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ــر،  ــرق التعب ــن ط ــة م ــي طريق ــخرية: ه الس
تــؤّدى بحــركات وألفــاظ ُيــراد منهــا إبــراز املعنــى 
بصــورة كوميديــة مضحكــة، وغــرض الســاخر هو 
النقــد أوالً واإلضحــاك ثانيــًا، وذلــك مــن خــال 
تصويــر وضــع أو شــخصية أو جهــة معينــة تصويرًا 
اإليــام، وتعظيــم  قــد يصــل حــد  مضحــكًا 
أو  والعقليــة،  والســلوكية  األخاقيــة  العيــوب 
رصــد مــا يف الشــخص مــن عيــوب ونواقــص مــن 
خــال هنجــه وســلوكه مــع املجتمــع، وكل ذلــك 
بطريقــة خاصــة غــر مبــارشة يف أغلــب األحيــان.

ــة  ــاخرة كطريق ــج الس ــداد الربام ــدأ إع ــد ب وق
حتّولــْت  أن  تلبــث  مل  لكنهــا  الســيايس،  للنقــد 
ــع،  ــات املجتم ــع فئ ــمل مجي ــع ش ــاء واس إىل فض
ــراز  ــدم االح ــت وع ــة التثب ــا قل ــل فيه ــا دخ ك
ــهر  ــع التش ــذب بداف ــة والك ــان والغيب ــن البهت م

ــاس. ــاع الن ــار وأس ــام أنظ ــقيط أم والتس
الســلم  هيــّدد  الطريقــة  هبــذه  التفكــر  إن 
املجتمعــي، وهــذا أمــر ال حيتــاج إىل برهــان، فــكل 
ــة  ــل بطريق ــى التعام ــق ع ــّر ال يواف ــع متح جمتم
تقــوم عــى املــس بكرامــة اآلخريــن وخلقهــم 
ــة  ــوز االجتاعي ــى الرم ــاول ع ــم، أو التط ودينه

ــًا. ــة أحيان ــى الديني ــة، وحت الصاحل

ــا،  ــد جمتمعن ــر يف جس ــر ينخ ــر خط ــذا أم وه
ــة  املجتمــع الــذي يمــّد جــذورًا عميقــة يف الفضيل
ــراث  ــش ت ــو يعي ــيا وه ــنة، ال س ــرة احلس والس
وســرة أهــل البيــت )K(، فــإن النقــد هبــذه 
ــٌد كّل  ــح بعي ــاد والنص ــد اإلرش ــة دون قص الطريق

.)K(ــرار ــا األب ــج أئمتن ــن منه ــد ع البع
ــه فمقتــى الثقافــة ورجاحــة العقــل أال  وعلي
ــًا  ــيء منهج ــد ال ــن النق ــة م ــذه الطريق ــون ه تك
ــام  ــائل اإلع ــن وس ــان م ــبه اإلنس ــًا يكتس أخاقي
والتواصــل االجتاعــي، وهــذا ال يعنــي إنــكار دور 
ــس  ــن لي ــس، لك ــن النف ــح ع ــا يف الروي الكوميدي
تلــك التــي ختلــق العــدوان والتفــّكك االجتاعــي، 
ــز  ــرز ومتيي ــج ف ــا إىل برنام ــرد من ــاج الف ــا ال حيت ك
فــإن العــرف والوجــدان أداة فاعلــة يف اختيــار 
طريقــة النقــد والتقويــم الصحيحــة مــن اخلاطئــة. 
الظواهــر االجتاعيــة  نقــد  أن حــر  كــا 
وغرهــا بالصــور الســاخرة يعتــرب تقييــدًا للتفكــر 
ــرة يف  ــة ومؤث ــرة مقبول ــرق كث ــاك ط ــليم فهن الس
تقويــم الســلوك وتقييــم النشــاط اإلنســاين يف مجيــع 

ــاة. ــب احلي جوان

الربامج الساخرة

قضية ورأي
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َشباُبَك َرْأُس َمالَِك

كل من نظر بدّقة يف حياة العقيلة زينب )Q( جيدها تتكون من مراحل زمنية هي بمثابة إعداد وهتيئة 
للدور األخر يف حياهتا املباركة، وهو الدور األكرب الذي ينتظرها يف هذه احلياة.

ما  بأعز  اخلالدة  الرسالة  ليسقوا  النبوي  البيت  يف  والرجال  النساء  إعداد  يكون  أن  غريبًا  وليس 
يملكون من األرواح واملهج والدماء واألهل واألصحاب، ومنهم كانت السيدة اجلليلة زينب بنت 

.)L( عيل
 )O( فهي يف بداية عمرها وملدة مخس سنني عاشتها مع عطر الرسالة يف رحاب جّدها رسول اهلل
وهو صابر يف معارك اجلهاد لتثبيت أركان اإلسام ويتحمل هو وعائلته من أجل ذلك العناء واخلطر.
 ،)O(أبيها التي عاشتها مع  القليلة  األيام   )P( الزهراء أمها  رافقت  النبوي  النور  وبعد رحيل 
كانت تشاهد أمها تتأمل وتبكي أمام عينيها، وهي تدافع عن مقام اإلمامة، وتطالب بحقها، معرضة 

عى الغاصبني، من غر معني، فشاركتها وهي تصارع احلرسات واآلالم التي أصابتها.
وأما املرحلة الثالثة فهي املرحلة اخلطرة تلك التي عارصت حكم أبيها وما فيها من فتن ومشاكل 

وحروب.
 ومع أخيها اإلمام احلسن )Q( عاشت املحن وجترعت ما جترع من غصص وآالم، حتى لفظ كبده أمامها.
السيدة  الصعبة، كانت مقدمات إلعداد هذه  الرسالة ومعايشة األحداث  لبنت  احلياتية  املسرة  هذه 
اجلليلة لتؤدي امتحاهنا الصعب ودورها اخلطر يف هنضة أخيها احلسني )Q( يف كرباء، الواقعة التي 

.)O( تعترب من أهم األحداث التي عصفت باألمة اإلسامية بعد رسول اهلل
الثورة بعد شخصية أخيها احلسني  الثانية عى مرسح  الشخصية  السيدة زينب )P( هي  فكانت 

)Q(، وقد قامت بدور أسايس ورئيي يف هذه الثورة العظيمة.
وبعد استشهاد أخيها احلسني )Q( أكملت دورها العظيم بكل جدارة.

كفاءاهتا  عظيم  عن  وكشفت   ،)P( زينب  للسيدة  املؤمنة  القوية  الشخصية  كرباء  كشفت  لقد 
وملكاهتا القيادية، كا أهنا )P( بينت للعامل حقيقة ثورة كرباء، وأبعادها العقائدية واإلنسانية.

 )P(السيدة زينب
بنت البيت النبوي

قطاف
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أرسار الصالة

قراءة في كتاب

الصاة(  )أرسار  كتاب  اإلسامية  املكتبة  يف  القيمة  الكتب  من 
لساحة آية اهلل الشيخ حممد جواد الفاضل اللنكراين، وهو كتاب 
املتعلقة بمقدمات الصاة ورشوطها وأفعاهلا  يتحدث عن اآلثار 
وراء  ما  املهمة  العبادة  هلذه  البعيدة  املعاين  يف  ويتعمق  وأوقاهتا، 

احلركات التي ترسم الشكل الظاهري.
يقع الكتاب يف عرشة فصول، تضّمن الفصل األول عرشة حماور 
الفصل  وتضّمن  الصاة(،  أرسار  حول  عامة  )أمور  عنوان  حتت 
احلضور،  هذ  ومراتب  الصاة،  يف  القلب  حضور  مسألة  الثاين 
مقدمات  الثالث عن أرسار  الفصل  وكيفية حتقيق ذلك، وحتّدث 
الصاة، الطهارة وما يتعلق هبا، وأرسار الغسل واملسح يف الوضوء، 
ويف  واألذان،  والوقت  السر  وأرسار  والباطن،  الظاهر  وطهارة 
الصاة، والفصل  القيام يف  املؤلف عن رس  الرابع حتّدث  الفصل 
اخلامس يف النية وأرسارها، وما يؤّثر 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 
بالتوحيد والنبوة يف بداية الصاة وهنايتها، والفصل  رّس الشهادة 

العارش يف السام وحقيقته.
املؤلف:

الشيخ حممد جواد الفاضل اللنكراين من مراجع الشيعة املعارصين. 
ولد عام 1350هـ )1931مـ( بمدينة قم اإليرانية، كان أبوه فاضل 
اللنكراين من أهايل مدينة لنكران يف أذربيجان احلايل، بدأ املؤلف 
ابن  وهو  املقّدسة،  بقم  العلمية  احلوزة  يف  الدينية  العلوم  بدراسة 
سّت  خال  والسطوح  املقّدمات  مرحلة  أهنى  سنة،  عرشة  ثاث 
الفقه  البحث اخلارج يف  بدراسة مرحلة  بعدها  ثّم رشع  سنوات، 
واألُصول، واستطاع احلصول عى درجة االجتهاد، وهو يف سّن 

اخلامسة والعرشين.
من مصنفاته: )معتمد األُصول، هناية التقرير يف مباحث الصاة، 

آية التطهر رؤية مبتكرة، األحكام الواضحة، وغرها(
قم، وصّى  بمدينة  اآلخرة 1428هـ،  األّول من مجادى  ُتويّف يف   
الشيخ حسني وحيد اخلراساين، وُدفن  الديني  املرجع  عى جثانه 

.)K( بجوار مرقد فاطمة املعصومة
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التنمية البشرية

املجتمعات  جلميع  األسايس  املطلب 
وحتسني  املجتمع  ونمو  الشامل  النهوض  هو 
والربوية  واملعيشية  اخلدمية  األوضاع 
واإلنسان  املجاالت،  من  وغرها  واالجتاعية 
هذا  حتقيق  يف  يؤّثر  الذي  الوحيد  العامل  هو 
النهوض، فاملجتمع كيان مركب من أفراد وُأرَس 
وتطويره،  وحتسينه  به  السمو  يف  عليهم  يعتمد 
واخلارجية  الداخلية  املخاطر  من  وحتصينه 
اتباعها  يمكن  التي  األساليب  ومن  املحتملة، 

لتحقيق هذا اهلدف أسلوب العمل التطوعي.
التطوعي  العمل  وقد شّجع اإلسام عى 
وحبب القيام به، قال تعاىل )َوَتَعاَوُنوا َعَى اْلرِبِّ 

َوالتَّْقَوٰى( املائدة: 2
والعمل التطوعي هو ذلك النشاط الفردي 
دون  باختياره  الفرد  به  يقوم  الذي  اجلاعي  أو 
املجتمع،  عى  بالنفع  ويعود  أحد،  من  تكليٍف 
ال  الفرد  إرادة  بكامل  التطوعي  العمل  ويتم 

وإّنا  خاصًا،  ربحًا  أو  ماديًا  مقابًا  عليه  يأخذ 
يتحّرك الفرد من دافع االنتاء للمجتمع وحتّمل 

مسؤولية النهوض به وتطويره نحو األحسن.
انتشار  التطوعي  العمل  ثمرات  ومن 
غر  املدنية  املنظات  أو  اخلرية  اجلمعيات 
التي أخذت عى عاتقها تنظيم العمل  الربحية 
كيان  مع  العاقات  وتنظيم  لألفراد  التطوعي 

الدولة للحد دون انتشار الفوىض يف املجتمع.
كان  وإن  التطوعي  العمل  أن  إىل  ونشر 
قد  أنه  إال  وجهدًا،  وقتًا  اإلنسان  من  يأخذ 
اخلاصة،  الذاتية  لشؤونه  إليه  حاجة  يف  يكون 
إضافة إىل أن املتطّوع يتحمل مسئولّيات مرهقة 
إال  مواقف حرجة،  األحيان يف  بعض  ويكون 
التي  العظيمة  النتائج واملكاسب  بالنظر إىل  أنه 
تلك  يستسهل  فسوف  اإلنسان  أدركها  لو 
العمل رغم كل  الصعوبات، ويستعذب ذلك 

املشاق. 

العمل التطوعي

العدد )43( لشهر ربيع الول سنة 1441هـ6
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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للعمل  املهمة  املكاسب  تلك  ومن 
التطوعي:

املجتمع  خدمة  يف  السعي  إن  أوال: 
نفسية  راحة  حيقق  الناس  حوائج  وقضاء 
ميول  لديه  فاإلنسان  كبرة،  معنوية  وسعادة 
أخاقي  ضمر  جنبيه  وبني  خّرة،  ونوازع 
حّساس، وإذا ما أنجز عمًا تطوعيًا قّدم فيه 
أعان  أو  حمتاجًا  به  ساعد  لآلخرين،  خدمة 
اخلّر  فان ضمره  مظلومًا  أو ساعد  ضعيفًا، 
احاسيسه  وُينعش  بالسعادة،  ُيشعره  سوف 
النفسية، وُيشعره بالكثر من السعادة واللذة 

الروحية.
عند  ُينّمي  االجتاعي  العمل  ثانيا: 
االنسان قدرات ذهنية ومهارات ومؤهات 
سلوكية تزيد من نقاط قوة شخصيته، حيث 
معرفة  أكثر  وجيعله  والتجربة  اخلربة  يكسبه 
ضمنه  يعيش  الذي  املجتمع  بواقع  وإحاطة 

والظروف التي تكتنفه.
ثالثا: وبمقدار ما يؤدي االنسان من دور 
وسط  يف  مكانة  وينال  موقفًا  يأخذ  اجتاعي 
وارتباطاته  عاقاته  دائرة  وتتسع  املجتمع 

وتظهر مواهبه وكفاءاته.
اخلدمة  مؤسسات  وجود  إن  رابعًا: 

التعاون  قواعد  وارساء  االجتاعية 
والتكافل االجتاعي ُيوّفران االطمئنان يف 
نفس االنسان عى مستقبله ومستقبل ذويه 
وحدوث  الضعف  حلاالت  معرض  فأنه 
يستطيع  ال  قد  التي  واملخاطر  املشاكل 
هذا  فعمله  الذاتية  بإمكانياته  مواجهتها 
لتوفر  الضانات  يصنع  الذي  هو  وأمثاله 
الطارئة  احلاالت  عند  واملساندة،  الدعم 

ألبناء املجتمع.
ابنائك  بمستقبل  مهتا  كنت  فاذا 
تلك  يف  فشارك  بعدك  من  الصغار 
اجتاعي  تكافل  نظام  لضان  املؤسسات 
ورعاية  حياهتم  هلم  يضمن  مستقبًا  يوفر 
لو  ألطفالك  ضانة  خر  وذلك  مصاحلهم 
احتاجوا اىل احلاية والرعاية من دونك ال 

سمح اهلل.
اىل  يدفعه  املؤمن  واالنسان  خامسا: 
ثواب  اىل  تطلعه  الناس  خلدمة  التطوع 
النصوص  تؤكد  حيث  وجزائه،  تعاىل  اهلل 
يف  والسعي  الناس  خدمة  ان  عى  الدينية، 
التي  االعال  أفضل  من  حوائجهم  قضاء 
املزيد  له  وتوجب  ربه،  اىل  االنسان  تقرب 

من ثوابه ورضوانه.

7 العدد )43( لشهر ربيع الول سنة 1441هـ
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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هـــذا مـــا وقـــع بـــه البعـــض حينـــا 
دعائهـــم  يف   )K( األئمـــة  كام  ســـمع 
وترعهـــم هلل تعـــاىل، ممـــا ورد عنهـــم يف 
كتـــب األدعيـــة مـــن صـــورة اعرافهـــم 
بأهنـــم يتحدثـــون عـــن ذنوهبـــم، ويعرفـــون 
بتقصرهـــم، ويطلبـــون الغفـــران مـــن اهلل 
عـــّز وجـــّل، فـــراح يســـأل: كيـــف ننســـبهم 
ــية ً مـــن  إىل العصمـــة، وهـــم ينوحـــون خشـ
 عـــذاب اهلل يـــوم القيامـــة وجحيـــم اآلخـــرة؟

ـــى  ـــل معن ـــه جيه ـــض أن ـــذا البع ـــن ه ـــر م ويظه
ـــل كل  ـــه، وبالتـــايل يتجاه العصمـــة أو يتجاهل

ـــم. ـــن املفاهي ـــا م ـــق هب ـــا يتعل م
ــة  ــات العصمـ ـــم مقتضيـ ــن أه ــإن مـ فـ
عـــن  جـــاء  الذنـــوب،  ارتـــكاب  عـــدم 
ـــُر  اإلمـــام الرضـــا )Q( قـــال: )اإِلمـــاُم: امُلَطهَّ
الُعيـــوِب،  ُأ َعـــِن  َوامُلـــرَبَّ نـــوِب،  الذُّ ِمـــَن 
بِاحِللـــِم،  امَلوســـوُم  بِالِعلـــِم،  امَلخصـــوُص 
ص200. ج1،  الـــكايف:  أصـــول  الّديـــِن   نِظـــاُم 

وعـــن حســـني األشـــقر قـــال: قلـــت هلشـــام 
ـــام ال  ـــم: إن اإلم ـــى قولك ـــا معن ـــم: م ـــن احلك ب
ـــد  ـــا عب ـــألت أب ـــال: س ـــًا؟ ق ـــون إال معصوم يك
اهلل )Q( عـــن ذلـــك فقـــال: )امَلعصـــوُم ُهـــَو 
ـــاَل  ـــاِرِم اهللِ ، و ق ـــِع حَم ـــن مَجي ـــاهلل ِ ِم ـــُع بِ امُلمَتنِ
ـــاهلل  ـــْم بِ ـــْن َيْعَتِص ـــاىل: ﴿... َوَم ـــاَرَك و َتع اهلل ُ َتب
ـــران:  ـــَتِقيٍم﴾ آل عم اٍط ُمْس ـــِدَي إىَِلٰ رِصَ ـــْد ُه َفَق

101( بحـــار األنـــوار: ج25، ص194.

هل يرتكب المعصوم الذنوب؟

عقيدتي

ــى  ــة عـ ــة العقليـ ــت األدلـ ــد أن قامـ بعـ
ـــغ  ـــة وُيبّل ـــظ الرشيع ـــام حيف ـــود إم رضورة وج
ـــة  ـــات اإلمام ـــن مقتضي ـــه، وأن م ـــن إىل أهل الدي
ـــص  ـــن كل نق ـــة ع ـــة العصم ـــة للرشيع احلافظ
يؤثـــر عـــى الـــدور واملهـــام واملســـؤوليات، 
فـــإن مـــن وهـــم العقـــول أن تنســـب اخلطـــأ 
ــام،  ــخص اإلمـ ــة لشـ ــف احلكمـ ــا خيالـ ومـ
ـــه  ـــب إلي ـــر أن ينس ـــوء التفك ـــل وس ـــن اجله وم
ـــوب  ـــكاب الذن ـــواز ارت ـــة وج ـــة الرشيع خمالف

واملعـــايص.
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ــاء  ــال: )األنبيـ ــادق )Q( قـ ــن الصـ وعـ
ألهنـــم  هلـــم،  ذنـــوب  ال  وأوصياؤهـــم 
ـــوار: ج25ص199. ـــار األن ـــرون( بح ـــون مطّه معصوم
ـــاُس  ـــال: ال ُيق ـــيل )Q( ق ـــام ع ـــن اإلم وع
ـــٌد...  ـــِة اَح ـــِذِه اأْلمَّ ـــْن ه ـــٍد )Q( ِم ـــآِل حُمَمَّ بِ
ـــْم  ـــنِي، اَلْيِه ـــاُد اْلَيق ـــِن وِع ـــاُس الّدي ـــْم َأس ُه
َيفـــيُء الغايل، وهِبِـــْم ُيْلَحـــُق التَّايل، َوهَلُـــْم 
َوفيِهـــُم  اْلِوالَيـــِة،  َحـــقِّ  َخصاِئـــُص 
.2 اخلطبـــة  الباغـــة:  هنـــج  َواْلِوراَثـــُة(   اْلَوِصيَّـــُة 

.)K( فا يقاس املذنبون هبم
ـــن  ـــيل ع ـــواب ع ـــر )Q( يف ج ـــن الباق وع
ســـؤال ســـأله جابـــر: )قـــرن اهلل عزوجـــل 
ـــَن  ِذي ـــا الَّ َ ـــا َأهيُّ ـــال: ﴿ َي ـــه فق ـــم بطاعت طاعته
ُســـوَل  الرَّ َوَأطِيُعـــوا  اهللََّ  َأطِيُعـــوا  آَمنُـــوا 
ــم  ــاء: 59، وهـ ــْم ... ﴾ النسـ ــِر ِمنُْكـ َوُأويِل اأْلَْمـ
املعصومـــون املطّهـــرون الذيـــن ال يذنبـــون 
ــم املؤيـــدون املوّفقـــون  و ال يعصـــون، و هـ

ــوار: ج23ص19. ــار األنـ ــّددون( بحـ املسـ
ال يبقـــي بعـــد إثبـــات عصمـــة األئمـــة 
ــة  ــة العقليـ ــوء األدّلـ ــار )K( يف ضـ األطهـ
ــة  ــث الرشيفـ ــم واألحاديـ ــرآن الكريـ والقـ
ســـوى تأويـــل هـــذه األدعيـــة وفهمهـــا يف 

أطـــر معينـــة؛ مـــن خـــال مـــا يـــيل:
أوالً: إن األئمـــة )K( يعيشـــون حالـــة مـــن 
الشـــهود الكامـــل؛ فهـــم قـــد وقفـــوا عـــى 
ــه، كـــا أهنـــم يشـــعرون  قـــدرة اهلل وعظمتـ
بفقرهـــم الـــذايت يف كلِّ يشء وأهنـــم مقـــّرون 
أمـــام نَِعـــِم اهلل عزوجـــل، فـــكّل يشء منـــه 
ـــا  ـــبحانه ومه ـــدوا اهلل س ـــا عب ـــبحانه، فمه س
ترعـــوا إليـــه فإهنـــم يشـــعرون أن لـــه 

عليهـــم حقـــًا.  

ثانيـــًا: إن األئمـــة )K( يســـرون يف طريـــق 
ــوا  ــا ارتقـ ــل، فكّلـ ــدارج التكامـ ــال، ومـ الكـ
ـــعرون  ـــهم، فيش ـــة نفوس ـــتدت نصاع ـــة اش درج
بتقصرهـــم، وال يرضـــون عـــى عباداهتـــم 
وطاعاهتـــم فيـــا مـــى، ألهّنـــا يف نظرهـــم ال تليـــق 
ـــعور  ـــن اهلل وش ـــاء م ـــم يف حي ـــاىل، فه ـــأنه تع بش

املغفـــرة. طلـــب  إىل  يدفعهـــم   بالذنـــب 
ــاء  ــن الدعــ ــوا مـ ــة جعلـ ــًا: إن األئمـ ثالثـ
ـــرات  ـــة يف الف ـــة خاّص ـــاد األُّم ـــيلة إلرش وس
احلرجـــة حيـــث ســـيوف اجلّاديـــن تـــكاد 
هتـــوي عـــى أعناقهـــم وأعنـــاق شـــيعتهم، 

فكانـــوا بدعائهـــم ينـــرشون عقائـــد ومعـــارف 
اإلســـام، ويرشـــدون املســـلمني إىل جـــاّدة 
ــراث  ــا ً يف تـ ــراه جلّيـ ــا نـ ــذا مـ ــواب وهـ الصـ

.)Q( ــن ــن العابديـ ــا زيـ إمامنـ
ــو  ــم معلمـ ــون)K( هـ ــة املعصومـ واألئمـ
اإلنســـانية، فكانـــوا هيدفـــون مـــن دعائهـــم 
ــّرع  ــة التـ ــاء ولغـ ــاس أدب الدعـ ــم النـ تعليـ
ــن  ــاة، ومـ ــب احليـ ــان وواهـ ــارئ اإلنسـ إىل بـ
يقـــرأ أدعيـــة املعصومـــني )K( جيدهـــا قريبـــة 
ـــن  ـــع م ـــا تنب ـــب؛ ألهن ـــرة يف القل ـــس مؤّث إىل النف
ـــذي  ـــل ال ـــر الغاف ـــاج الفق ـــان املحت ـــة اإلنس طبيع

خيـــاف ســـوء العاقبـــة ويرجـــو رمحـــة رّبـــه.
اإلنســـان  أال هيمـــل  املناســـب  مـــن  إذًا 
تفكـــره، ويطلـــق العنـــان لتصوراتـــه بحيـــث 
يتأّثـــر ويصـــّدق كل مـــا خيطـــر إىل ذهنـــه مـــن 
املســـائل، خصوصـــًا تلـــك املرتبطـــة باجلانـــب 
ـــان،  ـــل والربه ـــع الدلي ـــل م ـــل يمي ـــدي، ب العقائ
ــل، وال  ــل والنقـ ــادات العقـ ــع إىل إرشـ ويرجـ

يتجـــه وجهـــًة إال عـــن حجـــة وبيـــان.
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آدم  أوالد  مـن  أّمتـان  يأجـوج ومأجـوج  إن 
وحـواء، وهذا قـول أكثـر العلاء ويشـهد له قول 
اإلمـام اهلـادي )Q(: )إهنـم مـن ولـد يافـث بـن 

نـوح( )انظـر مسـتدرك سـفينة البحـار: ج1 ، ص57(.
اهلل  رسـول  سـألت  قـال:  حذيفـة  وعـن 
)O( عـن يأجـوج ومأجـوج قال: )يأجـوج أمة 
ومأجـوج أمـة، كل أمـة أربعائـة أمـة، ال يمـوت 
الرجـل منهـم حتى ينظـر اىل ألف ذكـر من صلبه 
كل قـد محـل السـاح( )انظـر جممـع البيـان للطـربيس: ج6، 

ص387(.

وقـد أشـار القـرآن اىل اهنـم قوم مفسـدون يف 
األرض، وقيـل من فسـادهم اهنم كانـوا خيرجون 

فيقتلـون ويأكلون حلومهـم ودواهبم.
أيـام  خيرجـون  كانـوا  اهنـم  الكلبـي:  وعـن 
الربيـع فـا يدعـون شـيئًا أخـَر إال أكلـوه، وال 
ج6،  للطـربيس:  البيـان  جممـع  )انظـر  احتملـوه.  اال  يابسـًا 

.)387 ص

كـا اهنـم يتميـزون عـن باقـي األقـوام بكثرة 
 )O( العـدد كـا يف اخلـرب املتقـدم عـن الرسـول

)انظـر جممـع البيـان ج7 ص126(.

واهنـم مـن األقـوام الذين يقاتلون عيسـى بن 
مريـم )Q( بعد خروجـه فيغلبهـم، ويكون ذلك 

بني يدي السـاعة )انظر اخلصـال، للصـدوق: ص447(.
اآليـة القرآنية التـي ذكرت يأجـوج ومأجوج 
تتحـدث عـن أقـوام كانـوا يف الزمـن السـابق، يف 
زمـن ذي القرنـني كانـوا مفسـدين ويف كل زمـان 
هناك أنـاس صاحلون وآخرون مفسـدون، ولكن 
وجـود املفسـدين ال يـدل عى عـدم وجـود أنبياء 
وأوصيـاء أنبيـاء، بـل يف كل زمان البـد من حجة 
هلل عـى خلقـه ففـي زمـن املعصومـني)K( كان 
هنـاك الكثـر مـن املفسـدين لـذا ال يصـح القول 
بان ليـس هناك أنبيـاء أو أوصياء أنبيـاء يف زماهنم 
وكـون يأجـوج ومأجـوج مفسـدين ال يـدل عى 
أهنـم مجيعـًا كانـوا كذلـك -كـا إذا قلنـا أن أهـل 
الشـام ال حيبـون أهـل البيـت )K( أي بعضهـم 
وليـس كلهـم -  نعـم الظاهـر أّن أغلبهـم كانـوا 

. ين مفسد
)ويظهـر أن يأجـوج ومأجـوج هـم مـن هذه 
القبائل الوحشـية، حيـث طلب أهـل القفقاز من 
-كـورش - عنـد سـفره إليهـم أن ينقذهـم مـن 
هجـات هـذه القبائل، لذلـك أقدم عى تأسـيس 
السـد املعروف بسـد ذي القرنني( تفسـر األمثل، الشـيخ 
نـارص مـكارم الشـرازي: ج9، ص372،  وهـم حمبوسـون فيه 

إىل زمـن الظهـور املبارك، وقصته معهـم معروفة.

نحن نقص عليك
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اإلسالم في روسيا

حتتضن روسيا عددًا من املجموعات الِعْرقية، فيشّكل الروس ما نسبته 79.8% من العدد اإلمجايل 
للسّكان، أما باقي النسبة فتقّسم بني التتار واألوكران والباشكريون وغرهم، ويعتنق الروس بمختلف 
أعراقهم الديانات الساوية وهي اإلسام، واملسيحية األرثودكسية، واليهودية، كا توجد نسبة تعتنق 

البوذية، أما نسبة الادينينّي فإهنا تراوح ما بني 16-48% من نسبة السكان.
بدأت الديانة اإلسامية باالنتشار يف روسيا منذ القرن الثامن عرش داخل نطاق إقليم شعب داغستان 
الكائن يف منطقة دربنت، وتعترب ولغا بلغاريا هي أول دولة إسامية كانت قد اعتنقت اإلسام يف 922م، 

وتوارثت الشعوب اعتناق الديانة اإلسامية بدءًا من التتار، ثم القوقاز، فاعتنق األتراك اإلسام.
تعترب روسيا واحدًة من الدول التي دخلها اإلسام منذ أبٍد بعيد، وبدأت الرقعة اإلسامية بالتوسع 
شيئًا فشيئًا يف القرن السادس عرش، فاعتنقت الشعوب املقيمة يف شال القوقاز الديانة اإلسامية وهي 

داغستان، والرشكس، والشيشان، واألنغوش بعد أن انضّمت إىل روسيا.
يشّكل املسلمون ما نسبته 20% من عدد السكان اإلمجايل الرويس، أي ما يساوي ثانيٍة وعرشين 
مليون مسلم، وتعترب الفئة املسلمة هي أكرب أقلية دينية يف الباد، ويصل عدد املساجد يف موسكو أربعةأو 

ستة مساجد تعترب من أكرب املساجد يف أوروبا.
وجودهم  ويركز  تزايد،  يف  الروس  املسلمني  وعدد  روسيا،  يف  رويس  مسلم  مليون   25 يعيش 
بشكل كبر يف املناطق التي كانت فيها دول إسامية، قبل تشكيل دولة روسيا االحتادية، مثل ترستان 

وباشكورتوستان، ومجهوريات شال القوقاز.
بحسب مفتي روسيا راوي عني الدين، فإن املسلمني الروس يعيشون بتناغم مع أطياف املجتمع 
الرويس، ويقول إن عدد املسلمني يف روسيا يتزايد لسببني، أوهلا 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 الباد، ومنطقة القوقاز 
الشايل التي تقع يف اجلزء اجلنويب الغريب من الباد، وتضّم كّا ًمن داغستان والشيشان وإنغوشيا وغرها.

نافذة على العالم
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ــل  ــذي يعمـ ــد الـ ــف أحمـ ــأل الموظـ سـ
ــة  ــوال المدنيـ ــية واألحـ ــرة الجنسـ ــي دائـ فـ
العراقيـــة زميلـــه مهنـــد عـــن ســـوء تصـــرف 
ـــن،  ـــد المراجعي ـــع أح ـــا م ـــث لهم ـــل ثال زمي
وهـــل يجـــوز التكلـــم مـــن ورائـــه وانتقـــاده 
ـــة أم ال؟ وهـــل يجـــوز  بخصـــوص هـــذه الحادث
ـــا  ـــخص م ـــف أو ش ـــد موظ ـــة نق ـــورة عام بص
ـــبوه  ـــل مش ـــبب فع ـــاالت بس ـــض الح ـــي بع ف

أو قـــول قبيـــح لـــم يرتضـــه النـــاس منـــه؟
ـــب  ـــل ان أجي ـــد: قب ـــه مهن ـــه زميل ـــال ل فق
ــّا  ــه أوال هـ ــألك باللـ ــاؤلك، أسـ ــن تسـ عـ
ـــن  ـــا نح ـــرى فيم ـــى ن ـــة حت ـــي الغيب ـــت ل عّرف

فيـــه مـــورد للغيبـــة أم ال؟
ــف  ــي تعريـ ــي أعماقـ ــد: فـ ــال احمـ فقـ
ـــك  ـــن معرفت ـــي م ـــّا نورتن ـــا، فه ـــي له ضباب

بـــه؟
ــن  ــة: مـ ــي اللغـ ــة فـ ــد: الغيبـ ــال مهنـ قـ
االْغتِــــياِب، واْغتـــاَب الرجـــُل صاحَبـــه اْغتِــــيابًا 
ـــان  ـــَف إنس ـــم َخْل ـــو َأن يتكل ـــه ، وه ـــع في إِذا َوَق

ـــمعه وإِن  ـــو س ـــه ل ـــا َيُغمُّ ـــوء ، َأو بم ـــتور بس مس
كان فيـــه. 

ـــي االصطـــاح: وهـــي أن يذكـــر المؤمـــن  وف
ـــن  ـــتورًا ع ـــون مس ـــم مّمايك ـــي غيبته ـــب ف بعي
النـــاس، ســـواء أكان بقصـــد االنتقـــاص منـــه 
أم ال، وســـواء أكان العيـــب فـــي بدنـــه أم فـــي 
نســـبه أم فـــي خلقـــه أم فـــي فعلـــه أم فـــي قولـــه أم 
ـــا  ـــك مّم ـــر ذل ـــي غي ـــاه أم ف ـــي دني ـــه أم ف ـــي دين ف
يكـــون عيبـــًا مســـتورًا عـــن النـــاس، كمـــا ال فـــرق 
ـــل  ـــول أم بالفع ـــون بالق ـــن أن يك ـــر بي ـــي الذك ف
ــّص  ــب، وتختـ ــود العيـ ــن وجـ ــي عـ الحاكـ
ـــه  ـــد إفهام ـــامع يقص ـــود س ـــورة وج ـــة بص الغيب
ـــا  ـــك، كم ـــم ذل ـــي حك ـــو ف ـــا ه ـــه أو م وإعام
ـــال:  ـــو ق ـــاب فل ـــن المغت ـــن تعيي ـــا م ـــدَّ فيه ال ُب
)واحـــد مـــن أهـــل البلـــد َجبـــان( ال يكـــون 
ــد  ــد أوالد زيـ ــال: )أحـ ــو قـ ــذا لـ ــة، وكـ غيبـ
َجبـــان(، نعـــم قـــد يحـــرم ذلـــك مـــن جهـــة 
لـــزوم اإلهانـــة واالنتقـــاص ال مـــن جهـــة 

ـــة. الغيب
ـــي  ـــة الت ـــن الصف ـــم تك ـــد: إذا ل ـــال أحم فق
يذكرهـــا المغتـــاب موجـــودة فـــي الشـــخص، 

ـــة؟ ـــن الغيب ـــا م ـــل ذكره فه
ـــه  ـــة في ـــك الخصل ـــت تل ـــد: إن كان ـــال مهن فق
ـــان،  ـــه فهـــو البهت ـــم تكـــن في ـــة، وإن ل فهـــي الغيب
ـــأل  ـــه س ـــه )O( أن ـــول الل ـــن رس ـــد ورد ع فق
بعـــض المســـلمين: )َأَتـــْدُروَن َمـــا اْلِغيَبـــُة )؟ 

الغيبة
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ـــُرَك  ـــاَل:) ِذْك ـــُم، َق ـــوُلُه َأْعَل ـــُه َوَرُس ـــوا: اللَّ َقاُل
ــَت إِْن َكاَن  ــَل: َأَفَرَأْيـ ــَرُه،  ِقيـ ــا َيْكـ ــاَك بَِمـ َأَخـ
ـــا  ـــِه َم ـــاَل:) إِْن َكاَن فِي ـــوُل؟ َق ـــا َأُق ـــي َم ـــي َأِخ فِ
ـــْد  ـــِه َفَق ـــْن فِي ـــْم َيُك ـــُه َوإِْن َل ـــِد اْغَتْبَت ـــوُل َفَق َتُق

َبَهتَّـــُه(. بحـــار األنـــوار،  المجلســـي: ج75، ج222.     
ــي  ــة، التـ ــل األخاقيـ ــن الرذائـ ــي مـ وهـ
ـــظ  ـــا بلف ـــاد عنه ـــى االبتع ـــام عل ـــّدد اإلس ش
ــرآن  ــي القـ ــا فـ ــل لهـ ــث ُمّثـ ــح، حيـ صريـ
ــي  ــت فـ ــان الميـ ــم اإلنسـ ــا أكل لحـ بكونهـ
ـــا  ـــْم َبْعًض ـــْب َبْعُضُك ـــى: )..َواَل َيْغَت ـــه تعال قول
ـــا  ـــِه َمْيًت ـــَم َأِخي ـــْأُكَل َلْح ـــْم َأْن َي ـــبُّ َأَحُدُك َأُيِح

َفَكِرْهُتُمـــوُه..(. الحجـــرات: 11.
وشـــّددت الروايـــات كذلـــك علـــى هـــذا 
ــال:  ــي )O( قـ ــال النبـ ــح، قـ ــل القبيـ الفعـ
ـــول  ـــا رس ـــل: ي ـــا ، فقي َن ـــن الزِّ ـــد م ـــة َأش اْلَغْيَب
ـــا  ـــب الزن ـــا صاح ـــال: أم ـــك؟ ق ـــَم ذل ـــه ولِ الل
فيتـــوب اللـــه عليـــه، وأمـــا صاحـــب الغيبـــة 
ـــون  ـــى يك ـــه حت ـــه علي ـــوب الل ـــا يت ـــوب ف فيت
ـــي:  ـــر العامل ـــيعة،  الح ـــائل الش ـــه( وس ـــذي يحل ـــه ال صاحب

ص601.      ج8، 

ــن  ــد مـ ــر ال بـ ــي أمـ ــد: بقـ ــال احمـ فقـ
ـــض  ـــي بع ـــة ف ـــوز الغيب ـــل تج ـــه! ه ـــؤالك عن س

األحيـــان أم ال؟
ــا زميلـــي  ــة يـ قـــال مهنـــد: تجـــوز الغيبـ

ــا: ــوارد منهـ بمـ
1ـ المتجاهـــر بالفســـق فـــي غيـــر العيـــب 

ـــه. ـــتتر ب المس
2ـ الظالـــم لغيـــره تجـــوز غيبتـــه، واألحـــوط 
ـــة  ـــت الغيب ـــو كان ـــا ل ـــى م ـــار عل ـــا االقتص وجوب

بقصـــد االنتصـــار ال مطلقـــًا.
ـــد  ـــة بقص ـــوز الغيب ـــن فتج ـــح المؤم 3ـ نص

ـــج. ـــة التزوي ـــي حال ـــا ف ـــارة كم االستش
4ـ مـــا لـــو قصـــد بالغيبـــة ردع المغتـــاب 
عـــن المنكـــر فيمـــا لـــم يمكـــن الـــر دع 

ــا. بغيرهـ
5ـ مـــا لوِخيـــف علـــى الديـــن مـــن 
ـــا يترتـــب الضـــرر  ـــه لئ الشـــخص فتجـــوز غيبت

ــي. الدينـ
ــة وإن  ــاالت الباطلـ ــي المقـ ــدح فـ 6ـ القـ

أدى ذلـــك الـــى نقـــص فـــي قائلهـــا.
ـــذه  ـــر ه ـــم تتوف ـــه: وإن ل ـــد لزميل ـــال أحم فق

ـــروط؟ الش
ـــب  ـــل ويج ـــة، ب ـــرم الغيب ـــد: تح ـــال مهن ق
النهـــي عـــن الغيبـــة بمنـــاط وجـــوب النهـــي 
ـــوط  ـــروطه، واألح ـــر ش ـــع توف ـــر م ـــن المنك ع
ـــر  ـــخص أن تنتص ـــة ش ـــمعت غيب ـــى إن س األول
للمغتـــاب وتـــرد عنـــه مالـــم يســـتلزم ذلـــك 

ـــك. ـــذورا علي مح

عناقيد
 املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين العلى السيد علي السيستاني
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قبل  من  بموقـــف يسء  يبتـــَل  مل  منا  من 
اآلخـــرين؟

من منا ليـــس له من ال حيّبـــه وال يتمنى 
لــه الـخر؟

من منا مل يكـــن يومًا يف حـــال قد جتاوز 
عليــــه اآلخـرون؟

يريـــدك النـــاس - كل النـــاس الصالح 
والطالـــح - أن تكـــون واحـــدا منهـــم، 
فاملجتمـــع عمومًا ال يريـــدك أن خترج بعيدًا 
خارج إطاره ســـلوكًا وعمـــًا ورأيا وفكرًا، 
العام  فمن حيـــاول اخلـــروج عن اإلطـــار 
للمجتمـــع يســـتوقفه املجتمع بـــا يتاح له 
من وســـائل لرجعـــه إىل احلـــال املألوف، 
حتى لـــو كان ذلك املألوف خطـــًأ أو خمالفًا 
لقيمـــة أو مبدأ صحيح، وهنـــا يقع االبتاء 
واالختبـــار الصعب، فقد يشـــتمك الناس، 
ويشـــّككون  ويتهمونك،  عليك،  ويتقّولون 

)َفَزاَدُهْم إِيَمًنا(

أي بني

يف أعالـــك، ويفرّسوهنا كيف شـــاؤوا.
ولو اخـــرت الصمـــت والصرب كأفضل 
دفـــاع عقائي آمن األخطار، فـــإن املجتمع 
أيضًا لـــن يركك متـــارس الصمت وتنتر 
وحمبيك  أصحابـــك  حيـــّرك  بـــل  عليـــه، 
صمتك،  يف  ويشـــّككوك  أفكارك،  ليشّوشوا 
ملـــاذا تســـكت؟ ملـــاذا ال تدافع؟ ملـــاذا ال 
باملثل؟ هـــل أنت جبان؟  تعامل اآلخريـــن 

ضعيف؟ أنـــت  هل 
وتتدافع  األســـئلة  عليك  تنهمـــر  هكذا 
أن  هو  واحـــد  واهلدف  الضغـــوط،  نحوك 

تكـــون مثلهم.
ربا يعيش اإلنســـان يف جمتمـــع من هذا 
النوع، فيـــه الكثر يعملـــون ويرفون من 
وقتهـــم، وينفقون من جهدهـــم، ويقّدمون 
النـــاس عـــى راحتهم، لكـــن هناك  مهوم 
ألســـن وأقام ال يســـلمون منهـــا، وهناك 
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هبـــذا  انفعاالهتـــا  تســـتفرغ  رصاعـــات، 
الســـلوك، كا أن هناك أمـــراض اجتاعية.

بني:
الكيـــل، وتراكمـــت عليك  إذا طفـــح 
الضغـــوط، وتأذيت من اهلجـــات املوجهة 
إليـــك، فا متارس أســـاليب ال يقبلها الدين 
تزجُّ  ذلك  تفعـــل  عندما  ألنـــك  والضمر، 

خارسة. معارك  يف  نفســـك 
أن  اآلخـــرون  يريد  لـــك،  قلـــت  وكا 
تكـــون مثلهـــم أحيانـــًا، ليعلقـــوا عليك 
أخطاءهـــم وســـلوكهم، فاحـــذر أن تزيل 
املائز بينـــك وبينهم، ألنك ســـتصبح حينها 
جـــزءًا مـــن التخّلف واملرض الـــذي يأكل 

 . هـم ئـر ضـا
ربـــا بعض النـــاس يـــرون أن الطريقة 
أن  باملثل،  الـــرد  هـــي  ســـلوك  لكل  املثى 
افرى،   تشـــتم من شـــتم، وتفري عى من 
واحدًا  أصبحـــت  أنـــك  معناه  هـــذا  لكن 

. منهم
واالنحراف  اخلطـــأ  نقابل  حينـــا  نحن 
باملِــــْثل فســـوف نثّبت الســـلوك اليء يف 
املجتمع، وســـنخرس املثل والقيـــم واملبادئ 
الصاحلـــة، تلك التـــي تعلمناها مـــن ديننا 
القويـــم، فهو ما يرشـــدنا إىل طريقة التعامل 

. ملثى ا
 )O( الرسول  ُتســـّمي  قريش  كانت  قد 

منه شـــتًا وسبًا  وينالون  جمنونًا وســـاحرًا،  
يرد  مل  لكنه  وإنســـانيته،  لكرامتـــه  وانتهاكًا 
باملثل، حتـــى ال خيرس املبـــادئ والقيم التي 

العباد.  بني  لنرشها  ُأرســـل 
ولكل  هلـــم  التجاهل  يـــارس  كان  لقد 
الضغوط عن  فيبعـــد  منهـــم،  يبدر  ســـوء 
نفســـه هبذا التجاهل، ويريـــح أصحابه من 
االنشـــغال والتشـــاغل با يصدر من أولئك 

ســـوء. مــن 
إن اهلل ســـبحانه وتعـــاىل خلقنـــا لنقوم 
بـــدور حقيقي وهـــو عارة هـــذه األرض 
َواْسَتْعَمَرُكْم  اأْلَْرِض  ِمَن  َأْنَشـــَأُكْم  ُهَو   ...﴿
امليزان:  صاحب  قـــال   ،61 هود:   ﴾... فِيَها 
)أنـــه تعـــاىل هو الـــذي أوجد عـــى املواد 
باإلنســـان،  املســـاة  احلقيقة  هذه  األرضية 
ثم كّملها بالربية شـــيئًا فشـــيئًا وأفطره عى 
أن يتـــرف يف األرض بتحويلهـــا إىل حال 
ينتفع هبـــا يف حياته( امليزان يف تفســـر القـــرآن، العامة 

الطبأطبائـــي: ج10، ص310.

وكل تشـــاغل عـــن هذا اهلـــدف ضياع 
. ة ر خسا و
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العبـارة  أن معنـى هـذه  البعـض  يتصـور  ربمـا 
يتوجـه نحـو جهـد المـرأة فـي العمـل الخارجـي 
جنبـًا 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 شـعارًا من شـعاراتهم.
وهـذا التصـور غيـر صحيـح، فالمرأة هـي أحد 
أركان المجتمـع، ولهـا عاقـة بكل لـون اجتماعي 
يعيشـه اإلنسـان، بحيـث ال يمكـن االسـتغناء عنها 
كليـًا، خصوصـًا وهي تمثـل إحدى دعائم األسـرة، 
واللبنـة األساسـية فيهـا، وفـي المجتمع اإلنسـاني 

عامة. بصـورة 
فلـو نظرنـا من زاويـة أكثر دقـة، نجـد أن المرأة 
هـي كل المجتمـع وليسـت نصفـه، فهـي بمهامهـا 
بتربيتهـا للنصـف اآلخـر  الخاصـة نصـف، وهـي 
اآلخـر ومـا  النصـف  ينجـزه  مـا  نصـف، فجميـع 
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 مجتمعـًا 

سـليمًا وصادقـًا ونظيفـًا، كمـا قال الشـاعر: 
األم مدرسة إذا أعددتــــها

                                       أعددَت شعبًا طيب األعراق
فـإذا كانـت األمهـات واعيـات فـان المجتمـع 

بكاملـه سـيكون واٍع والعكـس صحيـح.  
وإذا كانـت المـرأة زوجـة فهي شـريكة للزوج، 
بحيـث ال يسـتغني الرجل عنهـا في مسـيرة الحياة، 
فهـي أيضـًا لهـا الـدور فـي كل مـا يقدمـه النصـف 

قامـت  عمـا  التأريـخ  لنـا  يحكـي  كمـا  اآلخـر، 
نبينـا  زوجـة   )P( الكبـرى  خديجـة  السـيدة  بـه 
الكريـم )O( مـن دور فـي تقديـم الدعـم المادي 
الخالـدة،  وللرسـالة   )O( للنبـي  والمعنـوي 
فبذلـت كل مـا تملـك في سـبيله وفي سـبيل دعوته 
مـا بّيـض صفحات التأريخ، شـأنها في ذلـك الدور 
إبراهيـم  اللـه  نبـي  زوجـة  سـارة  شـأن  المسـاند 
)Q(، وغيرهـا مـن النسـوة الائي عّظمهـن القرآن 

الكريـم، وسـّجل أعمالهـن ومواقفهـن النبيلـة. 
المجتمـع  تمـد  أدوارهـا  باختـاف  فالمـرأة 
بالحيويـة والحركـة المسـتمّرة، لكـن هـذا الـدور 
فـي بعض الحـاالت يكـون بصـورة مباشـرة، وفي 

بعضهـا يكـون بصـورة غيـر مباشـرة. 
رغـم  أحـد،  ينكـره  ال  الواضـح  الـدور  وهـذا 
فـوارق  وجـود  علـى  المجتمعـات  بيـن  اإلتفـاق 
بيـن المـرأة والرجل جسـمية ونفسـية، إضافـة إلى 
فـارق المشـاعر وطريقـة اتخـاذ القرار تجـاه بعض 
المواقـف، إال أنهـا فـوارق لـم تقـف أمـام أن تبرز 
تثبـت  وأن  المجتمـع،  فـي  فّعـال  المـرأة كعنصـر 

قيمتهـا وقدرتهـا كامـرأة فـي الحيـاة.
فمـن خـال تلـك الفـوارق اسـتطاعت المـرأة 
أن تبّيـن حقيقـة دورهـا، وممارسـة فعالياتهـا فـي 
المسـاحة المشـتركة بينهـا وبيـن الرجـل لتحقيـق 
الخدمـة والمنفعـة المتبادلـة، والوصـول إلـى نظام 
الرجـل  كشـقيقها  فالمـرأة  الحيـاة،  فـي  أفضـل 
والرابطـة  االجتماعيـة  والمسـؤولية  العاقـة  فـي 
العقيديـة، وهي كفـؤه في بنـاء الحيـاة وإصاحها. 

القوارير

املرأة نصف اجملتمع
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ــض  ــور منخف ــاح املط ــون إن اللق ــول الباحث ويق
التكلفــة، وخيطــط ليفــي لتجنيــد 15 مريضــا 
ــة، ويف حــال نجحــت،  ــة الرسيري لتطبيــق التجرب
يمكــن أن يكــون العــاج مفيــدا الســتهداف 

ــة. ــن األورام الرسطاني ــة م ــواع خمتلف أن

عدسات الصقة ذكية تستطيع 
التقاط الصور

ــراءة  ــب ب ــرًا بطل ــة Sony مؤخ ــت رشك تقدم
تقــوم  العــني  يف  الصقــة  لعدســات  اخــراع 
بالتقــاط الفيديــو، لكنهــا مل تكــن األوىل فقــد 
اللتــان   Samsungو  Google إىل  انضمــت 
ــة. ــات مماثل ــراع لعدس ــرباءة اخ ــًا ب ــا أيض تقدمت
مــع عدســات Sony تســتطيع الوصــول بســهولة 
ــى  ــك مت ــام عيني ــرجعها أم ــك، وتس لفيديوهات

تشــاء.
 Sony بــراءة االخــراع التــي قدمتهــا رشكــة
تقــول إن عدســاهتا الذكيــة تســتطيع التمييــز بــني 
رمشــة العــني الطبيعيــة وبــني األخــرى املتعمــدة، 
التــي  الكيفيــة  توقفــه،  أو  التســجيل  لتبــدأ 
يوضحهــا امللــف تقــول إن الوقــت املعــروف 
للرمــش يبلــغ مــن 0.2 إىل 0.4 ثانيــة، لذلــك، 
ــد  ــا يزي ــني م ــة الع ــت رمش ــاوز وق ــا يتج فعندم
عــى 0.5 ثانيــة، تعــرف العدســة الذكيــة أن هــذه 

ــودة. ــة مقص الرمش

يدعــي باحثــو جامعة ســتانفورد، الذيــن طو~روا 
ســابقا أحــد أكثــر العاجــات الرسطانية شــيوعا، 
أن حقنــة واحــدة يف ورم واحــد يمكــن أن تــؤدي 
ــة  ــم، ملهامج ــل اجلس ــي يف كام ــل دفاع إىل رد فع

مجيــع األورام املنتــرشة فيــه.
املناعــي  اجلهــاز  دفاعــات  اللقــاح،  وحيـــّفز 
جتربتــه  نجــاح  وعقــب  الرسطــان.  ملحاربــة 
عــى الفئــران، والتــي اســتهدفت أحــد أكثــر 
باحثــان  يقــوم  انتشــارا،  الرسطــان  أنــواع 
الغــدد  رسطــان  مــرىض  بتجهيــز  رئيســيان 
الرسيريــة. التجربــة  إلجــراء   اللمفاويــة، 

عــى  القائمــني  كبــر  ليفــي،  رونالــد  وقــال 
طــور  الــذي  األورام  وأســتاذ  التجربــة، 
العــاج  مــن  )شــكل   Rituximab ســابقا 
واســع(:  نطــاق  عــى  ُيســتخدم  الكيميائــي 
تـــحديد  إىل  احلاجــة  النهــج  هــذا  يتجــاوز 
 األورام املســتهدفة مــن قبــل اجلهــاز املناعــي.

ــا  ــن عاجن ــي: يتضم ــال ليف ــدد، ق ــذا الص وهب
املّطــور حقــن كميــات صغــرة جــدا مــن عاملــني 
لتحفيــز اخلايــا املناعيــة فقــط داخــل الــورم 
ــاج  ــة للع ــار مذهل ــود آث ــا وج ــه. والحظن نفس
لــدى الفئــران، بــا يف ذلــك القضــاء عــى األورام 

ــم. ــاء اجلس ــع أنح يف مجي

بدء جتارب لقاح السرطان على البشر
طب وتكنولوجيا
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مـــن حكايـــات الفصحـــاء ونـــوادر البلغـــاء مـــا 
ـــا  ـــس يوم ـــروان جل ـــن م ـــك ب ـــد المل ـــي أن عب ُحك
ـــامرته،  ـــل مس ـــه وأه ـــن خواص ـــة م ـــده جماع وعن
فقـــال: أيكـــم يأتينـــي بحـــروف المعجـــم فـــي 
ـــويد  ـــه س ـــام إلي ـــاه، فق ـــا يتمن ـــي م ـــه عل ـــه ول بدن
ـــال: هـــاِت، فقـــال:  ـــا لهـــا، ق ـــة، فقـــال: أن ـــن غفل ب
نعـــم يـــا أميـــر المؤمنيـــن، أنـــف بطـــن ترقـــوة ثغـــر 
جمجمـــة حلـــق خـــد دمـــاغ ذكـــر رقبـــة زنـــد 
ـــن  ـــر عي ـــال ظه ـــع طح ـــدر ضل ـــفة ص ـــاق ش س

مساحة ود

غبـــب فـــم قفـــا كـــف لســـان منخـــر نغنـــوغ 
ــروف  ــر حـ ــذه آخـ ــد، وهـ ــه يـ ــة، وجـ هامـ

المعجـــم.
ـــال:  ـــك، وق ـــد المل ـــاب عب ـــض أصح ـــام بع فق
ــن،  ــان مرتيـ ــد اإلنسـ ــن جسـ ــا مـ ــا أقولهـ أنـ
فضحـــك عبـــد الملـــك وقـــال لســـويد: 
ـــر  ـــه األمي ـــح الل ـــال: أصل ـــال: ق ـــا ق ـــمعت م أس
أنـــا أقولهـــا ثالثـــا، فقـــال: هـــات ولـــك مـــا 
ــنان أذن،  ــف أسـ ــول: أنـ ــدأ يقـ ــاه، فابتـ تتمنـ
بطـــن بنصـــر بـــزة، ترقـــوة تمـــرة تينـــة، ثغـــر 
ثنايـــا ثـــدي، جمجمـــة جنـــب جبهـــة، حلـــق 
ـــر  ـــرة، دب ـــر خاص ـــد خنص ـــب، خ ـــك حاج حن
دمـــاغ دراديـــر، ذقـــن ذكـــر ذراع، رقبـــة رأس 
ــبابة،  ــرة سـ ــاق سـ ــة، سـ ــد زردمـ ــة، زنـ ركبـ
شـــفة شـــفر شـــارب، صـــدر صـــدع صلعـــة، 
ـــرف،  ـــرة ط ـــال ط ـــرس، طح ـــرة ض ـــع ضفي ضل
ـــب  ـــق، غب ـــق عات ـــن عن ـــم، عي ـــر ظل ـــر ظف ظه
غلصمـــة غنـــة، فـــم فـــك فـــؤاد، قلـــب قفـــا 
ــة  ــان لحيـ ــب، لسـ ــف كعـ ــف كتـ ــدم، كـ قـ
لـــوح، منخـــر مرفـــق منكـــب، نغنـــوغ نـــاب 
ـــة ورك،  ـــه وجن ـــف، وج ـــة هي ـــة هيئ ـــن، هام ن
ـــك  ـــا ضح ـــال: فعنده ـــوخ. ق ـــار ياف ـــن يس يمي
ـــا  ـــا عليه ـــا تزيدن ـــه م ـــال: والل ـــك وق ـــد المل عب
ـــم  ـــازه وأنع ـــم أج ـــاه، ث ـــا يتمن ـــوه م ـــيئا أعط ش

عليـــه، وبالـــغ فـــي اإلحســـان إليـــه.
الكشكول، الشيخ البهائي: ج1، ص284.               
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