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مناسـبات  هـي  الزفـاف  وحفـات  األعـراس 
جيتمـع فيها األحّبـة يف جو من الفرح بـزواج صديق 
أو قريـب، ولكـن يف كثـر مـن احلـاالت تصاحـب 
هـذه املناسـبات اجلميلـة عادات سـيئة ومسـتهجنة 
يف األعـراف االجتامعيـة، وقـد أصبحـت مـع مرور 

الوقـت جـزءًا ال خيلـو منـه احتفـال أو فرح. 
فهنـاك جمموعة مـن العادات السـيئة التـي نراها 
العيـارات  كإطـاق  الـزواج،  حفـات  يف  كثـرًا 
الناريـة الـذي بات فعاليـة واجبة يف بعـض البيوت، 
ربـام الفتقارهـا إىل الثقافة واملدنيـة، وإحاطتهم هبذه 
العـادات الضـارة للمجتمـع، واعتقادهـم أن حيازة 
السـاح مصدر قـّوة وإثبات للوجـود، وال يعلم أن 
الدافـع احلقيقـي قـد يكـون هـو الشـعور بالنقص، 
وبتوّهـم كسـب الرضا النفيس بالسـاح وسـّد تلك 

. خلَلة ا
 - الشـباب  وغـر  بـل   - الشـباب  بعـض  إن 
يف  السـوّية  الصحيحـة  الرتبيـة  عـى  حيصلـون  ال 
صغرهـم ممـا جيعلهـم يف الكـر يعانـون مـن ضعف 
الثقة بالنفس، فيشـعرون أهنم فئة مهّمشـة، وعديمة 
التأثر يف املجتمع، ويف هذه احلالة سـيكون السـاح 
بالنسـبة هلـم مصـدرًا جلـذب االنتبـاه، وجمـّرد نظـر 
النـاس إليهـم وهم حيملونه سـوف يعطيهم شـعورًا 

باألمهيـة ويمـأ هلم فـراغ الشـخصية. 

ومباحـة  واسـعة  سـاحة  الـزواج  وحفـات 
املامرسـات،  هـذه  أمثـال  مـن  الكثـر  تسـتقطب 
وبالنسـبة لبعضهـم هـي )البيئـة املثاليـة( ملثـل هـذه 
العـروض املتمّثلـة يف إطـاق النـار، والـذي يؤدي 
خـال  مـن  نفـس  إزهـاق  إىل  األحيـان  بعـض  يف 

حـزن. إىل  الفـرح  فينقلـب  الطائشـة،  العيـارات 
وهناك عادة سـيئة أخـرى ترافق هذه املناسـبات 
أيضـًا، وهي اسـتغال األماك العامـة، إذ ال ينبغي 
أن يكـون للـزوج وعائلتـه حق احلصول عـى امتياز 
األمـاك  عـى  بالتعـدي  الزفـاف  ليلـة  يف  خـاص 
العامـة وإغـاق الشـوارع، ورفع صوت املوسـيقى 
وإزعـاج اآلخريـن، فهل ختفيـض الصوت سـيقّلل 
أن  إىل  إضافـة  والبهجـة؟  الفرحـة  مقـدار  مـن 
وإن  الصـوت -  الصاخـب يف مكـرات  الصـوت 
كانـت مادته غـر حمرمة - يسـبب إزعاجـًا وتعكرًا 
لصفـو األجـواء اهلادئـة يف البيوت املجـاورة، وهي 

حالـة غـر مرغوبة.
هـذه  ملثـل  خمّصصـة  أفـراح  قاعـات  فهنـاك 
املناسـبات وال جيدر بأي شـخص أن يستغل الطرق 
واألمـاك العامـة حتى يوّفـر مبلغًا يسـرًا من املال.
فينبغـي جتنّـب هـذه السـلوكيات غـر الائقـة 
الشـوارع  إغـاق  إن  بـل  املسـلم،  باملجتمـع 
يف  النـار  وإطـاق  خاصـة،  ملصالـح  واسـتغاهلا 
اهلـواء هـو مـن الترّصفـات التـي ال منشـأ هلـا مـن 
العقـل وال مـن الـرع وال مـن العـرف الصحيح.

أفراحنا بني السلب واإلجياب

قضية ورأي
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يف احلادي عر من شهر شعبان، سنة 32 هـ، ُولد عيل األكر بن اإلمام احلسني، يف بيٍت كامل 
اإليامن والتقوى، صايف الفكر، واسع املعرفة، يتزّين بساكنيه من الصاحلني والطاهرين، الذين حيرصون عى 
صيانة مبادئ رسالتهم، ويرفعون ألوية العقيدة عاليًا، بيٌت هو العقيدة بذاهتا، واألخاق بكل اجتاهاهتا، 
األمر الذي يفرس دعوة اهلل للناس كي حيّبوا ذلك البيت ويواّدوه، وحياربوا من يكرهه ويعادوه، بيت عامر 

بكل ما يمت لإلسام بصلة، وينتمي لكل حق وحقيقة.
فامذا جيد العاقل من شأن هذا الوليد، الذي ولد وهو يقّلب عينيه يف أجواء تلك الوجوه املرقة، ويف 
أوساط الرف والسؤدد، وبيئة اخلر واهلدى، مثل هذا الوليد من شأنه أن يكون حماًّ إلفاضات وكامالت 
بيت الوحي، بيت الريعة والدين، البيت الذي خّصه اهلل تعاىل بتبليغ الرسالة، وصيانة الرع الريف، 

وحفظ الدين احلنيف.
هكذا نشأ عيلٌّ األكر، ونفُسه ترتضع لبن اليقني واإليامن، وطفق جسده ينمو، فتنمو معه املشاعر 
السليمة يف روحه الطاهرة، كيف ال! وأكله احلال الطيب، ورشبه املعني الصايف، مما ال يأتيه الباطل، لقد 

نشأ ذلك الوليد عى أسمى معاين اهلدى، فتنزه جسده وروحه عن الشوائب واألدران.
شاء الباري عز وجل أن يتفّرع هذا الشاب عن الشجرة النبوية بالذات، ألهنا أقوى عودًا وأعمق جذورًا، 
وليتغذى من كرائمها ورشفها، فكان أهًا لذلك الرف والكرائم، كيف وهو ابن احلسني الذي بحث 
له الشمر عن سيئة يذكره هبا فلم جيد، فعاد يقول له )ما تقول يا ابن فاطمة( بحار األنوار، املجليس: ج45، 
ص51، حيث أن العرب كانت تعيب ذكر أسامء األمهات يف جمالس الرجال، لكن هذا الشمر األبقع مل 

يلتفت أن ذكر فاطمة باخلصوص رفعة وكرامة ألنه ذكر لعمود البيت النبوي الطاهر. 
إذًا بإرادة اهلل العزيز احلكيم انحدر عيّل األكر من أعى الشجرة الطيبة، من فوق شموخها األشّم، 
إلينا عضوًا نزهيًا  انه جاء  كواحٍد ممن خضع للرتشيح اإلهلي، واالنتخابات وفق إرادة ليس هلا معارض، 
القرآن  يصطلح  حسبام  )باالصطفاء(  مروره  خال  من  الرمحان،  وجند  اهلل  حزب  جمموعة  ضمن  عامًا 

الكريم.
وال مراء فيام تلعبه الوراثة من دور فعال يف تكوين الشخصية، فضًا عام يلعبه البيت برتبوياته السليمة 
الرتبية عى شخصيته يف  الوراثة ومعامل  معامل  ليتجى كل من  الشخيص، حتى  البناء  أدوار يف  من  السامية 

سرته من خال نشاطاته وفعالياته الرسالية.

وجاء األكرب

َشباُبَك َرْأُس َمالَِك

قطاف
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السيد  هو  العلمية  احلوزة  أساتذة  أحد  الكتاب  هذا  مؤلف 
اخلرسان،  املوسوي  رضا  حممد  السيد  اهلل  آية  ابن  صادق  حممد 
درس  األرشف.  النجف  يف  1968م  املوافق  1388ه  عام  ولد 
املقدمات وواصلها بمرحلة السطوح وحرض البحث اخلارج يف 
األصول لدى آية اهلل الشيخ مرزا عيل الغروي، ويف الفقه 
 لدى كل من املرجع األعى آية اهلل العظمى السيد السيستاين
من  أكثر  قرأ  و  الرجال  علم  يف  منهام  واستفاد  والده.  اهلل  وآية 
السطوح  ثم  املقّدمات  بتدريس  وقام  والده،  عى  حديثية  دورة 

وهو أستاذ املكاسب والرسائل والكفاية، والتفسر والعقائد.
له عدة مؤّلفات فقهية وعقائدية وأخاقية. وله مشاركاته يف 

العديد من املؤمترات.
صفحة،   )304( يف   املؤمنني أمر  أخاق  كتاب  يقع 

استوفت املقدمة )18( صفحة منها، واملدخل )29( منها، و)256( منها ملادة الكتاب الرئيسية، والباقي 
للفهارس.

انتهج فيها السيد املؤلف اختيار بعض كام أمر املؤمنني فيام يتعلق باألخاق اإلسامية العامة 
واخلاصة يف مجيع جماالت احلياة اإلنسانية األرسية، واالجتامعية، والثقافية، والرتبوية، وغرها، وُبّوَب 
احلرف  احلكمة حسب  أو  املوعظة  يذكر  فكان  الياء،  إىل  األلف  األبجدية، من  احلروف  بنظام  الكتاب 
املتضمنة  والفائدة  احلكمة  واستنطاق  الغامضة،  اللغوية  املعاين  بتوضيح  ويرحها  اجلملة،  من  األول 

فيها.
ا َرُجٌل َعِمَل  : إِمَّ ُفُه أِلََحِد َرُجَلنْيِ لِّ ْنَيا َفإِنََّك خَتَ لَِّفنَّ َوَراَءَك َشْيئًا ِمَن َالدُّ ذكر يف ص295: )َيا ُبنَيَّ الَ خُتَ
ا َرُجٌل َعِمَل فِيِه بَِمْعِصَيِة اهلل َفَشِقَي باَِم مَجَْعَت َلُه، َفُكنَْت َعْونًا َلُه  فِيِه بَِطاَعِة اهلل، َفَسِعَد باَِم َشِقيَت بِِه، َو إِمَّ

َعَى َمْعِصَيتِِه، َو َلْيَس َأَحُد َهَذْيِن َحِقيقًا َأْن ُتْؤثَِرُه َعَى َنْفِسَك(.
الدعوة إىل تعّود االكتفاء بمقدار احلاجة وعدم االدخار ألنه ال يتمكن أحد من االنتفاع املبارش منه 
ملطيع  خيلفه  أن  إما  فإنه  توريثه  عى  حيرص  من  يف  احلال  هو  كام   ،... اآلخرة،  إىل  وانتقاله  رحيله  بعد 
فيستفيد هذا املؤمن وينعم به كثروة مالية دون املورث الذي مل ينله سوى اجلهد البدين، وأما أن يكون 
موجب  وهو  له،  العّدة  وهتيئة  املال  بتيسر  عليها  أعانه  حيث  املعصية،  يف  اشرتكا  فقد  عاصيًا  الوارث 

للشقاء األخروي .

أخالق اإلمام عيل
قراءة في كتاب
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أليب   األكرم النبي  وصية  يف  الكام  زال  ال 
َخٍْس:  َقْبَل  َخسًا  اِغَتنِم   : َذرٍّ َأبا  »يا  وهي:   ،ذر
َقبَل ُسقِمَك، َوِغناَك  َتَك  َقبَل َهَرِمَك، َوِصحَّ َشباَبَك 
َقبَل  َوَحياَتَك  ُشغِلَك،  َقبَل  َوَفراَغَك  َفْقِرَك،  َقْبَل 
يف  تناولنا  وقد   ،74 ص   ،77 ج  األنوار:  بحار  َموتَِك« 
من  والثالثة  والثانية  األوىل  الفقرة  السابقة  أعدادنا 
الوصية، ويف هذا العدد سنخّصص الكام -إن شاَء 
اهللُ تعاىل- حوَل الفقرِة الرابعِة، وهي: »َوَفَراَغَك َقْبَل 
ُشْغِلَك«، وهي من الفقرات النبوية التنموية الرائعة، 
يف  له  سنعرض  ذهبي  مضمون  عى  تنطوي  أهنا  إذ 

مطاوي الكام إن شاء اهلل تعاىل.
َقْبَل  »َوَفَراَغَك  فقرة  من  املستظهر  املعنى  إن 
وقت  استغال  إىل  اإلنسان  ُه  ُتوجِّ أهنا  هو  ُشْغِلَك« 
الفراغ بالطاعة والذكر والعبادة يف اإلطار الشخيص 
بكل  العبادي  باملحتوى  الفراغ  بسدِّ  عليه  ومُتيل  له، 

أشكاله وصوره، وهذا معنى واضٌح ال خفاء فيه.
املعنى األول،  إال أن هناك معنى آخَر أوسع من 
نواٍح إجيابية رائعة، وملّخصه  ينفتح عى  وهو معنى 
يف  إجيايب  هو  ما  بكلِّ  فراغه  وقت  اإلنسان  يسدَّ  أن 
اْعُبُدوا  َقْوِم  َيا  الكريمة:  اآلية  من  انطاقًا  احلياة، 
اأْلَْرِض  ِمَن  َأْنَشَأُكْم  ُهَو  ُه  َغْرُ إَِلٍه  ِمْن  َلُكْم  َما  اهللَ 
اآلية  من  الشاهد  هود: 61، حمل   فِيَها َواْسَتْعَمَرُكْم 
منكم  طلب  أي:   ،فِيَها َواْسَتْعَمَرُكْم  هو 
التفاسر،  بعض  بحسب  عامرهتا 
جاء  العامرة  وطلب 

له  وهذا  تعّمر،  بامذا  أو  إعامرها  لكيفية  حتديد  بغر 
داللة عى أن كل ما يعّمر احلياة باألمور اجليدة فهو 
مطلوب وممدوح من قبل اهلل جلَّ اسمه، ولنعّر عن 
ألن  والشامل،  األعّم  بمعناها  بالطاعة  األمور  هذه 
كلَّ هذه األمور هي طاعات هلل تعاىل، وإن مل تكن هي 
عبادة خاصة كالصاة والصيام وغرها، لكنها أمور 
السعادة  بألوان  َغنّاًء  بستانًا  اإلنسانية  احلياة  ُتصّر 
والبهجة، وجتعلها لوحة فنية مجيلة، وهذا حمبوب من 

قبل اهلل با شك.
تنبهنا  أن  حتاول  الفقرة  هذه  فإن  حال  أي  وعى 
عى استغال الوقت والفراغ قبل أن ننشغل بمشاغل 

احلياة وتضيع علينا فرصة استغال الفراغ.
رنا  أن حتذِّ تريد  الرائعة  النبوية  الفقرة  إن هذه  ثم 
)الفراغ(،  وهو  احلياة  يف  يواجهنا  خطر  عدو  من 
ذلك العدو الذي هيّدد نسبة كبرة من أبناء املجتمع، 
اخلّرجيني  كبعض  البطالة  من  يعانون  الذين  سيام  ال 
الذين  أولئك  حتى  بل  له،  وظيفة  ال  ممن  وغرهم 
هذا  من  يعانون  الكّل  فإن  التقاعد،  سّن  إىل  وصلوا 
العدو اخلطر، واملشكلة يف خطورة هذا العدو تكمن 
استثامر  كيفية  يف  الصحيحة  اآللية  امتاك  عدم  يف 

أوقات الفراغ، وبامذا يملؤون الفراغ.
بمشاهدة  أم  واللهو؟  باأللعاب  يستثمر  فهل 

برامج التلفاز غر النافعة؟ أم بالنوم؟ أم غر ذلك؟
من  ذكر  ما  كل  بأن  ذلك  عن  جياب  أن  يمكن 
إىل  التفتنا  لو  لكن  نفسها،  بحدِّ  منها  مانع  ال  أشياء 

ٍس )4( سًا َقْبَل َخْ اْغَتِنْم َخْ

َوَفَراَغَك َقْبَل ُشْغِلَك

التنمية البشرية
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أهنا سلبية،  لو جدنا  أخرى  زاوية  األمور من  هذه 
ال  كام  العمر  من  بالقليل  ليس  جزء  عى  وتقيض 
النهار  ساعات  أكثر  يف  والنوم  ليًا  فالسهر  خيفى، 
األمم  مصافِّ  إىل  باألمة  وال  بالفرد  ينهض  ال 
األوقات  لقضاء  بالنسبة  احلال  وهكذا  الناجحة، 
اهلابطة،  التلفزيونية  الرامج  مشاهدة  يف  الطويلة 

وغر ذلك من احلشو السلبي ألوقات الفراغ.
أن  لقلنا  احلّد  هذا  عند  يقف  األمر  كان  ولو 
تعّدت  األمر هيون، ويمكن تافيه، لكن اخلطورة 
احلدود، ووصلْت إىل تعاطي بعض الفتية والشباب 
يف  والوقوع  املخدرة،  املواد  الفتيات-  -وربام 
اجلرائم، وغرها من االنحرافات، وهذا كله بسبب 

عدم استثامر الوقت بالصورة الصحيحة.
فنرى من الرضوري أن تعالج مشكلة الفراغ بام 

يأيت:
بــكل  1-اســتغاله 

مــا هــو إجيــايب مــن قبيــل عقــد زيــارات ألقرباء 
أو أصدقــاء صاحلــني أو غــر ذلــك، وإقامــة جمالــس 

ــل. ــو والباط ــس الله ــن جمال ــاد ع ــة، واالبتع نافع
العلوم  ومواقع  واملجات  الكتب  2-مطالعة 
تعلم  ومنها  املفيدة،  العلمية  والتنمية  اإللكرتونية 
املسائل الدينية االبتائية واملهّمة، خصوصًا مع اشتداد 
احلاجة هلا مع التحديات واهلجامت العقائدية ضد أبناء 

الدين واملذهب.
انتشاهلم  وحماولة  باألوالد،  األرسي  3-االهتامم 
خال  من  بالبيت،  وترغيبهم  اخلارجي  الواقع  من 

توفر كل ما حيتاجون إليه.
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يف هــذا الزمــن الــذي تكثــر فيــه الدعــاوى 
نحتــاج  اإلســامية  العقائــد  يف  الباطلــة 
تشــخيص  طريقهــا  عــن  يتــم  ضابطــة  إىل 
ــي  ــة ه ــذه الضابط ــأ، وه ــن اخلط ــح م الصحي
ــار  ــح املس ــرة ليتض ــة املعت ــة الصحيح املعرف
املتوافــق مــع منهــج أهــل البيــت يف جمــال 
العقيــدة، وتلــك املعرفــة ينبغــي أن تقــوم عــى 

ــة: ــس اآلتي األس
قطعيــة  بالعقيــدة  املعرفــة  تكــون  أن   .1
بمعنــى اليقــني واجلــزم هبــا، فــا اعتبــار 
يعتمــد  وال  الشــكية  أو  الظنيــة  باملعــارف 
عليهــا، كــام أّكــد هــذه الضابطــة القــرآن 
الكريــم يف قولــه تعــاىل: َوالَ َتْقــُف َمــا َلْيــَس 
ــْمَع َواْلَبــرَصَ َواْلُفــَؤاَد ُكلُّ  َلــَك بِــِه ِعْلــٌم إِنَّ السَّ

اإلرساء:36.   ًَمْســُؤوال َعنْــُه  َكاَن  ُأولِئــَك 
ــه  ــًا قول ــن أيض ــون الظ ــن يتبع ويف ذّم الذي
ــن ُدوِن  ــوَن ِم ــَن َيْدُع ِذي ــُع الَّ ــا َيتَّبِ ــاىل: َوَم تع
َكاء إِن َيتَّبُِعــوَن إاِلَّ الظَّــنَّ َوإِْن ُهــْم إاِلَّ  اهللِّ رُشَ

.66 يونــس:   خَيُْرُصــوَن

ــٍم  ــْن ِعْل ــِه ِم ــم بِ ــا هَلُ ــاىل: َوَم ــه تع وقول
ــَن  ــي ِم ــنَّ اَل ُيْغنِ ــنَّ َوإِنَّ الظَّ ــوَن إاِلَّ الظَّ إِن َيتَّبُِع

ــم: 28. ــْيًئا النج ــقِّ َش احْلَ
ــدة ال  ــال العقي ــة يف جم ــكل معرف ــه ف وعلي
ــة يف  ــي مرفوض ــم القطع ــة العل ــتند إىل صف تس
املنهــج اإلســامي، ولذلــك جــاءت كثــٌر مــن 
اآليــات الكريمــة تنتقــد وتــذم املقتفــني ســنن 
ــح،  ــي واض ــل قطع ــا دلي ــداد ب ــاء واألج اآلب
ــداد،  ــاء واألج ــة اآلب ــة أدل ــم بصح ــا عل وب
ــْم  ــَل هَلُ ــل: َوإَِذا ِقي ــز وج ــول اهلل ع ــا ق منه
ــوْا  ــوِل َقاُل ُس ــَزَل اهللُّ َوإىَِل الرَّ ــا َأن ــْوْا إىَِل َم َتَعاَل
َحْســُبنَا َمــا َوَجْدَنــا َعَلْيــِه آَباءَنــا َأَوَلــْو َكاَن 
آَباُؤُهــْم الَ َيْعَلُمــوَن َشــْيئًا َوالَ هَيَْتــُدوَن املائــدة: 

.104

بُِعــوا  و قولــه عــز و جــل: َوإَِذا ِقيــَل هَلـُـُم اتَّ
ــِه  ــا َعَلْي ــا َأْلَفْينَ ــُع َم ــْل َنتَّبِ ــوْا َب ــَزَل اهللُّ َقاُل ــا َأن َم
ــْو َكاَن آَباُؤُهــْم الَ َيْعِقُلــوَن َشــْيئًا َوالَ  ــا َأَوَل آَباءَن

ــرة: 170. ــُدوَن البق هَيَْت
و هكــذا فــإّن اإلســام يرفــض املنطــق 

األولى باإلتباع

عقيدتي
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القائــم عــى تقديــس 
ــاء و األجــداد  مذهــب اآلب
ــاء وأجــداد ـ وال  ـ ملحــض أهنــم آب
ــاع  ــس واإلّتب ــه، ألن التقدي ــّر بنتائج يق
هبــذه الطريقــة ينفــي دور العقــل اإلنســاين، 
قضايــا  معاجلــة  يف  املوضوعيــة  يصــادر  و 
اإلنســان، و الغريــب أن هــذا املنطــق اجلاهــيل 
ــوم، ويظهــر  ــى الي ــر حت ــم يف نفــوس الكث قائ
ــة،  ــد خرافي ــادات و تقالي ــكل ع ــى ش ــارة ع ت
ــوم أو  ــر الق ــى مآث ــاظ ع ــم احلف ــارة باس و ت
ــباب  ــن أس ــببًا م ــك س ــذا كان ذل ــن، ل الوط
ــن  ــر، و م ــل آلخ ــن جي ــات م ــال اخلراف انتق
الواضــح أنــه ليــس املقصــود مــن كامنــا 
ــل  ــا، ب ــم كّله ــاء و عاداهت ــد اآلب ــرة تقالي هج
ــا  ــذ م ــم و أخ ــل عاداهت ــو حتلي ــح ه الصحي
انســجم منهــا مــع العقــل و الــرع احلنيــف، و 

ــا . ــك منه ــايف ذل ــا ُين ــرح م ط
إذن فالعــادات والتقاليــد املنســجمة مــع 
هــا  َعدُّ يمكــن  احلنيــف  والــرع  العقــل 
ــًا واختاذهــا ســلوكًا يســتحق احلفــظ، أمــا  تراث
االنقيــاد التــام والتســليم األعمــى لطريقــة 
ــٌه  ــو تِي ــلوكًا فه ــادًا وس ــداد اعتق ــاء واألج اآلب

وَضــاٌل.
ــئها  ــن مناش ــة م ــة نابع ــون املعرف 2. أن تك

كاملعرفــة  العقائيــة 
احلســّية أو العقليــة، كــام 

ــم:  ــرآن الكري ــك الق ــار إىل ذل أش
َهاتُِكــْم  ــن ُبُطــوِن ُأمَّ َواهلل َأْخَرَجُكــم مِّ

ــْمَع  الَ َتْعَلُمــوَن َشــْيًئا َوَجَعــَل َلُكــُم اْلسَّ
 َتْشــُكُروَن َلَعلَُّكــْم  َواألَْفِئــَدَة  َواألَْبَصــاَر 

.78 النحــل: 

األدوات  يمثــان  والبــرص  فالســمع 
احلســّية، كــام أن الفــؤاد هــو كنايــة عــن العقــل 

فاحلــّس  الصحيحــة،  الفكريــة  واإلدراكات 
أدوات  بــني  مــن  املعتمــدان  مهــا  والعقــل 
ــة. ــّح نتيج ــًا وأص ــر صواب ــام أكث ــة؛ ألهن املعرف
ــد  ــس أح ــامل احل ــإن ع ــرى ف ــارة أخ وبعب
ــا بالعــامل اخلارجــي  ــإّن معرفتن ــة ف أدوات املعرف
ــن  ــّم ع ــام تت ــارشة وإن ــورة مب ــل بص ال حتص
ــاط  ــد التق ــك بع ــرص، وذل ــمع والب ــق الس طري
املعلومــات الصوتيــة والتصويريــة وإرســاهلا 
ــا بغيــة فهمهــا وحتليلهــا واالســتنتاج  إىل عقولن
منهــا، فتحصــل حينئــٍذ معرفــة مــن منشــأ 

ــي. عقائ
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تبدأ القصة عندما نبذ اليهود كتاب اهلل عز وجل 
كانت  التي  واملشعوذين  السحرة  كتب  واتبعوا 
وذلك   سليامن النبي  زمن  يف  قبل  من  ُتقرأ 
عندما كان الشياطني يسرتقون السمع ثم يضيفون 
ويألفوهنا  يلفقوهنا  كثرة  أكاذيب  سمعوا  ما  إىل 
يقرؤوهنا  للكهنة وقد دونوها يف كتب  ويقولوهنا 
ويعملوهنا للناس، وقد انتر ذلك يف زمن سيدنا 
سليامن حتى قالوا إن اجلّن َتْعَلُم الغيَب وهذا 
هبذا  إاّل  ملكه  لسليامن  تم  وما   سليامن علم 
والريح،  والطر  واألنس  اجلّن  سخر  وبه  العلم 
فأنزل اهلل ملكني هاروت وماروت، لتعليم الناس 
السحر ابتاًء من اهلل عز وجل وللتمييز بني السحر 
 واملعجزات، وإظهاَر الفرِق بني علم األنبياء

وبني كام السحرة واملنّجمني.
الناس  تعليم  يف  وماروت  هاروت  وبدأ 
السحر  تعلم  اهلل فمن  ابتاء من  بأهنم  ونصحهم 
وانتهى عن  تعلم  باهلل ومن  كفر  به  واعتقد  منهم 
فتعلم  إيامنه،  عى  ثبت  به  االعتقاد  وعن  عمله 
الذي  السحر  علم  وماروت  هاروت  من  الناس 
املرء وزوجة، ولكن ال  بني  التفريق  كان سببًا يف 

يستطيعون أبدًا إحلاق الرضر واألذى بأي شخص 
إاّل بأذن اهلل تعاىل، ألن السحر من األسباب التي 
قوله  وهو  ومشيئته،  اهلل  بأمر  بل  بنفسها  تؤثر  ال 
 يَن بِِه ِمْن َأَحٍد إاِلَّ بِإِْذِن اهلل تعاىل: َوَما ُهم بَِضارِّ

البقرة: 102.

يف  ينفعهم  وال  يرّضهم  الذي  الناس  فيتعلم 
السحر إلحلاق  َسّخروا علم  اهنم  اآلخرة، حيث 
الرضر بالناس، ولقد علم اليهود أن من استبدل 
الذي تتلوه الشياطني والسحرة بكتاب اهلل ليس له 

نصيب من اجلنة يف اآلخرة فبئس ما فعلوا.
هاروت  انزل  قد  اهلل  إّن  القصة:  من  العرة 
الناس ويفرقوا بني احلق  وماروت حتى يرشدوا 
جميء  جيعلوا  أن  بدل  الناس  ولكن  والباطل، 
بسوء  وذلك  ونقمة  عذابًا  جعلوه  رمحة  امللكني 
اختيارهم، فا بد من شكر نعم الباري عز وجل 
ورد يف  كام  الناس  نفع  مراضيه ويف  باستعامهلا يف 
الدعاء: )اللهم إين استغفرك للنعم التي مننت هبا 

عيّل فتقويت عى معاصيك(.

نحن نقص عليك

ُموَن  َياِطنَي َكَفُروا ُيَعلِّ َياِطنُي َعَى ُمْلِك ُسَلْياَمَن َوَما َكَفَر ُسَلْياَمُن َوَلِكنَّ الشَّ َبُعوا َما َتْتُلو الشَّ قال تعاىل: َواتَّ
ْحَر َوَما ُأنِزَل َعَى امْلََلَكنْيِ بَِبابَِل َهاُروَت َوَماُروَت البقرة 102 النَّاَس السِّ
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الضيافة في جورجيا
يف  تقع  سيادة  ذات  مستقّلة  دولة  جورجيا  دولة 
باد القوقاز يف أوراسيا، وتقع حتديدًا يف نقطة التقاء 
جهة  من  وحيّدها  الغربّية،  وآسيا  الرقّية  أوروبا 
دولة  الرق  من  حتّدها  بينام  األسود،  البحر  الغرب 
أذربيجان، وحتّدها دولتا تركيا وأرمينيا من اجلنوب. 
وهي  روسيا،  مع  مشرتكة  حدودًا  هلا  فإّن  شامالً  أّما 

تشرتك معها يف جبال القوقاز.
إن الضيافة احلارة والودودة هي واحدة من أهم 
إىل  ُينظر  حيث  اجلورجي،  الشعب  وتقاليد  عادات 
األجانب والسياح باعتبارهم هدية من الرب ونعمة 
من اإلله كام يقول اجلورجيون، وبالتايل فإهنم ضيوف 
الباد وضيوف كل فرد يف الباد وُيقدم إليهم احلب 

والود واالحرتام الذي ال حدود له.
دعوتك  يتم  أن  جدًا  املتوقع  من  فإنه  عليه  وبناًء 
الباد  باعتبارك سائحًا يف  املنازل اجلورجية  إىل أحد 
أن  الفظاظة  فمن  العرض  ترفض  أال  جيب  وبالطبع 

ترفض.
والسياح  للضيوف  كبر  عشاء  حفل  إقامة  ويتم 
أنواع  أجود  وُيقّدم  واستضافتهم  يتم دعوهتم  الذين 
الطعام املوجود يف املنزل، وُتطهى األطباق اجلورجية 
االحتفال  أجل  من  اخلبز  حتميص  ويتم  الشهية 

نافذة على العالم

خدمة  يف  املنزل  أصحاب  ويتفانى  بالضيوف، 
إليهم  كاملة  الضيافة  واجبات  وتقديم  الضيوف، 
وقت  أي  يف  للسائح  متاحًا  يصبح  املنزل  أن  لدرجة 
باملنزل،  الليل  وقضاء  الوجبات  مجيع  تناول  فيمكنه 
ونتيجة لذلك أصبح معروف عن الشعب اجلورجي 
بأنه من أكثر الشعوب املضيافة يف العامل واألكثر ودية 

مع السياح.
بالديانات  جدًا  يعتز  جورجيا  يف  الشعب  أن  كام 
وحيرتمها وحيرتم كل ما هو مقدس كام أن معتقداهتم 
قيمهم  وحتكم  لدهيم،  السلوك  آداب  حتكم  الدينية 
أفكارهم  يف  حمافظني  أصبحوا  أهنم  كام  وثقافتهم، 
فليس  الدينية  للتعاليم  نتيجة  وسلوكهم  ومابسهم 
عندهم مثل حترر الغرب فكل يشء وكل ترصف يتم 

التفكر فيه جيدًا قبل فعله حتى ال يقعوا يف اخلطأ.
فالدين لدهيم رضوري يف كل مظاهر احلياة فهم 
يتم  كام  والتعميد  الزفاف  ملباركة  الكهنة  يستدعون 
دعوهتم ملباركة املباين واملنظامت والركات اجلديدة.
واحرتام  اآلخرة،  واحلياة  باملوت  يؤمنون  وهم 
املتوّف جزء مهم جدًا من حياهتم الدينية واالجتامعية 
ولكنهم  القبور  ورعاية  اجلنازات  بحضور  وهيتمون 

ال يبالغون يف حزهنم وحياولون احلد منه.
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طريق  عن  البلدان  من  لبلد  مسافرًا  كنت 
البحر، فلما أصبحت السفينة في ُعرضه ُذِعرُت 
من عظمته فأخذُت مرددًا مرارًا وتكرارًا بصوت 
مسموع بعض آيات الله، كقوله تعالى: َوِهَي 
َتْجِري بِِهْم فِي َمْوٍج َكاْلِجَباِل هود:42، وكقوله 
يٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج  تعالى: َأْو َكُظُلَماٍت فِي َبْحٍر ُلجِّ
أو  النور:40،   َسَحاٌب َفْوِقِه  ِمْن  َمْوٌج  َفْوِقِه  ِمْن 
َدَعُوا  َلِل  َكالظُّ َمْوٌج  َغِشَيُهْم  َوإَِذا  تعالى:  قوله 
يَن... لقمان:32، فانتبَه لي  َه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ اللَّ
أحد المسافرين وكان يبعد عني بضع خطوات، 

وقال لي: ربما كان سفرك األول بحرًا؟
وكيف  األول،  سفري  هو  بلى  له:  فقلت 

عرفت؟
قال: سمعتك تردد آيات الله فِزعًا من رؤيتك 

للبحر كما أظن.

قلت: ال، عند رؤيتي البحر أحسسُت بحجمنا 
وضعفنا أمام عظمة الله وخلقه.

وقّدره،  الله  خلقه  قد  فسيح  كون  هو  فقال: 
وهذا  وقدرته،  الخالق  عظمة  على  داللة  وفيه 
البحر شاهد على ما نقول فهو مّد البصر، ويغطي 
ثاثة أرباع الكرة األرضية، والماء كما تعلم هو 
سّر الحياة وعصبها، فيمكن استخدامه في شتى 
ملوحته  من  والتخلص  تصفيته  فبعد  المجاالت 
والتطهير  التطّهر  ويمكن  شربه،  يمكن  العالية 
فيه ما شئَت من  به فهو غير نجس وإن أسقْطَت 
أحد  تغير  إذا  إال  طهارته  على  فيبقى  النجاسة 

أوصافه الثاثة: اللون أو الطعم أو الرائحة.
في  مذكورًا  أليس  أخي،  يا  مهًا  له:  فقلت 
كتب الفقه عندنا أن الماء يتنجس إذا المس عين 

النجاسة؟

عناقيد

املاء سر احلياة:

وفق فتاوى مساحة املرجع الديين األعلى
السيد علي احلسيين السيستاني
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فقال: هذا في الماء القليل، وما قلته آنفًا في 
الماء الكثير.

فقلت: وما أمثلة الماء الكثير؟
قال: هو ما بلغ قدر الُكّر، أي ما كان مكّعبه 
مكعبًا،  شبرًا   36 حجمه  أن  بمعنى  شبرًا،   36
منازلنا  سطوح  على  الموضوعة  خزاناتنا  كماء 
اإلسالة  وكماء   - الحجم  بهذا  كانت  إذا   -
إذا  كّر  من  األقّل  الخزانات  وماء  )الصنبور( 
اّتصل بها ماء اإلسالة ما لم ينقطع، ومياه األنهار 

والبحار والمحيطات واآلبار والعيون.
المتنجس  القليل  الماء  اتصل  ولو  فقلت: 

بالكثير، فهل يبقى متنجسًا؟
فقال: كا، يصبح حكمه حكم الكثير حينئذ 
ما لم ينقطع عنه االتصال، فماء الِقْدر الموضوع 
في المغسلة إذا فتحت عليه أنبوب الماء المّتصل 
بالُكر، أو ماء اإلسالة، صار ماء الِقْدر كثيرًا، كل 

ذلك، مادام االتصال موجودًا. 
   فقلت: وماذا لو وقعت قطرات من الدم في 

خّزان ماء بحجم كّر؟
قال: ال يتنّجس إالّ إذا كثرت القطرات فتغّير 

لون ماء الكر فاصفّر بتأثير لون الدم. 
   فقلت: ولو وقعت في إناء صغير؟

قال: يتنّجس من فوره، سواء أتغير الوصف 
أم ال.

 فقلت: ولو فتحنا عليه ماء اإلسالة فعاد الماء 
إلى صفائه؟

فيتنجس  يعود  ولكنه  اإلناء  ماء  طُهر  فقال: 

مّرة أخرى إذا انقطع عنه ماء اإلسالة؛ الن اإلناء 
إذا تنجس لم يطهر إالّ بغسله ثاث مرات )على 

األحوط وجوبًا(. 
شيء  على  إبريق  من  ماًء  صبْبنا  ولو     فقلت: 

نجس، فهل يتنّجس ماء اإلبريق؟
قال: كا، ألن النجاسة ال تتسّلق إلى عمود 
الماء  عمود  فا  اإلبريق،  من  السا    قط  الماء 

يتنّجس وال ماء اإلبريق.
إلى  ينقسم  الماء  أن  أحيانًا  أسمُع  فقلت: 

مطلق ومضاف، فما الفرق بينهما؟ 
لفظ  إطاق  يصح  ما  المطلق:  الماء  قال: 
الماء عليه با إضافة كماء البحر والنهر والذي 
نشربه في بيوتنا وهذا هو الذي ينقسم إلى الكثير 

والقليل الذي تحدثنا عنه.
وأما المضاف: فهو ما ال يصح إطاق لفظ 
الماء عليه با إضافة، كماء الرمان وماء الورد، 
سواء  النجاسة  ماقاة  بمجرد  يتنّجس  وهذا 
التطهير  يمكن  ال  أنه  كما  قليًا،  أو  كثيرًا  أكان 
المهّمة  أمثلته  ومن  بنفسه ،  طاهرًا  كان  وإن  به 
الخل  فيها  يصنع  التي  الكبيرة  الخزانات  هي 
الراشي ونحوها من  أو  الدبس  أو  الطرشي،  أو 
المائعات، فإذا سقط فيها فأر أو عصفور ومات 
بأكمله يكون نجسًا، وهذا من  الخزان  فإن هذا 

األحكام التي يغفل عنها كثير من الناس.
اإليضاح  هذا  على  شكرته  وبعدها 

المستفيض وتفارقنا. 
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لكل  عاملان  واملادة  الروح  إن  القول  نستطيع 
إىل  أحدمها  حيتاج  فكام  ونتائج،  مقومات  منهام 
أيضًا،  اآلخر  حيتاجها  كذلك  وقوة  وصحة  غذاء 
وكام نشعر يف عامل املادة باملرض والتعب واإلعياء، 
املادة  لعامل  أن  وكام  الروح،  عامل  يف  حيدث  كذلك 
نتائج ومعطيات تظهر يف سلوك الفرد، كذلك لعامل 

الروح ما يقابل تلك املعطيات والنتائج.
وكام أن األبدان تعطش وجتوع  وحتتاج إىل املاء 
واجلَْدب  القحط  يصيبها  األرض  وأن  والغذاء، 
وتؤيت  عليها،  ما  تنبت  كي  املطر  ماء  إىل  وحتتاج 
أكلها كلَّ حني، كذلك روح اإلنسان واملجتمعات 
وأدنى  ضمأها...  يروي  من  إىل  وحتتاج  تعطش 
التفات إىل واقعنا اليوم يظهر منه كم يعاين جمتمعنا 
للامء،  ليس  شديد  عطش  ومن  نفيس  جفاف  من 
املادة،  فطغيان  والروحيات...  للمعنويات  لكن 
الرسيعة  التطورات  و  احلياة،  بأمور  واالنشغال 

التي متر هبا جمتمعاتنا عى مجيع األصعدة، عوامل 
املنابع  عن  فشيئًا  شيئًا  يبتعد  املجتمع  جعلت 
الروحية التي تسّد حاجته، تلك املنابع التي كانت 
كمجتمع   - سلوكياتنا  عى  بظاهلا  ترمي  يومًا 
وال  النفيس،  القلق  أحُدنا  يألف  فا   - إسامي 
يتفاعل مع حالة اكتئاب، وال جتد العزلة بني األخ 
وأخيه، أو بني أفراد العائلة الواحدة، هلا سبيًا كام 

حيصل يف جمتمعات أخرى.
يف  مكانًا  له  جيد  الذي  الروحي  الفراغ  وهذا 
يف  السلوك،  يف  أمثلته  بأظهر  يتجى  اليوم  نفوسنا 
والدعاء  كالصاة،  العبادات  مع  التفاعل  عدم 
مع  العاقة  هذه  صارت  حتى  القرآن،  وقراءة 
روح،  دون  إذا   - تؤّدى  يومية  عاداٍت  تعاىل  اهلل 
بمجرد احلفاظ عى شكلها اخلارجي دون التفاعل 

الوجداين.
ذاتنا،  إىل  إىل عودة ورجوع  بحاجة  ولذا نحن 

أي بني

الفراغ الروحي
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القّوة يف  الروحي، ولنكون يف موقف  الفراغ  مللء 
جماهدة أنفسنا، فقد ورد أن النبي بعث رسية، 
فلام رجعوا قال: »مرحبًا بقوم قضوا اجلهاد األصغر 
وبقي عليهم اجلهاد األكر، فقيل: يا رسول اهلل وما 
اجلهاد األكر؟ قال: جهاد النفس«. وسائل الشيعة، 

احلر العاميل: ج15، ص161.  

الروحي  اجلانب  بني  اإلنسان  يوازن  ولكي 
وبني بقية اجتاهاته وميوله، يستطيع أن يّتبع بعض 

األمور النافعة يف طريق خلق االتزان، منها:
والدعاء،  الكريم  القرآن  مع  العاقة   -1
قراءة  يف  الوقت  من  بعضًا  منّا  كل  يقيض  أن  البّد 
بعض اآليات وهو عمل حثَّ عليه القرآن الكريم، 
 اْلُقْرآِن ِمَن   َ َتَيرسَّ َما  َفاْقَرُءوا  تعاىل:  قوله  فمنه 
﴿َوَقاَل  تعاىل:  قوله  فمنه  الدعاء  وأما   ،20 املزمل: 

هذا   ،60 غافر:   ﴾... َلُكْم  َأْسَتِجْب  اْدُعويِن  ُكُم  َربُّ
وليس من الصعب التعامل مع األدعية يف كل ليلة 

خصوصًا أدعية الصحيفة السجادية.
ألداء  املساجد  حضور  الفرد  يألف  أن   -2
روحية  ثمرات  ذلك  يف  فإن  مجاعة،  الصاة 
مستمرة، فحينام جيتمع املسلمون يف صاة واحدة 
منهم، كام  كّل واحد  نفس  الدينية يف  احلالة  تتعزز 
أنه من طبيعة اإلنسان أنه عندما يرى عمًا مجاعيًا 

يتوّلد يف نفسه دافٌع للقيام هبذا العمل.
3- حضور جمالس العلامء واملؤمنني الصاحلني، 
فإن فيها الكلمة الطيبة، والذكر اجلميل، روي عن 

وسائل  ِعباَدٌة«  العامِلِ  َوجِه  إىل  »النََّظُر  اهلل:  رسول 
حديث  ويف  ص621،  ج8،  العاميل:  احلر  الشيعة، 

َرَك  إَليِه َذكَّ َنَظرَت  اّلذي إذا  آخر يقول: »ُهَو العامِلُ 
اآلِخَرَة« إحقاق احلق، التسرتي: ج12، ص274.

بأخاقه،  ينر قلبك  الذي  الصديق  ومن ذلك 
والذي يكون حلديثه أثره يف نفسك.

ونحن  املنزل،  يف  روحية  أجواء  خْلق   -4
املنبع  هي  األرسة  ألن  الفقرة،  هلذه  ماسة  بحاجة 
القرآن  لصوت  فليكن  الفرد،  لتطلعات  األول 
أمر  عن  ورد  فقد  املنزل  أرجاء  به  تتزين  وقتًا 
الُقرآُن  فيِه  ُيقَرُأ  الَّذي  »الَبيُت  أّن   :املؤمنني
ُه  وحَترُضُ َبَرَكُتُه،  َتكُثُر  فيِه  وجل  عز   ُ اهللّ  وُيذَكُر 
امِء  السَّ أِلَهِل  ياطنُي، وُييضُء  الشَّ امَلاِئَكُة، وهَتُجُرُه 
الَبيَت  وإنَّ  األَرِض.  أِلَهِل  الَكواِكُب  ُتيضُء  َكام 
الَّذي ال ُيقَرُأ فيِه الُقرآُن وال ُيذَكُر اهللُّ  عز وجل فيِه 
ياطنُي«  الشَّ ُه  وحَترُضُ امَلاِئَكُة،  وهَتُجُرُه  َبَرَكُتُه،  َتِقلُّ 

مرآة العقول، العامة املجليس: ج12، ص494.

التي  املسافة  يف  والنظر  النفس  مراجعة   -5
تبعدنا عن اهلل، لنقطع تلك املسافات وتلك احلالة 
أنفسنا  ننترص عى  أن  الذكر، علينا  لذة  اخلالية من 
الودود،  اخلالق  من  القرب  عى  والعزم  باإلرادة 

الرمحن الرحيم، فهو أقرب إلينا من حبل الوريد.
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ال يخلو اإلنسان -بل حتى بعض الحيوانات - من 
العاقات العاطفية في الحياة بينه وبين بني جنسه أو 
ولديه  ُأسرٍة ومجتمع،  في محيِط  يعيش  فهو  غيرهم، 
وأخواته  وأخوته  وأمه  وأبيه  وأطفاله  بزوجته  عاقة 
وأقربائه وأصدقائه ......إلخ، وفي كل تلك العاقات 
العاقات  حركة  له  ُتديم  رابطة  إلى  يحتاج  المتعّددة 
العاطفة،  هي  الرابطة  وهذه  اآلخرين،  مع  المتنوعة 
والموّدة  المحبة  أواصر  ُيرّطب  الذي  الزيت  فهي 

واألُلفة في القلب.
  والمرأة -بحسب طبيعة تكوينها والمسؤوليات 
الكائن األكثر عاطفة تجاه  الملقاة على كاهلها- هي 
اآلخرين، فهي معروفة بعاطفتها مع زوجها وأوالدها، 
طفولتها  ومنذ  المرأة  ألن  األُخرى،  عاقاتها  وفي 
والنعومة،  الهدوء  على  شخصيتها  تبني  أن  تحاول 
أدوار  نفسه على  يربي  فإنه  الرجل،  من  العكس  على 

القّوة والتجّلد.
  إال أن المرأة في العمل أو الدراسة أو في مواقع 
التواصل قد تدخل في عاقات عاطفية مع شخص، 
العاقة  تلك  على  وتؤسس  عاقة،  بينهما  فتتكون 
وناجحة،  صحيحة  عاقة  أنها  تعتقد  إذ  أحامها، 
تسعدها وتحقق  أن  العاقة  تلك  بإمكان  أن  وتتصور 
أهدافها، وربما هي كذلك في نسبة قليلة لمن لم تكن 
متدينًة، لكن الحقيقة -في األعم األغلب- هي عكس 
ما تتصور المرأة في عاقتها تلك، والسبب في ذلك:

المؤمنين  أن  أي  الشرعي:  المحذور   -1

م  ُيحرِّ وهو   ، سماويٌّ شرٌع  يحكمهم  والمؤمنات 
للفتاة  فليس   ، شرعيٌّ غطاٌء  لها  ليس  التي  العاقات 
ألنها  الشرعي،  الجوِّ  خارج  عاقة  تكويُن  الشاب  أو 
كالنظر  محرمة،  أمور  من  تستتبعه  لما  عندئٍذ،  حرام 

واللمس والكام .... الخ.
وهمّيُة العاقة: إن نسبًة كبيرة من العاقات   -2
التي تؤسس في أجواء مواقع التواصل أو الدراسة أو 
العمل أو غير ذلك هي عاقات وهمية، وإن الفتيات 
باألساس  ألنها  العاقات،  بتلك  يثقون  ال  والشباب 
تعكس  ال  كاذبة،  مظاهر  وتحكمها  مؤقتة  عاقات 
شخصية كل من الطرفين، فهل من الحكمة أن تخضع 
الفتاة أو الشاب لعاقة وهمية تحكمها هذه األجواء؟!
غالبًا ما تكون العاطفة في فترة المراهقة غير   -3
ناضجة، وتعتريها الِخّفة وعدم االتزان، فينبغي للفتاة 
والشاب أن ال يتعّجلوا بتكوين العاقات التي تؤسس 
النفس  في  سيترك  ذلك  ألن  الرمال،  على  قاعدتها 

تجربة فاشلة يندم عليها اإلنسان فيما بعد.
والتقاليد  العادات  دور  يأتي  وأخيرًا   -4
السلوك،  هذا  مثل  على  التشجيع  في  االجتماعية 
تشجع  ال  مجتمعنا  تقاليد  أن  إلى  اإللتفات  وينبغي 
التي  العادات  أمة خصوصياتها في  على ذلك، فلكل 
اعتادوا باستمرار القيام بها، وهي ترسم معالم السلوك 
الثقافي«  »الموروث  وهي  والجماعي،  الفردي 
المتفق  وهو  السابقة،  األجيال  من  الثابت  المكتسب 
عليه بين جميع طوائف المجتمع على صحته ووجوبه 

والعمل بحدوده.

الِعالقاُت الَعاطفّيُة

القوارير
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تطويـــر  الباحثيـــن  مـــن  عـــدد  اســـتطاع 
)كبســـولة ذكية(بحجـــم حبـــة الـــدواء، وجـــَرْت 
ـــا  ـــْت فعاليته ـــث أثبت ـــان، حي ـــى اإلنس ـــا عل تجربته

لدرجـــة نالـــْت فيهـــا ثقـــة الباحثيـــن.
الكبســـولة الجديـــدة، التـــي عكـــف باحثـــون 
ـــى  ـــترالي عل ـــي األس ـــورن الملك ـــد ملب ـــن معه م
ـــاالت  ـــخيص ح ـــي تش ـــا ف ـــتفاد منه ـــا، ُيس تطويره
ـــب  ـــي. وبحس ـــاز الهضم ـــق بالجه ـــة تتعل مرضي
مـــا نقلـــت وكالـــة األنبـــاء الصينيـــة، فـــإن 
ـــب. ـــم الط ـــي عال ـــرة ف ـــورة كبي ـــد بث ـــولة تع الكبس
ـــي تتشـــابه فـــي حجمهـــا  ـــٌة، الت الكبســـولة الذكي
ـــا دون  ـــن تناوله ـــة، يمك ـــدواء العادي ـــة ال ـــع حّب م
ـــال  ـــه بإرس ـــوم ب ـــذي تق ـــت ال ـــي الوق ـــاكل، ف مش
ـــب أو  ـــدى الطبي ـــي ل ـــاز ذك ـــى جه ـــات إل معلوم
حتـــى الهاتـــف المحمـــول. ويرغـــب العلمـــاء 
ـــع  ـــكل موس ـــولة بش ـــذه الكبس ـــتخدام ه ـــي اس ف

ـــي. ـــاز الهضم ـــراض الجه ـــة أم لدراس

بروائح  تتميز  األمراض  أن  أطباء  علماء  اكتشف 
خاصة، يقوم العلماء اآلن باستخدام تكنولوجيا )رائحة( 
كشفها،  عن  البشري  األنف  يعجز  التي  األمراض 
المركبات  من  عدد  من  شخص  كل  َنَفس  ويتكون 
تعتمد  وقد  لنا،  بالنسبة  نوعها  من  الفريدة  الكيميائية 
العوامل  الجنس والعمر والعرق ومجموعة من  على 

البيولوجية األخرى.
شم  على  قادر  إنه   ”Na-Nose“ مطورو  ويقول 
السرطان،  من  أنواع  ذلك  في  بما  األمراض  رائحة 
والتصلب المتعدد وباركنسون. وحتى اآلن، ثبت أن 
التكنولوجيا الحديثة دقيقة في الكشف عن األمراض 

بنسبة %86.
وتطور الدكتورة )أودوم جون( من جامعة واشنطن 
في )سانت لويس( بوالية )ميسوري( تكنولوجيا مماثلة 
األطفال  على  اختبرتها  حيث  الماريا،  عن  للكشف 
انتشارا  أكثر  الماريا  أن  ويذكر  بأفريقيا.  ماوي  في 
في المناطق المدارية وبين األطفال الصغار. وحّددْت 
بات في رائحة النََفس كانت  )جون( مع فريقها 6 ُمركَّ
كان  لذلك،  بالماريا.  المصابين  لأطفال  مصاحبة 
عند   %83 بنسبة  الماريا  كشف  على  قادرًا  االختبار 

طفل يحوي نَفُسه على المركبات الستة.

تكنولوجيا جديدة تشتم رائحة املرض!كبسولة ذكية
طب وتكنولوجيا
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على نفسها َجنَتْ براقش

قصة مثل : رجع بُخفَّيْ ُحنين
أهل  من  إسكافيا  كان  )ُحنَينًا(  أن  أصُله 
ين،  ُخفَّ منه  يشتري  أن  أعرابي  فأراد  الِحيرة، 
أن  فأراد  حنين..  غضب  حتى  فاختلفا  وساومه 
أخذ  األعرابي  ارَتَحَل  فلما  األعرابي..  يغيظ 
ألقى  ثم  الطريق  في  وَطَرحه  خفيه  أحَد  حنيٌن 
اآلخر في موضع آخر فلما مرَّ األعرابي بأحدهما 
قال: )ما أشبه هذا اْلخفَّ بخف حنين! ولو كان 
إلى  انتهى  فلما  ومضى.  ألخذته(،  اآلخر  معه 
َنِدَم على تركه األوَل. وقد َكمَن له حنيٌن  اآلخر 
ليأخذ األول، سرق  فلما رجع األعرابي  يراقبه. 

حنيٌن راحلته وما عليها وذهب بها!
فقال  اِن  الُخفَّ إال  األعرابي وليس معه  وأقبل 
له قومه: ماذا جئت به من سفرك؟ فقال: )جئتكم 

ْي ُحنَين(! بُِخفَّ
فذهبت مثًا، يضرب عند اليأس من الحاجة 

والرجوع بالخيبة

مساحة ود

براقش(،  أهلها  على  )َجنَْت  أيًضًا  ويقال 
وبراقش - أعزكم الله - كانت كلبة كثيرة النباح 
لبيت من بيوت العرب، تركوا منازلهم وخرجوا 
بعض  بطش  من  خوًفا  المخابئ  أحد  يقصدون 
براقش  لكن  مدينتهم،  هاجموا  الذين  األعداء 
النباح  عن  تتوقف  لم  قومها،  مع  خرجت  التي 
بهم  فلحقوا  مخبأهم  على  األعداء  استدل  حتى 

وقتلوهم جميًعا شّر قتلة ومعهم براقش.
عمن  ُيقال  مثًا  فعلتها  من  العرب  فاتخذ 

يتسبب في إيذاء نفسه أو أهله.






