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إّن إقامـة البنـاء األرسي يتطّلـب إجيـاد متاسـك 
واملـوّدة  املحّبـة  تكـون  وأن  األفـراد،  بـن  وترابـط 
اجليـدة  العالقـات  ألّن  األرسة،  أجـواء  يف  سـائدة 
القويـة واملتينـة تعكـس مجيـع إجيابياهتـا عـى تلـك 
األرسة، وتضُعهـا يف عـاملٍ دافـٍئ ومؤّثـٍر، ويؤّسـس 
أساسـًا لعالقـات أخـرى بـن األرسة وبقيـة األرُس 
املرتبطـة هبـا، ومجيـع األقـارب ليكـون هنـاك هدف 

أوسـع وأمجـل للحيـاة.
ولكـّن الواقـع خيربنـا بغـر هـذه املعطيـات، فقد 
سـاد يف جمتمعنـا يف اآلونـة األخـرة كثـرة اخلالفات 
بـن أفـراد األرسة الواحـدة مـن جهـة، وبينهـا وبن 
األرُس األخـرى مـن جهـة أخـرى، فعندمـا تدخـل 
املصالـح واألمـور املاديـة يف برنامـج العائلـة بحجم 
أكـرب مـن حجمها احلقيقـي، فإهنـا تكـر العالقات 
املتينـة، وكثـرًا مـا نسـمع عـن عائـالت متتنـع عـن 
زيـارة أقارهبا، وهتجرهم لسـنوات طويلة، ألسـباب 
يكـون  وربـا  أخـرى،  شـخصية  ومصالـح  ماديـة، 
اختـالف املسـتوى املـادي واالجتاعـي بـن أرستن 
متقاربتـن يف النسـب؛ عامـاًل مهـًا للتقاطـع بينهـا، 
وكثـر من العائالت تضع يف احلسـبان هـذه الفوارق 
االجتاعيـة بينها وبـن أقارهبـا فتقطع الزيـارة عنها، 

بـل قد تدفـع اخلالفات بالشـخص إىل سـلوك يؤدي 
إليـه،  النـاس  وأقـرب  بأرحامـه،  األذى  إحلـاق  إىل 
بسـبب أمـور تافهـة، ووصل احلـّد بالبعـض ونتيجة 
للضغوط األرسيـة التي ال يتحملهـا البعض ومقدار 
األذى بـن بعض األقـارب إىل أْن أصبحـْت املحاكم 

ملجـًأ أخـرًا هلم.
بأهـل  االقتـداء  مـن  أفضـل  يشء  ال  نقـول 
البيت، وتقّمص صفاهتم يف التسـامح والصفح 
األخالقيـة  الفضائـل  مـن  هـي  التـي  واإلحسـان 
األساسـية التي ُتؤّثـر يف البنـاء األرسي واالجتاعي، 
وخصوصـًا يف عالقات األقارب، فليـس من املقبول 
عرفـًا ورشعـًا أن يعيـش بعـض الناس أغلـب حياته 
يف خصومـة مـع حمارمـه، ويبقـى متزمتـًا ال ينسـى 

اإلسـاءة التـي وقعـْت عليـه عـدة سـنوات.
كيف نبتعد عن أخالق اهلجران واملقاطعة؟ 

 ،يكـون ذلـك باتبـاع أخـالق أهـل البيـت
لـكّل  احلسـنة  األسـوة  فهـم  بسـرهتم،  واالقتـداء 
إنسـان، وأن حيـارب اإلنسـان نفسـه مـن شـهوات 
ويغـرس  اآلخـر،  الطـرف  وُبغـض  والـره  الغـل 
يف سـلوكياته أخـالق السـاحة والصفـح اجلميـل، 
وقبـول االعتـذار، والصـرب عـى مـكاره األقـارب.

اخلالفات بني األقارب

قضية ورأي



العدد )35( لشهر رجب األصب سنة 1440هـ4
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

أئمتنا َوِسُعوا الناس بأخالقهم، وسلوكهم، وهدايتهم، وعارشوهم بأحسن طرق العرة، وأمجل 
أنواعها، لذلك جتُد قلوب الناس عى اختالف مشارهبم وتوجهاهتم ينظرون إليهم بعن اإلكبار واإلكرام.

نعم، ختّلف عن هذا املضمون اثنان: املبغض املعاند الذي واىل الشيطان يف بغضهم ونصب العداء هلم، 
ومن أثرت عليه بعض املواقف القاسية، واستالت عاطفته وعصبيته القبلية واألرسية ليقف موقفًا سلبيًا 

منهم، تلك املواقف التي أّسستها احلروب والقتال بن املسلمن.
بظروف ومواقف  مرَّ  فقد  الكاظم؛  اإلمام  والعداء هو  للبغض  تعرضوا  الذين   األئمة ومن 
عصيبة، لكنها مل تؤثر عى مكانته، حتى عند خمالفيه، فهذا ابن كثر يقول فيه: )هو أبو احلسن اهلاشمي، 
ويقال له الكاظم، ولد سنة ثان أو تسع وعرين ومائة، وكان كثر العبادة واملروءة، إذا بلغه عن أحد أنه 

يؤذيه أرسل إليه بالذهب والتحف( البداية والنهاية، ابن األثر: ج10، ص183. 
وأعلمهم  زمانه،  أهل  أعبد   ،-- الكاظم  موسى  )كان  الشبلنجي:  عنه  يقول  األبصار،  نور  ويف 
وأسخاهم كّفًا، وأكرمهم نفسًا، وكان يتفّقُد فقراء املدينة، فيحمل إليهم الدراهم والدنانر إىل بيوهتم ليال 
وكذلك النفقات، وال يعلمون من أي جهة وصلهم ذلك، ومل يعلموا بذلك إال بعد موته، وكان كثرا ما 

اَحَة ِعنَْد امَلْوِت، َوالَعْفَو ِعنَْد احِلَساِب( نور األبصار، الشيخ الشبلنجي: ص151. يدعو )الّلُهمَّ إين َأْسَأُلَك الرَّ
وكتب عنه اخلطيب البغدادي يف تارخيه: كان موسى يدعى العبد الصالح، من عباداته واجتهاده، روي 
نُب  أنه دخل مسجد رسول اهلل، فَسجَد سجدًة يف أول الليل، وُسمع وهو يقول يف سجوده: )َعُظَم الذَّ
ِعندي َفلَيحُسِن الَعفُو ِمن ِعنِدَك، يا أهَل التَّقوى ويا أهَل امَلغِفَرِة(، فجعل يرددها حتى أصبح، وكان سخّيًا 
كريًا، وكان يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه فيبعث إليه برصة فيها ألف دينار، وكان يرص الرصر ثالثائة دينار، 

وأربعائة دينار، ومائتي دينار، ثم يقسمها باملدينة.  تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي: ج13، ص27.  
ُه َكاَن إَِذا َصىَّ اْلَعَتَمَة َحَِد اهللَ َوجَمََّدُه َوَدَعاُه إىَِل َأْن  ويقول أبو الفداء - عن ورع اإلمام وزهده -: )َأنَّ
ْمُس، ُثمَّ َيْقُعُد إىَِل  ْبَح، ُثمَّ َيْذُكُر اهللَ - َتَعاىَل - َحتَّى َتْطُلَع الشَّ َ الصُّ ، َحتَّى ُيَصلِّ ْيُل، ُثمَّ َيُقوُم َفُيَصلِّ َيُزوَل اللَّ
، ُثمَّ َيْذُكُر اهللَ َحتَّى  َ اْلَعرْصَ ، َحتَّى ُيَصلِّ ُأ َوُيَصلِّ َواِل، ُثمَّ َيَتَوضَّ َحى، ُثمَّ َيْرُقُد، َوَيْسَتْيِقُظ َقْبَل الزَّ اْرتَِفاِع الضُّ
ُب  ُيَلقَّ َوَكاَن  َماَت رَحه اهللُ تعاىل،  َأْن  إىَِل  َدْأَبُه  َهَذا  َفَكاَن  َواْلَعَتَمِة،  امْلَْغِرِب  َبْنَ  َما  ُيَصلِّ  ُثمَّ  امْلَْغِرَب،   َ ُيَصلِّ

ُه َكاَن حُيِْسُن إىَِل َمْن ُيِسُء إَِلْيِه( املخترص يف أخبار البر، أبو الفداء: ج2، ص15.        بِاْلَكاظِِم؛ أِلَنَّ

اإلمام الكاظم عند أهل السنة

َشباُبَك َرْأُس َمالَِك

قطاف
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مؤلف هذا الكتاب هو آية اهلل الشيخ نارص مكارم الشرازي، من 
الدينية يف  القيادات  أبرز  اليوم من  الشيعة املعارصين، ويعد  مراجع 

إيران.
ولد الشيخ سنة 1345 هـ )املوافقة لسنة 1924(، بمدينة شراز 

يف جنوب إيران. 
أكمل دراسته االبتدائية والثانوية يف شراز، وبدأ الدروس الدينية 
يف سن الرابعة عر تقريبًا، فدرس الرصف والنحو واملنطق واملعاين 
ينهي  أن  فتمّكن  واألصول،  الفقه  عى  عكف  ثم  والبديع،  والبيان 
مجيع دروس »املقدمات« و»السطوح الوسطى« و»السطوح العالية« 
يف أقل من أربع سنوات، كان خالهلا كذلك يقوم بتدريس مجاعة من 

طلبة احلوزة. 
ترك الشيخ شراز إىل قم املقدسة، لاللتحاق بحوزهتا، وتلّمذ ملدة 

النجف، وحرض  العراق، لاللتحاق بحوزة  إىل  بعدها هاجر  الكبار،  تقريبًا عى بعض أساتذهتا  مخس سنوات 
دروس أساتذهتا أمثال: السيد املرجع حمسن احلكيم، والسيد املرجع أيب القاسم اخلوئي، وغرمها.

يقع الكتاب يف )531( صفحة، تضّمنت مقدمة الكتاب، وحتليل ألمثال القرآن الكريم، وبيان اهلدف من 
األمثال يف القرآن، وبعض التأمالت يف آيات األمثال.

حوى الكتاب ستن مثاًل، وقد وضع الشيخ املؤلف عنوانًا، حسب املضمون الذي يتضمنه كل مثل، فكان 
منها: )قسوة القلب، اإلنفاق مع املّن واألذى، عاقبة األمور، أكل الربا، مسجد رضار، احلق والباطل، الكلمة 
اإلنسان، وغرها من  اهلل من  هلا، قرب  مثيل  اهلل ال  ذات  واملستضعفون،  املستكربون  اخلبيثة،  والكلمة  الطيبة 

العناوين(.
ويف بيان كل مثل يبدأ املؤلف بذكر اآلية املتضمنة للمثل، وتفسر بسيط ملعناها، ووجه التمثيل يف خطابات 

اآليات، ثم بيان املضمون.
من نصوص الكتاب، ما جاء يف املثل احلادي عر، املعنون بإنفاق الكفار ص137: )تعدُّ الكوارث لطفُا من 
ا قد تفيق الغافلن عن غفلتهم لعلهم يرجعون إىل اهلل، مثلا ابتى اهلل الناس يف زماننا  اهلل للغافلن من الناس، فإهنَّ
هذا بمرض األيدز لكثرة فسادهم لعلهم هبذا االبتالء يرجعون عن فسادهم وينتبهون إىل أنفسهم، أو مثلا يبتل 
شعوب العامل حاليًا باحلروب واالختالف الطبقي الفاحش واالنقالبات والسقوط وتدّمر احلضارات البرية 

وذلك لتفيش أمراض مثل أكل الربا فيهم(.

أمثال القرآن
قراءة في كتاب
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أمهية  إن  واالجتاع:  البرية  التنمية  علاء  يقول 
اإلبداع تكمن يف كونه عملّية إنتاج تشهد يف كّل حلظة 
والدة أمر جديد ذي قيمة معتربة يف ميدان ما، وهم 
يعّدون اإلبداع رضورة من رضورات تكامل احلياة.

كا يعّدون اإلبداع اإلنساين عملية مركبة حتصل 
واجتاعّية  وبيئّية  عقلّية  عوامل  عّدة  تفاعل  نتيجة 
وشخصّية، هذا التفاعل يقّدم حلوالً جديدة مبتكرة 
ملواقف عملّية أو نظرّية يف املجاالت احلياتّية املختلفة، 
وتكون هذه احللول متميزة باحلداثة واألصالة والقيم 

اإلنسانية املؤّثرة.
اإلنسانية  اآلفاق  عن  للحديث  ننطلق  هنا  ومن 
اإلنسان  حلياة  الكثرة  احللول  رسمت  التي  املؤثرة 
النبي  بعث  أرسار  أحد  ولعل  اإلسالم،  قبل  ما 
عالية  درجة  يعيش  كان   - جمتمع  يف   األكرم
عظمة  تظهر  أن  واالجتاعي-  اإلنساين  االنحطاط 
باالبتكار   الرسول هبا  ويتمّيز  الرسالة  هذه 

واإلبداع باملعنى احلارض. 
فلو فرضنا أن النبي ُبعث يف جمتمع له تاريخ 
من احلضارة والتقدم والتطور اإلنساين لسهل القول 
تاريخ  من  واستفاد  جمتمعه  جتربة  من  انطلق  بأنه 
يعيش  جمتمع  يف  الرسول  هذا  يأيت  أن  ولكن  حميطه، 
عى  يعرض  ثم  االجتاعي،  واالنحطاط  اجلهل 
البرية هذه الرسالة العظيمة الرائعة يف خمتلف 
ألي  يبقى  ال  حينها  املجاالت، 
يف  للشك  جمال  عاقل 

أن هذه الرسالة ليست إنتاجًا بريًا، وال تعبرًا عن 
مستوى ذايت.

ولعلك تسأل: ما وجه اإلبداع النبوي إذا كانت 
هذه الرسالة غر برية؟

الرسالة  تقديم  اإلبداع يف طريقة  إن وجه  نقول: 
هبذا املستوى العايل من املضامن عى ذلك املجتمع، 
فليس ثمة أحد له القدرة عى عرض رسالة اإلسالم 
إىل ذلك املجتمع اجلاهل، بحيث يكون مؤثرًا ويتوقع 
تعاىل  اهلل  فاصطفاه   النبي غر  إجيابية،  نتيجة  منه 
هلذه املهّمة، حيث تتوفر فيه مقّومات اإلبداع بصورة 
الذي  االجتاعي  فاملحيط  وإال  كاملة،  ودرجة  تامة 
عاش فيه النبي ال يسمح بأي حال من األحوال 
لشخص يعيش تلك الظروف أن يقدم مثل الرسالة 

وهذه الريعة. 
نعم، بعث النبي ويف كل بيت من بيوت مكة 
قبل  آنذاك  العريب  وكان  اهلل،  دون  من  ُيعبد  صنم 
منها،  للخر  التاسًا  باألصنام  بالتمسح  يتربك  سفره 

كا يفعل ذات األمر إذا عاد من سفره. 
كانت العصبية والنزاعات واحلروب هي الثقافة 
السائدة يف ذلك املجتمع وألتفه األسباب، كا حفظ 
لنا التأريخ ما جرى يف حرب البسوس حيث أصاب 
حرب  ذلك  إثر  فقامت  بسهم  ناقة  رضع  شخص 
األلوف.  فيها  قتل  سنة  أربعن  من  ألكثر  استمرت 
والغرباء،  داحس  حرب  جرت  املنوال  ذلك  وعى 
واستمّرت  فرسن،  بن  سباق  عى  خالف  بسبب 

بعثة النيب
 واإلبداع اإلنساني

التنمية البشرية
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احلرث  خالهلا  هلك  السنن  عرات  احلرب  هذه 
والنسل.

الذي  املجتمع  هذا  وسط  األكرم  النبي  جاء 
كان غارقًا يف هذه اجلهاالت والتخلف يف خمتلف 
﴿َوُكنُتْم  تعاىل:  اهلل  وصفهم  كا  حياهتم،  جماالت 
َن النَّاِر آل عمران: 103، حيث كان  َعَىَ َشَفا ُحْفَرٍة مِّ
جمتمعًا بعيدًا عن اإلنسانية يف طريقه إىل االنقراض 
واالنتهاء، فهو يقتل بناته بالوأد، ويقيض عى أوالده 
بالغزو، كان جمتمعًا مهّددًا باللعن الدائم، مثل قوم 
جديدًا، وصّره  منه جمتمعًا  فأبدع  وثمود،  عاد 
العامل  تنتر، وأن تقود  أمة متقدمة، استطاعت أن 
خالل فرتة تأرخيية قياسية، إن يف ذلك داللة كبرة 
 .عى عظمة هذا الدين وعظمة وإبداع الرسول
النبوي  فإّنا نجد أنَّ ذكرى املبعث  من كل هذا 
تعاىل  اهلل  منحها  التي  الفرص  من  فرصة  الريف 

لنا، لتجديد احلمد والشكر هلل سبحانه وتعاىل عى هذه 
وفضله،   الكريم نبينا  نذكر  كا  العظيمة،  النعمة 
وما قّدم من التضحيات؛ ليصل إلينا ما نحن عليه من 

اهلدى اإلهلي.
الرسالة  وهذه  اإلهلي  اهلدي  هذا  عندنا  ومادام   
العظيمة، فينبغي أال نخضع لليأس مما نرى اليوم وما 
متّر به األمة اإلسالمية من املشاكل، فاألمة اإلسالمية 
وخاصة يف املحيط العريب أصبحت تعيش اليوم وضعًا 
خارج  فكأهنا  اجلاهلية،  يف  العرب  بأوضاع  شبيهًا 
واألبعاد،  املجاالت  خمتلف  يف  البري  التطور  سياق 
عندنا هذا  مادام  باإلحباط  ذلك  يصيبنا  أن  ينبغي  فال 
اهلدي اإلهلي وهذه الرسالة العظيمة. وإن الرجوع إىل 
تلك القيم النبوية السامية هي الطرق التي نتجاوز هبا  
إىل  اإلسالمية  األمة  تعود  كي  واالنحطاط،  التخلف 

سالف جمدها واعتزازها بدينها القويم.
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الفكر  عى  املصنفة  األقالم  بعض  تتبع 
اإلسالمي سياسة التحايل عى النصوص الدينية 
تارة، وعى الوقائع التأرخيية تارة أخرى، وذلك 
 ،بسبب عدم تقبل فكرة عصمة أهل البيت
باعتبار أن لوازم ثبوهتا هتدم الكثر من املفاهيم 
فانزلقت  هؤالء،  عقائد  عليها  تبتني  التي 
اآليات  واضح  تأويل  إىل  وأفكارهم  أقالمهم 
بعصمة  املتعلقة  الريفة  واألحاديث  الكريمة 

 .أهل البيت
ومن أوضح اآليات التي تثبت العصمة هلم 
إحداث اإلمجال يف داللتها  والتي حاول هؤالء 
هي  و  التطهر  آية  خاصة،  البيت  أهل  عى 
لُِيْذِهَب  اهلل  ُيِريُد  َم  إِنَّ  ... جل:  و  عز  اهلل  قول 
 َتْطِهرًيا َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُكُم 
األحزاب: 33، فقد حاول أن يزيد عدد شخصيات 

نساء  بإدخال  اآلية  هذه  يف   البيت أهل 
من  خالية  املحاولة  وهذه  ضمنهم،   النبي
عليه  أمجع  ملا  خمالفة  أهنا  حيث  والدراية،  العلم 
يف  نزلت  أهّنا  من  كاّفة  املسلمن  من  النقل  أهل 

أصحاب الكساء اخلمسة وهم: 
.1. النبي حممد رسول اهلل

.2. اإلمام أمر املؤمنن عل بن أيب طالب
.3. السيدة فاطمة الزهراء

.4. اإلمام احلسن بن عل بن أيب طالب

.5. اإلمام احلسن بن عل بن أيب طالب
بنت  صفية  إىل  باإلسناد  مسلم  صحيح  ففي 
ِمْرط  وعليه  غداة   النبي خرج  قالت:  شيبة 
به(  ُيؤَتزر  َكتَّان  أو  صوف  َأو  خزٍّ  من  )كساٌء 
أسود  شعر  من  الرحال(  تصاوير  )عليه  مرّحل 
احلسن  جاء  ثم  فأدخله،  عل  بن  احلسن  فجاء 
فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء 
َم ُيِريُد اهلل لُِيْذِهَب  عل فأدخله، ثم قال : ﴿... إِنَّ
َتْطِهرًيا﴾  َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُكُم 

صحيح مسلم :ج4، ص1883، ح2424.     

أن  أم سلمة  و يف مسند أحد بن حنبل، عن 
النبي كان يف بيتها فأتت فاطمة بربمة )قدر( 
فيها خزيرة )حَلٌْم ُيْقَطُع ُثمَّ ُيْطَبُخ بَِاٍء َكثٍِر َوِمْلٍح، 
بِِه( فدخلت هبا  َوُيعِصَد  قيُق  الدَّ َعَلْيِه  ثم يوضع 

شخصيات
 آية التطهير

عقيدتي
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أدعي  هلا:  فقال  عليه 
قالت:  وابنيك،  زوجك 
فجاء عل و احلسن و احلسن فدخلوا 
عليه، فجلسوا يأكلون من تلك اخلزيرة و 
هو عى منامة له عى دكان حتته كساء خيربي 
ـ قالت ـ و أنا أصل يف احلجرة، فأنزل اهلل َعزَّ و 
َم ُيِريُد اهلل لُِيْذِهَب َعنُكُم  َجلَّ هذه اآلية: ﴿... إِنَّ
قالت  َتْطِهرًيا﴾  َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ
يده  أخرج  ثم  به،  فغّشاهم  الكساء  فضل  فأخذ 

فألوى هبا الساء ثم قال:
»اللهم إن هؤالء أهُل بيتي وخاصتي فأذِهب 

رهم تطهرًا«. عنهم الرجَس، وَطهِّ
وأنا  فقلت:  البيت  رأيس  فأدخلُت  قالت: 

معكم يا رسول اهلل؟
قال: »إنك إىل خر إنك إىل خر« مسند احد بن 

حنبل: ج6، ص292.      

كتب  يف  املسلمن  عند  وارد  املعنى  وهذا 
التطهر  آية  اختصاص  فإن  وعليه  كثرة، 
احتال  يطرد   الكساء أصحاب  باخلمسة 
دون   النبي نساء  بحق  نازلة  اآلية  أن  كون 
نازلة  أهّنا  عى  داللتها  ويدفع   ،البيت أهل 
الكساء؛  النساء وأصحاب  يف االثنن معًا: 
من  نحو  بأي  النزول  سبب  يف  ذكرهّن  لعدم 
النحوين، وعدم إدخال النبّي ألّم سلمة مع 
الرغم من فضيلتها ومنزلتها  لذلك، عى  طلبها 

.عند أهل البيت
ومن تشبث بسياق اآلية، 

فإن   ،النبي بنساء  يتعلق  وأنه 
سبب  ورود  مع  به  ُيستدّل  ال  السياق 

نزول بخالفه.
وهبذا ثبت أن شخصيات آية التطهر هم أهل 

.باخلصوص دون نساء النبي الكساء
ولتتمة املسالة نحاول بيان أمور أخرى تتعلق 

بآية التطهر املباركة:
 ،البيت أهل  عصمة  عى  تدّل  إهنا   .1
فاملقصود من الرجس مطلق الذنوب و اآلثام و 
كل نقص، والتطهر هو التنزيه والتزكية من كل 

عيب مشن.
 2. إن دليل انحصار التطهر بأهل البيت

دون غرهم أن اآلية صّدرت بأداة احلرص )إنا(.
دون   الكساء أصحاب  ختصيص  إن   .3
غرهم بالتطهر أمر حيكي عن إعداد إهلي هادف 
وجود  وهو  الرسالة،  حركة  يف  االستمرار  لبيان 
مجيع  المتالكهم  وذلك  غر،  ال  هبؤالء  متمثل 

اخلصائص و الكفاءات التي تؤهلهم لذلك .
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ُدوِق،  جاء يف قصص األنبياء بِاإْلِْسَناِد إىَِل الصَّ
بِإِْسَناِدِه إىَِل َوْهٍب، َقاَل:َ َبَعَث اهلُل ُشَعْيبًا إىَِل َأْهِل َمْدَيَن 
تِي َكاَن ِمْنَها،  َو مَلْ َيُكوُنوا َفِصيَلَة ُشَعْيٍب َواَل َقبِيَلَتُه الَّ
َمِم ُبِعَث إَِلْيِهْم ُشَعْيٌب، َوَكاَن  ًة ِمَن اأْلُ ُهْم َكاُنوا ُأمَّ َوَلِكنَّ
ِه،  اٌر، َواَل ُيِطيُقُه َأَحٌد ِمْن ُمُلوِك َعرْصِ َعَلْيِهْم َمِلٌك َجبَّ
النَّاَس  َيْبَخُسوَن  َو  امْلِيَزاَن  َو  امْلِْكَياَل  َيْنُقُصوَن  َو َكاُنوا 
ِهْم،  َوُعُتوِّ ِه  لَِنبِيِّ َوَتْكِذيبِِهْم  بِاهلل  ُكْفِرِهْم  َمَع  َأْشَياَءُهْم 
َلُه،  َوَزُنوا  َأْو  ْنُفِسِهْم  أِلَ اْكَتاُلوا  إَِذا  َيْسَتْوُفوَن  َكاُنوا  َو 
بِاْحتَِكاِر  امْلَِلُك  َفَأَمَرُهُم  اْلَعْيِش،  ِمَن  َسَعٍة  يِف  َفَكاُنوا 
َوَعَظُهْم  َو  َمَواِزينِِهْم،  َو  َمَكايِيِلِهْم  َنْقِص  َو  َعاِم  الطَّ

ُشَعْيٌب.
َأَراٍض  َصَنْعُت،  ِفيَا  َتُقوُل  َما  امْلَِلُك:  إَِلْيِه  َفَأْرَسَل 

َأْنَت َأْم َساِخٌط؟
َفَقاَل ُشَعْيٌب: َأْوَحى اهلُل َتَعاىَل إيَِلَّ َأنَّ امْلَِلَك إَِذا َصَنَع 

ِمْثَل َما َصَنْعَت ُيَقاُل َلُه َمِلٌك َفاِجٌر.
َبُه امْلَِلُك وَأْخَرَجُه وَقْوَمُه ِمْن َمِديَنتِِه. َفَكذَّ

َيا  َلُنْخِرَجنََّك   ...﴿ َعْنُهْم:  ِحَكاَيًة  َتَعاىَل  اهلُل  َقاَل 
ِذيَن آَمُنوْا َمَعَك ِمن َقْرَيتَِنا ...﴾ األعراف:88 ُشَعْيُب َوالَّ

َفَزاَدُهْم ُشَعْيٌب يِف اْلَوْعِظ.
َك  رْتُ نَّ َأن  َتْأُمُرَك  َأَصاَلُتَك  ُشَعْيُب  َيا   ...﴿ َفَقاُلوا: 

 ﴾... َنَشاء  َما  َأْمَوالَِنا  يِف  ْفَعَل  نَّ َأن  َأْو  آَباُؤَنا  َيْعُبُد  َما 
َعَلْيِهُم  اهلُل  َط  َفَسلَّ باَِلِدِهْم،  ِمْن  ْفِي  بِالنَّ َفآَذْوُه  هود:87، 

اٍم،  رَّ َواْلَغْيَم َحتَّى َأْنَضَجُهُم اهلُل، َفَلبُِثوا ِفيِه تِْسَعَة َأيَّ احْلَ
َبُه، َفاْنَطَلُقوا إىَِل  َو َصاَر َماُؤُهْم َحِيًا اَل َيْسَتِطيُعوَن رُشْ
ُهَو  َو  الشجُر ويلتّف(،  فيه  يكثر  ْم )موضُع  هَلُ َغْيَضٍة 
َسَحاَبًة  ْم  هَلُ اهلُل  َفَرَفَع  ْيَكِة،  اأْلَ َأْصحاُب  َتَعاىَل:  َقْوُلُه 
َها َفَأْرَسَل اهلُل َعَلْيِهْم َنارًا ِمْنَها  َسْوَداَء، َفاْجَتَمُعوا يِف ِظلِّ
َتَعاىَل:  َقْوُلُه  َذلَِك  َو  َأَحٌد،  ِمْنُهْم  َيْنُج  َفَلْم  َفَأْحَرَقْتُهْم، 

ِة ...﴾ سورة ص: 13 لَّ ﴿... َفَأَخَذُهْم َعَذاُب َيْوِم الظُّ
املجلس:  للعالمة  األنوار،  بحار  عن  القصة  هذه 

ج12، ص384
أقول هناك أمر مهم خص اهلل تعاىل أمة اإلسالم، 
وهو أنه تعاىل أّجل الكثر من العقاب إىل يوم القيامة، 
وهذا  واإلنابة،  للتوبة  املذنبن  أمام  املجال  يفسح  مما 
األمم  بخالف   ،النبي هبا  أكرم  التي  األمور  من 
السابقة فكان العقاب عى تكذيبهم األنبياء، وأعاهلم 
َقْرَيٍة  ن  مِّ َوَكم  تعاىل:  ينزل هبم عاجاًل، قال  السيئة 

َأْهَلْكَناَها َفَجاَءَها َبْأُسَنا َبَياًتا األعراف: 4.
فينبغي أن تكون هذه الكرامة بابًا من باب اإلنابة 

والتوبة واغتنام هذه الفرصة العظيمة.

نحن نقص عليك

ُقوا  َب َأْصَحاُب اأْلَْيَكِة امْلُْرَسِلَن * إِْذ َقاَل هَلُْم ُشَعْيٌب َأاَل َتتَُّقوَن * إيِنِّ َلُكْم َرُسوٌل َأِمٌن * َفاتَّ قال تعاىل: َكذَّ
ُه َكاَن َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم * إِنَّ يِف َذلَِك  ِة إِنَّ لَّ ُبوُه َفَأَخَذُهْم َعَذاُب َيْوِم الظُّ اهللَ َوَأطِيُعوِن * ..............* َفَكذَّ

ْؤِمنَِن الشعراء: )176 - 190( آَلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهم مُّ
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من عادات الشعب األلماني
- إذا وقع القفاز اخلاص بك من جيبك وأنت يف طريقك إىل حمطة القطار، أو فقدت أي يشء يف أملانيا فتأكد 

بأنك سوف جتده، سواء ُعدت بعد ثالثني دقيقة أو حتى بعد أسبوع.
يف  أخرى  عالمة  جتد  ربا  أو  األشجار،  أحد  عى  ُمعلقًا  فقدته،  ما  كان  أيًا  أو  بك  اخلاص  القفاز  ستجد 
انتظارك، فعندما جيد أحدهم أي غرض مفقود يف طريقه، إما ُيعلقه عى شجرة أو يضع عالمة عى الطريق 

لصاحب هذا الغرض حتى إذا عاد وجد غرضه.
وال جيرؤ أحد عى أخذ يشء ال خيّصه إذا وجده يف طريقه، وإنا ُيعلق عى األشجار.

- اطرح السؤال الصحيح للحصول عىل اإلجابة الصحيحة
جيب أن تعلم أن األملان حيّبون الدّقة والذكاء يف التعامل وتوجيه األسئلة.

فإذا كنت تسأل أحدهم سؤاالً يكون جوابه بنعم أو ال، سوف حتصل فقط عى إجابة بنعم أو ال.
فإذا كان السؤال هل هذا هو الطريق الصحيح ملحطة القطار؟ سيكون الرّد عى سؤالك هو )ال( مثاًل.

ما  ملكان  الصحيح  االجتاه  معرفة  تريد  كنت  إذا  خطؤك،  هذا  ولكن  مفيدة  ليست  اإلجابة  هذه  بالتأكيد 
فيجب أن تسأل السؤال الصحيح.

إذا كنت تريد معرفة الطريق إىل حمطة القطار فكل ما عليك هو أن تسأل -كيف يمكنني الوصول إىل حمطة 
القطار؟- وسيتم إعطاؤك ردًا دقيقًا مع الكثر من االجتاهات.

- رفض تسمية األطفال بأسمء غريبة
وفقًا للقانون األملاين جيب أن ُيعرف جنس الشخص من اسمه األول، فال حيتار أحدهم عند ساع اسم 

الطفل هل هو ذكر أم أنثى.
وبالتايل فإن مكتب التسجيل املدين يستطيع رفض أو قبول أساء األطفال عند تسجيلهم.

وتعترب إعادة تغير األساء بعد رفضها عملية مكلفة للغاية يف أملانيا.
وهلذا السبب يذهب العديد من اآلباء لألساء التقليدية مثل )مايكل(، )وماريا( عند تسمية أبنائهم.

نافذة على العالم
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سألني أحد أصدقائي الطلبة في كلية الزراعة، بينما 
بعد  فعله  توّد  ما  األخيرة،  الدراسية  سنتي  في  كنت 

التخرج من الكلية؟ 
إحدى  في  وظيفة  عن  البحث  في  أسعى  له:  قلت 

دوائر الدولة. 
فقال لي: وكيف ذلك أال ترى البطالة المتفّشية في 
البلد وصعوبة الحصول على وظيفة في وقتنا الراهن، 
إن  بل  والمعاهد،  الكليات  من  المتخّرجين  وكثرة 
بعضهم يملكون شهادات ُعليا في شّتى االختصاصات 

ولم يحالْفهم الحّظ في التعيين. 
فقلت له: وما الحل في رأيك؟ 

وأدخل  الحرة  األعمال  سأزاول  لي  بالنسبة  قال: 
باب التجارة. 

أن  عليك  التجارة  تمتهن  أن  رغبت  إذا  له:  فقلت 
تتفّقه في دينك.

فعن اإلمام الصادق أنه قال: »من أراد التجارة 
فليتفّقه في دينه؛ ليعلم بذلك ما يحّل له مما يحرم عليه، 
الشبهات«.  في  تورط  اّتجر  ثم  دينه  في  يتفّقه  لم  ومن 

 وسائل الشيعة للعاملي: ج17، ص382.

فقال:   وما عالقة الفقه بالتجارة؟
 فقلت: عجبًا ما تقول، لقد َكَفَل لنا المشّرع اإلسالمي 
بما يضمن  معالجة مختلف جوانب حياتنا االقتصادية، 
العدالة وحسن استثمار وتوزيع الثروة بين مختلف أفراد 

وطبقات المجتمع، لما فيه خير ومصلحة الجميع.
 فقال: وكيف عالج ذلك؟

األنشطة  بعض  تحظر  أو  تجيز  ضوابط  بعّدة  قلت: 
بعض  قنوات  ع  توسِّ أو  تضّيق  أو  أحيانًا،  االقتصادية 
منها أحيانًا أخرى، فهناك من األنشطة التجارية ما يحرم 

مزاولته أو مباشرته.
  فقال: مثل ماذا؟

وبيع  الصيد(،  كلب  )عدا  الكالب  بيع  مثل   قلت: 
الخنزير، وبيع الميتة النجسة بما في ذلك لحوم وجلود 
الحيوانات المذبوحة بطريقة غير شرعّية، وغصب المال 
وبيعه، وكذا الغش والربا، وبيع ما ال ينتفع به إال بالحرام 

مثل آالت القمار وآالت اللهو المحّرم كالمزمار.
 ثم قال لي: واحتكار الطعام هل هو حرام؟

عناقيد

التكّسب بالتجارة

وفق فتاوى مساحة املرجع الديين األعلى
السيد علي احلسيين السيستاني
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قلت: احتكار الطعام، هو حبسه واالمتناع من بيعها، 
فإذا كان ذلك النتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين 
فهو  إليها  المحترمة  النفوس  بهم من سائر  يلحق  ومن 
حرام، ويقصد من الطعام: القوت الغالب ألهل البلد، 
وما  كالوقود،  الطعام  تهيئة  عليه  يتوقف  ما  واحتكار 
ُيعد من مقوّماته كالملح والسمن انتظارًا لزيادة قيمتها 

السوقّية مع حاجة المسلمين الماسة لها.
شراءه  يريد  ال  شيٍء  ثمن  في  أحد  وزيادة  فقال: 

حقيقًة بل من أجل أن يسمعه غيره فيزيد في سعره؟
األحوط  على  الغش  عن  خال  )وإن  حرام،  قلت: 

وجوبًا(.
فقال: وشراء المأخوذ بالقمار أو السرقة؟

قلت: حرام.
فقال: كّلما سألتك سؤاالَ أجبت بحرمته أفال يوجد 

شيء في التجارة غير محّرم؟
هو  ما  التجارية  األنشطة  من  هناك  نعم،  قلت: 
تركِه  َرْغَبَة  ولكن  اإلسالمي،  المشّرع  عند  مبغوض 

واجتنابِه غير ملزمة للمكلف فهو مكروه ال محرم.
قال: مثل ماذا؟

بثمنه عقارًا  العقار مكروه إال أن يشتري  بيع  قلت: 
بالفّضة  الفضة  أو  بالذهب،  الذهب  بيع  وكذلك  آخر، 

من غير زيادة مكروه وأما مع الزيادة فحرام.
التعامل  في  مكروهة  أساليب  هناك  وهل  فقال: 

باألنشطة التجارية؟
قلت: نعم، يكره كتمان العيب إذا لم يؤدِّ الى غّش 
إذا  المعاملة  في  الحلف  ويكره  حرامًا،  كان  وإال  مثاًل 
الرّبح على  زيادة  كان صادقًا، وإال كان حرامًا، ويكره 

المؤمن زائدا على مقدار الحاجة.
  فقال: وماذا أيضا؟

ويكره  البيع،  بعد  السعر  تنقيص  يكره طلب  قلت: 
البيع في المكان المظلم الذي ال يظهر فيه عيب السلعة، 

ويكره مدح البائع سلعته، وذّم المشتري لها.
 فقال: ذكرت لي المكروهات فهل هناك مستحبات 

في التجارة؟
مرغوب  هو  ما  التجارية  األنشطة  من  نعم،  قلت: 
ومحبوب فيه لدى المشّرع اإلسالمي، ولكنه غير ملزم 

للمكّلف وال واجب عليه فهو مستحب.
 فقال: هال أعطيتني مثاالً؟

قال: مثال ذلك إقراض المؤمن بغير طلب الزيادة، 
نسبة  وفق  به  يتاجر  لمن  المال  وإعطاء  العقار،  وشراء 

معينة من الّربح للطرفين. 
إالّ  الثمن  في  المبتاعين  بين  التسوية  ويستحب 
بين  البائع  يفرق  فيحسن ذلك، وأن ال  كالفقر  لمرّجح 
يلّح على تخفيض سعر  المماكس ـ وهوَمْن  المشتري 

السلعة ـ وبين غيره ممن يشتري دون مماكسة.
يشتري  شخص  ـ  النادم  يقيل  أن  للبائع  ويستحب 

البضاعة ويرغب بإعادتها لبائعها واسترجاع ثمنها ـ.
ويعطي  الناقص  يأخذ  أن  لإلنسان   ويستحب 

الراجح، والتساهل في الثمن.
لعله  المحل  في  والجلوس  الباب  فتح  ويستحب 

يبيع، والتعّرض للرزق وطلبه.
 ويستحب اإلحسان في البيع والسماح فيه، واختيار 

وشراء الجيد وبيعه.
 ويستحب االغتراب في طلب الرزق والتبكير إليه، 

وغيرها الكثير.
واساليب  تجارية  َأنشطة  هناك  وهل  لي:   فقال 
االسالمي،  ع  المشرِّ لدى  مبغوضة  وال  محبوبة  غير 
ترجيح  دون  من  وتركها  فعلها  بين  مخّير  واإلنسان 

للفعل أو الترك؟
لم  التي  وهي  المباحات،  عليها  ويطلق  نعم  قلت: 
يقل المشّرع اإلسالمي ال بإستحبابها وال كراهّيتها كما 

هو حال الكثير من االنشطة التجارية السائدة اليوم.
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اخرتنــا هــذا العنــوان ألنــه يرتبــط باختيــار 
اإلنســان، فــإّن األحــكام الرعيــة فيهــا 
ــتدعي  ــد- تس ــح ومفاس ــادئ -أي مصال مب
القيــام بأفعــال معينــة، أو تركهــا، وهــذه 
األفعــال،  نحــو  اإلنســان  املبــادئ حتــرك 
شــديدة  إرادة  عــن  يكشــف  فالوجــوب 
ــة  ــة عالي ــة بدرج ــود مصلح ــتندة إىل وج مس
ــل  ــرتك العم ــص ب ــل الرتخي ــث ال تقب بحي

وتضييــع هــذه املصلحــة.
ــة  ــن مبغوضي ــف ع ــة تكش ــذا احلرم وهك
ــة  ــدة بدرج ــود مفس ــتندة إىل وج ــديدة مس ش
ــل. ــص بالفع ــل الرتخي ــث ال تقب ــرة بحي كب

وكذلــك االســتحباب والكراهــة يتعلقــان 
بمصلحــة ومفســدة، ولكنهــا أضعــف درجــة 
بحيــث يســمح املــوىل معهــا بــرتك املســتحب 

وارتــكاب املكــروه.

ــاواة  ــن مس ــرب ع ــي تع ــة فه ــا اإلباح وأم
الفعــل والــرتك يف نظــر املــوىل، لكــن الكثــر 
مــن النــاس فهمــوا هــذه املســاواة أن اهلل تعاىل 
أعطــى حريــة مطلقــة عامــة يف املباحــات، بــال 
ضوابــط أو قواعــد حتكمهــا وال مبــادئ حترك 

اإلنســان نحــو فعــل معــن أو تركــه.
وقــع  اخلاطــئ  املفهــوم  هلــذا  ونتيجــة 
الكثــر يف الشــبهات، وارتكــب حماذيــر تؤثــر 
عــى شــخصيته وثقافتــه ومكانتــه، ودوره 
ــر  ــال غ ــا أفع ــاء أهن ــت غط ــع، حت يف املجتم

ــًا. ــزة رشع ــة وجائ حمّرم
ــى وإن  ــة حت ــال املباح ــة أن األفع واحلقيق
كانــت غــر مقّيــدة بالوجــوب أو احلرمــة 
ــرى،  ــوٍد أخ ــن قي ــة م ــت خالي ــا ليس إال أهن
منهــا عقالئيــة، ومنهــا اجتاعيــة، ومنهــا 
عرفيــة، وتعاليــم إســالمية كثــرة وردت عــن 

أي بني

املباحات واحلرية الشخصية
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ــلوكي  ــب الس ــع اجلان ــت تض ــل البي أه
ــي وإن  ــح، وه ــار الصحي ــى املس ــان ع لإلنس
كانــت متثــل أمــورًا عامــة، إال أهنــا تؤّثــر عــى 
ــتوى  ــى املس ــه - ال ع ــرد فتحّرك ــلوك الف س
ــالل  ــرة احل ــى دائ ــار ع ــي، واالقتص الرع
واحلــرام- وحتثــه عــى هــذا الفعــل أو تْركــه.

ومــن هــذه الضوابــط احليــاء، فهــي صفــة 
ــع،  ــانية يف املجتم ــة إنس ــاء حال ــهم يف بن تس
ــم  ــرتام، وترس ــودة واالح ــو امل ــه نح وحتّرك
ُبعــدًا ُخُلقيــًا يســاعد عــى التــأّدب بــأدب اهلل 
تعــاىل، وقــد أثنــى األئمــة األطهــار كثرًا 
عــى صفــة احليــاء يف أحاديــث كثــرة توّضــح 
ــر  ــر أم ــلوك، فيش ــا يف الس ــا وفضله أمهيته
املؤمنــن إىل دور احليــاء يف دفــع اإلنســان 
احلاجــز  ووضــع  اجلميــل،  العمــل  نحــو 
الكبــر بينــه وبــن الفعــل القبيــح، يف حديــث 
لــه: »احليــاء يصــد عــن الفعــل القبيــح« 
ص717،  ج1،  الريشــهري:  حممــد  احلكمــة،  ميــزان 

ــار  ــٍل« بح ــَبٌب إىل ُكلِّ مَجي ــاُء َس ــول: »احلَي ويق
ــا أن  ــس: ج77، ص211، ك ــة املجل ــوار، العالم األن

احليــاء اإلجيــايب يشــمل احليــاء مــن اهلل تعــاىٰل، 
والنفــس، واملجتمــع، والقانــون، والــذي 

ــلوك.  ــر والس ــة يف الفك ــارًا صاحل ــق آث حيق
ومــن هــذه الضوابــط أيضــًا عــدم خمالفــة 
ــيط  ــى بس ــرف بمعن ــريف، والُع ــلوك الع الس

هــو جمموعــة مــن املفاهيــم أو املعايــر أو 
املقاييــس االجتاعيــة املتفــق عليهــا أو املقبولة 
بشــكل عــام، والتــي كثــًرا مــا تــأيت يف صــورة 
ــن  ــة م ــواع معين ــول أن ــد تتح ــادة(، وق )ع
القواعــد أو العــادات العرفيــة إىل شــبه قانون، 
ــه  ــامل علي ــوب، ُيتس ــر مكت ــون غ ــورة قان ص
ــر،  ــع آلخ ــن جمتم ــف م ــع، وخيتل يف املجتم
ــأكل،  ــس وامل ــادات امللب ــق بع ــًا، يتعّل وغالب
ــة.  ــات واملناســبات االجتاعي وبعــض العالق
هــذا األدب املتعّلــق بمراعــاة عــدم خمالفــة 
الســلوك العــريف هــو أحــد األمــور التــي 
أو  الفعــل  اختيــار  توّجــه اإلنســان نحــو 
ــرف  ــم الع ــة، فيحك ــور املباح ــرتك يف األم ال
ــح  ــه قبي ــاح أن ــا مب ــلوك م ــى س ــع ع واملجتم
ــب، أو  ــه وُيعات ــى فعل ــرد ع ــالم الف ــب ُي معي

ــوب. ــل حمب ــن مجي ــه حس أن
ــض  ــة بع ــرع بإباح ــم ال ــة أن حك النتيج
يف  العشــوائية  احلريــة  يعنــي  ال  األفعــال 
االختيــار، والتســاوي مــن حيــث الفعــل 
البعــد  إىل  يرجــع  ذلــك  بــل  والــرتك، 
ــم  ــع، ويرس ــم املجتم ــذي حيك ــي ال األخالق
لــه الســلوك يف أغلــب املواقــف احلياتيــة.  
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وتمثيـــٌل  فة،  مشـــرِّ أدواٌر  المؤمنـــة  للمـــرأة 
ـــر  ـــزوغ فج ـــذ ب ـــالمية من ـــاحة اإلس ـــي الس ـــاٍم ف س
ـــرز األدوار  ـــل أب ـــذا، ولع ـــا ه ـــى يومن ـــالم، وحت اإلس
ـــا  ـــا كان منه ـــو م ـــالم ه ـــيرة اإلس ـــي مس ـــوية ف النس
ـــى  ـــث يتجّل ـــدة، حي ـــوراء الخال ـــة عاش ـــي ملحم ف
ــيد  ــة سـ ــي نهضـ ــٌر فـ ــة دوٌر كبيـ ــرأة المؤمنـ للمـ
ـــن دور  ـــًة ع ـــّل أهمي ـــو دوٌر ال يق ـــهداء، وه الش
ـــاألم  ـــل ب ـــذي تمث ـــدور ال ـــك ال ـــا، ذل ـــال ربم الرج
مـــع ولدهـــا، وباألخـــت مـــع أخيهـــا، وبالبنـــت 
ـــدور  ـــك ال ـــا، ذل ـــع زوجه ـــة م ـــا، وبالزوج ـــع أبيه م
الـــذي تقاســـمت فيـــه النســـاء مـــع الرجـــال دور 
ـــمت  ـــك تقاس ـــة، وكذل ـــداء والتضحي ـــة والف البطول
فيـــه اآلالم والرزايـــا والِمحـــن، كل ذلـــك كان 
عقيـــدًة منهـــنَّ فـــي إنجـــاح الهـــدف األكبـــر مـــن 
ـــاد. ـــم والفس ـــض للظل ـــيني المناه ـــروع الحس المش

ـــا  ـــى يومن ـــوي إل ـــاء النس ـــتمر العط ـــذا يس وهك
هـــذا دون انقطـــاع، متمثـــاًل بأمهـــات أبطـــال 
ـــي  ـــوة الالت ـــك النس ـــدس، تل ـــعبي المق ـــد الش الحش
ـــة  ـــي التضحي ـــالء ف ـــاء كرب ـــخصيات نس ـــَن ش تقمص
ــي  ــدح داعـ ــا إن صـ ــداء، فمـ ــجاعة واالفتـ والشـ
ـــى  ـــي، حت ـــاد الكفائ ـــة للجه ـــوى المبارك ـــه بالفت الل
ـــق  ـــداء الح ـــة ن ـــى تلبي ـــات إل ـــاء المؤمن ـــت النس هّب
ــم  ــة بالدعـ ــع المعركـ ــوف مـ ــة، بالوقـ والمرجعيـ

والمســـاعدة.

ـــم  ـــى تقدي ـــات عل ـــك األمه ـــر دور تل ـــم يقتص ول
ـــا  ـــى م ـــّدى إل ـــل تع ـــن، ب ـــارك للمقاتلي ـــم المب الدع
هـــو أســـمى منـــه وأجـــّل، وذلـــك عبـــر تقديـــم 
القرابيـــن الشـــبابية للـــه تعالـــى، وتشـــجيعهم 
علـــى بـــذل النفـــوس فـــي ســـبيل المذهـــب 
والمقدســـات واألعـــراض، فقّدمـــَن التضحيـــات 
ـــى  ـــهداء، حت ـــد الش ـــهداء بع ـــات، والش ـــو التضحي تل
ـــداء  ـــَن ن ـــد، فلبي ـــن جدي ـــَن م ـــالء ُبعث ـــاء كرب كأن نس

الفتـــوى المباركـــة.
وأكتفـــي -عبـــر هـــذه الســـطور القالئـــل- 
بذكـــر تلـــك األم البطلـــة التـــي يممـــت وجههـــا 
ــي  ــدام، وهـ ــى األقـ ــْيرًا علـ ــالء َسـ ــوَب كربـ صـ
ـــن  ـــهداء، الذي ـــة الش ـــا األربع ـــور أوالده ـــع ص ترف
ـــا  ـــش، وأظنه ـــع داع ـــاد م ـــارك الجه ـــي مع ـــوا ف قض
ــا  ــى موالتنـ ــاة إلـ ــالة مواسـ ــال رسـ ــد إيصـ تريـ
ــه  ــد اللـ ــي عبـ ــى أبـ ــى المولـ ــراء، وإلـ الزهـ

ــول: ــد أن تقـ ــين، وتريـ الحسـ
ــا  ــن بأوالدهـ ــداء أم البنيـ ــداٌء كفـ ــذا فـ هـ
األربعـــة، فهـــل وفيـــُت يـــا ابـــَن رســـوِل اللـــِه؟

على ُخَطى أمِّ الَبننِي

القوارير
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بأن  جورنال(  ستريت  )وول  صحيفة  أشارت 
عن  باإلعالن  ستقوم  الكورية  سامسونج  شركة 
االولى  األشهر  خالل  للطّي،  القابل  الذكي  هاتفها 
من العام 2019، وهذا ما أّكدْته تقارير سابقة قمنا 
عن  الكشف  الكورية  الشركة  عزم  حول  بنشرها 
جالكسي  االسم  سيحمل  الذي  المنتظر  الهاتف 

اكس وسيتمّيز بشاشة قابله للطي بحجم 7 انج.
شاشتين  سامسونج  تستخدم  ان  المتوقع  ومن 
خالل  من  بينهما  ويفصل  الجديد  الذكي  للهاتف 
بعض  ويتوقع  للطي،  قابلة  مخصصه  مفصله 
 1500 بنحو  الهاتف  سعر  يصل  أْن  المحللين 
دوالر، لكن بنفس الوقت فان الشركة ستقوم بإنتاج 
من  التحقق  لحين  الذكي  هاتفها  من  قليلة  كميات 
من  سيكون  انه  وخاصه  عليه  المستخدمين  اقبال 

الهواتف المتميزة بسعرها المرتفع.
وتضيف صحيفة )وول ستريت جورنال( تحديث 
الهاتف بإمكانية طي الشاشة عند المنتصف، بشكل 
يشابه المحفظة التقليدية، بحيث يتميز الهاتف عند 
طيه بجزء خارجي على شكل شريط عرض صغير 

في األمام وكاميرات في الخلف.

اختبار  إلى  ودنماركيون  أمريكيون  باحثون  توصل 
بمقدوره أن يعطي نتائج صحيحة بنسبة 80% حول ما 
إذا كانت المرأة الحامل سوف تِلد طفَلها والدة مبكرة، 
ويقوم الجهاز بتحليل نشاط جينات األمومة والمشيمة 
والجنين، ويقّيم مستويات الحامض النووي الريبوزي 
تنقل  التي  الناقلة  )الجزيئات  الخاليا  من  الخالي 
التعليمات الوراثية للجسم(، ويحّدد االختبار كذلك 
مثل  رخيصة  وتكلفته  موثوق،  بشكل  الوالدة  تاريخ 
فحص األلتراساوند )فحص الموجات فوق الصوتية(.
وأعلن )مادس ميلبي(، المؤلف الرئيسي المشارك 
ستانفورد،  جامعة  لدى  الزائر  والبروفسور  للدراسة 
والمدير اإلداري لمعهد األمصال في كوبنهاغن: )لقد 
وجدنا أن هناك حفنة من العوامل الوراثية بمقدورها أن 
تتنبأ ما إذا كانت المرأة معرضة إلى خطر وضع مولودها 

قبل األوان(.
وأضاف: )لقد أمضيت الكثير من السنوات وأنا أعمل 
لفهم الوالدة المبكرة، وهذا االختبار أول تقدم علمي 

حقيقي ومهم بشأن هذه المشكلة منذ فترة طويلة(.

اختبار حتديد وقت الوالدة يف عام 2020كالكسي 2019
طب وتكنولوجيا
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جمال اللغة العربية:
األمـدي،  األزلـي،  األبـدي،  بيـن  الفـرق 

: ي مد لسـر ا و
- األبدي: الذي ال نهاية له.
- األزلي: الذي ال بداية له.

- األمدي: ما بين بداية ونهاية.
- السرمدي: الذي ال بداية وال نهاية له.

الفرق بين التحّسس والتجّسس 
قال  بالخير،  الناس  أخبار  تتّبع  التحّسس:   -
 )ُيوُسَف ِمن  ُسوا  َفَتَحسَّ )اْذَهُبوا  تعالى: 

يوسف:87.

- الّتجّسس: معرفة أسرار الناس بالشر، قال 
ُسوا الحجرات:12. تعالى: َواَل َتَجسَّ

الفرق بين الصمت والسكوت 
- الصمت: يتولد من األدب والحكمة.

- السكوت: يتولد من الخوف.
 الفرق بين الكآبة والحزن؟
- الكآبة: تظهر على الوجه.

- الحزن: يكون مضمرًا بالقلب.

مساحة ود

وأشرقت  الشمس،  شرقت  بين  الفرق 
الشمس.

- شرقْت: بمعنى طلعت. 
- أشرقْت: بمعنى أضاءت.

َها الزمر: 69. َوَأْشَرَقِت اأْلَْرُض بِنُوِر َربِّ
الفرق بين التعليم والتلقين؟

- التلقين: يكون في الكالم فقط.
- التعليم: يكون في الكالم وغيره.

نقول: لّقنه الشعر، وال يقال: لّقنه النجارة.
الفرق بين المختال والفخور 

قال تعالى: )إِنَّ اللَه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل 
َفُخوٍر لقمان: 18.

- المختال: ينظر إلى نفسه بعين االفتخار.
- الفخور: ينظر إلى الناس بعين االحتقار.

الفرق بين المقسط والقاسط؟
 الُمقسط: هو العادل أو الُمنصف، قال تعالى: 

)إِنَّ اللَه ُيِحبُّ اْلُمْقِسطِيَن الحجرات:9.
القاسط: هو الظالم أو الجائر، قل تعالى:   -
 )َحَطًبا لَِجَهنََّم  َفَكاُنوا  اْلَقاِسُطوَن  ا  )َوَأمَّ

الجن: 15.






