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قضية ورأي

الدي ُن ا ْل َق ِّي ُم
َ ذلِ َك ِّ

حضاري ٌ
قابل للتطبيق
واقعي
اإلسالم دي ٌن
ٌّ
ٌّ
يف ّ
أقر أصحاب العقول،
كل زمان ومكان هبذا ّ
ّ
ماسة
وكل باحث عن ّ
احلق ويف العامل اليو َم حاج ٌة ّ
وحب الغري
ملقومات اإلنسانية كاملح ّبة والتآخي
ّ
ّ
ِ
وحرمة العرض واملال والدم ،حتّى املشاهري
ومن ضمنهم من كان غارق ًا يف بحر ّ
امللذات
والشهوات أقبلوا عىل اإلسالم لسدّ فراغ خ ّلفه
دينهم الذي كانوا عليه ،فاعتنقوا اإلسالم إيامن ًا
منهم به كدين متكامل جييب عن تساؤالهتم
وشكوكهم ،فهذا (فرانك ريبريي) نجم فريق
وغي اسمه إىل
(بايرن ميونيخ) أعلن إسالمه ّ
(بالل يوسف حممد) ،وع ّقب عىل إسالمه بقوله:
ْ
شعبي ي ُع ُّج باملسلمني،
حي
ٍّ
(عش ُت طفولتي يف ٍّ
جترع املوبقات.)..
وتع ّل ْم ُت منهم عدم ُّ

كذلك الالعب (إريك أبيدال) العب برشلونة
السابق ،الذي قال يف ترصحياته إنّه اعتنق اإلسالم
إثر قناعته هبذا الدين منذ ِص َغره.
قصة املالكم العاملي املسيحي األصل
ّ
(كاسيوس مارسيلوس كالي جونيور) ،املل ّقب
ريايض القرن مشهورة ،حيث صدم العامل

وغي اسمه
بإعتناقه اإلسالم يف مكّة عام ّ 1964
إىل (حممد عيل) وعندما أصا َبه مرض (الشلل
رصح ّ
أن اهلل ابتاله ليقول :أنني لست
ّ
والرعاش) ّ
األعظم بل اهلل هو األعظم ،إنه لسان املؤمنني.
كذلك املالكم (مايك تايسون) امللقب بالرجل
احلديدي ،وسبب هدايته أنه أمىض ثالث سنوات
يف السجن؛ إ ْثر قض ّية مل ّفقة عىل ما قيل لالنتقام
من النجم األسود ،فلم جيد ّ
حل ملشكالته
ورصح
يف السجن ّإل بأحكام دين اإلسالم،
ّ
للعامل حينذاك (لقد قىض اإلسالم عىل غروري،
ومنحني الفرصة لوالدة جديدة ،فتعاليم اإلسالم
السمحة قد كشفت يل عن حياة أخرى ذات مذاق
وحد
خمتلف ،وأمدتني بقدرة فائقة عىل الصربَ ،
اهلل ُ
وشك ِْره حتى عىل الكوارث.)...
لقد رفع اإلسالم شأن هذه الشخصيات،
بأنم زادوا
وليس العكس كام يدّ عي البعض ّ
اإلسالم رشف ًا ،وليس غريب ًا دخول غري املسلمني
إىل اإلسالم ألنّه دين فطرة وهو دين اإلنسان
املتكامل.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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قطاف

ّإنا فاطمة بنت حممد 
انصهرت ذكرى استشهاد الصدّ يقة الزهراء بتقاليد ومآثر وتراث املجتمع املسلم ،وهي
ْ

فكري وإبداعي إمتزج بواقع ثقايف عريف قامت أغلب مشاريعه البنائية لإلنسان عىل
ثقل
ّ
مرتكزات ح ّية متجدّ دة ،وكان من أكثرها تأثري ًا يف ذلك البناء إحياء شعائر الثورة املحمدية
اخلالدة ،بأفكارها البناءة والتي جاءت إلنقاذ اإلنسان من اجلهل واالنحطاط الفكري ،ورفع

شأنه وإعالء قدْ ره ،فهي حماولة ملواجهة التأريخ يف جتديد املبادئ والق ّيم النبيلة لرتتسم عىل

وجه الشمس فال يكون للزمان سلطة عىل مسريهتا ،بل هي التي ترسم للزمان مسار السنني.

ولذكرى شهادة الصدّ يقة الكربى بنت النبي األعظم ،أثر كبري يف الفكر الشيعي،

حيث تقام هلذه املناسبة وقفة استذكارية كبرية للحادثة األليمة ،ودورها يف بناء اإلنسان

الصحيح الذي يعيش يف كنف الفكر الشيعي الرصني.

أ ّما شخصية هذه الس ّيدة النبيلة وصفاهتا ودورها يف بناء اإلسالم ،فكانت قدوة لبنات

املحمدي وس ّيدة املجد العلويّ ،إنا كوثر
درة البيت اهلاشمي وصور ُة النسل
ّ
جنسها ،فهي ّ

جتسد اإلسالم فيها
القران وآية الرمحن ،فهي مدرسة العفة واحلياء ورمز للتضحية واإلباءّ ،
فكر ًا و روح ًا ،وهبا نجاة هذه األ ّمة ،كام قال النبي األكرم يف ح ّقها« :إن اهلل غري معذبك وال

ولدك »...إحقاق احلق ،للتسرتي :ج ،10ص .123

كيف وقد قرهنا أبوها بهَّ :
«إن فاطمة بضعة مني ،وهي نور عيني وثمرة فؤادي ،يسوؤين

رسها» روضة الواعظني للنيسابوري ص ،149وعنه أنه قالَّ :
«إن فاطمة
سين ما َّ
ما ساءها و َي ُ ُّ

رسهاَّ ،
وإن اهلل تبارك وتعاىل يغضب لغضب فاطمة،
سين ما َّ
شجنة منِّي ،يؤذيني ما آذاها ،و َي ُ ُّ
ويرىض لرضاها» معاين األخبار ،الشيخ الصدوق :ص.303
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قراءة في كتاب

كتاب مشكاة اهلداية

مؤلف كتاب (مشكاة اهلداية) سامحة الشيخ نارص مكارم
الشريازي .ولد سنة  1345هـ ،بمدينة شرياز جنوب
إيران ،يف أرسة متد ّينة ،بدأ الدروس الدينية بشكل رسمي
يف س ّن الرابعة عرش تقريب ًا فدَ َرس الرصف والنحو واملنطق
ثم الفقه واألصول ،فتمكّن
واملعاين والبيان والبديعّ ،
أن ُينهي «املقدمات» و«السطوح الوسطى» و«السطوح
العالية» يف ّ
أقل من أربع سنوات ،كان خالهلا كذلك يقوم
بتدريس مجاعة من طلبة احلوزة بشرياز.
أبرز مؤلفاته األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.
منهج الكتاب:
الكتاب ُيصنّف ضمن املكتبة األخالقية وهو عبارة
عن اختيارات من الدروس األخالقية التي كان يلقيها
الشيخ عىل طلبته يف جملس الدرس ويف غريه حيث اتّبع
الشيخ طريقة رشح املتون فاختار روايات النبي وأهل
تتضمنها فكانت
وبي املعاين واملفاهيم التي
ّ
البيتّ 
بحوث ًا مص ّغرة خمترصة قابلة للتطوير وتفتح باب التأمل ملن يريد التوسعة يف حمتواها.
مضامني األخبار التي اختارها الشيخ يف الكتاب ترتبط باحلياة االجتامعية والعبادية للفرد املؤمن
وترتبط أيض ًا بمسألة الوالية
وحب أهل البيت وتربية الشيعة بسرية األئمة األطهار وضع هلا
ّ
مهية
الشيخ عناوين منبثقة من املفاهيم الواردة فيها مثل( :فضيلة العلم  -منزلة املؤمن  -ثواب الع ّفة  -أ ّ
القرآن  -أصول سعادة اإلنسان  -حسن العاقبة  -حكومة اإلمام املهدي وغريها من املواضيع املرتبطة
بحياة املؤمنني .وفيام ذكر الشيخ حتت عنوان (رشائط اآلمر باملعروف والناهي عن النكر) ص( :178من
أراد أن يأمر بالعروف وينهى عن املنكر البدّ أن يكون عامل ًا باملعروف واملنكر ،ما أكثر من يعتقد أنه يأمر
باملعروف بينام نراه يأمر باملنكر كونه ال يعرف هذه املسألة ،أو يظ ّن أنه ينهى عن املنكر يف حني أنه ينهى
عن املعروف).
الكتاب يقع يف ( )198صفحة حوت ( )60خرب ًا عن النبي وأهل بيت العصمة األطهار
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )25لشهر مجادى اآلخرة سنة 1439هـ

5

التنمية البشرية

دور األسرة التربوي
في بناء األخالق
ّ
الدو َر الرتبوي الذي تؤ ّديه األرسة جتاه ولكي يكون الفرد فاض ً
ال يوم ًا ما ،كان من
إن ْ
أبنائها يعتمد عىل احلالة الثقافية واالجتامعية الرضوري أن تكون أرستُه قد أحسنت تربيته
واالقتصادية السائدة داخل األرسة كذلك يف البدايةْ ،
ف
وأن يكون منذ صغره قدْ َألِ َ
عىل طبيعة العالقات بني الزوج والزوجة من اخلري واعتاد عىل فضائل العادات وأحسنها،
جهة ،وعالقتهام مع األبناء من جهة أخرى.
فمرحلة الشباب عند اجلنسني تتأ ّثر باملعايري
فهناك أرسة يسودها االنسجام التا ّم ،والعادات اخللقية التي نشأوا عليها يف مرحلة
واالحرتام املتبادل بني الوالدين وسائر األبناء،
وال يعانون من أ ّية مشكالت سلوكية بني
أعضائها الذين يشرتكون مجيع ًا يف االلتزام
بالقيم السامية التي حتافظ عىل بناء ومتاسك
األرسة ،وتتم ّيز هذه األرسة بالقدرة عىل ّ
حل
املشاكل والصعوبات التي تواجهها باحلكمة
واملحبة والتعاطف صغار ًا وكبار ًا .ذلك ّ
أن
أهم
االحرتام املتبادل بني أفراد األرسة ،من ّ
كانت
مقومات االستقرار يف حياهتا ،ومتى ما
ْ
ّ
األرسة من هذا النوع ّ
فإن تأثري ذلك سينعكس
ّ
بكل تأكيد بشكل إجيايب عىل تربية األطفال
ونشأهتم.
أمجعت األنظمة والنظريات القديمة
ْ
واحلديثة ّ
أن الرتبية يف مرحلة الطفولة أحد
املهمة يف إرساء قواعد األخالق
األسس
ّ
والقيم بصفة عامة ،وتعويد الصغار عليها،
6
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الطفولة ،ويكون عندهم امليل إىل االلتزام هبا،
وعدم خمالفتها ،إال أن هذا  -رغم أمهيته -
غري كاف ،وهذا املوروث الطفويل ال يؤهلهم
للقيام باملها ّم املطلوبة منهم يف املستقبل؛ ألنّه
يف علم االجتامع والرتبية عندنا عدّ ة بدهييات
منهاّ :
أن الرتبية عملية مستمرة دائمة ،مرتبطة
بحياة الفرد يف مجيع مراحلها ،ال ختتص
بمرحلة دون أخرى ،وإن اختلفت األدوات
والربامج يف كل مرحلة ،لذا نستطيع القول
ّ
أن الرتبية التي مل تبدأ منذ الطفولة ال تتحقق
أهدافها بصورة جيدة ،فكذلك الرتبية التي ال
امتداد هلا لن حتقق أهدافها بصورة حسنة.
ثابت ملرحلة معينة بل
وليس هناك حتديدٌ
ٌ
يعتمد ذلك عىل ظروف األرسة واملجتمع فقد
متتدّ مرحلة من مراحل الرتبية عند اإلنسان
فرتة أطولِ ،
تص ُل يف بعض املجتمعات إىل

الشاب معتمد ًا
الثالثني أو أكثر ،حييا فيها
ّ
عىل أرسته ،بسبب تعقيد وصعوبة احلياة
الصناعية ،وزيادة طرائق املجتمع ووسائله
يف مواجهة مطالب احلياة ،وهذا األمر يزيد
من مهام األرسة وما يقع عليها من املسؤولية،
مهيتها
ويؤكّد دورها يف مرحلة الشباب ،وأ ّ
يف ترسيخ املفاهيم اخللقية الصحيحة لدى
اجليل اجلديد ،وهتيئة األجواء الرتبوية
لتفعيلها وتنميتها بصورة أعمق وأوسع،
وعدم االكتفاء بالتلقني والتقليد السابق
يف مرحلة الطفولة ،أو االعتامد عىل دور
املدرسة ،بل يكون التأكيد عىل دور األرسة يف
هذا املجال ،خصوص ًا واملجتمع اإلسالمي
يواجه اليوم هجمة فكرية قوية يف طليعة

أهدافها تقويض بناء األرسة ،وحتطيم كياهنا
وهدم أوارص عنارصها.
لقد أكدّ ت كثري من الدراساتّ :
غالب
أن
َ
املنحرفني من األحداث والشباب يأتون من
بيوت مفكّكة ،وأن هناك عالقة طردية بني
الوضع العائيل املضطرب وجنوح األحداث،
فأغلب سلوك الشباب ال يتكلفونه من تلقاء
أنفسهم ،إنام هو انعكاس لتأثري البيئة االجتامعية
من حوهلم ،ويمكن القول ّ
أن مرحلة البلوغ
ليست هي سبب االضطرابات النفسية
واالجتامعية دائ ًام ،وليس هناك عالقة بني البلوغ
ودواعي االنحراف ،إنام يكون ذلك عندما
تفقد البيئة دورها الرتبوي ،تتهيأ هلم أسباب
االنحراف ،وهنا يربز دور األرسة؛ إذ تُشكِّل
عنرص ًا أساس ًا وف َّعاالً يف ضبط سلوك الشباب
وتوجيههم.
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عقيدتي

معنى:
ص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا َت ْس ِل ًيم؟
َ
ون أوامره ونواهيه .كقوله تعاىلَ ﴿ :ف َل َو َر ِّب َ
ك
قال تعاىل﴿ :إِ َّن اللََّ َو َم َلئِ َك َت ُه ُي َص ُّل َ
ِ
يك ُِّم َ
وك فِ َيم َش َج َر َب ْين َُه ْم
ين َآ َمنُوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َل ُي ْؤ ِمن َ
َع َل النَّبِ ِّي َيا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
ُون َحت َّٰى ُ َ
ِ
ت
َو َس ِّل ُموا ت َْسل ًيم﴾ األحزاب.56:
ُث َّم َل َيِدُ وا ِف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِمَّا َق َض ْي َ
ِ
َو ُي َس ِّل ُموا ت َْسل ًيم ﴾ النساء.65:
هذه اآليات تتحدّ ث ّأوال عن حم ّبة اهلل
ذكر ذلك الشيخ الصدوق( :عن أيب
ومالئكته للنّبي وتعظيمهم له ،وبعد
محزة قال :سألت أبا عبد اهلل عن قول
ذلك تأمر املؤمنني بذلك.
ون
ُيفتي فقهاؤنا بوجوب الصالة عىل اهلل عز وجل﴿ :إِ َّن اللََّ َو َم َلئِ َك َت ُه ُي َص ُّل َ
ِ
ين َآمنُوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه
رسول اهلل وآله يف تشهد الصالة َع َل النَّبِ ِّي َيا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
وباستحبابه يف غريها .وكذلك باستحباب َو َس ِّل ُموا ت َْسلِ ًيم﴾األحزاب ،56:فقال:

التسليم عليه يف تسليم الصالة بصيغة:

الصالة من اهلل عز وجل رمح ٌة ،ومن

(السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل املالئكة تزكي ٌة ،ومن الناس دعا ٌء .وأما
﴿...و َس ِّل ُموا ت َْسلِ ًيم﴾
قوله عز وجل:
وبركاته).
َ
ن التسلـــيم يف قــولــه تعــاىل :فإنه يعني التسليم له فيام ورد عنه) .معاين
ولكــ ّ
ِ
ِ
ص ُّلوا َع َل ْيه َو َس ِّل ُموا األخبار ص.368
ين َآمنُوا َ
﴿َ ...يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
وكام نقرأ يف رواية عن اإلمام الصادق
ت َْسلِ ًيم﴾ ليس معناه وسلموا عليه سالم ًا،
ّ
أن أبا بصري سأله فقال :قد عر ْف ُت صالتنا
بل معناه سلموا له تسلي ًام ،أي أطيعوا
8

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )25لشهر مجادى اآلخرة سنة 1439هـ

ش ٌء ِمَّا َخ َل َق ُه اللَُّ إِ َّل َص َّل َع َل ا ْل َع ْب ِد لِ َص َل ِة
عىل النّبي ،فكيف التسليم؟ قال« :هو َ ْ 
ِ ِ ِِ
ِ
ب
التسليم له يف االُمور» مرآة العقول116:
اللَِّ َع َل ْيه َو َص َلة َم َلئكَتهَ ،ف َم ْن َل ْ َي ْر َغ ْ
ِ
ور َقدْ َب ِر َئ اللَُّ ِمنْ ُه
ثواب الصالة عىل النبي:
ِف َه َذا َف ُه َو َجاه ٌل َم ْغ ُر ٌ
ِِ
َو َر ُسو ُل ُه َو َأ ْه ُل َب ْيته» الكايف :ج ،2ص.492
أحاديث كثرية ومتواترة يف ثواب هذه
الصالة املباركة منها عن النبيَ « :م ْن
َص َّل َع َ َّل َص َّل اللَُّ َع َل ْي ِه َو َم َل ِئ َك ُت ُهَ ،و َم ْن
ِ
ِ
ن َشا َء َف ْل ُيكْث ْر» الكايف:
َشا َء َف ْل ُيق َّلَ ،و َم ْ

ج،2ص.492

الصال ُة البرتاء؟

الصالة البرتاء هي الصالة الناقصة

و املقطوعة التي ال يوجد فيها ذكر آل

النبي قد جاء يف ينابيع املو ّدة  :روي

«ار َف ُعوا َأ ْص َوا َتك ُْم عن النبي قال « :ال تُص ُّلوا َع َ ّل الصال َة
وعنه أيض ًاْ :
ِ
ب بِالنِّ َف ِ
اق» الكايف :ال َبرتا َء».
الص َلة َع َ َّل َفإِ َّنَا ت َْذ َه ُ
بِ َّ
قالوا :و ما الصالة البرتاء يا رسول اهلل؟

ج ،2ص.493
قال« :تقولون :اللهم صل عىل حممد
َو ُر ِو َي عن اإلمام جعفر بن حممد
الصادق أنه َق َال« :إِ َذا ُذ ِك َر النَّبِ ُّي و تسكتون ،بل قولوا« :ال َّل ُه َّم َص ِّل َع َل
ٍ
َف َأكْثِروا الص َل َة َع َلي ِهَ ،فإِ َّنه من ص َّل َع َل ُمَم ٍدَ ،و َع َل ِ
آل ُم َ َّمد» .ينابيع املو ّدة لذوي
ُ َ ْ َ
ْ
َّ
َّ
ُ
النَّبِي ص َل ًة و ِ
ف القربى ،للشيخ القندوزي  :ج،1ص37
احدَ ًة َص َّل ا َُّ
لل َع َل ْي ِه َأ ْل َ
َ
َ
ِّ
ص َل ٍة ِف َأ ْل ِ
ف ِم َن ا َْل َل ِئك َِةَ ،و َل ْ َي ْب َق
ف َص ٍّ
َ
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نحن نقص عليك

ّ
قصة
كان ِع ُ
(حنّة) أرس ًة كريم ًة ،وكان
مران وزوجتُـه َ

لـه مكانـة عنـد بنـي إرسائيـل ،وكانـت زوجتُـه ال
ربـا ْ
أن يرز َقهـا ولد ًا ذكـر ًا ونذرتْه
تُنجـب فد َع ْ
ـت ّ

خلدمة املسـجد ا ُلقدّ س ،فاسـتجاب اهلل هلـا ،ولكنه
ـت َر ِّب إِ ِّن َو َض ْعت َُهـا
رزقهـا بأنثـى ال َذكَـر ًاَ  ،قا َل ْ

ـت ..آل عمـران،36 :
ـم بِ َما َو َض َع ْ
ُأ ْن َثـى َواللَُّ َأ ْع َل ُ

فكالمهـا كان نوعـ ّا مـن االعتـذار بما ُرزقـت
يت البنـت (مريـم)،
بعكـس مـا
ـم ْ
ْ
وس ّ
نـذرتُ ،

وباركهـا اهلل فكانـت مثـال للتقـوى والصلاح،
مريم ذهبـت (حنّة) هبـا لبيت املقدس
وبعـد والدة َ

ليتـول أحـدُ األحبـار رعايتَهـا ،وكان ٌّ
ّ
كل يريـد
ذلـك ،وأخير ًا اتفقـوا على القرعـة بينهـم ،برمـي

قلمه هو َمـ ْن يكفل
أقالمهـم يف النهـر ،ومن يطفـو ُ
مريـم ،فطفـى قلـم زكر ّيا
ونزلـت باقـي األقالم يف
ْ

قـاع النهـر( ،ويقصـد باألقلام مـا كانـوا يكتبـون

ومـا ُكن َْت
هبـا التـوراة ويقـال معناها سـهامهم)َ ،
ـم إِ ْذ ُي ْل ُق َ
ـم...
ـم َي ْك ُف ُـل َم ْر َي َ
ـم َأ ُّ ُي ْ
ـون َأ ْقال َم ُه ْ
َلدَ ْيِ ْ
آل عمـران ،44:فـكان تكليفـ ًا مـن اهلل لزكريـا
بر عا يتهـا .

كانـت مريـم مثـاالً للتع ّبـد والتقـوى واهبـ ًة
10
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حياهتـا هلل سـبحانه ،فزادهـا مـن فضله
وأتـم عليها
ّ

نعمتـه لدرجـة ّ
أن زكريـا ك ّلما دخـل عليهـا
ـد عندهـا مائـد ًة عامـر ًة بـاألكل
املحـراب كان َي ُِ
والشرب فيسـأهلا ِمـن أيـن ِ
لـك هـذا؟ تقـول :هو
ْ
ِ
اب
من عنـد اهللُ  ،ك َّل َما َد َخ َـل َع َل ْي َهـا َزك َِر َّيـا ا ْل ْح َر َ
ـال يـا مريـم َأنَّـى َل ِ
ِ
ـك َٰه َذا،
َو َجـدَ عندَ َهـا ِر ْز ًقـاَ ،ق َ َ َ ْ َ ُ ٰ
ـت هـو ِمـن ِع ِ
نـد اللَِّ آل عمـران ،37 :فلام رأى
َقا َل ْ ُ َ ْ
زكريـا كل هـذه الكرامـات واملعجـزات طلـب يف
ذريـة صاحلة لـه  -مـع كونـه وأمرأته قـد ك َِبا
آهنـا ّ
هنَالِ َ
ـك َد َعا
بالسـ ّن -إيامن ًا منـه بقدرة اهلل تعـاىلُ ،
َزك َِر َّيـا َر َّب ُهَ ،ق َ
ب ِل ِمن َّلدُ َ
نـك ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َب ًة،
ـال َر ِّب َه ْ
ـميع الدُّ ع ِ
ِ
إِن َ
ـاءآل عمـران  ،38فاسـتجاب
َ
َّـك َس ُ

ـى...
شر َك بِ َي ْح َي ٰ
اهلل دعوتـهَ ... ،أ َّن اللََّ ُي َب ِّ ُ
آل عمران.39 :

القصـة ّ
مطلق باهلل
يقين
أن مـن له
ٌ
ٌ
تُع ّل ُمنـا هـذه ّ

ٌ
ومتـوكل عليـه يكـ ْن اهلل معـه بالتوفيـق والـرزق

والثـواب ،كـ(حنّـة) التـي رزقها اهلل بمريـم والنبي
زكريـا حيـث رزقه بدعائـه غالم ًا رغـم بلوغه

وزوجتـه مرحلة الشـيخوخة املانعة مـن اإلنجاب.

نافذة على العالم

قرية فاتيما البرتغالية
قد يذهل املرء عندما يسمع بوجود قرية يف أوربا حتمل اسم فاطمة بنت النبي األكرم ،ولع ّله يتساءل

كيف جتاوز هذا االسم الطاهر احلدود اإلقليمية اىل قرية يف الربتغال اسمها (فاتيام) مأخوذ من اسم فاطمة
الزهراء .قصة التسمية :يف عام (1916م) ،كان ثالثة أطفال ( -فرانسيسكو) عمره  9سنوات و(جاسنتا)

عمرها  7سنوات و (لوسيا) عمرها  10سنوات  -يلعبون يف بلدة نائية وسط الربتغال التي تقع يف اجلزء
الغريب لشبه اجلزيرة اإليربية ،غرب إسبانيا ،و بينام كانوا كذلك و إذ بمالك يظهر أمامهم و هو ير ّدد هذه

لدي إيامن و اعتقاد بك ،إهلي إين أذوب بك ُح ّب ًا ،و أنا
مرات« :ال ختافوا أنا مالك السالم ،إهلي ّ
اجلملة ثالث ّ

حب و ال اعتقاد».
أطلب االستغفار منك ألجل أولئك الذين ال إيامن هلم و ال ّ

مر ًة أخرى نور ًا المع ًا ،وبعد ذلك
ويف الثالث عرش من شهر أيار عام ( )1917رأى أولئك األطفال ّ

شاهدوا ضوء ًا و نور ًا عظي ًام فوق شجرة ب ّلوط حييط بس ّيدة أشد سطوع ًا من الشمس.

املنورة لألطفال املندهشني« :ال ختافوا أنا ال أريد إخافتكم!» .متالك األطفال أنفسهم وسألوها
قالت الس ّيدة ّ
بوجل :من ِ
أنت؟ فأجابت الس ّيدة املتأللئة نور ًا :أنا فاطمة ابنة الرسول .يف عام 1919م ّ ،قرر األهايل بناء مزار
فليزر هذه القرية ،لِريى بنفسه
ديني يف قريتهم باسم (فاطمة) وهي حقيق ٌة ال يمكن إنكارها ،ومن يستبعد ذلك ُ

اسم فاطمة مقرون ًا هبا ،ف َظ َّل اس ًام مبارك ًا ومتألق ًا عىل ربوع هذه القرية ألكثر من نصف قرن ،رغم أن الفاحتني
ِ
بابمّ ،إل أن اسم فاطمة ال زال يبعث بشعاعه
منائرهم وق ُ
وتغيت ُ
املسلمني غادروا الربتغال منذ عهد طويلّ ،
النوراين عىل تلك املنطقة ،فاالسم يتمتّع بقدسية كبرية ليس عند أهل تلك القرية فحسب ،بل لدى املاليني من

الوافدين هلذه القرية سنوي ًا لطلب الشفاء والشفاعة من صاحبة هذا االسم املبارك ،وتؤكد وجهة نظر الفاتيكان
خاصة يف الربتغال تسمى (فاتيام)،
ذلك ،عىل لسان الدكتور (بولس احللو) املسيحي« :فاطمة الزهراء ،هلا منطقة ّ

وقد اعرتف الفاتيكان بقداستها حيث يقال أن فاطمة الزهراء قد جت ّلت فيها يف زمن ما».
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عناقيد
املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

الصالة في السفر
عند وصولنا الى حرم اإلمام الرضا في
مشهد المقدسة دخ ْلنا أحد األروقة  -أنا
وأبي  -تهي ْأنا لصالة الظهر في ِ
أحد األروقة،
ّ

ركعتين فقط.
وكذلك اِذا كانت المسافة «22كم» عن
بلد السكن وكان عازم ًا على الرجوع بمسافة

قلت :وماذا يعني القصر؟ هل هي صالة

أتم صالتَه إالّ أن يقطع برجوعه
ترك السفر ّ
ٍ
حينئذ
فيجب عليه
مع ما قطعه بمقدار المسافة
ُ
القصر.
  3ـ أن ال يكون سفره حرام ًا ،فلو كان نفس

التفت أبي وقال لي:
وقبل تكبيرة اإلحرام
َ
انتب ْه! صالتُنا هنا قصر ًا.
الزيارة؟

قال أبي :ال! يجب ْ
ُقصر صالة الظهر
أن ت َ
والعصر والعشاء ،بمعنى أنها تُص ّلى ركعتين.
قلت :ولِ َم يا أبي؟
قال أبي :هذا هو حكم الصالة الرباعية إذا
السفر ،لكن بشروط:
كنت في ّ

  1ـ أن يقصد الشخص السفر لمسافة
تبعد « 44كليو متر ًا» تقريب ًا أو تزيد عن
محل سكناه ذهاب ًا فقط أو ذهاب ًا وإياب ًا ،فاِذا

سافرت إلى مكان يبعد عن بيتك «44كم»
َ

فأكثر يجب عليك أن تصلي الصالة الرباعية
12
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مثلها أو أكثر.
2ـ ْ
أن يستمر قصد السفر فلو تغ ّير ورأى

يتم صالته ،كما
السفر حرام ًا كان عليه أن ّ
إذا سافرت المرأة دون إذن زوجها أو سافر
للصيد لهو ًا.
يمر المسافر بوطنه وينزل فيه أو
  4ـ أن ال َّ

السفر.
مقر إقامته ويقيم أثناء ّ

وأن ال ينوي اإلقامة عشر َة أيام فصاعد ًا في
البلد الذي سافر اِليه،

وأن ال يكون قد بقي متر ّدد ًا ال يدري متى

سيسافر من تلك البلدة التي سافر اِليها لمدة
ٍ
عندئذ يقصر في صالته من
ثالثين يوم ًا .فأنّه
ّأول سفره وال يتم.

 قلت :وإذا لم تتح ّقق هذه الفقرات في
ِ
مر بوطنه أو مقر
الشرط الرابع؟ يعني اذا ّ
اِقامته أثناء سفره ذاك ونزل فيه أو كان عازم ًا
على اإلقامة في البلد الذي سافر اِليه عشرة

أيام فصاعد ًا ،أو كان قد بقي متر ّدد ًا ال يدري
متى سيعود من سفره مدّ ة ثالثين يوم ًا؟

السفر؟

قال أبي :نعم ،فمن كانت مهنته السياقة

يتم صالته أثنا َء ممارسته
الى خارج المسافة ّ

مهنته.

 قلت :حسن ًا أبي ،بعض الطالب
والمو ّظفين تكون جامعته أو دائرته في بلد
َاخر يبعد عن محل إقامته  22كم فأكثر وهو
يسافر كل يوم أو يومين ليلتحق بها ما حكم

صالته؟

أجاب أبي :إذا حدث شي ٌء مما قلت
َ
ويتم المر ّدد بعد
فحكم صالته التمام ،كما ّ
اليوم الثالثين ما دام باقي ًا في ذلك البلد.
5ـ ْ
السفر من طبيعة عمله
أن ال يكون
ُ

الر ّحل.
بيته معه كالبدو ُّ
 قلت :إذ ًا متى يبدأ المسافر بقصر الصالة؟

 قلت :معنى هذا ّ
يتم صالته أثناء
أن السائق ّ

أنظار أهل بلده البتعاده عنهم ،وعالمة ذلك
غالب ًا أنّه لم َي ُعد يرى أشخاص ساكنيه فاِنّه
ٍ
يقصر في صالته.
عندئذ ِّ

كأن يمتهن عم ً
ال سفر ّي ًا كالسائق والمالّح
والراعي أو يتكرر منه السفر خارج ًا ألجل
ّ
ٍ
لغرض آخر.
عمله أو

يقصر.
قال أبي :يتم صالته وال ّ

مقر له بأن يكون
ممن ال ّ
 6ـ أن ال يكون ّ

قال أبي :يجب عليه التقصير إذا توارى عن
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أي بني

وساوسُ الشيطان
قال تعاىل يف سورة الناسُ  :ق ْل َأ ُعو ُذ
َّاس * ملِ ِ
َّاس * إِ َل ِه الن ِ
ك الن ِ
َّاس *
بِ َر ِّب الن ِ َ
ِ
الن ِ
اس َْ
ش ا ْل َو ْس َو ِ
َّاس * ا َّل ِذي ُي َو ْس ِو ُس
م ْن َ ِّ
َّاس * ِم َن ِْ
ِف ُصدُ ِ
الن َِّة َوالن ِ
ور الن ِ
َّاس،
اقتضت حكمة اهلل تعاىل يف خلقه أن تكون
ْ
ُ
احلق واحدة،
طرق الباطل كثرية وطريق ّ
وهذا جيعل أبواب الشيطان نحو اإلنسان
كثرية ،أخفاها وأشدّ ها تأثري ًا الوساوس
النفسية فإهنا تكون باعث ًا عىل املعايص
واآلثام باإلغراء وتزيني األعامل الس ّيئة.
فالبدّ أن ينتبه اإلنسان ْ
وأن يتذكّر سوء عاقبة
العصيان وخامتته يف الدنيا واآلخرةّ ،
وأن
الصرب عام تدعو إليه هذه الوساوس أسهل
من الصرب عىل نار عقوبتها ،فإذا أدرك هذه
األحوال وحقيقتها ،ضعف عنه الشيطان
وج ُب َن ،فريجع هارب ًا خائب ًا .فصدق الرباهني
َ
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بمنزلة رجوم الشياطني ،وال يقنط اإلنسان
اىل اليأس من تبدّ ل احلال وطهارة النفس
مهام طال به األمد حتت سطوة وسواس
األعامل القبيحة ،فقد روي عن النبي
الكريم« :من صىل ركعتني مل تتحدث
نفسه فيها بيشء غفر له ما تقدم من ذنبه
وما تأخر» إذ ّا باإلمكان التخلص من قيود
الشيطان باإلرصار واإلرادة.
ومن اجلدير بالذكر أن الوقوع يف املعايص
أمر اختياري لإلنسان ،كام أن الطاعة أمر
اختياري أيض ًا وهو مسؤول مبارشة عن
أعامله ،ودعوى تسلط الشيطان عىل اإلنسان
غري صحيحة ،كيف واهلل تعاىل يقول:إِ َّن
الش ْي َط ِ
َك ْيدَ َّ
َان َض ِعي ًفاالنساء ،76:إضافة
ان ك َ
وسع ساحة تدارك
اىل أن اهلل بمنّه وكرمه ّ
األعامل وتصحيحها وتعديلها ففتح باب

قوي
أمر فيه دافع ٌّ
التوبة َو َوعَدَ بالعفو ،وهو ٌ
لإلنسان ليتخ ّلص من قيود الشيطان ،لذا
فإن العبد إذا وجد نفسه يف مورد الذنب
عليه اإلرساع باإلستغفار ،حتى يض ّيق أو
يغلق منافذ الشيطان.
كام أنّنا لو َرج ْعنا اىل القرآن الكريم نجده
يؤكّد عىل عداء الشيطان لبني آدم قال تعاىل:
ان َلكُم عدُ و َف َّ ِ
إِ َّن َّ
ات ُذو ُه َعدُ ًّوا إِن ََّم
الش ْي َط َ ْ َ ٌّ
َيدْ ُعو ِح ْز َب ُه لِ َيكُونُوا ِم ْن َأ ْص َح ِ
الس ِع ِري
اب َّ
فاطر ،6:وماذا يتوقع من العدو أن تكون

عدوه!! فهو يز ّين األعامل السيئة
نواياه جتاه ّ
و َما َي ِعدُ ُه ُم َّ
ورا اإلرساء64:
الش ْي َط ُ
َ
ان إِ َّل ُغ ُر ً
ويف آيات الكثرية هنى القرآن الكريم
ِ
ين
عن اتباع خطوات الشيطان َ يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
َآمنُوا َل َت َّتبِعوا ُخ ُطو ِ
الش ْي َط ِ
ات َّ
ان َو َم ْن
َ
ُ
َ
ان َفإِ َّنه ي ْأمر بِا ْل َفح َشاءِ
ِ
َي َّتبِ ْع ُخ ُط َوات َّ
ْ
الش ْي َط ِ ُ َ ُ ُ
َوا ُْلنْك َِرالنور 21:ومن خطوات الشيطان
تغرر اإلنسان باملعايص
الوساوس التي ّ

َّ
ان َس َّو َل َُل ْم َو َأ ْم َل َُل ْمحممد29:
الش ْي َط ُ

البدّ من استذكار هذه األمور القرآنية
للتخ ّلص من وساوس الشيطان قال
ِ
ين ا َّت َق ْوا إِ َذا َم َّس ُه ْم َطائِ ٌ
ف
تعاىل :إِ َّن ا َّلذ َ
ِ
ِ
ِم َن َّ
ون
ص َ
الش ْي َطان ت ََذك َُّروا َفإِ َذا ُه ْم ُم ْب ُ
األعراف201 :

َو ُر ِو َي عن عبد اهلل بن سنان أنه قال:
(شكا رجل إىل أيب عبد اهلل كثرة التمنّي
«أمر يدك عىل صدرك،
و الوسوسة .فقالَّ :
ثم قل  :بسم اهلل و باهلل حممد رسول اهلل،
العيل العظيم،
قوة إال باهلل
و ال حول و ال ّ
ّ
أمر يدك
اللهم امسح عنّي ما أحذر ،ثم ّ
ّ
كرر الدعاء السابق ـ
عىل بطنك و قل ـ أي ّ
ثالث مراتّ ،
فإن اهلل تعاىل يمسح عنك و
يرصف» .بحار األنوار :ج،92ص138
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القوارير

مفهوم خاطئ
أثبت التَّشريع اإلسالمي القوامة الشرع َّية
ون َع َلى
للرجل ،قال الله تعالى:
الر َج ُال َق َّو ُام َ
ِّ
َّ
ِ
الن َِّساء بِ َما َف َّض َل ال َّل ُه َب ْع َض ُه ْم َع َلى َب ْع ٍ
ض َوبِ َما
َأ ْن َف ُقوا ِم ْن َأ ْم َوالِ ِه ْم النساءَّ ،34 :
وإن هذه القوامة
من تَمام نعمة الله ٍّ
الر ُجل والمرأة ،وما
لكل من َّ
فطرنا الله من استعدادات فطر َّية.
وبعد تداخل ال َّثقافات ،ك ُثرت محاوالت تشويه
بطرق
الر ْحمة،
ُ
صورة هذا الدين الق ّيمُ ،
ظاهرها َّ
َّ
والشفقة وال َع ْطف على المرأة ،وباطِنُها الفساد
واإلفسادّ ،
كل هذه األمورّ ،
يغذيها سوء الفهم
لدى بعض المسلمين لتنظيم األسرة وطبيعة
أدوار عناصرها ،فنُثِ َر الغموض على الواقع
ُّهم ْت أحكام المرأة في اإلسالم أنها
السليم وات َ
قسم من العبودية والطبقية وأن المرأة تعتبر إنسان ًا
ثانوي ًا في المجتمع.
ذكرت الكتب الفقهية واألخالقية تعاليم ًا تخص
عالقة المرأة بالرجل يظنّها أصحاب التفكير
السطحي أنها تجعل من الرجل حاكم ًا جائر ًا
في دولة األسرة كالخبر الوارد عن الصادق:
«أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم
تقبل منها صالة حتى يرضى عنها» مكارم االخالق،
الطبرسي:ج،1ص.215

وعنه :قال رسول الله« :أيما امرأة
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خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فال نفقة لها
حتى ترجع» نفس المصدر.
وعنه« :أيما امرأة قالت لزوجها :ما رأيت
منك خيرا ّ
قط فقد حبط عملها» نفس المصدر،
وشبهها من األخبار.
ولو نظرنا الى هذه األحكام بعدسة العلم
والموضوعية وطبيعة كل من الرجل المرأة نجد:
أوالً :لو الحظنا حجم ونوع الثواب الذي
يكون بإزائها لحكمنا عليها بغاية الرحمة
واللطف بالمرأة.
ثاني ًا :إنها مالئمة ومنساقة مع طبيعة المرأة
التي تطلب تبعية اجتماعية وانقياد لرجل يكون
بيده زمام قيادة األسرة.
ثالث ًا :إنها تنسجم وتتوافق مع طبيعة الرجل
حيث أودع الله تعالى في نفسه الغيرة والحمية
على عياله ،والرقابة اإليجابية لتحصين األسرة
من السوء المحتمل.
وأخير ًا أنها أحكام وإرشادات صادرة من
العليم الخبير الحكيم ،فنقطع ونجزم أنها
تحتوي على مصلحة ومنفعة للناس وإن لم
تدركْها عقولنا وما ال َّله ي ِريدُ ُظ ْلما لِ ْل ِعب ِ
اد
َ
ً
ُ ُ
ََ
غافر.31:

طب وتكنولوجيا

عمليّة زرع وجه إنسان
كان (باتريك هارديسن) ،من المسيسيبي عينيه ،بل وبإمكانه أيضا قيادة سيارته ،كما أصبح

(جنوب الواليات المتحدة) يعمل بالحماية ينام بشكل عادي.

المأساوي
مرة منذ حصول الحادث
المدن ّية ،يقوم بعمله مع زمالئه في إطفاء حريق
ّ
ّ
وألول ّ
شب بمنزل .فجأة انهار سقف البيت وسقط على منذ  15عام ًا تمكّن باتريك  -وعمره  42عام ًا من
ّ

السباحة  -وفق ما ذكرته مجلة  -باري ماتش-
شوهت وجهه
رأسه ،فأصيب إصابات بليغة ّ
ّ
تشويها فظيع ًا نتيجة الحروق التّي التهمتْه .حصل الفرنس ّية.

هذا عام .2001

مشوه الوجه في انتظار عمل ّية
بقي باتريكّ ،
تم فع ً
ال في شهر أغسطس
زرع وجه له وهو ما ّ

عن فرحه وغبطته بنجاح
 .2015تحدّ ث باتريك ْ
ٍ
زرع ٍ
جديد له ،معلن ًا أنه أصبح يعيش حياة
وجه

تحسن نظره ،وأصبح بإمكانه التن ّفس
عادية ،فقد ّ
بشكل طبيعي وتحريك شفتيه ،وفتح وغلق

حقيبة ذكية تتبع صاحبها

ال تخش أن تفقد حقيبتك ،فهي ستتبعك كظ ّلك في ح ّلك وترحالك ،إذ
رت شركة إنجليزية "حقيبة ذكية" قادرة
طو ْ
أصبح هذا الحلم حقيقة بعد أن ّ
على اللحاق بصاحبها السلكي ًا.
مهمتها اعتماد ًا على تقنية بلوتوث المعروفة
وتؤدي الحقيبة -هوبّ -
التي تتواصل من خاللها مع أي جهاز محمول في حوزة صاحبها.
المطورة ّ
وحسب موقع الشركة
فإن الحقيبة تتضمن ثالثة أجهزة
ّ
استشعار تتّصل مباشرة باألقمار االصطناعية ،وتتو ّفر بأحجام مختلفة
قادرة على حمل أوزان تصل إلى  100كغ.
ويمكن برمجة الحقيبة مع كا ّفة األجهزة المحمولة المزودة بتقنية بلوتوث ،مثل آيفون وآيباد ،والتي تصبح
تحرك.
بمثابة أجهزة تحكّم عن ُب ْعد بالحقيبة تُبقيها دائم ًا على ُ
مقربة من صاحبها كيفما ّ
وثمة روبوت داخل الحقيبة يقفلها على الفور في حال فقدانها ،وتنبيه مالكها مباشرة عبر الجهاز المحمول
ّ
نفسه الذي يربطها به.
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مساحة ود

ال يدعي المعرفة إال جاهل

أن الفيلسوف أرسطو طاليس بينام كان ذات يوم خارج ًا من مرصده لرصد الكواكب ز ّلت
ُيكى ّ

قدمه وسقط يف حفرة عميقة ،فبادرت إليه عجوز من خدمه وساعدته عىل اخلروج ثم قالت له:

تزعم يا طاليس أنك تعلم ما حيدث يف السامء وأنت غري قادر حتى أن ترى ما حتت رجليك.
سر كراهية الجزّارين لألطباء
ّ

ّ
كان لجــزّار
محــل جــزّارة يقــع فــي الطابــق األرضــي تحــت عيــادة طبيــب الواقعــة فــي

الطابــق األول ،وقــد دأب الجـزّار إلــى اإلســاءة إلــى ســمعة الطبيــب ،ويقــول لـ ّ
ـكل مــن يســأل
عنــه بأنــه انتقــل إلــى مــكان آخــر ،ولمــا بلــغ الســيل الزبــى بالطبيــب اتجــه إلــى الجــزّار
وســأله :لمــاذا تفعــل بــي ّ
كل هــذا؟ فأجــاب الج ـزّار :وأنــت لمــا ذا تقــول لمرضــاك تجنّبــوا

أكل اللحــم الســتعادة عافيتكــم؟

عذر أقبح من ز ّلة

المع ّلمــة مخاطبــة أحــد التالميــذ :وصفــك اإلنشــائي لكلبــك يطابــق حرف ـ ًا حرف ـ ًا وكلم ـ ًة

كلم ـ ًة وصــف أختــك الصغــرى ،التلميــذ :ذلــك أمــر عــادي ســيدتي فلدينــا نحــن اإلثنيــن
نفــس الكلــب بالمنــزل.

أمير البخالء

َمـ ِ
ـرض أحــد البخــاء فعــاده بعــض أصحابــه ،وبعــد وقــت قصيــر قــال لــه أحدهــم :إنمــا
ِ
ـه َوتِ َ
ـت لنــا َعال ََم ـ ًة نعــرف بهــا وقــت
ك ،فلــو َج َع ْلـ َ
نخشــى أن َن ْق ُعــدَ عنــدك فــوق م ْقــدَ ِار َشـ ْ
ِ
ْاستِ ْح َســانِ َ
ك ِق َي َامنَــا ،فقــال :عالمــة ذلــك أن أقــولَ :يــا ُغ ـ َ
ـداء.
ا ُم َهــات ال َغـ َ
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