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حفــظ اللســان

عندما تنتقل كالعدوى بني الشباب ،وتكون

يؤدي إىل السلوك التقليدي لآلخرين ،هبدف
إثارة الطرف االخر وهو الفتيات ،أو أن جيلب

اهتامم اقرانه من الشباب ،أو مسايرة للموجة
الغربية ،كل هذه األمور تدفعه إىل اتباع سبل

عدّ ة منها اطالة الشعر ،ووضع املعاصم يف اليد،
أو استخدام القالدة ،وغريها من الترصفات
األخرى التي ال تلتقي مع أبسط مقومات واقع

املجتمع العراقي االجتامعي و اإلسالمي

نقول البد من معاجلة هذه الظواهر اخلطرية

لتي تفتك بالرجولة يف جمتمعنا ،ومع دور
القانون الضعيف تقع املسؤولية عىل األرسة
واألبوين ،وتفعيل دورمها يف تقنني حياة األبناء

الفكرية والثقافية يف التباهي واالهتامم املفرط

بصورة متوازنة (ال تفريط وال إفراط) خصوص ًا

امواالً ،فينافس الفتيات يف ذلك ،بل ينافسه ّن
يف طريقة الضحك أو طريقة امليش أو طريقة

هلذه األفعال.

بالشكل وترسحيات الشعر ،وينفق يف ذلك

الكالم ونربة الصوت.

يروج بعضها
ما يتعلق بوسائل االعالم التي ّ
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قراءة في كتاب

قطاف

كتــاب الــدعـــاء

عيــد الفــطر

مؤلف هذا الكتاب السيد عبد احلسني دستغيب ،ولد يف

مدينة شرياز ،سنة  1913ميالدي ،نشأ يف أرسة معروفة ،برز

منها كثري من العلامء واألدباء واخلطباء ،كان والده حممد تقي بن
هداية اهلل مرجع ًا كبري ًا يف شرياز.

أهنى دراسة املقدمات يف سن الطفولة ،بعدها أهنى
السطوح ،وأصبح إمام ًا ملسجد باقر خان يف شرياز وأخذ يامرس

يمثل العيد عند املسلمني مساحة فرح ونافذة أمل وباعث اجتامعي ونفيس عىل التفاؤل يف هذه

الدور اإلرشادي .هاجر إىل النجف األرشف يف سنة  1935م

وعيد الفطر (العيد الصغري) كام يسميه املسلمون له مكانة وخصوصي ًة كبري ًة يف النفوس ،إذ أنه

كاظم الشريازي ،والسيد أيب احلسن االصفهاين ،والقايض

رمضان املبارك ،ففي هذا الشهر الكريم ال جتد أحد ًا من املسلمني إال وهو يدأب يف أداء ما يفرضه

الرابعة والعرشين ،وأ ّيد اجتهاده ثامنية من علامء الشيعة آنذاك.

احلياة ،ففيه يفرح املؤمن بانتامئه إىل املجتمع الذي يرسم أغلب مشاعره اجلانب الرتبوي والديني.

خيتم ثالثني يوم ًا من الصرب والعناء واجلوع والعطش ،بعد انقضاء عبادة شهر كامل ،أال وهو شهر
اهلل تعاىل يف شهره امليمون من الطاعات والعبادة من صيا ٍم وصالة وصدقات ،وهلذا يكون عيد الفطر

هو يوم الفرح الكبري بالنسبة هلم ،وهو يوم اجلائزة كام وصفه الرسول ألن املؤمن الذي أدى
العبادة عىل أكمل وجه يفرح كثري ًا بعد انقضاء رمضان ،خصوص ًا بعد أن سمع وعلم ما أعد اهلل

تعاىل للعاملني من األجر.

ومن الناحية االجتامعية فإن عيد الفطر فرص ًة مثالية رائع ًة الجتامع األحبة واألهل واجلريان حتت

وتقربوا إليه بام حيب ،فهو
سقف من الود والوئام واحلب ،فرحني مستبرشين بام أطاعوا هلل أمره ّ
ٍ
عبادة تريض اهلل وترفع
فرص ٌة سنوية ثمين ٌة ليدرك الناس رىض اهلل تعاىل عنهم ،فال أروع من أداء
الدرجات يف الدنيا واآلخر ،حيث تشيع فيه أجواء للبهجة والرسور ،حيث تشيع يف عيد الفطر

مهها تبادل الزيارات وصلة األرحام ،والذهاب إىل بيت العائلة الكبري،
الكثري من العادات الرائعة ،أ ّ

حيث اجلد واجلدة ،واالجتامع حتت كنفهم ،يف عيد الفطر آالف العرب واحلكم واملواعظ ،وفيه من
الشعور ما يرتكنا شاكرين لعظمة اخلالق سبحانه ،لنطلب منه وندعوه أن يديم علينا النِ َعم ويعيده

أعوام ًا عديدة ،وال حيرمنا األجر والثواب وخري جزاء األعامل.
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ليواصل درسه عند جمموعة من االساتذة البارزين منهم :السيد
الطباطبائي وغريهم ،وقد نال درجة االجتهاد عندما بلغ سن
يقع الكتاب يف ( )171صفحة وهو من عنوانه (الدعاء) يصنف عىل مكتبة األخالق ،وقد وزع

مضمونه عىل ستة عرش فصالً ،ومقدمة ذكر فيها( :من رمحة اهلل وفضله الال متناهي فتحه لباب الدعاء

لنا ،وإذنه لنا بالدعاء ،بل دعوته لنا لندعوه ونتجه إليه .ولوال فضله هذا ملا بقي لنا نحن الرتابيون من
ٍ
علقة برب األرباب).
وحتدث الفصل األول عن احلاجة إىل الدعاء يف الراحة والرخاء ،ورسعة استجابة الباري عز وجل

للدعاء ،مع ذكر بعص القصص يف ذلك ،وحتدث الفصل الثاين عن الدعاء الذي ليس يف حمله ،كطلب

البالء.

وهكذا حتى الفصل السادس عرش حيث حتدث عن التقرب إىل اهلل تعاىل عن طريق الوالية ،وعالقة

ذلك هبوى النفس.

كام ضمن كل موضوع قصة أو حكاية فيها عربة وعالقة بالعنوان املختار.
ذكر املؤلف حتت عنوان مرارة املوت ،ص( :61ال ِ
تلق أهيا العبد بمرساتك يف هذه احلياة ،واستعدّ

للذهاب إىل مكان لن تطرد منه إىل أبد اآلبدين ،إىل جوار حممد وآل حممد صىل اهلل عليه وعليهم).
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التنمية البشرية

كن ً
مديرا
قائدا عندما ال تكون ً

إن تطويــر النفــوذ القيــادي مــن املجــال إىل

اختــاذ القــرار لرعايــة اآلخريــن ،يمثــل خطــوات

يتجــه أكثــر النــاس أصحــاب الطمــوح

ســيتم إدارة الفــرق بنفســها عــن طريــق قيــادة

نمــو ملفهــوم القيــادة ،لــذا فــإن القــادة هيتمــون
بتأثــر أفعاهلــم عــى اآلخريــن كثــر ًا .وهــم

اآلخريــن دائــ ًا ،يف الوقــت الــذي ال يوجــد

املديريــن التقليديــن  ...لــن يكــون لــدى املوظفــن

كــا هيتمــون بنــوع املســامهة التــي يقدموهنــا

رســميني يســاعدون يف توجيــه حياهتــم املهنيــة مــن

يكونــوا مــدراء.

إىل اجلمــع بــن مفهــوم القيــادة ومفهــوم إدارة

رابــط رضوري بــن مفهــوم القيــادة وبــن مفهــوم
اإلدارة ،بمعنــى أنــه يمكــن لألشــخاص الذيــن

ليــس لدهيــم أشــخاص يرشفــون عليهــم يف

نظامهــم الوظيفــي أن يكــون لدهيــم إمكانــات
ومهــارات قياديــة متفوقــة عــى العديــد ممــن حــاز

عــى وظيفــة أو لقــب مديــر.

نعــم ال مانــع مــن أن جتتمــع القيــادة واإلدارة،

لكنــه ليــس بــروري ،فبعــض املــدراء هــم قــادة
أكفــاء ،وبعضهــم ليــس كذلــك.

إن الشــائع عنــد النــاس عندمــا متــر عليهــم

كلمــة (قيــادة) ،فإنــه تتبــادر إىل أذهاهنــم مفهــوم

(قيــادة النــاس) أو إدارة اآلخريــن ،ويذهلــون

ـوم بالتأثــر يف املجــال
عــن حقيقــة أن القيــادة تتقـ ّ
أو املوضــوع ،بغــض النظــر عــن اآلخريــن

وتوصيفهــم الوظيفــي.

املجــال ،ممــا يــؤدي إىل انخفــاض كبــر يف عــدد

رؤســاء دائمــون  ،ولكــن ســيكون لدهيم مرشــدين
مــروع إىل آخــر.

وهنــا ســوف ينشــأ املــروع اإلبداعــي
لإلنســان فبــدالً مــن أن يســعى الشــخص
ألن يكــون مديــر ًا حمرتفــ ًا ،ســتنتقل املواهــب

يقــول املختصــون يف التنميــة أنــه
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عــى العــامل مــن حولــك.

وعــى هــذا فــا جمــال لليــأس لــدى الشــباب
ندمــا يكــون املنصــب املعــن بعيــد ًا عنهــم ،إذ ال
عالقــة لذلــك بقدرهتــم عــى القيــادة ،فالقــادة

موجــودون عــى مجيــع مســتويات املنظمــة .واألمــر
ال يتعلــق بالعناويــن .األمــر يتعلــق بالتأثــر يف جمــال
مــا ،ثــم التأثــر مــن خــال االهتــام باآلخريــن.

اجلديــد مــن هيــكل الرشكــة  ،ســيكون هنــاك

مســارات متعــددة للتقــدم الوظيفــي.
كيف يصنع التأثري يف املجال قائد ًا أشمل؟

قلنــا أن التأثــر يف املجــال حيقــق لنــا أحــد

مصاديــق القيــادة ،وهنــا نكمــل ونقــول :هــذه

القيــادة حتتــاج إىل الشــمول والتأثــر عــى اآلخرين؛

يــأيت مــع التأثــر يف جمــال معــن ،وهــو األمــر

ويفعــل كل مــا حتــب القيــام بــه.

بــل يكفــي أن تكــون قائــد ًا مؤثــر ًا يف جمالــك

اآلخريــن ،رعايــة عالقاتــك والتأثــر الــذي حتدثــه

املبــارش مــع بعضهــا البعــض .ويف هــذا النــوع

مــن التأثــر وهــو الناتــج مــن رعايــة اآلخريــن،

عــى ابداعــه ومهاراتــه يف أن يكــون صانع ـ ًا دائ ـ ًا،

وهنــا نخلــص إىل القــول أنــه ليــس مــن
الــروري أن تكــون مديــر ًا لتكــون قائــد ًا،

بالنــاس  ،فهــذا هــو مــا يتطلبــه األمــر كقائــد :رعايــة

خدمــة حتتاجهــا رشكــة أو مؤسســة مــا ،والتواصــل

وهــذا مــا يدعــى يف علــم التنميــة بـ(قيــادة

الرائــع يف مفهــوم القيــادة ألن القائــد هنــا يركــز

لآلخريــن ،هــذا ولــو مل خيطــر يف أذهاهنــم أن

تأثــر مــن ناحيــة اإلهتــام والعنايــة

واإلمكانــات لديــه للمســامهة مبــارشة يف منتــج أو

ليكــون هلــا نتائــج إبداعيــة مثمــرة ،وذلــك يكــون

املجــال) وهــو ذلــك النــوع مــن القيــادة الــذي

هيتمــون أيضــ ًا بجــودة وحجــم عالقاهتــم.

وتكــون ذا قيــادة هلــا

عــن طريــق العنايــة باآلخريــن ،فيــأيت نــوع آخــر

فالــذي ال يعتنــي وال هيتــم للنــاس ،ال يمكنــه

التأثــر عليهــم ،ومــن ال يســتطيع التأثــر عــى
اآلخريــن ال يمكنــه حتقيــق املســتوى العــايل مــن
القيــادة ،بــل يبقــى يف جمــال نفســه بطــيء اخلطــى.
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عقيدتي

عقــيدتنا في السجود

الســجود عــى الرتبــة احلســينية ،حممــد مهــدي اخلرســان.

َ
الصــا ُة َص َّبــ ُه َعــى
َف
ضتــ ُه َّ
ــكان إذا َح َ َ
ِ
ِِ
ــم َ
قــال:
وس َ
َس ّ
ــجدَ َع َليــه ُ .ث َّ
ــجا َدته َ
«الســجود َعــى تُربـ ِ
ـة أيب َعبـ ِ
لل َ ي ِر ُق
ـد ا ّ
َ
ُ
ُّ

وقــد أمجعــت األُ ّمــة اإلســامية عــى

مفــروغ مــن إباحتهــا ،بــل اســتحباهبا ـ عم ً
ال

الربوجــردي :ج ،5ص.267

ّإل أ ّنــه حصــل خــاف فيــا بــن املذاهب

اخلــاف احلاصــل هــو يف وجــوب الســجود

برتبــة رســول اهلل ،ويأخــذون مــن

ومنهــا :يف وجــوب ّ
أن يكــون الســجود يف

ختتــص باســتحباب
الشــيعة (اإلماميــة)
ّ

يمنعهــم مــن ذلــك ،وكانــت يف اجلــدار

فذهبــت الشــيعة اإلماميــة االثنــي عرشية إىل

ًألئمتهــم ،بــل اتّباع ـ ًا ملنهــج رســول اهلل
ّ

مــا يصــح الســجود عليــه دون باقي املســاجد
األُخــرى ،وذلــك لعــدة أخبــار ،منهــا:

جعلهــا اهلل لنب ّيــه مســجد ًا وطهــور ًا ـ وقــد

على التـربة الحسينية
يف حالــة الصــاة.
هــذه الكيفيــة.

وضــع املســاجد الســبعة (اجلبهــة ،والكفــن،

والركبتــن ،وإهبامــي القدمــن) عــى األرض
8
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ـ وهــي جــزء مــن أرض اهلل الواســعة التــي

ـبع») .جامــع أحاديــث الشــيعة ،الس ـ ّيد
السـ َ
حل ُجـ َ
ـب َّ
ا ُ

كــا ّ
أن الصحابــة أنفســهم كانــوا يتربكون

تــراب قــره ،فأمــرت عائشــة ببنــاء حائــط
كــوة ،فكانــوا يأخــذون منهــا ،فأمــرت
ّ
فســدَّ ت .ينظــر :وفــاء الوفــاء ،الســمهودي.
بالكــوة ُ

وروي ّ
أن النــاس قبــل ذلــك كانــوا
ُ

يتربكــون برتبــة محــزة سـ ّيد الشــهداء .بــل ّ
أن

أئمــة أهــل البيــت أحاديــث
رووا عــن ّ

رســول اهلل كانــت تربــة كربــاء عنــده،

العظيــم.

املســتدرك ،احلاكــم النيســابوري.

صحيحــة زرارة عــن أحدمهــا ،قــال:

يف فضــل الســجود عليهــا ملــا هلــا مــن الثواب

ـس يشء مــن جبهتــه
أو عاممــة؟ فقــال :إذا مـ ّ

منهــا :عــن اإلمــام الصــادق ،قــال:
ـى طِـ ِ
ال َسـ ْ ِ
ـن َقـ ْ ِ
ـجو ُد َعـ َ
ـنُ ين َِّو ُر
«السـ ُ
ـر ْ ُ
ُّ
كانــت معــ ُه
الســ ْب َعة  ،و َمــ ْن
ْ
إِ َل ْالَ َر ِض َ
ــن َّ
ِ
ِ
طــن ِ
ســبح ٌة مــ ْن
احلســن كُتــب
قــر

ُيســجد هلــا ،ولــو صــح ذلك ،فـ ّ
ـإن الســجود

العامــي :ج ،3ص.607

آخــر يكــون عبــادة لألصنــام أيضــ ًا ،فهــل

يأخــذ املســلمون تعاليــم دينهــم عــن

تلــك الصــاة هــو الســجود ،وكيفيتــه هــو

وتأســي ًا بــا كان يفعلــه رســول اهلل ـ ّ
ألن

الصــاة عــى مــا يصــح الســجود عليــه،

األرض فيــا بــن حاجبيــه وقصــاص شــعره

التــي هــي عمــود ووجه الديــن ،ومــن أركان

فمســألة الســجود عــى األرض مســألة

الســجود عــى تربــة قــر احلســن تبعــا

«قلــت لــه الرجــل يســجد وعليــه قلنســوة

واألحــكام ،ومــن تلــك األحــكام الصــاة

أمحــد ،وخالــف املالكيــة واحلنفيــة .ينظــر:

اإلســامية ببعــض جزئيــات الصــاة،

روي عــن النبــي« :ص ّلــوا كــا
رأيتمــوين ُأصـ ّ
ـي» .بحــار األنــوار ،املجلــي :ج،82

النبــي فهــو يبلغهــم بالقــرآن الكريــم

بعــض احلنابلــة عــن إحــدى الروايتــن عــن

عــى مــا يصــح عليــه الســجود ،كــا ّ
أن

وجــوب وضــع اجلبهــة ـ دون حائــل ـ عــى

ص .279

اإلماميــة الشــافعي يف أحــد قوليــه ،وكذلــك

ـاج صفــراء فيهــا تُربـ ُة أيب َعبـ ِ
لل ِ،
ـد ا ّ
َ
ديبـ ٍ َ
ُ

فقــد أجــزأه» .وســائل الشــيعة ،احلــر العامــي :ج،5

ص.363

وعــن الصــادق ،قــالَ :
ــجدْ
«ل ت َْس ُ
ض َأو مــا َأ ْنبت ِ
إِ َّل َع َ
َــت ْالَ ْر ُض إِ َّل
َ
ــى ْالَ ْر ِ ْ َ

ا ْل ُق ْطـ َن َو ا ْل َك َّتـ َ
ـان» .الــكايف ،الكلينــي :ج ،3ص.330
وغريهــا مــن األدلــة ،ووافــق الشــيع َة

مسـ ّبح ًا وإن مل ُيسـ ّبح هبــا» .وســائل الشــيعة ،احلــر

ومنهــا :روى معاويــة بــن عــار قــال:
َ ِ
لل ِ [الصـ ِ
ِ
ـاد ِق]َ خري َط ـ ُة
(كان لَيب َعبــد ا ّ ّ

وكان ُيق ّبلهــا كــا رواه احلاكــم وغــره .ينظــر:

وأ ّمــا دعــوى ّ
أن الســجود عــى الرتبــة

احلســينية هــو مــن عبــادة األصنــام ،فــا

ُيلتفــت إليــه؛ ألنّــه إنّــا ُيســجد عليهــا وال

عــى اخلُمــرة (احلصــرة) ،أو عــى أي يشء
يصــح ّاتــام النبــي واملســلمني بذلــك،

والعيــاذ بــاهلل.
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نافذة على العالم

نحن نقص عليك

عيد الفطر في العالم
الفتنـــة :هـــي البـــاء ،وابتـــاء األنبيـــاء

لقينـــا مـــن أبيـــه مـــن البـــاء ،فأشـــفق

حيتفل املسلمون يف خمتلف أنحاء العامل بعيد الفطر حلوى العيد يف اهلند وأشهر أصنافها الشعريية.
لكل ٍ
سنوي ًا ،لكن ّ
نيجريياُ :يطلق املسلمون يف نيجرييا عىل عيد
دولة عاداهتا وتقاليدها تربز من خالله،

الســـحاب ،فلـــم يشـــعر إال وقـــد وضـــع

بطبيعة احلال ،كأداء صالة العيد ،وهتنئة املصلني بعضهم املسلمون إىل قراهم وأماكن سكناهم األصلية

وســـمو منازهلـــم عنـــد اهلل،
لرفـــع درجاهتـــم
ّ

منهـــم عليـــه ،فاســـرضعه يف املـــزن وهـــو

رغم وجود العديد من األمور ا ُملشرتكة واملتعارف عليها الفطر (صالح الصغري) ،وخالل هذا العيد يعود

س ــليامن م ــن قب ــل الب ــاري -ع ــز وج ــل-
بإلق ــاء جس ــد ًا ألنس ــان مي ــت ع ــى كرس ــيه يف
و َل َقـــدْ َف َتنَّـــا ُســـ َل ْي َم َن َو َأ ْل َق ْينَـــا
قولـــه تعـــاىلَ :
ِ ِ
َـــاب ص.34 :
ـــم َأن َ
ـــى ك ُْرســـ ِّيه َج َســـدً ا ُث َّ
َع َ ٰ
واختلـــف العلـــاء يف زلتـــه وفتنتـــه

ع ــى كرس ــيه ميت ــا ،تنبيه ــا ع ــى أن احل ــذر ال

البعض ،والتزاور بني الناس ،وصنع احللويات ،وغريها .ملشاركة العائلة واألهل مظاهر االحتفال ،وتقوم

وليكون ــوا للن ــاس أس ــوة ،وق ــد افتت ــن النب ــي

ينفـــع عـــن القـــدر ،وإنـــا عوتـــب عـــى

خوفـــه مـــن الشـــياطني.

قـــال صاحـــب امليـــزان ج ،17ص:204

(ولســـائر املفرسيـــن أقـــوال خمتلفـــة يف املـــراد

واجلســـد الـــذي ألقـــي عـــى كرســـيه عـــى

م ــن اآلي ــة تبع ــا للرواي ــات املختلف ــة ال ــواردة

جملس ــه :ألطوف ــن الليل ــة ع ــى س ــبعني ام ــرأة،
تلـــد كل امـــرأة منهـــن غالمـــ ًا ،يـــرب

إمجـــاال أنـــه كان جســـد صبـــي لـــه أماتـــه اهلل
ـم
وألق ــى جس ــده ع ــى كرس ــيه  ،ولقول ــهُ  :ث ـ َّ
ِ
نـــاب َ
ـــر ِل إشـــعار أو داللـــة
َأ َ
قـــال َر ِّب ا ْغف ْ

أقـــوال منهـــا أن ســـليامن قـــال يومـــا يف

بالس ــيف يف س ــبيل اهلل ،ومل يق ــل :إن ش ــاء اهلل،

فط ــاف عليه ــن ،فل ــم حتم ــل منه ــم إال ام ــرأة
واحـــدة ،جـــاءت بشـــق ولـــد .جممـــع البيـــان

للشـــيخ الطـــريس ،ج  ،8ص.360

وقيـــل :قـــال بعـــض اجلـــن والشـــياطني

لبع ــض:إن ع ــاش ل ــه ول ــد لنلق ــن من ــه م ــا

فيهـــا والـــذي يمكـــن أن يؤخـــذ مـــن بينهـــا

ع ــى أن ــه كان ل ــه في ــه رج ــاء أو أمني ــة يف

اهلل فأماتـــه اهلل ســـبحانه وألقـــاه عـــى كرســـيه
فنبه ــه أن يف ــوض األم ــر إىل اهلل ويس ــلم ل ــه).

الصني :حيرص املسلمون يف الصني عىل زيارة مقابر احلكومة يف نيجرييا بإعالن العطلة الرسمية يف البالد
أقارهبم يف عيد الفطر ،ويتلون آيات من القرآن الكريم بمناسبة العيد ،ومن مظاهر التسامح ّ
أن غري املسلمني
بالقرب من القرب ،وينثرون حبوب األرز والقمح عليه.

يزورون املسلمني يف نيجرييا مهنئني بقدوم عيد

السودان :تبدأ نساء العائلة بصنع شتى أنواع الفطر.

أسرتاليا :ال يتم إعالن العطلة الرسمية يف

احللوى والكعك وخمتلف املخبوزات ،كام جيتمع رجال
ّ
كل حارة أو منطقة يف منزل كبري العائلة ،أو يف أي مكان أسرتاليا بحلول عيد الفطر لكن احلكومة والرشكات
ٍ
ٍ
آخر جيتمعون عىل اللقاء فيه ،وحيمل ّ
رسمية
إجازة
كل منهم اإلفطار ،تسمح للموظفني من املسلمني بأخذ
ويزور اجلميع األهل واألقارب لتهنئتهم بالعيد.

يف أول أيام عيد الفطر ،و ُيقيم املسلمون يف أسرتاليا

إندنوسيا :تُعلن احلكومة يف إندونيسيا عيد الفطر الصالة يف املساجد واألماكن املفتوحة.

الفلبني :تُعدّ الفلبني أول دولة مسيحية تصدر
عطلة رسمية للمسلمني وغري املسلمني يف عموم البالد،
ويتزاور الناس يف عيد الفطر يف إندونيسيا بعد أداء صالة قانون ًا ُيعترب بموجبه عيد الفطر إجازة رسمية يف سائر

العيد ،كام يتبادلون اهلدايا ،وحيصل الصغار عىل العيدية أنحاء الفلبني وذلك عام 2002م ،وهذا ما عزز

ملون.
يف ظرف ّ

التسامح بني الديانات املختلفة يف الفلبني،كام تنشط

اهلند :ترسم الفتيات يف اهلند احلنة عىل أيدهين السياحة يف الفلبني أيام عيد الفطر ،سواء بالقادمني

وأرجلهن قبل حلول العيد بليلة ،كام تعمد النساء إىل من املناطق الفلبينية أم من خارجها ،ال سيام السياح

تنظيف املنازل وتزيينها قبل قدوم العيد بأيام ،كام تُصنع العرب
10
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عناقيد
املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

أصــاً ،فهــل هــي جائــزة؟

قــال أبــي :الدوملــة هــي لعبــة قماريــة ،وال

السيســتاني منــع مــن أصــل ممارســة

األحــوط بــا فــرق بيــن أن يكــون اللعــب

الرجــوع فيــه الــى فقيــه آخــر ،وأمــا اإلدمــان

تجــوز مــع الرهــان وكذلــك مــن دونــه علــى
بــاالدوات الخارجيــة أو فــي الحاســوب.

األلعاب اإللكرتونية
عندمــا شــاع فيــروس كورونا المســتجد في

التــي طالمــا كان أبــي ينهــاه عــن اإلنهمــاك بهــا.

اجــرا ًء وقائيــ ًا يعتبــر الوحيــد الــذي يمنــع

اللعــب؟ كيــف يقضــي فراغــه وهــو ال يســتطيع

كل أقطــار األرض تقريب ـ ًا ،اتخــذت الشــعوب
اإلصابــة بهــذا الفيــروس حســب تقاريــر أهــل
اإلختصــاص وتوجيهاتهــم ،وهــذا اإلجــراء

الوقائــي هــو البقــاء فــي البيــوت وتجنــب

المالمســة للغربــاء مــن غيــر العائلــة التــي
يعيــش فيهــا الشــخص ،وفــرض الكثيــر حظــر

التجــوال علــى شــعوبها إلــى حيــن التأكــد

مــن الســامة مــن الفيــروس ،وهــو حيــن غيــر

معلــوم.

وإن الجلــوس فــي البيــت دون عمــل

معنــاه وجــود فــراغ كثيــر فــي الحيــاة اليوميــة،
يقضيهــا أفــراد األســرة بملــل وســأمّ ،
كل
حســب رغباتــه وهواياتــه.

ذات يــوم ســألت أبــي :لمــاذا تنهــاه عــن

الخــروج مــن البيــت؟

عنــه اذا كان يــؤدي الــى االخــال بشــيء مــن

قال أبي :ال يجوز على األحوط وجوب ًا.

الوظائــف الشــرعية االلزاميــة  -كأداء الصلوات

قــال أبــي :ال يجــوز مــع الرهــان بــل ومــن

خطيــر علــى نفســية الالعــب مــن حيــث جعلــه

قلــت :وألعــاب (بلــي ستيشــن) هــل هــي

المفاســد.

قــال أبــي :هــي حــال ،لكــن إذا اقتــرن

اذا كان الرهــن فقــط للتســلية؟

قلت :ولعبة البليارد في الكمبيوتر؟

دونــه أيض ـ ًا علــى األحــوط.

المفروضــة فــي أوقاتهــا  -أو كان لــه تأثيــر
عدوانيــ ًا تجــاه اآلخريــن أو نحــو ذلــك مــن

قلت :أي لعبة تقصد؟

باللعــب فيهــا شــيء محــرم فتحــرم لذلــك،

قــال أبــي :ال تجــوز هــذه اللعبــة مــع

قلــت :وهــل يجــوز التكســب مــن محــل

مــن غيــر رهــان اذا كانــت لعبــة قماريــة فــي

محللــة؟

قــال :جميــع األلعــاب التــي تتطلــب فيهــا

مبلغــ ًا مــن المــال  ،والخاســر هــو مــن يدفــع
ذلــك المبلــغ المعيــن ،فإنــه ال يجــوز مماســتها.

المحــرم.
مثــل الموســيقى أو الغنــاء
ّ

العــاب ( البلــي ستيشــن ) دون رهــان مــن

قلــت :ولعبــة لــودو اســتار ()Ludo STAR

الرهــان ،بــل االحــوط وجوبــ ًا تركهــا ولــو
نفســها ،نعــم اذا لــم تكــن لعبــة قماريــة وخلت

عــن الرهــان جــاز ،إالّ ان ينطبــق عليهــا عنــوان

قلــت :واأللعــاب التــي ليــس فيهــا اشــتراك

العبيهــا؟

قــال أبــي :الحــرام فيهــا متوقــف علــى

ذاتــه مــا لــم يقتــرن باالســتماع إلــى الغنــاء

اختيــار الترويــح عــن انفســهم بامــور ال توجب

قلــت :انتشــرت فــي اآلونــة األخيــرة لعبــة

أوقاتهــم ومســتقبلهم ،بــل ينبغــي أن يكــون

تلعــب فــي أجهــزة الكومبيوتــر والموبايــل فهل

الدراســة فــي وقتهــا ثــم العمــل الجــاد فــي

مــا هــو المحــرم فيهــا؟

كونهــا قماريــة أو غيــر قماريــة ،فاألولــى حــرام،
والثانيــة تحــرم مــع الرهــن.

مولــع باأللعــاب اإللكترونيــة فــي الهاتــف،

أحيانــ ًا المقابــل هــو البرنامــج وليــس إنســان
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عليهــا أو علــى مثيالتهــا فــا بــد مــن التجنــب

قــال أبــي :بنــي ،بعــض هــذه األلعــاب غيــر

كانــت الهواتــف الذكيــة هــي األنيــس
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قلت :والشطرنج مع الحاسوب؟

هــذه اللعبــة وال ترخيــص فــي ذلــك ،ويمكــن

مــن نــوع الحــرام أم الحــال؟

قلــت :أرى بعــض الفتيــان يلعبــون (الدوملة

الوحيــد فــي تلــك الفتــرة ،وكان أخــي الكبيــر

قــال أبــي :لــم يصــدر مــن ســماحة الســيد

أو الدومينــو) فــي الحاســوب بــدون رهــن

قــال أبــي :ال بــأس فــي ذلــك فــي حــدّ

والموســيقى ونحــوه.

تســمى البوبجــي ( )PUBGوهــي لعبــة حربيــة
هــي جائــزة؟

ثانــوي محظــور ،وعلــى الشــباب االعــزة

االدمــان عليهــا بحيــث يــؤدي الــى ضيــاع
االهتمــام االول لالنســان فــي الحيــاة هــو
مهنــة ألجــل تكويــن األســرة و االرتــزاق.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )50لشهر شوال سنة 1441هـ
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أي بني

واآلخــرة ـ فعليــك بحفــظ لســانك  ،قــال

بـــأي يشء يـــأيت عـــى لســـانه دون
يتك ّلـــم
ّ

رســول اهلل« :نجــاة املؤمــن يف حفــظ

أمـــر
اكـــراث .وهـــذا مـــا وعـــظ بـــه
ُ
النـــاس بقولـــه« :واجعلـــوا
املؤمنـــن
َ

النـــار هـــو بـــا حصدتـــه ألســـنتهم ،فقـــد

ّ
فـــإن هـــذا اللســـان مجـــوح بصاحبـــه .واهلل

النب ــي ،فق ــال ل ــه :أ نؤاخ ــذ ب ــا نق ــول؟
فقـــال« :ثكلتـــك ُأ ّمـــك يـــا بـــن جبـــل،

خيـــزن لســـانّ ،
وأن لســـان املؤمـــن وراء

قلبـــهّ ،
وأن قلـــب املنافـــق مـــن وراء لســـانه؛

ألســـنتهم»املحجة البيضـــاء ،الفيـــض

رش ًا
يف نفس ــه ف ــإن كان خ ــر ًا أب ــداه وإن كان ّ

الـــكايف ،الكلينـــي :ج،2

فـــإذا أراد اهلل تعـــاىل بعبـــاده خـــر ًا

لســـانه ال يـــدري مـــاذا لـــه ومـــاذا عليـــه».

و اعلـــم بنـــيّ ،
أن الصمـــت ُيعتـــر بـــاب

بعيـــوب أنفســـهم عـــن عيـــوب غريهـــم.

ويف هناية املطاف ال يسعنا ّإل أن نقول لك

ّ
يعـــذب اهلل
أنّـــه أكثرهـــا ذنوبـــ ًا؛ ولذلـــك

جيـــرك إىل اجلنّـــة؛ فـــإن اإلنســـان
مـــن خـــر ّ

ـم العق ــل نق ــص
أم ــر املؤمن ــن« :إذا ت ـ ّ

األعضـــاء ،ففـــي احلديـــث ورد عـــن أيب

بـــيء ُيـــرى ذلـــك الـــكالم إن كان َح َســـن ًا

ص .217

عليـــه الـــوزر ،فقـــد ورد عـــن أيب عبـــد اهلل

يســـتقيم قلبـــه ،وال يســـتقيم قلبـــه ّإل أن

لســانه» .مــرأة العقــول ،املجلــي :ج ،2ص.218

ألنّـــه مـــن أســـباب دخـــول النـــاس

ورد يف األثـــر ّ
أن معـــاذ بـــن جبـــل جـــاء إىل

حفـظ اللـــسان
أي بن ــي ،علي ــك بحف ــظ لس ــانك ع ـ ّـا ال
ْ

يعني ــك ،ف ـ ّ
ـإن أغل ــب خطاي ــا وذن ــوب بن ــي
آدم هـــي نتيجـــة عـــدم حفـــظ ألســـنتهم،

وإط ــاق عناهن ــا في ــا يعنيه ــا وم ــا اليعنيه ــا،
وليـــس هنـــاك عضـــو مـــن أعضـــاء بـــدن

اإلنســـان ّإل ويشـــتكي مـــن اللســـان ،كـــا

ّ
ممايعـــذب غـــره مـــن
تعـــاىل اللســـان أكثـــر
عب ــد اهلل الص ــادق ،ق ــال :ق ــال رس ــول
ٍ
بعـــذاب ال
اهللُ « :يعـــذب اهلل اللســـان

عـــزيت
و انتُهـــك هبـــا الفـــرج احلـــرام ،و
ّ
ٍ
ّ
وجـــايل ألُ ّ
أعـــذب بـــه
بعـــذاب ال
عذبنـــك

شـــيئ ًا مـــن اجلـــوارح».
ص.115

مـــن أبـــواب احلكمـــة ،فاحفـــظ لســـانك ّإل
إذا كان صامتـــ ًا ُيكتـــب حمســـن ًا ،وإذا تك ّلـــم

كُتـــب لـــه األجـــر ،وإن كان ســـ ّيئ ًا كُتـــب

يع ـ ّ
أي
ـذب ب ــه ش ــيئ ًا م ــن اجل ــوارح ،فيق ــولْ :
عذبتن ــي بع ــذاب مل تُع ـ ّ
ربّ ،
ـذب ب ــه ش ــيئ ًا؟
ّ

ُيكتـــب حمســـن ًا مـــا دام ســـاكت ًا ،فـــإذا تك ّلـــم

فســـفك هبـــا
مشـــارق األرض ومغارهبـــاُ ،

ج ،8ص.225

فيق ــال ل ــه :خرج ــت من ــك كلم ــة ،فبلغ ــت
ال ــدم احل ــرام ،و انتُه ــب هب ــا امل ــال احل ــرام،
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الص ــادق ق ــال« :ال ي ــزال العب ــد املؤم ــن
كُت ــب حمس ــن ًا أو مس ــيئ ًا» م ــرآة العق ــول ،املجل ــي:

وإذا ابتغيــت الســامة يف الداريــن ـ الدنيــا

وهـــل ُي
كـــب النـــاس عـــى مناخرهـــم ّإل
ّ
حصائـــد

الكاشـــاين :ج ،5ص.193

أعاهنـــم عـــى حفـــظ ألســـنتهم وشـــغلهم
وإذا ّ
كملـــت عقوهلـــم ،قـــال
قـــل كالمهـــم ُ

اللس ــان واح ــد ًا ،وليخ ــزن الرج ــل لس ــانه،
مـــا أرى عبـــد ًا يتّقـــي تقـــوى تنفعـــه حتـــى

ّ
ألن املؤم ــن إذا أراد أن يتك ّل ــم ب ــكالم تد ّب ــره
واراه ،وإن املنافـــق يتك ّلـــم بـــا أتـــى عـــى

رشح هنـــج البالغـــة ،حممـــد عبـــده :ج ،2ص.114

بني :إن كان كالمك من فضة فسكوتك من

ذهب ولذلك نصح لقامن ابنه؛ إذ قال له« :يا

ال ــكالم» .رشح هن ــج البالغ ــة ،اب ــن أيب احلدي ــد :ج،18

أن الكالم من فضة ّ
بني ،إن كنت زعمت ّ
فإن

ألنّـــه ال يســـتقيم إيـــان العبـــد ّإل أن

أي بنـــي ،هـــذا مـــا أردت نصحـــك بـــه
ْ

يســـتقيم لســـانه؛ ّ
ألن لســـان املؤمـــن وراء

قلبـــه ،فإنّـــه يتد ّبـــر كالمـــه إذا كان حســـن ًا

رش ًا كتم ــه وألغ ــاه.
أظه ــره وأب ــداه ،وإن كان ّ

السكوت من ذهب»الكايف ،الكليني :ج ،2ص.114

وإرشـــادك إليـــه ففيـــه ســـعادة الداريـــن،
وفقـــك اهلل تعـــاىل ملراضيـــه ،وجعـــل
مســـتقبل حالـــك خـــر ًا مـــن ماضيـــه.

بينـــا املنافـــق قلبـــه وراء لســـانه ،فهـــو
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طب وتكنولوجيا

القوارير

تربية البنات
عـادة ما ترتبـط البنت باألم أكثـر من األب من

ناحيـة طلـب المسـاعدة والقيـام ببعـض األمـور
التـي ال تسـتطيع البنـت القيـام بهـا لوحدهـا ،لذا

تقـع مسـؤولية زائـدة علـى األم في تربيـة البنات،
فعليهـا أن تعـرف بعـض األمـور األساسـية التـي

تيسـر لهـا مهمـة التربية:
ّ
أوالً :الشعور باألنوثة:

حيـث السـلوك حتـى ال تبتعـد الفتـاة وتبحـث عن
قـدوة خـارج األسـرة.

ثالث ًا :التواصل المستمر:

البـد للأم مـن التواصـل مـع البنت خلال كل

مراحلهـا العمريـة حتى يكـون هناك تقـارب بينهما
من أجل أن تشـعر باألمـان واإلطمئنان ،فـإن الفتاة

تشـعر البنـت منـذ الصغـر بأنوثتهـا ،ويظهـر

فـي سـن معينـة تحتـاج إلـى معرفـة كل شـيء عن
أمـور الحيـاة واضح ًا.

اللعـب ،فينبغـي تطويـر هذا الشـعور بما يناسـب

الولـد والبنت كالهمـا يحتاج للحـب والرعاية

ذلـك فـي تفضيلهـا الدمـى وأدوات الطبـخ فـي
عمرهـا ،مثـل :توفيـر ألعـاب المطبـخ ،واالعتناء

بالمولـود ،ومـع تقدمهـا بالعمـر يتـم إسـناد مهام
تقـوم بهـا األم لهـا ،مثـل :المسـاعدة فـي إعـداد

وجبـة ،أو طلـب مسـاعدتها في االعتنـاء بإخوتها
الصغـار ،أو الطلـب منهـا تسـريح شـعر أختهـا،
وفـي عمـر أكبـر يمكـن السـماح لهـا باختيـار

مسـتلزمات المـرأة كالعنايـة بالشـعر والمالبـس

ممـا يجعـل البنـت تشـعر أنهـا أنثـى كاملـة.
ثاني ًا :القدوة:

بلا تخطيـط مسـبق يكـون الوالـدان أو

أحدهمـا هـو القـدوة المثاليـة فـي عيـون البنت،

ألنهمـا أقـرب شـخصين ناضجيـن لهـا ،فيجـب
علـى األم الظهـور بشـكل الئـق أمـام البنـات من
16
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رابع ًا :ال للتفضيل:

واالهتمـام ،ومـن الخطـأ تفضيـل أحدهمـا علـى

حسـاب اآلخـر ،حتـى ال تشـعر الفتـاة بالنقـص،
وعـدم تقدير الـذات ،وتتنامـى لديها عقـدة األنوثة
مبـرر..
التـي ترسـم فـي وجدانهـا نقصـ ًا غير ّ
خامس ًا :عدم مساواة الحرية:

فـي بعض األسـر قـد تحصـل الفتاة علـى حرية
زائـدة ،عندمـا ال يضـع األبـوان فروقـ ًا بينهـا وبين

الذكـور ،فتعيـش نفـس القوانيـن ،ممـا يجعـل
طريقـة تصرفاتهـا غيـر محبوبـة ،خصوصـ ًا فـي
المسـتقبل ،وقـد تدفعهـا التربيـة المشـابهة إلـى

اسـتغالل مسـاحة الحرية التـي منحت لهـا بطريقة

خاطئـة.

علمـاء يحققـون اكتشـافا كبيـر ًا
باسـتخدام سـم "عنكبـوت صينـي شـديد
العدوانيـة " .
حقـق علمـاء فـي أسـتراليا تقدمـا كبيـرا ،وإن
كان غريبـا إلـى حـد مـا ،فـي تطويـر مسـكنات
ألـم بديلـة للمـواد األفيونية :غيـر مسـببة لإلدمان
وفعالـة بالقدر نفسـه ،باسـتخدام سـم العنكبوت.
وابتكـرت الدكتـورة كريسـتينا شـرودر
وفريقهـا مـن الباحثيـن فـي جامعـة كوينزالنـد،
أسـتراليا ،بروتينات رتيالء صغيرة باسـتخدام سـم
العنكبـوت الصينـي ( ،)Chinese bird spiderالذي
"يعـد عدوانيـا للغايـة وشـديد السـمية".
و"غريبـا"

ويرتبـط البروتيـن المصغـر ،المسـمى
 ،Huwentoxin-IVبمسـتقبالت األلـم فـي
وصمم لتحقيـق فاعلية أكبر واسـتهداف
الجسـمُ ،
مسـتقبالت ألـم معينـة.
وأثبـت الـدواء التجريبـي الجديـد لتخفيـف
األلـم ،فعاليتـه العاليـة حتـى اآلن فـي التجـارب
علـى الفئـران ،ويمكـن أن يـؤدي يومـا مـا إلـى
تطويـر بدائـل للعقاقيـر الشـبيهة بالمورفيـن ،مثل
الفنتانيـل واألوكسـيكودون.

ووصـف البيـت األبيض سـابقا أزمـة األفيون
بأنهـا "أسـوأ أزمـة عقاقيـر فـي تاريـخ الواليـات
المتحـدة" ،وفـي عـام  2018وحـده ،تورطـت
المـواد األفيونيـة فـي  46802حالـة وفـاة نتيجـة
الجرعـات الزائـدة.
وقالـت شـرودر" :علـى الرغـم مـن أن المواد
األفيونيـة فعالـة فـي إنتـاج مسـكنات األلـم ،إال
أنهـا تأتـي بآثـار جانبيـة غير مرغوبـة مثـل الغثيان
واإلمسـاك وخطـر اإلدمـان ،مـا يضـع عبئـا ثقيال
علـى المجتمع".
ويتضمن سـم العنكبـوت البروتيـن المصغر،
ومسـتقبله والغشـاء المحيـط بـه مـن سـم
العنكبـوت ،ويثبـت أنـه فعـال جـدا لدرجـة أنه ال
يتطلـب سـوى القليل جـدا منه إلحـداث تأثيرات
لتخفيـف األلـم.
ومـا يـزال العقـار بعيـدا عـن التجـارب
السـريرية ،كمـا يعـد تشـجيع االختراقـات فـي
التقنيـات الناشـئة ،مثـل المجهـر اإللكترونـي
المبـرد ،بمسـاعدة سـم العنكبوت علـى أن يصبح
بديلا فعـاال للمـواد األفيونيـة.
المصدر/https://arabic.rt.com :
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مساحة ود

أقوال حكماء وفالسفة في التعامل مع الحياة

أكثم بن صيفي :وهو حكيم من حكماء العرب ،قال ذات يوم لبنيه" :عليكم بالبِر فانه ِ
ينمي
ِّ
الرجل بين ِ
فكيه؛ إن ِ
ِ
ْ
يهلك من
يدع صديقا؛ لم
السنتكم فان مقتل
العدد وكفوا
قول ِّ
الحق لم ْ
ْ
ِ
مالك ما وعظك؛ ٌ
جاهل ِه ،الوحشة ذهاب اإلعالم ،يتشابه األمر إذا اقبل ،فإذا
ويل لعال ِم امر من

ِ
حمق".
أدبر عرفه االحمق والك ِّيس ،البطر عند
الرخاء ٌ
عامر بن ِ
ِ
والباطل لم
الحق
الظرب :حكيم من حكماء العرب الجاهليين ،قال" :من جمع بين ِّ
يزل ِ
يجتمعا له ،وكان الباطل أولى به ،وإن الحق لم ْ
ينفر من الباطل ،ولم يزل الباطل ينفر من
الحق" ،وقال أيض ًا" :قبل الرماء تمال الكنائن"

ابو الطيب المتنبي :الشاعر العربي الكبير الذي مال شعره الدنيا وشغل الناس  ،في شعره كثير

من الحكمة ومما ذاع عنه واشتهر قوله:
على ِ
قدر ِ
أهل العزم تاتي العزائم
ِ
وتعظم في ِ
الصغير صـغارها
عين

وتاتِي على ِ
قدر الكـرام المكارم
ِ
العظائم.
وتصغر في عين العظي ِم

كونفوشيوس :وهو أحد أشهر حكماء الصين ،وقد قال" :هنالك ثالثة أشياء يجب على

الرجل الرفيع االحتراس منها ،عند القوة الشجار ،وعند الصغر الرغبة ،و عند الكبر االشتهاء

لما يملكه غيره".

غوته :وهو شاعر الماني كبير ،قال" :يمكنك ان تصنع الجمال حتى من الحجارة التي توضع

لك عثرة في الطريق".

ِ
ضعفه ،كما ان الماسة جميل ٌة بشرخ
غادة السمان :روائية سورية ،قالت" :المبدع كبير بنقاط

الصناعي".
صغير فيها أو ضمور في ضوئها ،وفي ذلك ما يميزها عن الماس ِّ

اطلب جودة هذا العمل ،فان الناس ال يسالون
تطلب سرعة العمل ،بل
افالطون :قال" :ال
ْ
ْ
عن ِ
ِ
انجاز ِه وإنما ينظرون الى اتقانه وجودة صنعه".
مدة
"تعلم من االمسِ ،
ْ
واجعل لديك األمل في الغد ،األمر
عش اليوم
البرت آينشتاين :قال:
ْ

األكثر أهمية هو أال تتوقف عن ِ
طرح االسئلة".

المصدر :موقع موسوعة المعرفة الشاملة االليكتروني
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