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احملـارم واألجانب

انموذجا للحوار  االسالمي 

الفراغ  وقت  استثمار 

ما أكثر العرب و أقل االعتبار



  أنـا وغـــرائــزي؟

بسم اهلل  الرحمن الرحيم

ــب،  ــا والغض ض ــة، والرِّ ــّب والكراهي ــاعر احل ــل مش ــانية حتم ــذات اإلنس إّن ال
وغريــزة الّطعــام واجلنــس، وحــّب الــذات والتســّلط، وحــّب املــال، والّرغبــة 
يف التفــّوق عــى اآلخريــن. وهــي التــي تدفــع اإلنســان إىل كثــر مــن 
يــرة والســيِّئة؛ كــا تدفعــه إىل فعــل اخلــر واملصلحــة املرشوعــة. األفعــال الرشِّ
ــر يف عواقــب االُمــور، قبــل أن نقــدم   لــذا فــإّن املوقــف الصحيــح هــو أن نفكِّ
ــر أو رش.. ــن خ ــا م ــا وموقفن ــن فعلن ــج ع ــا ينت ــرف م ــل، ونع ــى أي عم ع
ــن  ــارة َم ــن واستش ــة اآلخري ــن جترب ــتفادة م ــًا االس ــد أيض ــن املفي ــا إّن م  ك
نثــق هبــم: األب، االُّم، األخ، األصدقــاء، أســاتذتنا، أصحــاب االختصــاص..
ــب،  ــان الغض ــع اإلنس ــد يدف ــان، فق ك اإلنس ــرِّ ــدة حت ــة عدي ــع انفعالّي  إّن دواف
أو الكراهيــة، أو األنانيــة، إىل ارتــكاب اجلريمــة، أو التــوّرط يف أفعــال ال 
االعتــذار. إىل  االضطــرار  أو  الســيِّئة،  نتائجهــا  مــن  التخّلــص  يســتطيع 
 وقــد يســتويل عــى اإلنســان الوهــم واخليــال، ويتصــّور مشــاريع وآمــال ومهّية، 
لتحقيــق رغبــات نفســّية، الكتســاب املــال أو الّشــهرة أو املوقــع أو غــر ذلــك، 
ــق نفعــًا، بــل يذهــب كّل ذلك ُســدى. فيبــذل جهــدًا ووقتــًا ومــاالً، دون أن حيقِّ
وقــد تدفعــه الشــهوة واإلحســاس بالّلــّذة إىل ارتــكاب أفعــال، وتعــّود ســلوك 
رات والتدخــن واجلنــس املحــّرم... وغــر ذلــك  يــر، كتنــاول املخــدِّ ســيِّئ رشِّ
ممـّـا جيلــب لــه النّدامــة والكــوارث، وال يشــعر بخطئــه إالّ بعــد فــوات األوان.
ر اإلنســان خطــأ وقــع فيــه، كــا  إّن مــن احلكمــة ونضــج الشــخصية أن ال يكــرِّ
أّن مــن احلكمــة والوعــي أن ال يقــع اإلنســان يف أخطــاء غــره.. إّن التجــارب 
ــِه  ــن خطِئ ــتفيد م ــه أن يس ــواب.. وعلي ــأ والّص ــان اخلط ــم اإلنس ــٌة تعلِّ مدرس

وخطــأ اآلخريــن..
وقديًا قيل: )َمن جّرب املجّربات، حّلت به النّدامة(.)
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أق�وُل ب�ا ح�رج: صديق�َي اأَلمل، نع�م.. ه�و صديق�ي، وه�و لي�َس س�يئًا إىل ه�ذه الدرج�ة، 
م�ا  غالب�ًا  إّنن�ا  ت�رّدد:  ب�ا  ل�ك  لُقْل�ت  ذل�ك؟  كي�َف  س�أْلَتين  ول�و  احل�ّل،  م�ن  ن�وٌع  إّن�ه 
َننس�ى كث�رًا م�ن متطلباِتن�ا  إّنن�ا  نغف�ل ع�ن أنفس�نا يف ِخَض�ّم حياِتن�ا املتس�ارعة، حت�ى 
ومش�اعَر  غْرن�ا  حق�وَق  ذل�ك  م�ع  وَننس�ى  الدوام�ة،  تل�ك  يف  ُأمني�اٍت  م�ن  نري�د  وم�ا 
عوائِلن�ا  احتياج�ات  تأم�ُن  الوحي�ُد  ن�ا  همُّ صّم�اَء،  ماكن�ات  اىل  نتح�ّول  إّنن�ا  أحبَّتن�ا، 
�نا  حواسُّ تب�دأ  األمُل  ميّس�نا  وعندم�ا  احمل�اوالت،  ومبختل�ف  الط�ُرق  بش�ّتى  ومتعّلقين�ا 
ب�ل  يعان�وه،  وم�ا  الَغ�ر  مبآس�ي  ش�عوُرنا  وي�زداد  واملس�تضَعفن  املرض�ى  م�ع  بالتعاط�ف 
وكّلم�ا  لآلخري�ن،  منُل�ك  م�ا  بع�ض  ع�ن  بالتن�ازل  نب�دأ  وق�د  ج�ّدًا  ُكرم�اء  نصب�ح  انن�ا 
ازداد األمل، كّلم�ا ازداد اإليث�ار يف دمن�ا، وازدادْت كري�اُت اإلمي�ان البيض�اء، وبازم�ا 
لط�اروا  ول�واله  األمُل،  إاّل  يصِلُحه�م  ال  ُأناس�ا  هن�اك  إّن  ب�ْل  القناع�ة،  وكيمي�اء  احملّب�ة، 
)هيل�ن  ب��  مسْعت�م  ه�ْل  جمهول�ة،  نِك�رات  إىل  أخ�را  لينته�وا  بعي�دا،  وحّلق�وا  عالي�ًا 

)املع�ري(؟ أو  حس�ن(  )ط�ه  أو  هوكن�غ(  )س�تيفن  أو  كيل�ر( 
ونّقحْته�م احلي�اة بقس�وتها عليه�م، فه�ْل كان�ت رحلُته�م م�ع   ه�ؤالء ق�د صنعه�م األمل، 
األمل نوع�ًا م�ن احل�لّ هل�م أو ال؟ ول�و مْل يكون�وا أصح�اَب أمٍل، فه�ْل كان�وا س�يِصلوَن 
بأّنه�م كان�وا متصاحل�ن م�ع  إلي�ه؟ ق�د نش�كُّ يف ذل�ك، ولكّنن�ا جن�زم  اىل م�ا وصل�وا 
نصن�ع،  أن  ينبغ�ي  وهك�ذا   مفتوح�ة،  بعي�ون  أَزماته�م  ُيدي�رون  كي�فَ  وعِرف�وا  األمل 
م�ا  يكف�ي،  ال  ه�ذا  بالدم�وع،  العي�ون  امت�اء  وال  آالِمن�ا  لتس�كِن  الص�راُخ  يكف�ي  ال 
تكلي�ٌف  فه�و  علين�ا،  اهلل  كتب�ه  م�ا  وه�ذا  قدُرن�ا  ه�ذا  ب�أّن  نْؤم�ن  أْن  ه�و  حنتاج�ه 
املس�ؤولية،  ق�د اختارن�ا هل�ذه  أّن اهلل  ل�ه، ويكفين�ا ش�رفًا وفخ�رًا  ب�ه واختارن�ا  اختّصن�ا 
يش�ّكك  م�ن  هن�اك  ه�ل  ه�ذا  وبع�د  يش�اء،  كي�ف  يقّلبن�ا  يدي�ه  وب�ن  بعين�ه  فنح�ُن 

األمل. صديق�َي  وفوائ�د  جب�دوى 

هادي الشيخ طه صديقي األمل
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لقـد أنعـَم اخلالـق - جـّل شـأُنه- عـى 
اإلنسـان بالوقـت؛ ففاز من اسـتغله يف 
بناء حياته وسـار عى الطريق املسـتقيم، 
طريـٍق  باختيـاِر  هدمـه،  مـن  وخـاب 
املجتمـع. ثـم  ورسـوله،  اهللُ  يقبُلـه  ال 
باسـتثار  املرّبـون  اهتـّم  َثـّم  ومـن 
حتـى  الطفولـة  منـذ  الفـراغ  وقـت 
يف  صالـح  فـرٍد  لبنـاء  الشـيخوخة؛ 
كيـف  ووطنـه،  وجمتمعـه  أرستـه 
الفـراغ؟ وقـت  اسـتثار  يمكـن 
الفـراغ يف  أوقـاُت  ُتسـتثمر  أن  يمكـن 
مزاولـة جوانـب عديـدة من األنشـطة، 
واجلانـب  الثقـايف،  اجلانـب  منهـا: 
احلركـي )الريـايض(، واجلانـب الفنـي 

)التشـكييل(.
األول:  اجلانـب  مـع  نتوقـف 
تسـتثمر  كيـف  الثقـايف:  اجلانـب 
ثقافتـك؟ رفـع  يف  وقتـك 
القـراءة،   ( اللغـة  فنـون  ُتْتِقـَن  أْن   *

استثمار وقت الفراغ: 
علي الزيدي

ية
شر

ة ب
مي

تن

واالسـتاع(؛  والتحـدث،  والكتابـة، 
أو  تتمكـن مـن كتابـة حديـث  بحيـث 
قصـة، وتروهيـا بلغـة عربيـة صحيحـة 

. بسـيطة
* أْن تسـتخدم هـذه القـدرات يف َفْهـم 

النفـس، وفْهـم مـا حولك.
مـن  حولـك  جيـري  مـا  تفـّر  أْن   *
ظواهـر اجتاعيـة وطبيعيـة، وسياسـية، 

واقعيـة. أسـس  وعـى  واقتصاديـة 
اآلخريـن،  مـع  التعامـل  جُتيـد  أْن   *
كحسـن احلديـث واألخـذ والعطاء عى 

والعـدل. احلـق  أسـاس 
* أْن تبني لنفسك ِكيانًا مستقاًل.

الـّر  عـى  غـرك  مـع  تتعـاون  أْن   *
. خلـر ا و

* أْن تعمل بنجاح داخَل فريق.
انتـاَءك  يعكـس  سـلوكًا  تسـلك  أْن   *

ووطنـك. لدينـك 
ثقتـك  يعكـس  سـلوكًا  تسـلك  أْن   *

بالطمأنينـة. وشـعورك  بنفسـك، 
يف  األوليـة  املهـارات  تتقـن  أْن   *
الشـائعة  واآلالت  األدوات  اسـتخدام 

. ل سـتعا ال ا
* أْن تسـتخدم ما اكتسـبته من معارف، 
وحقائـق، وعلـوم، يف حـّل املشـكالت 

اليومّيـة التـي تواجهها.
*  أْن متّيـز بـن مـا يمكـن تفسـره عى 
أسـاس مـن العلـم. وماال يمكـن َقبوله 
إال عـى أسـاس اإليـان، ممـا ال جيـرئ 

العلـم عى تفسـره.
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يوسف املوسوي
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للكون خالقان ؟لماذا ال يكون 

                                       |  بسم اهلل الرمحن الرحيم

ر، فرأى أحد طلبة احلوزة العلمية،  بعد الفراغ من زيارة احلُسن g، ليلة اجلمعة املباركة، َخرَج الشابُّ اليافع من احلََرم املطهَّ
ممن كانت له حمارضة يف التلفاز يومًا من األيام، فسلََّم عليه واغتنَم اللقاء ليسأَل بعض األسئلة فقال: شيَخنا: خيُطُر يف بايل بعُض 

األسئلة وأَودُّ أْن أجلَو احلَْرَة عن قلبي فيها، فقال الشْيخ: باخلدمة ستنجيل إن شاء اهلل تفضل بني.
قال الشاّب: أنا أعلم وأؤمن بوجود خالق هلذا الكون، من أدلة كثر قرأهتا، لكْن خيُطر يف بايل سؤال وهو: ملاذا ال يكوُن أكثر من 

خالق هلذا الكون؟ ما هو املانع من ذلك؟
قاَل الشيخ: سؤالك وجيه، وأنا سأجيبك عنه إن شاء اهلل، إسمع بني: لو ُفِرَض وجود إهلن كلٌّ منها متَّصٌف بصفات األلوهية 
من العلم واإلرادة والقدرة واحلياة...إلخ فإما أن يتفقا يف إرادة اخللق أو خيتلفا، فإذا اختلفا بحيث األول يريد أْن خيلق أمحد مثاًل 

والثاين ال يريد أْن خيلقه، فسيكون األمر فيه ثالثة احتاالت:
إّما أْن تنفذ إرادهتا معًا، فيكون أمحد خملوقًا وغر خملوق يف نفس الوقت، وهو حمال.

وإّما أال تنفذ إرادهتا، معًا فيكون أمحد أيضًا خملوقًا وغر خملوق يف نفس الوقت، وهو حمال. 
وإّما أن تنفذ إرادة أحدمها دون األخر، ومعناه: إن الذي مل تنفذ إرادته يكون عاجزًا، وبا أّننا قلنا أّنا مشركان يف الصفات؛ 

فيثبت أن اآلخر عاجز أيضًا؛  ألن ما ثبت ألحد املثلن يثبت لآلخر. 
قال الشاّب: فهْمُت أّنه ال يمكن وجود إهلن خمتلفن، لكن إذا اتفقا يف اخللق فا املانع؟

أجاب الشْيُخ: نعم إذا اتفقت إرادة اإلهلن، فإنَّ وجوَد أمحَد له احتاالت: إّما أْن يوِجداه معا، لكن بال تعاون بينها وهو حمال؛ 
ألن كل واحد منها سيوجد أمحد بنفس الشكل يف نفس الوقت والنتيجة سيوجد عندنا )2( أمحد وليس أمحَد واحدًا وهذا ليس 
هو مفروضنا، باإلضافة إىل أنه حمال، ألن أمحد عى الفرض هو شخص له خصوصيات معينة متنع من اشراك غره هبا، كا هو 

احلال يف كل شخص.
وإّما أن يوجداه معا عل سبيل الرتيب بأْن يوجَده أحُدمها ثمَّ يوجده اآلخر وهو حمال؛ ألنه حتصيل للحاصل )أي يكون أمحد 

واحد قد وجد مرتن ( 
وإّما أْن يتعاونا عى إجياده  وهذا معناه أن كاًل منها عاجز- عن خلق أمحد - وحده. 

وإّما أن يوجداه عيل سبيل التقسيم، بأْن ُيوِجد أحدمها بعضا من أمحد واآلخر بعضا آخر منه، وهو حمال ألن معناه عجز كل 
منها عى الترصف فيا ترصف فيه اإلله اآلخر، والعجز ليس من صفات اخلالق ،  وهذا كله معناه أن أمحد ال يمكن أن يوجد، 
وعليه فسيكون الكون منعدما عى فرض وجود إهلن اثنن، لذا جتد اهلل تعاىل يقول يف كتابه الكريم:Pَلْو َكاَن فِيِهَا آهِلٌَة إاِلَّ اهللَُّ 
َلَفَسَدَتO]أي: الساوات واألرض، وهو تعبر عن الكون كله[ Pَفُسْبَحاَن اهللَِّ َربِّ اْلَعْرِش َعاَّ َيِصُفوَنO ]من نسبة النقص 

إليه بادعاء وجود إله آخر معه[( األنبياء:22.
قبََّل الشابُّ يد الشيخ وَشَكَرُه عى بيان هذا األمر املهم، وقال له: نور اهلل قلبك يا شيخ كا نورت قلبي ودريب.
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ومنهم من هو حّي بروحه، وميزان 
بن  يفِصل  ومهيٌّ  خٌط  كّله  ذلك 
يف  ُأسميه  اخلط  وذلك  اإلثنن، 
قاموس املعاين خاصتي )حّب اهلل(.
يف  مرات  عدة  عيني  أغمُض  كنُت 
مع  لقاًء  أعقد  أن  فيها  امتنى  اليوم، 
مجيع  يف  وأناقشه  وأحاوره  إبليس، 
غوايته،  من  خائفًا  ولست  أفكاره، 
ومصائده،  ووسائطه،  وحبائله، 
املنصوبة للبرش، فادام هو ليس مع 
يستطيع  ال  مني،  أضعف  فهو  اهلل، 
دريب،  نّورت  طاعة  يف  يناقشني  أن 
وال يقدر أن يقنعني بمعصية اسَوّد 
وأحتاور  أفعلها  ليتني  قلبي،  هبا 

وسيلة  الصوم،  عرفُت  هكذا 
وهو  النفس،  أغوار  هبا  ُتكتَشف 

سبيل مجيل إىل اهلل تعاىل.
حاولُت جاهدًا - وسأنجح إن شاء 
بعد  ما  اىل  صيامي  أنقَل  أْن   - اهلل 
صيامي، وأخالَق شهري اىل ما بْعد 
التي  الربانية  شهري ومجيَع احلقائق 
عى  سأقّسمها  يومًا،  ثالثن  عشتها 
السنة  فشهور  األخرى،  الثالثن 
وقٌت  ألّنا  اهلل،  شهور  كلها  عندي 
أن  فيجب  اخلالق؛  قبل  من  خملوٌق 

نعيشها مع اهلل كذلك.
املنرصم  الشهُر  أهيا  معك  سأنتقُل 
أّيامك  وسأدمُج  القادِم  أخيك  اىل 
كّل  معه  أترُك  ال  وسوف  بأّيامه، 
والسلوك  الصفات  من  عّلمَتني  ما 
مجيع  مع  أكوَن  أْن  عّلمتني  فأنَت 

أخوتك الشهور كا كنُت معك. 

تعاىل،  اهلل  ًأحبَّ  أن  عّلمتني 
بالعبادة  احلّب  هذا  أترجم  وأْن 
األخالق،  وفضائل  واإلخالص، 
وسأرفع رايتي وأنا صامت؛ فيعلم 
يف  ترّبيت  قد  إين  حويل،  الناس 

كنفك، وها هي ثار تربيتي.  
احلوار  أجزاء  يف  كثرًا  هْتُت  لقد 
ألّنني  اآلن،  أسعُد  لكنّني  األخرة 
تريُده وأريُده  توصلت معك إىل ما 
وما  اهلل"  "حّب  أنت  تسميه  وما 

أسميه أنا "السالم الداخيل".
قابل  غر  يشٌء  منك  يالزُمني 
الذى  امليزان  ذلك  وهو  للنسيان، 
البرش،  مراتُب  مراتبه  عى  تتّصنف 
بجسده،  حارض  هو  من  منهم 

منك عرفت الطريق

يوسف محيد العوادي

ب
شا

ت 
كرا

مذ
ن 

م
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معه، لكنّه مازال موعدًا من أحالم 
اليقظة.

أنظر  عندما  هذا،  كل  مع  لكني 
حويل، يرتد إيل برصي، وهو حارس 
نحن  هل  ملاذا!  ترى،  منكر، 

مزّيفون !!
مل  البعض  لكن  ذلك،  أعتقد  ال 
فوقع يف  إبليس،  املناظرة مع  حيسن 

مصيدته...  
اليومية  عاداتنا  من  نغر  أن  بد  فال 
متعة  أكثر  عادات  إىل  اهلزيلة،  
تلك  إنا  وأمان،  وطمأنينة 
اللحظات التي نرتبط هبا مع خالق 

األمان. 
نعم سأنتقل إىل عادة جديدة، وهي 
معديت،  وأجالد  فأعاند  الصوم 
تعرصين  كا  باإلرادة  وأعرصها 

الصر  بسوط  فأرضهبا  باجلوع، 
احلامية  النار  لفحتها  كأنا  فتصهل 

كل ذلك يكون من مصادر متعتي.
البدن،  صديق  أنت  جوُع..  يا  إيِه 
وأنا اليوَم خارج البدن، أنتظر اجلزاء 
ما  اجلسد،  عى  االنتصار  هذا  عى 
هي املعدة؟ إنا آلة داخلّية ال عالقة 
يمّسها  لن  فروحي  لذا  بالروح  هلا 
أنا  بل  العطش،  جيّففها  ولن  اجلوع 
وما  األطعمة  مجيع  لذَة  فيها  أجد 
بَِبَلِل  ال خيطر عى بال أحد وأحس 
َمِعِن مجيع أنار العامل يف ريقي مثل 
يرطب  ورذاذها  باردة  الشالالت 

أجواء روحي.
عامل  إىل  اجلوع  هذا  من  أنتقل  ثم 
عى  التمرد  عامل  هو  وأمجل  أوسع 
النفس األمارة بالسوء، فقد رصت 
قويا با فيه الكفاية ألمترد عى نفيس 
بل  معصية،  يف  رغبًة  هلا  ُأنّفذ  فال 
سأكون قادرا عى معاقبتها عى هذه 
الرغبة بحرمانا مما تريد مني، فكلا 
اهلل  طاعة  من  أريُد  فيا  تطاوعني  مل 

ُتريُد  مما  بحرمانا  سأعاقُبها  تعاىل 
ممتثال  بذلك  وأكون  معصيته،  من 
g عندما كان  املؤمنن  أمر  ألدب 
وهذه  األدب،  هبذا  نفسه  يؤدب 
الشهر  أهيا  لك  فشكرا  الطريق، 
وبرصتني  قّويتني  لقد  الكريم، 
بطريق احلل للتغلب عى نفيس، بل 
وقيادهتا لطريق احلق اجلميل اململوء 
باملحبة والسكينة والراحة، نعم إنا 
راحة  قبل  وبشارة  الدنيا  يف  راحة 
ملؤها  راحة  وبشارهتا،  اآلخرة 
يقل  أَومل  وقدره،  اهلل  بقضاء  الرضا 

اهلل تعاىل يف كتابه:
َخْوٌف  ال  اهللَِّ  َأْولَِياَء  إِنَّ  Pَأال   
ِذيَن  الَّ  * َزُنوَن  حَيْ ُهْم  َوال  َعَلْيِهْم 
ى  اْلُبرْشَ هَلُْم   * َيتَُّقوَن  َوَكاُنوا  آَمنُوا 
ال  اآلِخَرِة  َويِف  ْنَيا  الدُّ احْلََياِة  يِف 
اْلَفْوُز  ُهَو  َذلَِك  اهللَِّ  لَِكِلَاِت  َتْبِديَل 

اْلَعظِيُمO يونس:64-62. 
فأنا من اليوم صائم دهرَي كله عن 
ُيسخط  وعا  والذنوب،  املعايص 
ريب، وسائر يف طريق التقوى إىل اهلل 
تعاىل، فقد عرفُت اهلل وأحببته، ولن 

أحيد عن طريقه أبدا.
فهل  عامل صومي  إىل  انتقلُت  هكذا 

أنتم منتقلون !!!!
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
Pِإْذ َقاَل ُيوُسُف أِلَِبيِه َيا َأَبِت ِإنِّي َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر 
Oْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِلي َساِجِديَن َكْوَكًبا َوالشَّ

يوسف: 4.
هذه هي قدرة اهلل تعالى، وهذه عظمته، وهذه 
رحمته، وهذا عدله وعطفه، ما شاء اهلل كان 
شاء  ما  ال  اهلل  شاء  ما  يكن،  لم  يشأ  لم  وما 

الناس، ما شاء اهلل وإن كره الناس .
والحقد  بالحسد  األخوة  قلوب  اشتعلت  عندما 
وتآمروا  أمرهم  g، عزموا  يوسف  أخيهم  على 
على قتله، ورموه في غيابات الجب، لكن اهلل 
شاء أن ال يموت، فلم يمت !! أرادوا أن يمحوا 
أثره عن الدنيا، فرفع اهلل شأنه !! ثم اضطروا 
الى بيعه بثمن بخس،  ليكون مملوكا، لكن 
 !! ملكا  فأصبح  ملكًا،  يكون  أن  اهلل  شاء 
ينزعوا محبته عن قلب  كل ذلك فعلوه، كي 

أبيه، فازداد له حبًا وتعلقًا  !! 
فوَق  وإرادُته  البشر،  أمور  مدبر  هو  تعالى  اهلل 
في  السام  عليه  يوسف  عندما كان  إرادِتهم، 
الّسجن، كان أحسن المسجونين Pإنا نراك ِمن 
الُمحسنينO .. لكن شاء اهلل أن ُيخرجهم قبله 

!! وظّل هو  في السجن بضَع سنين!!  األول خرج 
ويوسف  لُيقتل،   خرج  والثاني  خادمًا،  لُيصبح 
مصَر،  ليملك  خرج  لكنه..  كثيرًا!!  انتظَر 
بتعويضه  االكتفاء  حد  ويفرح  والديه،  وياقي 

أفضل تعويض ... 
فإذا تأّخرت أمانينا، يجب أن ال نحزن، ونذكر 
المركز  إعان  يبقى  اليوم  حتى  تعالى،  اهلل 
سيء،  تأخير  كل  فليس  الحفل  آلخر  األول 
وأن اهلل تعالى ال ينسى، وأن اهلل ال يضيع أجر 

المحسنين، فقط كن من المحسنين.
َيْأُكَلُه  َأن  P :gَوَأَخاُف  يعقوب  قال  عندما 
ْئُبO اختفى يوسف، وأصيب بالعمى .. وحين  الذِّ
بنيامين،  عاد   Oاهلل ِإَلى  َأْمِري  Pَوُأَفوُِّض  قال: 
ويوسف، وعيناه!  اللهم إني فوضُت أمري إليك... 
حاجة..  في  اهلل  أدعو  إني  العلماء:  أحد  يقول 
لم  إذا  و  )مرة(،  فرحُت  إياها..  أعطاني  فإذا 
يعطني إياها..! فرحُت )عشر مرات( ألن األولى: 
 - الغيوب  عام  اهلل  اختيار  والثانية:  اختياري، 
هذه هي الثقة برّب العباد: Pواهلل َيْعَلُم َوَأنُتْم اَل 

.Oَتْعَلُموَن

ابو  فاطمة  املوسوي
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لدينهم  تبعًا  آلخر،  شعٍب  من  والتقاليد  القيم  ختتلف 
وللمعتقدات  ورغباتهم،  وأهوائهم  ومعيشتهم  وحميطهم 
لبعض  االجتماعية  احلياة  يف  كبري  تأثري  واألساطري 

الشعوب، ومنها الشعب الصيين..
الصييّن  الشعب  لدى  والتقاليد  املعتقدات  هي  كثريٌة 
بسبب عدد سكاِنه اهلائْل واختالِفه من منطقة إىل أخرى

فمثاًل إّن إهداء الساعات ولّفها بورٍق أبيَض يف الّصني يرمُز 
إىل متيّن املوت للُمهَدى إليه، أو ترّجي إصابِته باملرض، ومن 
املهمِّ جّدًا أاّل ُتلف أّي هدّية بورٍق أبيض، فهذا اللون يرمز 
إىل املوت واحِلداد يف الثقافة الصينّية، وهو أحد األسباب 
اليت جتعُل عددًا كبريًا من الصينّيات يرُفْضَن ارتداء ثوِب 
الزفاف باللون األبيض، بعكس معظم شعوب العامل، اليت 
يرمز فيها اللون األبيض إىل الفرح واالحتفال والسرور، 
اللوُن األمحر،  واللون املتعارف للفرح عند الصينّيني هو 
والذي يدل على احملبة والفرح، فكل شيء يتعّلق بالزفاف، 

جيُب أْن يكوَن باللون األمحر.
أهَلها  فإّن  ما،  فتاة  خلطبة  الرجال  أحد  يتقدُم  وعندما 
يرتكونها وراء حجاب وخيرجون قدميها فقط، فيمسك 
املتقدم للزواج بالقدم، ويقيُس طوهلا وحجمها فإذا كانت 
صغرية وأعجبته، دغدغها كإشارة للقبول واملوافقة بعد 
هذه املعاينة، وقد دامت حياة النساء الصينّيات على هذا 
العذاب  من  طويلًة  رحلًة  تقريبًا،  عام  ألف  ملدة  الشكل 
واملعاناة واألمل، لدرجة تصل أحيانًا للشلل واملوت، بسبب 
رفض  خشية  أبدًا؛  أقدامهن  تكرب  أال  على  حرصهن 

امليزة اكتسبها  إن هذه  والظاهر  بهن،  االرتباط  الرجال 
الصينيون من إمرباطور كان يرأُسهم، ألّنه ُأعِجب بفتاة 
هلا قدمان صغريتان جدًا، وذهب ميتدح قدميها يف كل 
يكُمن  اجلمال  أّن  الصينّيون  فأعتقد  وجممع،  حمفل 
بعض  يف  وعاداتهم  تقاليدهم  غرائب  ومن  القدمني،  يف 
حيث  الزواج  يف  غريبُة  عادٌة  )مياد(،  كقبيلة  قبائلهم 
وبعد  ويطبخونها،  دجاجٍة  بذبح  العروسنْي  أهل  يقوم 
طبخها ينظرون إىل عيين الدجاجة، فإذا كانت العينان 
وإذا مل  موفقًا  الزواج سيكون  أّن  يعين  فهذا  متشابهتني، 
ويلغى  فاشاًل،  الزواج  فسيكون  كذلك  العينني  تكْن 

الزواج نهائيًا.
اختياره  يتمُّ  ال  الصينّية،  التقاليد  حسب  الزفاف  موعد 
تبدأ  أن  فيجب  دقيقة،  فلكية  حسابات  وفق  بْل  عبثًا، 
حبيث  الساعة،  من  املتقدم  النصف  يف  الزفاف  مراسيم 
تكون عقارب الساعة يف صعود، رمزًا للتوفيق واإلجيابية 
والساذج  الضحل  لتفكريهم  يا  اجلديدة،  حياتهم  يف 
َهَداَنا  الَِّذي  ِلَِّ  ْمُد  وPاحْلَ واألصم،  األعمى  وتقليدهم 
األعراف:43،   Oَُّال َهَداَنا  َأْن  َلْواَل  ِلَنْهَتِدَي  َوَماُكنَّا  هِلََذا 
اخُلرافات  ونبذ  بالتشيع  وخصنا  لإلسالم  هدانا  أن 
ال  السيئة  وعاداتهم  لتقاليدهم  الذم  وهذا  واألساطري، 
ُيلغي الصفات احلسنة واجلميلة فيما بينهم واليت أكد 
ومساعدة  والتقدير  كاالحرتام  احلنيف  ديننا  عليها 
اآلخرين وميلهم إىل اجملتمعات املتآخية واملتآلفة ال سيما 

القروية منها ودمتم.

ابو باقر الدجيلي املعتقدات واألساطري
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االجتماعي  باجلانب  املختصة  األمور  من  الكثري 
النظام  عن  الناس  فيها  يبتعد  واألخالقي، 
الصحيح، ويتجهون إىل عادات ومواقف، ال يتالءم 
يولِّد  وقد  اإلنسانية،  الفطرة  مع  حتى  بعضها 
بني  وتباعد  انزعاج  حالة  املواقف  تلك  بعض 
بعض األفراد واألسر مما يؤثر سلبًا على النسيج 
مجيعًا  يضمها  أن  ينبغي  الذي  االجتماعي، 

كوحدة اجتماعية متماسكة.   
من  ويعاني  منزعج،  وهو  أصدقائي  أحد  رأيت 
السبب،  عن  االستفسار  وعند  نفسي،  اضطراب 
أنه وقع حتت تأثري أحد هذه املواقف اليت  علمت 
مل تتبع فيها األطراف األخرى التعاليم اإلسالمية 
احملافظة،  االجتماعية  اآلداب  وال  الصحيحة 
فانتهى األمر اىل حالة نفسية متأزمة بينها وبينه.
لطعام  عمه  ابن  دعوة  أجاب  قد  صديقي  كان 
يقول:  بينهما،  جتاري  مشروع  ومناقشة  العشاء 
أفضل  عمي  ابن  استقبلين  البيت،  دخلت  عندما 
ثم  العشاء،  بُسفرة  جاء  الصالة،  وبعد  استقبال، 
انتهينا إىل فقرة الشاي والقهوة، واملفاجأة دخول 
ابنة عمي حتمل صينية الشاي وكانت بال حجاب 

هذا  أر  مل  أني  العجب  االعتيادية،  البيت  بثياب  أي 
املوقف من قبل يف زياراتي السابقة هلم.

حوَّلت وجهي اىل اجلهة األخرى، لكن أعاده إىل جهته 
هناك  ليس  أخي؟  مالك  عمي،  ابن  صوت  األوىل 

إحراج يف املسألة، حنن أهل بيت واحد.
القرابة  ناحية  من  واحد  بيت  حنن  صحيح  أجبته: 
الشرعية  األحكام  ناحية  من  بيتان  لكننا  والرحم، 
من  عمي  ابنة  كانت  وإن  وأختك  واألخالقية،  بل 
الناحية  من  أجنبية  تعترب  لكنها  النسبية،  الناحية 
أنها حتل للزواج من اآلخر  الشرعية، ومعنى أجنبية 

الذي هو بدوره أجنيب بالنسبة إليها أيضًا. 
فالنة  هذه  أخي،  يا  احلياة  د  ُتعقِّ أنت  ابن عمي:  قال 
ابنة عمك من حلمك ودمك، وحنن نثق بك من 
ناحية نسائنا وال تهتز ثقتنا بك حتى لو عشنا معك 

بغرفة واحدة ولعدة سنني.
يف الواقع أزعجين جوابه الساذج على كالمي؛ ألني 
مل أتوقع أنه جيهل هذا األمر إىل هذه الدرجة، مع أنه 
ُحكٌم متعلق بالنساء، قلت له وعلى حمياي عالمات 
االستياء: أخي ليس األمر مسألة ثقة وعدم ثقة، بل 
هو حكم شرعي واملصلحة ال أعلم بها، وما علينا إال 
االنقياد ألوامره ونواهيه، وعليه فأنا أطلب منك أن 
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ال جتعلين يف هذا املوقف مرة ثانية، فهو موقف غري 
شرعي وال أحب أن أخالف الدين بسببكم.

آخر  شيٌء  عندك  هل  مكابرًا:  عمي  ابن  لي  قال 
وتوددنا  لك  احرتامنا  جزاء  هل  عليه؟  تنتقدنا 
وعدم  الدين  عن  بالبعد  تصفنا  أن  وقرابتنا، 

االلتزام؟
هناك  املسألة  بل  هكذا،  املسألة  ليست  عفوًا  قلت: 
متعلقة  وهي  عندكم،  واضحة  غري  معلومات 
بعالقاتكم  مساس  وعلى  الشرعي،  باحلكم 
الّتعلم،  عن  تتكرّب  فِلَم  واألسرية،  االجتماعية 
الناس  من  كثري  مشابهة،  قرابات  توجد  أنه  ثم 
الزوجة  أخت  مثل  فيها،  الشرعي  احلكم  جيهلون 
بالنسبة إىل زوجها، وأخ الزوج بالنسبة إىل زوجته، 
ما  إىل  النظر  أجانب عن بعضهم وال حيل  كلهم 

عدا الوجه والكفني  من هذه القرابات من النساء.
قال لي ابن عمي متبجحًا: من أين لك هذا أيها 

العامل؟ 
فقد  تعاىل،  ال  كالم  الكريم،  القرآن  من  قلت: 
النساء    )31( آية  النور  سورة  يف  تعاىل  ال  حدد 
اللواتي حيل النظر إليهن فيما عدا الوجه والكفني 
يصطلح  اللواتي  وهن  ملسهن،  وكذا  العورة،  دون 

عليهن يف الشريعة  )احملارم ( وذلك يف قوله تعاىل: 
) َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َآَباِئِهنَّ َأْو َآَباِء 
ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو 
َبيِن ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبيِن َأَخَواِتِهنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت 
اُنُهنَّ َأِو التَّاِبِعنَي َغرْيِ ُأوِلي اإْلِْرَبِة ِمَن الرَِّجاِل َأِو  َأمْيَ
و  النَِّساِء(  َعْوَراِت  َعَلى  َيْظَهُروا  مَلْ  الَِّذيَن  ْفِل  الطِّ
)التَّاِبِعنَي َغرْيِ ُأوِلي اإْلِْرَبِة ِمَن الرَِّجاِل ( هم الشيخ  
يف  له  رغبة  ال  من  وكل  األمحق،  واألبله  اهلرم، 

النساء.
وعالمات  البيت  من  باخلروج  َأهمُّ  وأنا  ذلك  قلت 
ابن  أن  أدهشين  ما  ولكن   ، عليَّ باديٌة  االنزعاج 
البقاء،  مين  يطلب  ومل  ساكنا،  حُيرِّك  مل  عمي 
له،  قلته  وما  بكالمي  اقتنع  قد  بأنه  أشعرني  أو 
إليه احلال من  وأنا متأمل على ما وصل  فخرجت 
باجلانب  ترتبط  اليت  ال وخباصة  بأحكام  اجلهل 

االجتماعي.



حوار مع

حاوره: حممد باقر مجيل

منذ سنواِت عمره األوىل فتح عينيه فوجَد نفسُه منتميًا 
لألرض ، ببساتينها ونخيلها وخرضهتا ، وحَن بدأ عوُدُه 
يصلُب شارَك أباه وإخوته يف زراعتها وبثِّ احلياة فيها ، 
ُه أدرَك فيا بعُد أنَّ هنالَِك أرضًا خصبة أخرى يف  غَر أنَّ
داخله ، أرٌض تنتمي إىل الغيِب أكثر من انتائها إىل هذا 
العامل ، فغرَّ مسار حياتِه ليزرَع أرَض آخرتِِه با يعمل فيه 
ُه مل يزل يف السادسة  من خدمٍة ألهل البيت b ، ورغم أنَّ
ُه اختط لنفسه طريقُه اخلاص  والعرشين من عمره إال أنَّ
الذي يوصله إىل ما يريد .. هو الشاب املخرج التلفزيوين 

حسن امليايل
سؤال : من هو حسن امليايل ؟

عام  ولدُت   ، امليايل  نارص  عيل  حسن  أنا  جواب: 
حّتى  أسكنها  أزال  وما   ، األرشف  النجف  يف  1989م 
يعمل  أيب  احلياة وجدت  عينيَّ عى  فتحت  . حن  اآلن 
فالحًا يف أرضنا ، فاختذُت طريقه ، شأين يف ذلك شأن 
ملتزمًا  هذا  عميل  مع  وكنُت   ، عمومتي  وأبناء  إخويت 

ج يف مراحلها . بالدوام يف املدرسة والتدرُّ
سؤال : ما الذي دفعك إىل العمل الفنِّّي أو اإلعالمي؟

جواب :  كانت لديَّ هواية التصوير منذ أن كنُت صغرًا  
لكنَّ الظروف يف تلك الفرة مل تكن تسمح يل هبا ، حّتى 
أكر  مّتسعًا  فوجدت  عام 2003م  املقبور  النظام  سقط 
صغرة  كامرا  فاشريت  التصوير،  يف  رغبتي  لتحقيق 
يلفت  كان  ما  كلَّ  ُر  الشوارع، وأصوِّ أجتول يف  ورصت 
الدينية واألعياد واألفراح  املناسبات  أيام  انتباهي . ويف 
كنُت أقيض كثرًا من الوقت يف تصوير املواكب احلسينية 

حتى   .. لنفيس  التصوير  بذلك  حمتفظًا  الفرح،  وحمافل 
يب  ًا  خاصَّ حماًل  أفتتح  أن  فيه  قررُت  الذي  اليوم  جاء 
الفوتوغرايف،  والتصوير  لالستنساخ  املدينة  شارع  يف 
املشهورة  االستوديوهات  بعض  يف  عملت  بعدها  ومن 

للتصوير واالستنساخ يف مدينة النجف األرشف.
عامل  يف  للدخول  الفعلية  بدايتك  كانت  متى  سؤال: 

االحراف يف هذا املجال؟
جواب: يف عام 2007م بدأت أعمل لدى قناة املهدي 
يف  للعمل  انتقلت  2009م  عام  أواخر  ويف  كمصور، 
أعمل  زلت  وما  املونتاج  قسم  يف  الفضائية  كربالء  قناة 
فيها حتى هذه اللحظة، فكانت تلك بدايتي احلقيقية يف 
التواريخ  هذه  قبل  عميل  كان  أن  بعد  االحرايف  العمل 

هواية شخصّية .
سؤال: بعد أن كنَت تعشق التصوير ، وعملت مصورًا 
يف بادئ األمر ، ما الذي دفعك لالنتقال إىل عامل املونتاج؟
جواب : يف بدايايت حن كنت أصور وأحتفظ بالتصوير 
املصورة  األفالم  لتقطيع  ساعاٍت  أجلس  كنُت  لنفيس 
لعملية  مالزمة  عملية  املونتاج  أنَّ  اعتبار  عى  بكامريت، 
التصوير، فهي التي تظهر الصورة باملظهر النهائي، حّتى 
يف  معروف  هو  كا  للعمل  ثانيًا  خمرجًا  يعتر  املونتر  أنَّ 
الوسط اإلعالمي ، ولذلك حن عملت كمونتر يف قناة 
كربالء كنت أسعى ألصبح من املحرفن يف هذا املجال.
سؤال: حدثنا عن مؤسستك اإلنتاجية، متى ظهرت إىل 

النور ؟ وإىل أي مدى وصلت أعاهلا؟
األمن  نور  مؤسسة  أّسسُت  2008م  عام  يف  جواب: 
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والدة  ذكرى  افتتاحها  يوم  وصادف  الفني،  لإلنتاج 
الرسول n، وعى هذا األساس اخرت هلا هذا االسم. 
وبأجهزة   ، متواضعة  بداية  شك  بال  فيها  البداية  كانت 
بسيطة ، لكنَّ العمل فيها كان متواصاًل . كان أغلب عميل 
يريدون  الذين  املنر احلسيني  الفرة مع رواديد  تلك  يف 
العاشورائية  والقصائد  واملوشحات  األناشيد  تصوير 
عى شكل فيديو كليب ، فأقوم بعملية التصوير ومن ثم 
أعود إىل مؤسستي إلجراء عمليات املونتاج واإلخراج 
يف  معروف  اسم  ملؤسستي  صار  فشيئًا  وشيئًا   ، النهائي 
ورصت   ، فيها  معي  العاملن  عدد  وكثر   ، الوسط  هذا 
حسن  الشيخ  أمثال  من  معروفن  رواديد  مع  أتعامل 
البيايت  حيدر  واملال  البديري  قحطان  واملال  األكرف 
وغرهم، وصارت أعايل تعرض يف كثر من الفضائيات 
التصوير  معدات  كل  رشاء  من  متّكنت  حتى  الشيعية، 
.. هذا  أحتاجها يف مؤسستي  التي  واملونتاج واإلخراج 

ُه وأنا مستمر يف عميل مع قناة كربالء. كلُّ
صعيد  عى  مستقباًل  إليه  تسعى  الذي  ما  سؤال: 

مؤسستك اإلنتاجية ؟
رغم ما حققته يف املؤسسة بفضل اهلل ورعايته  جواب: 
إال أنني ما زلت أشعر يف قرارة نفيس بأّن الطريق طويل 
يف  كنُت  ؛  فمثاًل   ، املدى  وواسعة  كثرة  واألهداف 
مواسم حمرم احلرام أتفق مع قنوات فضائية لنقل جمالس 
فتكون   ، املجالس  هذه  أصحاب  مع  باالتفاق  العزاء 
مهمتي يف ذلك هو توفر الكامرات واملصورين وأعمل 
لتلك  املبارش  البث  يف  والصوت  للصورة  كمخرج  أنا 

جهاز  رشاء  هو  املستقبلية  أهدايف  أحد  وإن   ، القنوات 
البث املبارشSNG ألتكّفل بعمليات النقل املبارش كافَّة. 
واألرضحة  املزارات  من  كثر  مع  تعاونًا  لدي  أّن  كا 
الدينية املقدسة ، لكنني أطمح إىل توسيع نطاق عميل إىل 

مديات أكر ..
؟  حققته  ما  وعن  نفسك  عن  راٍض  أنت  هل  سؤال: 

كلمة أخرة ؟ 
جواب: هلل احلمد عى كل ما أنعم عيّل ووفقني إليه  لكنَّ 
الرضا املطلق يعني التوقَُّف واالكتفاء با تّم حتقيقه، وأنا 
ما زلت أشعر بأّن الطريق طويل أمامي واهلل املستعان .. 

من أّما كلمتي األخرة فهي دعوة إىل الشباب 
الكريمة  جملتكم  خالل 

بأنفسهم  لإليان 
هتم  ا ر بقد و

ال  وأن 
ا  يقتلو
هبهم  ا مو

وأحالمهم، 
عليهم  إنَّ  بل 

لتحقيقها،  السعي 
فإنَّ  قديًا  يقال  وكا 

لكلِّ جمتهد نصيب.
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جاء يف تفسر العياشي، عن سامل بن أبي حفصة، عن أبي عبداهلل g قال: إن اهلل يقول: 
»ليس من شيء إال وّكْلت به من يقِبُضه غريي إال الصدقة، فإني أتلّقفها بيدي تلّقفا«

ما أحوَجنا يف هذه األيام، إىل أعمال من شأنها حتقيُق اجلانب اإلنساني بن أفراد اجملتمع، وهو 
هم حتت خيمة واحدة، كالعائلة الكبرة، رغم  اجلانب الذي يبقى عنوانًا جيمع بين البشر، ويضمُّ

اختاف الثقافات واللغات وطرق العيش.
اإلحساس  املساعدة،  تعين  فهي  اهلدف،  ذلك  لتحقيق  أفضلها  ومن  األعمال،  تلك  أحد  والصدقة 
باآلخرين، الشعور باالنتماء إىل اجملتمع، ترقيق القلب، إثارة النفس للتعاطف مع اآلخرين.. وغرها، 

من املعاني اليت تصبُّ يف حتقيق اجلانب اإلنساني كما قلنا.
كما أنه ال يتصّور أحد، إن الصدقة ختتصُّ باملال، ِشبُه ما يعطى للمتسولن، ال! بل هي تشمل كّل 
عمل يقّدم للغر، وله فيه منفعة، كذلك هي غر خمتصة مبنافع الدنيا، بل تشمل منفعة اآلخرة 

كذلك، وقد تكون هذه أوىل.
كما أنها ال ختتّص باألحياء، بل تشمل األموات أيضًا، من قبيل إهداء الصلوات والزيارات، وقراءة 

القرآن، والدعاء هلم، وإطعام الطعام يف وجوه اخلر والرب، وإهداء الثواب واألجر هلم.
وتتأكد الصدقة على األيتام والفقراء واألرامل، ممن ليس هلم ُمِعن يف أمورهم، ويتضاعف أجُرها 
ا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه الَِّ اَل ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َواَل  َ بقدر اإلخاص وابتغاء وجه اهلل تعاىل يف العطاء: Pِإنَّ
ُشُكوًراO اإلنسان:9، وأثُر الصدقة يف اآلخرة أعظم منه يف الدنيا، كما بن اإلمام الصادق g يف 
الرواية املذكورة، كذلك ما روي يف التفسر نفسه عن الصادق g: ))إن ال مل خيلق شيئا، إال وله 
خازن خيزنه، إال الصدقة، فإن الربَّ تبارك وتعاىل يليها بنفسه، وكان أبي إذا تصدق بشيء وضعه يف 
يد السائل، ثم ارجتعه منه، فقّبله، ومّشه، ثم رده يف يد السائل، وذلك أنها تقع يف يد ال قبل أن تقع 

يف يد السائل((.
هذا مضافًا إىل ما فيها من بركة يف الدنيا، فهي تطيل العمر، وجتلب الرزق، وتزرع احلب والوئام 
بن الناس، وهي أحد وسائل التعارف والتواصل يف اجملتمع، وباعثة على السرور والفرح يف قضاء 
حوائج املؤمنن، وإدخال السرور عليهم، فعن أبي عبد اهلل الصادق g أنه قال: ))من أدخل السرور 
على مؤمن، فقد أدخله على رسول ال n، ومن أدخله على رسول ال n فقد وصل ذلك إىل ال عز 

وجل(( الكايف للشيخ الكليين: ج2 ص192. 
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غدير املوسوي

             أحدث اكتشاف علمّي
                 كوكب من األملاس
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اجلليد وقود لألقمار الصناعية

استنساخ خاليا جذعية لجنين بشري

أخرج عامٌل نواًة من بويضة بشرّية، باستخدام أنبوٍب ماصٍّ داخل خمترب، وكانْت هذه هَي اخُلطوة 
األوىل لُصنع خايا جذعّية جنينّية، وبعد َعْقٍد كامل من البدايات اخلاطئة، أعَلَن باحثون من 

جامعة )أوريغون( للصّحة والعلوم، بالواليات املّتحدة، أّنهم قاموا باستنساخ أِجّنة بشرّية، 
وحصلوا منها أيضا على خايا جذعّية، كما قاموا بزْرِع هذه اخلايا يف خايا 

جلدّية وبشرّية حمّددة، وُتعترب هذه خطوُة أوىل باجتاِه استخداِم مثل هذه 
اخلايا يف ِطبِّ زراعة األعضاء، وكاَن من الواِضِح، أنَّ مفتاَح 

جناح الفريق، هو إضافُة مادِة الكافين خاَل عملّية 
االستنساخ، واآلن يواصُل العلماُء البحث، 

الكتشاف إمكانية استخدام 
اخلايا املستنسخة، يف 

التطبيقات الطّبّية.

الفضاء،  يف  ِجرٌم 
أعلنوا عن اكتشافه 

قبل أيام، مع أّن العثور 
قبَل  حقيقًة  مّت  عليه، 

وحّللوه  خاله  درسوه  عام، 
ُيسيُل  باستنتاج  وخرجوا 

اّللعاب: 
الكوكُب املكتَشف حيتوي على 

تريليونات من قراريط األملاس، ألّن 
أْن  ترابه وصخوره، حتى جباله، البد 

تكون يف معظمها ترسبات مْن األملاس 
اخلام، بل أغلى األملاس مثنًا، وهو الوردي 

اللون.
على   )12b-WASP( اسم  العلماء  وأطلق 

وقالوا:  اكتشافه،  عن  أعلنوا  الذي  الكوكب 
التابع  "سبايتزر"  مبنظار  وجوده  اىل  تعرفوا  إنهم 

منظار  وهو  )ناسا(،  األمريكية  الفضاء  لوكالة 
يستخدم األشعة حتت احلمراء لرصد الظواهر الفلكية 

يتّم  بالكربون  كوكب  أغنى  أنه  وذكروا  وحتليلها، 
املشرتي، وقريب من جنمه 40  اكتشاُفه، وهو أكرب من 

مرة أكثر من قرب األرض من الشمس.

             أحدث اكتشاف علمّي
                 كوكب من األملاس

 

الباحث  صّمم 
تشرفوني( )اجنيلو 

اهلولندّية  )دلفت(  جامعة  من 
باجلليد.  ًيعمل  حمركا  للتكنولوجيا، 
الباحث�ون وض�ع 100 غ�م م�ن اجللي�د يف  يق�رتح 
يف   "Cube Sat" الصغ�ر  االصطناع�ّي  القم�ر  ك  حم�رّ
الفض�اء، يب�دأ ه�ذا اجللي�د بالتبخ�ر دون امل�رور باحلال�ة الس�ائلة، 
مكون�ًا جزيئ�ات خب�ار، ت�زداد ق�درة ه�ذا احمل�رك باس�تخدام التس�خي.

ي�درس )تش�رفوني( وفريق�ه العلم�ي، كيفّي�ة احملافظ�ة عل�ى امل�اء يف 
احلال�ة الصلب�ة إىل ح�ن إطاق�ه، ويقول�ون: ميك�ن جتمي�د امل�اء يف 
الفض�اء، ولك�ْن ه�ذا يعق�د هي�كل القم�ر الصناع�ّي النانوم�رتّي.

اس�تخدام  )مش�يغان(  جامع�ة  م�ن  علم�اء  يق�رتح  جانبه�م  م�ن 
ه�ذه  إنَّ  )تش�رفوني(،  يق�ول  صغ�رة،  أيونّي�ة  حم�ركات 
اس�تخدام  يفض�ل  حي�ث  البع�ض،  بعضه�ا  تكم�ل  الط�رق 
بعي�دة  االصطناعي�ة  األقم�ار  يف  األيوني�ة  احمل�ركات 
األقم�ار  لتوجي�ه  األفض�ل،  م�ن  ح�ن  يف  امل�دى، 
اجللي�د. وقوده�ا  ال�يت  احمل�ركات  اس�تخدام 



جتعْل  كيَف  الواقع:  عامل  يف  تبْلور  قد  سؤاُل 
ملشاغِل  يكون  زمن  يف  حياتك  من  جزًء  القراءة 
احلياة ومصاعِبها الدوُر األكرب يف عرقلة العجلة 
أغلب  عند  الكتب  مطالعة  عن  والبعد  الثقافّية 
لتحصيل  السعي  األمسى  هدِفهم  وجْعِل  الناس، 
للفكر  غذاًء  كاَن  مبا  والزهد  املادّي،  اجلانب 
والعقل، ويف هذه الصفحة، نستعرض لكم كتابًا 
الشبهات  وَرّد  اآلراء  طرح  يف  املهمة  الكتب  من 
عبداحلسن  اإلمام  بقلم  )املراجعات(  وهو كتاب 
شرف الدين املوسوي قدس اهلل سره، فهو بطل من 
أبطال العلم، وفارس من فرسان البيان ويغنيك عن 
تعريفه ما يعرفك به الكتاب من علم وفن وقدرة 
لعدة  الكتاب  ُترجم  وقد  واإلبداع،  الصياغة  يف 
لغات كالفارسية واإلنكليزية واألوردّية واألملانية.

ويعترب هذا الكتاب من أهم الكتب اإلسامية اليت 
صدرت يف القرن العشرين، وأحد أهم الكتب اليت 
ساهمت يف تقوية احلوار األخوي البناء بن املسلمن 
والسنة، وحيتوي الكتاب على مراسات  الشيعة 
جرت بن أحد أكرب علماء املسلمن الشيعة وهو 
وأحد  املوسوي  الدين  شرف  احلسن  عبد  السيد 
شيخ  البشري  سليم  السنة  املسلمن  علماء  أكرب 
شيوخ األزهر يف ذلك الوقت، والرسائل املذكورة 
إىل غر  وماحظات  وحوارات  أسئلة  على  حتتوي 
من  ويظهر  األخوي،  احلوار  إىل  ينتمي  مما  ذلك 
األخوي  الطابع  يسوده  كان  احلوار  أن  الرسائل 

مراعاة  مع  الطرفن  بن  الفائق  املتبادل  واالحرتام 
ذكر املصادر املختلفة ملعطيات كل من الطرفن، 
الدين  شرف  والسيد  البشري  الشيخ  وبذلك صار 
قدوة حُيتذى بهما يف احلوار البناء وتقوية الوحدة 

يف صفوف األمة اإلسامية.
ذلك  قبل  الدين  شرف  السيد  التقى  قد  وكان 
 1329 زيارته ملصر من  أثناء  األزهر  بإدارة اجلامع 
إىل 1330 للهجرة املوافق 1911 إىل 1912 للمياد، 
فحصل الشيخ البشري على انطباع حسن ملا رأى 
من ُتقى  السيد شرف الدين املوسوي وذخر علمه، 

عندها اتفقا على القيام حبوار َبّناء باملراسلة.
بعد انتهاء االثنن من احلوار واملراسلة سأل السيد 
له  يأذن  أن  البشري  الشيخ  املوسوي  الدين  شرف 
بنشر املراسات، وملا حصل على املوافقة قام بنشر 
تلك املراسات جمموعة يف كتاب املراجعات، وإن 
كان ذلك يف وقت متأخر سنة 1355 للهجرة املوافق 
1936 للمياد، نتيجة الظروف القاسية اليت مر بها 
الفرنسي  احملتل  من  املوسوي  الدين  السيد شرف 

يف لبنان. .
يعترب الكتاب اليوم مرجعًا البد منه لكل باحث 
الشيعة  املسلمن  اليت متيز  واملعارف  عن احلقائق 

عن غرهم.
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ولكن  ومكان،  وقت  كل  يف  منتشرة  العرب  إن 
الناس ال حيفلون بها، فمثًا من االبتاءات يف عصرنا 
احلاضر، العاقة غر املشروعة )شرعًا وعرفًا( بن 
القدمية  الوسائل  خمتلف  عرب  والفتيات،  الشباب 
احلديثة، حيث تتطور هذه العلقة شيئًا فشيئًا، لكن 
يف نهاية املطاف تؤدي إىل اهلاوية الدنيوية، كاخليانة 
واخلذالن من قبل الطرف اآلخر، واكتساب املآثم، 
واألخروية، كالتعرض لعذاب وسخط اهلل عز وجل، 
والنار  والعار  الندم  إال  العاقة  هذه  من  جُينى  فا 
الكثر  عنها  يغفل  اليت  احلقيقة  هي  وهذه  أيضًا، 
والعرب  بالقصص  يعتربون  والشباب، وال  الفتيات  من 
اليت يسمعونها، حبجة موهومة لقوهلم )حنن خنتلف( 
والسر يف هذا الطريق ال يكون إال بسبب االبتعاد 
عن الطريق املستقيم، احلافل بالدين الّقيِّم واملعرفة، 
حيث إن )اهلوى شريك العمى( ومن عشق شيئًا أعشى 
بصره، وأمرض قلبه، فهو ينظر بعن غر صحيحة 
ويسمع بأذن غر مسيعة، قد خرقت الشهوات عقله، 
وأماتت الدنيا قلبه، كما يقول أمر املؤمنن j،فعلى 
فتياتنا أن ال ينجرفن وراء أقاويل الشباب املعسولة، 
القلب  لنداء  يستمعن  ال  وأن  الكاذبة،  ووعودهم 
الغرور والزهو والعجب  القاتلة، ويأخذهن  والعاطفة 
بالرأي، بل عليهن أن يكّن يف  ت  والتزمُّ بأنفسهن، 
ملا  الفتاة  والتفات  والِفطنة،  والذكاء  الوعي  قمة 
القلب،  ال  العقل  هو  احلاكم  جتعل  وأن  به،  تقوم 
والغريزة  بالسوء  األمارة  النفس  مجاح  تكبح  وأن 
الذي  للشيطان  َطيِّعة  أداة  تكون  ال  وأن  األنانية، 
يستولي على العقل والقلب يف حلظة من اللحظات، 
بل عليها أن تقاوم بكل قوة وإرادة وعزمية وإميان، 
كما جيب عليها التمسك بتعاليم اإلسام السامية، 
احملرمات،  يف  الوقوع  من  وتصونها  حتميها  اليت 
ولتكن يف قمة احلذر لتحصن نفسها من الوقوع يف 
حبائل الشيطان امللونة واملغرية، ومكائده اخلبيثة، 

املثقفة  املسلمة  الفتاة  على  تنطلي  أن  ميكن  اليت 
والواعية، هذه املكائد اليت طاملا حذرنا ونبهنا إليها 
اهلل سبحانه وتعاىل حيث قال: Pَواَل َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت 
ْيَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌيO )البقرة: 168( ، فهل  الشَّ
من العقل أن يسعى اإلنسان وراء عدوه !! فشرُفِك هو 
ساُحِك الذي به تصولن، وبه تفخرين، وهو أغلى ما 
متلكن، فأنت كالزجاجة هلا رونقها، لكنها متى 
ما خدشت أو كسرت فقدت قيمتها، وال جتد حتى 
من ينظر إليها أو يعبأ بها، لذا جيب أخيت الفاضلة 
أن حتافظي على نقائك من الفايروس العاطفي، فإنه 
لك فخ ومصائد، وهذا الفايروس يؤدي بصاحبه إىل 
التهلكة، فيجب عليك احملافظة على عفتك وشرفك 

وحجابك، وال تقصري بذلك مهما كلف أو حدث.
اليت  بقدوتك  بأسره  العامل  على  تفخري  أن  وعليك 
واحلجاب  واحلياء  والعفة  الشرف  معنى  علمتك 
حيث   h الزهراء  موالتك  منها،  ذلك  وتستمدي 
جسدت تلك املعاني وغرها وهي يف عنفوان الشباب.

السؤال  الكريم  لشخصك  أوجه  أن  بودي  واآلن 
إيذاء  على  اجلرأة  ولديك  مستعدة  أنت  هل  التالي: 

وإغضاب موالتك الزهراء h ؟؟
بكل تأكيد ستقولن: كا، وهذا اجلواب ال خيلو 
)وجداني(  األول  معًا:  كليهما  أو  وجهن  أحد  من 
حبك  لذلك  فيدفعك  الوجداني  أما  )عقلي(  واآلخر 

.h ملوالتك الزهراء
وعا  جل  اهلل  رضا  أن  تعلمن  العقلي كونك  وأما 
مرتبط برضاها، كما قال النيب n: »إن ال يغضب 
عز  اهلل  يغضب  والذي  لرضاك«  ويرضى  لغضبك 
وجل عليه سيكون مصره النار، وإن غضب الباري 

عزوجل أشد على اإلنسان من النار.

ما أكثر العبر و أقل االعتبار

ى
أنث

ت 
سا

هم
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ورد يف كتاب الكايف )ج5 ص510( عن عبد الرمحن 
بن كثري، عن أبي عبد ال j قال: يف رسالة أمري 
املؤمنني j إىل اإلمام احلسن j: »ال متّلك املرأُة 
حلاهِلا،  أنعُم  ذلك  فإّن  نفسها  جياوُز  ما  األمِر  من 
رحيانٌة  املرأَة  فإنَّ  جلماهلا،  وأدوُم  لباهِلا،  وأرخى 

وليسْت بقهرمانة«.
هذا مقطٌع صغرٌي من الرسالة اليت حتمل مضمونًا، 
 ،b البيت  أهل  فكر  يف  املرأة  نسميه  أن  نستطيع 
أبعادها،  جبميع  املسلمة  املرأة  شخصية  فيه  تتحّدد 

.b من وجهة نظر أئمتنا األطهار
وهذا املضمون، وإن كان يظهُر منه املخالفة على ما 
عليه ثقافة اليوم - حتى املنسوبة للمسلمني منها- 
روح  به  تسمح  مبا  والصلح،  اجلمع  حناول  أننا  إال 
الشريعة اإلسالمية، مع التسليم حبصول خمالفات 

هلذا الثقافة النبوية من بعض النساء.

 المرأُة ريحانٌة
النبات  اُن: جنٌس من  الرَّحْيَ الوسيط  املعجم  جاء يف 

طّيب الرائحة من الفصيلة الشفوية.
بهذا املقدار من املعنى، نستطيع أن حنّدَد معَلمًا من 

وظائفها  بأحد  املتعلق  ذلك  املرأة،  معامل شخصية 
مصدر  فهي  أسرتها،  وحياة  حياتها  يف  احليوية 
على  الباعث  الوجود  عن  كناية  الطّيبة،  الرائحة 
واّلذي  وحمليطها،  هلا  النفسية  والتهدئة  االرتياح 
من  العطر  زجاجة  مكاَن  بيتها،  يف  مكانَتها  يضع 
األناقة والنظافة، ولطافة االستعمال، ودقة احلرص 

على شكلها البديع.

وليستْ بقهرمانة:
يف لسان العرب: الَقْهَرمان، هو امُلَسْيِطُر احَلِفيظ على 

من حتت يديه.... قال سيبويه هو فارسي.
امللك  ُأمناء  من  الَقهرمان:  بري:  ابن  عن  وفيه 
 :- عندهم   - احلديث  ويف  معرب  فارسي  وخاصته 
كَتب إىل َقهرماِنه هو كاخلاِزن والوكيل احلافظ 

ملا حتت يده والقائم بُأمور الرجل بلغة الفرس.
امللك  أمنُي  »الَقْهرمان«:  الوسيط  املعجم  ويف 
وخرِجه......ومنه  دخِله  بتدبري  اخلاص  ووكيُله 

القول املأثور: »املرأة رحيانٌة، وليسْت بقهرمانة«
فاملرأة من جهة كونها رحيانة، ال يناسبها اخلوض 
أقل  فهي  بالرجل،  تكن خمتصة  إن مل  يف مضامري، 
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مالءمة للمرأة، وأكثُر حرجًا يف مزاولتها.
ينبغي  املرأة،  أن  فهذا معنى قهرمانة، وهو يستدعي 
ميدانًا  الرياحني  ميادين  غري  ختوُض  ال  أن  عليها 
حلاهلا«  »أنعم  أنه  ذلك   j وعلل  نفسها،  يتجاوز 
عامل  يف  منها  أفضل  نعمة  يف  تكون  أنها  مبعنى، 
ما  بها  يناط  أن  مناسبة  ليست  فاملرأة  القهرمان، 
احلسابات  من  الرجالية«  »األمور  تسميته  نستطيع 
االختالط  تستدعي  ما  غالبًا  اليت  اإلدارية،  واألمور 
تؤثر  قد  خمتلفة  طبائع  مع  االنفعاالت  مبختلف 
الدوام  مع  خصوصًا  للمرأة،  النفسية  الصحة  على 

واالستمرار.
كون  على  حثت  املقدسة،  الشريعة  أن  جند  لذا 
املتقلبة  النفسية  األجواء  عن  بعيدة  خمدرة،  املرأة 
باب  ص535«  »ج5  الكايف  يف  ورد  كما  واملتنوعة، 
الغرية عن النيبn قال: »النساء عي وعورة، فاسرتوا 

عيهن بالسكوت، واسرتوا عوراتهن بالبيوت«.
ال  أي  البيان،  عن  العجز  العي:  اهلامش:  يف  قال 
ميكنهن التكلم مبا ينبغي يف أكثر املواطن، فاسعوا 
فاملراد  تكرهونه،  ما  منهن  يظهر  لئال  سكوتهن؛  يف 
سكوت  املراد،  يكون  أن  وحيتمل  سكوتهن،  بالسكوت، 
الرجال املخاطبني، وعدم التكلم معهم؛ لئال يتكلمن 

ينبغي  وما  منه،  ُيستحَيى  ما  والعورة  يؤذيهم،  مبا 
سرُته. 

مع  التعاطي  خف  األخرية،  السنني  هذه  يف  لكننا 
والتوجيه  باإلرشاد  الفائضة  الشريفة،  األحاديث 
األصوات  إىل  الكثري  ومال  والسلوكي،  الديين 
بني  تدمج  اليت  اإلسالمي،  العامل  يف  املنتشرة 
مفهومي املساواة والعدالة، مما زرع شبهات أخالقية 

أوقعت بعض األسر يف احلرج أحيانًا.
من  تقدم  ما  إن  وهي:  ثانية،  مسألة  نبني  هذا  بعد 
كالم، ال يلزم املرأة أن تبقى يف بيتها، مبعنى العزل 
املؤمنني  أمري  قول  ينبغي مالحظة  وإنا  واالنعزال، 
لباهلا،  وأرخى  حلاهلا،  »أنعم  التصرف  هذا  أن   j
وأدوم جلماهلا« فهو أمر إرشادي توجيهي، وإن كان 
وحافظًا  للمرأة،  عالية  كمالية  ملراتب  اًل  حمصِّ
لألنوثة احملققة بالطبع، إاّل أنه ال يرقى إىل مرحلة 
يؤدي ذلك إىل احلرج يف  إذ رمبا  واإللزام،  الوجوب 

بعض األحيان.
بل قد يكون حضور املرأة أمرًا ضروريًا يف جماالت ال 
غنى بغريها عنها واليت تتناسب مع شأن املرأة مع ما 

حيقق املستوى املطلوب من احلشمة والعفة.
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يف حقل واسع، فيه الكثر من األشجار املثمرة، توجد 
شجرة عرفت بالشجرة احلزينة.. هكذا وَصفها اجلميع، 
ويصفها كلُّ من يراها.. وقد هجَرْتها - ضطرًة- أنواُع 
باتت  احليوانات،  أكثر  حّتى  بْل  والفراشات..  الطيور 
بقية  عن  ختتلف  شجرة  إنها  بظلها..  اجللوس  ختشى 
أشجار احلقل، فجميع األشجار ُتوِرق وتتفّرع أغصانها 
وُتزِهر وُتثِمر.. أّما هي، فعلى العكس متامًا، تتساقط 
أوراقها وأزهارها وتتكسر أغصانها ومل تثمر منذ زمن 
طويل.. فهي تبكي كل يوم حزنا مما يقوم به أكرب 
أغصانها من أعمال شريرة وقاسية حبق باقي أغصانها 
والشتم  بالضرب  عليهم  يهجم  فهو  سنًا..  منه  األصغر 

مرددًا:
- جيب عليكم طاعيت واالمتثال ألمري، فأنا األكرب 

بينكم..
وكثرًا ما ترد عليه أمه الشجرة قائلة:

- ما دمت تعرف هذا يا ولدي ملاذا ال تسمع كامي، 
وحترتم نصائحي، وتعمل بها.. ألْسُت أمَّك..؟!! يا ولدي: 
التقدير  منهم  جتْد  وحنان..  حببٍّ  أخوتك  مع  تصرَّْف 

واالحرتام.. ال تكْن قاسيًا يا بين..
لكن الغصن الكبر مل يهتم لكام أمه، ومل يعمل 
أمهم..  األبناء  حيرتم  كما  حيرتمها  ومل  بنصائحها، 

واستمر على حاله، وأمه الشجرة تزداد حزنًا وأملًا..
ويف أحد األيام وقف الفاح أمام الشجرة احلزينة يتأملها 

بتعجب شديد مرددًا مع نفسه:
أزهارها  تتساقط  ملاذا  ولكن  مريضة..  ليست  إنها   -

وأوراقها وتتكسر أغصانها..؟!!
ومْل مْيِض كثر من الوقت حّتى اكتشف الّسر.. فقد 
شاهد ما يفعله الغصن الكبر مع إخوته.. فقال على 

الفور:
- إذًا هذا الغصن هو السبُب.. وعليه فهو ال يستحق إال 

أن يكون حطبًا تلتهمه نار التنور..
الطيور  ففرحت  بفأسه..  وقطعه  يديه،  بن  فأمسكه 

والفراشات، ورددت األشجار فيما بينها:
- لقد انتهى حزن الشجرة وأملها..

ما  الشجرة  أن  للجميع  اّتضح  األيام،  مرور  مع  ولكْن 
زالت حزينة.. برغم أنها صارت كبقية األشجار مثمرة، 
حتط عليها الطيور وترفرف حوهلا الفراشات، وجتلس 
بظلها احليوانات.. فسأهلا اجلميع بصوت واحد: ما الذي 

حيزنك بعد يا صديقتنا..؟!!
فأجابتهم وهي تكفكف دموعها: حزينة ألجل ولدي 

الغصن الكبر..!!
فقال اجلميع بتعجب شديد: أمل يكن شرًا وقد ختلصت 

منه..؟!!
فأجابتهم: نعم.. ولكين كم متنيت لو مسع نصائحي، 

وعمل بها.. ملا كان حطبًا للتنور.

 الشجرة احلزينة
عادل الصفار
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الش�رعية:  وضوابطه�ا  امل�رأة  وحج�اب  عف�ة  ع�ن  يك�ون  دائم�ًا  ال�كام 
 .. لنظرات�ه   .. الرج�ل  ملاب�س  أهمي�ة:  نلق�ي  ال  ولك�ن  مش�يتها..  صوته�ا.. 

النس�اء!! عل�ى  تطاول�ه 
والتح�دث  الت�ربج  وع�دم  بالس�رت  امل�رأة  أم�ر  ح�ن  الكري�م  الق�رآن  أنَّ  م�ع 

.Oَم�َرٌض َقْلِب�ِه  يِف  الَّ�ِذي  Pَفَيْطَم�َع  بأن�ه:  بذل�ك  عّق�َب  حبش�مة 
نظرات�ه  يراع�ي  أن  الرج�ل  عل�ى  ل�ذا  الرج�ل!!  ال�كام  به�ذا  واملقص�ود 
س�ببا  يك�ون  ال�ذي  املعس�ول  وكام�ه  إبلي�س،  س�هام  م�ن  س�هم  ه�ي  ال�يت 

للح�رام. للوص�ول 
عل�ى  فرض�ت  الش�ريعة  أن  فصحي�ح  الرج�ل،  ماب�س  ذل�ك  إىل  يض�اف 
لب�س  ل�ه  جي�وز  الرج�ل  ب�أنَّ  ق�ال  م�ن  ولك�ن  الب�دن،  كام�ل  س�رت  امل�رأة 
منه�ا  تظه�ر  ق�د  وال�يت  للريب�ة  واملث�رة  الضيق�ة  املاب�س  م�ن  يش�اء  م�ا 

ع�ادي...  أم�ر  وكأن�ه  الداخلي�ة  مابس�ه 
أن  ميك�ن  م�ا  كل  جيتنب�وا  أن  عليهم�ا  الرج�ل،  فكذل�ك  امل�رأة  فكم�ا 

وفع�ل. ونظ�رة  وق�ول  ماب�س  م�ن  اآلخ�ر  الط�رف  يث�ر 
يق�ول  إذ  اهلل  م�ن  واخل�وف  بالتق�وى  إال  رادع  هن�اك  يك�ون  أن  وال ميك�ن 
َوُقوُدَه�ا  َن�اًرا  َوَأْهِليُك�ْم  َأنُفَس�ُكْم  ُق�وا  آَمُن�وا  الَِّذي�َن  َأيَُّه�ا  Pَي�ا  وج�ل:  ع�ز 
َأَمَرُه�ْم  َم�ا  اللَّ��َه  َيْعُص�وَن  الَّ  ِش�َداٌد  ِغ�الٌظ  َماَلِئَك�ٌة  َعَلْيَه�ا  َج�اَرُة  َواحْلِ النَّ�اُس 

.O...ُيْؤَم�ُروَن َم�ا  َوَيْفَعُل�وَن 
تأملوها جيدا.

و للرجال عفة!!
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هاني عبد الرضا

إىل  م��رة  ذات  ذه��ب  نظارت��ه......  ع��ن  أب��دا  يس��تغين  ال  أينش��تاين  كان 
أت��اه  فلم��ا  مع��ه،  ليس��ت  نظارت��ه  أن  هن��اك  واكتش��ف  املطاع��م،  أح��د 
من��ه  طل��ب  يري��د،  م��ا  منه��ا  وخيت��ار  ليقرأه��ا  الطع��ام  بقائم��ة  ل��ه..))اجلرس��ون((  يقرأه��ا  أن  أينش��تن 
جاه��ل  أّم��ي  فأن��ا  س��يدي،  ي��ا  آس��ف  ))إن��ين  قائ��ا:  اجلرس��ون  فاعت��ذر 

. ) مثل��ك(

قيل: إنه سأل أحد الطاب سقراط عن الزواج فقال:

رزق��ت  ول��و  س��عيدًا،  أصبح��ت  طيب��ة  بام��رأة  رزق��ت  ل��و  ألن��ك  ت��زوج  طبع��ًا 

ل��و  طيب��ة؟  س��قراط  زوج��ة  تك��ن  أمل  فيلس��وفًا...  س��تصبح  ش��قية  بام��رأة 

واق��ع  م��ن  نصيحت��ه  كان��ت  إذا  فيلس��وفًا  أصب��ح  مل��ا  كذل��ك،  كان��ت 

ُيعره��ا  مل  عندم��ا  يوم��ًا  علي��ه  بالص��راخ  زوجت��ه  أخ��ذت  لق��د  نع��م  جترب��ة، 

وتربق��ن  ترعدي��ن  زل��ت  م��ا  ب��ربود:  هل��ا  فق��ال  بامل��اء  قذفت��ه  انتباه��ه، 

أمط��رِت. حت��ى 

الزواج عند سقراط

سأل كاتب ناشئ ) برنارد شو ( قائاًل:

مادة تذيب كل شيء:

نظارة اينشتاين:

م��ادة  اكتش��فت  لق��د  والزه��و:  الفخ��ر  هلج��ه  يف  لزميل��ه  األملان��ي  الع��امل  ق��ال 
فأج��اب  ش��يء...  كل  الزج��اج،  النح��اس،  احلدي��د،  اخلش��ب،  ش��يء:  كل  تذي��ب 
ه��ذه  وضع��ت  إن��اء  أي  يف  أع��رف  أن  ل��ي  ه��ل  ولك��ن  تهانين��ا...  قائ��ا:  زميل��ه 

امل��ادة؟!

قب�ل، فم�اذا تش�ر عل�ّي؟  م�ن  أح�د  ق�د كتب�ه  أن أكت�ب ش�يئًا مل يك�ن  رث�اءك!!أري�د  البس�اطة اكت�ب  األم�ر يف غاي�ة  برن�ارد ش�و:  فأجاب�ه 
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