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قضية ورأي

ّ
التعصب
ــب :مأخــوذ مــن ال َع َصبيــة وهــو أن
ال َّت َع ُص ُ
يدعــو الرجــل إىل نــرة عصبتــه والتآلــب معهــم
عــى مــن يناوؤهــم ،وإذا اجتمــع قــوم عــى قــوم
قيــل َت َع َّصبــوا عليهــم.
غلــو يف التع ّلــق بشــخص
والتعصــب هــو
ٌ
ّ
أو بفكــرة ،أو بمبــدأ ،أو عقيــدة ،بحيــث ال َيــدَ ُع
مكانــ ًا للرتاجــع ،وكمفهــوم كــا نعرفــه ليــس
بالــر كــا يف الظلــم
مرتبطــ ًا باخلــر وال مرتبطــ ًا
ّ
رش ًا حســب
واإلحســان ،لكنــه يكــون خــر ًا أو ّ
مــا يتعلــق بــه مــن القرائــن والغايــات ،فإمــا أن
يكــون يف موضــع الــذم والســوء وإمــا أن يكــون
حلســن واملــدح  ،فعــن اإلمــام عــي بــن
يف موضــع ا ُ
ِ
احلســن ( )Qعندمــا ُســئل عــن العصبيــة؟ قــال:
ِ
ــرى
ــم َع َليهــا صاح ُبهــا أن َي َ
(ال َع َصبِ َّيــ ُة ا ّلتــي َيأ َث ُ
ومـ ِ
الرجـ ُـل ِشار َق ِ
ـه َخــرا ِمــن ِخيـ ِ
ـار َقــو ٍم َ
آخريـ َن،
َّ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُج ُ
ــل َقو َمــ ُه،
يــس مــ َن ال َع َصب َّيــة أن ُي َّ
و َل َ
ــب َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن َقو َمـ ُه َعـ َ
ـى ال ُّظلـ ِم).
ولكــن مـ َن ال َع َصب َّيــة أن ُيعـ َ
(الــكايف للكلينــي :ج ،2ص .)309

والتعصــب الســلبي شــيمة مــن ِشــ َيم
ّ
الضعــف ،وخلــة مــن خلــل اجلهــلُ ،يبتــى هبــا
اإلنســان ،فتعمــي بــره ،وتغــي عقلــه ،فــا
َيــرى حســن ًا إال مــا حســن يف رأيــه وال صواب ـ ًا إال
عكســه
مــا ذهــب إليــه أو ّ
تعصــب لــه ،واإلجيــايب ُ
متامــ ًا وهــو ممــدوح.
ونســتنتج ممــا ذكرنــا أن التعصــب هــو شــعور
داخــي عنــد اإلنســان ال حيــاول تغيــره ويبقــى
متمســك ًا بــه ســواء أكان ســلبي ًا أم إجيابيــ ًا ،إال أن
الســلبي يفــرق عــن اإلجيــايب بكونــه ناجتــ ًا عــن
تفكــر مشــوش أو غــر ســليم.

وللتعصــب جــذور تأرخييــة وإملاحــات قرآنيــة،
ابتــداء بتعصــب إبليــس ورفضــه الســجود آلدم
( )Qبالرغــم أن أمــر الســجود كان مــن اهلل تعــاىل:
ِ
ِ ِ
ِ
ــجدُ وا إِلَّ
اس ُ
ــجدُ وا لَ َد َم َف َس َ
ــم ُق ْلنَــا ل ْل َم َلئكَــة ْ
( ُث َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الســاجدي َن)( ،األعــراف،)11 :
إِ ْبل َ
يــس َل ْ َيكُــ ْن مــ َن َّ
تعصبــه وتز ّمتــه برأيــه أنــه كان يــرى نفســه
وســبب ّ
ِ
أفضــل مــن آدم ( ،)Qبقولــهَ ( :قـ َ
ـر منْـ ُه
ـال َأ َنــا َخـ ْ ٌ
ٍ
َخ َل ْقتَنِــي ِم ـ ْن َنـ ٍ
ـار َو َخ َل ْق َت ـ ُه ِم ـ ْن طِــن) ،ص.76:
التعصــب عنــد حــدّ فكــرة
ومل يقــف حــدّ
ّ
تعصــب إبليــس هلــواه ،فقــد واجــه األنبيــاء
ّ
نبــي الرمحــة حممــد ()O
ســيام
ال
والرســل
ّ
تعصــب أقوامهــم وعنادهــم الفكــري ،قــال
تعــاىل( :ومــا ي ْأتِ ِيه ِ
ــي إِلَّ كَانُــوا بــه
َ َ َ
ــم مــ ْن نَبِ ٍّ
ْ
َي ْسـت َْه ِزئ َ
وضــح
ُون)( .الزخــرف .)7:والقــرآن الكريــم ّ
حجــم معانــاة األنبيــاء والرســل ( )Kمــن العنــاد
والتعصــب األعمــى عنــد النــاس.
لقــد وردت أحاديــث كثــرة يف ذم التعصــب
الســلبي ،كقــول أيب عبــد اهلل الصــادق ( )Qعــن
رســول اهلل ( )Oقــال( :مــن كان يف قلبــه ح َّبــة
مــن خـ ٍ
ـردل مــن عصبيــة بعثــه اهلل يــوم القيامــة مــع
أعــراب اجلاهل َّيــة)( .وســائل الشــيعة :ج ،15ص.)371
التعصــب فتبــدأ مــن
وأمــا طريقــة معاجلــة
ّ
خــال ســلوك الطــرق العلميــة يف املناقشــة،
واحلــوار مــع اآلخريــن يف املواضيــع املطروحــة
هبــدوء ورو ّيــة ،واالبتعــاد عــن االنفعــال واجلــدال
معهــم ،وتعديــل أســلوب النقــاش إىل طــرق
االحــرام املتبــادل.
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قطاف

أ ُّم البنني ( )Pأم
التفاين والصدق
امر َأ ٍة َقد َو َلدَ َهتا ال ُفحو َل ُة ِم َن ال َع َر ِ
ب،
روي عن أمري املؤمنني ( )Qقال ألخيه عقيلُ ( :ان ُظر َإل َ
ِلَت ََز َّو َجها َفت َِلدَ يل ُغالم ًا ِ
فارس ًا) أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني :ج ،7ص.429
أ ُم البنني فاطم ُة بنت حزام الكاليب تلك املرأة العظيمة ،عندما يذكر هذا االسم الطاهر يقرتن

غيها وبدّ هلا إىل ما هو أسمى من املتعارف ،فأول
بموقف تأرخيي ع ّطل قوانني الطبيعة اإلنسانية ،بل ّ

ما خيطر اىل الذهن موقفها العظيم مع اإلمام احلسني ( ،)Qإمام زماهنا ،املفرتض الطاعة ،لكن هذه
املرأة جتاوزت مرحلة الطاعة إىل أعظم درجات التضحية.

من الطبائع التي تن ّظم احلياة ،والتي جعلها اهلل تعاىل يف خملوقاته غريزة األمومة ،خصوص ًا يف

احليوانات اللبونة ،واإلنسان هو أكرم تلك املخلوقات عىل اهلل تعاىل ،فكانت هذه الغريزة فاعلة يف

عامله أشد من فاعليتها يف غريه من احليوانات ،فتع ّلق األم بأوالدها وصل إىل حد تضحيتها بنفسها من
أجلهم ،وصفة األمومة تقيض تفضيلهم عىل اآلخرين ،وال تستبدهلم بأحد أبد ًا.

ففضلت هذه األم احلنون اب َن َزوجها عىل
تغي عند سيدتنا أم البنني (ّ )P
هذا القانون الغريزي ّ

أبنائها ،وقدمته عليهم ،فأي نوع من الطاقة جعلها تتنازل عن طبيعتها وهيون عليها مرصع أوالدها

حتى تأثرت بمرصع احلسني ( )Qأكثر منهم؟

إن أم البنني ( )Pليست امرأة عادية ،صفاهتا غري عادية ،إيامهنا ،تقواها ،ورعها ،لذا كانت تنظر إىل

وكانت تدرك ّ
أن كل مؤمن البد أن يرتبط
احلياة نظرة خمتلفة ،كان احلسني ( )Qيف نظرها إمام زماهنا،
ْ

دت األمرين بتضحية منقطعة
فجس ْ
قلبه باإلمام املعصوم من الناحية النظرية ومن الناحية العمليةّ ،

بحب
ممتلئ
وحاربت نفسها ومغريات هذه الدنيا الدنية ،وزخرفهاوزبرجها ،ذلك أن قلبها
النظري،
ْ
ِّ
ٌ

اإلمام حيث ال مكان لغريه وال طاعة وال والء ألحد غريه.
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قراءة في كتاب

آداب النفس

يصنــف هــذا الكتاب ضمــن املكتبــة األخالقيــة ،وضعــه املؤلف
يف ســتة وعرشيــن فص ـاً ،توزعــت يف عــدة مضامــن ،منهــا يف
الرتغيــب يف الطاعــات والزهــد يف الدنيــا ،ومنهــا يف التواضــع
والكــر ،ومنهــا يف احليــاء والوفــاء ،ومنهــا يف الفقــر واجلــوع،
ومنهــا يف اســتصالح نفــس اإلنســان ،ومنهــا يف أنــواع اخلــرات
والــرور ومنهــا يف ماهيــة اإليــان وخصــال املؤمنــن ،وغريهــا.
ذكــر املؤلــف يف مقدمــة الكتــاب( :واعلــم إن اإلنســان إذا
ادعــى معرفــة األشــياء وهــو ال يعــرف نفســه ،فمثلــه مثــل مــن
يطعــم النــاس وهــو جائــع ،أو مثــل مــن يكســو غــره وهــو
عريــان ،أو مثــل مــن يــداوي غــره وهــو عليــل ،أو كمثــل مــن
هيــدي النــاس طريقـ ًا وهــو ال يــدري طريقــه ،وقــد علــم إن هذه
األشــياء ينبغــي لإلنســان أن يبتــدئ فيهــا أوالً بنفســه ثــم بغريه )
أمــا مؤلــف الكتــاب فهــو الســيد حممــد بــن حممــد بــن حســن
بــن قاســم احلســيني العامــي العيناثــي ،املشــهور بابــن قاســم
العامــي ،عــامل ديــن شــيعي ،أديــب وشــاعر ،ســنة والدتــه
غــر حمــددة عــى وجــه التحديــد ،وكانــت وفاتــه عــام 1665م
( 1075هجريــة) ..وجدتــه ألمــه (أم أمــه) مــن بنــات الشــهيد
الثــاين ،فيكــون األخــر جــده األعــى ألمــه.
درس يف جبــل عامــل ثــم هاجــر إىل إيــران حيــث اشــتهر
بــاألدب والشــعر والفلســفة.
مــن كتبــه :اإلثنــى عرشيــة يف املواعــظ العدديــة فــرغ منــه ســنه
 1068هجــري.
كتــاب حدائــق األبــرار ،وكتــاب أدب النفــس ،وكتــاب املنظــوم
الفصيــح واملنثــور الصحيــح ،وكتــاب فوائــد العلــاء وفرائــد
احلكــاء.
ِ
لــه عــدة مؤلفــات ورســائل ،منهــا ،رســالة يف احلكــم واملواعظ،
رســالة يف طــول األمــل ،رســالة يف التوبــة ،رســالة يف التقيــة.
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التنمية البشرية

بناء الذات
اإلنســـان هـــو نقطـــة اإلرتـــكاز يف ع ــى أش ــد األزم ــات واملح ــن الت ــي تواج ــه

األســـاس يف كل
الترشيـــع اإلهلـــي وهـــو
ُ

اإلنس ــان يف حيات ــه فاملي ــدان األول لإلنس ــان

حض ــارة برشي ــة ،وبن ــاء اإلنس ــان وتكامل ــه نفســـه فـــإن قـــدر عليهـــا كان عـــى غريهـــا
مـــن أهـــم املســـائل التـــي أهتـــم هبـــا أقـــدر وإن عجـــز عنهـــا كان عـــن غريهـــا

ال ــرع احلني ــف ،وهل ــذا وضع ــت الرشيع ــة أعجـــز.

جمموعـــة مـــن اخلطـــوات التـــي ينبغـــي
لإلنســـان املســـلم العمـــل عـــى حتصيلهـــا

خطوات بناء الذات:

 -1تصـــور اإلنســـان عـــن نفســـه:

يف بنـــاء ذاتـــه وشـــخصيته وهتذيـــب نفســـه (مـــن أنـــا) و(مـــا هـــي حقيقتـــي) و(ملـــاذا

لريتقـــي يف ســـلم التوفيـــق لطاعـــة ربـــه
ومعرفت ــه ويك ــون ف ــردا ناجحــ ًا يف حيات ــه،
وأول مراحـــل بنـــاء الـــذات هـــو معرفـــة

خلقـــت) ،بنـــاء الـــذات يبـــدأ مـــن معرفـــة
الـــذات نفســـها ،فعليـــك حتـــى تبنـــي

شـــخصية قويـــة واثقـــة أن يكـــون تصـــورك
عـــن نفســـك إجيابيـــ ًا ،وال نعنـــي هنـــا

النف ــس فق ــد ورد ع ــن أم ــر املؤمن ــن ()Q
ف َر َّبــ ُه) أن ختـــادع نفســـك وتتجاهـــل عيوهبـــا
َفســ ُه َف َق ــد َع ـ َـر َ
قول ــه ( َم ــن َع ـ َـر َ
فن َ

ميــزان احلكمــة ،الريشــهري :ج ،3ص 1877وعن ــه ( :)Qأو تبالـــغ يف حماســـنها؛ بـــل نعنـــي أن
ـــد انتَهـــى إِىل غاي ِ
ف نَفســـه َف َق ِ
ـــة تكـــون واعيـــ ًا بـــا متلكـــه مـــن إجيابيـــات
َ
ـــر َ َ ُ
( َمـــن َع َ
ـــة ِ
عر َف ٍ
ك ُِّل َم ِ
وســـلبيات؛ لكـــن األمـــر فقـــط حيتـــاج
وعلـــ ٍم) نفـــس املصـــدر.
ّ
إن هتذيـــب النّفـــس عـــن الرذائـــل إىل بعـــض العنـــاء والتدريـــب ،والســـمو
والصف ــات غ ــر املرغوب ــة ل ــه آث ــار ًا كب ــرة بنفســـك .فـــإن مثـــل هـــذا التصـــور
يف بن ــاء ال ــذات وق ــوة الش ــخصية والتغل ــب
6
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اإلجي ــايب يمنح ــك طم ــوح التغي ــر ،وحاف ــز

الفعل والصرب عىل املصاعب.

 -2حـــب وتقديـــر الـــذات :حبـــك
لذاتـــك وتقديـــرك هلـــا هـــو فـــرع ثقتـــك

احلكمة ،الريشهري :ج ،3ص.1877

 -4تقويــة الشــخصية باملعلومــات :ف ّكــر
دائـــ ًا فيـــا ينقصـــك كـــي تكـــون مميـــز ًا

ب ــا وهب ــك اهلل تع ــاىل وم ــن خالل ــه ينظ ــر

بـــن أقرانـــك ،واحـــرص حتـــى عـــى

فم ــن حي ــب ذات ــه يقدّ ره ــا وال يضعه ــا يف

يكــون لديــك ثقافــة عامــة عــا حولــك،

اإلنس ــان لنفس ــه بأن ــه يس ــتحق األفض ــل،
موض ــع مه ــن ،وال ي ــيء لص ــورة ه ــذه

ال ــذات أم ــام الن ــاس بع ــد أك ــرام اهلل ل ــه
(و َل َق ــدْ ك ََّر ْمنَ ــا َبنِ ــي َءا َد َم)
ق ــال اهلل تع ــاىل َ

اإلرساء.70 :

 -3الثقـــة فيـــا متلـــك مـــا دمـــت

بالفعـــل متلكـــه :أنـــت متلـــك مـــا ال
يملكـــه الغـــر ،فـــكل إنســـان فيـــه مـــا

خيتلـــف عـــن غـــره ،كاختـــاف صوتـــه،
وطريقـــة إلقائـــه ،ومشـــيته ،وطريقـــة
عرضـــه لألمـــور ،ومعاجلتـــه ملشـــاكله

وأزماتـــه ..إلـــخ؛ فـــا الـــذي يدعـــوك

للخجـــل مـــن نفســـك مـــا دامـــت
تتميـــز هبـــا ،فتع ّلـــم وحـــاول الرتكيـــز
عـــى قدراتـــك ومهاراتـــك الذاتيـــة
ومتـــرن عـــى
ومعلوماتـــك وهواياتـــك،
ّ
إبرازهـــا أمـــام اآلخريـــن ،واالفتخـــار

بذات ــك ،ومعرفت ــك بنفس ــك وب ــا متل ــك،
ف ــإن ذل ــك يعطي ــك معرف ــة ب ــا حول ــك،

كـــا ورد عـــن اإلمـــام عـــي (َ ( :)Qمـــ ْن
ف َن ْفســـه َفهـــو لِ َغ ِ ِ
ف) ميـــزان
ـــر ُ
ـــر َ َ ُ ُ َ
ـــره أ ْع َ
ْ
َع َ

ق ــراءة كل م ــا ه ــو جدي ــد ،وح ــاول أن
باإلضافـــة لتقويـــة نفســـك يف جمالـــك،

واالهت ــام بمظه ــرك الع ــام ،وح ــاول أن
تش ــارك يف األحادي ــث العام ــة ،وش ــارك

يف املناس ــبات االجتامعي ــة ك ــي تكتس ــب
حضورا بني الناس.
ً

 -5القـــدرة عـــى مواجهـــة

املشـــكالت :وقوفـــك مكتـــوف اليديـــن

أمـــام املشـــكالت التـــي تواجهـــك

جيعلـــك تفقـــد الثقـــة يف نفســـك ،ويف
قدرتـــك عـــى الفعـــل ،وعـــى تغيـــر
مســـار األمـــور ،لكنـــك عـــى العكـــس

إذا بـــادرت بمواجهـــة املشـــكالت

تشـــعر بمكانتـــك وبقدرتـــك عـــى
املواجهـــة ،وقدرتـــك عـــى الفعـــل؛
حتـــى إن مل تنجـــح يف ذلـــك أحيانـــ ًا،
وشـــيئ ًا فشـــيئ ًا ســـتؤيت هـــذه املبـــادرات

ثمرهت ــا ب ــا تكتس ــب معه ــا م ــن خ ــرة
لتكـــون رضباتـــك ســـديدة فيـــا بعـــد
زادت ثقت ــك يف
وكل ــا حقق ــت نجاحــ ًا
ْ
نفســـك.
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7

عقيدتي

هل يقدر اهلل تعالى على فعل القبيح

نق ــرأ يف بع ــض مواق ــع التواص ــل االجتامع ــي
وبعـــض املواقـــع العقائديـــة أســـئلة
واســـتفهامات عـــن موضـــوع قـــدرة اهلل
تعـــاىل ،هـــل هـــي مطلقـــة واســـعة بحيـــث
تشـــمل حتـــى القـــدرة عـــى فعـــل القبيـــح
مث ــل الظل ــم؟ أم ه ــي خاص ــة باخل ــر وحس ــن
األفعـــال؟
ووضع ــوا ل ــوازم للقول ــن :أم ــا الق ــول األول
فالزم ــه أن اهلل تع ــاىل يمك ــن أن يفع ــل الظل ــم
م ــادام ال مان ــع من ــه ،وأم ــا الث ــاين :فالزم ــه أن
اهلل عاج ــز ع ــن بع ــض األفع ــال.
8

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

اجلواب:
(ذهبـــت اإلماميـــة إىل أنّـــه تعـــاىل ال يفعـــل
القبي ــح وال خي ـ ّـل بالواج ــب ،ب ــل مجي ــع أفعال ــه
حكمــة وصــواب ،ليــس فيهــا ظلــم وال جــور
ّ
فاحشـــةألن اهلل
وال عـــدوان وال كـــذب وال
ـي ع ــن القبي ــح ،ع ــامل بقب ــح القبائ ــح
تع ــاىل غن ـ ٌّ
ّ
بـــكل املعلومـــات ،وعـــامل بغنـــاه
ألنّـــه عـــامل
عنـــهّ ،
وكل مـــن كان كذلـــك فإنّـــه يســـتحيل
عليـــه صـــدور القبيـــح عنـــه ،والـــرورة
ـتحق
قاضي ــة بذل ــك ،وم ــن فع ــل القبي ــح اسـ ـ ّ
الـــذ ّم واللـــوم.
وأيضــ ًا :اهلل تع ــاىل ق ــادر ،والق ــادر إ ّن ــا يفع ــل
بواســـطة الداعـــي ،والداعـــي إ ّمـــا داعـــي
احلاج ــة ،أو داع ــي اجله ــل ،أو داع ــي احلكم ــة.
ِ
العـــال
أ ّمـــا داعـــي احلاجـــة ،فقـــد يكـــون
بقبـــح القبيـــح حمتاجـــ ًا إليـــه ،فيصـــدر عنـــه
[دفعـــ ًا حلاجتـــه] .
وأ ّمـــا داعـــي اجلهـــل ،فبـــأن يكـــون القـــادر
ـح ص ــدوره عن ــه.
علي ــه جاه ــا بقبح ــه ،فيص ـ ّ
وأ ّمـــا داعـــي احلكمـــة ،فبـــأن يكـــون الفعـــل
حس ــن ًا ،فيفعل ــه لدع ــوة الداع ــي إليـ ــه.
والتقديـــر ّ
أن الفعـــل قبــــيح ،فانتفـــت هـــذه
الدواعـــي فيســـتحيل القبـــح منـــه تعـــاىل)
أوائـــل املقـــاالت ،الشـــيخ املفيـــد :ص.56
وبعبـــارة أخـــرى ،إن القبيـــح عندمـــا يصـــدر
مـــن الفاعـــل إمـــا أن يكـــن ذلـــك الفاعـــل
حمتاجـــ ًا لذلـــك القبيـــح ،أو يكـــون جاهـــ ً
ا
بقب ــح القبي ــح ،أو يك ــون ع ــن عب ــث بحي ــث

يعلـــم أن هـــذا الفعـــل قبيـــح وهـــو غـــر
حمتـــاج لـــه ،لكنـــه مـــع ذلـــك يفعلـــه ،واهلل
تعـــاىل ليـــس بمحتـــاج وليـــس جاهـــاً ،ألن
احلاج ــة واجله ــل تس ــتدعي نق ــص املحت ــاج
واجلاهـــل ،والنقـــص حمـــال عليـــه تعـــاىل.
ك ــا أن ــه تع ــاىل ال يتّص ــف بالعب ــث ملخالف ــة
العبـــث للحكمـــة التـــي تقتـــي فعـــل
األفعـــال عـــن دا ٍع حســـن.
إذ ًا فهـــو تعـــاىل القـــادر املطلـــق ،وأي كالم
خـــاف ذلـــك معنـــاه نســـبة العجـــز لـــه
جـــل وعـــا ،نعـــم إعـــال تلـــك القـــدرة يف
حتق ــق املق ــدور يتعل ــق بأم ــور أخ ــرى نذك ــر
منهـــا:
ِ
أوالً :املشـــيئة ،فـــإن اهلل تعـــاىل ( َي ْمل ُ
ـــك
ِ
ـــات واألشـــياء َو ِهـــي مســـت ِ
َج ْي َب ٌة
اج
حل َ
َ ُ ْ
ا َ
ِ
ِ
ِ
َلِ ِشـــ ِّيته َو ُم ْ ِ
س َعـــ ٌة َإل َإرا َدتـــه) ،فـــكل يشء
هـــو خاضـــع ملشـــيئة البـــاري عـــز وجـــل،
ا يف مجيـــع الظـــروف ،فمثـــ ً
إجيـــاد ًا وفعـــ ً
ا
خلـــق ولـــد لزيـــد ،فإنـــه مـــع حتقـــق مجيـــع
رشوط انعقـــاد النطفـــة مـــن الـــزواج وعـــدم
امل ــرض وأي مان ــع آخ ــر ،ف ــإذا مل يش ــأ تع ــاىل
أن يك ــون لزي ــد ول ــد ًا ،فإن ــه ال يك ــون أب ــد ًا.
ثانيـــ ًا :املصلحـــة ،فـــإن إجيـــاد الفعـــل مـــن
قبـــل اهلل تعـــاىل البـــد أن يكـــون الداعـــي
إليـــه مصلحـــة معينـــه ،ألنـــه إذا مل تكـــن
هنـــاك مصلحـــة إمـــا أن تكـــون هنـــاك
مفس ــدة ،فيل ــزم م ــن ذل ــك الفع ــل العب ــث،
وهـــو خمالـــف ملقتـــى احلكمـــة ،أو يلـــزم
اجله ــل أو االحتي ــاج ،وكل ذل ــك حم ــال ع ــى
اهلل تعـــاىل كـــا تقـــدم.
ثالثــ ًا :قابلي ــة املق ــدور ع ــى الوج ــود ،ف ــإذا
كان املق ــدور م ــن املمتنع ــات العقلي ــة ،مث ــل
رشيـــك البـــاري ،واجلمـــع بـــن النقيضـــن،
وغريهـــا ،فإنـــه ال تتعلـــق هبـــا قـــدرة اهلل

تعـــاىل ال مـــن بـــاب العجـــز بـــل مـــن بـــاب
عـــدم قابليـــة هـــذه األشـــياء عـــى الوجـــود.
وبعب ــارة أخ ــرى ،كل يشء ألن يك ــون موج ــود ًا
ٍ
مقتـــض لذلـــك الوجـــود،
البـــدّ مـــن وجـــود
وعـــدم املانـــع مـــن وجـــوده ،هبـــذه الصـــورة
تتعلـــق بـــه قـــدرة اهلل تعـــاىل ،أمـــا إذا مل يكـــن
ٍ
مقتـــض لوجـــوده أو كان هنـــاك مانـــع
هنـــاك
مـــن وجـــوده فإنـــه ال تتعلـــق بـــه القـــدرة
اإلهليـــة ال للعجـــز بـــل المتنـــاع وجـــوده
كـــا قلنـــا.
والفع ــل القبي ــح ال تتعل ــق ب ــه الق ــدرة م ــن
الناحيتــن ،مــن ناحيــة عــدم وجــود مقتـ ٍ
ـض
لوجـــوده ،ولـــو كان لـــكان خـــاف احلكمـــة،
ومـــن ناحيـــة وجـــود مانـــع مـــن فعلـــه وهـــو
ل ــزوم نس ــبة العب ــث أو النق ــص هلل تع ــاىل ع ــن
ذلـــك علـــو ًا كبـــر ًا.
واخلالصـــة :عـــدم حت ّقـــق القبيـــح منـــه تعـــاىل
لي ــس م ــن أج ــل ع ــدم الق ــدرة والعج ــز ،ب ــل
جلهـــة أخـــرى ،وهـــي امتنـــاع القبيـــح عليـــه
تعـــاىل؛ وذلـــك ّ
ألن صـــدوره عنـــه ووقوعـــه
منـــه يتو ّقـــف عـــى اإلرادة ،وإرادتـــه تعـــاىل
ٍ
حكمـــة ومصلحـــة
ألمـــر إنّـــا يكـــون لوجـــود
ٍ
مقتضيـــة يف الـــيء ،وال مصلحـــة يف القبيـــح
تدع ــو إىل فعل ــه ،ف ــا يك ــون ل ــه تع ــاىل دا ٍع إىل
فعلـــه.
ثـــم ّ
إن حت ّقـــق القبيـــح إنّـــا يكـــون ممّـــن لـــه
ّ
حاجـــ ٌة إليـــه أو رغبـــ ٌة فيـــه ،وعلـــم اهلل تعـــاىل
بـــا فيـــه مـــن القبـــح واملفســـدة صـــارف لـــه
تعـــاىل عـــن اإلقـــدام عليـــه ،وإذا مل يكـــن
للفاعـــل دا ٍع إىل الفعـــل مل يصـــدر منـــه ،كـــا إذا
صـــارف عنـــه امتنـــع صـــدوره منـــه.
كان لـــه
ٌ
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نحن نقص عليك

بـدأت قصة آسـيا بنـت مزاحم عندما اسـتقر
التابـوت الـذي حيوي نبـي اهلل موسـى ( )Qأمام
قرصهـا ،فأحرضتـه اجلـواري إليها والقـت نظرة
عىل مـا به ،وقـد تلأأل يف وجهها فرحـ ًا وبمجرد
أن رأت وجـه هذا الطفل الصغري أحبتـه حب ًا مج ًا،
وقـررت أن حتميه مـن ظلم فرعـون وجربوته.
ّ
وعندمـا أراد فرعـون قتـل الطفـل مثلما كان
يقتـل مجيـع الذكور من بنـي إرسائيل ،منعته آسـيا
من هذا واقرتحت عليـه أن يتخذوه ولد ًا ينفعهام،
فوافـق فرعون بعـد إرصارهـا وإحلاحها الشـديد
عليـه ،ففرحـت كثيرا هبـذه اهلبـة التـي وصلتهـا
وسـمته موسـى ( )Qوأخـذت تبحـث لـه عـن
املراضـع ّإل أن الطفـل مل يسـتجب حتـى جـاءت
أختـه التـي كانـت تتبع سير التابـوت منـذ اليوم
األول حتـى تطمئـن عليـه واقرتحـت على امرأة
فرعـون أهنا تعرف مرضعة سـوف ترضع موسـى
( )Qولـن يرفضهـا أبـد ًا ،وكانت هذه املـرأة هي
أم موسـى( ، )Qومـا إن محلـت أم موسـى ()Q
طفلهـا حتـى لثـم الصغير صدرهـا وتوقف عن
البـكاء واخـذ يرضـع يف سلام وسـكينة ،كبر
موسـى وكان بمثابـة السراج الـذي يضـئ قرص
فرعـون ،وعندمـا جاءتـه النبـوة آمنـت به آسـيا،
ولكنهـا اخفت إيامهنـا خوف ًا من فرعـون وظلمه،
حتـى وقعـت حادثـة موسـى ( )Qمـع السـحرة
بعـد أن القى عصـاه التي حتولـت اىل ثعبان عظيم
التهـم مجيـع ثعابين السـحرة ،هنـا تيقنـت آسـيا
10
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بنـت مزاحـم مـن هـذا الديـن القويم وشـع نور
اإليمان يف قلبهـا واعلنت إيامهنا بـاهلل عز وجل ومل
تصمـت عـن احلق ،وهامجـت فرعون على ظلمه
وأفعالـه الشـنيعة ،وقالت لـه أهنا آمنـت باهلل رب
العاملني رب موسـى وهـارون فحـاول أن جيعلها
أرصت على قوهلـا،
ترجـع عـن إيامهنـا ،ولكنهـا ّ
وظـل فرعون مصر ًا عىل عـذاب زوجتـه وظلمه
وطغيانـه ،وحاول كثير ًا أن جيعلها ترتـد عن دين
اهلل ،ولكـن هيهـات أن يرتـد مـن تـذوق حلاوة
اإليمان بـاهلل عز وجـل ،وقـد اختلفـت الروايات
يف كيفيـة قتلهـا ففـي بعضهـا أنـه ملـا اطلـع على
إيامهنـا كلفها الرجـوع إىل الكفر فأبـت إال اإليامن
فأمـر هبـا أن ترمـى عليهـا بصخـرة عظيمـة حتى
ترضـخ حتتهـا ففعل هبـا ذلك.
دعـت بام
ويف بعضهـا ملـا أحضرت للعذاب
ْ
ب ا ْب ِ
«ر ِ
ـن
حكـى اهلل عنهـا يف كالمـه مـن قوهلـاَ :
الن ِ
ِ
َّـة» إلـخ ،فاسـتجاب اهلل هلـا
ِل عنْـدَ َك َب ْيتـ ًا ِف ْ َ
ورأت بيتهـا يف اجلنـة ،وانتزعـت منهـا الـروح،
وألقيـت الصخـرة على جسـد ليـس فيـه روح.
ويف بعضهـا أن فرعـون وتـد هلـا أربعـة أوتاد
وأضجعهـا وجعل على صدرها رحى واسـتقبل
هبا عين الشـمس .امليـزان :ج ،19ص346ـ347
نسـتفيد من هـذه القصة أن اإلنسـان صاحب
املبـدأ ال يتنـازل عـن مبدئـه مهما ك ّلفـه ذلـك
وخصوصـ ًا مـا خيـص جانـب اإليمان والعقيدة.

نافذة على العالم

اإلسالم في القطب الشمالي
يسكن يف شامل الكرة األرضية شعب يسمى (اإلنويت) أو (اإلسكيمو) ،و(إنويت) تعني (الناس)
بينام (إسكيمو) تعني (الناس الذين يأكلون طعامهم ن ّيئ ًا) ،وهذه الكلمة أطلقها عليهم اهلنود احلمر ازدراء
لشعب اإلنويت الذي يعيش حالي ًا عند السواحل الشاملية لقارة أمريكا الشاملية.
ويطلق اإلنويت عىل أنفسهم عدة أسامء مثل :إنويت يف كندا ،و(إينوبيات) و(يوبيك) يف أالسكا،
و(يوويت) يف كل من سيربيا وجزيرة سانت لورنس .وهم يفضلون أی ًا منها عىل كلمة إسكيمو التي
يعتربوهنا مهينة.
وقد سلطت بعض املؤسسات الضوء عىل اإلسالم واملسلمني يف بالد اإلنويت ،حيث أشارت
البحوث امليدانية إىل وجود املسلمني هناك ،وهم عبارة عن جمتمعات صغرية تعيش بشكل جيد جد ًا مع
جمتمع اإلنويت ،بل ذكرت هناك حاالت حتول لإلسالم بني هؤالء السكان األصليني.
يف القطب الشاميل الكندي (حيث يعلن مؤرش احلرارة عن  60حتت الصفر أحيانا هناك)) ،تم إنشاء
مسجدين منذ عام  ،2010وتم افتتاح آخر مسجد يف ديسمرب  2015يف إيكالويت  ،العاصمة وأكرب
مدينة يف إقليم نونافوت.
وصول اإلسالم
هذا الشعب وصله اإلسالم اليوم ،وأول مسلم عرفته والية (نونافوت) هو (صدقات عيل)كان عمره
 36عام ًا حني وصل يف عام  1990كموظف باحلكومة الكندية ،ثم أصبح رجل أعامل وبنى  20بيت ًا ،أما
أول عريب فكان فلسطيني ًا اسمه عمر ،وتزوج امرأة من األسكيمو هاجرت معه إىل أملانيا ،وتبعه اجلزائري
يوسف بوشا ،وبعده وصل قبل  7سنوات من مدينة مونرتيال السوداين سيد زين ،ثم جاء آخرون حتى
أصبح العرب فيها  30من السودان وليبيا واألردن والصومال ،وفق ما يذكره أحد املشاركني يف افتتاح
املسجد.
ويعمل مجيع العرب يف ايكالويت املعروفة بغالء املعيشة فيها ،سائقني لسيارات التاكيس،إال واحد ًا
وهو موظف حكومي ،وآخر فتح حم ً
ال سامه ( )Shawarma Palaceقرب املطار .أما أول امرأة
من األسكيمو اعتنقت اإلسالم قبل  6سنوات ،فقد تزوجت عربي ًا اسمه إبراهيم محيوي ،وهو سائق
تاكيس أيضا ،هاجر إىل (ايكالويت) بعمر 25قبل  8أعوام.
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تطهري ما يعسر نقله
التق ــى أح ــد خدم ــة أمي ــر المؤمني ــن ()Q
بطالـــب علـــم أثنـــاء أداء زيارتـــه ،فســـأله
معتـــذر ًا منـــه علـــى المقاطعـــة ،قائـــاً:
نحـــن خدمـــة األضرحـــة المقدســـة نعانـــي
مـــن مســـألة النجاســـة فـــي أرض وأفرشـــة
الح ــرم المطه ــر ،وأو ّد أن أع ــرف كيفي ــة إزال ــة
النجاســـات وتطهيرهـــا ،فلكثـــرة الزائريـــن
والمرتاديـــن مـــن الصغـــار والكبـــار تتنجـــس
األرضيـــات والفـــرش والســـجاد وغيرهـــا
بب ــول رضي ــع هن ــا ،أو تس ــاقط دم م ــن ج ــرح
أو ق ــرح أو م ــن رع ــاف أن ــف هن ــاك ،أو ربم ــا
مم ــا يلتص ــق م ــن النجاس ــات بق ــدم زائ ــر أو
بمالبســـه مـــن خـــارج األضرحـــة المقدســـة
قب ــل دخول ــه له ــا ،فتصي ــب ه ــذه النجاس ــات
ربم ــا األماك ــن الصعب ــة المن ــال م ــن التطهي ــر
كاألركان والزوايـــا التـــي يصعـــب الوصـــول
إليهـــا ،أو تصيـــب مـــن األثـــاث ممـــا
ليـــس باإلمـــكان نقلـــه إلـــى أماكـــن الميـــاه
كالصنابيـــر واألحـــواض لتطهيرهـــا لصعوبـــة
ذلـــك ،كاألرض والســـجاد والكاربـــت
12
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والفـــرش فكيـــف نطهرهـــا يـــا تـــرى؟
أجـــاب طالـــب العلـــم :يـــا أخـــي لـــكل
حالـــة طريقـــة تطهيـــر مختصـــة بهـــا.
فق ــال خ ــادم الضري ــح المش ــرف :كالس ــجاد
واألرض والجــدران و....
فق ــال طال ــب العل ــم :مه ــا ،مه ــا ،عل ــى
رســـلك كمـــا قلـــت ،لـــكل حالـــة طريقـــة
تطهيـــر مختصـــة بهـــا ،فمـــا الشـــيء الـــذي
تريـــد تطهيـــره؟
اطهـــر الفـــراش أو
فقـــال الخـــادم :كيـــف ّ
الســـجاد المتنجـــس؟
قـــال طالـــب العلـــم :هـــل للنجاســـة
المرجـــو تطهيرهـــا جـــرم أم ال؟
فقال الخادم :ما تقصد بذلك؟
قـــال الطالـــب :أقصـــد أن مـــن النجاســـات
مالـــه جـــرم أي تخ ّلـــف أثـــر ًا علـــى الفـــراش
أو الس ــجاد ،ومنه ــا م ــا ال تخ ّل ــف أث ــر ًا عل ــى
الفـــراش أو الســـجاد.
فق ــال الخ ــادم :أجبن ــي عل ــى كال التقديري ــن
ل ــو س ــمحتم.
قـــال طالـــب العلـــم :يمكـــن تطهيـــر
الف ــراش أو الس ــجاد أو أمثالهم ــا ،إذا تنجس ــت
بشـــتى أنـــواع النجاســـات التـــي ليـــس لهـــا
بصـــب المـــاء القليـــل عليهـــا
جـــرم وذلـــك
ّ
م ــن إبري ــق أو كأس أو نحوهم ــا م ــرة واح ــدة،
حتـــى إذا اســـتولى المـــاء الطاهـــر علـــى
المـــكان المتنجـــس ،ســـحب المـــاء فأخـــرج
بالعصـــر أو بالضغـــط أو بالماكنـــة الكهربائيـــة
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أو بالدل ــك أو بقطع ــة قم ــاش أو بغي ــر ذل ــك،
فيطهـــر الفـــراش أو الســـجاد وأشـــباههما.
فقـــال الخـــادم :ومـــا حكـــم المـــاء
المســـحوب مـــن الفـــرش أو الســـجاد؟
قـــال الطالـــب :يحكـــم بالنجاســـة علـــى
األحـــوط وجوبـــ ًا .وامـــا إذا أريـــد تطهيـــر
بالكـــر
مـــا ذكـــر بمـــاء الحنفيـــة المتصـــل
ّ
فـــا حاجـــة الـــى ســـحب المـــاء أو اخراجـــه
بالعصـــر أو بالضغـــط أو بالماكنـــة الكهربائيـــة
وأمثـــال ذلـــك ،بـــل يطهـــر بمجـــرد اســـتيالء
الكـــر عليهـــا.
مـــاء
ّ
فق ــال الخ ــادم :وكيفي ــة تطهي ــر الف ــرش او
الســـجاد الـــذي أصابتـــه نجاســـة ذات جـــرم
حســـب تعبيـــرك؟
ق ــال الطال ــب :النجاس ــة الت ــي له ــا ج ــرم
تطه ــر
ـ تخ ّل ــف أث ــر ًا عليه ــا كال ــدم والمن ــي ـ ّ
حس ــب الطريق ــة الس ــابقة المتقدم ــة ،بش ــرط
زوال جـــرم النجاســـة ،إمـــا بنفـــس الغســـل
وإمـــا بســـبب آخـــر قبلـــه ،وتختلـــف عـــن
الســـابقة فـــي أنـــه إذا غســـل بالمـــاء القليـــل
فـ ّ
ـإن م ــاء الغس ــلة الت ــي تزي ــل عي ــن النجاس ــة
نجـــس ،حســـب الفتـــوى ال االحتيـــاط
الوجوبـــي.
فقـــال الخـــادم :وكيـــف يمكـــن تطهيـــر
األرض والفـــراش أو الكاربـــت أو الســـجاد
وأمثالهـــا المتنجســـة ببـــول الرضيـــع أو
الرضيعـــة؟
قـــال الطالـــب :هـــل الرضيـــع والرضيعـــة

َّ
يتغـــذ بغيـــر الحليـــب إال نـــادر ًا،
ممـــن لـــم
ّ
ّ
فلـــكل
يتغـــذ بالطعـــام دائمـــ ًا؟
أم هـــو ممـــن
حالـــة حكمهـــا الخـــاص.
فقـــال الخـــادم :علـــى كال التقديريـــن
رجـــاء؟
فتطه ــر
ق ــال الطال ــب :أم ــا الحال ــة األول ــى ُ
صـــب المـــاء عليهـــا مـــرة واحـــدة،
بمجـــرد
ّ
ّ
بمق ــدار م ــا يحي ــط بم ــكان الب ــول ،م ــن دون
حاجــة إلــى إخــراج المــاء بعصــر أو ضغــط أو
ســـحب وأمثـــال ذلـــك.
بصـــب
وامـــا الحالـــة الثانيـــة تطهـــر
ّ
المـــاء القليـــل عليهـــا مـــن إبريـــق أو كأس أو
نحوهمـــا ،حتـــى إذا اســـتولى المـــاء علـــى
المتنجـــس أخـــرج المـــاء بعصـــر أو
المـــكان
ّ
ســـحب ونحـــوه ،ثـــم تعـــاد العمليـــة مـــرة
ثانيـــة فيطهـــر.
ويحكـــم علـــى المـــاء المســـحوب
بالمرتيـــن الســـابقتين بالنجاســـة علـــى
األحـــوط وجوبـــ ًا إذا لـــم يكـــن فيهـــا عيـــن
الب ــول ،ف ــإن كان فيه ــا فم ــاء الغس ــلة األول ــى
نجـــس حســـب الفتـــوى.
فقـــال الخـــادم :وفقـــك اللـــه وإيانـــا
لمرضاتـــه.

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

13

أي بني

احرتام الذوق العام أدب وكامل

ح ّثـــت تعاليـــم وإرشـــادات الديـــن
اإلســـامي االجتامعيـــة واألخالقيـــة عىل
أمهيـــة التحيل بـــاألدب بالنســـبة للفرد أو
املجتمـــع ،ألن اآلداب تـــؤدي إىل كـــال
وســـموه ،فاألدب هو زينة العقل،
اإلنسان
ّ
ِ
ُ
األدب ِزين ُة
(حســـ ُن
يقول
رســـول اللَِّ ﷺُ :
ِ
العقل) كشـــف الغمة ،املحـــدث اإلربـــي :ج ،2ص،861
وهو يـــؤدي إىل كامل النفـــس وصالحها،
(األدب ُ
كامل
وعن أمـــر املؤمنـــن (:)Q
ُ
الر ُج ِ
ـــل) ميزان احلكمـــة ،الريشـــهري :ج ،1ص ،98فال
َّ
زينـــة وال حلـــل كاآلداب التـــي يتأ ّطر هبا
الســـلوك اإلنساين .؟
ومـــن املؤرشات عـــى التزام اإلنســـان
األخالقي احـــرام الذوق العـــام ،والتحيل
بـــاآلداب العامـــة ،ومراعاة مـــا هو الئق
وغري الئـــق مما تعارف عليـــه الناس وجرى
جمرى العـــرف بينهم.
مصطلح الذوق العـــام تعبري مجيل حيمل
يف ط ّياتـــه معاين رائعـــة ،كاألدب واالحرتام
14
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وحســـن التعامل بلطف ورفـــق مع الناس،
وجتنب مـــا يثـــر إحراجهـــم وإزعاجهم،
واملحافظة عىل مشـــاعرهم وأحاسيســـهم
مـــن اإلحراج واجلـــرح واخلـــدش ،وربام
يكتســـبه اإلنســـان من جمموعة جتاربه التي
فـــر عـــى ضوئها مـــا ُي ّســـه أو ُيدركه
ُي ِّ
من األشـــياء ،أو من خالل ثقافـــة دينية أو
اجتامعيـــة يقتنع بأهدافهـــا وتطلعاهتا.
مظاهر الذوق العام:
للـــذوق العام مظاهر عامة تشـــرك فيها
مجيع املجتمعـــات ترتبط إىل درجـــة عالية
بالســـلوك االجتامعي منها:
احرتام اآلخريـــن ،كل الذيـــن حولك
هم مثلـــك هلم حقوق يف الشـــارع والطريق
وحسن الســـلوك واملعاملة وعدم اإلزعاج،
فمـــن الذوق العـــام مث ً
ال أال تغلـــق طريق ًا
عام ًا بســـيارتك ،وال تزعج أحـــد ًا بطريقة
ركوب دراجتك الناريـــة ،وال ِ
تؤذ جريانك
برمي خملفات منزلك أمامهم ،وال تنشـــغل

هباتفـــك النقـــال عندما تتحـــدث مع من
يكون بجانبك ،وال تتصـــل بأحد يف أوقات
غـــر مناســـبة كمنتصف الليـــل أو أوقات
الراحة والنـــوم أو عند أوقـــات الصالة إال
للـــرورة القصوى.
ومنهـــا :الـــكالم الطيب ،فهـــو مظهر
مـــن مظاهر الـــذوق الرفيع ،ومنـــه اختيار
املواضيـــع املفيـــدة والنافعـــة ،والنقـــاش
اهلـــادئ ،وجتنـــب رفـــع الصـــوت لبيان
مرادك أمـــام اآلخرين ،واختيـــار األلفاظ
اجلميلـــة واملهذبة ،وجتنب الـــكالم البذيء
و ا لفا حش .
ومن آداب الذوق العـــام أيض ًا اإلنصات
لآلخرين واالســـتامع هلم ،وعدم مقاطعتهم
حـــن الكالم ،وعـــدم اإلجابة عن ســـؤال
وجه لغـــرك ،وعدم تصـــدر جملس غريك
ّ
بالكالم ،واحلـــرص عىل إعطـــاء اآلخرين
حقهـــم يف الكالم.
ومنهـــا :االلتـــزام بالوقـــت ،وهو كام
يشـــمل اجلانب التنظيمي حلياتـــه اخلاصة،
فإنه يشـــمل أيض ًا مراعـــاة أوقات اآلخرين،
وااللتـــزام باملواعيـــد الزمنيـــة واملكانية،
وعدم زيارة أحـــد من دون موعد مســـبق
ّ
يـــدل عىل وعـــي وإدراك
معه؛ فـــإن ذلك
أمهيـــة العامـــل الزمني يف احليـــاة بحيث ال
هيدر الوقت فيـــا ال يفيـــد وال ينفع.
ومنهـــا :نـــوع ونظافة املالبـــس ،فمن
عالمات الـــذوق العـــام أيضـــ ًا أن تكون
األلبســـة نظيفة ومجيلـــة وطاهـــرة ،وأال

يكون اللباس لباس شـــهرة ،وعدم تشـــبه
الشـــباب بلباس الفتيات ،أو تشـــبه الفتيات
بلباس الشـــباب ،ومراعاة القيم واألخالق
والـــذوق يف اختيـــار األلبســـة واملالبس،
واجتناب لبس األلبســـة القبيحـــة واملثرية
للذوق العام ،والشـــخصية املســـلمة
ومنها :املحافظة عىل النظافة العامة
من اجلميل بالفـــرد واملجتمـــع املثقف
املحافظة عىل النظافة العامة ســـواء يف األكل
والرشب ،أم يف الدار ،أم يف الشـــارع العام،
أم يف املرافـــق العامـــة ،أم يف احلدائق العامة.
وليس من الـــذوق العام إلقـــاء القاممة
واألوســـاخ يف الشـــوارع العامة ،أو رميها
من الســـيارات يف الطرقات العامة ،أو رمي
خملفات البنـــاء يف الشـــوارع ،أو يف احلدائق
واملنتزهات العامـــة ،أو يف األهنر والبحريات
الداخليـــة ،مما يتســـبب يف تلويـــث البيئة
واألماكـــن العامة.
فهـــذه اآلداب االجتامعيـــة وغريها هي
آداب عامـــة  -كام قلنا  -يســـعى أن يتصف
هبا كل جمتمع ،فينبغي احرتامها والتشـــجيع
عليها حتى تتحول إىل ثقافة راســـخة تسود
املجتمع ،وســـلوك عام حيفظ الـــذوق العام
للمجتمـــع ،بام يـــؤدي اىل وجـــود جمتمع
يعتمد األســـس احلضاريـــة يف تنظيم احلياة.
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القوارير

الدان
ُ
القوارير وال َو ِ
عندمـا تغيب ثقافة الدين اإلسلامي عن مسـرح
الحيـاة فـإن الثقافـات األخـرى تكون هـي الوحي
فـي توجيـه الفـرد فـي أفـكاره وسـلوكه وكل مـا
يرتبـط بحياتـه ،بل تكـون الثقافـة اإلسلامية غريبة
عـن كثيـر مـن الشـباب والفتيـات الذيـن تلقفـوا
ثقافاتهـم مـن هنـا وهنـاك ،ومـن هـذه المشـاكل
التـي تعانـي منهـا الكثيـر مـن العوائل واألسـر هي
مشـكلة سـوء عالقة األبنـاء مـع اآلبـاء ،وحيث أن
البـاب والمقـال يختصان بالنسـاء فقط فلـم يدخل
فـي حسـابنا الرجال.
يالحـظ مـن خلال الواقـع أو اإلحصائيـات
المسـجلة عـن كثيـر مـن العوائـل أن نسـبة كبيـرة
مـن الفتيـات تربطهـن عالقـات سـيئة أو ضعيفـة
مـع الوالديـن وباألخـص األم ،ممـا يـؤدي ذلـك
تحمـل
إلـى نشـوء مشـاكل كثيـرة ،إضافـة إلـى ّ
اآلثـام والخطايـا من قبـل الفتيات بسـبب إغضاب
الوالديـن وإيذائهـم.
ولـو ألقينـا نظـرة عـن كثـب فـي أشـكال تلـك
العالقـة السـيئة ومظاهرهـا فإننـا نجدهـا علـى
أشـكال ومظاهـر مختلفـة ،يمكننـا أن نتصورها في
النقـاط التاليـة:
 -1التعامـل الخشـن بالعصبيـة المفرطـة مـع
الوالديـن وباألخـص األم.
 -2عـدم تلبيـة الكثيـر مـن رغبـات وطلبـات
الوالديـن فيمـا يكـون فيـه مصلحـة للبنـت ،أو فيه
راحـة وسـعادة للوالديـن.
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 -3الالمبـاالة مـن قبـل الفتيـات برؤيـة
الوالديـن ورأيهـم بشـأن انتخـاب األصدقـاء.
 -4اإلفـراط باسـتخدام اإلنترنـت والسـهر
لسـاعات طويلـة فـي الليـل ممـا يـؤدي ذلـك إلى
أذيـة الوالديـن.
 -5عـدم احتـرام رأي الوالديـن (فـي بعـض
األحيـان) بخصـوص اختيـار الـزوج الصالـح
والكفـوء.
 -6الزعـل والتقاطـع مـع الوالديـن أليـام
ٍ
وليـال مـن دون المبـادرة مـن قبـل الفتيـات إلـى
إرضـاء خاطـر الوالديـن.
 -7اإلهمـال البيتـي مـن نظافة وطبخ وغسـل
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 العالقـة
السـيئة مـع الوالدين ،وهـي عالقة كفيلة بـأن تصنع
جـو ًا مشـحون ًا بالكآبـة والتقاطـع األسـري ،وهـي
عالقـة فيهـا محاذيـر أسـرية واجتماعيـة ونفسـية،
فضل ً
ا عـن حرمـة بعـض الصـور حرمة شـرعية.
فأملنـا بالنسـاء وبوعيهـن أن تكـون ثقافتهـم
(و َق َضـى َر ُّب َ
ـك
ثقافـة دينيـة قرآنيـة ،قـال تعالـىَ :
َألَّ َت ْع ُبـدُ وا إِلَّ إِ َّيـا ُه َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِ
ـن إِ ْح َسـانًا إِ َّمـا َي ْب ُل َغـ َّن
ف
ِعنْـدَ َك ا ْل ِك َب َر َأ َحدُ ُه َمـا َأ ْو ِك َل ُه َما َف َل َت ُق ْـل َل ُه َما ُأ ٍّ
ـو ًل ك َِريمـ ًا) اإلسـراء23 :
َو َل َتن َْه ْر ُه َمـا َو ُق ْـل َل ُه َمـا َق ْ

طب وتكنولوجيا

حبوب الكرتونية لتتبع حالتك الصحية

طــور علــاء أمريكيــون ىف معهــد ماساتشوســتس
للتكنولوجيــا بطاريــة شــديدة الدقــة تعمــل عــى
أمحــاض املعــدة ،لتوفــر الطاقــة الالزمــة لعمــل
احلبــوب األلكرتونيــة املعنيــة بمراقبــة وتتبــع
اهلضــم وصحــة املــرض،أو كعــاج لعــدد مــن
األمــراض ىف القنــاة اهلضميــة لفــرة طويلــة مــن
الزمــن.
وأكــد العلــاء أن احلبــة األلكرتونيــة تعــد خيــار ًا
آمنــا منخفــض التكلفــة بديــا عــن البطاريــات
التقليديــة املســتخدمة حاليــا ىف مثــل هــذه
األجهــزة.
وقــال جيوفانىرتافريســو الباحــث ىف معهــد
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا إن القنــاة اهلضميــة
يمكــن أن توفــر فرصــة فريــدة إليــواء أنظمــة
جديــدة لتوصيــل الــدواء واالستشــعار عــن بعد .
وكان عــدد مــن العلــاء قــد اختــروا عــددا مــن
أجهــزة اهلضــم التــي يمكــن اســتخدامها عــن
طريــق االستشــعار عــن بعــد ،ملراقبــة عــدد مــن
العوامــل الفســيولوجية مثــل درجــة احلــرارة،
معــدل رضبــات القلــب ،معــدل التنفــس ،أو
لتوصيــل الــدواء لعــاج مــرض املالريــا.

جهاز الصق جيري حتاليل
“فورية”للجسم

طور علامء بالواليات املتحدة جهازا مرنا يسهل
لصقه باجللد لقياس مؤرشات بيولوجية عرب
مستويات العرق وإظهار مدى استجابة اجلسم
للتامرين الرياضية ،بحسب رويرتز.
وأوضح العلامء أن اجلهاز املنخفض التكلفة
يمكنه رسيعا حتليل عنارص أساسية مثل الالكتات
ومستويات الغلوكوز والسامح للمستخدم بمعرفة
إن كان تعني عليه وقف أو تغيري النشاط الذي
يامرسه .وأضافوا أن اجلهاز قد يساعد مستقبال يف
تشخيص ومراقبة األمراض.
وقال جون روجرز األستاذ بجامعة نورث
وسرتن بالواليات املتحدة والذي قاد فريق
تطوير اجلهاز اجلديد حيتوي العرق عىل عدد من
املركبات الكيميائية املهمة ذات املعلومات الصحية
الفسيولوجية.وأطلق روجرز علىا جلهاز اسم
خمتربعىل اجللد.
ونرش العلامء نتائج جتارب اجلهاز يف دورية (ساينس
ترانسليشنا مديسن) .وقالوا إن أحد مميزات اجلهاز
أنه يسمح للمستخدمني بمراقبة صحتهم عىل الفور
دون احلاجة إىل إجراء حتليل للدم.
وأوضح روجرز أنه خالل ممارسة التامرين يدخل
العرق عرب قنوات متناهية الصغر إىل اجلهاز حيث
يتفاعل مع مواد كيميائية إلظهار قراءات سكر الدم
ومستويات اجللوكوز والكلوريد والالكتات.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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مساحة ود

سؤال أحمق:
قيـــل لرجـــل اســـمه مزيـــد وكان يحمـــل شـــيئا
تحـــت إبطـــه:
يا مزيد ،ما هذا الذي تحت حضنك؟
قال :يا أحمق ولم خبأتُه.
*************
انقط ــع إل ــى أب ــي علقم ــة النح ــوي غ ــام يخدم ــه،
ف ــأراد أب ــو علقم ــة الدخ ــول ف ــي بع ــض حوائج ــه
فق ــال للغ ــام:
يا غالم ،أصقعت العتاريف؟
فقال الغالم:زقفيلم.
قال أبو علقمة :وما زقفيلم؟
قال له الغالم :وما صقعت العتاريف؟
قال :قلت لك :أصاحت الديوك؟
قال :وأنا قلت لك :لم يصح منها شيء.
****
كيف يقضي األحمق على الشيطان
قـــال بعـــض القصـــاص :يـــا معشـــر النـــاس ،إن
الشـــيطان إذا ســـمي علـــى الطعـــام والشـــراب لـــم
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يقربـــه ،فكلـــوا خبـــز األرز المالـــح وال تســـموا،
في ــأكل معك ــم ث ــم اش ــربوا الم ــاء وس ــموا حت ــى
تقتلـــوه عطشـــ ًا
******
كيف استراح من الشك
عـــن الزهـــري قـــال :بلغنـــي عـــن أحدهـــم أنـــه
م ــر يومــ ًا ف ــي درب وف ــي آخ ــره مي ــزاب( ،وكان
يتوق ــع أن ــه ين ــزل من ــه م ــاء لي ــس بطاه ــر) فش ــك
وص ــار يق ــول :أصابن ــي ،ل ــم يصبن ــي ،أصابن ــي،
لـــم يصبنـــي ،فلمـــا طـــال عليـــه ذلـــك ،جـــاء
وجلـــس تحتـــه وقـــال :اســـترحت مـــن الشـــك
*********
التقاء الساكنين
كان ألح ــد النحويي ــن جاري ــة ،وكان ش ــديد ًا ف ــي
معاملته ــا ،وق ــدر الل ــه أن تنكس ــر ج ــرة النح ــوي
بي ــن ي ــدي جاريت ــه؛ حي ــث انزلق ــت منه ــا حينم ــا
هم ــت لملئه ــا م ــن البحي ــرة ،فارتع ــدت وخاف ــت
م ــن مواجه ــة س ــيدها النح ــوي ،إل ــى أن اهت ــدت
إل ــى حيل ــة نحوي ــة تح ــد م ــن عقوبته ــا ،إذ قال ــت
لســـيدها :مـــوالي .أال يجـــب الكســـر حيـــن
يلتقـــي ســـاكنان ،قـــال :بلـــى ،قالـــت :وكذلـــك
فعل ــت .ق ــال :كي ــف ذل ــك؟ قال ــت :لق ــد ذهب ــت
إلــى البحيــرة فوجدتهــا ســاكنة ال يتحــرك ماؤهــا،
وكانــت الجــرة فــي يــدي ســاكنة كذلــك ،فرأيــت
أن الجـــرة الســـاكنة ســـتلتقي بالبحيـــرة الســـاكنة،
ل ــذا قم ــت بكس ــرها منع ــا اللتق ــاء الس ــاكنين!
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