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تعتـر ظاهرة اإلدمـان عىل شـبكات التواصل 
االجتامعـي مـن الظواهـر االجتامعية التـي ألقت 
بظالهلـا عـىل واقعنا املعارص، فاسـتهوت السـواد 
األعظـم مـن أبنـاء املجتمـع وبخاصـة الشـباب 
واملراهقـن، الذيـن انغمسـوا يف هـذا العـامل حتى 

صعـب انتشـاهلم منه.
شـّخص باحثـون أن إدمان الشـباب عىل هذه 
املواقـع أصبح يشـّكل خطرًا، فهـو كاإلدمان عىل 
املخدرات، فكثرة اسـتخدام تلـك املواقع، جتعلنا 
أشـخاصًا غري قادرين عىل التواصـل الواقعي مع 
اآلخريـن، وهـو أمـر خيالـف الغرض األسـايس 
منه، فتبعـث بالنتيجة عـىل االنطـواء واالكتئاب، 
وفقـدان القـدرة عىل التفريق بـن احلقيقة واخليال 
بسـبب غياب االنفعاالت النفسـية وتعابري الوجه 

وقسامته.
التحليليـة  القـدرة  ضعـف  لذلـك  ويضـاف 
لألشـخاص املنهمكن يف التفاعل مع مستجدات 
وأحـداث هـذه املواقـع، والـذي يؤّثـر سـلبًا عىل 
أسـلوب التفكـري لـدى اإلنسـان، مسـببا الغبـاء 
يف بعـض احلـاالت، فاعتـامد نسـخ املعلومـة مـن 
املحيـط، وعـدم االعتـامد عـىل النفـس يف حتليـل 
البيانـات واملقدمـات وصـوالً للمعلومـة جيعـل 

ذاكـرة الشـخص ترتكـز عـىل اسـتقبال املعلومـة 
اجلاهـزة، وانعـدام القـدرة التحليلية ملسـتخدمي 

املواقع. تلـك 
وللوصـول إىل حلـول ناجعـة هلـذه املشـكلة 
نـرى مـن األمهيـة توجيه الشـباب لكيفيـة تنظيم 
أوقاهتـم، وطـرق االسـتفادة مـن وقـت الفـراغ، 
التنشـئة  لوسـائل  االعتبـار  إعـادة  خـالل  مـن 
االجتامعية، وتـأيت األرسة يف املرتبة األوىل يف هذه 
املهمـة، فبناؤها عـىل املقومات الدينيـة واخللقية، 
يسـهم يف توفـري بيئـة مسـاعدة عـىل تربيـة جيـل 
قائـم عىل ما تقتضيـه الفطرة البرشيـة وقيم الدين 

السـمحة. وتعاليمه 
والوسـيلة الثانيـة هـي: املدرسـة فلهـا الـدور 
الرائـد بعـد البيـت واألرسة يف التأثـري وتوجيـه 
باألمـة، ويدافـع عـن معتقدهـا  ينهـض  َنْشـىء 

احلضـاري.  وموروثهـا  وهويتهـا 
وال ننسـى إحياء مقاصـد التكافل االجتامعي، 
ومعـاين االحتضـان الرتبوي ملـدِّ األيـدي الرفيقة 
ال  املواقـع  هـذه  وْحـل  مـن  الشـباب  النتشـال 
سـيام السـلبية منهـا لتكـون حينهـا تربيـة دينيـة 
علمية، وتنمية للثـروة الفكرية، وتسـخري القدرة 

التكنولوجيـة الزدهـار شـخصية الفـرد.

اإلدمان على شبكات التواصل االجتماعي

قضية ورأي
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شهر رمضان هو الشهر التاسع من أشهر السنة اهلجرية، وهو موسم عظيم من مواسم اخلري للمسلمن، 
يكسب فيه املسلم الصاحلات ويتزّود منه آلخرته، وما من مسلم إال وعيناه حتّدق بالسامء شوقًا لرؤية هالل 

الشهر املبارك، ليعلن بدء ضيافة اهلل حيث الرمحة والغفران.
فامذا تفعل أخي املؤمن مع هذا الشهر؟

قبل شهر رمضان اجعل مضامرك أن تدعو اهلل بلوغ رمضان، وأن يعينك فيه عىل الطاعات، فقد يدرك 
اإلنسان الشهر ولكن بال جدٍّ يف العمل الصالح، فالدعاء خري معن، لعل قلبًا يتحرك، أو نفس إىل الرشد 

ترجع، أو غافاًل يتذكر.
ويف أيام الشهر، رّطب سمعك بمحارضة وعٍظ، أو كلمة حكمة، أو طالع كتابًا خيصُّ شهر رمضان، 
حتى وإن كنت هجرت القراءة من زمن، فإن ذلك يزيدك علاًم نافعًا، وحتفيزًا للعمل الصالح، وحثًا عىل 

استغالل هذا الوقت الثمن من العمر.
التوبة النصوح من أعظم األعامل التي تبدأ هبا موسم الصيام والعبادة، فتعتاد نفسك عىل امتثال أوامر 
الرشيعة، وتنزجر عن كل ما هناك عنه الرشع احلكيم، وليعاهدك قلبك يف ذلك عىل الصدق والعزم والرغبة 
اخلطايا  الندم عىل مايض  تتامهل يف  نشاطًا واجتهادًا فال  نفسك  فإن ملست من  للتائبن،  تعاىل  اهلل  أعّد  بام 
واآلثام، وأحزم أمرك للطاعات، والرجوع عام يبغضه اهلل من السلوك، ظاهرًا وباطنًا، إىل ما حيبه ويرضاه، 
ودل هذا، أن كل مؤمن حمتاج إىل التوبة، ألن اهلل خاطب املؤمنن مجيعًا، فسارع إىل التوبة إىل اهلل وأكثْر من 

االستغفار.
حتديد وتعين ما ستقوم به من أعامل صاحلة يف رمضان وجعل أهداف واضحة ؛ من أهم ما تستقبل به 
شهر اخلري، ومن أسباب االستمرار واملواصلة بعد توفيق اهلل وإعانته، وهذا يرحيك من التخبط والعشوائية، 

فمثال: ختم القرآن كل مرة واحدة أو أكثر، واملواظبة عىل قراءة األدعية يف الليل والنهار، وغري ذلك.

رمضان أقبِل

َشباُبَك َرْأُس َمالَِك

قطاف
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املؤلف: حممد جواد بن حسن البالغي النجفي ولد عام 1282 هـ - 
1865م، وهومن مفّسي الشيعة يف القرن الرابع عرش اهلجري، تتلمذ 
عند املريزا حممد تقي الشريازي، واآلخوند اخلراساين. وحرض 
 ،درسه الكثري من العلامء منهم السيد شهاب الدين املرعيش النجفي

 .والسيد أبو القاسم اخلوئي
ثورة  يف  ساهم  وقد  املجاهدين،  العلامء  من  البالغي  العالمة  كان 

استقالل العراق يف زمانه. 
كان للشيخ مؤلفات عّدة يف مواضيع شتى أشهرها تفسريه املوسوم 

»آالء الرمحن يف تفسري القرآن«. 
.تويف العالمة البالغي سنة 1352هـ ودفن يف حرم أمري املؤمنن
هذا الكتاب )أربع رسائل( هو جمموع أربع رسائل للشيخ البالغي: 
فهي  »الـَبـداء«،  يف  ُكتب  ما  أفضل  من  هي  البداء،  يف  مسألة   -1

بعيدٌة عن االختصار املخّل، والتطويل املمّل، وهي عىل قرصها فيها غنًى للباحث عن احلّق عن غريها، ممّا يثبت 
ويؤّكد منزلة املؤّلف العلمية السامية، فقد ُكتبت بُأسلوب واضح جيّل، وسـبك قوّي، وُبنيت عىل اسـتدالل 
مجيل ظاهر، ومل ُتشحن باالصطالحات العلمية والتعبريات الغامضة التي ال يفهمها الكثريون، وقد اسـتقىص 

املؤّلف فيها كّل جوانب املسألة، ومل يرتك تساؤالً إاّل وأجاب عنه بالدليل القوّي الرصن.
وكان قد حّررها جوابًا عن اسـتفسار ورد إليه عن الـَبـداء، فأحسـن وأجاد.

افرتاءات وشـبهات  البالغي يف رسالته هذه عىل  الشيخ  رّد  املهدي، وقد  اهلدى ونفحات  2- نسامت 
االثني عرشية، ومل تك تلك  الشـيعة اإلمامية  التي طعن هبا عىل عقائد  الدكتور زكي نجيب حممود املرصي، 
االفرتاءات والشـبهات وليدة يومها، أو من بنات أفكاره، فمـا كانت إالّ صدًى ملِا تقّوله َمن سبقه ِمن املعاندين 
املكابرين.. فكشف بذلك عن سوء رسيرته، وخبث طوّيته، وجرأته عىل كيل التهم بدون حّق أو أثارة من علم.

البرش  خلق  من  والغاية  تعاىل  هلل  العبودية  مفهوم  إليصال  جديدًا  ُأسلوبًا  فيه  اّتبع  قد  املبن،  البالغ   -3
واملسؤولّيات املرتّتبة عليهم، وجعله حماورة بن شخصن مجعتهمـا رفقـة سـفر، مهـا: )عبـد اهلل( و )رمزي(؛ 

ثّم أهنى كتابه ـ كعادته ـ بتوقيِع اسم مسـتعار، هو: عبـد اهلل.
القبور،  زيارة  املتكررة ورأهيم يف  الوهابية  الرسالة عىل شبهات  املؤلف يف هذه  الوهابية، رد  الرد عىل   -4
والتوسل، والشفاعة، وغريها، ومما قال الشيخ ممهدًا ص212: )فرأيُت أن أتكّلم معهم بكلامت وجيزة، جارية 
ناكبًا عن طريق  الرفق واالعتدال،  والتعّصب واالعتساف، سالكًا سبيل  اجلور  اإلنصاف، خالية عن  يف هنج 

اخلرق واجلدال، فام املقصود إالّ هداية العبـاد، واهلل ويلُّ الرشاد(.

أربع رسائل
قراءة في كتاب
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أليب   األكرم النبي  وصية  يف  الكالم  زال  ال 

َخٍْس:  َقْبَل  َخسًا  اِغَتنِم   : َذرٍّ َأبا  »يا  وهي:   ،ذر

َوِغناَك  ُسقِمَك،  َقبَل  َتَك  َوِصحَّ َهَرِمَك،  َقبَل  َشباَبَك 

َقبَل  َوَحياَتَك  ُشغِلَك،  َقبَل  َوَفراَغَك  َفْقِرَك،  َقْبَل 

يف  تناولنا  وقد   ،74 ص   ،77 ج  األنوار:  بحار  َموتَِك« 

أعدادنا السابقة الفقرة األوىل والثانية والثالثة والرابعة 

-إن  الكالم  سنخّصص  العدد  هذا  ويف  الوصية،  من 

شاَء اهللُ تعاىل- حوَل الفقرِة اخلامسِة واألخرية، وهي 

فقرة: »َوَحياَتَك َقبَل َموتَِك«، وهي أيضًا من الفقرات 

التنموية البديعة، والتي تستحق الوقوف عندها بيشء 

من التوسعة، ألهنا بحقٍّ دافعة لكل ما هو إجيايب.

مفردة  جتاه  والرؤى  النظر  وجهات  تباينت  وقد 

نظرة  هي  كام  وتفاءٌل  وأمٌل  سعادة  هي  فهل  احلياة، 

البعض، أم هي عىل العكس منها وهي نظرة البائسن 

احلياة إال من  إىل  ينظرون  الذين ال  واملتشائمن، فهم 

يف  مأساة  بنظرهم  تعني  وهي  هلا،  السوداوية  الزاوية 

مأساة ال راحة فيها أبدًا!

وهناك نظرة ثالثة ورابعة ووو.. إلخ، فهذه نظراٌت 

أن  تعدو  ال  وهي  احلياة،  حال  حتكي  ومتباينة  خمتلفة 

تكون قراءات جزئية حمدودة غري شمولية ملعنى احلياة.

وما هي نظرة السامء للحياة؟

ليست  اإلهلية-  النظرة  -بحسب  احلياة  معنى  إن 

هي  والتي  املامت  حتى  املولد  من  الزمنية  احلياة  هي 

تلك  عن  عبارة  هي  وإنام  العمر،  عن  أخرى  عبارة 

األعامل،  هي  فاحلياة  فحسب،  الصاحلة  األعامل 

واألعامل هي احلياة، وسوى ذلك فإن احلياة ال تسمى 

باحلياة بمعناها احلقيقي، فكل ما يقّدمه اإلنسان لنفسه 

يف  املنشودة  احلياة  فهي  خدمة  من  وللبرشية  ودينه 

اإلسالم، وهي عن ما يريده رسول اهلل يف وصيته 

املفهوم اإلسالمي  احلياة يف  أليب ذر، ذلك ألن 

والعمل  والغنى  والصحة  الشبابية  احلياة  تعنى 

الوجه  املثمر والتفاؤل واألمل، واحلياة هي  الدؤوب 

املرشق الذي يرتسم عىل حُمّيا املؤمنن.

التي  املتظافرة  الرشيفة  األحاديث  جاءت  هنا  من 

لآلخرة،  موصلٌة  هي  بام  احلياة  استغالل  عىل  حتثُّ 

ومنها هذه الوصية املباركة، ويف نفس الوقت جاءت 

باملشاكل  االهتامم  شأن  من  تقلل  كثرية  أحاديث 

واملصائب فيها، وأال يكون موقف املؤمن متأثرًا بتلك 

املشاكل سلبًا، بل جيب أن يكون موقفه موقف الصابر 

إىل  العابرة  املحّطة  معاملة  الدنيا  يعامل  وأن  املتجلد، 

بشكلها  سيئة  املحطة  تلك  كانت  فإن  اآلخرة،  سفر 

أو  يصرون  املؤمنن  فتجد  وخدماهتا  وعمراهنا 

اْغَتنِْم َخْسًا َقْبَل َخٍْس )5(

َوَحياَتَك َقبَل َموتَِك

التنمية البشرية
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يتصّرون عليها، ويعاملوهنا بالبشاشة واألمل، قال 

َلِفي ُخْسٍ  )2(  نَساَن  اإْلِ إِنَّ  َواْلَعرْصِ  )1(  تعاىل: 

بِاحْلَقِّ  َوَتَواَصْوا  احِلَاِت  آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ِذيَن  الَّ إاِلَّ 

ْرِ  ))3 سورة العرص، فهذه السورة  َوَتَواَصْوا بِالصَّ

الدنيا،  عامل  يف  األربعة  املنجيات  عىل  تؤكد  املباركة 

وهي:

التي  الروحية  احلياة  يمثل  وهو  باهلل:  اإليامن   -

تعطي كلَّ السعادة يف احلياة الدنيا ويف احلياة اآلخرة.

لرفع  الدافعة  احلشوة  وهو  الصالح:  العمل   -

إَِلْيِه  تعاىل:  قال   ، اهلل عزَّ وجلَّ إىل  اإلنسان  اعتقاد 

 َيْرَفُعُه الُِح  الصَّ َواْلَعَمُل  يُِّب  الطَّ اْلَكِلُم  َيْصَعُد 

شأنه  من  عمل  كل  هو  الصالح  والعمل   ،10 فاطر: 

النفس  يصلح 

والعباد والبالد، فتدخل يف 

األعامل الصاحلة مجيع الواجبات واملستحبات وعمل 

اخلريات وإماطة األذى وغريها من األعامل املباركة.

حيثَّ  أن  ومعناه   : باحلقِّ املؤمنني  بني  التوايص   -

بعضهم البعض يف الثبات عىل احلقِّ واجتناب الباطل، 

مضموهنا  يف  عميقة  إجيابية  خصلة  هي  الفقرة  وهذه 

كبرية بأثرها، إذ لوالها ما ثبت أكثر املؤمنن عىل إيامهنم.

املؤمنن  حث  أيضًا  ومعناه  رب:  بالصَّ التوايص   -

وأذيتها،  الدنيا  مكاره  عىل  الصر  عىل  البعض  بعضهم 

تستحق  الفانية ال  الدار  منها، ألن  اجلزع  يصيبهم  وأال 

أكثر من متشية األمور فيها، والعبور إىل دار السالم.
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ــة  ــر أن معاوي ــخ املتوات ــا التأري ــر لن يذك
كان باغيــًا عــىل إمامــه حماربــًا لــه، تســبب ـ 
كــام رووا ـ يف قتــل ســبعن ألفــًا يف صفــن، 
 ،خســة وعرشيــن ألفــًا مــن جيــش عيل

ــه. ــن جيش ــًا م ــن ألف ــة وأربع وخس
 املؤمنــن أمــري  خالفــة  وكانــت 
رشعيــة بجميــع املقاييــس التــي حيتــاج 
 إليهــا اخلليفــة إلثبــات رشعيتــه، فالنبــي
ــر،  ــوم الغدي ــاس ي ــه البيعــة مــن الن أخــذ ل
وعمــر بــن اخلطــاب اضطــر إىل أن جيعلــه يف 
ــل  ــد قت ــه بع ــاس علي ــع الن ــورى، وأمج الش

ــامن. عث
ــي  ــن فه ــام احلس ــة اإلم ــا خالف أم
ــه:  ــول اهلل بقول ــن رس ــب م أوالً تنصي
ــدا«  ــا أو قع ــان قام ــن إمام ــن واحلس »احلس
ــي: ج43، ص291،  ــة املجل ــوار، العالم ــار األن بح

ثــم بوصيــة مــن أبيــه اخلليفــة الرشعــي. 

عليــه،  بغــى  قــد  معاويــة  ولكــن 
ــه،  ــه وحارب ــىل أبي ــى ع ــام بغ ــه، ك وحارب
 ،ــول اهلل ــة رس ــاء صحاب ــل يف دم وأوغ
ــامر  ــرًا، وع ــدي ص ــن ع ــر ب ــل حج وقت
بــن يــارس الــذي ملــئ إيامنــًا، والكثــري مــن 
ــار. ــرار األخي ــن األب ــة، وم ــان الصحاب أعي

وكانــت أغلــب جرائــم القتــل التــي 
والعيــون  اجلواســيس  بآلــة  ارتكبهــا 
بالثمــن  باعــت حظهــا  التــي  املأجــورة 
األوكــس، ومل يتــوّرع مــن قتــل عظــامء 
ــام  ــذار إىل اإلم ــة إن ــو بمثاب ــة وه الصحاب
ــا  ــرب إذا م ــيخس احل ــه س ــن أن احلس

دخــل فيهــا.
َقبِــل هبــا  التــي  املعاهــدة  فــإن  لــذا 
إيغــال  مــدى  عــىل  تــدل   اإلمــام
ــزام  ــن الت ــن اهلل، وع ــد ع ــة يف البع معاوي
أحكامــه، وإهنــا إنجــاز مهــم يف تأريــخ 

هل تنازل اإلمام الحسن
عن اإلمامة؟

عقيدتي
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الشــيعة.
فلــو أن رجــاًل يقــول لــك: إمــا أن 
ــدم  ــا أن أه ــة، وإم ــح الكعب ــي مفاتي تعطين
ــادر  ــو ق ــك، وه ــكك وأقتل ــة، وأهل الكعب
لــك  أثبتــت  وقــد  ذلــك،  فعــل  عــىل 
جرائمــه، وأفاعيلــه أنــه ســيفعل ذلــك بــال 
ــرىض  ــح، أم ت ــه املفاتي ــل تعطي ــك.. ه ش

ــه؟ ــذ هتديدات ــأن ينف ب
وإذا قــال لــك: إمــا أن تعطينــي اإلمــارة 
عــىل هــذا اجلمــع، وإمــا أن اقتــل هــذا 
ــل  ــل اقت ــه: ب ــول ل ــل تق ــه، فه ــع كل اجلم
اجلمــع كلــه، ألن إمارتــك عليهــم حــرام؟!

كــام أن النبــي قــد عقــد صلحــًا 
ــح  ــل أصب ــة، فه ــن يف احلديبي ــع املرشك م

مرشكــوا مكــة مؤمنــن.
ــن ال  ــن الطرف ــدة ب ــذه املعاه ــام أن ه ك
تكســب معاويــة الــراءة مــن اغتصــاب 

ــم، إذ  ــة يف احلك ــه الرشعي ــب وال متنح املنص
ال فــرق بــن اغتصــاب احلكــم بقوة الســيف 
مبــارشة، وبــن إجبــار اإلمــام الرشعــي 
الــذي نصبــه رســول اهلل، واســتخلفه 
عــىل  النــاس  وبايعــه  الرشعــي،  اإلمــام 
التنــازل حتــت طائلــة التهديــد بقتلــه، وإبــادة 

ــل. ــو مل يفع ــيعته ل ش
وال فــرق يف حســن وصحــة مــا قــام 
بــه اإلمــام بــن أن يكــون معاويــة 
مدعيــًا لإلســالم أو مظهــرًا للكفــر، وحتــى 
ــإن ذلــك ال خيــلُّ  ــًا بالكفــر، ف ــو كان معلن ل
بعصمــة النبــي أو اإلمــام الــذي 
ــىل  ــار ع ــر واإلجب ــد والقه ــرض للتهدي تع
ــو  ــذا ه ــد كان ه ــر، وق ــن األم ــازل ع التن
حــال األنبيــاء الذيــن كانــوا مســتبعدين 
ــم  ــه أعداؤه ــتأثر ب ــذي اس ــم، ال ــن احلك ع

ألنفســهم..
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أكرم  مثلام   سليامن سيدنا  تعاىل  اهلل  أكرم 
من  صاحلن  عبدين  كانا  فقد   ،داوود والده 
آَتْيَنا  َوَلَقْد  تعاىل:  قال  حيث  الصاحلن،  اهلل  عباد 
َلَنا  َفضَّ الَِّذي  هلِلِ  ْمُد  احْلَ َوَقااَل  ِعْلاًم  سليامن   َو  َداُووَد 
امْلُْؤِمنَِن النمل: 15، وخص اهلل  َعىَل َكثرٍِي ِمْن ِعَباِدِه 
ُتعد  ال  كثرية  نعم  ورزقه   ،سليامن سيدنا  تعاىل 
يف  سخر  أن  إياها  رزقه  التي  النعم  ومن  حُتىص،  وال 
والرياح  والطيور  واحليوانات  واجلن  اإلنس  خدمته 
َها  ُغُدوُّ يَح  الرِّ َولِسليامن   تعاىل:  قال  والشياطن، 
َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوَأَسْلَنا َلُه َعْنَ اْلِقْطِر َوِمَن اجْلِنِّ 
َمْن َيْعَمُل َبْنَ َيَدْيِه بِإِْذِن َربِِّه َوَمْن َيِزْغ ِمْنُهْم َعْن َأْمِرَنا 
ِعرِيسبأ: 12، وعّلمه لغات الطري  ُنِذْقُه ِمْن َعَذاِب السَّ
ومجيع احليوانات بتنوع أنواعها، قال تعاىل: َوَوِرَث  
رْيِ  ْمَنا َمْنِطَق الطَّ ا النَّاُس ُعلِّ َ سليامن  َداُووَد َوَقاَل َيا َأهيُّ
َو اْلَفْضُل امْلُبُِن النمل:  ٍء إِنَّ َهَذا هَلُ َوُأوتِيَنا ِمْن ُكلِّ َشْ

 .16

العظيم  وجيشه   سليامن سيدنا  حتّرك  ما  يوم 
املكّون من أعداد كبرية من اجلن، واإلنس، والطيور، 
واحليوانات، وكان موكب اجليش عظياًم، ويمتلك من 
األسلحة الكثري، وكان اجليش دائاًم يتحّرك يف صفوف 
ويف انتظام متناٍه، وَمرَّ اجليش فوق أرض النمل فيها 

بيوهتا.
سيدنا  جيش  موكب  النمل  إحدى  رأت  وملا 
ورأت  النمل،  بيوت  اجتاه  يف  قادمًا   سليامن

ا النَّْمُل  َ قوته، رصخت بأعىل صوهتا، وقالت: َيا َأهيُّ
ِطَمنَُّكْم سليامن َوُجُنوُدُه َوُهْم  اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم اَل حَيْ
اَل َيْشُعُروَن النمل: 18، وقفت النملة بكل شجاعة 
وقوة تنقذ بيوت كل النمل من هالك مؤكد، وقفت 
ومل هترب لكي تنجو بحياهتا، بل َضّحتْ بحياهتا من 

أجل أمة النمل أمجع.
وملا سمع سيدنا سليامن حديثها مع أبناء أمتها 
الوهاب:  الكريم  ربه  مناجيًا  وقال  تبّسم،  النمل  من 
َأْن  َأْوِزْعنِي  َربِّ  َوَقاَل  َقْوهِلَا  ِمْن  َضاِحًكا  َم  َفَتَبسَّ
َوَأْن  َوالَِديَّ  َوَعىَلٰ  َعيَلَّ  َأْنَعْمَت  تِي  الَّ نِْعَمَتَك  َأْشُكَر 
ِعَباِدَك  يِف  تَِك  بَِرمْحَ َوَأْدِخْلنِي  َتْرَضاُه  ا  َصاحِلً َأْعَمَل 
 سليامن سيدنا  وأمر   ،19 النمل:   احِلَِن الصَّ
دهس  يتم  ال  حتى  مساره  يغرّيوا  أن  العظيم  جيشه 

بيوت النمل وال هيدموها أثناء سريهم.
نستفيد من هذه القصة: التضحية، والطاعة، ومحل 
نادت  ملا  النملة  أن  وذلك  حسن،  حممل  عىل  الّناس 
النمل، كان النمل منترش، كل نملة تؤدي عملها، ومل 
النملة  أمرهتم  وملا  استجامم،  أو  راحة  وقت  يف  يكن 
ختاذل،  أو  تردد  دون  منها  سمعوا  لبيوهتم  بالدخول 
 وأن النملة التمست العذر جليش سيدنا سليامن
أو  غرض  أو  قصد  دون  النمل  سيحطمون  بأهنم 
شعور، وقالت: )وهم ال يشعرون(، ونرى أيضًا أن 
النملة أدارْت األزمة يف ثواين معدودة وبحزم وحنكة 

ووعي.

نحن نقص عليك
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رمضان في اليمن
يف خصوص السنن األخرية مل يكن شهر رمضان 
كام يتمناه اليمنّيون، حيث تعصف هبم ظروف احلرب 
االقتصادية  واألزمة  السيايس،  والرصاع  املستمرة 

املتفاقمة التي أربكت احلياة.
يف  ينبض  احلياة  ِعْرُق  زال  ما  القديمة  صنعاء  يف 
اليومية تتم هبدوء، قبل  الشوارع واألزقة، واألعامل 
حيث  بلحظات  املغرب  أذان  قبيل  متامًا  تتوقف  أن 
صنعاء  لتبدو  واملساجد  املنازل  بن  الناس  يتفرق 
الناس  يتدفق  أن  قبل  للحظات  مهجورة  كمدينة 

جمددًا يف األسواق كجداول املاء.
القدرة  ضعف  رغم  باحلركة،  متتىلء  األسواق 
الرشائية لليمنين، والباعة مستمّرون يف عرض كثري 
من املأكوالت الشعبية املخّصصة لشهر رمضان، مع 
أن حركة البيع والرشاء تراجعت إىل حد غري مسبوق 
سعر  وانخفاض  االقتصادي  التدهور  آثار  من  كأثر 

العملة الوطنية أمام العمالت األجنبية.
تتمّيز صنعاء القديمة بكثري من العادات والتقاليد 
من  غريه  عن  رمضان  شهر  متّيز  التي  والطقوس 
الشهور، فسكان صنعاء يستقبلون الشهر الكريم يف 
آخر أيام شعبان من خالل مأدبة عامرة يطلق عليها »يا 
نفس ما تشتهي« حيث جيتمع شمل العائلة عىل هذه 

نافذة على العالم

بصنف  فيها  العائلة  من  فرد  كل  يساهم  التي  املائدة 
من املأكوالت ويأيت به للمكان الذي تم االتفاق عىل 
التجمع فيه وتكون جلسة يغلب عليها األُنس والود 

وصلة األرحام وأكل أشهى املأكوالت.
والطقوس  االجتامعية  العادات  أبرز  وعن 
صنعاء  مدينة  يف  رمضان  شهر  مُتّيز  التي  الروحية 
أن  احلرب،  بفعل  منها  كثري  اختفى  والتي  القديمة 
فيطلب  نفسه وعالقاته مع اآلخرين  يراجع  الصائم 
الصفح منهم ويصفح هو عنهم، وذلك عندهم من 

أسباب تقبل الصيام، و يكون قلبه عامرًا بذكر اهلل.
طبقه  من  جاره  هيدي  اجلار  أن  تقاليدهم  ومن   
الرئيي للعشاء واآلخر ال يرد الطبق فارغًا بل هيدي 

فيه ما كتب اهلل له ورزق.
القرآن  قراءة  عىل  التنافس  هو  واألمجل  واألهم 
يف  العلم  ملجالس  واالستامع  والتفاسري  الكريم، 
ثم  ومن  الفضائية،  القنوات  بعض  يف  أو  املساجد 
يأيت دور املنشدين إلحياء جمالس الذكر وإنشاد أمجل 
اهلواء  يف  املحمدية  واملدائح  اهلل  حب  يف  القصائد 
الطلق. وحيرض من حيب من أهايل صنعاء من الرجال 
واألطفال لسامع األناشيد التي يرّق هلا القلب شوقًا 

.للمصطفى
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ذكر  يف  مدرستنا  يف  اإلسالمية  مادة  معلم  رشع 
املطهرات وكيفية التطهري هبا. 
فقال: املطهرات إثنا عرش:

أوهلا: )املاء(، قليله وكثريه يطّهر األشياء، بالغسل 
ماء  ينفصل  أن  بالقليل  يلزم  ولكن  واحدة  مرة  به 

الغسل عن اليشء املتنّجس. 
كل  وهل  فسألته:  الصف  تالمذة  أحد  وكنت      

األشياء املتنّجسة تطهر عىل هذا النحو يا أستاذ؟
قال: نعم، عدا اآليت:  1-األواين املتنّجسة باخلمر 
فيها جرذ،  مات  مّرات، 2-والتي  باملاء ثالث  تغسل 
أو ولغ فيها خنزير تغسل سبع مّرات، 3-والتي ولغ 
فيها الكلب متسح بالرتاب أوالً ثم تغسل باملاء مّرتن.    

فقلت: وما ولوغ الكلب؟
قال: مبارشته لإلناء بطرف لسانه. 

فقلت: وإذا تنّجس اإلناء بغري ما تقدم؟
قال: نطّهره باملاء القليل أو الكثري ثالث مرات عىل 

األحوط وجوبًا. 

   فقلت: وكيف اطّهر كفي املتنّجسة بغري البول باملاء 
القليل؟

قال: صّب عليها املاء مرة واحدة، فإن انفصل عنها 
املاء طهرت.

فقلت: واملتنّجسة بالبول؟
مل  اللذان  الرضيعة  أو  الرضيع  ببول  املتنجسة  قال: 
يتغذيا بالطعام، تصب عليها املاء بمقدار حييط هبا، وال 

حاجة إىل العرص إذا كان املتنّجس ثوبًا. 
فقلت: واملالبس املتنّجسة ببول غري الرضيع؟

نغسلها  أو  واحدة  مّرة  اجلاري  باملاء  نغسلها  قال: 
بامء الكر أو ماء احلنفّيات مّرتن أو نغسلها باملاء القليل 

مّرتن ونعرصها.
مرة  الكثري  باملاء  نغسلها  البول  بغري  املتنّجسة  وأما 

واحدة وكذا بالقليل مضافا للعرص. 
وما  األرض  تطّهر  فهي  )الشمس(،  الثاين  واملطهر 
وال  والبواري،  احلرص  هبا  ويلحق  األبنية،  من  عليها 
تلحق هبا األبواب، واألخشاب، واألوتاد، واألشجار 

عناقيد

كيف نطّهر األشياء؟

وفق فتاوى مساحة املرجع الديين األعلى
السيد علي احلسيين السيستاني
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وأوراقها، والنباتات، والّثامر قبل قطافها عىل األحوط 
وجوبًا. 

اجلافة  النجسة  األرض  نطّهر  وكيف  فقلت:      
بالشمس؟

الشمس  جففتها  فإذا  املاء  عليها  نصب  قال: 
طهرت. 

وجفت  بالبول  األرض  تنّجست  وإذا     فقلت: 
بالشمس؟

قال: طهرت إذا مل يبق عليها جرم البول. 
النجاسة عن بواطن  الثالث: )زوال عن  واملطهر      
)الفم  باطن  عن  الدم  كزوال  املحضة(،   غري  اإلنسان 
الّدم يطهر من دون  فبمجّرد زوال  واألنف واألذن(، 

حاجة لتطهريه باملاء. 
كاحلجر،  ومسامها  )األرض،  الرابع:  واملطّهر      
اإلسمنت(  أو  بالطابوق  فرش  وما  والرتاب  والرمل 
عىل  والطهارة  اليبس  فيها  ويشرتط  ونحوه؛  بالقري  ال 

األحوط وجوبًا. 
    فقلت: وماذا تطّهر األرض؟

القدم، واحلذاء، بامليش عليها أو  قال: تطّهر باطن 
املسح هبا برشط زوال النجاسُة العالقة هبام منها، وأّما 
له  مطهرة  األرض  تكون  فال  غريها  من  حصلت  إذا 

حينئذ عىل األحوط وجوبًا. 
املحكوم  كالكافر  )التبعّية(،  اخلامس:  املطهر  وأما 
بالنجاسة إذا أسلم طهر، وطهر تبعًا له طفله الصغري، 
كفالته  حتت  يكون  بأن  أسلم  من  مع  صغري  وكل 

ورعايته. 
وكاملّيت إذا ُغّسل األغسال الثالثة طهر، وطهرْت 
وثيابه  عليها،  ُغّسل  التي  والسدة  الغاسل،  يد  له  تبعًا 

التي ُغّسل فيها.
واملطّهر السادس: اإلسالم. 

ُيسلم،  أن  بعد  بالنجاسة  املحكوم  الكافر  فيطهر 
ويطهر تبعًا له شعره، وأظافره، وغري ذلك من أجزاء 

جسده التي كانت نجسة لكفره. 
طهر،  غاب  فإذا  املسلم،   غيبة  السابع:  واملطّهر 
كثيابه  حيازته  يف  التي  وأدواته  أشياؤه  معه  وطهرت 
هلا دون  تطهريه  احتمل  إذا  وأوانيه، وغريها  وفراشه، 

احلاجة إىل سؤاله. 
فلو  مثاًل  اإلنسان  كدم  االنتقال،  الثامن:  واملطّهر 
تغّذى عليه البق والرغوث والقّمل من احلرشات التي 
قتلت احلرشة،  ثم  دم هلا عرفًا، واستقّر يف جوفها،  ال 

فصبغ ذلك الدم جسدك أو ثيابك، فهو دم طاهر. 
إىل  شء  تبّدل  وهي  االستحالة،  التاسع:  واملطّهر 

شء آخر خمتلف عنه.
كاخلشب املتنجس إذا احرتق وصار رمادًا، فالرماد 
للنار،  وقودًا  استعملت  إذا  احليوان  وخمّلفات  طاهر، 

فرمادها طاهر، وهكذا.. 
واملطّهر العارش: )خروج الدم عند تذكية احليوان( 

فأنه حيكم بطهارة الدم الباقي يف جوفه.
أثناء  كاخلل  )االنقالب(،  عرش:  احلادي  واملطّهر 
بعد  ينقلب  ثم  فيتنّجس  ما  مرحلة  يف  يتخّمر  تكّونه 

ذلك َخاّل فيطهر. 
اجلاّلل(،   احليوان  )استراء  عرش:  الثاين  واملطّهر 
اإلنسان  عذرة  أكل  تعّود  إذا  اللحم  املأكول  فاحليوان 
حرم أكل حلمه ورشب لبنه ونجست فضالت جسمه. 

   فقلت: وكيف يتّم استراءه؟
قال: بمنعه عن أكل النجاسة ملدة، حتى ال يسمى 
حلمه  بطهارة  نحكم  وعندئٍذ  جالالً،  حيوانًا  بعدها 

ولبنه وكل ما تقّدم.
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والتوّجه  السيع،  التكنولوجي  للتطور  كان 
األخرية  العقود  يف  البرشية  شهدته  الذي  املادي 
آثاٌر سلبية عىل حياة كثري من الشعوب كاًم وكيفًا، 
يف  وفعالية  حيوية  األكثر  الفئات  يف  وخاصة 

املجتمع، أال وهي فئة الشباب.
وقد مارست ماكنة العوملة اإلعالمية عىل هذه 
كاًم وكيفًا،  فيها  بالغت  دعائية  برامج وطرق  الفئة 
عند  فيها  مرغوب  مستهلكة  فئة  الشباب  فئة  فإن 
أصحاب املنتجات التي جاء هبا هذا التطور املادي، 
مع  وتأقلاًم  تعاماًل  األسهل  الفئة  كوهنا  عن  فضاًل 
قيمها  لرخاوة  ربام  العوملة،  تلك  آليات  برامج 
احلاجات  مع  العوملة  آليات  لتوافق  أو  ومبادئها 
طاقات  يملكون  وهم  للشباب،  امللحة  اجلسدية 

تكون متفجرة يف اجلهة التي يتوجهون إليها.
إىل  أدت  األسباب،  من  الكثري  وغريها  هذه 
ظهور عادات وتقاليد غربية بانت كطفح جلدي يف 

جسم شباب األمة اإلسالمية، وهو مرض ساعد 
الغرب،  لثقافة  املنضبط  غري  التقليد  انتشاره  عىل 
حتت عناوين غائمة، غري واضحة املصاديق، منها 
أو  تقّدم،  عنه  يقال  ما  ومنها  بالتحرض،  يسمى  ما 
تطّور، وهي مصطلحات أفلتها أصحاب املصالح 
عن ضوابطها وقوانينها، فظهر ذلك يف شبابنا من 
الفكر  إىل  اللباس والسلوك وهو يف طريقه  خالل 

واملعتقد. 
أوقات  استغالل  سوء  هو  شبابنا  عند  املشكلة 
نتيجة  كان  الغري  لثقافة  االنصياع  وهذا  الفراغ، 
املستوردة  الثقافة  وإن هذه  الفقرة، خصوصًا  هلذه 
تقدم حلوالً جاهزة ملشاكلهم، مما أّثر يف تفكريهم 
العجز  من  بحر  يف  أذهاهنم  وأغرق  وإبداعهم 
والكسل، فصارت هذه الفئة تقيض أوقات فراغها 
الغربية من خالل اإلنرتنت  املادة  يف متابعة جديد 
هلم  توفرها  ال  ثقافية  عوامل  وتعترها  والتلفاز، 

أي بني

عوامل تقليد الثقافة الغربية
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آليات وإمكانات ثقافتهم وحضارهتم.
 أضف إىل ذلك ضعف رقابة األرسة ألفرادها، 
اإلسالمي  املجتمع  وعادات  بقيم  االهتامم  وعدم 

ومرتكزاته، يعدم املانع من تقليد ثقافة الغري.
  أما الشباب أنفسهم فإن غياب الوازع الديني، 
القدوة  اختيار  وسوء  بالالمباالة،  وشعورهم 
هذا  يف  فاعل  دور  له  كان  للشاب  األعىل  واملثل 
التقليد العشوائي، كل ذلك جعل هذه الفئة تتطّبع 

بعادات غري أصيلة. 
أي بني:   

البد أن تعلم أن ضياع وفقدان اهلوية للفرد أو 
أنواع  باإلنسان من  املجتمع هو من أخطر ما حيل 
له اإلنسان؛ ألنه  يتعرض  أن  الذي يمكن  الضياع 
واخلصوصية،  والشخصية  الكيان  هدم  إىل  يؤّدي 
املجتمع،  يف  السائدة  القيم  لكل  اهنيارًا  ُيمّثل  بل 
ثقافته  الفرد  عليه  يبني  الذي  األساس  وخيدش 
بال  قائاًم  جمتمعًا  تتصور  وكيف  جمتمعه،  وثقافة 
إشكال  بال  واضحة،  وضوابط  ثابتة  موازين 
بركة  من  يرشب  متخّلف  ملجتمع  صورة  ستكون 
اجلهل، وينتظر قوته الفكري من فتات املجتمعات 

األخرى...
فكيف  هويته،  اإلنسان  يضّيع  أن  العيب  ومن 
املبادئ  حتمل  اإلسالم،  هي  اهلوية  هذه  كانت  إذا 
والقيم اإلهلية واهلداية التي ال هداية غريها! وكيف 
ويذهب  هذا،  كل  عن  يتخىّل  إنسان  عىل  نحكم 

أو  له حرمة  تراعي  بنفسه بن جمتمعات ال  لريمي 
كرامة؟

الدين،  عىل  اهلوية  فقدان  وخلطورة  لذلك 
أصغر  يف  حتى  اآلخرين  تقليد  اإلسالم  رفض 
عن  فضاًل  الشكل  مستوى  عىل  وحتى  األمور، 
ْيَب،  وا الشَّ ُ املضمون، فقد ورد عن النبي: »َغريِّ
َوال َتَشبَُّهوا بِاْلَيُهوِد والنصارى« وسائل الشيعة، احلر 

العاميل: ج1، ص401.      

تشبهوا  وال  االظفار  »وقلموا  أيضًا:   وعنه
ج1،  النوري:  املحّدث  الوسائل،  مستدرك  باليهود« 

ص414.                         

وقوله: »حّفوا الشوارب، واعفوا اللحى، وال 
ج1،  العاميل:  احلر  الشيعة،  وسائل  باليهود«  تشّبهوا 

ص423.      

ويف رواية ثالثة عنه: »اْكنُُسوا َأْفنَِيَتُكْم َو اَل 
َتَشبَُّهوا بِاْلَيُهوِد« املحاسن، أبو جعفرالرقي: ص624.             
نصائحه  يف  يؤكد   أنه كيف  فالحظ 
املجتمع  تربية  رضورة  عىل  للمؤمنن  وتوجيهاته 
والعالقة  اإليامن  عن  احلاكي  باملظهر  االلتزام  عىل 
ال  حتى  هبم،  والتشّبه  الغري  تقليد  وترك  بالدين، 
باقي  أمام  تضعف  أو  اإلسالمية،  اهلوية  تضييع 

الثقافات.
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في  المرأة  لدور  واإلدراك  الوعي  لغياب  نتيجة 
الحياة تناثرت الصيحات في عالمنا اليوم من هنا وهناك 
في دعوة إلى تحرير المرأة، و مساواتها بالرجل، وكأنها 
اإلنسانية،  الحياة  عن  يفصلها  سجن  في  بيننا  تعيش 
بالذات،  المسلمة  المرأة  هي  الدعوة  بهذه  والمخاطب 
ال  بدياًل  وضعوا  الدعوة  هذه  أصحاب  أن  والمشكلة 
والعاطفي،  النفسي  وتكوينها  المرأة  طبيعة  مع  يتالءم 
في  ومحاكاتها  الغربية،  المرأة  تقليد  هو  البديل  وهذا 
كل شيء بدًء من التنازل عن لباس الدين، واالستخفاف 
واألناقة،  الموضة  إعالنات  بآخر  وانتهاًء  بالحجاب، 
الفساد  شبكات  في  والغور  الجمال،  ملكة  وانتخاب 

وغيرها.
الحقيقة  عدسة  تحت  الدعوات  هذه  نضع  وعندما 
نحو  تسير  وال  المرأة،  على  إشفاقًا  تتضمن  نراها  ال 
دعوة  هي  ما  بقدر  يزعمون  كما  العبودية  من  تحريرها 
للفساد واإلفساد، فهي في مرحلة التطبيق ال تنتج شيئًا 
عن  الخروج  غير  اإلسالمي،  المجتمع  به  يِعدون  مما 
اإلسالمي  األسري  النظام  على  والتمّرد  الدين،  تعاليم 
أثبت صالحيته وفعاليته في تحقيق حياة مستقرة  الذي 
وهادئة، وال يخفى على أحد ما يجري من أحداث عند 
مخالفة هذا النظام الحصين، فما أن تمردت البنت على 
األسرة سواء كانت زوجة أو أمًا أو أختًا، حتى ازدادت 
الجريمة  نسبة  وارتفعت  األخالقي  االنحراف  حاالت 

وإزهاق األرواح بين أفرادها.
وتركيبته  الدينية  بثقافته  يأبى  المسلم  المجتمع  إن 
بأي عنوان،  المرأة سلعة رخيصة  االجتماعية أن تكون 

عن  المسلمة  األسرة  كيان  لهدم  يسعون  الذين  لكن 
يكّلون  يمّلون وال  المرأة وسلوكها ال  تغيير فكر  طريق 
وبالتالي  برمته،  المجتمع  هدم  إلى  يؤدي  ذلك  ألن 
ضعف اإلسالم والمسلمين، وتنازلهم عن ثوابتهم التي 

ترسم حياتهم.
نراه قد وقع  الغربي،  المجتمع  إلى  إذا نظرنا  ونحن 
ارتضاها  لكنه  الشيطانية،  والمكائد  المحاذير  هذه  في 
ذلك  وشّجع  باالنحراف،  يّتسم  كان  ولو  لنفسه  منهجًا 
البعد السياسي الذي استفاد من انهماك مجتمعاتهم في 
هذه األفكار كوسيلة إلهاء عن التفكير في طريقة الحكم 

وإدارة  البالد. 
السيئة  التفاصيل  من  كثيرًا  فإن  أخرى،  جهة  ومن 
إلينا،  تصل  ال  عندهم  المنهج  لهذا  السلبية  والنتائج 
فيتصور البعض أنهم يعيشون حياًة هادئة تحت ظل ثقافة 
المنضبط  غير  واالختالط  الُمجون  أن  إال  االنحراف، 
وعدم  والحزن  بالكآبة  مليئًا  معقدًا  مجتمعًا  منه  جعلت 
والحرية  االختالط  ضحايا  وأن  النفسي،  االستقرار 

يملؤون السجون واألرصفة واألماكن المشبوهة.
القيم  زلزلة  إلى  التحّرر  من  النوع  هذا  أدى  لقد 
واألخالق وتفكك األَُسر، فالفتاة هناك تلعب وتلهو مع 
من تشاء وكيف تشاء تحت سمع عائلتها وبصرها، وهي 

تتحّدى كل القيم األخالقية باسم تلك الحريات.
تالحقها  الغرب  في  المرآة  حال  واقع  هو  هذا 
بلغت  ما  متى  فهي  المستقبل،  من  الخوف  ويطاردها 
السن القانوني عندهم صارت بال أب يشفق عليها، وال 
لقمة  كسب  عن  للبحث  تخرج  وتراها  عنها،  تدفع  أم 

تعيش بها، وتصارع الحياة لوحدها من أجلها.

املرأة املسلمة وثوابت الدين

القوارير
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إنها ثالجة خارجية يتم فيها تبريد األغذية عن طريق 
ماده شبه هالمية

تستخدم هذه الثالجة في حفظ األغذية للمستقبل مع 
بقائها طازجة.

الشيء المختلف في هذه الثالجة عن أي ثالجة أخرى 
هو أنها ال تستخدم محرك أو أي نوع آخر من أنواع الطاقة

يعتمد في هذه الثالجة على المادة الهالمية التي تحيط 
باألغذية من جميع االتجاهات

السائل   )Bio Refrigerador( الثالجة  هذه  ففي 
الهالمي هو ما يقوم بكل العمل، فقط كل ما عليك فعله 
هو أن تضع األغذية داخل الماّدة الهالمية، ولذلك هي 

تعد من أحدث االختراعات 

الفول 
يوصي خبراء التغذية بطبق الفول بشكل أساسي على 
خالل  بالشبع  الشعور  فترة  يطيل  فهو  السحور،  مائدة 
ساعات الصوم، حيث إنه يّتسم بالبطء في عملية الهضم، 
على  ويحتوي  بالبروتين  غني  الفول  أن  إلى  باإلضافة 
عنصري الحديد واألمالح المعدنية الالزمة للجسم، كما 

يحتوي على الماغنيسيوم والبوتاسيوم.
الزبادي

حيث  السحور،  في  األطعمة  أشهر  من  الزبادي  ُيعّد 
من  ومجموعة  والبروتينات،  الكالسيوم،  على  يحتوي 
الفيتامينات الحيوية، كما ُيعّد الزبادي من األغذية الوقائية، 
ألنه يحتوي على مجموعة من البكتيريا المفيدة للمعدة 
الشعور  مقاومة  على  تساعد  التي  الهضمي،  والجهاز 

بالعطش، كذلك األمر مع األجبان قليلة الدسم واللبنة.
الخضروات والفواكه الطازجة

يستحسن تناول الخضروات مثل الخيار والخس في 
وجبة السحور، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء، 
فهي تساعد الجسم في تعويض ما يفقده من سوائل أثناء 
وتعطي  باإلمساك،  اإلصابة  من  الفرد  وتحمي  الصوم، 
وُيفّضل  واألمالح،  الفيتامينات  من  يحتاجه  ما  الجسم 
أيضًا تقديم بعض الفواكه مثل الموز، خاصة إنه مصدر 
التي  والهيدروكربونات  والماغنسيوم  للبوتاسيوم  جيد 

يحتاجها الجسم أثناء الصوم.
الخبز األسمر الكامل

فيتامين من  عالية  نسبة  على  يحتوي  األسمر   الخبز 
إلى  باإلضافة  الغذاء،  طاقة  لتمثيل  الضروري  »ب 1«   
تعمل على  التي  األلياف،  كبيرة من  نسبة  احتوائه على 

أفضل الطعام يف وجبة السحور
طب وتكنولوجيا

تنظيم مقدرة القناة الهضمية على امتصاص السكريات، 
فال يرتفع مستوى اإلنسولين في الدم، وإعطاء اإلحساس 
االحتفاظ  على  القدرة  لديها  األلياف  أن  كما  بالجوع، 
بكميات من الماء داخل المعدة، مما يترك الجسم رطبًا 

لفترة أطول.
بالدهون  الغنية  األطعمة  بتجنب  أيضًا  وُينصح 
الجهاز  ترهق  ألنها  كالحلويات،  العالية  والسكريات 
مما  الدم،  في  السكر  مستويات  وترفع  الهضمي، 
المالحة  األطعمة  وكذلك  بالجوع،  اإلحساس  يسّرع 
من  كبيرة  كميات  على  تحتوي  التي  أو  كالمخلالت 

البهارات الحاّرة.

 ) Bio Refrigerador( الثالجة اهلالمية
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مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

روعة اللغة العربية
بيت ال يتحرك اللسان بقراءته : 

ي ما بي  هم ما بهم وهمِّ آَب هّمي وهمَّ بي أحبابي * همُّ
بيت ال تتحرك بقراءته الشفتان : 

قَطْعنا على ِقَطع القطا قْطَع ليلةٍ  * سراعًا على الخيِل العتاِق الالحقي

مساحة ود

الفارسي واللغة العربية
يقال أن رجال من فارس يجيد اللغة العربية بطالقة حتى أن العرب عندما يكلمهم يسألونه من أي قبائل 
العربية أكثر من العرب! فذات يوم وكعادته ....  أنا فارسي وأجيد  العرب أنت؟ فيضحك، ويقول: 
وجد مجلس قوم من العرب... فجلس عندهم وتكلم معهم: - وسألوه: من أي قبائل العرب أنت؟ 
فضحك، وقال: أنا من فارس وأجيد العربية خيرًا منكم. فقام أحد الجلوس وقال له: - اذهب الى 
فالن بن فالن رجل من األعراب وكلمه ... فإن لم يعرف أنك من )العجم( فقد نجحت وغلبتنا كما 
زعمت، وكان ذلك األعرابي ذا فراسة شديدة، فذهب الفارسي إلى بيت األعرابي وطرق الباب فإذا 
بابنة األعرابي وراء الباب تقول: من بالباب؟ فرد الفارسي: أنا رجل من العرب وأريد أباك. فقالت: 
)أبي فاء إلى الفيافي فإذا فاء الفيء أفا( -وهي تعني أن أباها ذهب إلى الصحراء فإذا حل الظالم أتى- 
فقال لها: إلى أين ذهب؟ فردت عليه: )أبي فاء إلى الفيافي فإذا فاء الفيء أفا( فأخذ الفارسي يراجع 
الطفلة ويسأل و هي تجيب من وراء الباب حتى سألتها أمها : يا ابنتي من بالباب فردت : أعجمي على 

الباب يا أمي .






