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قضية ورأي

التعليم واهلدف األمسى:
ّ
مهمــة يف املجتمعــات
حيتــل التعليــم مكانــة ّ
ـورة ،ألنــه الســبيل نحــو ازدهارهــا ،فالتعليــم
املتطـ ّ
يفتــح اآلفــاق العلميــة ،ويوســع الفكــر لــدى
املتعلــم ،ال ســيام الشــباب منهــم ّ
ألن مرحلتهــم
تعتنــق األفــكار ،وجتــذب كل جديــد إجيــايب تتبنّــاه
وربــا الســلبي أيضــ ًا.
يســاعد التعليــم عــى النمــو العقــي والنفــي
للمتع ّلمــن ،وهــذا أمــر يمنحهــم القــدرة عــى
مواجهــة التحدّ يــات التــي ســيواجهوهنا يف
حياهتــم ،والقابليــة عــى متييــز الصحيــح مــن
غــره ،فيخضــع ســلوكه للحكمــة والفطنــة ،وال
شــك ّ
ّ
يتحلــى هبــذه
أن كل أب يتمنّــى البنــه أن
الصفــات التــي تكتســب عــن طريــق التعليــم،
فاملســألة ليســت مســألة نجــاح أو رســوب يف
الدراســة فحســب ،بقــدر مــا هــي مســألة نجــاح
أو رســوب يف احليــاة.
قــد جــاء القــرآن بثــورة ضــدّ اجلهــل والتخ ّلف
والركــون حتــت الظــام ،فاإلســام ديــن علــم
ونــور ،كــا ّ
أي فــرد نحــو النجــاح تبــدأ
أن تقــدّ م ّ
بالتعليــم ،فعــن رســول اهلل ( )Oقــال( :طلــب
العلــم فريضــة) الــكايف للكلينــي :ج  ،1ص .36
وال ختلــو العمليــة التعليميــة والرتبويــة مــن
املعوقــات التــي تقــف حائــا بــن
وجــود بعــض ّ
األبنــاء والتقــدّ م يف دراســتهم ومواصلــة طلــب
العلــم ،وهــا هنــا يــأيت دور اآلبــاء يف الوقــوف

عــى تلــك املعوقــات ومعاجلتهــا ،فليــس واجــب
الوالــد توفــر املــأكل واملــرب واملســكن لولــده
ويقــف عنــد هــذا احلــد ،بــل جيــب عليــه توفــر
وهتيئــة الظــروف املناســبة لالســتمرار يف مقاعــد
الدراســة وطلــب العلــم ،و َي ِعــده تــار ًة باملغريــات
إن نجــح يف دراســته ،وربــا يتو ّعــده بحرمانــه مــن
بعــض األمــور تــارة أخــرى إن رســب يف دراســته
أو تراجــع فيهــا القهقــرى ،وال يتعـ ّـن القيــام هبــذا
الــدور عــى اآلبــاء ،بــل هــو منــاط بالوالديــن معـ ًا
بحســب اجلــو األرسي ،فقــد تقــوم بــه األمهــات
كذلــك ،فعــى أوليــاء األمــور مــن اآلبــاء وغريهــم
ّ
حــث َمــن هــم حتــت وصايتهــم عــى مواصلــة
التعليــم واحلــرص عليــه ،وجيــب أن يكــون بالرفــق
واللــن ،ألن رفــق الوالــد بولــده يف حتبيــب طلــب
العلــم يكــون أدعــى لــه يف اإلقبــال عليــه ،وال
يتخــذ اآلبــاء مــن عــدم نيــل اخلرجيــن وأصحــاب
الشــهادات العليــا عــى وظيفــة أو مركــز مرموق يف
املجتمــع عــذر ًا النعــدام جــدوى التعليــم وهدفــه،
وكأن اهلــدف مــن التعليــم وغايتــه هــو التعيــن
والكســب املــادي فقــط ،وهــو وإن كان هــذا مطلب ًا
مباح ـ ًا ال شــائبة فيــه لكــن ليــس جــل الغايــة منــه
ّ
وأجــل ،قــال
ذلــك ،بــل توجــد غايــات أســمى
أمــر املؤمنــن (( )Qا ْل ِع ْلــم َخــر مــ َن ا ْلــالِ،
ْ ٌ ِّ
ُ
ِ
ـت َ ْتـ ُـر ُس ا ْلـ َ
ي ُر ُسـ َ
ـال) األمايل،الشــيخ
ـكَ ،و ا ْنـ َ
ـم َ ْ
ا ْلع ْلـ ُ
املفيــد :ج ،1ص.248
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قطاف

 15شعبان
من أين نبدأ مع يوم اخلامس عرش من شهر شعبان وفيه كان اللقاء والفراق ،أتفرح القلوب

بالوالدة؟ أم تصارع اهلموم بغياب اإلمامة؟ ففي سنة ( 255هــ) تز ّينت السامء باسم وليها،

وأرشقت األرض بنور رهبا ،فقد ولد بق ّية اهلل اإلمام احلجة املنتظر (أرواحنا له الفداء) ،ويف
اليوم نفسه سنة ( 329هــ) قىض اهلل تعاىل بغيبته الكربى بعد وفاة آخر سفرائه عيل بن حممد

السمري (رضوان اهلل عليه) فدخل املؤمنون يف عهد جديد للبالء.

يف هذا اليوم جتتمع ذكرى اللقاء وذكرى الفراق ،فتنقسم نبضات القلوب واحدة للفرح

وواحدة للهم ،وتفرتق دموع العيون فواحدة للوجود املبارك وأخرى للهجران والبعد ،وتنترش

الكلامت فواحدة للتهنئة ،وأخرى لألمل واحلرمان ،ذلك مثلام قال القائل يف يوم عاشوراء:
مأتم
حدث ويومك يف الربية شاهد * أفأنت عيدٌ للهدى أم ُ

تبسم
عيد يئن من اجلراح ومأتم * فيه الضحايا والثواكل
ُ

واألسهم
الضبا
تضج بالدماء ومأتم * بعاله زغردت ُ
عيد ّ
ُ

ففي كل ذكرى متر عىل الكون يف هذا اليوم حيتفل املؤمنون املنتظرون وجيسدون األمرين عن

طريق الداء والتعبري عن الشوق واللهفة للطلعة البهية ،والظهور املقدّ س ،وحسن االنتظار،

اللهم كُن لول ّيك احلُ َّجة
مترضعة إىل اهلل :
جيسدون ذلك كل يوم حيث تصدح احلناجر الواهلة
ّ
ّ
ُك َعليه و َعىل آبائه ،يف هذه الساعة ويف ك ُّل سا َعة ،ولي ًا وحافِظ ًا و ِ
حل َسن َصلوات َ
قائد ًا َو نارص ًا
َ
َ ّ َ َ
َ
بن ا َ
َ
ّ
ال و َعينا ،حتّى ت ِ
أرضك َطوع ًا َو ُتَتِ َعه فيها َط ِويالً.
ُسكنَه َ
َ
و َدلي ً َ
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قراءة في كتاب

دروسيفاألخالق
مؤلف هذا الكتاب هو املرحوم آية اهلل عيل أكرب فيض املعروف
بـ (مشكيني) ولد يف عام ( )1921يف إحدى القرى التابعة ملدينة
(مشكني شهر) من أرسة دينية.
درس آية اهلل (مشكيني) يف مدينة النجف األرشف مع والده
ثم عاد إىل إيران وتابع حتصيل العلوم الدينية،
العلوم األوليةّ ،
وبعد وفاة والده وبوصية منه رحل آية اهلل (مشكيني) إىل مدينة
(اردبيل) ملواصلة حتصيل العلوم الدينية والعربية ،ثم استقر به
احلال يف مدينة قم املقدسة.
للمؤلف كتب ق ّيمة يف خمتلف العلوم اإلسالمية منها :اصطالح
األصول ،ومصطلحاتالفقه ،والزواج فـي اإلسالم ،والـمـنافع
العامة ،وغريها.
سيفاألخالق)
كتاب (درو 
مقسمة عىل اثنني ومخسني
يقع الكتاب يف ( )273صفحةّ ،
درس ًا ،تسبقها مقدمة يف ثامنية أمور ،وهو من عنوانه يتحدّ ث
عن األخالق وكيفية بذرها وزرعها يف اإلنسان نفسه ،فبدأ يف
الدرس األول ببيان ما يدل عىل صالح القلب وفساده ،ويف النية
وتأثريها وثواهبا ،ويف حسن الظن باهلل تعاىل ،ثم الشكر ،والصرب،
والرضا ،والتوكل ،وكيف أن احلسنات يذهبن السيئات ،والكالم
والسكوت والصمت ،وغريها ،حتى ختمها يف الدرس الثاين
واخلمسني يف قسوة القلب.
ومما كتب املؤلف يف قسم احلسنات بعد السيئات ص( :121فإن
إتيان اإلنسان بحسنة بعد كل سيئة ألجل تكفريها وتطهري النفس
عن الرجز احلاصل منها كاشف عن حالة يقظة للنفس وصالحها،
وهو يمنعها عن حدوث حالة الغفلة والقسوة فيها ،واملواظبة
عىل هذا النحو من النظافة والنزاهة تورث ملكة املراقبة وتزكية
النفس ،وهي من أفضل امللكات .وقد ورد يف الكتاب العزيز( :إِ َّن
ِ
ِ ِ
َاب َوآ َم َن َو َع ِم َل
الس ِّي َئات) هود ،114 :وأن ( َمن ت َ
ال َسنَات ُي ْذه ْب َن َّ
َْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ح َسنَات) الفرقان.70 :
َع َم ًل َصالًا َف ُأو َٰلئ َك ُي َبدِّ ُل اهللُ َس ِّي َئاتِ ْم َ
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التنمية البشرية

تنمية الفكر
وكرمـــه بالعقـــل
م ّيـــز اهلل اإلنســـان َّ
وأم ــره بع ــارة األرض واس ــتخراج كنوزه ــا،
واس ــتخدامها يف طاعت ــه وب ــا ُيرضي ــه ،ل ــذا
كان مـــن األمهيـــة بمـــكان تنميـــة املواهـــب
الفكريـــة ليتمكـــن بنـــو اإلنســـان مـــن
خالفـــة األرض عـــى أكمـــل وجـــه.
وليبلغـــوا بعقوهلـــم مـــن الرقـــي مـــا
يمكنهـــم مـــن إنشـــاء األرس واملجتمعـــات
وال ــدول اإلنس ــانية فحي ــاة األف ــكار أط ــول
م ــن حي ــاة الب ــر فك ــم م ــن مفك ــر م ــات
جســـده ُ
وخ ِلـــدت أفـــكاره لقـــرون بعـــده
وكـــم مـــن شـــخص هـــزل جســـمه ولكنـــه
هـــز بقـــوة أفـــكاره عقـــول مـــن حولـــه.
إن تعلـــم مهـــارات التفكـــر وتنميتهـــا
خيتـــران عـــى اإلنســـان الطـــرق الشـــاقة
لبلـــوغ الغايـــات الكـــرى ســـوا ًء يف
نطـــاق التنميـــة الشـــخصية واالجتامعيـــة أم
السياســـية واالقتصاديـــة ،وحتديـــد ًا يمكـــن
تلخي ــص أمهي ــة التنمي ــة الفكري ــة باختص ــار
مـــن خـــال النقـــاط األتيـــة:
 إدراك أمهيـــة التعلـــم والقـــراءةاملســـتمرة يف احليـــاة.
 احرتام وجهات نظر اآلخرين. الدقة يف فهم وتقييم اآلراء. البع ــد ع ــن التبس ــيط والتس ــطيح يف6
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حتليـــل القضايـــا واملشـــكالت.
فاملتأمـــل يف هـــذه النقـــاط يســـتخلص
تعريفـــ ًا للتفكـــر بأهنـــا جيـــول يف الذهـــن
لفهـــم وتقييـــم مـــا يـــدرك باحلـــواس قبـــل
القـــول والفعـــل.
ففعـــل اإلنســـان وحديثـــه وخطابتـــه
قـــد تكـــون مـــن نتـــاج الفكـــر وليـــس
بال ــرورة فيم ــن يمتل ــك مه ــارة احلدي ــث
واخلطابـــة أن حيســـن التفكـــر والتدبـــر
والعكـــس صحيـــح ،فالعـــرة باملضمـــون
وليـــس بكثـــرة العبـــارات املنمقـــة ،وال
األلفـــاظ املع ّقـــدةّ ،
وإل لـــكان حفـــاظ
اخلطـــب مـــن املفكريـــن.
وللتفكـــر الســـليم مبـــادئ و ُأســـس
تقيـــه االنحـــراف وتضمـــن لـــه الســـر
ضمـــن ُأ ُطـــر آمنةمنهـــا:
 العمـــل عـــى جتريـــد التفكـــر مـــنتأثـــر قـــوى النفـــس وغرائزهـــا كالوهـــم
واخليـــال وحـــب اجلـــاه.
 التخطيـــط طويـــل األمـــد ،وعـــدماســـتعجال النتائـــج والثمـــرات.
 الرؤيــــــــــة الشـــمولية وإدراكالعالق ــات والتأث ــرات ،ورف ــض الثنائي ــات
(معـــي أم ضـــدي) (نعـــم أو ال) (هجـــوم
أم دفـــاع) (خطـــأ وصـــواب) -إلـــخ.

 االلتـــزام بالقيـــم واألخـــاق النزهيـــةيف الـــراء والـــراء ،وضبـــط النفـــس
والبعـــد عـــن الـــروح االنتقاميـــة.
 النقـــد املســـتمر للـــذات وقبـــولالنقـــد مـــن اآلخريـــن.
 التواضـــع وعـــدم إدعــــــــاءاملوضوعيـــة هـــو عـــن املوضوعيـــة،
فذلـــك أدعـــى للمفكـــر أن يعـــاود النظـــر
ويصـــل لنتائـــج أثمـــن وأنفـــس.
 التفكـــر يف األولويـــات يصـــونرأس املـــال -أال وهـــو الوقـــت  -مـــن
الضيـــاع.
أمـــا عـــن مهـــارات وتقنيـــات التفكـــر
فه ــي بمثاب ــة اخلط ــوات العملي ــة لتطوي ــر
أســـاليب التفكـــر ،وقـــد حيتـــاج املـــرء
لبع ــض ه ــذه امله ــارات بحس ــب املواق ــف
املختلفـــة ،فاملهـــارات يســـتفيد القـــارئ
منه ــا بق ــدر تطبيق ــه اليوم ــي هل ــا .وتتج ــى
هـــذه املهـــارات يف العنـــارص األتيـــة:
 مه ــارة ح ــل املش ــكالت :وه ــي حماول ــةح ــل مش ــكلة م ــن خ ــال مج ــع املعطي ــات
وحتدي ــد األه ــداف.
 مهـــارة حتديـــد األولويـــات:وينجـــح صاحبهـــا فــــي ترتيـــب
األمــــــــــور حســــــــب أهــــميتها.
 مه ــارة تطبي ــق اإلج ــراءات :أي العم ــلع ــى إنج ــاز امله ــام بدق ــة عالي ــة.
 مه ــارة التتاب ــع :وتعن ــي العناي ــة الفائق ــةيف ترتي ــب األف ــكار والفق ــرات واألش ــياء
بحس ــب األولوي ــات.
 مهـــارة املرونـــة :وهـــي القـــدرة عـــىفهـــم األشـــياء بطـــرق خمتلفـــة .وذلـــك
حيتـــاج إىل الدربـــة واملامرســـة وعـــر

الذهـــن للخـــروج بـــه مـــن التفســـر
األحـــادي لألشـــياء.
 مه ــارة حتدي ــد العالق ــة ب ــن الس ــببوالنتيجـــة :وهـــي مهـــارة ربـــط
األســـباب باملســـببات والنتائـــج .ويف
ذلـــك مترســـ ًا عـــى التحليـــل العميـــق
لألحـــداث.
 مهـــارة تنميـــة املفاهيـــم وتطويرهـــا:والوصـــول إليهـــا يكـــون عـــن طريـــق
حتلي ــل األمثل ــة املتعلق ــة بمفه ــوم مع ــن
مســـمى معـــن.
إلعطائـــه
ً
 مهـــارة االستـــــــــنتاج :والبـــدمـــن توافـــر املعلومـــات الكافيـــة
قبــــــــل ذلـــك ثـــم التحليـــــل
واســـتخراج النتائـــج بنـــاء عليهـــا.
 مهـــارة تقيـــــــيم املعلومـــات:وتعتــــــــمد عـــى التمييـــز بـــن
املعلومـــات الــــهامة وغيـــــــــرها.
ويمكـــن القـــول :إن قـــوة األفـــكار
تكمـــن يف تو ّفـــر ثالثـــة معايـــر أال
وهـــي (الوضـــوح والدقـــة والعمـــق)
فـــكل فكـــرة افتقـــدت إحـــدى األمـــور
الث ــاث فل ــن جت ــد س ــبيلها إىل العق ــول.
ولـــذا كان مـــن الـــروري باإلضافـــة
إىل معرفـــة أمهيـــة التنميـــة الفكريـــة،
ومبادئهـــا ،ثـــم تطبيـــق مهاراهتـــا،
التأكـــد مـــن رســـوخ هـــذه املعايـــر يف
ثنايـــا الفكـــرة التـــي ندركهـــا .أنظـــر كتـــاب
تدريـــس مهـــارات التفكري-جـــودت ســـعادة.
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عقيدتي

َفِإَّنا َص َناِئ ُع َربَِّنا
ُق ِّطع ـ ْ ِ
ـم ِف َس ــبِ ِ
يل اهللِ ـ َولِ ـك ٍُّل َف ْض ـ ٌـل ـ
َ
ـت َأ ْيدهيِ ـ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـم،
َح َّت ــى إِ َذا ُفع ـ َـل بِ َواحد َن ــا َم ــا ُفع ـ َـل بِ َواحده ـ ْ

الن ِ
َاح ْ ِ
ِق َ
َّـــة َو ُذو ْ
ـــن )
الَن َ
ـــار ِف ْ َ
يـــل ( :ال َّط َّي ُ
ِ ِ
ِ
ـــر ِء
َو َل ْ
ـــوالَ َمـــا َنَـــى اهللُعنـــه مـــ ْن ت َْزك َيـــة ا َْل ْ
ِ
ـــر َف َض ِائ َ
جـــ ًةَ ،ت ْع ِر ُف َهـــا
ـــل َ َّ
َـــر َذاك ٌ
َن ْف َســـ ُهَ ،ل َذك َ
ان الس ـ ِ
ني.
ـام ِع َ
ـوب ا ُْل ْؤ ِمنِ ـ َ
ُق ُل ـ ُ
ـنَ ،والَ َت ُ ُّج َه ــاآ َذ ُ َّ
ِ
َفـــدَ ْع َعن َ
الر ِم َّيـــ ُة َفإِنَّـــا
ْـــك َمـــ ْن َما َل ْ
ـــت بِـــه َّ

ِ
ِ
ـع َلنَ ــا
ـاس َب ْعـــ ــدُ َصنَائ ـ ُ
ـع َر ِّبنَ ــاَ ،والنَّ ـ ُ
َصنَائ ـ ُ

(يف ه ــذه الرس ــالة يذك ــر أم ــر املؤمن ــن ()Q

حقيقـــة مهمـــة ختـــص فضـــل أهـــل البيـــت
( )Kع ــى س ــائر الن ــاس ،وه ــي أن ش ــهيدهم

يس ــمى س ــيد الش ــهداء ،وم ــن قطع ــت يدي ــه
منهـــم ســـمي الطيـــار ذو اجلناحـــن ،مـــع

نقـــل عـــن أمـــر املؤمنـــن ( )Qكتـــب

أن مـــن استشـــهد وقطعـــت يـــداه كثـــر يف
التأريـــخ اإلســـامي.

إىل معاويـــة يف بعـــض املراســـات):
ِ
َ
كأنـــه ( )Qيعلـــل ذلـــك ويقـــول( :فإنَّـــا
است ُْش ـ ِ
ـهدُ وا ِف َس ـ ِ
َّ
ـبيل اهللِ َت َع ــاىل ِمــ َن
أن َق ْومــ ًا ْ
ِ
ِ
ـــع َلنَـــا)
َّـــاس َب ْعـــدُ َصنَائ ُ
ـــع َر ِّبنَـــاَ ،والن ُ
ـار ،ولِــك ٍُّل َفض ـ ٌـل ،حت ــى َصنَائ ُ
ا ُْل َه ِ
َ َّ
ْ
األنص ـ ِ َ
اج ِريــ َن َو َ
ِ فـــاذا يعنـــي أمـــر املؤمنـــن ( )Qهبـــذه
ـــهدَ َش ِ
است ُْش ِ
ـــهيدُ نَا ِق َ
يـــلَ :ســـ ِّيدُ ُّ
ـــهدَ اء،
الش َ
إِ َذا ْ
احلقيقـــة؟
وخ َّصـــ ُه َر ُس ُ
َ
ـــر ًة
ـــول اهللِ ( )Oبِ َســـ ْب ِع َ
ني َتكْبِ َ
ذك ــر ّ
العلم ــة املجل ــي يف بي ــان ه ــذه العب ــارة
ِ
ِ ِ
َـــرى َأ َّن َق ْومـــ ًا
عنـــد َصالَتـــه َع َل ْيـــه! َأ َو الَ ت َ
8
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ِ
ـع َر ِّبنَ ــا) التـــي اختصهـــم اهلل هبـــا هـــي نعمـــة الرســـالة
أن قول ــه علي ــه الس ــام ( َفإِ َّن ــا َصنَائ ـ ُ
قــال( :هــذا كالم مشــتمل عــى أرسار عجيبــة ومـــا يســـتلزمه مـــن الـــرف والفضـــل حتـــى

مـــن غرائـــب شـــأهنم التـــي تعجـــز عنهـــا كأن النـــاس عياالهتـــم فيهـــا) نفـــس املصـــدر.

العق ــول ولنتكل ــم ع ــى م ــا يمكنن ــا إظه ــاره وقـــد جـــاءت هـــذه احلقيقـــة عـــن اإلمـــام

واخل ــوض في ــه فنق ــول :صنيع ــة املل ــك م ــن احلج ــة املنتظ ــر ( )يف كت ــاب ل ــه إىل الش ــيعة
يصطنع ــه ويرف ــع ق ــدره ومن ــه قول ــه تع ــاىل :قـــال (( :)Qبســـم اهلل الرمحـــن الرحيـــم،
ـك لِنَ ْف ـ ِ
اص َطنَ ْع ُت ـ َ
ـي) ط ــه ،41 :أي اخرتت ــك عافانـــا اهلل وإياكـــم مـــن الفتـــن ،ووهـــب
(و ْ
َ
وأخذتـــك صنيعتـــي لتنـــرف عـــن إراديت لنـــا ولكـــم روح اليقـــن ،وأجارنـــا وإ ّياكـــم
وحمبتـــي فاملعنـــى أنـــه ليـــس ألحـــد مـــن م ــن س ــوء املنقل ــب .إ ّن ــه ُاهن ــي إ ّيل ارتي ــاب

البـــر علينـــا نعمـــة بـــل اهلل تعـــاىل أنعـــم مجاعـــة منكـــم يف الديـــن ،ومـــا دخلهـــم مـــن
علين ــا فلي ــس بينن ــا وبين ــه واس ــطة ،والن ــاس
ّ
فغمنـــا ذلـــك
الشـــك واحلـــرة يف والة أمرهـــمّ ،
بأرسهـــم صنائعنـــا فنحـــن الوســـائط بينهـــم لكـــم ال لنـــا ،وســـاءنا فيكـــم الفينـــاّ ،
ألن اهلل

واحلـــق معنـــا
وبـــن اهلل ســـبحانه .وحيتمـــل أن يريـــد معنـــا ،فـــا فاقـــة بنـــا إىل غـــره،
ّ
بالنـــاس بعـــض النـــاس أي املختـــار مـــن فل ــن يوحش ــنا م ــن قع ــد عنّ ــا ،ونح ــن صنائ ــع

النـــاس نصطنعـــه ونرفـــع قـــدره) بحـــار األنـــوار
 -العالمـــة املجلـــي  -ج  - 33ص 68

ر ّبن ــا ،واخلل ــق بع ــد صنائعن ــا) بح ــار األن ــوار ،العالم ــة
املجلـــي :ج ،53ص.178

ونقـــل كالمـــ ًا البـــن أيب احلديـــد املعتـــزيل املـــراد مـــن الروايـــة الرشيفـــة إمجـــاالَّ :
أن

أنـــه قـــال( :هـــذا مقـــام جليـــل ظاهـــره مـــا املعصومـــن ( )Kقـــد أنعـــم اهلل تعـــاىل عليهـــم

ســـمعت وباطنـــه أهنـــم عبيـــد اهلل والنـــاس نعمـــة الوجـــود مـــن غـــر واســـطة بينـــه
عبيدهـــم) نفـــس املصـــدر.

وبينهـــم ،فهـــم ( )Kصنائـــع اهلل تعـــاىل ،بينـــا

وقـــال أيضـــ ًا :قـــال ابـــن ميثـــم( :لفـــظ ق ــد أنع ــم (ج ـ ّـل جالل ــه) نعم ــة الوج ــود ع ــى

األئمـــة ( )Kفاخللـــق
الصنائـــع يف املوضعـــن جمـــاز مـــن قبيـــل ســـائر خلقـــه بواســـطة ّ

إط ــاق اس ــم املقب ــول ع ــى القاب ــل واحل ــال صنائـــع هلـــم ،وأيضـــ ًا يشـــمل هـــذا املعنـــى كل

ع ــى املح ــل يق ــال :ف ــان صنيع ــة ف ــان إذا نعمـــة اســـبغها اهلل تعـــاىل عـــى العبـــاد.
اختصـــه ملوضـــع نعمتـــه ،والنعمـــة اجلزيلـــة

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )48لشهر شعبان سنة 1441هـ

9

نحن نقص عليك

َان ِل َق ِريـ ٌن َي ُق ُ
(قـال قائل منهـم إين ك َ
ول ِأئن ََّك
ين ِأئ َ
ـذا ِم ْتنَـا َو ُكنَّا ت َُرا ًبـا َو ِع َظا ًمـا ِأئنَّا
َلِـ ْن ا ُْل َصدِّ ِق َ
ُـون َق َ
ـال َه ْـل أنتُـم ُّم َّط ِل ُع َ
َل ِدين َ
ـون َفا َّط َل َع َف َـرآ ُه ِف
ت ِد ِ
يـن َو َل ْو َل
ال ِحيـ ِم َق َال تَـاهلل إِ ْن ِك َّ
َس َ
ـدت َل ُ ْ
ـواء ْ َ
ُنـت ِمـ َن ا ُْل ْح َ ِ
ن) .الصافـات57-51 :
نِ ْع َمـ ُة َر ِّب َلك ُ
ضي َ

تتحـدث اآليـة الكريمـة عـن رجـل مؤمـن
وقرينـه ـ صاحبـه ـ مهـا صديقـان كان لـكل
واحـد منهما ثـروة كبيرة وكان أحدمهـا ممـن
ينفـق يف سـبيل اهلل ،وأمـا اآلخـر فلم يكـن يؤمن
باآلخـرة ،فـكان ال ينفـق مـن ِ
مالـه شـيئ ًا ،وبعـد
مـدّ ة أصيـب صاحـب الصدقـات بالفقر فــأخذ
صديقـه املنكر للمعاد يسـخر منه ،هـذا يف الدنيا،
واللقـاء الثـاين بينهما كان يف مـا حتكـي عنـه اآلية
بعـد قيام القيامـة حينام جيلس عبـاد اهلل الصاحلون
الذيـن اسـتعرضت اآليـات املتقدمـة النعـم التي
أغدقـت عليهـم ،كالفاكهة ،واحلـور ،واألصدقاء
الطيبين الذين جيالسـوهنم ،وفجأة خطـر يف ذهن
أحدهم أمـر ،فالتفت إِىل أصحابـه قائالً :لقد كان
يل صديـق يف الدنيـا ،وإنـه انحـرف عـن الطريـق
الصحيـح ،وصار منكـر ًا ليوم البعـث ،وكان دائ ًام
يقـول يل :هـل أننـا إذا متنـا وكنـا ترابـ ًا وعظامـ ًا
10
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نحيـا مر ًة أخـرى ،لننسـاق إِىل احلسـاب ،واجلزاء
على مـا اقرتفناه مـن أعمال؟ إن هذا ممـا ال ينبغي
أن يصـدق!
وهنـا خياطـب مـن كان يتحـدث معهـم مـن
َأهـل اجلنـة ،بالقول :ليتنـي أعرف أيـن هو اآلن؟
وأثنـاء بحثه عـن صديقه ينظـر إِىل جهنـم ،ويرى
ـواء
فجأة صديقه وسـط جهنـم ( َفا َّط َل َع َف َرآ ُه ِف َس َ
ال ِحيـ ِم) ،فيخاطبـه قائالً :أقسـم بـاهلل لقد كدت
َْ
َأن هتلكنـي وتسـقطني فيما سـقطت فيـه .لقـد
أوشـكت أن تؤثـر عىل صفـاء قلبي بوساوسـك،
و َأن تـزج يب يف اخلـط املنحـرف الـذي كنـت فيه،
فلـوال لطـف اهلل الـذي منعنـي من ذلـك ونعمته
التـي سـارعت ملسـاعديت ،لكنـت اليـوم مـن
املحرضيـن للعـذاب الدائـم .ينظر:األمثل يف تفسير كتاب
اهلل املنـزل :ج ،18ص.325

ِ
العربة من القصة:
ّ
إن الصديـق من العوامل املهمة لالسـتقامة أو
االنحـراف فينبغي ان نختار الصديـق بعناية لكي
يكـون مـن العوامـل اإلجيابيـة يف حياتنـا وبعـد
مماتنـا ولكـي يكون مـن عوامل النجـاح يف حتقيق
أهدافنـا املنشـودة يف الدارين.

نافذة على العالم

المسلمون في الفلبين
الفلبني هي مجهوري ٌة آسيوية تقع يف رشق ِ
قارة آسيا ،وتتشك ُّل من جمموعة من اجلُزر التي ُ
يصل عددها إىل
ّ ُ
ّ
()7107جزيرة ،وحيدّ ها من الغرب املحيط اهلادي ،ومن الشامل حتدها تايوان ،وحتدّ ها فيتنام من جهة الغرب،
البرشي
تشري الدراسات التارخي ّية أن تاريخ االستيطان
ّ
وتعت ُ
رب الفلبني من أقد ِم اجلُزر التي سكنها الناس؛ إذ ُ
ِ
ِ
ضت لالستعامر
تعر ْ
فيها يعو ُد إىل عرص اإلنسان األول ،وبعد أن اكت ْ
ُشفت يف عام ()1521م من قبل ماجالن ّ
ٍ
وعانت أراضيها من
اإلسباين،
جمموعة من احلروب حتّى حصلت عىل استقالهلا يف عام ()1898م.
ْ
عدد املسلمني يف الفلبني
ٍ
املسلمي ،وقد
أغلب سكاهنا من
بشكل كبري؛ إذ كان
يف العصور املاضية انترش اإلسال ُم بني سكّان الفلبني
ُ
ّ
ِ
ِ
َ
ُجار العرب إىل دول رشق آسيا
وصل اإلسال ُم إىل الفلبني عن طريق الرحالت التجار ّية التي كان يقو ُم هبا الت ُ
وتشري األبحاث التارخي ّية إىل أن
فأسلمت أعدا ٌد كبري ٌة منهم،
فتعرف أهل الفلبني ،وتلك الدول عىل اإلسالم
ْ
ُ
ٍ
العديد من ُجزر الفلبني كانت يف املايض عبار ًة عن ممالك إسالم ّية.
ِ
يشكل املسلمون يف الفلبني نسبة ( ) %10من السكان؛ إذ ُ
ُ
يصل عد ُد املسلمني يف الفلبني إىل
الوقت احلايل
يف
ُ
وتعيش غالبيتهم يف مناطق (مينداناو) ،و(باالوان) ،و(مورو) ،وبعض املناطق الفلبينية
يقارب مليون نسمة،
ما
ُ
يصل تعدادها إىل ِ
األخرى ،وحتتوي املناطق اإلسالم ّية يف الفلبني عىل العديد من املساجد التي ُ
أكثر من () 2500
ٍ
جمموعة من اجلمع ّيات ،واملراكز اإلسالم ّية التي ُ
يصل عددها إىل أكثر من
مسجد ،وأيض ًا حتتوي الفلبني عىل
(ٍ )120
مركز ومجعية.
من العادات اإلجيابية للشعب الفلبيني
وهذه يشرتك فيها املسلمون مع غريهم وهي:
 -1تقدير احلياة العائلية فستجد الكثري منهم خاصة الذي يعمل خارج بلده يقول لك بأنه يعمل ملساعدة
عائلته أو لدفع تكاليف دراسة أبنائه.
 -2النظافة الشخصية واحلامم اليومي يشء رضوري وتبديل املالبس بشكل يومي بل الحظ تعابري وجه
الشخص الفلبيني عندما تقول له حتى ولو مازح ًا بأن رائحته كرهية ستالحظ تعابري خجولة.
 -3احرتام كبار السن وستالحظ تكرار كلمة (بو) باللغة الفلبينية التي تستخدم للتعبري عن االحرتام لكبار
السن.
 -4إبداء االحرتام للمعتقدات واملقدّ سات ،فقد حيمل أحدهم تارخي ًا طوي ً
ال من البطوالت ،والتي قد تكون
بسيطة لكن سريوي هذه القصة البطولية مرار ًا وتكرار ًا.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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ذل ــك أن الصدق ــة المس ــتحبة إذا دفع ــت س ــرا

كانـــت أفضـــل ممـــا لـــو دفعـــت جهـــرا أمـــام

أعي ــن الن ــاس فق ــد كان إمام ــك وإمام ــي عل ــي
ِ
ـئ
ب ــن الحس ــين  Qيق ــولَ :
الس ـ ِّـر ُت ْطف ـ ُ
(صدَ َقــ ُة ِّ
ب) .الكافـــي للكلينـــي :ج ،4ص.7
الـــر ِّ
َغ َض َ
ـــب َّ

الصدقة:
بعـــد انتهـــاء حصـــة التربيـــة اإلســـامية

خــرج أســتاذي مســرع ًا مــن الصــف فهممــت
وخففــت الخطــى خلفــه وقبــل دخولــه صالــة
اس ــتراحة المدرس ــين رفع ــت صوت ــي منادي ــا
يـــا أســـتاذ فألتفـــت لـــي قائـــا خيـــر ًا يـــا

محمـــد؟

فقلـــت لـــه :راودنـــي ســـؤال شـــخصي

أثنـــاء الحصـــة عـــن موضوعنـــا اليـــوم وهـــو

(الصدقـــة).

ِ
ـم َل ــم تس ــألني ف ــي أثنائه ــا أال
فق ــال :ول ـ َ

تـــرى إنـــه وقـــت اســـتراحتي.

فقل ــت :ألن ــه س ــؤال ش ــخصي نوعــ ًا م ــا،

ول ــم أرد أن أس ــتقطعه م ــن وق ــت ال ــدرس.
فقال :تفضل.

فقلــت :كثيــرا مــا أشــاهدك تدفــع الصدقــة.

قـــال :نعـــم ،ولكـــن كيـــف الحظتنـــي؟ فأنـــا
حيـــن أتصـــدق أحـــاول أن ال يرانـــي أحـــد،
12

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )48لشهر شعبان سنة 1441هـ

فقلت :وهل يعتبر في الصدقة شيء؟

ق ــال :نع ــم ،فيعتب ــر فيه ــا قص ــد القرب ــة لل ــه

تعال ــى.

فقلت :وهل لها وقت محدد؟

قـــال :كال ،ولكـــن يســـتحب التبكيـــر بهـــا،

فـــإن التبكيـــر بهـــا يدفـــع شـــر ذلـــك اليـــوم
ويس ــتحب دفعه ــا ف ــي أول اللي ــل كذل ــك ف ــإن

دفعهـــا فـــي أول الليـــل يدفـــع شـــر الليـــل،

فيقـــول معلـــى بـــن خنيـــسَ :
ـــر َج أبـــو
(خ َ
ـة َق ــد ر َّش ـ ِ
عَبدُ ال ّل ــه علي ــه الس ــام ف ــي َلي َل ـ ٍ
ـت
َ
الس ــماء وه ــو يري ــدُ ُظ َّل ـ َة بن ــي س ـ ِ
ـاعدَ ٍة َفأت َبع ُت ـ ُه
َ
ُ َ ُ َ ُ
َّ
ـــو َقـــد َســـ َق َط ِمنـــ ُه َشـــي ٌء َف َ
قـــال :
َفـــإذا ُه َ
َ
قـــال َ :فأتَيتُـــ ُه
هـــم ُر َّد َع َلينـــا،
ِســـ ِم ال ّلـــه ال ّل َّ
مت َع َل ِ
يـــه َف َ
لـــت
قـــال :
أنـــت ُمع ّلـــى ؟ ُق ُ
َ
َفســـ َّل ُ
قـــال لـــي  :ا َل ِ
علـــت فِ
َ
ـــداكَ ،ف َ
تمـــس
َ :ن َعـــم ُج
ُ
ٍ
ـد َك َفم ــا وج ـ َ ِ
بِي ـ ِ
ـي
َ َ
َ
ـدت م ــن َش ــيء َفاد َفعــ ُه إ َل ـ َّ
ـز ُمنتَثِ ـ ٍ
ـال َ :ف ــإذا أن ــا بِ ُخب ـ ٍ
قـ َ
ـع
ـرَ ،ف َجعل ـ ُ
ـت أد َف ـ ُ
إ َل ِ
ٍ
ـــراب ِمـــن
ـــدتَ ،فـــإذا أنـــا بِ ِج
يـــه مـــا َو َج
ُ
ـداك ِ
ُخب ـ ٍ
ـت فِ ـ َ
أحملــ ُه َعن ـ َ
ـك ؟
ـت ُ :جعل ـ ُ
ـز َف ُقل ـ ُ

عناقيد

ـك و ِ
ِ ِ
لك ــن ام ـ ِ
َفق ـ َ
ـض
ـال  :ال أن ــا أول ــى بِ ــه من ـ َ َ
ـال َ :فأتَين ــا ُظ َّلــ َة بن ــي س ـ ِ
َمع ــي ،ق ـ َ
ـاعدَ ٍة َف ــإذا
َ
نَحـــ ُن بِ َقـــو ٍم نيـــا ٍم َف َج َع َ
غيـــف
الر
َ
ـــل َيـــدُ ُّس َّ
ِ ٍ ِ
الرغي َف ِ
َحـــت َث ِ
نهـــم
يـــن ت
َ
ـــوب ك َُّل واحـــد م ُ
َو َّ
ِ
ـت
انص َرفن ــا َفقل ـ ُ
ـم َ
َح ّت ــى أت ــى َعل ــى آخ َر ُه ــم ُث ـ َّ
ـداك َيع ـ ِ
ـت فِ ـ َ
ـقَ ،فق ـ َ
ـال
ف ه ــؤال َء الح ـ َّ
ـر ُ
ُ :جعل ـ ُ
َ :لـــو َعرفـــوا َلواســـيناهم بِالدِّ َّق ِ
ـــة والدقـــة
ُ
َ
َ
هـــي الملـــح  -إن اللـــه لـــم يخلـــق شـــيئ ًا ّإل
ـرب
ول ــه خ ــازن يخزن ــه إال الصدق ــة ف ــإن ال ـ ّ
تب ــارك وتعال ــى يليه ــا بنفس ــه وكان أب ــي()Q
إذا تصـــدق بشـــيء وضعـــه فـــي يـــد الســـائل

ثـــم ارتـــده منـــه وقبلـــه وشـــمه ثـــم رده فـــي
ي ــد الس ــائل وذل ــك أنه ــا تق ــع ف ــي ي ــد الل ــه

قب ــل أن تق ــع ف ــي ي ــد الس ــائل)) تهذي ــب األح ــكام،

الشـــيخ الطوســـي :ج ،4ص.105

فقلت :الله أكبر ،يا لفضل الصدقة؟

ق ــال :نع ــم فق ــد توات ــرت الرواي ــات ف ــي

فقلـــت :ولكـــن رغـــم كل هـــذا الفضـــل

للصدق ــة ،ف ــإن التوس ــعة عل ــى العي ــال ألي ــس

أفضـــل مـــن الصدقـــة علـــى غيرهـــم؟

قـــال أســـتاذي :نعـــم ،كمـــا أن الصدقـــة

علـــى القريـــب المحتـــاج أفضـــل مـــن
الصدق ــة عل ــى غي ــره وأفض ــل منه ــا الصدق ــة

علـــى الرحـــم المعـــادي.

فقلت :على الرحم المعادي؟

قال :نعم ،الرحم المعادي.

فقلـــت :عجبـــا لتعاليـــم ديننـــا الحنيـــف،

وهـــل هنـــاك أفضـــل مـــن الصدقـــة؟

ق ــال أس ــتاذي :نع ــم ،أفض ــل م ــن الصدق ــة

القـــرض ،فعـــن أميـــر المؤمنيـــن ( ،)Qأنـــه
ق ــال( :أم ــا الق ــرض ،فق ــرض دره ــم كصدق ــة

درهميـــن ،ســـمعته مـــن رســـول اللـــه (،)O
فق ــال :ه ــو الصدق ــة عل ــى األغني ــاء) .وع ــن

اإلم ــام موس ــى ب ــن جعف ــر ،ع ــن آبائ ــه (،)Q

الح ـ ّ
ـث عليه ــا والترغي ــب فيه ــا ،ف ــورد أنه ــا
دواء المري ــض ،وبه ــا يدف ــع الب ــاء ول ــو ُأب ــرم

بعشـــرة ،والقـــرض بثمانيـــة عشـــر ،وصلـــة

الديـــن ،وأنهـــا تزيـــد فـــي المـــال ،وتدفـــع

وعشـــرين) البحـــار للمجلســـي :ج ،100ص.140

ابرامــ ًا ،وبه ــا يس ــتنزل ال ــرزق ،وبه ــا يقض ــى
ميتـــة الســـوء والـــداء ،وغيرهـــا إلـــى أن عـــد

قـــال :قـــال رســـول اللـــه ( :)Oالصدقـــة
األخـــوان بعشـــرين ،وصلـــة الرحـــم بأربـــع

ســـبعين بابـــا مـــن أبـــواب الســـوء تســـد
بفضـــل الصدقـــة.
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أي بني

الباقيات الصاحلات

أعـــزك اهلل وحفظـــك ذخـــر ًا ألهلـــك
بنـــي،
ّ
وجمتمعـــك
قـــد حتـــول املحـــن والفتـــن دون معرفتـــك
بواجبات ــك احلقيقي ــة الت ــي تنفع ــك يف حيات ــك
وبعـــد مماتـــك ،وقـــد متيـــل بـــك النفـــس إىل
عـــامل الشـــبهات والـــردد يف فهـــم بعـــض مـــا
ينبغ ــي ل ــك أن تعرف ــه ،وق ــد يصيب ــك الكس ــل
فيصـــور لـــك العجـــز وضعـــف القـــدرة عـــا
خلق ــك اهلل ل ــه م ــن احلي ــاة اإلنس ــانية الوادع ــة.
وســـأذكر لـــك بنـــي ماينفعـــك ويســـعدك
ويشـــعرك باألمـــن واالطمئنـــان:
1ـ التـــوكّل عـــى اهلل تعـــاىل :قـــال تعـــاىل:
َـــوك َّْل َع َ
ح ْســـ ُب ُه) الطـــاق:
ـــى ا َِّ
ـــو َ
لل َف ُه َ
(و َمـــن َيت َ
َ
 ،3ب ـ َّـن اإلم ــام الكاظ ــم ( )Qالت ــوكل يف ه ــذه
َّـــوك ُُّل َ
جـــات ؛
عـــى اهلل ِ َد َر
ٌ
اآليـــة بقولـــه( :الت َ
ـى اهلل ِ يف ُأم ـ ِ
ِمنه ــا أن َت َت ــوك ََّل ع ـ َ
ـور َك ُك ِّله ــا ،ف ــا
ِ
َف َ
عـــل بِ َ
ـــم أنّـــ ُه ال
ـــك ك َ
ُنـــت َعنـــ ُه راضيـــ ًا ،تَع َل ُ
َيأ ُل َ
ـــم ّ
كـــم يف
حل َ
أن ا ُ
ـــوك َخـــر ًا و َفضـــاً ،و تَع َل ُ
ِ
َ
َ
ذلـــك َلـــ ُه ،فتَـــوك َّْل َ
ذلـــك
َفويـــض
عـــى اهلل ِ بِت
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ِ

ِ

ِ ِ

ـق ب ــه فيه ــا و يف َغ ِ
ريه ــا) بح ــار األن ــوار،
إ َلي ــه ،و ث ـ ْ

العالمـــة املجلـــي :ج.129 ،71

2ـ شـــكر اهلل تعـــاىل عـــى نعمـــه املتواتـــرة:
(ر ِّب َأ ْو ِز ْعنِـــي َأ ْن َأ ْشـــك َُر
قـــال اهلل ســـبحانهَ :
نِ ْع َمت َ
ـــي َو َع َ
ـــى َوالِـــدَ َّي
َـــك ا َّلتِـــي َأ ْن َع ْم َ
ـــت َع َ َّ
ـــل ص ِ
ضـــا ُه) األحقـــاف.15 :
الـــ ًا ت َْر َ
َو َأ ْن َأ ْع َم َ َ
إن شـــكر هلل تعـــاىل يو ّلـــد روح الرضـــا
وطمأنينـــة النفـــس يف خمتلـــف أحـــوال اخلـــوف
واألم ــن ،والرض ــا والس ــخط ،والش ــاكر يف ــوز
ويظفـــر باملزيـــد مـــن العطـــاء اإلهلـــي ،كـــا
ِ
ُـــم)،
وعـــد اهلل تعـــاىلَ ( :لئـــن َشـــك َْرت ُْم ألَ ِزيدَ َّنك ْ
وهلـــذا علينـــا أن نشـــغل ألســـنتنا بشـــكر ال
ٍ
شـــكر يف نوعـــه وأمـــده.
أي
يزامحـــه ّ
 -3حس ــن الظ ـ ّن ب ــاهلل تع ــاىل :فع ــن اإلم ــام
أيب جعفـــر الباقـــر  Qأنّـــه قـــال(( :وجدنـــا يف
كت ــاب ع ــي  Qأن رس ــول اهلل ( )Oق ــال ع ــى
ِ
ِ
ـــي
منـــره :والـــذي ال الـــه ّإل هـــو مـــا ُاعط َ
ـط َخ ــر الدُّ ني ــا و ِ
م ِ
اآلخ ـ َـر ِة إالّ بِ ُحس ـ ِ
ؤمــ ٌن َق ـ ُّ
ـن
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وحســـن ُخ ُلقـــه))
ورجائـــه َلـــ ُهُ ،
َظنِّـــه بـــاهلل َِ ،

جام ــع أحادي ــث الش ــيعة ،حس ــن الربوج ــردي :ج ،14ص.171

 -4اخل ــوف م ــن اهلل ع ـ ّـز وج ـ ّـل م ــع رجائ ــه
تعـــاىل :قـــال اهلل ســـبحانه وتعـــاىل يف كتابـــه
ـــم
ُوب ْ
ـــاف ُجن ُ ُ
الكريـــم يصـــف املؤمنـــنَ ( :تت ََج َ ٰ
ـــن ا َْل َض ِ
َع ِ
اجـــ ِع َيدْ ُع َ
ـــم َخ ْو ًفـــا َو َط َم ًعـــا
ـــون َر َّ ُب ْ
ِ
ـــون * َف َ
ـــم ُي ِنف ُق َ
ـــس
َومَّـــا َر َز ْقن ُ
ـــم َن ْف ٌ
ـــا َت ْع َل ُ
َاه ْ
ِ
ـــر ِة َأ ْع ُ ٍ
ـــا
ـــن َج َ
َّمـــا ُأ ْخف َ
ـــي َلُـــم ِّمـــن ُق َّ
ـــزا ًء بِ َ
كَانُـــوا َي ْع َم ُل َ
ـــون) الســـجدة17 -16 :
(ار ُج اهلل َ
وقـــال اإلمـــام الصـــادق (ْ :)Q
ِ
عاصيه َ
ي ّر ُئ ـ َ
،وخ ِف ــاهللَ َخوفــ ًا
ـك ع ــى َم
َرج ــا ًء ال ُ َ
ِ
ِ
ِ
ال ُي ْؤ ِي ُس َ
محتـــه) مشـــكاة األنـــوار يف غـــرر
ـــك مـــن َر َ
األخبـــار ،الشـــيخ الطـــريس :ج ،1ص.213

 -5الصـــر عـــن حمـــارم اهلل تعـــاىل :فعـــن
ِ
ـــران:
ر َص
اإلمـــام عـــي ( )Qأنّـــه
َّ
قال(:الصـــ ُ
ِ
صــر عن ــدَ ا ُملصيب ـ ِ
،وأحســ ُن م ــن
ـة َح َســ ٌن َج ٌيل
َ
َ
َ ٌ
َّ
َ
وجـــل
ـــز
ـــر َم اهلل ُ َع َّ
ذلـــك َّ
ر عنـــدَ مـــا َح َّ
الصـــ ُ
ع َل َ
يـــك) بحـــار األنـــوار ،العالمـــة املجلـــي :ج ،71ص.95
ِ
ـاص اهللِ ِف
وعن ــه  Qأ ّن ــه قـــال( :ا َّت ُق ــوا َم َع ـ َ
ـــاهدَ هـــو ْ ِ
ال َلـــو ِ
الش ِ
اتَ ،فـــإِ َّن َّ
ـــم) وســـائل
َْ َ
الاك ُ
ُ َ َ
الشـــيعة ،احلـــر العامـــي :ج ،7ص.239

9ـ العـــدل :عـــن اإلمـــام أيب عبـــد اهلل
أقـــر ُب
الصـــادق ( )Qأنّـــه قـــال( :ثالثـــ ٌة ُهـــم َ
ِ
ِ
اخلَ ِ
فـــر َغ
لـــق َإل اهلل ِ َيـــو َم القيا َمـــة حتّـــى َي ُ
(الن ــاس) ِم ــن ِ
احلس ـ ِ
در ُت ـ ُه
ـابُ :
ُ
رج ـ ٌـل مل تَدَ ْع ـ ُه ُق َ
ِ
يف ح ـ ِ
ـت
ـال َغ َضبِ ــه إىل أن َيي ـ َ
ـف ع ــى َم ــن َت ـ َ
ِ
ِ
ـن اثنَ ـ ِ
ـع
،ورج ـ ٌـل َمش ــى ب ـ َ
ـن فل ــم َيم ـ ْـل َم ـ َ
َيدَ يه ُ
ٍ
اآلخ ِ
َ
عـــى َ
َ
ـــر َ
قـــال
،ورج ٌل
بش
أح ِد ِهـــا
ـــعرية ُ
َ
َ
ِ
ـــق فيـــا َلـــ ُه وع َليـــه) اخلصـــال ،الشـــيخ الصـــدوق:
احلَ َّ
ص .81

 -6تغلي ــب العق ــل ع ــى الش ــهوة :ق ــال اهلل
(ز ِّيـــ َن لِلن ِ
ـــب
تعـــاىل يف كتابـــه املجيـــدُ :
َّـــاس ُح ُّ

ِ
الشـــهو ِ
ـــن َوا ْل َقنَاطِ ِ
ـــر
ات ِمـــ َن الن َِّســـاء َوا ْل َبنِ َ
َّ َ َ
ـــب وا ْل ِف َّض ِ
الَ ْي ِ
ـــة َو ْ
ـــر ِة ِمـــ َن َّ
ـــل
الذ َه ِ َ
ا ُْل َقن َط َ
ـك متَا ُع ًا ْلي ـ ِ
ِ ِ
ـو َم ِة َو ْالَ ْن َع ــا ِم َو ْ
ـاة
ََ
ا ُْل َس ـ َّ
الَ ـ ْـرث َٰذل ـ َ َ
الدُّ ْن َيـــا َواهلل ُِعنـــدَ ُه ُح ْســـ ُن ا َْل ِ
ـــآب * ُق ْ
ـــل
ِ ِ
ِ
َأ ُؤ َن ِّب ُئكُـــم بِ َخ ْ ٍ
ـــوا
ُـــم ل َّلذيـــ َن ا َّت َق ْ
ـــر ِّمـــن َٰذلك ْ
ِ
َّـــات َ ْت ِ
ـــري ِمـــن َ ْتتِ َهـــا
ـــم َجن ٌ
عنـــدَ َر ِّ ِب ْ
ِ
ِِ
ـــر ٌة
ـــار َخالديـــ َن ف َيهـــا َو َأ ْز َو ٌ
ـــم ُم َط َّه َ
اج ُّ
ْالَ ْنَ ُ
ِ
ِ
ِ
ـــو ٌ
ـــر بِا ْلع َبـــاد) آل
َو ِر ْض َ
ان ِّمـــ َن اهللِ َواهللُ َبص ٌ
عمـــران )15 -14( :وعـــن رســـول اهلل ( )Oأنّـــه
ِ
ِ
حـــاض ًة
ـــه َو ًة
َـــر َك َش ْ
قـــالُ ( :طوبـــى َلـــ ْن ت َ
ٍ
ـر ُه ) ثــواب األعامل،الشــيخ الصــدوق :ص.177
َملوعــود َل ْ َيـ َ
 -7التواض ــع :فع ــن النّب ــي (« :)Oاِ َّن أح َّبك ــم
اِ َّيل وأقربكـــم منّـــي يـــوم القيامـــة جملســـ ًا،
أحســـنكم ُخلقـــ ًا وأشـــدَّ كم تواضعـــ ًا» جامـــع
أحاديـــث الشـــيعة ،حســـن الربوجـــردي :ج ،13ص.525

12ـ االقتصـــاد يف املـــأكل واملـــرب
ونحومهـــا :قـــال اهلل تعـــاىل يف كتابـــه الكريـــم:
ِ
اش ُبـــوا َو َل ت ْ ِ
ـــب
ُس ُفـــوا إِنَّـــ ُه َل ُي ُّ
َ
(و ُك ُلـــوا َو ْ َ
ِ
ا ُْل ْ ِ
ـــن) األعـــراف.31 :
سف َ
 -8إنصـــاف النّـــاس ولـــو مـــن النّفـــس:
واس ــى
فع ــن رس ــول اهلل ( )Oأ ّن ــه ق ــالَ ( :م ــن َ
َفس ـ ِ
ـف النّ ــاس ِم ــن ن ِ
ـه،
ـر ِم ــن مالِ ِه
،وأنص ـ َ
َ
َ
ال َفق ـ َ
ِ
َفذلِ َ
ن ح ّقـــ ًا) مســـتدرك ســـفينة البحـــار ،عـــي
ـــك ا ُملؤمـــ ُ
النـــازي :ج ،1ص.140

 -9اشـــتغال اإلنســـان بعيبـــه عـــن عيـــوب
النّـــاس :فعـــن النّبـــي (ُ ( :)Oطوبـــى َلِـــ ْن
ـــل ـ َعـــن َخـــو ِ
ـــز َو َج َّ
ف
ـــو ُ
ف اللِّ ـ َع َّ
ْ
ْ
َشـــ َغ َل ُه َخ ْ
ـاسُ ،طوب ــى َلِــ ْن َمنَ َعــ ُه َع ْي ُبــ ُه َعــ ْن ُع ُي ـ ِ
النَّ ـ ِ
ـوب
ـــن) الـــكايف ،الشـــيخ الكلينـــي :ج ،8ص.169
ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
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القوارير

املرأة واجلانب العبادي
ـت ا ْل ِجـ َّن َو ْ ِ
نـس إِ َّل
(و َمـا َخ َل ْق ُ
ال َ
قـال تعالـىَ :
ِ
ِ
ل َي ْع ُبـدُ ون) الذاريـات.56 :
لقد يسـر اللـه العبادات على العبـاد ،فال تكليف
علـى غير المسـتطيع ،قـال تعالـىَ :
ـف ال َّل ُه
(ل ُي َك ِّل ُ
َن ْف ًسـا إِ َّل ُو ْسـ َع َها) البقـرة .285 :وذلـك حتـى يمارس
اإلنسـان حياته بصـورة متوازنـة،وال يعتـذر بمنافاة
العبـادات مـع متطلبات العيـش الرغيد.
والعبـادة فـرض علـى المـرأة والرجل مـن بني
آدم ،فينبغـي للمـرأة أن تراعـي هـذا الخلـق المتقن
وحـق المنعـم القديـر في ذلـك ،فتكون صالحــة،
سواء كانت بنتــ ًا ،أم زوجــ ًة ،أو أ ّمــ ًا ،تعي مفاهيم
دينــها ،وتؤمــن بهـا إيمان ًا عميقــ ًا كيـف ال؟ ،فإن
الحيـاة في نظـر المـرأة المسلمـة الراشـدة ال تتع ًلق
باألشـياء المألوفــة مـن قضــاء الوقــت بأعمــال
البيت واألسـرة اليوميــة ،بل هناك رســالة أبعد من
هذا بكثير ،تقع عــلى كـل مؤمــن مسؤولية العمل
بهـا وإيصالهـا إلـى اآلخرين ،وهذا يشـمل النسـاء
كما يشـمل الرجـال كل بحسـب إمكاناتـه وقدراته
بـل وإيمانه.
تستطيــع المــرأة المسلمـة أن تكــون في حال
مستمرة ،وهــي تقــوم بأعمالــها كلـها في
عبــادة
ّ
بيتهـا ،مادامــت علـى يقيـن أنــها مسـؤولة عـن
رسـالة عليهـا أداؤهـا في الحيــاة ،كــما أراد اللــه
تبــر والديــها،
لــها أن تكــون .فهـي عابدة عندما ّ
وحيـن تحســن عشـرة زوجــها ،وأثنـاء عنايتهـا
بأوالدهــا ،وعنـد قيامهـا بأعبـاء منزلهـا ،وصلـة
16
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أرحامــها ..الخ ،ومادامــت تفعــل ذلــك منسوب ًا
ألمــر اللــه ،فإنهـا فـي عبادة.
وقـد انتبهت كثير من النسـاء إلى هذه المسـألة،
فكانـت تبني فـي أسـرتها القيـم والمبـادئ النبيلة،
بالـدوام علـى نـوع وكيفيـة العبـادة ،بـل انعكـس
ذلـك عنـد البعـض علـى ثقافـة وأخلاق األزواج
وعباداتهـم عندمـا وجـدوا اإليمـان والعـزم عنـد
نسـائهم فـي مسـألة العبادة.
الـذي نريد أن نقولـه في هذه السـطور أن الكثير
من النسـاء تركـز على أعمـال المنزل مـن التنظيف
والطبـخ والعنايـة باألطفـال واألثاث يضـاف إليها
هـذه األيـام متابعـة التلفـاز وتجعـل ذلـك ضمـن
أولويـات واجباتهـا ،بـل تقدمهـا علـى عباداتهـا،
فتؤخـر صالتهـا ودعاءهـا النشـغالها بتلـك
األعمـال ،وهـذه الحالـة تسـبب ركون ًاللدنيـا أكثـر
ممـا يجـب ،بالتالـي تعتاد علـى التهـاون بعباداتها،
ممـا يؤثـر علـى الجانـب الروحـي لها وألسـرتها،
فـي حيـن ّ
أن أوقـات ومـدة العبادات وشـروطها ال
تؤثـر علـى األعمـال المنزليـة ،كل ما هـو مطلوب
شـيء مـن تنظيـم الوقت ،فاإلنسـان مكــون مــن
جســم وروح ،وكــليهما لــه حـق األداء علــى
المــرء ،والمـرأة إذا مارسـت هـذا التنظيـم فإنهـا
تشـعر باالسـتقرار والراحـة النفسـية بإنجـاز جميع
مهامهـا المنزلية مـع المحافظة علـى تكاليفها تجاه
دينهـا وعالقتهـا بالخالـق الكريـم جـل وعلا.

طب وتكنولوجيا

اخرتاع روسي لتجنب حوادث السري حال تعرض السائق ملشكلة صحية طارئة

أنشــأ العلــاء الــروس خدمــة خاصــة عــى شــكل جهــاز يتــم تثبيتــه داخــل الســيارة يمكنــه إيقافهــا
وطلــب االســتغاثة يف حــال تســجيله أي مشــاكل صحيــة طارئــة لــدى ســائقها.
وقــال املكتــب الصحفــي ملخرتعــي التكنولوجيــا الوطنيــة الروســية :مــن املمكــن أن تظهــر يف روســيا
بحلــول عــام  2022خدمــة خاصــة لرصــد صحــة الســائقني أثنــاء قيادهتــم الســيارات مــن خــال
تثبيــت جهــاز هــذه اخلدمــة داخــل الســيارات .وتــم اخرتاعهــا مــن قبــل العلــاء الــروس بالتعــاون
مــع رشكــة أجنبيــة تقــوم برســم اخلرائــط عاليــة الدقــة .وسيســمح هــذا اجلهــاز بقيــاس نبــض قلــب
الســائق ،وكذلــك رسعــة حركــة الســيارة يف كل االجتاهــات ..ويمكنــه أيضــا رصــد االختــاف بــن
النشــاط الطبيعــي لإلنســان وســقوطه املفاجــئ أو فقدانــه الوعــي.
ويــرى املخرتعــون أن هــذا النظــام ســيكون حيويــا للغايــة بالنســبة للســائقني املســنني .وتــدل تقييــات
هــذه املبــادرة عــى أن نســبة الســائقني الذيــن يتجــاوز عمرهــم  75عامــا كانــت يف روســيا تبلــغ عــام
 2012نحــو  %6مــن جممــوع عــدد الســائقني ،وأن هــذا املــؤرش ســيزداد إىل  %10بحلــول عــام .2050
وأضــاف خمرتعــو اخلدمــة :ســيضم هــذا النظــام عــدد ًا مــن أجهــزة االستشــعار احلساســة للغايــة
ســتتابع احلالــة الصحيــة للســائق .ومــن املمكــن أن يتصــل هــذا النظــام باهلاتــف املحمــول .وســيكون
مــن املمكــن رشاء هــذا النظــام لــدى جتــار األجهــزة اإلضافيــة للســيارات.
وأشــار املصــدر أيضــا إىل احتــال توحيــد هــذه اخلدمــة مــع منظومــة حتديــد املواقــع غلونــاس
الروســية للــرد الرسيــع ،األمــر الــذي سيســمح بطلــب االســتغاثة برسعــة ،كــا يمكــن ربــط هــذا
اجلهــاز بأنظمــة قيــادة الســيارة ،لكــي تســتطيع التوقــف بنفســها وتشــغيل أجهــزة اإلنــذار عنــد رصــد
اجلهــاز مشــاكل يف صحــة الســائق.
املصدر :موقع نوفوستي
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مساحة ود

ِ
ِ
.صـــدْ ُر
ـــر ُع َّأو ُل مـــا ُتنْتجـــ ُه النا َق ُة َ
ـــن ُ
م َ
الح َّمى.ال َف َ
ٍ
ِّ
شـــيء وغ َُّرتُـــ ُه َّأو ُل ُه.فاتِ َحـــ ُة الكِتـــاب َّأو ُلـــ ُه.
كل
أو ِ
اخ ِر األشياء
َ
األَهــزَع آخ ــر الس ــهام ال ــذي يب َق ــى ف ــي الكِنَا َن ـ ِ
ـة.
َْ
ْ ُ
ُ ِّ

َأوائِ َل األشياء

ـــق أو ُل ال َّلي ِل.ا ْلوس ِ
ـــح َّأو ُل الن ِ
ـــم ُّي َّأو ُل
َّهار.الغ ََس ُ َّ
الص ْب ُ
ُّ
َ ْ
ْ
ـار ُض أو ُل النَّب ـ ِ
طر.ال َب ـ ِ
الم ِ
ـت.
ْ
َّ
َ

ـــاع َّأو ُل الـــز َْر ِع وال ِّل َب ُ
ـــأ َّأو ُل ال َّل ِ
ـــاف َّأو ُل
.الس
ُ
ال ُّل َع ُ
بن ُّ
الع ِص ِير.الباكُـــور ُة أو ُل ال َفاكِهـــة ،البِكْـــر أو ُل ا ْلو َل ِ
ـــد،
َ
ُ َّ َ
َ َّ
َ
َ
ِ
الج ْي ـ ِ
ـش ،الن َّه ـ ُ
ـل َّأو ُل ُ
ـو ُة
الش ـ ْـرب ،الن َّْش ـ َ
ال َّطلي َعــ ُة َّأو ُل َ

الشـــ ْي ِ
الو ْخ ُ
ـــط َّأو ُل َّ
ـــاس َّأو ُل
ب ،النُّ َع ُ
الســـك ِْرَ ،
َّأو ُل ُّ
ِ
ـــر وهـــي مـــن َق ِ
ـــر ُة َّأو ُل األَ ْم ِ
ـــول اللـــه
َّـــومَ ،
الن ْ
َ
الحاف َ
ِ
وجـــل َ ( :أإِنَّـــا َلمـــردود َ ِ
َّ
ـــر ِة } َاي
عـــ َّز
َ ْ ُ ُ
ون فـــي ا ْل َحاف َ

فـــي َّأو ُل ِ
ِ
المثـــل  :النَّ ْقـــدُ عنـــد
أمرنا.ويقـــال فـــي
مة.ال َفـــر ُط أو ُل الـــور ِ
الحافِـــر ِة.أي عنـــدَ أو ُل كَلِ ٍ
اد.
َ َّ
َّ
َ
ُّ
َ
احدَ تُه ــا ُز ْل َف ــة الزَّفي ــر أو ُل ص ــو ِ
ـل و ِ
ال ُّز َل ـ ُ
ت
َ
ُ َّ َ ْ
ـف ال َّل ْي ـ ِ َ
ِ
ِ
الح َم ِ
والش ِ
ـــار َ
ـــر
ـــر ُه النُّ ْق َبـــ ُة َّأو ُل مـــا َي ْظ َه ُ
ـــه ُيق آخ ُ
ب ِ
الع ْل َقـــ ُة َّأو ُل َث ِ
آلجـــر ِ
ـــوب ُيتَّخَ ُ
بـــي ا
مـــن
ـــذ َّ
للص ِّ
َ
ِ ِ
ِ
الس ــتِ ْه ُ
ـي َّأو ُل
الل َّأو ُل ص َي ــاحِ المول ــود إذا ُولدً .الع ْق ـ ُ
ْ
ـط أو ُل م ــا ي ْظه ــر ِم ــن م ـ ِ
ِِ
ـاء
َ َ ُ ْ
م ــا َيخْ ـ ُـر ُج م ــن َب ْطنه.النَّ َب ـ ُ َّ
ِ
ِ
البئ ِ
ـــيس َّأو ُل مـــا َي ْا ُخ ُ
ـــذ
والرس ُ
.الـــر ُّس َّ
ْـــر إذا ُحف َر ْت َّ
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ـل ا ّلتِ ــي تَج ــيء ف ــي أو ِ
ت آخ ـ ُـر الخَ ي ـ ِ
اخ ــر
الســ َّك ْي ُ
َ
ُّ
ُ
آخـــر ُظ ْلم ِ
ـــش ِ
ِ
ـــة ال َّل ِ
ـــس وا ْل َغ َب ُ
يـــل.
الح ْل َبة.ال َغ َل ُ
َ
ُ َ
ـول ِ
ِ
ِ
الر ُج ِل.الك ُّيـ ُ
اخـ ُـر
ال ُّزك َْم ـ ُة وال ُع ْج ـ َز ُة آخــر َو َلــد َّ
ٍ ِ
ِ
الص ِّ
.البر ُاء
ـــن ك ُِّل َش ْ
ـــر َل ْي َلـــة م ْ
َّ
ـــه ٍر َ
ف.ال َف ْلتَـــ ُة آخ ُ
اخـــر القائِ ِ
ـــهر.الغَائِر ُة ِ
آخـــر َلي َل ٍ
ِ
الش ِ
مـــن َّ
لـــة.
ـــة
َ
ُ
ُ ْ
آخ ــر األم ِر.س ــا َق ُة العس ـك َِر ِ
الخاتِم ـ ُة ِ
آخ ُر ُهُ .ع ْج َم ـ ُة
َ ْ
ُ ْ َ
َ
الر ْمـــل آخـــره.
َ

بعض عوارض أ ْل ِسن َِة ال َع َر ِ
ب

ـــر ُض فـــي ُلغ ِ
الك َْشك ََشـــ ُة َت ْع ِ
َـــة ت َِميـــم كقولهـــم
ِ
ف ــي ِخ َط ـ ِ
ـاء بِ ـ ِ
ـش ؟
ـاب المؤ َّن ــث  :م ــا ال ــذي َج ـ َ
ون  :بِـ ِ
ـل َر ُّب ـ ِ
ـك َو َق ـ َـر َأ َب ْع ُض ُه ــم َ :ق ــدْ َج َع ـ َ
ـش
ُي ِري ــدُ َ
ـل رب ـ ِ
ِ ِ
ـش َس ـ ِ
ت َْح َت ـ ِ
ـك
ـر ّي ًا لقول ــه تعال ــى َ ( :ق ــدْ َج َع ـ َ َ ُّ
ِ
تَحت ِ
ـــر ّي ًا)ا ْل َعنْ َعنَ ُة ت ِ
َـــك َس ِ
لغـــة ت َِميـــم
َعـــر ُض فـــي
ْ
ِ
ِ
ِ
هـــم :
يـــن م َ
وهـــي إبدا ُلهـــم ال َع َ
الهمـــزَة َك َق ْول ْ
ـــن ْ
اهـــب أي  :أن َ ِ
َّـــك َذ ِ
َظنَنْـــت َعن َ
ـــب
َّـــك َذاه ٌ
ِ
ِ ِ
ال ُّط ْم ُطمان َّيــ ُة ت ْع ـ ِ
ـم :
ـر ُض ف ــي ُلغ ــة ح ْم َي ــر َك َقول ِه ـ ْ
ـو ُاء
ـو ُاء ُيري ــدُ َ
ـاب َ
اله ـ َ
ون َ :ط ـ َ
ـاب ْام َه ـ َ
َط ـ َ
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