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قضية ورأي

الربامج الساخرة
الســخرية :هــي طريقــة مــن طــرق التعبــر،
تــؤ ّدى بحــركات وألفــاظ ُيــراد منهــا إبــراز املعنــى
بصــورة كوميديــة مضحكــة ،وغــرض الســاخر هو
النقــد أوالً واإلضحــاك ثاني ـ ًا ،وذلــك مــن خــال
تصويــر وضــع أو شــخصية أو جهــة معينــة تصوير ًا
مضحــك ًا قــد يصــل حــد اإليــام ،وتعظيــم
العيــوب األخالقيــة والســلوكية والعقليــة ،أو
رصــد مــا يف الشــخص مــن عيــوب ونواقــص مــن
خــال هنجــه وســلوكه مــع املجتمــع ،وكل ذلــك
بطريقــة خاصــة غــر مبــارشة يف أغلــب األحيــان.
وقــد بــدأ إعــداد الربامــج الســاخرة كطريقــة
لــت
حتو ْ
للنقــد الســيايس ،لكنهــا مل تلبــث أن ّ
إىل فضــاء واســع شــمل مجيــع فئــات املجتمــع،
كــا دخــل فيهــا قلــة التثبــت وعــدم االحــراز
مــن البهتــان والغيبــة والكــذب بدافــع التشــهري
والتســقيط أمــام أنظــار وأســاع النــاس.
إن التفكــر هبــذه الطريقــة هيــدّ د الســلم
املجتمعــي ،وهــذا أمــر ال حيتــاج إىل برهــان ،فــكل
متحــر ال يوافــق عــى التعامــل بطريقــة
جمتمــع
ّ
تقــوم عــى املــس بكرامــة اآلخريــن وخلقهــم
ودينهــم ،أو التطــاول عــى الرمــوز االجتامعيــة
الصاحلــة ،وحتــى الدينيــة أحيانــ ًا.

وهــذا أمــر خطــر ينخــر يف جســد جمتمعنــا،
املجتمــع الــذي يمــدّ جــذور ًا عميقــة يف الفضيلــة
والســرة احلســنة ،ال ســيام وهــو يعيــش تــراث
وســرة أهــل البيــت ( ،)Kفــإن النقــد هبــذه
الطريقــة دون قصــد اإلرشــاد والنصــح بعيــدٌ ّ
كل
البعــد عــن منهــج أئمتنــا األبــرار(.)K
وعليــه فمقتــى الثقافــة ورجاحــة العقــل أال
تكــون هــذه الطريقــة مــن النقــد الــيء منهجــ ًا
أخالقي ـ ًا يكتســبه اإلنســان مــن وســائل اإلعــام
والتواصــل االجتامعــي ،وهــذا ال يعنــي إنــكار دور
الكوميديــا يف الرتويــح عــن النفــس ،لكــن ليــس
تلــك التــي ختلــق العــدوان والتفـكّك االجتامعــي،
كــا ال حيتــاج الفــرد منــا إىل برنامــج فــرز ومتييــز
فــإن العــرف والوجــدان أداة فاعلــة يف اختيــار
طريقــة النقــد والتقويــم الصحيحــة مــن اخلاطئــة.
كــا أن حــر نقــد الظواهــر االجتامعيــة
وغريهــا بالصــور الســاخرة يعتــر تقييــد ًا للتفكــر
الســليم فهنــاك طــرق كثــرة مقبولــة ومؤثــرة يف
تقويــم الســلوك وتقييــم النشــاط اإلنســاين يف مجيــع
جوانــب احليــاة.
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قطاف

السيدة زينب()P
بنت البيت النبوي
كل من نظر بد ّقة يف حياة العقيلة زينب ( )Qجيدها تتكون من مراحل زمنية هي بمثابة إعداد وهتيئة
للدور األخري يف حياهتا املباركة ،وهو الدور األكرب الذي ينتظرها يف هذه احلياة.
وليس غريب ًا أن يكون إعداد النساء والرجال يف البيت النبوي ليسقوا الرسالة اخلالدة بأعز ما
يملكون من األرواح واملهج والدماء واألهل واألصحاب ،ومنهم كانت السيدة اجلليلة زينب بنت
عيل (.)L
فهي يف بداية عمرها وملدة مخس سنني عاشتها مع عطر الرسالة يف رحاب جدّ ها رسول اهلل ()O
وهو صابر يف معارك اجلهاد لتثبيت أركان اإلسالم ويتحمل هو وعائلته من أجل ذلك العناء واخلطر.
وبعد رحيل النور النبوي رافقت أمها الزهراء ( )Pاأليام القليلة التي عاشتها مع أبيها(،)O
كانت تشاهد أمها تتأمل وتبكي أمام عينيها ،وهي تدافع عن مقام اإلمامة ،وتطالب بحقها ،معرتضة
عىل الغاصبني ،من غري معني ،فشاركتها وهي تصارع احلرسات واآلالم التي أصابتها.
وأما املرحلة الثالثة فهي املرحلة اخلطرية تلك التي عارصت حكم أبيها وما فيها من فتن ومشاكل
وحروب.
ومعأخيهااإلماماحلسن()Qعاشتاملحنوجترعتماجترعمنغصصوآالم،حتىلفظكبدهأمامها.
هذه املسرية احلياتية لبنت الرسالة ومعايشة األحداث الصعبة ،كانت مقدمات إلعداد هذه السيدة
اجلليلة لتؤدي امتحاهنا الصعب ودورها اخلطري يف هنضة أخيها احلسني ( )Qيف كربالء ،الواقعة التي
تعترب من أهم األحداث التي عصفت باألمة اإلسالمية بعد رسول اهلل (.)O
فكانت السيدة زينب ( )Pهي الشخصية الثانية عىل مرسح الثورة بعد شخصية أخيها احلسني
( ،)Qوقد قامت بدور أسايس ورئييس يف هذه الثورة العظيمة.
وبعد استشهاد أخيها احلسني ( )Qأكملت دورها العظيم بكل جدارة.
لقد كشفت كربالء الشخصية القوية املؤمنة للسيدة زينب ( ،)Pوكشفت عن عظيم كفاءاهتا
وملكاهتا القيادية ،كام أهنا ( )Pبينت للعامل حقيقة ثورة كربالء ،وأبعادها العقائدية واإلنسانية.
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قراءة في كتاب

أرسار الصالة

من الكتب القيمة يف املكتبة اإلسالمية كتاب (أرسار الصالة)
لسامحة آية اهلل الشيخ حممد جواد الفاضل اللنكراين ،وهو كتاب
يتحدث عن اآلثار املتعلقة بمقدمات الصالة ورشوطها وأفعاهلا
وأوقاهتا ،ويتعمق يف املعاين البعيدة هلذه العبادة املهمة ما وراء
احلركات التي ترسم الشكل الظاهري.
تضمن الفصل األول عرشة حماور
يقع الكتاب يف عرشة فصولّ ،
وتضمن الفصل
حتت عنوان (أمور عامة حول أرسار الصالة)،
ّ
الثاين مسألة حضور القلب يف الصالة ،ومراتب هذ احلضور،
وكيفية حتقيق ذلك ،وحتدّ ث الفصل الثالث عن أرسار مقدمات
الصالة ،الطهارة وما يتعلق هبا ،وأرسار الغسل واملسح يف الوضوء،
وطهارة الظاهر والباطن ،وأرسار السرت والوقت واألذان ،ويف
الفصل الرابع حتدّ ث املؤلف عن رس القيام يف الصالة ،والفصل
اخلامس يف النية وأرسارها ،وما يؤ ّثر عليها من احلاالت النفسية،
والفصل السادس يف أرسار القراءة وآداهبا ،وفضيلة سورة احلمد،
والفصل السابع يف آداب الركوع وأرساره ،وأثره يف تعظيم اخلالق
عز وجل ،والفصل الثامن يف أرسار السجود ،والفصل التاسع يف
رس الشهادة بالتوحيد والنبوة يف بداية الصالة وهنايتها ،والفصل
ّ
العارش يف السالم وحقيقته.
املؤلف:
الشيخ حممد جواد الفاضل اللنكراين من مراجع الشيعة املعارصين.
ولد عام 1350هـ (1931مـ) بمدينة قم اإليرانية ،کان أبوه فاضل
اللنكراين من أهايل مدينة لنكران يف أذربيجان احلايل ،بدأ املؤلف
بدراسة العلوم الدينية يف احلوزة العلمية بقم املقدّ سة ،وهو ابن
ست
ثالث عرشة سنة ،أهنى مرحلة املقدّ مات والسطوح خالل ّ
ثم رشع بعدها بدراسة مرحلة البحث اخلارج يف الفقه
سنواتّ ،
واألُصول ،واستطاع احلصول عىل درجة االجتهاد ،وهو يف س ّن
اخلامسة والعرشين.
من مصنفاته( :معتمد األُصول ،هناية التقرير يف مباحث الصالة،
آية التطهري رؤية مبتكرة ،األحكام الواضحة ،وغريها)
ت ّ
ّ
األول من مجادى اآلخرة 1428هـ ،بمدينة قم،
وصل
ُوف يف ّ
عىل جثامنه املرجع الديني الشيخ حسني وحيد اخلراساين ،و ُدفن
بجوار مرقد فاطمة املعصومة (.)K
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التنمية البشرية

العمل التطوعي
املطلب األسايس جلميع املجتمعات يأخذ عليه مقاب ً
ال مادي ًا أو ربح ًا خاص ًا ،وإنّام

وحتمل
هو النهوض الشامل ونمو املجتمع وحتسني
يتحرك الفرد من دافع االنتامء للمجتمع ّ
ّ
اخلدمية

األوضاع

واملعيشية

والرتبوية مسؤولية النهوض به وتطويره نحو األحسن.

واالجتامعية وغريها من املجاالت ،واإلنسان

ومن ثمرات العمل التطوعي انتشار

هو العامل الوحيد الذي يؤ ّثر يف حتقيق هذا اجلمعيات اخلريية أو املنظامت املدنية غري

النهوض ،فاملجتمع كيان مركب من أفراد و ُأ َس الربحية التي أخذت عىل عاتقها تنظيم العمل
يعتمد عليهم يف السمو به وحتسينه وتطويره ،التطوعي لألفراد وتنظيم العالقات مع كيان
وحتصينه من املخاطر الداخلية واخلارجية الدولة للحد دون انتشار الفوىض يف املجتمع.

املحتملة ،ومن األساليب التي يمكن اتباعها
لتحقيق هذا اهلدف أسلوب العمل التطوعي.

ونشري إىل أن العمل التطوعي وإن كان

يأخذ من اإلنسان وقت ًا وجهد ًا ،إال أنه قد

شجع اإلسالم عىل العمل التطوعي يكون يف حاجة إليه لشؤونه الذاتية اخلاصة،
وقد ّ

املتطوع يتحمل مسئول ّيات مرهقة
ب إضافة إىل أن
ّ
وحبب القيام به ،قال تعاىل َ
(و َت َع َاونُوا َع َل ا ْل ِ ِّ
ويكون بعض األحيان يف مواقف حرجة ،إال
َوال َّت ْق َو ٰى) املائدة2 :
والعمل التطوعي هو ذلك النشاط الفردي

أنه بالنظر إىل النتائج واملكاسب العظيمة التي

لو أدركها اإلنسان فسوف يستسهل تلك

أو اجلامعي الذي يقوم به الفرد باختياره دون
ٍ
تكليف من أحد ،ويعود بالنفع عىل املجتمع ،الصعوبات ،ويستعذب ذلك العمل رغم كل
ويتم العمل التطوعي بكامل إرادة الفرد ال املشاق.
6

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
1441هـ
1441هـ
سنةسنة
األوىل
األول
مجادى
( )45لشهر ربيع
العدد ()43

ومن تلك املكاسب املهمة للعمل

االجتامعية وارساء قواعد التعاون

أوال :إن السعي يف خدمة املجتمع

نفس االنسان عىل مستقبله ومستقبل ذويه

وسعادة معنوية كبرية ،فاإلنسان لديه ميول

املشاكل واملخاطر التي قد ال يستطيع

التطوعي:

وقضاء حوائج الناس حيقق راحة نفسية
خية ،وبني جنبيه ضمري أخالقي
ونوازع ّ
حساس ،وإذا ما أنجز عم ً
ال تطوعي ًا قدّ م فيه
ّ

والتكافل االجتامعي ُيو ّفران االطمئنان يف

فأنه معرض حلاالت الضعف وحدوث
مواجهتها بإمكانياته الذاتية فعمله هذا

وأمثاله هو الذي يصنع الضامنات لتوفري

خدمة لآلخرين ،ساعد به حمتاج ًا أو أعان

الدعم واملساندة ،عند احلاالت الطارئة

سوف ُيشعره بالسعادة ،و ُينعش احاسيسه

فاذا كنت مهتام بمستقبل ابنائك

اخلي
ضعيف ًا ،أو ساعد مظلوم ًا فان ضمريه ّ

ألبناء املجتمع.

النفسية ،و ُيشعره بالكثري من السعادة واللذة

الصغار من بعدك فشارك يف تلك

نمي عند
ثانيا :العمل االجتامعي ُي ّ

يوفر مستقب ً
ال يضمن هلم حياهتم ورعاية

سلوكية تزيد من نقاط قوة شخصيته ،حيث

احتاجوا اىل احلامية والرعاية من دونك ال

الروحية.

االنسان قدرات ذهنية ومهارات ومؤهالت
يكسبه اخلربة والتجربة وجيعله أكثر معرفة

وإحاطة بواقع املجتمع الذي يعيش ضمنه
والظروف التي تكتنفه.

املؤسسات لضامن نظام تكافل اجتامعي
مصاحلهم وذلك خري ضامنة ألطفالك لو
سمح اهلل.

خامسا :واالنسان املؤمن يدفعه اىل

التطوع خلدمة الناس تطلعه اىل ثواب

ثالثا :وبمقدار ما يؤدي االنسان من دور

اهلل تعاىل وجزائه ،حيث تؤكد النصوص

املجتمع وتتسع دائرة عالقاته وارتباطاته

قضاء حوائجهم من أفضل االعامل التي

اجتامعي يأخذ موقف ًا وينال مكانة يف وسط
وتظهر مواهبه وكفاءاته.

رابع ًا :إن وجود مؤسسات اخلدمة

الدينية ،عىل ان خدمة الناس والسعي يف

تقرب االنسان اىل ربه ،وتوجب له املزيد
من ثوابه ورضوانه.
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عقيدتي

هل يرتكب المعصوم الذنوب؟

بعـــد أن قامـــت األدلـــة العقليـــة عـــى
رضورة وج ــود إم ــام حيف ــظ الرشيع ــة و ُيب ّل ــغ
الدي ــن إىل أهل ــه ،وأن م ــن مقتضي ــات اإلمام ــة
احلافظـــة للرشيعـــة العصمـــة عـــن كل نقـــص
يؤثـــر عـــى الـــدور واملهـــام واملســـؤوليات،
فـــإن مـــن وهـــم العقـــول أن تنســـب اخلطـــأ
ومـــا خيالـــف احلكمـــة لشـــخص اإلمـــام،
وم ــن اجله ــل وس ــوء التفك ــر أن ينس ــب إلي ــه
خمالفـــة الرشيعـــة وجـــواز ارتـــكاب الذنـــوب
واملعـــايص.
8
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هـــذا مـــا وقـــع بـــه البعـــض حينـــا
ســـمع كالم األئمـــة ( )Kيف دعائهـــم
وترضعهـــم هلل تعـــاىل ،ممـــا ورد عنهـــم يف
كتـــب األدعيـــة مـــن صـــورة اعرتافهـــم
بأهنـــم يتحدثـــون عـــن ذنوهبـــم ،ويعرتفـــون
بتقصريهـــم ،ويطلبـــون الغفـــران مـــن اهلل
ّ
وجـــل ،فـــراح يســـأل :کيـــف ننســـبهم
عـــز
ّ
إىل العصمـــة ،وهـــم ينوحـــون خشـــية ً مـــن
عـــذاب اهلل يـــوم القيامـــة وجحيـــم اآلخـــرة؟
ويظه ــر م ــن ه ــذا البع ــض أن ــه جيه ــل معن ــى
العصمـــة أو يتجاهلـــه ،وبالتـــايل يتجاهـــل كل
م ــا يتعل ــق هب ــا م ــن املفاهي ــم.
فـــإن مـــن أهـــم مقتضيـــات العصمـــة
عـــدم ارتـــكاب الذنـــوب ،جـــاء عـــن
اإلمـــام الرضـــا ( )Qقـــالِ :
ـــر
(اإلمـــا ُم :ا ُمل َط َّه ُ
ـــر ُأ َع ِ
ِ
ِ
ِمـــ َن ُّ
يـــوب،
ـــن ال ُع
الذ
نـــوبَ ،وا ُمل َ َّ
العلـــ ِم ،ا َملوســـوم بِ ِ
ا َملخصـــوص بِ ِ
احللـــ ِم،
ُ
ُ
ِ
يـــن أصـــول الـــکايف :ج ،1ص.200
نِظـــا ُم الدّ
وعـــن حســـن األشـــقر قـــال :قلـــت هلشـــام
ب ــن احلک ــم :م ــا معن ــى قولک ــم :إن اإلم ــام ال
يک ــون إال معصومــ ًا؟ ق ــال :س ــألت أب ــا عب ــد
ـــو
اهلل ( )Qعـــن ذلـــك فقـــال( :ا َملعصـــو ُم ُه َ
ِ
ـــع بِـــاهلل ِ ِمـــن َجيـــ ِع َم ِ
ـــار ِم اهللِ  ،و َ
قـــال
ا ُملمتَن ُ
ِ
ـم بِ ــاهلل
اهلل ُ تَب ـ َ
ـار َك و تَع ــاىلَ ...﴿ :و َمــ ْن َي ْعتَص ـ ْ
ـدي إِ َل ِص ٍ
ِ
اط ُم ْســت َِقي ٍم﴾ آل عم ــران:
َف َق ــدْ ُه ـ َ ٰ َ
 )101بحـــار األنـــوار :ج ،25ص.194

وعـــن الصـــادق ( )Qقـــال( :األنبيـــاء
وأوصياؤهـــم ال ذنـــوب هلـــم ،ألهنـــم
مطه ــرون) بح ــار األن ــوار :ج25ص.199
معصوم ــون ّ
ـاس
وع ــن اإلم ــام ع ــي ( )Qق ــال :ال ُيق ـ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
بِ ـ ِ
اح ــدٌ ...
ـآل ُم َ َّم ــد ( )Qمــ ْن ه ــذه ْال َّم ــة َ
يـــن ِ
وعـــا ُد ا ْل َي ِ
ســـاس الدّ ِ
ـــم
ـــم َأ
ُ
قـــن ،ا َل ْي ِه ْ
ُه ْ
َيفـــي ُء الغايلِ ،
ـــم
ـــم ُي ْل َح ُ
وبِ ْ
ـــق التَّايلَ ،و َل ُ ْ
ـــق ا ْل ِوالي ِ
ِ
ـــةَ ،و ِ
ـــم
ـــص َح ِّ
َخصائ ُ
َ
فيه ُ
ِ
ا ْل َوص َّيـــ ُة َوا ْل ِورا َثـــ ُة) هنـــج البالغـــة :اخلطبـــة .2
فال يقاس املذنبون هبم (.)K
وع ــن الباق ــر ( )Qيف ج ــواب ع ــي ع ــن
ســـؤال ســـأله جابـــر( :قـــرن اهلل عزوجـــل
طاعته ــم بطاعت ــه فق ــالَ ﴿ :ي ــا َأ ُّ َي ــا ا َّل ِذيــ َن
آمنُـــوا َأطِيعـــوا ا َ ِ
الر ُس َ
ـــول
ُ
للَّ َو َأطي ُعـــوا َّ
َ
ِ
ول ْالَ ْم ِ
َو ُأ ِ
ُـــم  ﴾ ...النســـاء ،59 :وهـــم
ـــر منْك ْ
املطهـــرون الذيـــن ال يذنبـــون
املعصومـــون ّ
و ال يعصـــون ،و هـــم املؤيـــدون املو ّفقـــون
املســـدّ دون) بحـــار األنـــوار :ج23ص.19
ال يبقـــي بعـــد إثبـــات عصمـــة األئمـــة
األطهـــار ( )Kيف ضـــوء األد ّلـــة العقليـــة
والقـــرآن الکريـــم واألحاديـــث الرشيفـــة
ســـوى تأويـــل هـــذه األدعيـــة وفهمهـــا يف
أطـــر معينـــة؛ مـــن خـــال مـــا يـــي:
أوالً :إن األئمـــة ( )Kيعيشـــون حالـــة مـــن
الشـــهود الکامـــل؛ فهـــم قـــد وقفـــوا عـــى
قـــدرة اهلل وعظمتـــه ،کـــا أهنـــم يشـــعرون
بفقرهــم الــذايت يف ِّ
ـرون
کل يشء وأهنــم مقـ ّ
ّ
فـــکل يشء منـــه
أمـــام نِ َعـــ ِم اهلل عزوجـــل،
س ــبحانه ،فمه ــا عب ــدوا اهلل س ــبحانه ومه ــا
ترضعـــوا إليـــه فإهنـــم يشـــعرون أن لـــه
عليهـــم حقـــ ًا.

ثانيـــ ًا :إن األئمـــة ( )Kيســـرون يف طريـــق
الکـــال ،ومـــدارج التکامـــل ،فک ّلـــا ارتقـــوا
درجـــة اشـــتدت نصاعـــة نفوســـهم ،فيشـــعرون
بتقصريهـــم ،وال يرضـــون عـــى عباداهتـــم
ألنــا يف نظرهــم ال تليــق
وطاعاهتــم فيــا مــىّ ،
بش ــأنه تع ــاىل ،فه ــم يف حي ــاء م ــن اهلل وش ــعور
بالذنـــب يدفعهـــم إىل طلـــب املغفـــرة.
ثالثـــ ًا :إن األئمـــة جعلـــوا مـــن الدعــــاء
خاص ــة يف الف ــرات
وس ــيلة إلرش ــاد األُ ّم ــة ّ
احلرجـــة حيـــث ســـيوف ّ
اجللديـــن تـــکاد
هتـــوي عـــى أعناقهـــم وأعنـــاق شـــيعتهم،
فکانـــوا بدعائهـــم ينـــرون عقائـــد ومعـــارف
اإلســـام ،ويرشـــدون املســـلمني إىل جـــا ّدة
الصـــواب وهـــذا مـــا نـــراه جل ّيـــا ً يف تـــراث
إمامنـــا زيـــن العابديـــن (.)Q
واألئمـــة املعصومـــون( )Kهـــم معلمـــو
اإلنســـانية ،فکانـــوا هيدفـــون مـــن دعائهـــم
التـــرع
تعليـــم النـــاس أدب الدعـــاء ولغـــة
ّ
إىل بـــارئ اإلنســـان وواهـــب احليـــاة ،ومـــن
يقـــرأ أدعيـــة املعصومـــن ( )Kجيدهـــا قريبـــة
إىل النف ــس مؤ ّث ــرة يف القل ــب؛ ألهن ــا تنب ــع م ــن
طبيع ــة اإلنس ــان املحت ــاج الفق ــر الغاف ــل ال ــذي
خيـــاف ســـوء العاقبـــة ويرجـــو رمحـــة ر ّبـــه.
إذ ًا مـــن املناســـب أال هيمـــل اإلنســـان
تفكـــره ،ويطلـــق العنـــان لتصوراتـــه بحيـــث
يتأ ّثـــر ويصـــدّ ق كل مـــا خيطـــر إىل ذهنـــه مـــن
املســـائل ،خصوصـــ ًا تلـــك املرتبطـــة باجلانـــب
العقائ ــدي ،ب ــل يمي ــل م ــع الدلي ــل والربه ــان،
ويرجـــع إىل إرشـــادات العقـــل والنقـــل ،وال
يتجـــه وجهـــ ًة إال عـــن حجـــة وبيـــان.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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9

نحن نقص عليك

إن يأجـوج ومأجـوج أ ّمتـان مـن أوالد آدم
وحـواء ،وهذا قـول أكثـر العلامء ويشـهد له قول
اإلمـام اهلـادي (( :)Qإهنـم مـن ولـد يافـث بـن
نـوح) (انظـر مسـتدرك سـفينة البحـار :ج ، 1ص.)57
وعـن حذيفـة قـال :سـألت رسـول اهلل
( )Oعـن يأجـوج ومأجـوج قال( :يأجـوج أمة
ومأجـوج أمـة ،كل أمـة أربعامئـة أمـة ،ال يمـوت
الرجـل منهـم حتى ينظـر اىل ألف ذكـر من صلبه
كل قـد محـل السلاح) (انظـر جممـع البيـان للطبريس :ج،6
ص.)387

وقـد أشـار القـرآن اىل اهنـم قوم مفسـدون يف
األرض ،وقيـل من فسـادهم اهنم كانـوا خيرجون
فيقتلـون ويأكلون حلومهـم ودواهبم.
وعـن الكلبـي :اهنـم كانـوا خيرجـون أيـام
أخضر إال أكلـوه ،وال
الربيـع فلا يدعـون شـيئ ًا
َ
يابسـ ًا اال احتملـوه( .انظـر جممـع البيـان للطبريس :ج،6
ص .)387

كما اهنـم يتميـزون عـن باقـي األقـوام بكثرة
العـدد كما يف اخلبر املتقـدم عـن الرسـول ()O

(انظـر جممـع البيـان ج 7ص.)126

واهنـم مـن األقـوام الذين يقاتلون عيسـى بن
مريـم ( )Qبعد خروجـه فيغلبهـم ،ويكون ذلك
10

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )45لشهر مجادى األوىل سنة 1441هـ

بني يدي السـاعة (انظر اخلصـال ،للصـدوق :ص.)447

اآليـة القرآنية التـي ذكرت يأجـوج ومأجوج
تتحـدث عـن أقـوام كانـوا يف الزمـن السـابق ،يف
زمـن ذي القرنين كانـوا مفسـدين ويف كل زمـان
هناك أنـاس صاحلون وآخرون مفسـدون ،ولكن
وجـود املفسـدين ال يـدل عىل عـدم وجـود أنبياء
وأوصيـاء أنبيـاء ،بـل يف كل زمان البـد من حجة
هلل على خلقـه ففـي زمـن املعصومين( )Kكان
هنـاك الكثير مـن املفسـدين لـذا ال يصـح القول
بان ليـس هناك أنبيـاء أو أوصياء أنبيـاء يف زماهنم
وكـون يأجـوج ومأجـوج مفسـدين ال يـدل عىل
أهنـم مجيعـ ًا كانـوا كذلـك -كما إذا قلنـا أن أهـل
الشـام ال حيبـون أهـل البيـت ( )Kأي بعضهـم
وليـس كلهـم  -نعـم الظاهـر ّ
أن أغلبهـم كانـوا
مفسد ين .
(ويظهـر أن يأجـوج ومأجـوج هـم مـن هذه
القبائل الوحشـية ،حيـث طلب أهـل القفقاز من
كـورش  -عنـد سـفره إليهـم أن ينقذهـم مـنهجمات هـذه القبائل ،لذلـك أقدم عىل تأسـيس
السـد املعروف بسـد ذي القرنني) تفسير األمثل ،الشـيخ
نـارص مـكارم الشيرازي :ج ،9ص ،372وهـم حمبوسـون فيه
إىل زمـن الظهـور املبارك ،وقصته معهـم معروفة.

نافذة على العالم

اإلسالم في روسيا
حتتضن روسيا عدد ًا من املجموعات ِ
الع ْرقية ،فيشكّل الروس ما نسبته  %79.8من العدد اإلمجايل
فتقسم بني التتار واألوكران والباشكرييون وغريهم ،ويعتنق الروس بمختلف
للسكّان ،أما باقي النسبة ّ
أعراقهم الديانات الساموية وهي اإلسالم ،واملسيحية األرثودكسية ،واليهودية ،كام توجد نسبة تعتنق
الالدينيي فإهنا ترتاوح ما بني  %48-16من نسبة السكان.
البوذية ،أما نسبة
ّ
بدأت الديانة اإلسالمية باالنتشار يف روسيا منذ القرن الثامن عرش داخل نطاق إقليم شعب داغستان
الكائن يف منطقة دربنت ،وتعترب ولغا بلغاريا هي أول دولة إسالمية كانت قد اعتنقت اإلسالم يف 922م،
وتوارثت الشعوب اعتناق الديانة اإلسالمية بدء ًا من التتار ،ثم القوقاز ،فاعتنق األتراك اإلسالم.
تعترب روسيا واحد ًة من الدول التي دخلها اإلسالم منذ ٍ
أبد بعيد ،وبدأت الرقعة اإلسالمية بالتوسع
شيئ ًا فشيئ ًا يف القرن السادس عرش ،فاعتنقت الشعوب املقيمة يف شامل القوقاز الديانة اإلسالمية وهي
انضمت إىل روسيا.
داغستان ،والرشكس ،والشيشان ،واألنغوش بعد أن
ّ
ٍ
يشكّل املسلمون ما نسبته  %20من عدد السكان اإلمجايل الرويس ،أي ما يساوي ثامنية وعرشين
مليون مسلم ،وتعترب الفئة املسلمة هي أكرب أقلية دينية يف البالد ،ويصل عدد املساجد يف موسكو أربعةأو
ستة مساجد تعترب من أكرب املساجد يف أوروبا.
يعيش  25مليون مسلم رويس يف روسيا ،وعدد املسلمني الروس يف تزايد ،ويرتكز وجودهم
بشكل كبري يف املناطق التي كانت فيها دول إسالمية ،قبل تشكيل دولة روسيا االحتادية ،مثل ترتستان
وباشكورتوستان ،ومجهوريات شامل القوقاز.
بحسب مفتي روسيا راوي عني الدين ،فإن املسلمني الروس يعيشون بتناغم مع أطياف املجتمع
الرويس ،ويقول إن عدد املسلمني يف روسيا يتزايد لسببني ،أوهلام ارتفاع معدل املواليد بني املسلمني،
والثاين هو وصول مسلمني من آسيا الوسطى للعيش يف روسيا.
يقيم املسلمون يف منطقتني رئيسيتني ومها منطقة الفولغا والتي تقع يف قلب البالد ،ومنطقة القوقاز
وتضم ّ
كل ًمن داغستان والشيشان وإنغوشيا وغريها.
الشاميل التي تقع يف اجلزء اجلنويب الغريب من البالد،
ّ
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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مس ــتور بس ــوء َ ،أو بم ــا َي ُغ ُّم ــه ل ــو س ــمعه وإِن

كان فيـــه.

وف ــي االصط ــاح :وه ــي أن يذك ــر المؤم ــن
ممايكـــون مســـتور ًا عـــن
بعيـــب فـــي غيبتهـــم ّ

النـــاس ،ســـواء أكان بقصـــد االنتقـــاص منـــه

الغيبة
ســـأل الموظـــف أحمـــد الـــذي يعمـــل

فـــي دائـــرة الجنســـية واألحـــوال المدنيـــة

العراقيـــة زميلـــه مهنـــد عـــن ســـوء تصـــرف
زميـــل ثالـــث لهمـــا مـــع أحـــد المراجعيـــن،

وهـــل يجـــوز التكلـــم مـــن ورائـــه وانتقـــاده
بخص ــوص ه ــذه الحادث ــة أم ال؟ وه ــل يج ــوز

بص ــورة عام ــة نق ــد موظ ــف أو ش ــخص م ــا
ف ــي بع ــض الح ــاالت بس ــبب فع ــل مش ــبوه
أو قـــول قبيـــح لـــم يرتضـــه النـــاس منـــه؟

أم ال ،وســـواء أكان العيـــب فـــي بدنـــه أم فـــي
نســبه أم فــي خلقــه أم فــي فعلــه أم فــي قولــه أم

مم ــا
ف ــي دين ــه أم ف ــي دني ــاه أم ف ــي غي ــر ذل ــك ّ
يكــون عيبـ ًا مســتور ًا عــن النــاس ،كمــا ال فــرق
ف ــي الذك ــر بي ــن أن يك ــون بالق ــول أم بالفع ــل

وتختـــص
الحاكـــي عـــن وجـــود العيـــب،
ّ
الغيب ــة بص ــورة وج ــود س ــامع يقص ــد إفهام ــه

وإعالم ــه أو م ــا ه ــو ف ــي حك ــم ذل ــك ،كم ــا

ال ُب ــدَّ فيه ــا م ــن تعيي ــن المغت ــاب فل ــو ق ــال:

(واحـــد مـــن أهـــل البلـــد َجبـــان) ال يكـــون

غيبـــة ،وكـــذا لـــو قـــال( :أحـــد أوالد زيـــد

َجبـــان) ،نعـــم قـــد يحـــرم ذلـــك مـــن جهـــة

فقـــال لـــه زميلـــه مهنـــد :قبـــل ان أجيـــب
ّ
هـــا
عـــن تســـاؤلك ،أســـألك باللـــه أوال

الغيبـــة.

فيـــه مـــورد للغيبـــة أم ال؟

يذكرهـــا المغتـــاب موجـــودة فـــي الشـــخص،

عرف ــت ل ــي الغيب ــة حت ــى ن ــرى فيم ــا نح ــن
ّ
فقـــال احمـــد :فـــي أعماقـــي تعريـــف
ّ
فهـــا نورتنـــي مـــن معرفتـــك
ضبابـــي لهـــا،
بـــه؟

قـــال مهنـــد :الغيبـــة فـــي اللغـــة :مـــن
اال ْغتِــ ِ
ـاب الرجـ ُـل صاح َبــه ا ْغتِـــياب ًا
ـياب ،وا ْغتـ َ
ـف إنس ــان
إِذا َو َق ــع في ــه  ،وه ــو َأن يتكل ــم َخ ْل ـ َ
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لـــزوم اإلهانـــة واالنتقـــاص ال مـــن جهـــة
فقـــال أحمـــد :إذا لـــم تكـــن الصفـــة التـــي

فهـــل ذكرهـــا مـــن الغيبـــة؟

فق ــال مهن ــد :إن كان ــت تل ــك الخصل ــة في ــه

فه ــي الغيب ــة ،وإن ل ــم تك ــن في ــه فه ــو البهت ــان،

فقـــد ورد عـــن رســـول اللـــه ( )Oأنـــه ســـأل
بعـــض المســـلمينَ ( :أتَـــدْ ُر َ
ون َمـــا ا ْل ِغي َبـــ ُة (؟

عناقيد

املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

َقا ُلـــوا :ال َّلـــه ورســـو ُله َأ ْع َلـــمَ ،ق َ ِ
ْـــر َك
ُ
ـــال (:ذك ُ
ُ
ُ ََ ُ
ِ
َأ َخ َ
ْـــر ُه ،ق َ
ـــت إِ ْن ك َ
َان
يـــلَ :أ َف َر َأ ْي َ
ـــاك بِ َمـــا َيك َ
َان فِي ـ ِ
ـول؟ َق ـ َ
فِ ــي َأ ِخ ــي َم ــا َأ ُق ـ ُ
ـال (:إِ ْن ك َ
ـه َم ــا
ـــد ا ْغ َتبتَـــه وإِ ْن َلـــم يكُـــن فِ ِ
ـــول َف َق ِ
َت ُق ُ
يـــه َف َقـــدْ
ْ َ ْ
ْ ُ َ

َب َه َّتـــ ُه) .بحـــار األنـــوار ،المجلســـي :ج ،75ج.222

وهـــي مـــن الرذائـــل األخالقيـــة ،التـــي

شـــدّ د اإلســـام علـــى االبتعـــاد عنهـــا بلفـــظ
صريـــح ،حيـــث ُم ّثـــل لهـــا فـــي القـــرآن

بكونهـــا أكل لحـــم اإلنســـان الميـــت فـــي
ـم َب ْع ًض ــا
(..و َل َي ْغ َت ـ ْ
قول ــه تعال ــىَ :
ـب َب ْع ُض ُك ـ ْ
ـــأك َُل َلحـــم َأ ِخ ِ
ِ
ُـــم َأ ْن َي ْ
يـــه َم ْيتًـــا
َأ ُيح ُّ
ْ َ
ـــب َأ َحدُ ك ْ
َفك َِر ْهت ُُمـــو ُه .)..الحجـــرات.11 :
وشـــدّ دت الروايـــات كذلـــك علـــى هـــذا

المســـتتر بـــه.

2ـ الظالــم لغيــره تجــوز غيبت ــه ،واألح ــوط

وجوب ــا االقتص ــار عل ــى م ــا ل ــو كان ــت الغيب ــة
بقصــد االنتصــار ال مطلق ـ ًا.
3ـ نص ــح المؤم ــن فتج ــوز الغيب ــة بقص ــد

االستش ــارة كم ــا ف ــي حال ــة التزوي ــج.

4ـ مـــا لـــو قصـــد بالغيبـــة ردع المغتـــاب

عـــن المنكـــر فيمـــا لـــم يمكـــن الـــر دع

بغيرهـــا.

5ـ مـــا ِ
لوخيـــف علـــى الديـــن مـــن

الش ــخص فتج ــوز غيبت ــه لئ ــا يترت ــب الض ــرر

الدينـــي.

6ـ القـــدح فـــي المقـــاالت الباطلـــة وإن

الفعـــل القبيـــح ،قـــال النبـــي ( )Oقـــال:
الزنَـــا  ،فقيـــل :يـــا رســـول
ا ْل َغ ْي َبـــة َأشـــد مـــن ِّ
ِ
ـم ذل ــك؟ ق ــال :أم ــا صاح ــب الزن ــا
الل ــه ول ـ َ
فيتـــوب اللـــه عليـــه ،وأمـــا صاحـــب الغيبـــة

قـــال مهنـــد :تحـــرم الغيبـــة ،بـــل ويجـــب

صاحب ــه ال ــذي يحل ــه) وس ــائل الش ــيعة ،الح ــر العامل ــي:

ع ــن المنك ــر م ــع توف ــر ش ــروطه ،واألح ــوط

فقـــال احمـــد :بقـــي أمـــر ال بـــد مـــن

للمغتـــاب وتـــرد عنـــه مالـــم يســـتلزم ذلـــك

فيت ــوب ف ــا يت ــوب الل ــه علي ــه حت ــى يك ــون

ج ،8ص.601

س ــؤالك عن ــه! ه ــل تج ــوز الغيب ــة ف ــي بع ــض
األحيـــان أم ال؟

أدى ذلـــك الـــى نقـــص فـــي قائلهـــا.

فق ــال أحم ــد لزميل ــه :وإن ل ــم تتوف ــر ه ــذه

الش ــروط؟

النهـــي عـــن الغيبـــة بمنـــاط وجـــوب النهـــي
األول ــى إن س ــمعت غيب ــة ش ــخص أن تنتص ــر
محـــذورا عليـــك.

قـــال مهنـــد :تجـــوز الغيبـــة يـــا زميلـــي

بمـــوارد منهـــا:

1ـ المتجاهـــر بالفســـق فـــي غيـــر العيـــب
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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أي بني

( َف َزا َد ُه ْم إِ َيم ًنا)

َ
يبتـــل بموقـــف يسء من قبل
من منا مل
اآلخـــرين؟
من منا ليـــس له من ال حي ّبـــه وال يتمنى
لــه الـخري؟
من منا مل يكـــن يوم ًا يف حـــال قد جتاوز
عليــــه اآلخـرون؟
يريـــدك النـــاس  -كل النـــاس الصالح
والطالـــح  -أن تكـــون واحـــدا منهـــم،
فاملجتمـــع عموم ًا ال يريـــدك أن خترج بعيد ًا
خارج إطاره ســـلوك ًا وعمـــ ً
ا ورأيا وفكر ًا،
فمن حيـــاول اخلـــروج عن اإلطـــار العام
للمجتمـــع يســـتوقفه املجتمع بـــا يتاح له
من وســـائل لريجعـــه إىل احلـــال املألوف،
ً
خطـــأ أو خمالف ًا
حتى لـــو كان ذلك املألوف
لقيمـــة أو مبدأ صحيح ،وهنـــا يقع االبتالء
واالختبـــار الصعب ،فقد يشـــتمك الناس،
ويتقولون عليك ،ويتهمونك ،ويشـــكّكون
ّ
14
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ويفسوهنا كيف شـــاؤوا.
يف أعاملـــك،
ّ
ولو اخـــرت الصمـــت والصرب كأفضل
دفـــاع عقالئي آمن األخطار ،فـــإن املجتمع
أيض ًا لـــن يرتكك متـــارس الصمت وتنترص
حيـــرك أصحابـــك وحمبيك
عليـــه ،بـــل
ّ
ليشوشوا أفكارك ،ويشـــكّكوك يف صمتك،
ّ
ملـــاذا تســـكت؟ ملـــاذا ال تدافع؟ ملـــاذا ال
تعامل اآلخريـــن باملثل؟ هـــل أنت جبان؟
هل أنـــت ضعيف؟
هكذا تنهمـــر عليك األســـئلة وتتدافع
نحوك الضغـــوط ،واهلدف واحـــد هو أن
تكـــون مثلهم.
ربام يعيش اإلنســـان يف جمتمـــع من هذا
النوع ،فيـــه الكثري يعملـــون ويرصفون من
وقتهـــم ،وينفقون من جهدهـــم ،ويقدّ مون
مهوم النـــاس عـــى راحتهم ،لكـــن هناك
ألســـن وأقالم ال يســـلمون منهـــا ،وهناك

رصاعـــات ،تســـتفرغ انفعاالهتـــا هبـــذا
الســـلوك ،كام أن هناك أمـــراض اجتامعية.
بني:
إذا طفـــح الكيـــل ،وتراكمـــت عليك
الضغـــوط ،وتأذيت من اهلجـــات املوجهة
إليـــك ،فال متارس أســـاليب ال يقبلها الدين
تزج
والضمري ،ألنـــك عندما تفعـــل ذلك ُّ
نفســـك يف معارك خارسة.
وكام قلـــت لـــك ،يريد اآلخـــرون أن
تكـــون مثلهـــم أحيانـــ ًا ،ليعلقـــوا عليك
أخطاءهـــم وســـلوكهم ،فاحـــذر أن تزيل
املائز بينـــك وبينهم ،ألنك ســـتصبح حينها
جـــزء ًا مـــن التخ ّلف واملرض الـــذي يأكل
ضـام ئـر هـم .
ربـــا بعض النـــاس يـــرون أن الطريقة
املثىل لكل ســـلوك هـــي الـــرد باملثل ،أن
تشـــتم من شـــتم ،وتفرتي عىل من افرتى،
لكن هـــذا معناه أنـــك أصبحـــت واحد ًا
منهم .
نحن حينـــا نقابل اخلطـــأ واالنحراف
باملِــــ ْثل فســـوف نث ّبت الســـلوك اليسء يف
املجتمع ،وســـنخرس املثل والقيـــم واملبادئ
الصاحلـــة ،تلك التـــي تعلمناها مـــن ديننا
القويـــم ،فهو ما يرشـــدنا إىل طريقة التعامل
ا ملثىل .
ُســـمي الرسول ()O
قد كانت قريش ت
ّ

جمنون ًا وســـاحر ًا ،وينالون منه شـــت ًام وسب ًا
وانتهاك ًا لكرامتـــه وإنســـانيته ،لكنه مل يرد
باملثل ،حتـــى ال خيرس املبـــادئ والقيم التي
ُأرســـل لنرشها بني العباد.

لقد كان يـــارس التجاهل هلـــم ولكل
ســـوء يبدر منهـــم ،فيبعـــد الضغوط عن
نفســـه هبذا التجاهل ،ويريـــح أصحابه من
االنشـــغال والتشـــاغل بام يصدر من أولئك
مــن ســـوء.
إن اهلل ســـبحانه وتعـــاىل خلقنـــا لنقوم
بـــدور حقيقي وهـــو عامرة هـــذه األرض
﴿ُ ...ه َو َأن َْش َ
ـــأك ُْم ِم َن ْالَ ْر ِ
اس َت ْع َم َرك ُْم
ض َو ْ
فِ َيها  ﴾...هود ،61 :قـــال صاحب امليزان:
(أنـــه تعـــاىل هو الـــذي أوجد عـــى املواد
األرضية هذه احلقيقة املســـاة باإلنســـان،
كملها بالرتبية شـــيئ ًا فشـــيئ ًا وأفطره عىل
ثم ّ
أن يتـــرف يف األرض بتحويلهـــا إىل حال
ينتفع هبـــا يف حياته) امليزان يف تفســـر القـــرآن ،العالمة
الطبأطبائـــي :ج ،10ص.310

وكل تشـــاغل عـــن هذا اهلـــدف ضياع
و خسا ر ة .
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القوارير

املرأة نصف اجملتمع
ربمـا يتصـور البعـض أن معنـى هـذه العبـارة
يتوجـه نحـو جهـد المـرأة فـي العمـل الخارجـي
جنبـ ًا إلـى جنـب مـع الرجـل ،وخروجهـا مـن بين
جدرانهـا لتشـارك الرجـل فـي الحيـاة الخارجيـة،
فـي المعمل والدائرة والسـوق وحتى في السياسـة،
ممـا حدا بالذيـن ينـادون بالمسـاواة أن يتخذوا من
هـذه العبـارة شـعار ًا من شـعاراتهم.
وهـذا التصـور غيـر صحيـح ،فالمرأة هـي أحد
أركان المجتمـع ،ولهـا عالقـة بكل لـون اجتماعي
يعيشـه اإلنسـان ،بحيـث ال يمكـن االسـتغناء عنها
كليـ ًا ،خصوصـ ًا وهي تمثـل إحدى دعائم األسـرة،
واللبنـة األساسـية فيهـا ،وفـي المجتمع اإلنسـاني
بصـورة عامة.
فلـو نظرنـا من زاويـة أكثر دقـة ،نجـد أن المرأة
هـي كل المجتمـع وليسـت نصفـه ،فهـي بمهامهـا
الخاصـة نصـف ،وهـي بتربيتهـا للنصـف اآلخـر
نصـف ،فجميـع مـا ينجـزه النصـف اآلخـر ومـا
يقدمـه للمجتمـع يرجـع الفضل فيـه إليهـا ،بالتالي
يكـون سـلوك المجتمـع بجميع المسـتويات يرجع
باألصـل لمـا قامت عليـه تلـك التربية ،فـإذا كانت
األم قـد قدمـت التربيـة السـليمة أحرزنـا مجتمعـ ًا
سـليم ًا وصادقـ ًا ونظيفـ ًا ،كمـا قال الشـاعر:
األم مدرسة إذا أعددتــــها
ً
أعددت شعبا طيب األعراق
َ
فـإذا كانـت األمهـات واعيـات فـان المجتمـع
بكاملـه سـيكون وا ٍع والعكـس صحيـح.
وإذا كانـت المـرأة زوجـة فهي شـريكة للزوج،
بحيـث ال يسـتغني الرجل عنهـا في مسـيرة الحياة،
فهـي أيضـ ًا لهـا الـدور فـي كل مـا يقدمـه النصـف
16
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اآلخـر ،كمـا يحكـي لنـا التأريـخ عمـا قامـت
بـه السـيدة خديجـة الكبـرى ( )Pزوجـة نبينـا
الكريـم ( )Oمـن دور فـي تقديـم الدعـم المادي
والمعنـوي للنبـي ( )Oوللرسـالة الخالـدة،
فبذلـت كل مـا تملـك في سـبيله وفي سـبيل دعوته
مـا ب ّيـض صفحات التأريخ ،شـأنها في ذلـك الدور
المسـاند شـأن سـارة زوجـة نبـي اللـه إبراهيـم
( ،)Qوغيرهـا مـن النسـوة الالئي ع ّظمهـن القرآن
وسـجل أعمالهـن ومواقفهـن النبيلـة.
الكريـم،
ّ
فالمـرأة باختلاف أدوارهـا تمـد المجتمـع
المسـتمرة ،لكـن هـذا الـدور
بالحيويـة والحركـة
ّ
فـي بعض الحـاالت يكـون بصـورة مباشـرة ،وفي
بعضهـا يكـون بصـورة غيـر مباشـرة.
وهـذا الـدور الواضـح ال ينكـره أحـد ،رغـم
اإلتفـاق بيـن المجتمعـات علـى وجـود فـوارق
بيـن المـرأة والرجل جسـمية ونفسـية ،إضافـة إلى
فـارق المشـاعر وطريقـة اتخـاذ القرار تجـاه بعض
المواقـف ،إال أنهـا فـوارق لـم تقـف أمـام أن تبرز
المـرأة كعنصـر ف ّعـال فـي المجتمـع ،وأن تثبـت
قيمتهـا وقدرتهـا كامـرأة فـي الحيـاة.
فمـن خلال تلـك الفـوارق اسـتطاعت المـرأة
أن تب ّيـن حقيقـة دورهـا ،وممارسـة فعالياتهـا فـي
المسـاحة المشـتركة بينهـا وبيـن الرجـل لتحقيـق
الخدمـة والمنفعـة المتبادلـة ،والوصـول إلـى نظام
أفضـل فـي الحيـاة ،فالمـرأة كشـقيقها الرجـل
فـي العالقـة والمسـؤولية االجتماعيـة والرابطـة
العقيديـة ،وهي كفـؤه في بنـاء الحيـاة وإصالحها.

طب وتكنولوجيا

بدء جتارب لقاح السرطان على البشر

ويقــول الباحثــون إن اللقــاح املطــور منخفــض
التكلفــة ،وخيطــط ليفــي لتجنيــد  15مريضــا
لتطبيــق التجربــة الرسيريــة ،ويف حــال نجحــت،
يمكــن أن يكــون العــاج مفيــدا الســتهداف
أنــواع خمتلفــة مــن األورام الرسطانيــة.

يدعــي باحثــو جامعة ســتانفورد ،الذيــن طو~روا
ســابقا أحــد أكثــر العالجــات الرسطانية شــيوعا،
أن حقنــة واحــدة يف ورم واحــد يمكــن أن تــؤدي
إىل رد فعــل دفاعــي يف كامــل اجلســم ،ملهامجــة
مجيــع األورام املنتــرة فيــه.
وحيـــ ّفز اللقــاح ،دفاعــات اجلهــاز املناعــي
ملحاربــة الرسطــان .وعقــب نجــاح جتربتــه
عــى الفئــران ،والتــي اســتهدفت أحــد أكثــر
أنــواع الرسطــان انتشــارا ،يقــوم باحثــان
رئيســيان بتجهيــز مــرىض رسطــان الغــدد
اللمفاويــة ،إلجــراء التجربــة الرسيريــة.
وقــال رونالــد ليفــي ،كبــر القائمــن عــى
التجربــة ،وأســتاذ األورام الــذي طــور
ســابقا ( Rituximabشــكل مــن العــاج
الكيميائــي ُيســتخدم عــى نطــاق واســع):
يتجــاوز هــذا النهــج احلاجــة إىل تـــحديد
األورام املســتهدفة مــن قبــل اجلهــاز املناعــي.
وهبــذا الصــدد ،قــال ليفــي :يتضمــن عالجنــا
امل ّطــور حقــن كميــات صغــرة جــدا مــن عاملــن
لتحفيــز اخلاليــا املناعيــة فقــط داخــل الــورم
نفســه .والحظنــا وجــود آثــار مذهلــة للعــاج
لــدى الفئــران ،بــا يف ذلــك القضــاء عــى األورام
يف مجيــع أنحــاء اجلســم.

عدسات الصقة ذكية تستطيع
التقاط الصور

تقدمــت رشكــة  Sonyمؤخــر ًا بطلــب بــراءة
اخــراع لعدســات الصقــة يف العــن تقــوم
بالتقــاط الفيديــو ،لكنهــا مل تكــن األوىل فقــد
انضمــت إىل  Googleو Samsungاللتــان
تقدمتــا أيض ـ ًا بــراءة اخــراع لعدســات مماثلــة.
مــع عدســات  Sonyتســتطيع الوصــول بســهولة
لفيديوهاتــك ،وتســرجعها أمــام عينيــك متــى
تشــاء.
بــراءة االخــراع التــي قدمتهــا رشكــة Sony
تقــول إن عدســاهتا الذكيــة تســتطيع التمييــز بــن
رمشــة العــن الطبيعيــة وبــن األخــرى املتعمــدة،
لتبــدأ التســجيل أو توقفــه ،الكيفيــة التــي
يوضحهــا امللــف تقــول إن الوقــت املعــروف
للرمــش يبلــغ مــن  0.2إىل  0.4ثانيــة ،لذلــك،
فعندمــا يتجــاوز وقــت رمشــة العــن مــا يزيــد
عــى  0.5ثانيــة ،تعــرف العدســة الذكيــة أن هــذه
الرمشــة مقصــودة.
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مساحة ود

حروف الهــجاء
في جسم اإلنسان

مـــن حكايـــات الفصحـــاء ونـــوادر البلغـــاء مـــا
ُحك ــي أن عب ــد المل ــك ب ــن م ــروان جل ــس يوم ــا
وعن ــده جماع ــة م ــن خواص ــه وأه ــل مس ــامرته،
فقـــال :أيكـــم يأتينـــي بحـــروف المعجـــم فـــي
بدن ــه ول ــه عل ــي م ــا يتمن ــاه ،فق ــام إلي ــه س ــويد
ب ــن غفل ــة ،فق ــال :أن ــا له ــا ،ق ــال :ه ـ ِ
ـات ،فق ــال:
نعــم يــا أميــر المؤمنيــن ،أنــف بطــن ترقــوة ثغــر
جمجمـــة حلـــق خـــد دمـــاغ ذكـــر رقبـــة زنـــد
ســـاق شـــفة صـــدر ضلـــع طحـــال ظهـــر عيـــن
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غبـــب فـــم قفـــا كـــف لســـان منخـــر نغنـــوغ
هامـــة ،وجـــه يـــد ،وهـــذه آخـــر حـــروف
المعجـــم.
فق ــام بع ــض أصح ــاب عب ــد المل ــك ،وق ــال:
أنـــا أقولهـــا مـــن جســـد اإلنســـان مرتيـــن،
فضحـــك عبـــد الملـــك وقـــال لســـويد:
أس ــمعت م ــا ق ــال :ق ــال :أصل ــح الل ــه األمي ــر
أنـــا أقولهـــا ثالثـــا ،فقـــال :هـــات ولـــك مـــا
تتمنـــاه ،فابتـــدأ يقـــول :أنـــف أســـنان أذن،
بطـــن بنصـــر بـــزة ،ترقـــوة تمـــرة تينـــة ،ثغـــر
ثنايـــا ثـــدي ،جمجمـــة جنـــب جبهـــة ،حلـــق
حن ــك حاج ــب ،خ ــد خنص ــر خاص ــرة ،دب ــر
دمـــاغ دراديـــر ،ذقـــن ذكـــر ذراع ،رقبـــة رأس
ركبـــة ،زنـــد زردمـــة ،ســـاق ســـرة ســـبابة،
شـــفة شـــفر شـــارب ،صـــدر صـــدع صلعـــة،
ضل ــع ضفي ــرة ض ــرس ،طح ــال ط ــرة ط ــرف،
ظه ــر ظف ــر ظل ــم ،عي ــن عن ــق عات ــق ،غب ــب
غلصمـــة غنـــة ،فـــم فـــك فـــؤاد ،قلـــب قفـــا
قـــدم ،كـــف كتـــف كعـــب ،لســـان لحيـــة
لـــوح ،منخـــر مرفـــق منكـــب ،نغنـــوغ نـــاب
نـــن ،هامـــة هيئـــة هيـــف ،وجـــه وجنـــة ورك،
يمي ــن يس ــار ياف ــوخ .ق ــال :فعنده ــا ضح ــك
عب ــد المل ــك وق ــال :والل ــه م ــا تزيدن ــا عليه ــا
ش ــيئا أعط ــوه م ــا يتمن ــاه ،ث ــم أج ــازه وأنع ــم
عليـــه ،وبالـــغ فـــي اإلحســـان إليـــه.
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