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حُبّ الوصول
ب الوصول الرسيع لنيل األهداف املرشوعة والتي حتتاج اىل زمن طويل لتحقيقها من كربيات مهوم الشباب،
إن ُح ّ

كأن يتبوأ املناصب تلو األخرى بفرتات وأزمان قصرية ،وهذا مما ال اعرتاض عليه اذا كان ضمن اللوائح والقوانني
املوضوعة ،كالتفوق عىل األقران والسعي وراء استحصال الرزق وتوسعته ( ُق ْل من حرم ِزينَ َة اهللِ ا َّلتِي َأ ْخرج لِ ِعب ِ
اد ِه
َ َ َ
َ ْ َ َّ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ال َي ِاة الدُّ ْن َيا)(األعراف  ،)32ال سيام لو وضع الرجل املناسب يف املكان
الر ْزق ُق ْل ه َي ل َّلذي َن َآ َمنُوا ِيف ْ َ
َوال َّط ِّي َبات م َن ِّ
املناسب ،ولكن اإلشكال يف غري ذلك كالقفز عىل أكتاف اآلخرين وممن هم أحق منه يف ذلك املنصب ،وذلك برشاء

تعود الفرد عىل بعض السلوكيات اخلاطئة والترصفات السيئة
الذمم ،واستغالل باب املحسوبية واملنسوبية ،بسبب ّ
املبغوضة رشع ًا ،كاالنتهازية واستغالل جهود اآلخرين ،ولألسف قد يكرب هذا الترصف مع الفرد وينمو ،وكام كان
مت ِ
ّك ً
ال عىل غريه يف الصغر كذلك الال يف مرحلة الشباب والكرب ،فكانت هذه الصفة مالزمة له يف حياته العملية

أيض ًا ،وبم يتبنا شخص ارشاده وتوجيه وامرة باملعروف وهنية عن املنكر بعدم استغالل اآلخرين وجهودهم ويوضح

له أن اإلسالم دين التكافل واملحبة واإلخاء والتورع عن سلب حقوق املسلمني واستغالهلم وأن حتب ألخيك ما حتب

لنفسك ،وحماوالً استفراغ الوسع إلصالح هذا الشخص بالتي هي أحسن ،والتهاون يف ذلك سبب من اسباب تأخر
البلد وتراجعه وإبعاد املستحقني عن حقهم يف حتمل مسؤولية وممارستها ،فأتق اهلل يا من تريد أخذ مكان اآلخرين

وميزاهتم ،وغبن من هم أحق هبا منك ،فشبابك يفارق بالشيب والعمر املديد باملوت ،فال معنى ملصارعة اآلخرين عىل

فاتعض
يشء زائل ،فتوخى اخلري ليوم الساب فال مال يبقى وال جاه وال منصب ولو دامت لغريك ما وصلت اليك
ْ

واقنع بام عندك فإذا أردت أن تكون أغنى الناس فلتكن واثق ًا بالذي خزائنه ال تنفذ ،ولتكن بام يف يدي اهلل أوثق مما
ْ
يف يديك لزواله أو زوالك ،ومن مل يتق اهلل يف اآلخرين تقطعت نفسه عىل الدنيا حرسات ومن مل يرض من الدنيا بام

استحصله مل يكن يشء منها يكفيه فعن النبي املصطفى  Oقال(:من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه اهلل) (فقه الرضا،Q

القمي :صِ ،)365
فلم العجلة يف حماولة حتقيق مبتغاك والياة أمامك وخياراهتا كثرية فرزقك ال يناله غريك فسبحان
ِ
ِ
(واهللِ َف َّض َل َب ْع َضك ُْم َع َىل َب ْع ٍ
ن ُف ِّض ُلوا بِ َرا ِّدي ِر ْزق ِه ْم) سورة
الر ْز ِق َف َام ا َّلذي َ
قسم األرزاق عىل العباد فقال تعاىلَ :
ض ِيف ِّ
ُم ِّ

النحل :آية  72وهذا التفاوت والتفضيل حاصل بأمره سبحانه ،فعن أيب عبد اهلل  Qقال  :كان أمري املؤمنني  Qيقول :

(ابن آدم ،إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإن أيرس ما فيها يكفيك ،وإن كنت تريد منها ما ال يكفيك فإن كل ما فيها
ال يكفيك) .روضة املتقني ،ملحمد تقي املجليس :ج 1ص. 81
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قطاف

املنورة  ،السابع عرش من شهر ربيع األول  ،أرشقت شمس اإلمامة بوالدة اإلمام جعفر
يف يوم األثنني يف املدينة ّ
الصادق ( )Qسادس أئمة أهل البيت ( ،)Kوهو اليوم الذي ُولد فيه جدُّ ه النبي ( ، )Oوكانت والدة اإلمام
( )Qسنة ثالث وثامنني من اهلجرة النبوية املباركة قدّ ر اهلل تعاىل أن يكون يف عهد اإلمام الصادق ( )Qأول تفاعل
علمي حضاري بني الثقافة اإلسالمية من جهة ،وبني ثقافات ومعارف وعقائد األمم األخرى من جهة ثانية ،ففيه
نمت وبرزت حركة الرتمجة ،حيث نُقلت كثري من العلوم واملعارف والفلسفات من لغات أجنبية إىل اللغة العربية،
وصار املسلمون يتعاطون هذه العلوم واملعارف وين ّقحوهنا ّ
ويعمقون أصوهلا ،ويفتحون آفاقها ،فكان
وهيذبوهنا،
ّ
املجتمع اإلسالمي يعيش حركة علمية وفكرية موسومة باليوية والنشاط.
يف هكذا أجواء برزت علوم أهل البيت ( )Kعىل لسان اإلمام الصادق ( ،)Qفصار أمام تأسيس املنظومة
الفكرية والعلمية والعقائدية للرشيعة اإلسالمية ،فكان ال يدانيه أحد من العلامء ،وال ينافسه صاحب معرفة،
تفجرت منها ينابيع املعرفة ،فكانت أساس ًا وقاعد ًة علمي ًة وعقائدي ًة متينة ثبت
القمة الشاخمة التي ّ
كيف وهو تلك ّ
وأضاءت بنورها آفاق العقول.
عليها البناء اإلسالمي،
ْ

إبطال قياس أيب حنيفة

فقلت :هذا ٌ
رجل فقي ٌه من العراق
(عن بن شربمة ،قال :دخلت أنا وأبو حنيفة عىل جعفر بن حممد الصادق (ُ ،)Q
فقال ( :)Qلع ّله الذي يقيس الدين برأيه ،أهو النعامن بن ثابت ؟ فقال له أبو حنيفة :نعم أنا ذلك ،أصلحك اهلل
فقال له اإلمام الصادق ( :)Qاتّق اهلل ،وال ِتق ْس الدين برأيكّ ،
فإن ّأول م ْن قاس برأيه إبليس اذ قال :أنا خري منه
ثم قال له :اخربين يا أبا حنيفة ملِ َ جعل اهلل امللوحة يف العينيني ،واملرارة يف االذنيني ،واملاء
فأخطأ بقياسه َف َض َّلّ ،
يف املنخرين ،والعذوبة يف الشفتني؟ قال :ال أدري ،فقال اإلمام (ّ :)Q
إن اهلل خلق العينني فجعلهام شحمتني،
وخلق امللوحة فيهام منّ ًا منه عىل ابن آدم ولوال ذلك لذابتا فذهبتا ،وجعل املرارة يف األذنني منّ ًا منه عليه ولوال
ذلك هلجمت الدواب فأكلت دماغه ،وجعل املاء يف املنخرين ليصعد منه النَ َف ُس وينزل ،وجيد منه الريح الط ّيبة من
الريح الرديئة ،وجعل العذوبة يف الشفتني ليجد ابن آدم ّ
لذة املطعم واملرشب.
حرم اهلل بغري الق أم الزنا؟ قال أبو حنيفة :بل
ثم قال اإلمام ( :)Qأخربين ّأهيام أعظم عند اهلل إث ًام قتل النفس التي ّ
قتل النفس ،فقال اإلمام ( :)Qإن اهلل تعاىل قد قبِل يف القتل شهادة شاهدين ومل يقبل يف الزنا ّإال شهادة أربعة فأنى يقوم
لك القياس؟ ثم قال (ّ :)Qأهيام أعظم عند اهلل الصوم أم الصالة؟ قال أبو حنيفة :الصالة ،فقال اإلمام ( :)Qفام بال
ِ
س الدين برأيك)بحار األنوار ،املجليس :ج:10ص212
الائض تقيض الصوم وال تقيض الصالة؟ اتّق اهلل يا عبد اهلل وال تق ْ
وهبذا الشكل كان يدحض اإلمام الصادق ( )Qأقوال أهل القياس والرأي بالنقاش العلمي الواضح فال
يستطيعون جواب ًا.
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قراءة في كتاب

ُ
كتاب سليم بن قيس
كتاب ٌسليم بن قيس هو أول مؤلف يف اإلسالم ،وال يوجد عند
املسلمني بعد كتاب اهلل تعاىل ومواريث األنبياء التي عند أهل البيت  Kأقدم من

كتاب سليم بن قيس ،وهي ميزة عظيمة هلذا النص التارخيي العقائدي ،فمؤلفه هو أول من فكر يف تدوين العقائد
والتاريخ اإلسالميني قام بذلك وحده يف ظروف خطرية مل جيد فيها من يعينه يف مهمته ،وقد خاطر بحياته الرشيفة

يف مجعه وتأليفه ثم يف نسخه وحفظه وإيصاله إىل ما بعده.

لقد كان سليم حيس بمسؤولية تارخيية للقيام هبذه املهمة التارخيية ،وقد شاء اهلل تعاىل أن ينفرد هبذه املهمة

التارخيية العظيمة ،وكتاب سليم هو كتاب علمي تارخيي وهو أقدم ما وصل ألينا يف الثقافة اإلسالمية ،وهو
كتاب له ميزات مهمة ضاعفت من قيمتهّ ،
فإن كتاب سليم موضوعه عقائد اإلسالم وتارخيه فلقد كشف
سليم يف كتابه عن الوقائع التي حدثت بعد وفاة رسول اهلل  ، Nوكيف وصل زعامء قريش إىل السلطة ،وكيف

النبي  Nولقد كان
اضطهدوا رسول اهلل وأهل بيته صلوات اهلل وسالمه عليهم ،ثم تربعوا عىل كريس الكم باسم ّ

تدوين هذه األحداث يف أكثر الفرتات الساسة ،فلقد كتب سليم كتابه يف زمن املنع من تدوين أحاديث رسول
بالسنن واألحكام الفقهية ،بل لقد منعت السلطة حتى جمرد رواية الديث يف املسجد
اهلل  Nحتّى ما يتعلق منها ُ
وإن كان الراوي من كبار الصحابة.

يف مثل تلك الظروف اخلانقة قام سليم بتدوين تلك القائق التارخيية والعقائدية يف كتابه ،ولقد كان جيمع

أحاديثه من آل بيت رسول اهلل صلوت اهلل وسالمه عليهم امجيعني والصحابة األخيار الربرة ،ويكتبها يف كتابه
عىل خوف ووجل ،ولقد كان سليم ولشدة حرصه عىل كتابه فإنّه حيمله معه يف أسفاره ،وخاصة بعد أن تس ّلط بنو
أم ّية وأخذوا يطاردون شيعة أهل البيت .K

ويف آخر عمره الرشيف وعندما كان الجاج يتت ّبع من بقي من أصحاب أمري املؤمنني  Qليقتلهم ،أختفى

سليم وقام يتنقل من بلد إىل بلد ما بني مكة واملدينة والكوفة والبرصة ،ثم عرب سليم إىل أرض فارس ووصل إىل
بيت أحد أصدقائه وهو أبان ابن ايب ع ّياش ،وأعطى الكتاب إىل أبان ابن ايب ع ّياش ،ولقد حافظ أبان عىل األمانة،

ومحل الكتاب بعد وفاة سليم إىل علامء البرصة ،فنسخه بعض الرواة والعلامء رغم تلك الظروف الصعبة ،ولقد

شكر اهلل سعيه حيث حفظ الكتاب عرب القرون واألجيال حتّى وصل ألينا ،ولقد طبع يف عرصنا بطبعات جديدة
والمد هلل رب العاملني.

ويف ختام كالمنا عن الكتاب نذكر ما جاء فيه من وصية أمري املؤمنني  Qلسليم بن قيس( :يا سليم ّ
إن يف أيدي
الناس حق ًا وباطالً ،وصدق ًا وكذب ًا ،وناسخ ًا ومنسوخ ًا ،وخاص ًا وعام ًا ،وحمك ًام ومتشاهب ًا ،وحفظ ًا وومه ًا).
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التنمية البشرية

المرأة وتحقيق الشخصية
كام هو معروف يف علم النفس االجتامعي أن
اجلانب العميل ألي مرشوع ُي َعدّ العامل األمثل يف
التأثري ،وكلام كانت اخلطوات عملية وحاكية عن
الواقع يكون تأثريها أعمق وآكد ،أما إذا اقترص
األمر عىل الكالم فقط ،فإنه يفقد مقوم ًا مه ًام من
غري اإلسالم الكثري من
مقومات التأثري ،لذا فقد ّ
العادات السيئة وختلص منها باملنهج العميل لدقته
يف معاجلة غري املرغوب من التقاليد.
ويف ميدان املرأة فإن احرتام املرأة كعنرص
إنساين كان ضمن منظومة التغيري عند النبي ،O
وكان Oيعلن وجياهر باحرتام الزهراءP
األمر الذي ساهم يف إعادة اعتبار املرأة يف ذلك
الوقت ،وكان له األثر يف هتذيب الياة اإلنسانية،
فبعد مبدأ وأد البنات وإهانة كرامة الزوجة واألم
واألخت ،قامت األرسة عىل القواعد اإلسالمية
الصحيحة املتينة ،فصارت بالفعل َلبِنَة أساسية يف
جدار املجتمع ،وحمل السكينة والدفء وتوفري
واالستقرار والطمأنينة جلميع أفرادها ،فقد
تغريت مجيع القيم املعنوية لإلنسان.
ّ
كان النبي Oمدرك ًا للجانب السلوكي يف
الرتبية ،فربز احرتامه البالغ للزوجة  -السيدة
خدجية  -Pوالبنت -السيدة الزهراء -Pففي
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الديث( :وكانت إذا دخلت عليه الزهراء أخذ
بيدها فقبلها وأجلسها يف جملسه ،وكان إذا دخل
عليها قبلته وأخذت بيده فأجلسته يف مكاهنا)
األربيل ،كشف الغمة:ج ،2ص ،80وقد ساهم هذا االحرتام
يف صياغة شخصيتها املباركة بشكل كامل،
ومن جانبها كانت الزهراء Pتتمثل صفات
وجتسد اخللق اإلسالمي الرفيع
الرسول ،O
ّ
يف مجيع حياهتا ،فيمكن اعتبار والدهتا  Pعام ً
ال
وأدا ًة ف ّعالة استعملها النبي  Oيف منهج التغيري
بالنسبة للجانب االجتامعي ،وتبديل مفرداته
يف حياة املرأة ،فقد أثرى  Oالبيت اإلسالمي
باملفاهيم العالية التي جتعل من املرأة مركز ًا أساس ًا
للرتبية والتنمية االجتامعية.
ّ
إن شخصية االنسان املعنوية والفكرية واملادية

تتقوم بركائز مهمة تعمل عىل رسم املعامل
التي حتدد نوع تلك الشخصية ،وقد تع ّلمت
الزهراء  Pتلك األسس والركائز من أبيها ،N
ّ
يتحىل به من الصفات وامللكات العظيمة،
ملا
ولكون مجيع ركائز الشخصية اإلنسانية الروحية
واألخالقية هي مقتىض تربيته وبيئته وملكاته
الفكرية التي نبتت فيها زهرة األخالق والقيم التي
جتسدت يف شخصية الصدّ يقة  Pيف بيت النبوة

حتت لواء التوحيد وراية األخالق الكريمة ،ذاك
هو بيت النبي Nالذي قال عنه أمري املؤمنني  Qيف
خطبته ( :و َمل َجيمع بي ٌت و ِ
احدٌ َي ْو َم ِئ ٍذ ِيف ْ ِ
اإل ْس َال ِم
َ ْ ْ َ ْ َْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ُور
َغ ْ َري َر ُسول اهللَ Oو َخد َ
جي َة َو َأنَا َثال ُث ُه َام َأ َرى ن َ
ِ
ِ
يح النُّ ُب َّوة) رشح هنج البالغة،
الر َسا َلة َو َأ ُش ُّم ِر َ
ا ْل َو ْح ِي َو ِّ

ابن ميثم البحراين :ج 1ص ،77فكيف لبيت أن يكون
(وإِن َ
َّك
عامده النبي  Nالذي وصفه تعاىل بقولهَ :
َل َع َىل ُخ ُل ٍق َعظِي ٍم) القلم ،4:ذلك النبي الصادق
األمني حيث ال صدق وال أمانة يف اجلاهلية ،ذلك
النبي الذي رشح اهلل تعاىل صدره بالوحي والقرآن
وأهبى أنوار املحبة واللطف والكرامة.
ووفق هذه املعطيات فإن املرأة إذا أرادت أن
تتخذ من سيدة النساء العاملني  Qمثاال ونموذجا
هلا ،فينبغي هلا متابعة تأريخ هذه الشخصية،
وقدراهتا يف مواجهة الياة ،السيام ما يتعلق بالظلم
الكبري بعد رحيل أرشف األنبياء نبينا حممد ،O
وانقالب السلطة عىل الدين والناس ،وتنكّرها
النبوة الذي متثله هذه املرأة العمالقة
لقوق بيت ّ
يف تأريخ اإلنسانية عامة ،فهي متثل نموذج ًا فريد ًا
مل ولن يوجد هلا مثيل ،وكل امرأة تقتدي بام أمكن
من مفردات حياهتا ،تكون قد حققت الشخصية
املستقيمة للمرأة ،الشخصية القادرة عىل فهم حياة

املرأة ودورها يف هذا العامل السيام يف زمن العوملة
الغربية الذي كان التالعب بركائز شخصية املرأة
أحد أبرز ما هدف إليه أدعياؤها.
فعىل كل امرأة سليمة الفكر أن تنطلق من قاعدة

رصينة ،فحياة ودور املرأة ليس بالقضية السهلة،
إنام هي قضية مصريية تتعلق بالنهج الرتبوي
وآثاره املستقبلية وبقدرة املرأة عىل التعامل مع

عدو ًا،
حميطها الذي حيوي فكر ًا صديق ًا وآخر
ّ
واملرأة الفاطمية عليها مسؤوليات جسيمة ،تتوزع

بني الفاظ عىل كرامتها وعفتها وبني التوجيه
والرتبية سواء كانت عىل مستوى النشاط األرسي

أو البناء االجتامعي ،أما الشق الثاين فيتعلق بدور
املرأة الفاطمية بالقضاء عىل الفساد بكل أنواعه،

وكل امرأة من موقعها العميل والوظيفي ،فاذا

كانت ادارية يمكنها رصد الفساد ،او معلمة
يمكنها مكافحة العنف ضد الطلبة ،او يف اي
جمال من جماالت الياة ،من املهم ان تكون املرأة

الفاطمية فاعلة يف مجيع املجالت بثقة وارصار مع
االلتزام بالضوابط والقواعد واملبادئ املتعارفة

التي وضعها االسالم محاية للمرأة وللمجتمع يف

الوقت نفسه.
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عقيدتي

عقيدتنـــــا فـــــــــــ
أبسط مفهوم للتقية أهنا أدب قرآين أ ّدبنا

يتكتَّم عليه وخيفيه ليتّقي ذلك اخلطر ،وهذا أمر

تقتضيه فطرة العقول ،ومن الغريب جدّ ًا ان

اهلل به للحفاظ عىل طريقة حياة منضبطة تتالءم
مع الطبيعة اإلنسانية قال اهلل تعاىل( :ال يت ِ
َّخ ُذ
َ
ون ا ُمل ِ
ا ُمل ِ
ُون الكَافِ ِرين َأولِياء ِمن د ِ
ؤمن َ
ني َو َمن
ؤمنِ َ
ُ
َ َ َ
ٍ
ِ
يشء إِالَّ َأ ْن َت َّت ُقوا
يس ِم َن اهللِ ِيف
َي ْف َع ُل َذل َك َف َل َ
ِمن ُْهم ُت َقاةً) آل عمران 28 :وقوله تعاىل( :إِالَّ َم ْن ُأك ِْر َه

يف الرشيعة اإلسالمية وهو ليس حك ًام ثابت ًا فقد

عامر بن يارس Gالذي التجأ إىل التظاهر بالكفر

جتب أو جتوز ،وقد جيوز أو جيب خالفها يف بعض

َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َم ِئ ٌّن بِ ِ
اإل َيام ِن) وقد نزلت هذه اآلية يف

خوفا من أعداء اإلسالم ،وهذا األدب القرآين

يقوم عىل ترك ّ
كل فعل أو قول يؤدي إىل إراقة
الدماء ،أو تشويه املعتقد ،أو إجياد الفرقة والعداء

بني الناس ،فيتقي املسلم كل ما يؤدي إىل
االختالف والتنازع عىل نحو الفرد أو اجلامعة.

ينكرها عاقل ،أو يشنّع هبا عىل طائفة أو مذهب
واجلميع يعملون هبا شعروا بذلك أو مل يشعروا.

ومن جانب آخر فإن التقية موضوع له حكم

يتغري حسب األحوال والزمان واملكان ،فهي قد

األحوال كام إذا كان يف إظهار الق والتظاهر به
نرصة للدين وخدمة لإلسالم ،وجهاد يف سبيله،

فإنه عند ذلك يستهان باألموال وال تعز النفوس.

وقد حترم التقية كام يف األعامل التي تستوجب

قتل النفوس املحرتمة أو رواج ًا للباطل ،أو

والتقية قبل كل يشء أمر عقالئي ال يتخ ّلف

فساد ًا يف الدين ،أو رضر ًا بالغ ًا عىل املسلمني

باخلطر عىل نفسه أو ماله يف عمل أو قول فإنه

وعليه فإنه ليس معنى التقية عند اإلمامية أهنا

يف أي فرد أو مجاعةّ ،
فكل انسان عندما يشعر
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بإضالهلم أو إفشاء الظلم واجلور فيهم.

التقيــة
ــــــــــــــــي
ّ
جتعل منهم مجعية رس ّية لغاية اهلدم والتخريب،

ِ

يم) .الكايف ،الشيخ الكليني :ج  ،2ص 218
ك ََأ َّن ُه َو ِ ٌّل َمح ٌ

يصورها بعض أعدائهم غري
كام يريد أن
ّ

وعن أيب عبد اهلل الصادق  Qأنه قال :سمعت

يكلفون أنفسهم َف ْه َم الرأي الصحيح عندنا.

أحب إل من التقية ،يا حبيب إنه من كانت له

املتورعني يف إدراك األمور عىل وجهها ،وال
كام أنه ليس معناها أهنا جتعل الدين وأحكامه

رسا من األرسار ال جيوز أن يذاع ملن ال
يدين به ،كيف وكتب اإلمامية ومؤلفاهتم

فيام خيص الفقه واألحكام ومباحث الكالم
واملعتقدات قد مألت اخلافقني وجتاوزت

الد الذي ينتظر من أية أمة تدين بدينها.

أحاديث العرتة الطاهرة يف التقية:

روي عن أيب عبد اهلل الصادق  Qيف قول اهلل
الس ِّي َئ ُة)
عز وجلَ :
ال َسنَ ُة َوال َّ
(وال ت َْست َِوي ْ َ

قال :السنة :التقية والسيئة :االذاعة ،وقوله عز
ِ ِ
الس ِّي َئ َة) قال :التي
وجل( :ا ْد َف ْع بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن َّ
هي أحسن التقيةَ ( ،فإِ َذا ا َّل ِذي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه عَدَ َاو ٌة

أيب يقول( :ال واهلل ما عىل وجه االرض يشء
تقية رفعه اهلل ،يا حبيب من مل تكن له تقية وضعه
اهلل ،يا حبيب إن الناس إنام هم يف هدنة فلو قد

كان ذلك كان هذا) الكايف ،الشيخ الكليني :ج  ،2ص 217

وسئل إمامنا الصادق Qعن قول اهلل عز وجل:
ُ
(إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقاك ُْم) قال( :أعلمكم

بالتقية) .االعتقادات يف دين اإلمامية ،الشيخ الصدوق :ص 108

وقيل لإلمام الصادق  :Qيا بن رسول

اهلل ،إنا نرى يف املسجد رجال ُيعلن بسب

سميهم .فقال( :ما له لعنه اهلل
أعدائكم و ُي ّ
عرض بنا) .وقال اهلل تعاىل( :الَ ت َُس ُّبو ْا ا َّل ِذي َن
ُي ّ
ون ِمن د ِ
َيدْ ُع َ
ون اهللِ َف َي ُس ُّبو ْا اهللِ عَدْ ًوا بِ َغ ْ ِري
ُ

ِع ْل ٍم)

االعتقادات يف دين اإلمامية ،الشيخ الصدوق :ص 107
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نحن نقص عليك

اإلنفاق في سبيل اهلل

قـال تعاىل(:إِنَّـا ب َلونَاهـم كَـام ب َلونَـا َأصحـاب ْ ِ
ـموا َل َي ْ ِ
ـني َو َال َي ْسـ َت ْثن َ
ـاف
ُون َف َط َ
رص ُمن ََّهـا ُم ْصبِ ِح َ
َ ْ ُ ْ َ َ ْ
اجلنَّـة إِ ْذ َأ ْق َس ُ
ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت ك َّ ِ
ـم ن َِائ ُم َ
ـف ِمـ ْن َر ِّب َ
ـني َأن ا ْغـدُ وا َع َ
ُـم
َع َل ْي َهـا َط ِائ ٌ
ـون َف َأ ْص َب َح ْ
َالرصيـ ِم َف َتنَـا َد ْوا ُم ْصبِح َ
ُـم إ ْن ُكنْت ْ
ـىل َح ْرثك ْ
ـك َو ُه ْ
ـىل حـر ٍد َق ِ
ُـون َأ ْن َال يدْ ُخ َلنَّهـا ا ْليـوم َع َليكُـم ِمس ِ
َص ِ
َخا َفت َ
ـم َيت َ
اد ِريـ َن َف َل َّـام َر َأ ْو َهـا
ـك ٌ
ار ِم َ
َ
ني َو َغـدَ ْوا َع َ َ ْ
َ َ ْ َ ْ ْ ْ
ـني َفا ْن َط َل ُقـوا َو ُه ْ
ـون َق َ
ون َقا ُلـوا ُسـ ْب َح َ
ـو َال ت َُسـ ِّب ُح َ
ـون َب ْـل ن َْحـ ُن َحم ْ ُرو ُم َ
َقا ُلـوا إِنَّـا َل َضا ُّل َ
ان َر ِّبنَـا إِنَّـا ُكنَّـا
ُـم َل ْ
ـال َأ ْو َسـ ُط ُه ْم َأ َمل ْ َأ ُق ْـل َلك ْ
ِ
ـون َقا ُلـوا يـا وي َلنَـا إِنَّـا ُكنَّـا َط ِ
ـىل َب ْع ٍ
ـض َيت ََال َو ُم َ
ـم َع َ
ـريا ِمن َْهـا
اغ َ
َظاملِ َ
َ َْ
ـني َف َأ ْق َب َـل َب ْع ُض ُه ْ
ـني َع َسـى َر ُّبنَـا َأ ْن ُي ْبد َلنَـا َخ ْ ً
ِ ِ
إِنَّـا إِ َىل ربنَـا ر ِ
ـو كَانُـوا َي ْع َل ُم َ
اب َو َل َع َ
ـك ا ْل َع َ
اغ ُب َ
ـون ك ََذلِ َ
ـون) .اآليـات  33 - 17سـورة القلـم.
ْـرب َل ْ
ـذ ُ
ـذ ُ
اب ْاآلخ َـرة َأك َ ُ
َ ِّ َ

القصة:

اآليـة الكريمـة تتحـدث عـن مجاعـة مـن األغنيـاء كان أبوهـم صاحـب ثـروة وكان ممـن ُينفـق عـىل الفقـراء وملا
تُـويف أبوهـم وكانـوا ِمـن أصحـاب النفـوس املريضة ،اجتمعـوا وتآمـروا عـىل أن يمنعوا الفقـراء مما لدهيـم وعزموا

عـىل ذلـك دون أن يقولـوا إن شـاء اهلل واسـتفاقوا يف الصبـاح الباكر وذهبـوا إىل جنتهم (بسـتاهنم) ولكنهـم فوجئوا
ّ
بـأن اجلنّـة أصبحـت كاألرض املحروقـة ،فـال شـجر وال ثمـر ،وهنا انتبهـوا إىل مـا كانوا عليـه ِمن الظلـم والطغيان
وأعلنـوا عـن ندمهـم وتوبتهم.

الدروس ا ُملستفادة ِمن هذه القصة:

االسـتئثار بالنعـم مـن البـالءّ ،
ألن اإلنسـان مفطور عىل حب املـال وحب هذه الدّ نيـا وما يتعلق هبـا ،وحب املال

والسـعي يف سـبيل حتصيلـه ال بـأس بـه ،إذا كان عـىل حد االعتـدال مع إخـراج حقه ،كام حكـى القـرآن الكريم عن
والـد أصحـاب هـذه اجلنّـة الـذي كان ُيعطي الفقراء ِمـن هذه اجلنّـة ،مع الذر من االسـتغراق يف حب املـال والذي
ُخيـرج اإلنسـان إىل الطغيـان والبخل ،وقد جـاء يف الروايات الواردة عـن أهل البيت ّ ،K
إن مـن الرضوري أن جيعل

قطف مـن ثامر البسـاتني وحصاد الـزرع وهذا ما ُيعـرف بعنوان
صاحـب الـرزق نصيبـا للمحتاجني الارضيـن مما ُي ُ
ِ
ِ
(وآتُوا َح َّقـ ُه َي ْو َم َح َصـاده) االنعـامّ ،141:
فإن الق غري حـق الزكاة ،وما
حـق الصـاد وهو ُمقتبـس من اآلية الكريمـة َ
ُيعطـى للمحتاجـني الارضيـن منـه أثناء قطف الثـامر أو حصاد الـزرع غري حمدود بحـد معني ،ولك ّن حـب املال قد

خيـرج عـن حدّ االعتدال إىل حـدّ اإلفراط ،فيخرج اإلنسـان عنه إىل الظلـم وذلك بظلم أصحاب الـق حقهم ،ولذا

كان الغنـى مـن اإلبتـالآت اإلالهيـة التـي إن صـرب عليهـا اإلنسـان أمكنـه النجاة ،وصـربه عىل الغنـى إنّام هـو بأداء
ِ
ِ
ِ
ِ
ح ُرو ِم) املعـارج25 - 24 :
لسـائ ِل َوا َْمل ْ
القـوق املاليـة الواجبة عليـه وقد قال اهلل تعـاىل َ
ـم َح ٌّق َم ْع ُلو ٌم ،ل َّ
(وا َّلذي َن ِيف َأ ْم َواهل ْ
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عادات األكل

تتميـز العديـد مـن دول العـامل بـأكالت معينـة تنفـرد فيهـا عـن غريهـا ،فتوجـد بعاملنـا املتعـدد
الثقافـات والعـادات غرائـب وعجائـب ،ومـن ضمنهـا غرائـب الطعام ،فـكل بلد ختتلـف ثقافته
عـن اآلخـر بحسـب تراثـه الشـعبي وعادتـه العرفيـة والدينيـة ،وتبعـا لذلـك تشـتهر فيـه بعـض
األكالت عـن غريهـا ،فتوجـد أكالت غريبـة ومقـززة بالنسـبة لنـا نحـن املسـلمون ،بـل وحمرمـة
بحسـب تعاليـم ديننـا النيـف يف أحيان كثـرية ،ومن ضمـن هـذه األكالت أكلة (البالـوت) وهو
اسـم يطلـق عـىل بيض الدجـاج وفيه جنني غـري مكتمل ،ويـؤكل بامللعقـة وهو ينء ،وتشـتهر هذه
الوجبـة يف ٍ
كل مـن فيتنـام و الفلبـني و كامبوديـا ،وتعتـرب مـن األكالت الشـعبية يف تلـك الدول.
ومـن غرائـب األكالت أيضـا وجبـة الـ(كيـف يـاك) وهي أكلـة غريبة جـدا ،وطريقـة إعدادها
تتمثـل يف إحضار عـددا من طيـور (األوج) املوجودة يف االسـكيمو ،وتفريغ (فقمة) من أحشـائها
الداخليـة وملؤهـا بتلك الطيـور وخياطتها بعـد ذلك ،وتُدفن هـذه الفقمة يف األرض ملدة سـنة أو
شـهرا ،وبعـد أخراجها مـن األرض تفتـح الفقمة وتـؤكل الطيور مبارشة بريشـها.
18
ً
ومـن غرائـب األكالت أيضـا( ،بيض األوالد العـذارى) والذي يـؤكل يف الصني بشـعبية كبرية
فيتـم سـلق البيض طـوال اليـوم يف بـول األوالد الصغـار الذين تقـل أعامرهم عن عرش سـنوات،
وهـى أكلـة موسـمية يتناوهلـا الصينيـون يف الربيـع ،وال بـدّ مـن تكسـري قـرشة البيـض ىف أثنـاء
عمليـة السـلق كـى يتشـبع البيـض بالبـول ،وأمـا أكلـة الـ(كوتى بـاى) اهلنديـة املكونة مـن جنني
املاعـز ،إذ تُـرتك املاعـز اىل مـا قبـل الـوالدة مبارشة ،ثـم تشـوى واجلنـني بداخلها ،وبعدهـا يؤكل
املاعـز مـع اجلنـني ،ويمكـن إخـراج اجلنني مـن بطـن األم قبل اإلعـداد ويـؤكل كام هـو ،وكذلك
أكلـة (األخطبـوط املغطـى بالسمسـم) وهـو عبـارة عـن اخطبـوط حـي غـري مطبوخ مضـاف له
السمسـم ،وهـو مـن األكالت املشـهورة يف الصني أيضـا ،وأما القوارض املشـوية كالفـأر واجلرذ،
فيشـتهر أكلهـا يف أمريـكا الالتينيـة وباألخص يف منطقـة األندير والبـريو ،ويف بوليفيـا وكولومبيا،
ومـن غرائـب األكالت و أخطرهـا (الينفـوخ اليابـاين) وهو طبق يعد من سـمك (البخاخ السـام)
ويسـمح للطهـاة املحرتفـني فقط بتحضـريه ،ألنه يمثل خطـرا عىل متناوله بـام فيه من ُسـم ،وتُقدم
هـذا األكلـة يف العديـد من دول العـامل ويف اغىل وافخـم املطاعم ،وأمـا تناول الـرشات كوجبات
غذائيـة ،فالعديـد مـن دول العـامل كالصـني و تايـوان و تايالنـد تـأكل الـرشات كالرصصـار
واخلنفسـاء والزنبـور والذبـاب الربغـوث والبعـوض والقـراد ،ومـن املأكـوالت اىل املرشوبـات
فيشـتهر رشب (قهـوة العاج األسـود) يف تايالنـد ،وهي عبارة عن نـوع من حبوب القهـوة العربية
يتناوهلـا الفيـل ،وبعـد خروجها مـع فضالته ،جتفـف وتطحن ويتـم حتضريها ورشهبـا ،وقد يصل
دوالرا أمريك ًّيا.
ثمـن الكيلو منهـا مـا يقـارب 650
ً
وممـا تقـدم نـرى أن كثـريا مـن األكالت ال سـيام املذكـورة منهـا حمـرم أكلها رشعـا ،بالنسـبة لنا
نحـن املسـلمون ،فتعاليـم اإلسـالم تأمـر بـرضس قاطـع عـدم تنـاول هكـذا أكالتِ ،
ومل َ يضـع
اإلنسـان نفسـه يف هـذه الزاويـة الضيقـة وتنـاول هذه األنـواع املقـززة بوجـود ما لذ وطـاب ،قال
ِ
تعـاىل( :ور َز َقك ِ
ُـم ت َْشـك ُُر َ
ون)(األنفال  ،)26فأهتـم اإلسـالم بصحة وسـالمة
ُـم مـ َن ال َّط ِّي َبـات َل َع َّلك ْ
ْ
ََ
اإلنسـان واالبتعـاد عـن هـذه األنـواع ،وعـدم تناوهلـا ملـا فيهـا مـن مضـار وإن مل يكـن ظاهـرا يف
القريـب العاجـل ،فرفـع مـن شـأنه ،وسـام بـه عـن سـائر اليوانـات يف تدنيها.
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عناقيد

كانـت تلـك هـي المـرة األولـى التـي يشـعر فيهـا زيـد أنّـه يدخل فـي منطقـة خطرة ،حيـث وجـد نفسـه يتك ّلم
فـي أمـور لـم يسـبق لـه أن يدخـل فيهـا ،وكان من عادتـه أن يك ّلـم والدتـه عـن كل همومه لكنـه هذه المرأة يشـعر
باإلحـراج والخجل.
ولمـا كان زيـد ليس له سـوى والدته بعد وفاة والده فهـو يعلم أن مصيره مرتبط بها وقد أجهدت نفسـها في تربيته
ّ
سـنوات طويلـة ولم تكن تشـتكي من قسـوة األيام خصوص ًا وأنهـا تقوم بتربيـة اطفالها الذين أصبحـوا اآلن رجاالً
منـذ فقـدان زوجهـا من خالل القيـام بخياطة المالبس النسـائية ولم يشـعر أحد مـن أوالدها يوما انـه يفتقد لألب.
وكان زيـد أصغـر األبنـاء ألن االبـن األكبـر قـد تـزوج وخرج فـي بيت مسـتقل ،وامـا االبن األوسـط فقد دخل
الجامعـة منـذ سـنتين فـي محافظـة أخـرى وبقي زيـد مع أمـه ألنه دخـل الجامعـة منذ أشـهر قليلة.
تعود زيد علـى أن يقضي وقتـه مع األشـخاص الذين يعرفهـم من أيام
ولمـا كانـت الجامعـة مكانـ ًا جديد ًا عليـه ّ
ّ
الدراسـة اإلعداديـة ألن والدتـه كانت تحـرص على أن يكـون اصدقاؤه من األشـخاص المؤمنين.
واليـوم يحـاول زيـد أن يصـارح والدتـه التـي يح ّبها كثيـرا بأنه وقـع في مشـكلة كبيرة حيـث يشـعر اآلن بتأنيب
الضميـر ألنه دخل فـي مجموعة من المجاميع الخاصـة بالتواصل االجتماعي وحصل بينـه وبين إحدى االخوات
كالم شـعر أنـه قـد تجاوز فيه حـدوده مع أنه لـم يبدأ الحديث معهـا وال بادر الى ذلـك ،لكنه أبدى رأيـه في احدى
القضايـا وتعجـب مـن دخـول احـدى البنـات علـى صفحتـه وكالمها معـه على الخـاص معترضـة على أفـكاره.
عودتـه علـى الصراحـة في الـكالم حتى
كان زيـد ينتظـر الوقـت المناسـب ليفتـح الموضـوع مـع والدتـه التـي ّ
عـن خصوصياتـه ،فقـد كانت تع ّلمـه حتى أحكامه الشـرعية بإرشـاده مباشـرة أو بإعطائـه كتاب يتعلم منـه وظيفته
الشـرعية وبقيـت تتابـع أوضاعـه وحاجاتـه حتى أصبـح اآلن ناضجـ ًا وطالبـ ًا في كلية الهندسـة.
وعندمـا انتهـت والدتـه مـن الصـالة جـاء وجلـس بقربهـا وأخذ يسـتجمع شـجاعته وبـدأ بالـكالم قائـال :انني
ِ
اليـك فـي امـر مهـم وأحتاج فيـه الى االرشـاد.
كنـت انتظـر الفرصـة المناسـبة ألتحـدث
قالت االم :وما هو األمر الذي يشغل بالك؟
قـال زيـد :إنني أتكلم في مجموعـة عامة وكنت أعرض فيها مـا تعلمته منك من أفكار خالل السـنوات الماضية.
قالت االم :وما هي المشكلة في تلك األفكار فهي أفكار شرعية ومأخوذة من القران والسنة.
أفـرط في ذلك
تابـع زيـد قائـال :كالمـك صحيـح ،وأنا علـى يقين مـن كل هذا ومؤمـن به بـكل جوارحي ولـ ْن ّ
أبـد ًا لكـن األمـر ليـس مرتبط ًا بـي وإنّما حصـل أمر غيـر متوقع.
قالت االم :وماذا حدث حتى جعلك تطلب مني التدخل؟
قـال زيد :عندمـا كنت أتحدّ ث مع األصدقـاء في قضية العالقـة االجتماعية بين الرجل والمـرأة طرحت افكاري
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بـكل صراحـة وكان يوجـد بعض األخوة من المعارضين كما كان يوجد عدد مـن المؤيدين وكان هذا أمر طبيعي
وقي ِم ِ
ِ
ّ
كنت أطرح مـا عندي من
ـه األخالقية وأنـا ُ
فـكل واحـد مـن الموجودين يتحدّ ث حسـب أفـكاره اإلجتماعية َ
ِ
وكانت تسـالني عن
دخلـت على صفحتي إحـدى البنات فـي الجامعة
أفـكار تع ّلمتُهـا منـك طوال حياتـي ،وفجأة
ْ
ْ
كنت محرج ًا مـن الحديث معهـا ووعدْ تها بـأن آتيها بجواب
تلـك العالقـات االجتماعيـة وحكم الشـرع فيها وأنـا ُ
وشـعرت من خـالل كالمهـا أنها ال تعـرف الجـواب وأنهـا تريد أن
كالمهـا بشـرط أن تعطينـي فرصـة للمراجعـة
ُ
صحـة األفـكار التـي يتداولهـا الشـباب فـي الجامعة حـول حـدود تلـك العالقة بيـن الرجـل والمرأة.
تتأكّـد مـن ّ
تكلمـت معهـا فـي هـذه األمـور أم َ
وقفـت مـن البداية
أنـك
ـت األم ابنهـا قائلـة :وهـل
وفـي هـذه اللحظـة قاط َع ْ
َ
َ
وطلبـت المهلة؟
َ
عرفتْني بنفسـها وأنهـا زميلتي في الجامعة وفي نفس
كنت حائر ًا  ،كيف
قـال زيـدُ :
أتصرف معها خصوص ًا بعد أن ّ
ّ
ِ
أستشـيرك في األمر قبل أن أجيبهـا عن كالمها.
طلبت منها فرصـ ًة للمراجعة حتى
القسـم الـذي أدرس فيه؛ ولهـذا
ُ
أن تعرف ّ
عليـك ْ
َ
أن التواصـل مع المرأة
مـرة واحدة،
قالـت األم :خيـر ًا
َ
خيـر من الخطأ ّ
مرتين ٌ
فعلـت ،فإن السـؤال ّ
ليـس مأمونـ ًا في هـذا الزمن خصوصـ ًا مع هذا التواصـل الـذي ال ي ّطلع عليه أحـد غير الله.
قال زيد :وما هو الحل الشرعي لمثل هذا التواصل حتى يكون مأمون ًا ومشروع ًا؟
قالت األم :يجب أن يكون المع ّلم من جنس المتع ّلم حتى يكون التعليم آمن ًا ومشروع ًا حتى على المستوى البعيد
قال زيد :والحل كيف يمكنني اقناعها بكالمي إذا كان حديثي معها ليس مأمونا على المستوى البعيد؟
ر ّدت األم قائلـة :أنـت مخ ّيـر فـي هـذه الحالة بيـن أن تجمع بينـي وبينها حتـى أك ّلمها مباشـرة او تتّصـل بها وأنا
أتحـدث إليهـا مـن أجـل إقناعهـا بما تريـد وأمـا ْ
أن تتواصل معها مباشـرة وهو أمـر غير مأمـون اال في حالـة نادرة
وأنـت تعلـم ّ
تطـور الحديث الى مسـتوى
إن العاقـل ال يعتمـد علـى النـوادر خصوصـ ًا مـع شـعوره بالخوف مـن ّ
أكثر تفصيـ ً
ال وخطورةً.
قال زيد :ماذا عن عالقاتنا أثناء الدراسة؟ هل يجب أن تخضع لنفس المقياس؟
قالت االم :نعم نفس األمر يجري في كل تواصل بين الجنسين.
اسـتمع زيـد لحديـث والدتـه بصمت ،وهو يعلـم أنها تريد لـه الخير وعقـد العزم علـى أن يعود في اليـوم التالي
ليط ّبـق مـا قالته والدتـه حتى تنتهي حالـة الحيرة وتأنيـب الضمير.
وعـاد الـى حياتـه مع أمـه واضح ًا ال يريد شـيئ ًا إال وتكـون معه فـي ّ
وتطورت عالقـة والدته
كل خطوة يخطوهـا
ّ
بالبنـت التـي ك ّلمتْـه حتـى تفاجـأ بأ ّمه تطلـب منه االسـتعداد للـزواج منها ،وفعـال تح ّقق هـذا الـزواج بفضل هذه
األم الواعيـة لدورهـا في حمايـة أوالدها.
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أي بني

بسم اهلل الرمحن الرحيم
المد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل ٍ
حممد وآله الطاهرين......
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته......
أ ّما بعد فإنّني أويص الشباب األعزاء -الذين يعنيني من أمرهم ما يعنيني من أمر نفيس وأهيل  -بثامن وصايا هي
متام السعادة يف هذه الياة وما بعدها ،وهي خالصة رسائل اهلل سبحانه إىل خلقه وعظة الكامء والصالني من عباده،
وما أفضت إليه جتاريب وانتهى إليه علمي:

نصيحة إىل طالب العلم اجلامعي واألساتذة

ختصصهم مما انبثق يف سائر املراكز
((وليهتم طالّب العلم اجلامعي واألساتذة فيه باإلحاطة بام يتع ّلق بمجال ّ
وخاصة علم الطب حتّى يكون علمهم ومعاجلتهم ملا يبارشونه يف املستوى املعارص يف جماله ،بل عليهم أن
العلمية
ّ
هيتموا بتطوير العلوم من خالل املقاالت العلمية النافعة واالكتشافات الرائدة ،ولينافسوا املراكز العلمية األخرى
ّ
جمرد تالمذة لغريهم يف تع ّلمها ومستهلكني لآلالت واألدوات التي
باإلمكانات املتاحة ،وليأنفوا من أن يكونوا ّ
رواد ًا فيها وقاد ًة هلا يف أزمنة
يصنعوهنا ،بل يسامهوا مسامهة ف ّعالة يف صناعة العلم وتوليده وإنتاجه ،كام كان آباؤهم ّ
سابقة ،وليست أمة أوىل من أمة بذلك ،وعليكم برعاية القابل ّيات املتم ّيزة بني الناشئني والشباب ممّن يمتاز بالنبوغ
التفوق والذكاء حتّى إذا كان من الطبقات الضعيفة وأعينوهم مثل إعانتكم ألبنائكم حتّى يبلغوا املبالغ
ويبدو عليه ّ
العالية يف العلم النافع ،فيكتب لكم مثل نتاج عملهم وينتفع به جمتمعكم وخلفكم)).
إن من أهم مقومات العملية التعليمية هي الشعور بالقدرة عىل التعلم وهذا يتطلب االحاطة باملادة العلمية من
الطرفني املعلم واملتعلمّ ،
فإن اإلملام باملادة يدفع إىل الثقة بالنفس واالقبال واالندفاع بحامس ونشاط ،كام أن إملام املعلم
أو املدرس بامدته ينبغي أال يقترص عىل قدر حمدد بمنهج املادة ،بل من الرضوري االحاطة الواسعة والعميقة بتطور تلك
املادة واالطالع عىل أحدث املراجع واملصادر العلمية ألجل مواكبة الطرق واألساليب املتطورة يف جمال التدريس.
إن اإلحاطة باملادة العلمية ومتابعة تطورها هي أساس مهم من أسس نجاح العملية التعليمية ،كام أن نوع التطوير
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يعتمد عىل نوع املادة أوالً وعىل املدرس نفسه ثاني ًا وما يمتلك من مؤهالت وقدرات شخصية.
ويشري سامحة السيد إىل ّ
أن املنافسة رضورة لنجاح العمل ،ولكن لتكون مفيدة جيب ان تكون اجيابية ختلق مناخ
تتحول املنافسة اىل السلبية
من التعاون وروح اجلامعة ،مع التباري يف اإلجادة لتحقيق أهداف املنشأة .لكن عندما
ّ
والرصاعات بني االفراد تصبح خطر ًا عىل املنشأة ونجاحها.
وال يستسلم املتع ّلم لوسوسة الشيطان فيشعر بالذل امام مع ّلمه يف موقف من املواقفّ ،
فإن أمري املؤمنني  Qيقول:
(ليس من أخالق املؤمن التم ّلق إالّ يف طلب العلم) كنز العامل ،املتقي اهلندي:ج  ،10ص .256

دور املعلم يف رعاية الطالب املوهوبني

االهتامم باملوهوبني والنابغني هو طريق واضح وسهل لضامن املستقبل العلمي للمجتمع ،و ُيعترب املعلم عمود
تعليمي سليم وعليه االعتامد  -بعد اهلل سبحانه وتعاىل -يف حتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية.
اخليمة يف أي بناء
ّ
وتربية املتعلمني وتنمية قدراهتم ومواهبهم وتنوير عقوهلم يف مواجهة األفكار اهلدامة واملبادئ املشبوهة وغريها من
املسئوليات التي البدّ للمعلمني القيام هبا.
توجد عدة اقرتاحات للقائمني عىل التعليم يمكن اتباعها يف تدريب املتعلمني عىل التفوق واإلبداع
يعرب عن فكرة جديدة أو تطوير جديد ملوقف معني.
منها :أن يعتمد املعلم نظام املكافأة للمتعلم عندما ّ
ومنها :اختبار أفكار التالميذ بطريقة منتظمة وأال يضطر املتعلم عىل استخدام أسلوب حمدد يف حل املشكالت التي
تواجههم وأن ُيظهر رغبته يف اكتشاف اللول اجلديدة.
ومنها :خلق مواقف تعليمية تستثري اإلبداع عند التالميذ كأن يتحدث عن قيمة األفكار الشجاعة والتي تبدو
متناقضة ،وأن يقدّ م للطالب أسئلة مفتوحة.
ومنها :تشجيع املتعلم عىل االطالع عىل مبتكرات وإبداعات العلامء واألدباء واملبدعني خصوص ًا يف املواد التي
الرية يف التعبري عن قدراهتم وهواياهتم والنشاطات التي يميلون إليها مع توفري
يدرسوهنا وحماولة حماكاهتا ،ومنحهم ّ
اإلمكانات الالزمة واملواد املطلوبة لتنمية مواهبهم.
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القوارير

زينب  Qأسوة وقدوة
عنـد مراجعـة الحوادث والوقائع الكثيرة التي برزت في سـجل التأريخ نجدُ ّ
أن التاريخ ال يعتني باسـ ٍم من األسـماء عبثـ ًا واعتباط ًا ،إال
َ
ْ
سـجل موقف ًا يسـتحق الخلـود والبقاء ،ومن عدالـة التأريخ أنه ال يفرق بيـن الصغير والكبير وبيـن رجل وامرأة
أن
يكـون ذلك االسـم قد ّ
َ
َ
َ
الككانريم
واريرَ في
تُرافِقُ
واهِرٌ
مشـرف ًا نقش ذلك االسـم
الشَّهراألمر إذا
نوع
فالميزان
الحسـن والقبيح
يفـر ُق بين
بـل ال
القعنده هـو ُ
الموقف وعطاءاتُه غايةِ
الموقف حسـن ًا ِّ
ظ ّ
في الصفحة البيضاء المباركة ليكون نور ًا لألجيال القادمة ،وإن كان الموقف سـيئ ًا مخزي ًا كان مكانه صفحة سـوداء و مورد ًا للعنة األيام.
وأنصـع مـا يبـرزه التأريـخ من الكرامـة والعزة والشـموخ إذا اجتمـع الصديق والعـدو على صـدق الموقف وعفة الشـخصية ،وهو ما
ُ
تمثـل بأهـل البيـت  ،Kفمواقـف حياتهم فـي جميع جوانبهـا مضيئة ون ّيرة تسـتفيد منهـا األجيال فـي جميع الثقافـات قديمـ ًا وحديث ًا.
كمـا أنهـم  Kلـم تقتصر مواقفهـم على رجالهم من األئمة  Kوغيرهم وإنما سـجلت النسـاء صفحـات متميزة في تأريخ اإلنسـانية،
فضـ ً
ال عن إيضـاح الصورة الواضحة النقية للمرأة المسـلمة امـام العالم.
وحري بكل امرأة ْ
تتأسـى بهذه المـرأة الخالدة ،وأن
فقـد رفـرف اسـم زينب العقيلة Pراي ًة عالي ًة لكل النسـاء حتى غير المسـلمات
أن ّ
ٌّ
تقتـدي بسـيرتها العظيمة ،خصوص ًا هذه األيام ّ
التحرر والمسـاواة مع الرجـل بطريقة فوضوية،
فإن ما تعيشـه المـرأة اليوم تحت عناوين
ّ
وغيرهـا مـن صيحـات العصـر الحديث دون ضابطـة وميزان ،ما هـو إال َو ْه ٌم كبير وقعت فيه نسـاء هـذا العصر بفعل تلـك األيادي التي
تسـ ّللت بخفـاء مسـتظل ًة ّ
بظل غياب الوعـي الديني ،حيث ضاعـت في هذه الصيحات شـرائح كبيرة من النسـاء ومن أهـم العوامل التي
لعبـت دور ًا فـي ذلـك عدم االقتداء بالمرأة الرمز وترك التأسـي بمن تسـتحق أن تكون أسـوة واسـتبدال هذه الفقرة بقـدوة ال تمت بصلة
للمنهج اإلسالمي العام.
نعـم ..البـد أن نفتـح كتاب السـيدة الحـوراء ونتصفح أبوابـه وفصوله ،فلـو فتحنا صفحـة الصبر على البـالء والرضا بالقضـاء ،نجد
ونظرت اليهـا أبصار الجيش
موقفـ ًا زينبيـ ًا يرتفـع فـي سـماء التأريخ من أرض كربـالء حينما وقفت علـى جثمان أخيهـا االمام العظيـم،
ْ
الغاشـم ،تـرى ماذا تقـول مع هذه الخطـوب المذهلـة التي توالت علـى قلبها؟
انهـا لـم تذهلهـا مثـل تلك الرزايـا التي تهز الجبال الشـامخات ،شـخصت يبصرها إلى السـماء؟ وهي تقـول بإيمان وعقيـدة " :اللهم
تقبـل منـا هـذا القربـان " كلمـة و َّد الجيـش حين سـمعها أن تبتلعه األرض حيث اسـتبان له عظـم ما اقترفوه فـي حق هذا البيـت الطاهر.
ولو فتحنا صفحة السـتر والعفة  -وما أحوجنا إليها اآلن  -تشـرئب األعناق الى أعلى درجة وأرفع مسـتوى تتمناه المرأة المسـلمة فهذا
األئمـة :ص( :435كنت في جوار أميـر المؤمنين Qفي المدينة مـدّ ة مديدة،
يحيـى المازنـي صاحب أميـر المؤمنين  Qيقول في وفيـات ّ
وبالقـرب مـن البيت الذي تسـكنه زينب ابنته ،فال والله ما رأيت لها شـخص ًا ،وال سـمعت لها صوتـ ًا ،وكانت إذا أرادت الخـروج لزيارة
جدّ هـا رسـول الله Oتخرج ليالً ،والحسـن عن يمينها والحسـين عن شـمالها وأمير المؤمنيـن Qأمامها ،فإذا قربت من القبر الشـريف
مرة عن ذلك ،فقال :Qأخشـى أن ينظر أحد إلى شخص ُأختك زينب)
سـبقها أمير المؤمنين Qفأخمد ضوء القناديل ،فسـأله الحسـنّ Q
وفـي صفحـة الدفـاع عن اإلسـالم قـال السـ ّيد الخوئي  Dفـي معجم رجـال الحديـث ج ،24ص 219رقـم( :15659إنّها شـريكة
الـذب عن اإلسـالم والجهاد في سـبيل اللـه ،والدفاع عن شـريعة جدّ ها سـ ّيد المرسـلين ،فتراها فـي الفصاحة
أخيهـا الحسـين  Qفـي
ّ
كأنّهـا تفـرغ عـن لسـان أبيهـا ،وتراهـا فـي الثبـات تنبـئ عن ثبـات أبيهـا ،ال تخضع عنـد الجبـارة ،وال تخشـى غيـر الله سـبحانه تقول
تحركهـا العواصـف ،وال تزيلهـا القواصـف ،فح ّقـ ًا هـي ُأخـت الحسـين  Qوشـريكته فـي سـبيل عقيدته وجهـاده).
ح ّقـ ًا وصدقـ ًا ،ال ّ
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طب وتكنولوجيا

ْس ُ
ه َْل تَغ ِ
ل يَديكَ جَيّدًا؟
ظهــر اليديــن وبيــن األصابــع وتحــت األظافــر لمــدة
هل تعتقد أنك تغسل يديك بطريقة صحيحة؟
وفقــا لدراســة أســكتلندية جديــدة فإنــه حتــى  20ثانيــة ،ثــم شــطف اليديــن تحــت المــاء الجــاري
األطبــاء أنفســهم ال يغســلون أيديهــم بالصابــون وتجفيفهــا.
بشــكل صحيــح تمامـ ًا! وهــو مــا يتســبب فــي انتشــار البطاطس وضغط الدم
وجــدت بحــوث جديــدة أن تنــاول البطاطــس
الجراثيــم المســببة لألمــراض ،شــاهد باحثــون
فــي جامعــة (جالســكو كالدونيــان) فــي اســكتلندا بأنواعهــا قــد يزيــد مــن خطــر ارتفــاع ضغــط الــدم،
تقنيــات غســل اليديــن بيــن مختلــف األطبــاء وفقــا لمــا نشــرته المجلــة الطبيــة البريطانيــة (.)BMJ
قــال باحثــون إن تنــاول أربــع وجبــات أو أكثــر
والممرضيــن مــع قيــاس البكتيريــا علــى أيديهــم
لتحديــد مــا هــو أفضــل نهــج ،لكــن اتضــح أن أســبوعي ًا مــن البطاطــس المقليــة ،أو المســلوقة ،أو
الكثيــر منهــم لــم يكمــل الخطــوات الالزمــة للقضــاء المهروســة يرتبــط بزيــادة مخاطــر ارتفــاع ضغــط الــدم
علــى الجراثيــم ،وفــي الدراســة التــي نشــرتها دوريــة بنســبة  %17لــدى الرجــال والنســاء علــى حــدٍّ ســواء،
( ،)Infection Control & Hospital Epidemiologyويزيــد الخطــر بنســبة  %11لــدى النســاء ،مقارنــة مــع
الحــظ الباحثــون عينــة عشــوائية مــن  42طبيبــا و تنــاول البطاطــس مــرة واحــدة فــي الشــهر ،غيــر أنــه
 78ممرضــة فــي أحــد المستشــفيات التعليميــة فــي لــم يكــن لرقائــق البطاطــس أي تأثيــر علــى الجنســين،
المناطــق الحضريــة ،وعلــى الرغــم مــن وجــود بحســب الدراســة المنشــورة فــي British Medical
ملصــق أمــام كل صنبــور مخصــص للغســيل يحتــوي .Journal
وفــي معــرض تعليقــه علــى هــذه الدراســة،
ســت خطــوات للحــد مــن البكتريــا تــم تحديدهــا من
قبــل منظمــة الصحــة العالميــة ،فــإن  %65مــن األطباء قالــت الدكتــورة (فيكتوريــا تايلــور) كبيــر أخصائــي
والممرضيــن لــم يكملــوا الخطــوات حتــى النهايــة .التغذيــة فــي مؤسســة القلــب البريطانيــة" :هــذا النــوع
فــرك يديــك معــ ًا مــع الصابــون ليســت ســوى مــن الدراســة يمكــن أن يظهــر وجــود عالقــة ،بيــن
الخطــوة األولــى ،فشــطف اليديــن مباشــرة بعــد تنــاول البطاطــس وارتفــاع ضغــط الــدم ،ولكــن ال
هــذه الخطــوة يفــوت فرصــة مهمــة للقضــاء علــى يمكــن أن نخلــص إلــى أن تنــاول البطاطــس يســبب
الجراثيــم ،فوفقــا لتقنيــة الخطــوات الســتة ،مــن ارتفــاع ضغــط الــدم ،ونحــن ال يمكــن أن نفســر
المفتــرض أيضــا فــرك ظهــر اليديــن ،وبيــن األصابع ،ســبب التأثيــرات التــي تالحــظ فــي الدراســة بيــن
وخلفيــة األصابــع ،وحــول اإلبهــام ،ثــم علــى طــول المســتهلكين األعلــى للبطاطــس.
وقــال (تــوم ســاندرز) اســتاذ التغذيــة وعلــم
راحتــي اليديــن.
ووفق ـ ًا لمركــز الســيطرة علــى األمــراض ( )CDCالتغذيــة ،فــي كينجــز كوليــدج فــي لنــدن" :أنــا ال أعتقــد
فــإن غســل اليديــن قبــل األكل والشــرب ،وبعــد أنــه ينبغــي أن تســتخدم هــذه الدراســة لثنــي النــاس
اســتخدام الحمــام هــي أهــم األوقــات لتنظيــف عــن تنــاول البطاطــس ،ففــي المملكــة المتحــدة ،يتــم
األيــدي مــن الجراثيــم ،حيــث يصــاب مــا يقــرب اســتهالك البطاطــس علــى نطــاق أوســع مــن الواليــات
مــن  % 31مــن النــاس باإلســهال ،ومــا بيــن  16المتحــدة األمريكيــة ،وهــي مصــدر مهــم لفيتاميــن C
إلــى  %21بأمــراض الجهــاز التنفســي مثــل نــزالت والبوتاســيوم.
البــرد بســبب انتشــار الجراثيــم ،فيوصــي بفــرك
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مساحة ود
هكذا الصداقة وإال فال...

ُحيكــى أنــه كان هنــاك صاحبــان يمشــيان يف الصحــراء ،ويف أثنــاء ســريمها اختصام،
فصفــع أحدمهــا اآلخــر ،فتـ ّ
ـأمل َ الصاحــب لصفعــة صاحبــه فســكت ،ومل يتكلــم

بــل كتــب عــىل الرمــل( :اليــو َم أعـ ُّـز أصحــايب صفعنــي عــىل وجهــي) ،وواصــال
املســري ،فوجــدا واحــة فقــررا أن يســتحام يف املــاء ،ولكــن الــذي انصفــع وتــأمل
مــن صاحبــه َغـ َـر َق أثنــاء الســباحة ،فأنقــذه صاح ُبــه الــذي صفعــه ،وملــا َأفــاق

مــن ال َغـ َـرق ،ابتســم ثــم قــام ونحــت عــىل الصخــر( :اليــو َم أعـ ُّـز أصحــايب أنقـ َ
ـذ
كتبــت عــىل الرمــل ،لكــن عندمــا
حيــايت) ،فســأله صاحبــه :عندمــا صفعتُــك
َ

لجــر ،فلــامذا؟ فأبتســم وأجابــه:
انقــذت حياتَــك مــن الغــرق
َ
ُ
كتبــت عــىل ا َ

عندمــا جيرحنــا مــن نحــب علينــا أن نكتــب مــا حــدث عــىل الرمــل لتمســحها
ريــاح التســامح والغفــران ،ولكــن عندمــا يعمــل الصديــق شــيئ ًا رائعـ ًا فعلينــا أن

قصة عابد البﺮﺼة

ننحتــه عــىل الصخــر حتــى يبقــى يف ذاكــرة القلــب وال متحــوه الريــاح.

كان يف البرصة عابد حرضته الوفاة ،فجلس أهله يبكون حوله ،فقال هلم أجلسوين :فأجلسوه فأقبل عليهم وقال ألبيه :يا أبت

ما الذي أبكاك؟ قال :يا بنى ذكرت فقدك وانفرادي بعدك ،فالتفت إىل أمه ،وقال :يا أ ّماه ما الذي أبكاك؟ قالت :لتجرعي

مرارة ثكلك ،فالتفت إىل الزوجة ،وقال :ما الذي أبكاك؟ قالت :لفقد برك وحاجتي لغريك ،فالتفت إىل أوالده ،وقال :ما

الذي أبكاكم؟ قالوا :لذل اليتم واهلوان من بعدك ،فعند ذلك نظر إليهم وبكى! فقالوا له :ما يبكيك أنت؟! قال :أبكي ألين
ـيل ،أما فيكم من بكى لطول سفري؟ أما فيكم من بكى لقلة زادي؟ أما فيكم من بكى
رأيت كال منكم يبكى لنفسه وليــس عـ َّ
ملضجعي يف الرتاب؟ أما فيكم من بكى ملا ألقاه من سوء الساب؟ أما فيكم من بكى ملوقفي بني يدي رب األرباب؟ ثم سقط
عىل وجهه فحركوه ،فإذا هو ميت.
َس َفري َبعيدٌ َوزادي َل ْن ُي َب ِّل َغنــي
واملـوت َيط ُل ُبنـي
َو ُق َّويت َض ُع َف ْت
ُ
َول َبقايــا ُذ ٍ
نوب َل ْس ُت َأ ْع َل ُمها

الســر والعـلـن
اهلل يعلمـها يف
ّ

ٌ
طرائف:

ـت كــام تقولــني مــا تـ ِ
ـت ،فقــال :لــو كُنـ ِ
ـركك
ـت ُحســني وبيــايض لعجبـ َ
• تــزوج رجـ ٌـل أعمــى امــرأة ،فقالــت لــه :لــو رأيـ َ
ل ال ُبــرصاء.
ِ
ٍ
َ
ذات يــو ٍم كانــت امــرأ ٌة تســوق أربع ـ َة محــري ،وإذا بشــابني يســريان بجانبهــا ،فقــاال هلــا :هنــارك ســعيدٌ يــا أ َّم المــري!
• َ
ٍ
فأجابتهــام عــىل الفــور وببداهــة :وهناركــم يــا أوالدي.
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