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قضية ورأي

املساواة هل هو مبدأ صحيح؟
اجلـواب على هـذا السـؤال يتوقف على معرفة
معـاين املسـاواة التـي يفهمهـا املجتمـع ،والـذي
يظهر أن املجتمع يسـلك مسـلكني يرسـم هبام معنى
املساواة:
األول :يـرى أن املسـاواة قائمـة على
املسـلك َّ
إزالـة ِّ
فـرق بينهـم
كل الفـوارق بين النَّـاسَ ،فلا ُي ِّ
ـميت
وس ِّ
ديـن ،وال رشع ،وال قانـون ،وال جنـسُ ،
باملسـاواة املطلقـة ،ويعتربهـا مـن معطيـات العدالة
دائ ًام .
املسـلك الثـاين :ال خيتلـف هـذا املسـلك عـن
األول يف مفهـوم املسـاواة إال أنـه ال يعتربهـا صفـة
عادلـة دائ ً
ما ،فهـي قابلة لالسـتثناء عندمـا ال تكون
مصلحـة يف املامثلـة واملشـاهبة املطلقـة ،فشرط
املسـاواة الصحيحـة عىل هـذا املسـلك أن ال ختالف
مبـدأ العـدل ،وال يرتتـب عليهـا ظلـم ،وإال فلا
تكـون مـن املبـادئ الصحيحـة النافعـة.
البـاب على مرصاعيـه،
َـح
َ
املسـلك األول َفت َ
فاملسـاواة عنـده تعنـي ،التَّشـابه والتَّسـاوي بين
األشـياء واملخلوقـات ،يف احلقـوق والواجبـات،
وهـي يف نفـس الوقـت ليسـت جائـزة للمحسـن
وال عقوبـة للمسيء ،بـل هـي مبـدأ يؤمـن بـه
بغـض النظـر عـن األطـراف وامتيازاهتم،
أصحابـه ّ
فيأخـذ املو ّظـف الكبير ما يأخـذه الصغير وهكذا،

واملسـاواة هنـا تعبـث بحقـوق النـاس وتبخـس
الكثير مـن املسـتحقات ،وال تكـون قريبـة مـن
العـدل أبـد ًاَّ ،
ألن املسـاواة بين املختل َفين.
ومـن ناحيـة أخـرى فـإن املسـاواة على هـذا
الصحيـة
املسـلك ختالـف الن
َ
ُّصـوص القرآنيـة َّ
الواضحـة التـي متنع هذا املبـدأ بني بعض األشـياء؛
َّ
والذكـر
كاملؤمـن والكافـر ،وال ُّظلمات والنُّـور،
واألنثـى ،ونحوهـا ،قـال تعـاىلَ ( :أ َف َمـ ْن ك َ
َان ُم ْؤ ِمنًا
َان َف ِ
اسـ ًقا الَ َي ْسـت َُو َ
ك ََمـ ْن ك َ
ون) السـجدة ،18 :وقـال
ات)
ـو ُ
(و َمـا َي ْسـت َِوي ْ
سـبحانهَ :
األح َيـا ُء َوالَ األَ ْم َ
ـس َّ
َـر كَاألُ ْن َثـى)
فاطـر ،22 :وقـال سـبحانهَ :
(و َل ْي َ
الذك ُ
آل عمـران.36 :
فاملبـدأ الصحيح الذي ينبغـي أن حيكم املجتمع
هـو مبـدأ العـدل واإلنصـاف ،وكل يأخذ حقـه بنا ًء
على ما يسـتحق ،فاألجـر عىل قدر املشـ ّقة.
وجتـدر اإلشـارة إىل أن الذين يتّجهـون إىل مبدأ
املسـاواة املطلقـة ،أكثرهم مـن أتباع الفكـر احلداثي
الـذي ينظـر إىل الديـن أنـه برنامـج قديـم ال تتالئم
أحكامـه مـع العرص احلـارض ،وركّزوا عىل املسـاواة
املطلقـة بين الرجـل واملـرأة ،كوهنـا منفـذ ًا لنقـد
األحـكام الدينيـة إلحيـاء بعـض األفـكار اجلديدة،
التـي ال تتوافـق مع األخلاق واآلداب اإلسلامية.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )44لشهر ربيع اآلخر سنة 1441هـ
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قطاف

السيدة املعصومةP
فداها أبوها
ر ِوي َع ِن االمام الص ِ
اد ِق (َ )Qأ َّن ُه َق َال  ( :إِ َّن لِ َحرم ًا َو ُه َو م َّك ُة َ ،أ َل إِ َّن لِرس ِ
ول الِ َح َرم ًا َو ُه َو
َّ
ُ َ
َ ُ
َ
َ
الص ِغ َري ُة َ ،أ َل إِ َّن لِ ْل َجن َِّة َث َمنِ َي َة
ا َْل ِدينَ ُة َ ،أ َل َو إِ َّن ِلَ ِم ِري ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ني َح َرم ًا َو ُه َو ا ْلكُو َف ُة َ ،أ َل َو إِ َّن ُق َّم ا ْلكُو َف ُة َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ ْب َو ٍ
وسى َ ،و تُدْ َخ ُل بِ َش َفا َعتِ َها
اس ُم َها َفاط َم ُة بِن ُْت ُم َ
اب َث َل َث ٌة من َْها إِ َل ُق َّم ُت ْق َب ُض ف َيها ا ْم َر َأ ٌة م ْن ُو ْلدي ْ
النَّ َة بِ َأ ْ َ ِ
ِ ِ
جع ِه ْم ) بحار األنوار ،الشيخ املجليس :ج ،57ص228
شي َعتي ْ َ

سميت باملعصومة لورعها وتقواها ،عاشت هذه السيدة اجلليلة وهي تكتسب الفضائل واملكارم،

من إمامني معصومني ،أبيها اإلمام الكاظم ( )Qوأخيها اإلمام الرضا ( ،)Qوأمها «نجمة» تلك املرأة
الصاحلة املؤمنة التي اكتسبت الدين واألخالق من اإلمام الصادق (.)Q

تلميذة هي املعصومة( ،)Pكل يوم تزداد عل ًام وفض ً
ال من والدها وأخيها املعصومني ( )Kومن

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 ( )Qيف حقها ،عندما أتى مجع من الشيعة إىل املدينة ليسألوه عن

أمور دينهم ،ولكنه ( )Qكان مسافر ًا ،ومعه ولده اإلمام الرضا ( ،)Qفاغتم اجلمع ،ألهنم مل جيدوا
حجة اهلل ليجيب مسائلهم ،واضطروا للتفكري بالرجوع إىل بلدهم ،وعندما رأت السيدة املعصومة

( )Pحزن هؤالء النفر أخذت منهم أسئلتهم التي كانت مكتوبة ،وأجابت عليها ،وعندئذ تبدل حزن
اجلامعة بفرح شديد ورجعوا ـ مع ظفرهم بجواب مسائلهم ـ إىل ديارهم راجحني مفلحني .ولكنهم يف

الطريق ويف خارج املدينة التقوا باإلمام الكاظم ( )Qوحدثوه بام جرى عليهم ،وبعد ما رأى اإلمام ()Q
جواب ابنته عىل تلك املسائل أثنى عىل ابنته بعبارة خمترصة قائال« :فداها أبوها».
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قراءة في كتاب

جدل ّية اإلحلاد والدين

مؤلف هذا الكتاب هو الشيخ عيل بن مدن بن حممد بن عيل
بن حسن آل حمسنُ ،ولد عام 1377هـ يف مدينة (سيهات) من
مدن حمافظة القطيف ،نشأ فيها ،ثم التحق باملدارس احلكومية
وبعد إهناء املراحل الدراسية الثالثة والتخرج من الثانوية التحق
باجلامعة لدراسة الطب ،ولكنه تركها عام  1398للهجرة لطلب
العلوم الدينية.
درس يف مدينة قم املقدمات والسطوح عىل ثلة من األساتذة هناك.
ثم هاجر إىل النجف األرشف مطلع عام 1416هـ وحرض البحث
اخلارج عند فقهائها وعلامئها البارزين مثل آية اهلل الشيخ حممد
إسحاق الفياض والشيخ املريزا عيل الغروي التربيزي.
صدر للمؤلف قبل أشهر كتاب (جدليةاإلحلاد والدين) طبع يف
مدينة قم املقدسة ،دار زين العابدين.
تضمن إثارات يف خمتلف املسائل
يقع الكتاب يف جملد واحد،
ّ
العقائدية والفكرية،
منها :إثارات ضد األديان عامة واإلسالم خاصة ،مثل :ما هي
حاجة اإلنسان للدين؟ وهل اإلسالم انترش بالسيف؟
ومنها :إثارات حول خلق األمراض والكواكب وغريها ،مثل:
ملاذا ال يدفع اهلل األمراض والباليا والظلم عن اخللق؟ وملاذا خلق
اهلل هذا الكون الواسع؟ ما هي فائدة خلق حيوانات ال حيتاج
إليها اإلنسان؟ وما هي العلة من خلق الفريوسات؟ وما هي
مربرات إنزال العذاب عىل األطفال واحليوانات؟ ومربرات إنزال
العذاب األبدي عىل ذنب مؤقت يف الدنيا ،وهل نجح الشيطان
يف مهمته يف األرض؟ وماذا يستفيد الرب من تعذيب خلقه؟
إضافة إىل الشبهات التي أجاب عليها يف الكتاب ،تلك التي يكثر
طرحها يف وسائل التواصل وترديدها هبدف التأثري عىل الشباب
ُ
املسلم بغرض تشكيكهم يف عقيدهتم.
هذا الكتاب فيه رد عىل  50شبهة 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 كالم اهلل؟
حمرف ومزور باألدلة
تبي أن اإلنجيل ّ
وفيه ذكرت مباحث مهمة ّ
القطعية الوافية.

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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التنمية البشرية

تأثير أفالم
الكرتون ىلع الطفل!
يف العقدين األخريين من هذا القرن،

واحلروب واألسلحة ،فإهنا برامج تغتال العامل

الربيء للطفل ،وتضعنا يف النتيجة أمام جيل

غيت طريقة
قامت ثورة تكنولوجية هائلةّ ،
احلياة اإلنسانية ،رجاال ونساء ،وأطفاالً،

التمرد طريقة
يتقبل ثقافة العنف ،ويتّخذ من ّ

والتلفاز ،األمر الذي يستدعي وضع ضوابط

أ ّما بالنسبة للجهة املقابلة ،فإن بعض

خصوص ًا يف عامل اإلعالم املرئي يف برامج النت للتخ ّلص من بعض املشكالت االجتامعية.

تضمن بقدر ما احلفاظ عىل الثوابت الدينية املحطات ُّ
تبث برامج أطفال توجيهية تربوية،

واالجتامعية للمجتمع املسلم.
وبالنسبة

لألطفال

ّ
فإن

وتنتمي إىل منظومة أخالقية واسرتاتيجية

املح ّطات تربوية ،حتدّ د هلا أهداف ًا تتالءم مع واقع

الفضائية ّ
تبث عرب شاشات التلفاز العرشات املجتمعات اإلسالمية ،فتهدف براجمها إىل
من برامج األطفال املختلفة ،كاملسابقات،

تفعيل تنمية مهارات الطفل ،لكننا أمام عدد

من برامج الطفولة الكثرية ،التي يمتد ب ّثها

البث السلبي.

وأفالم الكرتون ،وأفالم الطفولة ،وغريها قليل جد ًا منها ،مقارنة ببقية القنوات ذات
عىل مدار الساعة ،دون توقف ،ومن الواضح

وعىل أي حال فامدامت برامج األطفال

وختتلف هذه األهداف باختالف الثقافة التي

تأسيس شخصيته وميوله واجتاهه يف املستقبل،

أفكار ًا سلبية ،خصوص ًا برامج وافالم العنف

الربامج ،لإلطمئنان من عدم تأثريها السلبي

ّ
أن تلك الربامج هلا أهداف تسعى لتحقيقها ،مت ّثل عامل ًا مه ًام للطفل ومصدر ًا من مصادر

تأسست املح ّطة حتت ظ ّلها ،ونسبة منها ّ
تبث فال بد لألبوين من وضع ضوابط متابعة هذه
ّ
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عىل تنمية أطفاهلم ،وإبعاد خطرها عن

ثاني ًا :أن املشاهدة املستمرة للتلفاز

املخاطر املحتملة التي تؤثر عىل الطفل الذي

االنشطة الرتفيهية االخرى مثل اللعب مع

املأمونة منها  -دون توجيه ورقابة ،بحسب

ثالث ًا :أن قضاء ساعات طويلة يف

صحتهم النفسية واجلسدية ،وسنذكر أهم

ُيكثر من مشاهدة (افالم الكرتون) حتى
تقارير بعض املؤسسات املختصة:

اوالً :تشري بعض الدراسات إىل وجود

صلة بني مشاهدة األطفال التلفاز وبني تأخر

تطور اللغة لدهيم ،إذ يكون تع ّلم الكالم
ببطء أكثر ،وذلك بسبب أن التلفاز يق ّلل

من وقت املحادثة بني األطفال ،والبالغني،
وقد أثبتت باحثة يف جمال اكتساب اللغة

(باتريسيا كول) من خالل بعض التجارب،
بأن األطفال الذين يشاهدون الربامج
التلفازية ويستمعون إليها فقط ،يواجهون

صعوبة يف تع ّلم التحدّ ث والكالم ،فاألطفال
يستفيدون من التفاعل االجتامعي لتطوير

اللغة لدهيم ،كام وتشري األبحاث بأن املحادثة
هلا تأثري إجيايب أقوى لتطوير اللغة ،أكثر من
االستامع للقصص ،أو مشاهدة التلفاز ،كام

أن اإلكثار من مشاهدة التلفاز يقتل ملكة
اخليال لدى االطفال ،ويؤدي اىل تفريط

الطفل يف وجبات األكل وعدم االنتظام.

اي من
تؤدي بالطفل اىل عدم امليل اىل ٍّ
االطفال ،واللعب باأللعاب األخرى.

مشاهدة التلفاز يؤدي اىل انعزال الطفل عن

االرسة ،وبالتايل تؤ ّثر عىل شخص ّيته حيث

يكون طفل انعزايل ،إضافة اىل تأثريها عىل
اجلانب البرصي واحلركي والنفيس.

تدن مستوى
رابع ًا :هناك عالقة بني ّ

الدراسة وبني التلفاز ،خصوص ًا من

حيث تأثريها عىل القدرة االستيعابية لدى

االطفال.

خامس ًا :عىل األ ّم أن تراقب ما يشاهد

أطفاهلا من أفالم كرتون وعليها ان حتدد له
ما يراه منذ البداية ،وما يناسب عمره وجيب

ان تبعده عن مشاهده أفالم الكرتون التي

حتتوي عىل العنف ألهنا تؤ ّثر عىل ترصفاته
وجتعله شخص يميل للعنف يف املستقبل.

سادس ًا :إبعاد الطفل عن مشاهدة

أفالم كارتون التي حتتوي عىل افكار
وسلوكيات غري ملتزمة.
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عقيدتي

أداب التعامل مع اإلمام المنتظر
وتواصـــل مـــع إمـــام الزمـــان عـــن طريـــق

جمموعـــة مـــن اآلداب:

 - 1مبايعتـــه :فقـــد ورد يف دعـــاء العهـــد:
(ال َّلهـــم إِ ِّن ُأجـــدِّ د َلـــه ِف صبِيح ِ
ـــة َي ْو ِمـــي َه َ
ـــذا
َ ُ ُ َ َ
ُ َّ
ـــت ِمـــ ْن َأ َّي ِامـــي َع ْهـــد ًا َو َع ْقـــد ًا َو
َو َمـــا ِع ْش ُ
ـــول َعن َْهـــا َو َل َأ ُز ُ
َب ْي َعـــ ًة َلـــ ُه ِف ُعن ُِقـــي َل َأ ُح ُ
ول
َأ َبـــد ًا )
 - 2إظهـــار الشـــوق لرؤيتـــه :فقـــد ع ّل َمنـــا

أهـــل البيـــت ( )Kأن ندعـــو اهلل لرؤيتـــه ففـــي
الرشـــیدَ ة
دعـــاء العهـــد( :ال ّل ُه َّ
ـــم ِأرين ال َّط ْل َعـــة َّ

ـــرة
حلمیـــدَ ة َو َ
أکحـــل ناظـــري بِنَ َظ َ
َو الغـــرة ا َ
ِمنّيإ َل ِ
یـــه منـــي إليـــه)
 - 3الثبـــات عـــى واليتـــه :فعـــن اإلمـــام

الباقـــر ( )Qأنـــه قـــال( :يـــأيت عـــى النـــاس
ُعـــر ُض
َذ
ْ
كـــرت الروايـــات أن أعاملنـــا ت َ

عـــى اإلمـــام صاحـــب الزمـــان ( )فيحـــزن
للســـيئات ،ويفـــرح للحســـنات ،لذلـــك علينـــا
أن ننظـــر يف أعاملنـــا قبـــل أن تصـــل اىل حمـــر

صاحـــب الزمـــان ()؛ مـــن أجـــل أن

يكـــون املؤمـــن باملســـتوى الالئـــق يف حمـــره
املقـــدس ،وال بـــد مـــن إنشـــاء عـــرى ارتبـــاط
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زمـــان يغيـــب عنهـــم إمامهـــم ،طوبـــى للثابتـــن
عـــى أمرنـــا يف ذلـــك الزمـــان ،إن أدنـــى مـــا

يكـــون هلـــم مـــن الثـــواب أن ينـــادي هبـــم

َّ
جـــل جاللـــه فيقـــول :عبيـــدي
البـــاري
بـــري وصدّ قتـــم بغيبـــي
وإمائـــي ،آمنتـــم
ّ
فأبـــروا بحســـن الثـــواب منـــي ،أي عبيـــدي
وإمائـــي ،حقـــ ًا منكـــم أتق ّبـــل وعنكـــم أعفـــو

ولكـــم أغفـــر ،وبكـــم أســـقي عبـــادي الغيـــث

وأدفـــع عنهـــم البـــاء ،لوالكـــم ألنزلـــت

عليهـــم عـــذايب) البحـــار :ج، 52ص.145

 - 8القيـــام عنـــد ذكـــر اســـمه :ال

ســـيام عنـــد ذكـــر لفـــظ (القائـــم) فقـــد ورد أنـــه

 - 4االغتـــام والبـــكاء عـــى فراقـــه :ذكـــر اســـمه املبـــارك ( )يف جملـــس اإلمـــام
(واهلل َل َيغي َبـــ َّن الصـــادق  Qفقـــام تعظي ً
ـــا واحرتامـــ ًا لـــه.
عـــن اإلمـــام الصـــادق (َ :)Q
إما ُمكُـــم ِســـنينا ِمـــن َد ِ
هركُـــم  ،و َلت َُم َّح ُصـــ َّن ينظـــر :منتخـــب األثـــر ،لطـــف اهلل الصـــايف :ص.506
مـــات ُ ،قتِ َ
َ
ـــل َ ،ه َل َ
ـــك ،
قـــال :
َحتّـــى ُي
َ
وروي أيضـــ ًا عـــن اإلمـــام الرضـــا ( )Qأنـــه
ـــأي ٍ
واد ســـ َل َك ؟ و َلتَدمعـــن َع َل ِ
ُ
يـــه ُع
يـــون قـــام يف جملســـه بخراســـان عنـــد ذكـــر لفظـــة
بِ َ ِّ
َ َ َّ
َ
ا ُمل ِ
ؤم َ
نـــن) مســـتدرك الوســـائل ،املحـــدّ ث النـــوري :ج ،12القائـــم ووضـــع يـــده عـــى رأســـه الرشيـــف
ص .285

 - 5الدعـــاء لـــه :ال ســـيام دعـــاء الفـــرج
الج ِ
ـــة ْب ِ
ـــم كُـــ ْن لِ َولِ ِّي َ
ـــن
ـــكَّ ُ ْ ،
املشـــهور( :ال َّل ُه َّ
ال َس ِ
ـــن).....
َْ

وســـهل
عجـــل فرجـــه
ّ
وقـــال( :اللهـــم ّ
خمرجه)املصـــدر الســـابق.

 - 9الصـــاة عليـــه :ورد يف مصبـــاح الزائـــر

ِّ
صـــل عليـــه صـــاة تظهـــر
ص( :420اللهـــم

 - 6زيارتـــه :ال ســـيام زيـــارةآل ياســـن هبـــا حجتـــه وتوضـــح هبـــا هبجتـــه وترفـــع هبـــا

الـــواردة عنـــه ( )حيـــث يعلمنـــا فيهـــا درجتـــه وتؤيـــد هبـــا ســـلطانه وتعظـــم هبـــا برهانـــه
(الس َ
ـــا ُم
ّ
وتعـــز
وتعـــي هبـــا بنيانـــه،
وتـــرف هبـــا مكانـــه،
ُّ
كيـــف نشـــعر بحضـــوره فنقـــولَّ :
ِّ
الس َ
ـــا ُم َع َل َ
َع َل َ
يـــك ِح َ
يـــك ِح َ
ـــن هبـــا نـــره ،وترفـــع هبـــا قـــدره ،وتســـمي هبـــا
ـــن َت ُقـــو ُمَّ ،
الس َ
ـــا ُم َع َل َ
َقـــر ُأ َو ُت َب ِّ ُ
يـــك ِح َ
ـــن ،ذكـــره ،وتظهـــر هبـــا كلمتـــه ،وتك ّثـــر هبـــا
ـــن ت َ
تَق ُعـــدُ َّ ،
الس َ
ـــا ُم َع َل َ
ـــن ت َُص ِّ
ـــي َوتَقن ُ
يـــك ِح َ
وتعـــز هبـــا دعوتـــه ،وتزيـــده هبـــا
ُـــت ،نرصتـــه،
ُّ
َّ
الس َ
ـــا ُم َع َل َ
َســـجدُ )
َـــع َوت
يـــك ِح َ
إكرامـــ ًا ،وجتعلـــه للمتّقـــن هبـــا إمامـــ ًا ،وتبلغـــه
ُ
ـــن تَرك ُ
َّ
-7
التوســـل بـــه إىل اهلل ســـبحانه :ســـواء منـــا حتيـــة وســـام ًا).
ّ

يف أمـــور احليـــاة الدنيـــا أو يف أمـــور اآلخـــرة.

 - 10التصـــدّ ق عنـــه :فقـــد ورد يف دعـــاء

وقـــد ورد توســـل باإلمـــام صاحـــب العـــر التصـــدّ ق حـــن الســـفر( :اللهـــم إن هـــذه لـــك
ـــم ِّإن َأ ْس َ
ـــأ ُل َك بِ َح ِّ
ـــق ومنـــك وهـــي صدقـــة عـــن موالنـــا حممـــد
والزمـــان ( :ال ّل ُه َّ
ِ
ِ
صاح ِ
ـــك َو ُح َّجتِ َ
َولِ ِّي َ
الز
ـــك
ـــب َّ
مـــان ( )عجـــل اهلل فرجـــه ،وصـــل عليـــه بـــن أســـفاره
ِ
إِالّ َأ َعنْتَنِـــي بِ ِ
ـــه َعـــى َجيـــ ِع َأ ُم ِ
ـــوري َو َك َف ْيتَنـــي وحركاتـــه وســـكناته يف ســـاعات ليلـــه وهنـــاره)
بِ ِ
ـــؤ ٍذ َوطـــا ٍغ َوبـــا ٍ
ـــه َم ُؤونَـــ َة ك ُِّل ُم ْ
غ  )........النجـــم الثاقـــب ،النـــوري ،حســـن :ج ،2ص.472
بحـــار األنـــوار ،العالمـــة املجلـــي :ج 94ص.35
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نحن نقص عليك

( َف َل َّما َأ ْسـ َل َم َو َت َّلـ ُه لِ ْل َجبِ ِ
ين َونَا َد ْينَـا ُه َأن َيـا اهلل بـكل وسـيلة ،وكذلـك فعـل الشـيطان عـدو
ِ
الر ْؤ َيـا * إِنَّـا ك ََٰذلِ َ
يـم * َقـدْ َصدَّ ْق َ
ذكـرت
ـك االنسـان مـع سـيدنا ابراهيـم ( )Qفقـد
ْ
ـت ُّ
إِ ْب َراه ُ
ن َْج ِ
ني * إِ َّن َٰه َ
ـو ا ْل َب َ
ـزي ا ُْل ْح ِسـنِ َ
لا ُء ا ُْلبِ ُ
هم بتنفيذ
ـذا َل ُ َ
ين * كتب السير أن سـيدنا إبراهيم (ّ )Qملـا ّ
َو َفدَ ْينَـا ُه بِ ِذ ْب ٍ
ـح َعظِيـ ٍم) سـورة الصافـات )107 - 103( :رؤيـاه اعرتضـه إبليس اللعين يف ثالثـة مواضع،
َبر ليصـدَّ ه وولـده عـن الطاعـة ،فرمـاه سـيدنا
جـاء إسماعيل ( )Qاىل الدنيـا بعـد أن ك ُ

أبـواه ،وأصبـح يروح ويغـدو مع أبيه ،ويسـاعده
يف شـؤون احليـاة ،وكان على ِص َغـر سـنّه حيترم
ومـرت األيـام ،وأراد اهلل تعاىل ْ
أن
والـدَ ه ويطيعهّ ،
يمتحـ َن ابراهيم اخلليل ( )Qامتحانـ ًا صعب ًا ،فقد

وتكـرر االمر ثلاث مرات يف
أمـره بذبـح ولـده،
ّ
ثلاث رؤى ،يؤكـد بعضها بعضـ ًا ،فقـال لولده:
َـي إِ ِّن َأ َر ٰى ِف ا َْلنَـا ِم َأ ِّن َأ ْذ َب ُح َ
ـك َفان ُظ ْر َما َذا
( َيـا ُبن َّ
ـال يـا َأب ِ
ـت ا ْف َع ْـل مـا ت ُْؤمـر سـت ِ
َجدُ ِن
َـر ٰى* َق َ َ َ
َ ُ َ
َ
ت َ
ِ
ن)سـورة الصافـات102 :
الصابِ ِري َ
إِن َشـا َء اهللُ مـ َن َّ
يعترض ،فكان
أطـاع إسماعيل ( )Qوالـدَ ه،ومل
ْ
نبـيّ ،
يعلـم ّ
وحي
وأن الرؤيا التـي رآها ٌ
أن والـدَ ه ّ

إبراهيـم ( )Qباحلجـارة ،يف هـذه األماكـن التـي
يقـوم احلُ ّجاج فيهـا برمـي اجلمرات ،حتـى ِيئ َس
الشـيطان ،فابتعد عن طريقه ،وبـدأ إبراهيم ()Q
ِ
ِ
بنفسـه هلل،
بولـده هلل ،ويضحـي الولـد
يضحـي
ّ
ونجـح ابراهيم
طاعـ ًة ألمـره ،واخالصـ ًا إليامنه،
َ
واسماعيل ( )Kيف هذا االختبار ،فهام يسـتح ّقان

مهما اهلل،
كر ُ
التكريـم مـن اهلل عـز وجل ،وفعلاًّ ،
فأمـر ابراهيـم (ْ )Q
أن يرفـع بنـاء الكعبـة ،بيـت

اهلل احلـرام ،وان يسـاعده ابنـه اسماعيل يف البناء،
ِ
اج َع ْل َأ ْف ِئـدَ ًة ِّم َن الن ِ
الص َ
َّـاس َ ْت ِوي
لا َة َف ْ
يمـوا َّ
( ُيق ُ
إِ َلي ِهـم وار ُز ْقهـم من ال َّثم ِ
ـرات) إبراهيـم.37 :
ْ ْ َ ْ ُ ِّ َ َ َ
ِ
ّ
وجـل ،وبـدأ إبراهيـم فعل ً
ا
عـز
وأمـر مـن اهلل ّ
العبرة مـن القصـة :إن طاعـة اهلل تعـاىل
ٌ
هـم بطاعـة اهلل هـل مقدمـة على كل طاعـة ،مهما كانـت الظـروف
يف التنفيـذ ،لكـ ّن املؤمـن إذا ّ

يرتكـه الشـيطان؟ إنه ال يرتكه بل يدفعه كالكسـل والتضحيـات ،حتـى بـاألرواح ،وقـد رضب
واخلوف والتسـويف وغريها ويرصفـه عن طاعة املجاهـدون منـذ بدايـة اإلسلام أروع أمثلـة
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الطاعة وقدموا أمواهلم وأنفسـهم يف سـبيل إعالء

كلمـة اهلل يف األرض.

نافذة على العالم

اإلسالم في أوغندا
يعترب الدين االسالمي من أقدم األديان انتشار ًا يف أوغندا ،ويرجع اىل عام 1852م ايام امللك (سونا)
عرف
وأسس املسلمون عام 1973م جملس ًا إسالمي ًا ُي َ
الثاين ملك أوغندا ،وهي أكرب قبائل اوغنداّ ،
(باملجلس االعىل للشؤون اإلسالمية) ،انضمت اليه مجيع اهليئات واجلمعيات اإلسالمية ،التي كانت
منترشة يف اوغندا ،وهلذا املجلس
دستوره ونظمه ولوائحه التي تن ّظم العمل يف فروعه املنترشة يف مجيع
ُ
املحافظات.
املذاهب االسالمية يف اوغندا:
أ -املذهب الشافعي :وهو األكثر انتشار ًا يف عموم رشق افريقيا.
ب -مجاعة األغاخان :وهم فرقة من املذهب اإلسامعييل ،دخلوا البالد قادمني من شبه القارة اهلندية،
تفوقهم التعليمي امتلكوا مرافق جتارية يف اوغندا.
ما بني عامي  1920و 1970وبسبب ّ
ج -مجاعة السلفية :دخ َل ْت السلفية أوغندا يف عقد الثامنيات ،وكان انتشارهم بنسية صغرية للغاية،
وجدت انصار ًا نتيجة اجلهود التي بذلتها املنظامت واهليئات العاملية التابعة هلم ،فقد فتحوا
وشيئ ًا فشيئ ًا
ْ
املدارس واملساجدَ  ،باإلضافة اىل أهنم يقيمون االحتفاالت واملهرجانات السنوية ،ويقدمون املنح
َ
الدراسية التباعهم ،لاللتحاق باجلامعات التابعة واخلاصة هبم.
د -مذهب اإلمامية اإلثني عرشيةَ :د َخ َل اتباع املذهب اإلثني عرشيأوغندا يف العقد الثالث من القرن
مت من اهلند ،بعد أن عربت املحيط اهلندي اىل السواحل
احلالني مع اتباع الديانات االخرى التي َق ِد ْ
الرشقية للقارة االفريقية.
كانت اجلالية االثني عرشية يف اوغندا تعد من اكرب اجلاليات الشيعية واغناها يف افريقيا ،وكانت هلم
رت هذه اجلالية مغادرة اوغندا،
مساجد وحسينيات ومدارس وعندما
تزعزعت االوضاع يف اوغنداّ ،قر ْ
ْ
خم ّلفني ورائهم كل ما يملكون ،وقد وضعت املدارس واحلسينيات واملساجد حتت ارشاف املجلس
االسالمي األعىل ،حيث مل يكن آنذاك أحد ًا من املواطنني األوغنديني معتنق ًا للمذهب االثني عرشي
كي يقوموا بحامية هذه املمتلكات ،وبعد مدة من الزمن رجع جمموعة منهم وبدأوا بنشاطات ق ّيمة وقد
اسرتجعت بعض املساجد واحلسينيات هلم.
منقول عن موقع مركز الدراسات العقائدية  -بترصف.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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فقال أبي :نعم يجوز للشخص والجهة ،يكون

الوقف للموقوف عليه إذا وقف شخص ملك ًا له على
اوالده أو جيرانه أو أصدقائه أو غيرهم .

كما أنه ال يكون كذلك ،كما اذا وقف شخص

الوقف
وأنا اؤدي مراسم الزيارة لمراقد األئمة األطهار

( )Kفي النجف األشرف وكربالء المقدّ سة
وغيرها ،الحظت وجود عبارة «وقف» مكتوبة على

بعض المصاحف الكريمة الموضوعة داخل المرقد

الطاهر أو كتب الزيارة ،وعلى ال ّثريات ،وأجهزة

التبريد والمصابيح وغيرها .

كما ُاشاهد ذلك مكتوب ًا على المراوح والمصابيح

في المساجد والحسين ّيات ور ّبما على بعض ّبرادات

ملك ًا له ليكون مسجد ًا مث ً
ال .

وقد ُيع ّين الواقف شخص ًا على الوقف يدبر

ويسمى
شؤونه ويعمل بما ّقرره الواقف من شروط،
ّ

«بالمتو ّلي» .

قلت له :وهل للوقف صيغة محدّ دة؟

قال أبي :ك ّ
ال بل يكفي إنشاؤه بلفظ أو غيره ،فلو

بنى شخص بنا ًء على طراز ما تبنى به المساجد بقصد
كونه مسجد ًا كفى ذلك في صيرورته مسجد ًا .

قلت ألبي :فهمت ،وهل للوقف شروط خاصة؟
قال أبي :نعم ،وسأذكرها لك وهي :

الماء في الشوارع العامة وغيرها ،فسألت أبي عن

1ـ االستمرار والدوام ،فال يصح الوقف اذا حدَّ ده
ٍ
بوقت مع َّين ،اذا وقف إنسان داره على الفقراء
الواقف

يحق ِ
لالنسان أن يوقف األشياء التي
فقالّ :

2ـ أن ال يكون الموقوف عليه نفس الواقف ولو

بشروطه الشرع ّية خرج الشيء الموقوف عن ملك

مث ً
ال كي يدفن فيها حين حلول أجله وموته ،لم يصح

معنى هذه العبارة.

تم الوقف
ذكرتها وأمثالها وفق ضوابط ّ
خاصة ،فاذا َّ

من وقفه وأصبح ماالً ال يوهب وال يورث وال يباع
ٍ
نصت عليها كتب الفقه .
خاصة ّ
إالّ في حاالت ّ
فقلت له :هل يجوز ذلك لشخص معين أم

مختصة بالمساجد وامثالها :
12
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مدّ ة سنة  .فال يصح وقف ًا ألنه غير دائم وال مستمر .

في ضمن اخرين ،فإذا وقف إنسان أرض ًا على نفسه
الوقف .

فقلت ألبي :واذا وقف ِ
االنسان داره على شخص

مع ّين أو أشخاص مع ّينين كأوالده أو أقربائه مثالً؟

عناقيد

املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

قال أبي :صح الوقف بعد قبضهم  .ذلك أن

التصرف فيه .
ورثته ويحق لهم
ّ

الخاصة ال تصح من دون قبض الموقوف
األوقاف
ّ

قلت ألبي :اذا قال المالك لشخص :أسكنتك

الموقوف عليه أو وكيله أو وليه عليها .

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

عليه أو وكيله أو ول ّيه ،ويكفي في القبض استيالء

قلت :وكيف يتم القبض في األوقاف العامة،

ومن يقبضها؟

قال أبي :ال يشترط في األوقاف العامة القبض .

هذه الدار لك وألوالدك؟

مادام الساكن موجود ًا هو وأوالده فاذا ماتوا رجعت
الدار الى مالكها أو ورثته .

قلت :وإذا قال له :أسكنتك داري مدّ ة حياتك،

قلت ألبي :إذا أردت أو أوقف شيئ ًا مدة معينة،

فمات الشخص المالك قبل الساكن؟

قال أبي :ال يصح ألنه يشترط في الوقف الدوام

يموت ،فاذا مات عادت الدار للورثة .

هل يصح ذلك الوقف؟

ِ
واالستمرار ،لكن يسطيع اإلنسان أن «يح ِّبس» ملكه

وال «يوقفه» ...على جهة مع ّينة أو شخص مع ّين ،مدّ ة
ٍ
وحينئذ لم يجز له الرجوع قبل انقضائها،
يحدّ دها،

أجاب أبي :لم يجز للورثة إخراج الساكن حتّى

قلت ألبي :هل يجوز لمتولي المسجد إعارة

فراش المسجد الموقوف عليه لعرس أو مناسبة

أخرى؟

لكن هذا األمر يسمى (حبسا) وليس (وقف ًا) ،فإذا قال

قال أبي :مع كونه وقف ًا مخصوص ًا ال يجوز

بست سيارته على نقل الحجاج عشر
عشر سنينُ ،ح ْ

قلت ألبي :إذا كان المسجد غير محتاج لمال

مالك سيارة مثالً :سيارتي حبيسة على نقل الحجاج

االنتفاع به في غير ذلك الوقف .

سنين .فاذا انتهت المدّ ة المحدّ دة ،عادت سيارته الى

و ِّقف عليه بخصوصه ،هل يجوز ترميم مسجد آخر

قلت ألبي :فإذا مات هذا الشخص قبل اِنقضاء

غنى عن ماله
أجاب أبي :اذا كان المسجد في ً

وضعها السابق .

به؟

المدّ ة المحدّ دة ،فهل تعود سيارته الى ورثته
يتقاسمونها كاِرث؟

يتيسر حفظ هذا
اآلن ،وفي المستقبل القريب ،ولم ّ
المال وادخاره الى حين ِ
االحتياج إليه ،صرف فيما
ّ

على حبسه حتّى تنتهي المدّ ة ،فاذا انتهت عاد الى

احتياجات المسجد الموقوف عليه ذلك المال ،أو

قال أبي :اذا مات الحابس بقي الشيء المحبوس

هو األقرب الى مقصود الواقف من ت ِّامين سائر

ترميم مسجد آخر.
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أي بني

الغيبــــــة

يف هـــذه الســـنني األخرية ،مـــع التطور
التكنولوجـــي ،تطـــورت احليـــاة بطريقة
رسيعة ،وصـــار العامل قرية صغـــرة ،بفعل
مواقـــع التواصل الكثرية ،فكانـــت النتيجة
كثـــرة العالقـــات االجتامعيـــة والوظيفية
اإلجيابيـــة والســـلبية ،وقد يغفل اإلنســـان
يف هذه األجـــواء ،فيقع يف بعـــض املحاذير
الرشعية يف أقواله وســـلوكه مـــع اآلخرين.
وأكثر مـــا يغفل عنه اإلنســـان من تلك
املحاذيـــر ،اغتيـــاب اآلخريـــن ،وهو من
الذنوب الكبـــرة التي هنـــى اهلل تعاىل عنها
(و َل َي ْغتَب
بنهي رصيـــح ،فقـــال تعـــاىلَ :
ضا) احلجـــرات12 :
َّب ْع ُضكُـــم َب ْع ً
وتتحقـــق الغيبة رشعـــ ًا ِ
بذكـــر املؤمن
حـــال غيابـــه بـــا فيه وممـــا يكرهـــه من
األوصاف املوجودة يف ِخل َقتـــه أو ُخ ُل ِقه ،مما
ُي َعدُّ تنقيص ًا له ولشـــأهنومكانته ،وقد تكون
14
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الغيبـــة بالكالم ،أو الكتابة ،أو اإلشـــارة ،أو
غيـــرها.
ور ِو َي عـــن اإلمـــام جعفر بـــن حممد
ُ
الصـــادق ( )Qأنـــه َق َ
ـــالَ ( :م ْن َق َ
ـــال ِف
ـــن ما ر َأتْـــه َعينَاه وس ِ
ِ
ـــم َع ْت ُه ُأ ُذنَا ُهَ ،ف ُه َو
ُ ْ ُ َ
ُم ْؤم ٍ َ َ
وج َّ
ِم َن ا َّل ِذي َن َق َ
ـــل﴿:إِ َّن ا َّل ِذي َن
ـــال اللَُّ َع َّز َ
ون َأن ت َِشـــيع ا ْل َف ِ
ُِ
ي ُّب َ
اح َشـــ ُة ِف ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
َ
ِ
ِ
َل ُ ْم َع َ
ـــر ِة َواللَُّ
ـــذ ٌ
اب َأل ٌ
يـــم ِف الدُّ ْن َيا َو ْالخ َ
َ
ـــون﴾ النـــور )19 :الكايف،
ـــم َو َأنت ُْم َل َت ْع َل ُم
َي ْع َل ُ
الكلينـــي:ج ،2ص.357

الغيبة ذنب كبري ،ومفاســـده كبرية أيض ًا
يف الديار واآلخرة ،فقد وردعن َر ُس ُ
ـــول اهللِ
ِ
ِ
ين الرج ِل ا ُْلس ِ
ـــل ِم
س ُع ِف د ِ َّ ُ
ْ
(( :)Oا ْلغي َب ُة َأ ْ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ج ْوفـــه) الكايف ،الشـــيخ الكليني :ج،2
م َن ْالَك َلة ِف َ
ص356

َو يف وصيتـــه ( )Oأليب ذرَ (:يـــا َأ َبا َذ ٍّر
إِ َّي َ
الزنَا).
اك َو ا ْل ِغي َبـــ َةَ ،فإِ َّن ا ْل ِغي َب َة َأ َشـــدُّ ِم َن ِّ

ُق ْل ُت َ :و ِل َ َذ َ
اك َيا َر ُس َ
ول اهللِ ؟
َق َ ِ
ُـــوب إِ َل اهللِ ،
الر ُج َل َي ْز ِن َف َيت
ُ
ـــال  :لَ َّن َّ
َفيتُـــوب اهللِ َع َلي ِ
ـــه َ ،و ا ْل ِغي َبـــ ُة َل ُت ْغ َف ُر َحتَّى
ْ
ُ
َ
ي ْغ ِفرهـــا ص ِ
اح ُب َها .
َ َ َ
َ
ِ
يا َأبا َذر  :ســـباب ا ُْلس ِ
ٌ
ـــوق َ ،و
ـــل ِم ُف ُس
َ ُ ْ
َ َ ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِقتَا ُل ُه ُك ْف ٌر َ ،و َأك ُْل َلْمـــه م ْن َم َعاص اهللِ َ ،و
حرمـــ ُة مالِ ِه كَحرم ِ
ـــة َد ِم ِه .
ُْ َ
َ
ُْ َ
ِ
ُق ْل ُت َ :يا َر ُس َ
هلل َو َما ا ْلغي َب ُة ؟
ول ا ِ
َق َال ِ :ذك ُْر َك َأ َخ َ
اك بِ َم َيك َْر ُه .
ُق ْل ُت َ :يا َر ُس َ
ـــول اهللِ َفـــإِ ْن ك َ
َان فِ ِيه ا َّل ِذي
ُي ْذك َُر بِ ِه ؟
ـــم َأن ََّك إِ َذا َذك َْرتَـــ ُه بِ َم ُه َو فِ ِيه
َق َال ( :ا ْع َل ْ
ِ
ـــس فِ ِيه َف َقدْ
َف َقد ا ْغ َت ْبتَـــ ُه َ ،و إِ َذا َذك َْر َت ُه بِ َم َل ْي َ

ِ ِ
وح
ن ُِق َض ُو ُض
ُ
ـــو َم ا ْلق َيا َمة َت ُف ُ
ـــوؤ ُه َ ،و َجا َء َي ْ
الي َف ِ
ِمن فِ ِ
يـــه َر ِائ َح ٌة َأ ْنتَـــ ُن ِم َن ِْ
ـــة َ ،يت ََأ َّذى
ْ
ِ
ِ
ات َق ْب َ
ِ َبا َأ ْه ُ
ُوب
ـــل ا َْل ْوقف َ ،فإِ ْن َم َ
ـــل َأ ْن َيت َ
ات مســـت ِ
ج َّل ) من
َح ًّل َلِا َح َّر َم اهلل َع َّ
ـــز َو َ
َم َ ُ ْ
ال حيرضه الفقيه ،الشـــيخ الصـــدوق :ج،4ص15

ب َّت ُه ) وســـائل الشـــيعة ،احلر العاميل :ج ،12ص280
ََ

ونحـــن نرشـــد شـــبابنا وأبناءنـــا إىل
االلتفات هلـــذه املســـألة اخلطـــرة ،فر ّبام
تكـــون االجتاهـــات احلزبيـــة والرياضية
والصداقات العامة واخلاصـــة أرض ًا خصبة
هلـــذه املعصية لتعـــدّ د الدواعي الشـــيطانية
ذكره،
لذكر اآلخرين بســـوء ،وبام يكرهون َ
وليس مـــن الصحيح أن ينتـــر هذا الذنب
يف املجتمع املســـلم بســـهولة ،ويستهان به
مع أن عقوبته كبـــرة ،فقد ُر ِو َي َعـــ ْن َأ ِم ِري
ـــن َع ِ ِّل ْب ِن َأ ِب َطالِ ٍ
ـــب ( )Qأن ُه َق َال :
ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َنَى َر ُس ُ
ـــول اهلل ( َ ) Oع ِن ا ْل ِغي َب ِة َ ،و َق َال :
( م ِن ا ْغتَاب امر ًأ مس ِ
ـــل ًام َب َط َ
،و
ـــل َص ْو ُم ُه َ
َ َْ ُ ْ
َ
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القوارير

ٌ
عنوان أصيل
ربة البيت
تعـدّ د الثقافـات واألفـكار واأليدولوجيـات

إن تحقيـق الـذات عنـد اإلنسـان  -رجل ً
ا كان

العقـد األخيرَ ،ط َف ْت علـى واقعنا االجتماعي أفكار

وطاعـة للـه تعالـى ،وهـذا هـو الميـزان الصحيـح

االجتماعيـة ،والتأثيـر والتأثـر فيمـا بينهـا فـي هـذا
جديـدة ،جرفها إلينا سـيل التطـور التكنولوجي في
وسـائل اإلعلام واالتصـال ،ور ّبمـا تكـون هـذه

األفـكار ال توافـق الثقافة اإلسلامية ،لكنّها أخذت
مكانهـا فـي عقول شـريحة واسـعة مـن الناس.

تخـص واقـع المـرأة
بعـض هـذه األفـكار
ّ

فـي المجتمـع اإلسلامي ،وبالـذات ربـة البيـت،
حيـث أصبحـت النسـاء اليـوم تربـط بيـن الثقافـة
وبيـن الشـهادة الجامعيةوالعمـل ،فالتـي ليـس لها

وظيفـة تسـعى للحصـول عليهـا ببـذل الكثيـر ،ال

لحاجـة لهـا فيهـا دائمـ ًا ،بل تسـعى البعـض لذلك
لتتخلـص مـن عنوان ربـة البيـت ،الذي هـو عنوان

سـلبي بالنسـبة لهـا ،يزلزل شـخصيتها ،ولم يسـتند

ذلـك إلى شـيء مقبـول ،غير ما تسـمعه مـن طبيعة
األجـواء فـي بيئة العمـل ،وأن الوظيفة هـي الطريق
الوحيـد لمسـألة (إثبـات الـذات)

وال نعلـم لمـاذا ينحصـر مـا يسـمى بــ (إثبـات

الـذات) ،بطريـق الوظيفـة!!!
16
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أو امـرأة  -يحصـل عندمـا يكـون فـي إخلاص
للمنافسـة ،واللـه تعالـى قـرن اإليمـان والعمـل

الصالـح بالحيـاة الطيبـة ،وهـي تشـتمل علـى

تحقيـق الـذات وأمـور إنسـانية أخـرى،
تعالـىَ (:مـ ْن َع ِم َـل َصالِ ًحـا ِّمـن َذك ٍ
َـر َأ ْو
ِ
ـم
َو ُه َ
ـو ُم ْؤمـ ٌن َف َلن ُْح ِي َينَّـ ُه َح َيـا ًة َط ِّي َبـ ًة َو َلن َْج ِز َين َُّه ْ
قـال
ـى
ُأن َث ٰ

َأ ْج َر ُهـم بِ َأ ْح َس ِ
ـن َمـا كَانُـوا
إذ ًا الحيـاة الطيبة التـي تجد فيها المـرأة ذاتها ترتبط
َي ْع َم ُل َ
ون)النحـل 97

بالعمـل الصالـح ،سـواء كانـت مرتبطـة بوظيفة أو

عمـل بمشـروع خـاص ،أو ال تعمـل أصلاً ،بـل

ّ
سـخرت نفسـها إلدارة بيتهـا ،وتربيـة أطفالهـا،
والعنايـة بزوجهـا بالكـم أو الكيف الذي ال تسـمح
بـه ظـروف الموظفة.

إذ ًا ال عالقـة طرديـة وال عكسـية بيـن الوظيفـة

وثقافـة المـرأة ،وإنما المنـاط على طبيعـة االرتباط

بالخالـق جـل وعلا ،وهـذا االرتبـاط هـو الـذي
يرسـم شـخصية المـرأة وسـلوكها ومنزلتهـا فـي
الدنيـا واآلخـرة.

طب وتكنولوجيا

إطارات مف ّرغة من اهلواء
قلــم يرصــد خاليــا الســرطان بـــ 10
ثــوانٍ فقــط

مــت رشكــة (ميشــان) أول إطــارات
صم ْ
ّ

مفرغــة مــن اهلــواء ،وعضويــة ،وقابلــة للشــحن،
و ُي َعــدُّ هــذا االبتــكار مــن أنجــح االبتــكارات

هــذا العــام .وبحســب رشكــة ميشــان ،فــإن

التطــور الــذي أصــاب عــامل الســيارات ،واالجتــاه
نحــو القيــادة الذكيــة ،حتــم عــى الرشكــة وضــع

خمطــط مســتقبيل لإلطــارات يتامشــى مــع هــذا
النــوع مــن الســيارات ،ولــذا جــاء تصميــم
اإلطــار ذكيــ ًا ،وخمتلفــ ًا عــن اإلطــارات املألوفــة

قــام فريــق مــن العلــاء واملهندســن مــن جامعــة
تكســاس يف أوســتن يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،بتطويــر مســار بحجــم القلــم
ــمي باســم قلــم ماســبيكMasSpe
وس ّ
العــادي ُ
 Penوســوف يتــم تقديــم اخرتاعهــم هــذا يف جملــة
علــوم الطــب االنتقــايل.
د ّقة تصل إىل حوايل  96يف املئة
تعمــل هــذه األداة خــال العمليــة اجلراحيــة عــى
ٍ
ثــوان
حتديــد األنســجة الرسطانيــة خــال 10
اجلــراح أن
فقــط .ومــن أجــل اســتعامهلا ،عــى
ّ
حيافــظ ببســاطة عــى رأس قلــم االختبــار هــذا
ّــزا عــى أنســجة املريــض ،حيــث يطلــق
مرك ً
قطــرة مــن املــاء الســتخراج اجلزيئــات مــن
ويتــم توجيــه هــذه اجلزيئــات
خاليــا املريــض،
ّ
إىل مطيــاف الكتلــة ،الــذي حيــدد بــدوره وجــود
اخلاليــا الرسطانيــة مــن عدمــه .وبنــا ًء عليــه
يكــون لــدى اجلراحــن معلومــات دقيقــة حــول
األنســجة التــي جيــب إزالتهــا والتخلــص منهــا،
وتلــك التــي جيــب إبقاؤهــا واحلفــاظ عليهــا.
ومــن أجــل اختبــار تقنيتهــم اجلديــدة هــذه ،قــام
مريضــا
الباحثــون بفحــص األنســجة لــدى ً 253
كانــوا يعانــون رسطــان الرئــة واملبايــض ،والغــدة
الدرقيــة ،والثــدي .واســتغرق القلــم حــوايل 10
ثــوان إلعطــاء النتائــج ،وبدقــة تصــل إىل نســبة
 96يف املائــة .كــا قامــوا باختبــار القلــم ماســبيك
 MasSpec Penعــى الفئــران احل ّيــة التــي تعــاين
أورا ًمــا ،وأثبتــوا ّ
أن القلــم قــادر عــى حتديــد
وجــود الرسطــان مــن دون املســاس باألنســجة
الســليمة.
ُيذكــر ّ
أن الفريــق ينــوي البــدء باختبــار هــذه
التقنيــة اجلراحيــة اجلديــدة هــذا العــام 2018
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مساحة ود

ولو زدتنا لزدناك
ق ــال معاوي ــة يومــ ًا عل ــى المنب ــر( :أيه ــا الن ــاس،
فضـــل قريشـــ ًا بثـــاث؛ فقـــال لنبيـــه
إن ال ّلـــه َّ
ِ ِ
ـيرت َ
ـن ﴾ الش ــعراء :
َك ْالَ ْق َربِي ـ َ
(ص) َ ﴿ :و َأ ْن ــذ ْر َعش ـ َ
 ،214ونح ــن عش ــيرته األقرب ــون ،وق ــالَ ﴿ :وإِ َّنــ ُه
ِ
ـــك َولِ َق ْو ِم َ
ْـــر َل َ
ـــك ﴾[الزخـــرف ،]44 :ونحـــن
َلذك ٌ
ِ
يـــا ِ
قومـــه ،وقـــالِ ِ ﴿ :
ف ُق َر ْي ٍ
ل َ
ـــم
ـــش * إِ َيلف ِه ْ
﴾قريـــش ،2-1 :ونحـــن قريـــش.
فقـــال لـــه رجـــل مـــن األنصـــار :علـــى ِر ْســـلِك
﴿و َك ـ َّ
ـذ َب
ي ــا معاوي ــة؛ ف ــإن الل ــه تعال ــى يق ــولَ :
بِ ِ
ـــه َق ْو ُم َ
ـــق﴾ األنعـــام ،66 :وأنتـــم
ـــو ا ْل َح ُّ
ـــك َو ُه َ
قومـــه ،وقـــالَ ﴿ :و َل َّمـــا ُض ِ
ـــم
ـــر َب ا ْب ُ
ـــن َم ْر َي َ
ُ
ِ
ِ
َم َث ً
ـــا إِ َذا َق ْو ُم َ
ون ﴾الزخـــرف :
ـــك منْـــ ُه َيصـــدُّ َ
الر ُس ـ ُ
، 57وأنت ــم قوم ــه ،وق ــالَ ﴿ :و َق ـ َ
ـول َي ــا
ـال َّ
ـــذوا َه َ
َر ِّب إِ َّن َق ْو ِمـــي اتَّخَ ُ
ـــورا
ـــر َآ َن َم ْه ُج ً
ـــذا ا ْل ُق ْ
﴾الفرقـــان (،30 :وأنتـــم قومـــه ،ثـــاث بثـــاث،
ولـــو زدتنـــا لزدنـــاك ..؛ فأفحمـــه) .العقـــد الفريـــد،
ابـــن عبـــد ربـــه األندلســـي ،ج ،1ص471

ظلوم  ...غشوم
إلـــي
قـــال طـــاووس :بينـــا أنـــا بمكـــة ،بعـــث
َّ
الحج ــاج فأجلس ــني إل ــى جنب ــه ،وأتكأن ــي عل ــى
وســـادة ،إذ ســـمع ُم َل ِّبيـــ ًا يلبـــي حـــول البيـــت
علـــي بالرجـــل.
رافعـــ ًا صوتـــه بالتلبية،فقـــال:
َّ
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ُفأتي به ،فقال :ممن الرجل؟
قال :من المسلمين.
سألت.
قال الحجاج :ليس عن اإلسالم
ُ
فعم سألت؟
قالَّ :
قال :سألتك عن البلد.
قال :من أهل اليمن.
قـــال الحجـــاج :كيـــف تركـــت محمـــد بـــن
يوســـف؟ يريـــد أخـــاه.
قـــال :تركتـــه عظيمـــ ًا ،جســـيم ًا ،ل َّباســـ ًا،
َركَّابـــ ًاَ ،خ َّراجـــ ًاَّ ،
ولجـــ ًا.
قال الحجاج :ليس عن هذا سألتك.
سألت؟
قالَ :ف َع َّم
َ
قال :سألتك عن سيرته.
قـــال الرجـــل :تركتـــه ظلومـــ ًا ،غشـــوم ًا،
مطيعـــ ًا للمخلـــوق ،عاصيـــ ًا للخالـــق.
فقـــال لـــه الحجـــاج :مـــا حملـــك علـــى أن
تتكلـــم بهـــذا الـــكالم وأنـــت تعلـــم مكانـــه
منـــي؟
قـــال الرجـــل :أتـــراه بمكانـــه منـــك أعـــز
منـــي بمكانـــي مـــن اللـــه ،وأنـــا وافـــدٌ بيتـــه،
ٍ
وقـــاض دينـــه؟
ومصـــدّ ق نبيـــه،
قـــال :فســـكت الحجـــاج فمـــا أجـــاب إليـــه
جوابـــ ًا
حياة الحيوان الكبرى ،للدميري :ج ،1ص.456
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