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ــات  ــة يف املجتمع ــة مهّم ــم مكان ــّل التعلي حيت
املتطــّورة، ألنــه الســبيل نحــو ازدهارهــا، فالتعليــم 
يفتــح اآلفــاق العلميــة، ويوســع الفكــر لــدى 
ــم  ــم ألّن مرحلته ــباب منه ــيام الش ــم، ال س املتعل
تعتنــق األفــكار، وجتــذب كل جديــد إجيــايب تتبنّــاه 

ــًا. ــلبي أيض ــام الس ورب
يســاعد التعليــم عــى النمــو العقــي والنفــي 
ــى  ــدرة ع ــم الق ــر يمنحه ــذا أم ــن، وه للمتعّلم
يف  ســيواجهوهنا  التــي  التحّديــات  مواجهــة 
حياهتــم، والقابليــة عــى متييــز الصحيــح مــن 
ــة، وال  ــة والفطن ــلوكه للحكم ــع س ــره، فيخض غ
ــذه  ــّى هب ــه أن يتحل ــى البن ــك أّن كل أب يتمنّ ش
ــم،  ــق التعلي ــن طري ــب ع ــي تكتس ــات الت الصف
فاملســألة ليســت مســألة نجــاح أو رســوب يف 
ــاح  ــألة نج ــي مس ــا ه ــدر م ــب، بق ــة فحس الدراس

أو رســوب يف احليــاة.
قــد جــاء القــرآن بثــورة ضــّد اجلهــل والتخّلف 
ــم  ــن عل ــام دي ــام، فاإلس ــت الظ ــون حت والرك
ــدأ  ــرد نحــو النجــاح تب ــّدم أّي ف ــور، كــام أّن تق ون
ــب  ــال: )طل ــول اهلل )O( ق ــن رس ــم، فع بالتعلي

ــي: ج 1، ص 36. ــكايف للكلين ــة( ال ــم فريض العل
ــن  ــة م ــة والرتبوي ــة  التعليمي ــو العملي وال ختل
ــا بــن  ــي تقــف حائ وجــود بعــض املعّوقــات الت
ــب  ــة طل ــتهم ومواصل ــّدم يف دراس ــاء والتق األبن
ــوف  ــاء يف الوق ــأيت دور اآلب ــا ي ــا هن ــم، وه العل

عــى تلــك املعوقــات ومعاجلتهــا، فليــس واجــب 
ــده  ــكن لول ــرب واملس ــأكل وامل ــر امل ــد توف الوال
ــر  ــه توف ــب علي ــل جي ــد، ب ــذا احل ــد ه ــف عن ويق
ــد  ــتمرار يف مقاع ــبة لاس ــروف املناس ــة الظ وهتيئ
ــارًة باملغريــات  الدراســة وطلــب العلــم، وَيِعــده ت
إن نجــح يف دراســته، وربــام يتوّعــده بحرمانــه مــن 
بعــض األمــور تــارة أخــرى إن رســب يف دراســته 
أو تراجــع فيهــا القهقــرى، وال يتعــّن القيــام هبــذا 
الــدور عــى اآلبــاء، بــل هــو منــاط بالوالديــن معــًا 
ــات  ــه األمه ــد تقــوم ب ــو األرسي، فق ــب اجل بحس
كذلــك، فعــى أوليــاء األمــور مــن اآلبــاء وغرهــم 
ــة  ــى مواصل ــم ع ــت وصايته ــم حت ــن ه ــّث َم ح
التعليــم واحلــرص عليــه، وجيــب أن يكــون بالرفــق 
واللــن، ألن رفــق الوالــد بولــده يف حتبيــب طلــب 
ــه، وال  ــال علي ــه يف اإلقب ــى ل ــون أدع ــم يك العل
يتخــذ اآلبــاء مــن عــدم نيــل اخلرجيــن وأصحــاب 
الشــهادات العليــا عــى وظيفــة أو مركــز مرموق يف 
املجتمــع عــذرًا النعــدام جــدوى التعليــم وهدفــه، 
ــن  ــو التعي ــه ه ــم وغايت ــن التعلي ــدف م وكأن اهل
والكســب املــادي فقــط، وهــو وإن كان هــذا مطلبًا 
مباحــًا ال شــائبة فيــه لكــن ليــس جــل الغايــة منــه 
ــال  ــّل، ق ــمى وأج ــات أس ــد غاي ــل توج ــك، ب ذل
ــَن امْلــاِل،  أمــر املؤمنــن )Q( )اْلِعْلــُم َخــْرٌ مِّ
ــُرُس امْلــاَل( األمايل،الشــيخ  اْلِعْلــُم حَيُْرُســَك، َو اْنــَت حَتْ

املفيــد: ج1، ص248.

التعليم واهلدف األمسى:

قضية ورأي
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َشباُبَك َرْأُس َمالَِك

من أين نبدأ مع يوم اخلامس عر من شهر شعبان وفيه كان اللقاء والفراق، أتفرح القلوب 
بالوالدة؟ أم تصارع اهلموم بغياب اإلمامة؟ ففي سنة )255 هــ( تزّينت السامء باسم وليها، 
الفداء(، ويف  له  املنتظر )أرواحنا  بقّية اهلل اإلمام احلجة  بنور رهبا، فقد ولد  وأرشقت األرض 
اليوم نفسه سنة )329 هــ( قىض اهلل تعاىل بغيبته الكربى بعد وفاة آخر سفرائه عي بن حممد 

السمري )رضوان اهلل عليه( فدخل املؤمنون يف عهد جديد للباء.
للفرح  القلوب واحدة  نبضات  فتنقسم  الفراق،  اللقاء وذكرى  اليوم جتتمع ذكرى  يف هذا 
وواحدة للهم، وتفرتق دموع العيون فواحدة للوجود املبارك وأخرى للهجران والبعد، وتنتر 

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

عيد يئن من اجلراح ومأتم * فيه الضحايا والثواكل تبسُم
عيد تّضج بالدماء ومأتم * بعاه زغردت الُضبا واألسهُم

ففي كل ذكرى متر عى الكون يف هذا اليوم حيتفل املؤمنون املنتظرون وجيسدون األمرين عن 
االنتظار،  املقّدس، وحسن  البهية، والظهور  للطلعة  الشوق واللهفة  الداء والتعبر عن  طريق 
ة  جيسدون ذلك كل يوم حيث تصدح احلناجر الواهلة متّضعة إىل اهلل :  اللهّم ُكن لولّيك احلُجَّ
بن احلََسن َصلواُتَك َعليه َوَعى آبائه، يف هذه الّساعة ويف ُكّل َساَعة، َولّيًا َوَحافِظًا َوقاِئدًا َو نارصًا 

وَدليًا َو َعينا، َحّتى ُتسِكنَه أرَضك َطوعًا َومُتَتَِعه فيها َطِويًا. 

15 شعبان

قطاف

دروس يف األخالق



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

َشباُبَك َرْأُس َمالَِك

قراءة في كتاب

املعروف  فيض  أكرب  عي  اهلل  آية  املرحوم  هو  الكتاب  هذا  مؤلف 
بـ )مشكيني( ولد يف عام )1921( يف إحدى القرى التابعة ملدينة 

)مشكن شهر( من أرسة دينية.
والده  مع  األرشف  النجف  مدينة  يف  )مشكيني(  اهلل  آية  درس 
الدينية،  العلوم  حتصيل  وتابع  إيران  إىل  عاد  ثّم  األولية،  العلوم 
مدينة  إىل  )مشكيني(  اهلل  آية  رحل  منه  وبوصية  والده  وفاة  وبعد 
به  استقر  ثم  والعربية،  الدينية  العلوم  حتصيل  ملواصلة  )اردبيل( 

احلال يف مدينة قم املقدسة.
اصطاح  منها:  اإلسامية  العلوم  خمتلف  يف  قّيمة  كتب  للمؤلف 
األصول ، ومصطلحات  الفقه،  والزواج فـي اإلسام ، والـمـنافع 

 العامة ، وغرها.
كتاب )دروس يف األخاق(

ومخسن  اثنن  عى  مقّسمة  صفحة،   )273( يف  الكتاب  يقع 
يتحّدث  عنوانه  من  وهو  أمور،  ثامنية  يف  مقدمة  تسبقها  درسًا، 
يف  فبدأ  نفسه،  اإلنسان  يف  وزرعها  بذرها  وكيفية  األخاق  عن 
الدرس األول ببيان ما يدل عى صاح القلب وفساده، ويف النية 
وتأثرها وثواهبا، ويف حسن الظن باهلل تعاىل، ثم الشكر، والصرب، 
والرضا، والتوكل، وكيف أن احلسنات يذهبن السيئات، والكام 
الثاين  الدرس  يف  ختمها  حتى  وغرها،  والصمت،  والسكوت 

واخلمسن يف قسوة القلب.
)فإن  ص121:  السيئات  بعد  احلسنات  قسم  يف  املؤلف  كتب  ومما 
إتيان اإلنسان بحسنة بعد كل سيئة ألجل تكفرها وتطهر النفس 
عن الرجز احلاصل منها كاشف عن حالة يقظة للنفس وصاحها، 
واملواظبة  فيها،  والقسوة  الغفلة  حالة  حدوث  عن  يمنعها  وهو 
وتزكية  املراقبة  ملكة  تورث  والنزاهة  النظافة  من  النحو  هذا  عى 
النفس، وهي من أفضل امللكات. وقد ورد يف الكتاب العزيز: )إِنَّ 
يَِّئاِت( هود: 114، وأن )َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل  ُيْذِهْبَن السَّ احْلََسنَاِت 

ُل اهللُ َسيَِّئاهِتِْم َحَسنَاٍت( الفرقان: 70.   ِئَك ُيَبدِّ َعَمًا َصاحِلًا َفُأوَلٰ

دروس يف األخالق
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التنمية البشرية

مـــه بالعقـــل  مّيـــز اهلل اإلنســـان وكرَّ
وأمـــره بعـــامرة األرض واســـتخراج كنوزهـــا، 
ـــذا  ـــه، ل ـــام ُيرضي ـــه وب ـــتخدامها يف طاعت واس
كان مـــن األمهيـــة بمـــكان تنميـــة املواهـــب 
الفكريـــة ليتمكـــن بنـــو اإلنســـان مـــن 

خافـــة األرض عـــى أكمـــل وجـــه. 
ــا  ــي مـ ــن الرقـ ــم مـ ــوا بعقوهلـ وليبلغـ
يمكنهـــم مـــن إنشـــاء األرس واملجتمعـــات 
ـــول  ـــكار أط ـــاة األف ـــانية فحي ـــدول اإلنس وال
ـــات  ـــر م ـــن مفك ـــم م ـــر فك ـــاة الب ـــن حي م
جســـده وُخِلـــدت أفـــكاره لقـــرون بعـــده 
ـــه  ـــمه ولكن ـــزل جس ـــخص ه ـــن ش ـــم م وك

هـــز بقـــوة أفـــكاره عقـــول مـــن حولـــه.
إن تعلـــم مهـــارات التفكـــر وتنميتهـــا 
خيتـــران عـــى اإلنســـان الطـــرق الشـــاقة 
يف  ســـواًء  الكـــربى  الغايـــات  لبلـــوغ 
نطـــاق التنميـــة الشـــخصية واالجتامعيـــة أم 
السياســـية واالقتصاديـــة، وحتديـــدًا يمكـــن 
ـــار  ـــة باختص ـــة الفكري ـــة التنمي ـــص أمهي تلخي

مـــن خـــال النقـــاط األتيـــة:
والقـــراءة  التعلـــم  أمهيـــة  إدراك   -

احليـــاة. يف  املســـتمرة 
احرتام وجهات نظر اآلخرين.  -

الدقة يف فهم وتقييم اآلراء.  -
ـــطيح يف  ـــيط والتس ـــن التبس ـــد ع البع  -

حتليـــل القضايـــا واملشـــكات.
فاملتأمـــل يف هـــذه النقـــاط يســـتخلص 
تعريفـــًا للتفكـــر بأهنـــام جيـــول يف الذهـــن 
لفهـــم وتقييـــم مـــا يـــدرك باحلـــواس قبـــل 

القـــول والفعـــل. 
ــه  ــه وخطابتـ ــان وحديثـ ــل اإلنسـ ففعـ
ــس  ــر وليـ ــاج الفكـ ــن نتـ ــون مـ ــد تكـ قـ
ـــث  ـــارة احلدي ـــك مه ـــن يمتل ـــضورة فيم بال
واخلطابـــة أن حيســـن التفكـــر والتدبـــر 
ــون  ــربة باملضمـ ــح، فالعـ ــس صحيـ والعكـ
وليـــس بكثـــرة العبـــارات املنمقـــة، وال 
األلفـــاظ املعّقـــدة، وإاّل لـــكان حفـــاظ 

ــن.  ــن املفكريـ ــب مـ اخلطـ
ــس  ــادئ وُأسـ ــليم مبـ ــر السـ وللتفكـ
تقيـــه االنحـــراف وتضمـــن لـــه الســـر 

ــا: ــر آمنةمنهـ ــن ُأُطـ ضمـ
العمـــل عـــى جتريـــد التفكـــر مـــن   -
تأثـــر قـــوى النفـــس وغرائزهـــا كالوهـــم 

ــاه. ــال وحـــب اجلـ واخليـ
التخطيـــط طويـــل األمـــد، وعـــدم   -

اســـتعجال النتائـــج والثمـــرات.
وإدراك  الشـــمولية  الرؤيــــــــــة   -
ـــات  ـــض الثنائي ـــرات، ورف ـــات والتأث العاق
ــوم  ــم أو ال( )هجـ ــدي( )نعـ ــي أم ضـ )معـ
-إلـــخ. وصـــواب(  )خطـــأ  دفـــاع(   أم 

تنمية الفكر
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ــة  ــاق النزهيـ ــم واألخـ ــزام بالقيـ - االلتـ
ــس  ــط النفـ ــضاء، وضبـ ــراء والـ يف الـ

ــة. ــروح االنتقاميـ ــن الـ ــد عـ والبعـ
النقـــد املســـتمر للـــذات وقبـــول   -

ــن. ــن اآلخريـ ــد مـ النقـ
إدعــــــــاء  التواضـــع وعـــدم   -
املوضوعيـــة،  عـــن  هـــو  املوضوعيـــة 
ـــر  ـــاود النظ ـــر أن يع ـــى للمفك ـــك أدع فذل

ويصـــل لنتائـــج أثمـــن وأنفـــس.
ــون  ــات يصـ ــر يف األولويـ التفكـ  -
ــن  ــت - مـ ــو الوقـ ــال -أال وهـ رأس املـ

الضيـــاع.
ــر  ــات التفكـ ــارات وتقنيـ ــن مهـ ــا عـ أمـ
ـــر  ـــة لتطوي ـــوات العملي ـــة اخلط ـــي بمثاب فه
ــرء  ــاج املـ ــد حيتـ ــر، وقـ ــاليب التفكـ أسـ
ـــف  ـــب املواق ـــارات بحس ـــذه امله ـــض ه لبع
ــارئ  ــتفيد القـ ــارات يسـ ــة، فاملهـ املختلفـ
ـــى  ـــا. وتتج ـــي هل ـــه اليوم ـــدر تطبيق ـــا بق منه

هـــذه املهـــارات يف العنـــارص األتيـــة:
ـــة  ـــي حماول ـــكات: وه ـــل املش ـــارة ح - مه
ـــات  ـــع املعطي ـــال مج ـــن خ ـــكلة م ـــل مش ح

ـــداف. ـــد األه وحتدي
األولويـــات:  حتديـــد  مهـــارة   -
ترتيـــب  فــــي  صاحبهـــا  وينجـــح 
 األمــــــــــور حســــــــب أهــــميتها.
ـــل  ـــراءات: أي العم ـــق اإلج ـــارة تطبي - مه

ـــة. ـــة عالي ـــام بدق ـــاز امله ـــى إنج ع
ـــة  ـــة الفائق ـــي العناي ـــع: وتعن ـــارة التتاب - مه
ـــياء  ـــرات واألش ـــكار والفق ـــب األف يف ترتي

ـــات. ـــب األولوي بحس
- مهـــارة املرونـــة: وهـــي القـــدرة عـــى 
ــياء بطـــرق خمتلفـــة. وذلـــك  فهـــم األشـ
حيتـــاج إىل الدربـــة واملامرســـة وعـــر 

ــر  ــن التفسـ ــه مـ ــروج بـ ــن للخـ الذهـ
األحـــادي لألشـــياء.

ـــبب  ـــن الس ـــة ب ـــد العاق ـــارة حتدي - مه
ربـــط  مهـــارة  وهـــي  والنتيجـــة: 
األســـباب باملســـببات والنتائـــج. ويف 
ذلـــك مترســـًا عـــى التحليـــل العميـــق 

لألحـــداث.
- مهـــارة تنميـــة املفاهيـــم وتطويرهـــا: 
والوصـــول إليهـــا يكـــون عـــن طريـــق 
ـــن  ـــوم مع ـــة بمفه ـــة املتعلق ـــل األمثل حتلي

إلعطائـــه مســـمًى معـــن.
والبـــد  االستـــــــــنتاج:  مهـــارة   -
الكافيـــة  املعلومـــات  توافـــر  مـــن 
التحليـــــل  ثـــم  ذلـــك  قبــــــــل 
بنـــاء عليهـــا. النتائـــج   واســـتخراج 

املعلومـــات:  تقيـــــــيم  مهـــارة    -
بـــن  التمييـــز  عـــى  وتعتــــــــمد 
 املعلومـــات الــــهامة وغيـــــــــرها.

ويمكـــن القـــول: إن قـــوة األفـــكار 
تكمـــن يف توّفـــر ثاثـــة معايـــر أال 
ــق(  ــة والعمـ ــوح والدقـ ــي )الوضـ وهـ
ـــور  ـــدى األم ـــدت إح ـــرة افتق ـــكل فك ف
ـــول.  ـــبيلها إىل العق ـــد س ـــن جت ـــاث فل الث
ولـــذا كان مـــن الـــضوري باإلضافـــة 
إىل معرفـــة أمهيـــة التنميـــة الفكريـــة، 
مهاراهتـــا،  تطبيـــق  ثـــم  ومبادئهـــا، 
التأكـــد مـــن رســـوخ هـــذه املعايـــر يف 
ـــاب  ـــر كت ـــا. أنظ ـــي ندركه ـــرة الت ـــا الفك ثناي

تدريـــس مهـــارات التفكر-جـــودت ســـعادة.
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ـــٌل ـ  ـــُكلٍّ َفْض ـــبِيِل اهللِ ـ َولِ ـــْم يِف َس ـــْت َأْيِدهيِ َع ُقطِّ
ـــْم،  ـــَل بَِواِحِدِه ـــا ُفِع ـــا َم ـــَل بَِواِحِدَن ـــى إَِذا  ُفِع َحتَّ
ــْنِ (   ــِة َوُذو اجْلَنَاَحـ ــاُر يِف اجْلَنَـّ يَّـ ــَل:  )  الطَّ ِقيـ
َوَلـــْوالَ َمـــا هَنَـــى اهللُ  عنـــه ِمـــْن َتْزِكَيـــِة امْلَـــْرِء 
َنْفَســـُه، َلَذَكـــَر َذاِكـــٌر َفَضاِئـــَل مَجَّـــًة، َتْعِرُفَهـــا 
ـــاِمِعَن.  ـــا  آَذاُن السَّ َه ـــَن، َوالَ مَتُجُّ ـــوُب امْلُْؤِمنِ ُقُل
ــا  ـ ــُة َفإِنَّ ِميَّـ ــِه الرَّ ــْت بِـ ــْن َماَلـ ــَك َمـ ــَدْع َعنْـ َفـ

ـــا ـــُع َلنَ ـــُد َصنَاِئ ـــاُس َبْعـــ ـــا، َوالنَّ نَ ـــُع َربِّ َصنَاِئ
 )Q( ـــن ـــر املؤمن ـــر أم ـــالة يذك ـــذه الرس )يف ه
حقيقـــة مهمـــة ختـــص فضـــل أهـــل البيـــت 
ـــهيدهم  ـــي أن ش ـــاس، وه ـــائر الن ـــى س )K( ع
ـــه  ـــت يدي ـــن قطع ـــهداء، وم ـــيد الش ـــمى س يس
ــع  ــن، مـ ــار ذو اجلناحـ ــمي الطيـ ــم سـ منهـ
ــر يف  ــداه كثـ ــت يـ ــهد وقطعـ ــن استشـ أن مـ

التأريـــخ اإلســـامي.
كأنـــه )Q( يعلـــل ذلـــك ويقـــول: )َفإِنَّـــا 
ــاُس َبْعـــُد َصنَاِئـــُع َلنَـــا(  نَـــا، َوالنَـّ َصنَاِئـــُع َربِّ
فـــامذا يعنـــي أمـــر املؤمنـــن )Q( هبـــذه 

احلقيقـــة؟
ـــارة  ـــذه العب ـــان ه ـــي يف بي ـــة املجل ـــر العّام ذك

َفِإنَّا َصَناِئُع َربَِّنا

عقيدتي

املؤمنـــن )Q( كتـــب  أمـــر  نقـــل عـــن 
املراســـات:( بعـــض  يف  معاويـــة   إىل 

ـــَن  ـــاىل ِم ـــبيِل اهللِ َتَع ـــِهُدوا يِف َس ـــًا اْسُتْش أنَّ َقْوم
ـــى  ـــٌل، َحتَّ ـــُكلٍّ َفْض ـــاِر، َولِ ـــَن َواألنَص امْلَُهاِجِري
ـــَهَداِء،  ـــيُِّد الشُّ ـــَل: َس ـــِهيُدَنا ِقي ـــِهَد َش  إَِذا اْسُتْش
ـــُه َرُســـوُل اهللِ )O( بَِســـْبِعَن َتْكبِـــَرًة  وَخصَّ
ــًا  ــَرى َأنَّ َقْومـ ــِه! َأَو الَ َتـ ــِه َعَلْيـ ــد َصَاتِـ  عنـ
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ـــا(  نَ ـــُع َربِّ ـــا َصنَاِئ ـــام )َفإِنَّ ـــه الس ـــه علي أن قول
قـــال: )هـــذا كام مشـــتمل عـــى أرسار عجيبـــة 
مـــن غرائـــب شـــأهنم التـــي تعجـــز عنهـــا 
ـــاره  ـــا إظه ـــا يمكنن ـــى م ـــم ع ـــول ولنتكل العق
ـــن  ـــك م ـــة املل ـــول: صنيع ـــه فنق ـــوض في واخل
ـــاىل:  ـــه تع ـــه قول ـــدره ومن ـــع ق ـــه ويرف يصطنع
ـــك  ـــه: 41، أي اخرتت ـــِي( ط ـــَك لِنَْف )َواْصَطنَْعُت
وأخذتـــك صنيعتـــي لتنـــرف عـــن إراديت 
ــن  ــد مـ ــس ألحـ ــه ليـ ــى أنـ ــي فاملعنـ وحمبتـ
البـــر علينـــا نعمـــة بـــل اهلل تعـــاىل أنعـــم 
ـــاس  ـــطة، والن ـــه واس ـــا وبين ـــس بينن ـــا فلي علين
ـــم  ـــائط بينه ـــن الوس ـــا فنح ـــم صنائعن بأرسه
يريـــد  أن  وبـــن اهلل ســـبحانه. وحيتمـــل 
ــن  ــار مـ ــاس أي املختـ ــض النـ ــاس بعـ بالنـ
ـــوار  ـــار األن ـــدره( بح ـــع ق ـــه ونرف ـــاس نصطنع الن
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 ونقـــل كامـــًا البـــن أيب احلديـــد املعتـــزيل 
ـــا  ـــره م ـــل ظاه ـــام جلي ـــذا مق ـــال: )ه ـــه ق أن
ســـمعت وباطنـــه أهنـــم عبيـــد اهلل والنـــاس 

ــدر.  ــس املصـ ــم( نفـ عبيدهـ
ــظ  ــم: )لفـ ــن ميثـ ــال ابـ ــًا: قـ ــال أيضـ  وقـ
ــل  ــن قبيـ ــاز مـ ــن جمـ ــع يف املوضعـ الصنائـ
ـــال  ـــل واحل ـــى القاب ـــول ع ـــم املقب ـــاق اس إط
ـــان إذا  ـــة ف ـــان صنيع ـــال: ف ـــل يق ـــى املح ع
ـــة  ـــة اجلزيل ـــه، والنعم ـــع نعمت ـــه ملوض اختص

التـــي اختصهـــم اهلل هبـــا هـــي نعمـــة الرســـالة 
ومـــا يســـتلزمه مـــن الـــرف والفضـــل حتـــى 
كأن النـــاس عياالهتـــم فيهـــا( نفـــس املصـــدر.

ــام  ــن اإلمـ ــة عـ ــذه احلقيقـ ــاءت هـ ــد جـ وقـ
ـــيعة  ـــه إىل الش ـــاب ل ـــر )( يف كت ـــة املنتظ احلج

ــم،  ــن الرحيـ ــم اهلل الرمحـ ــال )Q(: )بسـ قـ
ــا اهلل وإياكـــم مـــن الفتـــن، ووهـــب  عافانـ
ـــم  ـــا وإّياك ـــن، وأجارن ـــم روح اليق ـــا ولك لن
ـــاب  ـــي إيّل ارتي ـــه ُاهن ـــب. إّن ـــوء املنقل ـــن س م

مجاعـــة منكـــم يف الديـــن، ومـــا دخلهـــم مـــن 
ـــك  ـــا ذل ـــم، فغّمن ـــرة يف والة أمره ـــّك واحل الش
لكـــم ال لنـــا، وســـاءنا فيكـــم الفينـــا، ألّن اهلل 
ـــا  ـــّق معن ـــره، واحل ـــا إىل غ ـــة بن ـــا فاق ـــا، ف معن
ـــع  ـــن صنائ ـــا، ونح ـــد عنّ ـــن قع ـــنا م ـــن يوحش فل
ـــة  ـــوار، العام ـــار األن ـــا( بح ـــد صنائعن ـــق بع ـــا، واخلل رّبن

املجلـــي: ج53، ص178.        

املـــراد مـــن الروايـــة الريفـــة إمجـــاالَ: أّن 
ـــم  ـــاىل عليه ـــم اهلل تع ـــد أنع ـــن )K( ق املعصوم
نعمـــة الوجـــود مـــن غـــر واســـطة بينـــه 
وبينهـــم، فهـــم )K( صنائـــع اهلل تعـــاىل، بينـــام 
ـــى  ـــود ع ـــة الوج ـــه( نعم ـــّل جال ـــم )ج ـــد أنع ق
ســـائر خلقـــه بواســـطة األئّمـــة )K( فاخللـــق 
ـــى كل  ـــذا املعن ـــمل ه ـــًا يش ـــم، وأيض ـــع هل صنائ

نعمـــة اســـبغها اهلل تعـــاىل عـــى العبـــاد.
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)قـال قائل منهـم إين َكاَن يِل َقِريـٌن َيُقوُل أِئنََّك 
ِقـَن أِئـَذا ِمْتنَـا َوُكنَّا ُتَراًبـا َوِعَظاًمـا أِئنَّا  مَلِـْن امْلَُصدِّ
َلَع َفـَرآُه يِف  ِلُعـوَن َفاطَّ طَّ مَلَِدينُـوَن َقـاَل َهـْل أنُتـم مُّ
ِديـِن َوَلْواَل  َسـَواء اجْلَِحيـِم َقاَل َتـاهلل إِْن ِكـدتَّ َلرُتْ
يَن(. الصافـات: 57-51 نِْعَمـُة َريبِّ َلُكنـُت ِمـَن امْلُْحَضِ
تتحـدث اآليـة الكريمـة عـن رجـل مؤمـن 
لـكل  كان  صديقـان  مهـا  ـ  صاحبـه  ـ  وقرينـه 
ممـن  أحدمهـا  وكان  كبـرة  ثـروة  منهـام  واحـد 
ينفـق يف سـبيل اهلل، وأمـا اآلخـر فلم يكـن يؤمن 
باآلخـرة، فـكان ال ينفـق مـن مالـِه شـيئًا، وبعـد 
مـّدة أصيـب صاحـب الصدقـات بالفقر فــأخذ 
صديقـه املنكر للمعاد يسـخر منه، هـذا يف الدنيا، 
واللقـاء الثـاين بينهـام 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 
الطيبـن الذين جيالسـوهنم، وفجأة خطـر يف ذهن 
أحدهم أمـر، فالتفت إىِل أصحابـه قائاً: لقد كان 
يل صديـق يف الدنيـا، وإنـه انحـرف عـن الطريـق 
الصحيـح، وصار منكـرًا ليوم البعـث، وكان دائاًم 
يقـول يل: هـل أننـا إذا متنـا وكنـا ترابـًا وعظامـًا 

نحيـا مرًة أخـرى، لننسـاق إىِل احلسـاب، واجلزاء 
عـى مـا اقرتفناه مـن أعـامل؟ 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 إىِل جهنـم، ويرى 
َلَع َفَرآُه يِف َسـَواء  فجأة صديقه وسـط جهنـم )َفاطَّ
اجْلَِحيـِم(، فيخاطبـه قائًا: أقسـم بـاهلل لقد كدت 
َأن هتلكنـي وتسـقطني فيـام سـقطت فيـه. لقـد 
أوشـكت أن تؤثـر عى صفـاء قلبي بوساوسـك، 
وَأن تـزج يب يف اخلـط املنحـرف الـذي كنـت فيه، 
فلـوال لطـف اهلل الـذي منعنـي من ذلـك ونعمته 
مـن  اليـوم  لكنـت  ملسـاعديت،  سـارعت  التـي 
املحضيـن للعـذاب الدائـم. ينظر:األمثل يف تفسـر كتاب 

املنـزل: ج18، ص325. اهلل 

الِعربة من القصة:
إّن الصديـق من العوامل املهمة لاسـتقامة 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. 

نحن نقص عليك
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المسلمون في الفلبين

الفلبن هي مجهورّيٌة آسيوّية تقُع يف رشق قارِة آسيا، وتتشّكُل من جمموعة من اجلُزر التي يصُل عددها إىل 
)7107(جزيرة، وحيّدها من الغرب املحيط اهلادي، ومن الشامل حتدها تايوان، وحتّدها فيتنام من جهة الغرب، 
وتعترُب الفلبن من أقدِم اجلُزر التي سكنها الناس؛ إذ تشُر الدراسات التارخيّية أن تاريخ االستيطان البرّي 
فيها يعوُد إىل عِر اإلنسان األول، وبعد أِن اكُتشفْت يف عام )1521(م من قبل ماجان تعّرضْت لاستعامر 

اإلسباين، وعانْت أراضيها من جمموعٍة من احلروب حّتى حصلت عى استقاهلا يف عام )1898(م.
عدد املسلمن يف الفلبن

يف العصور املاضية انتر اإلساُم بن سّكان الفلبن بشكٍل كبر؛ إذ كان أغلُب سكاهنا من املسلمّن، وقد 
وصَل اإلساُم إىل الفلبن عن طريق الرحاِت التجارّية التي كان يقوُم هبا الُتجاُر العرب إىل دوِل رشق آسيا 
فتعرف أهل الفلبن، وتلك الدول عى اإلسام فأسلمْت أعداٌد كبرٌة منهم، وتشُر األبحاث التارخيّية إىل أن 

العديد من ُجزر الفلبن كانت يف املايض عبارًة عن ممالٍك إسامّية.
يف الوقِت احلايل يشكُل املسلمون يف الفلبن نسبة )10% ( من السكان؛ إذ يصُل عدُد املسلمن يف الفلبن إىل 
ما يقارُب مليون نسمة، وتعيُش غالبيتهم يف مناطق )مينداناو(، و)باالوان(، و)مورو(، وبعض املناطق الفلبينية 
 األخرى، وحتتوي املناطق اإلسامّية يف الفلبن عى العديد من املساجد التي يصُل تعدادها إىل أكثِر من )2500 (

مسجد، وأيضًا حتتوي الفلبن عى جمموعٍة من اجلمعّيات، واملراكز اإلسامّية التي يصُل عددها إىل أكثر من 
)120( مركٍز ومجعية. 

من العادات اإلجيابية للشعب الفلبيني
وهذه يشرتك فيها املسلمون مع غرهم وهي:

تقدير احلياة العائلية فستجد الكثر منهم خاصة الذي يعمل خارج بلده يقول لك بأنه يعمل ملساعدة   -1
عائلته أو لدفع تكاليف دراسة أبنائه.

النظافة الشخصية واحلامم اليومي يشء رضوري وتبديل املابس بشكل يومي بل الحظ تعابر وجه   -2
الشخص الفلبيني عندما تقول له حتى ولو مازحًا بأن رائحته كرهية ستاحظ تعابر خجولة.

احرتام كبار السن وستاحظ تكرار كلمة )بو( باللغة الفلبينية التي تستخدم للتعبر عن االحرتام لكبار   -3
السن.

4- إبداء االحرتام للمعتقدات واملقّدسات، فقد حيمل أحدهم تارخيًا طويًا من البطوالت، والتي قد تكون 
بسيطة لكن سروي هذه القصة البطولية مرارًا وتكرارًا.

نافذة على العالم
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ــة التربيـــة اإلســـامية  بعـــد انتهـــاء حصـ
خـــرج أســـتاذي مســـرعًا مـــن الصـــف فهممـــت 
وخففـــت الخطـــى خلفـــه وقبـــل دخولـــه صالـــة 
ـــا  ـــي منادي ـــت صوت ـــين رفع ـــتراحة المدرس اس
ــا  ــرًا يـ ــا خيـ ــي قائـ ــت لـ ــتاذ فألتفـ ــا أسـ يـ

محمـــد؟
ــخصي  ــؤال شـ ــي سـ ــه: راودنـ ــت لـ فقلـ
ـــو  ـــوم وه ـــا الي ـــن موضوعن ـــة ع ـــاء الحص أثن

ــة(. )الصدقـ
ـــا أال  ـــي أثنائه ـــألني ف ـــم تس ـــَم َل ـــال: ولِ فق

ـــتراحتي. ـــت اس ـــه وق ـــرى إن ت
ـــا،  ـــًا م ـــخصي نوع ـــؤال ش ـــه س ـــت: ألن فقل

ـــدرس. ـــت ال ـــن وق ـــتقطعه م ـــم أرد أن أس ول
فقال: تفضل.

 فقلـــت: كثيـــرا مـــا أشـــاهدك تدفـــع الصدقـــة.
ـــا  ـــي؟ فأن ـــف الحظتن ـــن كي ـــم، ولك ـــال: نع ق
حيـــن أتصـــدق أحـــاول أن ال يرانـــي أحـــد، 

ـــرا  ـــت س ـــتحبة إذا دفع ـــة المس ـــك أن الصدق ذل
ـــام  ـــرا أم ـــت جه ـــو دفع ـــا ل ـــل مم ـــت أفض كان
ـــي  ـــي عل ـــك وإمام ـــد كان إمام ـــاس فق ـــن الن أعي
ـــُئ  ـــرِّ ُتْطِف ـــُة السِّ ـــول: )َصَدَق ـــين Q يق ـــن الحس ب

(. الكافـــي للكلينـــي: ج4، ص7. بِّ َغَضـــَب الـــرَّ
فقلت: وهل يعتبر في الصدقة شيء؟

ـــه  ـــة لل ـــد القرب ـــا قص ـــر فيه ـــم، فيعتب ـــال: نع ق
ـــى. تعال

فقلت: وهل لها وقت محدد؟
ـــا،  ـــر به ـــتحب التبكي ـــن يس ـــال: كا، ولك ق
فـــإن التبكيـــر بهـــا يدفـــع شـــر ذلـــك اليـــوم 
ـــإن  ـــك ف ـــل كذل ـــي أول اللي ـــا ف ـــتحب دفعه ويس
ــر الليـــل،  ــع شـ ــل يدفـ ــا فـــي أول الليـ دفعهـ
ــو  ــَرَج أبـ ــس: )َخـ ــن خنيـ ــى بـ ــول معلـ فيقـ
ـــِت  ـــد َرشَّ ـــٍة َق ـــي َليَل ـــام ف ـــه الس ـــه علي َعبُدالّل
ـــُه  ـــاِعَدٍة َفأتَبعُت ـــي س ـــَة َبن ـــُد ُظلَّ ـــَو ُيري ـــماُء َوُه السَّ
ــاَل : ــيٌء َفقـ ــُه َشـ ــَقَط ِمنـ ــد َسـ ــَو َقـ ــإذا ُهـ  َفـ
ــُه  ــاَل : َفأَتيُتـ ــا، قـ ــمَّ ُردَّ َعَلينـ ــه الّلهـ ــِم الّلـ  ِسـ
ـــُت  ـــى ؟ ُقل ـــَت ُمعّل ـــاَل : أن ـــِه َفق ـــلَّمُت َعَلي َفس
: َنَعـــم ُجعلـــُت فِـــداَك، َفقـــاَل لـــي : اَلتِمـــس 
ـــيَّ  ـــُه إَل ـــيٍء َفادَفع ـــن َش ـــدَت ِم ـــا َوَج ـــِدَك َفم بَِي
ـــُع  ـــُت أدَف ـــٍر، َفَجعل ـــٍز ُمنَتثِ ـــا بُِخب ـــإذا أن ـــاَل : َف ق
إَليـــِه مـــا َوَجـــدُت، َفـــإذا أنـــا بِِجـــراٍب ِمـــن 
ـــَك ؟  ـــُه َعن ـــداَك أحِمل ـــُت فِ ـــُتُ : ُجعل ـــٍز َفُقل ُخب

الصدقة:
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ـــِض  ـــن ام ـــَك َولِك ـــِه ِمن ـــى بِ ـــا أول ـــاَل : ال أن َفق
ـــإذا  ـــاِعَدٍة َف ـــي س ـــَة َبن ـــا ُظلَّ ـــاَل : َفأَتين ـــي، ق َمع
غيـــَف  َنحـــُن بَِقـــوٍم نيـــاٍم َفَجَعـــَل َيـــُدسُّ الرَّ
غيَفيـــِن َتحـــَت َثـــوِب ُكلَّ واِحـــٍد ِمنُهـــم  َوالرَّ
ـــا َفقلـــُت  ـــمَّ انَصَرفن ـــم ُث ـــى أتـــى َعلـــى آِخَرُه َحّت
ـــاَل  ، َفق ـــقَّ ـــؤالَء الح ـــِرُف ه ـــداَك َيع ـــُت فِ : ُجعل
ــة  ــِة  والدقـ ـ قَّ ــيناُهم بِالدِّ ــوا َلواَسـ ــو َعَرفـ : َلـ
ـــيئًا إاّل  ـــق ش ـــم يخل ـــه ل ـــح - إن الل ـــي المل ه
ـــرّب  ـــإن ال ـــة ف ـــه إال الصدق ـــازن يخزن ـــه خ ول
 )Q(ـــي ـــه وكان أب ـــا بنفس ـــى يليه ـــارك وتعال تب
ـــائل  ـــد الس ـــي ي ـــه ف ـــيء وضع ـــدق بش إذا تص
ثـــم ارتـــده منـــه وقبلـــه وشـــمه ثـــم رده فـــي 
ـــه  ـــد الل ـــي ي ـــع ف ـــا تق ـــك أنه ـــائل وذل ـــد الس ي
ـــكام،  ـــب األح ـــائل(( تهذي ـــد الس ـــي ي ـــع ف ـــل أن تق قب

الشـــيخ الطوســـي: ج4، ص105.        

فقلت: الله أكبر، يا لفضل الصدقة؟
ـــي  ـــات ف ـــرت الرواي ـــد توات ـــم فق ـــال: نع ق
ـــا  ـــورد أنه ـــا، ف ـــب فيه ـــا والترغي ـــّث عليه الح
ـــرم  ـــو ُأب ـــاء ول ـــع الب ـــا يدف ـــض، وبه دواء المري
ـــى  ـــا يقض ـــرزق، وبه ـــتنزل ال ـــا يس ـــًا، وبه ابرام
الديـــن، وأنهـــا تزيـــد فـــي المـــال، وتدفـــع 
ميتـــة الســـوء والـــداء، وغيرهـــا إلـــى أن عـــد 
ــد  ــوء تسـ ــواب السـ ــن أبـ ــا مـ ــبعين بابـ سـ

بفضـــل الصدقـــة.

فقلـــت: ولكـــن رغـــم كل هـــذا الفضـــل 
ـــس  ـــال ألي ـــى العي ـــعة عل ـــإن التوس ـــة، ف للصدق

ـــم؟ ـــى غيره ـــة عل ـــن الصدق ـــل م أفض
قـــال أســـتاذي: نعـــم، كمـــا أن الصدقـــة 
علـــى القريـــب المحتـــاج أفضـــل مـــن 
ـــة  ـــا الصدق ـــل منه ـــره وأفض ـــى غي ـــة عل الصدق

ــادي. ــم المعـ ــى الرحـ علـ
فقلت: على الرحم المعادي؟

قال: نعم، الرحم المعادي.
فقلـــت: عجبـــا لتعاليـــم ديننـــا الحنيـــف، 

وهـــل هنـــاك أفضـــل مـــن الصدقـــة؟
ـــة  ـــن الصدق ـــل م ـــم، أفض ـــتاذي: نع ـــال أس ق
القـــرض، فعـــن أميـــر المؤمنيـــن )Q(، أنـــه 
ـــة  ـــم كصدق ـــرض دره ـــرض، فق ـــا الق ـــال: )أم ق
 ،)O( ـــه ـــول الل ـــن رس ـــمعته م ـــن، س درهمي
ـــن  ـــاء(. وع ـــى األغني ـــة عل ـــو الصدق ـــال: ه فق
 ،)Q( ـــه ـــن آبائ ـــر، ع ـــن جعف ـــى ب ـــام موس اإلم
ــة  ــه )O(: الصدقـ ــول اللـ ــال رسـ ــال: قـ قـ
بعشـــرة، والقـــرض بثمانيـــة عشـــر، وصلـــة 
األخـــوان بعشـــرين، وصلـــة الرحـــم بأربـــع 

وعشـــرين( البحـــار للمجلســـي: ج100، ص140.

عناقيد
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ـــك  ـــرًا ألهل ـــك ذخ ـــّزك اهلل وحفظ ـــي، أع بن
ـــك وجمتمع

قـــد حتـــول املحـــن والفتـــن دون معرفتـــك 
ـــك  ـــك يف حيات ـــي تنفع ـــة الت ـــك احلقيقي بواجبات
وبعـــد مماتـــك، وقـــد متيـــل بـــك النفـــس إىل 
عـــامل الشـــبهات والـــرتدد يف فهـــم بعـــض مـــا 
ـــل  ـــك الكس ـــد يصيب ـــه، وق ـــك أن تعرف ـــي ل ينبغ
فيصـــور لـــك العجـــز وضعـــف القـــدرة عـــام 
ـــة. ـــانية الوادع ـــاة اإلنس ـــن احلي ـــه م ـــك اهلل ل خلق

وســـأذكر لـــك بنـــي ماينفعـــك ويســـعدك 
ــان: ــن واالطمئنـ ــعرك باألمـ ويشـ

1ـ التـــوّكل عـــى اهلل تعـــاىل: قـــال تعـــاىل: 
ْل َعـــَى اهللَِّ َفُهـــَو َحْســـُبُه( الطـــاق:  )َوَمـــن َيَتـــَوكَّ
ـــذه  ـــوكل يف ه ـــم )Q( الت ـــام الكاظ ـــنَّ اإلم 3، ب

ُل عـــَى اهلل ِ َدَرجـــاٌت ؛  اآليـــة بقولـــه: )التَّـــَوكُّ
ـــام  ـــا، ف ـــوِرَك ُكلِّه ـــَى اهلل ِ يف ُأم َل ع ـــوكَّ ـــا أن َتَت ِمنه
ـــُه ال  ـــُم أّن ـــًا، َتعَل ـــُه راِضي ـــَت َعن ـــَك ُكن ـــَل بِ َفع
ـــَم يف  ـــُم أّن احلُك ـــًا، و َتعَل ـــرًا و َفض ـــوَك َخ َيأُل
ْل عـــَى اهلل ِ بَِتفويـــِض ذلـــَك  ذلـــَك َلـــُه، فَتـــوكَّ

الباقيات الصاحلات

أي بني

ـــوار،  ـــار األن ـــا( بح ـــا و يف َغِره ـــِه فِيه ـــْق ب ـــِه، و ثِ إَلي
العامـــة املجلـــي: ج71، 129.    

2ـ شـــكر اهلل تعـــاىل عـــى نعمـــه املتواتـــرة: 
ــُكَر  ــي َأْن َأْشـ ــبحانه: )َربِّ َأْوِزْعنِـ ــال اهلل سـ قـ
تِـــي َأْنَعْمـــَت َعـــَيَّ َوَعـــَى َوالِـــَديَّ  نِْعَمَتـــَك الَّ

ــاف: 15.  ــاُه( األحقـ ــًا َتْرَضـ ــَل َصاحِلـ َوَأْن َأْعَمـ
إن شـــكر هلل تعـــاىل يوّلـــد روح الرضـــا 
ـــوف  ـــوال اخل ـــف أح ـــس يف خمتل ـــة النف وطمأنين
ـــوز  ـــاكر يف ـــخط، والش ـــا والس ـــن، والرض واألم
ــام  ــي، كـ ــاء اإلهلـ ــن العطـ ــد مـ ــر باملزيـ ويظفـ
ـــْم(،  ُك ـــَكْرُتْم ألَِزيَدنَّ ـــن َش ـــاىل: )َلِئ ـــد اهلل تع وع
ــكر ال  ــنتنا بشـ ــغل ألسـ ــا أن نشـ ــذا علينـ وهلـ

يزامحـــه أّي شـــكٍر يف نوعـــه وأمـــده.
ـــام  ـــن اإلم ـــاىل: فع ـــاهلل تع ـــّن ب ـــن الظ 3- حس
أيب جعفـــر الباقـــر Q أّنـــه قـــال: ))وجدنـــا يف 
ـــى  ـــال ع ـــول اهلل )O( ق ـــي Q أن رس ـــاب ع كت
ــَي  ــا ُاعطِـ ــو مـ ــه إاّل هـ ــذي ال اِلـ ــربه: والـ منـ
ـــِن  ـــَرِة إالّ بُِحس ـــا َواآلِخ ني ـــَر الدُّ ـــطُّ َخ ـــٌن َق ُمؤِم
ــِه بِـــاهلل ِ، وَرجاِئـــِه َلـــُه، وُحســـِن ُخُلِقـــِه((  َظنِـّ



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

ـــردي: ج14، ص171.     ـــن الربوج ـــيعة، حس ـــث الش ـــع أحادي جام

ـــه  ـــع رجائ ـــّل م ـــّز وج ـــن اهلل ع ـــوف م 4- اخل
ــه  ــاىل يف كتابـ ــبحانه وتعـ ــال اهلل سـ ــاىل: قـ تعـ
الكريـــم يصـــف املؤمنـــن: )َتَتَجـــاَفٰ ُجنُوهُبُـــْم 
ـــا  ـــا َوَطَمًع ـــْم َخْوًف ُ ـــوَن َرهبَّ ـــِع َيْدُع ـــِن امْلََضاِج َع
ــا َرَزْقنَاُهـــْم ُينِفُقـــوَن * َفـــَا َتْعَلـــُم َنْفـــٌس  َومِمَـّ
ِة َأْعـــُنٍ َجـــَزاًء بِـــاَم  ـــن ُقـــرَّ ـــا ُأْخِفـــَي هَلُـــم مِّ مَّ

َكاُنـــوا َيْعَمُلـــوَن( الســـجدة: 16- 17
وقـــال اإلمـــام الصـــادق )Q(: )اْرُج اهلل َ 
ـــًا  ـــاهللَ َخوف ـــى َمعاصيِه،وَخِف ـــَك ع ّرُئ ـــاًء ال جُيَ َرج
ــرر  ــوار يف غـ ــكاة األنـ ــِه( مشـ ــن َرمَحتِـ ــَك ِمـ ال ُيْؤِيُسـ

ــربيس: ج1، ص213.      ــيخ الطـ ــار، الشـ األخبـ

5- الصـــرب عـــن حمـــارم اهلل تعـــاىل: فعـــن 
ـــرُب َصـــرباِن:  اإلمـــام عـــي )Q( أّنـــه قال:)الصَّ
ـــن  ـــُن ِم ـــٌن مَجيٌل،وأحَس ـــِة َحَس ـــَد امُلصيَب ـــرٌب عن َص
ـــلَّ  ـــزَّ وج َم اهلل ُ َع ـــرَّ ـــا َح ـــَد م ـــرُب عن ـــَك الصَّ ذل
عَليـــَك( بحـــار األنـــوار، العامـــة املجلـــي: ج71، ص95.    
ـــاِصَ اهللِ يِف  ـــوا َمَع ُق ـــال: )اتَّ ـــه ق ـــه Q أّن وعن
ـــائل  ـــُم( وس ـــَو احْلَاِك ـــاِهَد ُه ـــإِنَّ الشَّ ـــَواِت، َف اخْلََل

الشـــيعة، احلـــر العامـــي: ج7، ص239.     

اهلل  أيب عبـــد  اإلمـــام  العـــدل: عـــن  9ـ 
ـــَرُب  ـــم أق ـــٌة ُه ـــال: )ثاث ـــه ق ـــادق )Q( أّن الص
اخلَلـــِق إىَل اهلل ِ َيـــوَم الِقياَمـــِة حّتـــى َيفـــُرَغ 
ـــُه  ـــُه ُقدَرُت ـــٌل مل َتَدْع ـــن احِلســـاِب: رُج ـــاُس( ِم )الن
ـــَت  ـــن حَت ـــى َم ـــَف ع ـــِه إىل أن حَيي ـــاِل َغَضبِ يف ح
ـــَع  ـــْل َم ـــم َيِم ـــِن فل ـــَن اثنَ ـــى ب ـــٌل َمش َيَديِه،ورُج
ــاَل  ــعَرٍة،ورُجٌل قـ ــِر بَشـ ــَى اآلَخـ ــا عـ أَحِدمِهـ
احلَـــقَّ فيـــام َلـــُه وعَليـــِه( اخلصـــال، الشـــيخ الصـــدوق: 
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ـــال اهلل  ـــهوة: ق ـــى الش ـــل ع ـــب العق 6- تغلي
ـــبُّ  ـــاِس ُح ـــَن لِلنَّ ـــد: )ُزيِّ ـــه املجي ـــاىل يف كتاب تع

ــِر  ــَن َواْلَقنَاطِـ ــاِء َواْلَبنِـ ــَن النَِّسـ ــَهَواِت ِمـ ـ الشَّ
ـــِة َواخْلَْيـــِل  َهـــِب َواْلِفضَّ امْلَُقنَطـــَرِة ِمـــَن الذَّ
ـــاِة ـــَك َمَتاُعًاحْلََي لِ ـــْرِث َذٰ ـــاِم َواحْلَ َمِة َواأْلَْنَع ـــوَّ امْلَُس
ــْل  ــآِب * ُقـ ــُن امْلَـ ــَدُه ُحْسـ ــا َواهلل ُِعنـ ْنَيـ الدُّ

ــْوا َقـ ــَن اتَّ ِذيـ ــْم لِلَّ لُِكـ ــن َذٰ ـ ــْرٍ مِّ ــم بَِخـ َأُؤَنبُِّئُكـ
ــا  تَِهـ ــن حَتْ ــِري ِمـ ـ ــاٌت جَتْ ــْم َجنَـّ ِـ ــَد َرهبِّ ِعنـ
ــَرٌة  ـ ــمُّ ُمَطهَّ ــا َوَأْزَواٌجـ ــَن فِيَهـ ــاُر َخالِِديـ اأْلهَْنَـ
ـــَن اهللِ َواهللُ َبِصـــٌر بِاْلِعَبـــاِد(  آل  َوِرْضـــَواٌن مِّ
ــه  ــول اهلل )O( أّنـ ــن رسـ ــران: )14- 15( وعـ عمـ

ــارِضًة ــْهَوًة حـ ــَرَك َشـ ــْن َتـ ــى  ملَِـ ــال: )ُطوبـ قـ
 مَلوعـــوٍد مَلْ َيـــَرُه ( ثـــواب األعامل،الشـــيخ الصـــدوق: ص177. 
ـــم  ـــي )O(: »اِنَّ أحبَّك ـــن النّب ـــع: فع 7- التواض
ايِلَّ وأقربكـــم منّـــي يـــوم القيامـــة جملســـًا، 
ــع  ــًا« جامـ كم تواضعـ ــدَّ ــًا وأشـ ــنكم ُخلقـ أحسـ

أحاديـــث الشـــيعة، حســـن الربوجـــردي: ج13، ص525.    

واملـــرب  املـــأكل  يف  االقتصـــاد  12ـ 
ونحومهـــا: قـــال اهلل تعـــاىل يف كتابـــه الكريـــم: 
ـــُه اَل حُيِـــبُّ  ُفـــوا إِنَّ ُبـــوا َواَل ُتْرِ )َوُكُلـــوا َوارْشَ

فِـــَن( األعـــراف: 31.  امْلُْرِ
ــس:  ــن النّفـ ــو مـ ــاس ولـ ــاف النّـ 8- إنصـ
ـــى  ـــن واَس ـــال: )َم ـــه ق ـــول اهلل )O( أّن ـــن رس فع
ـــِه،  ـــن َنفِس ـــاَس ِم ـــَف النّ ـــن مالِِه،وأنَص ـــَر ِم الَفق
ـــي  ـــار، ع ـــفينة البح ـــتدرك س ـــًا( مس ـــُن حّق ـــَك امُلؤِم َفذلِ

النـــامزي: ج1، ص140.   

9- اشـــتغال اإلنســـان بعيبـــه عـــن عيـــوب 
ــْن  ــى ملَِـ ــي )O(: )ُطوبـ ــن النّبـ ــاس: فعـ النّـ
ـــْوِف  ـــْن َخ ـــلَّ ـ َع ـــزَّ َوَج ـــْوُف اهلّلِ ـ َع ـــَغَلُه َخ َش
ـــوِب  ـــْن ُعُي ـــُه َع ـــُه َعْيُب ـــْن َمنََع ـــى ملَِ ـــاِس، ُطوب النَّ

ــَن( الـــكايف، الشـــيخ الكلينـــي: ج8، ص169.   امْلُْؤِمنِـ
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نـَس إاِلَّ  قـال تعالـى: )َوَمـا َخَلْقـُت اْلِجـنَّ َواإْلِ
.56 الذاريـات:  لَِيْعُبـُدوِن( 

لقد يسـر اللـه العبادات على العبـاد، فا تكليف 
ُه  علـى غير المسـتطيع، قـال تعالـى: )اَل ُيَكلِّـُف اللَّ
َنْفًسـا إاِلَّ ُوْسـَعَها( 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 بنتــًا، أم زوجــًة، أو أّمــًا، تعي مفاهيم 
دينــها، وتؤمــن بهـا إيمانًا عميقــًا كيـف ال؟، فإن 
الحيـاة في نظـر المـرأة المسلمـة الراشـدة ال تتعًلق 
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 

وإيمانه. بـل 
تستطيــع المــرأة المسلمـة أن تكــون في حال 
عبــادة مستمّرة، وهــي تقــوم بأعمالــها كلـها في 
أنــها مسـؤولة عـن  يقيـن  مادامــت علـى  بيتهـا، 
رسـالة عليهـا أداؤهـا في الحيــاة، كــما أراد اللــه 
لــها أن تكــون. فهـي عابدة عندما تبــّر والديــها، 
عنايتهـا  وأثنـاء  زوجــها،  عشـرة  تحســن  وحيـن 
وصلـة  منزلهـا،  بأعبـاء  قيامهـا  وعنـد  بأوالدهــا، 

أرحامــها.. الخ، ومادامــت تفعــل ذلــك منسوبًا 
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 وأخـاق 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 
بـل تقدمهـا علـى عباداتهـا،  أولويـات واجباتهـا، 
بتلـك  النشـغالها  ودعاءهـا  صاتهـا  فتؤخـر 
األعمـال، وهـذه الحالـة تسـبب ركونًاللدنيـا أكثـر 
ممـا يجـب، بالتالـي تعتاد علـى التهـاون بعباداتها، 
ممـا يؤثـر علـى الجانـب الروحـي لها وألسـرتها، 
فـي حيـن أّن أوقـات ومـدة العبادات وشـروطها ال 
تؤثـر علـى األعمـال المنزليـة، كل ما هـو مطلوب 
شـيء مـن تنظيـم الوقت، فاإلنسـان مكــون مــن 
علــى  األداء  حـق  لــه  وكــليهما  وروح،  جســم 
المــرء، والمـرأة إذا مارسـت هـذا التنظيـم فإنهـا 
تشـعر باالسـتقرار والراحـة النفسـية بإنجـاز جميع 
مهامهـا المنزلية مـع المحافظة علـى تكاليفها تجاه 

دينهـا وعاقتهـا بالخالـق الكريـم جـل وعـا.  

القوارير

املرأة واجلانب العبادي
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أنشــأ العلــامء الــروس خدمــة خاصــة عــى شــكل جهــاز يتــم تثبيتــه داخــل الســيارة يمكنــه إيقافهــا 
ــة لــدى ســائقها. وطلــب االســتغاثة يف حــال تســجيله أي مشــاكل صحيــة طارئ

وقــال املكتــب الصحفــي ملخرتعــي التكنولوجيــا الوطنيــة الروســية: مــن املمكــن أن تظهــر يف روســيا 
ــاء قيادهتــم الســيارات مــن خــال  بحلــول عــام 2022 خدمــة خاصــة لرصــد صحــة الســائقن أثن
تثبيــت جهــاز هــذه اخلدمــة داخــل الســيارات. وتــم اخرتاعهــا مــن قبــل العلــامء 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 للســائقن املســنن. وتــدل تقييــامت 
هــذه املبــادرة عــى أن نســبة الســائقن الذيــن يتجــاوز عمرهــم 75 عامــا كانــت يف روســيا تبلــغ عــام 
2012 نحــو 6% مــن جممــوع عــدد الســائقن، وأن هــذا املــؤرش ســيزداد إىل 10% بحلــول عــام 2050.

ــة  ــة للغاي ــعار احلساس ــزة االستش ــن أجه ــددًا م ــام ع ــذا النظ ــيضم ه ــة: س ــو اخلدم ــاف خمرتع وأض
ســتتابع احلالــة الصحيــة للســائق. ومــن املمكــن أن يتصــل هــذا النظــام باهلاتــف املحمــول. وســيكون 

مــن املمكــن رشاء هــذا النظــام لــدى جتــار األجهــزة اإلضافيــة للســيارات.
ــاس  ــع غلون ــد املواق ــة حتدي ــع منظوم ــة م ــذه اخلدم ــد ه ــامل توحي ــا إىل احت ــدر أيض ــار املص وأش
ــذا  ــط ه ــن رب ــام يمك ــة، ك ــتغاثة برع ــب االس ــمح بطل ــذي سيس ــر ال ــع، األم ــرد الري ــية لل الروس
اجلهــاز بأنظمــة قيــادة الســيارة، لكــي تســتطيع التوقــف بنفســها وتشــغيل أجهــزة اإلنــذار عنــد رصــد 

ــائق. ــة الس ــاكل يف صح ــاز مش اجله
املصدر: موقع نوفوستي

اخرتاع روسي لتجنب حوادث السري حال تعرض السائق ملشكلة صحية طارئة

طب وتكنولوجيا
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أَوائَِل األشياء
ُل  ـــِميُّ أوَّ ْيِل.اْلَوْس ُل اللَّ ـــُق أوَّ ُل النَّهاِر.الَغَس ـــُح أوَّ ْب الصُّ

ـــِت. ُل النَّْب ـــاِرُض أوَّ الَمطِر.الَب
ُل  ـــالُف أوَّ بِن.السُّ ُل اللَّ َبـــُأ أوَّ ُل الـــَزْرِع واللِّ َعـــاُع أوَّ اللُّ
ـــِد،  ُل اْلَوَل ـــُر أوَّ ـــة، البِْك ُل الَفاكَِه ـــوَرُة أوَّ الَعِصيِر.الَباُك
ـــَوُة  ـــْرب، النَّْش ُل الُش ـــُل أوَّ ـــِش، النَّه ُل الَجْي ـــُة أوَّ الطَّلِيَع
ُل  ــاُس أوَّ ــْيِب، النَُّعـ ـ ُل الشَّ ــُط أوَّ ــْكِر، الَوْخـ ـ ُل السُّ أوَّ
ـــه  ـــوِل الل ـــن َق ـــَي م ـــِر وه ُل األَْم ـــَرُة أوَّ ـــْوم، الَحافِ النَّ
ـــا َلَمـــْرُدوُدوَن فِـــي اْلَحافِـــَرِة { َاي  عـــزَّ وجـــلَّ : ) َأإِنَّ
ــد  ــُد عنـ ــِل : النَّْقـ ــال فـــي المثـ ُل أمِرنا.ويقـ فـــي أوَّ
ــُوّراِد. ُل الـ ــَرُط أوَّ ُل َكلِمٍة.الَفـ ــَد أوَّ ــَرِة.أي عنـ الَحافِـ

ـــْوِت  ُل َص ـــُر أوَّ في ـــة الزَّ ـــا ُزْلَف ـــِل َواِحَدُتَه ْي ـــُف اللَّ َل الزُّ
ــُر  ــا َيْظَهـ ُل مـ ــُة أوَّ ــُرُه النُّْقَبـ ــِهيُق آِخـ ــاِر والَشـ الِحَمـ
بـــيِّ ا  ُل َثـــوِب ُيتََّخـــُذ للصَّ مـــن آلجـــَرِب الِعْلَقـــُة أوَّ
ُل  ـــُي أوَّ ـــوِد إذا ُولًِد.الِعْق ـــاِح المول ُل صَي ـــتِْهالُل أوَّ الْس
ـــاِء  ـــْن م ـــُر ِم ـــا َيْظَه ُل م ـــُط أوَّ ـــن َبْطنِِه.النََّب ـــُرُج م ـــا َيْخ م
ـــُذ  ـــا َيْاُخ ُل م ـــيُس أوَّ ِس سُّ والرَّ ـــرَّ ـــِر إذا ُحِفَرْت.ال البْئ

مساحة ود

ُل مـــا ُتنْتِجـــُه الناَقُة.َصـــْدُر  ى.الَفـــَرُع أوَّ ِمـــَن الُحمَّ
ُلـــُه. ُلُه.فاتَِحـــُة الكِتـــاب أوَّ ُتـــُه أوَّ كلِّ شـــيٍء وُغرَّ

أَواِخِر األشياء
ـــِة. ـــي الكِنَاَن ـــى ف ـــذي َيْبَق ـــهام ال ـــُر السِّ ـــَزُع آخ األَْه

ـــر  ـــي أَواِخ ـــيُء ف ـــي َتج ـــِل اّلتِ ـــُر الَخي ْيُت آخ ـــكَّ السُّ
ــِل. يـ ــِة اللَّ ــُر ُظْلَمـ ــُش آِخـ ــُس واْلَغَبـ الَحْلَبِة.الَغَلـ
ـــوُل اِخـــُر  ُجِل.الكيُّ ـــِد الرَّ ْكَمـــُة والُعْجـــَزُة آِخـــر َوَل الزُّ
.الَفْلَتـــُة آِخـــُر َلْيَلـــٍة ِمـــْن ُكلِّ َشـــْهٍر.البَراُء  فِّ الصَّ
ــِة. ــُر القائِلـ ــهِر.الَغائِرُة اِخـ ـ ــَن الشَّ ــٍة مـ ــُر َلْيَلـ آِخـ
ـــُة  ـــَكِر آِخُرُه.ُعْجَم ـــاَقُة الَعْس ـــُر األْمِر.َس ـــُة آِخ الخاتَِم

ـــره. ـــل آخ الَرْم
بعض عوارض أْلِسنَِة الَعَرِب

ــِة َتِميـــم كقولهـــم  ــُة َتْعـــِرُض فـــي ُلَغـ الَكْشَكَشـ
ـــِش ؟  ـــاَء بِ ـــذي َج ـــا ال ـــِث : م ـــاِب المؤنَّ ـــي ِخَط ف
ـــِش  ـــَل َربُّ ـــْد َجَع ـــم : َق ـــَرَأ َبْعُضُه ـــِك َوَق ـــُدوَن : بِ ُيِري
ـــِك  ـــَل َربُّ ـــْد َجَع ـــى : ) َق ـــِه تعال ـــِرّيًا لقولِ ـــِش َس َتْحَت
َتْحَتـــِك َســـِرّيًا(اْلَعنَْعنَُة َتعـــِرُض فـــي لغـــِة َتِميـــم 
وهـــي إبداُلهـــم الَعيـــَن ِمـــَن الهْمـــَزِة َكَقْولِهـــْم : 

ـــٌب ـــَك َذاِه ـــب أي : أنَّ ـــَك َذاِه ـــت َعنَّ َظنَنْ
ـــْم :  ـــر َكَقولِِه ـــِة ِحْمَي ـــي ُلغ ـــِرُض ف ـــُة تْع الطُّْمُطمانيَّ

ـــَواُء ـــاَب الَه ـــُدوَن : َط ـــَواُء ُيري ـــاَب اْمَه َط
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)L( 4 شعبان سنة 26 هـ والدة العباس بن علي بن أبي طالب
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