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قضية ورأي

(الشائعات) سالح ّ
فتاك
الشــائعات واألراجيــف تعتــر مــن أخطــر
األســلحة الفتاكــة واملدمــرة للمجتمعــات
ِ
ــول هــدم
واألشــخاص بــل قــد تكــون م ْع َ
لكثــر مــن املفاهيــم حتــى مــا يتعلــق بالديــن
واملذهــب ،وهلــا يف ذلــك رضر بالــغ.
الشــائعة مشــتقة مــن الفعــل (أشــاع) ،أي:
انتــر وذاع وظهــر ،وهــي َخــر مكــذوب،
غــر موثــوق فيــه ،وغــر ُمؤكَّــد ،ينتــر بــن
النــاس ،وكــم دمــرت الشــائعات مــن جمتمعات
وفرقــت بــن أح ّبــة.
وهدمــت مــن أرسّ ،
وكــم أهــدرت الشــائعات مــن أمــوال،
وض ّيعــت مــن أوقــات.
وكــم نالــت الشــائعات مــن علــاء وعظامء،
وكــم هدّ مــت مــن وشــائج؟ وتســ ّببت يف
جرائــم ،وكــم أثــارت فتنــ ًا وباليــا ،وأذكــت
رش أشــعلت
نــار حــروب داميــة ،ورب مقالــة ّ
فتنــا ،ألن حاقــد ًا ّ
ضخمهــا ونفــخ فيهــا ،وكــم
غــرت وحتكمــت يف ســلوك أقــوام.
إن الشــائعات متثــل ألغامــ ًا معنويــ ًة،
وقنابـ َـل نفســي ًة ،ورصاصـ ٍ
ـات طائش ـ ًة ،تصيــب
أصحاهبــا يف مقتــل ،وتفعــل يف عرضهــا مــا ال
العــدو العســكري.
يفعلــه
ّ
ومل يســلم مــن الشــائعات أصحــاب

احلــق والعــدل ،بــل ربــا يف الغالــب يكونــون
معرضــن أكثــر مــن غريهــم لكثــرة أنصــار
الباطــل ،حتــى النبــي األكــرم ( )Oقــد ُرمــي
بالســحر واجلنــون والكــذب والكهانــة ،وتفنــن
الكفــار واملنافقــون الذيــن مــردوا عــى النفــاق
يف صنــع األراجيــف الكاذبــة ،واالهتامــات
النــاس عــن
الباطلــة ضــد دعوتــه ،فــا صــدَّ
َ
النبــي (  ) Oيف مكــة إال شــائعة.
التعامل مع اإلشاعة:
يف احلــال الــذي نحــن فيــه مــن رسعــة
نقــل األخبــار واحلــوادث واألفــكار ،وبكيفيــة
عــدم املســؤولية واألمــان مــن العقــاب ،ال
بــد أن يتعامــل اإلنســان مــع مــا يســمع ومــا
يــرى بطريقــة الشــك وتــرك التصديــق الرسيــع
واملبــارش ،والتأكــد مــن فحــوى األخبــار ،وهــو
املنهــج القــرآين حيــث يقــول اهلل تعــاىلَ ( :يــا َأ ُّ َيا
ا َّل ِذيـن آمنُــوا إِن جاء ُكــم َف ِ
ـق بِنَ َبــإٍ َف َت َب َّينُــوا َأن
اسـ ٌ
َ َ ْ
َ َ
ٍ
ِ
ــى َمــا
تُصي ُبــوا َق ْومــ ًا بِ َج َها َلــة َفت ُْصبِ ُحــوا َع َ ٰ
َفع ْل ُتــم ن ِ
ـن) وخــاف هــذا املنهــج الســليم
َاد ِمـ َ
َ ْ
ال يكــون اإلنســان  -مــع كثــرة مــا يســمع  -يف
مأمــن مــن النــدم واحلــرة يف الداريــن.
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قطاف

الكوفة يف استقبال
الويص ()Q
يف احلادي عرش من شهر رجب سنة ( )36هجرية ،وصل أمري املؤمنني ( )Qالكوفة ،ومل نجد يف

التأريخ وصف ًا ملدينة الكوفة حال زينت قدما سيد الوصيني ( )Qتراهبا ،ربام ركّز املؤرخون أهنا فضيلة

ألمري املؤمنني ( )Qفأغمضوا عيوهنم عن الكوفة كيف كانت وهي حتمل أمري املؤمنني ( )Qعىل
ظهرها.

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

أي نوع ولون من الثياب لبست هلذا اللقاء الذي تغبطك عليه كل ذرات تراب البقاع األخرى؟
ِ
جنبيك وهو يالمس برشة إمام املوحدين ( )Qحال الوضوء؟ جرى
بامذا جرى النهر الذي بني
بدموع الفرح اللذيذة؟ أم جرى بالتهليل والتسبيح شكر ًا هلل عىل ما رشفه وأكرمه هبذا اللقاء؟

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

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

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

كيف تنفست رمالك وهي تسمع ابتهاج املالئكة بوصفك عاصمة للخالفة؟
یت ال َّط ِر َیق إِ َلی ُم َص َّفی
وأي خالفة؟ خالفة عدل أمري املؤمنني ( )Qحيث قالَ ( :ل ْو ِش ْئ ُت َل ْهتَدَ ُ
َه َذا ا ْل َع َس ِل َو ُل َب ِ
ات َأ ْن ی ْغ ِل َبنِی َه َوای َو ی ُقو َدنِی َج َش ِعی
اب َه َذا ا ْل َق ْم ِح َو ن ََس ِائ ِج َه َذا ا ْل َقزَ ،و َلک ْن َه َیه َ
َری ْالَ ْط ِعم ِة ،و َلع َّل بِ ِْ
ال َج ِ
إِ َلی َت ِ
از َأ ْو ا ْل َیم َم ِة َم ْن َل َط َم َع َل ُه فِی ا ْل ُق ْر ِ
ص َو َل َع ْهدَ َل ُه بِ ِّ
یت
الش َبعَِ ،أ ْو َأبِ َ
َ َ َ
ِم ْب َطان ًا َو َح ْولِی ُب ُط ٌ
ح َّری) هنج البالغة ،الرشيف الريض :ج ،1ص.678
ون َغ ْر َثی َو َأک َبا ٌد َ
لقد اختارك أمري املؤمنني واصطفاك عىل أرايض العاملني ،فهنيئ ًا لك هذه الكرامة األبدية.
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قراءة في كتاب

منتهى اآلمال يف تواريخ النبي واآلل ()K

مؤلفهذاالكتابهوالشيخعباسالقمي()Hصاحبكتابمفاتيح
اجلنان ،أبرص النور سنة  1294هجري قمري يف مدينة قم املقدسة
،والده احلاج حممد رضا القمي املعروف بالورع والتقوى باإلضافة
اىل اطالعه عىل املسائل الدينية.
يعد الشيخ عباس القمي ( )Hمن العلامء املثابرين املخلصني ،بارع ًا
يف العقائد وعلم احلديث ،واألخالق ،مربز ًا يف كافة األخالق
احلسنة وامللكات اإلنسانية الفاضلة.
له مؤلفات كثرية منها :كلامت لطيفة (يف علم األخالق) ،وكتاب:
کحل البرص يف سریة سید البرش ،ورشح حكم هنج البالغة،
وسفينة البحار ،وغريها.
وفاته:
بعد أن بذل الشيخ عمره الرشيف يف خدمة اإلسالم واملسلمني،
لبى نداء ر ّبه ليلة الثالثاء املصادفة للثاين والعرشين من ذي احلجة
سنة  1359هجرية يف النجف األرشف ،ووري جثامنه الثرى يف
الصحن الرشيف ألمري املؤمنني ()Q
موضوع الكتاب:
كتب الشيخ القمي فيه سرية وتأريخ النبي ( )Oواألئمة
املعصومني ( )Kوفاطمة الزهراء ( )Pيقع الكتاب يف جزأين،
يف أربعة عرش باب ًا ،يبدأ بالباب األول حتت عنوان (يف تأريخ
أرشف الكائنات وشافع يوم العرصات وأفضل مجيع أهل األرض
والساموات خاتم النبيني وسيد املرسلني حممد املصطفى())O
وينتهي بالباب الرابع عرش بعنوان (يف تأريخ اإلمام الثاين عرش
حجة اهلل عىل عباده وبقيته يف بالده ،كاشف األحزان ،وخليفة
الرمحن ،احلجة بن احلسن ،صاحب الزمان صلوات اهلل عليه).
وقسم املؤلف قدس رسه كل باب إىل فصول خيتلف عددها حسب
سعة الباب ،ذكر يف كل فصل تأريخ الوالدة ،ومكارم األخالق
وبعض أحوال املعصوم ( ،)Qومعاجزه وذكر شهادته (.)Q
كتب املؤلف يف مقدمة الكتاب( :خطر ببايل تأليف كتاب يف ذكر
والدة ومصائب سيد املرسلني وعرتته الطيبني صلوات اهلل عليهم
أمجعني ،وذكر قليل من فضائلهم ،ومناقبهم ،وخلقهم ،ليفوز
املؤمنون بقراءهتا وسامعها ثواب إحياء أمرهم ،ويصلوا بالبكاء
واحلزن عىل مصائبهم العظيمة إىل درجات املقربني).

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )47لشهر رجب األصب سنة 1441هـ

5

التنمية البشرية

إرادة التغيير
الكـــون بـــا فيـــه متغـــر يف كل عـــى أن يغـــر مســـاره ،يقـــول اإلمـــام
خصوصياتـــه وحاالتـــه ،واإلنســـان يشء الصـــادق (( :)Qأمحـــل نفســـك لنفســـك،
يف هـــذا الكـــون يؤثـــر ويتأثـــر ،وهدفـــه
فـــإن مل تفعـــل مل حيملـــك غـــرك) الـــكايف :ج،2
يف هـــذه احليـــاة طلـــب الكـــال وإنشـــاد ص .454
الس ــعادة ،وللوص ــول هل ــذه الغاي ــة مره ــون
مهـــة فإهنـــا
إن النفـــس إذا كانـــت ذات ّ
بنظـــم أمـــره ،واســـتخدام عقلـــه ،فهـــو س ــتصبح ق ــادرة ع ــى تغي ــر ذاهت ــا وتغي ــر
يتح ـ ّـرى األفض ــل ،وينش ــد األكم ــل دائــ ًا ،اآلخريـــن ،الســـيام إذا كانـــت تســـتمد
مهته ــا م ــن اهلل س ــبحانه وتع ــاىل،
فهـــذا أمـــر مـــودع يف غريزتـــه ،ومركـــوز يف مكانته ــا و ّ
فطرتـــه التـــي فطـــره اهلل عليهـــا ،واإلنســـان فـــإذا عظـــم اهلل يف نفـــس اإلنســـان صغـــر
يملـــك القـــدرة عـــى التغيـــر وهـــو مـــا م ــا دون ــه يف عين ــه ،وم ــا ع ــى اإلنس ــان إال
ينســـجم وتوجيـــه اهلل ســـبحانه يف آيـــات أن يبـــادر بخطـــوة يتقـــدم هبـــا نحـــو مســـار
كثـــرة يف كتابـــه الكريـــم ،فهـــو دائـــم التغيـــر ِحين َِئ ٍ
ـــذ يتحقـــق التغيـــر.
الطلـــب للتغـــر يف حياتـــه نحـــو األفضـــل
ومـــن هنـــا نجـــد النبـــي يوســـف ()Q
إذ مفهـــوم التغيري(:هـــو عمليـــة حتـــول مـــن حين ــا ُأخ ــرج م ــن الس ــجن ،وواج ــه املل ــك
ـــى َخ َز ِآئ ِ
ـــن األَ ْر ِ
ض ِّ
واقـــع يعيشـــه اإلنســـان إىل حالـــه منشـــودة ( َق َ
اج َع ْل ِ
نـــي َع َ
إن
ـــال ْ
يرغـــب فيهـــا) ،والتغيـــر احلقيقـــي ال يـــأيت َح ِفي ـ ٌ
ـظ علي ــم) وكان ذل ــك بداي ــة صع ــوده
وتبوئـــه العـــرش يف مـــر،
إال باملعرف ــة واحلرك ــة املنس ــجمة م ــع تل ــك ُســـ ّلم القيـــادةّ ،
املعرفـــة وبـــأدوات صحيحـــة فـــا تغـــر وألج ــل أن تص ــل هل ــذه املكان ــة الب ــد م ــن:
بـــا ســـعي.
 معرفة بنفسك وقابلياهتاواإلنســـان حيتـــاج إىل إرادة قويـــة
 حتديد هدفكوحيتـــاج إىل عـــزم وتصميـــم عـــى التغيـــر،
 السعي من أجل حتقيق اهلدفوأن يـــريب نفســـه عـــى العـــزم والتصميـــم
إن الشـــخص الناجـــح هـــو الـــذي
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ي ــرز ب ــن اجلمه ــور ويربه ــن أن ــه يمل ــك
جمموعتـــه اخلاصـــة مـــن القيـــم ،وحســـ ًا
قويـــ ًا باحـــرام الـــذات ،ال تزلزلـــه ريـــاح
األفـــكار املتصارعـــة ،وال جترفـــه تيـــارات
خمتل ــف الب ــدع ،يظ ــل ه ــو راس ــخ الق ــدم،
مقوم ــات
وه ــذا ه ــو اجل ــزء األك ــر م ــن ّ
الشـــخصية ،لـــذا ورد عـــن اإلمـــام عـــي
((:)Qاملـــرء حيـــث اختـــار لنفســـه إن
صاهنـــا ارتفعـــت ،وإن ابتذهلـــا اتضعـــت)
غـــرر احلكـــم :ج ،4ص 3327

وهذا يعني أمرين:
 الرتفـــع عـــن سفاســـف األمـــوروالتواف ــه ،ورضورة تزكي ــة النف ــس دائــ ًا.
 أن يطلـــب اإلنســـان لنفســـهمكانـــة تليـــق هبـــا مـــن حيـــث املوقـــع،
واملكانـــة والـــدور اللذيـــن خيتارمهـــا هلـــا.
مـــا هـــي ســـراتيجية التغيـــر
ا ملتكا مـــل :
لتخط ــي احلواج ــز الت ــي متنع ــك م ــن
التغيـــر والوصـــول ألهدافـــك جيـــب أن
تـــدرك بوجـــود قـــوة يف أعامقـــك ،وأن
تث ــق ثق ــة مطلق ــة بأن ــك س ــتصل إىل ه ــذه
القـــوة ،ومـــا عليـــك إال أن تقـــرر بدايـــة
عملي ــة التغي ــر للوص ــول لله ــدف ال ــذي
رســـمته لنفســـك وأن تشـــعر باملســـؤولية
جت ــاه م ــا ق ــررت القي ــام ب ــه وه ــذا يتطل ــب
صـــرا والتزامـــا مـــع كونـــك شـــديد
االعتق ــاد يف قدرت ــك ع ــى التغي ــر وك ــن
إجيابيـــ ًا يف توقعاتـــك وانـــك تســـتحق
أن تتغـــر إىل األفضـــل و انـــك جديـــر

بالتغيـــر.
قصة هدية امللك:
ُيكـــى أن يف أحـــد البلـــدان كان
هنـــاك ملـــك ًا حكيـــ ًا أراد أن خيتـــر
ســـلوك شـــعبة فأمـــر أحـــد حراســـة
بوضـــع حجـــر كبـــر وثقيـــل ىف وســـط
أحـــد أكـــر الطـــرق الرئيســـية ىف البلـــد
وكل ــف ح ــارس آخ ــر أن يراق ــب ردود
أفعـــال املاريـــن رس ًا دون أن يالحـــظ
أحـــد .
مـــرت األيـــام ومـــر العديـــد مـــن
األشـــخاص مـــن الطريـــق ،إنزعجـــوا
كثـــر ًا مـــن مـــكان احلجـــر وأخـــذوا
يتذمـــرون قائلـــن  :ملـــاذا ال هتتـــم
احلكوم ــة بالط ــرق وتق ــوم بإزال ــة ه ــذا
احلج ــر ،مل ــاذا ال هيت ــم املس ــئوولون بن ــا،
وملـــاذا يرتكـــوا هـــذا احلجـــر يؤذينـــا
وســـط الطريـــق ،ولكـــن مل حيـــاول أي
شـــخص رفعـــه و إزاحتـــة مـــن مكانـــة
وإكتفـــوا فقـــط بالتذمـــر والشـــكوى .
حتـــى جـــاء رجـــل فـــرأى احلجـــر
وقـــام ببســـاطة ببـــذل بعـــض املجهـــود
البســـيط إلزاحـــة احلجـــر مـــن مكانـــة
ووضعـــه يف جانـــب الطريـــق حتـــى ال
ي ــؤذي امل ــارة ،وبمج ــرد أن أزاح احلج ــر
وجـــد مكانـــه قطعـــة ضخمـــة مـــن
الذه ــب ومعه ــا ورق ــة مكت ــوب عليه ــا
ه ــذا الذه ــب يقدم ــه املل ــك هدي ــة مل ــن
هيتـــم بإزاحـــة احلجـــر.
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عقيدتي

القربى في آية القربى
وابنامهـــا) فضائـــل الصحابـــة ،إبـــن حنبـــل :ج ،2ص.669

ويف صحيـــح البخـــاري يف تفســـر قولـــه
ِ
ـــل ال َأ ْس َ
تعـــاىلُ ( :ق ْ
ـــرا إِال
ـــأ ُلك ُْم َع َل ْيـــه َأ ْج ً
ـو َّد َة ِف ا ْل ُق ْر َب ــى) ق ــال :حدثن ــي حمم ــد ب ــن
ا َْل ـ َ
بش ــار ق ــال :حدثن ــا حمم ــد ب ــن جعف ــر ق ــال:

حدثنـــا شـــعبة عـــن عبـــد امللـــك بـــن ميـــرة
قـــال :ســـمعت طاووســـا عـــن ابـــن عبـــاس

أن ــه س ــئل ع ــن قول ــه تع ــاىل * (إال امل ــودة يف
القربـــى) قـــال ســـعيد بـــن جبـــر :قربـــى آل

حمم ــد صل ــوات اهلل عليه ــم) صحي ــح البخ ــاري :ج،6

ص.37

ومـــن طرقنـــا ورد عـــن أيب جعفـــر الصـــادق
( )Qأنّـــه ســـئل عـــن قولـــه تعـــاىلُ (( :قـــل الَّ
ِ
ـو َّد َة ِف ال ُقر َب ــى))؟
َأس ـ َـأ ُلكُم َع َلي ــه َأج ــر ًا إِالَّ ا َمل ـ َ
ّ
شـــك أن آيـــة املـــودة وهـــي قولـــه تعـــاىل:
ال
ِ
ـــل ال َأ ْس َ
( ُق ْ
ـــو َّد َة ِف
ـــرا إِال ا َْل َ
ـــأ ُلك ُْم َع َل ْيـــه َأ ْج ً

فقـــال( :هـــي واهلل فريضـــة مـــن اهلل عـــى

العبـــاد ملحمـــد ( )Oيف أهـــل بيتـــه) املحاســـن:
الربقـــي :ج ،1ص144

ا ْل ُق ْر َبـــى) الشـــورى ،23 :نازلـــة يف
ّ
حـــق أهـــل ويف خـــر آخـــر ّ
أن اإلمـــام الصـــادق ()Q
البي ــت ( )Kبش ــهادة املص ــادر املتوات ــرة عن ــد ســـأل األحـــول( :مـــا يقـــول أهـــل البـــرة
ســـأ ُلكُم َع َل ِ
َ
يـــه
املســـلمني ،فقـــد ورد عـــن ســـعيد بـــن جبـــر يف هـــذه اآليـــةُ (( :قـــل الَ َأ

عـــن ابـــن عبـــاس قـــال :ملـــا نزلـــت ( ُق ْ
ـو َّد َة ِف ال ُقر َب ــى ))؟ ق ــال :جعل ــت
ـــل ال َأج ــر ًا إِالَّ ا َمل ـ َ
ِ
ـــرا إِال ا َْل َ ِ
َأ ْس َ
ـــأ ُلك ُْم َع َل ْيـــه َأ ْج ً
ـــو َّد َة ف ا ْل ُق ْر َبـــى) ف ــداك يقول ــونّ :إن ــا لقراب ــة رس ــول اهلل()O
قالـــوا :يـــا رســـول اهلل مـــن قرابتـــك الذيـــن وأله ــل بيت ــه ،ق ــال( :إ ّن ــا نزل ــت فين ــا أه ــل
وجب ــت علين ــا مودهت ــم ق ــال( :ع ــى وفاطم ــة
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ـي وفاطم ــة
لتعرض ــه آلهلته ــم ع ــى م ــا يف بع ــض األخب ــار،
ّ
البي ــت يف احلس ــن واحلس ــن وع ـ ّ
أصحـــاب الكســـاء) قـــرب اإلســـناد:ص.128
فأمـــر ( )Oأن يســـأهلم :إن مل يؤمنـــوا بـــه،

وه ــذه الرواي ــات ختال ــف م ــا ادع ــاه بع ــض فليـــودوه ،ملـــكان قرابتـــه منهـــم وال يبغضـــوه
املفرسي ــن أن القرب ــى تش ــمل مجي ــع م ــن ل ــه وال يـــؤذوه فالقربـــى مصـــدر بمعنـــى القرابـــة
صلـــة رحـــم مـــع النبـــي ( ،)Oمـــع أننـــا و(يف) للســـببية.
ال ننكـــر فضـــل النســـب النبـــوي الطاهـــر ،وفيـــه ّ
أن معنـــى األجـــر إنّـــا يتـــم إذا قوبـــل

لكننـــا ملزمـــون بالتخصيـــص الـــذي ورد يف بـــه عمـــل يمتلكـــه معطـــي األجـــر فيعطـــي
األخب ــار ع ــن الع ــرة الطاه ــرة صل ــوات اهلل العامـــل مـــا يعـــادل مـــا امتلكـــه مـــن مـــال

عليهـــم امجعـــن.
ونح ــوه فس ــؤال األج ــر م ــن قري ــش ،وه ــم
نعـــم وردت األخبـــار يف فضـــل الســـادة كانـــوا ّ
مكذبـــن لـــه كافريـــن بدعوتـــه ،إنّـــا

املنتس ــبني لرس ــول اهلل( )Oلك ــن ال بدالل ــة كان يصـــح عـــى تقديـــر إيامهنـــم بـــه()O؛
اآلي ــة الكريم ــة ،فق ــد ورد ع ــن النب ــي ()O
ألنـــم عـــى تقديـــر تكذيبـــه والكفـــر بدعوتـــه
ّ
ِ
ِ
ِ
ـة ِلَربع ـ ِ
ـة مل يأخـــذوا منـــه شـــيئ ًا حتّـــى يقابلـــوه باألجـــر،
إ ّن ــه ق ــال( :إِ ِّن َش ــاف ٌع َي ـ ْ
ـو َم ا ْلق َيا َم ـ ْ َ َ
ٍ
ِ
ُـــوب َأ ْه ِ
ـــو َجـــا ُءوا بِ ُذن
والنبـــوة أحـــد
ـــل وعـــى تقديـــر اإليـــان بـــه -
َأ ْصنَـــاف َو َل ْ
ّ
ــر ُذ ِّر َّيتِ ــي َو َر ُج ـ ٌـل َبـ َ
ــذ َل األص ــول الثالث ــة يف الدي ــن  -ال يتص ــور بغ ــض
الدُّ ْن َي ــاَ :ر ُج ـ ٌـل َنـ َ َ
الضي ـ ِ
َما َلــ ُه لِ ُذ ِّر َّيتِ ــي ِعنْ ــدَ ِّ
ـب حتّـــى جتعـــل املـــودة أجـــر ًا للرســـالة ويســـأل.
ـق َو َر ُج ـ ٌـل َأ َح ـ َّ
ُذريتِـــي بِال ِّلس ِ
ـــان َو ا ْل َق ْل ِ
ـــب َو َر ُج ٌ
ـــل َســـ َعى وباجلمل ــة ال حتق ــق ملعن ــى األج ــر ع ــى تقدي ــر
ِّ َّ
َ
ـــج ُذ ِّر َّيتِـــي إِ َذا ُط ِ
ِف َح َو ِائ ِ
ش ُدوا) كف ــر املس ــؤولني وال حتق ــق ملعن ــى البغ ــض ع ــى
ـــر ُدوا َأ ْو ُ ِّ
الـــكايف ،للكلينـــي :ج ،4ص.60
تقدي ــر إيامهن ــم ،ح ّت ــى يس ــألوا امل ــو ّدة.
أمـــا عـــن الذيـــن أســـقط اهلل عنهـــم دفـــع فاآليـــة مـــن حيـــث املعنـــى ال تتســـق وطلـــب
ـي( )Oمــن قريــش الكافريــن ،وإ ّنــا
األجـــر وإبدالـــه باملـــودة للنبـــي ( )Oاملــو ّدة للنبـ ّ
يف اآليـــة الكريمـــة ،فننقـــل كالم صاحـــب م ــع طل ــب امل ــو ّدة م ــن املس ــلمني للقرب ــى ،ك ــا

امليـــزان هبـــذا اخلصـــوص ،قـــال(( :وأ ّمـــا ه ــو واض ــح م ــن ظاه ــر اآلي ــة وم ــن نص ــوص
معن ــى امل ــودة يف القرب ــى فق ــد اختل ــف في ــه الروايـــات يف شـــأن النـــزول .تفســـر امليـــزان :ج،18
تفاســـرهم فقيـــل  -ونســـب إىل اجلمهـــور
 ّأن اخلطـــاب لقريـــش واألجـــر املســـؤول

ص.43

للنبـــي( )Oلقرابتـــه منهـــم؛
هـــو مودهتـــم
ّ

ألنـــم كانـــوا يكذبونـــه ويبغضونـــه
وذلـــك ّ

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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نحن نقص عليك

اه ْم ُهو َد ًا َق َال َيــ َقو ِم ا ْع ُبدُ وا اهللَ
(وإِ َل َعـاد َأ َخ ُ
َ
لا َت َّت ُق َ
َمـا َلك ُْم ِّم ْن إِ َلــه َغ ْ ُي ُه َأ َف َ
ون) سـورة هود 53
قـوم عـاد كانـوا ُأ ّمـ ًة تعيـش يف أرض اليمـن
وكانـت ُأ ّمـة قويـة مـن حيـث القـدرة البدنيـة
والثـروة الوافـرة التـي كانـت تصـل إليهـم عـن
طريـق الزراعـة والرعـي ،ولكنّهـا كانـت متخمة
وبخاصـة الوثنيـة
باالنحرافـات االعتقاديـة
ّ
واملفاسـد األخالقيـة املتفشـية بينهـم.
وقـد ُك ِّلف هود ( )Qالـذي كان منهم ـ وكان
يرتبـط هبم بوشـيجة القربـى ـ من جانـب اهلل بأن
يدعوهـم إىل احلـق ومكافحـة الفسـاد ،ولعـل
التعبير بــ «أخاهـم» إشـارة إىل هـذه الوشـيجة
النسـبية بين هـود وقـوم عاد.
وحيتمـل أيض ًا أن يكـون التعبري بــ «األخ» يف
شـأن النّبـي هـود ( )Qوعـدّ ة مـن األنبيـاء مثـل
نـوح ( ، )Qإنّما هو ألجـل ّأنم كانـوا يتعاملون
مـع قومهـم يف منتهـى الرمحـة ،واملح ّبـة مثـل أخ
محيـم ،وال يألـون جهـد ًا يف إرشـادهم وهدايتهم
ودعوهتـم إىل اخلير والصلاح.
ولكـن هـذه اجلامعـة األنانيـة املسـتكربة،
وبخاصـة أغنياؤهـا املغـرورون املعجبـون
ّ
يعبر عنهـم القـرآن بلفظـة
بأنفسـهم ،والذيـن ّ
«امللأ» باعتبـار ّ
أن ظاهرهـم يملأ العيـون ،قالوا
10
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هلـود ( )Qنفـس مـا قالـه قـوم نـوح لنـوح ()Q
لأ ا َّل ِذيـن َك َفـروا ِمـن َقو ِم ِ
ـال ا َْل َ ُ
ـه إِنَّا َلن ََـر َ
( َق َ
اك ِف
ْ
َ ُ
ُّـك ِمـن ا ْلك ِ
اه ٍة َوإِنَّـا َلنَ ُظن َ
ين) األعـراف.66 :
َاذبِ َ
َسـ َف َ
َ
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 هـود ًا ()Qـ بـكل وقـار وحلم
اه ٌة َو َٰل ِكنِّي
ـس ِب َسـ َف َ
ـو ِم َل ْي َ
وثقـة بر ّبه قـالَ (:يا َق ْ
َر ُس ٌ
ني) األعـراف.67 :
ـول ِمـن َّر ِّب ا ْل َعا َلِ َ
إن النبـي هـود ( )Qأضـافّ :
ثـم ّ
إن مهمتـه
ّ
هـي إبلاغ رسـاالت اهلل إليهـم ،وإرشـادهم
إىل مـا فيـه سـعادهتم وخريهـم ،وإنقاذهـم مـن
الشرك والفسـاد ،كل ذلك مع كامـل اإلخالص
ـال ِ
والنصـح واألمانـة والصـدق ( ُأ َب ِّل ُغك ُْم ِر َس َ
ت
ِ
ين) األعـراف.68 :
ـح َأ ِم ٌ
ُـم نَاص ٌ
َر ِّب َو َأنَـا َلك ْ
بين القـرآن الكريـم مصير
ويف هنايـة اآليـة ّ
ِ
ٍ
ِ
حـة منَّـا
الطرفينَ ( :ف َأن َْج ْينَـا ُه َوا َّلذيـ َن َم َعـ ُه بِ َر ْ َ
َو َق َط ْعنَـا َدابِ َـر ا َّل ِذيـ َن ك ََّذ ُبـوا بِآ َياتِنَـا َو َمـا كَانُـوا
ين) األعـراف ،72 :فقـد أنجـى اهلل هـود ًا ()Q
ُم ْؤ ِمنِ َ
ومـن اتبعه مـن القوم بلطفـه ورمحته ،وأ ّمـا الذين
كذبـوا بآيـات اهلل ،ورفضـوا االنضواء حتـت لواء
دعوتـه ،واالنصيـاع للحـق ،فقـد أبيـدوا هنائيـ ًا.
األمثـل :ج ،5ص.92

نافذة على العالم

عادات الزواج في إيران
ختتلف التقاليد وعادات الزواج من بلد إىل آخر ،غري أن تعدد القوميات والثقافات املختلفة يف إيران
تنوع التقاليد والعادات الغريبة لدى الشعب اإليراين ،ال سيام ما يتصل بالزواج.
كان له أثر آخر مبارش يف ّ
وهنا سنتعرف عىل أغرب عادات الزواج عند اإليرانيني منذ قديم الزمان وحتى اآلن:
عسل عروس شرياز
يف مدينة شرياز ،قبل دخول العروس إىل بيت العريس ،ال بد أن تأخذ قليال من العسل بإصبعها
وتضعه عىل الباب ،ومتر من حتت مصحف (القرآن الكريم) وترضب برجلها كأسا مملوءة بسكر نبات،
داللة عىل ال ُيمن والربكة واحلياة احللوة.
حصان -البختياريني-
البختياريون -ال يتزوجون إال من بنات قبيلتهم ،ومن يتزوج من خارج القبيلة يسمونه -برونإييل ،-أي ليس من القبيلة.
كام أن لدهيم تقليد -ناف ُبر -الذي يتم من خالله اختيار االبن والبنت للزواج منذ والدهتام ،وذلك
لتعزيز الروابط القبلية واحلفاظ عىل أصالتها.
يف حفلة الزفاف عىل العريس أيضا أن يركب حصان ًا وحيصل عىل قطعة من القامش املربوطة برأس
ٌ
فرسان ملنع وصول العريس إليها.
العروس التي حييط هبا
عروس وسكر نبات
يف بعض املناطق اإليرانية ،يربطون قامش ًا عىل خرص العروس مع اخلبز واجلبنة املوجودة فيه ،التي ترمز
إىل أن العروس خرجت من بيت أبيها مع لقمة من اخلبز واجلبنة.
ويف بعض املدن خترج ومعها سكر نبات دالل ًة عىل إرسال اخلري والربكة إىل بيت العريس ،وأن عائلة
العروس مل تزوج ابنتها بسبب قلة املال.
عىل أنه يف الوقت احلارض دعا الكثري إىل وقف هذه التقاليد ،منعا النتشار اخلرافات والتقاليد غري
املالئمة للحياة ،لكن ال يزال بعض الناس يعتقدون أن هذه العادات تربطهم بثقافتهم القديمة واملايض
اجلميل ،وال بد من االحتفاظ هبا رغم العوملة وتغري ميول الشباب.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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التعرب بعد اهلجرة
ذهبـــت لدائـــرة الجـــوازات لطلـــب جـــواز
ســـفر لـــي ،وبعـــد إكمـــال المعاملـــة قـــال لـــي
الموظ ــف :س ــوف تس ــتلم الج ــواز بع ــد س ــاعتين
إن شـــاء اللـــه ،وعليـــك باالنتظـــار.
ســـ ّلمت علـــى شـــخص كان جالســـ ًا 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؟
قل ــت :ألي بل ــد أجنب ــي ،للبح ــث ع ــن حي ــاة
أفض ــل.
فقـــال :بمـــا إنـــك مســـلم كيـــف تنـــوي
العي ــش ف ــي بل ــد يصع ــب في ــه عل ــى الش ــخص
الحفـــاظ علـــى دينـــه وعبادتـــه وتوجهاتـــه،
فمجتم ــع الغ ــرب بص ــورة عام ــة ال يس ــاعد عل ــى
ذل ــك ،فكثي ــر م ــن المحاذي ــر عنده ــم مباح ــة وال
يعدونهـــا مـــن األمـــور غيـــر الصحيحـــة.
ـي ه ــو الل ــه تعال ــى ف ــي
قل ــت :الرقي ــب عل ـ ّ
ذل ــك.
ق ــال :ب ــارك الل ــه في ــك ،لك ــن العي ــش هن ــاك
12
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لي ــس بس ــهولة ال ــكالم فالواق ــع غي ــر م ــا تتص ــور،
فســـوف تشـــعر فـــي تلـــك الـــدول بغربـــة بعـــد
تغ ّيـــر األجـــواء التـــي نشـــأت عليهـــا وتربيـــت
فيه ــا ،ف ــا ص ــوت ق ــرآن يس ــمع ،وال ص ــوت أذان
يعل ــو ،وال زي ــارة للمش ــاهد المقدس ــة وأجوائه ــا
الروحي ــة ،أضاف ــة أن مظاه ــر الحي ــاة العادي ــة م ــا
فيهـــا مـــن إثـــارة ،تجـــر المكلـــف إلـــى الحـــرام
ع ــادة ،حت ــى ل ــو ل ــم يك ــن راغبــ ًا بذل ــك.
فقلت :ماذا تقصد؟
فقـــال :اختصـــر الـــكالم لـــك بروايـــة عـــن
اإلمـــام الصـــادق ( )Qتص ّعـــب األمـــر عليـــك،
فع ــن عبي ــد ب ــن زرارة ق ــال :س ــألت اإلم ــام ع ــن
((هـــن فِـــي ِكت ِ ِ
ـــي
الكبائـــر فقـــال (َّ ُ :)Q
َـــاب َعل ٍّ
علي ــه الس ــام س ـبع :ا ْل ُك ْف ــر بِال ّل ـ ِ
ـه َ ،و َق ْت ـ ُـل النَّ ْف ـ ِ
ـس
َ ٌْ
ُ
ـن  ،و َأك ُْل الرب ــا بع ــدَ ا ْلبينَ ـ ِ
ِ
َ ،و ُع ُق ـ ُ
ـة َ ،و
َ ِّ
ِّ َ َ ْ
ـوق ا ْل َوالدَ ْي ـ ِ َ
الزح ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـــف
ـــر ُار مـــ َن َّ ْ
َأك ُْل َمـــال ا ْل َيتيـــ ِم ُظ ْلمـــ ًا َ ،و ا ْلف َ
ـــر ِة»َ .ق َ
ـــتَ :ف َ
هـــذا
ـــالُ :ق ْل ُ
ـــر ُب َب ْعـــدَ ا ْل ِه ْج َ
َ ،و ال َّت َع ُّ
َأ ْكبـــر ا ْلمع ِ
اصـــي؟ َق َ
ـــم») .الكافـــي للكلينـــي:
َ ُ َ َ
ـــال َ « :ن َع ْ
ج ،2ص.281

قلت :عجب ًا ،الهجرة تعد من الكبائر؟
قال :ال ،التعرب بعد الهجرة من الكبائر.
قلت :ما معنى التعرب بعد الهجرة؟
ق ــال :ه ــي اإلقام ــة ف ــي الب ــاد الت ــي ينق ــص
بهـــا ديـــن المكلـــف المســـلم ،وعـــدم المقـــدرة
عل ــى أداء م ــا وج ــب علي ــه م ــن تكالي ــف ش ــرعية
ًّ
كل أو بعضـــ ًا ،إال فـــي حالـــة الضـــرورة إلنقـــاذ

نفس ــه م ــن قت ــل مثــاً ،عنده ــا يج ــوز ل ــه الس ــفر
بمقـــدار رفـــع الضـــرر.
قلــت :إذن فيجــوز ســفر المؤمــن إلــى البلــدان

عناقيد

املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

غي ــر اإلس ــامية ،إذا ج ــزم أو اطم ـ َّ
ـأن ب ــأن س ــفره
إليهـــا ال يؤثـــر ســـلب ًا علـــى دينـــه ،ولـــم تشـــكّل
عائقــ ًا ع ــن قيام ــه بالتزامات ــه الش ــرعية؟
قـــال :ليـــس هـــو فقـــط بـــل حتـــى بالنســـبة
وبغـــض النظـــر
لعائلتـــه حاضـــر ًا ومســـتقبالً،
ّ
ع ــن س ــبب س ــفره س ــواء أكان الس ــفر للس ــياحة
أم للتجـــارة أم للدراســـة أم لإلقامـــة المؤقتـــة أم
الدائم ــة ،نع ــم ل ــو جزم ــت الزوج ــة ب ــأن س ــفرها
مـــع زوجهـــا يســـتلزم نقصانـــ ًا فـــي دينهـــا حـــرم
عليهـــا الســـفر معـــه ،وكـــذا األوالد البالغـــون
بنـــون أو بنـــات ،وتيقنـــوا بـــأن ســـفرهم مـــع
أبيهـــم أو أمهـــم يســـتلزم نقصانـــ ًا فـــي دينهـــم
حـــرم عليهـــم الســـفر معهـــم.
قلـــت :بمناســـبة ذلـــك هـــل يجـــب علـــى
المكلـــف المهاجـــر لـــدول الغـــرب الحـــرص
علـــى لغـــة أوالده العربيـــة؟
قـــال :فيـــه تفصيـــل وعلـــى العمـــوم إنمـــا
يجـــب أن يعلمهـــم منهـــا مقـــدار مـــا يحتاجونـــه
إليـــه فـــي أداء فرائضهـــم الدينيـــة.
فقلـــت :وهـــل لموافقـــة الوالديـــن مدخل ّيـــة
أيضـــا؟
قـــال :نعـــم ،فـــا يجـــوز لإلبـــن مخالفـــة
والديـــه إذا منعـــاه مـــن الســـفر ،وكان ســـفره
يلح ــق أذى بهم ــا ش ــفقة منهم ــا علي ــه ،م ــن دون
وج ــود مصلح ــة ش ــرعية ف ــي الس ــفر أه ــم م ــن
حرمـــة إيذائهمـــا.
فقلـــت :وأمـــا لـــو تهيـــأ لمكلـــف مـــا ،بلـــد
إســـامي يســـتطيع الســـكنى بـــه مـــع بعـــض
الصعوب ــات االقتصادي ــة قياســ ًا بوضع ــه ف ــي دول

الغ ــرب فه ــل يج ــب علي ــه الس ــفر لذل ــك البل ــد
اإلســـامي وتـــرك الســـكنى بالـــدول الغربيـــة؟
قـــال :ال يجـــب ،إال مـــع عـــدم األمـــن علـــى
نفســـه مـــن نقصـــان دينـــه جـــراء البقـــاء فـــي
المهجـــر.
قل ــت :ل ــو اس ــتطاع المكل ــف أن يدع ــو غي ــر
المســـلمين لإلســـام ،أو أن يزيـــد فـــي تثبيـــت
ديـــن

المســـلمين فـــي البلـــدان غيـــر اإلســـامية
م ــن دون خ ــوف م ــن النقص ــان ف ــي دين ــه ،فه ــل
يجـــب عليـــه التبليـــغ؟
قـــال :نعـــم ،علـــى فـــرض الكفايـــة عليـــه
وعلـــى غيـــره.
قلـــت :ولمعلوماتـــك الغزيـــرة فـــي الديـــن
أســـأل ســـؤال ولـــو أن لـــه عالقـــة مـــن بعيـــد
بكالمنـــا؟
قال تفضل.
قلـــت :هـــل يحـــق للمكلـــف شـــراء جـــواز
ســـفر غيـــره ،أو تغييـــر صـــورة الجـــواز كمـــا
فعلـــت أنـــا طلبـــا للجـــوء فـــي بـــاد الغـــرب

ألضم ــن الدخ ــول لبل ــد م ــا ،ث ــم أق ــول الحقيق ــة
بعـــد ذلـــك للمســـؤولين فـــي ذلـــك البلـــد؟
قال :ال ترخيص في ذلك.
عندهـــا نـــادى الموظـــف بإســـمي ألجـــل
اســـتالم الجـــواز فأســـتأذنت مـــن صاحبـــي
وشـــكرته علـــى كالمـــه ونصائحـــه.
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أي بني

اإلنفاق عىل العيال

اإلنفـــاق كلمـــة عربيـــة تعنـــي الـــرف،
وهـــي ظاهـــرة طيبـــة ،تتجســـد بمـــدّ يـــد
العـــون إىل الطبقـــات الضعيفـــة ،وســـدّ
حوائ ــج البيوت ــات الفق ــرة .وتك ــون بض ــم
نيـــة القربـــة عبـــادة مـــن العبـــادات .ومـــن
جانـــب آخـــر متثـــل حالـــة إنســـانية حتكـــي
شـــعور الفـــرد باآلخريـــن وإحساســـه
بمعانـــاة ومهـــوم غـــره ومواســـاته هلـــم ممـــا
يركـــز الروابـــط االجتامعيـــة بـــن األفـــراد،
وهـــو عالمـــة عـــى التكافـــل االجتامعـــي يف
ـق
املجتم ــع املس ــلم ،ق ــال س ــبحانه  ( :لِ ُين ِْف ـ ْ
ـــدر َع َلي ِ
ِ
ِِ
ٍ ِ
ـــه
ُذو َســـ َعة مـــ ْن َســـ َعته َو َمـــ ْن ُق َ ْ
ِر ْز ُقـــه َف ْلين ِْف ْ ِ
ـــق مَّـــا آتَـــا ُه اهلل) الطـــاق7:
ُ ُ
ـــر َحتَّـــى
وقـــال تعـــاىلَ ( :لـــ ْن َتنَا ُلـــوا ا ْل ِ َّ
ِ
ِ
ُتن ِْف ُقـــوا ِمـــا ُ ِ
ت ُّب َ
ش ٍء
َّ
ـــون َو َمـــا ُتنْف ُقـــوا مـــ ْن َ ْ
ِ
ِ
يـــم) [آل عمـــران.]92:
َفـــإِ َّن اهلل بِـــه َعل ٌ
ومـــن املـــوارد املهمـــة يف جمـــال اإلنفـــاق
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اإلنفـــاق عـــى العيـــال ،قـــال اهلل تعـــاىل:
ِ
ِ
(و َع َ
ـــو ُ ُت َّن
َ
ـــى ا َْل ْو ُلـــود َلـــ ُه ِر ْز ُق ُهـــ َّن َوك ْس َ
ِ
ـــروف) البقـــرة. 233:
بِا َْل ْع ُ
وقـــال تعـــاىل( :و ُأو ُلـــوا ْالَ ْرحـــا ِم
ٍ
ِ
تـــاب اهلل)
ـــض ِف ِك
ـــم َأ ْوىل بِ َب ْع
َب ْع ُض ُه ْ
يف وصيـــة النبـــي ( )Oألمـــر املؤمنـــن
(( :)Qيـــا عـــي ال صدقـــة وذو رحـــم
حمتـــاج) جامـــع أحاديـــث الشـــيعة ،الســـيد الربوجـــردي:
ج ،8ص.383

واإلنفـــاق عـــى العيـــال وإن كان أمـــر ًا
جـــرى جمـــرى العـــادة عنـــد أغلـــب األرس،
إال أنـــه ال ينـــايف قصـــد األجـــر والثـــواب
يف هـــذا الســـلوك ،فيســـتطيع مـــن يكـــد
لتحصيـــل لقمـــة العيـــش أن يقصـــد يف
كـــده وســـعيه وجـــه اهلل وثـــواب اآلخـــرة،
إذ ال ثـــواب بـــدون القربـــة ،بـــل هـــو بـــاب
للتوفيـــق وزيـــادة العطـــاء مـــن الواهـــب

الكريـــم جـــل وعـــا.
ك ــا ينبغ ــي للعام ــل أن جيتن ــب حتصي ــل
احلـــرام والشـــبهة ،وحيصـــل عـــى رزقـــه
بطـــرق احلـــال ،فكســـب احلـــرام وإنفاقـــه
أعظـــم الذنـــوب وأشـــد املعـــايص.
وينبغـــي أن يراعـــي االقتصـــاد يف
التحصي ــل واإلنف ــاق ،ف ــا يق ــع يف اإلقت ــار
فيحصـــل التقصـــر يف نفقـــة العيـــال ،وال
يقـــرف اإلرساف ،ألن اإلرساف يف طلـــب
امل ــال رب ــا يض ّي ــع العم ــر يف الك ــد والتع ــب،
ويؤثـــر عـــى العبـــادات واملســـتحبات
واآلداب ،فيك ــون صاحب ــه م ــن اخلارسي ــن.
ويف احلـــث عـــى التـــوازن يف الكـــد
(و َل َ ْت َع ْ
ـــل َيـــدَ َك
واإلنفـــاق قولـــه تعـــاىلَ :
ـك و َل َتبســ ْطها ك َُّل ا ْلبس ـ ِ
ِ
ـط
َم ْغ ُلو َلــ ًة إِ َ ٰل ُعنُق ـ َ َ ْ ُ َ
َْ
ـــورا) اإلرساء.29 :
َف َت ْق ُعـــدَ َم ُلو ًمـــا َّم ْ ُس ً
ِ
ِ َ
وقولـــه تعـــاىلَ :
(وا َّلذيـــ َن إ َذا أن َف ُقـــوا َل ْ
ِ
ُي ْ ِ
ـروا َوك َ
ـن َٰذل ـ َ
ـك َق َوا ًم ــا)
َان َب ـ ْ َ
س ُف ــوا َو َل ْ َي ْق ـ ُ ُ
الفرقـــان.67 :

اش ُبـــوا َو َل
وقولـــه تعـــاىلَ (:و ُك ُلـــوا َو ْ َ
تِْ
األعـــراف.31 :
ُس ُفـــوا)
ويص ــور لن ــا إمامن ــا الص ــادق ( )Qه ــذه
احلال ــة الوس ــطية الت ــي ح ـ ّ
ـث عليه ــا الق ــرآن
الكري ــم أن ــه حين ــا ت ــا ه ــذه اآلي ــة:
ِ
ِ
ِ َ
( َوا َّلذيـــ َن إ َذا أن َف ُقـــوا َل ْ ُي ْس ُفـــوا َو َل ْ
ـــك َق َوا ًمـــا)َ ،ق َ
ـــروا َوك َ
ـــن َٰذلِ َ
ـــال :
َان َب ْ َ
َي ْق ُ ُ
ـذ َقب َضــ ًة ِمــن ح ــى  ،و َقب َضه ــا بِي ـ ِ
ـد ِه
َ َ َ َ
َف َأ َخ ـ َ ْ
ْ َ ً

ال ْق َت ــار ا َّل ـ ِ
ـذا ْ ِ
َ ،ف َق ـ َ
ـال ( :ه ـ َ
ـذي َذ َك ـ َـر ُه اهللُ ِف
ُ
ِ ِ
ـض َق ْب َضــ ًة ُأ ْخ ــرى َ ،ف َأ ْرخ ــى
ـم َق َب ـ َ
كتَابِ ــه ) ُث ـ َّ
هـــذا ْ ِ
ـــم َق َ
ـــال َ ( :
اف )
س ُ
َك َّفـــ ُه ُك َّل َهـــاُ ،ث َّ
ال ْ َ
ـم َأ َخ ـ َ
ـذ َق ْب َضــ ًة ُأ ْخ ــرى َ ،ف َأ ْرخ ــى َب ْع َض َه ــا
ُث ـ َّ
ـك َب ْع َض َه ــا َ ،و َق ـ َ
ـال ( :ه ـ َ
َ ،و َأ ْم َس ـ َ
ـوا ُم )
ـذا ا ْل َق ـ َ
الـــکايف ،الشـــيخ الكلينـــي :ج ،7ص.345

ومـــن األمـــور التـــي جيـــب مراعاهتـــا
يف اإلنفـــاق عـــى العيـــال أنـــه ينبغـــي عـــى
املنفـــق أال يســـتأثر نفســـه أو بعـــض عيالـــه
بمأكـــول طيـــب ،وال يطعـــم ســـائرهم مـــن
طعـــام غـــره ،فـــان ذلـــك يكـــر القلـــب،
ويوغ ــر الص ــدر ،ويؤث ــر س ــلب ًا ع ــى حس ــن
العـــرة ،هـــذا مـــع عـــدم االضطـــرار إىل
ذلـــك ملـــرض أو ضعـــف أو غـــر ذلـــك،
أمـــا مـــع االضطـــرار فـــا بـــأس بذلـــك.
واألفضـــل كذلـــك للمنفـــق أال يصـــف
عنـــد عيالـــه طعامـــ ًا ليـــس يريـــد إطعامهـــم
إيـــاه ،ألي ســـبب كان ،فـــإن ذلـــك
يزعجهـــم ويؤذهيـــم ،وأن يقعـــد عيالـــه
كلهـــم عـــى مائـــدة عنـــد األكل فقـــد روى:
ان اهلل ومالئكتـــه يصلـــون عـــى أهـــل بيـــت
يأكلـــون يف مجاعـــة .
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القوارير

َث َق َ
اف ُة املَ ْرأِة
لعنصـر الثقافـة عنـد المـرأة أثـر كبيـر علـى
المسـتوى الذاتـي لهـا وعلـى مسـتوى التعاطي مع
الـزوج واألسـرة وتربيـة األوالد ،ألن ثقافـة المرأة
تعنـي نجاحهـا فـي البيـت مـع الـزوج واألسـرة
واألقربـاء والمحيـط االجتماعـي ،ألن الثقافـة
بصـورة عامة تعطـي وضوح ًا لمسـيرة اإلنسـان في
وتعرفـه خبـرات
حياتـه وتعامالتـه مـع اآلخريـنّ ،
وتجـارب اآلخريـن سـلب ًا أو إيجابـ ًا ،ليختـار منهـا
تنمي
األصلح من األفسـد ،وهـي في نفس الوقـت ّ
لـه طاقاتـه وقدراتـه وطريقـه تفكيـره ،وعلـى هـذا
األسـاس إذا كان الرجـل يحتـاج إلى عنصـر الثقافة
فـي بناء شـخصيته ولتحسـين عالقاته مـع اآلخرين
فـإن المـرأة تكـون أشـد حاجـة لذلـك العنصـر،
وكلمـا تكـون المـرأة ذات مسـؤوليات عديـدة
كلمـا اشـتدت الحاجة إلى عنصـر الثقافـة ،فالمرأة
المتزوجـة والتـي أنجبـت أوالد ًا مث ً
لا 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:
 -1الثقافـة الدينيـة :ألن الثقافـة الدينيـة
والتعاليـم اإلسلامية تفتـح بصيـرة المـرأة علـى
كل األمـور ،وتوقـد فـي نفسـها نـور اإليمـان،
وهـذه الثقافـة كفيلـة فـي عصمة المـرأة مـن خيانة
الـزوج مثلاً ،وهـي كفيلـة بتعليـم المـرأة األسـس
الصحيحـة فـي التربيـة وسياسـة البيـت بالطريقـة
الناجحـة ،وهـذه الثقافـة تنفتـح علـى:
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أ -تحسـين العالقـة الزوجيـة :فهنـاك كـم
كبيـر مـن الروايـات التـي تقضـي علـى الروتيـن
اليومـي بيـن الزوجيـن ،وتحـرك فـي نفـس المرأة
روح التجديـد واإلبـداع فـي زيـادة عالقـة الحـب
والمـودة بينهمـا ،وتجعـل مـن المـرأة متجـددة
بصناعـة األجـواء المؤنسـة للـزوج ،كتغييـر روتين
الملبـس واألثـاث وغيرهـا.
ب -االهتمـام بالنظافـة :عامـل النظافـة من
العوامـل الفطريـة التـي تُقبل عليهـا كل نفس ،وهي
تحافـظ علـى المظهـر الجيـد للمـرأة امـام زوجها
وعيالهـا ،وتحافـظ صحـة وسلامة األسـرة مـن
مخاطـر األمـراض وغيرها.
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 (( :)Qحسـن التَّدْ ِ ِ ِ
يـل الم ِ
ال،
ُ ْ ُ
بير ُينْمي َقل َ َ
ِ
َو ُسـو ُء التَّدْ ِ
يـر ُه) غـرر الحكـم.4833 :
بيـر ُي ْفنـي كَث َ
 -2الثقافـة العامـة :وهـي كمـال لشـخصية
المـرأة ،وجمـال لروحهـا ،وزيـادة للطاقـات
اإليجابيـة فيهـا ،وهـي إكسـاب لمحبـة المـرأة
وزيـادة تقديرهـا وتكريمها ،وهذا النوع مـن الثقافة
العامـة ينفتح علـى كثير مـن الثقافـات ،وهي رأس
مـال معنـوي يغنـي المـرأة ويزيـد فـي خيرهـا.
بـزي
فنتمنـى مـن كل نسـائنا وبناتنـا أن يتز ّيـ َّن ِّ
وزينـة الثقافـة ،وأالّ ينشـغلن بمظاهـر الموضـة
والموديـل وغيرهـا ،فيضحـى الظاهـر ّ
جذابـ ًا
والباطـن خرابـ ًا.

طب وتكنولوجيا

دواء جديد يقوي جهاز املناعة ويقتل
اخلاليا السرطانية مبجرد ظهورها!

البحــث مــازال يف مراحلــه املبكــرة ،ولكــن علــاء
مــن جامعــة كوينــز بلفاســت يعتقــدون أن نتائجهــا
يمكــن أن تســتخدم لتطعيــم الشــباب ضــد رسطــان
الربوســتاتا ،ويمكــن أن ُيســتخدم أيضــا كعــاج
للرجــال الذيــن بالفعــل لدهيــم الرسطــان ،ألنــه
يمكــن اجلســم مــن قتــل األورام .ســيقوم اللقــاح
اجلديــد باســتخدام احلمــض النــووي ( )RNAوهــو
ناقــل وراثــي (جينــي ،ســيقوم بتعليــم اجلهــاز املناعي
كيفيــة حتديــد اخلاليــا الرسطانيــة ومطاردهتــا.
وأوضحــت نتائــج االختبــار يف املعمــل أنــه عــاج
ناجــح ،كــا ســيتم البــدء يف التجربــة عــى الفئــران
ملــدة  3ســنوات ،وبعــد ذلــك يأملــون يف اختبــار
اللقــاح عــى البــر .جديــر بالذكــر أن العلــاء قــد
قامــوا باختبــار لقاحــات احلمــض النــووي لرسطــان
الربوســتات لعــدة ســنوات ،ولكنهــم كانــوا
يكافحــون مــن أجــل التوصــل إىل كيفيــة توصيلهــا
للجهــاز املناعــي .كــا يوجــد جــزء مــن املشــكلة
هــو أنــه إذا تــم حقــن احلمــض النــووي ببســاطة يف
جمــرى الــدم ،فإنــه ســيتبدد يف مجيــع أنحــاء اجلســم
ويتــم كــره برسعــه قبــل أن يصــل إىل خاليــا اجلهــاز
املناعــي .ويعتقــد باحثــو بلفاســت أهنــم جتــاوزوا هذه
العقبــة مــن خــال اخــراع آليــة جديــدة لتقديــم
اخلدمــات ،حيــث قامــوا بجمــع احلمــض النــووي
مــع الببتيــد ،ممــا يعنــي أن اللقــاح يمكنــه البقــاء عــى
قيــد احليــاة دون أن يســبب أذى داخــل اجلســم ،كــا
ســيتم إدخالــه يف الطبقــات اخلارجيــة للجلــد ،بــدال
مــن دخولــه ملجــرى الــدم.

جهاز استشعار على األسنان
ملراقبة سلوكك الغذائي

ابتكر فريق من الباحثني يف الواليات املتحدة

جهاز استشعار صغري احلجم يمكن تثبيته عىل
األسنان لنقل البيانات السلكي ًا بشأن املواد
الغذائية التي يتناوهلا املستخدم ،وتسجيلها عىل

تطبيق إلكرتوين يعمل عىل األجهزة املحمولة،
حيث أن رصد السلوكيات والعادات الغذائية

لإلنسان يمكن أن يساعد يف تطوير أبحاث
الرعاية الصحية والعلوم الطبية.
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مساحة ود

الملك والحذاء

يحكـــى أن ملـــك ًا كان يحكـــم دولـــة واســـعة جـــد ًا
..أراد هـــذا الملـــك يومـــا القيـــام برحلـــة بريـــة
طويل ــة .وخ ــال عودت ــه وج ــد أن أقدام ــه تورم ــت
بســـبب المشـــي فـــي الطـــرق الوعـــرة ،فأصـــدر
مرســـوم ًا يقضـــي بتغطيـــة كل شـــوارع مدينتـــه
بالجل ــد ولك ــن اح ــد مستش ــاريه أش ــار علي ــه ب ــرأي
أفضـــل وهـــو عمـــل قطعـــة جلـــد صغيـــرة تحـــت
قدمـــي الملـــك فقـــط  .فكانـــت هـــذه بدايـــة نعـــل
األحذي ــة .وال ــدرس المس ــتفاد م ــن ه ــذه القص ــة إذا
أردت أن تعيـــش ســـعيدا فـــي العالـــم فـــا تحـــاول
تغيي ــر كل العال ــم ب ــل أعم ــل التغيي ــر ف ــي نفس ــك
،ومـــن ثـــم حـــاول تغييـــر العالـــم بأســـره .
تعزية غريبة
الجصـــاص علـــى ابـــن لـــه قـــد مـــات
دخـــل ابـــن
ّ
ولـــده ،فبكـــى!
بنـــي محنـــة هـــاروت
وقـــال :كفالـــك اللـــه يـــا
ّ
ومـــاروت.
فقيل له :وما هاروت وماروت ؟
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فق ــال :لع ــن الل ــه النس ــيان  ،إنم ــا أردت يأج ــوج
ومأج ــوج !
قيل :وما يأجوج ومأجوج ؟
قال :فطالوت وجالوت !
قيل له :لعلك تريد منكر ًا ونكيرا ؟
قال :والله ما أردت غيرهم.
عقوبة كثرة المدح
وقـــف أعرابـــي معـــوج الفـــم أمـــام أحـــد الـــوالة
فألقـــى عليـــه قصيـــدة فـــي الثنـــاء عليـــه التماســـ ًا
لمكافــأة ولكــن الوالــي لــم يعط ــه ش ــيئ ًا وس ــأله: :
مـــا بـــال فمـــك معوجـــ ًا 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،
وقـــال لـــه :ال تقـــرأ فـــي الركعـــة الواحـــدة إال
بآيـــة واحـــدة  .فصلـــى بهـــم المغـــرب ،وبعـــد
(وقا ُل ــوا َر َّبن ــا
أن ق ــرأ الفاتح ــة ق ــرأ قول ــه تعال ــى َ
الســبِيال)
راءن ــا َف َأ َض ُّلو َن ــا َّ
إِ َّن ــا َأ َط ْعن ــا س ــا َدتَنا َو ُك َب َ
األحـــزاب ،67 :وبعـــد أن قـــرأ الفاتح ــة فـــي الركعـــة
ِ
ـــم ِض ْع َف ْي ِ
ـــن
(ر َّبنَـــا آت ِه ْ
الثانيـــة قـــرأ قولـــه تعالـــى َ
ِ
ـــذ ِ
ـــن ا ْل َع َ
ـــم َل ْعنًـــا َكبِ ًيرا)األحـــزاب،68 :
م َ
اب َوا ْل َعن ُْه ْ
فقـــال لـــه األميـــر يـــا هـــذا  :طـــول مـــا شـــئت
واقـــرأ مـــا شـــئت غيـــر هاتيـــن اآليتيـــن
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