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اجللواب على هلذا السلؤال يتوقف على معرفة 
واللذي  املجتملع،  يفهمهلا  التلي  املسلاواة  معلاين 
يظهر أن املجتمع يسللك مسللكني يرسلم هبام معنى 

املساواة:
ل: يلرى أن املسلاواة قائملة على  املسللك األوَّ
ق بينهلم  إزاللة كلِّ الفلوارق بلني النَّلاس، َفلا ُيفلرِّ
يت  ديلن، وال رشع، وال قانلون، وال جنلس، وُسلمِّ
باملسلاواة املطلقلة، ويعتربهلا ملن معطيلات العدالة 

. ئاًم دا
املسللك الثلاين: ال خيتللف هلذا املسللك علن 
األول يف مفهلوم املسلاواة إال أنله ال يعتربهلا صفلة 
عادللة دائلاًم، فهلي قابلة لاسلتثناء عندملا ال تكون 
فلرط  املطلقلة،  واملشلاهبة  املامثللة  يف  مصلحلة 
املسلاواة الصحيحلة عى هلذا املسللك أن ال ختالف 
فلا  العلدل، وال يرتتلب عليهلا ظللم، وإال  مبلدأ 

تكلون ملن املبلادئ الصحيحلة النافعلة.
مرصاعيله،  على  البلاَب  َفَتلَح  األول  املسللك 
بلني  والتَّسلاوي  التَّشلابه  تعنلي،  عنلده  فاملسلاواة 
والواجبلات،  احلقلوق  يف  واملخلوقلات،  األشلياء 
للمحسلن  ليسلت جائلزة  الوقلت  نفلس  وهلي يف 
بله  يؤملن  مبلدأ  هلي  بلل  للمليء،  عقوبلة  وال 
أصحابله بغلّض النظلر علن األطلراف وامتيازاهتم، 
فيأخلذ املوّظلف الكبلر ما يأخلذه الصغلر وهكذا، 

وتبخلس  النلاس  بحقلوق  تعبلث  هنلا  واملسلاواة 
ملن  قريبلة  تكلون  وال  املسلتحقات،  ملن  الكثلر 

املختلَفلني. بلني  املسلاواة  ألنَّ  أبلدًا،  العلدل 
هلذا  املسلاواة على  فلإن  أخلرى  ناحيلة  وملن 
حيلة  الرصَّ القرآنيلة  النُّصلوَص  ختاللف  املسللك 
الواضحلة التلي متنع هذا املبلدأ بني بعض األشلياء؛ 
كلر  والذَّ والنُّلور،  والظُّللامت  والكافلر،  كاملؤملن 
واألنثلى، ونحوهلا، قلال تعلاىل: )َأَفَملْن َكاَن ُمْؤِمنًا 
وقلال  السلجدة: 18،  َيْسلَتُووَن(  الَ  َفاِسلًقا  َكاَن  َكَملْن 
األَْملَواُت(  َوالَ  األْحَيلاُء  َيْسلَتِوي  )َوَملا  سلبحانه: 
َكلُر َكاألُْنَثلى(  فاطلر: 22، وقلال سلبحانه: )َوَلْيلَس الذَّ

.36 عملران:  آل 

فاملبلدأ الصحيح الذي ينبغلي أن حيكم املجتمع 
هلو مبلدأ العلدل واإلنصلاف، وكل يأخذ حقله بناًء 

على ما يسلتحق، فاألجلر عى قدر املشلّقة.
وجتلدر اإلشلارة إىل أن الذين يّتجهلون إىل مبدأ 
املسلاواة املطلقلة، أكثرهم ملن أتباع الفكلر احلداثي 
اللذي ينظلر إىل الديلن أنله برناملج قديلم ال تتائم 
أحكامله ملع العرص احللارض، ورّكزوا عى املسلاواة 
لنقلد  منفلذًا  كوهنلا  وامللرأة،  الرجلل  بلني  املطلقلة 
األحلكام الدينيلة إلحيلاء بعلض األفلكار اجلديدة، 
التلي ال تتوافلق مع األخلاق واآلداب اإلسلامية. 

املساواة هل هو مبدأ صحيح؟

قضية ورأي
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َشباُبَك َرْأُس َمالَِك

ُة ، َأاَل إِنَّ لَِرُسوِل الِِ َحَرمًا َو ُهَو  ُه َقاَل : ) إِنَّ لِِ َحَرمًا َو ُهَو َمكَّ اِدِق )Q( َأنَّ ُرِوَي َعِن االمام الصَّ
ِغَرُة ، َأاَل إِنَّ لِْلَجنَِّة َثاَمنَِيَة  امْلَِدينَُة ، َأاَل َو إِنَّ أِلَِمِر امْلُْؤِمننَِي َحَرمًا َو ُهَو اْلُكوَفُة ، َأاَل َو إِنَّ ُقمَّ اْلُكوَفُة الصَّ
َأْبَواٍب َثَاَثٌة ِمنَْها إىَِل ُقمَّ ُتْقَبُض فِيَها اْمَرَأٌة ِمْن ُوْلِدي اْسُمَها َفاطَِمُة بِنُْت ُموَسى ، َو ُتْدَخُل بَِشَفاَعتَِها 

ِشيَعتِي اجْلَنََّة بَِأْجَِعِهْم ( بحار األنوار، الشيخ املجلي: ج57، ص228
سميت باملعصومة لورعها وتقواها، عاشت هذه السيدة اجلليلة وهي تكتسب الفضائل واملكارم، 
من إمامني معصومني، أبيها اإلمام الكاظم )Q( وأخيها اإلمام الرضا )Q(، وأمها »نجمة« تلك املرأة 

 .)Q( الصاحلة املؤمنة التي اكتسبت الدين واألخاق من اإلمام الصادق
تلميذة هي املعصومة)P(، كل يوم تزداد علاًم وفضًا من والدها وأخيها املعصومني )K( ومن 
امها تلك التقية النقية، حتى أشارت إليها الدنيا بالكرامة، وانتظرهتا اآلخرة لتزهر هبا جنتها، ويطيب 

هبا مقام املؤمنني، كيف وتلك العارفة شفيعتهم.  
فداها أبوها

هكذا قال أبوها اإلمام الكاظم )Q( يف حقها، عندما أتى جع من الشيعة إىل املدينة ليسألوه عن 
أمور دينهم، ولكنه )Q( كان مسافرًا، ومعه ولده اإلمام الرضا )Q(، فاغتم اجلمع، ألهنم مل جيدوا 
املعصومة  السيدة  بلدهم، وعندما رأت  بالرجوع إىل  للتفكر  ليجيب مسائلهم، واضطروا  حجة ال 
)P( حزن هؤالء النفر أخذت منهم أسئلتهم التي كانت مكتوبة، وأجابت عليها، وعندئذ تبدل حزن 
اجلامعة بفرح شديد ورجعوا ل مع ظفرهم بجواب مسائلهم ل إىل ديارهم راجحني مفلحني. ولكنهم يف 
 )Q( وحدثوه بام جرى عليهم، وبعد ما رأى اإلمام )Q( الطريق ويف خارج املدينة التقوا باإلمام الكاظم 

جواب ابنته عى تلك املسائل أثنى عى ابنته بعبارة خمترصة قائا: »فداها أبوها«.

 Pالسيدة املعصومة
فداها أبوها 

قطاف
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َشباُبَك َرْأُس َمالَِك

جدلّية اإلحلاد والدين

قراءة في كتاب

عيل  بن  حممد  بن  مدن  بن  عيل  الشيخ  هو  الكتاب  هذا  مؤلف 
من  )سيهات(  مدينة  يف  1377هل  عام  ُولد  حمسن،  آل  حسن  بن 
احلكومية  باملدارس  التحق  ثم  فيها،  نشأ  القطيف،  حمافظة  مدن 
التحق  الثانوية  الثاثة والتخرج من  الدراسية  املراحل  وبعد إهناء 
باجلامعة لدراسة الطب، ولكنه تركها عام 1398 للهجرة لطلب 

العلوم الدينية.
 درس يف مدينة قم املقدمات والسطوح عى ثلة من األساتذة هناك.

ثم هاجر إىل النجف األرشف مطلع عام 1416هل وحرض البحث 
حممد  الشيخ  ال  آية  مثل  البارزين  وعلامئها  فقهائها  عند  اخلارج 

إسحاق الفياض والشيخ املرزا عيل الغروي التربيزي.
والدين( طبع يف  كتاب )جدليةاإلحلاد  أشهر  قبل  للمؤلف  صدر 

مدينة قم املقدسة، دار زين العابدين.
املسائل  خمتلف  يف  إثارات  تضّمن  واحد،  جملد  يف  الكتاب  يقع 

العقائدية والفكرية، 
هي  ما  مثل:  خاصة،  واإلسام  عامة  األديان  ضد  إثارات  منها: 

حاجة اإلنسان للدين؟ وهل اإلسام انتر بالسيف؟
مثل:  وغرها،  والكواكب  األمراض  خلق  حول  إثارات  ومنها: 
ملاذا ال يدفع ال األمراض والبايا والظلم عن اخللق؟ وملاذا خلق 
حيتاج  ال  حيوانات  خلق  فائدة  هي  ما  الواسع؟  الكون  هذا  ال 
هي  وما  الفروسات؟  خلق  من  العلة  هي  وما  اإلنسان؟  إليها 
مربرات إنزال العذاب عى األطفال واحليوانات؟ ومربرات إنزال 
الشيطان  نجح  وهل  الدنيا،  مؤقت يف  ذنب  األبدي عى  العذاب 
خلقه؟ تعذيب  من  الرب  يستفيد  وماذا  األرض؟  يف  مهمته   يف 
إضافة إىل الشبهات التي أجاب عليها يف الكتاب، تلك التي يكثر 
الشباب  التأثر عى  التواصل وترديدها هبدف  طرُحها يف وسائل 

املسلم بغرض تشكيكهم يف عقيدهتم.
هذا الكتاب فيه رد عى 50 شبهة وسؤال من الشبهات املعارصة 
التي تثار من قبل أشخاص ال يتدينون بدين، أو حياربون األديان 

بشكل عام ويسفهون أتباعها.
ومنها: إثارات حول اإلنجيل والقرآن، وهل اإلنجيل كام ال؟ 
وفيه ذكرت مباحث مهمة تبنّي أن اإلنجيل حمّرف ومزور باألدلة 

القطعية الوافية.
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التنمية البشرية

القرن،  هذا  من  األخرين  العقدين  يف 
طريقة  غّرت  هائلة،  تكنولوجية  ثورة  قامت 
وأطفاالً،  ونساء،  رجاال  اإلنسانية،  احلياة 
خصوصًا يف عامل اإلعام املرئي يف برامج النت 
ضوابط  وضع  يستدعي  الذي  األمر  والتلفاز، 
الدينية  الثوابت  عى  احلفاظ  ما  بقدر  تضمن 

واالجتامعية للمجتمع املسلم.
املحّطات  فإّن  لألطفال  وبالنسبة 
العرات  التلفاز  شاشات  عرب  تبّث  الفضائية 
كاملسابقات،  املختلفة،  األطفال  برامج  من 
وغرها  الطفولة،  وأفام  الكرتون،  وأفام 
بّثها  يمتد  التي  الكثرة،  الطفولة  برامج  من 
الواضح  الساعة، دون توقف، ومن  عى مدار 
لتحقيقها،  تسعى  أهداف  هلا  الربامج  تلك  أّن 
التي  الثقافة  باختاف  األهداف  هذه  وختتلف 
تبّث  منها  ونسبة  ظّلها،  حتت  املحّطة  تأّسست 
العنف  وافام  برامج  خصوصًا  سلبية،  أفكارًا 

واحلروب واألسلحة، فإهنا برامج تغتال العامل 
النتيجة أمام جيل  الربيء للطفل،  وتضعنا يف 
التمّرد طريقة  العنف،  ويّتخذ من  يتقبل ثقافة 

للتخّلص من بعض املشكات االجتامعية.
بعض  فإن  املقابلة،  للجهة  بالنسبة  أّما 
تربوية،  توجيهية  أطفال  برامج  تبثُّ  املحطات 
واسرتاتيجية  أخاقية  منظومة  إىل  وتنتمي 
واقع  مع  تتاءم  أهدافًا  هلا  حتّدد  تربوية، 
إىل  براجمها  فتهدف  اإلسامية،  املجتمعات 
عدد  أمام  لكننا  الطفل،  مهارات  تنمية  تفعيل 
ذات  القنوات  ببقية  مقارنة  منها،  جدًا  قليل 

البث السلبي.
األطفال  برامج  فامدامت  حال  أي  وعى 
مصادر  من  ومصدرًا  للطفل  مهاًم  عاملًا  متّثل 
تأسيس شخصيته وميوله واجتاهه يف املستقبل، 
متابعة هذه  لألبوين من وضع ضوابط  بد  فا 
السلبي  تأثرها  عدم  من  لإلطمئنان  الربامج، 

تأثير أفالم 
الكرتون ىلع الطفل!
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عن  خطرها  وإبعاد  أطفاهلم،  تنمية  عى 
أهم  وسنذكر  واجلسدية،  النفسية  صحتهم 
املخاطر املحتملة التي تؤثر عى الطفل الذي  
حتى  الكرتون(  )افام  مشاهدة  من  ُيكثر 
توجيه ورقابة، بحسب  منها - دون  املأمونة 

تقارير بعض املؤسسات املختصة:
الدراسات إىل وجود  اوالً: تشر بعض 
صلة بني مشاهدة األطفال التلفاز وبني تأخر 
الكام  تعّلم  يكون  إذ  لدهيم،  اللغة  تطور 
يقّلل  التلفاز  أن  بسبب  وذلك  أكثر،  ببطء 
والبالغني،  األطفال،  بني  املحادثة  وقت  من 
اللغة  اكتساب  جمال  يف  باحثة  أثبتت  وقد 
)باتريسيا كول( من خال بعض التجارب، 
الربامج  يشاهدون  الذين  األطفال  بأن 
يواجهون  فقط،  إليها  ويستمعون  التلفازية 
صعوبة يف تعّلم التحّدث والكام، فاألطفال 
لتطوير  االجتامعي  التفاعل  من  يستفيدون 
اللغة لدهيم، كام وتشر األبحاث بأن املحادثة 
أكثر من  اللغة،  لتطوير  أقوى  إجيايب  تأثر  هلا 
كام  التلفاز،  مشاهدة  أو  للقصص،  االستامع 
ملكة  يقتل  التلفاز  مشاهدة  من  اإلكثار  أن 
تفريط  اىل  ويؤدي  االطفال،  لدى  اخليال 

الطفل يف وجبات األكل وعدم االنتظام. 

للتلفاز  املستمرة  املشاهدة  أن  ثانيًا: 
من  ايٍّ  اىل  امليل  عدم  اىل  بالطفل  تؤدي 
االنشطة الرتفيهية االخرى مثل اللعب مع 

االطفال، واللعب باأللعاب األخرى.
يف  طويلة  ساعات  قضاء  أن  ثالثًا:   
مشاهدة التلفاز يؤدي اىل انعزال الطفل عن 
االرسة، وبالتايل تؤّثر عى شخصّيته حيث 
يكون طفل انعزايل، إضافة اىل تأثرها عى 

اجلانب البرصي واحلركي والنفي.
مستوى  تديّن  بني  عاقة  هناك  رابعًا: 
من  خصوصًا  التلفاز،  وبني  الدراسة 
حيث تأثرها عى القدرة االستيعابية لدى 

االطفال.
 خامسًا:  عى األّم أن تراقب ما يشاهد 
أطفاهلا من أفام كرتون وعليها ان حتدد له 
ما يراه منذ البداية، وما يناسب عمره وجيب 
ان تبعده عن مشاهده أفام الكرتون التي 
حتتوي عى العنف ألهنا تؤّثر عى ترصفاته 

وجتعله شخص يميل للعنف يف املستقبل.
مشاهدة  عن  الطفل  إبعاد  سادسًا: 
افكار  عى  حتتوي  التي  كارتون  أفام 

وسلوكيات غر ملتزمة.
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َذكلللرْت الروايلللات أن أعاملنلللا ُتعلللَرُض 
علللى اإلملللام صاحلللب الزملللان )( فيحلللزن 
للسللليئات، ويفلللرح للحسلللنات، لذللللك علينلللا 
أن ننظلللر يف أعاملنلللا قبلللل أن تصلللل اىل حملللرض 
أن  الزملللان )(؛ ملللن أجلللل  صاحلللب 
يكلللون املؤملللن باملسلللتوى الائلللق يف حملللرضه 
املقلللدس، وال بلللد ملللن إنشلللاء علللرى ارتبلللاط 

وتواصلللل ملللع إملللام الزملللان علللن طريلللق 
جمموعلللة ملللن اآلداب:

1 - مبايعتللله: فقلللد ورد يف دعلللاء العهلللد: 
ُد َللللُه يِف َصبِيَحلللِة َيْوِملللي َهلللَذا  )اللَُّهلللمَّ إيِنِّ ُأَجلللدِّ
اِملللي َعْهلللدًا َو َعْقلللدًا َو  َو َملللا ِعْشلللُت ِملللْن َأيَّ
َبْيَعلللًة َللللُه يِف ُعنُِقلللي اَل َأُحلللوُل َعنَْهلللا َو اَل َأُزوُل 

َأَبلللدًا (
2 - إظهلللار الشلللوق لرؤيتللله: فقلللد عّلَمنلللا 
أهلللل البيلللت )K( أن ندعلللو ال لرؤيتللله ففلللي 
شللليَدة  ْلَعلللة الرَّ دعلللاء العهلللد: )الّلُهلللمَّ أِرين الطَّ
َو الغلللرة احلَميلللَدة َو أكَحلللل ناظلللري بِنََظلللَرة 

ِمنّيإَليلللِه منلللي إليللله(
3 - الثبلللات علللى واليتللله: فعلللن اإلملللام 
الباقلللر )Q( أنللله قلللال: )يلللأيت علللى النلللاس 
زملللان يغيلللب عنهلللم إمامهلللم، طوبلللى للثابتلللني 
علللى أمرنلللا يف ذللللك الزملللان، إن أدنلللى ملللا 
يكلللون هللللم ملللن الثلللواب أن ينلللادي هبلللم 
البلللاري جللللَّ جالللله فيقلللول: عبيلللدي 
وإمائلللي، آمنتلللم بلللّري وصّدقتلللم بغيبلللي 
فأبلللروا بحسلللن الثلللواب منلللي، أي عبيلللدي 
وإمائلللي، حقلللًا منكلللم أتقّبلللل وعنكلللم أعفلللو 
ولكلللم أغفلللر، وبكلللم أسلللقي عبلللادي الغيلللث 

أداب التعامل مع اإلمام المنتظر

عقيدتي
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وأدفلللع عنهلللم البلللاء، لوالكلللم ألنزللللت 
عليهلللم علللذايب( البحلللار: ج 52 ،ص 145.

4 - االغتلللامم والبلللكاء علللى فراقللله: 
علللن اإلملللام الصلللادق )Q(: )َوال َلَيغيَبلللنَّ 
ُصلللنَّ  إماُمُكلللم ِسلللنينا ِملللن َدهِرُكلللم ، وَلُتَمحَّ
َحّتلللى ُيقلللاَل : ملللاَت ، ُقتِلللَل ، َهَللللَك ، 
بِلللَأيِّ واٍد َسلللَلَك ؟ وَلَتدَمَعلللنَّ َعَليلللِه ُعيلللوُن 
امُلؤِمنلللنَي( مسلللتدرك الوسلللائل، املحلللّدث النلللوري: ج12، 

   .285 ص

5 - الدعلللاء لللله: ال سللليام دعلللاء الفلللرج 
لللِة ْبلللِن  املشلللهور: )اللَُّهلللمَّ ُكلللْن لَِولِيِّلللَك، احْلُجَّ

احْلََسلللِن.....(
6 - زيارتللله: ال سللليام زيلللارةآل ياسلللني 
اللللواردة عنللله )( حيلللث يعلمنلللا فيهلللا 
لللَاُم  كيلللف نشلللعر بحضلللوره فنقلللول: )السَّ
لللَاُم َعَليلللَك ِحلللنَي  َعَليلللَك ِحلللنَي َتُقلللوُم، السَّ
 ، ُ لللَاُم َعَليلللَك ِحلللنَي َتقلللَرُأ َوُتَبلللنيِّ َتقُعلللُد، السَّ
لللَاُم َعَليلللَك ِحلللنَي ُتَصللليلِّ َوَتقنُلللُت،  السَّ

لللَاُم َعَليلللَك ِحلللنَي َترَكلللُع َوَتسلللُجُد( السَّ
7 - التوّسلللل بللله إىل ال سلللبحانه: سلللواء 
يف أملللور احليلللاة الدنيلللا أو يف أملللور اآلخلللرة. 
وقلللد ورد توسلللل باإلملللام صاحلللب العلللرص 
والزملللان : )الّلُهلللمَّ إينِّ َأْسلللَأُلَك بَِحلللقِّ 
 )( ملللاِن تِلللَك صاِحلللِب الزَّ َولِيِّلللَك َوُحجَّ
إاِلَّأَعنَْتنِلللي بِلللِه َعلللى َجيلللِع َأُملللوِري َوَكَفْيَتنِلللي 
بِلللِه َمُؤوَنلللَة ُكلِّ ُملللْؤٍذ َوطلللاٍغ َوبلللاٍغ ........( 

بحلللار األنلللوار، العاملللة املجللللي: ج 94 ص 35.

8 - القيلللام عنلللد ذكلللر اسلللمه: ال 
سللليام عنلللد ذكلللر لفلللظ )القائلللم( فقلللد ورد أنللله 
ذكلللر اسلللمه املبلللارك )( يف جمللللس اإلملللام 
الصلللادق Q فقلللام تعظيلللاًم واحرتاملللًا لللله. 

ينظلللر: منتخلللب األثلللر، لطلللف ال الصلللايف: ص 506. 
وروي أيضلللًا علللن اإلملللام الرضلللا )Q( أنللله 

قلللام يف جملسللله بخراسلللان عنلللد ذكلللر لفظلللة 
القائلللم ووضلللع يلللده علللى رأسللله الريلللف 
وقلللال: )اللهلللم عّجلللل فرجللله وسلللّهل 

خمرجه(املصلللدر السلللابق.
9 - الصلللاة عليللله: ورد يف مصبلللاح الزائلللر 
ص 420: )اللهلللم صللللِّ عليللله صلللاة تظهلللر 
هبلللا حجتللله وتوضلللح هبلللا هبجتللله وترفلللع هبلللا 
درجتللله وتؤيلللد هبلللا سللللطانه وتعظلللم هبلللا برهانللله 
ف هبلللا مكانللله، وتعللليّل هبلللا بنيانللله، وتعلللزُّ  وتلللرِّ
هبلللا نلللرصه، وترفلللع هبلللا قلللدره، وتسلللمي هبلللا 
ذكلللره، وتظهلللر هبلللا كلمتللله، وتكّثلللر هبلللا 
نرصتللله، وتعلللزُّ هبلللا دعوتللله، وتزيلللده هبلللا 
إكراملللًا، وجتعلللله للمّتقلللني هبلللا إماملللًا، وتبلغللله 

منلللا حتيلللة وسلللامًا(.
10 - التصلللّدق عنللله: فقلللد ورد يف دعلللاء 
التصلللّدق حلللني السلللفر: )اللهلللم إن هلللذه للللك 
ومنلللك وهلللي صدقلللة علللن موالنلللا حمملللد 
عجلللل ال فرجللله، وصلللل عليللله بلللني أسلللفاره 
وحركاتللله وسلللكناته يف سلللاعات ليلللله وهنلللاره( 

النجلللم الثاقلللب، النلللوري، حسلللني: ج2، ص472.     
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َيلا  َأن  َوَناَدْينَلاُه  لِْلَجبِلنِي  َوَتلَّلُه  َأْسلَلاَم  )َفَللامَّ 
لِلَك  َكَذٰ إِنَّلا   * ْؤَيلا  الرُّ ْقلَت  َصدَّ َقلْد   * إِْبَراِهيلُم 
لَذا هَلُلَو اْلَبلَاُء امْلُبِلنُي *  َنْجلِزي امْلُْحِسلننَِي * إِنَّ َهٰ
الصافلات: )103 - 107( سلورة  َعظِيلٍم(  بِِذْبلٍح  َوَفَدْينَلاُه 
جلاء إسلامعيل )Q( اىل الدنيلا بعلد أن َكلرُب 
أبلواه، وأصبلح يروح ويغلدو مع أبيه، ويسلاعده 
يف شلؤون احليلاة، وكان على ِصَغلر سلنّه حيلرتم 
واللَده ويطيعه، وملّرت األيلام، وأراد ال تعاىل أْن 
يمتحلَن ابراهيم اخلليل )Q( امتحانلًا صعبًا، فقد 
أملره بذبلح وللده، وتكلّرر االمر ثلاث مرات يف 
ثلاث رؤى، يؤكلد بعضها بعضلًا، فقلال لولده: 
)َيلا ُبنَليَّ إيِنِّ َأَرٰى يِف امْلَنَلاِم َأينِّ َأْذَبُحلَك َفانُظْر َماَذا 
َتلَرٰى* َقلاَل َيلا َأَبلِت اْفَعلْل َملا ُتْؤَملُر َسلَتِجُديِن 
102 الصافلات:  ابِِريَن(سلورة  الصَّ ِملَن  الُ  َشلاَء   إِن 

أطلاع إسلامعيل )Q( واللَده،ومل يعلرتْض، فكان 
يعللم أّن واللَده نبلّي، وأّن الرؤيا التلي رآها وحٌي 
وأملٌر ملن ال علّز وجلّل، وبلدأ إبراهيلم فعلًا 
يف التنفيلذ، لكلّن املؤملن إذا هلّم بطاعلة ال هلل 
يرتكله الشليطان؟ إنه ال يرتكه بل يدفعه كالكسلل 
واخلوف والتسلويف وغرها ويرصفله عن طاعة 

ال بلكل وسليلة، وكذللك فعلل الشليطان علدو 
االنسلان ملع سليدنا ابراهيلم )Q( فقلد ذكلرْت 
كتب السلر أن سليدنا إبراهيم )Q( مّللا هّم بتنفيذ 
رؤيلاه اعرتضله إبليس اللعلني يف ثاثلة مواضع، 
سليدنا  فرملاه  الطاعلة،  علن  ووللده  ه  ليصلدَّ
إبراهيلم )Q( باحلجلارة، يف هلذه األماكلن التلي 
يقلوم احلُّجاج فيهلا برملي اجلمرات، حتلى يِئَس 
  )Q( الشليطان، فابتعد عن طريقه، وبلدأ إبراهيم
يضّحلي بوللدِه ل، ويضحلي الوللد بنفسلِه ل، 
طاعلًة ألملره، واخاصلًا إليامنه، ونجلَح ابراهيم 
واسلامعيل )K( يف هذا االختبار، فهام يسلتحّقان 
التكريلم ملن ال علز وجل، وفعلًا، كّرمُهلام ال، 
فأملر ابراهيلم )Q( أْن يرفلع بنلاء الكعبلة، بيلت 
ال احللرام، وان يسلاعده ابنله اسلامعيل يف البناء، 
َن النَّلاِس هَتِْوي  لَاَة َفاْجَعْل َأْفِئلَدًة مِّ )ُيِقيُملوا الصَّ

َن الثََّملَراِت( إبراهيلم: 37. إَِلْيِهلْم َواْرُزْقُهلم مِّ
تعلاىل  ال  طاعلة  إن  القصلة:  ملن  الِعلربة 
مقدملة على كل طاعلة، مهلام كانلت الظلروف 
رضب  وقلد  بلاألرواح،  حتلى  والتضحيلات، 
أمثللة  أروع  اإلسلام  بدايلة  منلذ  املجاهلدون 
الطاعة وقدموا أمواهلم وأنفسلهم يف سلبيل إعاء 

األرض. يف  ال  كلملة 

نحن نقص عليك
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اإلسالم في أوغندا

يعترب الدين االسامي من أقدم األديان انتشارًا يف أوغندا، ويرجع اىل عام 1852م ايام امللك )سونا( 
ُيعَرف  إساميًا  جملسًا  1973م  عام  املسلمون  وأّسس  اوغندا،  قبائل  أكرب  وهي  أوغندا،  ملك  الثاين 
)باملجلس االعى للشؤون اإلسامية(، انضمت اليه جيع اهليئات واجلمعيات اإلسامية، التي كانت 
منترة يف اوغندا، وهلذا املجلس دستوُره ونظمه ولوائحه التي تنّظم العمل يف فروعه املنترة يف جيع 

املحافظات.
املذاهب االسامية يف اوغندا:

أ- املذهب الشافعي: وهو األكثر انتشارًا يف عموم رشق افريقيا.
ب- جاعة األغاخان: وهم فرقة من املذهب اإلسامعييل، دخلوا الباد قادمني من شبه القارة اهلندية، 

ما بني عامي 1920 و1970 وبسبب تفّوقهم التعليمي امتلكوا مرافق جتارية يف اوغندا. 
ج- جاعة السلفية: دخَلْت السلفية أوغندا يف عقد الثامنيات، وكان انتشارهم بنسية صغرة للغاية، 
وشيئًا فشيئًا وجدْت انصارًا نتيجة اجلهود التي بذلتها املنظامت واهليئات العاملية التابعة هلم، فقد فتحوا 
املنح  ويقدمون  السنوية،  واملهرجانات  االحتفاالت  يقيمون  أهنم  اىل  باإلضافة  واملساجَد،  املدارَس 

الدراسية التباعهم، لالتحاق باجلامعات التابعة واخلاصة هبم.
د- مذهب اإلمامية اإلثني عرية: َدَخَل اتباع املذهب اإلثني عريأوغندا يف العقد الثالث من القرن 
َقِدمْت من اهلند، بعد أن عربت املحيط اهلندي اىل السواحل  التي  الديانات االخرى  اتباع  احلالني مع 

الرقية للقارة االفريقية.
كانت اجلالية االثني عرية يف اوغندا تعد من اكرب اجلاليات الشيعية واغناها يف افريقيا، وكانت هلم 
مساجد وحسينيات ومدارس وعندما تزعزعْت االوضاع يف اوغندا، قّررْت هذه اجلالية مغادرة اوغندا، 
املجلس  ارشاف  حتت  واملساجد  واحلسينيات  املدارس  وضعت  وقد  يملكون،  ما  كل  ورائهم  خمّلفني 
االسامي األعى، حيث مل يكن آنذاك أحدًا من املواطنني األوغنديني معتنقًا للمذهب االثني عري 
كي يقوموا بحامية هذه املمتلكات، وبعد مدة من الزمن رجع جمموعة منهم وبدأوا بنشاطات قّيمة وقد 

اسرتجعت بعض املساجد واحلسينيات هلم.
منقول عن موقع مركز الدراسات العقائدية - بترصف.

نافذة على العالم
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وأنا اؤدي مراسم الزيارة لمراقد األئمة األطهار 

المقّدسة  وكرباء  األشرف  النجف  في   )K(

وغيرها، الحظت وجود عبارة »وقف« مكتوبة على 

بعض المصاحف الكريمة الموضوعة داخل المرقد 

وأجهزة  الّثريات،  وعلى  الزيارة،  كتب  أو  الطاهر 

التبريد والمصابيح وغيرها. 

كما ُاشاهد ذلك مكتوبًا على المراوح والمصابيح 

في المساجد والحسينّيات ورّبما على بعض بّرادات 

أبي عن  فسألت  العامة وغيرها،  الشوارع  في  الماء 

معنى هذه العبارة.

التي  األشياء  يوقف  أن  لِانسان  يحّق  فقال: 

ذكرتها وأمثالها وفق ضوابط خاّصة، فاذا تمَّ الوقف 

بشروطه الشرعّية خرج الشيء الموقوف عن ملك 

من وقفه وأصبح ماالً ال يوهب وال يورث وال يباع 

إالّ في حاالٍت خاّصة نّصت عليها كتب الفقه. 

أم  معين  لشخص  ذلك  يجوز  هل  له:  فقلت 

مختصة بالمساجد وامثالها: 

يكون  والجهة،  للشخص  يجوز  نعم  أبي:  فقال 

الوقف للموقوف عليه إذا وقف شخص ملكًا له على 

اوالده أو جيرانه أو أصدقائه أو غيرهم. 

شخص  وقف  اذا  كما  كذلك،  يكون  ال  أنه  كما 

ملكًا له ليكون مسجدًا مثاً. 

يدبر  الوقف  على  شخصًا  الواقف  ُيعّين  وقد 

شؤونه ويعمل بما قّرره الواقف من شروط، ويسّمى 

»بالمتوّلي«. 

قلت له: وهل للوقف صيغة محّددة؟

قال أبي: كّا بل يكفي إنشاؤه بلفظ أو غيره، فلو 

بنى شخص بناًء على طراز ما تبنى به المساجد بقصد 

كونه مسجدًا كفى ذلك في صيرورته مسجدًا . 

قلت ألبي: فهمت، وهل للوقف شروط خاصة؟

قال أبي: نعم، وسأذكرها لك وهي :

ده  1ل االستمرار والدوام، فا يصح الوقف اذا حدَّ

الواقف بوقٍت معيَّن، اذا وقف إنسان داره على الفقراء 

مّدة سنة . فا يصح وقفًا ألنه غير دائم وال مستمر . 

2ل أن ال يكون الموقوف عليه نفس الواقف ولو 

في ضمن اخرين، فإذا وقف إنسان أرضًا على نفسه 

مثًا كي يدفن فيها حين حلول أجله وموته، لم يصح 

الوقف . 

فقلت ألبي: واذا وقف ااِلنسان داره على شخص 

معّين أو أشخاص معّينين كأوالده أو أقربائه مثاً؟

الوقف
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أن  ذلك   . قبضهم  بعد  الوقف  صح  أبي:  قال 

األوقاف الخاّصة ال تصح من دون قبض الموقوف 

استياء  القبض  في  ويكفي  ولّيه،  أو  وكيله  أو  عليه 

الموقوف عليه أو وكيله أو وليه عليها. 

العامة،  األوقاف  في  القبض  يتم  وكيف  قلت: 

ومن يقبضها؟

قال أبي: ال يشترط في األوقاف العامة القبض. 

قلت ألبي: إذا أردت أو أوقف شيئًا مدة معينة، 

هل يصح ذلك الوقف؟

قال أبي: ال يصح ألنه يشترط في الوقف الدوام 

وااِلستمرار، لكن يسطيع اإلنسان أن »يحبِّس« ملكه 

وال »يوقفه«... على جهة معّينة أو شخص معّين، مّدة 

يحّددها، وحينئٍذ لم يجز له الرجوع قبل انقضائها، 

لكن هذا األمر يسمى )حبسا( وليس )وقفًا(، فإذا قال 

مالك سيارة مثًا: سيارتي حبيسة على نقل الحجاج 

عشر سنين، ُحبسْت سيارته على نقل الحجاج عشر 

سنين. فاذا انتهت المّدة المحّددة، عادت سيارته الى 

وضعها السابق. 

قلت ألبي: فإذا مات هذا الشخص قبل اِنقضاء 

ورثته  الى  سيارته  تعود  فهل  المحّددة،  المّدة 

يتقاسمونها كاِرث؟

قال أبي: اذا مات الحابس بقي الشيء المحبوس 

الى  عاد  انتهت  فاذا  المّدة،  تنتهي  حّتى  على حبسه 

ورثته ويحق لهم التصّرف فيه. 

أسكنتك  لشخص:  المالك  قال  اذا  ألبي:  قلت 

هذه الدار لك وألوالدك؟

قال أبي: لم يجز له الرجوع في هذه »السكنى« 

مادام الساكن موجودًا هو وأوالده فاذا ماتوا رجعت 

الدار الى مالكها أو ورثته. 

قلت: وإذا قال له: أسكنتك داري مّدة حياتك، 

فمات الشخص المالك قبل الساكن؟

أجاب أبي: لم يجز للورثة إخراج الساكن حّتى 

يموت، فاذا مات عادت الدار للورثة. 

إعارة  المسجد  لمتولي  يجوز  هل  ألبي:  قلت 

مناسبة  أو  لعرس  عليه  الموقوف  المسجد  فراش 

أخرى؟

يجوز  ال  مخصوصًا  وقفًا  كونه  مع  أبي:  قال 

االنتفاع به في غير ذلك الوقف. 

لمال  محتاج  غير  المسجد  كان  إذا  ألبي:  قلت 

وقِّف عليه بخصوصه، هل يجوز ترميم مسجد آخر 

به؟

ماله  عن  غنًى  في  المسجد  كان  اذا  أبي:  أجاب 

اآلن، وفي المستقبل القريب، ولم يتيّسر حفظ هذا 

المال واّدخاره الى حين ااِلحتياج إليه، صرف فيما 

سائر  تاِّمين  من  الواقف  مقصود  الى  األقرب  هو 

احتياجات المسجد الموقوف عليه ذلك المال، أو 

ترميم مسجد آخر.

عناقيد
 املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني
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يف هلللذه السلللنني األخرة، ملللع التطور 
بطريقة  احليلللاة  تطلللورت  التكنولوجلللي، 
بفعل  قرية صغلللرة،  العامل  رسيعة، وصلللار 
النتيجة  التواصل الكثرة، فكانلللت  مواقلللع 
والوظيفية  االجتامعيلللة  العاقلللات  كثلللرة 
اإلجيابيلللة والسللللبية، وقد يغفل اإلنسلللان 
يف هذه األجلللواء، فيقع يف بعلللض املحاذير 
الرعية يف أقواله وسللللوكه ملللع اآلخرين.

وأكثر ملللا يغفل عنه اإلنسلللان من تلك 
من  وهو  اآلخريلللن،  اغتيلللاب  املحاذيلللر، 
تعاىل عنها  التي هنلللى ال  الكبلللرة  الذنوب 
بنهي رصيلللح، فقلللال تعلللاىل: )َواَل َيْغَتب 

ْعُضُكلللم َبْعًضا( احلجلللرات: 12 بَّ
املؤمن  بِذكلللر  الغيبة رشعلللًا  وتتحقلللق 
حلللال غيابللله بلللام فيه ومملللا يكرهللله من 
ُخُلِقه، مما  أو  ِخلَقتللله  املوجودة يف  األوصاف 
تكون  وقد  ولشلللأهنومكانته،  له  تنقيصًا  ُيَعدُّ 

الغيبــــــة

أي بني

الغيبلللة بالكام، أو الكتابة، أو اإلشلللارة، أو 
. ها غيلللر

حممد  بلللن  جعفر  اإلملللام  علللن  وُرِوَي 
الصلللادق )Q( أنللله َقلللاَل: ) َمْن َقلللاَل يِف 
ُمْؤِملللٍن َما َرَأْتلللُه َعْينَاُه وَسلللِمَعْتُه ُأُذَناُه، َفُهَو 
ِذيَن  الَّ :﴿إِنَّ  وَجللللَّ َعزَّ  الَُّ  َقلللاَل  ِذيَن  الَّ ِمَن 
آَمنُوا  ِذيَن  الَّ يِف  اْلَفاِحَشلللُة  َتِشللليَع  َأن  حُيِبُّوَن 
ْنَيا َواآْلِخلللَرِة َوالَُّ  هَلُْم َعلللَذاٌب َألِيلللٌم يِف الدُّ
الكايف،  النلللور: 19(  َتْعَلُملللوَن﴾  اَل  َوَأنُتْم  َيْعَللللُم 

ص357.             الكلينلللي:ج2، 

أيضًا  كبرة  ومفاسلللده  كبر،  ذنب  الغيبة 
الِ  َرُسلللوُل  فقد وردعن  الديار واآلخرة،  يف 
امْلُْسلللِلِم  ُجِل  ُع يِف ِديِن الرَّ )O(: )اْلِغيَبُة َأرْسَ
ج2،  الكليني:  الشللليخ  الكايف،  َجْوفِلللِه(  يِف  اأْلَِكَلِة  ِمَن 

ص356

َو يف وصيتللله )O( أليب ذر:)َيلللا َأَبا َذرٍّ 
َنا(. اَك َو اْلِغيَبلللَة، َفإِنَّ اْلِغيَبَة َأَشلللدُّ ِمَن الزِّ إِيَّ
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ُقْلُت : َو مِلَ َذاَك َيا َرُسوَل الِ ؟
ُجَل َيْزيِن َفَيُتلللوُب إىَِل الِ ،  َقلللاَل : أِلَنَّ الرَّ
َفَيُتلللوُب الِ َعَلْيلللِه ، َو اْلِغيَبلللُة اَل ُتْغَفُر َحتَّى 

َيْغِفَرَهلللا َصاِحُبَها  .
َيا َأَبا َذرٍّ : ِسلللَباُب امْلُْسلللِلِم ُفُسلللوٌق ، َو 
ِقَتاُلُه ُكْفٌر ، َو َأْكُل حَلِْملللِه ِمْن َمَعاِص اِل ، َو 

ُحْرَملللُة َمالِِه َكُحْرَملللِة َدِمِه  .
ُقْلُت : َيا َرُسوَل اِل َو َما اْلِغيَبُة ؟

َقاَل : ِذْكُرَك َأَخاَك باَِم َيْكَرُه  .
ِذي  ُقْلُت : َيا َرُسلللوَل الِ َفلللإِْن َكاَن فِيِه الَّ

؟ بِِه  ُيْذَكُر 
َقاَل : )اْعَللللْم َأنََّك إَِذا َذَكْرَتلللُه باَِم ُهَو فِيِه 
َفَقِد اْغَتْبَتلللُه ، َو إَِذا َذَكْرَتُه باَِم َلْيلللَس فِيِه َفَقْد 

تَُّه ( وسلللائل الشللليعة، احلر العاميل: ج12، ص280 هَبَ
إىل  وأبناءنلللا  نرشلللد شلللبابنا  ونحلللن 
فرّبام  اخلطلللرة،  املسلللألة  هللللذه  االلتفات 
والرياضية  احلزبيلللة  االجتاهلللات  تكلللون 
خصبة  أرضًا  واخلاصلللة  العامة  والصداقات 
هللللذه املعصية لتعلللّدد الدواعي الشللليطانية 
ذكَره،  يكرهون  وبام  بسلللوء،  اآلخرين  لذكر 
وليس ملللن الصحيح أن ينتلللر هذا الذنب 
به  ويستهان  بسلللهولة،  املسللللم  املجتمع  يف 
َأِمِر  ُرِوَي َعلللْن  مع أن عقوبته كبلللرة، فقد 
امْلُْؤِمنِلللنَي َعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالِلللٍب )Q( أنُه َقاَل : 
 هَنَى َرُسلللوُل ال ) O ( َعِن اْلِغيَبِة ، َو َقاَل :

،َو  َصْوُمُه  َبَطلللَل  ُمْسلللِلاًم  اْمَرًأ  اْغَتاَب  َمِن   (  

ُنِقَض ُوُضلللوُؤُه ، َو َجاَء َيلللْوَم اْلِقَياَمِة َتُفوُح 
يَفلللِة ، َيَتَأذَّى  ِمْن فِيلللِه َراِئَحٌة َأْنَتلللُن ِمَن اجْلِ
هِبَا َأْهلللُل امْلَْوِقِف ، َفإِْن َماَت َقْبلللَل َأْن َيُتوَب 
َم ال َعلللزَّ َو َجلَّ ( من  َماَت ُمْسلللَتِحاًّ ملَِا َحرَّ

ال حيرضه الفقيه، الشللليخ الصلللدوق: ج4،ص15
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واأليدولوجيلات  واألفلكار  الثقافلات  تعلّدد 
االجتماعيلة، والتأثيلر والتأثلر فيملا بينهلا فلي هلذا 
العقلد األخير، َطَفْت عللى واقعنا االجتماعي أفكار 
جديلدة، جرفها إلينا سليل التطلور التكنولوجي في 
تكلون هلذه  اإلعلام واالتصلال، ورّبملا  وسلائل 
األفلكار ال توافلق الثقافة اإلسلامية، لكنّها أخذت 

مكانهلا فلي عقول شلريحة واسلعة ملن الناس.
الملرأة  واقلع  تخلّص  األفلكار  هلذه  بعلض 
فلي المجتملع اإلسلامي، وباللذات ربلة البيلت، 
حيلث  أصبحلت النسلاء اليلوم تربلط بيلن الثقافلة 
وبيلن الشلهادة الجامعيةوالعملل، فالتلي ليلس لها 
وظيفلة تسلعى للحصلول عليهلا ببلذل الكثيلر، ال 
لحاجلة لهلا فيهلا دائملًا، بل تسلعى البعلض لذلك 
لتتخللص ملن عنوان ربلة البيلت، الذي هلو عنوان 
سللبي بالنسلبة لهلا، يزلزل شلخصيتها، ولم يسلتند 
ذللك إلى شليء مقبلول، غير ما تسلمعه ملن طبيعة 
األجلواء فلي بيئة العملل، وأن الوظيفة هلي الطريق 

الوحيلد لمسلألة )إثبلات اللذات(
وال نعللم لملاذا ينحصلر ملا يسلمى بلل )إثبلات 

الوظيفلة!!! بطريلق  اللذات(، 

إن تحقيلق اللذات عنلد اإلنسلان - رجلًا كان 
إخلاص  فلي  يكلون  عندملا  يحصلل   - املرأة  أو 
وطاعلة للله تعاللى، وهلذا هلو الميلزان الصحيلح 
والعملل  اإليملان  قلرن  تعاللى  واللله  للمنافسلة، 
عللى  تشلتمل  وهلي  الطيبلة،  بالحيلاة  الصاللح 
قلال  أخلرى،  إنسلانية  وأملور  اللذات  تحقيلق 
ُأنَثلٰى  َأْو  َذَكلٍر  لن  مِّ َصالًِحلا  َعِملَل  َملْن  تعاللى:) 
َوَلنَْجِزَينَُّهلْم  َطيَِّبلًة  َحَيلاًة  َفَلنُْحِيَينَّلُه  ُمْؤِملٌن  َوُهلَو 
97 َيْعَمُلوَن(النحلل  َكاُنلوا  َملا  بَِأْحَسلِن   َأْجَرُهلم 

إذًا الحيلاة الطيبة التلي تجد فيها الملرأة ذاتها ترتبط 
بالعملل الصاللح، سلواء كانلت مرتبطلة بوظيفة أو 
عملل بمشلروع خلاص، أو ال تعملل أصلًا، بلل 
أطفالهلا،  وتربيلة  بيتهلا،  إلدارة  نفسلها  سلّخرت 
والعنايلة بزوجهلا بالكلم أو الكيف الذي ال تسلمح 

الموظفة. بله ظلروف 
إذًا ال عاقلة طرديلة وال عكسلية بيلن الوظيفلة 
وثقافلة الملرأة، وإنما المنلاط على طبيعلة االرتباط 
بالخاللق جلل وعلا، وهلذا االرتبلاط هلو اللذي 
فلي  ومنزلتهلا  وسللوكها  الملرأة  شلخصية  يرسلم 

الدنيلا واآلخلرة.

القوارير

ربة البيت عنواٌن أصيل
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إطللارات  أول  )ميشللان(  رشكللة  صّممللْت 
مفرغللة مللن اهلللواء، وعضويللة، وقابلللة للشللحن، 
وُيَعللدُّ هللذا االبتللكار مللن أنجللح االبتللكارات 
هللذا العللام. وبحسللب رشكللة ميشللان، فللإن 
التطللور الللذي أصللاب عللامل السلليارات، واالجتللاه 
نحللو القيللادة الذكيللة، حتللم عللى الركللة وضللع 
خمطللط مسللتقبيل لإلطللارات يتامشللى مللع هللذا 
النللوع مللن السلليارات، ولللذا جللاء تصميللم 
اإلطللار ذكيللًا، وخمتلفللًا عللن اإلطللارات املألوفللة

إطارات مفّرغة من اهلواء

ــرطان بـــ 10  ــا الس ــد خالي ــم يرص قل
ــط ــوانٍ فق ث

قللام فريللق مللن العلللامء واملهندسللني مللن جامعللة 
املتحللدة  الواليللات  يف  أوسللتن  يف  تكسللاس 
القلللم  بحجللم  مسللار  بتطويللر  األمريكيللة، 
 MasSpeالعللادي وُسللّمي باسللم قلللم ماسللبيك
Pen وسللوف يتللم تقديللم اخرتاعهللم هللذا يف جملللة 

علللوم الطللب االنتقللايل.
دّقة تصل إىل حوايل 96 يف املئة

تعمللل هللذه األداة خللال العمليللة اجلراحيللة عللى 
حتديللد األنسللجة الرطانيللة خللال 10 ثللواٍن 
فقللط. ومللن أجللل اسللتعامهلا، عللى اجلللّراح أن 
حيافللظ ببسللاطة عللى رأس قلللم االختبللار هللذا 
مرّكللًزا عللى أنسللجة املريللض، حيللث يطلللق 
قطللرة مللن املللاء السللتخراج اجلزيئللات مللن 
خايللا املريللض، ويتللّم توجيلله هللذه اجلزيئللات 
إىل مطيللاف الكتلللة، الللذي حيللدد بللدوره وجللود 
اخلايللا الرطانيللة مللن عدملله. وبنللاًء عليلله 
يكللون لللدى اجلراحللني معلومللات دقيقللة حللول 
األنسللجة التللي جيللب إزالتهللا والتخلللص منهللا، 

وتلللك التللي جيللب إبقاؤهللا واحلفللاظ عليهللا.
ومللن أجللل اختبللار تقنيتهللم اجلديللدة هللذه، قللام 
الباحثللون بفحللص األنسللجة لللدى 253 مريًضللا 
كانللوا يعانللون رسطللان الرئللة واملبايللض، والغللدة 
الدرقيللة، والثللدي. واسللتغرق القلللم حللوايل 10 
ثللوان إلعطللاء النتائللج، وبدقللة تصللل إىل نسللبة 
96 يف املائللة. كللام قامللوا باختبللار القلللم ماسللبيك
MasSpec Pen عللى الفئللران احلّيللة التللي تعللاين 

أوراًمللا، وأثبتللوا أّن القلللم قللادر عللى حتديللد 
وجللود الرطللان مللن دون املسللاس باألنسللجة 

السللليمة.
ُيذكللر أّن الفريللق ينللوي البللدء باختبللار هللذه 
التقنيللة اجلراحيللة اجلديللدة هللذا العللام 2018

طب وتكنولوجيا
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ولو زدتنا لزدناك
ـــاس،  ـــا الن ـــر: )أيه ـــى المنب ـــًا عل ـــة يوم ـــال معاوي ق
ــه  ــال لنبيـ ــالث؛ فقـ ــًا بثـ ــل قريشـ ـ ــه فضَّ إن الّلـ
ـــعراء :  ـــَن ﴾ الش ـــيَرَتَك اْلَْقَربِي ـــِذْر َعِش )ص( : ﴿ َوَأْن
ـــُه  ـــال: ﴿ َوإِنَّ ـــون، وق ـــيرته القرب ـــن عش 214، ونح

ــن  ــرف : 44[،ونحـ ــَك ﴾]الزخـ ــَك َولَِقْوِمـ ــٌر َلـ َلِذْكـ
يـــاَلِف ُقَرْيـــٍش * إِياَلفِِهـــْم  قومـــه، وقـــال: ﴿ إِلِ

﴾قريـــش : 1-2،ونحـــن قريـــش.
ـــلِك  ـــى ِرْس ـــار: عل ـــن النص ـــل م ـــه رج ـــال ل فق
َب  ـــذَّ ـــول: ﴿َوَك ـــى يق ـــه تعال ـــإن الل ـــة؛ ف ـــا معاوي ي
ــم  ــام : 66،وأنتـ ﴾ النعـ ــقُّ ــَو اْلَحـ ــَك َوُهـ ــِه َقْوُمـ بِـ
ــَم  ــُن َمْرَيـ ــِرَب اْبـ ــا ُضـ ـ ــال: ﴿ َوَلمَّ ــه، وقـ قوُمـ
ــرف :  وَن ﴾الزخـ ــدُّ ــُه َيِصـ ــَك ِمنْـ ــاًل إَِذا َقْوُمـ َمَثـ
ـــا  ـــوُل َي ُس ـــاَل الرَّ ـــال: ﴿ َوَق ـــه، وق ـــم قوم 57 ،وأنت
َربِّ إِنَّ َقْوِمـــي اتََّخـــُذوا َهـــَذا اْلُقـــْرَآَن َمْهُجـــوًرا 
ــالث،  ــالث بثـ ــه، ثـ ــم قومـ ــان : 30،)وأنتـ ﴾الفرقـ
ولـــو زدتنـــا لزدنـــاك ..؛ فأفحمـــه(. العقـــد الفريـــد، 

ابـــن عبـــد ربـــه الندلســـي، ج1، ص471

ظلوم ... غشوم
قـــال طـــاووس: بينـــا أنـــا بمكـــة، بعـــث إلـــيَّ 
ـــى  ـــي عل ـــه، وأتكأن ـــى جنب ـــني إل ـــاج فأجلس الحج
وســـادة، إذ ســـمع ُمَلبِّيـــًا يلبـــي حـــول البيـــت 

رافعـــًا صوتـــه بالتلبية،فقـــال: علـــيَّ بالرجـــل.

مساحة ود

فُأتي به، فقال: ممن الرجل؟
قال: من المسلمين.

قال الحجاج: ليس عن اإلسالم سألُت.
قال: فعمَّ سألت؟

قال: سألتك عن البلد.
قال: من أهل اليمن.

قـــال الحجـــاج: كيـــف تركـــت محمـــد بـــن 
يوســـف؟ يريـــد أخـــاه.

قـــال: تركتـــه عظيمـــًا، جســـيمًا، لبَّاســـًا، 
جـــًا. اجـــًا، ولَّ ابـــًا، َخرَّ َركَّ

قال الحجاج: ليس عن هذا سألتك.
قال: َفَعمَّ سألَت؟

قال: سألتك عن سيرته.
قـــال الرجـــل: تركتـــه ظلومـــًا، غشـــومًا، 

مطيعـــًا للمخلـــوق، عاصيـــًا للخالـــق.
فقـــال لـــه الحجـــاج: مـــا حملـــك علـــى أن 
تتكلـــم بهـــذا الـــكالم وأنـــت تعلـــم مكانـــه 

منـــي؟
ــز  ــك أعـ ــه منـ ــراه بمكانـ ــل: أتـ ــال الرجـ قـ
منـــي بمكانـــي مـــن اللـــه، وأنـــا وافـــٌد بيتـــه، 

ــه؟ ــاٍض دينـ ــه، وقـ ــّدق نبيـ ومصـ
قـــال: فســـكت الحجـــاج فمـــا أجـــاب إليـــه 

جوابـــًا
حياة الحيوان الكبرى، للدميري: ج1، ص456.
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