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التربع باألعضاء

الربيع العرشون من عمرك

العامل من اجلانب  أيدلوجيات وبرامج  تغّيت 
القبيل القائم عىل القّوة والبطش واغتصاب احلقوق 
وميول  اجتاهات  بتغيي  تتقّوم  فكرية  برامج  إىل 
املجتمع نحو هدف مرسوم وحمّدد، وهذا أمر رسى 
يبني جمتمعًا  أن  يريد  فَمْن  واهلدم،  البناء  يف جانبي 
ذلك  وتوجهات  عقول  إىل  يدخل  أن  البّد  صاحلًا 
بالطرق  املناسبة  التعديالت  عليه  وجيري  املجتمع 
أو  سهلة  املهّمة  تكون  فربام  املمكنة،  واألدوات 
صعبة حسب اإلمكانات، كذلك َمْن يريد أن هيدم 
بام  لكن  اخلطوات  تلك  عىل  يسي  صاحلًا  جمتمعًا 

يالئم أهدافه التي حيددها.
من  أسهل  اهلدم  عملية  تكون  الغالب  وألنَّ 
َأم  النظرية  مستوى  عىل  كان  سواء  البناء  عملية 
جمتمعنا  إىل  اخلبيثة  الرّش  أنظار  توّجهت  التطبيق، 
املسلم وعمدت إىل زرع بذور االنحراف الفكري 
العمرية  فئاته  مجيع  بني  واألخالقي  والديني 
والثقافية، حتى صارت بعض السلوكيات املنحرفة 
غي مستهجنة؛ لكثرة ما يقوم هبا من أفراد املجتمع.

إنَّ سبب ظهور وانتشار السلوك غي املرغوب 
عند الشاب هو نتيجة التقصي من ِقبل حميط الفرد 
)األرُسة، واملدرسة، واملجتمع( فاملجتمع من أشّد 
يكون  عندما  ذلك  السّيئة،  السلوكية  املؤثرات 
حتت سطوة العناوين الرباقة التي ترّوج لالنحالل 

بدعوى االنفتاح، والتطّور، مواكبة العامل يف األزمنة 
األخية.

أّما املدرسة  التي حتّولت هي األخرى كغيها 
من  خالية  روتينية  حياة  عن  جمرد  املؤسسات،  من 
يقيض  الفرد  أنَّ  مع  الصحيحة  الرتبية  مفاهيم  كّل 
نصف يوم مّدة تقارب العرشين سنة بني جدراهنا.

ما  أثر  التصّدع والوهن  فقد طاهلا  أّما  األرسة 
متّر به البالد من أحداث سياسية واقتصادية فاآلباء 
فاقدة  األُمّهات  وأغلب  بالعمل  يومهم  يقضون 

للتحكم بسلوكيات األوالد، وخصوصًا الذكور.
إنَّ ما خّلفته احلروب من أيتام و أرامل جعلت 
املمنهجة  الغربية  الثقافية  الغزوات  أمام  الشباب 
التي أثرت عىل الوعي الشبايب  املعارص، فحصلت 
عندهم التغّيات السلوكية التي تعاين منها العائلة 

العراقية.
القيم  تغّذي  التي  اإلعالم،  وسائل  أنَّ  كام 
دون  للجميع  متاحة  أصبحت  السلبية  السلوكية 

مانع أو رادع أو حتى رقابة.
أن  جيب  الذي  الوحيد  العامل  هي  األرُسة  إنَّ 
تتخىّل  فقد  ُذكر،  ما  كّل  عن  الشباب  صون  يتبنى 
لكن  املهمة،  هذه  عن  املجتمع  ويرتاجع  املدرسة، 
مهّمة  كانت  وإن  عنها  التنّصل  هلا  حيق  ال  األرُسة 

صعبة.

قضية ورأي
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ذكر العالمة املجليس قصة لشخص ترّشف بلقاء اإلمام الغائب فقال فيها: )قال: وكنت قبل هذه احلكاية 
بقليل قد ترّشفت بزيارة موالنا الرضا فقلت له: يا سّيدنا قد زرت الرضا عيل بن موسى وقد بلغني 
أّنه ضمن لزواره اجلنّة، هذا صحيح؟ فقال: هو اإلمام الضامن، فقلت: زياريت مقبولة؟ فقال: نعم 

مقبولة( بحار األنوار، العالمة املجليس: ج53، ص315.
يتهلل يوم احلادي عرش من شهر ذي القعدة،من سنة 148 للهجرة النبوية املباركة، بنور جديد لإلمامة 
ينرش بركته عىل الكون يزّين السامء وخترج األرض بركاهتا ويسعد الوجود بالرسور واخلي، ذلك وجه شمس 
الشموس اإلمام الضامن، ثامن أئّمة اهلدى، ورشاع من أرشعة سفينة النجاة موالنا اإلمام الرضا عيل بن 

موسى الكاظم عليه وعىل آبائه الصالة والسالم.
يا موالنا يا سّيدنا وهذا شهر ذي القعدة احلرام، وهو شهرك املنسوب إليك، فوالدة ُأختك املعصومة 
منه،  وينختم  يوم احلادي عرش  الشهر، ووالدتك  اليوم األول من  تزّين   الكاظم بنت اإلمام  فاطمة 

.بشهادة ولدك اإلمام اجلواد
إليها كانت يف هذا الشهر، فجميع مناسبات هذا الشهر  التي اضطررت  كام أنَّ هجرتك إىل خراسان 
 متعّلقة بك سّيدنا وموالنا، يا جنّة الشيعة املؤمنني، وكيف ال تكون كذلك وقد شهد لك هبا أئّمة اهلداية
فقد قال عنك ولدك اإلمام حممد التقي: »إنَّ َبنَي َجَبيَل ُطوَس َقبَضًة ُقبَِضْت ِمَن اجلَنَِّة، َمن َدَخَلها كاَن آِمنا 

َيوَم الِقياَمِة ِمَن الناِر« َمْن ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق: ج2، ص583.
يا شفيع املحبني املوالني، وأنت القائل »َفَمْن َزاَريِن يِف ُغْرَبتِي َكَتَب اهلل َعزَّ َوَجلَّ َلُه َأْجَر ِماَئِة َأْلِف َشِهيٍد 
َرَجاِت اْلُعىَل ِمَن  يٍق َوِماَئِة َأْلِف َحاجٍّ َوُمْعَتِمٍر َوِماَئِة َأْلِف جُمَاِهٍد َوُحرِشَ يِف ُزْمَرتِنَا َوُجِعَل يِف الدَّ َوِماَئِة َأْلِف ِصدِّ

اجْلَنَِّة َرفِيَقنَا« روضه املتقني، املجليس : ج 5، ص400.
ويوم  ُولدت  يوم  عليك  وسالم  اهلل،  عند  لنا  فاشفع  اهلل  إىل  بك  وتقّربنا  تشّفعنا  إّنا  وموالنا  سّيدنا  يا 

اُستشهدت ويوم تبعث حّيًا.

مؤلـف الكتاب أبو احلسـني سـعيد بن عبـد اهلل الراوندي 
املعـروف بالقطـب الروانـدي، تاريـخ والدتـه غـي معلـوم، 
ولكـن ذكـر أّنه ُولـد يف راوند، وهـي مدينة بالقرب مـن مدينة 

اإليرانية. كاشـان 
كان مـن حمّدثـي ومفـرّسي ومتكّلمـي وفقهـاء وفالسـفة 
ومؤرخـي الشـيعة يف القـرن السـادس اهلجـري. كـام وأّنه كان 
مـن تالمـذة الشـيخ الطـويس صاحـب تفسـي جممـع البيـان، 
ويعتـرب ابـن شهرآشـوب املازندراين، والشـيخ منتخـب الدين 
الـرازي مـن أبـرز تالمذتـه. تـويّف يف الرابـع عـرش مـن شـهر 

شـّوال سـنة 573 هــ، وُدفـن يف قم.
له من املؤلفات والتصانيف ما يقارب )60( كتابًا ورسالًة 

كام وأّنه تطّرق فيها إىل خمتلف العلوم، منها: كتاب )مكارم أخالق النبي واألئمة( يقع يف أكثر 
من )450( صفحة، ومضمونه كعنوانه من املضامني األخالقية، يتحدث عن أخالق النبي وأخالق 

.فكانت أبواب الكتاب )14( بابًا مع السّيدة فاطمة الزهراء،األئّمة املعصومني
الواردة يف خمتلف أخالق  الروايات  الكثي من  ينقل  فاملؤلف  الروائي،  الطابع  الكتاب  يغلب عىل 
املعصومني وتتضّمن التواضع، والزهد، والرمحة، واملساواة، واإليثار، وآداب احلياة اخلاصة والعامة 
من امللبس واملأكل، وتعامله مع اآلخرين من األصحاب واألعداء والسالطني، وبام أنه ليس كتابًا تأرخييًا 

فإّنه ليس لتأريخ النبي واألئّمة ذكر إاّل ما يتعّلق بذكر بعض الفضائل واألخالق والصفات.  
مما ورد يف الكتاب ص265، يف 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 
عند املساء أكبَّ عىل القدر حتى جيد ريح املرق، وهو صائم، ثّم يقول: هاتوا القصاع اغرفوا آلل فالن، 

واغرفوا آلل فالن، حتى يأيت عىل آخر القدر، ثم يؤتى بخبز ومتر فيكون ذلك عشاءه«.

قراءة في كتابقطاف

واألئمة مكارم أخالق النبي

ضـامن اجلـنة
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ختضـع كثـي مـن الترصفـات يف حياتنـا اليومية 
بشـكل  بـدأت  ربـام  يوميـًا،  نامرسـها  عـادات  إىل 
إرادي لكنّهـا انتهت إىل شـكل ال إرادي، فّمْن اعتاد 
أن يفتح صفحـات التواصل االجتامعـي يف الدقائق 
األوىل مـن اسـتيقاظه صباحـًا أو جيلـس متأماًل عند 
رشفـة منزلـه، فإّنـه مـع تكـرار هـذا السـلوك يوميًا 
لـن خيطـر يف بالـه أن يسـأل نفسـه إذا كان يريـد أن 
يفعـل ذلـك أو ال، بـل يكون ذلـك  عمليـة روتينية 
أقـرب إىل الالوعـي اعتـاد عليهـا ربـام ألهّنـا توافق 

أكثر. ال  مزاجـه 
إذًا العـادات هلـا نـوع تأثـي عـىل سـلوكنا، بـل 
عـىل أفكارنـا - كـام سـنبنّي - وهنـا يكمـن مصـدر 
اخلطـر عـىل شـخصياتنا وعطائنـا إذا كانـت تلـك 
سـببًا  فتكـون  صحيحـة،  غـي  أو  سـّيئة  العـادات 
رئيسـًا يف انتـكاس حياتنـا، وتقف عائقـًا أمام حتقيق 

أهدافنـا.
عـادات  والتنميـة  االجتـامع  علـامء  ذكـر  وقـد 
وعطائـه،  ونتاجـه  الفـرد  شـخصية  يف  سـلبًا  تؤثـر 

نذكـر منهـا:
أوالً:  تعـدد املهـام: يسـعى الكثـي مـن النـاس 
إىل القيـام بأكثـر من عمـل ومهّمة يف الوقت نفسـه، 
وهي من أسـوأ العـادات التـي تعيق النجـاح؛ ألهّنا 
تشـّتت االنتبـاه وتربـك التفكـي، بالتايل تـؤدي إىل 

قّلـة الرتكيز وسـوء األداء.
وأيضـًا فـإّن اإلقـدام عـىل تنفيـذ أكثر 

العديـد من تطبيقـات اهلاتف والتي تسـاعدك عىل 
اإلحاطـة يوميـا بأهدافك، هذه التطبيقات تسـاعد 
بشـكل رائـع عـىل معرفة النقـاط التي حتتـاج لبذل 

جمهـود يف اخلطـوات القابلة.
خامسـًا: الزهـد بأوقـات الراحـة: البـّد مـن 
العمـل  متابعـة احتياجـات اجلسـم والعقـل مـن 
التعـب  مـن  راحـة  عـىل  فاحلصـول  والراحـة، 
واإلرهـاق وسـيلة فعالـة لتنشـيط العقل واجلسـم 
وحّثهـم عـىل املتابعـة واالسـتمرار وإكـامل املهام.

فقـرة  النظـام  نظـام:  بـدون  العمـل  سادسـًا: 
متفـق عليهـا يف إنجـاز مشـاريع مجيـع املجاالت؛ 

ألنَّ النظـام هـو مـا يضمـن عـدم هـدر الوقـت.

مـن مهّمـة يف وقـت واحـد مـن شـأنه إهـدار مزيـد 
الوقت. مـن 

التواصـل  برامـج  رسـائل  متابعـة  ثانيـًا: 
االجتامعـي: وتعتـرب هـذه العادة مـن العوامـل التي 
تضيـع وهتـدر الوقـت، وهـو أمـر منتـرش يف أغلـب 
املجتمعـات دون تنظيـم، وكثـي َمـْن يـرتك العمـل 
ليتفقـد رسـائل األفـراد واملجموعـات  التفكـي  أو 
عـىل الـ)واتـس آب( أو الـ)تلكـرام( وغيهـا، ممـا 
يؤثـر يف تقصـيه جتـاه املهّمـة التـي يعمـل عليهـا، 
لذلـك يفّضـل القيـام بتحديـد وقـت حمـدد لتفّقـد 
هـذه الرسـائل والـرّد عليهـا كـي ال تعّطـل مهامك 

الرئيسـة.
ثالثـًا: تـرك قـول )ال أعلـم، أو ال أدري، أو ال 
أقـدر(: لـكّل منّـا طاقاتـه ومعلوماتـه واختصاصه، 
وليـس مـن الصحيح تقّمـص شـخصيات اآلخرين 
والنيابـة عنهـم يف أعامهلم ومهامهـم دون اإلمكانات 
هـذه  تصـدر  وغالبـًا  املطلوبـة،  واخلـربة  الكافيـة 
حيـاء  لدهيـم  الذيـن  األشـخاص  مـن  املامرسـات 
مـن االعـرتاف بإمكاناهتـم، بالتايل  ال يكـون العطاء 
القيـام  عـن  فاالعتـذار  لـذا  املطلـوب؛  باملسـتوى 
ببعـض املهـام أو األعامل هـو أمر مهـم للغاية، فمن 
اخلطـأ جعل اآلخريـن يعتمدون عىل الشـخص غي 

ما. لعمـل  املناسـب 
رابعـًا: عدم متابعـة النتائج: إنَّ تـرك هذه الفقرة 
جتعـل موقعـك مـن املهّمـة غـي مسـتقر، ويكـون 
العمـل مشوشـًا أمامـك، ومـن املمكن أن تسـتخدم 

والـردد:  احلـرة  سـابعًا: 
املهمـة،  عـىل  اإلقـدام  عـىل  يؤثـران  فهـام 

والرتاجـع. اإلحجـام  إىل  بالشـخص  ويسـيان 
لإلنجـاز:  واحـد  طريـق  عـى  االقتصـار  ثامنـًا: 
وهـذا يتعّلـق بالوقـت أيضـًا، فربـام يضـع الشـخص 
خّطـة طويلـة األمـد دون التفكـي يف احتـامل وجـود 
بالتـايل سـوف  خمتـرصات أقـل يف اجلهـد والوقـت، 
هيـدر عنـرص الزمـن الذي هـو أهـم عنـارص اإلنجاز 
واإلبـداع، إذ إنَّـه غـي قابل لالسـرتجاع، وبنـاء عليه 
ينبغـي البحـث دائـاًم عـن أقـرص الطـرق ألداء املهـام 

بكفـاءة.

ال تقتل إبداعك وتقلل عطاءك

التنمية البشرية
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قّســم علــامء الــكالم الصفــات اإلهليــة عىل 
قســمني، ومهــا: الصفــات الثبوتيــة )اجلاملية(، 
ــا  ــة(، ويف مقالن ــلبية )اجلاللي ــات الس والصف

ــة(.  ــة )اجلاملي ــاول الصفــات الثبوتي هــذا نتن
ــة  ــىل كّل صف ــكالم ع ــامء ال ــح عل اصطل
ُتثبــت مجــاالً وكــامالً للــذات اإلهليــة، وُتشــي 
ــة(،  ــٍة )مجالي ــٍة ثبوتي ــا، بصف ــة فيه إىل واقعي
ــي:  ــة( ه ــة )اجلاملي ــات الثبوتي ــه فالصف وعلي
عبــارة عــن جمموعــة مــن الصفــات ُتثبــت كّل 
ــذات  ــامل لل ــامل واجل ــود الك ــات وج مقتضي
ــدرة،  ــاة، والق ــم، واحلي ــة العل ــة، كصف اإلهلي

ــا. ونحوه
الغاية من معرفة صفات اهلل تعاىل

الغايــة تكُمــن يف كــون الــذات اإلهليــة 
ــس  ــا لي ــام أهّن ــل، ك ــي وال مثي ــا نظ ــس هل لي
ــة  ــذات اإلهلي ــه ال ــبيه، وُكن ــدل وال ش ــا ِع هل
ــن  ــه، ولك ــبيل إىل معرفت ــان س ــس لإلنس لي
ــة  ــه الثبوتي ــالل صفات ــن خ ــه م ــن معرفت يمك

العــدد املذكــور يف القــرآن الكريــم لصفــات اهلل 
يفــوق مــا ذكــره العلــامء. ينظــر: اإلهليــات عــىل هــدى 

ــيل:ج1، ص83.  ــي العام ــد مك ــنّة، حمم ــاب والس الكت

أدلة إمكان معرفة صفات اهلل تعاىل
طريقــًا؛  )صفاتــه(  تعــاىل  اهلل  جعــل  1ـ 
ــت  ــو كان ــه، فل ــاده علي ــّرف عب ــل أن يتع ألج
هــذه املعرفــة غــي ممكنــة، مل يتبــَق للعبــد طريقًا 
ملعرفتــه تعــاىل، فتنســد بذلــك أبــواب عبوديتــه 
ــام هبــا إالّ  ــة ال يمكــن القي تعــاىل؛ ألّن العبودي

ــود. ــة املعب ــد معرف بع
2ـ ُذكــر صفــات اهلل تعــاىل يف الكتــاب 
ــا  ــل أن يتدّبره ــة؛ ألج ــنّة النبوي ــز والس العزي
ــرًا  ــا أم ــت معرفته ــو كان ــم. فل ــاد بعقوهل العب
ــات يف  ــذه الصف ــر ه ــكان ذك ــن، ل ــي ممك غ
القــرآن والســنّة والتحريــض عــىل التدّبــر فيهــا 

ــاىل. ــه تع ــّزه عن ــوًا يتن لغ
الــذات  هــو  معرفتــه  يســتحيل  مــا  3ـ 
بعــض  يف  جــاء  الــذي  والنهــي  اإلهليــة، 
ــة، ال عــىل  ــع عــىل هــذه املعرف األحاديــث واق
ــة  ــم منتزع ــي مفاهي ــي ه ــات الت ــة الصف معرف
أهــل  مذهــب  عنــد  التوحيــد  ينظــر:  الــذات.  مــن 

ص57. احلســون:  عــالء   ،البيــت

مدى معرفته تعاىل عن طريق معرفة صفاته 
الطريــق  بــأّن صفــات اهلل هــي  القــول 
ــك أّن  ــي ذل ــاىل، ال يعن ــبحانه وتع ــه س ملعرفت
هــذه الصفــات قــادرة عــىل بيــان ُكنــه وحقيقــة 
ــي  ــات ه ــذه الصف ــل إّن ه ــة، ب ــذات اإلهلي ال
ــاد  ــد العب ــت لرُتش ــم ُوِضع ــن مفاهي ــارة ع عب

)اجلامليــة(؛ ألّن الصفــات عبــارة عــن الســبيل 
ــذه  ــة، وه ــه املقّدس ــان ذات ــه وبي ــي عن للتعب
الصفــات تنقســم بدورهــا عــىل قســمني: 
ــة،  ــة الذاتي األول منهــا: هــو الصفــات الثبوتي
واآلخــر هــو الصفــات الثبوتيــة الفعليــة، 
الصفــة  كــون  هــو  بالذاتيــة:  واملقصــود 
ــا  ــوذ فيه ــاىل مأخ ــا هلل تع ــون ثبوهت ــي يك الت
ــاظ يشء  ــط دون حل ــة فق ــذات اإلهلي ــاظ ال حل
ــة:  ــاة، والقــدر(، والفعلي ــم، واحلي آخر)كالعل
ــاىل  ــا هلل تع ــون ثبوهت ــي يك ــات الت ــي الصف ه
ــة، أي:  ــال اإلهلي ــاظ األفع ــا حل ــوذ فيه مأخ
ــاىل  ــا اهلل تع ــف هب ــي يّتص ــات الت ــي الصف ه
مــن خــالل األفعــال الصــادرة عنــه )كاخلالق، 
ــالمية  ــدة اإلس ــر: العقي ــع(. ينظ ــرازق، والصان وال
ــبحاين:  ــر الس ــت، جعف ــل البي ــة أه ــوء مدرس ــىل ض ع
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عدد هذه الصفات
وهــي:  ثامنيــة،  يف  العلــامء  هــا  حــرص 
واإلرادة،  والقــدرة،  واحليــاة،  )العلــم، 
والغنــى، والســمع، والبــرص(، ولكــن مقتىض 
النظــر العميــق والدقيــق ُيشــي إىل عــدم حرص 
الصفــات الثبوتيــة )اجلامليــة( بعدد معــنّي؛ ألّن 
ــامالً  ــّد ك ــف يع ــو أّن كّل وص ــا ه ــالك فيه امل
ــو أّن  ــك ه ــد ذل ــا يؤي ــه، وم ــف ب ــاهلل مّتص ف

ـ بمقــدار وســعها املحــدود ـ إىل معرفــة اهلل 
اإلمجاليــة؛ إذ إّن مــا كان حمــدودًا ال يمكنــه 
ــي  ــو )غ ــام ه ــة ب ــة الكامل ــة واملعرف اإلحاط

املصدرالســابق:ص58-57.  ينظــر:  حمــدود(. 
توقيفية صفات اهلل تعاىل

 ورد يف أحاديــث أهــل بيــت العصمــة
أّن صفاتــه تعــاىل توقيفيــة وال جيــوز ألحــد أن 
ــه  ــف ب ــام وص ــة، إاّل ب ــاىل بصف ــه اهلل تع يصف
نفســه يف كتابــه العزيــز، أوجــاءت عــىل لســان 
أوائــل  ينظــر:   .أوصيائــه أو   ،رســوله

ــد: ص53. ــيخ املفي ــاالت، الش املق

ــال  ــي: ق ــث، ه ــك األحادي ــة تل ــن مجل وم
ــرآن  ــك الق ــا دّل ــب: »م ــن أيب طال ــيّل ب ع
عليــه مــن صفتــه فاتبعــه؛ ليوصــل بينــك 
وبــني معرفتــه، وأتــم بــه واســتضئ بنــور 
هدايتــه، فإهّنــا نعمــة وحكمــة أوتيتهــام، فخــذ 
مــا أوتيــت وكــْن مــن الشــاكرين، ومــا دّلــك 
ــك  ــرآن علي ــس يف الق ــا لي ــه ممّ ــيطان علي الش
ــدى  ــة اهل ــول وأئّم ــنّة الرس ــه، وال يف س فرض
ــإّن  ــّل(؛ ف ــّز وج ــه إىل اهلل )ع ــِكل علم ــره، ف أث
ــد، الشــيخ  ذلــك منتهــى حــق اهلل عليــك«. التوحي

ص55. ج1،  الصــدوق: 

وقــال عــيل بــن موســى الرضــا: »َمــن 
ــه،  ــه نفس ــف ب ــا وص ــالف م ــف اهلل بخ وص
فقــد أعظــم الفريــة عــىل اهلل«. بحــار األنــوار، 

ص53. ج3،  املجلــيس: 

الثبوتية  صفات اهلل 
)الجمالية(

عقيدتي
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جيتمع عّدة أفراد إلهالك فرد صغي ضعيف 
مجيع  ورضب  األبد،  إىل  منه  والتخّلص  ووحيد 
أخوهم،لكنّه  إّنه  اجلدار،  اإلنسانية عرض  القيم 

احلسد، تلك الصفة الفّتاكة بالنسل اإلنساين.
كان للنبي يعقوب اثنا عرش ولدًا،اثنان 
اسمها  واحدة  ُأّم  من  وبنيامني(  )يوسف  منهم 
)راحيل(، وكان أبومها يوليهام حمّبًة خاّصًة، 

ال سّيام ولده يوسف. 
فهام  وبالطبع  أوالده،  أصغر  أوالً:  ألهّنام 

حيتاجان إىل العناية والرعاية واملحّبة . 
ومها  الدنيا  من  ارحتلت  أّمهام  ألّن  وثانيًا: 
صغيان، فضاًل عن هذا كّله كانت بوادر النبوغ 
والذكاء واحلاد ترتسم عىل يوسف، فمن الطبيعي 
الولد  هذا  حيظى  أن  إىل  األمور  هذه  تؤدي  أن 

بعناية والده أكثر .
أوقع  إذ  اإلخوة؛  أغوى  الشيطان  أنَّ  إالّ 
أنفسهم يف شباك احلسد، فانقادوا ألنفسهم، ومل 
بالطبع  تستدعي  التي  اجلهات  تلك  يركزوا عىل 
بل  الصغي،  بأخيهم  الزائد  االهتامم  اإلنساين 
بالغيظ  تأملوا من هذا االهتامم، وفارت نفوسهم 

قلب  كسب  عىل  قويًا  منافسًا  واعتربوه  واحلقد، 
بينهم   فيام  فاجتمعوا  وحنانه،  وعطفه  أبيهم 
هبذا  املؤامرة  عىل  وصمموا  األمر،  وتدارسوا 
إِْذ  هلم  الشيطان  جّرمه  الذي  الطبيعي  السبب 
َوَنْحُن  ِمنَّا  َأبِينَا  إىَِلٰ  َأَحبُّ  َوَأُخوُه  َلُيوُسُف  َقاُلوا 
بل  هذا،  عىل  يقترصوا  ومل   ،8 يوسف:   ُعْصَبٌة
أساؤوا الظنَّ بأبيهم النبي وحكموا عليه بالضالل 

بنٍِي يوسف: 8. إِنَّ َأَباَنا َلِفي َضاَلٍل مُّ
إدراك  إىل  ترشدهم  مل  واحلقد  احلسد  نار  إّن 
تلك األمور الطبيعية، فلم يكتشفوا دالئل العالقة 
التي تربط يعقوب بولديه يوسف وبينامني، وهذا 
عىل  االقتصار  فإنَّ  واضحة،  وحكمة  عربة  فيه 
وبني  بينه  حاجبًا   تبني  فرد  لكّل  اخلاّصة  املنافع 
احلياة إىل جانب واحد،  تفكيه يف  فيّتجه  عقله، 
فال ينتج عنه غي القصور والضياع، فإّن هؤالء 
اإلخوة احلّساد عندما اهتموا أبيهم بالضالل؛ وإن 
مل يقصدوا الضالل العقائدي؛ وإّنام قصدوا ضالل 
واستخفاف  جتاوز  أيضًا  هذا  فإّن  األرسة؛  إدارة 

بمقامه وكّل ذلك ناتج عن احلسد.

عادات استقبال المولود
احتجاز األُم يف الصني

هـي عـادة صينيـة ُتعـرف باسـم "zuoyuezi" أو 
البقـاء يف املنزل ملّدة شـهر؛ إذ تلـزم األُّم الصينية املنزل 
ملـّدة تـرتاوح مـا بـني 30 إىل 40 يومـًا بعـد الـوالدة. 
عـىل  حتافـظ  أهّنـا  العـادة  هلـذه  املامرسـون  يعتقـد  إذ 
صحـة األُّم وحتميهـا مـن األمـراض، وأّن خمالفة هذه 
العـادة جيعلهـا أكثـر ضعفـًا وبالتايل عرضـة للمرض، 
وحرماهنـا مـن اخلـروج يف اهلـواء الطلـق، واحلـرص 
عـىل بقائهـا يف الفـراش طـوال هـذه املـّدة، ينبغي عىل 
وعـن  املفتوحـة،  النوافـذ  عـن  بعيـدة  تظـّل  أن  األُّم 
مكيفـات اهلـواء، واملـراوح وهـو األمـر الـذي يصبح 

أكثـر صعوبـة خـالل أشـهر الصيف.
  سقطة احلظ

يسـتقبل بعض اهلنود خاّصة يف والية ماهاراشـرتا 
أطفاهلـم حديثـي الـوالدة بعـادة جريئـة وفريـدة مـن 
نوعهـا؛ إذ حيـث يسـمحون بإلقاء مواليدهـم حديثي 
يصـل  قـد  التـي  املعابـد  أسـطح  أعـىل  مـن  الـوالدة 
ارتفاعهـا إىل 50 قدمـًا. وجتـدر اإلشـارة إىل أنَّ هـذه 
العـادة قد بـدأت قبل 500 سـنة، وما زالت مسـتمرة 
بعـض  وجـود  مـن  الرغـم  عـىل  هـذا،  يومنـا  حتـى 
وُيعتقـد  خلطورهتـا.  العـادة  هـذه  حلظـر  التحـّركات 

نافذة على العالمنحن نقص عليك

أّن هـذا الطقـس سـيجلب احلـظ والصحـة اجليدة 
والـذكاء.  الشـجاعة  بداخلـه  ويغـرس  للطفـل، 
أسـفل املعبـد يقـف جمموعة مـن الرجـال حيكمون 
قبضتهـم عـىل مـالءة رسيـر حتـى يسـقط الطفـل 
عليهـا بأمـان، ثـّم يتـم متريره عـرب احلشـود لوالده 

ووالدتـه.
 عدم ملس األرض 

يف بـايل بإندونيسـيا، تنـّص العـادات والتقاليد 
عـىل أاّل تلمـس قـدم الطفـل األرض إاّل بعد مرور 
105 أيـام عـىل الـوالدة. ألهنم ينظـرون إىل الطفل 
خـالل األشـهر األوىل باعتبـاره كائنـًا نقيًا، وملسـه 
لـأرض خـالل هـذه املـّدة قـد ُينجسـه أو يلوثـه. 
مقدسـة  عـادة  أهنـا  عـىل  العـادة  هـذه  إىل  وُينظـر 
وحتـى  األرسة  وأفـراد  األم  عـىل  لذلـك  للغايـة. 
حتـى  باسـتمرار  الطفـل  بحمـل  القيـام  اجلـيان 
تنتهـي هـذه املـّدة املنصـوص عليهـا. بعـد مـرور 
اسـم  عليهـا  ُيطلـق  احتفاليـة  تقـام  الفـرتة،  هـذه 
Nyabutan يقـوم خالهلـا الطفـل بلمـس األرض 

األوىل. للمـرة 
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ــه  ــي ألنَّ ــي صديق ــام فاجأن ــد األي ــي أح ف
يســتعد للســفر إلــى بلــد آخــر لغــرض إجــراء 
ــل  ــة هــو تبدي ــوع العملي ــه، وكان ن ــة ألبي عملي
بالفشــل  إصابتهــا  بســبب  كليتــه  إحــدى 

الكلــوي.
كنــت أعلــم ســابقًا أنَّ والــده مريــض لكنــي 

ال أعلــم أنــه ســيصل إلــى هــذه الدرجــة.
المهــم أنَّ الشــيء الــذي أراد أن يقولــه 
ــو  ــه ه ــة ألبي ــّرع بالكلي ــي أنَّ المتب ــي ل صديق
ــا  ــنين، وم ــالث س ــه بث ــر أبي ــذي يصغ ــه ال عّم
ــن  ــه م ــى عّم ــاف عل ــه يخ ــي أّن ــق صديق يقل
ــو ال  ــرى ه ــة ُأخ ــن ناحي ــة، وم ــذه العملي ه
ــّرع باألعضــاء مــع  يعلــم مــدى مشــروعية التب

ــر. ــت الحاض ــي الوق ــاره ف انتش
طمأنــت صديقــي وقلــت لــه: نذهــب إلــى 

إللحاقــه ببــدن الحــي فــال بــأس بــه إذا لــم يكن 
ــا  ــه أو كان مّم ــْن بحكم ــلمًا أو َم ــت مس المي
ــي  ــا ف ــلم، وأّم ــاة مس ــاذ حي ــه إنق ــف علي يتوق
ــة  ــوذ الوصي ــي نف ــن، فف ــن الصورتي ــر هاتي غي
وجــواز القطــع إشــكال. ولكــن ال تثبــت الدّيــة 
ــى كّل  ــة عل ــع الوصي ــع م ــر للقط ــى المباش عل

ــر. تقدي
ــّرع  ــتطيع أن أتب ــل أس ــي: ه ــأله صديق فس
بأعضائــي فــي حــال موتــي ســريريًا إلــى 

إليهــا؟ يحتاجــون  أشــخاص 
أجابــه الشــيخ: الميــت دماغيــًا مع اســتمرار 
رئتيــه وقلبــه فــي وظائفهمــا وإن كان ذلــك عــن 
ــة ال  ــاش الصناعي ــزة اإلنع ــب أجه ــق تركي طري
ــًا، ويحــرم قطــع عضــو منــه إللحاقــه  يعــّد ميت

ببــدن الحــّي مطلقــًا.
ــّرع  ــتطيع أن أتب ــل أس ــي: ه ــأله صديق فس
بإرادتــي  منــه  جــزء  أو  أعضائــي  بأحــد 
الشــخصية ودون مقابــل إلــى أحــد األشــخاص 

المحتاجيــن إليهــا؟
أجــاب الشــيخ: ال يجــوز إن كان قطعــه 
يلحــق بــك ضــررًا بليغــًا كمــا فــي قطــع العين، 
وقطــع اليــد، ويجــوز فيمــا إذا لــم يكــن كذلــك 
كمــا فــي قطــع قطعــة مــن الجلــد أو جــزء مــن 
ــة  ــه كلي ــْن لدي ــن لَم ــدى الكليتي ــاع أو إح النخ
ــإزاء  ــال ب ــذ الم ــوز أخ ــليمة، ويج ــرى س ُأخ

ــأله  ــجد ونس ــي المس ــة ف ــام الجماع ــيخ إم الش
عــن هــذا األمــر أو أّي أمــر آخــر يخطــر ببالــك.
ــا،  ــا الظهريــن فــي مســجد حّين وفعــالً صّلين
ــّص  ــيخ، وق ــع الش ــي م ــا وصديق ــنا أن وجلس
ــّرع  ــوز التب ــل يج ــأله: ه ــوع، وس ــه الموض علي
بالعضــو الحــي للحــي كمــا فــي الكليــة. ومــن 
ــلم  ــن المس ــواء م ــة، س ــي بالوصي ــت للح المي
للكافــر، أم العكــس؟ وهــل تختلــف األعضــاء 

ــا؟ ــن بعض ــا ع ــألة بعضه ــذه المس ــي ه ف
ــض  ــي ببع ــّرع الح ــا تب ــيخ: أّم ــه الش فأجاب
أجــزاء جســمه إللحاقــه ببــدن غيــره فــال بــأس 
ــه ضــررًا بليغــًا، كمــا  ــم يكــن يلحــق ب ــه،إذا ل ب
ــرى  ــة ُأخ ــه كلي ــْن لدي ــة لَم ــّرع بالكلي ــي التب ف

ــليمة. س
ــه  ــة من ــا قطــع عضــو مــن الميــت بوصي وأّم

ــوع. ــزء المقط الج
فقــال لــه صديقــي: فــي بعــض الــدول 
ــن  ــدن ع ــاء الب ــّرع بأعض ــات للتب ــد منظم توج
ــة  ــي المنظم ــمي ف ــجل اس ــي أس ــت يعن المي

ــه ؟ ــّرع ب ــذي أتب ــيء ال ــن الش ــم ع وأعلمه
ــع  ــة بقط ــوذ الوصي ــي نف ــيخ: ف ــه الش أجاب
ــدن  ــه بب ــه إللحاق ــد موت ــلم بع ــاء المس أعض
الحــي مــن غيــر أن تتوقــف حيــاة الحــي علــى 

ــكال. ــك إش ذل
وآخــر ســؤال قــال صديقــي للشــيخ: بعــض 
النــاس وظيفتهــم فــي المستشــفى التنســيق بين 
ــًا أو ميتــًا  ــْن يــوّد التبــّرع ببعــض أعضائــه حّي َم
ــون  ــا أن يك ــك، ومنه ــن لذل ــن المحتاجي وبي
ــاء  ــع بق ــريريًا م ــت س ــل المي ــع أه ــيق م التنس
قلبــه بالنبــض علــى أخــذ بعــض األعضــاء منه، 

فهــل هــذا العمــل جائــز؟
ــًا  أجــاب الشــيخ: كمــا قلنــا، الميــت دماغي
مــع اســتمرار رئتيــه وقلبــه فــي وظائفهمــا وان 
كان ذلــك علــى تركيــب أجهــزة اإلنعــاش 
الصناعيــة ال ُيعــّد ميتــًا ويحــرم قطــع عضــو منه 

ــا. ــدن الحــي مطلق ــه بب إللحاق

عناقيد
 املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

التربع باألعضاء
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العرشيـن  تتجـاوز  أو  تبلـغ  وأنـت  سـتكون 
ربيعـًا عـايل الثقـة بالنفـس والرغبـة الشـديدة يف 
التجربـة احلياتيـة  باحليـاة، وخـوض  االسـتقالل 
منفـردًا، وهـو شـعور إجيـايب جيـد إذا أردت أن 
القابلـة، وترسـم صـورة  تؤسـس قاعـدة احليـاة 
بالفـرص  مليئـة  حيـاة  تعيـش  أن  يف  مسـتقبلك 
عـىل  مبنيـة  ممّلـة  حيـاة  أو  والنجـاح،  والتحـدي 
انقضـاء السـنني بـال تغيي ملحـوظ، مثلـام يعيش 

حولـك. الكثـي 
توجـد بعـض األُسـس التـي تسـاعد عـىل أن 
يضمـن الشـاب العرشينـي نوعـًا مـن النجـاح يف 
حياتـه، نذكرها بعنـوان نصائح أو لوائح يسـتطيع 
الشـاب أن يتتبـع من فاعليتهـا وتأثيها من خالل 

اآلخرين. جتـارب 
أوالً: الزواج 

هـذه املرحلـة العمريـة خيتـزن فيهـا اإلنسـان 
القـدرات اجلسـدية والفكريـة  طاقـة هائلـة مـن 

واملناسبة. 
ثانيًا: حتديد اهلدف

حيـث تكـون يف هـذا العمـر متامخـًا باحلـامس 
واإلرصار واالسـتعداد للعمـل والكـدح بشـكل 
ربـام يقـّل أو يتغّي يف بقّيـة مراحل حياتـك اآلتية، 
احلـامس  لذلـك  مصبـًا  ترسـم  أن  لـك  فينبغـي 
نفسـك:   وجتيـب  نفسـك  فتسـأل  واالسـتعداد، 
األمـر  هـذا  تريـد  ملـاذا  تفعـل؟  أن  تريـد  مـاذا 

كيـف حتقـق طموحـك؟  حتديـدًا؟ 
الصعوبـة  تتـدرج يف  الثالثـة  املراحـل  وهـذه 
واإلمـكان، فمن السـهل حتديد ما تريـد أن تفعل، 
لكـن تبـدأ الصعوبـة يف حتديـد غايـة هـذا الفعل، 
ألّن كثـي مـن األفعـال هلـا أكثـر مـن نتيجـة، وهلا 
مالزمـات متعـددة، فـال بـّد مـن االلتـزام هبدف 
واضـح ونافـع،  أّمـا مرحلـة التحقيـق فالبـّد أن 
تكـون برتكيز أكثر وحسـن وحكمـة يف الترّصف،  
لذلك نـرى املمّيزين هـم الذين حيققـون أهدافهم 

. قة بد
ثالثًا: ال تلتفت لغرك.

وكـام تقـول احلكمـة )َمـْن راقب النـاس مات 
هبـا  يقـع  التـي  األخطـاء  أكـرب  َمـْن  وهـو  مّهـًا( 
الشـباب، كمـن يلتفـت إىل أقرانـه أثنـاء انطـالق 

السـباق، ويقـرر املسـي عـىل خطاهـم نفسـها.
جـزءًا  فتفقـد  اخلطـأ،  هـذا  يف  تقـع  أن  إّيـاك 
كبـيًا مـن إمكاناتـك واتـزان شـخصيتك،  فرتى 
صديقـك هـذا التحـق بوظيفـة إداريـة يف رشكـة 

الربيع العشرون من عمرك

أي بني

والعاطفيـة، والـزواج عامـل ُمهـّم جـدًا لضـامن 
االسـتقرار اجلسـدي والتوازن النفيس يف حياتك، 
طريـق  يف  اإلنسـانية  الطاقـة  تلـك  واسـتخدام 
السـالمة واالسـتمرار يف احليـاة،  فالـزواج يبنـي 
ُأرسة جديـدة، ويبّكـر يف اسـتقالل الـذات، ومـن 
الطبيعـي أن يكـون ذلـك مـع توفـر اإلمكانـات 
واملقّدمـات املناسـبة، وإاّل يكون الـزواج مرشوعًا 
للهـدم ال للبنـاء، فـإذا كانـت الفرصـة سـانحة، 
الـزواج  املاليـة واالجتامعيـة عـىل  القـدرة  ولـك 
حياتـك  رشيـك  فـإنَّ  مبكـرًا،  األرُسة  وتكويـن 
اجلديد لشـّدة العالقـة بينكام ونـوع احلرص منكام 
عـىل بناء حياة صاحلة،  سـيدفعك هـذا إىل األمام، 

وللمزيـد مـن النجـاح والتمّيـز.
وال يعـرتض الذيـن مل ينجحـوا يف  زواجهـم 
عـىل هـذا الـكالم، فلربـام يكـون السـبب يف عدم 
دراسـة وإتقـان املوضـوع بالصـورة الصحيحـة، 
ونحـن نتحّدث فيـام إذا متت املقّدمـات الصحيحة 

مـا، فتحـّدث نفسـك أن تكـون مثلـه، وصديقك 
فرتغـب  ُأخـرى،  يف رشكـة  وظيفـة  نـال  اآلخـر 
هبـا، وإذا هباتـف يسـتعبدك مـن داخلـك يقـول:  
جيـب أن أكون مثـل أصدقائـي، وأعمـل بأعامهلم 

الناجحـة، وأسـلك الطريـق الـذي سـلكوه.
ربـام تشـرتك مـع غـيك يف هـدف، أو طريـق 
حتافـظ  أن  جيـب  لكـن  معـني،  طمـوح  لتحقيـق 
عـىل اسـتقاللية التفكـي والتحقيـق، وإاّل فإّنـك 
تسـلك طريـق الضياع.. طريـق التقليديـة والغباء 
والنمطيـة.. وأنـت حتّول نفسـك إىل كائـن يعيش 
عـىل األمـاين والتخيـالت، وتـرى نفسـك تكـرب 
يف السـن وليـس معـك شـخصية ثابتـة تعيش هبا 

حياتـك.
اعمل بواقعيـة، وبإمكاناتـك احلاصلة، واترك 
نمطيـة  حيـاة  طريقـة  تسـلك  وال  الوهـم،  عـامل 

تقليديـة. 
الطريـق  خيتـار  أن  لشـخص  يمكـن  نعـم، 
التقليـدي كخطـوة عابرة غي رئيسـة، وليس هدفًا 
تاّمـًا ليـس لك خيـار فيه؛ ألّنـه أحيانًا ال يسـتطيع 
الشـخص حسـب معطيات حياته وبيئتـه أن حيدد 
لـه طريقـًا ناجحـًا، فـال بـأس باالسـتعانة بغـيك 
يف هـذا اجلـزء فقـط، مـع املحافظـة عـىل إرادتـه 
واختياره اسـتقالليته التي تشـّكل شـخصيته التي 

يتفاعـل هبـا مـع احلياة. 
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ربمــا تتحكــم بعــض األحــوال فــي المــرأة  
فتجعلهــا تقــوم مقــام الرجــل فــي مهّمــة 
قيــادة األُســرة، فتكــون هــي ُأّم وأب فــي 
وقــت واحــد، كمــا فــي حــاالت الطــالق، أو 
وفــاة الــزوج، أو ســفر الــزوج، فتكــون تلــك 
ــؤولية  ــل مس ــت وتتحّم ــي رب البي ــى ه األنث
ــا  ــض أطفاله ــى تعوي ــة، وتتبنّ ــرة كامل األُس
ــة،  ــن الرعاي ــدوه، م ــم فق ــعرون أّنه ــا يش مّم
واالهتمــام، والتربيــة، وهــي فــي داخلهــا 
الحقيقــي  األُســرة  رب  يكــون  أن  تتمنّــى 
ــذه  ــا ه ــل عنه ــي يتحّم ــا؛ لك ــدًا معه متواج
ــا  ــس أمامه ــا لي ــرة، ولكنّه ــؤولية الكبي المس
ــا  ــل أطفاله ــن أج ــة  م ــر والمكافح إاّل الصب
حتــى يكبــرون إلــى الحــّد الــذي تشــعر أّنهــم 
ــي  ــي ف ــر طبيع ــو أم ــا، وه ــون إليه ال يحتاج
المجتمــع، بــل مدعــاة فخــر لتلــك المــرأة إذا 

ــن. ــت أوالدًا صالحي أنتج
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 جــدًا علــى األوالد، 
فهــم سيشــعرون منــُذ بدايــة إدراكهــم بضعف 

فـي  كورونـا  فيـروس  تفشـي  يتصاعـد 
مختلـف أنحاء العالـم، ولم يتوَفر بعـُد، أّي عالج 
يمكـن أن يقضـي علـى الفيـروس أو لقـاح يمكن 
أن يوّفـر الوقايـة منـه، وتتواصل األبحـاث في هذا 
الصـدد بسـرعة فائقـة، وثّمـة أكثـر مـن 20 لقاحًا 
فـي طـور العمل علـى تطويرهـا، وقـد وصل أحد 
هـذه اللقاحـات إلـى مرحلـة االختبار على البشـر 
بعـد أن اجتاز مرحلـة التجارب علـى الحيوان؛ إذ 
ُتجـرى عمليات اختبـار مدى كفاءتـه وتأثيره على 
البشـر فضال عن مدى سـالمة اسـتخدامه بالنسـبة 

. ليهم إ
ويعمـل علمـاء آخـرون فـي بحـوث علـى 
اختبارهـا  مرحلـة  ضمـن  زالـت  مـا  لقاحـات 
اختبـار  فـي  ويأملـون  الحيوانـات،  باسـتخدام 
نتائجهـا علـى البشـر فـي وقت الحـق هـذا العام.

حساسية األطفال للتدخين
التبـغ  لدخـان  األطفـال  حساسـية  مـدى 
يجـب أن تأخـذ منـا اهتماًما خاصـًا وحيـزًا كبيرًا، 
وأجهزتهـم  أصغـر  لأطفـال  التنفسـي  فالجهـاز 
نتيجـة  األطفـال  أّن  كمـا  أضعـف،  المناعيـة 
لصغرهـم يتنفسـون بشـكل أسـرع مـن البالغيـن، 

ــذا  ــأنَّ ه ــعرون ب ــك يش ــخصية األب، كذل ش
األمــر ليــس أمــرًا طبيعيــًا، فهــم عندمــا يــرون  
ــذي  ــيرون األب ال ــن َس ــورة األب فأي األُّم بص
ــك  ــوى ذل ــم س ــدون أمامه ــون؟ ال يج يطلب
األب المنكســر، فيبقــى األوالد فــي حالــة 
ــن  ــده وبي ــم لوال ــن تعاطفه ــة، بي ــية قلق نفس
ــال،  ــذا الح ــم به ــرض ُأمّه ــذي ف ــم ال واقعه

ــرة؟  ــي األس ــه ف ــيكون قدوت ــْن س فَم
األســرة  هــذه  مثــل  فــي  األطفــال  إّن 
ــزوج  ــش دور ال ــة, تهمي ــم ضحي ــيكونون ه س
فــي األســرة وإلغــاؤه ليــس باألمــر الهّيــن على 
األطفــال، ســيعود عليهــم بالضــرر النفســي ال 

ــة. محال
فضــال مــن أنَّ مثــل هكــذا األب يكــون غيــر 
مســموع الكلمــة وغيــر مطــاع مــن ِقبــل أبنائــه، 
مّمــا يشــّكل خطــرًا علــى تربيتهم ومســتقبلهم.

لــذا علــى المــرأة إذا وجــدت مــن زوجهــا 
ــى  ضعفــًا أو إهمــاالً أن تســاعد زوجهــا عل
تحّمــل مســؤوليته تجــاه األُســرة، وتدفعــه 
إلــى أن يكــون أبــًا طبيعيــًا كغيــره مــن اآلبــاء، 
ــد  ــي القائ ــون ه ــًة لتك ــه فرص ــذ من ال أن تتخ

ــة. ــواء العائل ــى أج ــيطر عل والمس

مـن  أكبـر  كميـات  يستنشـقون  يجعلهـم  وهـذا 
المـواد الكيميائيـة الضـارة لـكّل كيلوجـرام مـن 

نفسـه. الوقـت  فـي  بالبالغيـن  مقارنـة  وزنهـم 
)المجلـة  نشـرتها  حديثـة  دراسـة  حملـت 
األطفـال  أّن  مفـاده  تحذيـرًا  البريطانيـة(  الطبيـة 
الذيـن يتعّرضـون لدخـان التبـغ البيئي مـن خالل 
مقربـة  علـى  وجودهـم  )أي:  السـلبي  التدخيـن 
مـن أشـخاص مدّخنيـن( يواجهـون خطـرًا أعلى 
إلـى  يصلـون  عندمـا  الرئـة  بسـرطان  لإلصابـة 

والشـباب. البلـوغ  مراحـل 
الذيـن  األطفـال  أّن  الباحثـون  وأوضـح 
يومـي  نحـو  علـى  السـلبي  للتدخيـن  تعّرضـوا 
ولسـاعات كثيرة، واجهوا خطر اإلصابة بسـرطان 
الرئـة عندمـا كبروا أعلـى بأربـع مـّرات تقريبًا من 
الذين نشـئوا فـي بيئة صحيـة خالية مـن التدخين، 
الذيـن  األطفـال  أّن  أيضـًا  الدراسـة  وأظهـرت 
تّعرضـوا للتدخيـن السـلبي عـّدة مّرات ُأسـبوعيًا، 
لإلصابـة  ونصـف  بمـّرة  أعلـى  خطـرًا  واجهـوا 
بسـرطان الرئـة مقابـل ّمرتيـن عنـد َمـْن تعّرضـوا 

للدخـان يوميـًا ولكـن لسـاعات أقـل.

طب وتكنولوجياالقوارير

املرأة رجل البيت
فيروس كورونا:

هل اقتربنا من إنتاج لقاح مضاد له؟
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الدعوات الثالث المستجابة التي ذهبت هدرا

َثاَلَث  تِِه  ُأمَّ ِمْن  لَِرُجٍل  َأنَّ  ِل   اأْلَوَّ َمِن  الزَّ فِي  اأْلَْنبَِياِء  ِمَن  َنبِيٍّ  إَِلى  َأْوَحى  َتَعاَلى  َه  اللَّ َأنَّ  ُرِوَي  
ُجَل بِِه َفاْنَصَرَف ِمْن ِعنِْدِه إَِلى َبْيتِِه َو َأْخَبَر َزْوَجَتُه بَِذلَِك،  َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٍت، َفَأْخَبَر َذلَِك الرَّ

ْت َعَلْيِه َأْن َيْجَعَل َدْعَوًة َلَها َفَرِضَي. َفَأَلحَّ
َماِن؟ َه َأْن َيْجَعَلنِي َأْجَمَل نَِساِء َذاَك الزَّ َفَقاَلْت: َسِل اللَّ

ُجُل َفَصاَرْت َكَذلَِك. َفَدَعا الرَّ
ْيِخ  َرًة َزِهَدْت فِي َزْوِجَها ]الشَّ ِمينَ [ فِيَها ُمَتَوفِّ بَّاِن ]اْلُمَتنَعِّ ا َرَأْت َرْغَبَة اْلُمُلوِك َو الشُّ َها َلمَّ ُثمَّ إِنَّ

اْلَفِقيِر[ َو َجَعَلْت ُتَغالُِظُه َو ُتَخاِشنُُه َو ُهَو ُيَداِريَها َو اَل َيَكاُد ُيطِيُق  ُنُشوَزَها.
َه َأْن َيْجَعَلَها َكْلَبًة َفَصاَرْت َكَذلَِك. َفَدَعا اللَّ

نَا َكْلَبٌة َنابَِحٌة َو َجَعُلوا َيْبُكوَن  ُثمَّ اْجَتَمَع َأْواَلُدُهَما َيُقوُلونَ  َيا َأَبِت إِنَّ النَّاَس ُيَعيُِّروَن بِنَا َأنَّ ُأمَّ
َه َأْن َيْجَعَلَها َكَما َكاَنْت؟ َوَيْسَأُلوَنُه َأنْ  َيْدُعَو اللَّ

َعَواُت الثَّاَلُث َضَياعًا.  ِذي َكاَنْت فِي اْلَحاَلِة اأْلُوَلى، َفَذَهَبِت الدَّ َه َتَعاَلى َفَصيََّرَها ِمْثَل الَّ َفَدَعا اللَّ
المصدر: الدعوات )سلوة الحزين(: لسعيد بن هبة الله قطب الدين الراوندي، المتوفى سنة: 573 هجرية-38ص.

معلم يحتاج إلى معلم 
جاء رجل إلى أحد القضاة يشكو ابنه الذي ُيعاقر الخمر وال ُيصّلي، فأنكر االبن ذلك! فقال 
من  شيئًا  تقرأ  غالم،  يا  القاضي:  قال  قراءة؟  بال  صالة  أتكون  القاضي،  الله  أصلح  الرجل: 
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 أّيها القاضي ما 

تعّلم هاتين اآليتين إاّل البارحة؛ ألّنه سرق مصحفًا من بعض جيراننا !

مساحة ود



األول من ذي القعدة سنة )173 هـ(
والدة السيدة فاطمة المعصومة

)على رواية(


