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قضية ورأي
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جملة شهرية تعنى بثقافة الشباب اهلادفة

املتلّقي باالهتامم والتقدير  القلب، وُتريح من جهٍد وعمٍل مضنيني، فيشعر  أثٌر كبري يف   )شكرًا( كلمٌة هلا 
لفْعٍل َفَعَله أو جهٍد َبَذَله، وَتبَتهج نفسه بالفرح والرسور، فكلمة )شكرًا( تعني الكثري  لدى الكبري والصغري، 
النصوص  حّثت  لذلك  األداء،  يف  واجلّدية  اإلخالص  وُتثمر  العطاء،  من  املزيد  عىل  وحتثُّ  بساطتها،  رغم 
الرشيفة عىل شكر املنعم فقد ورد عن أيب عبد اهلل الصادق )Q( قال: )مكتوب يف التوراة: ُأشكْر من أنعم 

عليك، وَأنِعْم عىل من شكرك( مستدرك سفينة البحار، الشيخ عيل النامزي: ج7، ص29.
وتؤّكد الدراسات احلديثة أّن التعبري عن االمتنان والشكر له فوائد عديدة تنعكس عىل حياة الفرد وحُتِدث 
تغيريات إجيابية فيها، لكّن العديد من الناس - مع األسف - ال ُيعريون هلذه الكلمة أّي اهتامم، وهو خطأ 
فادح، ألّن كلمة )شكرًا( ليست جمرد كلمة تقال، بل هلا أبعاد مهّمة، فهي حتّسن من رّدة فعل متلقيها لشعوره 
بام أنجزه، بل ورد يف بعض األخبار أن شكر الناس من شكر اهلل تعاىل فقد ورد عن رسول اهلل )O( أنُه َقاَل: 

)اَل َيْشُكُر اهلل َمْن اَل َيْشُكُر النَّاَس( من ال حيرضه الفقيه:ج4، ص380 .      
ونشري إىل أّن تلّقي الشخص ردود فعل إجيابية حول املهام التي يقوُم  هبا - بغّض النظر عن موقعه - جتعله 
أكثر اهتاممًا وتقديرًا بام يقوم به من أعامل وأخذها عىل حممل اجلّد واألمهية، وأّما جتاهل ما يقّدمه اآلخرون 
وعدم تقديره فإنه يشعرهم بحالة من اليأس واإلحباط، وخيلق عندهم حالة من عدم التوازن وفقدان الرىض 
الذي هم فيه، فمامرسة عادة الشكر بشكل يومي،  أوالً  ُتعطي  النفيس، وانسالخ االنتامء للمكان والعمل 
اإلنسان دفعة لألمام لكي يقوم بمزيد من األعامل اإلجيابّية والنّافعة لآلخرين، وثانيًا تستدعي االبتعاد عن 

األفعال املنافية للعمل.
فاجعل الشكر عادة متارسها كّل يوم، وابدأ بشكر اهلل، ثم اشكر الناس عىل كّل عمل أو معروف يقّدم لك، 

قال اإلمام زين العابدين )Q(: )أشكُركم هلل، أشكُركم للناس( ميزان احلكمة: ج5،ص92.

كلمة الشكر



قطاف

العدد )23( لشهر  ربيع الثاين  سنة 1439هـ4
جملة شهرية تعنى بثقافة الشباب اهلادفة

يعيش اإلنسان دائاًم مع األمل فال توجد حلظة يعيشها إال وهي حافلة بأمل التحّسن والتطّور، 
ولوال ذلك لرأيَت الكثري من اعاملنا تتوّقف ونصبح ساكنني كاألموات.

وعندما نتصّفح تأريخ اإلنسان نجد أّن هناك الكثري من األوضاع الصعبة والثقيلة عىل القدرة 
البرشية ومع ذلك نجد أّن االنسان قد مّر هبا كواقع وتعامل معها باملستطاع وجتاوزها وصارت 

من املايض.
نتصّور مثال بعض الناس معّذبَا أو متأمّلا بصورة مأساوية، فال نجد دافعًا لقدرته عىل جتاوز 
هذه اللحظات غري األمل وهو يعيش يف تلك اللحظات، وقد تتحول تلك اللحظات إىل ُسلَِّم 

للصعود إىل سطح األمان والنجاة والنجاح. 
وكّلام رَأْينا حركة رسيعة يف حياة الشاب فهي مرشوع انطالق نحو التغيري واالرتقاء والسمو، 
وال توجد عند اإلنسان أمجل من تلك اللحظات التي يمرُّ هبا لتنقله إىل عامل أرحب وجمال فيه 

الكثري من اخليارات التي حيلم هبا االنسان وهو يمرُّ بلحظات األمل واملأساة.
وقّلام نجد حركة كبرية من إنسان يعيش اليأس يف قلب ُمتَعب وجسد منهك القوى حتى وان 
كان شابًا ألّن التعب الذي أصابه انتقل اليه بشكل خفّي من مركز التحرك احلقيقي وهو القلب 

وهلذا تتعب األجساد إذا أصيب القلب.
وإذا أردنا أن نجعل اإلنسان يف وضع فّعال فعلينا أْن نحفظ قلبه من االنكسار بسبب االبتالء 
بمختلف أنواع الباليا وحتويلها وضعا مناسبًا لالنطالق نحو األهداف حتى وإن كانت تلك 
نحو  بدافع  يشعرون  الشباب  جيعل  األمل  حمّل  حِيلُّ  الذي  األمل  ألن  وذلك  صغرية  األهداف 

التحرك واالنطالق وال يكون هناك مانع هلم عن ذلك حتى يف الظروف الصعبة.

األمل
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قراءة في كتاب

مؤلف الكتاب سامحة السيد حممد باقر نجل اية اهلل العظمى 

السيد عيل احلسيني السيستاين )ادام اهلل وجوده املبارك( يعترب 

من أساتذة البحث اخلارج يف حوزة النجف االرشف، وقد 

ايب  السيد  الطائفة  زعيم  عند  واالصول  الفقه  خارج  حرض 

القاسم اخلوئي )D( يف ابحاث دورته االخرية وأكمل بحثه 

عند ابيه املرجع األعىل للطائفة، وقد مارس التدريس وترّبى 

ومنها  ودراسات  بحوث  وله  الطلبة  من  الكثري  يديه  عىل 

كتاب )حقيقة الدين - منهج التثبت يف الدين-( 

الوسط  يف  سيام  ال  األيام  هذه  نشطت  التي  واآلراء  لألفكار  مناسبة  مواضيع  يتضمن  الكتاب  هذا 

األكاديمي من طبقة الطالب واملدرسني واألساتذة. 

هيدف الكتاب إىل إعانة الباحث عن الدين بجّد وحقيقة فتكلم عن مالئمة الترشيع لفطرة االنسان 

وموافقته للحقوق االنسانية ومراعاته للخصال الفاضلة وغريها من املواضيع املهّمة واملفيدة يف الوقت 

احلارض. قال يف ص 83 )ان خري ترشيع حلياة االنسان ما وافق تكوينه املادي والنفيس واي سبيل ترشيعي 

اخر يتخذه االنسان -وان كان يبدو نافعًا للوهلة االوىل بام يغري املجتمع فرتة من الزمن - يستتبع ردود فعل 

ومضاعفات سلبية برتاكم آثاره تدرجيا حتى يؤدي اىل رفضه او تبّدله اىل معضلة يف حياة الفرد او املجتمع(.

القى الكتاب قبوالً وانتشارًا واسعاً بني طالب العلوم الدينية، ويقع الكتاب يف )152( صفحة وهو 

متوفر يف املكتبات حاليًا.

منهج التثبت في الدين - حقيقة الدين -



التنمية البشرية
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يف  اإلنسان  حيتاجه  ما  أهم  من  اآلخرين  إقناع 
وهو  اإلنسان،  ألخيه  واآلراء  األفكار  إيصال 
التي  املشكالت  من  كثري  حل  يف  مهمة  وسيلة 
ناجحة يف  أيضًا وسيلة  اآلخرين، وهو  نعانيها مع 
كسب ثقة اآلخرين واطمئناهنم عىل ما نسوقه من 
أشياء نريد إيصاهلا هلم، ألن لإلقناع سلطة روحّية 
باعتباره  القوة،  أو  املال  عىل اآلخرين، دون سلطة 
املفتاح  فهو  معًا،  والقلب  العقل  يناغم  أسلوبًا 

الرّسي للنجاح مع اآلخرين.
إىل  حيتاج  فهو  الفنون،  من  فٌن  اإلقناع  إن  وبام 
اإلقناع  آلة  ألن  ومترينات،  وتدريبات  مهارات 

تلك، ال حيسن قيادهتا إال من امتلك تلك املهارات 
العالية، وتفنن هبا.

  وخري من مّثل الطريقة الناجحة لإلقناع، وأبدع يف 
،)O( اختيار أدواته ووسائله، هو اخلاتم املصطفى 

إّياهم  خماطبًا  إليهم  وُأرسل  العاملني،  يف  ُبعث  حينام 
العقول،  وملك  النفوس،  َض  فروَّ اخلطاب،  بأمجل 

وأخرجهم من الظلامت إىل النور.
 :)O( بحقِّ رسول اهلل )Q( قال أمري املؤمنني  
َياِء وُذَؤاَبِة  )اْخَتاَرُه ِمْن َشَجَرِة األَْنبَِياِء، وِمْشَكاِة الضِّ
وَينَابِيِع  ْلَمِة،  الظُّ وَمَصابِيِح  اْلَبْطَحاِء،  ِة  ورُسَّ اْلَعْلَياِء، 
ُه،  َمَرامِهَ َأْحَكَم  َقْد  بِطِبِِّه،  اٌر  َدوَّ َطبِيٌب  ْكَمِة،  احْلِ
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إَِلْيِه،  احْلَاَجُة  َحْيُث  َذلَِك  َيَضُع  َمَواِسَمُه،  وَأْحَى 
ُمَتَتبٌِّع  ُبْكٍم،  وَأْلِسنٍَة   ، ُصمٍّ وآَذاٍن  ُعْمٍي،  ُقُلوٍب  ِمْن 
ِة، مَلْ َيْسَتِضيُئوا  بَِدَواِئِه َمَواِضَع اْلَغْفَلِة، وَمَواطَِن احْلَرْيَ
الثَّاِقَبِة،  اْلُعُلوِم  بِِزَناِد  َيْقَدُحوا  ومَلْ  ْكَمِة،  احْلِ بَِأْضَواِء 
اْلَقاِسَيِة،  ُخوِر  اِئَمِة، والصُّ َفُهْم يِف َذلَِك َكاألَْنَعاِم السَّ
وَوَضَحْت  اْلَبَصاِئِر،  ألَْهِل  اِئُر  َ الرسَّ اْنَجاَبِت  َقِد 
َوْجِهَها،  َعْن  اَعُة  السَّ خِلَابِطَِها، وَأْسَفَرِت  احْلَقِّ  ُة  حَمَجَّ

ِمَها( هنج البالغة: ج1، ص207. وَظَهَرِت اْلَعاَلَمُة ملَُِتَوسِّ
نكون  كيف  األَسايس:  سؤالنا  إىل  نرجع  إذن،    

مؤثرين بالغري؟ وكيف ُنقنعهم بآرائنا؟
ويف مقام اجلواب نقول: إن ذلك يمكن أن حيصل 

من خالل مجلة أمور منها:
باهلل  ثقٌة  لدينا  يكون  وأن  بدَّ  1-قبل كل يشء ال 
اإلقناع  قدرتنا هذه عىل  وأن  الغري،  إقناع  تعاىل عىل 
اطرح  األساس  هذا  فعىل  علينا،  إهلية  حبوٌة  هي 
وتردد،  وُجبن  خوف  دون  من  عالية  بثقة  أفكارك 
ألن املستمعني لك إذا حتّسسوا نقصان فكرتك أو ما 
تطرحه كان ناقصًا بسبب اخلوف أو اجلُبن، فإن كّل 

ما قّدمَته سينهدم من األساس.
فاألشخاص  املخاَطبني،  مستويات  2-معرفة 
الناجحون بإقناع الغري هم الذين يعرفون املخاَطبني 
﴿َوَمآ  تعاىل  قال  ولغتهم،  وثقافاهتم  ونفسياهتم 
َ هَلُم﴾ إبراهيم:4. ُسوٍل إاِلَّ بِِلَساِن َقوِمِه لُِيَبنيِّ  َأرَسلنَا ِمن رَّ

فإن خماطبة الناس بلغتهم وبمستوى ثقافتهم، له وقع 
خاص يف نفوسهم ويساهم بشكل كبري يف إقناعهم.

3-جمانبة األساليب اهلجومية التي تنفر اآلخرين، 
تأثريًا  هلا  فإن  واهلادئة،  اللينة  األساليب  إىل  وامليل 

بالغًا عىل املقابل لذلك أننا نرى أن اهلل تعاىل قد طلب 
من النبي موسى وهارون )Q( أن يذهبا إىل فرعون 
 ويقوال قوالً لّينًا مع شّدة طغيانه وجترّبه، قال تعاىل:
ُه  ُه َطَغى * َفُقواَل َلُه َقْواًل َليِّنًا َلَعلَّ cاْذَهَبا إىَِل فِْرَعْوَن إِنَّ

ُر َأْو خَيَْشىd طه:43 - 44. َيَتَذكَّ
4-كن حمافظًا عىل لغة اجلسد اإلجيابية، فحركات 
جتذب  صوتك،  ونربات  وجهك،  وإيامءات  يديك، 
نفوس  يف  أفكار  من  تطرحه  ما  وتعّزز  املستمعني، 
اآلخرين، ألن املقابل يعتربها كواشف عن الصواب 
عىل  واحلفاظ  الصوت،  حاس  إّن  بل  عندك، 
اجلسد  لغة  يف  للمحرتفني  حركات  هي  النظرات، 

اإلجيابية.
ليست  أفكارك  بأن  املستمعني  أمام  5-االعرتاف 
تقبل  ال  التي  األوحدية  هي  وليست  املثالية،  هي 
براهني  من  تطرحه  ما  كل  أن  هلم  تبنيِّ  بل  األثنينية، 
أنك  وتبنّي هلم  والنقاش،  للتفاوض  قابلة  وإثباتات 
شخٌص منفتٌح عىل اآلخرين، غري منغلق وال مقفل، 
ألّن من أهّم األساليب الناجحة يف جذب اآلخرين 
دكتاتوريًا  لست  أنك  بيان  هي  قناعتهم،  وكسب 

بفكرك وآرائك.
والتبسم  صدقة،  اآلخرين  وجه  يف  مك  6-تبسُّ
لقبولك  سبٌب  وهو  والقبول،  والوّد  للحّب  جمَْلَبة 

عند اآلخرين.
7-وأخريًا: حاول أن حتفظ أسامء املستمعني، وإذا 
أرْدَت خماطبتهم والكالم معهم وإقناعهم فخاطبهم 
بألقاهبم، ألن ذلك أوثق يف  أو  أو بكناهم  بأسامئهم 

االحرتام، وأرسع يف قبولك لدهيم.



عقيدتي
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أم  بعصمة  اعتقادنا  يف  ريب  وال  شك  ال 
البعض  لكن   )P( الزهراء  موالتنا  األئمة 
لذا  املباركة،  العصمة  هذه  دليل  عنه  يغيب 

سنذكر هنا بعض األدلة عىل ذلك.
قوله  يف   )P( عصمتها  عىل  األدلة  أول 
ْجَس  الرِّ َعنُكُم  لُِيْذِهَب  اهلل  ُيِريُد  اَم  cإِنَّ تعاىل: 

األحزاب:33.   dَتْطِهرًيا َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت   َأْهَل 
الفريقني  من  واملحّدثون  املفرّسون  اّتفق  فقد 
اآلية،  هذه  مصاديق  من   )P( أهّنا  عىل 

وإذهاب الرجس يعني العصمة. 
2- قال رسول اهلل )O( : »إّن اهلل يغضب 
األنوار،  بحار  لرضاها«  ويرىض  فاطمة،  لغضب 
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يناط غضب  املجليس:ج43،ص220، وال يمكن أن 

 ورضا اهلل تعاىل بغضب ورضا غري املعصوم.
3- اإلمام املهدي )À( يف توقيعه إىل الشيخ 
العمري: »ويف ابنة رسول اهلل )O( يل أسوة 
ال  واملعصوم  ص180،  ج53،  األنوار،  بحار  حسنة« 

يتأّسى بغري املعصوم واألقّل كامالً.
»ولقد   :)Q( الباقر  جعفر  أيب  عن   -4 
مجيع  عىل  الطاعة  مفروضة   )P( كانت 
والطري  واإلنس،  اجلّن  من  اهلل  خلق  َمن 
والوحوش، واألنبياء واملالئكة« دالئل اإلمامة، ابن 

جرير الطربي: 228.

وال يوجد إنسان مفرتض الطاعة وهو غري 
معصوم.

رسول  عن   )Q( الصادق  حديث  يف   -5
 )P( الزهراء  تفضيل  مقام  يف   :)O( اهلل 
وجّل  عّز  اهلل  وإّن   ...« العاملني:  نساء  عىل 
وسّيدة  وعاملها،  عاملك  نساء  سّيدة  جعلِك 

نساء األولني واآلخرين«.  علل الرشائع: 182. 
الدنيا  نساء  عىل  واألفضلية  السيادة  هذه 
إال  تكون  ال   ،)P( مريم  حّتى  اجلنّة  ونساء 
غري  تكون  فال  بالعصمة،  مّتصفة  المرأة 

املعصومة أفضل من املعصومة.

الرسول  عن  روي  ما  احلديث  هذا  ومثل 
نساء  سّيدة  فاطمة  »وابنتي   :)O( األعظم 
وإزهاق  احلّق  إحقاق  أمجعني«  اخللق  من  اجلنّة  أهل 

الباطل، نور اهلل التسرتي: ج5، ص41.

6- احلديث املروي عن النبي )O(: »منّا 
مخسة معصومون«. 

قيل: يا رسول اهلل َمن هم؟ 
قال: »أنا وعيّل وفاطمة واحلسن واحلسني«. 

العوامل، البحراين: ج11، ص86.

بخصوص  بحر  من  وقطرة  يسري  نزر  هذا 
عصمة موالتنا الزهراء )P( ولو أردنا املزيد 

لطال بنا املقام.
 )P( عصمتها  ان  بالذكر  اجلدير  ومن   
أبيها  مع  ومعارشهتا  البيئة  من  مكتسبة  غري 
)O(، فإن بعض أزواج النبي )O( ِعْشَن 
معه سنني ولكن مل تنفْعٌهنَّ هذه العرشة، ومل 
ملحاربة  وخرْجَن  قوله  فخالْفَن   ، تعصْمُهنَّ
اإلمام  دفن  عند  فعْلَن  ما  وفعْلَن  وصّيه، 

.)Q( احلسن الزكي
فهي )P( بنفس الدرجة والرتبة والعصمة 
يف  عاَشْت  قد  تكن  مل  أهنا  فرضنا  وإن  حتى 

)O( بيِت أبيها



نحن نقص عليك

العدد )23( لشهر  ربيع الثاين  سنة 1439هـ10
جملة شهرية تعنى بثقافة الشباب اهلادفة

dٍة َأْجَعْل َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم َرْدًما cَفَأِعينُويِن بُِقوَّ
َن لـه يف البالد  هـذا الـكالم حكايـة عىل لسـان ذي القرنـني وهو رجـل صالـح ُطوَيْت لـه االسـباب وُمكِّ
حتـى ملـك ما بـني املرشق واملغـرب، وقيـل كان أول امللوك مـن األنبيـاء )Q( وكان بعـد نوح )Q(. تفسـري 

العيـايش: ج2، ص350 .

بناء السد:
يظهـر مـن مراجعـة التأريـخ أن يأجـوج ومأجـوج جماميـع كبرية كانـت تقطن أقىص نقطة يف شـامل آسـيا، 
وهـم قبائـل وحشـية، حيـث طلـب أهل املناطـق القريبـة منهـم مـن ذي القرنـني أن ينقذهم مـن هجامهتم، 
لذلك أقدم عىل تأسـيس السـد املعروف بسـد ذي القرنني، وهـو قوله تعاىل: cَقاُلـوا َيا َذا اْلَقْرَنـنْيِ إِنَّ َيْأُجوَج 

اd. الكهف:94  َعَل َبْينَنَـا َوَبْينَُهْم َسـدًّ َوَمْأُجـوَج ُمْفِسـُدوَن يِف اأْلَْرِض َفَهـْل َنْجَعـُل َلَك َخْرًجا َعـىَل َأْن جَتْ
ٍة َأْجَعـْل َبْينَُكْم  إال أن ذا القرنـني رفـض اإلعانـة املالية وطلب منهم اإلعانـة بالقوة والعمـل cَفَأِعينُويِن بُِقوَّ
َوَبْينَُهـْم َرْدًمـاd، فأمرهـم بجمـع قطـع احلديـد، ووضـع بعضهـا فـوق بعـض حتـى غطـى مـا بـني اجلبلني 
بشـكل كامـل، وأشـعل النـار يف احلديد ثـم أمرهم بالنفـخ فيه حتى احـر احلديد من شـدة النار، فلـام التحم 

احلديـد ببعضـه أمرهـم بالنحاس املـذاب وصبه عـىل احلديـد ليقيه من الصـدأ وتـزداد صالبته.
بذلك مل يستطع يأجوج ومأجوج من الوصول اىل ما خلف السد.

العربة من القصة:
البـد ألي مـرشوع كبـري من عـون اآلخرين فـذو القرنني طلب مـن القوم إعانته لينجح بناء السـد بشـكل 

كامل ويـؤّدي غرضه.     
وبـإرشاك أصحـاب املشـكلة باحلل تـمَّ العمل بجديـة ومسـؤولية وبال اتكالية أو تكاسـل، ومتثِّـل اإلعانة 
أحـد أسـباب التهيئـة للعمـل وال إنجـاز ِمن دون هتيئـة األسـباب واملقدمات، فإِنَّـُه ال يصـل إىِل مرامه حتى 

لـو كان ذا القرنني نفسـه! 
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هلـا  انعقـدت  نـدوة  يف  أوروبـا  دول  أعربـت 
ظاهـرة  مـن  قلقهـا  عـن  جنيـف،  يف  سـويرسا  يف 
انخفـاض اإلنجاب فيهـا، لكّن الندوة مل تسـفر عن 
موقـف موّحـد لكيفيـة معاجلـة ظاهرة ارتفـاع عدد 
املسـننّي وقّلة الوالدات، وُتــفيد املعطيات املتداولة 
أن االنخفـاض الكبـري يف معـدالت االنجاب يعود 
إىل نمـط العيـش الـذي انتهجتـه األجيـال اجلديدة 
منـذ منتصـف القـرن املـايض وصوال إىل السـنوات 
الـزواج،  عـن  اإلقبـال  تراجـع  فقـد  األخـرية، 
وارتفعـت نسـبة الذيـن يؤّجــلونه إىل سـن متأخرة 
السـابق،  يف  عليـه  متعارفـا  كان  مـا  عكـس  عـىل 
إضافـة لتزايـد عـدد الرافضني لـه، وكـذا إجهاض 
األجنـة وهـي ال تـزال يف األرحـام للتخلـص مـن 
أطفـال الزنـا، وانتشـار األمراض اخلطـرية كاإليدز 
بِّلـًة وللمسـألة تعقيـدًا يف  وغـريه، ممـا زاد للطـني 
ر فيهـا  العديـد مـن هـذه الـدول، ففـي كلمـة َحـذَّ
البابـا )بينديكـت السـادس عـرش( بابـا الفاتيـكان 

بـأن القـارة األوربية سـوف متوت وتنقـرض إذا بقي 
املجتمـع يتقبـل اإلجهـاض ورفضـه للـزواج.

املجتمعـات  تلـك  إهليـة عـىل  وربـام هـي عقوبـة 
لتجرئهـم عىل فعل اآلثـام واملوبقات واالسـتخفاف 

بالقيـم السـاموية.
وُيـتوّقــع أن ترتاجع نسـبة عدد السـكان القادرين 
عـىل العمـل يف أوربـا بحـوايل 28% يف عـام 2050، 
أمـا أسـبانيا فقـد تشـهد انخفاضـًا بحـوايل 42% يف 
نسـبة السـكان القادريـن عـىل العمـل يف منتصـف 
القـرن احلـايل، وأمـام هـذه التحديـات اجلديـدة، ال 
تـرى أوروبـا مفـّرا من دعـم سياسـة اهلجـرة كجزء 
حـل مـن هـذه املشـكلة، وحلـول مقرتحـة أخـرى 
كانتهـاج سياسـة دعـم العائـالت املنجبـة لألطفال، 
هلـا،  واالقتصـادي  االجتامعـي  املنـاخ  وتوفـري 
وختفيـض مسـتوى الرضائـب عـىل العائـالت التـي 

لدهيـا أطفـال.  احلمـد هلل عـىل نعمـة اإلسـالم.
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)الوضوء من الطهارات الواجبة للدخول 
في الصلوات الواجبة والمستحبة عمومًا(

كيفيـة  يشـرح  وهـو  كالمـه  أبـي  بـدأ  هكـذا 
الطهـارة بالوضوء لما يشـترطها مـن الواجبات 

العبـادات. مـن  والمسـتحبات 
 فسـرحُت فـي داخلـي مسـتذكرًا علـى عجل 
نمـاذج ممـا »يحـدث« فيسـلب طهـارة جسـٍد 
كان متنّعمـًا قبـل ذلـك بنقائـه مكسـّوًا ببيـاض 
طهارتـه ، وفي أثنـاء ذلك طرحت تسـاؤالً على 

أبـي: ُتـرى لمـاذا أتطّهر؟
  فقـال أبي: حتـى نصّلي، وحتـى نطوف حول 
بيـت اللـه الحـرام في الحـج أو العمـرة، وحتى 
يجـوز لنـا مـّس كتابـة القـرآن الكريم واسـمائه 
»كالّرحمـن  بـه  الخاّصـة  وصفاتـه  تعالـى 

والخالـق« مثـالً  علـى األحـوط وجوبـًا.
     فقلـت لـه: أتوّضـأ بالمـاء طبعـًا.. ولكن هل 

من شـروط فـي الماء الـذي أتوّضـأ به؟
  قال أبي: نعم .

   أن يكـون المـاء طاهـرًا، مطلقًا غيـر مضاف، 
تشـربه،  الـذي  الـكأس  ومـاء  االسـالة،  كمـاء 
أعضـاء  تكـوَن  وأن  مثـاًل،  ـ  الرّمـان  كمـاء  ال 
وضوئـك طاهـرًة، وأن يكـون الماء مباحـًا غير 
مغصـوب، وكذلـك المـكان الذي تتوّضـأ فيه ، 
والمقصـود مـن اشـتراط إباحـة المكان اّنـه إذا 
انحصـر الوضـوء بالمـكان المغصـوب سـقط 
عنـك وجوب الوضـوء، وعليـك التيّمم، ولكن 
لـو خالفـت وتوضأت فـي المـكان المغصوب 

صـّح وضـوؤك وان كنـت آثماً .
    فقلت ألبي: وكيف أتَوّضأ...؟

  فقـال ابـي: أن تنـوي الوضـوء تقّربًا الـى الله 
تعالـى، فتبـدأ بغسـل وجهك مـن منبت الّشـعر 
أعلـى الجبهـة الـى الّذقـن طـوالً، ومـا دارت 

اولوضء
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عليـه االبهـام وااِلصبـع الوسـطى عرضـًا، وأن 
تغسـل وجهك مبتدئًا مـن أعاله الى أسـفله من 
دون حاجـة الـى تخليـل الشـعر إذا كان كثيفـًا، 
والشـعر الـر قيـق النابـت علـى البشـرة يغسـل 
مـع البشـرة ، وتغسـل يديـك بعـده مـن المرفق 
الـى أطـراف االصابـع مبتدئـًا باليـد اليمنـى ثّم 
اليسـرى غاسـاًل مـن أعلـى المرفق ونـازالً الى 

أطـراف أصابعـك منتهيـًا بأصابعـك دائماً .
     فقلت ألبي: وما المرفق؟

  قال: مجمع عظمي العضد والذراع .
ثـم أكمـل والـدي: وبعد ذلـك تمسـح مقّدم 
رأسـك ويرّجـح أن يكـون بباطن كّفـك اليمنى 
األسـفل  الـى  األعلـى  مـن  المسـح  تبـدأ  وأن 
المختـص  الشـعر  علـى  تمسـح  أن  ويجزيـك 
البشـرة ،  علـى  المسـح  يجـب  وال  بالمقـّدم 
أطـراف  بيـن  مـا  رجليـك  كذلـك  وتمسـح 
االَصابـع ومفصـل السـاق ويرّجـح ان تمسـح 
رجلـك اليمنـى بنـداوة كّفـك اليمنـى ورجلك 
يجـوز  وال  اليسـرى  كّفـك  بنـداوة  الُيسـرى 
تقديـم  يجـوز  ال  كمـا  جديـد،  بمـاء  المسـح 

المسـح. فـي  اليمنـى  اليسـرى علـى  الرجـل 
  والحـظ فـي وضوئـك، الترتيـب فـي غسـل 
بهـا  وُيقصـد  والمـواالة،  األعضـاء،  ومسـح 
التتابـع العرفـي بين أفعـال الوضوء، بـأن يكون 
الشـروع فـي َغسـل العضـو الالحـق أو مسـحه 
يضـّر  وال  السـابق،  العضـو  يجـف  أن  قبـل 

الجفـاف لو كان مسـببه الّرياح أو الحـّر إذا كان 
التتابـع العرفـي متحّققـاً ، وأن تباشـر الوضـوء 

بنفسـك، اِن أمكنـك ذلـك .
     فقلت ألبي: وإذا لم أتمكن؟

  قال أبي: يمكن أن يوّضئك غيرك.
يكـون  ال  أن  أيضـًا،  وضوئـك  فـي  والحـظ 
هنـاك حائـل يمنـع وصـول مـاء الوضـوء الـى 
األظافـر  وطـالء  والصمـغ  كالصبـغ  البشـرة 
للنسـاء وغيرهـا، علمـًا بـأن الدسـومة ال تضـر 
وال تحجـب ، وأن ال يكون هناك سـبب يمنعك 
وجـب  وااِلّ  كالمـرض،  المـاء  اسـتعمال  مـن 

عليـك التيّمـم بـدالً مـن الوضـوء .
  فقلـت ألبـي:    إذا توضـأت ثـم جـاء وقـت 
صـالة أخـرى فهـل علـّي أن أجـّدد الوضـوء؟

  قال: ال، ما لم ينتقض وضوؤك .
     فقلت: وكيف ومتى ينتقض وضوئي؟

  فقـال ابـي: نواقـض الوضـوء سـبعة: خروج 
مـا  وكل  والنّـوم،  والريـح،  والغائـط،  البـول، 
يزيـل العقـل كاإلغماء والُسـكر واالسـتحاضة 

القليلـة والمتوسـطة، والجنابـة .
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نبدأ كالمنا عن التسامح من خالل هذه 
يف  يمشيان  صديقان  هناك  كان  القصة: 
الصحراء، خالل الرحلة جتادل الصديقان 

فرضب أحدمها اآلخر عىل وجهه. 
الرجل الذي تعّرض للرضب عىل وجهه 
واحدة  بكلمة  ينطق  أن  دون  ولكنه  تأمل 
أصدقائي  أعز  اليوم  الرمال:  عىل  كتب 

رضبني عىل وجهي. 
استمر الصديقان يف مشيهام إىل أن وجدا 
الذي  فالرجل  يستحاّم.  أن  فقّررا  واحة 
قدمه  علقت  وِجهه  عىل  للرضب  تعّرض 
وسقط يف النهر وبدأ يغرق، ولكن صديقة 
نجا  أْن  وبعد  الغرق،  من  وأنقذه  أمسكه 

الصديق من املوت قام
وكتب عىل قطعة من الصخر: اليوم أعز 

أصدقائي أنقذ حيايت. 
وأنقذه  صديقه  رضب  الذي  الصديق 
من املوت سأله: ملاذا يف املرة األوىل عندما 

رضبتك كتْبَت عىل الرمال
عىل  كتْبَت  أنقذتك  عندما  واآلن 

الصخرة؟
فأجاب صديقه: عندما يؤذينا أحد علينا 
ان نكتب ما فعله عىل الرمال حيث رياح 

التسامح يمكن هلا أن متحيها،
معروفًا  معنا  أحد  يصنع  عندما  ولكن 
فعلينا ان نكتب ما فعل معنا عىل الصخر، 
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حيث ال يوجد أي نوع من الرياح يمكن 
أن يمحيها.

ضمن  مصنّفة  إنسانية  صفة  التسامح 
أهل  إليها  يدعوا  التي  احلسنة  األخالق 
السالم، وهو مظهر واضح  البيت عليهم 
إنساين  وسلوك  اخلُلق  ُحسن  مظاهر  من 
قال  الفاضلة،  الشخصية  بناء  يف  يُصّب 
اِء  َّ َوالرضَّ اِء  َّ الرسَّ يِف  ُينِفُقوَن  ِذيَن  تعاىل:cالَّ
النَّاِس،  َعِن  َواْلَعافنَِي  اْلَغْيَظ  َواْلَكاظِِمنَي 
َواللَّـُه حُيِبُّ امْلُْحِسننَِيd آل عمران: 134.

فالبّد للمؤمن من أن يسعى لتفعيل هذه 
وأن  اآلخرين،  مع  عالقاته  يف  الفضيلة 
املواقف  يف  التشدد  عىل  نفسه  يروض  ال 
واألحكام املتعلقة هبا إذا مل يوثر عىل دينه 
أّنه كّلام ازداد  وعالقته باهلل تعاىل، ثقًة منه 
كلام  مسيئهم  عن  وعفا  الناس  مع  تساحمه 

تسامح اهلل تعاىل معه وما أحوجه اليه. 
أمر قد ال  التسامح  النفس عىل  وتوطني 
اىل  حيتاج  فربام  بسهولة،  لإلنسان  حيصل 
الصغرية  األمور  من  بدءًا  طويلة  ممارسة 
التي يمكن أن تتنازل النفس عنها، إىل أن 
فتتوطد  الناحية،  اإلنسان من هذه  يتقّوى 
األمور  يف  املساحمة  عىل  القدرة  نفسه  يف 
أفضل  هي  الشباب  مرحلة  وأن  الكبرية، 

التسامح  لبناء  اإلنسان  حياة  يف  مرحلة 
وغريها من الصفات الفاضلة، فكّلام يتقدم 
اإلنسان يف السّن يصعب عليه عملّية تغيري 
لنفسه  بناه  وما  السلوك  من  عليه  شّب  ما 

من األخالق 
النفس كالطفل إن هُتمله َشبَّ عىل....... 

حبِّ الرضاع وإن َتفطِمه َينفطم
فهي  ومتعلقاته  التسامح  جماالت  أّما 
املباحة  األمور  عن  عبارة  عاّم  بشكل 
فيها  يوجد  ال  والتي  رشعًا،  واملحّللة 
أو  إجياب  من  رشعي  إلزامي  تكليف 
واجب  ترك  يف  تسامح  فال  وإال  حتريم، 

وال يف فعل حرام أبدًا.
يف  التسامح  عدم  باملؤمن  فحريٌّ 
سلوكه  يكون  بل  واملحّرمات  الواجبات 
باملعروف  األمر  بمبدأ  فيها  اآلخرين  مع 
كّل  مع  تسامح  فال  املنكر،  عن  والنهي 
َمن يتعّدى حدود اهلل تعاىل، فيرتك واجبًا 
رشعّيًا أو يقوم بعمل حمّرم، بل يشدد عليه 
املخالفة  حجم  حسب  والردع  بالنصح 

التي يرتكبها.
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الرجال  بين  المشتركة  الصفات  من 
في  تبدو  لكنّها  العناد،  صفة  هي  والنساء 
ما  وهذا  الرجال،  في  ما  منها  أشدَّ  النساء 
إذ أن  إليه في هذه السطور،  التعرض  نريد 
في  الصفة  هذه  زيادة  إلى  يشير  االستقراء 
الشريحة النسوية أكثر من شريحة الرجال، 

من هنا َعَرضت َأمامنا هذه األسئلة:
في  الصفة  هذه  زيادة  أسباب  هي  ما 
النساء؟ وكيف تعالج؟ وهل هي نقطة قوة 

للمرأة؟
من أسباب هذه الصفة:

من  المرأة  شخصية  في  العناد  1-تجذر 
ومن  خاطئة،  بيتية  تربية  بسبب  الصغر، 

شبَّ على شيء شاب عليه.
نفسي،  إلى مرض  العناد  2-ترجع صفة 
بيتها،  في  بالنقص  المرأة  إحساس  وهو 
العناد،  إلى  المرأة  فتلجأ  زوجها،  مع  أو 

للخالص من ذلك األلم النفسي.
صفًة  الزوجة  في  العناد  يكون  3-وقد 
مكتسبة من أمها مثاًل، كما لو كانت البنت 
تعيش مع أمها، وكانت األم هي المسيطرة 
البارز  سلوكها  هو  العناد  وكان  بيتها،  في 
البنت  أن تكون  الطبيعي  مع زوجها، فمن 

كذلك، بل األمر أوضح فيما لو كانت األم 
والتصّلب  بالعناد  البنتها  توحي  تزال  ال 
الزوجية،  بيت  إلى  البنت  انتقال  بعد  حتى 
وهذا سبٌب كاٍف في خراب وهدم العالقة 

الزوجية.
على  خطيرة  العنادية  الصفة  إنَّ  وبما 
االختصاص  أهل  يذكر  الزوجية،  العالقة 

عدة أمور، كعالج لها:
1-رد الفعل من الزوج ال بد وأن يكون 
والتشنج،  العناد  عن  بعيدًا  ناعمًا،  هادئًا 
يجد  حتى  المؤقت،  التنازل  إبداء  محاوالً 

الوقت المناسب. 
االحترام  من  المزيد  الزوجة  2-إعطاء 
ب  سُيذوِّ ذلك  ألن  والتقدير،  والحب 

العناد، ويخفف االحتقان.
فيما  واآلراء  الحوار  أجواء  3-خلق 
األوالد  وتربية  البيت  شؤون  يخص 
بتليين  كفيلة  األجواء  تلك  ألن  وغيرها، 

النفوس.
صفة  أن  الزوجة  علم  في  ليكن  وأخيرًا: 
وال  شيئًا،  لشخصيتها  تضيف  ال  العناد 
ترسم لها طريق السعادة الزوجية أبدًا، بل 

هي صفة نقص وخراب.
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  تكنولوجيا

َشخص  ألَيِّ  كعدوٍّ  تصنُّف  ما  غالبًا  المعكرونة 
يحاول إنقاَص وزنِه، ولكن األَبحاَث الجديدَة ُتشيُر 
إِلى َأن هذِه الكربوهيدرات قد يكون لها مكان كجزء 

من نظام غذائي متوازن صحي.
علماء  بها  قام  )التي  الجديدة  األبحاث  تشير 
المعكرونة  من  جديد  نوع  أن  إلى  إيطاليون( 
المصنوعة من خليط يتكون من دقيق القمح القاسي 

المخلوط مع دقيق الشعير كامل الحبوب.
)بيتا  تسمى  بألياف  غني  المعكرونة  من  النوع  هذا 
-جلوكان( قد تمنع النوبة القلبية وتعزز صّحة القلب 
خلف  السبب  يكون  أن  ح  وُيرجَّ الدموية،  واألوعية 
ذلك هو أن البيتا-جلوكان معروف بقدرته على تعزيز 
لتّشكل  تستمر  والتي  الجديدة  الدموية  األوعية  نمو 

)تجاوزات طبيعية( في حالة حدوث أزمة قلبية.
حديثا  المطورة  المعكرونة  في  الباحثون  قام  وقد 
قبل  بإطعامها  وقاموا  المختبر  فئران  على  باختبارها 

   رسميًا.. واتساب يتيح ميزة 
        )حذف الرسائل(

الميــزة التــي انتظرهــا كثيــرون أضافهــا تطبيــق الرســائل األكثــر شــعبية فــي العالــم، وبــات اســتغاللها متاحــًا 

بطريقــة ســهلة للغايــة، ويتيــح الخيــار الجديــد )حــذف الرســائل للجميــع( تحقيــق ذلــك فــي غضــون 7 دقائــق 

مــن عمليــة اإلرســال، واختبــر )واتســاب( الميــزة منــذ شــهور، وباتــت متاحــة اآلن لقاعــدة المســتخدمين التــي 

تضــم أكثــر مــن مليــار شــخص، ويشــار إلــى أن التطبيــق يتيــح الخاصيــة الجديــدة بالتدريــج، ممــا يعنــي عــدم 

توافرهــا بكافــة البلــدان.

إحداث السكتة القلبية، وقد اظهرت نتائج البحث أن 
فرصة نجاة الفئران الذين تناولوا المعكرونة المكونة 
حجم  أن  كما  اآلخرين،  من  أكبر  كانت  الشعير  من 

الضرر الذي أصاب قلوبها كان أقل.
وتعتبر هذه هي المرة األولى التي يتم فيها تشجيع 
تشكيل الممرات الطبيعية عن طريق الغذاء الوظيفي 
بيتا  مع  المعكرونة  هو  الغذاء  الحالة  هذه  )وفي 

جلوكان(.
أي  تجنب  ينبغي  ال  أنه  على  البحث  هذا  يشير 
حيث  باعتدال،  استهالكها  ويجب  غذائية  مجموعة 
على  الحفاظ  في  دور  المجموعات  لجميع  أن 

أجسادنا صحية.
الخضار  هي  الكربوهيدرات  مصادر  أهم  أحد 
تساعد  الكربوهيدرات  وألنَّ  الكاملة،  والحبوب 
المغذيات  من  الكثير  وتوفير  بالشبع  الشعور  على 

الصحية واأللياف األساسية ألجسامنا.
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ــْن ذكاء  ــا؟ ِم ــا قصته ــدري م ــمعها وال ن ــا نس دائم

 العــرب ونباهتهــم دائًمــا ُيقــال )الموضوع فيــه إّن(،

فما قصة هذه الـ»إّن«؟

يقال كان في مدينِة حَلب أميٌر ذكيٌّ فِطٌن شجاٌع اسمه )علي بن ُمنِقذ(، وكان تابعًا للملك )محمود 
بن مرداس(، فذاَت يوم حدَث خالٌف بين الملِك واألميِر، وفِطن األمير إلى أّن الملَك سيقتله، فهَرَب ِمن 
حَلَب إلى بلدة دمشق، طلب الملُك ِمْن كاتِبه أن يكتَب رسالًة إلى األمير عليِّ بِن ُمنقذ، يطمئُنُه فيها 
ويستدعيه للرجوِع إلى حَلب، وكان الملوك يجعلون وظيفَة الكاتِب لرجٍل ذكي، حتى ُيحِسَن صياغَة 
الرسائِل التي ُترَسُل للملوك، بل وكان يصيُر الكاتُب مِلًكا أحياًنا إذا ما مات الملك، شَعَر الكاتُب بأّن 
المِلَك ينوي الغدر باألمير، فكتب له رسالًة عاديًة جًدا، ولكنه كتَب في نهايتها )إنَّ شاء اهلُل تعالى(، 
بتشديد النون! لما قرأ األمير الرسالة، وقف متعجًبا عند ذلك الخطأ في نهايتها، فهو يعرف حذاقة 
ُره من شيٍء ما حينما شّدَد تلك النون! ولْم يلبث أْن فِطَن  الكاتب ومهارته، لكّنه أدرك فوًرا أّن الكاتَب ُيحذِّ
رده برسالة عادّيٍة  ِلَيْقُتُلوَك القصص:20، ثم بعث األمير  ِبَك  َيْأَتِمُروَن  اْلَمَلَ  ِإنَّ  إلى قوِله تعالى: 
 ،أّنا الخادُم الُمِقرُّ باإلنعام :يشكُر للملِك أفضاَله ويطمئُنه على ثقِتِه الشديدِة به، وختمها بعبارة
بتشديد النون! فلما قرأها الكاتُب فِطن إلى أّن األمير يبلغه أنه قد تنّبه إلى تحذيره المبطن، وأنه يُرّد 
عليه بقولِه تعالى: ِإنَّا َلْن َنْدُخَلَها َأَبًدا َما َداُموا ِفيَها المائدة:24، واطمأنَّ إلى أّن األمير ابَن ُمنِقٍذ 
( َمَثاًل للشك أو  لن يعوَد إلى حَلَب في ظلِّ وجوِد ذلك الملِك الغادر، فمنذ ذلك الحين صارت )إنَّ

الغموض من موضوع ما.






