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قضية ورأي
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ولد أمري املؤمنني )Q( يف 13 من شهر رجب وهو غني عن 
فاطمة  بضعته  وزوج   )O( اهلل  رسول  عم  ابن  فهو  التعريف 
 ،)K( ووصيه من بعده وأبو األئمة املعصومني )P( الزهراء
 واملشهور عند الفريقني أن والدته )Q( حصلت يف داخل الكعبة،

من  تأِت  مل  القضيَّة  وهذه  هبا،  تعاىل  اهلل  اختصه  معجزة  وهي 
فراغ كام أّدعى البعض ارضاًء للسياسات املاكرة ال سيام األموية 
 )Q( اإلمام  فضائل  وإنكار  احلقيقة  لطمر  منها  والعباسية 
والنيل منه، وال خيفى أن أمري املؤمنني )Q( يف غنى عن اختالق 
الفضائل  من  الكثري  نعلم  فنحن  أتباعه،  قبل  من  له  الفضائل 
والصفات التي خّصه اهلل هبا، فقد وردت أكثر من ثامن وثالثني 
روايًة تذكر معجزة والدته يف جوف الكعبة، أشهرها ما نقل عن 
العباس بن عبد املطلب  أيب عبد اهلل الصادق )Q( قال: )كان 
ويزيد بن قعنب جالسني ما بني فريق بني هاشم إىل فريق عبد 
اسد،  بنت  فاطمة  أتت  فقاال:  احلرام،  اهلل  بيت  بإزاء  العزى 
وكانت حاماًل باإلمام لتسعة أشهر، فوقفت قرب البيت احلرام، 
وملا  اهلل،  تدعو  السامء  نحو  بطرفها  فرمت  الطلق،  أخذها  وقد 
انتهت من دعائها، انفتح البيت من ظهره ودخلت فيه، وغابت 
أن  فُرمنا  اهلل،  بإذن  والتسقت  الفتحة  عادت  ثم  أبصارنا،  عن 
نفتح الباب ليصل إليها بعض نسائنا فلم ينفتح، فعلمنا أن ذلك 
أمٌر من أمِر اهلل تعاىل، وبقيت فاطمة يف البيت ثالثة أيام، وأهل 
انفتح  أيام  السكك، وبعد ثالثة  أفواه  بذلك يف  يتحدثون  مكة 
البيت من املوضع الذي دخلت منه، فخرجت فاطمة بنت اسد 
يف  احلاكم  وقال  للصدوق:ص194،  األمايل  يدهيا..(  عىل   )Q( وعيل 
فاطمة  أّن  األخبار  )تواترت  وغريه:   483 ج3،ص  املستدرك 
بنت أسد َولدت عليًا يف جوف الكعبة ومل يولد فيها أحد سواه(.

Qوالدة اإلمام أمري املؤمنني
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من   )O( النبي  تأّذى  اليهود،  لقبلة  املسلمني  استقبال  بسبب  للمسلمني  و  للنبي  اليهود  تعيري  كُثر  مّلا 
َينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر  اَمء َفَلنَُولِّ ذلك، فنزلت اآلية املباركة: ﴿َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك يِف السَّ
ِْم  هبِّ ُه احْلَقُّ ِمن رَّ ِذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َلَيْعَلُموَن َأنَّ وْا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه َوإِنَّ الَّ امْلَْسِجِد احْلََراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّ

ِبُ النبيَّ )O( بتغيري القبلة و حتويلها من بيت املقدس إىل الكعبة املرشفة. َوَما اهلل بَِغافٍِل َعامَّ َيْعَمُلوَن﴾ ُتْ
ويف تفسري جممع البيان للطبيس: ج1، ص413، عن اإلمام الصادق )Q( أنه قال: )حتّولت القبلة إىل 
الكعبة بعدما َصىّل النبيُّ )O( بمكة ثالث عرشة سنة إىل بيت املقدس، و بعد هجرته إىل املدينة صىّل إىل 

بيت املقدس سبعة أشهر(. قال: )ثم و ّجهه اهلل إىل الكعبة(
هذا بالنسبة اىل القبلة املكانية يف الصالة، وأثرها أن الصالة باطلة يف بعض احلالت إذا مل تكن جهة املصيّل نحوها.
وتوجد قبلة أخرى ذكرها القرآن بقيت كام هي وهي جهة غري مكانية وال زمانية، وهي قبلة ال تبطل 
الصالة برتكها فقط بل يبطل اإلنسان بكل مقومات إنسانيته ودينه وأخالقه تلك هي وجه اهلل تعاىل التي 

وا َفَثمَّ َوْجُه اهلل﴾ ذكرها القرآن الكريم يف سورة البقرة: 115 ﴿َفَأْيناََم ُتَولُّ
نعم إنه اإلخالص يف العمل هلل تعاىل وحده وال يتحّول اإلنسان بعمله عن هذه القبلة إال زاَغ وهلك.    

حتويل القبلة 

Q من املهد اىل اللحد االمام يلعٌّ

مسجد القبلتني يف املدينة املنورة
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قراءة في كتاب

كاظم  حممد  السيد  الكتاب  هذا  مؤلف 
الثاين عرش  القزويني: ولد يف مدينة كربالء يف 
املصادف هـ   1348 سنة  شوال  شهر   من 

1 مارس 1930. ينتسب لعائلة القزويني التي 
أكثر من مئتني ومخسني  سكنت يف كربالء منذ 
سنة، ووالده هو حممد إبراهيم القزويني وكان 

من رجال الدين.
 )عيل من املهد إىل اللحد(، كتاب ضمن سلسلة من املهد إىل اللحد وهي سلسلة من الكتب التي 
كتبها املؤلف عن سرية بعض  األئمة )K(، وشخصياهتم املقدسة كفاطمة الزهراء )P(، وزينب 
بنت عيل بن أيب طالب )Q(.  متن هذا الكتاب باألصل حمارضات حول اإلمام عيل بن أيب طالب، 

ألقاها املؤلف يف شهر رمضان لسنة 1386 هـ بجامع الرصايف يف مدينة كربالء. 
)O( قال رسول اهلل)Q( لعيل  )O( ذكر املؤلف يف كتابه هذا روايات  عديدة يف بيان حب رسول اهلل  

لفاطمة بنت أسد: إجعيل مهَده بقرب فرايش.
ر عليًا يف وقت غسله، ويؤجره اللبن   وكان رسول اهلل )O( ييل عليًا أكثر تربيته، وكان ُيطهِّ
ك مهده عند نومه، ويناغيه يف يقظته، وحيمله عىل صدره، ويقول:  )جيعله يف فمه عند رشبه(، وحُيرِّ
عىل  وأميني  كريمتي،  وزوج  ووصيي،  وظهري،  وكهفي  وذخري  وصفيي،  ووليّي،  أخي  هذا 

وصيتي وخليفتي، وكان حيمله دائاًم ويطوف به يف جبال مكة وشعاهبا وأوديتها.

Q من املهد اىل اللحد االمام يلعٌّ
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  من السامت التي ينبغي أن تكون هي البارزة 
اتاذ  يف  إرادته  قّوة  هي  اإلنسان،  شخصية  يف 
هذه  املواقف،  مفرتق  يف  احلاسمة  القرارات 
احلياة،  يف  ومستقبله  مساره  حتّدد  التي  املواقف 
أرسار  إحدى  هي  القوية  البرشية  اإلرادة  إن  إذ 

نجاحه، بل هي رسُّ النجاح األكب.
  ولو أردنا أن نرضب املثل األعىل يف قّوة اإلرادة 
 ،)O( يف عامل البرش، لقلنا إنه نبينا اخلاتم حممد
إرصار  بكل  األمانة  وأدى  الرسالة،  بّلغ  حينام 
وإرادة، فغرّي وجه التاريخ، وقلب مفاهيم احلياة، 
ووقف صامدًا َأمام القوى الكبى لقريش، وراح 
يقول لعّمه أيب طالب مؤمن قريش )Q(: )واهلل 
لو وضعوا الشمس بيميني، والقمر بيساري عىل 
أو  أموت،  حتى  تركته،  ما  األمر،  هذا  أترك  أن 
القريش:ج1،ص112،   )Q( احلسني  اإلمام  حياة  اهلل(  يظهره 
اإلمام  الثوار  وسيد  األحرار  أبو  هو  وهكذا 
يثنِه  فلم  ُعتاَة عرصه،  احلسني )Q( عندما واجَه 
 عن إرادته هتديُد بني ُأمّية له باملوت، رافعًا شعار

)ال أرى املوت إال سعادة ، واحلياة مع الظاملني إال 
برما( بحار األنوار: ج44، ص192.

نجاح  عن  كالٌم  هو  إذن،  اإلرادة  يف  فالكالم 
كل مشاريع احلياة، وعن نجاح الشخصية، وعن 
هلا  يروم  التي  واآلمال  املخّططات  كلِّ  نجاح 

اإلنسان.

اهلمة  تشحذ  التي  النقاط  أهم  ذكر  وقبل 
واإلرادة، ننوه إىل:

العمرية  الفئة  إىل  ستنحاز  املقالة  أن  االول: 
الشبابية  املرحلة  ألن  غريها،  من  أكثر  الشبابية 
هي أهم املراحل العمرية التي البد فيها من تقوية 

اإلرادة وتنشيطها باملستوى املطلوب.
الثاين: كام نحتاج إىل تقوية اإلرادة يف مشاريع 
اإلرادة  إىل  نحتاج  كذلك  آمالنا،  وحتقيق  حياتنا 
، يف كل األوامر والنواهي  وجلَّ يف عبادتنا هلل عزَّ
الصادرة منه تعاىل، فمثاًل: نحتاج إىل قّوة اإلرادة 
يف مواجهة املعايص والذنوب عند التعرض هلا، 
أو نحتاج إليها يف بذل املال والنفس يف سبيل اهلل.

 خطوات ألجل صياغة اإلرادة القوية بشكلها 
الصحيح، إليك هذه اخلطوات:

قل لنفسك إنك ستصبح شخصًا أقوى   -1
حتقيق  ويمكنك  عائلتك،  أفراد  ضمن  وأفضل 

هذه القّوة يف األمور التالية:
- فكر يف أكثر ثالث أشياء يمكنك أن تكون 
شخصًا أفضل هبم وأن حتسن هبا عالقتك بأفراد 

عائلتك وقم بتكرارها كل يوم.
- أظهر حبك لكل أفراد عائلتك وأظهر لكل 

فرد يف عائلتك أنك تاف عليه.
  - قم بمرافقة من حتبهم

 وادُعهم اىل وجبة العشاء مثاًل، 
واجعلهم قريبني منك وعّب عن 

اإلرادة القوية ِسُّ انلجاِح يف شخصية اإلنسان
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ُحّبك هلم يف مجيع األوقات.
 - أخرج معهم يف وقت فراغك

  يف ُنزهٍة إىل إحدى احلدائق، 

واجعل هذا اليوم خمتلفًا عن باقي أيامك.
التزم بعملك:  -2

من  يمكن  التي  األشياء  تدّون  أن  عليك   -
خالهلا حتسني مستوى عملك والتزم هبا.

- عليك أن تكون مستعدًا ومتواجدًا ملساعدة 
اآلخرين.

عن  السلبية  الصفات  يف  الكالم  عن  ابتعد   -
أي شخص.

مبكرًا،  عملك  إىل  واذهب  نشيطًا،  كن   -
واجعل مكاَن عمِلك دائاًم نظيفًا ومنتظاًم.

ترّكز  أن  وحاول  أهدافك:  بتحقيق  قم   -3
حتقيقها،  تريد  التي  وأهدافك  أحالمك  عىل 

وركز عىل النتائج، وليس النشاطات التي 
قمت هبا، وابتعد عن العادات السيئة.

ُكِن األَفضَل دائاًم:   -4
من  الكثري  اقرأ   -

وواظب  الكتب، 
القراءة  عىل 

دائاًم 

لكي تكون مثقفًا.
الذين  الناجحني  األشخاص  مع  دائاًم  كن   -

يوجد لدهيم أهداف وإرصار عىل النجاح.
لدهيم  يوجد  الذين  الفاشلني  عن  ابتعد   -

صفات سيئة ولدهيم سلبيات كثرية.
اإلرادة  وأوجد  نفسك،  واثقًا من  دائاًم  - كن 

القوية التي تدفعك لتحقيق أحالمك.

اإلرادة القوية ِسُّ انلجاِح يف شخصية اإلنسان
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يعتقدون  أهنم  الشيعَة  املسلمني  بعض  يتهم 
 )Pمصحف فاطمة( بوجود مصحف يسمونه 
افرتاء  وهو  الكريم،  القرآن  عىل  زيادات  وفيه 
حمكي عىل جهالء املسلمني لتشويه مذهب أهل 

البيت)K( يف عقوهلم.
الناصعة  بعقائدها  للعامل  تصدح  والشيعة 
البعيدة عن الباطل والعناد والعداوة وعقيدهتم  
عقيدة  عن  تتلف  ال  الكريم  القرآن  يف 
أْن  متفقون  فاملسلمون  املسلمني،  من  غريهم 
حيكم  بذلك  قال  ومن  القرآن،  يف  زيادة  ال 
بالقرآن. رصيح  طعن  ألنه  بكفره  اجلميع  

وكذلك القول بالنقص يف القرآن الكريم، فال 
يقول به عند املسلمني إال كافر.

إذًا نحن نجزم ونقطع أن ما بني الدفتني املتداول 
بني املسلمني هو القرآن الكريم املنزل عىل النبي 
حممد )O( دون زيادة أو نقصان، وأّن اهلل قد 
الزيادة والنقصان وغري ذلك  َل بحفظه من   َتَكفَّ

ا َلُه حَلَافُِظوَنY احلجرات:8. ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ  fإنَّ

هو  )P(، هل  فاطمة  اىل مصحف  نعود  واآلن 
قرآن مزيد؟ أو هو قرآن آخر؟ أوهو غري ذلك؟

للفظ  اللغوي  املعنى  اىل  نتعرض  اجلواب  ويف 
املصحف ثم اىل رواياتنا يف هذا املوضوع. 

املعنى اللغوي للمصحف:
صحيفة  معه  ف(:  ح  )ص  الزخمرشي:  قال 
أو  جلد  من  قطعة  وهي  وصحائف  وصحف 
صحائف  تقول:  فيه،.......  يكتب  قرطاس 
أساس  الذهب.  صحاف  من  خري  الكتب، 

البالغة:ص356.

بني  )الفرق  يف:  العسكري  اهلالل  أبو  وقال 
ورقة  يكون  الكتاب  أن  واملصحف،  الكتاب 
واحدة ويكون مجلة أوراق، واملصحف ال يكون 
إىل  بعضها  مجع  أي  َفْت،  ُصحِّ أوراق  مجاعة  إال 

بعض( الفروق اللغوية: ص447.
مأخوذة  مصحف  كلمة  أن  هذا  من  يتضح 
ومنه  املكتوب،  القرطاس  وهي  الصحيفة  من 

مصحـــف فاطمــــة عليها السالم
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قيل للقرآن مصحف، وكل كتاب جيمع صحفًا 
يسمى مصحفًا.

عن  سئل  عندما   )Q(الصادق اإلمام  قال 
تبارك  اهلل  )إن  قال:   )P( فاطمة  مصحف 
وتعاىل ملا قبض نبيه )O( دخل عىل فاطمة من 
اهلل عز وجل،  إال  يعلمه  ما ال  احلزن  من  وفاته 
وحيّدثها،  غّمها  عنها  يسيّل  مَلكا  إليها  فأرسل 
هلا:  فقال   )Q( املؤمنني  أمري  إىل  ذلك  فشكت 
قويل  الصوت  وسمعِت  بذلك  أحسسِت  )إذا 
حتى  سمع،  ما  كّل  يكتب  فجعل  فأعَلْمُته  يل، 
ليس  إنه  أما  قال:  ثم  أثبت من ذلك مصحفا.. 
يكون(  ما  علم  فيه  ولكن  واحلرام،  احلالل  من 

بحار األنوار: ج43، ص80.

وقال اإلمام )Q(: )... أما إنه ليس فيه يشء 
من احلالل و احلرام، و لكن فيه علم ما يكون( 

الكايف: ج 1،ص 240.

مصحف فاطمة )P( ليس قرآنًا:
بعد أن اتضح املعنى اللغوي للمصحف نايت 

يف   )P( فاطمة  مصحف  من  املراد  لبيان 
قرآنًا  ليس  فهو   )K( البيت  اهل  كلامت  ضوء 
غريمها،  يشء  هو  بل  آخر  قرآنًا  وليس  مزيدًا 
فيها علوم ومعارف من  عبارة عن صحف  هو 
حديث جبائيل األمني لفاطمة )P( مجعت يف 
كتابًا واحد وهذا ما اخبه به ائمتنا )K(، قال 
ملصحف  عندنا  )وإن   :)Q( الصادق  اإلمام 
فاطمة،  مصحف  ما  يدرهيم  وما   )P( فاطمة 
مرات،  ثالث  هذا  قرآنكم  مثل  فيه  مصحف 
واهلل ما فيه من قرآنكم حرف واحد، إنام هو يشء 
ص39. ج26،  األنوار:  بحار  إليها(  وأوحى  اهلل  أماله 
حّدثتها  التي  الوحيدة  املرأة  هي  وليست 
بنت  مريم  قبلها  املالئكة  حّدثت  فقد  املالئكة، 
،)P( عمران  بن  موسى  وأم   )P(  عمران 

رأت  فقد   )P( إبراهيم  النبي  زوجة  وسارة 
املالئكة فبرشوها بإسحاق ويعقوب )L(، كام 

نقل لنا القرآن الكريم.

مصحـــف فاطمــــة عليها السالم
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اِر َذاِت  وِج َواْلَيـْوِم امْلَْوُعـود َوَشـاِهٍد َوَمْشـُهوٍد ُقتِـَل أْصَحـاُب اأْلْخـُدوِد النّـَ ـاَمء َذاِت اْلـُبُ fَوالسَّ

اْلَوُقـوِد إِْذ ُهـْم َعَلْيَهـا ُقُعـوٌد َوُهـْم َعـىَل َمـا َيْفَعُلـوَن بِامْلُْؤِمنِـنَي ُشـُهوٌدY الـبوج )1-6(.
ُذكـرت قصـة أصحاب األخـدود بعبـارات خمتلفة عند املسـلمني، وهي مجيعـًا متقاربـة يف أحداثها 
وشـخصياهتا، منهـا ما ورد يف تفسـري العيـايش عن أيب جعفر )Q( قال: أرسـل عيل )Q( إىل أسـقف 
نجـران يسـأله عن أصحـاب األخـدود فأخبه بيشء فقـال )Q(: ليس كـام ذكرت و لكن سـأخبك 
بـوه، فقاتلهم، فقتلـوا أصحابـَه فأرسوه و  عنهـم: إن اهلل بعـث رجـال حبشـيًا نبيـًا، وهم حبشـية فكذَّ
أرسوا أصحابـه، ثـم بنـوا له حريا ثم، ملـؤوه نارًا ثم مجعـوا الناس فقالـوا: من كان عىل ديننـا و َأْمِرنا 
فليعتـزل، و مـن كان عـىل دين هؤالء فلريِم نفسـه يف النار فجعـل أصحابه يتهافتـون يف النار فجاءت 
 امـرأة معهـا صبـي هلـا ابـن شـهر فلـاّم َهَجَمـْت هابـْت و َرّقـْت عـىل ابنهـا فنـادى الصبـي: ال هتايب 

وارمينـي و نفَسـِك يف النـار فـإن هـذا و اهلل يف اهلل قليـل، فرمت بنفسـها يف النار و صبّيهـا، و كان ممن 
َتَكّلـم يف املهد. تفسـري امليـزان، السـيد الطباطبائـي: ج20، ص142.

الفائدة من القصة:
الثبمات عمى اإليمامن:  اإليـامن احلقيقـي الذي يدخـل إىل قلب اإلنسـان هـو الذي جيعلـه يقف عند 
الشـدائد موقفـًا صلبـًا، فال يتنـازل وال يتوانى عن نـرصة احلق، وهـذه هي قصة أصحـاب األخدود 

ُلوا  يف سـبيل ذلك أشـد أنواع  القتـل  وهو اإلحـراق بالنار. فهـم قـوم رفضـوا اخلضـوَع وحَتمَّ

تقاليد األعراس
أصحاب األخدود
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ومراسـمه،  بالـزواج  اإلحتفـال  بطريقـة  غـريه  عـن  ُتّيـزه  والتـي  اخلاصـة  بتقاليـده  بلـد  كّل  يشـتهر 
العامـة  اإلجتامعيـة  املناسـبات  مـن  العديـد  يف  وكذلـك  اإلجتامعـي،  حميطـه  مـن  توارثـه  مـا  بحسـب 
أغلـب  باألعـراس يف  اإلحتفـاالت  تكـون   العمـوم  بالـزواج، وعـىل  اإلحتفـال  واخلاصـة ال خصـوص 
األصدقـاء  عـىل  فُيسـّلم   ، القـران  وعقـد  اإلحتفـال  ملـكان  الـزوج  حضـور  عـىل  تقتـرص  العـامل  بلـدان 
واألقـارب الذيـن يباركونـه عـىل دخولـه يف احليـاة اجلديـدة، فيبقـى معهـم لوقـت معـني يطـول ويقـرص 
الـزوج وطريقتـه  التكلـم عـن مزايـا  منهـا  الفعاليـات  بحسـب معرفتـه وعالقتـه هبـم، وتتخللـه بعـض 
يف التعـرف عـىل زوجـة املسـتقبل، وربـام تشـمل بعـض املوبقـات كاألغـاين وغريهـا، وبعدهـا يتناولـون 
ويرحـل. زوجتـه  ويأخـذ  احلارضيـن  الـزوج  يـودع  ثـم  ومـن  ومـرشب،  مـأكل  مـن  وطـاب  لـذ  مـا 
جذريـًا  إختالفـًا  تتلـف  البعـض  عنـد  بالـزواج  اإلحتفـال  فطريقـة  العـراق،  يف  الـزواج  تقاليـد  أمـا 
عـام هـو موجـود يف العـامل أمجـع، فنـرى اهلـرج واملـرج، فـكل يّدعـي الوصـل بليـىل مـن طـرف الـزوج أو 
الزوجـة، فرتتفـع األصـوات بالغنـاء وجُيـرتأ عـىل أنـواع املوبقـات وكأن مالئكـة الرمحـن يف إجـازة عـن 
إحصـاء السـيئات يف ذلـك اليـوم، فـال تالحـظ مـا َحـُث اإلسـالم عليـه وهنى عنـه، إضافـة لذلـك إطالق 
العيـارات الناريـة غـري مبالـني بـأرواح اآلخريـن وإيذائهـم، فـام هـذه احلالـة الغريبـة والبعيـدة كل البعـد 
املسـلمني وترويعهـم،  إيـذاء  املحرمـات  أن مـن  نعلـم  مبـاديء اإلسـالم وتعاليمـه، واحلـال نحـن  عـن 
ناهيـك عـن قتلهـم وإن كان باخلطـأ، والغايـة مـن قولنـا هـذا تـرك إحيـاء مناسـباتنا ال سـيام الـزواج منهـا 
فيهـا. أمجعـني  عليهـم  اهلل  صلـوات  األطهـار  واألئمـة  اهلل  رسـول  سـنة  واّتبـاع  مرشوعـة،  غـري  بطـرق 

تقاليد األعراس
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الصَّدِيقُ املُفضّل وَالتَّدخِني
عـزم أصدقـاء مرتضى علـى أن يخصصوا وقتـًا من الليـل ليتذاكروا فـي امتحان الـدور الثاني في 

إحدى حدائـق المدينة.
 وقـد أخـذ الفضـول مرتضـى للمشـاركة معهـم في هـذا المشـروع، وبينمـا كان يسـتعّد للذهاب 

طلـب منـه والـده أن ينتظـره حتى ينتهـي من عملـه ويتحـدث إليه.
وجـاء الوالـد وجلـس بالقـرب من ابنه واخذ يسـأله عـن أوضاعه وعن سـبب خروجه مـن البيت 

بالرغم مـن انتهاء الدراسـة ونجاحه.
فقمال مرتضمى: صحيـح يـا أبي أنـا نجحت مـن الـدور األول لكن بعـض أصدقائي أّجلـوا بعض 

المـواد للـدور الثاني وأنا ُأسـاعدهم فـي المذاكرة.
فأجماب والمد مرتضمى: لكن الوقت الـذي تقضيه معهـم كثير، اقـض الوقت في محفـل قرآني أو 

شـيء من هـذا القبيل.
رد مرتضمى: أنـا أفعـل ذلـك فعـال، لكنـي مـن بـاب المسـاعدة ألنهـم يحتاجونني فـي التحضير 

لالمتحانـات كمـا إنـي ال أحـب أن أتمّيـز عنهـم حتـى وان كنـُت متفّوقًا في دراسـتي. 
قمال األب: سـبب اعتراضـي أننـي رأيـت عـددا من الشـباب فـي إحـدى الحدائق وهـم يدّخنون 

بكثـرة وبصـورة ملفتـة للنظر.
ابتسـم مرتضـى وقـال: ليس بيننا سـوى شـخص واحد يدّخـن وبدون إفـراط، طبعًا هـذا ال يصّير 

التدخيـن محبوبـًا، لذا عقدنـا العزم مع بقيـة أصحابـي أن ننصحه ليترك هـذه العادة.
ذهب مرتضى الى موعده وعاد بعد أسبوع مع صديقه المدّخن وقد دعاه لتناول العشاء معه.

جـاء األب مرّحبـًا بالضيـف وإذا بـه كبيـر في السـن وشـكله متعب لكـن األب الحظ أمـرًا غريبًا 
وهـو أن صديـق ولـده ال يحمـل معـه علبة التدخيـن التي يحـرص المدخنـون على حملهـا معهم، 
ورغـم ذلـك بـادره بالـكالم وقـال له: سـمعت مـن مرتضـى أنك تدخـن؟ هـل تريـد أن أحظر لك 

إناء لوضـع بقايـا التدخين؟
ابتسـم الصديـق وكأنـه خجـل من السـؤال ومن رغبـة أهل الـدار في أن يدخـن في بيتهـم ثم رفع 

رأسـه وقال بصـوت واضح: كال أنـا ال أدخن .
ـَب أيضـا وقـال للضيـف: أأنت جـاد؟ إن كنـت تظن أننـا نرفض  نظـر األب الـى ابنـه الـذي تعجَّ
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الصَّدِيقُ املُفضّل وَالتَّدخِني
أن تمـارس ذلـك فـي بيتنـا فأنـت واهـم، فأنـت ًحـرٌّ فـي ذلـك وإن كنّـا نتمنّـى أن تتـرك التدخين، 

والمدخـن ُيفّكـر كثيـرا فـي التدخيـن بعد كوب الشـاي.  
قـال الصديـق: نعـم إنـي جـادٌّ فقـد تركـُت التدخيـن منـذ أن وصلنـي أنـك تخشـى مـن ابنك أن 
يشـارك أصحابـه فـي ويتعّلـم هذه العـادة السـيئة، قلُت في نفسـي هـذا صديقي المفضـل والبد أن 

أزيـح مخـاوف والـده فتركـُت التدخيـن منذ تلـك اللحظة.
وأنـا أرى التعجـب علـى وجهـك ووجه ابنـك؛ ألنني منـذ أيام تركـُت لقاء مرتضـى واألصدقاء، 
وكنـُت أريـد االنفـراد بنفسـي واتخـاذ قـرار اإلقـالع عـن التدخيـن بعيـدا عـن اآلخريـن، وكنـُت 
أحـاول أن أمّيـز بيـن إرادتـي وتأثيـر أصحابـي فتوّصلـُت الى قناعـٍة أن هـؤالء األصدقـاء نعمة من 
اللـه تعالـى؛ ألننـي لـم احرص على نفسـي كما حرصـوا فكانـوا كالمرآة كشـفوا لي خطـورة البقاء 
علـى هـذا الوضـع وجئـُت اليـوم ألقـول لـك إن كنـَت تخشـى مـن أحـد أن ينتهـك حرمة الشـهر 
فـال تتوقـع أن يكـون واحـدًا مـن أصدقـاء ابنـك هـذا، فأنـا أعلـم أنـي تركـُت التدخين عـن قناعة 
خصوصـًا وأن ابنـك مرتضى هـو الصديق الُمفّضـل لدينا فكيـف تريدني أن أشـعرك بالخوف عليه 
منـي فـال تخـَش عليـه ِمنّـي وال تخف مـن انتهاك حرمة الشـهر مـن أصدقـاء ابنك فنحـن ال نخذل 

صديقنـا فهـو الصديـق المفضل.

قـام مرتضـى واحتضن صديقه شـاكرا إيـاه على هذه المشـاعر ووعـده أن يبقى معـه حتى يتمكن 
مـن النجـاح في الدراسـة كما نحج فـي القضاء علـى التدخين.                             



احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عى حممٍد وآله الطاهرين السالم عليكم ورمحة هلل وبركاته......
 أّما بعد فإّنني أويص الشباب األعزاء- الذين يعنيني من أمرهم ما يعنيني من أمر نفيس وأهيل - بثامن وصايا هي متام 
السعادة يف هذه احلياة وما بعدها، وهي خالصة رسائل اهلل سبحانه إىل خلقه وعظة احلكامء والصاحلني من عباده، وما 

أفضت إليه جتاريب وانتهى إليه علمي:
االهتامم بتكوين األسة بالزواج و اإلنجاب:

اجلّد  أنٌس لإلنسان ومتعة، وباعٌث عىل  فإّن ذلك  تأخري،  بالزواج و اإلنجاب من دون  بتكوين األرسة  )االهتامم 
املعاين  للمرء عن كثرٍي من  ليوم احلاجة ووقايٌة  للطاقات  باملسؤولية، واستثامٌر  للوقار والشعور  العمل، وموجٌب  يف 
املحظورة والوضيعة حتى ورد أّن من تزّوج فقد أحرز نصف دينه، وهو قبل ذلك كّله سنة الزمة من أوكد سنن احلياة 
وفطرة فطرت النفس عليها، مل يفطم امرؤ نفسه عنها إالّ وقع يف املحاذير وابتىل باخلمول والتكاسل، وال خيافّن أحٌد 
فيه فقرًا فإّن اهلل سبحانه جعل يف الزواج من أسباب الرزق ما ال حيتسبه املرء يف بادئ نظره، وليهتم أحدكم بخلق من 
يتزوجها ودينها ومنبتها، وال يبالغنَّ يف االهتامم باجلامل واملظهر والوظيفة فإّنه اغرتار رسعان ما ينكشف عنه الغطاء 
عند ما تفصح له احلياة عن ِجّدها واختباراهتا، وقد ورد يف احلديث التحذير من الزواج باملرأة ملحض مجاهلا، وليعلم 

أّن من تزّوج امرأة لدينها وخلقها بورك له فيها(.
بيان وتوضيح:

ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل   حيب اإلنسان العيش يف مجاعات مع أبناء جنسه قال تعاىل: fإِنَّ
لَِتَعاَرُفوا .......Y احلجرات:13.

البناء االجتامعي لإلنسان عندما ينتقل من حالة الفردية اىل حالة اجلامعية هو األرسة، ومطلع األرسة هو  ومطلع 
منها  تنشأ  حتى  وهكذا  آخر  صغري  جمتمع  مع  جيتمع  صغري  جمتمع  تكوين  مرشوع  معها  يبدأ  بامرأة  الرجل  اقرتان 

أي بني
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املجتمعات اإلنسانية الكبرية التي أوكل اإلنسان هلا عامرة األرض وقضاء احلياة الدنيا بنحو مستقيم.
)O( ُجوا َفإِنَّ َرُسوَل اهلل  من هنا صار الزواج من السنن املؤكدة يف اإلسالم، فقد ورد عن َأِمري امْلُْؤِمننَِي )Q( أّنه قال: )َتَزوَّ

َقاَل: َمْن َأَحبَّ َأْن َيتَّبَِع ُسنَّتِي َفإِنَّ ِمْن ُسنَّتَِي التَّْزِويَج( الكايف: ج5، ص329.
فوائد الزواج: 

1-األنس واملتعة، فاإلنسان يسعى إلشباع غرائزه فريغب يف متعة األكل والرشب واالجتامع مع اجلنس اآلخر، 
والزواج يوفر له الطرق املستقيمة والتوازن النفيس يف تلك املتعة.

تتعّلق  أيضًا  ونفسية  واجتامعية  نفسية  بمسؤوليات  ترتبط  أخرى  متطلبات  لتوفري  العمل،  يف  اجلد  عىل  2-البعث 
بالزوجة واألوالد ومواد البناء األرسي تربويًا واجتامعيًا  أمام جّدية احلياة اجلديدة.  

ِدينِِه(  نِْصَف  َأْحَرَز  َج  َتَزوَّ َرُسوُل اهلل )O(: )َمْن  َقاَل  3- حتصني سلوك اإلنسان، وصيانته من مواد االنحراف، 
الكايف: ج5، ص329. 

وعن رسول اهلل )O( أنه قال: اليب ذر: )إئِت أهلَك تؤجر، فقال: يا رسول اهلل آتيهم وأؤجر؟! فقال رسول اهلل: 
كام إنك إذا َأتيت احلرام ُأِزْرَت كذلك إذا أتيَت احلالل ُأجرَت( وسائل الشيعة: ج7، ص76.

وال يّتخذ املرء من الفقر عذرًا يف ترك هذه السنّة النبوية فاألمر بالعكس فالزواج سبب من أسباب الرزق والسعة قال تعاىل: 
نَي ِمْن ِعَباِدُكْم َوإَِماِئُكْم إِْن َيُكوُنوا ُفَقَراَء ُيْغنِِهُم اهلل ِمْن َفْضِلِه َواهلل َواِسٌع َعِليٌمY النور:32. احِلِ fَوَأْنِكُحوا اأْلََياَمى ِمنُْكْم َوالصَّ

وينبغي أن هيتم الرجل بصفات من يريد التزّوج هبا، فال يتزّوج إالّ امرأة عفيفة كريمة االَصل صاحلة تعينه عىل ُامور 
الدنيا واآلخرة، فعن رسول اهلل )O( أنه قال: )اختاروا لنطفكم فإن اخلال أحد الضجيعني( الكايف، للكليني: ج5، ص332.
وال ينبغي أن َيْقرُصَ الرجل نظره عىل مجال املرأة وثروهتا، فعن النبي )O( انه قال: )من تزّوج امرأة ال يتزوجها إالّ 
جلامهلا مل يَر فيها ما حيب، ومن تزّوجها ملاهلا ال يتزوجها إالّ له وكله اهلل اليه، فعليكم بذات الدين( وسائل الشيعة: ج 20،ص51.
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القوارير
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ُيعـدُّ الجمـال من َأهم ما يمّيز هذه األرض وما عليها، بل الكون ومجّراته وكواكبه، فإنك ترى هذه 
ماء بَأبدع  اللوحة الكونية البهية تتألأل بألوانها الغنّاء، وتشعشع بأنوارها البيضاء، قد خّطتها ِريشُة السَّ
، فهي بحق دليٌل َنْظميٌّ رائع على موجد حكيم، وِسـرٌّ من أسـرار الخالق المبدع. صورٍة وَأجمل فنٍّ
  وِمـن ذلـك الَفـنِّ اإللهي واإِلبـداع الرباني يترّشـح الجمـال الُمَودع في البشـر، بـِل المرأة على 
وجـه الخصـوص، فقد خلقها اللـه تعالى بذلك الجمـال الجاذب، والصورة الحسـنة، فـأودع اللُه 

فيهـا خصـاالً وصفاٍت جعلهـا بحقٍّ َأنيسـًة لألب والـزوج واألبن.
، ُيـدَرك بحواس اإِلنسـان، ومقياسـه عند الشـعوب     ينقسـم  الجمـال إلـى جمال حسـيٍّ مـاديٍّ
أن تكـون المـرأة طويلـة، رشـيقة، خالية مـن العيوب، وإلـى جمال معنـوي: وهـو ذو معنى أعمق 

وأشـمل مـن الجمال المـادي، ألنه جمـاٌل للـروح واألخالق والقيـم اإلنسـانية العالية.
  ويعـدُّ جمـال المرأة نعمـًة وفتنًة في آٍن واحد، أمـا كونُه نِعمًة، فألنَّها َتمّيزت عن كثير من النسـاء 
غيـر الجميـالت، فهـذه نعمـة عظيمة تسـتحق الشـكر، ومـن أهّم أشـكال الشـكر لله تعالـى هو: 
صـون ذلـك الجمـال عّما حرم اللـه، وعدم جعله مبـذوالً للناظرين، وأن تسـعى للحـالل بالزواج 
من شـريك حياتها المناسـب، كـي يكون ذلك الجمـال مقصورًا عليـه، وتحظى بسـعادة الدارين.

  وأما كون جمالها فتنة، فباعتبار أنها سـبٌب إليقاع الشـباب والناظرين في النظر الممنوع، فتكون 
هـي سـببًا فـي الحرمة، فيجب عليهـا التحّصن والتحّجـب، وترك التبـّرج بجمالها أمـام اآلخرين، 
)O( َقـاَل: َقاَل َرُسـوُل اللـه )Q( كـي ال يطمـع الـذي فـي قلبه مـرٌض، َفَعـْن َأبِـي َجْعَفـٍر الباقـر 

 )َما إِلْبِليَس ُجنٌْد َأْعَظُم ِمَن النَِّساِء واْلَغَضِب( الكافي: ج5، ص515.

جَمالُِك نعمةٌ وفتنةٌ



طب وتكنولوجيا

17العدد )16( لشهر  رجب سنة 1438هـ مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

الجســم  تــزّود  التــي  الغذائيــة  المــواد  أفضــل  َأحــد  الُفلفــُل  يعــدُّ 
ــه  ــا يحتوي ــاف م ــة أضع ــى ثالث ــاًل عل ــل مث ــوي الفلف ــات، ويحت بالفيتامين
ــا  ــح غالب ــل وُينص ــم الفلف ــك ُيظل ــم ذل ــن )C(، ورغ ــن فيتامي ــال م البرتق

.)C( بتنــاول البرتقــال بــدال عنــه للتــزود بفيتاميــن
ــل  ــاول أفض ــح لتن ــض النصائ ــي بع ــن( األلمان ــي أونالي ــع )ت َم موق ــدَّ َق

ــي: ــل، وه للفلف
ــل تنــاول الفلفــل طازجــًا ونيِّئــًا، أو طبخــه مــع القليــل مــن الدهــن،  ُيَفضَّ
ــي يحتويهــا، ويمكــن أيضــا تقشــير  ــات الت وذلــك للحفــاظ علــى الفيتامين
ــرارة 220  ــة ح ــت درج ــرن تح ــي الف ــل ف ــوى الفلف ــم ُيش ــن ث ــل وم الفلف
مئويــة، ولغايــة أن يصبــح الغــالف الخارجــي بنــي اللــون، ومــن ثــم ُيوضــع 

الفلفــل تحــت منشــفة لبضعــة دقائــق.

تكنولوجيا

الطريقة
األفضل
لتناول
الفلفل

رسائل المراجع
ــُد  ــا جي ــد من ــد كان الواح ــس بالبعي ــٍت لي ــذ وق من
ــفر  ــه يف الس ــة مع ــب املهم ــل الكت ــة يف مح صعوب
ترتبــط  التــي  الكتــب  تلــك  والعمــل، الســيام 
ــح  ــم ومفاتي ــاب الكري ــه كالكت ــه ومعامالت بعبادات
ــب  ــن الكت ــا م ــة وغريه ــالة العملي ــان والرس اجلن
املهمــة، حتــى جاءتنــا التقنيــة احلديثــة التــي حتملهــا 
 ، اهلَــمِّ ذلــك  مــن  وأراحتنــا  الذكيــة  األجهــزة 
ــة  ــري يف دول ــف اجلعف ــدرت إدارة الوق ــد أص فق
ــع(،  ــائل املراج ــم )رس ــًا باس ــًا رائع ــت تطبيق الكوي
والــذي حيمــل يف طياتــه )26( رســالة عمليــة لعلــامء 

الشــيعة، إضافــًة للمصطلحــات الفقهيــة وكتــب مناســك احلــج التــي مل تتضمنهــا بعــض رســائل املراجــع.
ــه يف  ــة إلي ــة املاس ــك للحاج ــف، وذل ــدة للمكل ــر فائ ــات واألكث ــمِّ التطبيق ــن َأه ــق م ــذا التطبي ــدُّ ه   وُيع
ــٍم  ــىل عل ــن ع ــق، وُك ــذا التطبي ــل ه ــارئ يف حتمي ــزي الق ــواَن عزي ــال تت ــه، ف ــه ومعامالت ــح عبادات تصحي
ــه يِف ِديــِن اهللِ مَلْ َينُْظــِر اهللُ إَِلْيــه َيــْوَم  ــه َمــْن مَلْ َيَتَفقَّ باألحــكام الرشعيــة التــي حتتاجهــا مــن مرجــع تقليــدك، )َفإِنَّ

ــكايف: ج1، ص31. ــاًل( ال ــه َعَم ــَزكِّ َل ــِة، ومَلْ ُي اْلِقَياَم
فجــزى اهللُ القائمــني عــىل هــذا العمل املبــارك خري اجلــزاء، وجعله اهلل هلــم صدقًة جاريــًة، إنه ارحــم الرامحني.



مساحة ود
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القَدُر له  ُمْخُبوٌء  وهو  الَفَتى  َسْعُي  ألْعَجَبنِي        َشيٍء  مْن  َأْعَجُب  ُكنُْت  َلْو 
منتشُر والهمُّ  واحـدٌة  والنفــــُس  ُمْدِرُكـها       َلْيَس  ألمـوٍر  الفتى  َيْسَعى 
األَثُر َينَْتِهي  َحتَّى  الَعْيُن  َتنَْتــِهي  ال  َأَمـــــٌل         َلُه  َمْمـُدوٌد  َعاَش  َما  والمرُء 

ينقـل السـيد الشـهيد دسـتغيب )H( عـن الحـاج المتقـي )المـال علـي 
الكازرونـي( وهـو مـن سـكان الكويـت، وكان مـن الصالحين ولـه منامات 
صحيحـة ومكاشـفات صادقـة، وقـد التقيتـه ورافقتـه في سـفر الحـج، وقد 
نقـل لـي: أنـه رأى فـي ليلٍة ما فـي عالم الرؤيا بسـتانًا واسـعًا، ال َتـرى العيُن 
أطراَفـُه، وفـي وسـطه قصـٌر جليـٌل وعظيـٌم، فوقفـت مندهشـًا حيرانـًا لمن 
هـذا؟ فسـألت أحـد بوابيـه؟ فقـال: هـذا القصـر لحبيـب النجـار، وكنـت 
أعرفـه، وكان صديقـًا لـه، فغبطتـه علـى مقامـه هـذا، وبينمـا أنـا كذلـك إذا 
بصاعقـة تقـع عليه من السـماء وتحـرق القصر والبسـتان بكاملـه وُتبيدهما، 
كأنهمـا لـم يكونـا، فأفقـُت من وحشـِة وشـدِة هوِل ذلـك المنظـر، وعلمت 

أنـه صـدر عنـه ذنـب اسـتوجب محـو منزلته. 
وفـي الغـد ذهبـُت للقائـه، وقلـت له: مـاذا صـدر عنـك الليلـة الماضية؟ 
قـال: ال شـيء، فأقسـمت عليـه، وقلـت لـه هنـاك لغـز البـد أن ينكشـف، 
فقـال: فـي السـاعة الفالنيـة من الليلـة الماضيـة تالسـنت مع والدتـي، إلى 
أن بلـغ بـي األمـر أن ضربتهـا، فنقلـُت له رؤيـاي وقلُت لـه: آذيـَت والدتَك 

فخسـرَت مقامـك ذاك.

..إىل من عقَّ الوالدين

من أَشعار الَحِكمٌة

بداهٌة . .
جيراٌن  لي  فقال:   ،)Q( النبي  ُسليمان  إلى  رجٌل  جاء 
الَة َجامعًة، ُثم َخَطبهم فقاَل:  َيسرقون ُأوّزي، َفنَادى الصَّ
ُأوزَّ َجارِه ثم َيدُخُل الَمسجَد والريُش على  واحٌد َيسرق 
فإّنه صاِحبكم. فقال: ُخذوُه  رأَسُه  رْأسِه؟! فمسَح رجٌل 



 )Q( 13 رجب والدة أمري املؤمنني
سنة 23 قبل اهلجرة 




