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قضية ورأي

سكنُ الزوجة الجديد
ُ
تزوج ابنَها حفاوة كبرية بالزوجة اجلديدة ،فتستقبلها بالفرح والتهليل
عاد ًة حتتفي
العوائل التي ّ
يتم إعادة هيكلة تلك العالقة
والرتحيب ،ولكن مع األسف الشديد ما أن متيض أسابيع ْبل ربام أ ّيام حتى ّ

الناشئة بني زوجة االبن ووالدته ،وتتحدّ د هيئة تلك العالقة ومسارها املستقبيل بوجه جديد ،فإ ّما أن

عم السالم والوئام واملحبة والتوافق ،ويصبح البيت
تكون حمصلتها إجيابية أو سلبية ،فإن كانت إجيابية ّ
صارت األرس ُة أرض ًا خصب ًة للمشاكل وعدم التوافق،
روضة من رياض اجلنة ،وإن مل تكن إجيابية
ْ
وفتحت باب ًا للشيطان وأعوانه ،فيتص ّيد عندها كل طرف زالت اآلخر ،وكالمنا هذا منحرص يف دائرة

(العمة والكنّة) ،بعيدا عن التأثريات اخلارجية كشقيقات الزوج من جهة وأخوات الزوجة وأمها من
جهة أخرى أو حتى حكمة الزوج يف التعامل مع هذه الظروف.

ثابت يف املجتمعات العربية فلتعلم الزوجة أن سلوك أم زوجها يف
واقع ٌ
ويف احلقيقة هذه العالقة هي ٌ
األيام األوىل يكون فيها يشء من الشدّ ة يف ترصفاهتا معهاْ ،
كأن ترهقها باألعامل املنزلية ،وما يشاهبها،

فننصح هذه الزوجة اجلديدة برضورة التفاعل اإلجيايب مع الوضع اجلديد وطاعة زوجها ووالدته وإن
تنافر األمران تنبهه لقرهبا له بأن رأيه خيالف رأي والدته وتسأله ما العمل؟ ليعطيها ر ْأيه ،طبع ًا يكون

التنبيه باللني والكلمة الطيبة.

أن أ َّم الزوج تَش ُعر أحيان ًا بفقدها البنها بسبب زواجه َّ
السبب يف هذه النزاعات هو َّ
وأن قل َبه قد
إن
َ
عكس ذلكْ ،
مال اىل غريها؛ فينبغي ْ
وأن تتعامل
وتترصف بام ُيثبِت
أن تراعي الزوجة هذا الشعور،
َ
ّ

معها كوهنا بمثابة أ ّمها ،وعىل العموم تستطيع الزوجة ْ
تكسب و َّد والدة زوجها وجتع َلها يف ص ِّفها،
أن
َ
َ
وحتاول إكرام ًا لزوجها وح ّبها له ْ
أحسنت معاملتهاْ ،
أن
بأي شكل من األشكال،
إذا
ْ
وأن ال تنتقدها ّ
تسايرها وتتفق معها من باب (ألف عني ألجل عني تكرم) ،فبعض األ ّمهات تغار من زوجة ابنها عند
خلوهتا به ،أو إذا تسامرت معه أو ضحكت! ور ّبام هي أحاسيس قهرية تراو ُدها رغ ًام عنهاْ ،
وأن ال تُكثِر
الزوجة الشكوى لزوجها من والدته فبعض األزواج يعتربها إهان ًة شخصية له أو أل ّمه.
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قطاف

الوليد ُة املبارك ُة

عندما نتأ ّمل املنزل َة الرفيعة التي نالتْها بنت أمري املؤمنني زينب ،نتساءل ِل َ حظيت هبذه املرتبة من

وضعت الزهراء يف اخلامس من مجادى األوىل
العظمة والتقدير؟ ولإلجابة عن ذلك نقول :عندما
ْ

ٍ
وأول من
وليدتا املباركة زينب ،استُقبلت
من السنة اخلامسة للهجرة،
َ
بمزيج من االبتهاج والرسورّ ،
محلها أبوها أمري املؤمنني فأ ّذن يف أذهنا اليمنى ،وأقام يف اليرسى ،فكانت ُأ ْوىل الكلامت التا ّمات
التي حفرت يف عقلها وقلبها.

غم
ذكر الشهاوي يف كتاب الطراز املذهب ص  38أنّه حينام علم النبي هبذه املولود ُة املبارك ُة ّ
وجهه وسارع لبيت ابنته ضا ّم ًا الوليدة إىل صدره ،مق ّب ً
ال هلا باكي ًا عليها ،فتساءلت الزهراء« :ما يبكيك
ُ

يا أبتي ،ال أبكى اهلل لك عين ًا؟ »..فأجاهبا بنربات وعربات حزينة..« :اعلمي ّ
أن هذه البنت بعدي
تنصب عليها املصائب والرزايا »..قاصد ًا بذلك يو َم عاشوراء وما بعده ،،فخ ّيمت
وبعدك سوف
ّ

يسميها ،فقال« :ما كنت ألسبق
عىل الدار غاممة من احلزن والوجوم ،فطلب اإلمام من النبي أن ّ

«سمها زينب ،فقد اختار اهلل هلا هذا االسم ،»..وكُن ّيت بـ«أ ّم
ّ
رب ،»..وهبط رسول من السامء قائالّ :
تنم عن صفاهتا الكريمة ،ومراتبها الرشيفة منها عقيلة بني هاشم ،وعابدة
كلثوم» ،وأما ألقاهبا فعديدة ّ
آل عيل.

وحممد
وأنجبت منه كوكبة من األعالم :عون
عمها عبد اهلل بن جعفر
ْ
ّ
ّ
تزوجت زينب من ابن ّ

اللذين استُشهدا يف يوم عاشوراء ،وأ ّم كلثوم ،والعباس وعيل الزينبي.
ِم ْن أبرز فضائلها وكامالهتا األخالقية زهدُ ها ،فكانت نابذ ًة ّ
مللذات احلياة ومباهجها ،مقتدي ًة
بأ ّمها وأبيها ،فب َلغ من زهدها ّأنا ما ادخرت شيئ ًا من يومها لغدها ،حسبام رواه اإلمام السجاد

عنها ،وكانت مصاحبتها ألخيها احلسني يف طف كربالء تعزيز ًا لتلك الشأنية واملنزلة العظيمة

مجة ،جاعل ًة من املنازلة قراع ًا بني احلق ك ّله ضدّ الرشك ك ّله ،وع ْلمها
ملا أبدتْه من مواقف وبطوالت ّ
تكون نارصة لإلسالم ومبادئه ِ
ِ
ِ
َ
بت ّإل ْ
وقيمه وإلمام
أن
وأرسها
اليقيني باستشهاد أخيها،
وسبيهاَ ،فأ ْ
زماهنا احلسني الشهيد.
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قراءة في كتاب

ِ
مأساة الزهراء ()P
كتاب
ُ

مؤلف هذا الكتاب السيد جعفر مرتىض احلسيني العاميل
ُ
صاحب الكتاب الشهري «الصحيح من سرية النبي األعظم
 ،»Oولد يف /25صفر 1364/هـ .يف لبنان قضاء بنت
جبيل ،واستقر فيها.
درس العلوم الدينية عىل يد والده ،ثم قصد النجف
األرشف ملتابعة حتصيله العلمي سنة 1382هـ .فدرس
املقدمات وأكثر السطوح ،ثم يف سنة  1388هـ .انتقل إىل
احلوزة العلمية يف مدينة قم املقدسة نزوالً عند رغبة والده
رمحه اهلل ،وموافقة لالستخارة.
أسس مدرسة دينية يف لبنان باسم «حوزة اإلمام عيل بن
ّ
أيب طالب »Qوأنشأ املركز اإلسالمي للدراسات .وهو
يقوم بتدريس الدروس احلوزوية العليا يف بريوت.
قيمة الكتاب:
جاء يف مقدمة الكتاب« :مل يزل يعترب كتاب» مأساة
الزهراء  Pشبهات وردود «إنجاز ًا هام ًا يف جمال التحقيق العلمي واملوضوعي ،حيث تك ّفل بتقديم
إجابات منطقية ،صحيحة وقاطعة للعذر ،تسدّ الطريق عىل الشبهات املطروحة» ج ،1ص.6
تعرض الكتاب اىل أمور ُأثريت يف اآلونة األخرية حول مأساة الزهراء Pبعد وفاة رسول اهللO
ّ
وأمور أخرى هلا نوع ارتباط هبا صلوات اهلل وسالمه عليها.
والكتاب يقع يف جزئني حوى اجلزء األول بيان مقام الزهراء Qوعصمتها مشري ًا اىل أقدم وثيقة
َذكرت تفاصيل ما جرى عىل السيدة الزهراء ،من مأساة وهي كتاب سليم بن قيس اهلاليل.
وذكر أقوال العلامء القدامى بخصوص املأساة ،وناقشها مناقشة علمية وموضوعية ،وختم اجلزء
األول بعرض دراسة مفردات االحداث الواحدة تلو األخرى مثل (ملاذا تفتح الزهراء  Qالباب ،وخرب
املسامر ،وقضية فدك ،وكرس الضلع ،وسقوط املحسن ،وبيت االحزان).
وتضمن اجلزء الثاين ظلم الزهراء Qيف الشعر العريب ِع ْب القرون ،وظلمها Qيف احتجاجات العلامء
ّ
عرب األجيال ،واملحسن يف النصوص واآلثار ،وحادثة حرق الباب األليمة.
جملة شهرية تعنى بثقافة الشباب اهلادفة

العدد ( )24لشهر مجادى األوىل سنة 1439هـ

5

التنمية البشرية

تنمية مهارات الطفل
قابل ِّ
الطفل صفح ٌة بيضا ُء ٌ
ُ
لكل ما ُي ُ
نقش عليه
هذا املفهو ُم الذي آمن به علم النفس ّ
بكل
أن يكون منطلق ًا إلعداد ٍ
جدّ ية ينبغي ْ
جيل ناف ٍع
وف ّع ٍ
ّ
ٍ
ومنتج يف املستقبل
ال
ولكل مرحلة من
مراحل الطفولة معطياهتا اخلاصة التي ينبغي أن
تراعى يف تنمية املهارات:
مرحلة الرضاعة:
ينمو الطفل يف هذه املرحلة بشكل رسيع،
ويكتسب الكثري من ا َملهارات احلرك ّية كامليش،
واحلبو ،والوقوف ،واجللوس ،وتبع ًا لذلك
ينبغي للوالدين توفري بعض األلعاب التي تُصدر
األصوات وذات األلوان الزاهية وا ُملختلفة،
طور الطفل قدرته عىل إمساك األشياء وحتريكها
ف ُي ّ
وتقليبها بني يديه ،باإلضافة إىل الكتب املصنوعة
املقوى ،ومن ا ُملمكن أن
من الف ّلني أو الكرتون ّ
تروي األ ّم القصص بطريقة التلوين الصويت مع
ّ
اختالف نربات الصوتّ ،
فكل ذلك يستدعي
انتباه الطفل ،فسامع الطفل لصوت أ ّمه يساعده
عىل تع ّلم اللغة ا َملنطوقة والتعبري ّية ،كام توجد
هناك الكثري من األنشطة التي ُيمكن تقديمها
للطفل لتقوية َمهاراته وتطويرها.
مرحلة الطفولة املبكّرة:
تظهر يف هذه املرحلة أمه ّية تَنمية ا َملهارات
احلرك ّية ومهارات التآزر البرصي احلركي،
وتتم
باإلضافة إىل املهارات اللغو ّية واإلدراكيةّ ،
6
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تنمية هذه املهارات بعدّ ة طرق وأنشطة ُتارسها
األ ّم يف املنزل أو املع ّلمة يف املدرسة؛ وذلك بعرض
املهارة وتَدريب ال ّطفل عليها ل َيصل إىل مرحلة
إتقاهنا ،أ ّما هذه األنشطة فتكون إ ّما باللعب
اللمس
باملشابك وتَصنيف ألواهنا ،وتطوير ّ
حاسة ْ
ٍ
بعرض
عدد من خامات األقمشة أو األسطح
ا ُملختلفة والتفريق بني الناعمة واخلشنة وغريها،
والربط بني أكثر من مهارة يف نفس النشاط؛
كأن ُيم ّيز الطفل بأن الكرت األصفر خشن
امللمس والكرت األمحر ناعم امللمس للمساعدة
يف تطوير القدرة عىل التفريق بني األشياء ،كام
ّ
أن تقديم األلعاب التي حتتوي عىل احلركة أو
اللعب بالرمل تدفع بالطفل الستعامل إمكان ّياته
االبتكار ّية وقدراته التخيل ّية.
مرحلة الطفولة الوسطى:
حيدُ ث يف هذه املرحلة اخلروج الفعيل للطفل
إىل املدرسة ومسؤولياهتا وواجباهتا ،واتّساع
البيئة االجتامعية ،واتساع دائرة االستقالل عن
الوالدين ،كام يتع ّلم الطفل املهارات احلرك ّية
الالزمة للمشاركة باألنشطة العامة واأللعاب
اجلامعية ،باإلضافة إىل بداية اكتساب الطفل يف
هذه املرحلة ِ
الق َيم واملعايري اخلارجية التي تُشكّل
ُبنية شخص ّيته االجتامعية،
وتتم تنمية مهارات
ّ
الطفل بإرشاكه ببعض األعامل املنزلية التي
تُناسب قدراته اجلسمية ،وتوفري مك ّعبات الفك

والرتكيب وصلصال اللعب والبازل املناسب،
كام جيب عىل الطفل القيام بمهاراته االستقاللية
بمفرده كارتداء مالبسه ووضعها يف مكاهنا،
وتناول طعامه وحده ،واالستحامم ،وربط
احلذاء .جيب أيض ًا تعليم الطفل يف هذه املرحلة
عىل الكتابة وحتسني خ ّطه ،وحماولة إتاحة
الفرصة له ّ
حلل مشكالته من دون ّ
تدخل أحد،
كام من املمكن تنمية مهارات الطفل اللغوية
بتشجيعه عىل التالوة الصحيحة للقرآن.
مرحلة الطفولة املتأخرة:
يسعى الطفل يف مرحلة الطفولة ّ
املتأخرة إىل
زيادة توكيده الستقالل ّيته وتك ّيفه االجتامعي،
كون الصداقات والعالقات خارج
كام ُي ّ
نطاق األرسة ،و َيتآلف الطفل مع اجلامعات،
يرتسخ مفهوم
و ُيمكنه االنطواء حتت ظ ّلها ،كام ّ
األخالق والضمري ،واكتامل التوجه الذايت نحو
الذات واجلامعة ،باإلضافة إىل ُمارسة الطفل
الكثري من األنشطة اجلسمية عىل نطاق أوسع
وبنشاط أكرب من املراحل السابقة ،فيجب تعليم
الفرد اللعب املحكَم الذي َيسري حسب قوانني
ُمع ّينة ،وتشجيع العمل اجلامعي وحتقيق التوافق
مع األقران ،وتشجيع الطفل يف توظيف اللغة
املنطوقة يف األداء التمثييل وانتحال األدوار،
ومساعدة الطفل عىل إتقان األلعاب الشائعة بني
أقرانه وتشجيعه عىل ُمارستها واالستمتاع هبا.
إرشادات عامة يف تعليم املهارات لألطفال:
-التشجيع والتحفيز املستمر للطفل،

باإلضافة إىل التعزيز اللفظي والثناء عىل الطفل
عند نجاحه ،وجتاهل التجارب الفاشلة له ،وح ّثه
عىل االستمرار حتى النجاح.
القدوة احلسنة والبنَّاءة؛ فالطفل ُيراقب َمنِ
واألهل األقران ممّن ُيتقنون
حوله من ا ُملع ّلمني
مهارة ُمع ّينة ،فهو يتع ّلم با ُملالحظة والتقليد.
تقديم املهارة املناسبة لعمر الطفل وقدراتهاجلسم ّية والعقلية ،وتقديم اللعبة أو النشاط
تعرض الطفل للفشل املستمر
ا ُملناسب لتجنّب ّ
واإلحساس باإلحباط ،ومراعاة الفروقات
الفردية.
ٍ
عي
عدم إجبار الطفل عىل ا ُملشاركة يف نشاط ُم ّإذا كان ال َيرغب بذلك.
 ُمراقبة الطفل أثناء لعبه وحده أو مع أقرانهيف األلعاب اجلامعيةَ ،
وتديد السلوك ّيات التي
وماولة تعديلها يف
تنقصه ،أو السلوك ّيات السلبية ُ
ٍ
وقت آخر.
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عقيدتي

مستمر منذ بدء
والرش رصاع
رصاع اخلري
ُ
ّ
ّ
احلياة األوىل لإلنسان وال هيد ُأ أصحاب
الرش عن الظلم والعدوان ّ
لكل خري وحق،
ّ

وال تقترص طرق الظلم عىل الظواهر
واملحسوسات ْبل يتعدّ ى إىل اجلانب الفكري
الذي تقوم حياة كثري من األمم عىل عطاءاته.

نجح ْت املرجعية الدينية يف العراق
وقد
َ
يف الدفاع عن املذهب الشيعي واإلسالم
بصورة عامة وأبرزت العقائد واألحكام

نتج عنه ازدهار املذهب
بطرق حكيمة َ
وزيادة التفاعل معه عاملي ًا وإثرائه بالفكر
أسسه وبنى
اإلسالمي اإلنساين اخلالد الذي ّ

قواعده النبي األكرم .O

أزعج من ال يريدون خري ًا
هذا األمر
َ
باإلسالم واإلنسان فراحوا يضعون الربامج

واألفكار ليطعنوا بمذهب أهل البيت K

وحيوروا احلقائق تار ًة أخرى.
ويزوروا ّ
تارةًّ ،
8
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ومما ص ّبوا فيه جهودهم يف هذا املجال

التعرض ملسألة تقليد املكلف للعامل أو املرجع
ّ

يف األحكام الرشعية فقالوا تار ًة بحرمته
وتار ًة ّ
خمي بني أن يق ّلد أو ال يق ّلد،
بأن املك ّلف ّ
حقيقة األمر أنّه حماولة هلدم منظومة

قوة للمذهب الشيعي،
املرجعية كوهنا مصدر ّ
ّ
وألن مبدأ السفارة العامة  -التي يعتقد به

الشيعة  -تتم ّثل مصاديقه باملرجعية الشيعية
ّ
فإن هؤالء املشكّكني يعملون عىل قطع
العالقة بني الناس وبني املرجعية ،فإن حصل
هذا  -والعياذ باهلل  -ضعف املذهب وختبط

الناس يف عقائدهم وأحكامهم.
ويظهر من هذا ْ
واقع
أن هذه اإلثارة ليس هلا ُ
علمي بل هي من نتائج التجهيل املربمج ضدّ
احلق.
املذهب ّ

لذا أردنا يف هذه السطور بيان وجوب هذه

يعب عنها
العالقة بني املرجعية والناس التي ّ

بالتقليد حتى عرص موالنا صاحب العرصÀ

ببساطة نحن ال نحتاج إىل دليل نقيل يف
وجوب التقليد؛ والسبب ّ
أن العقالء اتفقوا

أحكام الرشيعة كام هو احلال يف وجوب
تو ّفر ذوي االختصاصات األخرى يف

فاملريض جيهل مرضه وعالجه فريجع إىل

وغريها.
عقالئي
مطلب
رجوع اجلاهل اىل العامل
إذ ًا
ٌ
ُ
ّ

يف الرجوع إىل أهل االختصاص فيام جيهلون،
الطبيب ،و إلصالح عطل السيارة يراجع
السائق امليكانيكي ...وهكذا.

فالرجوع إىل أهل اخلربة أمر عقالئي ثابت
يف ذهن ّ
كل إنسان ..وعلوم الرشيعة هي
إحدى تلك العلوم وفيها جانب اختصاص

الستنباط األحكام ،فإذا قلنا أن التقليد ليس
بواجب ،فال يبقى إال أن يسعى ّ
كل إنسان
ملعرفة احلكم الرشعي بنفسه للعمل به لتفرغ

واحلج وغريها.
ذمته ،يف الصالة والصوم
ّ

ومعرفة األحكام أمر يعرس الوصول إليه
خاصة،
عىل مجيع الناس ألنّه يتط ّلب جهود ًا ّ
وتفرغ ًا تا ّم ًا للدرس والتحصيل ،كيف
ّ
هيمهم حتصيل معاشهم ،فال
وأغلب الناس ّ
بدّ من تو ّفر ذوي اختصاص يع ّلمون الناس

الطب واهلندسة والبناء والنجارة والصياغة
ّ

حجة مل
تفرضه سرية العقالء ..وهذه السرية ّ

متنع عنها الرشيعة املقدّ سة؛ فقد كان الناس
منذ أيام رسول اهلل Oإىل هناية الغيبة

الصغرى لإلمام املهدي Àيرجعون إىل
ذوي االختصاص يف ّ
كل احتياجاهتم ،ومل

يمنعهم الرشع عن هذا النوع من الرجوع يف
حياهتمَّ ،
فدل ذلك عىل إقراره هلا ،وهذا هو

حجيتها.
دليل ّ

بغض النظر عن داللتها
أما األخبار ّ
وصحة سندها أو ضعفه فنعتربها مؤيد ًا
ّ
لسرية العقالء التي أمضاها األئمة  Kيف

وجوب رجوع اجلاهل اىل العامل.
جملة شهرية تعنى بثقافة الشباب اهلادفة
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نحن نقص عليك

ُ
ضوابط االختيار
ِ

ِ

ياأ َبت ْاستئ ِ
داها َ
ني﴾ القصص.26:
﴿ َقا َل ْ
ى االْم ُ
ْج ْر ُه إِ َّن َخ ْ َي َم ِن ْاس َتئ َْج ْر َت ا ْل َق ِو ُّ
ت إِ ْح ُ َ

هـذه الكلمات ينقلهـا لنا القرآن الكريم عىل لسـان بنات شـعيب ملا استسـقى هلا موسـى Qلكـن من أين

عرفـت هـذه البنـت ّ
مرة على البئـر ،ومل تتّضح
أن هـذا الشـاب
قـوي وأمني أيضـ ًا؟ مع ّأنـا مل تـره االّ ّ
ُّ
ألول ّ
هلا سـوابق حياته!.

نحي الرعـاء عن البئر ويملأ القربة
واجلـواب على هذا السـؤال واضـح
وجيل ..إذ الح َظ ْ
ـت قوته وهـو ُي ّ
ّ

الثقيلـة لوحـده ويطالـب بحـق املظلـوم ،وأ ّمـا أمانته وصدقـه فقد اتّضـح هلا منذ أن سـارت أمامـه إىل بيت

أبيهـا ،فطلـب منهـا أن ّ
تتأخـر ويتقدمها ،لئال تضرب الريح ثياهبا! تفسير األمثـل ج12ص.217
ّ
املتحل هبذه الصفات يكسب ثقة وود الناس واختيارهم إياه باملهامت .
هكذا املؤمن

ورد يف كتاب الدروع الواقية تأليف مجال العارفني رىض الدين السـيد عيل بن طاووس املتوىف سـنة  664ه

إن اإلسلام كديـن متكامـل أرسـله اهلل تعـاىل إىل عمـوم البرشيـة ،كان يسـتهدف بشـكل أسـاس صنـع

القـوي الـذي يتكاتـف مع غيره مـن املؤمنني األشـدّ اء يف بنـاء احلضـارة اإلنسـانية الراقية
اإلنسـان املؤمـن
ّ
القائمـة على العـدل واملح ّبـة واألخـوة  ،وانتشـاله من وهـدة االنحـراف والفسـاد األخالقي ،يف عـاملٍ ٍ
راق

سـا ٍم متكامـل األبعـاد والزوايـا ،وال يتأتّـى ذلـك ّإل مـن خالل اعتماد مجلة متسلسـلة من الربامـج العلمية

متحض نزيـه ،يكـون بإمكانه اإلقـدام عىل
التـي تسـتهدف ّأول مـا تسـتهدف بناء اإلنسـان كانسـان مؤمـن
ّ
وضـع أسـس بنـاء تلـك احلضـارة التي هـي بال شـك هـدف كل األطروحـات العقائديـة السماوية ،بيد ّ
أن
د ْأب طوابير الظلمـة وعلى طـول التأريخ عىل الوقـوف بوجه املصلحين والدعاة املخلصين ،ودفعهم قهر ًا

لالنشـغال بغريهـا  ،حـال دون تلـك األمنية وتلـك الرغبـة العظيمة.

العربة  :االختيار يقع بعد التجربة والواقع وليس بالعاطفة واملنقوالت الوامهة.
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نافذة على العالم

نهر الكتب
ٌ
شـوارع مدن كنـدا وعاصمـة مقاطعـة أونتاريو" ،تورونتـو" ،حيث
رب
اجتـاح
َ
فيضـان مـن الكتـب أحدَ أك َ
حتـول الشـارع إىل ٍ
هنـر مملـوء بالكتب ال باملـاء ،فقد وصل عددهـا إىل أكثر من عشرة آالف كتاب ،بمناسـبة
ّ
املهرجـان السـنوي بعنـوان (ليلـة بيضـاء) ،وقـد تبنى هـذا املرشوع جمموعـة من الشـباب الواعـي ،أطلقوا

على هذا املعـرض الكبري اسـم (هنـر الكتب).

بلـغ عـدد هؤالء الشـباب أكثر من مخسين شـاب ًا أطلقوا العنان ألنفسـهم لنشر الثقافة بني أبنـاء مدينتهم،

املتطوعون
عت بأغلب الكتب مؤسسـة (جيـش اخلالص) ،وعمـل
رب ْ
ِّ
مسـتغرق ًا منهـم الوقـت واملال ،وقـد ت ّ

باملـارة بنهر مـن الكتـب ،وقد
على املشروع ألكثـر مـن اثنـي عشر يومـ ًا ،ليملأوا وسـط املدينـة املزدمحـة
ّ
ّ
سـمت منهـا لوح ًة فنّي ًة ذات شـكل ّ
جـذاب و ُم ِبهر.
واملحـال التجارية َفر
انعكسـت عليهـا إنـار ُة األبنية
ْ
ْ

نعـم بعـد أن كان هـذا الشـارع مليئـ ًا بالسـيارات والضوضـاء ،صـار هنـر ًا صامتـ ًا هادئـ ًا ،وصـار مكانـه

حـرة للقـراءة يف متنـاول اجلميـع ،وكانت تلـك الليلـة مت ّثل احتفاليـة بدعـوة عامة عىل مائـدة تقليب
مكتبـة ّ

صفحـات الكتـب ،وهـي متاحة ملـن يريـد احلصـول عليها.

يشـجع عىل االسـتمرار يف املواظبـة عىل إحياء
وقـد ُلوحـظ اإلقبـال الفريد عىل الكتب بشـتّى أنواعها ،مما
ّ

هـذا املهرجـان ك ّلما سـنحت الفرصة ال ْ
أن يكـون إحياؤه سـنوي ًا ،فنحن عىل يقني أنه سـوف ينفـع الكثريين
وحيرض عىل القـراءة وااللتزام والـدوام عليها.
ّ

ومثـل هـذه الثقافـة اجلميلـة املثمرة قابلة للتطبيـق يف بالدنا ،كل ما حتتاجه هو االلتفات والسـعي ملامرسـة

مثـل هذه املهرجانات لتوطيد العالقة بني الناس والكتاب ،دون أن تقترص عىل اجلمعيات اخلريية واإلنسـانية

فقـط بـل كذلـك مـن املؤسسـات الرتبويـة احلكوميـة املختصـة لرفع شـأن املواطـن وتنميـة فكـره ّ
اخللق.
جملة شهرية تعنى بثقافة الشباب اهلادفة
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عناقيد

عندما بدأ أبي حواره معي عن الموت كنت

متوتّر ًا ،ومشدود ًا لكالمه ،وحين الحظ أمارات

الخوف على وجهي سألني أخائف أنت؟
  فقلت :وكيف ال!

 فقال أبي :أتخاف الموت أم الم ّيت ؟

  فقلت :أخاف من الم ّيت أكثر من الموت.
 فقال أبي :أتخاف من كان حي ًا مثلك ،فعليك أن

..وت ََرى
تخاف الموت لهول ما بعده لقوله تعالى:
َ
ِ
اب ال َّل ِه
َارى َو َلك َّن َع َذ َ
الن َ
َارى َو َما ُه ْم بِ ُسك َ
َّاس ُسك َ
َش ِديدٌ (الحج ،)2:وليكن الم ّيت مذكر ًا لك بما
سيؤول إليه مصيرك.
وهل تعرف أحكام الم ّيت ؟
قلت :ال.

فقال :إذا حضرت رج ً
ال يحتضر َفدَ ْع مخاوفك

ووجهه للقبلة وهو ْ
أن تض َعه على ظهره
جانب ًا
ِّ
َ
وتجعل باط َن رجليه إلى القبلة ،و ُيستحب أن
12
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تل ّقنه الشهادتين ،واإلقرار بالنبي واألئمة وتقرأ
ليسهل عليه الن َْزع ويكره حضور الجنب
«الصافات» ّ
مس حال الن َْزع.
والحائض عنده ،وأن ُي ّ
  فقلت :وإذا مات؟

فمه،
ُغمض عينيه،
َ
 قال أبيُ :يستحب أن ت َ
وتغلق َ

وتمدَّ ساقيه ويديه إلى جانبيه ،وتغ ّطيه بثوب ،وتقرأ

عنده القرآن ،وتخبر المؤمنين بموته.

و ُيستحب اإلسراع في تجهيزه إالّ أن ُيشتَبه
بموته حتى ُيتأ ّكدَ منه ،عندها يجب تغسيله،
فيغسله المماثل ،إالّ في الزوج والزوجة فيجوز
ِّ
ّ
لكل منهما تغسيل األَخر وكذا الصبي المم ّيز

سواء الذكر واألنثى فانّه يجوز تغسيله للذكر
واألنثى وهكذا المحرم فانه يجوز له ْ
أن يغسل
محرمه غير المماثل إذا لم يوجد المماثل.
  فقلت له :والسقط؟

أتم أربعة أشهر بل ْ
يتمها إذا كان
وإن لم ّ
 قال :إذا ّ

مستوي الخلقة ،ولك ْن ال يص ّلى عليه.
يغسل الم ّيت ؟
 فقلت:وكيف ّ

غسل بثالثة أغسال :بماء السدر والكافور
 قالُ :ي َّ

والقراح ،ويكون الغسل ترتيبي ًا بغسل الرأس

فقلت :وإذا ّ
تعذرت القطع الثالث؟

يتيسر منها.
 قالُ :يك ّفن الم ّيت بما ّ

  فقلت :وماذا بعد التكفين؟
 قال أبيُ :يص ّلى عليه وإن كان طف ً
ال كأن بلغ ست

ثم األيسر ويكون ماء سنوات.
ثم الجانب األيمنّ ،
والرقبةّ ،
الغسل طاهر ًا وغير مغصوب ،وال مضاف ،ويكون   قلت :وكيف يص ّلى عليه؟
مباح ْين أيض ًا.
السدر ،والكافور َ

 األب :الصالة على الميت هي خمس تكبيرات ال

مضاف.

 فقلت :وهل يشترط في الصالة على الميت شيء؟

تسليم
تشهدَ  ،وال
فقلت :وهل تُنزع مالبس الم ّيت أثناء الغسل؟ قراءةَ ،وال
ركوع ،وال سجو َد ،وال ّ
َ
َ
ويتشهد الشهادتين ،و ُيك ِّبر ثانية
فيها ،ف ُيك ِّبر األولى
 قال أبي :يجوز تغسيله بمالبسه.
َّ
ويضاف السدر ف ُيص ّلي على النبي وآله ،ويك ِّبر ثالثة ويدعو للمؤمنين
 قلت :وكيف يكون الماء مطلق ًا
ُ
ثم يك ِّبر
أو الكافور اِليه؟
والمؤمنات ،ويك ِّبر رابعة ويدعو للم ّيتّ ،
يحوله إلى ماء خامسة وينصرف.
 قال أبي :يضاف إليه بمقدار ال ّ

تنجس جسد الم ّيت بنجاسة  قال أبي :نعم يا ولدي ،يشترط فيها جملة من
  فقلت :وإذا ّ
األمور وهي :الن ّية ،والقيام ،واستقبال المص ّلي للقبلة،
خارجية أو منه أثناء الغسل؟
 قال لي :وجب تطهيرها ،وال تجب إعادة الغسل .والم ّيت أمامه ،ورأس الم ّيت على يمينه ورجاله الى
يساره ،وأن ال يكون حائل بين الم ّيت والمص ّلي إال
  فقلت :وبعد االنتهاء من تغسيله؟
 قال أبيُ :يحنّط و ُيك ّفن.

فقلت :وما التحنيط؟

بمثل النعش أو ميت آخر ،وأن ال يفصل بين الم ّيت
والمص ّلي ُبعدٌ ِ
مفرط ،وأن ال يعلو أحدُ هما على
ُ

علو ًا مفرط ًا.
 قال أبي :إمساس مواضع السجود السبعة اآلخر ّ

غير مغصوب،
بالكافور المسحوق ويجب كونه َ
وال نجس.
  فقلت :وكيف ُيك ّفن الم ّيت.

قالُ :يك ّفن بقطع ثالث :المئزر ويستر ما بين

فقلت :والطهارة؟

 فقال :والطهارة غير واجبة في هذه الصالة.
  فقلت :واذا انتهت الصالة؟

قال أبيُ :يدفن الم ّيت بمواراته في األرض مع

السرة والركبة ،والقميص ويستر ما بين الكتفين تحقق حفظه من الحيوانات المفترسة ،وإخفاء رائحته
ّ
إلى نصف الساق ،واإلزار فيغ ّطي جميع الجسد عن النّاس ،ويوضع على جانبه األيمن في قبره مع
بحيث يشدّ طرفاه العلوي والسفلي وعرض ًا بحيث توجيه وجهه للقبلة.
يقع أحد جانبيه على اآلخر.
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أي بني

فكري شائع يف البلدان العربية وخصوص ًا عند الفئة العمرية الشبابية وهو اإليامن
هناك خطأ
ّ
تطور أو ازدهار يف احلياة بجميع جماالهتا ال يمكن ْ
بفكرة ّ
أن حيصل لإلنسان إال بالعبور
أي ّ
أن ّ
عىل جرس الغرب الذي ش ّيدته ثقافات الدول الكربى من الناحية السياسية والعسكرية.
ووجه اخلطأ يف هذه الفكرة ّأنا جعلت اإلنسان يف الدول النامية َيدفن طا ّقاته وكفاءاته وحتى
ويقوم نفسه وجمتمعه من
أفكاره حتت الرتاب ويرنو ببرصه إىل ثقافات األمم األخرى ليقيس ّ
ناحية اإلزدهار والتقدّ م إىل أمام.
ونحن ال نريد إلغاء هذا املفهوم من الواقع بحيث نقطع النظر متام ًا عن العامل ،وإنّام نقول
هناك أمور تنطبق عليها هذه الفكرة وهي األمور املادية وبعض الربامج السياسية ،وربام نجد –
اكتسبت تلك
عند التد ّبر – ان أصوهلا عربية لكن لعدم التفعيل والتفاعل من ِق َبل األمم النامية
ْ
الفكر احلداثوي.
الربامج العنوان األجنبي والذي تو ّلد عنه أخري ًا
ُ
والتحرر من قيود العادات والتقاليد واآلداب التي يسموهنا
يركّز هذا الفكر عىل التح ّلل
ّ
بالتقليدية القديمة حتّى لو كانت ناشئة من تعاليم وإرشادات دينية ،والتناغم مع كل ما هو
جديد ّ
والتطور املطلق وهو ما يبحث عنه الشاب العريب
ألن اجلديد  -فقط  -حيكي عن العلم
ّ
يف الوقت احلارض.
نقف يف طريق طموح الشاب العريب ،وال نريده ْ
أن جيمدَ عىل املايض مجود
ونح ُن  -كام قلنا  -ال ُ
14
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جهل وعمى ،لكنّا نسعى لتنظيم هذا الطموح والسيطرة عىل بوابة الفكر فيام يرد إليه ويصدر
عنه ،فليس من الطموح طرح التقاليد واآلداب االجتامعية أو الشعائر الدينة  -خصوص ًا أهنا ال
تصادم عجلة احلضارة  -بل ندعم فكره وثقافته وحضارته ونزرع يف نفسه الفخر واالعتزاز هبا
كام تنظر الشعوب األخرى لثقافتها وحلضارهتا.
والذي حدا بنا اىل الكالم يف هذا املوضوع هو َّ
أن فت َْح ش ّباك ثقافتنا وإطاللتَنا من خالله عىل
الغرب ومعرفة منجزاته يف حالة من غياب الوعي والتثقيف احلضاريني سار بالعنرص الشبايب إىل
ِ
تقمص اللون الغريب
فقدان الثقة بام لدى جمتمعه من أثر أو شاخص ثقايف وفكري ،واللجوء إىل ّ
من السلوك البرشي بصورة عا ّمة دون التفكري بمدى االنسجام مع بنية املجتمع الذي يعيش
اخلاص والعا ّمّ ،
فإن معايري املجتمع الغريب
فيه ،ممّا ساعد يف حصول إرباك وتلكّؤ يف السلوك
ّ
ختتلف عن معايري جمتمعنا يف اآلداب واملنازل األرس ّية واالجتامعيةّ ،
فإن هذا النوع من اإليامن
ُ
بالتغيري والتأ ّثر باآلخر ال ُيعترب نقطة إجيابية يف الطموح نحو األفضل.
أن َ
البدّ لنا من اكتشاف أنفسنا بالتوافق مع متط ّلبات واحتياجات العرص ،وبدالً من ْ
نقتل
جذورنا الفكرية واحلضارية أمام املدّ الغريب البدّ من النطق بلساهنا العلمي املوضوعي بام يتناغم
َ
َدفع بنا
وطبيعتنا البرشية كمسلمني وكرشق ّيني وما يلبي تطلعاتنا وحاجاتنا املجتمعية واملعرفية لت َ
نحو املستقبل يف حتدّ ي الوجود والالوجود الذي وضعتْنا يف إعصاره رياح الثقافة املستوردة.
جملة شهرية تعنى بثقافة الشباب اهلادفة
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القوارير

تستعمل كلمة الثقافة لتدل على أكثر من معنى:
تذوق الفنون الجميلة وال ُعلوم اإلنسان َّية
األولُّ :
ِ
المستوى.
بامتياز ،وهو ما ُيط َلق عليه أيض ًا ال َّثقافة عال َية ُ
الم ِ
والسلوك
عرفة البشر َّية واالعتقادات
ُّ
الثانيَ :
ِ
يعتمد على ُقدرة الفرد على التَّفكير
الفردي ا ّلذي
ٍ
والتع ُّلماالجتماعيبِ
طريقة َسليمة.
الثالث :مجموعة من االتِّجاهات ِ
والق َيم واألهداف
مؤسس ًة أو ُمن ّظم ًة جماع َّي ًة ُمع َّينة.
ا ّلتي تُم ِّيز َّ
وهذه االستعماالت الثالث ال تحقق معنى الثقافة
تذوق
منفصلة ،ويحصل المعنى بالجمع بينها ألن ُّ
الفنون الجميلة وال ُعلوم اإلنسان َّية وحده ال يحقق لنا
الم ِ
والسلوك
عرفة البشر َّية واالعتقادات ُّ
ثقافة ،كذلك َ
الفردي واالتِّجاهات ِ
والق َيم واألهداف ا ّلتي تُم ِّيز
مجتمع ًا أو فرد ًا ما.
فالثقافة
تتكون من مجموع (السلوك والمعرفة
ّ
البشرية وتذوق العلوم اإلنسانية) ومناط اختالف وتعدّ د
الثقافات يتعلق بكم ونوع هذه المفاهيم.
أما ثقافة المرأة المسلمة وحسب ما تقدّ م من الكالم،
فقد
وقعت المرأة بين اإلفراط والتفريط في نظرتها الى
ْ
ثقافتها في القرنين األخيرين ،فبين الميل الى تحصيل
المعارف والعلوم البشرية واالستفادة منها في المسيرة
الحياتية للمرأة وسط طرق غير منسجمة مع التعاليم
اإلسالمية ،وبين االنقياد والتق ّيد بمعالم المرأة المتد ّينة
التي يتوافق سلوكها مع الشريعة لكن مع قصور في
16
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الجانب المعرفي بحيث ال يصدُ ق عليها عنوان الثقافة.
ّ
تتفهم المرأة
والحل المناسب لهذه المشكلة أن ّ
أمور:
منها :أن ّ
كل من الدين والعلم مصدر تنمية المرأة
المسلمة و رق ّيها ،فإذا كانت عالمة ذات ثقافة قدرت
على النهوض بالمجتمع بالعمل و التعليم ولم يعد
يكفي تعليم المرأة القراءة و الكتابة ،بل يجب أن تصل
إلى المستوى المطلوب الذي يتطلبه المكان والزمان
الذي تعيش فيه.
ومنها :أنها في نفس الوقت يجب عليها مراعاة سعة
تتحرك فيها وفي الواقع أنها دائرة
الدائرة الدينية التي ّ
كافية لترقى بها المرأة الى مستوى ثقافي مقبول ،نعم
دائرة الثوابت الدينية ذات مساحة ثابتة وال ندعو أحد ًا
الى فتح فجوة فيها فالعفاف والستر والحياء ثوابت
مهمة وهي التي ترسم هوية المرأة المسلمة ،لكن في
مقابل هذه الثوابت توجد دائرة المتغيرات الواسعة
الم ّطاطةالقابلةللتمدّ د.
وهنا يظهر دور المرأة في اختيار البرنامج الثقافي وفق
هذه الثوابت والمتغيرات ،وليس من الصحيح تجاهل
الضرورة الثقافية في هذا العصر مع إمكان تحصيلها
تحت سقف الثوابت الدينية واألسرية واالجتماعية،
فإن أدنى ما تكون المرأة هي مديرة التربية في أسرتها،
الدور بصورة
والعنصر الفاعل فيها ،وال يمكن أن تؤ ّدي ْ
تامة بدون مستوى معتدّ به من الثقافة.

طب وتكنولوجيا

وداعا ً للستائر
يطـور باحثـون مـن جامعـة (هارفـارد) جي ً
لا
ّ
جديـد ًا مـن النوافـذ باسـتخدام تكنولوجيـا
الجزيئـات المتناهيـة الصغـر (النانـو) حتى تشـرق

وتعتـم بضغطـة زر.

ف ّعالـة وفـي نفـس الوقـت ممكنـة تجاريـ ًا ،وينثـر
الفريـق أسلاك ًا متناهيـة الصغـر على طبقـة م ّطاطية

تلصـق بسـطحي الزجـاج.

ويضيـف (كالرك) :حيـن تُوصـل ت ّيـار ًا بهـذه

توجـد حاليـ ًا نوافـذ تغ ّيـر درجـة العتمـة أو اللون

تتكـون قوة جذب
األسلاك بالتناسـب مـع الخلفية
ّ

وقـال (ديفيـد كالرك) أسـتاذ علـوم وهندسـة

شـكل الطبقـة الم ّطاطيـة التـي هـي فـي األصـل
ملسـاء جـد ًا وتصبـح خشـنة وهـذه الخشـونة هـي

لكنّهـا تعتمـد علـى تفاعلات الكيميـاء الكهربائيـة
المك ِّلفـة خاصـة علـى النطـاق التجاري.
ُ
المـواد فـي (هارفـارد)( :كلهـا فعالـة جـدا وإن

كنـت أعتقـد أن ابتكارنا أكثـر فاعلية لكن المشـكلة
الكبـرى هـي المسـاحات الكبيـرة والتكلفـة)

وطور (كالرك) و(سـام شـيان) واالثنان أسـتاذان
ّ

فـي (هارفـارد) نوافـذ تشـرق وتعتـم بضغطـة زر

بيـن األسلاك المتناهيـة الصغـر والمادة التـي تغ ّير

تـوزع الضـوء.
التـي ّ

ومـع تطويـر المنتـج إلـى فاعليتـه الكاملـة يمكن

أن تصبـح هـذه النوافـذ الرخيصـة التـي تعتّـم فـي

ثانيـة واقعـ ًا ،وتُصبـح السـتائر ضربـ ًا مـن الماضي.

تطوير كاميرا لرؤية أعضاء الجسم الداخلية
ُصور أعماق جسم اإلنسان من خالل
طور باحثون بريطانيون كاميرا طبية ت ّ
ّ

تت ُّبع مصدر ضوء داخل الجسم ،دون الحاجة إلى أش ّعة.

طورها باحثون من جامعتي (إدنبره) و(هيريوت-وات) في بريطانيا،
الكاميرا ّ
وأوضح فريق البحث ّ
أن تصميم الكاميرا يهدف إلى مساعدة األطباء في تتبع
األدوات الطبية ،مثل المناظير ،أثناء إجراء فحوص داخل جسم اإلنسان.

وأظهرت االختبارات األولى للكاميرا التي يمكن أن تغني عن األشعة باهظة

الثمن ،إمكانية تتبع الكاميرا لمصدر ضوء خالل  20سنتيمترا لنسيج في الظروف

العادية.

وحسب تقرير الفريقّ ،
فإن الكاميرا الجديدة تستطيع اكتشاف جسيمات تعرف باسم -فوتون -تتبع مصدرا ضئيال

بحساسية شديدة.
للضوء يمر عبر األنسجة ّ

كما يمكن للكاميرا تسجيل الوقت الذي يستغرقه الضوء كي يمر داخل جسم اإلنسان ،ما يعني أن الكاميرا قادرة

على العمل في موضع المنظار بالضبط.
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مساحة ود

من وصايا لقمان البنه:

ني  :إنّي خدمت أربعمائة نبي
يا ُب ّ
وأخذت منهم أربع ًا :
ْ
احفظ قلبك.
كنت في الصالة
.إذا َ

ْ
احفظ بطنك.
كنت على المائدة
وإذا َ
ْ
احفظ بصرك.
كنت في بيت الغير
وإذا َ
ْ
احفظ لسانك.
كنت بين الخلق
وإذا َ

ني  :اتّخذ طاعة الله تجارة تأتك األربــاح من غير
يا ُب ّ
بضاعة.

اكسريها !!!:

ندمت على السكوت ّ
قط.
ني  :ما
ُ
يا ُب ّ

المهتميــن باللغــة العربيــة علــى أن يتحــدّ ث أوالده باللغــة العربيــة الفصحــى.
أصـ ّـر أحــدُ
ّ
ـرت ابنتــه القنّينــة وخاطبته:
ذات يــوم طلــب مــن إحــدى بناتــه أن تحضــر لــه قنّينــة ِح ْبــر ،أحضـ ْ

هــاك ال َقنينــة يــا أبــي (بفتــح القاف).فقــال لهــا  :اكســريها (يقصــد كســر حــرف القــاف) .فمــا
كان مــن البنــت إال أن رمــت القنينــة علــى الحائــط بقــوة ،فتناثــر الحبــر ملوث ـ ًا الجــدار ومــا

جــاوره مــن فــراش.
حساء ّ
البط:

رأى جحــا ذات يــوم ســرب ًا مــن البـ ّ
ـط بالقــرب مــن البحيــرة ،فحــاول أن يلتقــط مــن هــذه

ـرعت بالفــرار مــن أمامــه ،وكان معــه قطعــة مــن
الطيــور شــيئا إال أ ّنــه لــم يســتطع؛ ألنهــا أسـ ْ

الخبــز فــراح يغمســها بالمــاء ويأكلهــا فمـ ّـر بــه أحدُ هــم وقــال لــه :هنيئـ ًا لــك مــا تأكلــه فمــا
ـط ،فــإذا فاتــك البـ ّ
هــذا؟ فأجابــه جحــا :هــو حســاء البـ ّ
ـط فاســتفد مــن َم َر ِقــه.
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