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الشـــباب هم رجال احلاضر واملستقبل، و كّل أّمة تعتز بشبابها 
ال بد هلا أن ترســـم هلم طريق احلياة املســـتقيم، ليكونوا عنصرًا 
فاعـــاًل يف اجملتمع، ويتم ذلك بغرس األخالق الفاضلة، واآلداب 
احلســـنة يف نفوســـهم منذ الصغر، ألن من شـــبَّ على شيء شاب 

عليه.
ومســـؤوليتنا أمام شبابنا مســـؤولية جليلة.. تفرض علينا أن 
نقـــدم هلم ما بوســـعنا مـــن النصح واإلرشـــاد والتوجيـــه، ألنهم 
أمانـــة يف أعناقنـــا، وصالحهـــم هـــو صـــالح للمجتمع كلـــه، فهم 
السواد األعظم يف اجملتمع، وما اجملتمع إال جمموعة من األسر 
اليت يلتف بعضها حول بعض، فيها باإلضافة إىل الشيخ الكبري 
واألم احلنـــون، جند الفتى اليافع والطفل الناشـــئ واملرأة االبنة 
ة من األمم تأمل أن يكون شـــبابها من  واألخت والزوجة، وكل أمَّ
خـــرية الشـــباب الصاحلني الذين ُيعَتمد عليهم يف ســـعادة األّمة 

ورقيِّها وعليهم تقوم عوامل التقدم والنجاح.
هلـــذا الســـبب، فإنَّ مـــن واجبنـــا يف العتبة الكاظمية املقدســـة 
- باعتبـــار أن العتبـــات أصبحـــت بفضل مـــن اهلل وتوفيقه وهّمة 
القائمـــني عليهـــا منـــارا فكريـــا ومصدرا لإلشـــعاع الثقـــايف- أن 
نسهم بشـــيء من التوجيهات لشـــبابنا الذين هم فلذات أكبادنا 
ومكّملو رسالة اآلباء، آملني أن نلقى منهم آذانًا صاغية، وقلوبًا 
واعية، ليدركوا حجم مسؤوليتهم ودورهم يف احلياة، وما تعقده 

األمة عليهم من آمال وتطلعات يف احلاضر واملستقبل.
وإننـــا ملدركـــون أهمية هذا األمـــر، خاصة يف العصـــر احلاضر، 
حيث تعصف بالشباب كثري من املغريات والشهوات اليت تصدهم 
عـــن املســـار الصحيح يف عصـــر اإلنرتنـــت والثقافات املســـتوردة 
املتنوعة، فمتى خســـرت األّمة شبابها - ال مسح اهلل - فهو دليل 

على احنطاطها، ألنهم عصب احلياة وأمل املستقبل.
وهلـــذا يطـــل عليكم ببســـم اهلل وعلـــى بركته العـــدد األول من 
إصداركـــم جملـــة )شـــباب اجلوادين( الـــيت ســـتكون بإذنه تعاىل 
منكـــم وإليكـــم، هدفها أواًل وأخـــريًا أن تتفاعل مـــع اهتماماتكم 
وتطلعاتكم خالل مســـريتها املتوالية لتخاطب العقول املتفتقة 
واألفـــكار املتوقـــدة الـــيت يتحلـــى بهـــا شـــبابنا الكريـــم ومن كال 
اجلنســـني فهـــي يف النهايـــة جملتكـــم الـــيت ســـنحرص على أن 

جتدون أنفسكم فيها.. 
واهلل ولي التوفيق.
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ِإالَّ  َواإْلِْنـــَس  ـــنَّ  اجْلِ َخَلْقـــُت  )َوَمـــا  تعـــاىل  قـــال 

ِلَيْعُبُدوِن( 
إن املتبادر للذهن ألول وهلة حني تقرأ هذه اآلية 
الشـــريفة يتصـــور اإلنســـان أن اهلل قـــد خلـــق اجلن 
واإلنـــس لعلة نهائيـــة وهي العبادة، فتكـــون العبادة 
هـــي علـــة خلق هـــذا الكون الواســـع وعـــامل الوجود 
بينمـــا نصـــل -بعد أدنـــى تدبر يف هـــذا املعنى هلذه 
اآليـــة- إىل نتيجـــة وهـــي أن اهلل خلقنـــا لكي نعبده 
فقط ال غري فهل هو حمتاج إىل هذه العبادة أم هو 
مستغٍن عنها، فإن كان حمتاجا فهذا باطل ضرورة، 
وإن كان مســـتغنيًا عـــن العبادة فلمـــاذا طلب منا أن 

نعبده يف نص اآلية الشريفة؟ 
اجلواب يكون على مســـتويات عـــدة، منها إن اهلل 
عـــز وجل خلـــق املكلفـــني ألجـــل الكمال اإلنســـاني 
وهـــذا الكمال ال يكون إال عن طريـــق العبادة له عز 

وجل.
املســـتوى الثاني هو أن اإلنســـان ال يكون إنســـانًا 
كاماًل إال إذا ارتبط مباشـــرة مبصدر الكمال املطلق 
وهـــو اهلل وهـــذا االرتبـــاط ال يكـــون إال عـــن طريـــق 
العبـــادة الـــيت تكـــون الصلـــة الرابطة بني اإلنســـان 

وربه. 
املســـتوى الثالـــث وهـــو أن اإلنســـان ُخلـــق حليـــاة 
النعيـــم واخللـــد الدائـــم، وهـــذه احليـــاة ال تنال إال 
بالعبـــادة وذلـــك لكـــون إن نفس العبـــادة اليت يقوم 
بهـــا أفـــراد النـــاس املختلفـــني هـــي خمتلفـــة أيضًا 
الختالفهـــم وتفـــاوت درجـــات إميانهـــم وتصديقهم 
وتفانيهـــم وتضحيتهـــم من أجـــل الديـــن والعبادة، 
فهي ليست على حد سواء بني فرد وآخر وبالنتيجة 
فإن من غري العدل أن يكون الكل متساوين يف درجة 

واحدة يف جنة الرضوان.  

لعل أكثرنا حينما مير مبصطلح )القاعدة الفقهية( يصاب بنوع 
من احلرية واإليهام فيظن أن هذا املصطلح هو من أصعب التعابري 
وأنه من اختصاص الفقهاء فقط، لذا سنحاول يف هذا الباب بيان 
معنـــى هـــذا املصطلح ومـــا حيتويه من أحـــكام وفـــروع والغاية من 
كتابة هكذا مواضيع علمية حبتة هو املساهمة يف حتريك املعلومة 
الفقهيـــة لدى املكلف العامـــي الذي هو ليس من أهل االختصاص 

يف هذا اجملال. 
القاعـــدة الفقهيـــة: تعين أن هنـــاك ركيزة يســـتند عليها الفقيه 
يف إصـــدار الفتـــوى أو األحكام الشـــرعية للمكلفني وهـــذه القاعدة 
تكـــون متكونة من الدليل الشـــرعي أي اآليـــات واألحاديث النبوية 
والروايات من املعصومني ، هذا أواًل.. وثانيًا من األدلة العقلية 
الـــيت حيكـــم بها العقـــل أو العقـــالء وهناك بعـــض األمـــور الثانية 

الداخلة يف تكوين القاعدة الفقهية كسرية املتشرعة. 
فعنـــد اجتمـــاع هـــذه األمور تتكـــون عنـــد الفقيه قاعدة تســـمى 
بالقاعـــدة الفقهيـــة كمـــا يف قاعـــدة االســـتصحاب أو قاعـــدة اليـــد 
وغريها من القواعد الفقهية اليت سنتعرض هلا من خالل األعداد 

الالحقة إن شاء اهلل تعاىل. 

قاعـــدة اليـــد: تعين هذه القاعدة هي الســـلطة علـــى املال وكل 
مالـــه أهلية امللكيـــة كالثياب والدار والبســـتان واحليـــوان واألموال 
وغريهـــا فـــإذا كانت هـــذه األمور وشـــبهها يف حوزتـــة وإن مل تكن يف 
يـــده وقبضته حقيقة فهي يده شـــرعًا فاملقصود باليد أذا الســـلطة 

العرفية على املال واليت تتحقق يف كل شيء مبا يناسبه. 
فمثـــاًل لو كان لـــك بيت وأنت تدخل فيه وختـــرج فهذا يدل على 
أنـــك واضـــع يدك عليـــه وبالتالي فأنـــت تكون مالكًا لـــه ما مل يكن 
هنـــاك بينـــة أخـــرى قامت علـــى إن البيـــت مؤجر لك مثـــال وهكذا 

يف باقـــي األمـــور األخـــرى ويتـــم الكالم يف 
األعداد اآلتية إن شاء اهلل تعاىل.   

قواعد فقهية �ت ُ�كم..
ّ
ِعل  و
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وقفـــت ذات يـــوم على صنبـــور املاء داخل مســـجد يف منطقيت وكنت 
ال أزال أدرس منهـــاج الصاحلـــني وكلـــي محاس لتعلـــم الفقه وتعليمه 
للنـــاس وقد اكتشـــفت أن بعـــض الناس ال حتســـن وضوءها من خالل 
مراقبيت هلم، فوجدت شابًا صغريًا كنت أعرفه من املرتادين للمسجد 
قد أكمل وضوءه ولكنه كان حيمل معه أخطاء كثرية يف وضوئه منها: 

أنه غسل اليد اليسرى مرتني. 	 
املسح على الرأس وهو مبلول. 	 
غلق احلنفية املبتلة باملاء قبل انتهاء الوضوء.	 
جعل قدمه معلقة باهلواء ثم مسحها. 	 

اجتهت إليه وسلمت عليه فرد علّي السالم ببشاشة وانشراح قائاًل: 
عليكم الســـالم شـــيخنا، قلت له: أتْقبْل أن أنبهك على أخطاء صدرت 
منـــك أثنـــاء الوضـــوء؟ قال: أبـــدًا.. بـــل أكون ممتنـــًا لـــك إذا علمتين 

الصحيح.
قلت له: ملاذا غسلت يدك اليسرى مرتني؟

قـــال: ألن الغســـلة الثانيـــة مســـتحبة، قلـــت: إن املاء املســـتحب من 
الغسلة الثانية ال جيوز أن متسح به رأسك، قال: ملاذا؟ 

قلت: ألن الواجب أن متسح مباء الوضوء الواجب ال املستحب.
حتـــري مـــن إجابـــيت وتوضيحـــي لـــه فقـــال: فمـــا هـــو 

املفروض؟ قلت له: أن تكتفي بغسلة واحدة لليد اليسرى. 
قـــال: ومـــا هـــي باقي األخطـــاء؟ قلت له: إنك مســـحت رأســـك وهو 
مبلـــول، فقـــال لي: وما املشـــكلة يف ذلـــك؟ فأجبته: بل هناك مشـــكلة 
كبرية وهي أن الفقهاء يشـــرتطون جفاف العضو املمسوح قبل مسحه 

وال جيوز املسح على الرأس أو القدمني إذا كانتا مبلولتني.  
أما اخلطأ الثالث فهو أنك مسســـت بيـــدك حنفية املاء وهي مبتلة 
وأغلقتهـــا قبـــل أن متســـح رجليـــك، قـــال: ومـــا املشـــكلة يف ذلـــك باهلل 
عليك؟ قلت له وأنا مبتســـم: املشـــكلة أنه ســـيكون هناك ماء ليس من 
ماء الوضوء وستمسح به رأسك وقدميك وهو ما يعرف عند الفقهاء 

)باملاء األجنيب( أي ليس من ماء الوضوء. 
وأخـــريًا يـــا عزيزي جيـــب أن تكون قدمـــاك ثابتتني علـــى األرض أو 
علـــى أي شـــيء آخر وأن تتحرك عليهما اليـــد، أما إذا كانت القدم غري 
ثابتة وحتركت أثناء املسح ففي هذه احلالة ستكون الرجل هي املاسح 
واليد هي املمســـوح، وهذا خالف اآلية القرآنية )َواْمَســـُحوا ِبُرُءوِســـُكْم 

َوَأْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ(.
قال: بقي لي سؤال واحد، قلت له: تفضل.

قال: يف املرة القادمة متى ســـتأتي إىل املســـجد؟ فقلت له: ال أدري، 
ملاذا تسأل؟

قـــال لي مازحًا: حتى ال آتي إىل املســـجد فرمبـــا تكون صالتي أيضًا 
باطلة يا شيخي العزيز.     

تطبيقات خاطئة!!..
في الفقه

قال تعاىل: �َقْد أْفَلَح امُلؤِمُنوَن  الَِّذيَن ُهْم يِف َصالِتِهْم َخاِشُعوْن�
إن الصالة وفادٌة على اهلل تعاىل وإن العبد قائٌم فيها بني يَدي اهلل  فينبغي 
أن يكـــون قائمًا مقـــاَم العبد الذليل الراغب الراهب اخلائف الراجي املســـكني 

املتضرع وأن يكون صادقًا يف قوله: �إيَّاَك َنْعُبُد َوإيَّاَك َنْسَتِعني�.
فـــال يكون عابدًا هلواه وال مســـتعينًا بغري مواله وينـــدم على ما فّرط يف جنب 

اهلل ، ليكون منظّمًا مع املتقني الذين قال فيهم تعاىل: 
ا َيَتَقبَُّل اهلُل ِمَن امُلتَِّقنَي�. َ �إنَّ

إيقاٌظ .. وتذكير
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أيها الشـــاب املثقف.. الشـــاب الطموح.. 
يـــا من هو يف أول مســـتقبله.. لنتأّمل يف هذه 

األسئلة أّواًل:
هـــل طريـــق احليـــاة ُمعّبـــد، بـــال أشـــواك وال 	 

عثرات وال مطّبات وال حفر؟
هل هناك إنسان يف الّدنيا يعيش حياته بال 	 

مشاكل؟
هل املشـــكلة هي نهاية املطاف، فإّما أن حتّل 	 

وإّمـــا أن تنتهـــي احليـــاة؟ وهل هنـــاك أصاًل 
مشكلة ال حّل هلا؟!

كـــزاد 	  أن نأخذ من املشـــاكل  ماذا ميكـــن 
يف طريق حياتنـــا اليت ســـتخلو يف يوم من 

األّيام من املشاكل؟
ما هي األســـباب اليت جتعلنا نقع يف شباك 	 

املشـــكلة؟ هل هو جهلنـــا؟ هل هم اآلخرون؟ 
أســـباب  أ ّنهـــا  أم  ذاتّيـــة  أســـباب  هـــي  هـــل 

موضوعية؟
هذه وغريها من األســـئلة املتعلِّقة بطبيعة 
ونتائجهـــا  ومظاهرهـــا  وأســـبابها  املشـــكلة 
أن  مّمـــا ميكـــن  بشـــأنها  املقرتحـــة  واحللـــول 
طريـــق  وحنن نشـــّق  على أنفســـنا  نطرحـــه 

احليـــاة بثقـــة وأمل وتـــوّكل على اهلل ســـبحانه 
وتعاىل.

فمّما ال شـــّك فيه أّننا لســـنا أّول َمن ابُتلي 
باملشـــاكل، صعبـــًة كانـــت أم بســـيطة، فطاملـــا 
أّن اإلنســـان يريـــد أن يعيـــش حياتـــه كّلهـــا يف 
راحـــة ولكن قـــد تعرتضـــه املعّوقات واملشـــاكل 
لتقـــّوي عـــوده وتنضـــج عقله وتثـــري جتربته 
يات  وجتعلـــه أكثر قـــدرة على مواجهـــة التحدِّ

املستقبلّية.
إّن املشـــاكل هـــي ملـــُح احليـــاة كمـــا يقـــول 
البعـــض، وهـــي بهـــذا املنظـــور شـــيء ال يدعو 
إىل اجلزع والفزع والنفور والعزلة واالكتئاب، 

ذلك أّن الناس إزاء املشاكل أحد اثنني:
فواحد يهرب من مشـــكلته، فهـــو كالنّعامة 
الـــيت تدفـــن رأســـها بالرمال ظّنـــًا منهـــا أّنها 
ختفـــي كيانهـــا كّلـــه عـــن أعـــني الصّيـــاد، فـــال 
هـــي أخفت نفســـها وال هي هربـــت من قبضة 
الصّيـــاد، وإّنا أوهمت نفســـها أّنها يف منجاة 

من املطاردة.
وواحد يواجه مشـــكلته بأســـاليب املواجهة 
املختلفـــة، أّما بإعمال العقـــل والتفكري، وأّما 
بالتعاون مع اآلخرين على حّلها، وال يهدأ له 
بال حّتى يتمّكن من تســـوية املشـــكلة ليواجه 

احليـــاة بعدها بروح واثقة قادرة على مواجهة 
الصعاب والعراقيل، كهذا الشاعر املؤمن باهلل 
الذي يهزأ بالعقبات اليت تنتصب يف طريقه، 

حيث يقول:
العراقيُل يف الطريق ونضي

للشروق اجلميل سعيًا دؤوبا
حنن يا نسمة احلياة نشيٌد

 ميأل النفس عّزة والدروبا
وسنبقى مع احلياة ابتسامًا

وهدى زاهيًا وصوتًا طروبا
والعراقيل يف الطريق ذروها

شأنها أن تزول أو أن تذوبا
فالعراقيل واملشـــاكل والصـعاب مثلها مثل 
احلجـــارة الـــيت تعـــرتض طريق املـــاء اجلـاري 
يف النهــــر، فلـــو أّن املـــاء وقف عنـــد كّل حجارة 
ال يتجاوزها وانتظر حّتى تفســـح له الطريق 
فلرمّبا ركد املاء وتأّســـن، ولكّنه حيّل مشكلته 
بإزاحتهـــا وجرفها تـــارة حبيث تندفـــع أمامه 
متقهقـــرة ذليلـــة، أو يركنهـــا إىل ضفـــة النهر 
خاســـئة حســـرية، أو أن يبحـــث له عـــن طريق 
آخـــر يواصل ســـريه من خاللـــه خاّصة عندما 

كيف نواجه 
مشـاكلنا
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يتعـــّذر عليـــه اقتالع صخرة كبـــرية، لكّنه وهـــو يتجاوزها مواصاًل 
ســـريه ويفتتها مع الزمن وينحت فيهـــا حّتى التقف حجرة عثرة 

يف طريقه أو طريق املياه القادمة بعده.
وعلى ذلك، ميكن اإلجابة عن األسئلة اليت طرحناها:

فطريق احلياة مل ولن يكون يف يوم من األّيام معّبدًا أو مفروشًا 
بالورود والّرياحني، فاحلياة كما وصفها أحد الشعراء:

ُطبعت على كدر وأنت تريدها       صفوًا من األقداِر واألكدار
ولن جند يف يوم من األّيام شخصًا يّدعي أّنه حييا حياة خالية 
من املشـــاكل، فحّتـــى أولئـــك املنّعمون املرتفـــون األثرياء جتد أّن 
لديهم مشـــاكل ال ختطر لك على بال ورمّبا بعضها بسبب الرتف 

والبذخ والرفاهية.
وال شّك أّن أّية مشكلة مهما بلغت من الصعوبة والتعقيد ال بّد 
وأن نعثر هلا على حّل إن كّنا جادين يف حّلها، وباطمئنان نقول أّن 
ال مشـــكلة من دون حل، فأعقد مشـــكلة مســـتعصية هي مشـــكلة 
حتتـــاج رمّبـــا إىل مزيـــد من إعمـــال الفكـــر أو إىل حل اســـتثنائي 
خاص، فنحن كمؤمنني باهلل تبارك وتعاىل ال نرى أّن مثة مشكلة 
تبقى عالقة إىل األبد، بل نرى ما يراه ذلك الشاعر الذي يقول:

ورّب نازلة يضيُق بها الفتى
وعند اهلل منها املخرُج

 َمـــَع  أَومل يقـــل اهلل ســـبحانه وتعـــاىل يف ســـورة االنشـــراح: )َفِإنَّ
 َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا ( اْلُعْسِر ُيْسرًا * ِإنَّ

كان لـــدى الشـــاب )س( صديـــق خملـــص وناصـــح ومثّقف وقد 
مسعه صديقه يقول لصديق آخر كان يعاني من مشـــكلة تؤّرقه: 
ـــر.. فلها مدبِّر� ! فقـــال الصديق احلكيم: ال يا أخي.. قل  �ال تفكِّ

له: فكِّر بأن هلا مدبِّر!!
أعطى لصديقه درســـًا  قـــد  الصديـــق  هـــذا  وبذلك يكـــون 
مهّمًا يف مواجهة وتذليل املشـــاكل. ولـــو رجعنا إىل ماّدة )فّكر( يف 
املعجم لرأينا أّن من معانيها هذا املعنى اجلميل: فّكر يف املشـــكلة 

وتعمق يف عقلك فيها لتتوّصل إىل حّلها.
وأّمـــا الـــزاد الذي ترتكه لنا املشـــاكل فهـــو غيّن بالطاقـــة ميّدنا 
بروحية املاء املتدفق الســـائر حنو هدفه الذي ال تعيقه الصخور، 
فـــال نندب حّظنا وال نكثر الترّبم والشـــكوى والتظّلم واالســـتياء، 
فـــكّل مشـــكلة تعمـــل فينـــا عمـــل اللِّقـــاح الـــذي جيّنبنـــا اإلصابة 
باملرض ذاته مّرة أخرى، أو قد مينحنا املناعة ضد أمراض أخرى، 
فتوظيف جتربة املشكلة توظيفًا سليمًا يستدر من اخلسارة رحبًا، 
أّما إذا تكّررت التجربة ووقعنا يف املشـــكلة ذاتها فقد يصدق علينا 
القول � أجهل اجلهالء من عثر حبجر مّرتني � ذلك أّن � املؤمن 
ال يلـــدغ من جحر مّرتني � فإذا ما لدغ مّرة أخذ العربة فال يعود 

يضع يده يف املوضع الذي لدغ منه.
إّنها مدرســـة احليـــاة نتعّلم مـــن أخطائنا ومشـــاكلنا ومعاناتنا 
فيهـــا أكثـــر مّمـــا نتعّلم مـــن أّيامها اخلاليـــة من ذلك، أّمـــا ما هي 
األسباب اليت جتعلنا نقع يف شباك املشكلة، وما هي الطرق اليت 
نتقـــي بها ذلك ونعاجله، فهـــذا ما حناول اإلجابة عنه يف األعداد 

القادمة.

معـــروف لـــدى اجلميـــع إن كل أمة مـــن حقها أن 
تفتخـــر بعظمائها ورموزهـــا.. وهؤالء العظماء مل 
يصلـــوا إىل تلـــك املكانـــة بـــني ليلة وضحاهـــا.. بل 
اجتهـــدوا وجاهدوا يف اجملال الـــذي أبدعوا فيه يف 
مقتبل أعمارهم أي منذ مرحلة الفتوة والشباب.. 
فالبناء الفكري والعلمي ال ميكن أن يتم إال بسنني 

طويلة ابتداًء من عمر الشباب وحتى الكهولة.   
اعتمـــدت  الســـماوية  األديـــان  أن  نـــرى  لذلـــك 
دائمـــا يف أوىل دعواتها على شـــرحية الشـــباب ذلك 
النهم الشـــرحية اليت تنعقد عليهـــم اآلمال، وبهم 
تزهـــو األوطان ويعتربون من أهـــم عناصر التغيري 

المتالكهم قوة اإلرادة وعنصر التجديد.
وال خيفى على كل ذي لب أن القوى االستعمارية 
تركز دائما يف خمططاتها على شباب هذا البلد أو 
ذلك اجملتمع اذا ما أرادت استهداف القيم واملبادئ 

وحتقيق االحنطاط الفكري والعقائدي.
فعلـــى مجيع الشـــباب أن يكونوا واعني ومدركني 
خطـــورة الغـــزو احلديـــث الـــذي اســـتبدله األعداء 
وحتولوا به من الغزو العســـكري إىل الغزو الثقايف 
الن األول منكشـــف أمره وال يقبله أحد.. أما النوع 
الثانـــي فهـــو يأتي بلغة ناعمـــة وقناع مجيل خيفي 
وراءه خمططـــات خســـيئة تهـــدف إىل هدم أســـس 
البنـــاء لـــكل جمتمـــع.. أال وهـــم أبناؤنـــا وشـــبابنا، 

رجال الغد ومستقبل الوطن.
لذا فإن االهتمام بهذه الشـــرحية املهمة ال بد أن 
تكـــون مـــن أولويـــات الدولة لتضـــع يف خمططاتها 
سبل النهوض بواقع الشباب.. ألن عطاء هؤالء إذا 
اســـتمر وفق منهج مدروس فإنه سيتجاوز احملدود 
وال يقتصر على عنصري الزمان واملكان، بل سيعود 

باخلري إىل اجليل الالحق وقد يشمل دوال أخرى.

الحاج فاضل األنباري
األمي��ن الع��ام للعتب��ة الكاظمية 

المقدسة

واجبنا
 تجاه الشباب
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هـــي مدينـــة مقدســـة بهـــا املســـجد احلرام، 
والكعبـــة الـــيت تعـــد قبلة املســـلمني، تقع مكة 
الســـعودية،  العربيـــة  اململكـــة  يف احلجـــاز يف 
تبعـــد عن املدينة املنـــورة حوالي 400 كيلومرت 
يف االجتـــاه اجلنوبـــي الغربـــي، وعـــن مدينـــة 
الطائـــف حوالـــي 120 كيلومـــرتا يف االجتـــاه 
الشـــرقي، وعلى بعد 72 كيلومـــرتا من مدينة 
جـــدة وســـاحل البحـــر األمحر، تبلغ مســـاحة 
مكـــة املكرمـــة حوالـــي 550 كم2،منهـــا 88 كم2 
مأهولـــة بالســـكان، وتبلـــغ مســـاحة املنطقـــة 
املركزيـــة احمليطة باملســـجد احلـــرام حوالي 6 
كـــم2، ويبلـــغ ارتفاع مكة عن مســـتوى ســـطح 

البحر حوالي 330 مرًتا.

تأسيسها
يرجع تاريخ تأسيس مكة إىل أكثر من 2000 
ســـنة قبل امليالد، وكانت يف بدايتها عبارة عن 
قريـــة صغـــرية تقـــع يف واد جـــاف حتيـــط بها 
اجلبـــال مـــن كل جانـــب، ثـــم بـــدأ النـــاس يف 
التوافد عليها واالســـتقرار بها يف عصر النيب 
إبراهيم والنـــيب إمساعيل، وذلك بعدما ترك 
النـــيب إبراهيم زوجته هاجـــر وابنه إمساعيل 
يف هـــذا الـــوادي الصحـــراوي اجلـــاف، وذلـــك 
امتثااًل ألمر اهلل تعاىل، فبقيا يف الوادي حتى 
تفّجـــر بئـــر زمـــزم، ثم وفـــدت بعد ذلـــك أوىل 
القبائـــل اليت ســـكنت مكة وهـــي قبيلة جرهم 
إحـــدى القبائـــل اليمنية الرّحالـــة، وقد بدأت 
خـــالل تلك الفرتة رفع قواعد الكعبة على يد 

. النيب إبراهيم وابنه إمساعيل
سكانها

يبلـــغ عدد ســـكان مكة حبســـب إحصائيات 
عـــام 2007، حوالـــي 1700000 نســـمة موزعني 
علـــى أحيـــاء مكـــة القدمية واجلديـــدة. تضم 
مكة العديد من املعامل اإلســـالمية املقدســـة، 
لعل من أبرزها املسجد احلرام وهو من أقدس 
األماكن يف األرض، وهي مقصد املســـلمني يف 
موســـم احلـــج والعمـــرة إذ أنها تضـــم املناطق 
اليت يقصدها املســـلمون خالله وهي مزدلفة 

ومنى وعرفة.

التسمية
تعـــددت اآلراء حـــول أصل التســـمية، فقيل 
أنهـــا مسيـــت مكـــة ألنهـــا متـــّك اجلبارين أي 
تذهـــب جربوتهـــم، ويقـــال أيضـــا أنها مسيت 
بكـــة الزدحـــام الناس فيها، ويـــرى آخرون أنها 
مسيـــت بكة ألنه ال يفجـــر أحد بها أو يعتدي 
على حرماتها إال وُبّكت عنقه، أما كلمة )بك( 

فتعين يف اللغة السامية )الوادي(.
اســـم مكـــة مذكـــور يف القـــرآن عـــدة مـــرات، 
فســـميت مكة يف ســـورة الفتح يف اآلية: �َوُهَو 

لمكرم�ت مك�ت ا



2م
011
ل 
لو
أ�ت ا
-
هـ
14
32
ت  �
عد

ت ل�
و ا
خ � 
1 �
عد

ل ا

9شباب الجوادين

الَِّذي َكفَّ َأْيِدَيُهْم َعْنُكْم َوَأْيِدَيُكْم َعْنُهْم ِبَبْطِن 
ـــَة�، ومسيت بكة يف ســـورة آل عمران: �ِإنَّ  َمكَّ
ـــَة ُمَبـــاَرًكا  ـــاِس َللَّـــِذي ِبَبكَّ َأوََّل َبْيـــٍت ُوِضـــَع ِللنَّ
َوُهـــًدى لِّْلَعاملَِنَي�، ومسيت أم القرى يف ســـورة 
األنعـــام: �َوِلُتْنـــِذَر ُأمَّ اْلُقـــَرى َوَمـــْن َحْوهَلَا�، 
ومسيـــت أيضا البلـــد األمني يف ســـورة التني: 
�َوَهـــَذا اْلَبَلـــِد اأَلِمـــنِي�، هـــذا باإلضافة إىل 
أمسائها األخـــرى مثل البلـــد والبيت العتيق 

واحلاطمة وغريها.
أهم الجبال

جبل النور: من أبرز معامل مكة، إذ يضم غار 	 
حـــراء وهـــو الغار الـــذي كان يتعبد به النيب 
حممـــد قبل البعثة، يبلغ ارتفاع هذا اجلبل 

642 مرتًا وتبلغ مساحته حوالي 5250م2. 

جبل ثور: أحد جبال مكة ومن أبرز معاملها، 	 
يضـــم غار ثور، يبلغ ارتفـــاع قمته 728 مرتًا، 
وميتد من الشمال إىل اجلنوب على مسافة 

4123 مرتًا. 
جبل عمر: أحد جبال مكة، يتم حاليًا إزالة 	 

أجـــزاء واســـعة منـــه إلقامـــة مشـــروع يضـــم 
العديد من الفنادق والوحدات السكنية. 

جبل عرفة: أحد جبال مكـــة يقع على بعد 	 
20 كيلومـــرت شـــرق املدينـــة، ويعـــد مـــن أهم 
معامل مكة، إذ ُتقام عنده أهم مناسك احلج 
وهي يوم عرفة اليت تكون يف يوم التاسع من 

شهر ذي احلجة. 
جب��ل أبي قبيس: أحد جبـــال مكة، يقع يف 	 

اجلهة الشـــرقية من املســـجد احلـــرام، مُسي 
بهـــذا االســـم ألن رجاًل يدعى �أبـــو قبيس� 
أول مـــن قـــام بالبنـــاء فوقه، ويبلـــغ ارتفاعه 

حوالي 420 مرتًا. 

الحدائق العامة واألماكن الترفيهية
تضـــم مكـــة الكثـــري مـــن احلدائـــق العامـــة، 
يبلغ عددها ما يقـــارب 193 حديقة بإمجالي 
مســـاحة 728200م2، منهـــا 170 حديقة تضم 
ألعابـــًا لألطفـــال، مـــن أهـــم احلدائـــق العامة 
تبلـــغ  املســـفلة،  حديقـــة  مكـــة،  يف  املوجـــودة 
مســـاحتها حوالـــي 23000م2 وتقـــع يف حـــي 
املســـفلة، حديقـــة الرصيفـــة، حديقـــة شـــبه 
اجلزيرة العربية وهي واحدة من أكرب حدائق 
مكة حيث تبلغ مســـاحتها حوالي 170000م2، 
وتقـــع على الطريق الدائـــري الثالث، حديقة 

بـــدر، احلديقـــة الرخاميـــة، حديقـــة الكعكية، 
ومشـــتل أمانة العاصمة املقدسة وهو املصدر 
األساسي لألشـــجار والنخيل يف حدائق مكة، 
وتبلغ مســـاحته حوالي 225000م2. بالنســـبة 
لألماكـــن الرتفيهيـــة فتضم مكـــة العديد من 
املنشـــآت الرتفيهيـــة مـــن أهمها مالهـــي بدر، 
حديقـــة الطفـــل، مالهـــي املســـفلة، مالهـــي 
احلجـــاز،  ســـوق  أطفـــال  ومالهـــي  احلكـــري، 

ومالهي درة النعمان.

األسواق والمراكز التجارية
يقـــوم اقتصاد مكة بشـــكل رئيـــس على بيع 
الســـلع واملنتجـــات ألهـــل املدينـــة واحلجـــاج 
املركزيـــة  األســـواق  تكثـــر  لـــذا  واملعتمريـــن، 
واملراكز التجارية فيها، من أبرز هذه األسواق:

س��وق العتيبية: وهو من أشهر األسواق يف 	 
الســـعودية، يقع يف منطقة العتيبية، شـــارع 
احلجون العام على امتداد طريق احلجون.

سوق الحجاز: يقع على أول طريق مكة جدة 	 
السريع.

س��وق العزيزية المركزي: يقع يف شـــارع 	 
العزيزية العام.
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شباب الجوادين 10

سيتي بالزا: يقع بالقرب من سوق العزيزية.	 
سوق شارع الستين: يسار الداخل إىل مكة 	 

من جهة الغرب طريق مكة - جدة السريع.

الفنادق
تضـــم مكـــة الكثـــري مـــن الفنـــادق، وترتكـــز 
بعضهـــا داخل املنطقة املركزية حول املســـجد 

احلرام، ومن أهمها:
فندق )أبراج البيت(. 	•
فندق أبراج مكة هيلتون. 	•
فندق مكة هيلتون. 	•
فندق دار التوحيد إنرتكونتيننتال. 	•
فندق مكة إنرتكونتنينتال. 	•
فندق أم القرى جراند ماركيور. 	•
فندق مكة شرياتون. 	•
فندق مكة ميرتو بوليتان باالس. 	•

أهم معالم مكة
المسجدالحرام

هو أعظم مســـجد يف اإلسالم، يقع يف قلب 
مكـــة، تتوســـطه الكعبة املشـــرفة اليت هي أول 
بنـــاء وضع على وجـــه األرض، وهي من أعظم 
وأقـــدس بقـــاع األرض عنـــد املســـلمني، مُسي 

باملســـجد احلرام حلرمه القتال فيه منذ فتح 
مكة على يد النيب حممد ، يضم املســـجد 
احلرام العديد من املعامل وهي: الكعبة، حجر 
إمساعيـــل، بئر زمـــزم، مقام إبراهيـــم، الصفا 

واملروة، واحلجر األسود.
غار حراء

الـــذي كان يتعبـــد فيـــه النـــيب  هـــو الغـــار 
حممد  قبل أن يوحى إليه، فغار حراء هو 
املـــكان الذي نـــزل الوحي فيـــه ألول مرة، يقع 
غـــار حـــراء يف أعلىجبـــل النـــور الواقع شـــرق 
مكـــة، ويبعد مســـافة 4 كيلومرتات تقريبا عن 
املســـجد احلرام، غار حراء هوعبارة عن فجوة 
يف اجلبـــل، بابها حنـــو الشـــمال، طوهلا أربعة 
أذرع وعرضهـــا ذراع وثالثـــة أربـــاع، والداخـــل 
لغار حـــراء يكون متجهًا حنوالكعبة املشـــرفة 
كمـــا وميكن للواقف علـــى اجلبل أن يرى مكة 

وأبنيتها.

غارثور
هـــو غار يقع أعلىجبل ثـــور الواقع جبنوب 
مكـــة، ارتبط امســـه بهجرة النـــيب إىل املدينة 
املنـــورة، فهـــو الغـــار الـــذي دخله النـــيب أثناء 
اهلجرة، وعندما جاء املشـــركون يبحثون عنه، 
أوحـــى اهلل إىل العنكبوت بأن تنســـج خيوطها 
على باب الغار، وأوحى إىل محامة بأن تصنع 
عشـــًا وتبيـــض فيه دليـــل على عـــدم وجود أي 
شـــخص يف هذا الغار منذ وقت طويل، وبهذا 

. مل تكتشف قريش وجود النيب
مقبرةالمعالة

هـــي مقربة عامة ألهل مكـــة، تقع يف بداية 
إىل  املتوجـــه  ميـــني  علـــى  احلجـــون  طريـــق 
املســـجد احلرام مـــن جهة حي املعابـــدة، تضّم 
مقـــربة املعالة جثمان أّم املؤمنني زوجة النيب 
حممد  خدجية بنت خويلد، وجثمان أبي 

. طالب عم النيب

أبراج البيت
هـــي جمموعـــة أبـــراج حتـــت اإلنشـــاء تقع 
جبوار املسجد احلرام، وهي رابع أعلى ناطحة 
ســـحاب يف العامل عند االكتمـــال، حيث يبلغ 
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ارتفاعها 595 مرتًا، كما ُيعتربأضخم برج من 
حيث املساحة يف العامل، يشتمل املشروع على 
ستة أبراج سكنية هي: برج الصفا، برج املروة، 
برج هاجر، برج ســـارة، بـــرج زمزم، وبرج املقام، 
أمـــا الربج الســـابع فهو بـــرج الفنـــدق والذي 
ســـيكون أعلى هـــذه األبـــراج ارتفاعًا، وســـيتم 
عليـــه بنـــاء أعلـــى ســـاعة يف العامل، وســـيبلغ 

ارتفاعها حوالي 545 مرتًا.

مسجد التنعيم
هـــو أحـــد مســـاجد مكة، يقـــع علـــى حدود 
طريق املدينة املنورة، ُيعترب مســـجد التنعيم 
أحد مواقيت اإلحرام ألهل مكة، يقع املسجد 
يف اجلهـــة الشـــمالية الغربيـــة مـــن املســـجد 
احلرام، وُتقدر املسافة بينه وبني احلرم حوالي 

6148 مرتًا.

مسجد نمرة
أحـــد مســـاجد مكـــة، يقـــع يف عرفـــة، وقـــد 
صلـــى يف موضعه النيب حممد  يوم عرفة 
يف حجـــة الوداع، واملســـجد اآلن من املســـاجد 

الضخمة، وإن كان ال يكفي كل احلجاج الذين 
يصل عددهـــم اآلن إىل أكثر من مليوني حاج 
تقريبـــًا، وهذا املســـجد ليس كلـــه من عرفات، 
فاجلـــزء الغربـــي منـــه - وهو اجلـــزء الذي به 
حمرابـــه ومنـــربه - ال يدخـــل ضمـــن حـــدود 

عرفات.

مِنى
هي منطقة صحراوية تبعد عن شـــرق مكة 
حوالـــي 5 كيلومـــرتات، تقـــع يف الطريـــق بني 

مكة وجبل عرفة. ُتعرف املنطقة لدورها اهلام 
بالنســـبة ملـــؤدي مناســـك احلج، حيـــث ميكث 
فيهـــا العديد مـــن احلجـــاج ســـنويًا مؤقتًا يف 
أيـــام التشـــريق الثالثـــة، كما أنهـــا موقع رمي 

اجلمرات.
جسرالجمرات

هـــو جســـر يوجـــد يف منطقة منـــى يف مكة 
وهـــو جســـر خمصـــص لســـري احلجـــاج لرمي 
مجـــرة العقبة أثناء موســـم احلـــج، وهو يضم 
العقبـــة  مجـــرة  الصغـــرى،  العقبـــة  مجـــرة 
الوســـطى،مجرة العقبـــة الكـــربى، وقد شـــهد 
هذا اجلســـر العديد من حـــوادث التدافع بني 
احلجـــاج أدت إىل وفـــاة املئـــات، وقـــد مت هـــدم 
اجلســـر القديم ويتم اآلن إنشـــاء جســـر آخر 

بديل مكون من أربعة طوابق.

11شباب الجوادين
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فرق  هـــو  وفـــن  فـــن  بـــني  الفرق 
حضـــارات  عـــن  والتعبـــري  االنتمـــاء 
خمتلفة.. فالفن الروماني مثاًل فيه كل 
مســـات احلضـــارة الرومانيـــة اليت تعترب 
حضارة �الساعد� أو القوة اجلسدية يف 
املقـــام األول.. ويف الفن اإلغريقي نلمح 
الفكـــر الفلســـفي الذي هـــو عصب تلك 
احلضـــارة.. أمـــا الفـــن اإلســـالمي فيعد 
مـــن أنقـــى وأدق صـــور التعبـــري الروحي 
حيث تتجســـد فيه عالقة العبد خبالقه 
مـــن جهـــة والعالقة مـــع املخلوقات اليت 
ســـخرها اهلل لإلنســـان مـــن جهـــة ثانية  
وكأنـــه يريـــد التصريح بنعـــم اهلل تعاىل 
ـــا ِبِنْعَمِة  تطبيقـــًا لقولـــه عز وجـــل: )َوَأمَّ
ْث( من خالل لوحاته وبصماته  َربَِّك َفَحدِّ
الـــيت تركها يف النقـــوش والزخارف اليت 
تزيـــن البناء واألدوات اليت يســـتخدمها 

كاألواني والسجاد وغري ذلك.
مسات الفن اإلسالمي

كان معظـــم الفـــن اإلســـالمي خـــالل 
التاريـــخ عبارة عن فـــن جتريدي، ممثال 
باألشـــكال اهلندســـية والزهـــور وبعـــض 
اخلـــط  وفنـــون  واألرابســـك  احليوانـــات 
العربي، وال يشتمل الفن اإلسالمي على 
الكثـــري مـــن الرســـوم لبشـــر وذلـــك يعود 
لالعتقاد اإلسالمي املبكر بأن ذلك شكل 
مـــن التمثيـــل يعود بالنـــاس إىل الوثنية 

وعبادة األصنام.
هـــي  اإلســـالمي  الفـــن  مســـات  أهـــم 
الفلســـفة الـــيت يقـــوم عليهـــا مـــن حيث 
بقوتـــه  اهلل  يـــرى  فاملســـلم  االعتقـــاد، 
وعظمتـــه ورمحتـــه هو مركـــز الكون وكل 
شـــيء يبدأ منـــه ليعود إليـــه، ويرى ذلك 
جليـــا يف اســـتخدام النقـــوش املتوالـــدة 
واملتناظـــرة الـــيت تتمركـــز حـــول عنصر 

لتدور وتعود إىل نفس التكوين.
الفن اإلســـالمي ليس فنـــا دعويا كما 
بالدرجـــة  نفعـــي  ولكنـــه  املســـيحية  يف 
األوىل مبعنى أنه حياول جتميل القطع 
دون  اليوميـــة  النفعيـــة لالســـتخدامات 
قصد جعلهـــا حتفة موضوعـــة على رف 
للزينة فقـــط، فزّين الفخـــار والصحون 
ونقش اجلدران والسالح، إميانا منه بأن 
احلياة بسيطة ولكنها أيضا ليست فارغة 
من اجلمال، لذلك ترى املنتجات الفنية 
اإلســـالمية جمهولة املصـــدر أو الصانع، 
ألن مـــن يصنعها مل يقصد منها تقديم 
نفســـه كفنان مستقل ولكنه كان حيرص 

على تقديم شيء مجيل ينتفع به.
اخلامات املستخدمة

إىل  اإلســـالمي  الفـــن  تطـــرق  لقـــد 
جماالت عدة، كالفخار والبناء )املســـاجد 
واألوانـــي  )الســـالح  واملعـــادن  والقصـــور( 
واحُللي(،والنســـيج )الســـجاد واألقمشة(، 
كمـــا عـــرف الفـــن اإلســـالمي التعامل مع 
بعـــض اخلامات بابتكاريـــة مجيلة كالورق 
واجللود واخلشب ووظفها حبرفية عالية، 
فتجـــد النجـــارة يف الفـــن اإلســـالمي قـــد 
أسست لعلم جديد وإبداعي يف استخدام 
اخلشـــب وتطويعـــه بطـــرق غري مســـبوقة 
كاألرابســـك واملعشـــقات، أمـــا عـــن الفـــن 
الفريـــد الـــذي كان للقـــرآن الكريـــم بالـــغ 
التأثـــري عليه فهو فن اخلط العربي الذي 
برع فيه املســـلمون على اختالف أعراقهم 
بل إنـــك لتجد بعض اخلطـــوط أصبحت 
مرتبطة باجلهـــة اليت ابتكرتهـــا أوطورت 
هلـــا خطهـــا العربـــي املميـــز كمـــا حـــدث 
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مـــع اخلـــط الفارســـي يف بـــالد اهلند والســـند 
وخراسان، أو اخلط الديواني كما يف تركيا.
بعض خصائص الفنون اإلسالمية

لـــكل فن أو حرفـــة خصائص تتميز بها عن 
غريه وتدخل البيئة والثقافة واملعتقد يف بناء 
تلك اخلصائص وفيما يأتي نستعرض بعض 
أهـــم اخلصائـــص الـــيت متيـــز بهـــا هـــذا الفن 

األصيل:
التجريد والتناغم

وهمـــا مـــن أبـــرز صفـــات الفـــن اإلســـالمي 
الفـــن  يف  الكامنـــة  اجلوهريـــة  فالقيمـــة 
اإلســـالمي هي إيقاعه وجتريده وما يصاحب 
ذلك من إحســـاس موســـيقي رائـــع ال جياريه 
فيه أي فن آخر، وال شك أن هذا االجتاه مرّده 
إىل التصور اإلســـالمي للكون واإلنســـان ومن 
أجل ذلك مل تكن وظيفة الفن اإلسالمي نقل 
املرئي بل إظهار ما هو غري مرئي، وقد وصلت 
قمة اإليقاع املوســـيقي يف الفنون اإلســـالمية 
ذروتهـــا يف العمـــارة األندلســـية املغربية حيث 

تتجـــاوب أقـــواس العقـــود مع ســـائر العناصر 
املعماريـــة، وأحواض املياه واألشـــجار واملناظر 
اليت حتيـــط باملكان حيث يصبح املبنى وكأنه 

نبت من األرض كما ينبت الشجر والنخيل.
كراهية تصوير الكائنات احلية 

احليـــة يف  الكائنـــات  وتصويـــر  رســـم  شـــاع 
املنطقـــة العربيـــة قبـــل اإلســـالم، ولكنـــه مل 
يهتم قط باحملـــاكاة احلركية هلـــذه الكائنات، 
وإبـــراز التفاصيل الدقيقة كمـــا نرى يف الفن 
اإلغريقـــي والفنـــون اليت ســـارت علـــى نهجه، 
وألن البعـــض جيـــدون أن رســـم الكائنات غري 
جائـــز، لذلك جند أن الفنان املســـلم قد أفرغ 
فنـــه وإبداعـــه يف جمـــال العناصـــر الزخرفية 
ســـواء كانت نباتية أو هندســـية باإلضافة إىل 

إبداعه يف خط احلرف العربي.

خمالفة الطبيعة 
إن خمالفـــة الطبيعـــة  كان هدفـــه اإلتيـــان 
بشـــيء جديد مل يكن موجودا، إذ أن الطبيعة 
متاحة للجميع ولكن اإلبداع هو طرح شـــيء 
جديد، والفنان املســـلم يواجـــه الطبيعة لكي 
يتناول عناصرهـــا ويفككها إىل عناصر أولية 
ويعيـــد تركيبها مـــن جديـــد يف صياغة عذبة 
تطـــرب هلا العيـــون، وهو ال يفكـــر يف حماكاة 
الطبيعـــة بقدر ما يريـــد صنع منظور جديد، 
وجيمـــع اليوم الكثري من النقاد على أن الفن 
يبدأ من حيث يأخذ الفنان يف االنصراف عن 
حماكاة الطبيعة ويفرض عليها وزنا وإيقاعا 

من عنده.
حتويل الرخيص إىل نفيس 

اإلســـالمية  العقيـــدة  يف  املســـلمات  مـــن 
العزوف عن اإلســـراف يف بهرج احلياة باعتبار 
أن ذلـــك عرضا زائال وما عند اهلل خري وأبقى، 

إال أن الفنـــان املســـلم حـــاول توظيف اجلمال 
يف كل مـــكان يرتدد إليه الناس أو تقع أعينهم 
عليـــه واســـتطاع أن يصنـــع حتفـــا فنية تســـر 
الناظرين باستعمال أرخص اخلامات كالطني 
واخلشب فصنع حماريب املساجد من اخلزف 
أو اخلشـــب أو اجلص بعد أن أثراها بالزخرفة 
والنقـــش، ممـــا جعـــل هـــذه احملاريـــب قمة يف 
احلضـــارة  خلَّفـــت  وقـــد  واجلـــالل،  اجلمـــال 
مـــن  القيمـــة  عظيمـــة  نـــاذج  اإلســـالمية 
التحـــف املعدنية واألثاث واألعمال املشـــغولة 
بالزخـــارف الدقيقـــة اليت تبلغ حـــد اإلعجاز 
وقيمة هذه التحف ال تعود إىل اخلامات اليت 
صنعـــت منها ولكن مرّدهـــا إىل قدرات الفنان 

يف اإلجناز ودقته البالغة يف التنفيذ. 
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كثري من الشـــباب ميلكـــون طاقات كامنة تعتمل يف نفوســـهم.. وقد 
تنعكـــس على ســـلوكهم فتظهر لـــدى البعض منهـــم هوايات خمتلفة، 
وقـــد تنمـــو تلك اهلوايات أو تندثر حبســـب شـــخصية كل واحد منهم، 
وغالبا ما ينظر هؤالء إىل احلياة بعيون األمل لعلهم حيظون بفرصة 

ينطلقـــون منهـــا لإلفصاح عـــن ما يف داخلهم من إبـــداع وعطاء وذلك 
عـــن طريـــق التخصـــص الدراســـي أو املهـــين أو أي طريق آخـــر .. ومن 

هؤالء املبدع الشاب ذو الفقار هادي الذي كان لنا معه هذا اللقاء..

البطاقة الشخصية؟	 
- االســـم: ذو الفقـــار هادي مطلك من مواليـــد 1986م، حاصل على 
شـــهادة الدبلـــوم مـــن معهد الفنـــون اجلميلة قســـم اخلـــط والزخرفة 
وبكالوريـــوس كليـــة الفنون اجلميلة قســـم اخلط والزخرفة.. أتشـــرف 

حاليا بالعمل يف العتبة الكاظمية املقدسة.

مت��ى ظهرت ه��ذه الموهب��ة وكيف ت��م تنميتها 	 
وماهي الخطوات األولى؟ 

- يف بدايـــة الســـنة الثانيـــة مـــن دراســـيت االبتدائيـــة كان لـــي ميـــل 
واجنـــذاب إىل بعـــض األعمـــال الفنيـــة واللوحـــات الـــيت كان والـــدي 
يقتنيهـــا وحيتفـــظ بهـــا، ومنـــذ ذلك الوقـــت املبكر قمـــت بتقليد هذه 
األعمـــال بإمكاناتـــي البســـيطة، وكان لتشـــجيع والـــدي ومؤازرتـــه لي 
ورعايتـــه املســـتمرة دورا مهمـــا يف صقـــل هـــذه املوهبـــة بعـــد أن الحظ 
اهتمامي بالتخطيط والرسم، حيث كان يأخذني نهاية كل أسبوع إىل 

شارع املتنيب القتناء ما أحتاجه من مواد رسم وغريها.

ه��ل كانت له��ذه الموهب��ة تأثير على ش��خصيتك 	 
وتوجهاتك األكاديمية والعملية؟ 

- بعـــد إمتـــام املرحلـــة االبتدائيـــة وانتقالـــي إىل املرحلة املتوســـطة 
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متكنـــت من املشـــاركة يف العديـــد من املعارض 
املدرســـة  إدارة  تقيمهـــا  كانـــت  الـــيت  الفنيـــة 
وزاد اهتمامـــي باألعمـــال الفنيـــة، حتـــى أني 
اســـتطيع القـــول أن طفوليت كانـــت خمتلفة 
عـــن أقرانـــي، فقـــد كنـــت أســـتخدم مصـــرويف 
اليومي الذي أحصل عليه من والدي وأسرتي 
يف شـــراء بعـــض املســـتلزمات الـــيت أحتاجها، 
ومـــن الطريف أن وصل بـــي احلال إىل اختيار 
وتقريـــب األصدقاء على أســـاس ما ميتلكونه 
من مهـــارات ومواهب، ويف هـــذه املرحلة أيضًا 
نـــت لـــدّي أضافـــًة إىل الرســـم موهبة اخلط 
والزخرفـــة وبالتالي كانت لكل هـــذه العوامل 
توجهاتـــي  علـــى  الكبـــري  األثـــر  والتأثـــريات 
املســـتقبلية والشـــخصية حيـــث توجهـــت إىل 
إمتام دراســـيت يف معهد الفنـــون اجلميلة من 

أجـــل صقل مـــا أمتلكه بشـــكل أكادميي 
والـــيت ســـاعدتين على امتـــالك الكثري 
من املعلومات والقدرات، وباملناسبة من 
خالل دراسيت يف كلية الفنون اجلميلة 
اكتشـــفت أني امتلـــك أمكانية التمثيل 
الفوتوغـــرايف  والتصويـــر  املســـرحي 

والتصميم والديكور.  

هل تأث��رت بأحد أعالم هذا 	 
الف��ن م��ن المبدعي��ن الكبار 

محلياً وعالمياً؟  
- عامليـــًا تأثـــرت بالفنانـــني األتـــراك 
ومنهـــم اخلطاط الكبري حامد اآلمدي 
أوزجـــاي  حممـــد  املبـــدع  واخلطـــاط 
وكذلـــك من أســـاتذتي يف كليـــة الفنون 
ومثلـــي األعلـــى يف هـــذا اجملـــال أذكـــر 
منهـــم الدكتـــور روضـــان بهيـــة وكذلك 
األستاذ علي الشـــديدي هذا يف جمال 
اخلـــط، أمـــا يف جمـــال الزخرفـــة فقـــد 
تأثرت باألســـتاذ وســـام كامل واألستاذ 
أميـــن النوري حيـــث كان هلمـــا الفضل 
الكبـــري يف إرســـاء قواعـــد فـــن الزخرفة 
لدّي يف املدرستني اإليرانية والرتكية.  

ه��ل كان للعمل في العتبة دوراً 	 
أو تأثي��راً علي��ك؟ وه��ل وظفت 
هذه الموهبة من خالل عملك في 

العتبة؟ وكيف؟ 
العالقـــات  قســـم  يف  أعمـــل  أنـــا  حاليـــًا   -
العامـــة يف العتبـــة، وكمـــا هـــو معلـــوم أن هذا 
القســـم يقـــوم باســـتقبال الوفـــود والزائريـــن 
مـــن خمتلف البلـــدان وعلى املســـتويات كافة 

وهـــو بعيـــد بعـــض الشـــيء عـــن اختصاصي، 
ولكـــن من خالل ما حتويه العتبة من لوحات 
فنية ومعـــامل معمارية مثينة يف غاية الروعة 
واإلتقـــان ومـــن مـــدارس خمتلفـــة يف اخلـــط 
والزخرفة والفنون اإلســـالمية ورسم امليناتور 
اإليراني األصل أقوم يف هذا اجلانب بالشـــرح 
والتعريـــف هلذه الفنـــون من خالل ما أمتلكه 
مـــن معلومـــات وخـــربة يف هذا اجملـــال، حيث 
أغـــين الزائـــر الضيـــف بالكثري مـــن تفاصيل 
الفنون الرائعة واليت قد تغيب عن الشـــخص 
غـــري املتخصـــص، إىل درجـــة أجعـــل مـــن هذا 
الزائر يشـــعر بروعة وقيمـــة هذا الفن العريق 
والراقي املســـتخدم يف تزيني العتبة املقدسة، 
هـــذا هـــو اجملال الوحيـــد الذي أســـتطيع من 
خالله أن أوظف خربتـــي وموهبيت يف خدمة 

زوار اإلمامـــني  ومن اجلدير بالذكر إن من 
أولويات قسم العالقات أن يكون املنتسب اليت 
تناط له هذه املهمة لديه خربة ودراية يف هذا 

اجملال. 

ما هي مشاركاتك في المعارض 	 
والمهرجانات العربية والعالمية؟

- كانت أوىل مشاركاتي يف املرحلة املتوسطة 
مـــن خالل املرســـم الصغـــري يف جزيـــرة بغداد 

السياحية الذي يشرف عليه يف حينها الفنان 
خالد جرب وكانت مشـــاركاتي خبمسة أعمال، 
والشيء الذي أعتز به إن أول عمل شاركت فيه 
كان حـــول اإلمامـــني الكاظمـــني ، وكذلك 
شـــاركت يف مخســـة معارض يف معهـــد الفنون 
اجلميلـــة ومـــن خـــالل )14( لوحـــة، ومعرض 
يف قاعـــة الواســـطي، ومعـــرض شـــخصي مـــع 
الفنـــان حممد عبـــد الكريم، وكذلك شـــاركت 
يف معـــرض أقيـــم يف الســـليمانية والـــذي كان 
يـــروج لثقافـــة نبذ العنـــف ضد املـــرأة، وكانت 
مشـــاركيت يف مهرجان اإلغاثة اإلســـالمية يف 
لندن الذي حصلت فيه على شـــهادة تقديرية 
من مجعية اإلغاثة اإلسالمية ومت اقتناء كل 
األعمال اليت شـــاركت فيهـــا، وكذلك كانت لي 
مشـــاركة خارجيـــة يف تركيـــا جلمعية حماربة 
الســـرطان، باإلضافة إىل مشاركيت يف 
مجيـــع املعـــارض اليت أقيمـــت يف كلية 

الفنون اجلميلة.

طموحات��ك 	  ه��ي  م��ا 
المستقبلية وماذا أعددت لها؟ 
- يف البـــدء أمتنى أن يعطى لقســـم 
الفنـــون  كليـــة  يف  والزخرفـــة  اخلـــط 
وذلـــك  الكـــربى،  األهميـــة  اجلميلـــة 
لوجـــود شـــرحية كبـــرية مـــن رواد هـــذا 
الفن ممن ميتلكون خربات وإمكانيات 
توفـــري  ســـوى  ينقصهـــم  وال  واســـعة 
األرضيـــة والدعـــم الـــالزم، وأطمـــح أن 
أقيـــم بعض املعارض الشـــخصية على 
املســـتوى العاملـــي ُابرز فيهـــا حالوة فن 
اخلـــط والزخرفة اليت ميتلكها الفنان 

العراقي.  

ما ه��ي أهم األعم��ال التي 	 
تعتز بها.  

- لدي لوحة جتسد مشهد اإلمامني 
الكاظمـــني  وهي من اللوحات اليت 
أعتز بها كثريًا، وكذلك لوحيت ملشروع 
التخرج الذي قدمته يف كلية الفنون اجلميلة 

يف ختام دراسيت األكادميية.

كلمة أخيرة؟	 
بشـــرحية  االهتمـــام  هـــذا  لكـــم  اشـــكر   -
الشـــباب وتســـليطكم األضواء علـــى عطائهم 
وإبداعاتهـــم الـــيت ال ميكـــن أن تعـــرف إال من 
خـــالل اللقـــاءات املتنوعة.. وأمتنـــى للجميع 

السداد والتوفيق.         
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م���ن وصية اإلمام الكاظم  : يا ِهش���ام!.. لو 
كان يف ي���دك ج���وزة وقال الناس لؤل���ؤة، ما كان 
ينفع���ك وأنت تعلم أنها ج���وزة، ولو كان يف يدك 
لؤل���ؤة وقال الناس: إنها ج���وزة، ما ضرك وأنت 

...!تعلم أنها لؤلؤة
ق���ال اجل���واد  :م���ن أصغ���ى إىل ناطق فقد 
عب���ده، فإن كان الناطق عن اهلل فقد عبد اهلل، 
وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد 

.إبليس
ر�ي ��ي�ا

����ن �ن ا ا د
آ
ا

عالمة القبول:
اس���تحضار معن���ى اإلذن، وإنه حيت���اج إىل توجه 
جمليء اجل���واب بالقبول.. وقد قي���ل أن البكاء أو 
الرّقة من عالمات اإلذن، وإال فال بد من املكوث 
خ���ارج احلرم ليأتي اجل���واب بالعالمة املذكورة.. 
وم���ن هنا تعددت زيارات اإلم���ام مرحلة فمرحلة 

وصواًل إىل قربه الشريف.

���ي�د��س��ي ��ي�ث  �ح��د

قال اهلل تبارك وتعاىل ملوسى  :يا موسى!.. 
احف���ظ وصييت ل���ك بأربعة أش���ياء: أوالهن: ما 
دم���ت ال ت���رى ذنوبك ُتغَف���ر فال تش���تغل بعيوب 
غ���رك.. والثاني���ة: م���ا دم���ت ال ترى كن���وزي قد 
َنِف���َدت، ف���ال تغتم بس���بب رزق���ك.. والثالثة: ما 
دم���ت ال ت���رى زوال ملكي فال ت���رُج أحدًا غري.. 
والرابع���ة: م���ا دمت ال ت���رى الش���يطان ميتًا فال 

.تأمن مكره

�ي��ي
��ن
آ
�ا
���ي ��و���ي��ن��ي 

إَلْن َش���َكْرُتْ َلِزيَدنَُّك���ْم: عندما تقضى حاجة 
املؤم���ن فإن أول خطوة علي���ه القيام بها، هي أن 
يشكر اهلل تعاىل، فمن شكر اهلل على النعمة فإن 
رب العاملني سيس���ّخر له أسبابًا أخرى من النعم 

اليت ما كان يصل إليها لوال شكره.
��ن�ا ��أ�د �ع��ي�ا

س/ ما هو ح���ق حممد وآل حممد  على اهلل 
تعاىل الذي نسأل اهلل تعاىل به؟

ج/ ورَد ذل���ك يف تعقيبات ص���الة الفجر: اللَُّهمَّ 

 ،...د َعَليَك مَّ ���ٍد وآِل حُمَ مَّ قِّ حُمَ إنِّي أْس���أُلَك ِبَ
والظاه���ر إن امل���راد ب���ه املنزل���ة والدرج���ة ال���يت 
اس���تحقوها مبا بذلوه يف س���بيل اإلسالم وإعالء 
كلم���ة التوحي���د من جه���ود وتضحي���ات، أو يراد 
احل���ق الذي أوجبه س���بحانه وتعاىل على نفس���ه 
هلم، أي الناش���ئ من إرادته س���بحانه نظر قوله 
 ،ِبنَي َحتََّى َنْبَعَث َرُس���وال تعاىل: َوَم���ا ُكنَّا ُمَعذِّ

وحنوه.

��ي ��س�ي ��ن��ن
أ
درر  ا

إن إخالص النية يف كل قوٍل وفعل أساٌس ملرضاة 
ال���رب املتع���ال.. وينبغ���ي البحث ع���ن كل دواعي 
الش���رك اخلفي يف العبادة.. فم���ن تلك الدواعي 

اخلفية: 
* حتقيق الذات.

* اإلحس���اس بالّل���ذة مب���ا ال يس���تند إىل رضى 
املوىل.

* التخل���ص من املش���اكل اخلاصة يف احلياة، ال 
رغبة للتفرغ للعبودية بل جملرد الدعة والراحة.

وم���ن املعل���وم أن التخلص من الش���وائب جبميع 
أقس���امها، حيت���اج إىل البص���رة بالنف���س أواًل، 
���ق له إال الذين  وبتلك الش���وائب ثانيًا مما ال يوفَّ

دخلوا دائرة الرعاية اإلهلية املباشرة.

���كح�ل��ي  ��و��ل���ا  �حح�ل �م���ث

س/ أنا واحلمد هلل ش���خص متفوق يف دراس���يت 
ومتدي���ن وهلل الش���كر ولكن زمالئ���ي وأصدقائي 
يالحظ���ون عل���ّي الصمت واهل���دوء الزائدين عن 
حدهما.. فكيف ميكنين أن أكون ش���خصًا حيويًا 

متفاعاًل؟
ج/ إن اهل���دوء والصم���ت ال ين���ايف احليوي���ة، إذ 
من املع���روف من خ���الل الرتاث الروائ���ي عندنا 
إن اإلنس���ان الصموت ُيَلّقن احلكمة تلقينًا، ذلك 
لن من موجبات قساوة القلب هي حالة اخلوض 
فيما ال يعين اإلنس���ان.. ومع الس���ف فإن حياتنا 
ه���ذه اليام مليئ���ة به���ذه املوجبات س���دًا للفراغ 
ال���ذي يعيش���ه أغلب اخلل���ق هذه الي���ام.. وعليه 
ف���إن احليوي���ة املطلوبة هي ما كان���ت يف الدائرة 
احملبب���ة إىل املوىل جل امسه.. فليس كل نش���اط 
مما يقرب العبد إىل اهلل، كما إنه ليس كل هدوء 
يبعده عنه.. بل ال بد من دراسة كل واحد من هذه 
المور دراس���ة واقعية موضوعية.. وباملناسبة سل 
رب العامل���ني أن جيعل حمّبتك يف قلوب اآلخرين 
وبالتال���ي تدخ���ل عليهم اُلنس مبج���رد وجودك 
معهم من دون أن تكلف نفس���ك كثرًا من التكلف 

والتصنع يف هذا اجملال.
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��ل���دد ��ي�ث ا �ح��د

عن اإلمام علي  :ال ُتْشِعْر َقلَبَك اهلّم على ما 
.فات، فيشغلك عن االستعداد ملا هو آت

 ��و�ح���ك�م��ي
��ي �م�و�ع����ن

أحد التفاس���ر عن س���بب تس���مية )جه���اد النفس 
والش���يطان( باجله���اد الك���رب، و)حمارب���ة العدو 

البشري بالسالح املادي( باجلهاد الصغر: 
يف اجلهاد الصغر حنن نرى العدو لكن يف اجلهاد 

الكرب ال نراه.
يف اجله���اد الصغ���ر إذا قتلنا العدو م���رة قضينا 
عليه، لكن يف اجلهاد الكرب فإنه يس���تمر بعداوته 

إلينا.
يف اجلهاد الصغر إذا غلَبنا فلنا اجلنة، ولكن يف 

اجلهاد الكرب إذا تغلب علينا فلنا النار.

�ه�ي��ي
��ي ��و���ي��ن��ي ���ن

س/ ه���ل جيب على املرأة لبس اجلوارب، وما هو 
حكم إظهار املرأة قدمها باجلوارب الشفافة؟

ج/ جيب، وال جيوز إظهار بشرة الرجل.
س/ إذا وقف الرجل يصلي فجاءت املرأة ووقفت 
حماذي���ة له أو متقدمة عليه وش���رعت يف الصالة 
فه���ل تبط���ل بذلك صالة امل���رأة فق���ط، أم تبطل 
ص���الة الرج���ل أيضًا، وم���ا هو احلك���م يف عكس 

املسألة؟
ج/ تبطل الصالتان معًا إذا ش���رعا يف الصالة يف 
نف���س الوقت، أما إذا تق���دم أحدهما على اآلخر 
يف الوق���ت صّحت ص���الة الس���ابق وبطلت صالة 

الالحق.
س/ كيف يس���تطيع الجن���ي أن يتكلم مع امرأة، 

وهل جيوز هلا املزاح؟
ج/ ال مانع من التكلم مبا ال يثر الش���هوة مع عدم 
التل���ذذ وعدم اخلوف م���ن الوقوع يف احلرام، وال 
جي���وز للم���رأة أن تتكلم مبا يثر الش���هوة أو ترقق 
صوتها بيث يكون مث���رًا نوعًا، وال جيوز املزاح 

لنه يؤدي إىل احلرام غالبًا.

�مح�ل
��ي ��ي�اأ ��ل�ح����ن

إل���ه إال اهلل  إن اإلنس���ان عندم���ا يش���هد »أن ال 
وحده ال ش���ريك ل���ه«، فهذه الش���هادة هلا ضريبة 
وهلا مس���ؤولية.. فالذي يقول: يا رب!.. أنت ربي ال 
ش���ريك لك؛ معنى ذلك أن الش���ركاء كلها منتفية.. 

ففي أيام اجلاهلية كان الشركاء عبارة عن: ُهبل، 
والاّلت، والُعزى.. وحنن ال نريد أن نقول: يا رب!.. 
حن���ن ال نعبد الاّلت والع���زى؛ لنه أصاًل ال وجود 
هلا.. وبالتالي، فإن اإلنس���ان عندما يتشهد، فهو 
يقول: إهلي!.. إني لست عابدًا لكل معبوٍد سواك!.. 

ومن أسوأ أنواع املعبودات، معبود اهلوى!..
فاهل���وى إل���ه معب���ود، إذا متّك���ن من امل���رء، وإذا 
استس���لم ل���ه.. وال ميكن النجاة م���ن ذلك، إال من 

خالل اإلرادة الصارمة.

��ل���دد ��أ��ن ا ��ل�����ا

كم من الذين يتلون القرآن، والقرآن يلعنهم!..
وكم هم الذين يفس���رون القرآن مبا ال خيطر على 
الفهام، وهم بعيدون كل البعد عن معاني القرآن 
الكري���م!.. ف���إذن، إن القرآن الكري���م يقول بأنين 
هدى، ودلي���ل، ومنقذ، وُمرج من الظلمات إىل 

النور؛ ولكن ملن؟.. للمتقني!..

��ل���دد ��ي�ا  ا ��و�ه��ا

• إذا وقفت على املقابر، فاذكر أن فيها الش���اب 	
واهل���رم، والغ���ين والفقر.. أي���ن خّدامه���م؟.. أين 

حّجابهم؟.. أين حاشيتهم؟..
أين القصور من تلك القبور؟..

• تذك���ر أنه مل يبق لك أب حي، بدءًا بأبينا آدم 	
، وأنت الحق بهم.

• ال تق���ل غ���دًا غدًا، فلعلك ال ت���درك غدًا، وال 	
تدري متى إىل اهلل تعاىل تصر.

��ل���دد �لن�ه�ص�ي�ح��ي ا

فوائد التفاح:
• يق���وي الدماغ والقل���ب واملعدة ويس���هل اهلضم 	

ويفيد يف عالج امراض املفاصل ويسكن اآلالم.
• يدخ���ل يف تركي���ب بع���ض العقاق���ر الطبي���ة، 	

ويذهب عسر التنفس.
• ينش���ط المع���اء، ويكاف���ح اإلمس���اك املزمن، 	

ويكافح اإلسهال عند الطفال.
• يفيد يف حصى الكلى واحلالبني واملثانة كمذيب 	

للحصيات.

��ل���دد �ل ا
� ��س�وأا

ل���و قيل لش���خص: إّنا س���نلف حول عنق���ك أفعى 
رهيبة حال صالتك، ما أن تسهو سوف تلدغك، 

فكيف ستكون صالته يا ترى؟..
واهلل عز وجل يقول: َوْيٌل ِلْلُمَصلِّنَي الَِّذيَن ُهْم َعْن 

.َصالِتِهم َساهون
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وتســـمى �اآلراء احملمـــودة� أيضـــا ، وهي - 
حســـب تعريف املنطقيني - مـــا تطابق عليها 
آراء العقالء من أجل قضاء اخللق اإلنســـاني 
بذلـــك ، كاحلكـــم حبســـن الشـــجاعة والكـــرم 

وقبح اجلنب والبخل .
واخُلُلـــق ملكـــة يف النفس حتصـــل من تكرر 
األفعـــال الصـــادرة مـــن املـــرء على وجـــه يبلغ 
درجـــة حيصـــل منـــه الفعـــل بســـهولة، كالكرم 
فإنه ال يكون ُخلقا لإلنســـان إال بعد أن يتكرر 
منـــه فعل العطاء بغري بدل حتى حيصل منه 
الفعل بســـهولة من غري تكلـــف، إن اهلل تعاىل 
خلـــق يف قلـــب اإلنســـان حســـا وجعلـــه حجة 
عليه يدرك به حماســـن األفعـــال ومقاحبها، 
وذلـــك احلس هـــو � الضمري � مبصطلح علم 
األخـــالق احلديـــث ، وقد يســـمى بـــ  �القلب� 
أو �العقـــل العملـــي� أو �العقـــل املســـتقيم� 
أو �احلـــس الســـليم� عنـــد قدمـــاء األخـــالق،  

وتشري إليه كتب األخالق عندهم.
هـــو  الضمـــري  أو  القلـــب  احلـــس يف  فهـــذا 
صـــوت اهلل املـــدوي  )دوي الرعـــد( يف دخيلـــة 
نفوســـنا خياطبها به وحياســـبها عليه، وحنن 
جنـــده كيـــف يؤنب مرتكب الرذيلـــة ويقر عني 
وهـــو  الفضيلـــة،  فاعـــل 
كل  قلـــب  يف  موجـــود 
إنســـان، ومجيع الضمائر 
عنـــد  اجلـــواب  يف  تتحـــد 
استجوابها عن األفعال، 
فهـــي تشـــرتك مجيعـــًا 
بـــني  التمييـــز  يف 
الفضيلـــة والرذيلـــة 
يف  اختلفـــت  وإن 
قـــوة هـــذا التمييـــز، 
النفس،  قوى  كســـائر 
إذ تتفـــاوت يف األفراد 

قوة وضعفا،
وألجـــل هـــذا كانت 
مـــن  � ت خُللقيــــــــــا ا �
كانـــت  وإن  املشـــهورات 
األخالق الفاضلة ليست 
عامة بني البشـــر، بل هي 

من خاصة اخلاصة.

نعـــم اإلصغاء إىل صوت الضمري واخلضوع 
له ال يســـهل على كل إنسان إال باالنقطاع إىل 
دخيلة نفســـه والتحول عن شهواته وأهوائه . 
كمـــا أن اخللق عامة ال حيصل لـــه وإن كان له 
ذلـــك اإلصغاء إال بتكـــرر العمل واختاذه عادة 
حتـــى تتكـــون عنده ملكـــة اخللق اليت يســـهل 
معها الفعل . وباألخص اخللق الفاضل ، فإن 
أفعاله اليت حتققه حتتاج إىل مشـــقة وجهاد 
ورياضـــة ، ألنهـــا دائما يف حرب مع الشـــهوات 

والرغبات ، وليس الظفر إال بعد احلرب .

دور التربية
إن دور الطفولـــة لـــه األهميـــة الكـــربى يف 
تقرير أســـاس احليـــاة ، وأن الســـلوك الفاضل 
أو الفاســـد لألفراد يعود غالبًا إىل األســـاليب 
الرتبوية الصاحلة أو الفاســـدة اليت اكتســـبها 
الفـــرد ، وان الفـــرد ال يصـــل إىل الكمال الذي 
مـــكارم  واكتســـاب  بالتزكيـــة  إال  غايتـــه  هـــو 
األخـــالق وترويض النفـــس وتأديبها بصفات 
رفيعـــة .. وهذا يعين إن مـــن األخالقيات تارًة 
مـــا حتصـــل بالفطـــرة مـــن خـــالل االنفعـــال 
النفســـاني حنـــو الرقـــة والرمحـــة والشـــفقة 
واحليـــاء واألنفة واحلميـــة والغرية.. اخل، فهي 
انفعاالت للنفس وال خيلو منها إنسان غالبًا، 
كمـــا يف احلكم بقبح تعذيب احليوان اتباعًا ملا 
يف الغريـــزة مـــن الرقة والعطـــف، وتارة أخرى 
حيصـــل عليها الفرد باالكتســـاب عـــن طريق 
القـــدوة أو عنـــد طريق التأثر بالوســـط الذي 
يعيـــش فيـــه، ويظهر أثره مـــن خالل مصلحة 
عامة أو مفســـدة عامة، مثلما نقول إن العدل 
عامـــة  مصلحـــة  علـــى  تشـــتمل  واإلحســـان 
حُيفظ بها النظام و الظلم والعدوان يشتمل 

على مفسدة عامة خيتل بها النظام .

دور األنبياء  
  األنبيـــاء  دعـــوات  جـــاءت  هنـــا  مـــن 
واملصلحني إىل الناس بتعاليم أخالقية سامية 
ودعوا إىل الكمال النفســـاني الذي ال حيصل 
واكتســـاب  بالتزكيـــة  النفـــوس  بتهذيـــب  إال  
مـــكارم األخـــالق، وذلك مبا رمسته الشـــريعة 
كمخطـــط لطريق الكمـــال اإلنســـاني ومنعه 
من االحنراف واالنزالق يف مهاوي االحنراف، 

ونيب اإلســـالم  وهو خامت األنبياء جاء 
لتكميـــل هـــذا املخطط وإيصال اإلنســـان إىل 
 :  أعلى مراتب الرقي و الســـمو ،قال النيب
) إنا بعثت ألمتم مكارم األخالق( فكان أحد 
األهداف األساسية لبعثة الرسول  السعي 
لتكامـــل األخـــالق الفاضلـــة وتركيـــز اخللـــق 
الســـامي وعلم الكتـــاب واحلكمة وأمر بالعدل 
واإلحسان ونهى عن الفحشاء واملنكر والبغي، 
وقد حث املســـلمني على أفضل سبل املعاشرة  
وذلك يتم مبخالطة الناس باجلميل والتودد 
والصلـــة والصـــدق واللطـــف واملـــربة وحســـن 
الصحبـــة واملراعاة واملســـاواة والرفـــق واحللم 
والصرب وباجلملة هي حالة نفســـانية تعكس 
حســـن الصـــورة الباطنة كما إن حســـن اخلُلق 
هو حســـن الصـــورة الظاهـــرة.. وعندما تكون 
نفســـية اإلنســـان الفـــرد طيبة صاحلـــة تؤدي 
إىل صالح اجملتمـــع وإذا صلح صلحت األمة، 
الن كل مـــا ينبـــت من فوق هذه النفســـية من 
ســـلوكيات وأفـــكار ومواقـــف وإفـــرازات أخـــرى 
ســـوف تصـــب مجيعـــًا يف االجتـــاه الصحيـــح 
يف حـــني إذا كانت النفســـية خاطئـــة منحرفة 
فـــان كل ما يصدر منها ســـيكون نكدًا، وإن اهلل 
ســـبحانه وتعـــاىل أمرنا عـــرب القـــرآن الكريم 
أن نصلـــح أنفســـنا ونزكيهـــا ألن كل صالح يف 
النفس ســـينتهي إىل صالح يف اجملتمع وأهم 
ما يف النفس الصاحلة احلالة اإلجيابية اليت 
يصطلح عليها علماء األخالق  باسم الشكر، 
والرضـــا، والتوكل، والصـــرب، وما إىل ذلك من 
مصطلحـــات تشـــرتك مجيعهـــا يف أن الـــروح 
اليت تقـــف وراء هذه اخللقيـــات الفاضلة هي 

الروح االجيابية.  
وهناك قســـمًا من النـــاس  تعيش أرواحهم 
ونفســـياتهم يف ظلمـــات، فهـــم ينظـــرون إىل 
كل شـــيء مبنظار أســـود قامت ومثـــل هؤالء ال 
ميكنهـــم أن يقومـــوا يف دور يدفع يف األمة إىل 

الكمال والرقي. 
املصادر:

ميزان احلكمة/ حممد الريشهري/ ج1. 
األخالق عنوان اإلميان/ آية اهلل السيد حممد 

تقي املدرسي. 
حبار األنوار/ اجمللسي/ ج68. 

املنطق/ الشيخ حممد رضا املظفر/ ج3. 

األخالق..
بين الموروث والمكتسب
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كانت فاطمة جالســـة حني اســـتقبلت أمها 
إحـــدى جاراتهـــا واليت قدمـــت لزيارتها، كادت 
األم تصعـــق، وهي ترى ابنتهـــا ال تتحرك من 
مقعدهـــا فـــال تقـــوم للرتحيب معهـــا باجلارة 
الطيبـــة الفاضلـــة الـــيت بـــادرت - برغم ذلك 
- إىل بســـط يدهـــا ملصافحـــة فاطمـــة، لكـــن 
فاطمـــة جتاهلتها ومل تبســـط يدهـــا للجارة 
باســـطة  واقفـــة  حلظـــات  وتركتهـــا  الزائـــرة، 
يدهـــا أمـــام ذهـــول أمها اليت مل متلـــك إال أن 
تصرخ فيها: قومي وسلمي على خالتك، ردت 
فاطمة بنظرات ال مبالية دون أن تتحرك من 

مقعدها كأنها مل تسمع كلمات أمها!.
أحســـت اجلارة حبرج شديد جتاه ما فعلته 
فاطمـــة ورأت فيهـــا مســـا مباشـــرا بكرامتهـــا، 
وإهانـــة هلا، فطـــوت يدها املمـــدودة، والتفتت 
تريد العـــودة إىل بيتها وهي تقول: يبدو أنين 

زرتكم يف وقت غري مناسب! 
هنا قفـــزت فاطمة من مقعدها، وأمســـكت 
تقـــول:  وهـــي  رأســـها  وقبلـــت  اجلـــارة  بيـــد 
ســـاحميين يـــا خالـــة.. فـــواهلل مل أكـــن أقصد 
اإلســـاءة إليـــك، وأخـــذت يدهـــا بلطـــف ورفق 
ومودة واحرتام، ودعتهـــا للجلوس وهي تقول 
هلا: تعلمني يا خاليت كم أحبك وأحرتمك؟! 
جنحـــت فاطمـــة يف تطييب خاطـــر اجلارة 
مبوقفهـــا  هلـــا  ســـببته  الـــذي  األمل  ومســـح 

الغريب.. غري املفهوم. 

غـــادرت اجلـــارة حتـــى قالـــت األم  أن  ومـــا 
لفاطمـــة يف غضـــب: ما الـــذي دفعك إىل هذا 
التصـــرف القبيح؟ فقالت البنـــت: أعلم أنين 

سببت لك احلرج يا أمي فساحميين. 
وتبقـــني  يدهـــا  إليـــك  متـــد  أمهـــا:  ردت 
يـــدك  لتمـــدي  تقفـــني  فـــال  مقعـــدك  يف 

وتصافحيها؟! 
قالـــت فاطمـــة: أنـــت يـــا أمـــي تفعلـــني هذا 
أيضا! صاحت أمها: أنا أفعل هذا يا فاطمة؟! 

قالت: نعم تفعلينه يف الليل والنهار. 
ردت أمهـــا يف حـــدة: ومـــاذا أفعـــل يف الليـــل 
والنهـــار؟ قالـــت فاطمـــة: ميد إليـــك يده فال 

متدين يدك إليه! 
صرخت أمها يف غضب: من هذا الذي ميد 
يده إلّي وال أمد يدي إليه؟ قالت فاطمة: اهلل 
يـــا أمي.. اهلل ســـبحانه يبســـط يـــده إليك يف 
النهار لتتوبي.. ويبســـط يـــده إليك يف الليل 
لتتوبـــي.. وأنـــت ال تتوبـــني.. ال متديـــن يدك 

إليه، تعاهدينه على التوبة.
صمتت األم، وقد أذهلها كالم ابنتها. 

واصلـــت فاطمة حديثها: أما حزنت يا أمي 
حينما مل أمد يدي ملصافحة جارتنا، وخشيت 
مـــن أن تهتـــز الصورة احلســـنة الـــيت حتملها 
عـــين؟ أنا يا أمي أحـــزن كل يوم وأنا أجدك ال 

متديـــن يـــدك بالتوبة إىل اهلل ســـبحانه الذي 
يبســـط يده إليك بالليل والنهار. يقول النيب 
: )إن اهلل عـــز وجـــل يبســـط يـــده بالليـــل 
ليتـــوب مســـيء النهار، ويبســـط يـــده بالنهار 
ليتوب مســـيء الليل حتى تطلع الشمس من 

مغربها(. 
فهل رأيت يا أمي: ربنا يبســـط إليك يده يف 
كل يـــوم مرتني، وأنت تقبضـــني يدك عنه، وال 

تبسطينها إليه بالتوبة! 
اغرورقت عينا األم بالدموع.

واصلت فاطمة حديثها وقد زادت عذوبته: 
أخـــاف عليك يا أمي وأنت ال تصلني، وأول ما 
حتاســـبني عليه يوم القيامـــة الصالة، وأحزن 
وأنـــا أراك خترجـــني مـــن البيـــت دون حجـــاب 
وقـــد أمـــرك بـــه اهلل ســـبحانه، أمل حترجـــي 
مـــن تصـــريف جتاه جارتنـــا.. أنا يـــا أمي أحرج 
أمـــام صديقاتي حني يســـألنين عن ســـفورك، 

وتربجك، بينما أنا حمجبة!. 
ســـالت دموع التوبة مدرارا على خدي األم، 
وشـــاركتها ابنتها فاندفعت الدموع غزيرة من 
عينيهـــا ثم قامـــت إىل ابنتها اليت احتضنتها 
يف حنـــو بالغ، وهي تردد: )تبـــت إليك يا رب.. 

تبت إليك يا رب(.
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حبـــاِك اهلُل حليًة ال أحلى 
وال أمجل.. تلـــك هي )احلياء(.. 
فمهمـــا ملكـــِت مـــن صفـــات 
اجلمال فإّن ما يزين 
هـــذا اجلمـــال ويزيد 
هـــذا  هـــو  تأّلقـــه  يف 
احلياء الذي يرفع من 
شأنك بني أقرانك من 
الفتيات، وبني الشـــّبان 
الذيـــن يقـــّدرون قيمة 

احلياء.
فــــ �احليـــاء مـــن اإلميان� 
الفتـــاة  بـــني  مييِّـــز  ألّنـــه 
وتلـــك  بدينهـــا،  امللتزمـــة 
للقيـــم  ال تكـــرتث  الـــيت 
والفضائـــل  الدينيـــة 
اخللقية، وإذا ما ســـقط 
برقـــع احلياء أو متّزق أو 
ضعف، حتولـــت الفتاة 
مـــن إنســـانة حمرتمة 
إىل )دميـــة( وعرضـــة 
لتالعـــب املتالعبـــني 
لســـهام  وغرضـــًا 

الطامعني.
إّن احليـــاء أمجـــل 
وهـــو  الزينـــة.. 
ال يبلـــى..  جلبـــاب 
ال يتغـــري..  وحســـٌن 
�وَمـــن كســـاه احلياء 
ثوبـــه مل يـــر الناس 

الـــذي  وهـــو  عيبـــه�)1(، 
ي نبتة العفاف يف نفس الفتاة  يغذِّ

لتؤتـــي أكلها كّل حـــني، فاحلياء  هو عكس 
اخلجل ال يناقض احلزم واإلرادة، فهو قّوة 
أخالقيـــة هلـــا هيبتها، وجاذبيـــة ال تعرف 

قدرها املترّبجات.
غـــري إّنـــك ال بـــّد أن متيِّزي بـــني ما هو 
)حيـــاء( ومـــا هـــو )خجـــل( ونقصـــد هنـــا 

)اخلجل السليب(.

كيف تتخلصين من الخجل السلبي؟ 
إّن الكثـــري مـــن الفتيـــات خيلطـــن بـــني 
األمريـــن.. وقد يعتربن احليـــاء مذمومًا، 
أو عقـــدة تثـــري الشـــعور بالنقـــص، وهـــّن 
وطـــأة  مـــن  يعانـــني  األمـــر  حقيقـــة  يف 
الشـــعور باخلجـــل، الذي هو شـــعور يدفع 
واالنطوائيـــة،  واالنعـــزال  التـــواري  إىل 
بـــل ويعتـــرب يف جمـــال الصّحة النفســـية 
مرضـــًا يعانـــي منه حتـــى بعض الشـــّبان، 
ولكّن انتشـــاره بني الفتيات أكثر، ال سيما 

اللواتي نشأن تنشئة صارمة.
فاخلجـــل راجـــع يف العديد مـــن حاالته 
إىل الرتبية األوىل للفتاة، ولكّن التخّلص 
منـــه ممكـــن إذا قاومته الفتـــاة مبزيد من 
طلب العلـــم والعمـــل وزرع الثقة بالنفس 
من خـــالل نقاط القّوة الـــيت متتلكها أّية 

فتاة.
أدرســـي أســـباب خجلـــك لتعاجليه من 

)1) نهج البالغة ج 2 ص 194.

خالهلا، فعلماء النفس يقولون إّن النحول 
واهلـــزال الزائـــد ينزعـــان بصاحبهمـــا إىل 
نـــوع مـــن اخلجـــل، واحلّساســـية الزائـــدة 
وســـرعة االنفعـــال واهلـــروب مـــن النقـــد، 
وعـــدم القـــدرة علـــى مواجهـــة الواقـع، بل 
حتى املراهقة نفســـها تعّد أســــبابًا للرتّدد 
واجلمـــود واخلجـــل، وكّلهـــا أســـباب قابلة 

للعالج.
مـــع  تقـــوى  عزميتـــك  أّن  تذّكـــري 
بســـرعة  تتجـــاوزي  أن  وحاولـــي  األيـــام، 
حـــاالت االرتبـــاك واإلحـــراج.. كوني على 
ســـجّيتك.. اعتـــربي اخلطـــأ أو االشـــتباه 
أمـــرًا طبيعيًا فصـــدوره حمتمل حتى من 
أقوى الشـــخصيات.. واطرحي رأيك حتى 
ولو كان ضعيفًا أو غري مقبول وقولي: هذا 
هو رأيي.. أو لكّل شـــخص رأيه.. أشـــكركم 
على مالحظاتكم.. وقرري بأن تتحّسين.. 
اختاري من الكلمات أبسطها وأوضحها.. 
شـــاركي يف النقاشـــات.. كونـــي مســـتمعة 
يف  ومشـــاركة  جيِّـــدة،  ومبـــادرة  جيِّـــدة.. 
األعمـــال االجتماعية بال تـــردد واطرحي 
رداء اخلجـــل الســـليب ال احليـــاء.. فهـــذا 
النـــوع من اخلجل قد مينعـــك من تطوير 
ذاتك أو يســـبب لك اإلربـــاك عند دخولك 
ويضعـــف  االجتماعيـــة  احليـــاة  معـــرتك 
اإلرادة ويسبب ضياع احلقوق.. أما احلياء 
فهو ضروري لفرض شـــخصيتك وهيبتك 
يف احمليط الذي تعيشـــني فيه فتحفظني 

نفسك عند حضورك وعند غيابك. 

الحياء 
والخجل
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للعمـــل مبنهـــج احلفـــاظ علـــى البيئـــة وأيضـــا التخفيـــف مـــن 
إنتـــاج )51000( طـــن من النفايات الناجتة عن بطاريات الشـــحن 
املســـتهلكة باإلضافـــة إىل غـــازات االحتبـــاس احلـــراري النامجـــة 
عـــن إنتـــاج الكهرباء الالزمة، فقد اخرتعت شـــركة نوكيـــا الرائدة 
يف جمال صناعة اهلواتـــف النقالة هاتفًا 
قاباًل للشحن بواسطة حرارة اجلسم أوأي 
مكان يوجد فيه حرارة، 
فقـــد اصبـــح بإمكانك 
شـــحن هاتفك مبجرد 
جيبـــك  يف  تضعـــه  أن 
حـــرارة  طريـــق  عـــن 
ويتكـــون  جســـمك، 
شاحن اهلاتف من 
احملفور  النحـــاس 
علـــى  تأتـــي  الـــيت 
شـــكل األرض اجلافـــة 
اليت تدل على مواسم 

اجلفاف.

في مكانك
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التطـــور القـــادم مـــن غوغـــل، تقنيـــة جديـــدة للخرائـــط علـــى 
فلـــو  اإلنرتنـــت، “Google Maps”  بتصويـــر حـــٌي ومباشـــر، 
أردت البحـــث عـــن خريطـــة ملـــكان علـــى اإلنرتنـــت، فقريبـــا جـــدًا 
لـــن تراهـــا، صورًا ُملتقطـــة وثابتة، ســـوف تنقلها لـــك، ومبتناول 
يديـــك، عـــرب تصويـــر فيديـــو بنفـــس الوقـــت، أي مبعنـــى آخـــر، 
ستشـــاهد كل مـــا جيـــري يف املنطقـــة الـــيت تبحـــث عنهـــا بشـــكل 
مباشـــر، للوهلـــة األوىل ســـوف تبدو لـــك اخلريطة كأنهـــا تصوير 
ثالثـــي األبعـــاد، ولكنـــك لـــو كـــربت الصـــورة قليـــال، ســـوف تـــرى 
geo-“ ،املـــارة يتجولـــون، والســـيارات تتحـــرك، إنـــه عامل جديـــد

immersion”  الذي ميزج بني العاملني احلقيقي واالفرتاضي، 
 مـــن أجـــل إعطاء املســـتخدم أكثـــر اخلرائـــط تفاعليـــة يف العامل،
باســـتخدام البيانـــات احلديثـــة والتارخييـــة، وإضافـــة نـــاذج أداة 
احلركـــة، ســـوف تـــرى الســـيارات كمـــا هـــي حبركتهـــا، مما يســـمح 
للمســـتخدمني بالوصـــول إىل وجهتهـــم بأســـرع الطـــرق، وبأقـــل 
وقـــت، وســـوف يســـتفيد مـــن هـــذه التقنيـــة طـــالب اجلامعـــات 
ومســـتخدمي الباصـــات، اليت ســـوف تكون حتت مرمى اإلرســـال، 
حبيـــث يتمكـــن الطـــالب من معرفة مـــكان الباص ومتى ســـيصل 
إىل منطقـــة ســـكناهم فيتهيـــؤون للذهـــاب إىل حمطـــة البـــاص، 
 وهـــذه التقنيـــة ســـتوّفر عليهـــم الكثـــري مـــن وقـــت االنتظار.
كما أن هذه التقنية ستمكن املستفيدين من االطالع 
شـــوارعها  ورؤيـــة  املـــدن  بعـــض  معـــامل  علـــى 
األخـــرى  األماكـــن  وســـائر  وحدائقهـــا 

إلشباع الفضول.
أصبـــح عليك اآلن إمكانية 
العـــامل  حـــول  التجـــول 
يف  جالـــس  وأنـــت 
بيتـــك  أو  مكتبـــك 
ورؤيـــة مـــا يدور 
هنـــا أو هناك 
دون  مـــن 

عناء.

أزاحـــت شـــركة فوجيتســـو الســـتار عـــن فـــأرة كمبيوتـــر جديدة 
�صديقـــة للبيئـــة� مصنوعـــة مـــن مـــواد قابلـــة للتحلـــل بيئيـــا، 
واستعاضت الفأرة �إم 440 إيكو� عن املكونات املصنوعة من مواد 
ذات أصـــول برتوليـــة مثل البالســـتيك مبكونات أخـــرى مصنوعة 
من األخشـــاب ومادة السليولوز، وتعمل الفأرة مبجس بصري من 

طـــراز �1000 دي.بي.أي� وكيبل بطول 
8ر1 مرت ، وهي متوفرة حاليًا يف 

األسواق  العاملية بسعر 18 
دوالر.

هاتفك..
 ال يطفأ بعد اآلن!!

فأرة صديقة للبيئة

حول العالم وأنت

تجول
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مـــا نســـمع مـــذ كنا صغـــارًا 
)الوقـــت  املشـــهور  القـــول 
تقطعـــه  مل  إن  كالســـيف 
قطعك(  ولعل الكثري منا قد تعود على 
عدم إعطاء الوقت أولوية يف حياته ألن 
اإلنســـان بطبيعته كثـــري األمل فإن مل 

ينجز عماًل ما ســـيتحجج بأن ما زال 
هناك وقت كاف وســـينجزه غدا.. 

وهـــذا يف واقـــع احلـــال خطـــأ 
جســـيم جيب أن ننتبه عليه 

وقد حيـــدث لنـــا إرباكا يف 
حياتنا اليومية.

إننـــا إذا مـــا أردنا أن 
نكون ناجحني يف كل 
شـــيء فـــأول خطوة 
نتقـــن  أن  هـــي 
الوقـــت،  إدارة  فـــن 
وميــــــــكن تلخيص 

ذلـــك باخلطـــوات اآلتيـــة حبســـب رأي 
جريســـمـان(: )ب.يوجـــني   الباحـــــــث 
أواًل: أزل مـــن عقلـــك خرافـــة )الوقـــت 
حـــر( إن التفكـــري باألشـــياء امللموســـة 
مثـــل الســـيارات والبيـــوت أســـهل مـــن 
التفكـــري بالوقـــت وذلـــك ألن هلا قيمة، 
ولكن ألن الوقـــت غري مرئي وغري قابل 
للمس فهو ال حيظى باالحرتام الكايف، 
فلـــو ســـرق شـــخص جموهـــرات منـــك 
فإنـــك ســـتنزعج وختـــرب الشـــرطة عن 
اجلرميـــة ولكن ســـرقة الوقت يف العادة 
ال تعترب حتى جنحـــة، ومما يدل على 
هـــذا أننا نســـمع أحيانـــًا قـــول القائل: 
اعمـــل ذلـــك يف وقتـــك احلـــر، أي اعمل 
ذلك حني ال تكون منهمكًا يف أمر مهم، 
ولكن احلقيقة هي أنه جيب أن ال يكون 

هناك شيء امسه الوقت احلر.
ر جملهـــودك مثرة أعلى من  ثانيـــًا: قدِّ
الثمـــرة احلاليـــة فـــإذا بدأت تفكـــر بأن 
وقتك فعاًل يســـاوي مثرة عظيمة ؛ فال 
تتفاجأ إذا وجدت نفســـك جتين فعليًا 
تلـــك الثمـــرة، وما ســـيحصل هـــو أنك 
ستبدأ تدرك قيمة الساعة املهدورة، بعد 
ذلك ســـتبدأ بالبحث عن طرق لتقليل 
 اهلـــدر الـــذي يســـببه انعـــدام الكفاءة.
ورمبا وهو األهم ستبدأ باالختيار بدقة 

أكثر املشاريع املثمرة، 
أن ال  وجيب 

تهـــب 

وقتـــك ألحد إال باختيـــارك، وال تعترب 
وقت شخص آخر أكثر قيمة من وقتك. 
ثالثًا: حاسب نفسك ودقق يف وقتك 
واجملهود املبذول فيه إن كنت من الذين 
أن يســـتثمروا وقتهـــم  ال يســـتطيعون 
بشكل جيد فحاول أن تضع لك سجاًل 
تدوِّن فيه جداول لوقتك والوقت الذي 
قضيتـــه يف أداء كل عمـــل من أعمالك، 
ورمبـــا ال تكون هـــذه الطريقة ضرورية 
وقتهـــم  إدارة  تعلمـــوا  الذيـــن  للنـــاس 
بشـــكل جيد، ولكن بالنســـبة للشخص 
الـــذي جيـــد صعوبـــة يف إدارة وقته فإن 
يكـــون  أن  ميكـــن  بســـجل  االحتفـــاظ 
مفيدًا كأداة تشخيص، فالسجل ميكن 
أن يكـــون له أثر الصدمة ؛ حتى للناس 
ذوي اخلـــربة حينمـــا يدركـــون كـــم مـــن 
الوقت يتم فقدانه ببساطة، إن السجل 
 ال يرتك جمـــااًل كبريًا خلـــداع النفس.

وأخريًا ال بد من اإلشـــارة إىل إن الوقت 
ليـــس عـــدوًا لإلنســـان ليقتلـــه، فغالبًا 
ما نســـمع قـــول الكثريين: )لـــدي وقت 
فـــراغ... أريـــد أن أقتـــل وقـــت فراغـــي( 
وعليـــك  أجلـــك  مـــن  وجـــد  فالوقـــت 
استثماره بصورة صحيحة ليعود علينا 
بالفائـــدة لذا علينا أن نربمج يومنا... 
فكم نعمل وكم ننام وكم نعطي من 
وقتنـــا إىل اهلل عز 

وجل.

فن إدارة
الوقت

كثريا

23شباب الجوادين



24

14
32
 -
  *
 20
11 
-
�خ 
آ * ا
 1 
�
عد

ل ا
ت

ذا
ر ال

وي
تط

شباب الجوادين 24

تعريف علوم القرآن:
علوم القرآن هي مجيع املعلومات والبحوث 
الـــيت تتعلـــق بالقـــرآن الكريـــم ،وختتلف هذه 
العلـــوم يف الناحية الـــيت تتناوهلا من الكتاب 

الكريم.

شرح التعريف:
القـــرآن لـــه اعتبـــارات متعـــددة، وهـــو بـــكل 
واحـــدة من تلـــك االعتبارات موضـــوع لبحث 
خاص. وأهم تلك االعتبارات، القرآن بوصفه 
كالمًا دااًل علـــى معنى، والقرآن بهذا الوصف 

موضوع لعلم التفسري.
فعلم التفســـري يشـــتمل على دراسة القرآن 
باعتبـــاره كالمـــا ذا معنـــى، فيشـــرح معانيـــه، 
ومقاصـــده.. مدلوالتـــه  يف  القـــول  ويفصـــل 

وألجـــل ذلك كان علم التفســـري من أهم علوم 
القرآن وأساسها مجيعًا.

وقـــد يعتـــرب القـــرآن بوصفـــه مصـــدرًا من 
يكـــون  االعتبـــار  وبهـــذا  التشـــريع،  مصـــادر 
آيـــات األحـــكام، وهـــو علـــم  موضوعـــا لعلـــم 
خيتـــص بآيـــات األحكام مـــن القـــرآن الكريم، 
ويدرس نوع األحكام اليت ميكن اســـتخراحها 

منه.
وقـــد يؤخـــذ القـــرآن بوصفـــه دليـــاًل لنبوة 
النـــيب حممـــد   فيكـــون موضوعـــًا لعلـــم 
إعجـــاز القـــرآن، وهـــو علـــم يشـــرح  أن الكتاب 
ذلـــك  علـــى  ويســـتدل  إهلـــي،  وحـــي  الكريـــم 

بالصفـــات واخلصائص اليت متيزه عن الكالم 
البشري.         

وقد يؤخذ القـــرآن بوصفه مرتبطًا بوقائع 
معينـــة يف عهـــد النـــيب  فيكـــون موضوعـــًا 

لعلم أسباب النزول.
وهكـــذا بقية العلـــوم اليت ترتبـــط بالقرآن 
الكريـــم. مثل ) رســـم القـــرآن، وعلـــم القراءة 
،علم  إعراب القـــرآن، وعلم البالغة القرآنية، 
واحملكم واملتشابه، والناسخ واملنسوخ، وغريها 

من العلوم(.

تاريخ علوم القرآن:
كان النـــاس علـــى عهـــد النـــيب  يتلقون 
القـــرآن ويفهمونـــه بذوقهـــم العربي اخلالص 
ويرجعـــون إىل الرســـول  يف توضيـــح مـــا 
يشـــكل عليهم فهمه ، أو ما حيتاجون فيه إىل 

شيء من التفصيل والتوسع.
فكانـــت علـــوم القـــرآن تؤخـــذ وتـــروى عادة 
بالتلقـــني واملشـــافهة ، حتـــى مضـــت ســـنون 
علـــى وفـــاة النـــيب ، وتوســـعت الفتوحـــات 
اإلســـالمية وبـــدرت بـــوادر تدعـــو اىل اخلـــوف 
علـــى علـــوم القـــرآن ، والشـــعور بعـــدم كفايـــة 
التلقي عـــن طريق التلقني واملشـــافهة، نظرًا 
إىل ُبعـــد العهـــد بالنيب  نســـبيًا واختالط 
العــــرب بشـــعوب أخرى هلا لغاتهـــا وطريقتها 
يف التكلـــم والتفكري، فبدأت ألجل ذلك حركة 
يف صفـــوف املســـلمني الواعـــني لضبـــط علوم 

القـــرآن ووضـــع الضمانـــات الالزمـــة لوقايته 
وصيانته من التحريف.

يف  غـــريه    علـــي  اإلمـــام  ســـبق  وقـــد 
اإلحســـاس بضـــرورة اختـــاذ هـــذه الضمانـــات 
فانصـــرف عقيـــب قبـــض النـــيب  مباشـــرة 
إىل مجـــع القرآن..فـــإن عليـــًا  حـــني رأى 
من الناس عند قبض النيب ما رأى  أقســـم 
أنـــه ال يضـــع عـــن عاتقـــه رداءه حتـــى جيمـــع 
القرآن فجلس يف بيته ثالثـة أيام حتى مجع 

القرآن)1(. 
وهكـــذا بـــدا يف ذهن الواعني من املســـلمني 
اخلـــوف على ســـالمة القرآن ممـــا أدى القيام 
نتيجـــة  مـــن  وكانـــت  النشـــاطات  مبختلـــف 
ذلـــك والدة علم مســـي بــ )علوم القـــرآن( وما 

استلزمته من حبوث وأعمال. 
وهكذا كانت بدايات علوم القرآن)2( . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1) الفهرست/البن النديم.

)2) أساس علم إعراب القرآن وضع حتت إشراف 
اإلمـــام علي  إذ أمر بذلك أبا األســـود الدؤلي 
وتلميذه حييى بن يعمر العدواني رائدي هذا العلم 
والواضعني ألساســـه،فإن أبو األسود هو أول من 
وضـــع نقـــط املصحف، وكذلك وضـــع عالمات 
معينة تصون الناس يف قراءتهم من اخلطأ وانتهى 
بـــه اجتهاده إىل أن جعل عالمة الفتحة نقطة فوق 
احلـــرف وجعـــل عالمـــة الكســـرة نقطة أســـفله 
وجعـــل عالمة الضمـــة نقطة بني أجـــزاء احلرف 

وجعل عالمة السكون نقطتني.

علوم
القران  

أدوات المعرفة في اإلسالم
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أدوات المعرفة في اإلسالم

يوَلـــد كُل إنســـان بفطرٍة نقّيـــٍة توحيدّيٍة حبيـــث إذا بقي بعيدًا 
عـــن تأثري العوامل اخلارجية )كالرتبية والَصداقِة واإلعالم( اليت 

ُتسبِّب احنراف عقيدته، سَلك طريَق احلق.
فليـــس مثة شـــّريٌر بالـــوالدة واخللقة بل الشـــرور 
والقبائـــح ُأمـــور ذات صفـــة عارضـــة وطارئـــة تنشـــأ 

بسبب العوامل الباطنية واالختيارية.
وهلذا فـــإنَّ فكرَة املعصية الذاتية يف بين آدم، 
املطروحـــة مـــن ِقبـــل املســـيحّية املعاصرة، ال 

أساس هلا من الصّحة قط.
يقـــول القـــرآُن الكريـــُم يف هـــذا الصدد: 
)َفأِقـــم َوْجَهـــَك ِللّديِن َحِنيفـــًا فْطَرَت اهلِل 

اّليت َفَطَر الّناَس َعَليها()1(.

                                   )1)	 الروم - اآلية - 30

يســـتعني اإلسالم ملعرفة الكون، وللوصول إىل احلقائق الدينيَّة 
بثالثـــة أنـــواع مـــن األدوات مع أّنـــه يعترب لكّل واحـــٍد منها جمااًل 

خمتّصًا به، وهذه األدوات هي:
1- احلـــس: فـــكل احلـــواس اخلمســـة املعروفة عند اإلنســـان هي 

أبواب ملعرفة األمور احلسية.
2- العقل: وهو قوة مودعة يف اإلنسان ينطلق بها وفق ضوابط 

معينة إىل أبعد من احلياة ليثبت أمورًا غري حسية.
3. الوحـــي: هـــو نافـــذة يطـــل بهـــا املصطفـــون من البشـــر على 
عـــامل الغيـــب، وبهـــذا الطريـــق حيصل علـــى معرفـــة ال حيصلها 
بالطريقـــني األوليني، وهـــذا من مميزات الدين اإلســـالمي الذي 
يتميز عن األفكار الوضعية البشـــرية واليت تشرتك مع الدين يف 
طريـــق احلس والعقل إىل املعرفة، وبهذا الطريق الثالث للمعرفة 
حنصـــل على معرفـــة كثرية ال حيصل عليها الذي ال يســـلك هذا 

الطريق.

شباب الجوادين

قد يســـأل ســـائل بصوت عاٍل أو يف نفســـه، ملاذا حنن 
متدينـــون؟ أو ملاذا نربط أنفســـنا بالدين؟ خاصة وأن 
اإلنســـان عندمـــا يدخل حومة الديـــن وعندما يرتبط 
بالديـــن تكـــون هناك سلســـلة مـــن املســـائل اليت جيب 
عليـــه فعلهـــا من صالة وصوم وحـــج وزكاة ومخس و... 
إخل، وهـــي عشـــرات ولعـــل بعضهـــا ال يتالءم مـــع مزاج 
اإلنسان وهواه، وهناك سلسلة أخرى جيب على امللتزم 
بالدين أن يرتكها مثل الكذب والســـرقة والزنا والنظر 
إىل اجلنس اللطيف و...اخل، وهي عشرات أيضًا، ولعل 
بعضهـــا ممـــا يالئـــم بعض األمزجـــة غري املســـتقيمة، 
وعليـــه.. فـــإن االلتـــزام بالديـــن يســـبب لفاعلـــه هـــذا 
التقييـــد أو عدم احلرية مبمارســـة ما يريده اإلنســـان، 
ولذلك فمن األحسن أن ينصرف اإلنسان عن الدخول 
يف دائرة الدين حتى حيصل على حريته على األقل؟! 
واجلـــواب على ذلـــك: إن الدين فعال يدعو اإلنســـان 
إىل حتديـــد حريتـــه بعبوديـــة اهلل ســـبحانه، ويف هـــذا 
التحديـــد سريســـم للفـــرد واجملتمع احليـــاة الصاحلة 
الكرميـــة أواًل، وثانيـــًا أن التعـــدي على هـــذه العبودية 
ال خيرج اإلنســـان مـــن دائرة العبوديـــة بل خيرجه من 
عبوديـــة املوىل - وهو يســـتحق أن ُيعبـــد - إىل عبودية 
ثانيـــة وهـــي عبودية النفس أو الشـــهوات أو الشـــيطان 
وغـــري ذلـــك، وكل هـــذه األمـــور ال تســـتحق أن ُتعبـــد، 
وبكلمـــة واضحـــة أن اإلنســـان خمرّي بـــني أن يعبد من 
يســـتحق العبادة أو يعبد من ال يســـتحق ذلك، وثالثًا 
أن املتســـائل نفســـه افرتض أن بعض لوازم التدين هي 
خـــالف اهلـــوى واملـــزاج واملعلـــوم أن هذا اخلـــالف ليس 
خطـــأ حتى يـــرتك التدين ألجله، نعـــم إذا كان خالف 
العقـــل القطعي فيجـــوز خالفه.. لكننـــا ال نعلم فقرة 
مـــن فقرات الدين الصحيـــح ختالف العقل، بل الدين 
بكل فقراته ال يقاطع العقل يف صغرية وال كبرية وأزيد 
مـــن ذلـــك أن العقل هو الذي يفرض على اإلنســـان أن 
يدخـــل بوابـــة التدّيـــن ويلـــزم عليه مـــا يلـــزم، فالعقل 
البشري هو الذي يدفع اإلنسان إىل البحث عن الدين.

لماذا نحن 

متدينون!؟

خلق اإلنسان
 بفطرة سليمة
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االســـتمداد مـــن قـــوة اإلميـــان واأللطـــاف 
اإلهلية من أهم العوامل الجتياز االختبارات 
واالبتـــالءات دون اضطـــراب وقلق، فالســـالك 
العـــامل  بطريق احلق يتقـــدم خبطوات ثابتة 
وقلب مطمئن لوضوح املنهج والرؤية واهلدف 
لديـــه، ومرافقـــه الدائـــم يف ذلك هـــو اهلداية 
اإلهليـــة فتكـــون له مرشـــدًا يف أصعب مراحل 
الطريـــق وأشـــدها، وهـــذا الوصـــف الخيتص 
باألنبياء أو األوصياء فقط وإنا هو أعم من 
ذلك فيشـــمل كل من كان اهلل سبحانه وتعاىل 
وجهتـــه ومقصـــده, ومـــن الشـــواهد على ذلك 
هو الشـــيخ أبـــو جعفر حممد بـــن حممد بن 
احلســـن الطوســـي املعروف باحملقق الطوسي 
وباخلواجـــة نصري الدين الطوســـي الذي ولد 
ســـنة 597هـ، وهو أحد علماء بغداد وعلم من 
أعالمها، وقد جابه يف حياته أعظم ســـالطني 

زمانه وهم اإلمساعيليون واملغول.
احملـــدث  الشـــيخ  والـــده  وفـــاة  بعـــد  فإنـــه 
حممـــد بـــن احلســـن الطوســـي )رمحـــه اهلل( 
وعمـــاًل بوصيتـــه يف أن يرحـــل اىل أي مـــكان 
يلقـــى فيـــه أســـاتذة يســـتفيد منهـــم، هاجـــر 

الشـــيخ إىل نيســـابور ألنهـــا يف ذلـــك العهـــد 
الفضـــالء  العلمـــاء وملتقـــى  كانـــت جممـــع 
فحضـــر حلقة ســـراج الدين القمـــري وقطب 
الدامـــاد  الديـــن  وفريـــد  السرخســـي  الديـــن 
وأبو الســـعادات األصفهاني وأخذ عن موســـى 
بـــن يونـــس املوصلـــي الشـــافعي وغريهـــم من 
علماء املســـلمني، ويف هذه املدة الزمنية ظهر 
علـــى النـــاس نبوغه وتفوقه، وفـــاق أقرانه من 
العلمـــاء، فصـــار مـــن املربزيـــن املشـــار إليهـــم 
بالبنان, ولكـــن.. ما كل ما يتمناه املرء يدركه، 
ففي هذه الفرتة ويف خالل وجوده يف نيسابور 
زحـــف املغـــول زحفهـــم األول بقيـــادة جنكيـــز 
فاجتاحـــوا  واملـــوت  الدمـــار  معهـــم  حاملـــني 
فيمـــا اجتاحوه بالد خراســـان وانهزم أمامهم 
الســـلطان حممد خوارزم شـــاه، وانهارت بعده 
املـــدن واحـــدة بعـــد  كل مقاومـــة وتســـاقطت 
األخرى، وســـاد القتل واخلـــراب واحلريق، وفر 
النـــاس هائمـــني علـــى وجوههـــم, بعـــض إىل 
الفلـــوات، وبعـــض إىل املـــدن البعيـــدة وبعض 
إىل القـــالع احلصينـــة، ومـــن مل يســـتطع من 
ذلـــك شـــيئا انطلق ال يـــدري اية ســـاعة يأتيه 
املوت؟ وكيف تكـــون قتلته؟ وبأي أداة؟ والقوة 
الوحيدة اليت حالت بينهم وبني املغول فقط 
هي قالع اإلمساعيليني اليت صمدت ســـنوات 
ومل تستســـلم بينما كانت باقي مدن خراسان 
ومنها نيسابور قد عادت يبابا يف أيدي املغول, 

يف هذا البحر املخيف واحملنة القارعة.

كان الشـــيخ الطوســـي يرتقـــب املـــن اإلهلي 
حبل هذه املعضلة، وكان احملتشم ناصر الدين 
عبد الرحيم بن أبي منصور متولي قهســـتان 
قد ولي الســـلطة على قالع اإلمساعيليني يف 
خراســـان من قبـــل عالء الديـــن حممد زعيم 
اإلمساعيليـــني آنذاك، وكان ناصر الدين هذا 
من أفاضل زمانه وأســـخياء عهده، وكان يعنى 
بالعلماء والفضالء، وكانت شـــهرة الشيخ قد 
وصلت اليه وعرف مكانته يف العلم والفلسفة 
والفكـــر، وكان من قبل راغبا يف لقياه فأرســـل 
يدعـــوه إىل قهســـتان، وصادفـــت الدعوة هوى 
أنـــه وجـــد  فـــرأى  الشـــريد  املدعـــو  يف نفـــس 
املأمن الذي حيميه فقبل الدعوة وســـافر إىل 
قهستان, ويف مدة مكثه عند اإلمساعليني كان 
الشـــيخ يقضي جل وقته يف املطالعة والكتابة 
والتأليـــف فرتجـــم اىل اللغة الفارســـية كتاب 
الطهارة ألبي علي مســـكويه الرازي وزاد عليه 
مطالـــب جديدة وأمساه أخالق ناصري وألف 
أيضا الرســـالة املعينية يف علم اهليئة وغريها 
مـــن الكتـــب، فبلـــغ زعيـــم اإلمساعيلية عالء 
الديـــن حممـــد وجـــود الشـــيخ عند احملتشـــم 
فأمـــر بإحضـــاره فٌأخذ إىل قلعـــة )ميمون در(

وبقي فيها بعد مقتل عالء الدين وتسلم ابنه 
األكـــرب ركن الدين خورشـــاه، وقـــد وصف تلك 
األيام يف القلعة يف آخر كتابه شـــرح اإلشارات 
قائال: )رقمـــت أكثرها يف حال صعب ال ميكن 
أصعـــب منهـــا حـــال، ورمســـت أغلبهـــا يف مدة 
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كدورة بال ال يوجد أكدر منه بال، بل يف أزمنة 
يكـــون كل جزء منها طرفا لغصة وعذاب أليم 
وحســـرة وندم عظيم وأمكنة توقد كل آن فيها 
زبانيـــة نـــار جحيـــم ويصب مـــن فوقها محيم 
ما مضى، وقت ليســـت عيين فيـــه مقطرا وال 
بالـــي مكـــدرا ومل جيـــئ حني مل يـــزد أملي ومل 
يضاعـــف همـــي وغمـــي( ويقـــول )ومـــا لي يف 
امتـــداد حياتي زمـــان ليس مملـــوء باحلوادث 
املســـتلزمة للندامـــة واحلســـرة األبديـــة، وكان 
استمرار عيشي أمري جيوشه غموم، وعساكره 
همـــوم، اللهم جنين من تزاحـــم أفواج البالء، 
وتراكـــم أمـــواج العناء، حبق رســـولك اجملتبى 
ووصيـــه املرتضى وفرج عين ما أنا فيه بال إله 
اال أنت ارحم الرامحني( وهذه اهلموم واآلالم 
ومرارة العيش اليت يعانيها من اإلمساعيلية 
بســـبب اختالف عقيدته عن عقيدتهم، ولكنه 
املؤمـــن اهلمـــام الذي ال يضعـــف وال يكل أمام 

عوادي األيام.

وكان الغـــزو املغولـــي الثاني بقيـــادة هوالكو 
والقـــالع  األول،  الغـــزو  مـــن  ضـــراوة  أشـــد 
اإلمساعيليـــة الـــيت صمـــدت يف وجـــه جنكيز 
مل تســـتطع الصمود يف وجه هوالكو, فأرســـل 
بعثـــات  هوالكـــو  إىل  اإلمساعيلـــي  الزعيـــم 
متعاقبـــة مظهـــرًا الطاعـــة واالنقيـــاد, وأظهر 
هوالكو بعض اللني إليه، إال أنه مل يكن يرَض 
إال مبجـــيء ركـــن الدين إليه, وكان يســـتجوب 
أفـــراد أي وفـــد يأتي من قبل ركـــن الدين، ويف 
نهايـــة املطـــاف أذعـــن الزعيـــم اإلمساعيلـــي 
بالذهـــاب إىل هوالكـــو بعد أن استشـــار إخوته 
وأركان دولتـــه، فمضـــى ومعـــه أوالده ووزيـــره 
مؤيـــد الدولـــة والشـــيخ الطوســـي والطبيبان 
موفق الدولـــة ورئيس الدولـــة، وأنهى هوالكو 
دولـــة اإلمساعيليني يف إيران بقتله الوفد إال 
الشـــيخ والطبيبني أمر حبجزهم يف معســـكر 
اجليـــش وألزمهم بعدهـــا مالزمته، ولكن هذا 
العـــامل اجملاهـــد قلـــب هـــذا املوقـــف لصـــاحل 

عقيدتـــه ومبادئـــه فتحرك الشـــيخ إلنقاذ ما 
ميكن إنقاذه من الرتاث اإلسالمي والعلماء يف 
البلدان اليت تقع حتت ســـيطرة املغول فأنشأ 
مرصـــد مراغـــة وجلـــب إليـــه العلمـــاء وأنشـــأ 
مكتبة جبانبه يقال إنها كانت حتوي400 ألف 
مـــن اجمللـــدات, وحيـــاول دون اكتمـــال الكارثة 
والبالء على األمة اإلســـالمية, وقد اســـتطاع 
حبـــزم وحنكة وإصرار مجـــع العلماء والتأثري 
على منهج املغول وعقيدتهم فنجح يف مسعاه 
فانقلب أمر هذه اجليوش اجلرارة اليت جاءت 
لتهدم ما بناه اإلســـالم وتقضي على حضارته 
إىل مسلمني منافحني مكافحني عن االسالم 
وأهلـــه بفضـــل جهـــود الشـــيخ )قـــده( وبعض 

تالمذته.  
تويف اخلواجة الطوســـي ســـنة 672هـ، ودفن 
جبوار اإلمامني الكاظمني  وقربه معروف 

هناك.

قـــال اإلمـــام الســـجاد  للزهري: )يـــا ُزهرّي، ومـــا عليك أن 
جتعل املسلمني منك مبنزلة أهل بيتك، فتجعل كبريهم مبنزلة 
والـــدك وجتعـــل صغريُهـــم مبنزلـــة ولـــدك وجتعل ِتربـــك منهم 
مبنزلـــة أخيـــك، فأي هؤالء حتبُّ أن تظلـــم؟ وأي هؤالء حتب أن 

تدعو عليه؟ وأي هؤالء حتب أن تهتك سرتُه؟(.
هـــذه هي الصورة اليت يرمسها اإلســـالم لعالقة املســـلم بأخيه 
املســـلم، إنهـــا اإلطـــار الـــذي تنضـــج فيـــه الشـــخصية املتزنـــة يف 
عالقتها العامة، فال تطغى نوازع الذات على ســـلوكه وال يســـقط 
يف جوف ذاته منغلقًا عليها، عابدًا هلا، ملبيًا رغباتها، ولنا مثال 
مجيل لذلك، فقد كان بعض السادات يف النجف ينال من الشيخ 

حســـن املامقانـــي وحيط من كرامته، وال ينفـــك عن إيذائه، ومع 
هذا كان الشـــيخ يبعث إليه باألموال والصالت، ويف ذات يوم بلغ 
إىل مسمع الشيخ حسن املامقاني أن هذا السيد عليه ديونًا، وإن 
أربابهـــا يضايقونه باملطالبـــة، فوفاها عنه، وهـــو يقول خماطبًا 
ربه: إهلي أنت تعلم أن هذا السيد يسيء إلّي من دون سبب، وقد 

وصلته إيثارًا ملرضاتك على هواي.
 إن هـــذا التطبيق العملي الـــذي دأب عليه علماؤنا األبرار هو 
تأســـي بأهل البيت ، فقد روي أن اخلريث بن راشد قال ألمري 
املؤمنني أيام خالفته: ال أئتم بك، ولن أشـــهد معك الصالة، ولن 
 : ائتمر بأمرك، ولن يكون لك علّي ســـلطان،  فقال له اإلمام
لـــك ذلـــك مع عطائـــك كامال، وعلـــى شـــريطة أن ال تعتدي على 

أحد، فإن اعتديت عاقبتك مبا تستحق. 

على نهج المعصومين

27شباب الجوادين
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تلبس يف معصمك  أن  يومًا  هل ختيلت 
كــمــبــيــوتــر مــتــكــامــل اإلمــكــانــيــات مبــا فيه 
هاتفك اجلوال..هل ختيلت يومًا.. أن تأتي 
للطبيب تشكو من أعراض معينة فيدخل 
الشرايني  يف  يتجول  جسمك  يف  روبـــوت 
يصلح ويرمم ثم خيرج بعد أن أجنز املهمة 

على أكمل وجه.
هذه بعض منتجات تقنية النانوتكنولوجي 
هذا  عــن  بسيطة  نبذة  وإليكم  الــقــادمــة.. 

املوضوع:
النانو هو أدق وحدة قياس مرتية معروفة 
واحــد  طوله  ويبلغ  )نــانــومــرت(  اآلن  حتى 
أصغر  النانو  وحجم  املــرت،  من  بليون  من 

حبوالي 80,000 مرة من قطر الشعرة.
وتهدف هذه التقنية إىل صنع مواد قابلة 
لالستخدام يف كافة اجملاالت املعرفية سواء 
كانت كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية أو 
النانو  وتقنية  متقدمة،  تقنية  صناعية 
تــعــد ثــــورة صــنــاعــيــة قــادمــة ســـوف حتــول 
شيء  إىل  والصناعية  املعرفية  املفاهيم 
مبفاهيم  مقارنتها  عــنــد  بــاخلــيــال  أشــبــه 
الواقع احلالي، وسوف ختدم كافة أغراض 
هذه  على  كــثــريًا  ويــعــول  البشرية  املعرفة 
التقنية يف االستخدامات الطبية املتقدمة 
والكشف عن أمراض السرطان يف مراحل 
مبكرة جدًا، وكذلك الصناعات اإللكرتونية 

املتقدمة يف أكثر من جمال.
ففي الطب يمكن: 

إىل جسم  تدخل  نانوية  مركبات  1- صنع 
األمــراض وحتقن  مواقع  وترصد  اإلنسان 
اهلرمونات  بــإفــراز  اخلاليا  وتأمر  األدويـــة 
كما ميكن هلذه  األنسجة،  وترمم  املناسبة 
املركبات الذكية أن حتقن األنسولني داخل 

ـــاجلـــرعـــات املــنــاســبــة  اخلــــاليــــا ب
السرطانية  اخلــاليــا  إىل  أوتــدخــل 

عندئذ  تــدعــى  و  الــداخــل  مــن  لتفجرها 
بالقنابل املنمنمة.

الـــنـــانـــويـــة  ــــشــــعــــار  االســــت أجـــــهـــــزة   -2
لتمكن  الدماغ  يف  تــزرع  أن  فباستطاعتها 

املصاب بالشلل الرباعي من السري.
أسنان سيليكوني  3- احلصول على طاقم 
اليزيد حجمه عن حجم اخللية يستطيع 
ابـــتـــالع الــكــريــات احلـــمـــراء وقــضــمــهــا ثم 
إطــالقــهــا جمـــددًا إىل الـــدم مبــعــدل عشر 
األسنان  لطاقم  وميكن  الثانية،  يف  خاليا 
هـــذا أن يــســاعــد عــلــى إدخــــال األدويـــــة أو 
يعزز  وبالتالي  داخل اخلاليا  اجلينات إىل 
العالج اخللوي املركز للكثري من األمراض.

ويتوقع املراقبون أن تؤدي هذه التكنولوجيا 
للتصدي  مسبوقة  ثورة غري  إىل  اجلديدة 
النانو  يعتمد  حــيــث  الــدقــيــقــة  للكائنات 

بيوتكس
الـــبـــديـــل  وهــــــو   )Nanobiothics(
ــيــك عـــلـــى الــثــقــب  ــوت ــي ــب ــت اجلــــديــــد لــألن
أو  )اجلراثيم  املمرضة  للخاليا  امليكانيكي 

الفريوسات(.
استخدامات قريبة المدى

 لتكنولوجيا النانو:

يف التشخيص الطيب والعالج. * 
واالســتــفــادة *  الشمسية  الــطــاقــة  جتميع 

.)photovoltaic(منها
مركبات حتتوي على أنابيب نانوية.* 
يف صناعة الدهانات والتغليف.* 
الكمبيوتر والدوائر *  ناذج جديدة لذاكرة 

اإللـــكـــرتونـــيـــة املــتــكــامــلــة، حــيــث أن هــنــاك 

اســـتـــخـــدامـــات ممــكــنــة ألنـــابـــيـــب الــكــربــون 
النانوية)CarbonNanotubes(   يف:

ثنائيات الوصلة والرتانزستورات.* 
مكربات اإلشارة يف أجهزة اجلوال. * 
زيادة صالبة املكونات.* 

استخدامات بعيدة المدى
 لتكنولوجيا النانو

هائلة *  بسعات  الــبــيــانــات  ختــزيــن  أنظمة 
جدًا.

رقائق لتخزين الفيديو قد تصل إىل 1000 * 
ساعة.

عمل ألواح بالستيكية تستخدم يف البناء * 
ولكنها  للنوافذ  جــدا  وخفيفة  رقيقة  تكون 

ذات صالبة عالية.
تكنولوجيا  ُتشعل  أن  املــراقــبــون  ويــتــوقــع 
النانو سلسلة من الثورات الصناعية خالل 
الــعــقــديــن الــقــادمــني والـــيت ســتــؤثــر على 

حياتنا بشكل كبري.
ويشري البعض إىل أن تقنية النانو ستصبح 
وأبعد مدى  أكرب من اإلنرتنت  القريب  يف 
منه وستجلب ثورة هائلة جديدة حمطمة 
الكثري من الثروات املالية القدمية تهز كل 

ما هو قائم من أعمال يف كوكبنا. 

النانوتكنولوجي
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أطلقت شركة �إل جي� لإللكرتونيات 
ثالثيـــة  تلفزيونـــات  مـــن  اجلديـــد  اجليـــل 
األبعاد، وختلصت فيها شاشـــاتها من الصورة 
منخفضـــة اجلـــودة غري املرحيـــة لتكنولوجيا 

الشاشات الثالثية األبعاد التقليدية.
التلفزيـــون اجلديـــد خاصيـــة  كمـــا يوفـــر 
حتويل حمسنة ومبهرة للمحتويات الثنائية 
األبعـــاد إىل ثالثيـــة األبعـــاد، ما يتيـــح صورة 

ثالثية األبعاد أكثر واقعية يف أي وقت.
وتلغـــي تكنولوجيـــا �إل جي� الســـينمائية 
مـــن  اخلفقـــان  تأثـــريات  األبعـــاد  ثالثيـــة 
النظارات وأعـــراض الدوران أو الشـــعور بعدم 
الراحة، وتســـمح باالســـتمتاع حبرية بالصور 

الثالثية األبعاد لفرتة طويلة.
أمـــا عن نظـــارات الســـينما ثالثيـــة األبعاد 
املرحيـــة من �إل جي�، فتـــزن 16 غرامًا فقط 
األبعـــاد  ثالثيـــة  النظـــارات  وزن  نصـــف  أي 
التقليديـــة، وباإلضافة لذلك فـــإن النظارات 
تعمـــل مـــن دون بطاريـــات أي ال خـــوف مـــن 

الـــيت  املغناطيســـية  اإللكرتونيـــة  املوجـــات 
تولدها النظارات التقليدية.

فيتميـــز  ُبعـــد  عـــن  التحكـــم  جهـــاز  أمـــا 
خبصائـــص املاوس ويوفر أســـهل حتكم ممكن 
فيمكن مع حركات بســـيطة اختيار اإلشـــارات 
دون االنزعـــاج من اســـتخدام األزرار ومفاتيح 

األسهم املتعددة.
كمـــا متنع شاشـــات �إل جي� الســـينمائية 
ثالثيـــة األبعـــاد أي تعتيـــم يف الرؤيـــة، حيـــث 
توفر زاوية رؤية ثالثية األبعاد واســـعة تضمن 

استماع أكرب قدر من اجلمهور.

شاشة جديدة.. 

ثالثية األبعاد

كشف حبث طيب جديد أجراه العلماء يف 
سويسرا، عن مركب طبيعي يف البصل فعال 
يف تقويـــة العظـــام وتقليـــل خطـــر إصابتها 
يف  الباحثـــون  وقـــال  واهلشاشـــة،  بالرتقـــق 
جامعـــة برين، أن هذا املركـــب أثبت فعاليته 
يف تقليل اخلسارة العظمية عند استخدامه 
على خاليا العظم املستخلصة من الفئران 
املخربيـــة، مما يـــدل على أن تنـــاول البصل 
باســـتمرار مينع هشاشـــة العظام، خصوصا 
عرضـــة  األكثـــر  املســـنات  الســـيدات  عنـــد 

لإلصابة.
ووجـــد الباحثـــون بعـــد حتليـــل املركبـــات 
الكيميائيـــة النشـــطة املوجـــودة يف البصـــل 
عـــن  مســـؤول  مركـــب  أكثـــر  أن  األبيـــض, 
تقليل اخلســـارة العظمية عبارة عن )ببتيد 

.�GPCS� بروتيين( يعرف باسم
والحـــظ هؤالء بعـــد عـــزل جمموعة من 
خاليـــا العظم مـــن فئـــران مولـــودة حديثا، 
وتعريضهـــا هلرمون �باراثايرويد� املنشـــط 
خلســـارة العظام, ثم تعريـــض بعضها ملركب 
فقـــدان  منـــع  املركـــب  هـــذا  أن   ،�GPCS�
املعـــادن العظميـــة بصورة كبـــرية وخصوصا 
الكالســـيوم، عند مقارنتها مع اخلاليا اليت 

مل تتعرض له.
وأكد اخلرباء احلاجة إىل إجراء املزيد من 
التجارب والدراسات للكشف عن تأثري ذلك 
املركب الربوتيين على البشر، وكمية البصل 
الالزمـــة للحصول علـــى الفوائـــد الوقائية 
املرجـــوة علـــى صحة العظـــام، وحتديد آلية 
عمـــل مركبـــات البصـــل يف احملافظـــة علـــى 

سالمة اخلاليا العظمية.

دراسة طبية: 
البصل 

يمنع هشاشة العظام
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ه�ل شخصيتك قوية فعاًل؟
-هل شـــخصيتك قويـــة أم متوازنـــة أم غري 

قوية باملرة؟
قـــد ال تســـتطيع احلكـــم اآلن بدقـــة، دعنـــا 
نساعدك لتقييم شخصيتك، عليك اإلجابة 

بهدوء وصدق وأمانة على األسئلة التالية:
1-هل ترى أن شخصيتك:

أ- شـــخصية قابلة للتجديد ب- شـــخصية 
ثابتة ج- شخصية معتدلة

مـــع  تعامالتـــك  يف  أنـــك  تعتقـــد  2-هـــل 
اآلخرين:

أ- متكلف ب- قــوي ج- مقبول
3-هل تعتقد أنك يف تعامالتك مع املواقف 

الصعبة:
أ- مـــرتدد ب- متشـــبث برأيك ج- تستشـــري 

الثقات
4-عندما تصاب بفاجعة أو صدمة، فما هو 

حالك؟
أ- صامد ب- قوي االحتمال ج- متزن

5-آراؤك حـــول القضايـــا املهمـــة تكون فيها 
دائمًا:

أ- متحفظًا ب- صلبًا ج- عقالنيًا
بصفـــة  العائليـــة  املشـــاكل  يف  6-قراراتـــك 

خاصة تكون دائمًا فيها:
أ- غري حاسم ب- حازمًا ج- متنوعًا

الســـمعة  ختـــص  الـــيت  القضايـــا  7-يف 
والشرف، تكون يف حكمك عليها:

أ- متذبذبـــًا ب- ثابـــت العـــزم ج- حتكمـــك 
العادة

8-يف عالقاتـــك مع رؤســـائك بصفـــة عامة 
تكون:

أ- واضحًا ب- متملقًا ج- نطيًا 
ســـيئي  أشـــخاص  مـــع  التعامـــل  9-عنـــد 

السمعة تكون:
أ- مرتابًا ب- حكيمًا ج- عاديًا

10-يف معظم املناقشات العائلية تكون:
أ- مولعـــًا باجلـــدال ب- جريئًا ج- حمرتمًا 

لرأى اآلخرين
اآلخـــر  اجلنـــس  مـــع  تعامالتـــك  11-يف 

)املخالف جلنسك( بصفة عامة هل تكون: 
أ-بغيضًا ب- حلو املعشر ج-عاداًل
12-إذا تطاول عليك أحد تكون:

التطـــاول ج-  تـــرد  الغضـــب ب-  أ- ســـريع 
متساحمًا

13-إذا خسرت شيئًا مثينًا تكون:

أ- راضيـــًا وقنوعا ب- منفعـــاًل ج- ثائرًا ثم 
تهدأ

الـتقييم:
إجابـــة  كـــم  وحـــدد  إجاباتـــك،  	امجـــع 
للمجموعـــة )أ( وكـــم إجابـــة للمجموعة )ب( 
وكـــم لإلجابة للمجموعة )جــــ( على أن يكون 

جمموعها مجيعًا )13( إجابة.
-ال متنـــح نفســـك أي درجة عـــن كل إجابة 

من اجملموعة )أ(.
-امنـــح نفســـك درجتني عـــن كل إجابة من 

اجملموعة )ب(.
-امنح نفســـك درجة واحـــدة عن كل إجابة 

من اجملموعة )جـ(.

النتـيجة:
أواًل: إذا كانـــت درجاتك ترتاوح مابني 20-
25 درجـــة، فأنت قوي الشـــخصية والصفات 
الرئيســـية لشـــخصيتك هـــي : الصالبـــة- 

الطموح- احلزم.
وأهـــم مساتـــك الشـــخصية أنـــك تعلـــم 
متامـــًا مـــا تريـــده يف احليـــاة، وال تهـــدأ إال 
عندمـــا حتقـــق أهدافـــك. عيبـــك اخلطري 
هـــو أنه ميكن أن يصيبـــك اإلحباط إذا مل 

حتقق أهدافك.
ثانيـــًا: إذا كانت درجاتك تـــرتاوح مابني 
شـــخصية  فأنـــت صاحـــب  درجـــة،   19-15
متوازنة جدا من ناحيـــة القوة، والصفات 
الرئيســـية لشـــخصيتك هي )التســـامح- 
وأهـــم  اآلخريـــن(،  مراعـــاة   - الطيبـــة 
مساتك الشـــخصية أنك حتب مساعدة 
اآلخريـــن إىل جانـــب ســـعيك إلشـــباع 
إىل  باإلضافـــة  الشـــخصية،  رغباتـــك 
متتعك بروح الفريق وإدراكك ألهدافك 
يف احلياة، واملدهش فعاًل يف شخصيتك 
أنك علـــى اســـتعداد لتقبـــل اإلخفاقات 

والنجاحات املفاجئة.
ثالثـــًا: إذا كانـــت درجاتـــك اقـــل من 15 

درجة، فأنت شخصية غري قوية باملرة.
الصفـــات الرئيســـية لشـــخصيتك هـــي : 

الرتدد- احلرية- عدم احلسم.
وأشهر مساتك الشخصية، هي قلة ثقتك 
بنفســـك وباآلخريـــن، وتشـــكك يف قدراتـــك، 
علـــى الرغم من شـــعورك باألمـــان مع العامل 
أنـــك ال  فعـــاًل  املؤســـف  والشـــيء  اخلارجـــي، 

تستغل إمكاناتك بالقدر الكايف .
وعليـــك أن تضع أمامـــك أهدافًا أعلى، وأن 

تعـــزز ثقتـــك يف نفســـك، وتؤمـــن إميانـــًا 
كامـــاًل بإنـــك متلك القـــدرة واملوهبة اليت 

تؤهلك للنجاح يف احلياة. 

ق�وة شخصيتكاخ�تبر
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اإلنسانية كلهـــا أسرة كبرية إذ قال اهلل 
تعاىل: �َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم 
ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما 
ِرَجااًل َكِثرًيا َوِنَســـاًء� وتكوين األسرة وسعادتها 
واســـتقرارها هو الوضع الذي ارتضاه اهلل حلياة 
البشـــر إذ قال تعاىل: )َوَجَعَل َلُكـــْم ِمْن َأْزَواِجُكْم 
َبِنـــنَي َوَحَفـــَدًة( واإلنســـان حيتـــاج إىل األســـرة 
طفاًل كان أم شـــابًا أم مســـنًا للرتبيـــة والرعاية، 
واألســـرة هي أهم عوامل التنشئة االجتماعية، 
وهي أقوى اجلماعات تأثريًا يف تكوين شخصية 
األســـرة يف  ســـلوكه وختتلـــف  وتوجيـــه  الفـــرد 
املســـتوى  ناحيـــة  مـــن  االجتماعيـــة  الطبقـــة 

االجتماعي واالقتصادي.
شـــرعية،  ضـــرورة  األســـري  الرتابـــط  إن 
ووطنية للحفاظ على متاســـك اجملتمع، وأمنه 
االجتماعي للتصدي للمتغريات احلديثة اليت 

طرأت يف أوساط اجملتمعات اإلسالمية. 
فكيف ميكن حتقيق الرتابط األسري يف ظل 

التيارات اليت تكاد تعصف باألسرة؟  
التماسك األسري 

يعتمد على الركائز اآلتية:
األمـــن الفكري: حتصن األســـرة ضد األفكار * 

الدخيلة والســـيئة، وذلك ببناء شخصية كل 
فرد يف األسرة بناء صحيحًا يقوم على الفكر 

واحلرية.
األمن االقتصادي: اســـتثمار قـــدرات كل فرد * 

يف األســـرة يف إجيـــاد فـــرص الكســـب، ومنـــه 
مفهـــوم املـــرأة العاملة واملـــرأة املنتجة، فاملرأة 
املنتجـــة والعاملـــة باملفهـــوم الغربـــي: )املرأة 
الـــيت تعمل خـــارج املنـــزل بأجر( أمـــا املفهوم 
الذي يتماشـــى مع ثقافتنا فـــإن املرأة عاملة 
منتجـــة ســـواء عملت خـــارج املنـــزل أو داخل 
املنـــزل،  وهـــذا املفهـــوم حيقق األمـــن للمرأة 
اليت تضغط عليها وســـائل اإلعالم مبفاهيم 

غريبة عن ثقافتها.
األمـــن الصحـــي: تنميـــة الثقافـــة الصحيـــة * 

لدى أفراد األســـرة، كثقافـــة التغذية، وأضرار 
التدخني واملخدرات. 

األمن البيئي: ومنه احلفاظ على املكتســـبات * 
الوطنيـــة وتنميـــة احلس األخالقـــي، والذوق 
العام، حيث إن الشعوب واألمم ترقى وتتطور 

مبكارم األخالق.

األمـــن األســـري: تقويـــة العالقـــة بـــني أفراد * 
االســـتقرار  حتقيـــق  يف  واإلســـهام  األســـرة 
الرحـــم  صلـــة  علـــى  والتأكيـــد  األســـري 
والتواصـــل واهلدية والكلمة الطيبة والشـــكر 

والثناء واإلشادة وغريها. 
األمن النفسي: ومن أهمها استشعار احلفاظ * 

علـــى الضـــرورات اخلمـــس: الديـــن والعقـــل 
والنفس واملال والعرض.

 دور اإلعالم 
إن أوىل مقومات الرتابط األسري الصحيح، 
وال ســـيما يف ظـــل االنفتـــاح اهلائـــل، والتغريات 
والتطـــورات املتالحقـــة يف خمتلـــف اجلوانـــب 
اإلنســـانية، هو غرس اإلميان يف نفوس األبناء، 
والعمل على تقوية الناحية الدينية من خشوع 
ووالء هلل تعـــاىل، وخوف مـــن عقابه، لديهم من 
خـــالل القـــدوة الصاحلـــة واحلكمـــة بالـــيت هي 
أحســـن واحملافظـــة على املبـــادئ املســـتمدة من 
الشـــرع، وتعويـــد األبنـــاء احليـــاء الـــذي هو من 
اإلميـــان، ومـــن االحـــرتام، وإعطـــاء كل ذي حق 
حقـــه، والتعاطـــف والتكاتف بني أفراد األســـرة 

الواحدة. 
كذلـــك مـــن خـــالل إشـــباع حاجـــات األبنـــاء 
النفســـية، ومن أهمها احلب والتقدير والتعبري 
عـــن احلاجـــات وإعطاؤهـــم الثقـــة ليضعوها يف 
موضعهـــا مع متابعتهـــم، والســـؤال عنهم وعن 
أحواهلم، ومســـتوياتهم الدراســـية منذ الصغر، 
واستخدام الوسطية يف رعايتهم فال إفراط وال 
تفريـــط، كذلك من خالل حتميلهم مســـؤولية 
حـــل  واملســـاعدة يف  مبكـــرا،  وشـــؤونها  األســـرة 

مشـــكالتها وعـــدم إقصائهـــم عنها، مـــع مراعاة 
العدل، وأن تعمل األســـرة على تشـــجيع أبنائها 
علـــى االلتحـــاق باألعمـــال املفيدة، ســـواء اليت 
تعـــود عليهـــم بالفائدة الشـــخصية، أو األعمال 
املفيـــدة جمتمعيـــًا كالتطـــوع يف العمل اخلريي 

املعرتف به، والواضح األهداف. 
والبـــد يف ظل التيـــارات املتناقضة واملتدفقة، 
والـــيت قد تفقد األســـرة توازنهـــا إذا مل تتكاتف 
وتتعـــاون مـــع اجملتمـــع يف التصـــدي هلـــا، مـــن 
تفعيـــل دور املؤسســـات اخلدميـــة، واضعـــني يف 
هلـــم  يوفـــره  مبـــا  الشـــباب  شـــرحية  احلســـبان 
مـــن خدمـــات ضروريـــة يف امتصـــاص الطاقات 
الســـلبية بصورة مقبولة اجتماعيـــًا كالرياضة، 
وكذلـــك الطاقـــات الفكريـــة كاألمـــور الثقافيـــة 
وغريهـــا، وينمي لديهم الطاقـــات االجتماعية، 
مـــع األخـــذ باالعتبـــار عملية املســـاعدة يف حل 

املشكالت الشبابية مع األسرة. 
والشك إن اإلعالم ميثل حلقة مكملة وهامة 
يف الرتابـــط األســـري، واألمـــان اجملتمعـــي، مبا 
يبثـــه مـــن برامـــج توعويـــة وعالجيـــة خمتلفة 
ومتنوعة، يقـــوم عليها ناس متخصصون أكفاء 
ذوو درايـــة، كذلك مضاعفـــة املراكز والقطاعات 
اجملتمعية األســـرية، أو ذات اخلدمات األســـرية،  
وعمل الدراســـات العلمية املستمرة فيما خيدم 
هذا القطاع وفق منهج نائي حتسيين ووقائي 
وعالجـــي، ســـواء أكانـــت حكوميـــة أم أهليـــة أو 
تطوعية خريية، واالســـتفادة من خربات بعض 
الدول اإلســـالمية يف ذلك وفق ضوابط شرعية 

أساسية.

؟هل الترابط األسري.. في مهب الريح
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يعـــود تأريـــخ كـــرة القـــدم إىل أكثر من 2500 ســـنة قبـــل امليالد حيث 
مارســـها الصينيون القدامـــى وكانوا يقدمون الوالئـــم للفريق الفائز 
وجيلدون الفريق املنهزم وعرفها اليونايون واليابانيون 600 ســـنة قبل 
امليالد واملصريون 300 سنة قبل امليالد، إال أن اللعبة يف شكلها املمارس 
اليـــوم ظهـــرت بإجنلـــرتا ففـــي ســـنة 1016 وخـــالل أحتفاهلـــم بإجالء 
الدناركيـــني عن بالدهم لعب اإلجنليز الكرة فيم بينهم ببقايا جثث 
الدناركيني ورؤوسهم وهي أقرب أعضاء اجلسم شبها بالكرة وأسهلها 
على التدحرج بني األرجل فمنعت ممارستها وكانت هذه اللعبة تظهر 

وتنتشـــر ثم متنع مبراســـيم ملكية ألســـباب متعددة ووصل األمر إىل 
حد املعاقبة على ممارستها بالسجن ملدة من الزمن.  

أهم احملطات يف تأريخ كرة القدم  
1710: ظهور اللعبة يف املدارس اإلجنليزية.

 1857: تأسيس نادي شيفيلد كأقدم نادي يف العامل.
 1862: وضعت أول قوانني لكرة القدم.
 1867: وضع مبدأ التسلل )الشرود( .

1872: تقنني حجم ومواصفات حمددة للكرة .
1875: تعويـــض الشـــريط الـــذي كان حيـــدد علـــو املرمـــى بقضيـــب 

عرضي )ما يعرف بالعارضة( .
1878: حكم بريطاني يستعمل ألول مرة الصافرة يف التحكيم .

1885: وضع تشريعات االحرتاف.
 1891: ظهور ضربة اجلزاء.

 1900: أول دورة أوملبية )باريس(.
 1904: نشأة اجلامعة الدولية لكرة القدم )بدأت بسبع دول( .

1912: أصبح تسجيل اهلدف من الزاوية )الركنية( مباشرة جائزًا.
1929: تقـــرر تنظيـــم مباريـــات كأس العـــامل كل أربـــع ســـنوات مثـــل 

األلعاب األوملبية.
يف  الـــــــعـــــــامل  لــــــكــــــأس  ــــــات  ــــــاري مــــــب أول  تــــنــــظــــيــــم   :1930 

أوروغواي.
1992: تنظيم أول مباريات لكل العامل النسائية يف الصني.  
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يقـــود املالـــي فريدريـــك كانوتيـــه، مهاجـــم 
إشـــبيلية اإلســـباني محلـــة تدعـــو املســـلمني 

للمواظبـــة علـــى صـــالة الفجـــر حتـــت شـــعار 
صـــالة الفجر مقياس حبك هلل عز وجل، وقد 
القـــت احلملـــة صدًى كبريًا يف أوســـاط 

اجلالية املسلمة هناك.  
وقامـــت جمموعة من املؤسســـات 
الدينية يف إســـبانيا بطبـــع بطاقات 
صغرية توزع على املسلمني يف صالة 
اجلمعة، حتدد واجبات املسلم جتاه 
العـــالج  لـــه  وتضـــع  الفجـــر  صـــالة 
الناجـــع ألداء صـــالة الفجـــر بعيدًا 

عن الكسل.  
وقال كانوتيه: إن اإلنســـان َمن إذا 
أحب آخر حبًا صادقًا أحب لقاءه بل 
آخذ يفكر فيه كل وقته وكلما حانت 
حلظـــة اللقـــاء مل يســـتطيع النـــوم 
حتى يالقي حبيبه فهل حقًا أولئك 
الذين يتكاســـلون عـــن صالة الفجر 
حيبـــون اهلل؟! هـــل حقـــًا يعظمونـــه 

ويريدون لقاءه؟!.  
وأضـــاف دعونـــا نتخيل رجاًل مـــن أصحاب 
املليـــارات قـــدم عرضـــًا ملوظف بشـــركته ينص 
على أن يذهب هذا املوظف يوميًا يف الســـاعة 
اخلامســـة والنصف صباحًا لبيت هذا الرجل 
ليوقظـــه ويغـــادر ومقابل هذا العمل ســـيدفع 
لـــه الرجل ألف دوالر يوميًا وســـيظل العرض 
ساريًا طاملا واظب املوظف على إيقاظ الثري، 
ويتـــم إلغـــاء العـــرض نهائيـــًا واملطالبـــة بكل 
األمـــوال اليت أخذهـــا إذا أهمل إيقاظ الرجل 

يومًا من دون عذر.  
كمـــا تـــربع هـــذا الالعـــب بأكثر مـــن نصف 
مليـــون دوالر ملنـــع هـــدم مســـجد يف إشـــبيلية 
ورفـــض أن يرتـــدي قميصـــًا إلشـــبيلية عليـــه 
إعـــالن )قمار(، وبعـــد أن أحرز اهلـــدف الثاني 
أظهـــر  ديبورتيفولكورونـــا  أمـــام  إلشـــبيلية 
قميصـــًا كان يرتديـــه مكتوبـــًا عليـــه عبـــارات 

لدعم فلسطني. 

العب كروي يحث المسلمين 
على اقامة الصالة!!

ف��ي 
اسبانيا..
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بـــدأت أفـــرك جســـمي بقـــوة ألزيـــل هـــذه البقعـــة 
الســـوداء اليت ظهرت عليه مؤخـــرًا ولكن احلمد هلل 
هي خمفية عـــن الناس وال تظهر ألنها حتت ثيابي 
فـــال يراها غـــريي، دخلـــت إىل احلمام وبـــدأت أفرك 
وأفـــرك حتى بدأت أتعب ويـــداي ترجتفان وقطرات 
املاء تنســـاب على جســـمي كأنها ســـوط من العذاب 
ال أعـــرف الســـبب! رمبـــا ألنها متر على تلـــك البقع 
الســـوداء أو رمبا أنين بدأت أكره هذه القطرات ألنها 
مل تنفعين يف حل ما أنا فيه، فخطرت يف قليب فكرة 
وهي أنه رمبا الســـبب يف الصابونة اليت أغتســـل بها 
فقـــد مسعت أن صابون احلصة ال ينظف )وال يهش 

وال ينش(.
 محلـــت تلك الصابونة اللعينـــة وأنا أردد اللعنات 
والويـــالت علـــى مـــن جاء لنـــا بهـــذا املنتـــج الرديء 
وجعلنـــا نغتســـل بـــه، فكيـــف نســـتطيع أن نتنظـــف 
بشـــيء قد جاء باألصل من قلب أســـود متســـخ، فإن 
األوســـاخ نوعان: األول لألجســـام والثانـــي للقلوب، 

تعسا ملن كان جسمه نظيفا وقلبه أسود متسخ!!! 
مـــا هذا الكالم الذي أتكلمه هل إن هذه البقع هي 
من أوســـاخ قلـــيب وقذاراتـــه؟ إذن كيف ظهـــرت على 
جسمي؟ أكيد أن املساحة للقلب مل تكن واسعة ومل 
تســـتوعبها فظهرت على جســـمي أو لعل ربي لطف 
بي فجعلها تظهر )لي أنا فقط( حتى أنتبه وأصحو 

من نومة الغافلني. 
فتبـــني لـــي أنـــي كنـــت ألعن نفســـي ملـــا محلت من 
أوســـاخ وأدران وهـــذه املســـكينة )الصابونـــة( ال ذنب 
هلا وأنها تنظف أوســـاخ اجلســـم فقط فـــإن صابون 

احلصة ال ينظف أوساخ القلب أبدًا.

ال ينظف! صة
لح

ن ا
بو

صا
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