجمـال  المـرأة، 
المـرأة  لمحبـة  إكسـاب  وهـي  فيهـا،  اإليجابيـة 
وزيـادة تقديرهـا وتكريمها، وهذا النوع مـن الثقافة 
العامـة ينفتح علـى كثير مـن الثقافـات، وهي رأس 

مـال معنـوي يغنـي المـرأة ويزيـد فـي خيرهـا.
  فنتمنـى مـن كل نسـائنا وبناتنـا أن يتزّيـنَّ بـزيِّ 
الموضـة  بمظاهـر  ينشـغلن  وأالّ  الثقافـة،  وزينـة 
جّذابـًا  الظاهـر  فيضحـى  وغيرهـا،  والموديـل 

خرابـًا. والباطـن 

القوارير

َثَقاَفُة امَلْرأِة
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ــامء  ــن عل ــرة، ولك ــه املبك ــازال يف مراحل ــث م البح
ــا  ــدون أن نتائجه ــت يعتق ــز بلفاس ــة كوين ــن جامع م
يمكــن أن تســتخدم لتطعيــم الشــباب ضــد رسطــان 
الروســتاتا، ويمكــن أن ُيســتخدم أيضــا كعــالج 
للرجــال الذيــن بالفعــل لديــم الرسطــان، ألنــه 
ــاح  ــيقوم اللق ــل األورام. س ــن قت ــم م ــن اجلس يمك
ــووي )RNA( وهــو  ــد باســتخدام احلمــض الن اجلدي
ناقــل وراثــي )جينــي، ســيقوم بتعليــم اجلهــاز املناعي 
ومطاردهتــا.  الرسطانيــة  اخلاليــا  حتديــد  كيفيــة 
ــالج  ــه ع ــل أن ــار يف املعم ــج االختب ــت نتائ وأوضح
ــران  ــى الفئ ــة ع ــدء يف التجرب ــيتم الب ــام س ــح، ك ناج
ــار  ــون يف اختب ــك يأمل ــد ذل ــنوات، وبع ــدة 3 س مل
ــد  ــامء ق ــر أن العل ــر بالذك ــر. جدي ــى الب ــاح ع اللق
قامــوا باختبــار لقاحــات احلمــض النــووي لرسطــان 
كانــوا  ولكنهــم  ســنوات،  لعــدة  الروســتات 
ــا  ــة توصيله ــل إىل كيفي ــل التوص ــن أج ــون م يكافح
ــكلة  ــن املش ــزء م ــد ج ــام يوج ــي. ك ــاز املناع للجه
ــه إذا تــم حقــن احلمــض النــووي ببســاطة يف  هــو أن
ــم  ــاء اجلس ــع أنح ــيتبدد يف مجي ــه س ــدم، فإن ــرى ال جم
ويتــم كــرسه برسعــه قبــل أن يصــل إىل خاليــا اجلهــاز 
املناعــي. ويعتقــد باحثــو بلفاســت أهنــم جتــاوزوا هذه 
ــم  ــدة لتقدي ــة جدي ــرتاع آلي ــالل اخ ــن خ ــة م العقب
ــووي  ــض الن ــع احلم ــوا بجم ــث قام ــات، حي اخلدم
مــع الببتيــد، ممــا يعنــي أن اللقــاح يمكنــه البقــاء عــى 
قيــد احليــاة دون أن يســبب أذى داخــل اجلســم، كــام 
ســيتم إدخالــه يف الطبقــات اخلارجيــة للجلــد، بــدال 

ــدم. ــرى ال ــه ملج ــن دخول م

املتحدة  الواليات  يف  الباحثن  من  فريق  ابتكر 
تثبيته عى  جهاز استشعار صغر احلجم يمكن 
املواد  بشأن  السلكيًا  البيانات  لنقل  األسنان 
الغذائية التي يتناوهلا املستخدم، وتسجيلها عى 
املحمولة،  يعمل عى األجهزة  إلكرتوين  تطبيق 
الغذائية  والعادات  السلوكيات  أن رصد  حيث 
أبحاث  تطوير  يف  يساعد  أن  يمكن  لإلنسان 

الرعاية الصحية والعلوم الطبية.

 دواء جديد يقوي جهاز املناعة ويقتل
 اخلاليا السرطانية مبجرد ظهورها!

جهاز استشعار على األسنان
 ملراقبة سلوكك الغذائي

طب وتكنولوجيا
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الملك والحذاء 
يحكـــى أن ملـــكًا كان يحكـــم دولـــة واســـعة جـــدًا 
ــة  ــة بريـ ــام برحلـ ــا القيـ ــك يومـ ــذا الملـ ..أراد هـ
ـــت  ـــه تورم ـــد أن أقدام ـــه وج ـــال عودت ـــة. وخ طويل
ــدر  ــرة، فأصـ ــرق الوعـ ــي الطـ ــي فـ ــبب المشـ بسـ
مرســـومًا يقضـــي بتغطيـــة كل شـــوارع مدينتـــه 
ـــرأي  ـــه ب ـــار علي ـــاريه أش ـــد مستش ـــن اح ـــد ولك بالجل
أفضـــل وهـــو عمـــل قطعـــة جلـــد صغيـــرة تحـــت 
قدمـــي الملـــك فقـــط . فكانـــت هـــذه بدايـــة نعـــل 
ـــة إذا  ـــذه القص ـــن ه ـــتفاد م ـــدرس المس ـــة. وال األحذي
ـــاول  ـــا تح ـــم ف ـــي العال ـــعيدا ف ـــش س أردت أن تعي
ـــك  ـــي نفس ـــر ف ـــل التغيي ـــل أعم ـــم ب ـــر كل العال تغيي

،ومـــن ثـــم حـــاول تغييـــر العالـــم بأســـره .
تعزية غريبة

دخـــل ابـــن الجّصـــاص علـــى ابـــن لـــه قـــد مـــات 
ولـــده، فبكـــى!

ــاروت  ــة هـ ــّي محنـ ــا بنـ ــه يـ ــك اللـ ــال: كفالـ وقـ
ومـــاروت.

فقيل له: وما هاروت وماروت ؟

مساحة ود

ـــوج  ـــا أردت يأج ـــيان ، إنم ـــه النس ـــن الل ـــال: لع فق
ـــوج ! ومأج

قيل: وما يأجوج ومأجوج ؟
قال: فطالوت وجالوت !

قيل له: لعلك تريد منكرًا ونكيرا ؟
قال: والله ما أردت غيرهم.

عقوبة كثرة المدح
ـــوالة  ـــد ال ـــام أح ـــم أم ـــوج الف ـــي مع ـــف أعراب وق
ـــًا  ـــه التماس ـــاء علي ـــي الثن ـــدة ف ـــه قصي ـــى علي فألق
 لمكافـــأة ولكـــن الوالـــي لـــم يعطـــه شـــيئًا وســـأله: :

 مـــا بـــال فمـــك معوجـــًا فـــرد الشـــاعر : لعلـــه 
عقوبـــة مـــن اللـــه لكثـــرة الثنـــاء بالباطـــل علـــى 

بعـــض النـــاس .
صلي بغير هاتين اآليتين

كان أحـــد األمـــراء يصلـــي خلـــف إمـــام يطيـــل 
فـــي القـــراءة، فنهـــره األميـــر أمـــام النـــاس، 
ــدة إال  ــة الواحـ ــي الركعـ ــرأ فـ ــه: ال تقـ ــال لـ وقـ
بآيـــة واحـــدة . فصلـــى بهـــم المغـــرب، وبعـــد 
ـــا  ن ـــوا َربَّ ـــى )َوقاُل ـــه تعال ـــرأ قول ـــة ق ـــرأ الفاتح أن ق
ـــبِيا(  ـــا السَّ ـــا َفَأَضلُّوَن ـــاَدَتنا َوُكَبراَءن ـــا س ـــا َأَطْعن إِنَّ
ـــة  ـــي الركع ـــة ف ـــرأ الفاتح ـــد أن ق ـــزاب: 67، وبع األح

ـــِن  ـــْم ِضْعَفْي ـــا آتِِه نَ ـــى )َربَّ ـــه تعال ـــرأ قول ـــة ق الثاني
ِمـــَن اْلَعـــَذاِب َواْلَعنُْهـــْم َلْعنًـــا َكبِيًرا(األحـــزاب: 68، 
فقـــال لـــه األميـــر يـــا هـــذا : طـــول مـــا شـــئت 

واقـــرأ مـــا شـــئت غيـــر هاتيـــن اآليتيـــن 



3 رجب االصب سنة 254 هـ
)Q( شهادة االمام الهادي
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