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قضية ورأي

املرأة
وقيادة السيارة
اهتمت اجلمعيات ومنظامت املجتمع املدين يف
ّ
بالدنا العربية اهتامم ًا بالغ ًا بمسألة حق املرأة يف قيادة
السيارة وعدمه ،وكأن مشكالت وقضايا املرأة قد
ُح ّلت مجيعها وأصبحت يف أحسن حال ،ومل يبق غري
مشكلة قيادهتا للسيارة.
ظهرت
فقيادة املرأة للسيارة وإن كانت حالة
ْ
يف هذا العرص ،ومطلب من متطلباته احلياتية ربام،
لكنها تبقى قضية جانبية؛ ألن املرأة مكفولة املهام
عادة يف جمتمعاتنا ،من قبل الرجال يف أرسهتا بحسب
الوظائف االجتامعية واملرتبطة بالعادات والتقاليد.
وأما من باب دراسة هذه الظاهرة ،فالبد أن
نسأل هل أن قيادة املرأة للسيارة غاية أم وسيلة؟
وهل لدينا أدنى فكرة عن وضع النساء يف العامل حتى
نرجو تطبيق ما تعارفوا عليه عىل نسائنا؟ فاملرأة يف
مكرمة ،ففي أغلب
بالدنا تدرك جيد ًا أهنا ّ
معززة ّ
األحيان تُقدّ م معامالهتا يف الدوائر الرسمية وغري
الرسمية أوالً ألهنا امرأةُ ،
وتا َمل بعدم تركها واقفة
ركبت باص ًا مزدمح ًا
يف الطابور ألهنا امرأة ،وإذا
ْ
فسح هلا حتى جتلس ،ف ُيتعامل معها
ُيقا ُم هلا أو ُي ُ
بكثري من التقدير لكوهنا امرأة ،فهي حماطة هبالة من
القدسية واالحرتام ،وأمثال هذا السلوك مفقود يف
املجتمعات الغربية ،فقيادة املرأة للسيارة يف بالدنا

العربية لن تكون كغريها من بالد العامل ،بل حيكمها
العرف والدين.
فنتساءل هنا عن موقف الرشع والعرف من
قيادة املرأة للسيارة؟ ألننا مرتبطون بدين له منهجه
وتعاليمه ،ونعيش يف إطار جمتمع حمافظ.
فأ ّما موافقة الرشع يف ذلك فمعروفة ،فيمكن
للمرأة تع ّلم السياقة وقيادة السيارة ومزاولتها كمهنة
ِ
ومعارض ،كل بحسب
حتى ،والعرف بني موافِق
بيئته االجتامعية ،وبعيد ًا عن األسباب التي وقفت
وراء هذا االمتناع من ممارسة هذا احلـق والتي مل
تـعـد مقنعة ألحـد ،بــل عدّ بعضهم أن فيه تطاول
فأي ٍ
عذر هذا الذي يمنعها من القيادة
عىل املرأةّ ،
خشية هتك كرامتها ،أو خوف ًا من املواقف املحرجة
عليها.
إن أغلب احلجج افرتاضية بـل ومهينة ألخواتنا،
فالسيارة جمرد وسيلة نقل ،وللمرأة حق يف قيادهتا،
فهي أم ومعلمة وطبيبة وحاجتها تفرض وسيلة نقل
آمنة وفعالةِ ،
فلم نحرمها من هذا احلق؟
ّ
نعم ربام تؤثر هذه املسألة عىل بعض اآلداب
اخلاصة التي ر ّبام يتخذها البعض نظام ًا له ولعائلته،
فينبغي أن ال يؤثر عىل أصل الفكرة وآثارها يف
املجتمع.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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قطاف

واقعة اجلمل

إنَّه حق ًا أمر ي ِ
ده ُش العاقل ،كان مقتل عثامن ومبايعة املسلمني ألمري املؤمنني سبب ًا لتغري حياة
ُ

بعض املسلمني؛ َّ
بعض ،ونكث
ألن عدالة اإلمام تقف أمام الكثري من تطلعاهتم وآماهلم ،فعىص ٌ
آخر ،وأعدّ وا اخلطط إلفشال هذه العدالة.
ُ

محل القوم مغ ّبة عواقب احلرب ،فقال لطلحة والزبري:
حاول حتايش الفتنة ،ف َب َذل النصح ،و ّ
«أ َّما َبعد ،يا َط ْلحة ،ويا ُزبري ،فقد َع ِلمت َُم ِّأن مل ِأرد الناس حتى أرادوين ،ومل أبايعهم حتى أكرهوين ،أال
وهؤالء بنو عثامن هم أولياؤه املطالبون بدمه ،وأنتام رجالن من املهاجرين ،وقد أخرجتام أ ّمكام [عائشة]

تقر فيه ،واهلل حسبكام» .الفصول املهمة يف معرفة األئمة ،عيل بن حممد املالكي :ج،1
من بيتها التي أمرها اهلل تعاىل أن ّ

ص.382

لكن كل هذه املحاوالت فشلت ،وتفجر املوقف ،و ُأ ِ
عل َن القتال بني املسلمني.
َّ

وموضح ًا جلامعته أحكام اهلل يف ح ِّق البغاة ،ثم دعا ربه مستجري ًا ِمن ِ
الفتنَة.
بقي اإلمام متأني ًا،
ِّ
َ
َّ ُ
أما عن مصري َطلحة ،فقد جاءه سهم عند اهلزيمة ،ال يعرف ِ
راميهَ ،ف َج َرحه ثم مات.
ُ
َ َ َ ْ
وخ ّلفت هذه الفتنة عرشة آالف من جيش الناكثني ،ومخسة آالف من جيش اإلمام ،وكان ذلك
ألن ِ
وس ِّم َيت بحرب اجلملَّ ،
ركبت فيها مجالً.
عائشة
ْ
يف العارش من مجادي األوىل ،سنة ( 36هـ)ُ ،
وبعد انتهاء احلرب ،وانتصار أمري املؤمنني عىل أهل اجلمل ،أعلن العفو العام عن مجيع
املشرتكني باحلرب ،جمسد ًا بذلك أمر اهلل تعاىل يف الصفح والعفو.

كرمة ،عىل الرغم من
وأكمل خطواته اإلنسانية ،فقام بإعادة عائشة إىل املدينة املنورة َّ
معز َزة ُم َّ
موقفها املعانِد لو ِّيل ِ
أمرها.
هكذا هي حيا ُة أمري املؤمنني ،بقدر ما زخرت باملواقف الصعبة ،قدّ مت دروس ًا يف احلكمة
والرمحة يف التعامل مع متغريات احلياة ،وهو طريق سلوكي يف ّ
حث أتباع أهل البيت عىل اقتفاء
األثر واألسوة يف معاين القدرة واألناة والرمحة والروح اإلنسانية العالية.
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قراءة في كتاب

دروس يف األخالق
ولد مؤلف هذا الكتاب املرحوم آية اهلل عيل أكرب املعروف بـ

(املشكيني) يف عام  1921يف مدينة (مشكني شهر) اإليرانية ،من

أرسة دينية.

األولية،
قصد النجف األرشف مع والده ،ودرس فيها العلوم ّ

ثم عاد إىل أرض الوطن وتابع حتصيل العلوم الدينية ،وبعد وفاة
والده وبوصية منه رحل املشكيني إىل مدينة أردبيل ملواصلة حتصيل

العلوم احلوزوية ،وأصبح أحد األساتذة املشهورين يف دروس الفقه

استقر به احلال يف مدينة قم املقدسة.
واألصول ،ثم
ّ

مقسمة
أما كتابه (دروس يف األخالق) فيقع يف ( )279صفحةّ ،

عىل دروس مر ّقمةَ ،خ ّصص الدرس األول للمقدمة ،و َب َّي فيها
وتوزعت املواضيع األخالقية
ثامنية أمور تتعلق بعلم األخالق،
ّ
التعليمية عىل مخسني درس ًا ،بعناوين خمتلفة ،منها يف جماهدة النفس

وبيان حدودها ،ومنها يف ترك اتّباع األهواء والشهوات ،ومنها يف احلسنات والسيئات ،ومنها يف االستعداد

للموت ،وغري ذلك من العناوين األخالقية.

كام أن الشيخ املشكيني ذكر شواهد من الذكر احلكيم ،والروايات الرشيفة ،مع بيان مصادرها بطريقة

تفصيلية.

جاء يف الدرس احلادي واألربعني ،يف الغفلة واللهو ،الصفحة (( :)225فالغفلة عن أصول اإليامن بمعنى
عدم التوجه إىل لزومها وإىل قبوهلا كفر ،سواء كان الغافل قارص ًا أو مقرص ًا وإن مل يعاقب عىل األول ،والغفلة عن

أداء الواجب وترك احلرام مع التقصري فسق ،والغفلة عن اإلقبال والتوجه إىل آيات اهلل تعاىل اآلفاقية واألنفسية،
وعن االهتداء بذلك إىل وجوده تعاىل وصفات جالله ومجاله وعن التقرب بذلك حلظة بعد حلظة ،وآن ًا بعد آن

إىل قربه ورمحته ،وعن كونه حارض ًا عنده بجميع شؤون وجوده وخواطر قلبه ،وحلظات عينه ،ولفظات لسانه،

ٌ
وحرمان عن مقام السعداء األولياء)
نقص وبعدٌ
وحركات أركانهٌ ،
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التنمية البشرية

ْل َ ْ
ْاغ َتِن ْم َ ْ
خسًا َقب َ
س (احللقة الثالثة)
خٍ

ِغ َن َ
اك َق ْب َل َف ْقِر َك

ال زال الـكالم يف وصيـة النبـي األكـرم أليب
خ ٍ
س:
ذر ،وهـي« :يا َأبـا َذ ٍّر :اِغتَنِم َخسـ ًا َق ْب َل َ ْ
بـل س ِ
َشـبا َب َك َق َ
ـكَ ،و ِص َّحت َ
بـل َه َر ِم َ
ـقم َك،
َـك َق َ ُ
ـر َك ،و َفرا َغ َك َق َبل ُش ِ
َو ِغ َ
ـغل َكَ ،و َحيات َ
َك
نـاك َق ْب َل َف ْق ِ َ
َق َ
بـل َموتِ َك» بحـار األنـوار :ج  ،77ص  ،74وقـد تناولنا يف

اإلنسـان دائ ً
ما مـن الفقـر والعـوز ،ويدفعـه نحـو
ِ
َّ
ُـم
احلـرص والبخـل واالدخـار،
الشـي َٰط ُن َيعدُ ك ُ
ال َفقـر ويأمركُـم بال َف َ ِ
ـاء واهلل ي ِعدُ كُـم م ِ
غف َـر ًة ِّمن ُه
حش َ َ
َّ
َ ََ ُُ
ِ
ـع َع ِليـم البقـرة.268 :
َو َفضلا َواللَُّ َٰوس ٌ
املعنـى الثـاين :هـو االدخـار :أي :تدخـر مـن

ويف هـذا العـدد سـنخصص الـكالم -إن شـا َء اهللُ
ِ
«و ِغ َ
َ
نـاك َق ْب َل
تعـاىل-
حـول الفقـرة الثالثـة ،وهـيَ :
َف ْق ِر َك» ،وهـي مقطوعة ذات معنـى تنموي مفيد ،إذ

إليهـا يف حـال نفـاد املـال وقلـة ذات اليـد ،فـكأن

مـايل أليـام العـوز والفقـر التي ربما يصـل إليها إىل

كثري من مشـاريع
تو ّفـر متطلباهتـا ،ولواله لتع ّثـرت ٌ

إىل أرذل العمـر.

مـن وراء الغنـى والثروة.

بينهام بمعنى مشترك واحـد ،وهو:
أن اإلنفـاق والتصدّ ق ِمـنْ ِق َبل صاحب األموال
هـو بمثابـة حراسـة ألمواله مـن التلـف واخلرسان،

أعدادنـا السـابقة الفقرة األوىل والثانيـة من الوصية،

تسـهل احلياة و
أن الغنـى املـايل هو من األشـياء التي ّ

اإلنسـان وأعاملـه ،فلـو مل يسـتغل ثروتـه وأمواله بام
ينفعـه لكان ذلك خسـار ًة لثروتـه ،وتضييع ًا للهدف
وبعـد هـذه املقدمـة نقـول :إن هـذه الفقـرة من

الوصيـة املباركة يمكن أن نستكشـف منهـا معنيني:
املعنـى األول :هـو أن تنفـق مـا عندك مـن ثروة

وأمـوال وممتلـكات يف سـبيل اخليرات واألعمال

الصاحلـة واملشـاريع اخلريية النافعة قبـل أن تصل إىل
مرحلـة الفقـر والعوز ،من غري التفـات إىل االدخار،

ومـن غير أن يكـون لإلنسـان نظـرة مسـتقبلية

السـتثامر هـذه األمـوال يف أواخـر العمـر أو ما بعد
املـوت ،ألن االدخـار وخـزن األمـوال خالف
التـوكل على اهلل تعـاىل ،وألن
الشـيطان
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خيـوف

أموالـك وأمالكك نسـبة مناسـبة تسـتطيع أن ترجع
الوصيـة تريـد اإلشـارة إىل عمليـة جعـل رصيـد

اإلنسـان يف تقادم العمـر ،وتبدد القـوى ،والوصول
وبعـد عرض هذيـن املعنيني ،نحـاول أن نجمع

ألن اهلل تعـاىل َوعَـدَ املتصدّ قني واملنفقني زيـادة مالية
وأجـر ًا عظي ً
ما ،وكالمها ال خسـارة فيه.

إضافـ ًة إىل إنـه ال خيتلـف اثنـان يف تأثير ا ّدخـار

األمـوال على متاسـك األرسة واملجتمـع ورق ّيهما،

أهم سياسـات ُحسـن التدبري
وهـذا األمر طبعـ ًا من ّ

لـدى احلكومـات والشـعوب كما ال خيفى.

نعـم ال يصـل احلـال باالدخـار إىل اخلـروج عن

لا ُ
الوسـطية واالعتـدال؛ لئلا يكـون ُبخ ً
ـح ًا
وش ّ
وا َّل ِذيـ َن إِ َذا َأن َف ُقـوا َل ُي ْ ِ
س ُفوا
مذمومـ ًا ،قـال تعاىلَ :
ْ
تروا َوك َ
ين َذلِ َ
ـك َق َوامـ ًا الفرقـان.67:
َان َب ْ َ
َو َل ْ َي ْق ُ ُ

ويمكننـا أن نضـع اليـد عىل بعـض النصوص

واحلـوادث اإلسلامية التـي شـجعت على

االدخـار:

 -1مـا فعلـه نبـي اهلل يوسـف (عليـه وعلى

نبينـا وآلـه السلام) مـن ادخـار القمـح أليـام

القحـط واجلفـاف عنـد اسـتالمه مهـام حفـظ
الدولـة واقتصادهـا يف القصـة القرآنيـة املعروفـة.

ِ
ٍ
صـال
ـت ِخ
«س ُّ
ينت َِفـع ِبـا ِ
املؤمـ ُن َبعـدَ
َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ف
صح ٌ
ـح َيسـتَغف ُر َلـ ُهَ ،و ُم َ
َموتـهَ :و َلـدٌ صال ٌ
ِ ِ
يـب َي ِف ُـر ُهَ ،و َغـرس َي ِ
غر ُسـ ُهَ ،و َصدَ َق ُة
قـرأ فيـهَ ،و َق َل ٌ
ُي َ
ٍ
مـاء ِ
جير ِيهَ ،و ُسـنَّ ٌة َح َسـنَ ٌة ُي َ
ؤخ ُذ ِبا َبعـدَ ُه» األمايل للشـيخ
الصـدوق:

ص.233

 -5يعتبر االدخـار وسـيلة عرصيـة حضاريـة،
ِ
فع ْلـم التنميـة اليـوم َيعتبر االدخـار من َأهم وسـائل

عيل بـن موسـى الرضا:
 -2عـن اإلمـام ّ
َ
َّ
ف
«إن
اإلنسـان إذا أدخـل (ا ّدخر) َطعا َم َسـن ٍَةَ ،خ َّ
اح» الـكايف :ج ،5ص.89
هر ُه َو َ
استر َ
َظ ُ

إن كبـار أربـاب التنميـة البرشية كان من أهم أسـباب

بـن خلاد أبـا احلسـن الرضـا عـن حبـس

مـن هنـا يتبين لنـا املغـزى مـن وصيـة النبـي

 -3عـن الشـيخ الصـدوق قـال :سـأل معمر

الطعـام سـنة ،فقـال :أنـا أفعلـه ،يعنـي بذلـك:
(إحـراز القـوت) .الفقيـه :ج ،3ص.102

 -4يعـدُّ االدخـار يف بعـض األحيـان
ذخـر ًا معنويـ ًا ،كما لـو أوىص بمشـاريع خرييـة

مجـع الثـروة واملـال ،ويث ّقـف عليـه ثقاف ًة رصحيـة ،بل
نجاحهـم باملـال والثـروة هـو االدخار.

أليب ذر يف خصـوص هـذه الفقـرة ،وأنـه كانـت
نظرتـه نظـر ًة ذات عمـق بالـغ السـتغالل الغنـى قبل
نـزول الفقر.

بعـد موتـه ،قـال اإلمـام جعفـر الصـادق:
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عقيدتي

البدعة
البدعة من ال َبدع بزيادة تاء الوحدة ،وال َبدع:

والتصانيف التي هلا مدخل يف العلوم الرشعية)،

وال معرفة) العني ،للفراهيدي :ج ،2ص .54هذا يف كتب

وكل العلامء متفقون عىل معنى اإلحداث يف

ُ
(إحداث يشء مل يكن له من قبل خلق وال ذكر
اللغة.

أما يف االصطالح ،فالبدعة( :هي الزيادة يف

الدين ،أو نقصان منه من غري إسناد إىل الدين).

رسائل الرشيف املرتىض :ج ،3ص.83

ُ
احلدث يف
ويف جممع البحرين( :البدعة:

الدين ،وما ليس له أصل يف كتاب وال ُسنّة ،وإنّام
ُسم ّيت بدعة الَ ّن قائلها ابتدعها هو نفسه)

بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،74ص.202

الدين ،تعريف ًا اصطالحي ًا للبدعة ،مع اختالف

يف األلفاظ.

املحرمات
ذنب
والبدعة يف الدين ٌ
عظيم ومن ّ
ٌ

الكبرية التي يدخل اإلنسان بسببها النار ،ذلك

ّ
املبتدع ينازع سلطان اهلل تبارك وتعاىل ،يف
أن
َ
ترشيع وتقنني األحكام واستحداث الرشائع

جممع

رشع
والديانات ،أو يزيد أو ينقص يف دينه و ُي ِّ

ف البِدعة
عر َ
أما العالّمة املجليس فإنّه ّ
بأنا( :ما حدث بعد
يف االصطالح الرشعي ّ

الفروع من العبادات ،وهذا كله كذب وافرتاء

البحرين ،للطرحيي :ج ،1ص.163

نص عىل اخلصوص،
الرسول ومل يرد فيه ّ
وال يكون داخ ً
ال يف بعض العمومات ،مثل

بناء املدارس وأمثاهلا (فإهنا ليست بدعة كوهنا)
داخلة يف عمومات إيواء املسلمني وإسكاهنم
وإعانتهم ،وكإنشاء بعض الكتب العلمية،
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ما مل يكن فيه ،سواء يف األصول والعقائد أو يف
عىل اهلل.

وتظهر خطورة البِدَ ِع يف أهنا توهن الدين،

وتس ّفه بعض العقائد واألحكام ،ألهنا ال تستند

ُ
اجلهل وال ُبعد عن
إىل علم وحكمة ،بل مصدرها

الدين ،بالتايل تكون عام ً
ال من عوامل االختالف
والفرقة ،وتكون األُمة الواحدة أمم ًا كثرية،

يبغض بعضهم بعض ًا،

ويك ّفر بعضهم بعض ًا ويقتل

بعضهم بعض ًا ،فال جتد يف التأريخ

مقتلة عظيمة ،إال كانت بسبب افتتان

الناس ببدعة حاكها ظامل كذاب ،كان يسعى

إىل فك ُعرى اإليامن ،وتشتيت االعتصام بدين

اهلل القويم ،يف حني هنى القرآن الكريم عن كل ما
وا ْعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل
يفرق املسلمني ،قال تعاىلَ :
ّ
اهللِ َجِيع ًا والَ َت َفر ُقوا وا ْذكُروا نِعم َة اهللِ َع َليكُم ا ْذِ
َ
ْ ْ
َ ُ َْ
َّ
ي ُق ُلوبِك ُْم َف َأ ْص َب ْحت ُْم بِنِ ْع َمتِ ِه
ُكنْت ُْم َأعْدَ ا ًء َف َأ َّل َ
ف َب ْ َ
اِ ْخ َوان ًاآل عمران.103 :

البدعة يف الكتاب:

و َر ْه َبانِ َّي ًة
ـ قال اهلل سبحانه وتعاىلَ :
َاها َع َلي ِهم إِالَّ ابتِ َغاء ِر ْضو ِ
ان اهلل
ا ْبتَدَ ُع َ
َ
ْ َ
وها َما َك َت ْبن َ ْ ْ
َف َم َر َع ْو َها َح َّق ِر َعا َيتِ َهااحلديد.27 :
نقل العالمة املجليس عن بعض املفرسين

أن الرهبانية يف اآلية( :هي اخلصلة من العبادة
يظهر فيها معنى الرهبة ،إما يف لبسته ،أو انفراد
عن اجلامعة ،أو غري ذلك من األمور التي يظهر
فيها نسك صاحبه ،واملعنى :ابتدعوا رهبانية مل

نكتبها عليهم)

مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول،

العالمة املجليس :ج ،7ص.91

ويف تفسري األمثل( :مل يراعوا  -يعني

النصارى  -أيض ًا حتى حق الرهبانية التي
ابتدعوها باسم الزهد ،حيث وضعوا مكائد يف
طريق خلق اهلل ،وجعلوا من األديرة والكنائس

مراكز ألنواع الفساد،

وأوجدوا انحراف ًا خطري ًا يف

رسالة السيد املسيح .)األمثل
يف تفسري كتاب اهلل املنزل،
الشريازي :ج ،18ص.82

الشيخ مكارم

البدعة يف األخبار:

 -1عن رسول اهلل« :من أتى ذا بدعة

فع ّظمه ،فإنّام يسعى يف هدم اإلسالم»

الكايف،

للكليني :ج ،1ص.54

 2ـ روى حممد بن مسلم عن أيب جعفر

الصادق قال :خطب أمري املؤمنني
«أيا الناس إنّام َبد ُء وقو ِع الفتن،
الناس فقالّ :

كتاب
أهوا ٌء ُت َّت َبع ،وأحكام تُبتدَ ْعُ ،يا َلف فيها
ُ
ٌ
رجال رجاالً ،فلو ّ
اهللّ ،
أن الباطل
يتول فيها
خيف عىل املرتادين ،ولو
لص من مزاج احلق مل َ
َخ َ

ّ
انقطعت عنه
احلق خلص من لبس الباطل
أن ّ
ْ
ٌ
ضغث
ألسن املعاندين ،ولك ْن ُيؤخذ من هذا
ٌ
مزجان ،فهناك يستويل
ومن هذا
ضغث ،ف ُي َ
سبقت هلم
الشيطان عىل أوليائه ،وينجو الذين
ْ
من اهلل احلسنى» الكايف ،الكليني :ج ،1ص.55

للمؤمنني يف عرص الغيبة  -مع
وينبغي
َ

كثرة املبتدعني للمناصب اإلهلية  -أن يلتزموا
بتوصيات وإرشادات العلامء ومراجع الدين يف

جواب الشبهات والر ّد عىل أهل البدع الضا ّلة،
والفرق املنحرفة ،حتى ال يلتبس عليهم احلق.
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نحن نقص عليك

ِ
كالمه تعاىل ّإل يف سورة
مل ير ْد اسم لقامن يف
لقامن ،ومل يذكر من قصصه ّإل ما يف قوله عز من قائل:
و َل َقدْ آ َتينَا ُل ْقم َن ِْ
الك َْم َة َأ ِن ْاشكُر هلل وقد وردت
َ
ْ َ
ِ
ِ
قصته
يف
وحكمه روايات كثرية خمتلفة ،ونحن نورد

يا لقامن؟ قال :ألن احلكم أشدّ املنازل وآكدها ،يغشاه
الظلم من كل مكان ،إن وىف فباحلري أن ينجو ،وإن
أخطأ أخطأ طريق اجلنة ،ومن يكن يف الدنيا ذليالً ،ويف

اآلخرة رشيف ًا خري من أن يكون يف الدنيا رشيف ًا ،ويف

بعض ما كان منها أقرب إىل االعتبار ،ففي الكايف عن

ختي الدنيا عىل اآلخرة َت ُف ْت ُه الدنيا،
اآلخرة ذليالً ،ومن ّ
فعجبت املالئكة من ُح ْس ِن منطقه،
وال يصيب اآلخرة،
ْ

بعض أصحابنا رفعه إىل هشام بن احلكم قال :قال

يل أبو احلسن موسى بن جعفر :يا هشام ان اهلل
قال :و َل َقدْ آ َتينَا ُل ْقم َن ِْ
الك َْم َة قال :الفهم والعقل.
َ
ْ َ

فنام نومةُ ،فأعطي احلكمة ،فانتبه يتكلم هبا ،وقد مدحه
عطيت احلكمة
داود قال له( :طوبى لك يا لقامن ُأ
َ

احلاشية علی أصول الكايف :ج ،1ص.52

فت عنك البلوى) ينظر تفسري امليزان :العالمة الطباطبائي،
وص ْ
ُ

ويف املجمع روى نافع عن رسول اهلل يقول:

ج ،16ص.221
ِ
القصة :اإلنسان حيصد ما يزرعه
العربة من هذه ّ
سواء يف الدنيا أو يف اآلخرة ،سواء كان خري ًا أو رش ًا،

ُيروى أنه كان نائ ًام نصف النهار إذ جاءه نداء:

وح ُس َن يقينه منحه اهلل احلكمة.
َ

«ح ّق ًا أقول مل يكن لقامن نب ّي ًا ولكن كان عبد ًا كثري
ِ
التفكّر حسن
ب اهلل فأحبه ،و َم ّن عليه
أح َّ
اليقني َ
باحلكمة» جممع البيان يف تفسري القرآن ،الشيخ الطربيس :ج ،8ص.80

فال تزرع ّإل اخلري ،فعندما انشغل لقامن بالتفكر

يا لقامن هل لك أن جيعلك اهلل خليف ًة يف األرض،

خيين
حتكم بني الناس باحلق؟ فأجاب الصوت إن ّ
عيل
ريب َقبِ ْل ُت العافية ومل أقبل البالء ،وان هو عزم ّ

فسمع ًا وطاع ًة ،فإين أعلم أنه إن فعل يب ذلك أعانني
وعصمني ،فقالت املالئكة بصوت  -ال يراهم ِ :-ل
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َ

نافذة على العالم

الشيعة في ألمانيا
بدأ التشيع يف املانيا بعد احلرب العاملية الثانية هبجرة عدد من السوريني واللبنانيني للعمل واالستقرار هناك،

فقاموا باألعامل املختلفة حسب الفرصة املتو ّفرة أمامهم للتبليغ ،ونرش الدين اإلسالمي عىل مذهب الشيعة
اإلمامية ،وساعدهم يف ذلك وجود عدد من الشيعة األتراك واإليرانيني املقيمني ،وبفضل جهودهم دخل آالف
ُص الشيعة إىل اللغة األملانية،
من عدة جنسيات إىل التشيع ،ويف مجيع املدن األملانية ،كام بدؤوا برتمجة الكتب التي َت ّ

تحت مراكز إسالمية يف مناطق عديدة ،مثل مسجد اإلمام عيل يف مدينة (هامبورغ) ،ومركز الرتاث يف
و ُف ْ
مدينة برلني العاصمة ،الذي يديره أحد املستبرصين ،ومركز اهلادي الذي حيتوي عىل مسجد ،وحسينية نساء ،و

ُعرف الناس بفكر أهل البيت.
حسينية رجال ،و تقام فيه عىل مدار السنة كل املناسبات التي ت ّ

وهناك أيض ًا مجعية امللتقى اإلسالمي يف (نورنبريغ) ،و هي كسابقاهتا من املؤسسات من ناحية الفعاليات و

األهداف ،أما مجعية البتول اإلسالمية ،فهي مم ّيزه جد ًا ،و تقع يف مدينة (هايده) األملانية ،و فيها جمموعة كبريه من
املستبرصين اجلدد ،الذين دخلوا مذهب التشيع ،و هم من جنسيات خمتلفة منهم األلباين ،واإليطايل ،و الرتكي،

واليمني ،واملغريب ،و اجلزائري ،و اللبناين ،والعراقي ،و هم جدّ ًا حركون يف املناظرات بني أصحاب املذاهب

املختلفة ،أما باقي املدن ،ففي مدينة (اليبزك) هناك مركز الزهراء اإلسالمي ،و يف مدينة (دوسلدورف)

املؤسسات.
مركز رابطة أنصار احلسني ،وغريها من ّ

كام ويوجد موكب مشهور ،هو موكب عابس الشاكري يف مدينة (كولن) ،يقيم القائمون عليه أيض ًا خمتلف

املناسبات الدينية من أفراح وأحزان أهل البيت.

ويف الوقت احلايل يقوم الشيعة يف أملانيا بمامرسة الشعائر الدينية ،وأمور آل البيت (صلوات اهلل عليهم)،

املؤسسات
فيقيمون أفراحهم وأحزاهنم ،بصورة مستمرة سنوي ًا ،والفضل يف ذلك  -بعد اهلل  -يعود إىل جهود ّ

اإلسالمية الشيعية املوجودة هناك.

وكان آخر إنجازاهتا حصول عرشة من الشيعة عىل عضوية املجلس اإلسالمي األملاين مما يعني قيام وحدة

إسالمية عىل اختالف املذاهب يف أملانيا ،ق ّلام نجدْ ها يف بعض الدول اإلسالمية التي تفتقر إىل العدل واحلرية.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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عناقيد

املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

حجاب املرأة
املسلمة
تقـول إحـدى الفتيـات :قـرأت تقريـر ًا فـي
أحد المواقع يقولّ :
إن نسـبة النساء المرتديات

للحجـاب فـي العالـم هـو %5مـن عـدد نسـاء
العالـم ،واإلسلام ثانـي أكثـر الديانـات أتباع ًا
فـي العالـم! هـذا يعنـي أن نسـبة كبيـرة مـن

المسـلمات الىرتديـن الحجـاب.

إن الواقـع يشـهد لكثـرة الشـر وقلـة الخيـر فـي

غالـب األحيـان ،وقـد أخبر أهـل البيت أن
األرض سـتمأل يومـ ًا ظلمـ ًا وجـور ًا ،فلا تغرك

هـذه الكثـرة وانتظـري وادعـي بالفـرج.
تقـول الفتـاة :فهمـت كالم أبي جيـد ًا ،وصار

عنـدي الفضـول ألسـأل أكثـر ،فقلـت لـه :إنـي

تقـول الفتـاة :انتابتنـي حيـرة ودهشـة مـن
هـذا الموضـوعِ ،
وعلـق فـي ذهنـي تسـاؤل :

يتحج ْبـ َن ولكـن تظهـر
أرى بعـض الفتيـات
ّ
أقدامهن أو شـيء مـن الرقبة مع أنهـن ملتزمات

الحجـاب ؟ هـل يمكـن أن يكُـ ّن علـى خطـأ؟

أجـاب أبـي :ال يـا ابنتـي ،هذا الحجـاب غير

لمـاذا هذه النسـبة الكبيـرة المخالفة في مسـألة
والنسـبة القليلـة يكـون معهـا الصـواب؟

اجتمعـت أسـرتنا بعـد العشـاء لنشـرب

الشـاي ،فاغتنمـت الوقـت وسـألت أبـي عـن
قضيـة الحجـاب ،وهـذا التفـاوت في النسـبة،

فقـال أبـي :اعلمـي يـا ابنتـي ،إن الكثـرة ال
تصلـح أن تكـون دلي ً
لا على صحـة الفعل ،بل
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بالعبـادات ،فهـل هـذا الحجـاب صحيـح؟

صحيـح ،يجـب على المـرأة ان تسـتر شـعرها،

مـا عـدا الوجـه والكفيـن مـن بدنهـا ،عـن غيـر
الـزوج والمحـارم مـن البالغيـن مطلقـ ًا ،بـل
األحـوط لزومـ ًا ان تتسـتر عن غيـر البالـغ أيض ًا
إذا كان مم ّيـز ًا ،وأمـا الوجـه والك ّفـان ،فيجـوز
لهـا إبداؤهـا إالّ مـع خـوف الوقوع فـي الحرام،

أو كونـه بداعـي ايقـاع الرجـل فـي النظـر
ٍ
حينئـذ حتى بالنسـبة
المحـرم ،فيحـرم اإلبـداء

شـيء مـن الرقبـة ،فهـل يجـوز هذا الكشـف؟

قـال أبـي :يجب سـتر مـا عـدا الكفيـن إلى

وأخوالـه ،ليسـوا مـن المحـارم ،فلا بـدّ مـن
مالحظـة ّ
كل األحـكام ،وبحكمهـم زوج

إلـى المحـارم.
قلت :إذ ًا ما حد اليد في الستر؟
المعصـم.

قلت :واألذنان هل هما من الوجه؟

أخوالـه ،فتكشـف عـن ظاهـر قدمهـا ،أو يظهر
أجـاب أبـي :أخـوان الـزوج ،وأعمامـه،

األخـت أيضـ ًا.

قلـت :بعـض النسـاء يلبسـن العبـاءة التـي

أجـاب أبـي :الوجـه ال يشـمل األذنيـن،

فيهـا زخـارف ،ونقـوش ،وألـوان زاهيـة ،فمـا

قلـت :أبـي ،هـل يجـب (التحنّـك) وهـو

قـال أبـي :ال يجـوز لبسـها أمـام الرجـال

فيجـب سـترهما.

وضـع الربطـة بحيـث تسـتر مـا تحـت الذقـن
عنـد الظهـور أمـام األجنبـي؟

حكمهـا؟

األجانـب ،ألنهـا مـن الزينـة.

السـؤال :هـل يجـوز أن تلبـس المـرأة مـا

أجـاب أبـي :ال يجب علـى المرأة ان تسـتر

يسـتر بدنها مـع أنه يظهـر منه حجـم أعضائها؟
مجسـم ًا لمفاتن
الجـواب :ال يجـوز إذا كان ّ

فقلـت :مـن البالغين مـن هو متخ ّلـف عقلي ًا

قلـت :هـل يجـوز فـي الحجـاب الشـرعي
ان يكـون مخالفـ ًا للعـرف ،بحيث يلفـت انتباه

امـام االجنبـي مـا تحت الذقـن بالمقـدار الذي

يـرى عنـد اختمارها .

فهـل يجوز للمـرآة إلقاء الحجـاب أمامه؟

بدنها.

أجـاب أبـي :ال يجـوز لهـا إلقـاء الحجـاب
أمامـه إال إذا لـم يكـن مميـز ًا.

أجـاب أبـي :إذا عـدّ مـن ثيـاب الشـهرة لم

أنفسـهن بثيـاب غيـر العبـاءة؛ ألنهـا تضايـق

تحسـن
السـؤال :هـل يجـوز للمـرأة ان
ّ

قلـت :عنـدي صديقـات موظفـات يسـترن

عملهـن فـي الدائـرة ،فهـل هـو جائـز؟

أجـاب أبـي :نعـم هـو جائـز بشـرط كونـه
محتشـم ًا ،ال تبـرز معـه مفاتنهـا ،وأال ُيعـدّ مـن

الزينـة.

ـف المـرأة
قلـت :فـي بعـض األسـر تخ ّف ُ

حجابهـا أمـام أخـوان زوجهـا ،أو أعمامـه أو

المـارة ألنـه علـى غيـر عـادة البلد؟
يجز لبسـه.

صوتهـا مـع سـماع األجنبـي؟

الجـواب :إذا كان صوتهـا بمـا يشـتمل عليه
مـن الترقيـق والتحسـين مه ّيجـ ًا عادة للسـامع،

فاللازم التجنـب عـن ذلـك مـع إحراز سـماع
األجنبـي لصوتهـا وإال فلا بـأس به.
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أي بني

غفلة القلب
من الثوابت عند مجيع املوحدين أن كل

بخالقه غفلته عن هذه العالقة ،فقد جاء عن أمري
ض ْ
الَعْدَ اء» عيون احلكم
املؤمنني« :ا ْل َغ ْف َل ُة َأ َ ُّ

واإلنسان أحد تلك املخلوقات ،وقد أراد اهلل تعاىل

ربام ال يشعر به وال ينتبه إليه اإلنسان إال بعد ظهور

املخلوقات هلا ارتباط باخلالق جل وعال ،وهذا
االرتباط حتدّ ده طبيعة املخلوق وإرادة اهلل تعاىل،

عدو خفي،
واملواعظ ،الليثي الواسطي :ج ،1ص ،41نعم إهنا ّ

آثاره املهلكة.

أن يكون ارتباطه به بطريق العبادة اخلالصة ،قال
النس إِ َّل لِيعبدُ ِ
و َما َخ َل ْق ُت ِْ
ون * َما
ال َّن َو ْ ِ َ
َُْ
تعاىلَ :
ُأ ِريدُ ِمنْهم من ر ْز ٍق وما ُأ ِريدُ َأن ي ْ ِ ِ
طع ُمونالذاريات:
ُ
َ َ
ُ ِّ ِّ

كثرية ومتنوعة ،جتمعها اخلواطر الشيطانية،

واإلنسان يستطيع أن حيدد درجة ارتباطه باهلل

من سامع اللهو وتعاهد جمالس الب ّطالني ،كذلك

وحسن الظن باخلالق ،إزداد ذلك اإلرتباط،
ودخل العبد يف ساحة اهلداية ،قال تعاىلَ  :وا َّل ِذي َن
ني
اهدُ وا فِينَا َلن َْه ِد َين َُّه ْم ُس ُب َلنَا َوإِ َّن اهلل َل َع ا ُْل ْح ِسنِ َ
َج َ

والربامج األخرى ،التي ال يقرتب مضموهنا من

.57 ،56

تعاىل بنفسه ،فكلام زاد اإلخالص يف العبادة،

العنكبوت.69 :

وأعدى أعداء اإلنسان يف مسألة ارتباطه
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والعوامل التي تزرع الغفلة وتسقي بذرهتا

والتخ ّيالت التي تنتقش عىل الذهن ،تلك الناشئة

املرئ ّيات املمنهجة كاألفالم ،واملسلسالت،
الرتبية ،واملنهج الديني لصناعة احلياة ،فاستامع

الغناء ،ومتابعة الربامج اهلابطة والتافهة ،أسباب
ف ّعالة يف ترويج الغفلة بني الناس.

آثار الغفلة

الغفلة تنقل اإلنسان إىل حالة انشغال وإعراض

عن ذكر اهلل تعاىل ،والذهول وعدم االعتناء باحلياة
اآلخرة،قال اهلل تعاىل :ا ْق َتب لِلن ِ ِ
اب ْم
َ َ
َّاس ح َس ُ ُ
َو ُه ْم ِف َغ ْف َل ٍة ُم ْع ِر ُض َ
ون األنبياء.1:
إن اهنامك اإلنسان وانرصافه إىل املال واألبناء

ومتاع الدنياّ ،
وملذات احلياة ،يقود إىل اتباع اهلوى،

وربام يؤ ّدي اتباع اهلوى املستمر إىل جتاوز احلدود،
ٍ
حينئذ اإلصغاء القلبي إىل آيات اهلل
فيفقد اإلنسان

تعاىل ،وصفاته ،وال يلتفت إىل مواقع قدرته تعاىل

وأرسار عظمته ،بالتايل يكون عرضة للمعايص يف
األفكار ،واألقوال ،واألفعال ،ويشتد االنحراف

عن الصواب كلام دامت غفلة القلب ،قال اهلل
و َل تُطِ ْع َم ْن َأ ْغ َف ْلنَا َق ْل َب ُه َع ْن ِذك ِْرنَا
سبحانهَ :

َوا َّت َب َع َه َوا ُه َوك َ
َان َأ ْم ُر ُه ُف ُرط ًا الكهف ،28 :وكلمة

(أغفلنا) هنا بمعنى أنه ملا غفل عن ذكر اهلل تعاىل،
جازاه اهلل عىل غفلته ،وأمىل له فيام هو فيه ،كام جاء

هذا املعنى يف احلديث القديسَ « :م ْن َغ َف َل َعنِّي ال
أب ِال بِاي و ٍ
اد َه َلك» إرشاد القلوب ،الشيخ املفيد :ج.214 ،1
ٍّ َ
َ
وقال أمري املؤمنني يف هذا املعنى« :الغفلة

ل النّفوس وعنوان النّحوس»
َضال 
الواحد اآلمدي :ج ،1ص.75

فرر احلكم ،عبد

وأشدّ ما تؤثر الغفلة عىل اإلنسان أهنا تضع

الشيطان ،ورأس ّ
الغفلة مصطاد ّ
كل بل ّية ،وسبب

ّ
كل حجاب».
ص.389

مستدرك الوسائل ،املحدّ ث النوري :ج،11

عالج الغفلة

ِ
ِ
َضع ًا
قال تعاىلَ :
﴿وا ْذك ُْر َر َّب َك ف َن ْفس َك ت َ ُّ
ال ْه ِر ِم َن ا ْل َق ْو ِل بِا ْل ُغدُ ِّو َو ْال َص ِ
َو ِخي َف ًة َو ُد َ
ال
ون ْ َ
ني﴾ األعرافِ ،205 :
فذك ُْر اهلل
َو َل َت ُك ْن ِم َن ا ْل َغافِ ِل َ
والترض ُع جيعل اإلنسان مرتبط ًا
واخلوف
تعاىل،
ُ
ّ
بخالقه ،ويبعده عن الغفلة واللهو.
كام أن مصاحبة األخيار ،ومالزمة الصاحلني،

وجمالس الذكر ،كل ذلك جيعل اإلنسان يف يقظة

وفطنة عن أسباب الغفلة ،قال اهلل سبحانه:
ب َن ْف َس َك َم َع ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون َر َّ ُبم بِا ْل َغدَ ِاة
و ْ
َ
اص ِ ْ
ِ
ون َو ْج َه ُه َ و َل َت ْعدُ َع ْين َ
ش ُي ِريدُ َ
َاك َعن ُْه ْم
َوا ْل َع ِّ
ال َي ِاة الدُّ ْن َيا َ و َل تُطِ ْع َم ْن َأ ْغ َف ْلنَا َق ْل َب ُه
ت ُِريدُ ِزينَ َة ْ َ
َعن ِذك ِْرنَا َوا َّت َب َع َه َوا ُه َوك َ
َان َأ ْم ُر ُه ُف ُرط ًا الكهف.28 :
ومن مظاهر رمحة اهلل تعاىل إليقاظ الناس من

غفلتهم إحياء أمر أهل البيت ،وحضور
مهها جمالس عزاء
املناسبات الدينية اخلاصة هبم ،وأ ّ

سيد الشهداء ،فإهنا حتيي القلوب واألرواح،

ُؤسس الفكر الصحيح ،وتُيضء الدرب للحياة
وت ّ
اآلمنة السعيدة.

احلجب بني العبد وربه ،مما جيعل للشيطان عليه

ّ
«فإن
سلطان ًا ،روي عن اإلمام الصادق:
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القوارير

َب ْيِت ِسُّر َس َعا َدِتي
تعتبر األسرة هي النواة األولى في تنشئة الفرد،
إيجاب ًا أو سلب ًا ،وبحسب طبيعة العناصر التربوية
المزروعة في أرضية تلك األسرة ينتج صالح الفرد
أو فساده ،فهي إذن المصنع الذي ُيصدِّ ر للمجتمع
بضاعته ،واألرض التي تعطي المجتمعات ثمراتها،
وأس
وتعتبر المرأة الناجحة في أسرتها نواة النواةّ ،
األساس في نجاح ذلك المصنع ،لما تتوافر فيها
العناصر اإللهية التي زرعها الله تعالى فيها فطري ًا،
من الحنان والرحمة والرأفة بأوالدها وبرب أسرتها،
وهذا أهم أسرار نجاح األسرة.
ثم إن ُه ال يختلف اثنان من العقالء في َأفضلية
َّ
المرأة الناجحة في بيتها على غيرها من النساء
اللواتي أخفق َن فيه ،وإن ك َّن نجح َن في إدارة حياتهن
في الخارج ،ألن المرأة -بنظر الشرع والعقالء-
القادرة على إدارة بيتها باالتجاه الصحيح ،فإنها
قادرة على إدارة مشاريع المجتمع بصورة تبع ًا في
األعم األغلب ،ولهذا فإن الحرص على أداء دور
المرأة باألداء الجيد فإن له مردود ًا إيجابي ًا بالغ ًا،
تحصد ثمراته أمة المجتمع.
ولتعلم حواء :أن النجاح في الحياة يالزم
السعادة في األعم األغلب إن لم نقل دائم ًا،
والعالقة بينهما عاد ًة ما تكون عالق ًة طردي ًة ،فكلما
كانت المرأة موفق ًة في إدارة حياتها بشكل عام،
16

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )33لشهر مجادى األوىل سنة 1440هـ

كانت أكثر سعادة من المرأة الفاشلة والمتخبطة في
حياتها ،وعلى أساس ذلك ينتج:
أن المرأة التي تروم السعادة والطمأنينة والراحة
في حياتها ،يجب عليها صناعة النجاح مع زوجها،
وأن تكون مخلصة معه ،باذلة نفسها له ،حافظة
مفتاح من
ألسراره ،ساعي ًة إلرضائه ،ألن الزوج
ٌ
مفاتيح السعادة.
وهكذا يجب عليها السعي وراء النجاح في
كيفية تربية أوالدها وإدارة شؤون البيت وفق ًا لقواعد
النجاح التي يتكفلها المنطق السليم ،والخبرة،
واستشارة ذوي العقول واأللباب.
ومن المهم والضروري جد ًا أن تعيش المرأة
حياة اإليمان ،وحياة القرآن ،وحياة األحاديث التي
تهذب النفس والعالقات مع الزوج واألسرة ،ألن
حياة اإليمان ضمان لسعادة الدارين ،قال تعالى:
َ م ْن َع ِم َل َصالِح ًا ِّمن َذك ٍَر َأ ْو ُأن َث ٰى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن
َف َلن ُْح ِي َينَّ ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة النحل.97 :
ومن المهم جد ًا أيض ًا أن تتابع المرأة بعض
البرامج األسرية الهادفة التي تعرضها بعض القنوات
المأمونة ،واالبتعاد عن األفالم والمسلسالت
التي تتسبب في تحلل البيوت والعالقات الزوجية
واألسرية.

طب وتكنولوجيا

فوائد الوخز باإلبر للتخلص من األمل

أكدت نتائج دراسة جديدة ،أجراها باحثون في مركز

أسرع وأكرب كمبيوتر يف العامل

أعلنمختبر (أوكريدج) الوطنيعنالـ(سوبركمبيوتر)

أن عالج آالم الرقبة باستخدام الذي أطلق عليه اسم (سوميت) ،ويبلغ حجمه حجم
كليفالند للطب التكامليَّ ،
الوخز باإلبر الصين َّية ،وباستخدام تقنية (ألكسندر) ،قد ملعبي تنس تقريب ًا ،فيما يزيد وزنه على وزن طائرة تجارية.
وبإمكان (سوميت) إجراء  200كوادرليون (مليون
نجح في خفض آالم الرقبة بنسبة  ،%32بينما حققت

جلسة العالج الطبيعي المتعارف عليها والعالجات مليار) عملية حسابية في الثانية ،ليتفوق على الرقم
القياسية األخرى نسبة نجاح بلغت  ،%9وللتأكّد من القياسي السابق الذي حققه الكمبيوتر الصيني -صنواي
َّ
تايهواليت -بـ  93كوادرليون عملية حسابية في الثانية.
التكاملي ومقارنتها بالرعاية
الطب
جدوى عالجات
ّ
ّ
وأصبح (سوميت) الذي طورته شركة -آي بي أم-
استمرت عام ًا
الطب َّية الشائعة ،أجرى الباحثون تجارب
ّ
األميركية،فيصدارةقائمةمكونةمن(500سوبركمبيوتر)
على  517شخص ًا ،يعانون جميعهم من آالم الرقبة،
على مستوى العالم.
واستمر عالج ّ
كل شخص نحو  3أشهر ،وتضمنت
ّ
ويضم الكمبيوتر  4608خوادم ،وذاكرة داخلية 10
عالجات الطب التكاملي  12جلسة باإلبر الصين َّية،
(بيتابايتس) ،فيما تزيد سرعة أدائه مليون مرة عن متوسط
مدَّ ة كل منها  50دقيقة ،أو جلسات للعالج بتقنية
سرعةالكمبيوترالعادي.
 َألِكسندر ،-مدَّ ة كل منها  20دقيقة ،أو كليهما ،وتقوموإلبقائه باردا ،يحتاج -سوميت -إلى  4آالف غالون
تقنية (ألكسندر) على تدريب المريض على حركات من المياه في الدقيقة.
ليتجنّب األلم.

وسوف يستخدم الكمبيوتر الحديث على نطاق واسع

ويعتمد الوخز باإلبر على التالعب بالجهاز العصبي ،في المجال الطبي ،حيث بإمكانه تحليل كميات مهولة من
وتفعيل (األندروفين) لتخفيف األلم ،بينما توفر البيانات والمساعدة على التعرف على مسببات األمراض
العالجات باألدوية الكيميائية حقن (الستروي) ،التي المجهولة.
تحتوي على مضادات االلتهاب السترويدية لتحقيق
كما سيساعد (سوميت) العلماء على دراسة أكثر عمقا

الهدف نفسه ،بينما تستطيع اإلبر الصين َّية تحقيقه بشكل للتركيب الجيني داخل خاليا اإلنسان ،وإجراء أبحاث أدق

طبيعي ومن دون آثار جانبية.

على أنواع السرطانات ،وتركيب البروتينات في الخاليا.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )33لشهر مجادى األوىل سنة 1440هـ
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مساحة ود

الثعلب والدجاجتان:

نقل عن أحد العلماء  -وقيل هو الشافعي

عجائب العدد :37

قمت
من عجائب هذا العدد ( )37أنك إذا َ

 :-كنا في سفر بأرض اليمن ،فوضعنا الطعام بضربه في العدد  3أو أحد مضاعفاته سوف

للعشاء ،فحضرت صالة المغرب والطعام تحصل على عدد مكون من أرقام متشابهة
جاهز ،فتركنا الطعام وأقمنا الصالة ،وكان

111 = 37 × 3

وأخذ دجاجة وهرب ،فلما انتهينا من الصالة،

333 = 37 × 9

الطعام دجاجتين ،فأتى ثعلب ونحن نصلي،

222 = 37 × 6

:حرمنا طعامنا،
أسفنا على الدجاجة...وقلنا ُ

444 = 37 × 12

وبينما نحن كذلك إذ جاء الثعلب وفي فمه

555 = 37 × 15

الدجاجة ،نراه من بعيد ،فوضعها بعيدا عنا..

666 = 37 × 18

ووقف بعيدا عنها ،يقول اإلمام  :فهجمنا

777 = 37 × 21

عليها ،فهرب الثعلب ،فلما وصلنا إليها ،فإذا

888 = 37 × 24

هي ليفة على شكل دجاجة وليست دجاجة،

999 = 37 × 27

وبينما نحن نضحك على ذلك ،كان الثعلب

قد ذهب وأخذ الدجاجة الثانية وهرب بها،
فضحك علينا الثعلب ،ونحن من كبار العلماء.
قيل في رضا الناس

ضحكـت فقالـوا أال تحتشــــم
ُ

سـمت فقالـوا يرائـي بهـــــــا
َب
ُ

ســت فقـــالوا بـدا مـا كتـم
َع َب
ُ

حلمـت فقالـوا صنيـع الجبـــان
ُ

ولـــو كــــان مقتــدر ًا النتقــم

صمـت فقالـوا كليـل اللســــان
ُّ

نطقــــت فقالـوا كثيــر الكلــم
ُ

بسلت فقالـوا لطيــش بـــــــــه
ُ

ومــا كــان مجترئــــ ًا لو حـكم

فأيقنـت أنّي مهمــــا أريـــــــد

رضـــا النــاس البد مـــن أن أذم

َّ
شـــذ إذا قلــــــت ال
يقولــون
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بكيـــــت فقالــــوا أال تبتسـم
ُ

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )33لشهر مجادى األوىل سنة 1440هـ

وإ ّمـــة حيـــــن وافقــتهـــــم

