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التََّعُصــُب: مأخــوذ مــن الَعَصبيــة وهــو أن 
يدعــو الرجــل إىل نــرة عصبتــه والتآلــب معهــم 
ــوم  ــى ق ــوم ع ــع ق ــم، وإذا اجتم ــن يناوؤه ــى م ع

ــم. ــوا عليه ب ــل َتَعصَّ قي
والتعّصــب هــو غلــٌو يف التعّلــق بشــخص 
ــَدُع  ــث ال َي ــدة، بحي ــدأ، أو عقي ــرة، أو بمب أو بفك
مكانــًا للرتاجــع، وكمفهــوم كــا نعرفــه ليــس 
ــم  ــا يف الظل ــّر ك ــًا بال ــر وال مرتبط ــًا باخل مرتبط
ــب  ــرًا أو رّشًا حس ــون خ ــه يك ــان، لكن واإلحس
ــا أن  ــات، فإم ــن والغاي ــن القرائ ــه م ــق ب ــا يتعل م
ــون  ــا أن يك ــوء وإم ــذم والس ــع ال ــون يف موض يك
يف موضــع احلُســن واملــدح ، فعــن اإلمــام عــي بــن 
احلســن )Q( عندمــا ُســِئل عــن العصبيــة؟ قــال: 
ــَرى  ــا أن َي ــا صاِحُبه ــُم َعَليه ــي َيأَث ــُة اّلت )الَعَصبِيَّ
ُجــُل رِشاَر َقوِمــِه َخــرا ِمــن ِخيــاِر َقــوٍم آَخريــَن،  الرَّ

ــُه،  ــُل َقوَم ُج ــبَّ الرَّ ــِة أن ُيِ ــَن الَعَصبِيَّ ــَس ِم و َلي
ولِكــن ِمــَن الَعَصبِيَّــِة أن ُيعــَن َقوَمــُه َعــَى الظُّلــِم(. 

)الــكايف للكلينــي: ج2، ص 309(.
ِشــَيم  مــن  شــيمة  الســلبي  والتعّصــب 
ــا  ــى هب ــل، ُيبت ــل اجله ــن خل ــة م ــف، وخل الضع
ــا  ــه، ف ــي عقل ــره، وتغ ــي ب ــان، فتعم اإلنس
َيــرى حســنًا إال مــا حســن يف رأيــه وال صوابــًا إال 
مــا ذهــب إليــه أو تعّصــب لــه، واإلجيــايب عكُســه 

ــدوح. ــو مم ــًا وه متام
ونســتنتج ممــا ذكرنــا أن التعصــب هــو شــعور 
ــى  ــره ويبق ــاول تغي ــان ال ي ــد اإلنس ــي عن داخ
ــًا، إال أن  ــلبيًا أم إجيابي ــواء أكان س ــه س ــكًا ب متمس
ــن  ــًا ع ــه ناجت ــايب بكون ــن اإلجي ــرتق ع ــلبي يف الس

ــليم. ــر س ــوش أو غ ــر مش تفك

وللتعصــب جــذور تأرخييــة وإملاحــات قرآنيــة، 
ــجود آلدم  ــه الس ــس ورفض ــب إبلي ــداء بتعص ابت
)Q( بالرغــم أن أمــر الســجود كان مــن اهلل تعــاىل: 
ــَجُدوا إاِلَّ  ــُجُدوا آِلََدَم َفَس ــِة اْس ــا لِْلَمَاِئَك ــمَّ ُقْلنَ )ُث
ــراف: 11(،  ــاِجِديَن(، )األع ــَن السَّ ــْن ِم ــَس َلْ َيُك إِْبِلي
وســبب تعّصبــه وتزّمتــه برأيــه أنــه كان يــرى نفســه 
أفضــل مــن آدم )Q(، بقولــه: )َقــاَل َأَنــا َخــْرٌ ِمنْــُه 

ــٍن(، ص:76.  ــُه ِمــْن طِ ــاٍر َوَخَلْقَت ــْن َن َخَلْقَتنِــي ِم
ول يقــف حــّد التعّصــب عنــد حــّد فكــرة 
األنبيــاء  فقــد واجــه  إبليــس هلــواه،  تعّصــب 
 )O( حممــد  الرمحــة  نبــّي  ســيا  ال  والرســل 
قــال  الفكــري،  وعنادهــم  أقوامهــم  تعصــب 
تعــاىل: )َوَمــا َيْأتِيِهــْم ِمــْن َنبِــيٍّ إاِلَّ َكاُنــوا بــه 
َيْســَتْهِزُئوَن(. )الزخــرف:7(. والقــرآن الكريــم وّضــح 
حجــم معانــاة األنبيــاء والرســل )K( مــن العنــاد 

والتعصــب األعمــى عنــد النــاس.
ــب  ــرة يف ذم التعص ــث كث ــد وردت أحادي لق
ــن  ــادق )Q( ع ــد اهلل الص ــول أيب عب ــلبي، كق الس
ــة  ــه حبَّ ــن كان يف قلب ــال: )م ــول اهلل )O( ق رس
مــن خــردٍل مــن عصبيــة بعثــه اهلل يــوم القيامــة مــع 

ــيعة: ج15، ص371(. ــائل الش ــة(. )وس ــراب اجلاهليَّ أع
ــن  ــدأ م ــب فتب ــة التعّص ــة معاجل ــا طريق وأم
املناقشــة،  يف  العلميــة  الطــرق  ســلوك  خــال 
ــة  ــع املطروح ــن يف املواضي ــع اآلخري ــوار م واحل
هبــدوء وروّيــة، واالبتعــاد عــن االنفعــال واجلــدال 
النقــاش إىل طــرق  معهــم، وتعديــل أســلوب 

االحــرتام املتبــادل.

التعّصب

قضية ورأي
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َشباُبَك َرْأُس َمالَِك

الَعَرِب،  ِمَن  الُفحوَلُة  َوَلَدهَتا  َقد  امَرَأٍة  إىَل  )ُانُظر  عقيل:  ألخيه  قال   )Q( املؤمنن  أمر  عن  روي 
َجها َفَتِلَد يل ُغامًا فاِرسًا( أعيان الشيعة، السيد حمسن األمن: ج7، ص429.   أِلََتَزوَّ

يقرتن  الطاهر  االسم  هذا  يذكر  عندما  العظيمة،  املرأة  تلك  الكايب  حزام  بنت  فاطمُة  البنن  أُم 
بموقف تأرخيي عّطل قوانن الطبيعة اإلنسانية، بل غّرها وبّدهلا إىل ما هو أسمى من املتعارف، فأول 
ما خيطر اىل الذهن موقفها العظيم مع اإلمام احلسن )Q(، إمام زماهنا، املفرتض الطاعة، لكن هذه 

املرأة جتاوزت مرحلة الطاعة إىل أعظم درجات التضحية.
يف  خصوصًا  األمومة،  غريزة  خملوقاته  يف  تعاىل  اهلل  جعلها  والتي  احلياة،  تنّظم  التي  الطبائع  من 
الغريزة فاعلة يف  اللبونة، واإلنسان هو أكرم تلك املخلوقات عى اهلل تعاىل، فكانت هذه  احليوانات 
عامله أشد من فاعليتها يف غره من احليوانات، فتعّلق األم بأوالدها وصل إىل حد تضحيتها بنفسها من 

أجلهم، وصفة األمومة تقيض تفضيلهم عى اآلخرين، وال تستبدهلم بأحد أبدًا.
هذا القانون الغريزي تغّر عند سيدتنا أم البنن )P( ففّضلت هذه األم احلنون ابَن َزوجها عى 
أبنائها، وقدمته عليهم، فأي نوع من الطاقة جعلها تتنازل عن طبيعتها وهيون عليها مرع أوالدها 

حتى تأثرت بمرع احلسن )Q( أكثر منهم؟
 إن أم البنن )P( ليست امرأة عادية، صفاهتا غر عادية، إياهنا، تقواها، ورعها، لذا كانت تنظر إىل 
احلياة نظرة خمتلفة، كان احلسن )Q( يف نظرها إمام زماهنا، وكانْت تدرك أّن كل مؤمن البد أن يرتبط 
منقطعة  بتضحية  األمرين  فجّسدْت  العملية،  الناحية  النظرية ومن  الناحية  من  املعصوم  باإلمام  قلبه 
النظر، وحاربْت نفسها ومغريات هذه الدنيا الدنية، وزخرفهاوزبرجها، ذلك أن قلبها ممتلٌئ بحبِّ 

اإلمام حيث ال مكان لغره وال طاعة وال والء ألحد غره.

أمُّ البنني )P( أم 
التفاين والصدق

قطاف
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َشباُبَك َرْأُس َمالَِك

آداب النفس

قراءة في كتاب

يصنــف هــذا الكتاب ضمــن املكتبــة األخاقيــة، وضعــه املؤلف 
يف ســتة وعريــن فصــًا، توزعــت يف عــدة مضامــن، منهــا يف 
ــع  ــا يف التواض ــا، ومنه ــد يف الدني ــات والزه ــب يف الطاع الرتغي
ــوع،  ــر واجل ــا يف الفق ــاء، ومنه ــاء والوف ــا يف احلي ــر، ومنه والك
ومنهــا يف اســتصاح نفــس اإلنســان، ومنهــا يف أنــواع اخلــرات 
والــرور ومنهــا يف ماهيــة اإليــان وخصــال املؤمنــن، وغرهــا.

ذكــر املؤلــف يف مقدمــة الكتــاب: )واعلــم إن اإلنســان إذا 
ادعــى معرفــة األشــياء وهــو ال يعــرف نفســه، فمثلــه مثــل مــن 
ــو  ــره وه ــو غ ــن يكس ــل م ــع، أو مث ــو جائ ــاس وه ــم الن يطع
عريــان، أو مثــل مــن يــداوي غــره وهــو عليــل، أو كمثــل مــن 
هيــدي النــاس طريقــًا وهــو ال يــدري طريقــه، وقــد علــم إن هذه 
 األشــياء ينبغــي لإلنســان أن يبتــدئ فيهــا أوالً بنفســه ثــم بغره (
أمــا مؤلــف الكتــاب فهــو الســيد حممــد بــن حممــد بــن حســن 
ــم  ــن قاس ــهور باب ــي، املش ــي العيناث ــيني العام ــم احلس ــن قاس ب
ــه  ــنة والدت ــاعر، س ــب وش ــيعي، أدي ــن ش ــال دي ــي، ع العام
غــر حمــددة عــى وجــه التحديــد، وكانــت وفاتــه عــام 1665م 
)1075 هجريــة(.. وجدتــه ألمــه )أم أمــه( مــن بنــات الشــهيد 

ــه. ــى ألم ــده األع ــر ج ــون األخ ــاين، فيك الث
درس يف جبــل عامــل ثــم هاجــر إىل إيــران حيــث اشــتهر 

والفلســفة. والشــعر  بــاألدب 
مــن كتبــه: اإلثنــى عريــة يف املواعــظ العدديــة فــرغ منــه ســنه 

ــري. 1068 هج
كتــاب حدائــق األبــرار، وكتــاب أدب النفــس، وكتــاب املنظــوم 
ــد  ــاء وفرائ ــد العل ــاب فوائ ــح، وكت ــور الصحي ــح واملنث الفصي

احلكــاء.
لــه عــدة مؤلفــات ورســائل، منهــا، رســالة يف احِلكــم واملواعظ، 

رســالة يف طــول األمــل، رســالة يف التوبــة، رســالة يف التقيــة.
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التنمية البشرية

اإلنســـان هـــو نقطـــة اإلرتـــكاز يف 
ــاُس يف كل  ــو األسـ ــي وهـ ــع اإلهلـ التريـ
ـــه  ـــان وتكامل ـــاء اإلنس ـــة، وبن ـــارة بري حض
مـــن أهـــم املســـائل التـــي أهتـــم هبـــا 
ـــة  ـــت الريع ـــذا وضع ـــف، وهل ـــرع احلني ال
جمموعـــة مـــن اخلطـــوات التـــي ينبغـــي 
لإلنســـان املســـلم العمـــل عـــى حتصيلهـــا 
يف بنـــاء ذاتـــه وشـــخصيته وهتذيـــب نفســـه 
ــه  ــة ربـ ــق لطاعـ ــلم التوفيـ ــي يف سـ لرتقـ
ـــه،  ـــًا يف حيات ـــردا ناجح ـــون ف ـــه ويك ومعرفت
ــة  ــو معرفـ ــذات هـ ــاء الـ ــل بنـ وأول مراحـ
 )Q( ـــن ـــر املؤمن ـــن أم ـــد ورد ع ـــس فق النف
ـــُه(  ـــَرَف َربَّ ـــد َع ـــُه َفَق ـــَرَف َنفَس ـــن َع ـــه )َم قول
 :)Q( ـــه ـــهري: ج3، ص1877   وعن ـــة، الريش ـــزان احلكم مي

)َمـــن َعـــَرَف َنفَســـُه َفَقـــِد انَتهـــى إىِل غاَيـــِة 
ــدر. ــس املصـ ــٍم( نفـ ــٍة وِعلـ ُكلِّ َمعِرَفـ

إّن هتذيـــب النّفـــس عـــن الرذائـــل 
ـــرة  ـــارًا كب ـــه آث ـــة ل ـــر املرغوب ـــات غ والصف
ـــب  ـــخصية والتغل ـــوة الش ـــذات وق ـــاء ال يف بن

ـــه  ـــي تواج ـــن الت ـــات واملح ـــد األزم ـــى أش ع
ـــان  ـــدان األول لإلنس ـــه فاملي ـــان يف حيات اإلنس
نفســـه فـــإن قـــدر عليهـــا كان عـــى غرهـــا 
أقـــدر وإن عجـــز عنهـــا كان عـــن غرهـــا 

أعجـــز.
خطوات بناء الذات: 

تصـــور اإلنســـان عـــن نفســـه:   -1
)مـــن أنـــا( و)مـــا هـــي حقيقتـــي( و)ملـــاذا 
خلقـــت(، بنـــاء الـــذات يبـــدأ مـــن معرفـــة 
الـــذات نفســـها، فعليـــك حتـــى تبنـــي 
ـــورك  ـــون تص ـــة أن يك ـــة واثق ـــخصية قوي ش
عـــن نفســـك إجيابيـــًا، وال نعنـــي هنـــا 
عيوهبـــا  وتتجاهـــل  نفســـك  ختـــادع  أن 
أن  نعنـــي  بـــل  حماســـنها؛  يف  تبالـــغ  أو 
تكـــون واعيـــًا بـــا متلكـــه مـــن إجيابيـــات 
وســـلبيات؛ لكـــن األمـــر فقـــط يتـــاج 
ــمو  ــب، والسـ ــاء والتدريـ ــض العنـ إىل بعـ
التصـــور  هـــذا  مثـــل  فـــإن  بنفســـك. 
ـــز  ـــر، وحاف ـــوح التغي ـــك طم ـــايب يمنح اإلجي

بناء الذات

العدد )43( لشهر ربيع األول سنة 1441هـ6
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة



7 العدد )46( لشهر مجادى اآلخرة سنة 1441هـ
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

 الفعل والصر عى املصاعب. 
حبـــك  الـــذات:  وتقديـــر  حـــب   -2
ـــك  ـــرع ثقت ـــو ف ـــا ه ـــرك هل ـــك وتقدي لذات
ـــر  ـــه ينظ ـــن خال ـــاىل وم ـــك اهلل تع ـــا وهب ب
ـــل،  ـــتحق األفض ـــه يس ـــه بأن ـــان لنفس اإلنس
ـــا يف  ـــا وال يضعه ـــه يقّدره ـــب ذات ـــن ي فم
ـــذه  ـــورة ه ـــيء لص ـــن، وال ي ـــع مه موض
ـــه  ـــرام اهلل ل ـــد أك ـــاس بع ـــام الن ـــذات أم ال
ـــي َءاَدَم(  ـــا َبنِ ْمنَ ـــْد َكرَّ ـــاىل )َوَلَق ـــال اهلل تع ق

اإلرساء: 70. 

ــت  ــا دمـ ــك مـ ــا متلـ ــة فيـ الثقـ  -3
بالفعـــل متلكـــه: أنـــت متلـــك مـــا ال 
ــا  ــه مـ ــان فيـ ــه الغـــر، فـــكل إنسـ يملكـ
ـــه،  ـــاف صوت ـــره، كاخت ـــن غ ـــف ع خيتل
وطريقـــة إلقائـــه، ومشـــيته، وطريقـــة 
عرضـــه لألمـــور، ومعاجلتـــه ملشـــاكله 
ــوك  ــذي يدعـ ــا الـ ــخ؛ فـ ــه.. إلـ وأزماتـ
دامـــت  مـــا  نفســـك  مـــن  للخجـــل 
ــز  ــاول الرتكيـ ــم وحـ ــا، فتعّلـ ــز هبـ تتميـ
الذاتيـــة  ومهاراتـــك  قدراتـــك  عـــى 
ــى  ــّرن عـ ــك، ومتـ ــك وهواياتـ ومعلوماتـ
إبرازهـــا أمـــام اآلخريـــن، واالفتخـــار 
ـــك،  ـــا متل ـــك وب ـــك بنفس ـــك، ومعرفت بذات
ـــك،  ـــا حول ـــة ب ـــك معرف ـــك يعطي ـــإن ذل ف
كـــا ورد عـــن اإلمـــام عـــي )Q(: )َمـــْن 
ِه أْعـــَرُف( ميـــزان  َعـــَرَف َنْفَســـُه َفُهـــَو لَِغـــْرِ

 احلكمة، الريشهري: ج3، ص1877.     

4- تقويـــة الشـــخصية باملعلومـــات: فّكـــر 
ـــزًا  ـــون ممي ـــي تك ـــك ك ـــا ينقص ـــًا في دائ
بـــن أقرانـــك، واحـــرص حتـــى عـــى 
ـــاول أن  ـــد، وح ـــو جدي ـــا ه ـــراءة كل م ق
يكـــون لديـــك ثقافـــة عامـــة عـــا حولـــك، 
باإلضافـــة لتقويـــة نفســـك يف جمالـــك، 
ـــاول أن  ـــام، وح ـــرك الع ـــام بمظه واالهت
ـــارك  ـــة، وش ـــث العام ـــارك يف األحادي تش
ـــب  ـــي تكتس ـــة ك ـــبات االجتاعي يف املناس

حضوًرا بن الناس. 
مواجهـــة  عـــى  القـــدرة   -5
ـــن  ـــوف اليدي ـــك مكت ـــكات: وقوف املش
تواجهـــك  التـــي  املشـــكات  أمـــام 
ــك، ويف  ــة يف نفسـ ــد الثقـ ــك تفقـ جيعلـ
ــر  ــى تغيـ ــل، وعـ ــى الفعـ ــك عـ قدرتـ
مســـار األمـــور، لكنـــك عـــى العكـــس 
املشـــكات  بمواجهـــة  بـــادرت  إذا 
تشـــعر بمكانتـــك وبقدرتـــك عـــى 
املواجهـــة، وقدرتـــك عـــى الفعـــل؛ 
ــًا،  ــك أحيانـ ــح يف ذلـ ــى إن ل تنجـ حتـ
ـــادرات  ـــذه املب ـــتؤيت ه ـــيئًا س ـــيئًا فش وش
ـــرة  ـــن خ ـــا م ـــب معه ـــا تكتس ـــا ب ثمرهت
لتكـــون رضباتـــك ســـديدة فيـــا بعـــد 
ـــك يف  ـــًا زادْت ثقت ـــت نجاح ـــا حقق وكل

ــك. نفسـ
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اجلواب: 
ــل  ــاىل ال يفعـ ــه تعـ ــة إىل أّنـ ــت اإلماميـ )ذهبـ
ـــه  ـــع أفعال ـــل مجي ـــب، ب ـــح وال خيـــّل بالواج القبي
حكمـــة وصـــواب، ليـــس فيهـــا ظلـــم وال جـــور 
وال عـــدوان وال كـــذب وال فاحشـــةألّن اهلل 
ـــح  ـــح القبائ ـــال بقب ـــح، ع ـــن القبي ـــيٌّ ع ـــاىل غن تع
ألّنـــه عـــال بـــكّل املعلومـــات، وعـــال بغنـــاه 
عنـــه، وكّل مـــن كان كذلـــك فإّنـــه يســـتحيل 
عليـــه صـــدور القبيـــح عنـــه، والـــرورة 
ـــتحّق  ـــح اسـ ـــل القبي ـــن فع ـــك، وم ـــة بذل قاضي

الـــذّم واللـــوم.
ـــل  ـــا يفع ـــادر إّن ـــادر، والق ـــاىل ق ـــًا: اهلل تع وأيض
ــي  ــا داعـ ــي إّمـ ــي، والداعـ ــطة الداعـ بواسـ
احلاجـــة، أو داعـــي اجلهـــل، أو داعـــي احلكمـــة.

ــاِل  ــون العـ ــد يكـ ــة، فقـ ــي احلاجـ ــا داعـ أّمـ
بقبـــح القبيـــح حمتاجـــًا إليـــه، فيصـــدر عنـــه 

ــه[ . ــًا حلاجتـ ]دفعـ
وأّمـــا داعـــي اجلهـــل، فبـــأن يكـــون القـــادر 
ـــه. ـــدوره عن ـــّح ص ـــه، فيص ـــا بقبح ـــه جاه علي

وأّمـــا داعـــي احلكمـــة، فبـــأن يكـــون الفعـــل 
ـــه. ـــي إليـ ـــوة الداع ـــه لدع ـــنًا، فيفعل حس

والتقديـــر أّن الفعـــل قبــــيح، فانتفـــت هـــذه 
ــاىل(  ــه تعـ ــح منـ ــتحيل القبـ ــي فيسـ الدواعـ
ــد: ص56. ــيخ املفيـ ــاالت، الشـ ــل املقـ أوائـ

وبعبـــارة أخـــرى، إن القبيـــح عندمـــا يصـــدر 
مـــن الفاعـــل إمـــا أن يكـــن ذلـــك الفاعـــل 
ــًا  ــون جاهـ ــح، أو يكـ ــك القبيـ ــًا لذلـ حمتاجـ
ـــث  ـــث بحي ـــن عب ـــون ع ـــح، أو يك ـــح القبي بقب

هل يقدر اهلل تعالى على فعل القبيح 

عقيدتي

ـــي  ـــل االجتاع ـــع التواص ـــض مواق ـــرأ يف بع نق
أســـئلة  العقائديـــة  املواقـــع  وبعـــض 
اهلل  قـــدرة  موضـــوع  عـــن  واســـتفهامات 
تعـــاىل، هـــل هـــي مطلقـــة واســـعة بحيـــث 
تشـــمل حتـــى القـــدرة عـــى فعـــل القبيـــح 
ـــن  ـــر وحس ـــة باخل ـــي خاص ـــم؟ أم ه ـــل الظل مث

األفعـــال؟
ـــول األول  ـــا الق ـــن: أم ـــوازم للقول ـــوا ل ووضع
ـــم  ـــل الظل ـــن أن يفع ـــاىل يمك ـــه أن اهلل تع فازم
ـــه أن  ـــاين: فازم ـــا الث ـــه، وأم ـــع من ـــادام ال مان م

ـــال.  ـــض األفع ـــن بع ـــز ع اهلل عاج
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ــو غـــر  ــذا الفعـــل قبيـــح وهـ يعلـــم أن هـ
حمتـــاج لـــه، لكنـــه مـــع ذلـــك يفعلـــه، واهلل 
ـــًا، ألن  ـــس جاه ـــاج ولي ـــس بمحت ـــاىل لي تع
ـــاج  ـــص املحت ـــتدعي نق ـــل تس ـــة واجله احلاج
واجلاهـــل، والنقـــص حمـــال عليـــه تعـــاىل.

ـــة  ـــث ملخالف ـــف بالعب ـــاىل ال يّتص ـــه تع ـــا أن ك
العبـــث للحكمـــة التـــي تقتـــيض فعـــل 

ــن. ــن داٍع حسـ ــال عـ األفعـ
ــق، وأي كام  ــادر املطلـ ــاىل القـ ــو تعـ إذًا فهـ
ــه  ــز لـ ــبة العجـ ــاه نسـ ــك معنـ ــاف ذلـ خـ
ـــدرة يف  ـــك الق ـــال تل ـــم إع ـــا، نع ـــل وع ج
ـــر  ـــرى نذك ـــور أخ ـــق بأم ـــدور يتعل ـــق املق حتق

منهـــا:
أوالً: املشـــيئة، فـــإن اهلل تعـــاىل )َيْمِلـــُك 
ُمْســـَتِجْيَبٌة  َوِهـــَي  واألشـــياء  احلَاَجـــاِت 
ــكل يشء  ــِه(، فـ ــٌة إىَل إَراَدتِـ َعـ ــيِّتِه َوُمْسِ ملَِِشـ
هـــو خاضـــع ملشـــيئة البـــاري عـــز وجـــل، 
إجيـــادًا وفعـــًا يف مجيـــع الظـــروف، فمثـــًا 
خلـــق ولـــد لزيـــد، فإنـــه مـــع حتقـــق مجيـــع 
ـــدم  ـــزواج وع ـــن ال ـــة م ـــاد النطف رشوط انعق
ـــاىل  ـــأ تع ـــإذا ل يش ـــر، ف ـــع آخ ـــرض وأي مان امل
ـــدًا. ـــون أب ـــه ال يك ـــدًا، فإن ـــد ول ـــون لزي أن يك
ثانيـــًا: املصلحـــة، فـــإن إجيـــاد الفعـــل مـــن 
ــي  ــون الداعـ ــد أن يكـ ــاىل البـ ــل اهلل تعـ قبـ
ــن  ــه إذا ل تكـ ــه، ألنـ ــة معينـ ــه مصلحـ إليـ
هنـــاك مصلحـــة إمـــا أن تكـــون هنـــاك 
ـــث،  ـــل العب ـــك الفع ـــن ذل ـــزم م ـــدة، فيل مفس
وهـــو خمالـــف ملقتـــى احلكمـــة، أو يلـــزم 
ـــى  ـــال ع ـــك حم ـــاج، وكل ذل ـــل أو االحتي اجله

اهلل تعـــاىل كـــا تقـــدم. 
ـــإذا  ـــود، ف ـــى الوج ـــدور ع ـــة املق ـــًا: قابلي ثالث
ـــل  ـــة، مث ـــات العقلي ـــن املمتنع ـــدور م كان املق
ـــن،  ـــن النقيض ـــع ب ـــاري، واجلم ـــك الب رشي
ــدرة اهلل  ــا قـ ــق هبـ ــه ال تتعلـ ــا، فإنـ وغرهـ

تعـــاىل ال مـــن بـــاب العجـــز بـــل مـــن بـــاب 
عـــدم قابليـــة هـــذه األشـــياء عـــى الوجـــود.

ـــودًا  ـــون موج ـــرى، كل يشء ألن يك ـــارة أخ وبعب
البـــّد مـــن وجـــود مقتـــٍض لذلـــك الوجـــود، 
وعـــدم املانـــع مـــن وجـــوده، هبـــذه الصـــورة 
تتعلـــق بـــه قـــدرة اهلل تعـــاىل، أمـــا إذا ل يكـــن 
هنـــاك مقتـــٍض لوجـــوده أو كان هنـــاك مانـــع 

مـــن وجـــوده فإنـــه ال تتعلـــق بـــه القـــدرة 
ــوده  ــاع وجـ ــل المتنـ ــز بـ ــة ال للعجـ اإلهليـ

كـــا قلنـــا.
ـــن  ـــدرة م ـــه الق ـــق ب ـــح ال تتعل ـــل القبي والفع
الناحيتـــن، مـــن ناحيـــة عـــدم وجـــود مقتـــٍض 

لوجـــوده، ولـــو كان لـــكان خـــاف احلكمـــة، 
ومـــن ناحيـــة وجـــود مانـــع مـــن فعلـــه وهـــو 
ـــن  ـــاىل ع ـــص هلل تع ـــث أو النق ـــبة العب ـــزوم نس ل

ذلـــك علـــوًا كبـــرًا.
واخلاصـــة: عـــدم حتّقـــق القبيـــح منـــه تعـــاىل 
ـــل  ـــز، ب ـــدرة والعج ـــدم الق ـــل ع ـــن أج ـــس م لي
جلهـــة أخـــرى، وهـــي امتنـــاع القبيـــح عليـــه 
ــه  ــه ووقوعـ ــدوره عنـ ــك ألّن صـ ــاىل؛ وذلـ تعـ
ــاىل  ــه تعـ ــى اإلرادة، وإرادتـ ــف عـ ــه يتوّقـ منـ
ـــة  ـــٍة ومصلح ـــود حكم ـــون لوج ـــا يك ـــر إّن ألم
ــح  ــة يف القبيـ ــيء، وال مصلحـ ــٍة يف الـ مقتضيـ
ـــاىل داٍع إىل  ـــه تع ـــون ل ـــا يك ـــه، ف ـــو إىل فعل تدع

فعلـــه.
ــن لـــه  ــّم إّن حتّقـــق القبيـــح إّنـــا يكـــون ممّـ ثـ
حاجـــٌة إليـــه أو رغبـــٌة فيـــه، وعلـــم اهلل تعـــاىل 
بـــا فيـــه مـــن القبـــح واملفســـدة صـــارف لـــه 
تعـــاىل عـــن اإلقـــدام عليـــه، وإذا ل يكـــن 
ـــا إذا  ـــه، ك ـــدر من ـــل ل يص ـــل داٍع إىل الفع للفاع
كان لـــه صـــارٌف عنـــه امتنـــع صـــدوره منـــه. 
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بـدأت قصة آسـيا بنـت مزاحم عندما اسـتقر 
التابـوت الـذي يوي نبـي اهلل موسـى )Q( أمام 
قرهـا، فأحرتـه اجلـواري إليها والقـت نظرة 
عى مـا به، وقـد تـألأل يف وجهها فرحـًا وبمجرد 
أن رأت وجـه هذا الطفل الصغر أحبتـه حبًا مجًا، 

وقـّررت أن حتميه مـن ظلم فرعـون وجروته.
وعندمـا أراد فرعـون قتـل الطفـل مثلـا كان 
يقتـل مجيـع الذكور من بنـي إرسائيل، منعته آسـيا 
من هذا واقرتحت عليـه أن يتخذوه ولدًا ينفعها، 
فوافـق فرعون بعـد إرصارهـا وإحلاحها الشـديد 
عليـه، ففرحـت كثـرا هبـذه اهلبـة التـي وصلتهـا 
وسـمته موسـى )Q( وأخـذت تبحـث لـه عـن 
املراضـع إاّل أن الطفـل ل يسـتجب حتـى جـاءت 
أختـه التـي كانـت تتبع سـر التابـوت منـذ اليوم 
األول حتـى تطمئـن عليـه واقرتحـت عـى امرأة 
فرعـون أهنا تعرف مرضعة سـوف ترضع موسـى 
)Q( ولـن يرفضهـا أبـدًا، وكانت هذه املـرأة هي 
 )Q( ومـا إن محلـت أم موسـى ، )Q(أم موسـى
طفلهـا حتـى لثـم الصغـر صدرهـا وتوقف عن 
البـكاء واخـذ يرضـع يف سـام وسـكينة، كـر 
موسـى وكان بمثابـة الـساج الـذي يضـئ قر 
فرعـون، وعندمـا جاءتـه النبـوة آمنـت به آسـيا، 
ولكنهـا اخفت إياهنـا خوفًا من فرعـون وظلمه، 
حتـى وقعـت حادثـة موسـى )Q( مـع السـحرة 
بعـد أن القى عصـاه التي حتولـت اىل ثعبان عظيم 
التهـم مجيـع ثعابـن السـحرة، هنـا تيقنـت آسـيا 

بنـت مزاحـم مـن هـذا الديـن القويم وشـع نور 
اإليـان يف قلبهـا واعلنت إياهنا بـاهلل عز وجل ول 
تصمـت عـن احلق، وهامجـت فرعون عـى ظلمه 
وأفعالـه الشـنيعة، وقالت لـه أهنا آمنـت باهلل رب 
العاملن رب موسـى وهـارون فحـاول أن جيعلها 
ترجـع عـن إياهنـا، ولكنهـا أرّصت عـى قوهلـا، 
وظـل فرعون مـرًا عى عـذاب زوجتـه وظلمه 
وطغيانـه، وحاول كثـرًا أن جيعلها ترتـد عن دين 
اهلل، ولكـن هيهـات أن يرتـد مـن تـذوق حـاوة 
اإليـان بـاهلل عز وجـل، وقـد اختلفـت الروايات 
يف كيفيـة قتلهـا ففـي بعضهـا أنـه ملـا اطلـع عـى 
إياهنـا كلفها الرجـوع إىل الكفر فأبـت إال اإليان 
فأمـر هبـا أن ترمـى عليهـا بصخـرة عظيمـة حتى 

ترضـخ حتتهـا ففعل هبـا ذلك.
ويف بعضهـا ملـا أحـرت للعذاب دعـْت با 
حكـى اهلل عنهـا يف كامـه مـن قوهلـا: »َرِب اْبـِن 
ِة« إلـخ، فاسـتجاب اهلل هلـا  يِل ِعنْـَدَك َبْيتـًا يِف اجْلَنّـَ
ورأت بيتهـا يف اجلنـة، وانتزعـت منهـا الـروح، 

وألقيـت الصخـرة عـى جسـد ليـس فيـه روح.
ويف بعضهـا أن فرعـون وتـد هلـا أربعـة أوتاد 
وأضجعهـا وجعل عـى صدرها رحى واسـتقبل 

هبا عـن الشـمس. امليـزان: ج19، ص346ـ347
نسـتفيد من هـذه القصة أن اإلنسـان صاحب 
ذلـك  كّلفـه  مهـا  مبدئـه  عـن  يتنـازل  ال  املبـدأ 
وخصوصـًا مـا خيـص جانـب اإليـان والعقيدة.

نحن نقص عليك



11 العدد )46( لشهر مجادى اآلخرة سنة 1441هـ
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

اإلسالم في القطب الشمالي

يسكن يف شال الكرة األرضية شعب يسمى )اإلنويت( أو )اإلسكيمو(، و)إنويت( تعني )الناس(
بينا )إسكيمو( تعني )الناس الذين يأكلون طعامهم نّيئًا(، وهذه الكلمة أطلقها عليهم اهلنود احلمر ازدراء 

لشعب اإلنويت الذي يعيش حاليًا عند السواحل الشالية لقارة أمريكا الشالية.
ويطلق اإلنويت عى أنفسهم عدة أساء مثل: إنويت يف كندا، و)إينوبيات( و)يوبيك( يف أالسكا، 
و)يوويت( يف كل من سيريا وجزيرة سانت لورنس. وهم يفضلون أيًا منها عى كلمة إسكيمو التي 

يعتروهنا مهينة.
أشارت  حيث  اإلنويت،  باد  يف  واملسلمن  اإلسام  عى  الضوء  املؤسسات  بعض  سلطت  وقد 
البحوث امليدانية إىل وجود املسلمن هناك، وهم عبارة عن جمتمعات صغرة تعيش بشكل جيد جدًا مع 

جمتمع اإلنويت، بل ذكرت هناك حاالت حتول لإلسام بن هؤالء السكان األصلين.
يف القطب الشايل الكندي )حيث يعلن مؤرش احلرارة عن 60 حتت الصفر أحيانا هناك((، تم إنشاء 
مسجدين منذ عام 2010، وتم افتتاح آخر مسجد يف ديسمر 2015 يف إيكالويت ، العاصمة وأكر 

مدينة يف إقليم نونافوت.
وصول اإلسام

هذا الشعب وصله اإلسام اليوم، وأول مسلم عرفته والية )نونافوت( هو )صدقات عي(كان عمره 
36 عامًا حن وصل يف عام 1990 كموظف باحلكومة الكندية، ثم أصبح رجل أعال وبنى 20 بيتًا، أما 
أول عريب فكان فلسطينيًا اسمه عمر، وتزوج امرأة من األسكيمو هاجرت معه إىل أملانيا، وتبعه اجلزائري 
يوسف بوشا، وبعده وصل قبل 7 سنوات من مدينة مونرتيال السوداين سيد زين، ثم جاء آخرون حتى 
أصبح العرب فيها 30 من السودان وليبيا واألردن والصومال، وفق ما يذكره أحد املشاركن يف افتتاح 

املسجد.
ويعمل مجيع العرب يف ايكالويت املعروفة بغاء املعيشة فيها، سائقن لسيارات التاكي،إال واحدًا 
وهو موظف حكومي، وآخر فتح حمًا ساه )Shawarma Palace( قرب املطار. أما أول امرأة 
من األسكيمو اعتنقت اإلسام قبل 6 سنوات، فقد تزوجت عربيًا اسمه إبراهيم محيوي، وهو سائق 

تاكي أيضا، هاجر إىل )ايكالويت( بعمر25 قبل 8 أعوام.

نافذة على العالم
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 )Q( ـــن ـــر المؤمني ـــة أمي ـــد خدم ـــى أح التق
ــأله  ــه، فسـ ــاء أداء زيارتـ ــم أثنـ ــب علـ بطالـ
معتـــذرًا منـــه علـــى المقاطعـــة، قائـــًا: 
نحـــن خدمـــة األضرحـــة المقدســـة نعانـــي 
ــة  ــة فـــي أرض وأفرشـ ــألة النجاسـ مـــن مسـ
ـــة  ـــة إزال الحـــرم المطهـــر، وأوّد أن أعـــرف كيفي
ــن  ــرة الزائريـ ــا، فلكثـ ــات وتطهيرهـ النجاسـ
ـــس  ـــار تتنج ـــار والكب ـــن الصغ ـــن م والمرتادي
ــا  ــجاد وغيرهـ ــرش والسـ ــات والفـ األرضيـ
ـــرح  ـــن ج ـــاقط دم م ـــا، أو تس ـــع هن ـــول رضي بب
ـــا  ـــاك، أو ربم ـــف هن ـــاف أن ـــن رع ـــرح أو م أو ق
ـــر أو  ـــدم زائ ـــات بق ـــن النجاس ـــق م ـــا يلتص مم
بمابســـه مـــن خـــارج األضرحـــة المقدســـة 
ـــات  ـــذه النجاس ـــب ه ـــا، فتصي ـــه له ـــل دخول قب
ـــر  ـــن التطهي ـــال م ـــة المن ـــن الصعب ـــا األماك ربم
كاألركان والزوايـــا التـــي يصعـــب الوصـــول 
ممـــا  األثـــاث  مـــن  تصيـــب  أو  إليهـــا، 
ليـــس باإلمـــكان نقلـــه إلـــى أماكـــن الميـــاه 
ـــة  ـــا لصعوب ـــواض لتطهيره ـــر واألح كالصنابي
والكاربـــت  والســـجاد  كاألرض  ذلـــك، 

والفـــرش فكيـــف نطهرهـــا يـــا تـــرى؟
أجـــاب طالـــب العلـــم: يـــا أخـــي لـــكل 

ــا. ــة بهـ ــة تطهيـــر مختصـ ــة طريقـ حالـ
ـــح المشـــرف: كالســـجاد  فقـــال خـــادم الضري

واألرض والجـــدران و....
ـــى  ـــا، عل ـــا، مه ـــم: مه ـــب العل ـــال طال فق
ــة  ــة طريقـ ــكل حالـ ــت، لـ ــا قلـ ــلك كمـ رسـ
ــا الشـــيء الـــذي  ــا، فمـ ــة بهـ تطهيـــر مختصـ

تريـــد تطهيـــره؟
فقـــال الخـــادم: كيـــف اطّهـــر الفـــراش أو 

الســـجاد المتنجـــس؟
قـــال طالـــب العلـــم: هـــل للنجاســـة 

ال؟ أم  جـــرم  تطهيرهـــا  المرجـــو 
فقال الخادم: ما تقصد بذلك؟

ـــات  ـــن النجاس ـــد أن م ـــب: أقص ـــال الطال ق
مالـــه جـــرم أي تخّلـــف أثـــرًا علـــى الفـــراش 
ـــى  ـــرًا عل ـــف أث ـــا ال تخّل ـــا م ـــجاد، ومنه أو الس

الفـــراش أو الســـجاد.
ـــن  ـــي علـــى كا التقديري فقـــال الخـــادم: أجبن

ـــمحتم. ـــو س ل
قـــال طالـــب العلـــم: يمكـــن تطهيـــر 
ـــت  ـــا، إذا تنجس ـــجاد أو أمثالهم ـــراش أو الس الف
بشـــتى أنـــواع النجاســـات التـــي ليـــس لهـــا 
جـــرم وذلـــك بصـــّب المـــاء القليـــل عليهـــا 
ـــدة،  ـــرة واح ـــا م ـــق أو كأس أو نحوهم ـــن إبري م
حتـــى إذا اســـتولى المـــاء الطاهـــر علـــى 
المـــكان المتنجـــس، ســـحب المـــاء فأخـــرج 
بالعصـــر أو بالضغـــط أو بالماكنـــة الكهربائيـــة 

تطهري ما يعسر نقله
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ـــك،  ـــر ذل ـــاش أو بغي ـــة قم ـــك أو بقطع أو بالدل
ــباههما. ــجاد وأشـ ــراش أو السـ ــر الفـ فيطهـ

المـــاء  الخـــادم: ومـــا حكـــم  فقـــال 
الســـجاد؟ أو  الفـــرش  مـــن  المســـحوب 

قـــال الطالـــب: يحكـــم بالنجاســـة علـــى 
ــر  ــد تطهيـ ــا إذا أريـ ــًا. وامـ ــوط وجوبـ األحـ
ــّر  ــل بالكـ ــة المتصـ ــاء الحنفيـ ــر بمـ ــا ذكـ مـ
ـــه  ـــاء أو اخراج ـــحب الم ـــى س ـــة ال ـــا حاج ف
ـــة  ـــة الكهربائي ـــط أو بالماكن ـــر أو بالضغ بالعص
ـــتياء  ـــرد اس ـــر بمج ـــل يطه ـــك، ب ـــال ذل وأمث

مـــاء الكـــّر عليهـــا.
ـــرش او  ـــر الف ـــة تطهي ـــادم: وكيفي ـــال الخ فق
الســـجاد الـــذي أصابتـــه نجاســـة ذات جـــرم 

ـــرك؟ ـــب تعبي حس
ـــرم  ـــا ج ـــي له ـــة الت ـــب: النجاس ـــال الطال ق
ـــر  ـــي ـ تطّه ـــدم والمن ـــا كال ـــرًا عليه ـــف أث ـ تخّل
ـــرط  ـــة، بش ـــابقة المتقدم ـــة الس ـــب الطريق حس
زوال جـــرم النجاســـة، إمـــا بنفـــس الغســـل 
وإمـــا بســـبب آخـــر قبلـــه، وتختلـــف عـــن 
الســـابقة فـــي أنـــه إذا غســـل بالمـــاء القليـــل 
ـــة  ـــن النجاس ـــل عي ـــي تزي ـــلة الت ـــاء الغس ـــإّن م ف
االحتيـــاط  ال  الفتـــوى  حســـب  نجـــس، 

الوجوبـــي.
ــر  ــادم: وكيـــف يمكـــن تطهيـ ــال الخـ فقـ
ــجاد  ــت أو السـ ــراش أو الكاربـ األرض والفـ
أو  الرضيـــع  ببـــول  المتنجســـة  وأمثالهـــا 

الرضيعـــة؟
ـــة  ـــع والرضيع ـــل الرضي ـــب: ه ـــال الطال ق

ممـــن لـــم يتغـــذَّ بغيـــر الحليـــب إال نـــادرًا، 
ـــكّل  ـــًا؟ فل ـــام دائم ـــّذ بالطع ـــن يتغ ـــو مم أم ه

حالـــة حكمهـــا الخـــاص.
فقـــال الخـــادم: علـــى كا التقديريـــن 

رجـــاء؟
ـــر  ـــى فتطُه ـــة األول ـــا الحال ـــال الطالـــب: أم ق
بمجـــّرد صـــّب المـــاء عليهـــا مـــرة واحـــدة، 
ـــن دون  ـــول، م ـــكان الب ـــط بم ـــا يحي ـــدار م بمق
حاجـــة إلـــى إخـــراج المـــاء بعصـــر أو ضغـــط أو 

ـــك. ـــال ذل ـــحب وأمث س
وامـــا الحالـــة الثانيـــة تطهـــر بصـــّب 
المـــاء القليـــل عليهـــا مـــن إبريـــق أو كأس أو 
ــى  ــاء علـ ــتولى المـ ــى إذا اسـ ــا، حتـ نحوهمـ
ـــر أو  ـــاء بعص ـــرج الم ـــس أخ ـــكان المتنّج الم
ســـحب ونحـــوه، ثـــم تعـــاد العمليـــة مـــرة 

ثانيـــة فيطهـــر.
المســـحوب  المـــاء  علـــى  ويحكـــم 
علـــى  بالنجاســـة  الســـابقتين  بالمرتيـــن 
األحـــوط وجوبـــًا إذا لـــم يكـــن فيهـــا عيـــن 
ـــى  ـــلة األول ـــاء الغس ـــا فم ـــإن كان فيه ـــول، ف الب

ــوى. ــب الفتـ ــس حسـ نجـ
فقـــال الخـــادم: وفقـــك اللـــه وإيانـــا 

لمرضاتـــه.

عناقيد
 املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني
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الديـــن  وإرشـــادات  تعاليـــم  حّثـــت 
اإلســـامي االجتاعيـــة واألخاقيـــة عى 
أمهيـــة التحي بـــاألدب بالنســـبة للفرد أو 
كـــال  إىل  تـــؤدي  اآلداب  املجتمـــع، ألن 
العقل،  زينة  هو  فاألدب  وســـمّوه،  اإلنسان 
يقول رســـوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: )ُحســـُن األدِب ِزينُة 
ص861،  ج2،  اإلربـــي:  املحـــدث  الغمة،  كشـــف  العقِل( 
وصاحها،  النفـــس  كال  إىل  يـــؤدي  وهو 
كاُل  )األدُب   :)Q( املؤمنـــن  أمـــر  وعن 
ُجـــِل( ميزان احلكمـــة، الريشـــهري: ج1، ص98، فا  الرَّ
زينـــة وال حلـــل كاآلداب التـــي يتأّطر هبا 

؟ اإلنساين.  الســـلوك 
ومـــن املؤرشات عـــى التزام اإلنســـان 
األخاقي احـــرتام الذوق العـــام، والتحي 
مـــا هو الئق  العامـــة، ومراعاة  بـــاآلداب 
وغر الئـــق مما تعارف عليـــه الناس وجرى 

بينهم. العـــرف  جمرى 
يمل  مجيل  تعبر  العـــام  الذوق  مصطلح 
يف طّياتـــه معاين رائعـــة، كاألدب واالحرتام 

احرتام الذوق العام أدب وكامل

أي بني

وحســـن التعامل بلطف ورفـــق مع الناس، 
وجتنب مـــا يثـــر إحراجهـــم وإزعاجهم، 
وأحاسيســـهم  مشـــاعرهم  عى  واملحافظة 
مـــن اإلحراج واجلـــرح واخلـــدش، وربا 
التي  يكتســـبه اإلنســـان من جمموعة جتاربه 
ُيفـــسِّ عـــى ضوئها مـــا ُيّســـه أو ُيدركه 
من األشـــياء، أو من خال ثقافـــة دينية أو 

اجتاعيـــة يقتنع بأهدافهـــا وتطلعاهتا.
مظاهر الذوق العام:

للـــذوق العام مظاهر عامة تشـــرتك فيها 
عالية  درجـــة  إىل  ترتبط  املجتمعـــات  مجيع 

منها: االجتاعي  بالســـلوك 
حولك  الذيـــن  كل  اآلخريـــن،  احرتام 
هم مثلـــك هلم حقوق يف الشـــارع والطريق 
اإلزعاج،  وعدم  واملعاملة  الســـلوك  وحسن 
فمـــن الذوق العـــام مثًا أال تغلـــق طريقًا 
بطريقة  أحـــدًا  تزعج  وال  بســـيارتك،  عامًا 
جرانك  تؤِذ  وال  الناريـــة،  دراجتك  ركوب 
تنشـــغل  وال  أمامهم،  منزلك  خملفات  برمي 
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النقـــال عندما تتحـــدث مع من  هباتفـــك 
بأحد يف أوقات  يكون بجانبك، وال تتصـــل 
غـــر مناســـبة كمنتصف الليـــل أو أوقات 
الراحة والنـــوم أو عند أوقـــات الصاة إال 

للـــرورة القصوى.
فهـــو مظهر  الطيب،  الـــكام  ومنهـــا: 
مـــن مظاهر الـــذوق الرفيع، ومنـــه اختيار 
املواضيـــع املفيـــدة والنافعـــة، والنقـــاش 
اهلـــادئ، وجتنـــب رفـــع الصـــوت لبيان 
األلفاظ  واختيـــار  اآلخرين،  أمـــام  مرادك 
اجلميلـــة واملهذبة، وجتنب الـــكام البذيء 

. حش لفا ا و
ومن آداب الذوق العـــام أيضًا اإلنصات 
مقاطعتهم  وعدم  هلم،  واالســـتاع  لآلخرين 
حـــن الكام، وعـــدم اإلجابة عن ســـؤال 
غرك  جملس  تصـــدر  وعدم  لغـــرك،  وّجه 
اآلخرين  إعطـــاء  عى  واحلـــرص  بالكام، 

حقهـــم يف الكام.
كا  وهو  بالوقـــت،  االلتـــزام  ومنهـــا: 
اخلاصة،  حلياتـــه  التنظيمي  اجلانب  يشـــمل 
فإنه يشـــمل أيضًا مراعـــاة أوقات اآلخرين، 
واملكانية،  الزمنيـــة  باملواعيـــد  وااللتـــزام 
مســـبق  موعد  دون  من  أحـــد  زيارة  وعدم 
معه؛ فـــإن ذلك يـــدّل عى وعـــي وإدراك 
أمهيـــة العامـــل الزمني يف احليـــاة بحيث ال 

ينفع. وال  يفيـــد  ال  فيـــا  الوقت  هيدر 
فمن  املابـــس،  ونظافة  نـــوع  ومنهـــا: 
أن تكون  أيضـــًا  العـــام  الـــذوق  عامات 
وأال  وطاهـــرة،  ومجيلـــة  نظيفة  األلبســـة 

تشـــبه  وعدم  شـــهرة،  لباس  اللباس  يكون 
الشـــباب بلباس الفتيات، أو تشـــبه الفتيات 
واألخاق  القيم  ومراعاة  الشـــباب،  بلباس 
والـــذوق يف اختيـــار األلبســـة واملابس، 
واملثرة  القبيحـــة  األلبســـة  لبس  واجتناب 

املســـلمة والشـــخصية  العام،  للذوق 
ومنها: املحافظة عى النظافة العامة

املثقف  واملجتمـــع  بالفـــرد  اجلميل  من 
املحافظة عى النظافة العامة ســـواء يف األكل 
العام،  الشـــارع  أم يف  الدار،  أم يف  والرب، 
أم يف املرافـــق العامـــة، أم يف احلدائق العامة.

القامة  إلقـــاء  العام  الـــذوق  من  وليس 
رميها  أو  العامة،  الشـــوارع  يف  واألوســـاخ 
رمي  أو  العامة،  الطرقات  الســـيارات يف  من 
خملفات البنـــاء يف الشـــوارع، أو يف احلدائق 
واملنتزهات العامـــة، أو يف األهنر والبحرات 
البيئة  تلويـــث  يف  يتســـبب  مما  الداخليـــة، 

واألماكـــن العامة.
فهـــذه اآلداب االجتاعيـــة وغرها هي 
آداب عامـــة - كا قلنا - يســـعى أن يتصف 
والتشـــجيع  احرتامها  فينبغي  جمتمع،  كل  هبا 
تسود  راســـخة  ثقافة  إىل  تتحول  حتى  عليها 
املجتمع، وســـلوك عام يفظ الـــذوق العام 
اىل وجـــود جمتمع  يـــؤدي  با  للمجتمـــع، 
يعتمد األســـس احلضاريـــة يف تنظيم احلياة.
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عندمـا تغيب ثقافة الدين اإلسـامي عن مسـرح 
الحيـاة فـإن الثقافـات األخـرى تكون هـي الوحي 
أفـكاره وسـلوكه وكل مـا  الفـرد فـي  فـي توجيـه 
يرتبـط بحياتـه، بل تكـون الثقافـة اإلسـامية غريبة 
تلقفـوا  الذيـن  والفتيـات  الشـباب  كثيـر مـن  عـن 
ثقافاتهـم مـن هنـا وهنـاك، ومـن هـذه المشـاكل 
التـي تعانـي منهـا الكثيـر مـن العوائل واألسـر هي 
مشـكلة سـوء عاقة األبنـاء مـع اآلبـاء، وحيث أن 
البـاب والمقـال يختصان بالنسـاء فقط فلـم يدخل 

الرجال. فـي حسـابنا 
اإلحصائيـات  أو  الواقـع  خـال  مـن  ياحـظ 
المسـجلة عـن كثيـر مـن العوائـل أن نسـبة كبيـرة 
الفتيـات تربطهـن عاقـات سـيئة أو ضعيفـة  مـن 
مـع الوالديـن وباألخـص األم، ممـا يـؤدي ذلـك 
تحّمـل  إلـى  إضافـة  كثيـرة،  مشـاكل  نشـوء  إلـى 
اآلثـام والخطايـا من قبـل الفتيات بسـبب إغضاب 

وإيذائهـم. الوالديـن 
ولـو ألقينـا نظـرة عـن كثـب فـي أشـكال تلـك 
علـى  نجدهـا  فإننـا  ومظاهرهـا  السـيئة  العاقـة 
أشـكال ومظاهـر مختلفـة، يمكننـا أن نتصورها في 

النقـاط التاليـة:
التعامـل الخشـن بالعصبيـة المفرطـة مـع   -1

األم. وباألخـص  الوالديـن 
عـدم تلبيـة الكثيـر مـن رغبـات وطلبـات   -2
الوالديـن فيمـا يكـون فيـه مصلحـة للبنـت، أو فيه 

للوالديـن. وسـعادة  راحـة 

برؤيـة  الفتيـات  قبـل  مـن  الامبـاالة   -3
األصدقـاء. انتخـاب  بشـأن  ورأيهـم  الوالديـن 

والسـهر  اإلنترنـت  باسـتخدام  اإلفـراط   -4
لسـاعات طويلـة فـي الليـل ممـا يـؤدي ذلـك إلى 

الوالديـن. أذيـة 
عـدم احتـرام رأي الوالديـن )فـي بعـض   -5
الصالـح  الـزوج  اختيـار  بخصـوص  األحيـان( 

والكفـوء.
أليـام  الوالديـن  مـع  والتقاطـع  الزعـل   -6
وليـاٍل مـن دون المبـادرة مـن قبـل الفتيـات إلـى 

الوالديـن. خاطـر  إرضـاء 
اإلهمـال البيتـي مـن نظافة وطبخ وغسـل   -7
وترتيـب، وإلقـاء الحمـل األكبـر علـى األم، فـي 
حيـن أن األم يغمرهـا السـرور والسـعادة إذا قامت 

الفتـاة بمسـاعدتها ورفـع الجهـد عنهـا.
هـذه الصـور وغيرهـا هـي التـي تمثـل العاقـة 
السـيئة مـع الوالدين، وهـي عاقة كفيلة بـأن تصنع 
جـوًا مشـحونًا بالكآبـة والتقاطـع األسـري، وهـي 
عاقـة فيهـا محاذيـر أسـرية واجتماعيـة ونفسـية، 

فضـًا عـن حرمـة بعـض الصـور حرمة شـرعية.
  فأملنـا بالنسـاء وبوعيهـن أن تكـون ثقافتهـم 
َربُّـَك  )َوَقَضـى  تعالـى:  قـال  قرآنيـة،  دينيـة  ثقافـة 
ـا َيْبُلَغـنَّ  ـاُه َوبِاْلَوالَِدْيـِن إِْحَسـاًنا إِمَّ َأالَّ َتْعُبـُدوا إاِلَّ إِيَّ
ِعنْـَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَمـا َأْو ِكَاُهَما َفَا َتُقـْل َلُهَما ُأفٍّ 

َواَل َتنَْهْرُهَمـا َوُقـْل َلُهَمـا َقـْواًل َكِريمـًا( اإلسـراء: 23

القوارير

القواريُر والَوالداِن
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طــور علــاء أمريكيــون ىف معهــد  ماساتشوســتس 
للتكنولوجيــا بطاريــة شــديدة الدقــة تعمــل عــى 

أمحــاض املعــدة، لتوفــر الطاقــة الازمــة لعمــل
احلبــوب األلكرتونيــة املعنيــة بمراقبــة وتتبــع 
ــن  ــدد م ــاج لع ــرض،أو كع ــة امل ــم وصح اهلض
األمــراض ىف القنــاة اهلضميــة لفــرتة طويلــة مــن 

ــن. الزم
وأكــد العلــاء أن احلبــة األلكرتونيــة تعــد خيــارًا 
ــات  ــن البطاري ــا ع ــة بدي ــض التكلف ــا منخف آمن
هــذه  مثــل  ىف  حاليــا  املســتخدمة  التقليديــة 

األجهــزة.
معهــد  ىف  الباحــث  جيوفانيرتافرســو  وقــال 
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا إن القنــاة اهلضميــة 
ــة  ــواء أنظم ــدة إلي ــة فري ــر فرص ــن أن توف يمك
 جديــدة لتوصيــل الــدواء واالستشــعار عــن بعد .

وكان عــدد مــن العلــاء قــد اختــروا عــددا مــن 
ــن  ــتخدامها ع ــن اس ــي يمك ــم الت ــزة اهلض أجه
طريــق االستشــعار عــن بعــد، ملراقبــة عــدد مــن 
ــرارة،  ــة احل ــل درج ــيولوجية مث ــل الفس العوام
معــدل رضبــات القلــب، معــدل التنفــس، أو 

ــا. ــرض املاري ــاج م ــدواء لع ــل ال لتوصي

جهاز الصق جيري حتاليل 
“فورية”للجسم

يسهل  مرنا  جهازا  املتحدة  بالواليات  علاء  طور 
عر  بيولوجية  مؤرشات  لقياس  باجللد  لصقه 
اجلسم  استجابة  مدى  وإظهار  العرق  مستويات 

للتارين الرياضية، بحسب رويرتز.
التكلفة  املنخفض  اجلهاز  أن  العلاء  وأوضح 
يمكنه رسيعا حتليل عنارص أساسية مثل الاكتات 
ومستويات الغلوكوز والساح للمستخدم بمعرفة 
الذي  النشاط  تغير  أو  وقف  عليه  تعن  كان  إن 
يارسه. وأضافوا أن اجلهاز قد يساعد مستقبا يف 

تشخيص ومراقبة األمراض.
نورث  بجامعة  األستاذ  روجرز  جون  وقال 
فريق  قاد  والذي  املتحدة  بالواليات  وسرتن 
من  عدد  عى  العرق  يتوي  اجلديد  اجلهاز  تطوير 
املركبات الكيميائية املهمة ذات املعلومات الصحية 
اسم  جلهاز  عليا  روجرز  الفسيولوجية.وأطلق 

خمترعى اجللد.
ونر العلاء نتائج جتارب اجلهاز يف دورية )ساينس 
ترانسليشنا مديسن(. وقالوا إن أحد مميزات اجلهاز 
أنه يسمح للمستخدمن بمراقبة صحتهم عى الفور 

دون احلاجة إىل إجراء حتليل للدم.
التارين يدخل  أنه خال ممارسة  وأوضح روجرز 
العرق عر قنوات متناهية الصغر إىل اجلهاز حيث 
يتفاعل مع مواد كيميائية إلظهار قراءات سكر الدم 

ومستويات اجللوكوز والكلوريد والاكتات.

حبوب الكرتونية لتتبع حالتك الصحية
طب وتكنولوجيا
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سؤال أحمق:
ــيئا  ــل شـ ــد وكان يحمـ ــمه مزيـ ــل اسـ ــل لرجـ قيـ

ــه: ــت إبطـ تحـ
يا مزيد، ما هذا الذي تحت حضنك؟

قال: يا أحمق ولم خبأُته.
*************

ـــه،  ـــام يخدم ـــوي غ ـــة النح ـــي علقم ـــى أب ـــع إل انقط
ـــه  ـــض حوائج ـــي بع ـــول ف ـــة الدخ ـــو علقم ـــأراد أب ف

ـــام: ـــال للغ فق
يا غام، أصقعت العتاريف؟

فقال الغام:زقفيلم.
قال أبو علقمة: وما زقفيلم؟

قال له الغام: وما صقعت العتاريف؟
قال: قلت لك: أصاحت الديوك؟

قال: وأنا قلت لك: لم يصح منها شيء.
 ****   

كيف يقضي األحمق على الشيطان
ــاس، إن  ــر النـ ــا معشـ ــاص: يـ ــض القصـ ــال بعـ قـ
الشـــيطان إذا ســـمي علـــى الطعـــام والشـــراب لـــم 

مساحة ود

يقربـــه، فكلـــوا خبـــز األرز المالـــح وال تســـموا، 
ـــى  ـــموا حت ـــاء وس ـــربوا الم ـــم اش ـــم ث ـــأكل معك في

تقتلـــوه عطشـــًا
 ****** 

كيف استراح من الشك
عـــن الزهـــري قـــال: بلغنـــي عـــن أحدهـــم أنـــه 
ـــزاب، )وكان  ـــره مي ـــي آخ ـــي درب وف ـــًا ف ـــر يوم م
ـــك  ـــر( فش ـــس بطاه ـــاء لي ـــه م ـــزل من ـــه ين ـــع أن يتوق
ـــي،  ـــي، أصابن ـــم يصبن ـــي، ل ـــول: أصابن ـــار يق وص
ــاء  ــه ذلـــك، جـ ــا طـــال عليـ لـــم يصبنـــي، فلمـ
وجلـــس تحتـــه وقـــال: اســـترحت مـــن الشـــك 

 *********
التقاء الساكنين

ـــي  ـــديدًا ف ـــة، وكان ش ـــن جاري ـــد النحويي كان ألح
ـــوي  ـــرة النح ـــر ج ـــه أن تنكس ـــدر الل ـــا، وق معاملته
ـــا  ـــا حينم ـــت منه ـــث انزلق ـــه؛ حي ـــدي جاريت ـــن ي بي
ـــت  ـــدت وخاف ـــرة، فارتع ـــن البحي ـــا م ـــت لملئه هم
ـــدت  ـــى أن اهت ـــوي، إل ـــيدها النح ـــة س ـــن مواجه م
ـــت  ـــا، إذ قال ـــن عقوبته ـــد م ـــة تح ـــة نحوي ـــى حيل إل
لســـيدها: مـــوالي. أال يجـــب الكســـر حيـــن 
يلتقـــي ســـاكنان، قـــال: بلـــى، قالـــت: وكذلـــك 
ـــت  ـــد ذهب ـــت: لق ـــك؟ قال ـــف ذل ـــال: كي ـــت. ق فعل
إلـــى البحيـــرة فوجدتهـــا ســـاكنة ال يتحـــرك ماؤهـــا، 
وكانـــت الجـــرة فـــي يـــدي ســـاكنة كذلـــك، فرأيـــت 
ـــاكنة،  ـــرة الس ـــتلتقي بالبحي ـــاكنة س ـــرة الس أن الج

ـــاكنين! ـــاء الس ـــا اللتق ـــرها منع ـــت بكس ـــذا قم ل
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