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قسم الشؤون الدينية  -شعبة التبليغ

دواعي االحنراف
تغيت أيدلوجيات وبرامج العامل من اجلانب
ّ

والتطور ،مواكبة العامل يف األزمنة
بدعوى االنفتاح،
ّ

تتقوم بتغيري اجتاهات وميول
إىل برامج فكرية ّ
املجتمع نحو هدف مرسوم وحمدّ د ،وهذا أمر رسى
فم ْن يريد أن يبني جمتمع ًا
يف جانبي البناء واهلدمَ ،

حتولت هي األخرى كغريها
أ ّما املدرسة التي ّ
من املؤسسات ،جمرد عن حياة روتينية خالية من
ّ
كل مفاهيم الرتبية الصحيحة مع َّ
أن الفرد يقيض

القوة والبطش واغتصاب احلقوق
القبيل القائم عىل ّ
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رئيس التحرير

صاحل ًا البدّ أن يدخل إىل عقول وتوجهات ذلك

السيد يوسف املوسوي

هيئة التحرير
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السيد يوسف املوسوي

ال تقتل إبداعك وتقلل عطاءك

الشيخ هاين الكناين
الشيخ رعد العبادي
الشيخ حممد رضا الدجييل
الشيخ عصام السعيدي

التدقيق

شعبة التبليغ

التربع باألعضاء
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التصميم واإلخراج الفني

املجتمع وجيري عليه التعديالت املناسبة بالطرق

املهمة سهلة أو
واألدوات املمكنة ،فربام تكون
ّ
صعبة حسب اإلمكانات ،كذلك َم ْن يريد أن هيدم
جمتمع ًا صاحل ًا يسري عىل تلك اخلطوات لكن بام

يالئم أهدافه التي حيددها.
َّ
وألن الغالب تكون عملية اهلدم أسهل من
عملية البناء سواء كان عىل مستوى النظرية َأم

www.imamali-a.com
tableegh@imamali.net

07700554186
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الربيع العرشون من عمرك

نصف يوم مدّ ة تقارب العرشين سنة بني جدراهنا.

أ ّما األرسة فقد طاهلا التصدّ ع والوهن أثر ما
متر به البالد من أحداث سياسية واقتصادية فاآلباء
ّ
مهات فاقدة
يقضون يومهم بالعمل وأغلب األُ ّ
للتحكم بسلوكيات األوالد ،وخصوص ًا الذكور.
َّ
إن ما خ ّلفته احلروب من أيتام و أرامل جعلت

الشباب أمام الغزوات الثقافية الغربية املمنهجة

التي أثرت عىل الوعي الشبايب املعارص ،فحصلت
التغيات السلوكية التي تعاين منها العائلة
عندهم ّ

الرش اخلبيثة إىل جمتمعنا
التطبيقّ ،
توجهت أنظار ّ
املسلم وعمدت إىل زرع بذور االنحراف الفكري

العراقية.

والثقافية ،حتى صارت بعض السلوكيات املنحرفة

السلوكية السلبية أصبحت متاحة للجميع دون

والديني واألخالقي بني مجيع فئاته العمرية

حسن املوسوي

األخرية.

غري مستهجنة؛ لكثرة ما يقوم هبا من أفراد املجتمع.
َّ
إن سبب ظهور وانتشار السلوك غري املرغوب
عند الشاب هو نتيجة التقصري من ِقبل حميط الفرد
(األُرسة ،واملدرسة ،واملجتمع) فاملجتمع من أشدّ

املؤثرات السلوكية الس ّيئة ،ذلك عندما يكون

تروج لالنحالل
حتت سطوة العناوين الرباقة التي ّ

أن وسائل اإلعالم ،التي ّ
كام َّ
تغذي القيم

مانع أو رادع أو حتى رقابة.
َّ
إن األُرسة هي العامل الوحيد الذي جيب أن

يتبنى صون الشباب عن ّ
ّ
تتخل
كل ما ُذكر ،فقد

املدرسة ،ويرتاجع املجتمع عن هذه املهمة ،لكن
مهمة
األُرسة ال حيق هلا
ّ
التنصل عنها وإن كانت ّ

صعبة.
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قراءة في كتاب

قطاف

مكارم أخالق النبي واألئمة
مؤلـف الكتاب أبو احلسين سـعيد بن عبـد اهلل الراوندي

املعـروف بالقطـب الروانـدي ،تاريـخ والدتـه غير معلـوم،

ولكـن ذكـر أنّه ُولـد يف راوند ،وهـي مدينة بالقرب مـن مدينة

ضـامن اجلـنة

ترشف بلقاء اإلمام الغائب فقال فيها( :قال :وكنت قبل هذه احلكاية
ذكر العالمة املجليس قصة لشخص ّ

ترشفت بزيارة موالنا الرضا فقلت له :يا س ّيدنا قد زرت الرضا عيل بن موسى وقد بلغني
بقليل قد ّ

أنّه ضمن لزواره اجلنّة ،هذا صحيح؟ فقال :هو اإلمام الضامن ،فقلت :زياريت مقبولة؟ فقال :نعم
مقبولة) بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،53ص.315

يتهلل يوم احلادي عرش من شهر ذي القعدة،من سنة  148للهجرة النبوية املباركة ،بنور جديد لإلمامة

ينرش بركته عىل الكون يز ّين السامء وخترج األرض بركاهتا ويسعد الوجود بالرسور واخلري ،ذلك وجه شمس
أئمة اهلدى ،ورشاع من أرشعة سفينة النجاة موالنا اإلمام الرضا عيل بن
الشموس اإلمام الضامن ،ثامن ّ

موسى الكاظم عليه وعىل آبائه الصالة والسالم.

يا موالنا يا س ّيدنا وهذا شهر ذي القعدة احلرام ،وهو شهرك املنسوب إليك ،فوالدة ُأختك املعصومة

فاطمة بنت اإلمام الكاظم تز ّين اليوم األول من الشهر ،ووالدتك يوم احلادي عرش منه ،وينختم
بشهادة ولدك اإلمام اجلواد.
كام َّ
أن هجرتك إىل خراسان التي اضطررت إليها كانت يف هذا الشهر ،فجميع مناسبات هذا الشهر

أئمة اهلداية
متع ّلقة بك س ّيدنا وموالنا ،يا جنّة الشيعة املؤمنني ،وكيف ال تكون كذلك وقد شهد لك هبا ّ
بض ًة ُقبِ َض ْت ِم َن اجلَن َِّةَ ،من َد َخ َلها َ
فقد قال عنك ولدك اإلمام حممد التقيَّ :
كان ِآمنا
وس َق َ
«إن َب َ
ني َج َب َل ُط َ
يوم ِ
القيا َم ِة ِم َن ِ
النار» َم ْن ال حيرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،2ص.583
َ َ
ف َش ِه ٍ
يا شفيع املحبني املوالني ،وأنت القائل « َفمن َزار ِن ِف ُغربتِي َكتَب اهلل َع َّز وج َّل َله َأجر ِمائ َِة َأ ْل ِ
يد
َ
َْ
َ َ ُ َْ
َ ْ َ
اه ٍد وح ِش ِف ُزمرتِنَا وج ِع َل ِف الدَّ رج ِ
ِ ِ ِ
ٍِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ات ا ْل ُع َل ِم َن
َ َ
َْ َ ُ
َومائَة َأ ْلف صدِّ ٍيق َومائَة َأ ْلف َح ٍّ
اج َو ُم ْعتَمر َومائَة َأ ْلف ُم َ َ ُ َ
ْ
الَن َِّة َرفِي َقنَا» روضه املتقنی ،املجليس :ج  ،5ص.400
وتقربنا بك إىل اهلل فاشفع لنا عند اهلل ،وسالم عليك يوم ُولدت ويوم
يا س ّيدنا وموالنا إنّا تش ّفعنا ّ
استشهدت ويوم تبعث ح ّي ًا.
ُ
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كاشـان اإليرانية.

ومفسري ومتك ّلمـي وفقهـاء وفالسـفة
كان مـن حمدّ ثـي
ّ

ومؤرخـي الشـيعة يف القـرن السـادس اهلجـري .كما وأنّه كان
مـن تالمـذة الشـيخ الطـويس صاحـب تفسير جممـع البيـان،

ويعتبر ابـن شهرآشـوب املازندراين ،والشـيخ منتخـب الدين
الـرازي مـن أبـرز تالمذتـهّ .
تـوف يف الرابـع عشر مـن شـهر

شـوال سـنة  573هــ ،و ُدفـن يف قم.
ّ

له من املؤلفات والتصانيف ما يقارب ( )60كتاب ًا ورسال ًة

تطرق فيها إىل خمتلف العلوم ،منها :كتاب (مكارم أخالق النبي واألئمة )يقع يف أكثر
كام وأنّه ّ
من ( )450صفحة ،ومضمونه كعنوانه من املضامني األخالقية ،يتحدث عن أخالق النبي وأخالق
األئمة املعصومني،فكانت أبواب الكتاب ( )14باب ًا مع الس ّيدة فاطمة الزهراء.
ّ

يغلب عىل الكتاب الطابع الروائي ،فاملؤلف ينقل الكثري من الروايات الواردة يف خمتلف أخالق

وتتضمن التواضع ،والزهد ،والرمحة ،واملساواة ،واإليثار ،وآداب احلياة اخلاصة والعامة
املعصومني
ّ
من امللبس واملأكل ،وتعامله مع اآلخرين من األصحاب واألعداء والسالطني ،وبام أنه ليس كتاب ًا تأرخيي ًا

واألئمة ذكر ّإل ما يتع ّلق بذكر بعض الفضائل واألخالق والصفات.
فإنّه ليس لتأريخ النبي
ّ

مما ورد يف الكتاب ص ،265يف جود وكرم اإلمام زين العابدين :عن أيب عبد اهلل قال:

«كان عيل بن احلسني إذا كان اليوم الذي يصوم فيه ،أمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاء وتطبخ ،فإذا كان
ثم يقول :هاتوا القصاع اغرفوا آلل فالن،
عند املساء َّ
أكب عىل القدر حتى جيد ريح املرق ،وهو صائمّ ،
واغرفوا آلل فالن ،حتى يأيت عىل آخر القدر ،ثم يؤتى بخبز ومتر فيكون ذلك عشاءه».
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التنمية البشرية

ال تقتل إبداعك وتقلل عطاءك
ختضـع كثير مـن الترصفـات يف حياتنـا اليومية
إىل عـادات نامرسـها يوميـ ًا ،ربما بـدأت بشـكل
فم ْن اعتاد
إرادي لكنّهـا انتهت إىل شـكل ال إراديّ ،

أن يفتح صفحـات التواصل االجتامعـي يف الدقائق
األوىل مـن اسـتيقاظه صباحـ ًا أو جيلـس متأم ً
ال عند

مهمـة يف وقـت واحـد مـن شـأنه إهـدار مزيـد
مـن ّ
ثانيـ ًا :متابعـة رسـائل برامـج التواصـل

خامسـ ًا :الزهـد بأوقـات الراحـة :البـدّ مـن

تضيـع وهتـدر الوقـت ،وهـو أمـر منتشر يف أغلـب

والراحـة ،فاحلصـول على راحـة مـن التعـب

مـن الوقت.

االجتامعـي :وتعتبر هـذه العادة مـن العوامـل التي

رشفـة منزلـه ،فإنّـه مـع تكـرار هـذا السـلوك يومي ًا
يفعـل ذلـك أو ال ،بـل يكون ذلـك عمليـة روتينية

على الـ(واتـس آب) أو الـ(تلكـرام) وغريهـا ،ممـا

ألنـا توافق
أقـرب إىل الالوعـي اعتـاد عليهـا ربما ّ

أو التفكير ليتفقـد رسـائل األفـراد واملجموعـات

املهمـة التـي يعمـل عليهـا،
يؤثـر يف تقصيره جتـاه ّ
يفضـل القيـام بتحديـد وقـت حمـدد لتف ّقـد
لذلـك ّ

مزاجـه ال أكثر.
إذ ًا العـادات هلـا نـوع تأثير على سـلوكنا ،بـل

هـذه الرسـائل والـر ّد عليهـا كـي ال تع ّطـل مهامك

اخلطـر على شـخصياتنا وعطائنـا إذا كانـت تلـك
العـادات سـ ّيئة أو غير صحيحـة ،فتكـون سـبب ًا

ثالثـ ًا :تـرك قـول (ال أعلـم ،أو ال أدري ،أو ال
أقـدر)ّ :
لـكل منّـا طاقاتـه ومعلوماتـه واختصاصه،

سـنبي  -وهنـا يكمـن مصـدر
على أفكارنـا  -كما
ّ

رئيسـ ًا يف انتـكاس حياتنـا ،وتقف عائقـ ًا أمام حتقيق

أهدافنـا.

وقـد ذكـر علماء االجتماع والتنميـة عـادات
تؤثـر سـلب ًا يف شـخصية الفـرد ونتاجـه وعطائـه،
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متابعـة احتياجـات اجلسـم والعقـل مـن العمـل

خ ّطـة طويلـة األمـد دون التفكير يف احتمال وجـود

واإلرهـاق وسـيلة فعالـة لتنشـيط العقل واجلسـم
وح ّثهـم على املتابعـة واالسـتمرار وإكمال املهام.

هيـدر عنصر الزمـن الذي هـو أهـم عنـارص اإلنجاز

سادسـ ًا :العمـل بـدون نظـام :النظـام فقـرة

متفـق عليهـا يف إنجـاز مشـاريع مجيـع املجاالت؛
َّ
ألن النظـام هـو مـا يضمـن عـدم هـدر الوقـت.

خمتصرات أقـل يف اجلهـد والوقـت ،بالتـايل سـوف

واإلبـداع ،إذ إنَّـه غير قابل لالسترجاع ،وبنـاء عليه

ينبغـي البحـث دائ ً
ما عـن أقصر الطـرق ألداء املهـام
بكفـاءة.

املامرسـات مـن األشـخاص الذيـن لدهيـم حيـاء
مـن االعتراف بإمكاناهتـم ،بالتايل ال يكـون العطاء

ألنا
وهي من أسـوأ العـادات التـي تعيق النجـاح؛ ّ
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ثامنـ ًا :االقتصـار على طريـق واحـد لإلنجـاز:
وهـذا يتع ّلـق بالوقـت أيضـ ًا ،فربما يضـع الشـخص

والنيابـة عنهـم يف أعامهلم ومهامهـم دون اإلمكانات
الكافيـة واخلبرة املطلوبـة ،وغالبـ ًا تصـدر هـذه

اخلطـأ جعل اآلخريـن يعتمدون عىل الشـخص غري

وأيضـ ًا ّ
فـإن اإلقـدام على تنفيـذ أكثر

ويسيران بالشـخص إىل اإلحجـام والرتاجـع.

تقمـص شـخصيات اآلخرين
وليـس مـن الصحيح ّ

باملسـتوى املطلـوب؛ لـذا فاالعتـذار عـن القيـام

تشـتّت االنتبـاه وتربـك التفكير ،بالتايل تـؤدي إىل
ق ّلـة الرتكيز وسـوء األداء.

جمهـود يف اخلطـوات القابلة.

فهما يؤثـران على اإلقـدام على املهمـة،

الرئيسـة.

نذكـر منهـا:
أوالً :تعـدد املهـام :يسـعى الكثير مـن النـاس
ومهمة يف الوقت نفسـه،
إىل القيـام بأكثـر من عمـل
ّ

اإلحاطـة يوميـا بأهدافك ،هذه التطبيقات تسـاعد

بشـكل رائـع على معرفة النقـاط التي حتتـاج لبذل

املجتمعـات دون تنظيـم ،وكثير َمـ ْن يترك العمـل

لـن خيطـر يف بالـه أن يسـأل نفسـه إذا كان يريـد أن

العديـد من تطبيقـات اهلاتف والتي تسـاعدك عىل

سـابع ًا :احليرة والتردد:

ببعـض املهـام أو األعامل هـو أمر مهـم للغاية ،فمن
املناسـب لعمـل ما.

رابعـ ًا :عدم متابعـة النتائجَّ :
إن تـرك هذه الفقرة

املهمـة غير مسـتقر ،ويكـون
جتعـل موقعـك مـن ّ
العمـل مشوشـ ًا أمامـك ،ومـن املمكن أن تسـتخدم
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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عقيدتي

صفات اهلل الثبوتية
(الجمالية)

قســم علــاء الــكالم الصفــات اإلهليــة عىل
ّ
قســمني ،ومهــا :الصفــات الثبوتيــة (اجلاملية)،
والصفــات الســلبية (اجلالليــة) ،ويف مقالنــا
هــذا نتنــاول الصفــات الثبوتيــة (اجلامليــة).
اصطلــح علــاء الــكالم عــى ّ
كل صفــة
تُثبــت مجــاالً وكــاالً للــذات اإلهليــة ،وتُشــر
ٍ
ٍ
ثبوتيــة (مجاليــة)،
بصفــة
إىل واقعيــة فيهــا،
وعليــه فالصفــات الثبوتيــة (اجلامليــة) هــي:
عبــارة عــن جمموعــة مــن الصفــات تُثبــت ّ
كل
مقتضيــات وجــود الكــال واجلــال للــذات
اإلهليــة ،كصفــة العلــم ،واحليــاة ،والقــدرة،
ونحوهــا.
الغاية من معرفة صفات اهلل تعاىل
تكمــن يف كــون الــذات اإلهليــة
الغايــة ُ
ليــس هلــا نظــر وال مثيــل ،كــا ّأنــا ليــس
هلــا ِعــدل وال شــبيه ،وكُنــه الــذات اإلهليــة
ليــس لإلنســان ســبيل إىل معرفتــه ،ولكــن
يمكــن معرفتــه مــن خــال صفاتــه الثبوتيــة
8
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(اجلامليــة)؛ ّ
ألن الصفــات عبــارة عــن الســبيل
للتعبــر عنــه وبيــان ذاتــه املقدّ ســة ،وهــذه
الصفــات تنقســم بدورهــا عــى قســمني:
األول منهــا :هــو الصفــات الثبوتيــة الذاتيــة،
واآلخــر هــو الصفــات الثبوتيــة الفعليــة،
واملقصــود بالذاتيــة :هــو كــون الصفــة
التــي يكــون ثبوهتــا هلل تعــاىل مأخــوذ فيهــا
حلــاظ الــذات اإلهليــة فقــط دون حلــاظ يشء
آخر(كالعلــم ،واحليــاة ،والقــدر) ،والفعليــة:
هــي الصفــات التــي يكــون ثبوهتــا هلل تعــاىل
مأخــوذ فيهــا حلــاظ األفعــال اإلهليــة ،أي:
هــي الصفــات التــي يتّصــف هبــا اهلل تعــاىل
مــن خــال األفعــال الصــادرة عنــه (كاخلالق،
والــرازق ،والصانــع) .ينظــر :العقيــدة اإلســامية
عــى ضــوء مدرســة أهــل البيــت ،جعفــر الســبحاين:

ج،1ص.65

عدد هذه الصفات
حــر هــا العلــاء يف ثامنيــة ،وهــي:
(العلــم ،واحليــاة ،والقــدرة ،واإلرادة،
والغنــى ،والســمع ،والبــر) ،ولكــن مقتىض
النظــر العميــق والدقيــق ُيشــر إىل عــدم حرص
الصفــات الثبوتيــة (اجلامليــة) بعدد معـ ّـن؛ ّ
ألن
كل وصــف يعــدّ كــاالً
أن ّ
املــاك فيهــا هــو ّ
فــاهلل متّصــف بــه ،ومــا يؤيــد ذلــك هــو ّ
أن

العــدد املذكــور يف القــرآن الكريــم لصفــات اهلل
يفــوق مــا ذكــره العلــاء .ينظــر :اإلهليــات عــى هــدى
الكتــاب والســنّة ،حممــد مكــي العامــي:ج ،1ص.83
أدلة إمكان معرفة صفات اهلل تعاىل
1ـ جعــل اهلل تعــاىل (صفاتــه) طريقــ ًا؛
يتعــرف عبــاده عليــه ،فلــو كانــت
ألجــل أن
ّ
ـق للعبــد طريق ًا
هــذه املعرفــة غــر ممكنــة ،مل يتبـ َ
ملعرفتــه تعــاىل ،فتنســد بذلــك أبــواب عبوديتــه
ألن العبوديــة ال يمكــن القيــام هبــا إالّ
تعــاىل؛ ّ
بعــد معرفــة املعبــود.
2ـ ُذكــر صفــات اهلل تعــاىل يف الكتــاب
العزيــز والســنّة النبويــة؛ ألجــل أن يتد ّبرهــا
العبــاد بعقوهلــم .فلــو كانــت معرفتهــا أمــر ًا
غــر ممكــن ،لــكان ذكــر هــذه الصفــات يف
القــرآن والسـنّة والتحريــض عــى التد ّبــر فيهــا
يتنــزه عنــه تعــاىل.
لغــو ًا ّ
3ـ مــا يســتحيل معرفتــه هــو الــذات
اإلهليــة ،والنهــي الــذي جــاء يف بعــض
األحاديــث واقــع عــى هــذه املعرفــة ،ال عــى
معرفــة الصفــات التــي هــي مفاهيــم منتزعــة
مــن الــذات .ينظــر :التوحيــد عنــد مذهــب أهــل
البيــت ،عــاء احلســون :ص.57
مدى معرفته تعاىل عن طريق معرفة صفاته
ّ
بــأن صفــات اهلل هــي الطريــق
القــول
ملعرفتــه ســبحانه وتعــاىل ،ال يعنــي ذلــك ّ
أن
هــذه الصفــات قــادرة عــى بيــان كُنــه وحقيقــة
الــذات اإلهليــة ،بــل ّ
إن هــذه الصفــات هــي
عبــارة عــن مفاهيــم ُو ِضعــت ُلتشــد العبــاد

ـ بمقــدار وســعها املحــدود ـ إىل معرفــة اهلل
اإلمجاليــة؛ إذ ّ
إن مــا كان حمــدود ًا ال يمكنــه
اإلحاطــة واملعرفــة الكاملــة بــا هــو (غــر
حمــدود) .ينظــر :املصدرالســابق:ص.58-57
توقيفية صفات اهلل تعاىل
ورد يف أحاديــث أهــل بيــت العصمــة
ّ
أن صفاتــه تعــاىل توقيفيــة وال جيــوز ألحــد أن
يصفــه اهلل تعــاىل بصفــةّ ،إل بــا وصــف بــه

نفســه يف كتابــه العزيــز ،أوجــاءت عــى لســان
رســوله ،أو أوصيائــه .ينظــر :أوائــل
املقــاالت ،الشــيخ املفيــد :ص.53
ومــن مجلــة تلــك األحاديــث ،هــي :قــال
عــي بــن أيب طالــب« :مــا د ّلــك القــرآن
ّ
عليــه مــن صفتــه فاتبعــه؛ ليوصــل بينــك
وبــن معرفتــه ،وأتــم بــه واســتضئ بنــور
فإنــا نعمــة وحكمــة أوتيتهــا ،فخــذ
هدايتــهّ ،
مــا أوتيــت وك ـ ْن مــن الشــاكرين ،ومــا د ّلــك
الشــيطان عليــه ممّــا ليــس يف القــرآن عليــك
وأئمــة اهلــدى
فرضــه ،وال يف ســنّة الرســول ّ
أثــره ،فـ ِ
ـكل علمــه إىل اهلل (عـ ّـز وجـ ّـل)؛ فـ ّ
ـإن
ذلــك منتهــى حــق اهلل عليــك» .التوحيــد ،الشــيخ
الصــدوق :ج ،1ص.55
وقــال عــي بــن موســى الرضــاَ « :مــن
وصــف اهلل بخــاف مــا وصــف بــه نفســه،
فقــد أعظــم الفريــة عــى اهلل» .بحــار األنــوار،
املجلــي :ج ،3ص.53
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نافذة على العالم

نحن نقص عليك

عادات استقبال المولود
واحلقد ،واعتربوه منافس ًا قوي ًا عىل كسب قلب

جيتمع عدّ ة أفراد إلهالك فرد صغري ضعيف
ووحيد والتخ ّلص منه إىل األبد ،ورضب مجيع

أبيهم وعطفه وحنانه ،فاجتمعوا فيام بينهم

احلسد ،تلك الصفة الفتّاكة بالنسل اإلنساين.
كان للنبي يعقوب اثنا عرش ولد ًا،اثنان
منهم (يوسف وبنيامني) من ُأ ّم واحدة اسمها

ُع ْص َب ٌة يوسف ،8 :ومل يقترصوا عىل هذا ،بل

ال س ّيام ولده يوسف.
ألنام أوالً :أصغر أوالده ،وبالطبع فهام
ّ

ّ
إن نار احلسد واحلقد مل ترشدهم إىل إدراك

القيم اإلنسانية عرض اجلدار ،إنّه أخوهم،لكنّه

خاص ًة،
(راحيل) ،وكان أبومها يوليهام حم ّب ًة ّ

حيتاجان إىل العناية والرعاية واملح ّبة .
وثاني ًاّ :
ألن أ ّمهام ارحتلت من الدنيا ومها
صغريان ،فض ً
ال عن هذا ك ّله كانت بوادر النبوغ
والذكاء واحلاد ترتسم عىل يوسف ،فمن الطبيعي

أن تؤدي هذه األمور إىل أن حيظى هذا الولد

بعناية والده أكثر .
إالّ َّ
أن الشيطان أغوى اإلخوة؛ إذ أوقع

أنفسهم يف شباك احلسد ،فانقادوا ألنفسهم ،ومل

يركزوا عىل تلك اجلهات التي تستدعي بالطبع
اإلنساين االهتامم الزائد بأخيهم الصغري ،بل

تأملوا من هذا االهتامم ،وفارت نفوسهم بالغيظ
10
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وتدارسوا األمر ،وصمموا عىل املؤامرة هبذا
جرمه الشيطان هلم إِ ْذ
السبب الطبيعي الذي ّ
ب إِ َ ٰل َأبِينَا ِمنَّا َون َْح ُن
وس ُ
ف َو َأ ُخو ُه َأ َح ُّ
َقا ُلوا َل ُي ُ

أساؤوا الظ َّن بأبيهم النبي وحكموا عليه بالضالل
إِ َّن َأ َبانَا َل ِفي َض َل ٍل ُّمبِ ٍ
ني يوسف.8 :

تلك األمور الطبيعية ،فلم يكتشفوا دالئل العالقة
التي تربط يعقوب بولديه يوسف وبينامني ،وهذا
فيه عربة وحكمة واضحةَّ ،
فإن االقتصار عىل

اخلاصة ّ
لكل فرد تبني حاجب ًا بينه وبني
املنافع
ّ

عقله ،فيتّجه تفكريه يف احلياة إىل جانب واحد،
فال ينتج عنه غري القصور والضياعّ ،
فإن هؤالء
احلساد عندما اهتموا أبيهم بالضالل؛ وإن
اإلخوة ّ
مل يقصدوا الضالل العقائدي؛ وإنّام قصدوا ضالل
إدارة األرسة؛ ّ
فإن هذا أيض ًا جتاوز واستخفاف

بمقامه ّ
وكل ذلك ناتج عن احلسد.

احتجاز األُم يف الصني

هـي عـادة صينيـة تُعـرف باسـم " "zuoyueziأو ّ
أن هـذا الطقـس سـيجلب احلـظ والصحـة اجليدة
البقـاء يف املنزل ملدّ ة شـهر؛ إذ تلـزم األُ ّم الصينية املنزل للطفـل ،ويغـرس بداخلـه الشـجاعة والـذكاء.
ملـدّ ة تتراوح مـا بين  30إىل  40يومـ ًا بعـد الـوالدة .أسـفل املعبـد يقـف جمموعة مـن الرجـال حيكمون

إذ يعتقـد املامرسـون هلـذه العـادة ّأنـا حتافـظ على قبضتهـم على ملاءة رسيـر حتـى يسـقط الطفـل
صحـة األُ ّم وحتميهـا مـن األمـراضّ ،
ثـم يتـم متريره عبر احلشـود لوالده
وأن خمالفة هذه عليهـا بأمـانّ ،
العـادة جيعلهـا أكثـر ضعفـ ًا وبالتايل عرضـة للمرض ،ووالدتـه.
وحرماهنـا مـن اخلـروج يف اهلـواء الطلـق ،واحلـرص

عدم ملس األرض

على بقائهـا يف الفـراش طـوال هـذه املـدّ ة ،ينبغي عىل
تنـص العـادات والتقاليد
يف بـايل بإندونيسـياّ ،
األُ ّم أن ّ
تظـل بعيـدة عـن النوافـذ املفتوحـة ،وعـن على ّأل تلمـس قـدم الطفـل األرض ّإل بعد مرور

مكيفـات اهلـواء ،واملـراوح وهـو األمـر الـذي يصبح  105أيـام على الـوالدة .ألهنم ينظـرون إىل الطفل
أكثـر صعوبـة خلال أشـهر الصيف.
خلال األشـهر األوىل باعتبـاره كائنـ ًا نقي ًا ،وملسـه
سقطة احلظ

للأرض خلال هـذه املـدّ ة قـد ُينجسـه أو يلوثـه.

خاصة يف والية ماهاراشترا و ُينظـر إىل هـذه العـادة على أهنـا عـادة مقدسـة
يسـتقبل بعض اهلنود ّ
أطفاهلـم حديثـي الـوالدة بعـادة جريئـة وفريـدة مـن للغايـة .لذلـك على األم وأفـراد األرسة وحتـى

نوعهـا؛ إذ حيـث يسـمحون بإلقاء مواليدهـم حديثي اجليران القيـام بحمـل الطفـل باسـتمرار حتـى
الـوالدة مـن أعلى أسـطح املعابـد التـي قـد يصـل تنتهـي هـذه املـدّ ة املنصـوص عليهـا .بعـد مـرور
ارتفاعهـا إىل  50قدمـ ًا .وجتـدر اإلشـارة إىل َّ
أن هـذه هـذه الفترة ،تقـام احتفاليـة ُيطلـق عليهـا اسـم
العـادة قد بـدأت قبل  500سـنة ،وما زالت مسـتمرة  Nyabutanيقـوم خالهلـا الطفـل بلمـس األرض
حتـى يومنـا هـذا ،على الرغـم مـن وجـود بعـض للمـرة األوىل.
التحـركات حلظـر هـذه العـادة خلطورهتـا .و ُيعتقـد
ّ
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عناقيد
املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

إللحاقــه ببــدن الحــي فــا بــأس بــه إذا لــم يكن

الجــزء المقطــوع.

يتوقــف عليــه إنقــاذ حيــاة مســلم ،وأ ّمــا فــي

توجــد منظمــات للتبـ ّـرع بأعضــاء البــدن عــن

وجــواز القطــع إشــكال .ولكــن ال تثبــت الد ّيــة

أتبــرع بــه ؟
وأعلمهــم عــن الشــيء الــذي ّ

ممــا
الميــت مســلم ًا أو َمــ ْن بحكمــه أو كان ّ

غيــر هاتيــن الصورتيــن ،ففــي نفــوذ الوصيــة

الميــت يعنــي أســجل اســمي فــي المنظمــة

علــى المباشــر للقطــع مــع الوصيــة علــى ّ
كل

أجابــه الشــيخ :فــي نفــوذ الوصيــة بقطــع

أتبــرع
فســأله صديقــي :هــل أســتطيع أن ّ

الحــي مــن غيــر أن تتوقــف حيــاة الحــي علــى

تقديــر.

التربع باألعضاء

فقــال لــه صديقــي :فــي بعــض الــدول

بأعضائــي فــي حــال موتــي ســريري ًا إلــى
أشــخاص يحتاجــون إليهــا؟

أعضــاء المســلم بعــد موتــه إللحاقــه ببــدن
ذلــك إشــكال.

وآخــر ســؤال قــال صديقــي للشــيخ :بعــض

فــي أحــد األيــام فاجأنــي صديقــي ألنَّــه

الشــيخ إمــام الجماعــة فــي المســجد ونســأله

أجابــه الشــيخ :الميــت دماغيـ ًا مع اســتمرار

النــاس وظيفتهــم فــي المستشــفى التنســيق بين

عمليــة ألبيــه ،وكان نــوع العمليــة هــو تبديــل

وفع ـ ً
ا ص ّلينــا الظهريــن فــي مســجد ح ّينــا،

طريــق تركيــب أجهــزة اإلنعــاش الصناعيــة ال

وبيــن المحتاجيــن لذلــك ،ومنهــا أن يكــون

يســتعد للســفر إلــى بلــد آخــر لغــرض إجــراء
إحــدى كليتــه بســبب إصابتهــا بالفشــل

الكلــوي.

أي أمــر آخــر يخطــر ببالــك.
عــن هــذا األمــر أو ّ

رئتيــه وقلبــه فــي وظائفهمــا وإن كان ذلــك عــن

يعــدّ ميت ـ ًا ،ويحــرم قطــع عضــو منــه إللحاقــه

وقــص
وجلســنا أنــا وصديقــي مــع الشــيخ،
ّ
التبــرع
عليــه الموضــوع ،وســأله :هــل يجــوز
ّ

ـي مطلقـ ًا.
ببــدن الحـ ّ

الميــت للحــي بالوصيــة ،ســواء مــن المســلم

بأحــد أعضائــي أو جــزء منــه بإرادتــي

كنــت أعلــم ســابق ًا َّ
أن والــده مريــض لكنــي

بالعضــو الحــي للحــي كمــا فــي الكليــة .ومــن

المهــم َّ
أن الشــيء الــذي أراد أن يقولــه

للكافــر ،أم العكــس؟ وهــل تختلــف األعضــاء

عمــه الــذي يصغــر أبيــه بثــاث ســنين ،ومــا
ّ

تبــرع الحــي ببعــض
فأجابــه الشــيخ :أ ّمــا ّ

أجــاب الشــيخ :ال يجــوز إن كان قطعــه

بــه،إذا لــم يكــن يلحــق بــه ضــرر ًا بليغ ـ ًا ،كمــا
لمــ ْن لديــه كليــة ُأخــرى
فــي
التبــرع بالكليــة َ
ّ

وقطــع اليــد ،ويجــوز فيمــا إذا لــم يكــن كذلــك

ال أعلــم أنــه ســيصل إلــى هــذه الدرجــة.

صديقــي لــي َّ
المتبــرع بالكليــة ألبيــه هــو
أن
ّ

عمــه مــن
يقلــق صديقــي أنّــه يخــاف علــى ّ
هــذه العمليــة ،ومــن ناحيــة ُأخــرى هــو ال

يعلــم مــدى مشــروعية التبـ ّـرع باألعضــاء مــع
انتشــاره فــي الوقــت الحاضــر.

طمأنــت صديقــي وقلــت لــه :نذهــب إلــى
12
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فــي هــذه المســألة بعضهــا عــن بعضــا؟

أجــزاء جســمه إللحاقــه ببــدن غيــره فــا بــأس

ســليمة.

وأ ّمــا قطــع عضــو مــن الميــت بوصيــة منــه

أتبــرع
فســأله صديقــي :هــل أســتطيع أن ّ

الشــخصية ودون مقابــل إلــى أحــد األشــخاص

المحتاجيــن إليهــا؟

يلحــق بــك ضــرر ًا بليغـ ًا كمــا فــي قطــع العين،

َم ـ ْن يــو ّد التبـ ّـرع ببعــض أعضائــه ح ّي ـ ًا أو ميت ـ ًا
التنســيق مــع أهــل الميــت ســريري ًا مــع بقــاء

قلبــه بالنبــض علــى أخــذ بعــض األعضــاء منه،

فهــل هــذا العمــل جائــز؟

أجــاب الشــيخ :كمــا قلنــا ،الميــت دماغي ـ ًا

مــع اســتمرار رئتيــه وقلبــه فــي وظائفهمــا وان

كان ذلــك علــى تركيــب أجهــزة اإلنعــاش
الصناعيــة ال ُيعــدّ ميتـ ًا ويحــرم قطــع عضــو منه

إللحاقــه ببــدن الحــي مطلقــا.

كمــا فــي قطــع قطعــة مــن الجلــد أو جــزء مــن
لم ـ ْن لديــه كليــة
النخــاع أو إحــدى الكليتيــن َ
ُأخــرى ســليمة ،ويجــوز أخــذ المــال بــإزاء
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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أي بني

واملناسبة.

ثاني ًا :حتديد اهلدف

حيـث تكـون يف هـذا العمـر متامخـ ًا باحلماس

واإلرصار واالسـتعداد للعمـل والكـدح بشـكل

ربما ّ
يتغي يف بق ّيـة مراحل حياتـك اآلتية،
يقـل أو ّ
فينبغـي لـك أن ترسـم مصبـ ًا لذلـك احلماس
واالسـتعداد ،فتسـأل نفسـك وجتيـب نفسـك:

مـاذا تريـد أن تفعـل؟ ملـاذا تريـد هـذا األمـر

الربيع العشرون من عمرك

حتديـد ًا؟ كيـف حتقـق طموحـك؟

سـتكون وأنـت تبلـغ أو تتجـاوز العرشيـن

هـم جـد ًا لضمان
والعاطفيـة ،والـزواج عامـل ُم ّ

االسـتقالل باحليـاة ،وخـوض التجربـة احلياتيـة

واسـتخدام تلـك الطاقـة اإلنسـانية يف طريـق

ربيعـ ًا عـايل الثقـة بالنفـس والرغبـة الشـديدة يف
منفـرد ًا ،وهـو شـعور إجيـايب جيـد إذا أردت أن

تؤسـس قاعـدة احليـاة القابلـة ،وترسـم صـورة
مسـتقبلك يف أن تعيـش حيـاة مليئـة بالفـرص
والتحـدي والنجـاح ،أو حيـاة مم ّلـة مبنيـة على

انقضـاء السـنني بلا تغيري ملحـوظ ،مثلما يعيش
الكثير حولـك.

توجـد بعـض األُسـس التـي تسـاعد على أن

يضمـن الشـاب العرشينـي نوعـ ًا مـن النجـاح يف
حياتـه ،نذكرها بعنـوان نصائح أو لوائح يسـتطيع

الشـاب أن يتتبـع من فاعليتهـا وتأثريها من خالل

جتـارب اآلخرين.
أوالً :الزواج

هـذه املرحلـة العمريـة خيتـزن فيهـا اإلنسـان

طاقـة هائلـة مـن القـدرات اجلسـدية والفكريـة
14
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االسـتقرار اجلسـدي والتوازن النفيس يف حياتك،

السلامة واالسـتمرار يف احليـاة ،فالـزواج يبنـي
ُأرسة جديـدة ،ويبكّـر يف اسـتقالل الـذات ،ومـن

الطبيعـي أن يكـون ذلـك مـع توفـر اإلمكانـات
واملقدّ مـات املناسـبةّ ،
وإل يكون الـزواج مرشوع ًا

للهـدم ال للبنـاء ،فـإذا كانـت الفرصـة سـانحة،

ولـك القـدرة املاليـة واالجتامعيـة على الـزواج
وتكويـن األُرسة مبكـر ًاَّ ،
فـإن رشيـك حياتـك
اجلديد لشـدّ ة العالقـة بينكام ونـوع احلرص منكام

على بناء حياة صاحلة ،سـيدفعك هـذا إىل األمام،
وللمزيـد مـن النجـاح والتم ّيـز.

وال يعترض الذيـن مل ينجحـوا يف زواجهـم

على هـذا الـكالم ،فلربما يكـون السـبب يف عدم
دراسـة وإتقـان املوضـوع بالصـورة الصحيحـة،

ونحـن نتحدّ ث فيما إذا متت املقدّ مـات الصحيحة

مـا ،فتحـدّ ث نفسـك أن تكـون مثلـه ،وصديقك
اآلخـر نـال وظيفـة يف رشكـة ُأخـرى ،فرتغـب
هبـا ،وإذا هباتـف يسـتعبدك مـن داخلـك يقـول:

جيـب أن أكون مثـل أصدقائـي ،وأعمـل بأعامهلم
الناجحـة ،وأسـلك الطريـق الـذي سـلكوه.

ربما تشترك مـع غيرك يف هـدف ،أو طريـق

لتحقيـق طمـوح معين ،لكـن جيـب أن حتافـظ
على اسـتقاللية التفكير والتحقيـقّ ،
وإل فإنّـك

تسـلك طريـق الضياع ..طريـق التقليديـة والغباء

وهـذه املراحـل الثالثـة تتـدرج يف الصعوبـة

حتول نفسـك إىل كائـن يعيش
والنمطيـة ..وأنـت ّ

لكـن تبـدأ الصعوبـة يف حتديـد غايـة هـذا الفعل،

يف السـن وليـس معـك شـخصية ثابتـة تعيش هبا

واإلمـكان ،فمن السـهل حتديد ما تريـد أن تفعل،

ّ
ألن كثير مـن األفعـال هلـا أكثـر مـن نتيجـة ،وهلا
مالزمـات متعـددة ،فلا بـدّ مـن االلتـزام هبدف

واضـح ونافـع ،أ ّمـا مرحلـة التحقيـق فالبـدّ أن

على األمـاين والتخيلات ،وتـرى نفسـك تكبر
حياتـك.

اعمل بواقعيـة ،وبإمكاناتـك احلاصلة ،واترك

عـامل الوهـم ،وال تسـلك طريقـة حيـاة نمطيـة

الترصف،
تكـون برتكيز أكثر وحسـن وحكمـة يف
ّ

تقليديـة.

بدقة.

التقليـدي كخطـوة عابرة غري رئيسـة ،وليس هدف ًا

لذلك نـرى املم ّيزين هـم الذين حيققـون أهدافهم
ثالث ًا :ال تلتفت لغريك.

نعـم ،يمكـن لشـخص أن خيتـار الطريـق

تا ّمـ ًا ليـس لك خيـار فيه؛ ألنّـه أحيان ًا ال يسـتطيع

وكما تقـول احلكمـة ( َمـ ْن راقب النـاس مات

الشـخص حسـب معطيات حياته وبيئتـه أن حيدد

الشـباب ،كمـن يلتفـت إىل أقرانـه أثنـاء انطلاق

يف هـذا اجلـزء فقـط ،مـع املحافظـة على إرادتـه

مهـ ًا) وهـو َمـ ْن أكبر األخطـاء التـي يقـع هبـا
ّ
السـباق ،ويقـرر املسير على خطاهـم نفسـها.

إ ّيـاك أن تقـع يف هـذا اخلطـأ ،فتفقـد جـزء ًا

كبير ًا مـن إمكاناتـك واتـزان شـخصيتك ،فرتى

لـه طريقـ ًا ناجحـ ًا ،فلا بـأس باالسـتعانة بغيرك
واختياره اسـتقالليته التي تشـكّل شـخصيته التي

يتفاعـل هبـا مـع احلياة.

صديقـك هـذا التحـق بوظيفـة إداريـة يف رشكـة
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القوارير

املرأة رجل البيت
ربمــا تتحكــم بعــض األحــوال فــي المــرأة
مهمــة
فتجعلهــا تقــوم مقــام الرجــل فــي ّ
قيــادة األُســرة ،فتكــون هــي ُأ ّم وأب فــي
وقــت واحــد ،كمــا فــي حــاالت الطــاق ،أو
وفــاة الــزوج ،أو ســفر الــزوج ،فتكــون تلــك
وتتحمــل مســؤولية
األنثــى هــي رب البيــت
ّ
األُســرة كاملــة ،وتتبنّــى تعويــض أطفالهــا
ممــا يشــعرون أنّهــم فقــدوه ،مــن الرعايــة،
ّ
واالهتمــام ،والتربيــة ،وهــي فــي داخلهــا
تتمنّــى أن يكــون رب األُســرة الحقيقــي
يتحمــل عنهــا هــذه
متواجــد ًا معهــا؛ لكــي
ّ
المســؤولية الكبيــرة ،ولكنّهــا ليــس أمامهــا
ّإل الصبــر والمكافحــة مــن أجــل أطفالهــا

حتــى يكبــرون إلــى الحــدّ الــذي تشــعر أنّهــم
ال يحتاجــون إليهــا ،وهــو أمــر طبيعــي فــي
المجتمــع ،بــل مدعــاة فخــر لتلــك المــرأة إذا
أنتجــت أوالد ًا صالحيــن.
لكــن غيــر الطبيعــي أن تكــون المــرأة
كذلــك مــع وجــود الــزوج فــي حياتهــا وحياة
أوالدهــا ،ونتيجــة لضعــف شــخصية الــزوج
تكــون تلــك المــرأة هــي القائمــة بمهامــه فــي
األســرة ،وهــو أمــر خطــر جــد ًا علــى األوالد،
فهــم سيشــعرون منـ ُ
ـذ بدايــة إدراكهــم بضعف
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شــخصية األب ،كذلــك يشــعرون َّ
بــأن هــذا
األمــر ليــس أمــر ًا طبيعي ـ ًا ،فهــم عندمــا يــرون
األُ ّم بصــورة األب فأيــن َســيرون األب الــذي
يطلبــون؟ ال يجــدون أمامهــم ســوى ذلــك
األب المنكســر ،فيبقــى األوالد فــي حالــة
نفســية قلقــة ،بيــن تعاطفهــم لوالــده وبيــن
مهــم بهــذا الحــال،
واقعهــم الــذي فــرض ُأ ّ
فم ـ ْن ســيكون قدوتــه فــي األســرة؟
َ
ّ
إن األطفــال فــي مثــل هــذه األســرة

ســيكونون هــم ضحيــة ,تهميــش دور الــزوج
فــي األســرة وإلغــاؤه ليــس باألمــر اله ّيــن على
األطفــال ،ســيعود عليهــم بالضــرر النفســي ال
محالــة.
فضــا مــن َّ
أن مثــل هكــذا األب يكــون غيــر
مســموع الكلمــة وغيــر مطــاع مــن ِقبــل أبنائــه،
ممــا يشـكّل خطــر ًا علــى تربيتهم ومســتقبلهم.
ّ
لــذا علــى المــرأة إذا وجــدت مــن زوجهــا
ضعفــ ًا أو إهمــاالً أن تســاعد زوجهــا علــى
تحمــل مســؤوليته تجــاه األُســرة ،وتدفعــه
ّ
إلــى أن يكــون أب ـ ًا طبيعي ـ ًا كغيــره مــن اآلبــاء،
ال أن تتخــذ منــه فرصــ ًة لتكــون هــي القائــد
والمســيطر علــى أجــواء العائلــة.

طب وتكنولوجيا

فيروس كورونا:
هل اقتربنا من إنتاج لقاح مضاد له؟

يتصاعـد تفشـي فيـروس كورونـا فـي
أي عالج
مختلـف أنحاء العالـم ،ولم يتو َفر بعـدُ ّ ،
يمكـن أن يقضـي علـى الفيـروس أو لقـاح يمكن
أن يو ّفـر الوقايـة منـه ،وتتواصل األبحـاث في هذا
وثمـة أكثـر مـن  20لقاح ًا
الصـدد بسـرعة فائقـةّ ،
فـي طـور العمل علـى تطويرهـا ،وقـد وصل أحد
هـذه اللقاحـات إلـى مرحلـة االختبار على البشـر
بعـد أن اجتاز مرحلـة التجارب علـى الحيوان؛ إذ
تُجـرى عمليات اختبـار مدى كفاءتـه وتأثيره على
البشـر فضال عن مدى سلامة اسـتخدامه بالنسـبة
إليهم.
ويعمـل علمـاء آخـرون فـي بحـوث علـى
لقاحـات مـا زالـت ضمـن مرحلـة اختبارهـا
باسـتخدام الحيوانـات ،ويأملـون فـي اختبـار
نتائجهـا علـى البشـر فـي وقت الحـق هـذا العام.
حساسية األطفال للتدخين
مـدى حساسـية األطفـال لدخـان التبـغ
يجـب أن تأخـذ منـا اهتما ًما خاصـ ًا وحيـز ًا كبير ًا،
فالجهـاز التنفسـي لألطفـال أصغـر وأجهزتهـم
المناعيـة أضعـف ،كمـا ّ
أن األطفـال نتيجـة
لصغرهـم يتنفسـون بشـكل أسـرع مـن البالغيـن،

وهـذا يجعلهـم يستنشـقون كميـات أكبـر مـن
المـواد الكيميائيـة الضـارة ّ
لـكل كيلوجـرام مـن
وزنهـم مقارنـة بالبالغيـن فـي الوقـت نفسـه.
حملـت دراسـة حديثـة نشـرتها (المجلـة
الطبيـة البريطانيـة) تحذيـر ًا مفـاده ّ
أن األطفـال
يتعرضـون لدخـان التبـغ البيئي مـن خالل
الذيـن ّ
التدخيـن السـلبي (أي :وجودهـم علـى مقربـة
مـن أشـخاص ّ
مدخنيـن) يواجهـون خطـر ًا أعلى
لإلصابـة بسـرطان الرئـة عندمـا يصلـون إلـى
مراحـل البلـوغ والشـباب.
وأوضـح الباحثـون ّ
أن األطفـال الذيـن
تعرضـوا للتدخيـن السـلبي علـى نحـو يومـي
ّ
ولسـاعات كثيرة ،واجهوا خطر اإلصابة بسـرطان
مـرات تقريب ًا من
الرئـة عندمـا كبروا أعلـى بأربـع ّ
الذين نشـئوا فـي بيئة صحيـة خالية مـن التدخين،
وأظهـرت الدراسـة أيضـ ًا ّ
أن األطفـال الذيـن
مرات ُأسـبوعي ًا،
ت ّعرضـوا للتدخيـن السـلبي عـدّ ة ّ
بمـرة ونصـف لإلصابـة
واجهـوا خطـر ًا أعلـى ّ
تعرضـوا
بسـرطان الرئـة مقابـل ّمرتيـن عنـد َمـ ْن ّ
للدخـان يوميـ ًا ولكـن لسـاعات أقـل.
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مساحة ود

الدعوات الثالث المستجابة التي ذهبت هدرا

ِ
الز َم ِن ْالَ َّو ِل َأ َّن لِ َر ُج ٍل ِم ْن ُأ َّمتِ ِه َث َل َ
ث
ُر ِو َ 
ي َأ َّن ال َّل َه َت َعا َلى َأ ْو َحى إِ َلى نَبِ ٍّي ِم َن ْالَنْبِ َياء فِي َّ
ِ
ٍ
ٍ
ف ِم ْن ِعن ِْد ِه إِ َلى َب ْيتِ ِه َو َأ ْخ َب َر َز ْو َج َت ُه بِ َذلِ َك،
الر ُج َل بِ ِه َفان َْص َر َ
َد َع َوات ُم ْست ََجا َباتَ ،ف َأ ْخ َب َر َذل َك َّ
َف َأ َل َّح ْت َع َل ْي ِه َأ ْن َي ْج َع َل َد ْع َو ًة َل َها َف َر ِض َي.
َف َقا َلت :س ِل ال َّله َأ ْن يجع َلنِي َأجم َل نِس ِ
الزم ِ
اء َذ َ
ان؟
َ َ ْ َ
اك َّ َ
ْ َ َ
ْ َ
الر ُج ُل َف َص َار ْت ك ََذلِ َك.
َفدَ َعا َّ
ِ
الشب ِ
ان [ا ْل ُم َتنَ ِّع ِمي َن] فِ َيها ُمت ََو ِّف َر ًة َز ِهدَ ْت فِي َز ْو ِج َها َّ
[الش ْي ِخ
ُث َّم إِن ََّها َل َّما َر َأ ْت َر ْغ َب َة ا ْل ُم ُلوك َو ُّ َّ
ُخ ِ
ا ْل َف ِق ِير] َو َج َع َل ْت ُت َغالِ ُظ ُه َو ت َ
وز َها.
اشنُ ُه َو ُه َو ُيدَ ِار َيها َو َل َيكَا ُد ُيطِ ُ 
يق ن ُُش َ
َفدَ َعا ال َّل َه َأ ْن َي ْج َع َل َها َك ْل َب ًة َف َص َار ْت ك ََذلِ َك.
ِ
ون بِنَا َأ َّن ُأ َّمنَا َك ْل َب ٌة نَابِ َح ٌة َو َج َع ُلوا َي ْبك َ
َّاس ُي َع ِّي ُر َ
ُون
اجت ََم َع َأ ْو َل ُد ُه َما َي ُقو ُل َ
ون َيا َأ َبت إِ َّن الن َ
ُث َّم ْ
َت؟
َو َي ْس َأ ُلو َن ُه َأ ْن َيدْ ُع َو ال َّل َه َأ ْن َي ْج َع َل َها ك ََما كَان ْ
َت فِي ا ْلحا َل ِة ْالُو َلىَ ،ف َذهب ِ
ات ال َّث َل ُ
ث َض َياع ًا.
ت الدَّ َع َو ُ
َفدَ َعا ال َّل َه َت َعا َلى َف َص َّي َر َها ِم ْث َل ا َّل ِذي كَان ْ
ََ
َ
المصدر :الدعوات (سلوة الحزين) :لسعيد بن هبة الله قطب الدين الراوندي ،المتوفى سنة 573 :هجرية38-ص.

معلم يحتاج إلى معلم

جاء رجل إلى أحد القضاة يشكو ابنه الذي ُيعاقر الخمر وال ُيص ّلي ،فأنكر االبن ذلك! فقال

الرجل :أصلح الله القاضي ،أتكون صالة بال قراءة؟ قال القاضي :يا غالم ،تقرأ شيئ ًا من
القرآن؟ قال :نعم وأجيد القراءة .قال :فاقرأ  .قال :بسم الله الرحمن الرحيم علق القلب ربابا

بعد ما شابت وشابا إن دين الله حق ال أرى فــيــه ارتيابا فصاح أبوه :والله أ ّيها القاضي ما

تع ّلم هاتين اآليتين ّإل البارحة؛ ألنّه سرق مصحف ًا من بعض جيراننا !
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والدة السيدة فاطمة المعصومة
(على رواية)

