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قضية ورأي

تأثري اإلشاعة
على اجملتمع
أكرب مؤامرة عىل اإلسالم جرت يف التأريخ كانت
بإرشاف عمرو بن العاص ضد أمري املؤمنني،
وكانت اإلشاعة هي األداة التي استعملها طرف
الباطل ،وكان ما كان من الظلم الذي ّ
حل باملسلمني
إىل يومنا هذا.
قضية رفع المصاحف في معركة صفين

أوشكت احلرب عىل النهاية ،وكان بني
عندما
ْ
مالك األشرت وبني النرص ساعة أو ساعتني ،أرسل
معاوية إىل عمر بن العاص حينها يستغيث به ،فجاء
الثاين وقال ملعاوية :ال تقلق ،سوف نقاتل علي ًا وننترص
عليه.
فقال له معاوية :وبم تقابل ذا الفقار يا ابن العاص؟
فقال ابن العاص :بجهل الناس ،ذلك اجلهل الذي
جعل ذا الفقار معلق ًا عىل احلائط أربعني سنة.
قال معاوية :وما ستفعل يا عمرو؟
فقال :إمجع يل كل مصاحف الشام وسرتى.
وضع ابن العاص املصاحف عىل الرماح ،وأمر
اجلنود أن يرفعوا الرماح ،وخيرجوا بمظاهرة يكون
هتافهم فيها (ال حكم إال هلل).
ِ
ِ
أصحاب اإليامن الضعيف،
وهنا انخدع هبا
ُ
ِ
ِ
جيش ِ
ِ
أمري
املتزلزلة يف
والعقيدة
املؤمنني ،فانقلبوا
َ
ِ
عىل اإلما ِم وشهروا سيو َفهم ِ
بوقف
عليه مطالبينَ ُه

ِ
ِ
احلرب ،وبالتحاك ِم
وبني معاوي َة.
بالقرآن بين ُه َ
ِ
جيش اإلما ِم،
نتيج َة هذا االنشقاق يف
وخوف ًا من وقوع ِ
ٍ
ِ
َ
داخل
اقتتال
فتنة
اجليش ،ونتيج َة
ِ
ِ
ِ
رأي اإلما ِم
اخلوارج بصواب
هؤالء
جهل
ِّ
ِ
ِ
عز َّ
وجل،
وعلمه وتقوا ُه
استجاب
ومنصبه عندَ اهللِ َّ
َ
وأرسل رسوالً إىل ِ
ِ
ِ
َ
مالك
احلرب،
بإيقاف
اإلما ُم
ِ
ِ
ِ
ِ
وترك معاوي َة ،وانتهت
للمعسكر
بالعودة
األشرت
املعرك ُة بالتحكي ِم ،وجرى ما جرى عىل املسلمني.
وهذا ليس ببعيد عام جيري اليوم ،من ّ
بث
اإلشاعات عىل املذهب احلق ،وتسقيط الرموز الدينية،
التي تعتمد عليها منظومة العقيدة ،يف بيان املفاهيم
اإلسالمية للمسلمني ،وتعليمهم أحكام الدين.
كام إن انتشار مواقع التواصل االجتامعي الكثرية،
ُنش فيها ،عامل
وفقدان السيطرة عىل املعلومات التي ت َ
مهم يف نرش اإلشاعات ،واألكاذيب ألغراض ختدم
أعداء املسلمني ،والتناحر الفكري واملذهبي ،بل
والفئوي الذي حيصل اليوم شاهد عىل ذلك.
هذا األمر يدعو شبابنا -كوهنم الفئة األكثر تعام ً
ال
مع هذه املواقع  -إىل الوعيّ ،
وتوخي الصدق يف تل ّقي
وتصديق ما ينرش من املعلومات ،والتعامل مع األفراد
واجلهات املجهولة بحذر ودقة ،فإن اإلشاعات أداة
حرب ختطف النرص دون شعور.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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قطاف

فاطمة بضعة مني

ِ
ِ
ِ
ِ
ُور َع ْينِي،
نيِ ،م َن ْالَ َّولِ َ
«و َأ َّما ا ْبنَتِي َفاطِ َم ُة َفإِنَّ َا َس ِّيدَ ُة نِ َساء ا ْل َعا َلِ َ
َ
ني َو اآلخرين ،ه َي َب ْض َع ٌة منِّيَ ،و ه َي ن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ْو َرا ُء ْ ِ
ي َيدَ ْي
ابا َب ْ َ
َو ِه َي َث َم َر ُة ُف َؤاديَ ،و ه َي ُروح َي ا َّلتي َب ْ َ
النْس َّي ُةَ ،متَى َقا َم ْت ِف م ْ َر ِ َ
ي َجنْ َب َّيَ ،و ه َي ْ َ
ر ا ج َّل ج َل ُله َظهر نُورها َلِ َل ِئك َِة السَّم ِء ،كَم ي ْظهر نُور ا ْلكَو ِ
ب ِلَ ْه ِل ْالَ ْر ِ
اك ِ
ضَ ،و َي ُق ُ
ول اهلل َع َّز َو َج َّل
َ بِّ َ َ َ ُ َ َ ُ َ
َ
َ َ َُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي َيدَ َّي ،ت َْرتَعدُ َف َرائ ُص َها م ْن خي َفتيَ ،و َقدْ
َلِ َل ِئكَتِ ِهَ :يا َم َل ِئكَتِي ا ْن ُظ ُروا إِىل َأ َمتي َفاط َم َة َس ِّيدَ ة إِ َمائي َقائ َم ًة َب ْ َ
َأ ْق َب َل ْت بِ َق ْلبِ َها َع َل ِع َبا َد ِت» مستدرك سفينة البحار ،الشيخ عيل النامزي :ج ،8ص.246
رسول اهلل فام عسى أن يقول ِ
هكذا حتدّ ث ِ
ُ
فيك قائل بعده.
عنك
ِ
ِ
رح ْل ِ
وأنت مشكاة النور احلارض ُة يف ضامئر
كتبت تأرخي ًا صادق ًا للنبوة،
ت إىل عامل اآلخرة ،بعد أن
َ
ِ
ٍ
ٍ
كل زمان ومكان ،وأنت ٌ
املؤمنني ،يف ّ
دليل من أد ّلة احلق ،وقيم ٌة إيامنية ُّ
ورمز
تبث احلياة يف هيكل الدين،
ٌ

ٌ
يرتجم التحدّ ي ومواجهة الظلم والطغيان.
شامخ
ُ
ِ
واسع من أبواب رمحة اهلل ،فمن أح ّب ِك كان مع أبيك يف اجلنة.
باب
ٌ
أنت ٌ
ِ
أهيا الكوثر املعطاء ،يا ليل َة القدر سالم
عليك حتى مطلع الفجر.

القلب الذي َق َّر يف صدر النبي النابض ،حتت كساء الطهر والعصمة :إِ َنَّم
فاطمــــــــة ،ذلك
ُ
ي ِريدُ اهلل لِي ْذ ِهب َعنكُم الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
ت َو ُي َط ِّه َرك ُْم َت ْط ِهري ًااألحزاب.33 :
ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ
ُ َ
ُ
فاطمــــــــة ،يا زوجة خري الوصيني وأيب األئمة الطاهرين.
فاطمــــــــة ،يا عطا ًء متدفق ًا باآلفاق ،يأوي إليه املسكني واليتيم واألسري ،إِ َنَّم ُن ْط ِع ُمك ُْم لِ َو ْج ِه اهلل
ال ن ُِريدُ ِمنْك ُْم َج َزا ًء َوال ُشكُور ًا اإلنسان.9 :
ولتنطق السامء بسورة اإلنسان الكامل املخزون يف سورة الدهر.
حممد عىل الرصاط) ،هكذا ينادى باجلمع يوم القيامة،
ّ
متر فاطمة بنت ّ
(غضوا أبصاركم ،حتّى ّ

فتمرين عىل الرصاط كالربق اخلاطف ،فتفرح قلوبنا يف ذلك اليوم العظيم ،لتعودي تلتقطني املحبني من
ّ

بني اخلالئق.

أهل األرض والسامء ،أيتها الراضية ّ
الشمس املضيئة عىل صفحة الكون ،يستيضء بنورك ُ
بكل ما
أيتها
ُ

جرى عليك من الظلم واالعتداء ،أيتها املظلومة املحتسبة ،أيتها الصابرة العابدة.
ٌ
ظلمها وأذاها.
بنت م ْن أ ُّم م ْن حليل ُة م ْن *
ُ
ويل مل ْن س َّن َ

ُ
البتول الطاهرة.
يا مظلومة التأريخ ،يا سيـدة نساء العاملني ،أيتها
ِ
أس َس أساس الظلم واجلور عليكم أهل البيت.
لعن اهلل من ظلمك ،ولعن اهلل من ّ
وجر بباب بيتك النار.
لعن اهلل من َّ
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قراءة في كتاب

تنزيه األنبياء
مؤلف هذا الكتاب هو الرشيف املرتىض ،أبو القاسم عيل بن
طاهر ،امللقب ب َع َلم اهلدى ،ولد يف رجب سنة 355هـ 966 -م
يف بغداد ،وتويف هبا يف اخلامس والعرشين من ربيع األول من سنة

436هـ  1044 -م ،وسنه يومئذ ثامنون سنة وثامنية أشهر ،ودفن
يف داره.

كان السيد املرتىض فقيه ًا ،ومن متكلمي اإلمامية ،ومرجع ًا
متعمق ًا يف علم الكالم
هلم ،بعد وفاة أستاذه الشيخ املفيد ، وكان ّ
ختصصه العلمي الفقه،
واملناظرة يف كل مذهب ،وتشمل سعة ّ
واألصول ،واألدب ،واللغة ،والتفسري ،والتاريخ ،والرتاجم ،انتهت
الرئاسة العلمية يف بغداد إليه يف زمانه ،وشهد له عا ّمة علامء املسلمني
باملجد ،والرشف ،والعلم ،واألدب ،والفضل ،وتُراثه العلمي دليل

صادق عىل أنّه بذل قصارى جهده منذ الصغر يف طلب العلم ،بحيث أصبح مرجع ًا يف الفقه والكالم يف سن
السابعة والعرشين.
أ ّلف السيد املرتىض كتاب (تنزيه األنبياء) ،لوجود خالف حول ظهور بعض النصوص القرآنية وغريها
يف خطأ األنبياء ،فقد قال عن ذلك يف الصفحة  18يف مقدمة الكتاب( :واعلم أن اخلالف بيننا وبني املعتزلة،
جيوزون من الذنوب
يف جتويزهيم الصغائر عىل األنبياء (صلوات اهلل عليهم) يكاد يسقط عند التحقيق ،ألهنم إنام ّ

ما ال يستقر له استحقاق عقاب).

يقرها كل عاقل لبيب ،وذكر
كان منهج الكتاب قائ ًام عىل تشخيص نقطة اخلالف بدقة ،وعرض املناقشة بأدلة ّ

من األنبياء الذين ظهرت عليهم شبهة اخلطأ (آدم ،ونوح ،وإبراهيم ،ويعقوب ،ويوسف ،وأيوب ،وشعيب،
وموسى ،وسليامن ،وعيسى ،ونبينا الكريم صوات اهلل وسالمه عليه وعىل آله ،وعليهم أمجعني).

ختص عقيدتنا يف النبوة ،وكثري من األسئلة نسمعها من شبابنا ،وجدنا هلا أجوبة
الكتاب ّ
يوضح مسائل مهمة ّ

متينة وصحيحة يف هذا الكتاب.
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التنمية البشرية

تنمية اإلبداع عند الطفل:
(أطفال اليوم هم رجال الغد)
هـذا هـو املبـدأ الـذي تتّفـق عليـه مجيـع ثقافات

 -1تشـجيع الطفـل على اختـاذ القـرارات،

الشـعوب واجتاهاهتـا ،ألن األطفـال هـم الذيـن
سـيحملون رايـة األمـة ،وسـتقع عليهـم قريبـ ًا

يرغـب يف تناولـه على العشـاء مثلا؟ أو رأيـه يف

عقيدهتم وقـوة إيامهنم ،وسـمو أخالقهـم ،وصالح

األسـبوعية؟

مسـؤولية قيادهتـا ،والـذود عنهـا ،وبقـدر سلامة
تربيتهم؛ تسـتطيع األمـة أن حتقق وجودهـا احلقيقي
بين األمـم والشـعوب.

اهتـم العـامل هبـذه الرباعـم الناميـة ،وأقامـوا
لـذا
َّ

املؤسسـات التنمويـة ،والثقافيـة ،واالجتامعيـة،
وغريهـا ،للعنايـة هبـا ،كـي يضمنـوا الثمـرات

النافعـة التـي ترفـد املجتمـع باحلياة من خلال اجلد

والسماح لـه بالتفكير املسـتقل ،كاستشـارته فيما
اختيـار املـكان الـذي ينوى الذهـاب إليـه يف العطلة
ومقومـات حتفيـز اخليـال لدى
 -2توفير أدوات
ّ

الطفـل ،مثـل أدوات الرسـم ،املكعبـات ،اللـوازم
احلرفيـة واأللعـاب اإللكرتونيـة وغريهـا.

 -3حلحلـة عقـل الطفـل ومناقشـة السـتخراج

أفـكار االبتـكار واالختراع واإلبـداع ،كتصنيعـه

لبعـض ألعابـه بنفسـه ،كصنـع الطائـرة الورقيـة

واإلبـداع والشـعور باملسـؤولية التـي تنتظرهـا.
يتو ّلـد اإلبـداع عنـد الطفـل يف بدايـات حياتـه،

بأفـكاره.

املشـكالت التـي تواجهـه بنفسـه دون اللجـوء

لتوسـيع مداركه ومسـاعدته عىل افرتاض النظريات

ويمكـن مالحظتـه مـن طريقـة تفكيره ،وحـل
لغيره ،فال بـد من تشـجيعه واألخـذ بيـده ،وتوفري
البيئـة الداعمـة واملحفـزة لـه ،كل ذلـك يسـمح

فيتطـور إبداعه،
للطفـل بخلـق الثقـة العالية بنفسـه
ّ
فيجـب علينـا كآبـاء هتيئة الظـروف املناسـبة لتطوير

شـخصيته وصقلهـا ،وعـدم الوقـوف كحجـر عثرة
معرتضين على تلـك احلركـة وهـذا القـول ،وهذه
معضلـة جيـب حلهـا ،وألجلـه نطـرح عـدّ ة نصائح
نرجـو الفائـدة منهـا:

وغريهـا ،والثنـاء عليـه والتعبير عـن اإلعجـاب
 -4توسـعة ُأفـق الطفل بطـرح أسـئلة افرتاضية،

ومناقشـتها ،كسـؤاله :مـاذا لو كان بإمكان اإلنسـان

الطريان؟ وغير ذلك.

 -5إرشاك الطفـل يف التعـرف عىل طـرق جديدة

لتحسين يشء مـا ،كفعـل يشء بـأرسع مـن املعتاد،
كإمكانيـة تنظيـف غرفته بشـكل أرسع؟

 -6تشـجيع الطفـل على قـراءة الكتـب املناسـبة

لسـنّه ،ومناقشـة مـا قـرأ لتوسـيع أفقـه ،بـل حتـى
مناقشـته حـول مـا شـاهده مـن حلقـات الرسـوم

املتحركـة ـ أفلام الكارتـون ،وسـؤاله عـن توقعاته
مـا سـوف حيـدث يف احللقـات القادمـة.
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 -7تنشـيط فكـرة اللعـب الفوضـوي لـدى

الطفـل ،مثـل اللعـب بالتراب أو الطين ،وعـدم

منعـه واخلـوف عليـه مـن اإلتسـاخ.

جهـة معينـة ،إال أهنـا تقتـل قدراهتم احلركيـة من جهة

أخـرى.

 -13جتنـب تعريـض الطفـل ملعانـاة املشـاكل

 -8تشـجيع العفويـة لـدى الطفـل وعـدم

األرسيـة أو ملسـببات اخلـوف والقلـق والتوتـر.

 -9تنميـة قـدرات الطفـل احلركيـة والتـي

مشـاكل يف املدرسـة حتـى ال يكرههـا.

معا قبتـه .

تـؤدي إىل تنميـة قدراتـه البدنيـة والعقليـة ،مـن

خالل تشـجيعه على ممارسـة الرياضـات املختلفة

كالركـض والسـباحة واللعـب بالكـرة.

 -10السماح للطفـل باالختلاط مـع أقرانـه،

 -14احلـرص على عـدم تعـرض الطفـل ألي

 -15مراعاة تغذية الطفل غذاءا نوعيا صحيا.

 -16مراجعـة األخصائيين يف حـال الحظـت

أي تأخـر يف قـدرات طفلـك النطقيـة أو العقليـة أو
احلركيـة.

كـي يعيـش جتـارب خمتلفـة ويكتسـب املعرفـة

ومـع تطبيـق النصائـح السـابقة بالتأكيـد سـينجح

 -11إرشاك طفلك يف العمل اجلامعي.
 -12جتنـب إبقـاء الطفـل وحيـد ًا لسـاعات

أفقهـم ومداركهـم ،ليكونوا أعضاء نافعين للمجتمع

واخلبرة.

طويلـة مـع األجهـزة واأللعـاب اإللكرتونيـة،

األهـل يف تطويـر اإلبـداع لـدى أطفاهلـم وتوسـيع
وألنفسـهم ،فنجـاح ومتيـز الطفـل حلـم كل أبويـن.

فرغـم أهنـا تطـور بعـض قـدرات األطفـال مـن
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عقيدتي

التحسين والتقبيح العقليان

مـــن املســـائل العقائديـــة التـــي اختلـــف

ف ُي َح ِّســـ َن مـــا َق َّبحـــ ُه العقـــلَ ،أو ُيق ِّبـــح مـــا

فيهـــا املســـلمون ،مســـألة احلكـــم عـــى

َح َّســـنه.

فمنهـــم مـــن قـــال بـــأن العقـــل هـــو الـــذي

فقالـــوا :إن العقـــل ليـــس مـــن مها ّمـــه إدراك

األفعـــال مـــن حيـــث احلســـن والقبـــح،

حيكـــم بـــان هـــذا الفعـــل حســـن أو قبيـــح،

ومنهـــم مـــن قـــال إن الـــرع هـــو الـــذي

حيكـــم بحســـنها وقبحهـــا.

ذهـــب أتبـــاع مذهـــب أهـــل البيـــت
إىل ال ــرأي األول ،و َأ َّن ــه توج ــد َأفع ــال ي ــدرك

العقـــل باســـتقالله ومـــن دون اســـتعانة
مـــن أحـــد  -حتـــى الـــرع َ -أ ّنـــا حســـنة،
َأو قبيحـــة ،وعندمـــا يأمـــر الشـــارع بأمـــر

أمـــا األَشـــاعرة فرأهيـــم عكـــس ذلـــك،

احلســـن والقبـــح يف األفعـــال ،وال حكـــم لـــه

يف ذل ــك ،وأن ال ــرع ه ــو ال ــذي حيك ــم ع ــى

األفع ــال ،ويصفه ــا باحلس ــن أو القب ــح ،ف ــا
حســـنه الشـــارع ،و ال قبيـــح
َح َســـ َن إالَّ مـــا ّ

إالَّ مـــا ق ّبحـــه ،وليـــس للعقـــل وال لغـــره
دخ ــل يف ذل ــك ،لذل ــك ف ــإن الظل ــم مثــ ً
ا-

عندهـــم  -صـــار قبيحـــ ًا ،ألن الشـــارع هنـــى

عـــن ارتكابـــه ،والعـــدل صـــار َح َســـن ًا ّ
ألن

حســـن ،أو ينهـــى عـــن فعـــل قبيـــح ،فهـــو
ٍ
عـــا يدركـــه العقـــل ،وليـــس
جمـــرد كاشـــف ّ
ّ
هـــو الـــذي يبعـــث صفـــة احلســـن أو القبـــح

والظل ــم َح َس ــن ًا ،مل ــا حكمن ــا بحس ــن الع ــدل

حكـــم العقـــل هـــذا ،بـــأن يعكـــس القضيـــة

يقســـمون
أتبـــاع أهـــل البيـــتّ 

لألفعـــال ،وأيضـــ ًا ليـــس للـــرع خمالفـــة
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الـــرع أ َمـــر بـــه ،و لـــو فرضنـــا أن الـــرع

عكـــس األمـــر وجعـــل العـــدل قبيحـــ ًا
وال بقبـــح الظلـــم.

األفعـــال مـــن ناحيـــة

احلســـن والقبـــح إىل

أقســـام ثالثـــة:

األول :إن الفعـــل بنفســـه
القســـم ّ

حل ْس ــن أو القب ــح ،و
ع َّل ــة تام ــة التصاف ــه با ُ

ـمى باحلُ ْس ــن و ال ُقب ــح الذاتي ــن،
ه ــو م ــا يس ـ ّ
مثـــل العـــدل و الظلـــم ،فالعـــدل َح َســـ ٌن
دائـــ ًا ،وال ُيتصـــور كونـــه قبيحـــ ًا ،فك ّلـــا

صـــار ســـبب ًا لنجاتـــه

وخالصـــه مـــن الظـــامل

مث ـاً ،والصــدق والكــذب أيض ـ ًا

مـــن هـــذا القبيـــل ،فالصـــدق الـــذي

فيـــه رضر عـــى اإلنســـان أو املجتمـــع

يك ــون فعل ــه قبيحــ ًا ،ك ــا َّ
أن الك ــذب ال ــذي
في ــه نج ــاة ِ
اإلنس ــان ال ــريء َح َس ــن ،و ه ــذا

بخـــاف القســـم األول الـــذي َمث ّلنـــا لـــه

وج ــد الع ــدل وج ــد حس ــن ًا ،ويك ــون فاعل ــه
ممدوحـ ًا ،ويعــدّ ِ
حمســن ًا ،و كذلــك الظلــم فإنــه
ُ
بذاتـــه قبيـــح ،وفاعلـــه مذمـــوم و مـــيء ،و

مقابلـــه.

َح َس ــن ًا يف زم ــان أو م ــكان ،ألن حك ــم العق ــل

ع ّلـــة لالتصـــاف باحلســـن أو القبـــح ،و ال

يس ــتحيل أن يك ــون العـــدل قبيحــ ًا و الظل ــم

ال خيتلـــف وال يتخ ّلـــف.

القســـم الثـــاين :ليـــس الفعـــل بذاتـــه

بالع ــدل والظل ــم ،فالع ــدل ال جي ــوز أن يتّس ــم

 ب ــا ه ــو ع ــدل  -بال ُقب ــح ،وك ــذا الظل ــم يفالقســـم الثالـــث :أن ال يكـــون الفعـــل

هـــو يقتـــي يف نفســـه االتصـــاف بأحدمهـــا،

و إ ّن ــا يتب ــع العناوي ــن الطارئ ــة علي ــه ،وه ــذا

ع َّلـــة تامـــة للحســـن أو القبـــح ،بـــل يكـــون
ِ
اإلتصـــاف هبـــا مـــن مقتضيـــات ذلـــك

بيـــح
َّ
كالـــرب فإنَّـــه َح َســـن للتأديـــب ،و َق ٌ
ِ
لإليـــذاء.

ال نحك ــم بحس ــنه أو قبح ــه ،فإ َّم ــا أن يك ــون

أفعال ــه فإن ــه س ــيجد َّ
أن هن ــاك أفع ــاالً ي ــدرك

الفعـــل ،بحيـــث لـــو ُخ ّ
ـــي الفعـــل و نفســـه،
َح َســـن ًا كتعظيـــم الصديـــق ،أو يكـــون َقبيحـــ ًا

كتحقـــره ،ولكـــن هـــذا احلكـــم ممكـــن
يتغـــر فقـــد يكـــون تعظيـــم الصديـــق
أن
ّ

مذمومـــ ًا لعـــروض عنـــوان عليـــه كـــا إذا
ٍ
ثالـــث ،أو مقدمـــة لـــيء
كان ســـبب ًا لظلـــ ِم
مذمـــوم ،كذلـــك قـــد يكـــون التحقـــر
ممدوحـــ ًا لعـــروض عنـــوان عليـــه كـــا إذا

فـــإذا رجـــع اإلنســـان إىل عقلـــه ونظـــر إىل

العق ــل بص ــورة مس ــتقلة إذا طالعه ــا  -بقط ــع
النظـــر عـــن كل اجلهـــات الطارئـــة عليهـــا
 -أنَّ ـــا حســـنة جيـــب أن ُيمـــدَ ح فاع ُلهـــا ،أو

قبيحـــة جيـــب أن ُيـــذ َّم  .ومنهـــا مـــا ّ
يتدخـــل
الطـــارئ والعنـــوان الثانـــوي يف حكـــم
العقـــل ،ودليـــل كل هـــذا هـــو الوجـــدان

والرجـــوع إىل العقـــل.
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نحن نقص عليك

ِ

ِ

ِ

ِ

ب ِل من َّلدُ َ
يع الدُّ َعاء آل عمران.38 :
ُ
هنَال َك َد َعا َزك َِر َّيا َر َّب ُه َ ق َال َر ِّب َه ْ
نك ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َب ًة  إِ َّن َك َسم ُ
عـاش النبـي زكريـا يف بيـت املقـدس ،وقد

وهـب نفسـه للعبـادة ،وخدمة بيـت املقـدس ،وكان

ُبشه.
لدعائه ،وأرسـل املالئكـة لت ّ

فقالـت لـه :إن اهلل يبشرك بغلام اسـمه حييـى

هدفـه إبقـاء رشيعـة النبـي موسـى ،ورعايـة

سـم بـه أحـدٌ مـن قبـل  -ففـرح
 -وهـو اسـم مل ُي َّ

التجار كانـوا حياربـون رشيعـة اهلل ،وكانوا
لكـن ّ

التـي مل تنجب أبـد ًا ،وسـأل ربه كيف يكـون يل ولد،

املجتمـع يف ظ ّلهـا.

زكريـ ًا ،ولكنّه نظـر إىل شـيخوخته ،واىل زوجته

يريـدون فـرض سـيطرهتم وأوامرهـم على النـاس،

وقـد بلغـت هـذا العمـر ،وزوجتـي عاقـر مل تنجـب

العمـر تسـعون عامـ ًا ،دون أن يكـون لـه ولـد يرثـه،
وكان يتمنّـى أن يكـون لـه ولـد ِ
يـرث منـه حكمتـه

يقـول لليشء كـن فيكون ،فسـأله زكريـا عن آية

وكان زكريـا حيارهبـم وحـده ،وقـد بلـغ مـن

هي عليـه ،وهو إنام
قـط؟ قـال له ربـه :إن هذا األمـر ّ

وعلمـه ،ويقـود الدعـوة إىل اهلل مـن بعـده ،وذات

أو عالمـة ،فأمـره ربـه باالنقطـاع عـن النـاس لثالثة
ٍ
ليـال متواصلة.

عليهـا ،فوجـد عندهـا الكثير مـن الـرزق والطعام،

مـن حمرابه أشـار للنـاس ليسـبحوا اهلل بكر ًة وعشـي ًا،

يـوم زار مريـم ابنـة عمـران يف حمراهبـا ،ليطمئن

فسـأهلا عن مصـدر هـذه اخليرات ،فقالـت :إهنا من

و َف َع َـل زكريـا ما أمـره اهلل بـه ،وعندما خرج

قـت البشـارة ،ورزق اهلل سـبحانه وتعـاىل زكريا
وحت ّق ْ

أحس سـيدنا زكريا برغبتـه يف دعاء اهلل
هنـا ّ

بيحيى  ،ليسـتلم الرسـالة مـن بعده.
ِ
العبرة مـن القصـة :ينبغـي على اإلنسـان مهما

مـن عنـد اهلل ،كذلـك األبنـاء هم هبـة مـن اهلل أيض ًا،

و إن
أبطـأت عنـه احلاجـة ،ألن اهلل قـادر عىل إعطائها
ْ

عنـد اهلل ،فـاهلل يـرزق مـن يشـاء بغير حسـاب.

أن هي َبـه وريث ًا حيمل الرسـالة من بعده ،فبما أن الرزق
فاعتـزل يف حمرابـه ،وهو يرجو مـن اهلل ان يرزقه الولد
ِ
وقـت حتـى اسـتجاب اهلل
يمـض
الـذي يتمنـاه ،ومل
ٌ
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وصـل به اليأس واإلحباط أن ال ييـأس من روح اهلل،

بلحظـة فهـو على كل يشء قدير.

نافذة على العالم

أشهر الديانات في العالم
اإلسالم

إن كلمة "إسالم" تعني حرفي ًا "التسليم" ،أي أن املسلم هو "شخص ُيس ّلم هلل" ،يقوم اإلسالم أساس ًا عىل

منهج القرآن الكريم والسنة الرشيفة ،ويوجد حوايل  1.8مليار مسلم يف العامل اليوم ،وهي ديانة منترشة يف مجيع

أنحاء العامل رغم ارتباط اإلسالم بصورة كبرية بالرشق األوسط ،وأكرب عدد من املسلمني موجود يف آسيا ،يف كل
من إندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنجالديش واهلند.
الكاثوليك واملسيحية

تم الربط بني كنيسة الروم
يوجد حوايل  1.2مليار شخص يدينون بالكاثوليكية يف العامل ،ورغم أنه طاملا ّ

الكاثوليك واملسيحية ،إال أنه توجد فروق أساسية بينهام.

يعترب الروم الكاثوليك أنفسهم مسيحيني بصورة عامة ،ولكن من أجل التمييز بني طريف اإليامن املسيحي،

فإن أتباع كنيسة الروم الكاثوليك يشار إليهم بالكاثوليك ،أما أتباع الدين املسيحي من غري الكاثوليك فيشار

إليهم باملسيحيني .ويوجد حوايل  900مليون شخص حول العامل من املسيحيني غري الكاثوليك ،وقد اشتق
سمون مسيحيني ،وإن كلمة "مسيح" هي الكلمة
هذا االسم من حقيقة أن أتباع يسوع النارصي األولني كانوا ُي ّ

اليونانية لكلمة "مسيا" العربية التي تعني "املمسوح" ،ورغم أن املسيحيني كثري ًا ما ينتمون إىل طوائف معينة

مثل املعمدانية ،واملثوديست ،واإلنجيلية ،واللوثرية ،واخلمسينية ،والنارصية ،إال أهنم مجيع ًا يطلق عليهم اسم

سمى املسيحيون جمتمعني "الكنيسة" ،وهذه تسمية شائعة ،وتطلق أيض ًا عىل اجلامعة املحلية،
مسيحيني ،أحيان ًا ُي ّ
وكذلك مبنى العبادة ،وأيض ًا عىل طوائف معينة.
اليهودية

تأيت تسمية اليهودية نسبة إىل سبط هيوذا ،أحد أسباط إرسائيل اإلثني عرش القديمة ،فهي حرفي ًا ،ديانة أبناء

سمون هيود ،ولكن اليهودية تشري أيض ًا إىل اهلوية العرقية باإلضافة إىل الدين ،واليوم يوجد
سبط هيوذا ،الذين ُي ّ
العديد من اليهود الذين ال يامرسون الديانة اليهودية ،رغم أهنم يعرفون بأهنم هيود عرقي ًا وثقافي ًا ،ويقدَّ ر أنه يوجد

حوايل  15مليون هيودي متدين يف العامل اليوم ،ولكن يوجد كثريون آخرون غري متدينني.
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عناقيد

مسائل طبية

وفق فتاوى مساحة املرجع الديين األعلى
السيد علي احلسيين السيستاني
رافقـت أبـي فـي سـفر لـه إلـى إحـدى
ُ
الـدول اآلسـيوية ،لمعالجـة مشـكلة صحيـة

فـي قلبـه ،حيـث اضطررنـا للتنظيـم شـؤوننا
الماديـة ،لتوفير نفقـات العلاج الباهظة ،حتى

آخـر -وكان أبـي يعـرف كثيـر ًا مـن المسـائل

الفقهيـة  -وقـد أعلمنـي الطبيـب أن الدردشـة

معـه ال تؤذيـه.

الطـب الفيزيائي
فقلـت ألبـي :بعـض طلبـة
ّ
فـي كلياتنـا وجامعاتنا يتع ّلمـون مـادة التدليك،

صمـام قلبـي ،إذ ال يعمـل
يخضـع لعمليـة ّ
بصـورة صحيحـة من بيـن الصمامـات األربعة

ممـا يسـتوجب لمـس جسـد المـرأة المريضـة
ّ

القلب فـي االتجاه الصحيح وبشـكل صحيح.

ولـو رفض الطالب ذلك لرسـب فـي االمتحان،

الموجـودة فـي القلـب ،والتـي تدفـع الـدم في
وبعـد وصولنـا للمستشـفى المنشـود،

خضـع والـدي لمجموعـة مـن الفحوصـات
والتحليلات كمقدمـة وتهيئـة للعمليـة ،وفـي

الحظـت المط ّبقيـن مـن طلبـة
هـذه األثنـاء
ُ
الكليـات الطبيـة مـن ِكال الجنسـين ،فقلـت
فـي نفسـي :أبـدأ مـع أبـي الحـوار ألنسـيه مـا

هـم العمليـة مـن جانب،
هـو مقبـل عليـه مـن ّ

ونقضـي الوقت بفائـدة علمية دينيـة من جانب
12
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والتعامـل معـه بمـا تسـتدعيه الحالـة المرضية،

فهل يجـوز دراسـة هـذا العلـم والتخصص به؟
فقـال أبي :يجـوز للطالب ذلـك إذا كان يعلم

تخصصـه هـذا ممـا سـيتوقف
أو يطمئـن بـأن
ّ

عليـه حفظ بعـض النفـوس المحترمـة ،ولو في
ٍ
حينئـذ
المسـتقبل ،ولتكـن ممارسـته للتدليـك
علـى نحـو ال تـؤدي الـى اثارة جنسـية.

فقلـت ألبـي :فـي بعـض الكليـات الطبيـة

يتحتـم علـى الطالـب أن يقـوم بفحـص الرجـل

والمـرأة التـي هي ليسـت مـن محارمـه ،ور ّبما

الممـرض ـ رج ً
لا كان أو امـرأة ـ أن تلبـس
ّ
َ
ليحـول دون لمـس
ق ّفـاز ًا ،أو يضـع حائلاً،

لطالـب الطـب ذلـك الفحص؟

بمقـدار مـا تدعـو إليـه ضـرورة التضميـد.

وصـل بهما الفحـص إلـى جهازهما التناسـلي

الذكـري ،أو األنثـوي ،أو المخـرج ،فهل يجوز

العـورة ،وإن لـم يتيسـر ذلـك جـاز اللمـس

قـال أبـي :نعـم يجـوز لطالـب الطـب
والطبيـب كليهمـا ذلك ،إذا تو ّقـف حفظ بعض

الحـاالت السـابقة ،فمـا هـو حكـم النظـر؟

فقلـت ألبي :في بعـض المستشـفيات تقوم

اللمـس المحـرم ،فيجـري عليـه مـا تقـدم مـن

النفـوس المحترمـة عليـه ،ولو في المسـتقبل .
بجـس نبـض المريـض ،وقيـاس
الممرضـات
ّ
ضغـط دمـه ،وتضميـد جـرح المصـاب ،وغير

ذلـك ،فهـل علـى الرجـل المريـض رفـض

لمـس الممرضـة لجسـده؟

قـال أبـي :يمكنـه أن يطلـب قيـام أحـد

الممرضيـن باألعمال المذكـورة ،أو يطلب من
الممرضـة أن تلبـس ق ّفـاز ًا ،أو تضـع حاجـز ًا،

كالمنديـل ليحـول ذلـك دون لمـس جسـده.
فقلت ألبـي :احيان ًا تدعـو الحاجة المرضية
إلـى اللمـس المباشـر ،وال يوجـد الممـرض
الرجـل ،أو يكـون طلبـه محرجـ ًا ،أو تكـون

الممرضـة ارفـق بالمريـض مـن الممـرض؟

فقـال أبـي :إذا دعـت الضـرورة للفحص وا
العلاج ،وتو ّقـف على اللمـس المباشـر ،جاز

فقلـت :لـو أبدلنـا اللمـس بالنظـر فـي

المحـرم نفس حكم
قـال أبي :حكـم النظـر
ّ

ا لتفصيل .

فقلـت ألبـي :وفي الحـاالت المتقدمـة ،إذا

والممـرض رجلاً ،فهـل
كان المريـض امـرأة
ّ

مر؟
يكـون الحكـم نظيـر مـا َّ
قال أبي :نعم.

وفـي أثنـاء كالمنـا نـادى الطبيب باسـم أبي

لدخولـه غرفـة العمليات.
ـت أبـي إلـى بـاب غرفـة العمليات،
فأوص ْل ُ

ودعـوت لـه بنجـاح العمليـة ،وخروجـه منهـا
سـالم ًا معاف ًا.

تنس يـا ولدي،
فقـال أبـي :بعد خروجـي ال َ

لنكمـل حديثنـا من حيـث قطعنـاه ،إذا أراد الله
عـز وجـل ذلك ووفقنـا له.

ذلـك فـي مفروض السـؤال ،مـع االقتصـار فيه

علـى مقـدار الضرورة.

فقلـت ألبـي :قد يكـون الجـرح فـي منطقة

العـورة ،ويحتـاج إلـى التضميـد فمـا العمل؟

قـال أبـي :علـى المريـض أن يطلـب مـن
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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أي بني

جهاد النفس
أوضـــح مصاديـــق اجلهـــاد يف هـــذا

العـــر مـــا صـــدر عـــن املرجعيـــة العليـــا

يف النجـــف األرشف ،مـــن فتـــوى اجلهـــاد

املقـــدس ،تلـــك الفتـــوى املباركـــة التـــي
أعـــادت ميـــاه الوطـــن إىل جمارهيـــا ،بعـــد أن
مال ــت وتلوث ــت ،وكادت أن تفق ــد هويته ــا،

بالغـــزو التكفـــري الـــذي عصفـــت رياحـــه
الش ــعواء بأرجائ ــه ،واقتطع ــت ج ــزء ًا كب ــر ًا

منـــه لتعيـــث بـــه فســـاد ًا ،وهتلـــك احلـــرث
النســـل.

كان بابـــ ًا فتحـــه اهلل خلاصـــة األوليـــاء،
واختبـــار ًا خلُ ّلـــص اإليـــان يف النفـــوس.
وق ــد ق ــدّ م املؤمن ــون الص ــورة الصادق ــة

لإليـــان ،باالســـتجابة الرسيعـــة والفاعلـــة

ـب اجلمي ــع م ــن مجي ــع
لن ــداء املرجعي ــة ،فه ـ ّ
األعـــار ،وخمتلـــف الفئـــات االجتامعيـــة،
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فبذلـــوا النفـــوس الطاهـــرة ،وقدّ مـــوا
ال ــدروس اجلهادي ــة واإليامني ــة للع ــامل ،ض ــدّ
اإلره ــاب والتكف ــرّ ،
وكل أع ــداء الش ــعوب
بشـــتّى أنـــواع العـــداء.

ويف الثقافـــة اإلســـامية  -ثقافـــة أهـــل

ـمى ه ــذا اجله ــاد (اجله ــاد
البي ــت - يس ـ ّ
األصغـــر) ،مقارنـــة بقســـم آخـــر مـــن

اجله ــاد وه ــو (اجله ــاد األك ــر) ،ويقص ــدون

باجلهـــاد األكـــر جهـــاد النفـــس ،فقـــد ورد
يف الفقـــه املنســـوب لإلمـــام الرضـــا
َ
ص( :380نَـــروي َّ
رســـول
أن ســـ ّيدَ نا
بعـــض أصحابِ ِ
ـــه ُمن َ ِ
ْصفـــ ًا
اهللِ رأى
َ
ْ
ِ
ِمـــن بع ٍ
ـــث َ
ف
ْـــر َ
َْ
كان َب َع َثـــ ُه فيـــه ،و َقـــد ان َ َ
ـار ســ َف ِر ِه وس ــاحه ع َلي ـ ِ
َ ِِ
ـه ُيري ــدُ
ُ ُ
بش ــعثه و ُغب ـ ِ َ
ِ
ف ِمـــن ِ
َ
هـــاد
اجل
َم ِنز َلـــ ُه،
ْـــر َ
فقـــال« :ان َ َ
ِ
ـــر إىل ِ
هـــاد األك َ ِ
األص َغ ِ
َ
فقيـــل َلـــ ُه :أ
ْـــر.
اجل
ْ

هـــاد بالس ِ
ِ
ِ
ـــوق ِ
َ
وجهـــا ٌد َف َ
قـــال:
ـــيف؟!
اجل
َّ
َنعـــمِ ،جهـــاد ا َمل ِ
ـــرء َن ْف َســـ ُه».
ُ
َ ْ
وقـــد تظافـــرت اخبارهـــم يف

ع ــى ه ــذه اآلي ــة( :ف ـ ّ
ـإن امل ــراد إم ــا معرف ــة

عـــن اإلمـــام الصـــادق قولـــه لرجـــل :
«اجع ــل قلب ــك قرينــ ًا ب ــر ًا ،وول ــد ًا واصــاً،

بمجاهـــدة النفـــس).

عـــدوا جتاهـــده ،واجعـــل مالـــك
نفســـك
ً
عاريـــ ًة تردهـــا» وســـائل الشـــيعة ،احلـــر العامـــي:

إل ــی جن ــب ،وم ــن اخلط ــأ أن ُيفــكِّك أح ــد

التأكيـــد عـــى هـــذا املعنـــى ،فقـــد جـــاء

واجعـــل علمـــك والـــد ًا تتّب ُعـــه ،واجعـــل

ج،7

ص.162

وعنـــه« :مـــ ْن ملـــك نفســـه ،إذا

رغـــب ،وإذا رهـــب ،وإذا اشـــتهى ،وإذا

غض ــب ،وإذا ريضَ ،ح ـ ّـرم اهلل جس ــده ع ــى
النـــار» مســـتدرك الوســـائل ،املحـــدّ ث النـــوري:

ج،11

ص.323

وقـــال أمـــر املؤمنـــن عـــيَ « :أال
الهـــاد َثمـــن ْ ِ
َوإِ َّن ِْ
جاهـــدَ
النَّـــة َف َمـــ ْن َ
َ َ ُ َ
ِ
ِ
ـــواب اهلل
ْـــر ُم َث
ـــي َأك َ
َن ْف َســـ ُه َم َلكَهـــاَ ،و ه َ
ِ
ن َع َر َفهـــا» ميـــزان احلكمـــة ،الريشـــهري :ج،2
َلـــ ْ
ص .335
ـم يشء أولت ــه
ويعت ــر اجله ــاد األك ــر أه ـ ّ
الرشائـــع الســـاوية  -وخصوصـــ ًا القـــرآن

الكريـــم  -عنايـــة خاصـــة ،ومنـــه قولـــه
ـت ِْ
الــ َّن َو ْ ِ
ـس إِ ّٰل
و ٰم ــا َخ َل ْق ـ ُ
ال ْن ـ َ
تع ــاىلَ :
لِیعبـــدُ ِ
ون الذاریـــات.51 :
َُْ

قـــال الســـيد الســـبزواري يف كتـــاب
هتذيـــب األحـــكام ،ج ،15ص ،270معلقـــ ًا

الواقعي ــات عل ــی م ــا ه ــي علي ــه ،أو العب ــادة
احلق ــة املطابق ــة للواق ــعٌّ ،
متقوم ــة
وکل منه ــا ّ
والص ــواب أن هذي ــن األمري ــن (اجله ــاد
األصغـــر واألكـــر) ينبغـــي أن يســـرا جنبـــ ًا

بينهـــا ،فيهتـــم باحدامهـــا دون األخـــری،
فهـــا ُيم ّثـــان عمليـــة بنـــاء اإلنســـان ،و

ـمی االس ــام العملی ــة األول ــی -عملي ــة
سـ ّ

بنـــاء املحتـــوى الداخـــي  -باجلهـــاد األکـــر
مهيـــة بنـــاء
 كـــا تقـــدم  -ليؤكـــد عـــى أ ّاملحتـــوى الداخـــي ،وتوضيحـــ ًا حلقيقـــة

مهمـــة وهـــي :أن املحتـــوى الداخـــي

لإلنس ــان ه ــو األس ــاس ،ف ــكان ه ــو اجله ــاد
األك ــر ،وه ــذه العملي ــة التغيريي ــة الداخلي ــة

ينبغـــي أن ال تنفصـــل عـــن عمليـــة التغيـــر

اخلارجـــي ،فـــاذا صـــار اجلهـــاد األصغـــر

منفصـــ ً
ا عـــن اجلهـــاد األکـــر ،حینئـــذ

ال حیقـــق أي مضمـــون تغیـــري صالـــح،
يس ــعى إلي ــه املؤم ــن ع ــى مس ــتوى األف ــراد

أو املجتمعـــات.
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القوارير

عوامل تراجع ثقافة احلجاب
المرأة البعيدة عن األحكام الشرعية ،تلك التي ال ترى

إن سلوك اإلنسان محكوم لعوامل كثيرة ،تصنع

في الحجاب أي مصلحة ،أو فائدة اجتماعية ،وهو

منها الدينية ،ومنها االجتماعية ،ومنها القيم والعادات
والتقاليد ،ويكون سلوك اإلنسان اإلجمالي تابع ًا

ثاني ًا :تأثير وسائل اإلعالم ،وهي من األسباب

بمجموعها البناء األساسي لشخصيته ،وهذه العوامل

في نظرها قضية دينية عبادية ،فإذا كانت هي مستخفة
بالعبادات األخرى فال تعتني أيض ًا بمسألة الحجاب.

للعامل الذي يغلب تركيزه وسيطرته على رغبته

الرئيسة والمؤثرة التي أ ّدت إلى هذا التغيير ،فقد بدأت

وميوله.

وأيض ًا قد يحصل تغيير في سلوك اإلنسان ،وتوجد
أيض ًا عوامل وأسباب تجعل اإلنسان ينتقل من نقطة

النساء تتساهل بالحجاب ،منذ
بدأت أمواج اإلعالم
ْ

لت الحجاب
حو ْ
المرئي عبر القنوات الفضائية ،حيث ّ
من الشكل الديني إلى عالم الموضة واألزياء فأدخلت

سلوكية إلى نقطة سلوكية أخرى ،على نحو االختيار

كل ما هو سيء.
تلوثت أفكارهم
ثالث ًا :بعض كتابات الكتّاب ،ممن ّ

كان قد تغير في مجتمعنا من اإليجاب إلى السلب،

بالحجاب بقياسات باطلة ،ومقدمات خاطئة ،فزرعوا

بحجاب المرأة المسلمة ،فإننا نالحظ الفرق بين

المخاطر واآلثار السلبية على المرأة والرجل و

واإلرادة أو على نحو االضطرار.

وفي هذا المقال نريد أن ندرس سلوك ًا مهم ًا

تستخف
بمفاهيم ال إسالمية ،فأخذوا يكتبون مقاالت
ّ

وكانت له آثار
مضرة على المجتمع ،وهو ما يتعلق
ّ

شبهات ومغالطات حول هذه المسألة ،متجاهلين

الماضي القريب وحال اليوم ،فقد انتشرت ظاهرة

المجتمع.
رابع ًا :النظر إلى الحجاب بعنوان العادة ،والزي

دار اإلسالم ،فما هي العوامل التي ساعدت على هذا

دعوات الحداثة ،وإبراز العادات والتقاليد على أنها

ترك الحجاب ،أو الحجاب الفاقد للضوابط الشرعية.
وصار المسلم في بعض األماكن يظن نفسه في غير

االجتماعي للبلد أو المدينة ،فإنه بمجرد ظهور

التغيير السلبي في سلوك المرأة المسلمة؟
وهذا السؤال ليس صعب ًا،
فمجرد مالحظة حال
ّ

ثياب خلقة بالية ،يقتضي التطور تغييرها،
سارعت
ْ

المجتمع الجديد نستطيع تشخيص األسباب التي

دعت النساء إلى تغيير سلوكهن من ناحية الحجاب،
وهي:

أوالً :ضعف اإليمان لدى المرأة ،وهذا يخص
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كثير من النساء إلى إجابة هذه الدعوات ،وتغيير (عادة

الحجاب) في نظرهن.

أهم األسباب التي تكمن وراء استخفاف
هذه ّ
النساء المسلمات بمسألة الحجاب.

طب وتكنولوجيا

سم ّ
الدبور يقتل اخلاليا السرطانيّة

كشفت دراسة ّ
أن نوع ًا من الدّ بابير ُيسمى (الدّ بور
البرازيلي (االسم العلمي Polybia paulista
ّ
سمه على مضاد للميكروبات ()MP1
يحتوي ُّ
السرطانية،
يمكنه تثبيط عدّ ة أشكال من الخاليا ّ
مثل سرطان البروستاتا ،وسرطان المثانة ،وخاليا
اللوكيميا المقاومة لألدوية المتعد ّدة.
وقد كشفت الدّ راسة التي نُشرت في المجلة
العلمية " "Biophysical Journalأن المضاد
السرطان ّية دون أن
( )MP1يمكنه استهداف الخاليا ّ
السليمة وذلك عن طريق مهاجمة
يؤ ّثر على الخاليا ّ
السرطانية
الدّ هون التي توجد على سطح الخاليا ّ
وإحداث ثقوب فيها ،مما يساعد جزيئات الخلية
السرطان ّية،
المهمة على الخروج وقتل الخاليا ّ
ّ
وقد افترض العلماء ّ
السر يكمن في الدهون
أن ّ
السرطان ّية ،التي تكون على
ِّ
المكونة ألغشية الخاليا ّ
السليمة
السطح الخارجي لغشاء الخلية ،أما الخاليا ّ
ّ
فتتجنب أثر(ّ )MP1
ألن الدّ هون تكون مخف ّية في
داخلها ،وأشار الباحثون ّ
أن قدرتهم على فهم آلية
عمل هذا الببتيد ( )Peptideستساعدهم في تطوير
السرطان مستقبالً،
الدّ واء المناسب للقضاء على ّ
بعد التأكّد من أنّه آمن تمام ًا.

التكنولوجيا ستقضي على  5ماليني وظيفة
يف عام 2020

خمسة ماليين وظيفة في االقتصادات الرائدة في

العالم يمكن أن تختفي على مدى السنوات الخمس
المقبلة ،بسبب التقدم في مجال التكنولوجيا،

وقال المنتدى االقتصادي العالمي في تقرير له :إن

التطورات في مجال الذكاء االصطناعي والروبوتات،
ّ
والتكنولوجياالحيوية،منشأنهأنيع ّطلعالماألعمال،
بطريقةمماثلةللثوراتالصناعيةالسابقة.

والحظ المشاركون في المنتدى أن ما يصل إلى 7.1

معرضة للضياع
مليون وظيفة في أغنى البلدان في العالم ّ

بسبب التطور التكنولوجي ،وأن تلك الخسائر يمكن أن
ُعوض جزئي ًا عن طريق خلق  2.1مليون فرصة جديدة
ت ّ

في قطاعات مثل التكنولوجيا ،والخدمات المهنية

ووسائل اإلعالم.
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مساحة ود

ٌ
أفعال مكون ٌة من حرف واحد:

أكبر جرس في العالم:

جرس بيل دهامازيدي العظيمGreat( :

 )Bell of Dhammazediكان أحد األجراس

تم إنشاؤه في
الكبيرة عبر التاريخ ،حيث ّ
بورما (ميانمار) عام  1484بأمر من الملك

عِ :بمعنى وعي القول وإدراكه.
ِق :من الوقاية.
َر :بمعنى انظر.

ِم :من اإليماء.

تم
دهامازيدي ،بوزن يصل إلى  327طن ًاّ ،
وضعه في معبد شويداغون على قمة تلة
ُسمى الكأس كأس ًا إال إذا كان فيها ما
ال ت َّ
يانغون ،وهو من أقدس المعابد في بورما ،وقد ُيشربّ ،
وإل فهي القدح.
تعرض هذا الجرس للسرقة من أحد المغامرين
ّ
ُسمى المائد ُة مائد ًة حتى يكون الطعام
ال ت َّ
البرتغاليين ،لكنه غرق بعد نقله بواسطة قارب
ُسمى الخوان.
فوقها ،وإال فت َّ
عبر نهر بورما وذلك لوزنه الكبير الذي أدى
ُسمى الحديقة بالحديقة إال مع وجود
ال ت َّ
إلى تدمير القارب.
السورّ ،
وإل فتُسمى بستان ًا.
ُّ
يات عربية:
سم ٌ
ُم ّ

الفرق بين الحمد والشكر

الشـكر ال يكون إالّ علـى النعمة ،بينمـا الحمد قد يكون

علـى النعمـة أو غيرها ،والشـكر يكون باللسـان والقلب
والجوارح؛ باللسـان بالثناء والمـدح ،والقلب بالخضوع

للـه ،أمـا الجوارح فيكون الشـكر فيها بالطاعـة ،والحمد

يكـون باللسـان وحـده ،ولذلـك يـرى بعض العلمـاء أن
أعظـم صيـغ الحمـد علـى اإلطلاق هـي( :الحمـد لله

رب العالميـن) ،وهـي مـا أثنـى اللـه بـه على نفسـه بها.
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