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ال�شيد علي عبا�ض املو�شوي

محّطات  من  الكثير  في  الإن�سان  يقف 

ُي��درك  ب��ه،  يحيط  ما  اأم��ام  عاجزًا  حياته 

فلم  للخال�س،  له  �سبيل  ل  اأْن  نف�سه  من 

المتوافرة  القدرات  وكّل  حيلة،  باليد  يعد 

الو�سول  في  ُتثمر  ل  المتاحة  والإمكانات 

اإلى ما يريد.

بع�س النا�س ي�سل اإلى الياأ�س مبا�سرًة، 

وينتقل من هذا الياأ�س لي�سع حدًا لحياته، 

اأن  يمكن  اأم���ل  م��ن  م��ن��ف��ذًا  يجد  ل  حيث 

ُيخِرَجه مّما هو فيه.

القوة  مواطن  اإلى  يلجاأ  النا�س  وبع�س 

وطريقًا  �سبياًل،  ل  ت�سكِّ قد  اأّنها  يجد  التي 

تجعله في ماأمن من اختيار الم�سير الذي 

اختاره الفريق الأّول.

ب�سرّية  كانت  اإذا  القّوة  مواطن  ولكّن 

ل  محدودة،  قدرات  تملك  فاإّنها  مخلوقة، 

توؤّهلها لكي تكون م�ساعدًا تامًا، فقد تعجز 

اأن تكون طريقًا ي�سّد طريق  اأي�سًا عن  هي 

الياأ�س اأمام من ي�ستنجد بها.

اأر�سد اهلل عّز وجل النا�س للجوء  ولذا 

ال�ستجابة  ب��اب  يملك  ال���ذي  فهو  اإل��ي��ه، 

الكمالّية  ال�سفات  لجتماع  الإن�سان،  لهذا 

�سة. الالمتناهية في ذاته المقدَّ

وهو  والأر�س  ال�سماوات  اأ�سباب  فبيده 

ول  �سلطانه  عن  تخرج  ل  بها،  المت�سّرف 

ي�سدر عنها اإل الطاعة له.

لهذا  �سّر  اأو  خير  بكلِّ  ُيحيط  وبعلمه 

الإن�سان ما  الإن�سان، فهو الذي يقّدر لهذا 

هو من مظاهر رحمته وراأفته.

وفي  ال��م��ادّي��ات  في  الإن�سان  غ��رق  اإّن 
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يجعله  المادّية  والم�سّببات  الأ�سباب  نظام 

الخ�سوع  اأ�سا�س  على  محيطه  مع  يتعامل 

الخروج  اأّن  وعلى  الأ���س��ب��اب،  لهذه  ال��ت��اّم 

بال  على  يخطر  ل  ول��ذا  ممكن،  غير  منها 

من  للخال�س  اأولّية  كو�سيلٍة  الإن�سان  هذا 

م�سكلته اإل اللجوء اإلى هذه الأ�سباب.

مراتب  في  ارتقى  الذي  الموّحد  ولكّن 

في  ��ر  م��وؤثِّ ل  اأن  �سّر  وع��رف  ال��وح��دان��ّي��ة، 

الوجود اإل اهلل عّز وجل واأحاط تمامًا باأّن 

اأحد  واحٍد  بيد  والأر���س  ال�سموات  مقاليد 

ن ذلك في قلبه، �سوف يجعل اهلل عز  وتيقَّ

على  مناديًا  اإليه  فيتجه  ملجاأ،  اأّول  وج��ل 

اإلى  لجاأ  اإذا  ث��ّم  �سيء،  ك��لِّ  وقبل  ال���دوام 

لأّنها  اإل  يكن ذلك منه  لم  الأ�سباب  �سائر 

في ظّل الإرادة الإلهّية المطلقة والتاّمة.

مظهر  راأى  لّما   ،Qزكريا فهذا 

ال��ذي  ال���رزق  ف��ي  لمريم  الإل��ه��ي  العطاء 

وج����ده ف���ي م��ح��راب��ه��ا، وك���ان���ت ك��ل��م��اٌت 

مخِل�سٌة من مخِل�سٍة {ُهَو ِمْن ِعنِد اهلِل} 

الظواهر يخرج عّما  اأّن بع�س  �سهد كيف 

مبا�سرة  ف��ن��ادى  واأل��ف��وه،  النا�س  اع��ت��اده 

َق��اَل َربِّ  ��ُه  َربَّ ��ا  َزَك��ِريَّ َدَع��ا  {ُهَناِلَك  ودعا: 

َبًة اإِنََّك �َسِميُع  ًة َطيِّ يَّ ُدْنَك ُذرِّ َهْب ِلي ِمن لَّ

َعاء}) اآل عمران : 38(. الدُّ

الن�سر  ن�سهد  عندما  ال��ح��ال  وه��ك��ذا 

في  المخل�سين  لعباده  تجّلى  وقد  الإلهّي 

مواطن كثيرة، ندرك اأّن الم�ساألة ل ترتبط 

بالأ�سباب الطبيعّية فقط، واأّن على الإن�سان 

واللجوء  بالدعاء  التم�سك  معها  يجمع  اأن 

لرّب  بالنداء  يّتجه  واأن  وجل  عز  اهلل  اإل��ى 

العزة والجالل بالن�سرة والخال�س.

فهذا نوح النبي لّما يئ�س من ا�ستجابة 

اإلى  لجاأ  المحت�سب،  ال�سابر  له وهو  قومه 

ربه فدعا على قومه، فن�سره اهلل عليهم، 

ُن��وٌح  َن���اَداَن���ا  {َوَل���َق���ْد  وبهذا نطقت الآي���ة:  

ِمَن  َواأَْهلَُه  ْيَناُه  َوَنجَّ  * اْلُمِجيُبوَن  َفلَِنْعَم 

اْلَكْرِب اْلَعِظيم} ) ال�سافات 76-75(.

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين
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ال�شيد عبا�ض علي املو�شوي

العالمات  وم��ن   Qالمهدي زم��ن  خ�شو�شّيات  من 

ال�شالم  وي�شتتّب  الأم��ن  يعّم  اأن  الزمان  لذلك  الفارقة 

اأحد قيمة الأمن  العالم. ول يخفى على  اأرجاء  في كل 

الميادين.  ومختلف  عد  ال�شُّ كل  على  وتاأثيره  واأهمّيته، 

ونقراأ في دعاء اإبراهيم Q الذي �شدع به لربه قبل 

اآلف ال�شنين دعاءه لمّكة {َربِّ اْجَعْل َهَذا َبلًَدا اآِمناً َواْرُزْق 

اأَْهلَُه ِمَن الثََّمَراِت} )البقرة: 126(.

اأماٌن لأهل الأر�س

لمّكة  دع��ا  ما  اأول   Q اإبراهيم  اإن 

اأن يجعلها اهلل اآمنة، لأّن الأمن اأهّم عامل 

لم  فمن  والزده���ار  ال�ستقرار  عوامل  من 

قرار  له  يقّر  ل  ووج���وده  نف�سه  على  ياأمن 

اأ�سل  ف��ي  م��ه��ّدد  لأّن���ه  عي�س  ل��ه  يطيب  ول 

الأمان  اإلى  الإن�سان   Iاطماأن فاإذا  وجوده. 

ق�ساياه  اإلى  ذلك  بعد  ان�سرف  حياته  في 

ال��ط��اق��ات  ي�ستثمر  اأن  وح����اول  الأخ�����رى 

في  النا�س  ويعي�س  الحياة  فتزدهر  وينمّيها 

كل  لهم  يتحّقق  حيث  المجتمعات  اأرق���ى 

كان  �سواء  فيه  ويرغبون  اإليه  يتطّلعون  ما 

اأم  اأم روحيًا  ثقافيًا  اأم معنويًا،  ذلك ماديًا 

اجتماعيًا.

* بركات المهدي |
هذا  يتحقق   | ال��م��ه��دي  زم��ن  ف��ي   

اإلى  بعُد  يتحقق  لم  الذي   - الغالي  الحلم 

يومنا  حتى  فيه  الب�سرية  تنعم  ول��م  الآن 

بكل  المجتمع  الأمن  يعّم  - حيث  الحا�سر 

اإذ  الحياة.  يهّدد  ما  يح�سل  ول  �سرائحه 

النا�س  بين  تنت�سر   | المهدي  بركات  اإن 

حيث ل حروب ول قتال، ويكون الغنى عامًا 

وتترّقى  النا�س  بين  من  الحاجة  وترتفع 

يكون.  م��ا  اأرف���ع  ال��وع��ي  م��ن  لتبلغ  العقول 

واأما التدّين واللتزام بطاعة اهلل فهو قّرة 

العين، ومراد المريدين، والمطلب الأ�سمى 

المجتمع.  ذل��ك  في  ف��رد  كل  ين�سده  ال��ذي 

في   Q الموؤمنين  اأم��ي��ر  ع��ن  ورد  وق��د 

حديثه عن زمن المهدي | قوله:  »حتى 

تم�سي المراأة بين العراق اإلى ال�سام ل ت�سع 

قدميها اإل على النبات وعلى راأ�سها زينتها 

.
)1(

ل يهيجها �سبع ول تخافه«

وفي رواية اأخرى عن الإمام اأبي جعفر 

Q يقول: »وكاأني بالعجوز وعلى راأ�سها 

.
)2(

ِمكتل فيه برُّ حتى تطحنه بكربالء«

* اآمنة حتى من الوحو�ض الكا�شرة
اإن اطمئنان النا�س على اأنف�سهم والأمن 

الذي يعي�سون فيه زمن المهدي |، يجعل 

تملك  ل  ال��ت��ي  ال�سعيفة  ال��ع��ج��وز  ال��م��راأة 

باطمئنان  تم�سي  نف�سها،  عن  الدفاع  قدرة 

اإلى  اأو من العراق  اإلى كربالء  من المدينة 
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 Q وفي الحديث عن اأمير الموؤمنين

وهو ي�سف اأيام المهدي |: وترعى ال�ساة 

ال�سبيان  وتلعب  واح��د،  مكان  في  والذئب 

ب��ال��ح��ي��ات وال��ع��ق��ارب ل ي�����س��ّره��م ���س��يء. 

ولالإمام   .
)6(

الخير ويبقى  ال�سر  ويذهب 

اأمير الموؤمنين كالم اآخر يقول فيه: »واأُلقي 

في ذلك الزمان الأم��ان على الأر���س، فال 

ي�سر �سيء �سيئًا، ول يخاف �سيء من �سيء. 

النا�س فال  الهوام والموا�سي بين  ثم تكون 

.
)7(

يوؤذي بع�سهم بع�سًا«

* وحو�شها كالأنعام
لمجتمع  الرقي  منتهى  راقية  �سورة 

لكل  ع��ام��ة  ���س��ورة  المهدي|،  ع�سر 

الأحياء  طبيعة  يعود  فال�سالم  الأح��ي��اء؛ 

التي  وحتى  الحيوانات،  فيهم  بما  كلهم 

من طبعها الإيذاء والعتداء تعود وادعة، 

م�سالمة، ل تحمل اإل الخير...

وعن اأمير الموؤمنين وهو ي�سف حركة 

يقول:  الأق��ط��ار  بين   | المهدي  الإم��ام 

»فيخطب ]المهدي |[ النا�س فت�ستب�سر 

قطرها  ال�سماء  وتعطي  بالعدل  الأر����س 

وتتّزين  نباتها  والأر����س  ثمرها  وال�سجر 

لأهلها وتاأمن الوحو�س حتى ترتع في طرق 

.
)8(

الأر�س كاأنعامهم«

اأذى  م��ن  نف�سها  على  اآم��ن��ة  وه��ي  ال�����س��ام، 

النا�س، بل ومن اأذى الوحو�س الكا�سرة التي 

اأما  والف��ت��را���س...  العتداء  طبيعة  تحمل 

بين  يتحقق  فاإنه  درجاته،  اأرقى  في  الأمن 

الحيوانات المفتر�سة التي تاأمن على نف�سها 

الفتك.  على  واأق���در  منها،  اأق��وى  هو  ممن 

اإلى  جنبًا  معه  وتعي�س  القوي  جانب  فتاأمن 

جنب ل تخاف منه ول تحترز من اأذاه.

ف��ي ال��ح��دي��ث ع��ن ع��ل��ي Q وه��و 

يقول:   | ال��م��ه��دي  بعثة  ع��ن  يتحدث 

وفي   .
)3(

ال�سباع« ملكه  ف��ي  »وت�سطلح 

وبل�سان  الموؤمنين  اأمير  عن  اأخرى  رواية 

»وا�سطلحت  ال��ل�����س��ان:  ه��ذا  م��ن  ق��ري��ب 

منتخب  كتاب  وفي   .
)4(

والبهائم« ال�سباع 

عن  ال�����س��اف��ي  اهلل  ل��ط��ف  لل�سيخ  الأث����ر 

Q يقول -وهو يتحدث عن  ال�شادق 

بذرها  الأر���س  »وتخرج   :-| المهدي 

.
)5(

وتاأمن وحو�سها و�سباعها...«

* اأح���الم���ن���ا ح��ق��ائ��ق ف���ي زم��ن 
الموعود

انظر رعاك اهلل كيف ينت�سر الأمن زمن 

المهدي Q فهل هذه اأحالم اأم حقائق 

قد تكون )اليوم( اأحالمًا؟ - لفقدان الأمن 

 - م�سيرهم  على  ال��دائ��م  النا�س  وخ��وف 

 Q المهدي  الحقيقة، في زمن  ولكنها 

الحيوانات  تعي�سها  كما  النا�س  �سيعي�سها 

ال�سعيفة،  ال��وادع��ة  والبهائم  الكا�سرة، 

وجنبًا اإلى جنب ل يهيجها القوي ول يجعلها 

تخاف من بط�سه واعتدائه...

الخ�سال، ال�سدوق، �س1.626 1)

 بحار الأنوار، المجل�سي، ج52، �س1.331 2)

 م.ن، �س1.280 3)

 م.ن، �س1.316 4)

 منتخب الأثر، ج2، �س1.117 5)

 اإل���زام النا�س���ب ف���ي اإثب���ات الحج���ة الغائ���ب، ال�سي���خ عل���ي 1 6)

الحائري، ج2، �س181.

 م.ن، �س1260 7)

 بحار  الأنوار، م.�س، ج53، �س1.85 8)

الهوام�ض
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Q وحّتى عهد الخاتم اآدم  اإّن الأنبياء منذ عهد 

اأن  P لم يحّققوا الهدف الذي كانوا ين�شدونه. ورغم 

جميع الف�شائل التي وجدت في العالم هي منهم، ولكّنهم 

رغم ذلك لم يتمّكنوا من تحقيق ما كانوا ي�شبون اإليه.

ويّدعون الإيمان!

الأنبياء ومّدعو الإيمان

الب�سر  بين  اليوم  المعروفة  فالأديان 

و�سريعة   ،Qمو�سى �سريعة  ث��الث��ة: 

الإ���س��الم��ي��ة.  وال�����س��ري��ع��ة   Q عي�سى 

عليه(،  اهلل  بالن�سبة ل�سريعة مو�سى )سالم 

 :Q اإلى حال النبي مو�سى  اإذا نظرنا 

ح��ي��ات��ه، وك��ي��ف��ّي��ة دع���وت���ه وج���ه���اده �سد 

ما  على  مو�سى  باأّمة  وق��ارن��اه  الطاغوت، 

هي عليه اليوم، والتي تزعم اأّنها اأّمته ومن 

عنه.  البعد  كل  بعيدة  اأّنها  نجد  اأتباعه، 

 Q مو�سى  النبي  اأن  ذلك  اإل��ى  اأ�سف 

هم  ه���وؤلء  فيما  الطاغوت  يعار�س  ك��ان 

الإ�سرائيلّية  الإذاعة  الطواغيت.  اأنف�سهم 

هي  ك��ي��ف  ول��ك��ن  م��و���س��ى،  ن�سائح  تنقل 

اأو���س��اع��ه��ا؟ لقد كان  وك��ي��ف  اإ���س��رائ��ي��ل؟ 

كان  ب�سيطة،  حياة  يعي�س   Q مو�سى  

لنا  ي�سفه  كما  ع�ساه،  اإل  يملك  ل  راعيًا 

اأعتى قّوة في ع�سره  اإلى  التاريخ، وذهب 

اأبدًا،  بالدنيا  يهتم  يكن  لم  لها.  وت�سّدى 

اإلى مو�سى  اأّن من ينت�سبون  لكننا نالحظ 

اأّنهم  وي��ّدع��ون  ب�سدة،  بالدنيا  متعّلقون 

موؤمنون ب�سريعته.

فيقول   ،Q عي�سى  اأت���ب���اع  واأم����ا 

كان  عي�سى  اإّن  �سحيح-  وه��و   - الجميع 

ل  وك��ان  معنوية  حياة  يعي�س  اإلهيًا   
ً

رج��ال

يبالي بالق�سايا المادّية. وح�سب اّدعاء من 

يزعمون اأّنهم اأتباعه كان غير مهتّم بالأمور 

بالّروحانيات، بكل ما  المادية وكان مهتمًا 

للكلمة من معنى، فهو روح اهلل. لكن عندما 

المفا�سد  اأّن ن�سف  اأتباعه، نجد  اإلى  ناأتي 

الموجودة اليوم في العالم الغربي، ت�سُدر 

 .Q اأت��ب��اع عي�سى  اأّن��ه��م  ع��ّم��ن ادع���وا 

ويخالفون  عي�سى  رب  يخالفون  اأنا�س  هم 

عي�سى، لكّنهم يحتمون به.

الّتباع يكون بالعمل

وع��ن��دم��ا ن��رج��ع اإل���ى اأن��ف�����س��ن��ا، نجد 

ق��ادة  اإّن  ال��ح��ال.  نف�س  على  الم�سلمين 

الدول الإ�سالمية على الرغم من اّدعائهم 

الإ�سالم واّتباع ر�سول الإ�سالم، غير اأنه ل 
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ت�ساُبَه ول جامع بينهم وبين قادة الإ�سالم 

الحقيقيين.

كثيرة  الإ�سالم  اأتباع  باأننا  المزاعم 

كانت  كيف  بالعمل.  يكون  الّت��ب��اع  ولكن 

حياتكم؟  هي  وكيف   P الر�سول  �سيرة 

كيف عا�س الر�سول P بين النا�س وكيف 

تعي�سون اأنتم؟ كيف كانت عالقات الر�سول

P مع الطواغيت وكيف هي عالقاتكم؟ 

اإ�سافة اإلى اأنكم طواغيت �سغار! كيف كان 

العالم  بم�ست�سعفي   Pالر�سول ارتباط 

الدعاء  اإن مجرد  اأنتم؟  ارتباطكم  وكيف 

بالتبعية للر�سولP لي�س كافيًا. اإن قادة 

الدول الإ�سالمية هم كذلك اأي�سًا.

اأن  للم�سلمين   Pالّر�سول ي��ق��ول 

تفرقون  ولكنكم  معًا،  وات��ح��دوا  اجتمعوا 

ِبَحْبِل  ُمواْ  {َواْعَت�سِ القراآن:  يقول  بينهم. 

عمران:  )اآل  َجِميًعا}  اهلِل 

اعت�سمتم  ولكنكم   )103
المتحدة  ال���ولي���ات  ب��ح��ب��ل 

باأنكم  تّدعون  اأنتم  والغرب. 

والقراآن   ،Pالر�سول اأتباع 

�����ِذي�����َن َك����َف����ُرواْ  ي��ق��ول: {َوالَّ

���اُغ���وُت}  اأَْوِل������َي������اآوؤُُه������ُم ال���طَّ

هم  َم����ْن   )257 )ال��ب��ق��رة: 

اأولياوؤكم الآن ومع َمْن ارتباطكم؟

كونوا �شادقين باأعمالكم

العالم  و���س��ع  اأ���س��ب��ح  ك��ي��ف  ان��ظ��روا 

اليوم. ماذا يقول القراآن؟ وما هو عملكم؟ 

التي  �سعوبهم  ث���روات  لأم��ري��ك��ا  يقدمون 

من  وتعاني  وال��ذّل،  عف  ال�سّ حالة  تعي�س 

كبتهم وظلمهم ثم يّدعون اأنهم م�سلمون. 

اإننا م�سلمون ونريد الوحدة، فيما  يقولون 

ي��ع��ادون اإي����ران ال��ت��ي ت���ردد ذل��ك وتدعو 

ن�سمة  مليار  ع��دده��م  البالغ  الم�سلمين 

للوحدة والتحاد والت�سدي للقوى الكبرى.

اأّننا  ي��ّدع��ون  من  اإّن  ال��ق��ول:  خال�سة 

من  اأّن  كما  �سادقين.  غير  مو�سى  اأتباع 

�سادقين  غير  عي�سى  اأتباع  اأّنهم  يّدعون 

اأتباع نبّي  اأنهم  اأي�سًا. وكذلك من يدعون 

مجّرد  ذلك  فكل  �سادقين،  غير  الإ�سالم 

اّدع�����اء وي��ج��ب ال��ن��ظ��ر اإل��ى 

الأعمال. تعالوا وانظروا اإلى 

اأعمالكم فاإّن التاريخ ي�سّجل 

موجود  وال��ق��راآن  �سي ء،  كل 

وال���ت���وراة م��وج��ودة اأي�����س��ًا. 

اأّنه ملحد  وكذلك من يّدعي 

فاإذا  الكادحين  يحمي  واأن��ه 

هوؤلء  قمع  الفر�سة  وجد  ما 

اأتباع  باأننا  المزاعم 

كثيـــرة  الإ�صالم 

ـــاع  ـــب ـــكـــّن الّت ل

بالعمـــل يكـــون 
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ال��ك��ادح��ي��ن ال���ذي���ن ي��ّدع��ي 

حمايتهم وَقَتَلهم.

اإّن عالمنا اليوم هو بهذا 

كثيرون  الأدع��ي��اء  ال�سكل، 

ج���دًا ول��ك��ّن ال���واق���ع ه��و ما 

تتغير  فمتى  وت��رون��ه.  ن���راه 

وت�ستقيم؟  ال��م��وازي��ن  ه��ذه 

اإن ا�ستقامة الموازين ب�سكل 

كامل �ستكون بظهور �ساحب 

 .| ال��ع�����س��ر وال�����زم�����ان 

والواجب هو اأن نكون جاّدين 

ح��دوث  لمنع  ق��وان��ا  ونجمع 

هذه الأمور.

ن�شيحة اإلى الحكومات الإ�شالمية

اإّن ن�سيحتن���ا دائم���ًا ه���ي تعال���وا لكي 

نتحد، تعالوا لكي نك���ون مع بع�سنا بع�سًا. 

لم نتحّدث يومًا عن مقولة العرب والعجم 

ول���م نتكلم ع���ن المجو����س اأو غي���ر ذلك، 

ل���م نقل���ه الآن ول���ن نقوله ف���ي الم�ستقبل. 

عل���ى الم�سلمي���ن اأن يّتح���دوا واأن يق�س���وا 

على الذئ���اب الت���ي تفتر�سه���م واأن ينّحوا 

الحكام ويقطعوا دابرهم عن هذه البالد. 

هذا الأم���ر لي�س م�ستحي���اًل؛ فعندما تريد 

ال�سع���وب �سيئًا، ي�سب���ح ممكنًا. اإّن كالمنا 

للحكوم���ات، ه���ي اأن ت�ستجي���ب لل�سع���وب 

وتك�س���ب وّدها قب���ل اأن تثور. لي���اأِت روؤ�ساء 

ويجتمع���وا  الجمهوري���ات 

يهاجم���ون  م���ن  لمواجه���ة 

له���م  والت�س���ّدي  الإ�س���الم 

وه���و اأم���ر �سه���ل. لي�س ذلك 

م�ستحي���اًل، اإذا ما اجتمعتم 

ف�سوف يكفون عن عدوانكم. 

�سعفك���م  ي�ستغّل���ون  اإنه���م 

الطبيع���ي  فم���ن  وجهلك���م. 

ي�س���ون  عندم���ا  لالإن�س���ان 

كرامته ويحفظ الإ�سالم، اأْن 

يق���دم بع�س ال�سه���داء. لقد 

قّدم الر�س���ولP ال�سهداء 

 .R الأنبي���اء  �سي���رة  كان���ت  وكذل���ك 

كان���وا يعار�سون الطاغوت ولو كّلفهم ذلك 

حياتهم اأو حياة اأ�سحابهم. اإن للوقوف في 

وجه الظل���م قيمة كبيرة وكذل���ك القب�سة 

الموجه���ة اإلى الظل���م والطاغوت لها قيمة 

كبيرة.

اإننا مكلفون اأيها ال�سادة. لي�س �سحيحًا 

اأن نجل�س في بيوتنا وناأخذ باأيدينا م�سبحة 

ننتظر  ب��اأن��ن��ا  زاع��م��ي��ن  دعاء|  ون���ردد 

في  الّتعجيل  اإّن   .| الزمان  اإمام  ظهور 

الفرج �سيتّم باأعمالكم. عليكم اأنتم توفير 

�سمل  للّم  والإع���داد  المنا�سبة  الأر���س��ّي��ة 

-روح��ي  و�سيظهر  ووحدتهم.  الم�سلمين 

فداه- اإن �ساء اهلل.

اأن يوّجه اهلل تبارك وتعالى  اآمل  اإّنني 

قلوبنا نحوه واأن يمنحنا قلياًل من معارف 

القراآن واأن يعّرف الم�سلمين ويعّرف قادة 

الم�سلمين واجباتهم الإلهية، ويق�سي على 

اأعداء الإ�سالم والم�سلمين اإن �ساء اهلل.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل  وبركاته.

في  ــل  ــي ــج ــع ــت ال

الـــفــرج �صـــيـتـم 

باأعمالكــم، عليكم 

اأنتــم الإعــداد للّم 

�صـــمل الم�صلمين 

ووحـــــدتـــــهـــــم
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الجمال والكمال..

فطرة ال�صباب

ال�شباب، بما تت�شمنه من حما�ض واندفاع، مرحلة  ل تعني مرحلة 

اتخاذ القرارات ال�شريعة. مرحلة ال�شباب تعني المبادرة نحو العمل، 

وغير  مت�شرعة  ق��رارات  من   يالزُمها  وما  النفعالية،  المبادرة  لي�ض 

على  ق��ادر  ال�شاب  اإن  بل  وت��دّب��ر،  وع��ي  دون  من  الإق���دام  اأو  مدرو�شة 

القيام بعمل غير مدرو�ض يوؤّديه عن تفكير وتاأّمل. فاإذا ما توّفرت هذه 

الخا�شية؛ اأي خا�شية التاأمل والتفكير والدرا�شة والبحث عن الحقيقة،  

فال مانع عند ذاك من وجود اختالف في الأذواق والأ�شاليب، ول ينتج 

عن ذلك – على اأدنى الحتمالت – اأ�شرار ج�شيمة.

اأما المواقف التي ت�شتهدف اإلغاء المقابل – اأي اأن يتخذ الإن�شان في 

الق�شايا الجتماعية موقفًا متزمتًا وي�شّر على اأنه هو الموقف ال�شحيح 

وكل ما يخالفه فهو خاطئ – فهي مواقف غير �شحيحة ول �شائبة. 

اأما اإذا �شّلمنا ال�شباب م�شوؤولية ما، ووثقنا بال�شاب – الذي نرى فيه 

الكفاءة – وحّملناه م�شوؤولية تتوفر فيه موؤهالتها، نجده يقّدم لنا عماًل 

اأن�شج مع مزيد من الإبداع.

خ�شائ�ض ثالث

بال�سباب  ن��ث��ق  اأن  علينا  ل����ذا، 

بالن�سبة  حتى  فهم  عليهم،  ون��ع��ّول 

للتطور العلمي يمثلون مرحلة القدرة 

ب�سكل  توظيفها  يجب  التي  والطاقة 

اعتقادي- في ك�سب  اأ�سا�س -ح�سب 

والتقوى،  ال��روح��ي  وال��ن��ق��اء  العلم، 

وت��ن��م��ي��ة ال���ق���درة ال��ب��دن��ي��ة. وه���ذه 

اأي:  الثالث  الرئي�سة  الخ�سائ�س 

النف�س،  وتهذيب  العلم،  اكت�ساب 

ما  الريا�سة. هي خال�سة  وممار�سة 

اأعتقد اأّن على ال�سباب الهتمام به.

بما  العلم  باكت�ساب  فال�سباب مكلفون 

يت�سمنه من درا�سات وبحوث علمية؛ لأنه 

التقدم  نحو  للو�سول  العمل  علينا  يجب 

العلمي ال�سريع.
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م��ن  واح��������د  ك�����ل  اإّن 

ه���ذه ال��م��ج��الت ال��ث��الث��ة: 

وتهذيب  ال��ع��ل��م،  اك��ت�����س��اب 

يجب  وال��ري��ا���س��ة،  النف�س، 

�سّن  ف��ي  فيها  الجهود  ب��ذل 

ال�����س��ب��اب. ف��ال��ري��ا���س��ة في 

لها  لي�س  ال�سيخوخة  مرحلة 

في  ال��ري��ا���س��ة  ت��اأث��ي��ر  نف�س 

مرحلة ال�سباب.

في  النف�س  تهذيب  اأم��ا 

بينما  ال�سيخوخة فهو مهمة ع�سيرة،  طور 

هو في غاية ال�سهولة في �سّن ال�سباب.

الزينة اأمر فطري

الجمال  نحو  ال��ن��زوع  غريزة  اأن  كما 

فالإن�سان  فطريًا،  اأم���رًا  يعتبر  والزينة 

-وال�����س��اب خ��ا���س��ة- م��ج��ب��ول ع��ل��ى ح��بِّ 

عليه  اعترا�س  ل  وهذا  والزينة.  الجمال 

ولم يحّرمه الإ�سالم، واإّنما حّرم الإ�سالم 

الفتنة والف�ساد.

والزينة  ال��ج��م��ال  ي��ك��ون  ل  اأْن  يجب 

في  وال��رذي��ل��ة  ال��ف�����س��اد  لتف�سي  م��دع��اة 

التحلل  اإ�ساعة  اإل��ى  يقود  ول  المجتمع، 

نحو  الن��دف��اع  في  الغلو  وكذلك  الُخلقي. 

التجديد )المو�سة( في الثياب والمالب�س 

اأ�سبح  اإذا  الف�ساد.  اإ�ساعة  اإل��ى  ينتهي 

الجميل  وال��ظ��اه��ر  ب��ال��زي��ن��ة   اله��ت��م��ام 

والهّم  الأ�سا�س  الهاج�س  هو  ذلك  واأمثال 

النحطاط  عين  فهو  الحياة  في  الرئي�س 

والنحراف.

المظهر  ترتيب  ف��ي  اإ�سكال  ل  ولكن 

عن  بعيدًا  المنا�سب  بال�سكل  والملب�س 

مظاهر التبرج والمباهاة.

الحب لبناء الأ�شرة

اإن العالقات المتحللة من 

كل القيود بين الرجال والن�ساء 

ل��ه��ا اأث�����ر م���دم���ر ع��ل��ى ك��ي��ان 

قائم  الأ���س��رة  فبناء  الأ���س��رة؛ 

توّفر  واإذا  الحب،  على  اأ�سا�سًا 

هذا الحب -حب الجمال وحب 

الجن�س الآخر- في مو�سع اآخر 

ل تبقى ثمة دعامة قوية يرتكز 

عليها بناء الأ�سرة.

الجمال  ق�سية  الإ���س��الم  اأع��ار  لقد 

كثيرًا  اأ�سماعنا  اإلى  وتناهى  اأهميتها، 

وفي  الجمال(.  ويحب  جميل  اهلل  )اإن 

على  ي��وؤك��د  مف�سل  بحث  النكاح  ب��اب 

والمراأة  الرجل  وجوب اهتمام  كل من 

اإلى  يتبادر  وقد  الظاهري.  بو�سعهما 

اأذهان بع�س النا�س اأن الرجل يجب اأن 

لي�س كذلك  ولكن  الراأ�س.  �سعر  ر  يق�سّ

اإذ ي�ستحب لل�سباب اإطالق �سعر الراأ�س، 

وج����اء ف���ي ح��دي��ث ���س��ري��ف: »ال�����س��ع��ر 

الح�سن من كرامة اهلل فاأكرموه«. وُنقل 

اإناء  P كان ينظر في  اأن ر�سول اهلل 

فيه ماء -حيث لم تتوفر المرايا اآنذاك 

ليرى وجهه  الآن- وذلك  كما هي عليه 

اأن  هذا  من  وُي�ست�سّف  هندامه.  ويرتب 

اإلى  والميل  الظاهري  بالو�سع  العتناء 

القبيح  اأن  اإل  �سرعًا،  محّبذ  الجمال 

اأداة  اإل��ى  يتحول  اأن  هو  فيه  والم�سر 

حتى  والف�ساد،  والفتنة  التبّرج  لإ�ساعة 

�سبقت  -ك��م��ا  تن�سحب  اأ���س��راره��ا  اأن 

الإ�����س����ارة- ع��ل��ى الأ����س���رة والأج���ي���ال 

الالحقة.

ــب  تهذيـــــــــ اإن 

طور  ــي  ف ــس  النف�

مهمة  ــة  ال�صيخوخ

ــرة، بينما هو  ع�صي

ــة ال�صهولة  في غاي

ــن ال�صباب ــي �ص ف
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د ن�صف العقل التودُّ
ال�شيخ علي ذو علم

د ن�شف العقل«)11 . »التودُّ

هو  وم��ا  ح�شن  هو  ما  اإدراك  و�شيلة  العقل  ك��ان  اإذا 

العقل  كان  واإذا  والمف�شدة،  الم�شلحة  يحمل  وما  قبيح، 

الحياة  في  الإن�شاني  وال�ّشلوك  العمل  في  الدليل  هو 

ال�ّشعادة  تاأمين  ك��ان  واإذا  والجتماعية،  ال��ف��ردّي��ة 

اإطار  في  يح�شل  لالإن�شان  الّتكاملي  والم�شير  الدائمة 

الآخرين  �شداقة  كانت  والجتماعية،  الفردية  الحياة 

والتودد اإليهم والتعامل معهم باإح�شان ن�شف العقل. على 

اأ�شا�ض اأّن هذه الأمور توؤدي اإلى قوام الحياة الجتماعية 

للب�شر، واأي�شًا باعتبار اأّن العقل الإن�شاني، الذي هو م�شدر 

ال�شلوك العاقل يحكم ب�شرورة قيام الحياة الجتماعية 

الحقد  عن  والبتعاد  داقة،  وال�شّ المحّبة،  اأ�شا�ض  على 

ال�شعادة  ���ش��روط  ن�شف  بذلك  فيتحقق  وال��ك��راه��ّي��ة، 

التي  الجتماعية  الحياة  هو  الن�شف  هذا  والإ���ش��الح، 

يوؤدي عدمها اإلى اختالل الحياة الفردية.

المحبة اإلهّية

ولو نظرنا بعين توحيدية اإلهّية لوجدنا 

ال��ع��الق��ات  ف��ي  ��داق��ة  وال�����سّ المحبة  اأن 

 
ً
الجتماعية من الأ�سول التي تمتلك من�ساأ

عقليًا متعاليًا، ل بل يمكن اعتبارها عبادة 

على اأ�سا�س اأن جميع الب�سر هم عباد اهلل، 

بوّد  معهم  التعامل  يتم  الجهة  ه��ذه  وم��ن 

اإلهيًا  معنًى  الحالة  هذه  فتمتلك  واحترام 

المحب  العارف  الإن�سان  وهكذا  ومعنويًا، 

هلل تعالى، فاإّنه يحّب مخلوقاته.

ي��ت��ع��ار���س مع  اإن ه���ذا الأ���س��ل ل  ث��م 

مقابل  في  والمقاومة  العمل،  في  الق�ساوة 

ال��ك��ّف��ار وال��ّظ��ال��م��ي��ن واأع�����داء الإ���س��الم 

حكم  ه��ذا  اأّن  اأ���س��ا���س  على  وال��ب�����س��ري��ة، 
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اأن  ي��م��ك��ن  ول  ت��ع��ال��ى،  اهلل 

والمف�سد  ال��ظ��ال��م  ن���واج���ه 

ب��غ��ي��ر ال��ق�����س��اوة وال�����س��دة. 

ال��م��ح��ب��ة  اأ�����س����ل  اأن  ح���ت���ى 

في  عنه  ُيتغا�سى  ل  والراأفة 

ه���ذه ال��م��واج��ه��ة ال��ت��ي ي��راد 

والظلم،  الفتنة  اإزال��ة  منها 

ف��ب��م��ج��رد ارت����ف����اع ال��ف��ت��ن��ة 

والظلم لن يالقي اأ�سحابهما 

����س���وى م��ح��ب��ة ال��م�����س��ل��م��ي��ن 

وراأفتهم. وتبّين �سيرة خاتم 

اأّن��ه  و�سلوكه   Pالأنبياء

زمانه  اأه��ل  مع  يتعامل  ك��ان 

بالمحّبة، والّرحمة، والعطف 

الخارجين  اأول��ئ��ك  مع  حتى 

هو  ُخُلقه  فكان  نطاقه،  عن 

خلق اهلل تعالى حيث التعامل 

بالراأفة والمحبة.

اآف����������اق ال����ه����داي����ة 

والإيمان

في  المحبة  ت�ساهم هذه 

المنا�سبة  الأر���س��ّي��ة  تهيئة 

عن  والنهي  بالمعروف  الأم���ر  لمو�سوع 

فتح  من  بها  الموؤمنون  ويتمكن  المنكر. 

الآخ��ري��ن.  اأم��ام  والإي��م��ان  الهداية  اآف��اق 

طبعًا، هذه المحبة ل توؤدي اإلى النحراف 

العك�س  ع��ل��ى  ب���ل  ال���ح���ق،  م���واق���ف  ع���ن 

المباني  تاأ�سيل  ف��ي  ت�ساهم  ذل���ك،  م��ن 

العتقادية والقيم الإلهية وتعميقها.

اأف��راد  بين  والمودة  المحبة  ظل  وفي 

اإي��ج��اد  ف��ي  الم�ساهمة  يمكن  المجتمع 

ال���م���ح���ي���ط الج���ت���م���اع���ي 

ال�ّسروط  وتاأمين  المطلوب، 

الهادئة  للحياة  الأ���س��ا���س 

وال�����س��ال��ح��ة. ف��م��ن خ��الل 

ت��و���س��ي��ع ال��م��ح��ّب��ة وال��م��ودة 

وت��ع��م��ي��ق��ه��م��ا ن�����س��اه��م في 

الإن�ساف  على  المحافظة 

وال��ع��دال��ة، ون��ن��ّم��ي روح��ّي��ة 

المتبادلة  والّثقة  ال��ّت��ع��اون 

الخير  وينت�سر  الأف��راد  بين 

الح�سد،  فيزول  الأفراد  بين 

فات  ال�سّ وكل  الظن،  و�سوء 

نعم  القبيحة.  الأخ��الق��ّي��ة 

هذه المحبة هي التي ت�ساعد 

القلبية  العالقة  تر�سيخ  في 

وت�سفي  المجتمع  اأفراد  بين 

ع��ل��ي��ه ن���وع���ًا م���ن ال���وح���دة 

الإلهّية الحقيقّية.

ذخ������ي������رة ال����ف����رد 

والمجتمع

الموؤمنين اأمير  يعلِّمنا 

والمودة  المحبة  اأن   Q

للفرد  ذخيرة  اأف�سل  وه��ي  م��ب��ارٌك،  اأم��ٌر 

وهي  الأول����ى،  الخطوة  وه��ي  والمجتمع، 

يمكن  المحبة  خالل  ومن  العقل.  ن�سف 

الخير  فيه  ينت�سر  مجتمع  اإل��ى  الو�سول 

والآف���ات.  القبائح  ع��ن  بعيدًا  وال�سالح 

عادة  العدو  اإليه  يلجاأ  اأن  يمكن  ما  طبعًا 

المجتمع  ر�سد  اأم���ام  ال��وق��وف  �سبيل  ف��ي 

ربات اإلى  الإ�سالمي و�سمّوه هو توجيه ال�سّ

روح الموّدة والمحبة بين اأفراده.

  نهج البالغة، ال�سريف الر�سي، ج4، �س34، الحكمة 1.142 1)

الهوام�ض

ت�صاعد في  المحّبة 

تر�صـــــيخ العالقة 

بين  الــقــــــــلــبــيــة 

اأفـــراد المجتمـــع 

وت�صـــفــي عــليـه 

نوعــــًا من الوحدة 

الإلهيـــة الحقيقية
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�صيروا فانظروا )12/2
�شماحة ال�شيد ح�شن ن�شر اهلل )حفظه اهلل(

ْوِلي الأَْلَباِب} )يو�شف: 111(.  أُ ِهْم ِعْبَرٌة لِّ �شِ {َلَقْد َكاَن ِفي َق�شَ

هم  الذين  النا�ض  عن  الحديث  عند  ال�شابق  العدد  في  توقفنا 

موؤمنون بالحق، لكنهم نتيجة المحنة والبالء والتحّدي يتفّرقون 

ويفرزون اإلى اأ�شناف، وياأتي ال�شوؤال: لماذا ثبت من ثبت؟ ولماذا 

تخّلف من تخّلف؟ ما هي الأ�شباب التي تدعو هذا الإن�شان للتخلي 

عن طريق الحق؟

هذا ما �شنجيب عنه ونعالجه في هذه المقالة.

اإّن الأ�شباب التي تدعو الإن�شان اإلى التخلي عن طريق الحق 

تتلخ�ض بالآتي:
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اأوًل: خوف القتل والموت.

معه  يواجه  الحق،  مع  الإن�سان  يبقى 

مقت�سٌر  الأم��ر  اأن  طالما  النبي  مع  ويثبت 

والت�سييق  به  والت�سكيك  الحق  رف�س  على 

حد  اإلى  الأم��ر  و�سل  اإذا  اأما  اأتباعه.  على 

اأن الإن�سان َنْف�َسه اأو اأحد اأفراد عائلته �سار 

معّر�سًا للقتل في هذا الطريق فاإنه ي�سعف 

ويترّدد وُيعر�س عن ن�سرة الحق.

الذين  الكوفة  اأهل  وهذا ما ح�سل مع 

بايعوا الإمام الح�سينQ على الن�سرة 

عبيد  ه��ّدده��م  حينما  اأّن��ه��م  اإل  والطاعة 

�سيد  ن�سرة  من  وح��ّذره��م  زي��اد،  بن  اهلل 

الحرب  اأج���واء  واأ���س��اع   ،Qال�سهداء

�سفوفهم  ان��ه��ارت  ال��ك��وف��ة  ف��ي  النف�سية 

بن  م�سلمًا  يبايعوا  فلم  جموعهم  وتبّددت 

عقيل، وتركوه وحيدًا.

حتى ل نخ�شى الموت

في عالج هذه الم�سكلة ل 

بّد من اللتفات اإلى اأمرين: 

م�سير  الموت  اإن  الأول: 

ح��ت��م��ي ل��الإن�����س��ان، ح��ت��ى اأن 

اأح���ّب  خ��اط��ب  �سبحانه  اهلل 

�����َك  {اإِنَّ بقوله:  اإل��ي��ه،  الخلق 

الإن�صان  اأَجــل  اإّن 

تعالى  اهلل  بــيــد 

ــال النــ�ــصــحــاب  ف

يبّعد  الختباء  ول 

ــان ــص ــ� اأجــــل الإن

30( فعالَم  يُِّتوَن} )الزمر:  َواإِنَُّهم مَّ َميٌِّت 

الخوف؟! 

اهلل  بيد  الإن�����س��ان  اأَج���ل  اأّن  ال��ث��ان��ي: 

اْلأَن��ُف�����َس  ��ى  َي��َت��َوفَّ  
ُ
{اهلل وتعالى  �سبحانه 

ِحيَن َمْوِتَها} )الزمر: 42( فال الن�سحاب 

يبّعد  ال��ج��ه��اد  م��ي��ادي��ن  م��ن  ول الخ��ت��ب��اء 

اأج��ل الإن�����س��ان وي���دراأ عنه ال��م��وت {َف�����اإَِذا 

َج���اء اأََج��ُل��ُه��ْم َل َي�����ْس��َت��اأِْخ��ُروَن ���َس��اَع��ًة َوَل 

34(. وكذلك  َي�����ْس��َت��ْق��ِدُم��وَن} )الأع���راف: 

القعود فاإنه ل يحمي الإن�سان ول يدفع عنه 

َلْو  َوَقَعُدواْ  َقاُلواْ لإِْخَواِنِهْم  {الَِّذيَن  اأجله 

 .)168 عمران:  )اآل  ُقِتُلوا}  َم��ا  اأََط��اُع��وَن��ا 

ب��اأه��ال��ي  ي�سمتون  ال��ذي��ن  ال��ن��ا���س  ه����وؤلء 

ال�سهداء ويعاتبونهم على اإر�سالهم اأبناءهم 

اهلل يجيبهم  النا�س  ه��وؤلء  الجهاد،  اإل��ى 

اأَنُف�ِسُكُم  َع��ْن  َف�����اْدَروؤُوا  {ُق���ْل 

اِدِقيَن}  �سَ ُكنُتْم  ن  اإِ اْل��َم��ْوَت 

فهل ت�ستطيعون ذلك؟ فالأجل 

داف��ع ل��ه  لي�س  ي��اأت��ي  حينما 

���ْو ُك��ن��ُت��ْم ِف��ي ُب��ُي��وِت��ُك��ْم  {ُق���ل لَّ

���ِذي���َن ُك���ِت���َب َع��لَ��ْي��ِه��ُم  َل���َب���َرَز الَّ

��اِج��ِع��ِه��ْم} اْل���َق���ْت���ُل اإَِل�����ى َم�����سَ

)اآل عمران: 154(، بل يمكن 
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هذه  اإل��ى  بالنظر  يعالج  الأم���ر  وه��ذا 

اأن  ت�ستحق  ول  وزائلة،  فانية،  واأنها  الدنيا 

ي�سحي الإن�سان بدينه واإيمانه وكرامته من 

اأجلها، واأنها خّداعة متقّلبة ل ي�ستقر فيها 

انقلب  غني  من  فكم  حاله،  على  الإن�سان 

فقيرًا وكم من �سليم اأ�سبح مري�سًا وكم من 

عزيٍز اأ�سبح ذلياًل... فعن الإمام الح�سين

خلق  ال���ذي  هلل  »الحمد  ق���ال:  اأن���ه   Q

مت�سّرفة  وزوال،  فناء  دار  فجعلها  الدنيا 

باأهلها حاًل بعد حال، فالمغرور من غّرته 

وال�سقّي من فتنته، فال تغّرنكم هذه الدنيا، 

وتخّيب  اإليها  ركن  من  رج��اء  تقطع  فاإّنها 

.
)1(

طمع من طمع فيها«

بالدنيا  التعلُّق  عدم  عن  نتحّدث  وعندما 

نعني بذلك تقديم الحّق في الم�سائل كلها، ولو 

اأقرب الأ�سياء واأحّبها  كلَّفنا ذلك التخلي عن 

هذه  في  ما  بكل  للت�سحية  وال�ستعداد  اإلينا، 

الدنيا في �سبيل اهلل ومن اأجل ن�سرة الحق.

القول اأكثر من ذلك: اإّن اّلذين يتزلزلون 

على  الباطل  ين�سرون  وق��د  وين�سحبون 

الحق ليدفعوا عن اأنف�سهم الأجل يموتون 

في وقٍت قريب كما ح�سل مع كثيٍر مّمن 

 Qالح�سين الإم����ام  لقتل  خ��رج��وا 

فهل  قليلة.  ���س��ن��واٍت  بعد  ُق��ت��ل��وا  ف��اإن��ه��م 

ودنياه  دينه  الإن�سان  يخ�سر  اأن  ي�ستحق 

واآخرته من اأجل اأن يعي�س ب�سع �سنين؟!

ثانيًا: الخوف على المال اأو الدار

اإّن  ب��ل  رزق����ًا،  يقطع  ل  ال��ج��ه��اد  اإّن   

وال�سطفاف  الحق  ن�سرة  وعدم  التخاذل 

الأرزاق  يقطع  الذي  هو  الباطل  جبهة  في 

وكمثال  البركات.  وي�سلب  البيوت  ويهّدم 

الأّمة عن ن�سرة  تخّلت  على ذلك، عندما 

ال�سهيوني  الكيان  قام  والقد�س  فل�سطين 

والأع��را���س  المقّد�سات  بهتك  الغا�سب 

وا�ستولى على الخيرات والبركات. كل ذلك 

ون�سرة  الجهاد  ع��ن  التخّلي  نتيجة  ك��ان 

النا�س  واج��ه  فقد  لبنان  في  واأم��ا  الحق. 

هذا العدو وجاهدوه، فكان النت�سار اّلذي 

ورفع  والخيرات  والأم��وال  الأعرا�س  حفظ 

روؤو�سنا عاليًة �سامخة.

ثالثًا: التعّلق بالدنيا

اإّن ركون الّنا�س اإلى الّدنيا والتعلق بها 

يبّعد عن الجهاد واإعزاز الحق.
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طريق  معرفة  راب��ع��ًا: 

الحق

ل �سّك اأن العلم والمعرفة 

في  ث��اب��ت��ًا  الإن�����س��ان  يجعالن 

ط��ري��ق ال��ح��ق، م���الزم���ًا ل��ه. 

اهلل  اأن  يعلم  ال��ذي  فالإن�سان 

وثبت  �سبر  اإذا  ل��ه،  اأع��ّد  قد 

مع الحق، ما ل عيٌن راأت ول 

على  خطر  ول  �سمعت  اأذٌن 

بالمقامات  ووعده  ب�سر،  قلب 

الكريمة، فاإنه ل يتخّلى عن ذلك من اأجل 

باأن  العلم  وك��ذا  وفانية.  زائلة  قليلة  اأي��ام 

يفيد  لن  والتخاذل  والتخلُّف  الن�سحاب 

الإن�سان �سيئًا، بل �سيزيده خذلنًا وخ�سارًة 

و�سياعًا فهو لن ي�سلك هذا الطريق.

خام�شًا: الثواب الإلهي

من العوامل التي ت�ساعد الإن�سان على 

الثبات ومرافقة الحق هو اأنه كلما ازدادت 

التهديدات وال�سعوبات كلما ازداد الأجر 

والثواب عند اهلل �سبحانه. فالأجر الجزيل 

اإمامنا  اإليها  و�سل  التي  الرفيعة  والدرجة 

ت�سحياته  بف�سل  ك��ان��ا   Qالح�سين

و�سبره وجهاده في �سبيل اهلل تعالى.

الثبات  ي��اأت��ي  ي  التحدِّ م�ستوى  فعلى 

وع���ل���ى م�����س��ت��وى ال���ث���ب���ات ي���ك���ون الأج����ر 

اهلل  م��ن  والمكانة  وال��درج��ة 

���َل  ���س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى {َف�������سَّ

ِب��اأَْم��َواِل��ِه��ْم  اْلُمَجاِهِديَن   
ُ
اهلل

��ِه��ْم َع��لَ��ى اْل��َق��اِع��ِدي��َن  َواأَن��ُف�����سِ

َدَرَجًة َوُكالًّ َوَعَد اهللُ اْلُح�ْسَنى 

َل اهللُ اْلُمَجاِهِديَن َعلَى  َوَف�سَّ

اْل��َق��اِع��ِدي��َن اأَْج�����ًرا َع��ِظ��ي��م��اً} 

)الن�ساء: 95(.

اإلى  اللتجاء  �شاد�شًا: 

اهلل �شبحانه وتعالى

فاللتجاء اإلى اهلل يكون اأمام التحّديات 

به،  والعت�سام  عليه  والتوّكل  والأخ��ط��ار 

فاإّنه تعالى يثّبت عباده ال�سالحين في مثل 

ففي  يخذلهم.  ول  ال�سعبة  المواقف  تلك 

ة طالوت وجالوت، عندما برز طالوت  ق�سّ

قّلة  هم  الذين   - والموؤمنون  داوود  ومعه 

قالوا:{َربََّنا   - وجنوده  لجالوت  بالن�سبة 

ْرَنا  ْبًرا َوَثبِّْت اأَْقَداَمَنا َوان�سُ اأَْفِرْغ َعلَْيَنا �سَ

َعلَى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن})البقرة:250(.

وه���ذا الل��ت��ج��اء ه��و دي���دن الأن��ب��ي��اء 

������ن  يِّ
R وال��م��وؤم��ن��ي��ن م��ع��ه��م {َوَك������اأَ

���وَن َك��ِث��ي��ٌر َفَما  ���يُّ ��ِب��يٍّ َق��اَت��َل َم��َع��ُه ِربِّ ��ن نَّ مِّ

���اَب���ُه���ْم ِف���ي ���َس��ِب��ي��ِل اهلِل  َوَه����ُن����واْ ِل��َم��ا اأَ����سَ

ُيِحبُّ  َواهلُل  ا�ْسَتَكاُنواْ  َوَم��ا  �َسُعُفواْ  َوَم��ا 

.)146 ع���م���ران:  )اآل  ���اِب���ِري���َن}  ال�������سَّ

ــى مــ�ــصــتــوى  ــل ع

ي ياأتي الثبات  التحدِّ

م�صتوى  ــى  ــل وع

الــثــبــات يــكــون 

ــة  ــدرج ــــر وال الأج

�صبحانه اهلل  مــن 
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�شابعًا: التاأ�ّشي بالموؤمنين

فمن خالل مراجعة التاريخ وما جرى 

والموؤمنين   R ال�سابقين  الأنبياء  على 

بهم من حروب وغزوات وتحديات ومعرفة 

م���دى ���س��ب��ره��م وث��ب��ات��ه��م، وات���ب���اع ذل��ك 

تواجهنا  ال��ت��ي  الأح����داث  على  وتطبيقه 

ِف��ي  َل���ُك���ْم  َك�����اَن  {َل���َق���ْد  ال��ت��اأ���س��ي  يح�سل 

َيْرُجو  َك��اَن  لَِّمن  َح�َسَنٌة  اأُ���ْس��َوٌة  اهلِل  َر�ُسوِل 

َك��ِث��ي��راً}  َوَذَك�����َر اهللَ  اْلآِخ�����َر  َواْل���َي���ْوَم  اهللَ 

)الأحزاب: 21(.

نحن اإذا عرفنا ما جرى مع الموؤمنين 

من  حولنا  يجري  ما  كل  اأّن  ن��درك  قبلنا 

التهويل والتهديد لي�س ب�سيء اأمام ما جرى 

عليهم. ففي الحديث عن الإمام ال�سادق

Q اأنه قال: »قد كان قبلكم قوم ُيقتلون 

وت�سيق  بالمنا�سير  وُين�سرون  وُيحرقون 

ا هم  عليهم الأر�س برحبها فما يردُّهم عمَّ

عليه �سيء مما هم فيه من غير ِتَرٍة وتروا 

نقموا  ما  بل  اأذى،  ول  بهم  ذلك  فعل  من 

اأن يوؤمنوا باهلل العزيز الحميد،  اإل  منهم 

على  وا�سبروا  درجاتهم،  ربكم  فا�ساألوا 

.
)2(

نوائب دهركم تدركوا �سعيهم«

الآخري���ن  جه���اد  ن���رى  فحينم���ا 

علين���ا  ته���ون  و�سبره���م  وت�سحياته���م 

م�سائبن���ا ويق���ل خطره���ا عندن���ا، فع���ن 

ر�س���ول اهلل P اأن���ه ق���ال: »م���ن اأ�سيب 

 فاإنها اأعظم 
َّ
بم�سيبة فليذكر م�سيبته في

م�سائ���ب  اأعظ���م  وم���ن   .
)3(

الم�سائ���ب«

بالح�سي���ن  م�سيبت���ه   P اهلل  ر�س���ول 

Q، فالإم���ام الح�سي���نQ �سب���ر 

وتحّمل خذلن النا�س وتخلفهم عنه حتى 

الذي���ن بايع���وه خذل���وه ون�س���روا اأعداءه 

و�سارك���وا ف���ي منع���ه وعيال���ه م���ن �سرب 

الم���اء... كل ذل���ك حدث خ���الل �ساعات 

قليلة والإمامQ يدعوهم ول ي�سمعون 

له اأو ي�ستجيب���ون لندائه ال�سريف... فكم 

ُيح���دث ذل���ك األمًا ومرارًة ل���دى ابن بنت 

ر�سول اهلل P؟

هذا هو اأمامنا الذي نتعلم منه درو�س 

وها  ال��وف��ي��ة.  والبيعة  وال�����س��دق  ال��ث��ب��ات 

فنتعلم  فيها  نجل�س  التي  المدر�سة  ه��ي 

هذا  بمواجهة  لنقوم  ونبكي،  ونتعاطف 

وباإلقاء  بالجنون  متهمة  قّلة  ونحن  العدو 

بف�سٍل من  عليه  وننت�سر  بالتهلكة  النف�س 

اهلل �سبحانه وتعالى.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

بحار الأنوار، المجل�سي، ج 45، �س 1.6 1)

ميزان الحكمة، الري�سهري، ج 1، �س 1.303 2)

 م. ن.1 3)

الهوام�ض
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 اأحب عباد اهلل )13:

والرجاء الخوف  بين  عبٌد 

اآية اهلل ال�شيخ

 حممد تقي م�شباح اليزدي

م��ا ه��و م��ك��ان ال��خ��وف، ال��رج��اء، ال��ح��زن وال��ف��رح في 

والحالت  الخ�شائ�ض  هذه  من  واأيٌّ  الإ�شالمية؟  التعاليم 

النف�شية مطلوب وح�شن واأيها غير مطلوب وغير ح�شن؟

اليزدي،  م�شباح  ال�شيخ  العالمة  محا�شرة  تتمة  هذه 

والتي تبّين اأن الفرح والحزن والخوف مطلوبة في الإ�شالم 

ولكن لي�ض ب�شكل مطلق.
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مدح الحزن والخوف من اهلل

بعد اأن قال اأمير الموؤمنين Q اإن 

اأعانه  عبدًا  تعالى  اهلل  اإل��ى  العباد  اأح��ب 

العبد  هذا  قالQاإّن  نف�سه،  على  اهلل 

هو َمن جعل الحزن �سعارًا له. ولكن حزنه 

التي  والدرجات  المقامات  على  هو  وهّمه 

الفر�س  وعلى  اإليها،  الو�سول  ي�ستطع  لم 

اأن ي�ستفيد منها ب�سكل  التي كان ي�ستطيع 

اأح�سن واأف�سل ولكّنه لم يفعل.

اأي�سًا، بالخوف من  وهو عبٌد تجلبب، 

اهلل وجعله لبا�سه الأ�سا�سي، فهو في خوف 

مع�سية  اأو  ذنٌب  عنه  ي�سدر  اأن  من  دائم 

ا�سمه  محو  في  بذلك  ويت�سبب  �سكر  عدم 

والمحبوبين  المخل�سين  العباد  بين  من 

عند اهلل.

عند  الحزن  حالة  تحدث  متى  ولكن 

الإن�سان؟

من  ت�سلب  عندما  »ال��ح��زن«  ي��ح��دث 

الإن�سان نعمة اأو تطراأ عليه خ�سارة، اأو اإذا 

اأو  �سيئة،  اآث��اره  وكانت  �سيئًا  عماًل  ارتكب 

اأو  ت�سبب في ف�سيحته  �سيئًا  قوًل  قال  اإذا 

خزيه، اأو اإذا خ�سر بع�س الفر�س اأو �سلبت 

الإن�سان  عند  يحدث  ذلك  كل  نعمة.  منه 

حالة من الحزن والهم.

اأم���ا »ال���خ���وف« ف��اإن��ه ي��ك��ون م��ن اأم��ر 

�سيحدث في الم�ستقبل. والواقع، اأن الحزن 

مت�سابهتان،  نف�سّيتان  حالتان  وال��خ��وف 

ولكن متعّلقهما الزمني متفاوت، اأحدهما 

مرتبط بالما�سي والآخر مرتبط بالالحق 

والم�ستقبل.

ف��ي  وال����ح����زن  ال����خ����وف  اإّن 

ح����د ذات���ه���م���ا، وب���ق���ط���ع ال��ن��ظ��ر 

ول  م��ط��ل��وب��ان  ل  متعّلقهما،  ع��ن 

هاتان  وردت  وعندما  م��ذم��وم��ان. 

 Q الأم��ي��ر  ك��الم  ف��ي  فتان  ال�سّ

المطلوبة  الخ�سائ�س  من  اأنهما  وذك��ر 

فذلك  ال�سالحين،  العباد  �سفات  ومن 

واأخ��روي.  معنوي  اأمر  متعّلقهما  لأن 

فالحزن من اأجل الأمور الأخروية 

وال��خ��وف م��ن اهلل وال��ع��ذاب اأم��ر 

الهّمة  يعطي  لأّن���ه  وذل��ك  م��رغ��وب، 

وال��ع��زي��م��ة ل��الإن�����س��ان ف���ي ال��ع��ب��ادات 

المحرمات،  عن  وال���ورع  اهلل  واإط��اع��ة 

على  الإن�سان  ي�ساعد  النتيجة  وف��ي 

اأف�سل  ب�سكل  ب��واج��ب��ات��ه  ال��ق��ي��ام 

ال�سعادة  ط��ري��ق   ن��ح��و  ل��الت��ج��اه 

وح�سن العاقبة.

اهلل  من  والخوف  الحزن 

في الآيات والروايات

ورد مو�سوع الخوف من اهلل في 

العديد من الآيات والروايات، ففي 

القراآن الكريم قال تعالى:

��ُك��ُم الأَْر������سَ ِمن  {َوَل��ُن�����ْس��ِك��َن��نَّ

َمَقاِمي  َخ��اَف  ِلَمْن  َذِل��َك  َب��ْع��ِدِه��ْم 

َوَخ�����اَف َوِع���ي���د} )اإب��راه��ي��م: 14(. 

اعتبر  الآي����ات  بع�س  ف��ي  ك��ذل��ك 

العلماء  �سفات  م��ن  ال��خ��وف 

28 من �سورة  كما في الية 

فاطر {اإِنََّما َيْخ�َسى اهللَ 

ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماء}.
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اأم���ا ال���رواي���ات ال��ت��ي ت��م��دح ال��خ��وف 

والحزن وتوؤكد على اأهميتهما فقد ورد:

اأبو  اإ�سحاق بن عمار قال: قال  1� عن 
َخ��ِف اهلل  اإ���س��ح��اق  »ي��ا   :Q عبد اهلل 

يراك،  فاإنه  تراه  ل  كنت  واإن  تراه،  كاأنك 

فاإن كنت ترى اأنه ل يراك فقد كفرت، واإن 

كنت تعلم اأنه يراك ثم برزت له بالمع�سية، 

.
)1(

فقد جعلته من اأهون الناظرين عليك«

2� عن محمد بن يحيى، عن اأحمد بن 
محمد بن عي�سى، عن الح�سن بن محبوب، 

اأبا عبد  واقد قال: �سمعت  الهيثم بن  عن 

اأخاف  اهلل  خاف  »من  يقول:   Q اهلل 

َي��َخ��ِف اهلل  اهلل منه ك��ّل ���س��يء، وم��ن ل��م 

.
)2(

اأخافه اهلل من كّل �سيء«

3� قال ال�سادق Q قراأت في كتاب 
جّدي علي بن اأبي طالب Q: »الموؤمن 

.
)3(

يق�سي ليله ونهاره بالحزن«

فل�شفة مدح الحزن والخوف

ا�ستنادًا اإلى راأي علماء النف�س، يعتبر 

الخوف نوعًا من اأنواع الأمرا�س. الأطباء 

الكثير  الرئي�س في  ال�سبب  اأن  اأي�سًا يرون 

الخوف. ففي  الج�سدية هو  الأمرا�س  من 

وفي  وال��ت��رب��وي��ة  النف�سية  العلوم  ب��ح��وث 

الثقافة العاّمة للمجتمعات الب�سرية كُثرت 

بوجه  والحيوية  الن�ساط  لإيجاد  الم�ساعي 

القلق، وال�سطراب، والخوف الذي يعتبر 

النف�سية  للّراحة  المت�سدية  الحالت  من 

والحفالت  المهرجانات  ب��اإق��ام��ة  وذل��ك 

المفرحة.

واأ���س��ا���س  م��ه��م  ����س���وؤال  ي��ط��رح  والآن 

اهلل  خـــــاف  مــــن 

منه  اهلل  ــــاف  اأخ

ومن  �صيء،  كــّل 

اأخافه  َيَخِف اهلل  لم 

�صيء كّل  من  اهلل 
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الحالت  بمدح  الإ�سالم  قام  لماذا  وه��و: 

وال��ه��ّم  كالحزن  الب�سر  عند  المذمومة 

وال���خ���وف وح����ّث اأت��ب��اع��ه ع��ل��ى ال��و���س��ول 

والرت������ق������اء اإل�������ى ه���ذه 

ال����ح����الت؟ ول����م ي��ك��ت��ِف 

ال��ف��رح  وذم  ب���ل  ب���ذل���ك، 

وال���������س����رور ح���ي���ث ق���ال 

اهللَ  {اإِنَّ  ���س��ب��ح��ان��ه: 

اْل���َف���ِرِح���ي���َن}  ُي����ِح����بُّ  َل 

)الق�س�س: 76(.

الإ���س��الم  و�سايا  لعّل 

ال��م��ت��ك��ّررة ل��ل��و���س��ول اإل��ى 

حالت الحزن والهّم، تثير 

يتعّرفوا  ل��م  ال��ذي��ن  عند 

اإلى المفاهيم الإ�سالمية، 

ال�����س��وؤال ال��ت��ال��ي: ل��م��اذا 

ي��ن�����س الإ�����س����الم ال���ذي 

دي��ن  ب��اأّن��ه  نف�سه  ي��ع��ّرف 

ال�����ف�����ط�����رة ع����ل����ى ه����ذه 

المرغوبة؟  وغ��ي��ر  ال��م��ذم��وم��ة  ال�سفات 

حك  ال�سّ الإ�سالمية  التعاليم  تنبذ  لماذا 

وفي  وال�سرور  للفرح  انعكا�سًا  يعتبر  الذي 

ُيعّد  وال���ذي  ال��ب��ك��اء  على  ي��ح��ّث  المقابل 

انعكا�سًا وتعبيرًا عن الخوف والقلق؟

في الجواب عن هذه ال�سبهة نقول: اإّن 

الدّين الإ�سالمي هو دين كامل وجامع قد 

وجوانب  الوجودّية  الأبعاد  كل  وعمَّ  �سمل 

الحياة لدينا. وبناًء على تعاليم هذا الدّين 

الج�سمانية،  ال��ق��وى  م��ن  اأّي���ًا  ب���اأّن  نعتقد 

الذهنّية، النف�سّية، المعرفّية، اأو ال�سهوات 

ُتخلق  لم  الإن�سان  عند  والحالت 

�سرر.  فيها  ولي�س  ل��غ��وًا  ول  عبثًا 

ه���ذه الأم����ور ف��ط��رّي��ة وغ��ري��زّي��ة. 

ب�سكل  ا�سُتعملت  واإذا 

�سحيح تكون �سببًا لتكامل 

رر الناتج  الإن�سان. واأما ال�سّ

هو  ف�سببه  ال��ق��وى  ه���ذه  م��ن 

القوى  هذه  ا�ستعمال  عدم 

بال�ّسكل ال�سحيح.

ح���الت  اإّن  ل�����ذا، 

���رور، ال���ح���زن،  ك���ال�������سّ

ال�سطراب  وحتى  الخوف 

مفيدة  ت��ك��ون  اأن  ت�ستطيع 

ل��ل��ح��ي��اة ال��دن��ي��وي��ة ل��دى 

الإن�������س���ان ك��م��ا واأن���ه���ا 

ت���وؤّث���ر  اأن  ت�����س��ت��ط��ي��ع 

ف���ي م�����س��ي��ر ال��ك��م��ال 

وال�ّسعادة الأخروية.

وعلى  ع��ل��ي��ه،  ب��ن��اًء 

الإ�سالم،  في  اأ�سا�سية  قاعدة  اأ�سا�س 

بع�س  بحكمته  تعالى  اهلل  اأودع 

ال���ق���وى وال����ح����الت وال�����س��ه��وات 

الإن�����س��ان بحيث  ف��ي  وال��غ��رائ��ز 

تكون مفيدة عندما يقوم الإن�سان 

باإ�سباع هذه الحاجات بل قد يكون 

ذلك واجبًا اأحيانًا.

اإذًا ل ن�ستطيع اأن نعتبر اأّيًا 

و���س��ررًا؛  مح�سًا  لغوًا  منها 

ب��الأف��ع��ال  ال��ق��ي��ام  لأّن 

ال��ّل��غ��وي��ة وال��ع��ب��ث��ي��ة ل 

على اأ�صا�س قاعدة 

في  ــة  ــي ــص ــا� ــص اأ�

اهلل  اأودع  الإ�صالم 

تعالــى بحكمتــــه 

الـقــــوى  بعـــ�س 

والــ�ــصــهـــــوات 

في  ـــز  ـــرائ ـــغ وال

بحيث  ــان  ــص ــ� الإن

تـــكـــون مــفــيــدة
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يتنا�سب مع حكمة اهلل جّل وعال.

بع�ض فوائد الخوف من اهلل

علماء  اتجاهات  تنوع  من  الرغم  على 

النف�س المادية فقد ذكر اآثار وفوائد عديدة 

وال��رواي��ات  الآي����ات  ف��ي  اهلل  م��ن  للخوف 

ون�سير اإلى مثالين منها:

1� الأمان والطمئنان في الجّنة
اأح���د اآث���ار وث��م��رات ال��خ��وف م��ن اهلل 

مع  اهلل  بجّنة  الفوز  هو  الطغيان  وخ�سية 

الذي احترم  والإطمئنان فيها. لأن  الأمان 

الدنيا،  ف��ي  اأحكامه  وح���دود  اهلل  قوانين 

وبناًء على عواقب مخالفة الأحكام الإلهية 

�سلك طريق الّطاعة واتباع المعبود، كانت 

على  والح�سول  الأبدية  ال�سعادة  خاتمته 

الجّنة وال�ّسعور بالأمان والطمئنان فيها.

��ا َمْن َخاَف َمَقاَم  مَّ
قال اهلل تعالى {َواأَ

َربِِّه َوَنَهى النَّْف�َس َعِن اْلَهَوى*َفاإِنَّ اْلَجنََّة 

اأ�سول الكافي، الكليني، ج 2، �س 1.68 1)

م. ن.1 2)

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 72، �س 1.71 3)

م. ن، ج77، �س1.81 4)

الهوام�ض

ِهَي اْلَماأَْوى} )النازعات: 40 � 41(. كذلك 

قال ر�سول اهلل P في جملة من و�ساياه 

لأبي ذر الغفاري )ر�س(: »يقول اهلل تعالى: 

اإذا  واأمانين،  خوفين  لعبدي  اأوف��ر  ل  اإّن��ي 

كان في اأمان مّني في هذه الحياة، �ساأخيفه 

في الحياة الأخرى. اإذا كان خائفًا مّني في 

.
)4(

هذه الحياة، �ساأجعله اآمنًا يوم القيامة« 

2� غفران الذنوب
اإّن الإن�سان يكون في حالة من حالتين 

في مواجهة الذنوب والمعا�سي.

اأ � ل يخاف من نتيجة الذنب وعاقبته عند 

تلك  م��ل��ّذات  م��ن  وي��ت��زّود  المع�سية، 

نف�سي.  واطمئنان  اأمان  بكل  المع�سية 

الهاوية  اإلى  الإن�سان  تجّر  الحالة  هذه 

والعقاب الإلهي.

م��ن اهلل  خ��ائ��ف��ًا  الإن�����س��ان  ي��ك��ون  اأن   � ب 

عاقبته،  م��ن  وف��زع��ًا  المع�سية  عند 

الموت.  للتوبة قبل  يوّفق  اأن ل  ويخاف 

ارتكاب  عند  وال��خ��وف  الخ�سية  ه��ذه 

وفي  المع�سية  ل��ّذة  تخفف  المع�سية 

النهاية توجب التوبة وغفران الّذنوب. 

ورد عن ر�سول اهلل P في قوله لأبي 

ذّر: ُتعر�س معا�سي العبد الموؤمن يوم 

الّدنيا  في  باأّني  فيقول  عليه،  القيامة 

في  اأف��ع��ال��ي،  نتيجة  م��ن  خ��ائ��ف��ًا  كنت 

النتيجة تغفر ذنوبه.
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 ال�صيد القائد �صـاّبـًا

 نعمٌةداوؤها الفخر

 هواج�س تبني ال�صباب

 اأولوياتي.. من ي�صنعها؟

 ال�صباب... طاقات تحتاج اإلى رّبان
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لطالما اهتم ال�شيد القائد بال�شباب وهمومهم، وخ�ش�ض لهم 

اأهمية هذه المرحلة ودورها في حياة  الكثير من كلماته عن 

في  المرحلة  هذه  �شاهمت  فكيف  الأمة.  حياة  وفي  الإن�شان، 

حياته، وكيف كان عهده بال�شباب؟ في مقابلة نادرة تناقلتها 

و�شائل الإعالم، ننقلها للقارئ العزيز.

تنتابكم  ال��ت��ي  الم�شاعر  ه��ي  م��ا 

عند روؤيتكم لل�شباب؟ وما اأول مو�شوع 

تودون اأن تحدثوهم به؟

كاأني  اأ�سعر  ال�سباب  بين  اأك���ون  حينما 

و�سفاء  نقاء  يلفني  ال�سباح،  ن�سيم  اأ�ستن�سق 

اإل���ى ذه��ن��ي عند  ي��ت��ب��ادر  وط����راوة. واأول م��ا 

النجم  ال�سباب  يعرف  ه��ل  ���س��وؤال:  روؤيتهم 

المتاألق على جبين كل واحد منهم؟  ال�ساطع 

هم  فهل  ال��ن��ج��م،  ه��ذا  وج���ود  اأ�ست�سعر  اأن���ا 

ي�ست�سعرون وجوده اأي�سًا؟ ال�سباب نجم �ساطع 

ال�سباب  اأن  اأعتقد  الطالع.  بح�سن  ومقرون 

اإذا التفتوا اإلى هذا الجوهر النفي�س الموجود 

لديهم، �سيح�سنون ال�ستفادة منه بعون اهلل.

كيف اأم�شيتم فترة �شبابكم؟

�سابًا  عاي�ستها  التي  الظروف  تكن  لم 

كانت  ال�سباب  فبيئة  الآن؛  عليه  هي  كما 

تفتقر اإلى الجاذبّية، لي�س بالن�سبة لي وقد 

واإنما  الدينية  للعلوم  طالبًا  حينها  كنت 

تتوّفر  لم  الذين  ال�سباب  لجميع  بالن�سبة 

األم�س  كنت  ولطاقاتهم.  لهم  رع��اي��ة  اأي��ة 

ال�صيد القائد 

ًا
ّ
�صـابـ

الجامعية  الأجواء  في  نف�سها  المعاناة  تلك 

مع  ح�سنة  عالقات  لي  كانت  حيث  اأي�سًا، 

طالب الجامعات ا�ستمرت �سنوات طويلة.

ت�سعًا  الثورة  انت�سار  حين  عمري  كان 

-حينذاك-  اأ�سعر  وكنت  �سنة.  وثالثين 

ال�سباب  دفع  �ساأنه  من  ما  فعل  النظام  اأن 

نحو التحلُّل؛ لي�س الأخالقي فح�سب، واإنما 

وفقدان  اأي�سًا  الفردية  ال�سخ�سية  ذوب��ان 

الهوية الذاتية.

الجتماعية  الطبقات  كافة  كانت  لقد 

جهل  حالة  تعي�س  ال�سباب،  طبقة  فيها  بما 

مطبق ب�سوؤون ال�سيا�سة، وكان اأكثر ما ي�سغل 

اأذهان النا�س متطلبات الحياة اليومية.

واأج��واء  جدًا  �سيئة  الأو�ساع  كانت  لقد 

ال�سباب  قلوب  اأن  اإل  لها.  ُيرثى  ال�سباب 

وم�ساعرهم كانت على نحو اآخر، لأّن ال�ساب 

بطبعه يميل لالأمل والن�ساط والتفاعل. واأنا 

�سخ�سيًا ع�ست فترة �سباب زاخرة بالن�ساط 

والحيوية وذلك ب�سبب ما كنت اأمار�سه من 

ن�ساطات اأدبية وفنية وما �ساكلها.

لقاء مع �شماحة ال�شيد القائد الخامنئي{
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و�ُسجنت  اعتقلت  �س(  )ه�.   1342 عام 

مرتين. وتعلمون كيف اأن العتقال وال�سجن 

وال�ستجواب تثير م�ساعر الإن�سان. وحينما 

يخرج من ال�سجن وي�ساهد جموع الجماهير 

ال�سائرة في هذا الّتجاه وهي تلقى الت�سديد 

اهلل  )ر�سوان  كالإمام  زعيم  من  والتوجيه 

ال�سبب  عليه( يزداد حيوية ون�ساطًا. وهذا 

يجعل حياة اأمثالي ممن عا�س وفّكر في مثل 

والتفاعل،  بالن�ساط  مترعة  الظروف  تلك 

اإل اأن الجميع لم يكونوا على هذا النحو.

ل زلت في مرحلة ال�شباب

بع�سهم  مع  يلتقون  حينما  ال�سباب  اإن 

بع�سًا ي�ستطيبون كل �سيء ب�سبب ما يكتنف 

طباعهم من بهجة ومرح.

اأن��ق��ط��ع ع��ن مرحلة  واأن����ا ح��ال��ي��ًا ل��م 

ذاتي  في  اأح�س  زلت  ما  فاأنا  كلّيًا؛  ال�سباب 

لنف�سي  اأ�سمح  ولم  ال�سباب،  روح  من  �سيئًا 

– ولن اأ�سمح لها بالنحدار  – والحمد هلل 
والوقوع في مخالب م�ساعر ال�سيخوخة. اأما 

ال�سيخوخة،  يد  اإلى  اأنف�سهم  اأ�سلموا  الذين 

فال يلتذون قطعًا بما يلتذ به ال�سباب في كل 

�سوؤون الحياة.

ال��ه��م��وم  اأج�����واء  اإن  ال��ق��ول  اأري����د  ول 

تلك  في  �سائدة  كانت  التي  هي  والأح���زان 

ُكّنا  وال�سياع.  الغفلة  اأج���واء  ب��ل  الفترة، 

نرّكز اهتمامنا على اإخراج ال�سباب -جهد 

الثقافي«  »ال��ن��ف��وذ  دائ���رة  م��ن  الإم���ك���ان- 

حينذاك  عنها  اأعّبر  كنت  والتي  للنظام، 
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ب�»ال�سباك الخفية«. وكل من كان يفلت من 

تلك الم�سيدة الفكرية هو ممن كان يتمّيز 

الفكري  الخط  اإل��ى  والميل  اأّوًل،  بالتّدين 

ل�سماحة الإمام الخميني } ثانيًا، وكان 

يكت�سب نوعًا من الح�سانة الفكرية.

اآن��ذاك.  الأو���س��اع  طبيعة  كانت  هكذا 

وغدا ذلك الجيل فيما بعد الركيزة الأ�سا�س 

للثورة.

اأن  يجب  التي  الخ�شائ�ض  هي  ما 

وكيف  الم�شلم؟  ال�شاب  بها  يتحّلى 

يمكن له اأن يقطع �شوط الحياة ويبلغ 

اأهدافه؟

ال�سهولة.  بهذه  ُيطوى  ل  الحياة  �سوط 

يمكن  وج���اّد  مهّم  عمل  م��ن  هناك  فلي�س 

نيل  رام  ما  اإذا  والإن�سان  ب�سهولة.  اإنجازه 

ل  �سيء ثمين ل بّد له من بذل الجهد وتحمُّ

ب��ارزة  خ�سال  ث��الث  اأرى  واأن���ا  الم�سّقة. 

يت�سف بها ال�سباب، واإذا قّدر لها اأن توّجه 

نحو ال�سواب من الممكن عند ذاك اإحراز 

الخ�سال  وت��ل��ك  ���س��وؤال��ك��م.  ف��ي  المطلوب 

البارزة هي: الطاقة، والأمل والإبداع.

المعنية  ال��ج��ه��ات  ا���س��ت��ط��اع��ت  واإذا 

والمهتمين  كالخطباء  الثقافية  بالحالة 

والإذاع���ة  والثقافية،  الفكرية  ب��ال�����س��وؤون 

والتلفزيون والمدار�س توجيه هذه الخ�سال 

الثالث، اأعتقد اأن ال�ساب �سيتم�سك بالنهج 

يريده  ما  كل  لأن  ب�ساطة.  بكل  الإ�سالمي 

الإ�سالم مّنا هو اإنزال ما لدينا من طاقات 

الإ�صالم  يريده  ما 

ما  اإنـــزال  هو  مّنا 

طاقات  مــن  لدينا 

ــة اإلـــــــــــى  ــن ــام ك

ــز الــفــعــل
ّ
ـــ ـــ ــي ح
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كامنة اإلى حيز الفعل.

التزام التقوى

اأ�سا�س  نقطٌة  الكريم  القراآن  في  يوجد 

الأع���زاء،  ال�سباب  اأم��ام  بعر�سها  باأ�س  ل 

التقوى  نذكر  وحين  التقوى.  التزام  وه��ي 

يتبادر اإلى الذهن معاني ال�سوم وال�سالة 

هذه  اأن  �سحيح  والدعاء.  والذكر  والعبادة 

المعاني باأجمعها يت�سمنها مفهوم التقوى؛ 

اإل اأّن التقوى تعني اأي�سًا مراقبة الذات واأن 

يلتفت الإن�سان اإلى كل فعل ي�سدر عنه عن 

ق�سد وفكر واإرادة وعزم واختيار.

اأم���ا م��ن ُح���رم م��ن ال��ت��ق��وى ف��اأف��ع��ال��ه 

اإذا  يديه.  ط��وع  لي�س  وم�ستقبله  وق��رارات��ه 

نظرنا اإلى التقوى بهذا المعنى  يبدو لي اأن 

طي الطريق ي�سبح ممكنًا ومتي�سرًا.

متدّينًا  ال�سخ�س  يكن  ل��م  اإذا  حتى 

وات�����س��ف ب���ه���ذه ال��خ�����س��ل��ة – ال��ت��ف��ك��ي��ر 

والمراقبة على نف�سه – فهي تنتهي به اإلى 

في  كما جاء  والتدّين،  الدين  �سبيل  انتهاج 

فالقراآن  ْلُمتَِّقيَن}.  لِّ {ُه��ًدى  تعالى:  قوله 

اأي  للموؤمنين.  ه��دى  يقل  ل��م 

متقيًا،  كان  اإذا  ال�سخ�س  اأن 

م��ت��دّي��ن��ًا،  ي��ك��ن  ل��م  واإن  ح��ت��ى 

بهدي  �سيهتدي  �سك  بال  فهو 

ولكن  موؤمنًا.  وي�سبح  القراآن 

اإذا لم تكن لدى الموؤمن تقوى 

اإذا  اإيمانه  تزعزع  ُي�ستبعد  ل 

غير  واأج��واء  ظ��روف  �سادفته 

اإيجابية.

لهم  ي��رت�����ش��ي��ه��ا  ح��ي��اة 

الإ�شالم

وع��ل��ى ه��ذا الأ���س��ا���س اإذا 

الثالث  الخ�سائ�س  تلك  ا�ستثمار  اأت��ي��ح 

و�سددت اإلى �سبيل الهداية على نحو �سليم، 

تتمخ�س عنها – على ما اأعتقد – معطيات 

التي  ال��ح��ي��اة  ال�����س��ب��اب  ويعي�س  اإي��ج��اب��ي��ة 

يرت�سيها لهم الإ�سالم.

به  اأخ��ت��م  مثاًل  يلي  فيما  لكم  اأ���س��رب 

 

ج��واب��ي ع��ن ���س��وؤال��ك��م؛ ف��ي ف��ت��رة ال��ح��رب

المفرو�سة، كنت األتقي ب�سباب كانوا ما بين 

�سن الثامنة ع�سرة والع�سرين، كان لهم من 

رقة الروح وال�سفاء المعنوي ما يبلغون بهما 

اأحيانًا ما يبلغه العارف الذي يق�سي اأربعين 

حينما  وكنت  المعنوي.  ال�سلوك  في  �سنة 

األتقي بهم اأ�سعر بتوا�سع حقيقي ل اإرادي.

ف���ي مقابل  ي��ق��ف  ف��الإن�����س��ان ح��ي��ن��م��ا 

يقف  ك��م��الت��ه��ا،  يلم�س  ك��ب��رى  �سخ�سية 

ال�سعور  وه��ذا  و�سعفها.  نف�سه  �سغر  على 

�سباب  اأمام  اأقف  كنت  ينتابني حينما  كان 

كانت  ل��ق��د  التعبئة.  ق���وات  م��ن  مقاتلين 

الأو�ساع على هذا النحو الذي يحّول �سبابًا 

عاديين اإلى �سباب من هذا الطراز.

التي  الأ�شوة  هو  من 

اقتديتم بها في مرحلة 

�شبابكم؟

ه��ذا ���س��وؤال ج��ّي��د. اإن 

ُيعّرف  ل  اأن  يجب  القدوة 

ك��ق��دوة، فنحن  لنا  وُي��ق��دم 

ن��خ��ت��ار  اأن  ي��ج��ب  ال���ذي���ن 

اأي  ب��اأن��ف�����س��ن��ا.  ق���دوت���ن���ا 

روؤان���ا  اأف���ق  ف��ي  ننظر  اأن 

ومعتقداتنا الحّقة ونالحظ 

نرت�سيها  ال��ت��ي  ال�����س��ورة 

ب��ي��ن تلك  لأن��ف�����س��ن��ا م���ن 

ــا  ــان حينم الإن�صـــ

ــل  ــي مقاب ــف ف يق

ــرى  كب ــة  �صخ�صي

ــا  ــس كمالته يلم�

ــر  ــى �صغ ــف عل يق

ــا.  ــه و�صعفه نف�ص

ــور  ال�صع ــذا  وهـــ

ــي ينتابنـــ ــان  كــ
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وتلك  ال�سورة  تلك  ت�سبح  هكذا  ال�سور.. 

ال�سخ�سية قدوة لنا.

القدوة  يختار  الإن�سان  اأن  عن  ناهيك 

تاأخذوا  اأن  اأرجو  الذاتية، ولكنني  بمعاييره 

– بنظر  اأو�سحته  – ال��ذي  التقوى  معيار 

قدوة  تتخذونها  �سخ�سية  كل  في  العتبار 

الدنيا  للحياة  ونافعة  مطلوبة  التقوى  اإذ 

ولالآخرة.

اأّما عن ال�سخ�سيات التي تركت تاأثيرًا 

فيَّ فيجب القول اإنها كانت كثيرة.

في  ب�سّدة  فّي  اأث��رت  التي  وال�سخ�سية 

�سفوي  ن���واب  ال��م��رح��وم  ه��و  �سبابي  عهد 

ك���ان ع��م��ري حينذاك  الأول�����ى.  ب��ال��درج��ة 

حوالي خم�س ع�سرة �سنة.

 { الإم��ام  �سماحة  ترك  بعده  ومن 

. وحتى قبل ذهابي اإلى قّم وقبل  تاأثيرًا عليَّ

�سروع النه�سة كنت قد �سمعت با�سم الإمام 

كما  راأيته.  قد  اأك��ون  اأن  دون  من  واأحببته 

كان لوالدي تاأثير فيَّ اأي�سًا وكذلك والدتي 

التي كانت ذات �سخ�سية موؤثرة وتركت فيَّ 

تاأثيرًا بالغًا.

م�شاعر  اإ�شباع  لل�شاب  يت�شنى  كيف 

وت�شخيرها  ذات�����ه،  ف���ي  الن��ف��ع��ال 

لم�شلحته؟

في  يتج�ّسد  اأن  ب��ّد  ل  الن��ف��ع��ال  اإن 

ف��ال��ري��ا���س��ة ع��ل��ى �سبيل  ���س��يء م��ع��ي��ن. 

كلعبة  الأل��ع��اب  بع�س  ة  -وخا�سّ المثال 

انفعاًل  النف�س  في  ُتحِدُث  القدم-  كرة 

�سديدًا. لكن النفعال ل يقت�سر على هذا 

على  العثور  لل�ساب  ُق��ّدر  واإذا  المجال. 

الحقل المفيد الذي يميل اإليه وي�ستثيره، 

يمكنه اإ�سباع ذلك النفعال ب�سهولة.

الفترة التي كنت فيها في طور ال�سباب 

ي�سعب  وقد  عر.  ال�سِّ في  رغبة  لدي  كانت 

عليكم اأن ت�سدقوا، كنا نجل�س برفقة اأربعة 

عر،  اأو خم�سة من الأ�سدقاء المهتّمين بال�سِّ

اأحيانًا  ن��ق��راأ  �ساعات  ث��الث  اأو  �ساعتين 

اأن  الطبيعي  وم��ن  ون��ت��ذاك��ره��ا.  الأ���س��ع��ار 

ال�سخ�س الذي لديه اهتمام بهذا الم�سمار 

ي�سبع من انفعالته الروحية ما ي�سبعه لعب 

كرة القدم على اأر�س الملعب، اأو هواة هذه 

اللعبة حين م�ساهدتهم لها.

اأريد اأن اأبّين هنا اأن ل نقلق من كيفية 

كانت  ف��اإذا  انفعالت.  من  لدينا  ما  اإ�سباع 

فال�ساب  مفتوحة،  الحياة  ميادين  اأب��واب 

يرغب في  اإلى حيث  ذاته  تلقاء  يتوجه من 

اإ�سباع انفعالته.

العمل  ميادين  اهلل  بعون  فتحت  واإذا 

باإمكانهم  ال�سباب �سي�سبح  اأمام  والن�ساط 

من  هي  التي  ال�سبابية  انفعالتهم  اإ�سباع 

بركات مرحلة ال�سباب.
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نعمٌة داوؤها الفخر
ال�شيد علي عبا�ض املو�شوي

بمراحل  تمّر  اأن  لحياته  وقّدر  الإن�شان  وجلَّ  عزَّ  اهلل  خلق 

مختلفة. وهذه المراحل ترتبط بالنمو الج�شماني والنف�شي لهذا 

الإن�شان. ولكل مرحلة من هذه المراحل متطلبات ترتبط بكال 

البعدين، فكما يختلف نوع الغذاء اأو تختلف حاجات الج�شد في 

مختلف مراحل العمر، كذلك تختلف النف�ض الإن�شانية في هذه 

المراحل لناحية المتطّلبات والحتياجات.  وقد كفل اهلل عزَّ 

اإر�شاد   P لة على نبيه الخاتم  وجلَّ من خالل ال�شريعة المنزَّ

النا�ض اإلى المراحل التي تمر بها النف�ض الإن�شانية والمتطلبات 

التي تكفل و�شول الإن�شان اإلى الغاية المطلوبة منه؛ فال�شريعة 

الإ�شالمية تهتم بتربية الإن�شان وبن�شاأته الأنف�شية من مراحل 

بل  عمره،  لحظات  من  لحظة  اآخ��ر  واإل��ى  ولدت��ه  على  �شابقة 

كل  تتناول  التي  الدقيقة  بالتفا�شيل  ال�شريعة  هذه  وتتميز 

�شغيرة وكبيرة ترتبط بالحياة الإن�شانية.
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الثالثة  المرحلة  في 

ــام  ــون الهتم يكــ

بالمـظهر والمنظر، 

اأنظار  ــت  يلف بنحو 

ــه لأنه  ــن اإلي الآخري

بال�صتقالل  ــداأ  يبــ

اأهـــلــــــه ــن  عـــ

م����راح����ل ال���ح���ي���اة 

الإن�شانية

ال�سطور  ه��ذه  في  نقف 

م��ع اآي���ة م��ن ك��ت��اب اهلل عز 

حياة  تق�سيم  ت��ك��ف��ل  وج���ل 

مراحل  اإلى  الإن�ساني  النوع 

وت��ط��ل��ق ع��ل��ى ك���ل م��رح��ل��ة 

هذه  وخ�سو�سّية  ت�سمية، 

عن  تحكي  اأن��ه��ا  الّت�سمية 

فات  ال�ّسمة البارزة من ال�سّ

تلك  في  لالإن�سان  الأنف�سية 

لمادة  ال��ق��راآن��ي  دام  فال�ستخ  المرحلة. 

لفظّية محّددة دون غيرها يهدف اإلى بيان 

الألفاظ  تلك  تكفل  التي  المرحلة  حقيقة 

ببيانها، وهذه الآية هي قوله تعالى: 

ْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو  {اْعلَُموا اأَنََّما اْلَحَياُة الدُّ

َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِفي اْلأَْمَواِل 

َنَباُتُه  اَر  اْلُكفَّ اأَْعَجَب  َغْيٍث  َكَمَثِل  َواْلأَْوَلِد 

ا ُثمَّ َيُكوُن ُحَطاماً  َفرًّ ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه ُم�سْ

َوِف��ي اْلآَِخ���َرِة َع��َذاٌب �َسِديٌد َوَم��ْغ��ِف��َرٌة ِمَن 

َمَتاُع  اإِلَّ  ْنَيا  اْلَحَياُة الدُّ َوَما  َواٌن  َوِر�سْ اهلِل 

اْلُغُرور})الحديد: 20(.

)اأنما(  الح�سر  بمفردة  الآي��ة  تبداأ   

ل  حقيقة  المذكور  اأن  بيان  بذلك  وتريد 

الآية  تنتقل  ثم  الترديد،  ول  ال�سك  تقبل 

مترتبة  �ست  وه��ي  ال��م��راح��ل  ه��ذه  لبيان 

بح�سب �سنّي عمر الإن�سان ومراحل حياته.

المرحلة الأول��ى: )لعب(،  فالمولود 

يتولع اأوًل باللعب )من الولدة اإلى اأن يبلغ 

منظوم  عمل  ه��و  واللعب  �سنين(،  �سبع 

لغر�س خيالي كلعب الأطفال.

المرحلة الثانية: )لهو( 

عظمه  وا���س��ت��د  ب��ل��غ  اإذا  ث��م 

)من  والمالهي  باللهو  تعّلق 

الرابعة  يبلغ  اأن  اإلى  ال�سابعة 

ي�سغل  م��ا  وال��ل��ه��و  ع�����س��رة(، 

الإن�سان عّما يهّمه.

ال����م����رح����ل����ة ال����ث����ال����ث����ة: 

)زي��ن��ة( وه���ي )���س��م �سيء 

اآخر  �سيء  اإل��ى  فيه  مرغوب 

ليرغب فيه بما اكت�سب به من 

بالمظهر  الهتمام  يكون  حيث  الجمال(، 

والمنظر بنحو يلفت اأنظار الآخرين اإليه، 

وكيانه،  �سخ�سّيته  ذلك  خالل  من  ويبرز 

لأنه في هذه المرحلة يبداأ بال�ستقالل عن 

اأهله والعتماد عليهم، وهي )من الرابعة 

ع�سرة اإلى اأن يبلغ الواحدة والع�سرين(.

بينكم(،  )تفاخر  الرابعة:  المرحلة 

بعد  تبرز  لم  الإن�سان  �سخ�سّية  اإّن  حيث 

ب�سكل وا�سح في�ستعي�س عن ذلك بالتفاخر 

بالح�سب والن�سب اأي بالأ�سرة التي ينتمي 

اإليها، وما فيها من اآباء واأجداد ذوي مكانة 

و�ساأن بين النا�س. )وهذه المرحلة تبداأ ما 

بعد بلوغ �سّن الواحدة والع�سرين(.

ال��م��رح��ل��ة ال��خ��ام�����س��ة: )ت��ك��اث��ر في 

ي��ك��ون اله��ت��م��ام بعن�سر  الأم�����وال(، ق��د 

من  لالإن�سان  م��راف��ق��ًا  لالأ�سياء  التملك 

الآي��ة  ه��ذه  اإليه  ت�سير  ما  ولكن  طفولته. 

ا�ستخدام  خ��الل  وم��ن  المفردة  ه��ذه  في 

الهتمام  هذا  م�سّب  اأن  )التكاثر(  كلمة 
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�أّن  كـــــــــمــــــــا 

�لأ�شخا�ص  بع�ص 

ت��ت��وّق��ف  �أن  ي��م��ك��ن 

����ص���خ�������ص���ّي���ت���ه���م ف��ي 

و�لثانية  �لأول��ى  �لمرحلة 

ولذ�  �لهرم،  مرحلة  حتى 

�لمرحلة  ه��ذه  �صمات  ف���اإّن 

��اخ�����ص��ة في  ت��ب��ق��ى ه��ي �ل�����صّ

�صلوكهم وتكوين �صخ�صّياتهم، 

هو  و�للهو  و�ل�ّصجار  �لّلعب  حيث 

وتفكيرهم  ل��ه��م،  �ل��ع��ام  �ل��ط��اب��ع 

�لبيت  تهيئة  ف��ي  للغاية  منهمك 

ذلك  وغير  �لفاخرة،  و�لمالب�س  �لأنيق، 

من متع �لحياة �لدنيا حتى �لموت.. �إنهم 

�أطفال في �صن �لكهولة، و�صيوخ في روحية 

.
)1(

�لأطفال

التق�سيم الروائي 

�لزمني  �لتق�صيم  �ّلذي ي�صهد على  �إّن 

لكّل  ���ص��ن��و�ت  �صبع  �إل���ى  �ل��م��ر�ح��ل  ل��ه��ذه 

مرحلة ه��و �ل��رو�ي��ات �ل���ور�دة ف��ي ذل��ك؛ 

 :Q ففي �لرو�ية عن �لإمام �ل�صادق 

�صبع  وي��وؤدب  �صنين،  �صبع  يلعب  �بنك  »دع 

فاإن  �صنين،  �صبع  نف�صك  و�ألزمه  �صنين، 

.
)2(

�أفلح، و�إل فاإنه ممن ل خير فيه«

�لتمّلك  م��ن  ينتقل 

للمال كعامل م�صاعد على 

�لحياة،  ومتطّلبات  �لحاجات  ق�صاء 

فتبد�أ  بذ�ته،  فعاًل مطلوبًا  ي�صبح  �أن  �إلى 

عملّية �لتكاثر بمعنى �لتفا�صل في �لكثرة 

على �لآخرين، وهذ� يعني �أن �لإن�صان يبد�أ 

بمقاي�صة حاله مع �صائر �لنا�س.

ال��م��رح��ل��ة ال�������س���اد����س���ة: )ت��ك��اث��ر في 

كثيرة  �آي��ات  به  نطقت  ما  وهذ�  �لأولد(، 

من  لكثير  �لخاطئة  �لنظرة  بّينت  حيث 

�لنا�س �لتي تعتبر مجّرد �لكثرة في �لأولد 

ورد  فقد  �لآخ��ري��ن،  على  للتفا�صل  ب��اب 

بين  �لكهف  �صورة  في  �ل��ح��و�ر  ة  ق�صّ في 

جنة  منهما  لكل  كان  �أنه  و�لكافر  �لموؤمن 

�لمال  بعن�صري  يفتخر  كان  �لكافر  ولكّن 

َعزُّ َنَفراً}  و�لولد: {اأََنا اأَْكَثُر ِمْنَك َمااًل َواأَ

)�لكهف: 34(.

اأطفال في �سن الكهولة

 وقد ذكر بع�س �لمف�ّصرين �أّن �لمر�حل 

�لأولى ت�صّخ�س ح�صب �لعمر تقريبًا، �إل �أن 

�لمر�حل �لالحقة تختلف عند �لأ�صخا�س 

مع  ي�صتمر  �لمر�حل  هذه  وبع�س  تمامًا، 

جمع  كمرحلة  عمره،  نهاية  �إل��ى  �لإن�صان 

�أن  يعتقد  بع�صهم  �أن  من  بالرغم  �لمال، 

كل مرحلة من هذه �لمر�حل �لخم�س تاأخذ 

مجموع  ليكون  �لإن�صان  عمر  من  �صنين 

تثبت  حيث  �صنة،  �أربعين  كلها  �لمر�حل 

هذ�  �إل��ى  و�صوله  عند  �لإن�صان  �صخ�صّية 

�لعمر.
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�صيد  »�ل��ول��د   :P ر���ص��ول �هلل  وع��ن 

ووزي��ر  �صنين،  �صبع  وع��ب��د  �صنين،  �صبع 

لإحدى  �أخالقه  ر�صيت  فاإن  �صنين،  �صبع 

جنبه،  على  فا�صرب  و�إل  �صنة،  وع�صرين 

.
)3(

فقد �أعذرت �إلى �هلل«

�صباعيًا  �لتق�صيم  كان  �لرو�يتين  ففي 

في �ل�صنين، كما بينت �لرو�يتان �لأ�صلوب 

ف��ي ه��ذه  �ت��ب��اع��ه  �ل���ذي ينبغي  �ل��ت��رب��وي 

�لمر�حل. و�لن�صجام و��صح بين �لتق�صيم 

�لقر�آني و�لتق�صيم �لرو�ئي، ففي �ل�صنو�ت 

�لأول����ى وه���ي ���ص��ن��و�ت �ل��ل��ع��ب ل ب��د و�أن 

)دع��ه،  باللعب  �لطفل  مع  �لتعامل  يكون 

�لأم��ر  مرحلة  تكون  �لثانية  وف��ي  �صيد(، 

و�ل��ن��ه��ي )ي������وؤدب، ع��ب��د(، 

تكون  �لثالثة  �لمرحلة  وف��ي 

م��رح��ل��ة م��خ��اط��ب��ة �ل��ع��ق��ل 

تنمية  على  و�لعمل  و�ل��وع��ي 

)�ألزمه  فيه  �لم�صوؤولية  روح 

و�لم�صوؤولية  وزير(.  نف�صك، 

في  �لأب��وي��ن  عاتق  على  تقع 

ولذ�  �لثالث،  �لمر�حل  هذه 

�ل���ع���ذر في  ل��ه��م��ا  ي���ك���ون  ل 

و�أما ما بعد  �لتق�صير فيها، 

ولذ�  �لإن�صان،  على  �لم�صوؤولية  فتقع  ذلك 

»ف��اإن  �لثانية:  �ل��رو�ي��ة  ف��ي  �لتعبير  ك��ان 

�إلى  �أع��ذرت  فقد  و�إل  �أخ��الق��ه...  ر�صيت 

�هلل«.

التفاخر اأخطر الأمرا�ض

�إذً�، ما ي�صغل �ل�صاب في مرحلة ما بعد 

�لع�صرين عنا�صر ثالثة: )�لتفاخر، �لتكاثر 

ما  �إّن  �لأولد(.  في  �لتكاثر  �لأم��و�ل،  في 

عن�صر  هو  �لثالثة  �لعنا�صر  ه��ذه  يجمع 

�لإن�صان  قيام  عند  و�لمباهاة  �لتفا�صل 

وهو  �لآخرين،  وبين  نف�صه  بين  بالمقارنة 

قد  �لتي  �لأخالقية  �لأمر��س  �أخطر  من 

ي�صاب بها �لإن�صان، بل هذ� 

�لذي  هو  �لأخالقي  �لمر�س 

�لعبودية  من  �إبلي�س  �أخ��رج 

ق��ال: حيث  �لع�صيان  �إل���ى 

اأََنا َخْيٌر ِمْنُه َخلَْقَتِني  {َقاَل 

ِمْن َناٍر َوَخلَْقَتُه ِمْن ِطيٍن} 

)�لأعر�ف: 12(.

وي����ت����رت����ب ع���ل���ى ه���ذ� 

مخاطر  �لأخ��الق��ي  �لمر�س 

�لأمر،  بهذ�  بالمبتلى  تحدق 

ال�شاب  ي�شغل  ما 

بعد  ما  مرحلة  في 

الع�شـــرين عنا�شر 

التفاخـر،  ثـــالثــة: 

التكاثر في الأموال 

والتكاثر في الأولد
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وتتمثل بالتالي:

1� تحقير االآخرين: عندما يقوم �لإن�صان 
فيرى  غيره  وبين  بينه  مقارنة  بعملية 

�صوف  فاإّنه  غيره  دون  �لف�صل  لنف�صه 

وه��ذ�  دون��ي��ة.  نظرة  لالآخرين  ينظر 

ين�صاأ  بالتفا�صل  �لنف�صي  �ل�����ص��ع��ور 

�لمعايير  تعتمد  �لتي  �لمقاي�صة  من 

�لمعنوية  �لمعايير  و�أم����ا  �ل��م��ادي��ة، 

و�لإلهية فهي لي�صت تحت �طالع هذ� 

�لإن�صان حتى يحكم على �أ�صا�صها.

�ل�����ص��ع��ور  ي��ن��ع��ك�����س  ال���ت���ك���ّب���ر ع��ل��ي��ه��م:   �2
�لإن�صان  لدى  عمليًا  �صلوكًا  بالتفا�صل 

وذل��ك  �ل��ن��ا���س،  على  بالتكّبر  فيبد�أ 

فياأنف من  �لعملي  �ل�صلوك  من خالل 

�لجلو�س معهم �أو �لتحدث �إليهم. 

�لتفا�صل  يتطور  قد  عليهم:  االع��ت��داء   �3
على  يعتدي  بنحو  �ل�صباب  بع�س  لدى 

�لآخرين لأن نظرة �لتكبر هذه تجعله 

يرى لنف�صه حقًا في �أن يكون وليًا على 

�لآخرين وقّيمًا عليهم له �أن يت�صرف 

�ل�صباب  ل��دى  تجده  ما  وه��ذ�  معهم. 

�ل�صن،  كبار  م��ع  حتى  ت�صرفهم  ف��ي 

في  دونهم  �أنهم  على  �إليهم  فينظرون 

ذلك  فينعك�س  وفهمها  �لأم��ور  �إدر�ك 

باأ�صكال  يتجلى  و�ل��ذي  بهم  ��صتهز�ء 

م��ت��ع��ددة ك��ج��ع��ل ك��ب��ار �ل�����ص��ن م���ادة 

لل�صحك و�لتندر و�لفكاهة.    

ال�سباب جنون و�سكر

�ل�صباب  عمر  �ل��رو�ي��ات  و�صفت  لقد 

باأنه جنون �أو �صكر. ففي �لرو�ية عن ر�صول 

 ،
)4(

�هلل P: »�ل�صباب �صعبة من �لجنون«

 :Q وفي رو�ية �أخرى عن �لإمام علي

»ينبغي للعاقل �أن يحتر�س من �صكر �لمال، 

و�صكر �لقدرة، و�صكر �لعلم، و�صكر �لمدح، 

و�صكر �ل�صباب، فاإن لكل ذلك رياحًا خبيثة 

.
)5(

ت�صلب �لعقل وت�صتخّف �لوقار«

ب�صفتي  �ل��رو�ي��ت��ي��ن  ف���ي  و�ل��ت��ع��ب��ي��ر 

يجمعهما  م��ا  لأن  و�ل�����ص��ك��ر(  )�ل��ج��ن��ون 

ذهاب �لعقل �لذي ي�صبط حركة �لإن�صان 

�صمن معايير وحدود معينة فال ي�صمح لها 

�لإن�صان  �أ�صيب  ومتى  ذل��ك،  تتجاوز  ب��اأن 

�لجنون لم يعد يعي ما ي�صدر  �أو  بال�صكر 

عنه، فكذلك حال �ل�صاب يغرق في بع�س 

من  يمنعه  �لذي  بالنحو  ويتهور  �ل�صفات 

�أن يحدد ت�صرفاته بقيود وحدود.

اأحبُّ ال�سباب اإلى اهلل

وبو�عثها  �ل�صهوة  دو�ف��ع  كانت  كلما 

كانت  كلما  �أ���ص��ّد  �لدنيا  م��ع  و�لن��ج��ر�ف 

�ع��ت��ق��ادً�  تتطلب  ل��ه��ا  �لإن�����ص��ان  م��ق��اوم��ة 

وعزيمًة ر��صخين. ولما كانت �صن �ل�صباب 

�لتعلق  بو�عث  فيها  ت�صتد  �لتي  �ل�صن  هي 

بالدنيا وبال�صهو�ت، كان ل بد لل�صاب من 

عزيمة ثابتة وم�صتحكمة. وهذ� هو �صّر ما 

ورد في �لرو�ية من �أّن �ل�صاب �لمطيع هلل 

هو �أحّب �لخالئق �إلى �هلل؛ فعن ر�صول �هلل 

P: »�إّن �أحب �لخالئق �إلى �هلل عز وجل 

جعل  ح�صنة  �صورة  في  �ل�صن  حدث  �صاب 

�صبابه وجماله هلل وفي طاعته، ذلك �لذي 

هذ�  يقول:  مالئكته،  �لّرحمن  به  يباهي 

.
)6(

عبدي حقًا«

�لأمث���ل في تف�صير كتاب �هلل �لمنزل، نا�صر مكارم �ل�صير�زي، 1 ))

ج 8)، �س 56.

من ل يح�صره �لفقيه، �ل�صدوق، ج 3، �س )1.49 ))

و�صائل �ل�صيعة )�آل �لبيت(، �لحر �لعاملي، ج ))، �س 1.476 3)

من ل يح�صره �لفقيه، م.�س، ج 4، �س 1.377 4)

م�صت���درك �لو�صائل، مي���رز� ح�صين �لن���وري �لطبر�صي، ج ))، 1 5)

�ص )37.

ميز�ن �لحكمة، �لري�صهري، ج )، �س )40).1 6)

الهوام�ض
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عزَّ  اهلل  اإلى  الخالئق  اأحبَّ  »اإنَّ   :P اهلل  ر�سول  عن  ورد 

: �سابٌّ َحَدُث ال�سّن، في �سورة ح�سنة، جعل �سبابه وجماله  وجلَّ

هلل وفي طاعته، ذلك الذي يباهي به الرحمن مالئكته يقول: 

ال�ّسباب مرحلة عمرّية مثيرة، تمتّد من   .
)1(

هذا عبدي حقًا«

�سّن البلوغ اإلى حدود الأربعين تقريبًا. ولعل من اأبرز خ�سائ�سه 

والحيوية  الكامنة،  والّذهنية  والّنف�سية  المادّية  الّطاقة 

والقوة والن�ساط، مع ما يرافق ذلك من ا�ستعدادات وقابلّيات 

واأحالم واآمال وطموحات... اإن الأّمة التي تتطّلع باأمل وجّدية 

وثقة لم�ستقبل واعد، هي اّلتي تحر�ض على رعاية هذه الفئة 

العمرية بالّتوجيه والّتربية والّتعليم، من خالل بحث معرفي 

رئي�ض  كطريق  واآفاقها،  وحاجاتها  خ�سائ�سها  عن  مو�سوعي 

لتو�سيع معارفها، وتنمية قدراتها، وتعميق خبراتها... والهدف 

اإنتاج عنا�سر �سبابّية مثقفة، �سالحة،  الكبير من كل ذلك هو 

الأم��ل  يبعث  جديد  ب��دم  الحياة  تنع�ض  منتجة...  واع��ي��ة، 

فال�ساّب  البتكار.  ويكّر�ض  الإبداع،  وين�سر  التجربة،  ويجدد 

هو احتياط الأّمة، وهو قوة الحا�سر، وعّدة الم�ستقبل.

د.ال�سيد حممد ر�سا ف�سل اهلل

ــــس  ــــ� ــــواج ه

ال�شبـــاب  تبنــي 
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عناية الإ�سالم »خا�سة« بال�سباب

و�نطالقًا من فاعلّية �ل�ّصباب، وخطورة 

خا�صة  عناية  �لإ���ص��الم  �أوله���م  دوره���م 

بخ�صائ�صهم  و�قعهم  در��صة  �إل��ى  تدعو 

وقدر�تهم  �لأ�صا�س،  وحاجاتهم  �لعمرية، 

�ل��م��ت��ن��وّع��ة، وه��و�ج�����ص��ه��م �ل��م��ت��ف��اوت��ة، 

وطموحاتهم �لم�صتقبلية، من �أجل �أن نوّفر 

وتوؤكد  قدر�تهم،  تدعم  �لتي  �ل�ّصبل  لهم 

ثقتهم باأنف�صهم و�عتمادهم على ذو�تهم. 

ويكون ذلك بتاأمين فر�س �لتعّلم في بيئات 

و�لبر�ءة  بالّطهارة  تّت�صم  نظيفة  تربوية 

و�لأخ��الق  �لقيم  على  وترّكز  و�ل�ّصفافية، 

�صاأنها  من  �لتي  �لدينية،  و�لُمثل  �لفا�صلة 

�أو �لفتاة بالتقوى �لتي  ن �ل�صاب  �أن ُتح�صّ

ت�صّكل �لر�دع �لد�خلي، و�لرقيب �لذ�تي.

�سابٌّ يحّبه اهلل تعالى

�إّن �صالح �ل�صباب وف�صادهم يعود  ثم 

�أحاطت  �لتي  �لبيئية  �لظروف  �إلى طبيعة 

لها  �لتي خ�صعو�  �لتربوية  و�لأنماط  بهم، 

في مر�حل حياتهم، فال�صاب �لذي �نطلق 

دلياًل  �لعقل  على  ترّكز  روحية  تربية  من 

لالإيمان،  م�صتودعًا  و�لقلب  �لعقيدة،  �إلى 

و�لّتجربة  �ل�صلوك،  �إل��ى  طريقًا  و�لعلم 

ُيباهي  �ّلذين  من  كان  �لوعي،  �إلى  �صبياًل 

�هلل تعالى بهم �لمالئكة، فيقول: »�نظرو� 

 ،
)2(

�أجلي« من  �صهوته  ت��رك  عبدي،  �إل��ى 

كما  تعالى،  �هلل  يحّبهم  �لذين  من  وك��ان 

ورد على ل�صان ر�صوله P: »�إّن �هلل تعالى 

ُيفني �صبابه في طاعة  ُيحّب �ل�صاب �لذي 

، وكان �أي�صًا من �ّلذين تكون 
)3(

�هلل تعالى«

�لحق  م��ن  منطلقة  وهو�ج�صهم  �آمالهم 

دق و�لوعي و�ليقين و�لإخال�س... و�ل�صّ

�أما من �نطلق من تربية في �أجو�ء ل 

تن�صجم مع �صرف �لأخالق، وقيم �لدين، 

ك��ان  �ل��ح��ق،  مفاهيم  ع��م��ق  تعي�س  ول 

بظّله،  تعالى  �هلل  يظّلهم  لم  �لذين  من 

�لذي  �لطريق  �ل�صالل،  طريق  ف�صلكو� 

به  وتتالعب  �لز�ئفة،  �لهو�ج�س  توّجهه 

خاللها  من  لين�صو�  �لجامحة،  �لأه���و�ء 

خّطه  ع��ن  وينحرفو�  ورّب��ه��م،  �أنف�صهم 

�لذين  من  ليكونو�  �لم�صتقيم،  و�صر�طه 

اأَْعَمااًل  {ااْلأَْخ�َسِريَن  ب�  �لقر�آن  و�صفهم 

ْنَيا  الدُّ اْلَحَياِة  ِفي  �َسْعُيُهْم  �َسلَّ  ��ِذي��َن  الَّ

ْنعاً}  �سُ ُيْح�ِسُنوَن  اأَنَُّهْم  َيْح�َسُبوَن  َوُه��ْم 

)�لكهف: 103 ـ 104(.

التربية الوقائية

على  يفر�س  �لإن�صاني  �لو�قع  هذ�  كّل 

�لذي  �لوقائي  �لأ�صلوب  �عتماد  �لمرّبين 

يحتاط باإجر�ء�ت �صحّية ر�دعة، و�أنماط 

تربوّية هادفة، ترّكز على �حتر�م �إن�صانّية 

لنمو  �لمنا�صبة  �لفر�س  وت��وّف��ر  �ل��ف��رد، 

�صخ�صيته ب�صورة متو�زنة، ثّم تحول دون 

من  تثيره  بما  �لخادعة  �لمفاهيم  ت�صّلل 

منيات و�نحر�فات و�أباطيل.
ُ
�أ

�لوقائية  �لتربية  خ��الل  م��ن 

�ل���ت���ي ت��ح��ي��ط �ل����ف����رد ب��ك��ل 

��ن وي���رب���ي،  م����ا ي��ح�����صّ

ن��ع��ّزز  �أن  ن�صتطيع 

�ل�صباب  قناعة 

ب���ه���و�ج�������س 
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�ل��روح��ّي��ة  �ل��ق��ي��م  م��ع  تن�صجم  حقيقية 

توّفر  �أن  �صاأنها  من  و�لتي  و�لأخ��الق��ّي��ة، 

خ���روي���ًا 
ُ
�أ وم�صتقباًل  نف�صّية،  طماأنينة 

م�����ص��رق��ًا... وف���ي �ل��م��ق��اب��ل ن��الح��ظ �أن 

حّب  على  ترّكز  �لتي  �لز�ئفة  �لهو�ج�س 

وحّب  �لجاه،  وح��ّب  �لمال،  وح��ّب  �لدنيا، 

�أن  يمكن  وغيرها،  �لجتماعي...  �لموقع 

تحّقق بع�س �لطموح، وت�صتجيب �إلى بع�س 

�لنف�س  تمالأ  ل  ولكنها  و�لمو�قع،  �لأه��و�ء 

بالطماأنينة �لم�صتقرة و�لم�صتمرة، بل �إنها 

�أ�صا�س قلق وتوّتر �إز�ء كّل طارئ مفاجئ.

هواج�ض اإن�سانية مفيدة

�لّتربية  تحر�س  �لأ���ص��ا���س  ه��ذ�  على 

�ل�صاب  تربية  على  و�لمعا�صرة  �لإ�صالمّية 

�إن�صانّية  ه��و�ج�����س  على 

جهة،  من  مفيدة  حقيقّية 

�لهو�ج�س  بع�س  تقويم  وعلى 

�لز�ئفة من جهة ثانية، وهذ� يفر�س 

ة من �أهمها: مو�قف تربوّية خا�صّ

و�لّثقة  بالمحّبة  �ل�صاّب  �إ�صباع حاجة   -  1
و�لّتقدير و�لحتر�م.

�ل�صتقاللية،  �ل��ح��ي��اة  �أب����و�ب  ف��ت��ح   -  2
بكفاءة  م�صوؤولياته  �ل�صاب  ليمار�س 

ووعي وثقة.

3 - �حتر�م �إن�صانّيته وعّزته وعنفو�نه، من 
ومعالجة  باإيجابية،  محاورته  خ��الل 

�أخطائه بحكمة و�صبر وروّية.

عالقته  ليوؤكد  �لتقوى  على  �لّتربية   -  4
به،  �صلته  ويوثق  �هلل،  مع  �لوجد�نّية 

فيركز ح�صوره في �صّره وعالنيته.

5 - �لثقافة �لإ�صالمية �لتي ت�صّوب �صيره، 
�لعقيدة،  تعّمق  و�لتي  طريقه،  وتعّبد 

وتغر�س �لقيم، وتعالج �لم�صكالت.

معالم  تر�صم  �لتي  �لح�صنة  �لأ���ص��وة   -  6
�لخط �لعملي لالإن�صان �لم�صلم، و�لتي 

و�لأئ��م��ة  �لأن��ب��ي��اء  �صيرة  م��ن  تقتب�س 

�لقناعة  ت��ع��زز  و�ل��ت��ي  الحين،  و�ل�صّ

تحقيق  على  وقدرته  �لدين،  بو�قعّية 
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اإنَّ مــــا يـــحــر�س 

ــو  ه ــن  الّدي ــه  علي

ــم معالــــم  ر�شــــ

ــة  �شبابّي ــة  �شخ�شّي

ــة ــة متوازنــ ر�شالّي

�ل���ك���ث���ي���ر م����ن �لآم�������ال 

و�لهو�ج�س.

ال�سخ�سية  م��ع��ال��م 

المتوازنة

عليه  ي��ح��ر���س  م���ا  �إنَّ 

�ل����ّدي����ن ه���و ر����ص���م م��ع��ال��م 

ر�صالّية  �صبابّية  �صخ�صّية 

�لهو�ج�س  تعي�س  م��ت��و�زن��ة، 

�لحقيقية �لقادرة على �لبناء و�لنماء، ومن 

هذه �لهو�ج�س:

الدنيا  م��ا بين ح��ّب  ال��ت��وازن  1 - هاج�س 
وحّب االآخرة: فيلتزم �ل�صاب �لعبودية 

هلل تعالى �أ�صا�صًا، موؤكدً� على �للتز�م 

�إعمار  �أج��ل  من  ونو�هيه  �هلل  ب��اأو�م��ر 

�لكون، و�لتمهيد لالآخرة، وي�صرح ذلك 

:Q لإمام �ل�صادق�

قال له �أحدهم: و�هلل �إّنا لنطلب �لدنيا، 

ونحّب �أن نوؤتاها.

بها  ت�صنع  �أن  تحب   :Q ف�صاأله 

ماذ�؟

ق���ال �ل��رج��ل: �أع����ود ب��ه��ا ع��ل��ى نف�صي 

���ل ب��ه��ا، و�أت�����ص��دق و�أح���ّج  وع��ي��ال��ي، و�أ����صِ

و�أعتمر.

�لدنيا،  طلب  هذ�  لي�س   :Q فقال 

.
)4(

هذ� هو طلب �لآخرة

P: »ل خير فيمن ل  ويقول �لر�صول 

يحب جمع �لمال من حالل، يكّف به وجهه، 

.
)5(

ويق�صي دينه، وي�صل به رحمه«

2 - هاج�س حب طلب العلم: على �ل�صاب 
�أن ي�صعى لطلب �لعلم، من �أجل �أن يو�ّصع 

وثقافة  وعيًا  فيزد�د  �لمعرفية،  �آفاقه 

ذ�ت��ه  يحّقق  �أن  �أج���ل  وم��ن  وت��ج��رب��ة، 

�أ�صكال  كل  من  عقله  ويحّرر 

و�لجهل،  و�لتخّلف  �لع�صبّية 

في  ي�صاهم  �أن  �أج���ل  وم���ن 

رفع م�صتوى وطنه و�أّمته �إلى 

�لدول  تناف�س  �لتي  �لمكانة 

�لعلمّية  بالإنجاز�ت  و�لأم��م 

كل  �لمتنوعة،  و�لكت�صافات 

وخ��دم��ة  بالعلم  ح��ّب��ًا  ذل���ك 

ل��ل��ن��ا���س، و���ص��دق��ة ج��اري��ة ت��ف��ي��ده في 

�آخرته.

الوطن  ق�سايا  ع��ن  ال��ّدف��اع  هاج�س   -  3
�أخيه  ه��مَّ  �ل�صاب  يعي�س  �أن  واالأّم�����ة: 

لنف�صه،  يحّب  ما  له  فيحب  �لإن�صان، 

وو�ج��ب��ات��ه،  ح��ق��وق��ه  ف��ي  ه��ّم��ه  يحمل 

ينفعل  و����ص��ت��غ��الل��ه،  ظ��ل��م��ه  ي��رف�����س 

بماأ�صاته وي�صرع لنجدته و�إغاثته.

يكون  لأن  ي�صعى  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت  وف���ي 

وطنه،  �أمن  م�صوؤولية  ليعي�س  عزيزً�،  قويًا 

وتوفير  وتطوره  تقّدمه  وهاج�س  وحمايته 

حاجات �أبنائه.

فعالّية  يخ�َسون  العالم  م�ستكبرو 

ال�سباب

�لمرحلة  هذه  لفعالية  ونظرً� 

وخ��ط��ورت��ه��ا على  �ل��ع��م��رّي��ة 

في  �لم�صتكبرين  م�صالح 

�ل��ع��ال��م، وب��الأخ�����سّ 

�ل�����ص��ح��وة  �إز�ء 

�لإ���ص��الم��ّي��ة 
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�لجهادية  �ل�صعار�ت  وبفعل  �لعالم،  في 

و�ل��م��و�ق��ف �ل��ب��ط��ول��ّي��ة �ل�����ص��ج��اع��ة، �صعر 

م�����ص��ت��ك��ب��رو �ل���ع���ال���م ب��ال��خ��ط��ر ي��ه��دد 

هيمنتهم،  م��ن  وي��ق��ّل�����س  م�����ص��ال��ح��ه��م، 

�لعلم  تقنّيات  ك��ل  تجنيد  �إل��ى  فانطلقو� 

�لحديث، وتوظيفها بهدف �إحاطة �ل�صباب 

ب��اه��ت��م��ام��ات ت��ّت�����ص��ل ب��ال��ج��ن�����س و�ل��م��ال 

هو�ج�س  لديهم  لتخلق  و�ل�ّصلطة،  و�لموقع 

هو�ج�س  »�ل��ز�ئ��ف��ة«،  ��صم  عليها  �أطلقنا 

بالقيم  �للتز�م  من  �ل�صباب  تمنع  وهمية 

و�لندفاع نحو �لإ�صالح ومحاربة �لف�صاد، 

وفي �لوقت ذ�ته تثّقفهم ببر�مج در��صّية، 

عقولهم  ف��ي  ت����زرع  �إع��الم��ي��ة  وح��ل��ق��ات 

في  وح�صره  �لّدين  بعزل  تنادي  مفاهيم 

تترجم في عباد�ت  روحّية �صوفّية  عالقة 

�ل�صن،  بكبار  �إل  تليق  ول  فيها،  روح  ل 

كنز �لعمال، �لمتقي �لهندي، ج5)، �س1.785 ))

م.ن، ج5)، �س1.776 ))

م.ن.1 3)

�لو�في، �لفي�س �لكا�صاني، ج7)، �س1.40 4)

م.ن، �س1.38 5)

الهوام�ض

ث���ّم ن�����ص��ر ب��ع�����س �ل��م��م��ار���ص��ات 

تكفيرّية  دينية  لتّيار�ت  �لخاطئة 

من  �لّنفور  تثير  �أن  �أجل  من  بة  متع�صّ

كل �أمر غيبي ل يلتقي مع �لعلم و�لحد�ثة 

و�لإن�صانية كما يّدعون.

اأ�ساليب وقائية تح�سنهم

�لز�ئفة  �لهو�ج�س  ه��ذه  نمنع  وحتى 

لتجعلهم  �صبابنا،  عقول  تقتحم  �أن  من 

�صهلة  ط��رق  ع��ن  �لبحث  ف��ي  ي�صتغرقون 

نحتاط  �أن  علينا  �إليها،  للو�صول  وجاهزة 

دون  تحول  قلنا،  كما  وقائية،  باأ�صاليب 

�صخ�صياتهم،  �إل��ى  عف  �ل�صّ �آليات  ت�صلل 

ُتحمد  ل  وم��ه��اٍو  م���اآزق  �إل���ى  بهم  ل��ت��اأخ��ذ 

ون�صّجعهم  بالتقوى،  نهم  فنح�صّ عقباها، 

�لعي�س  ف��ر���س  لهم  ون��وّف��ر  �ل��ع��ل��م،  على 

نظيفة  تربوّية  بيئة  لهم  ونوؤّمن  �لكريم، 

�آفاقهم على كل حق  تفتح  �أن  ق��ادرة على 

وخير و�صالح.

ل��ن��ف��ت��ح ����ص���دورن���ا ل��ك��ل ه��و�ج�����ص��ه��م 

و�آمالهم، لنفتح حو�ر�ت مو�صوعية تجيب 

باأ�صلوب  �صكوكهم،  وتعالج  �أ�صئلتهم  عن 

�لتحدي  ومو�جهة  مقنع،  ودليل  حكيم، 

بمحبة، لنربح عقولهم، ونجتذب محبتهم، 

ون�صمن �حتر�مهم، وعندها نحقق قدرتنا  

بما  وهو�ج�صهم  �أخطائهم  ت�صويب  على 

يحقق ��صتقامتهم وكمالهم.
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)*(
اأ. اأمرية برغل

ال�����س��ب��اب ه���م اأم����ل الأم�����ة ورب��ي��ع��ه��ا 

وال�����دم ال����ذي ي��ت��دف��ق ف���ي ���س��راي��ي��ن��ه��ا. 

ون�ساط  حيوية  م��ن  يمتلكون  م��ا  وب��ق��در 

لالأجيال  واع���د  بغد  ي��ب�����س��ّرون  م��ا  ب��ق��در 

وفاعليتهم  ال�سباب  وحيوية  ال��ق��ادم��ة. 

الج�سدية  ب�سحتهم  رهن  مجتمعاتهم  في 

من  اأك��ث��ر  ول��ي�����ض  وال��ن��ف�����س��ي��ة.  العقلية 

الهواج�ض والهموم يوؤثر على هذه ال�سحة. 

دوم��ًا  ال�سباب  على  ال��ه��م��وم  ت��اأث��ي��ر  فهل 

تاأثيرًا  الأحيان  بع�ض  في  لها  اأن  اأم  �سلبي 

البيئة دورًا  تلعب  اأي مدى  واإلى  اإيجابيًا؟ 

في  ال�سباب،  لدى  الهموم  تلك  �سناعة  في 

ال�سلبية  الأدوار  هي  وما  الحا�سر؟  زماننا 

والإيجابية التي تلعبها البيئة في �سناعة 

هذه الهموم؟ هذا ما �سوف نحاول التطرق 

اإليه تباعًا في هذه المقالة.

ــاتــي.. اأولــويَّ

ــا؟ ي�شنعه ــْن  َمــ
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اأوًل: ما هي البيئة؟

ُي����ن����ظ����ر �ل������ي������وم �إل����������ى �ل���ب���ي���ئ���ة 

مّت�صع  مفهوم  �أنها  على   )Environment(

في �لزمان و�لمكان، فهي �إجمالي �لأ�صياء 

�لتي تحيط بنا وتوؤثر على وجود �لكائنات 

فللبيئة  وعليه،  �لأر�س،  �صطح  على  �لحيَّة 

تاأثير قطعي على مجريات حياة �لكائنات 

جميعها وعلى ر�أ�صها �لإن�صان.

ثانيًا: هموم ال�سباب واأ�سبابها

�صدره،  في  يحملها  هموم  �إن�صان  لكل 

�لموؤمنين  �أم��ي��ر  يقول  كما  �ل��دن��ي��ا،  ف��اإن 

.
)1(

Q »د�ٌر بالبالء محفوفة«

وبع�صها  دن��ي��وي  بع�صها  و�ل��ه��م��وم 

وظروفها.  �أ�صبابها  منها  ولكل  �أخ���روي، 

�إل��ى  ب�صرية  �صريحة  م��ن  تختلف  ولكنها 

و�ل��ظ��روف  و�ل�����ص��ن  للجن�س  تبعًا  �أخ���رى 

تعي�صها  �لتي  و�لقت�صادية  �لجتماعية 

ه���ذه �ل�����ص��ر�ئ��ح. ول��ل�����ص��ب��اب، ك��م��ا لبقية 

بل  �أي�����ص��ًا،  همومهم  �لمجتمع،  �صر�ئح 

من  �ت�صاعًا  �أكثر  �ل�صباب  هموم  تكون  قد 

هموم �ل�صر�ئح �لأخرى.

ق��و�ه  تفتح  ذروة  ف��ي  وه��و  فال�صاب، 

يعي�س  و�ل�����ص��ه��وي��ة،  و�ل��روح��ي��ة  �لعقلية 

��صتحقاقات  و�أم��ام��ه  كثيرة  ���ص��ر�ع��ات 

كبيرة، ومن �أهّمها �أربعة:

نف�صه؛  �صورته عن  االأول:  اال�ستحقاق   -

�صخ�س  هو  هل  لالآخرين،  يبدو  كيف 

�أم  �لظل  �أم ل؟ هل يبدو خفيف  و�صيم 

ر �لآخرين؟ ل؟ هل لديه ما ينفِّ

اال�ستحقاق الثاني: مبادئه ومعتقد�ته؛   -

�أهله �صليمة؟ لماذ� عليه  هل معتقد�ت 

معينة؟  و�أع����ر�ف  ب��ع��ب��اد�ت  يلتزم  �أن 

�لجتماعية  و�لتقاليد  �لأع����ر�ف  ه��ل 

منطقية؟ ما هي �لر�صالة �لتي عليه �أن 

يتبناها في حياته؟

بالجن�س  عالقته  الثالث:  اال�ستحقاق   -

�لآخر؛ كيف يمكنه �لتعامل مع ما ي�صعر 

به من ميول تجاه �لجن�س �لآخر؟ فهل 

�لآخ���ر؟  �لجن�س  م��ن  م��ق��ب��وًل  �صيكون 

قبل  من  ُيخدع  �أو  ُي�صتغل  �أن  يمكن  هل 

�ل�صريك  �صيجد  متى  �لجن�س؟...  هذ� 

�لمنا�صب؟

اال�����س����ت����ح����ق����اق ال�������راب�������ع: م��ك��ان��ت��ه   -

�لقت�صادي؛  و��صتقالله  �لجتماعية 

متى �صيتمكن من �أن ي�صتقل �قت�صاديًا 

�صيتمكن  وهل  لنف�صه؟  مالكًا  ويكون 

من  وك��م  بنجاح؟  در��صته  �إنهاء  من 

وهل  ل��ذل��ك؟  يحتاج  و�لجهد  �ل��وق��ت 
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�صيجد  در��صته  �أنهى  �إذ� 

مهنة لئقة؟ وهل �صيكون 

لديه دخل كاٍف؟ 

وغيرها  �لأ�صئلة  هذه  �إن 

ت����دور ف��ي ذه���ن ك��ل ���ص��اب، 

�أجوبة  لها  يجد  لم  ح��ال  في 

�صافية، ف�صوف ت�صكل همومًا 

عي�صه،  عليه  تنغ�س  حقيقية 

�صباحًا وم�صاًء.

البيئة في  ثالثًا: دور 

�سناعة هموم ال�سباب

ع��ل��ى ���ص��وء م��ا �أوردن�����اه م��ن تعريف 

�لبيئة وبيناه حول عمر �ل�صباب وما يكتنفه 

للبيئة  �أن  كم  لنا  يتبين  ��صتحقاقات،  من 

�ل�صاب من دور كبير في  �لتي يعي�س فيها 

�صناعة همومه �أو تبديدها. فنمط �لحياة 

�ل��ذي  �لمقيا�س  �لمجتمع،  ف��ي  �ل�صائد 

تحكم  �لتي  �لأع��ر�ف  �لنا�س،  به  نف  ُي�صَّ

مر��صيم �لزو�ج وغيره، �لقو�نين �لمتعلقة 

بالدر��صات �لجامعية، �لنظرة �إلى �لمهن 

و�لف�صل،  �ل��ن��ج��اح  مقايي�س  و�أه��م��ي��ت��ه��ا، 

مقايي�س �لرفعة و�لو�صاعة،...�إلخ.

وق��ب��ل ك��ل ���ص��يء �أ���ص��رت��ه �ل��ت��ي يعي�س 

هل  �آمنة؟  �أ�صرة  هي  هل  د�خلها...!  في 

من  يتعلم  هل  �صوية؟  و�لديه  بين  �لعالقة 

خاللها نمط �لتفكير �ل�صحيح و�لمتو�زن؟ 

هل حاجاته �لأ�صا�س موؤمنة؟ كيف يحلون 

م�صاكلهم؟ ما هي �لمعادلة �لتي يتعاملون 

فيها مع �لحياة �لدنيا ومع �لحياة �لآخرة؟

ل��ك��ل ه���ذه �لأم�����ور �أث����ر ك��ب��ي��ر، على 

�لفكرية  �ل��م��ن��ظ��وم��ة  ب��ن��اء 

و�ل����وج����د�ن����ي����ة ل��ل�����ص��ب��اب 

للوجود  نظرتهم  وت�صكيل 

و�لحياة وبالتالي على  ن�صج 

�أحالمهم وتحديد �أهد�فهم 

وطموحاتهم. 

كل  �أن  ف���ي  ���ص��ك  ول 

ي�صكل  طموح، حتى تحققه، 

ل�صاحبه هّمًا، ياأ�صر تفكيره 

�لهموم  �أن  �إلَّ  باله.  وي�صغل 

لي�صت بال�صرورة عاماًل �صلبيًا؛ فهي، و�إن 

يمكنها  محبطة،  �لمر�ت  بع�س  في  كانت 

�أن تكون في مر�ت �أخرى محّفزة.

�أج��ل  م��ن  بحاجة،  �لإن�����ص��ان  �أن  ذل��ك 

قوة  �إل��ى  �لحياة،  في  حركته  ��صتمر�رية 

دفع، لهموم قد ُت�صكل، في ظروف معينة، 

هذه �لقوة.

وف��ي��م��ا ي��ل��ي ����ص���وف ن��ت��ن��اول ت��ب��اع��ًا 

في  للبيئة،  و�لإي��ج��اب��ي  �ل�صلبي  �ل��دوري��ن 

في  �لم�صلم  �ل�صباب  لدى  �لهموم  �صناعة 

مجتمعاتنا �لمعا�صرة.

في  ال�سلبي  البيئة  دور  راب��ع��ًا: 

الم�سلم  ال�سباب  لدى  الهموم  �سناعة 

في ع�سرنا الحا�سر

�صناعة  في  �ل�صلبي  �لبيئة  دور  �ّت�صع 

�ت�صاع  مع  �لم�صلم  �ل�صباب  ل��دى  �لهموم 

�لمجتمعات  بين  �ل�صريع  �لتو��صل  د�ئ��رة 

�لعالم  من  جعل  �ل��ذي  بال�صكل  �لمختلفة 

قرية �صغيرة.

�ليد  �ل��غ��رب��ي  للمع�صكر  �إن  وح��ي��ث 

الهـمـوم بع�شـــها 

وبع�شها  دنــيــوي 

منها  ولكل  اأخروي 

وظروفها.  اأ�شبابها 

ولكــنــــها تختلف 

ــة  ــح ــري ــش مــــن �

ب�شــرية اإلى اأخــرى
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على  �ل�صيطرة  ف��ي  �لطولى 

�لت�صال  وو���ص��ائ��ل  �لإع���الم 

فقد  �لعالم  في  �لإلكتروني 

تدفقت معايير هذ� �لمع�صكر 

�إلى عقول �ل�صباب و�ل�صابات 

�إل��ى  ذل���ك  �أدى  وق���د  ب��ق��وة، 

�خ���ت���الل م��ن��ظ��وم��ة �ل��ق��ي��م 

وت�صاربها لديهم. 

ح��ي��رة  ف����ي  ز�د  وم���م���ا 

هذه  و�صر�عاتهم،  �ل�صباب 

�لهوة �لكبيرة بين ما تروجه �أمامهم و�صائل 

�لمتاحة  �لو�قعية  �لفر�س  وبين  �لإع��الم 

عليه  �لع�صري«  »�لمحترم  فال�صاب  لهم. 

على  معينة  جمالية  بمقايي�س  يتمتع  �أن 

لديه  يكون  و�أن  �لخارجي،  �ل�صكل  �صعيد 

 )Life Style( ب��ه  خ��ا���س  ح��ي��اة  �أ���ص��ل��وب 

من�صجم مع ما هو �صائد في �لإعالم، و�أن 

يجاري ثقافة �ل�صتهالك �ل�صائدة: �صيارة 

حديثة ومنزل فخم ومالب�س ذ�ت ماركات 

م�����ص��ه��ورة، ن��اه��ي��ك ع��ن �م��ت��الك �أح���دث 

و�صائل �لتو��صل �لمتعددة )�آيفون – �آيباد 

-...( و�إلَّ �تُّهم بالرجعية و�لمحدودية... 

و�ل�صريك،  �لم�صتقبل  بخ�صو�س  �أم��ا 

له  لي�س  فمن  تعقيدً�،  �أك��ث��ر  فالم�صكلة 

حتى  �لعليا  در����ص��ات��ه  تح�صيل  م��ن  ح��ظ 

نة  �لنهاية �أو من لم ينحدر من عائلة متمكِّ

�قت�صاديًا، لي�س �أمامه �إلَّ �أحد ثالث:

غير  بطريقة  �لمال  ل  يح�صِّ �أن  �إّم��ا   -  1
�صرعية �أو قانونية.

2 - و�إما �أن ي�صتدين وير�كم 
عليه �لديون وينام على هم 

وي�صتفيق على �آخر.

3 - و�إما �أن ينزوي وي�صبح 
وهنا  �لمجتمع.  ف��ي  ن��ك��رة 

�ل�صريك،  مع  مع�صلته  تاأتي 

طامعًا  �ل�صريك  ك��ان  ف��اإذ� 

فال�صجار  مترفة،  حياة  في 

و�لخالف و�لطالق.

�أما  �ل�صباب،  عن  هذ�، 

حيث  باأقل،  لي�صت  فهمومهن  �ل�صاّبات، 

في  كبيرً�  ح��ي��زً�  �ل�صكلي  �لجمال  يحتّل 

مقايي�س �لتفا�صل بين �لفتيات. و�أمام �صيل 

�لإغر�ء�ت و�لدعايات تت�صاءل �ل�صابة: هل 

تنهي در��صاتها �لجامعية؟ وفي حال �أنهت 

في  �صابًا  تتزوج  هل  �لجامعية  در��صاتها 

معه  وتعمل  مكافحًا  ز�ل  ما  �لعمر  مقتبل 

�لمجتمع؟  في  مرموقًة  مكانًة  يحتال  كي 

هل تنوء تحت �صغط �لعمل د�خل �لمنزل 

فر�س حياة  لأ�صرتها  توؤمن  وخارجه حتى 

بالرغم  متو��صعة  بحياة  تقنع  �أم  �أف�صل؟ 

من �متالكها موؤهالت عالية؟

ن�صف  ت��ن��ف��ق  ه��ل  ع��م��ل��ت،  �إذ�   ، ث����مَّ

�صكلها  ع��ل��ى  �أك���ث���ر(  )ول��ع��ل��ه  م��دخ��ول��ه��ا 

وقو�مها؟ �أم تنفقه على �أ�صرتها و�أولدها؟ 

وجهها  على  �ل�صنون  تخط  عندما  ه��ل، 

نف�صها  بالمكانة  �صتحظى  �لكبر،  معالم 

لها؟  �صيتنكرون  �أم  وعملها؟  �أ�صرتها  في 

هل ت�صتمع �إلى ند�ء دينها وقيمها فتتعامل 

التيار  ــذا  ه اأنــتــج 

الإ�شالمي في لبنان 

مقاومًة ا�شتطاعت 

اأن توجـــــه هموم 

نحو  ال�شـــــــبـاب 

اأهــــــداف كبيرة
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مع َمْن حولها بالتقوى و�لإح�صان �أم ت�صتمع 

لن�صائح �صديقاتها �لالتي يوؤكدن لها �أن ل 

�أحد »بيبّين معه �صيء...؟« هذه هي بع�س 

في  �لمعا�صر  �لم�صلم  �ل�صباب  هموم  من 

�صيا�صيًا  متخلفة  تكنولوجيًا  معولمة  بيئة 

و�جتماعيًا...!

للبيئة  الإيجابي  الدور  خام�سًا: 

في ع�سرنا الحا�سر

�إلَّ �أن هذ� �لدور �ل�صلبي �لذي ذكرناه 

�آنفًا يقابله دور �إيجابي �آخر وذلك {ِلَمن 

ْمَع َوُهَو �َسِهيٌد}  َكاَن َلُه َقْلٌب اأَْو اأَْلَقى ال�سَّ

)ق: 37(.

يت�صلل  �لذي  �لخبيث  �لمخطط  فهذ� 

�إلى عقول �صبابنا و�أفكارهم من خالل ما 

يو�جهه  ناعمة  حرب  من  عليهم  يمار�س 

مخطط �آخر يتمثل في بروز تيار �إ�صالمي 

�لقائمة  �لغربية  �لمفاهيم  يقابل  �أ�صيل 

بمفاهيم  و�لفردية  �لمادية  �لنزعة  على 

�لفكر  ن�صر  على  قائمة  �أ�صيلة  �إ�صالمية 

�لنزعة  على  �لمبني  �لأ�صيل  �لمحمدي 

�لمعنوية و�لإن�صانية، وتعتبر �لحياة فر�صة 

و�إبطال  �لحق  ولإحقاق  و�لجهاد  للتكامل 

�لباطل.

وقد �أنتج هذ� �لتيار �لإ�صالمي �لأ�صيل 

في  �صلبة  �إ���ص��الم��ي��ة  م��ق��اوم��ة  لبنان  ف��ي 

�أن  ��صتطاعت  �ل�صهيوني،  �ل��ع��دو  وج��ه 

كبيرة  �أه��د�ف  نحو  �ل�صباب  هموم  توجه 

�للهوية  �لحياة  م�صتنقع  من  وت�صتنقذهم 

غير  فاعلة  جدية  حياة  �إلى  �ل�صتهالكية 

�أن  منهم  يوؤمل  بمن  تليق  حياة  منفعلة، 

يكونو� خلفاء هلل على وجه �لأر�س.

 ك���م���ا وج����ذب����ت �أن����ظ����اره����م )ه����ذه 

على  فر�صو�  قدوة  نماذج  نحو  �لمقاومة( 

طريق  ع��ن  و�صهرتهم  وج��وده��م  �ل��ع��ال��م 

�لجهاد  و�صوح  �لعلم  ميادين  في  �لإب��د�ع 

�لمقاومة  �صيخ  �أمثال  �لإن�صانية  و�لأعمال 

و���ص��ي��ده��ا وع��م��اده��ا و�ل���ص��ت�����ص��ه��ادي��ي��ن 

و�ل�صهد�ء وزوجاتهم و�أمهاتهم.
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)*( باحثة �إ�صالمية في �ل�صاأن �لتربوي و�لأ�صري.

نهج �لبالغة، �ل�صريف �لر�صي، ج)، �لخطبة 6)).1 ))

الهوام�ض

ل��ق��د ����ص��ت��ط��اع ق�����ادة ه����ذ� �ل��ت��ي��ار 

على  �ل�صحر  يقلبو�  �أن  �لأ�صيل  �لإ�صالمي 

�لتكنولوجية  �لأدو�ت  في�صتعملو�  �ل�صاحر 

نف�صها في �لتو��صل من �أجل ن�صر �لإ�صالم 

�لمحمدي �لأ�صيل وتوعية �ل�صباب بنقاط 

ق��درً�  لي�س  �لموجود  �لتخلف  وب��اأن  قوته 

وما تدعو �إليه و�صائل �لإعالم وتقدمه من 

نماذج تحركه مافيات �ل�صركات �لتجارية 

�لعابرة للقار�ت، لي�س �إّل.

هموم اإيجابية

ب��روح  �لناب�صة  �لبيئة  ه��ذه  مثل  �إّن 

�لجهاد ولدت لدى �ل�صباب همومًا جديدة، 

��صتنه�صت هممهم   �إيجابية  ولكنها هموم 

ودفعتهم نحو �لعطاء و�لإبد�ع.

�لو�قع،  �أر���س  على  ذل��ك،  �أثبت  لقد 

ق�صم كبير من �صبابنا �لمجاهد �لغيور، �إْن 

في �صوح �لعلم و�لعمل �أو في �صوح �لعطاء 

من  ط��وروه  بما  �لعالم  فاأذهلو�  و�لجهاد، 

و�صائل �ت�صال وتقنيات في مو�جهة �لعدو 

ور�صد حركته، وما طائرة �أيوب �إلَّ نموذج 

من  يعي�صونه  لما  �لإي��ج��اب��ي  �لنتاج  ع��ن 

هموم تجاه بيئتهم. 

�صاباتنا  من  كبير  ق�صم  فعل  وكذلك 

بالرغم  ��صتطعن،  �لالتي  �لمجاهد�ت، 

فتيات  بين  �لمحموم  �ل�صر�ع  حماأة  من 

بحما�س  ت��ع��ل��م��ه��ن  م��و����ص��ل��ة  �ل��ع�����ص��ر، 

و�إن�صانية  ر�صالية  �أع��م��ال  ف��ي  و���ص��ارك��ن 

م�صتوى  رفع  خاللها  من  ��صتطعن  كثيرة 

وجه  ف��ي  جر�حها  وبل�صمة  �لأم���ة  �صمود 

�لعتد�ء�ت �لإ�صر�ئيلية �لمتكررة.

�أث��ر  م��ن  للبيئة  يكن  مهما  خ��ت��ام��ًا... 

تحويل  ف��اإن  �ل�صباب  هموم  �صناعة  ف��ي 

بما  رهن  �إيجابية  دو�فع  �إلى  �لهموم  هذه 

�لمعتقد  �صعيد  على  �صاب  كل  عليه  ُن�ّصئ 

و�لتوجهات وبما يملكه من قناعات عقلية 

من  لأ�صرته  كم  يخفى  ول  ذ�تية،  و�إر�دة 

دور في ذلك.
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متجددة  طاقة  هي  �ل�صباب  فمرحلة 

م��م��ّي��زً�  ط��اب��ع��ًا  �ل��م��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى  ت�صفي 

وترتبط بالقدرة على �لّتعلم و�لمرونة في 

�لم�صوؤولية،  وتحّمل  �لإن�صانية  �لعالقات 

وبقّوة في �لّذهن و�لِفكر وقّوة في �لّطاقة 

�لعامة  �لجمعية  ع��ّرف��ت  وق��د  �ل��ب��دن��ّي��ة. 

�أولئك  باأنهم«  �ل�ّصباب  �لمتحدة  لالأمم 

بين  �أعمارهم  تتر�وح  �لذين  �لأ�صخا�س 

5) و4) عامًا«.
�أمام  و�لمجتمع  �ل�صاب  فاإن  هنا،  من 

م�صوؤولية كبيرة وهي توجيه هذه �لمميز�ت 

و��صتثم��اره����ا  �ل�صحي�ح���ة،  �لوجهة  نحو 

ــ�ــشــبــاب... ال
رّبان اإلى  تحتاج  طاقاٌت 
والجتماعي ال�سلوكي  لالإر�ساد  اأم��ان  مركز  تقرير: 

اأجمل  بزينٍة  الإن�سان  ن  تزيَّ »ما   :Qعلي الإمام  عن 

 .
)1(

من الُفتّوة«

يتمتع ال�ساب خالل مرحلة �سبابه بالعديد من الممّيزات 

اإلهية كما يقول الإمام  المرحلة نعمة  التي تجعل من هذه 

الخميني}: »اأنتم الآن... لديكم نعمة ال�سباب، فاعرفوا 

قدرها ول تهدروا هذه النعمة«.

�لنعمة  تتحول هذه  ل  �إيجابي حتى  ب�صكل 

�لمرحلة  ل��ه��ذه  و�أن  خا�صة  نقمة،  �إل���ى 

�صخ�صية  �صناعة  في  كبيرً�  دورً�  �لعمرية 

�لإن�صان وت�صكيل �لمجتمع عمومًا.

اأركان بناء �سخ�سية ال�سباب

ي��ع��ان��ي ���ص��ب��اب��ن��ا �ل���ي���وم م���ن �ل��ع��دي��د 

و�لنف�صية  �ل�����ص��ح��ي��ة،  �ل��م�����ص��ك��الت  م��ن 

�إلى  ذلك  في  �ل�ّصبب  ويعود  و�لجتماعية، 

�لأرك��ان  �أكثر من  �أو  و�حد  وجود خلل في 

�لّتالية: 

�لمرحلة  هذه  خالل  فال�صاب  االأه���ل:   .(
يدخل في عالم جديد يحتاج فيه �إلى 

47

م
 2

01
3 

ر
ذا

/اآ
 2

58
د 

د
ع
ل
ا



َمْن يتفّهم خ�صائ�س �لمرحلة �لعمرية 

�لتي يعي�صها، وياأخذ بيده حتى يعبرها 

�لأهل دورً� رئي�صًا  يلعب  باأمان. لذلك 

�ل�صحيح  �لّتوجيه  ولدهم  توجيه  في 

وبالّتالي  يحّقق �صالحه  بما  و�لهادف 

�صالح �لمجتمع.

عن  �أي�صًا  م�صوؤول  فاإنه  نف�سه:  ال�ساب   .(
�إثبات  على  و�لعمل  �أه��د�ف��ه،  تحديد 

ذ�ته، وتحقيق �صخ�صّيته �لم�صتقّلة من 

خالل �لأخذ بتوجيهات �لأهل.

فيها  يعي�س  �لتي  �لبيئة  �إّن  المجتمع:   .3
�صالحه  على  كبير  �أث��ر  لها  �لإن�صان 

�لتوجيه  غ��ي��اب  ف��ي  لأّن���ه  ف�����ص��اده،  �أو 

ك��اّف��ة  م��ن  ي��ت��ف��ّل��ت  ���ص��وف  �ل�صحيح 

�لمغريات  و�أّن  ��ة  خ��ا���صّ �ل�����ص��و�ب��ط، 

كثيرة وموؤّمنة ب�صهولة.

تحديد م�سكالت ال�ّسباب

لالإر�صاد  �أم��ان  مركز  عمل  �إط��ار  في 

�ل�صلوكي و�لجتماعي على ر�صد �لظو�هر 

�لج��ت��م��اع��ي��ة، �أج����رى �ل��م��رك��ز در����ص��ات 

مو�صوع  حول  بحثية  وحلقات  ��صتطالعية 

بالإ�صافة  بالأولد،  �لأهل  وعالقة  �لأ�صرة 

�لك�صفيين  �ل��ق��ادة  �آر�ء  ��صتطالع  �إل���ى 

�ل��م��د�ر���س  ف��ي  �ل��ّت��رب��وي��ي��ن  و�لم�صرفين 

 ،
)((

�ل�صباب م�صكالت  �أه��م  عند  للوقوف 

و�لتي يمكن تحديدها بما يلي: 

). فقدان الهدفية
�إن �أهم ما يوّجه قدر�ت �ل�صباب وجود 

لفقد�ن  ف��اإن  وبالتالي  �لو��صح.  �لهدف 

�لهدفّية �آثارً� كبيرة عليهم �أهمها �ل�صعور 

ينعك�س على ت�صرفاتهم  بالإحباط، وهذ� 

�أر�صية  �لفر�غ  و�أنه غالبًا ما يكون  خا�صة 

بوجوده  ي�صعر  ل  فالإن�صان  لالنحر�ف، 

ق�صايا  مع  متفاعاًل  ك��ان  �إذ�  �إل  وقيمته 

�لحياة من حوله، ويظهر ذلك من خالل 

�تجاه �ل�صباب نحو ما يلي:
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) - عدم ��صتثمار �لوقت ب�صكل 
�ح��ت��ر�م��ه،  وع���دم  �صليم، 

�صدد  قد  �لإ�صالم  �أن  رغم 

فقد  ذل���ك،  ���ص��رورة  على 

�ل��ب��اق��ر �لإم�����ام  ع���ن  ورد 

Q: »من ت�صاوى يوماه 

.
)3(

فهو مغبون«

لأوق��ات  �لمقاهي  �رت��ي��اد   -  (
طويلة.

3 - ��صتخد�م �لإنترنت دون قيود.
�ل��ّت��و����ص��ل  ���ص��ع��ف   -  4
�لمبا�صر بين �ل�ّصباب 

نحو  و�لّت����ج����اه 

�ل����ّت����و������ص����ل 

�لف���ت���ر�����ص���ي 

ع���ب���ر م���و�ق���ع 

�لّتو��صل �لجتماعي.

5 - �نت�صار �آّفة تدخين �ل�ّصجائر و�لّنرجيلة 
بين �ل�ّصباب �بتد�ًء من عمر مبكر.

6 - �نت�صار ما ُيعرف ب�)�صلل( �ل�صباب في 
�لأحياء.

ب. فقدان ح�ّض الم�سوؤولية

�لقيام  ع��ل��ى  �ل�����ص��ب��اب  معظم  ي��ق��دم 

بالعديد من �لأمور �إر�صاء لرغباتهم دون 

�نعد�م  ب�صبب  وه��ذ�  بعو�قبها،  �لتفكير 

من  ذلك  ويظهر  لديهم.  �لم�صوؤولية  ح�ّس 

خالل:

) - �لتفّلت من �لقيم �لجتماعية.
) - �لّلجوء �إلى �لعنف �لمنزلي و�لمدر�صي 

و�لمجتمعي �أمام �أية م�صكلة.

�لحياة  نمط  �إلى  عام  ب�صكل  �لركون   -  3
.)delivery( لمريحة �أو �ل�صهلة�

4 - تر�جع د�فعّية �لتعّلم.
الأم����ل  ف���ق���دان  ج. 

بالم�ستقبل

�لتوّتر�ت  كثرة  �أم��ام 

في  و�لأم��ن��ّي��ة  �ل�صيا�صّية 

لبنان يفّت�س �ل�ّصباب �ليوم 

ع���ن م�����ص��ت��ق��ب��ل��ه��م خ���ارج 

�صعيهم  خ��الل  م��ن  لبنان 

�لم�صتمّر للهجرة.

ال��ع��الق��ة بين  ف��ي  د. وج���ود خ��ل��ل 

ال�سباب والأهل

كّنا قد ذكرنا �أهمية دور �لأهل كركن 

ولكن  �ل�صباب.  ق��در�ت  توجيه  في  �أ�صا�س 

نالحظ �ليوم وجود خلل في هذه �لعالقة، 

وذلك لالأ�صباب �لتالية:

�لأبناء  نظر  في  �لأه��ل  هيبة  تر�جع   -  (
وموقعهم كمرجعّية فكرّية وعملّية.

�لآباء  على  بتفّوقهم  �لأبناء  �إح�صا�س   -  (
من �لناحية �لتكنولوجية.

3 - تر�جع قدرة �لأهل على �ل�صيطرة على 
�للياقة  �أ�صول  ومتابعة  �لأبناء  �صلوك 

في �لعالقة مع �لآباء.

4 - تعوي�س �لنق�س في �لمتابعة و�لح�صور 
من قبل �لأهل �تجاه �لأبناء بالتعوي�س 

�لمادي و�صرف �لأمو�ل.

�لمر�حل  بخ�صائ�س  �لأه���ل  جهل   -  5
�لعمرية وحاجاتها.

)خا�سة  التعّلم  دافعية  ه�.�سعف 

عند الذكور(

بعد فرز �ل�صتبيانات �لتي تّم توزيعها 

�لمد�ر�س،  في  �لّتربويين  �لم�صرفين  على 

لديهم  �ل��ط��الب  م��ن  �ل��ع��دي��د  �أن  ت��ب��ّي��ن 

ــم م�شكالت  اإن اأه

ــدان  ــاب فق ال�شــب

ــن اآثاره  الهدف وم

بالإحباط. ال�شعور 
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�إل��ى  ي���وؤدي  م��ا  للّتعلم،  �ل��ّد�ف��ع��ّي��ة  �صعف 

تكا�صل �لطالب وعدم بذل �لجهد �لاّلزم 

للدر��صة.

و. تبّدل �سّلم اأولوّيات ال�ّسباب

��غ��وط��ات  ب���ال���ّرغ���م م���ن ك��ث��رة �ل�����صّ

�لق��ت�����ص��ادّي��ة ع��ل��ى �ل�����ص��ب��اب و�زدي����اد 

�ل�صاب  نجد  �أننا  �إل  �لحياة،  متطّلبات 

على  �لمبني  �لعي�س  نمط  على  يعتمد 

قد  �أولوياته  ف�صّلم  �لتَّرفي،  �ل�صتهالك 

مثاًل  �لأ�صا�س  هّمه  �أ�صبح  حيث  تبّدل 

�لخلوية  �ل��ه��و�ت��ف  ف��ي  �ل��ت��ط��ور  م��و�ك��ب��ة 

وغ��ي��ره��ا ع��ل��ى ح�����ص��اب �لح��ت��ي��اج��ات 

�لأ�صا�س �لأخرى.

عند  الإيمانية  الروحية  �سعف  ز. 

ال�سباب الم�سلم

�صخ�س  �لإ�صالمي  �لدين  في  �ل�صاب 

رّبه  تجاه  كاملة  م�صوؤولية  يتحمل  مكّلف 

�أع��م��ال��ه. ول��ك��ن ي��الح��ظ لدى  على ك��اف��ة 

�لإيمانية.  �لروحية  ف��ي  �صعف  �ل�صباب 

و�لملفت في هذ� �ل�صياق �أّن هوؤلء �ل�صباب 

ل��دي��ه��م ع��ل��م ب���ذل���ك، وذل����ك م���ن خ��الل 

في  �إليهم  قدمت  ��صتمارة  في  مطالبتهم 

�لمجال�س  في  �لخطباء  بتوجيه  عا�صور�ء 

�لمو�صوعات  نحو  خطاباتهم  �لح�صينية 

عّز  �هلل  لأمر  �لّت�صليم  كاأهمّية  �لروحية، 

وجّل، �لتعرف �إلى حياة �ل�صيد �لقائد.
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عيون �لحكم و�لمو�عظ، �لليثي �لو��صطي، �س1.479 ))

 للتفا�صي���ل يرج���ى مر�جعة ق�ص���م �لدر��صات ف���ي مركز �أمان 1 ))

لالإر�صاد �ل�صلوكي و�لجتماعي.

 بحار �لأنو�ر، �لعالمة �لمجل�صي، ج68، �س73).1 3)

الهوام�ض

التي  الحلول  اأهــم 

ــن الــعــمــل  ــك ــم ي

عــلــيــهــا لــحــّل 

م�شــكلة ال�شــباب 

خطة  و�ــشــع  هــي 

ت�شــمل  متكامــلة 

الأهـــل وال�شـباب 

ـــمـــع ـــمـــجـــت وال

الم�ستوى  ت���دّن���ي  ح. 

الثقافي

م��ع��ظ��م ���ص��ب��اب��ن��ا �ل��ي��وم 

كتب  ب��ق��ر�ءة  فقط  يكتفون 

�لدر��صية،  بالمناهج  تتعّلق 

مختلفة  �أن��و�ع  مطالعة  دون 

�للغة  �أن  حتى  �لكتب،  م��ن 

 
ً
�ل��ع��رب��ي��ة ل��دي��ه��م -خ��ا���ص��ة 

�لمكتوبة- قد ت�صوهت نتيجة 

تكنولوجيا  ����ص��ت��خ��د�م��ه��م 

�لتو��صل �لجتماعي.

والحلول  التو�سيات 

المقترحة

�لعمل  يمكن  �ل��ت��ي  �ل��ح��ل��ول  �أه���م  �إن 

عليها لحّل م�صكلة �ل�صباب هي و�صع خطة 

و�لمجتمع  و�ل�صباب  �لأهل  ت�صمل  متكاملة 

وق��در�ت��ه  �ل�صاب  ط��اق��ات  توجيه  ب��ه��دف 

�لوجهة �ل�صحيحة و�ل�صتفادة منها باأكبر 

قدر ممكن. وعليه نقترح ما يلي:

و�لّتعبئة  �لك�صفّية  �لأندية  دور  تفعيل   -  (
و�حت�صانهم  �ل�ّصباب  ��صتقطاب  في 

وتوجيههم.

) - توجه خطابات رجال �لدين نحو هموم 
�ل�صباب وهو�ج�صهم مما ي�صاعد �ل�صاب 

�لحياة،  هذه  من  �أهد�فه  تحديد  على 

�أمام  ذ�تي  ر�دع  لديه  ي�صبح  وبالتالي 

بع�س �لم�صكالت �لتي قد تو�جهه.

3 - دور لجان �لأحياء في �إ�صر�ك �ل�صباب في 
جميع �لأن�صطة �لجتماعية في �لأحياء،  

مما يقّلل من �أوقات �لفر�غ لديهم.

�ل��م��وؤ���ص�����ص��ات  ت��ن��ف��ي��ذ   -  4
عمل  وور�س  ندو�ت  �لتربوية 

كيفية  ح��ول  ب��الأه��ل  خا�صة 

�لتعاطي �ل�صليم مع �أولدهم 

هذه  وخ�صائ�س  �ل�صباب 

�لمرحلة �لعمرية.

�أب���ن���اَءه���م  �لأه�����ل  ح����ّث   -  5
ع��ل��ى �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي في 

�ل���م���وؤ����ص�������ص���ات �ل�����ص��ح��ّي��ة 

و�لجتماعّية وغيرها لما لهذ� 

على  �إيجابّية  �آث��ار  من  �لعمل 

�صخ�صّية �ل�ّصاب.

6 - توجيه �لبر�مج �لجتماعّية في �لإعالم 
�لمو�صوعات  نحو  و�لم�صموع  �لمرئي 

من  و�ل���ص��ت��ف��ادة  �ل�صباب  ت��ه��ّم  �ل��ت��ي 

ين في هذ� �لمجال. �لمخت�صّ

7 - تنفيذ �لبلدّيات لدر��صات علمّية تظهر 
�لموؤ�ّص�صات  وت��زوي��د  �ل�ّصباب،  و�ق��ع 

بالمعلومات  و�ل��ّت��رب��وي��ة  �لجتماعّية 

�لمتوفرة  �ل�صباب  بم�صكالت  �لمتعلقة 

لديهم من خالل �لم�صوحات �لميد�نية 

�لتي يجرونها في �لمناطق.

وب��ن��اء ع��ل��ى �ل��م��ع��ال��م �لأّول���ي���ة �لتي 

من  لدينا  ت��وف��ر  مما  ر�صمها  ��صتطعنا 

ق�صم  ف��ي  لنا  ب��د  ل  �أن��ه  ر�أي��ن��ا  معلومات، 

تف�صيلية  بدر��صة  �لقيام  من  �لدر��صات 

و�لثقافية  �لجتماعية  �لتجاهات  ح��ول 

تنفيذه  ع��ل��ى  نعمل  م��ا  وه���ذ�  ل��ل�����ص��ب��اب. 

�لطالب  حول  �صاملة  در��صة  �صمن  حاليًا 

�لجامعيين كونهم عينة مهمة من �ل�صباب.
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1 � كراهة الطالق
�إل��ى �هلل  �أح��ّب �صيء  �ل��زو�ج  �إذ� كان 

وقد  �إليه.  �صيء  �أبغ�س  فالطالق  �صبحانه 

ُنقل �أّن �لإمام �ل�صادق Q قال: »قال 

�أح��ّب  �صيء  من  وم��ا   ...:P �هلل  ر�صول 

بالنكاح،  ُيعمر  �إلى �هلل عزَّ وجلَّ من بيت 

وج��لَّ  ع��زَّ  �إل��ى �هلل  �أبغ�س  �صيء  م��ن  وم��ا 

بالفرقة،  �لإ���ص��الم  ف��ي  ي��خ��رب  بيت  م��ن 

�آخ��ر:  حديث  وف��ي   ،
)1(

�لطالق...« يعني 

»تزّوجو� ول تطّلقو�؛ فاإّن �لطالق يهتّز منه 

. و�لطالق جائز �إّل �أّنه مكروه.
)2(

�لعر�س«

2 � مورد الطالق
يخت�ّس �لطالق بمورد �لزو�ج �لد�ئم. 

كما يخت�ّس بالّزوج �أو من يوّكله �لزوج.

3 � �سروط الطالق
�أ � ي�صترط في �صّحة �لّطالق �ل�صرعي �أمور:

االأّول: تعيين �لمطّلقة.

���ص��اه��دي��ن عدلين  ح�����ص��ور  ال���ث���ان���ي: 

ذكرين ي�صمعان �إن�صاء �صيغة �لطالق.

الثالث: �أن يكون بال�صيغة �لمقررة له 

�صرعًا.

ب�صرط  �لهاتف،  على  �لطالق  ي�صّح   � ب 

�لمطّلق  ب��ج��و�ر  �ل�صاهد�ن  يكون  �أن 

�ل�صيغة. و�لأحوط وجوبًا  �إن�صاء  حين 

ح�صورهما  �أثناء  �ل�صيغة  ي�صمعا  �أن 

�لمطّلق، وعدم كفاية  �لمبا�صر بجو�ر 

�صماعهما لل�صيغة عبر �لهاتف.

4 � �سروط المطّلقة
ي�صترط في �لزوجة �لتي ُير�د تطليقها 

ثالثة �صروط:

االأّول: �أن تكون د�ئمة، فال يقع طالق 

للمنقطعة.

اأحكام 

الطالق
ال�سيخ علي حجازي
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�أن تكون طاهرة من �لحي�س  الثاني: 

)�إّل  �لطالق  �صيغة  �إن�صاء  �أثناء  و�لنفا�س 

في ثالث حالت(.

�إن�����ص��اء  �أث��ن��اء  ت��ك��ون  �أن ل  ال���ث���ال���ث: 

�لطالق في طهر قد جامعها فيه زوجها، 

يجامعها  لم  طهٍر  في  تكون  �أن  ب��ّد  ل  بل 

في  جامعها  قد  يكون  ل  و�أن  زوجها،  فيه 

�لحي�س �ل�صابق على �لطهر �أي�صًا.

 5 � حالت �سّحة الطالق في الحي�ض

ي�صّح طالق �لزوجة في �أثناء حي�صها 

في ثالث حالت:

في  بها  يكن مدخوًل  لم  �إذ�  االأول���ى: 

�لُقُبل ول في �لدبر.

الثانية: �إذ� كانت حاماًل، فاإّنه يمكن 

�جتماع �لحمل مع �لحي�س.

الثالثة: �إذ� تعّذر �أو تع�ّصر على �لزوج 

�أو  طاهرة  �أّنها  من  زوجته  حال  ��صتعالم 

ل، في�صّح طالقها حّتى لو وقع �لطالق في 

�أثناء �لحي�س.

طهر  في  الطالق  �سّحة  ح��الت   �  6
المواقعة

ي�����ص��ّح ط���الق �ل��زوج��ة ف��ي ط��ه��ر قد 

جامعها فيه زوجها في �أربع حالت:

االأولى: �ل�صغيرة، في�صّح طالقها في 

طهر �لمو�قعة مع كون �لدخول بها حر�مًا.

الثانية: �ليائ�صة.

الثالثة: �لحامل.

�أن يكون  �لم�صتر�بة، ب�صرط  الرابعة: 

�أ�صهر  ثالثة  م�صّي  بعد  �لم�صتر�بة  طالق 

من زمان �آِخر مو�قعة.

و�لم�صتر�بة هي �لمر�أة �لتي تكون في 

يائ�صة(  غير  بالغة  )�أي  تحي�س  من  �صّن 

من  عار�س  ل�صبب  �إّم��ا  تحي�س  ل  ولكّنها 

مر�س �أو ر�صاع �أو ما �صاكل ذلك �أو لِخلقة.

 7 � �سيغة الطالق

ة،  خا�صّ ب�صيغة  �إّل  �ل��ط��الق  يقع  ل   � �أ 

وهي: »�أْنِت َطاِلٌق«، �أو: »فالنة طالق«، 

�إليها  ي�صير  ما  ذك��ر  )م��ع  »فالنة  �أو: 

طالق«،  فالن  لي  موكِّ زوج��ُة  كال�صم( 

ونحو ذلك.

ب � يجب �أن تكون �ل�صيغة باللغة �لعربّية 

�للغة  ع��ن  �لعجز  وم��ع  �لإم��ك��ان،  م��ع 

بما  �ل��ط��الق،  �إن�����ص��اء  ي�صّح  �لعربّية 

ير�دف �ل�صيغة من �صائر �للغات.

على  معّلقًا  كان  �إذ�  �لطالق  ي�صّح  ل   � ج 

�ل���زوج:  ي��ق��ول  �أن  ي�صّح  ف��ال  ���ص��رط، 

بل  �ل�صم�س«،  طلعت  �إن  طالق  »�أن���ِت 

يكون �لطالق باطاًل.

د � لو قال �لزوج: »زوجتي طالق ثالثًا«، �أو 

قال: »هي طالق هي طالق هي طالق« 

ثالث  تطليقها  م��ن  ذل��ك  �صاكل  وم��ا 

بالرجعة  بينها  يف�صل  �أن  دون  م��ّر�ت 

طلقة  تقع  بل  طلقات،  ثالث  يقع  فال 

و�حدة فقط.

يوّكل غيره في طالق  �أن  للزوج  � يجوز  ه� 

زوجته، كما ويجوز له �أن يوّكل زوجته 

في طالقها و�إن كان �لأحوط ��صتحبابًا 

عدم توكيلها.

  و�صائل �ل�صيعة )�آل �لبيت(، �لحّر �لعاملّي، ج))، �س7 .1 ))

 م.ن، �س 1.9 ))

الهوام�ض
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كبيرًا  دورًا   R البيت  اأه���ل  اأئ��م��ة  اأ���س��ح��اب  لعب 

الأم��ة  مجتمع  في  الر�سالي  والبناء  التغيير  عملية  في 

الإ�سالمية. ولم يقت�سر دورهم على نقل الحديث والرواية 

من  وراأوه  �سمعوه  ما  كّل  لنا  نقلوا  بل   ،R الأئمة  عن 

هذا  من  الكثير  �سياع  ورغم   ،R لالأئمة  واأفعال  اأقوال 

يمكن  ل  و�سلنا  ما  اأن  اإّل  والمعرفة،  بالعلم  الغني  التراث 

اأن ي�ستهان به. ومن هوؤلء الأ�سحاب المميزين الذين �ساع 

ذكرهم على كل ل�سان وكان ي�سار اإليهم بالبنان:  �سفوان بن 

يحيى البجلي، فقد و�سفه علماء الرجال والتراجم باأنه: 

»اأوثق اأهل زمانه«.

�شفوان بن 

يحيى البجلي: 

اأوثُق اأهل زمانه

ال�سيخ اأمني ترم�ض
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 ا�سمه

�أب��و  يحيى  ب��ن  ���ص��ف��و�ن 

اع �ل�صابري  محمد �لبجلي بيَّ

 .
)1(

�لثياب( من  ن��وع  )وه��و 

�لعربية  �لقبيلة  �إلى  من�صوٌب 

�ل��م��ع��روف��ة )ب��ج��ي��ل��ة(، وه��و 

�لتي عرفت  �لكوفة  �أهل  من 

عن  ورو�تها  علمائها  بكثرة 

.R أئمة �أهل �لبيت�

وثاقته 

و���ص��ف��ه ع��ل��م��اء �ل��رج��ال 

�ل�صيخ  وكرر  عين.  ثقة  باأنه 

�ل��ن��ج��ا���ص��ي ك��ل��م��ة )ث��ق��ة( 

مرتين تاأكيدً� منه على ذلك، 

بل و�صفه �ل�صيخ �لطو�صي باأنه: »�أوثق �أهل 

. فهو �إذً� 
)2(

زمانه عند �أ�صحاب �لحديث«

من �لذين ل خالف في وثاقتهم ومنزلتهم 

�لعلمّية بين �لعلماء.

R منزلته عند الأئمة

من  ثالثة  يحيى  ب��ن  �صفو�ن  عا�صر 

و�لر�صا،  �لكاظم،  وه��م:   R �لأئ��م��ة 

منزلة  ذ�  عندهم  وك��ان   .R و�لجو�د 

رفيعة لما فيه من �صفات مميزة من �لعلم 

و�ل�صدق  و�ل��وف��اء  و�لإخ��ال���س  و�لأم��ان��ة 

و�لورع جعلت منه وكياًل لالإمامين �لر�صا 

وروى  �لنجا�صي:...  قال   ،Lو�لجو�د

عنده  ل��ه  وك��ان��ت   ،Qلر�صا� ع��ن  ه��و 

منزلة �صريفة... وكان من وكالء �لإمامين 

.
)3(

R لر�صا و�أبي جعفر�

عن  ب��اإ���ص��ن��اده  �لك�صي  �ل�صيخ  وروى 

من  خرج  ما  رفعت  ق��ال:  خالد  بن  معمر 

به  �أو�صى  بما  �لخطاب  بن  �إ�صماعيل  غلة 

�إلى �صفو�ن بن يحيى، فقال 

 :]Qلإم�����ام �لج�����و�د�[
بن  ����ص��م��اع��ي��ل  �هلل  رح����م 

�إلى  به  �أو�صى  بما  �لخطاب 

���ص��ف��و�ن ب��ن ي��ح��ي��ى، ورح��م 

حزب  م��ن  فاإنهما  ���ص��ف��و�ن 

من  كان  ومن   ،R �آبائي 

حزبنا �أدخله �هلل �لجنة. 

يحيى  بن  �صفو�ن  ومات 

ف���ي ���ص��ن��ة ع�����ص��ر وم��ئ��ت��ي��ن 

بالمدينة وبعث �إليه �أبو جعفر 

بحنوطه   ]Qلجو�د�[
بن  �إ�صماعيل  و�أم��ر  وكفنه، 

 .
)4(

مو�صى بال�صالة عليه

بن  علي  ع��ن  ب��اإ���ص��ن��اده  �أي�����ص��ًا  وروى 

�صمعت  ق��ال:  �لقمي  د�وود  ب��ن  �لح�صين 

يذكر   ]Qلجو�د�[ �لثاني  جعفر  �أب��ا 

�صفو�ن بن يحيى ومحمد بن �صنان بخير، 

وقال: ر�صي �هلل عنهما بر�صاي عنهما فما 

.
)5(

خالفاني قط

عبادته وورعه

�صيرته  م��ن  مقتطفات  �لعلماء  ذك��ر 

من  �لعديد  على  ��صتملت  �ل��ت��ي  وحياته 

فهو  وعبادته،  وزه��ده  ورع��ه  على  �لدلئل 

�ل�صادق  و�لتابع  �ل�صالح،  �لعالم  مثال 

.R لالأئمة

جندب،  ب��ن  �هلل  لعبد  �صريكًا  وك���ان 

وعلي بن �لنعمان، وروي �أّنهم تعاقدو� في 

بيت �هلل �لحر�م �أنه من مات منهم �صّلى 

من بقي �صالته و�صام عنه �صيامه، وزّكى 

فكان  ���ص��ف��و�ن،  وب��ق��ي  فماتا  زك��ات��ه  عنه 

ركعة،  وخم�صين  مئة  ي��وم  كل  في  ي�صلي 

]الإمام الجواد  قال 

اهلل  رحــــم   :Q

بن  ــل  ــي ــاع ــم ــش اإ�

ــم  ــاب ورح ــط ــخ ال

�شفوان فاإنهما من 

 ،Rاآبائي حــزب 

ومن كان من حزبنا 

الجنة اهلل  اأدخــلــه 
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زكاته  ويزكي  �أ�صهر،  ثالثة  �ل�صنة  في  وي�صوم 

ما  نف�صه  عن  به  يتبرع  ما  وكل  دفعات،  ثالث 

عد� ما ذكرناه تبرع عنهما مثله.

حمل  كلفه  �إن�����ص��ان��ًا  �أن  �أ�صحابنا  وح��ك��ى 

دينارين �إلى �أهله �إلى �لكوفة، فقال: �إن جمالي 

مكرّية و�أنا �أ�صتاذن �لأجر�ء. 

يكن  لم  ما  على  و�لعبادة  �ل��ورع  من  وك��ان 

.
)6(

عليه �أحد من طبقته رحمه �هلل

Q وي��وح��ن��ا  ال��ر���س��ا  الإم������ام 

الم�سيحي

�لنا�س  ُلون  َي�صِ �لذين  وكان �صفو�ن من 

بالإمام كما ح�صل مع يوحنا �لم�صيحي، فقد 

ْفَو�َن  �صَ َعْن  باإ�صناده  �ل�صدوق  �ل�صيخ  روى 

َلِني 
َ
�َصاأ َق��اَل:  اِبِريِّ  �ل�صَّ اِحِب  �صَ َيْحَيى  ْب��ِن 

�إَِلى  َلُه  و�صِ
ُ
�أ ْن 

َ
�أ �ْلَجاَثِليِق  اِحُب  �صَ َة  ُق��رَّ ُب��و 

َ
�أ

َفَقاَل  َذِل��َك،  ِفي  َذْنُتُه  َفا�ْصَتاأْ  Q ا  �صَ �لرِّ

َل  َقبَّ َعَلْيِه  َدَخ��َل  ا  َفَلمَّ  ، َعَليَّ ْدِخ��ْل��ُه 
َ
�أ  :Q

ْن َنْفَعَل 
َ
ِب�َصاَطُه َوَقاَل: َهَكَذ� َعَلْيَنا ِفي ِديِنَنا �أ

 
ُ
َلَحَك �هلل �صْ

َ
ْهِل َزَماِنَنا، ُثمَّ َقالَ : �أ

َ
�ْصَر�ِف �أ

َ
ِباأ

َعْت َدْعَوى َف�َصِهَدْت َلُهْم  َما َتُقوُل ِفي ِفْرَقٍة �دَّ

ْعَوى  �لدَّ  :Q َق��اَل  ُلوَن؟  ُمَعدِّ ْخ��َرى 
ُ
�أ ِفْرَقٌة 

ْخ���َرى َدْع���َوى َفَلْم 
ُ
َع��ْت ِف��ْرَق��ٌة �أ َل��ُه��ْم، َق��اَل: َف��ادَّ

َيِجُدو� �ُصُهودً� ِمْن َغْيِرِهْم، َقاَل Q: َل �َصيْ َء 

نَّ ِعي�َصى ُروُح �هلِل 
َ
َعْيَنا �أ ا َنْحُن �دَّ َلُهْم. َقاَل: َفاإِنَّ

�ْلُم�ْصِلُموَن،  َذِلَك  َعَلى  َفَو�َفَقَنا  ْلَقاَها، 
َ
�أ َوَكِلَمُتُه 

ُنَتاِبْعُهْم  َفَلْم  َنِبيٌّ  دً�  ُمَحمَّ نَّ 
َ
�أ �ْلُم�ْصِلُموَن  َعى  َو�دَّ

ِفيِه،  �ْفَتَرْقَنا  ا  َخْيٌر ِممَّ َعَلْيِه  ْجَمْعَنا 
َ
�أ َوَما  َعَلْيِه، 

ا،  ا Q: َما ��ْصُمَك؟ َقاَل: ُيوَحنَّ �صَ َفَقاَل َلُه �لرِّ

�ْب��ِن  ِبِعي�َصى  ��ا  �آَم��نَّ ���ا  نَّ �إِ ا  ُيوَحنَّ َي��ا   :Q َق��اَل 

ُيوؤِْمُن  َوَكِلَمِتِه �لَِّذي َكاَن  Q ُروِح �هلِل  َمْرَيَم 

ُه َعْبٌد  نَّ
َ
ُر ِبِه َوُيِقرُّ َعَلى َنْف�ِصِه �أ ٍد P َوُيَب�صِّ ِبُمَحمَّ

ُروُح  ِعْنَدَك  ُهَو  �لَِّذي  ِعي�َصى  َكاَن  َفاإِْن  َمْرُبوٌب، 

ِمْنُكْم  ُجــَل  الــرَّ اإِنَّ 

ِديِنِه  ِفي  َوِرَع  اإَِذا 

اْلَحِديَث  ــَدَق  َو�ــشَ

ى اْلأََمـــــاَنــــَة  َواأَدَّ

ــَن ُخــُلــُقــُه  ــشُ ــ� َوَح

ِقيَل  ا�ِس  النَّ ــَع  َم

ــِريٌّ ــَف ــْع ــــَذا َج َه
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ٍد  ِبُمَحمَّ �آَمَن  �لَِّذي  ُهَو  َلْي�َس  َوَكِلَمُتُه،  �هلِل 

ِ َعزَّ َوَجلَّ 
َّ

َقرَّ هلِل
َ
َر ِبِه َوَل ُهَو �لَِّذي �أ P َوَب�صَّ

ْيَن 
َ
ِة َفَنْحُن ِمْنُه ُبَر�ُء، َفاأ ُبوِبيَّ ِة َو�لرُّ ِباْلُعُبوِديَّ

َيْحَيى:  ْبِن  ْفَو�َن  ِل�صَ َوَقاَل  َفَقاَم  �ْجَتَمْعَنا؟ 

.
)7(

ْغَناَنا َعْن َهَذ� �ْلَمْجِل�ِس 
َ
ُقْم! َفَما َكاَن �أ

موؤلفاته

ترك �صفو�ن بن يحي خلفه تر�ثًا غنيًا 

ع�صر�ت  �أّل��ف  فقد  و�لمعرفة،  �لعلم  من 

�ل��ك��ت��ب ف���ي �أب������و�ب م��ت��ع��ددة وم��ج��الت 

�أّنه �صّنف  متنوعة. ينقل �ل�صيخ �لنجا�صي 

ثالثين كتابًا، وذكره �بن �لنديم �لبغد�دي 

�ل�صيعة وعّدد بع�صًا  �لم�صّنفين  في عد�د 

.
)8(

من كتبه

اآدابه مع اإخوانه

�إخ��و�ن��ه  ت��ع��ام��ل��ه م��ع  وم��م��ا ورد ف��ي 

�لكليني  �ل�صيخ  رو�ه  ما  حقوقهم  ومر�عاة 

���اَذ�َن َع��ْن  ��ِل ْب���ِن ����صَ ب��اإ���ص��ن��اده ع��ن �ْل��َف�����صْ

َعْبُد  »َج��اَءِن��ي  َق���اَل:  َيْحَيى،  ْب��ِن  ��ْف��َو�َن  ���صَ

�َصيْ ٌء؟  ِعْنَدَك  َهْل  َفَقاَل:  �ِصَناٍن،  ْبُن  �هلِل 

ِدْرَهمًا  ْعَطْيُتُه 
َ
َفاأ �ْبِني  َفَبَعْثُت  َنَعْم.  ُقْلُت: 

ْي��َن 
َ
�أ ِلي:  َفَقاَل  َوَبْي�صًا.  َلْحمًا  ِبِه  َي�ْصَتِري 

ُه!  ُردَّ ُه  ُردَّ َفَقاَل:  ْخَبْرُتُه 
َ
َفاأ �ْبَنَك؟  ْر�َصْلَت 

َ
�أ

ي  ِعْنَدَك َزْيٌت؟ ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: َهاِتِه، َفاإِنِّ

َهَلَك  َيُقوُل:   Q �هلِل  َعْبِد  َب��ا 
َ
�أ �َصِمْعُت 

ُرُه َوَهَلَك �ْمُروؤٌ  ِخيهِ  َما َيْح�صُ
َ

�ْمُروؤٌ �ْحَتَقَر ِلأ

.
)9(

َم  �إَِلْيِه« ِخيهِ  َما َقدَّ
َ
�ْحَتَقَر ِلأ

اآداب الجعفرية

َعْن  �أي�صًا  �لكليني  �ل�صيخ  رو�ه  ومما   

َزْي��ٍد  �َصاَمَة 
ُ
�أ ِب��ي 

َ
�أ َع��ْن  َيْحَيى  ْب��ِن  ْفَو�َن  �صَ

  :Q ُبو َعْبِد �هلِل
َ
اِم َقاَل: »َقاَل ِلي �أ حَّ �ل�صَّ

ِمْنُهْم  ُيِطيُعِني  ���ُه  نَّ
َ
�أ َت��َرى  َم��ْن  َعَلى  �ْق���َر�أْ 

ِبَتْقَوى  يُكْم  و�صِ
ُ
َو�أ اَلَم،  �ل�صَّ ِبَقْوِلَي  َوَياأُْخُذ 

َو�ِلْجِتَهاِد  ِديِنُكْم  َو�ْلَوَرِع ِفي  �هلِل َعزَّ َوَجلَّ 

َوُطوِل  َماَنِة 
َ
�ْلأ َد�ِء 

َ
َو�أ �ْلَحِديِث  ْدِق  َو�صِ  ِ

َّ
هلِل

ٌد  ُجوِد َوُح�ْصِن �ْلِجَو�ِر َفِبَهَذ� َجاَء ُمَحمَّ �ل�صُّ

َماَنَة �إَِلى َمِن �ْئَتَمَنُكْم َعَلْيَها، 
َ
و� �ْلأ دُّ

َ
P. �أ

َكاَن   P �هلِل  َر�ُصوَل  َف��اإِنَّ  َفاِجرً�،  ْو 
َ
�أ َب��ّرً� 

ُلو�  �صِ  - َو�ْلِمْخَيِط  �ْلَخْيِط  َد�ِء 
َ
ِب���اأ َي��اأُْم��ُر 

َوُع��وُدو�  َجَناِئَزُهْم  ��َه��ُدو�  َو����صْ َع�َصاِئَرُكْم 

ُجَل ِمْنُكْم  نَّ �لرَّ و� ُحُقوَقُهْم َفاإِ دُّ
َ
اُهْم َو�أ َمْر�صَ

ى  دَّ
َ
َو�أ �ْلَحِديَث  َدَق  َو�صَ ِديِنِه  ِفي  َوِرَع  �إَِذ� 

َهَذ�  ِقيَل  ا�ِس  �لنَّ َمَع  ُخُلُقُه  َوَح�ُصَن  َماَنَة 
َ
�ْلأ

ِمْنُه  َعَليَّ  َوَيْدُخُل  َذِل��َك  ِني  َفَي�ُصرُّ َجْعَفِريٌّ 

َكاَن  َو�إَِذ�  َجْعَفٍر  َدُب  
َ
�أ َه��َذ�  َوِقيَل  ُروُر  �ل�صُّ

َعَلى َغْيِر َذِلَك َدَخَل َعَليَّ َباَلوؤُُه َوَعاُرُه َوِقيَل 

 Q ِبي
َ
َثِني �أ َدُب  َجْعَفٍر َفَو�هلِل َلَحدَّ

َ
َهَذ� �أ

ُجَل َكاَن َيُكوُن ِفي �ْلَقِبيَلِة ِمْن �ِصيَعِة  نَّ �لرَّ
َ
�أ

َماَنِة 
َ
ِلاْلأ �آَد�ُه��ْم  َزْيَنَها  َفَيُكوُن   Q َعِليٍّ 

َدَقُهْم ِلْلَحِديِث �إَِلْيِه  �صْ
َ
اُهْم ِلْلُحُقوِق َو�أ ْق�صَ

َ
َو�أ

َعْنُه  �ْلَع�ِصيَرُة  ُل 
َ
ُت�ْصاأ َوَوَد�ِئُعُهْم  اَياُهْم  َو�صَ

َماَنِة 
َ
ِلاْلأ َد�َن��ا  لآَ ��ُه  �إِنَّ ٍن 

َ
ُف��ال ِمْثُل  َمْن  َفَتُقوُل 

.
)10(

َدُقَنا ِلْلَحِديِث« �صْ
َ
َو�أ

وفاته

زمن  ف��ي  210ه�  �صنة  �صفو�ن  توفي 

�لمدينة  في  ودف��ن   Q �لجو�د  �لإم��ام 

�لمنّورة. 
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عندما يحبو 
الم�شتك�شف ال�شغير
زهراء عودي �سكر

حبو  »عند  عبارة:  الأطفال  اأمهات  ت�سمع  ما  كثيرًا 

التحف  لإخ��ف��اء  ا�ستعّدي  م�سيه،  ب��داي��ة  وم��ع  طفلك 

الأم��ر  وه��ذا  اأم��ام��ه...«  من  المنزلية  والك�س�سوارات 

في  نف�سها  تجد  �سوف  يزعجها،  ل��م  اأم  اأزعجها  ���س��واء 

ذلك  وك��ل  لتقّبله،  م�سطّرًة  المطاف  نهاية 

طفلها،  �سالمة  على  الحر�ض  ب��اب  من 

�سيحبو  الذي  ال�سغير«،  »الم�ستك�سف 

نظره  اإليه  امتّد  ما  كل  اإل��ى  لي�سل 

نيله.  على  يقدر  ولم  طويل  لوقت 

وما  بالحبو؟  الطفل  يبداأ  فمتى 

يتوّجب  اّل��ت��ي  ال��خ��ط��وات  ه��ي 

لت�ساعَده  بها  القيام  الأّم  على 

وتحميه؟
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ت�صبق  م��ت��ع��ددة  م��ر�ح��ل 

و�لحبو  �لفعلي.  �لطفل  م�صي 

�لتي  �ل��ح��رك��ات  �إح����دى  ه��و 

�ل��ب��دء  ق��ب��ل  �ل��ط��ف��ل  يفعلها 

ل  وه���ي  م��ب��ا���ص��رة.  بالم�صي 

في  ف��ج��ائ��ي  ب�صكل  تح�صل 

ع��م��ر م��ع��ي��ن، ب��ل �إن��ه��ا ت��اأت��ي 

ن��ت��ي��ج��ة م��ج��م��وع��ة ح���رك���اٍت 

م�صبقة، قد ل ينتبه �لأهل �إلى 

وهكذ�  للحبو.  مقّدمات  �أنها 

للزحف  �لطفل  �نطالق  قبل 

�ل��ولدة؛  منذ  تبد�أ  متعددة  بخطو�ت  يمر 

بطنه  على  ينام  �ل��ولدة  �لحديث  فالطفل 

و��صعًا �صاقيه في و�صع �نثناء تحت بطنه 

�لثالث  �ل�صهر  وعند  �لجانب،  �إلى  ور�أ�صه 

ي�صبح با�صتطاعته رفع وجهه و�صد �صاقيه، 

وفي �ل�صهر �لر�بع �أو �لخام�س يرفع �صدره 

ويوؤّدي حركات وكاأنه ي�صبح، �أما في �ل�صهر 

�ل�صاد�س فيرفع ج�صمه معتمدً� على يديه، 

�أو  �لتا�صع  �ل�صهر  ف��ي  فعليًا  يحبو  فيما 

�لعا�صر.

عند  للحبو  �ل��ع��ام  �ل��خ��ط  ه��و  ه���ذ� 

قابل  ب��ل  ث��اب��ت��ًا،  لي�س  �أن���ه  �إَل  �لأط��ف��ال، 

�لأطفال  فقدر�ت  �لطفل،  ح�صب  للتغّير 

يكت�صب  وبع�صهم  متفاوت،  ب�صكل  تنمو 

�ل��م��ه��ار�ت �أ���ص��رع م��ن غ��ي��ره. ل���ذ�، تجد 

يتاأخرون،  و�آخرين  باكرً�،  يحبون  �أطفاًل 

غيره،  على  يتفّوق  منهم  بع�صًا  تجد  فيما 

فيخطون خطو�تهم �لأولى دون حُبو.

لتعلمي  ال��وق��ت  ح��ان  ا���س��ت��ع��ّدي، 

طفلك الحبو

�ل���ّزح���ف هو  �أو  �ل��ح��ب��و  ي��ك��ون  رب��م��ا 

ُتمّكن  �لتي  �لأولى  �لطريقة 

فغالبًا  �لّتجوُّل،  من  �لّطفل 

بالزحف  �لطفل  ي��ب��د�أ  م��ا 

كيف  يتعّلم  ثم  بطنه،  على 

يديه  ع��ل��ى  ت��و�زن��ه  يحفظ 

حركته  فت�صبح  وركبتيه، 

�أ�صرع. 

تّو�قًة  �لأم  تكون  ع��ادًة 

لترى طفلها يحبو �أو يم�صي 

كان  �إذ�  ب�صرعة، خ�صو�صًا 

وُمعتادً�  �لوزن  ثقيل  �لطفل 

�لخال�س  بذلك  تجد  لأّنها  �لحمل،  على 

من حملها له طو�ل �ليوم. و�إلى هذه �لأم 

على  طفلها  م�صاعدة  باإمكانها  �إن��ه  نقول 

�لزحف بت�صجيعه على ق�صاء بع�س �لوقت 

�لدر��صات  ت�صير  �إذ  بطنه،  على  م�صتلقيًا 

�لكثير  يق�صون  �ل��ذي��ن  �لأط��ف��ال  �أنَّ  �إل��ى 

على  ُم�صتلقون  وهم  �للعب  في  �لوقت  من 

مبكرً�.   �ل��زح��ف  م��ن  يتمكنون  بطونهم 

وتبد�أ �لأم بذلك عندما يكون عمر طفلها 

لأّن ذلك  �أ�صهر،  و�لأربعة  �لثالثة   بين  ما 

ي�صاعده �أي�صًا على تقوية ع�صالت ذر�عيه 

و�صاقيه.                                 

ف���ي �ل���ب���د�ي���ة، ق���د ل ي��ح��ّب �ل��ط��ف��ل 

�لأم  دور  فياأتي  بطنه،  على  �ل�صتلقاء 

و�ل�صتمتاع  �لت�صجيع  من  �لكثير  لتمنحه 

�أب��ع��د  �ل��ت��ي يحبها  �لأل���ع���اب  و���ص��ع  ع��ب��ر 

�لزحف  على  لحثِّه  يده  متناول  من  بقليل 

باتجاهها. 

اأ�سكال الحبو وبداياته

بالهّن  ف��ي  ي�صعن  �أن  �لأم��ه��ات  على 

نف�صه،  بال�صكل  يزحفون  ل  �لأط��ف��ال  �أّن 

الذين  الأطـــفــال 

يق�شـــون الكـــثير 

الــوقــت في  مــن 

ـــم  ـــب وه ـــع ـــل ال

ُم�شــــتلقون عـلى 

يتمكنون  بطونهم 

مــن الزحـف مبكرًا
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عبر  ك  يتحرَّ ق��د  فبع�صهم 

جال�س،  وهو  موؤخرته  �صحب 

ينزلق  ق��د  �لآخ���ر  وبع�صهم 

على بطنه �أو يحاول مبا�صرة 

تجد  فيما  و�لم�صي،  �لوقوف 

بال�صكل  َي��ح��ُب��ون  �آخ���ري���ن 

�ل��ط��ب��ي��ع��ي ع���ب���ر ت��ح��ري��ك 

�ل����ذر�ع����ي����ن و�ل�����ص��اق��ي��ن. 

�ل��ح��رك��ة  وق���ت  �أن  �ل��م��ه��م، 

يقوم  يهم كيف  ول  ب��د�أ،  قد 

�لطفل بذلك.

ع�صالت  تقوى  �أن  بعد 

�لبطن لدى �لطفل وفي عمر 

�لقيام  ي�صتطيع  قد  تقريبًا،  �أ�صهر  �ل�صّتة 

على  في�صتلقي  م�صّغرة،  ريا�صّية  بتمارين 

بطنه وي��رف��ع ر�أ���ص��ه و���ص��دره ع��ن �لأر���س 

م�صتندً� �إلى ذر�عيه، وذلك بالنزلق على 

قد  ذلك  بعد  �صاعديه.  م�صتخدمًا  بطنه 

يرفع ج�صمه ويتاأرجح �إلى �لأمام �أو �لخلف 

ذر�عاه  تكون  بحيث  �لأربعة  �أطر�فه  على 

مفرودتين وج�صمه مو�زيًا لالأر�س. 

�لثمانية  ن��ح��و  طفلك  يبلغ  وع��ن��دم��ا 

�أ�صهر، قد ي�صتطيع �لجلو�س وحده من دون 

�ل�صتناد �إلى �صيء ما. بعدها، ربما يحاول 

�ل�صتناد  �إلى  �لجلو�س  من  �لنتقال  بثقة 

�لمرحلة   ه��ذه  وف��ي  وركبتيه.  ي��دي��ه  �إل���ى 

و�صاقيه  ذر�عيه  ع�صالت  تكون  �أن  ينبغي 

لمنعه  �لكافية  �لقوة  �كت�صبت  قد  وظهره 

من �ل�صقوط على �لأر�س. 

دف��ع  �أن  ط��ف��ل��ك  ���ص��ي��ع��رف  ب��ع��ده��ا، 

�لركبتين يعطيه �لقوة �لالزمة للتحرك.

في �لبد�ية، قد يتحرك �إلى �لور�ء قبل 

�أن يتعلم �لحركة �إلى �لأمام، 

�للعبة  ع��ن  �أك��ث��ر  يبعده  م��ا 

و�صرعان  عينيه،  �أم��ام  �لتي 

ما �صيتعلم كيفية �لعودة من 

و�صعية  �إلى  �لزحف  و�صعية 

�ل��ج��ل��و���س. �إل�����ى ذل����ك قد 

�أ�صلوب �لزحف  يتقن طفلك 

�إحدى  �أي تحريك  �لتبادلي، 

�ليدين مع �ل�صاق من �لجهة 

�لوقت  نف�س  في  �لمعاك�صة 

�ل�����ذي ي��ت��ح��رك ف��ي��ه �إل���ى 

�لأمام. 

ت�صتعجلي  ول  تقلقي،  ل 

زحف طفلك �أو م�صيه فالأمر فقط يتطلب 

�لممار�صة،  من  و�لكثير  �لوقت  من  �لقليل 

وغالبًا ما �صيزحف طفلك بثقة عندما يبلغ 

عامه �لأول، و�صيكون حري�صًا على �لتعامل 

، بما في ذلك ت�صلُّق �لدرج. مع �أي تحدٍّ

بعد الزحف

�لزحف،  �أو  �لحبو  يتقن طفلك  بعدما 

وذلك  �لم�صي،  وتعلم  �ل��وق��وف  �صيحاول 

�إلى  �إلى �لأعلى م�صتندً�  عبر �صحب نف�صه 

�أكان  �إليه، �صو�ء  �أن ي�صل  �أي �صيء يمكن 

وحين  �صاقك.  �أم  �لمعي�صة  غرفة  طاولة 

ينجح في �لحفاظ على تو�زنه عند وقوفه 

للوقوف  م�صتعد�ً  �صيكون  �صاقيه،  على 

وعندها  بالأثاث،  مم�صكًا  و�لتجول  وحده 

م�صاألة  و�لقفز،  و�لرك�س  �لم�صي  ي�صبح 

وقت ل �أكثر.

في  �سغيرك  يقع  ل  كي  احتر�سي 

المخاطر

في  نف�صه  �ل��ز�ح��ف  �لطفل  يوقع  ق��د 

ــي  ت�شتعجــــــل ل 

زحــــــف طفلـــك 

ــه فالأمر  اأو م�شيـــ

ــب  ــط يتطل فقـــــ

الوقت،  من  القليل 

ــًا ما �شيزحف  وغالب

بثقة عندما  طفلك 

ــه الأول ــغ عام يبل
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لذ�،  �لمتاعب.  من  �لكثير 

ب��ال��زح��ف  ي���ب���د�أ  �أن  ق��ب��ل 

�حر�صي على جعل منزلك 

و�صعي  ل���ه،  �آم��ن��ًا  م��ك��ان��ًا 

ح����و�ج����ز ع���ل���ى ب���و�ب���ات 

�ل��درج  �أع��ل��ى  ف��ي  �ل�صاللم 

�صينجذب  طفلك  لأن  و�أ�صفله، 

لو  كما  عليها،  و�ل�صعود  �لنزول  �إلى 

�لجبال،  لأعلى  ومت�صلق  م�صتك�صف  �أنه 

يمثل  �أن  يمكن  لالأمر  �نجذ�به  لكن 

�إلى  خطورة عليه، لذ� �جعلي و�صوله 

طفلك  يتمكن  �أن  �إلى  �صعبًا  �ل�صاللم 

من �لم�صي جيدً� في نحو �ل�صهر �لثامن 

ع�صر تقريبًا. 

ح��ذره��ا  ت��اأخ��ذ  �أن  �لأم  ع��ل��ى  �إذً�، 

فكما  �ل�صتك�صافية؛  طفلها  رح��الت  من 

�ل�����ص��الل��م، ت�����ص��ّك��ل �لأب�����و�ب و�لأ����ص���الك 

كالخرز  �ل�صغيرة  و�لقطع  �لكهربائية 

وغيرها، خطرً� على �صالمة �ل�صغير. كما 

عليها �أن تخفي �لتحف �لمنزلية �ل�صغيرة 

�صالمة  مع  يتالءم  ب�صكل  �لديكور  وتغّير 

�لأم��ه��ات  �أي���دي  بين  ن�صع  وهنا  طفلها. 

تجّنب  �ل��ت��ي  �ل�����ص��الم��ة  تعليمات  بع�س 

�أطفالهن �لعثر�ت:

1 - �بقي منطقة �لّلعب خالية من �لأثاث 
�لقا�صي �أو ذي �لحو�ف �لحادة.

ل  كي  مهده  مرتبة  م�صتوى  �خف�صي   -  2
يتمّكن من �لّزحف �أو �ل�ّصقوط منه.

3 - قومي بتركيب �أقفال �صهلة �ل�صتخد�م 
لالأطفال لالأدر�ج و�لحو�جب �لمنخلية 

و�لأبو�ب و�لنو�فذ و�آمنة.

ذلك  في  )بما  �ل�صامة  �لمو�د  �صعي   -  4

و�لمنتجات  �ل��م��ن��زل��ي��ة  �ل��م��ن��ّظ��ف��ات 

�لكيماوّية( في خز�ئن مرتفعة يمكنك 

�إقفالها.

تحتوي  �لتي  �لأو�ن����ي  ت��رك  تجّنبي    -  5
ح��و�ّف  ق��رب  �ل�صاخن  �لطعام  على 

�لطاولت.

6 - تاأكدي من تغطية �لقو�ب�س �لكهربائية 
غير �لم�صتخدمة.

دعي  ل���الأم:  �لن�صيحة  بهذه  ونختم 

جميع  في  �لقدمين  حافي  يتجول  طفلك 

�أنحاء �لمنزل، فالم�صي بقدمين حافيتين 

ق��و���ص��ي قدميه  ت��ق��وي��ة  ���ص��ي�����ص��اع��ده ع��ل��ى 

وع�صالت �صاقيه، كما �صيمّكن �لطفل من 

بملم�س  و�لإح�صا�س  �أكثر،  �لتو�زن  حفظ 

�لأ�صياء �لمختلفة �لتي يم�صي عليها.
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غاب اأبناوؤها.. 
فـــاأ�ـــشـــبـــحـــت 

ـــــــًا لــلــوطــن اأّم
حتقيق: زينب �سالح

فوق جبين انتظارها تر�سم ابت�سامة رغم الدموع. وبين 

تجاعيد وجهها حكايات لأحباب قد ل يعودون.

تمّدهم  الفجر،  عند  بر  ال�سّ باآيات  تحر�سهم  معهم،  هي 

بدعوات تخترق �سبع �سماوات لتهز عر�ض الباري »ربي اأعد 

لي اأولدي �سالمين«.

تربة  فوق  الفرح  لينثر  ولدها  ياأتي  قد  عيدها،  وفي 

اأّيامها... قد ياأتي حيًا، وقد يعود �سهيدًا تكّفنه بقلبها، وقد 

وتقّبل  وردتها،  بمفردها  فتحمل  غيابه،  العيد  يخترق  ل 

تحمله،  اأر���ض  اأّي  تعرف  ل  ال��ذي  المجاهد  ولدها  �سورة 

لتكون بحّق »اأجمل الأّمهات«. 62



يعرفن  �ل��م��ج��اه��دي��ن.  �أّم���ه���ات  ه���ّن 

باليوم و�ل�صاعة متى غاب �آخر مرة حبيب 

�لأحيان  كل  في  يعرفن  ل  لكنهّن  �لقلب، 

�لنتظار  في  �لعمر  يم�صين  يعود.  متى 

�أن ي�صدل �لحّب للولد �صتار  و�لدعاء دون 

�إّنها  �لجهاد،  �إّن��ه  �لق�صّية.  من  �لتذمر 

�لمقاومة.

يقفن بثبات عند �لبو�بة حيث يغيب، 

�بت�صامات  يلب�صن  �لدموع،  يخفين منديل 

»في  رزي��ن  ه��ادئ  ب�صوت  يقلن  �لّر�صا، 

�أمان �هلل يا ولدي«. ثم يدخلن �إلى �لبيت 

عيد  وي��اأت��ي  �لأي���ام.  بعّد  ليبد�أن  �لخالي 

�لأم، وفي كثير من �لأحيان ل ياأتي �لبن 

�لمجاهد، فماذ� تقول �لأمهات؟!

عنوان  وال�سهيد..  المجاهد  اأّم 

الّت�سحية

كانت  �ل��م��ا���ص��ي��ة،  ��ن��و�ت  �ل�����صّ طيلة   

تنتظر »�أم محمد« عيد �لأم بفارغ �ل�صبر 

�جتماع  ب�صبب  من خ�صو�صّية  يحمله  لما 

�لعائلة. فهي تر�ه رمزً�  لتقدير ذ�تها في 

قلب �أولدها. تت�صاءل بغبطة و�صرور ماذ� 

�صيح�صرون لها؟ رغم �أّنها ل تطلب منهم 

�صيئًا، بل تقول لهم: »ل �أريد �إّل �صالمتكم 

يا �أبنائي«.

�لوجه  ذ�  �لبكر محمدً�،  ولدها  لكّن   

وعنايتها  �أّم���ه  دلل  و���ص��اح��ب  �لم�صرق 

�ل��خ��ا���ص��ة، ك��ان �ل�����ص��ّب��اق نحو ���ص��ر�ء ما 

ليفاجئها  �لخا�س  م�صروفه  من  تحتاجه 

قلبها  في  تعادل  بابت�صامة  ويغمرها  به، 

 2006 تموز  ف��ي  يم�صي  �أن  قبل  �لحياة، 

فرح  رو�صته  في  معه  م�صطحبًا  �صهيدً�، 

هـــــّن اأّمــــهــــات 

ــن.  ــدي ــاه ــج ــم ال

باليوم  يعـــرفـــن 

وال�شاعة متى غاب 

حبيب  مـــرة  ـــر  اآخ

لـكنـهــّن  القــلب، 

ل يعرفن في كل 

الأحيان متى يعود
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�لأم و�أعيادها. 

�للتحاق  �إخ��وت��ه  وق���ّرر   

�أخاهم  �أو�صل  �لذي  بالدرب 

�أن  دون  �ل�������ص���ه���ادة،  ن��ح��و 

ت��ع��ار���س »�أج��م��ل �لأم��ه��ات« 

�لخيار، »لأّن هذ� درب  ذلك 

�لحق �لذي يو�صل نحو �لنور. 

رغم قلبي �لمفجوع بولدي �إل 

لو  �لمقاومة حتى  على  �أبنائي  �أ�صجع  �أني 

بمفردي«.  عيدي  تم�صية  �إلى  ��صطررت 

ثم ت�صيف: »�لموت في �صاحة �لقتال �صد 

�لعدو هو �أف�صل �لأقد�ر«.

كان اأجمل زهرة في عمري

قوية  بابت�صامة  �لأم  عيد  عن  تتكلم   

�أحيانًا  »ي�صادف  �لفوؤ�د،  دمعة  تفارق  ل 

�لعيد  وه��و  �لأم،  عيد  في  �أحدهم  غياب 

�لحلوى  لناأكل  جميعنا  فيه  نجتمع  �ل��ذي 

»غياب  ت�صيف:  �لهد�يا«.  �إل��ّي  ويقّدمو� 

لكّني  قلبي،  على  ح�صرة  �ل�صهيد  �إخ���وة 

و�أ�صعر  و����ص��ع��ة،  بابت�صامة  عليها  �أق���وى 

نحن  ب��ه.  نقوم  م��ا  بعظمة 

�أّم����ه����ات �أه���دي���ن �ل��وط��ن 

�لطبيعي  فمن  �أك��ب��اده��ّن، 

�لعيد.  هدية  ننتظر  ل  �أن 

�أت��ذّك��ر ف��ي ه��ذ� �ل��ي��وم �أم 

�لتي  مغنية  عماد  �ل�ّصهيد 

ق��دم��ت �أولده������ا �ل��ث��الث��ة 

ه���دّي���ًة ل��ل��وط��ن. �أت�����ص��اءل 

عليها  ي��م��ر  ك��ي��ف  د�ئ���م���ًا 

�ل��ع��ي��د، وك���م ت��ج��اه��د من 

لكني  و�لّلوعة،  �لفر�ق  �آلم 

�أ�صتح�صر �أمهات كربالء، و�أقول �إّن �صوت 

�ل�صيدة زينب �لحي في قلوبنا، �إ�صافة �إلى 

�لّت�صحية  ذكرى عا�صور�ء، يحمي عقيدة 

�لّنعم،  ه��ذه  على  �هلل  فاأحمد  بر.  و�ل�صّ

�إلّي و�أخذ مني �أجمل زهرة في  و�أنه نظر 

�أي  في  �إليه  �أبنائي  ي�صحب  وقد  عمري، 

لحظة وهم يجاهدون �أو ير�بطون«.

عن  يختلف  �لمجاهد  غ��ي��اب  »ل��ك��ّن 

»�أم  محمد«:  »�أم  تقول  �ل�صهيد«،  غياب 

�ل�ّصهيد تعرف �أّنه لن يعود، و�أّنه في جو�ر 

كيف  ت��ع��رف  ل  �لمجاهد  �أّم  ل��ك��ّن  �هلل، 

ياأكل؟  �أيامه، هل هو بخير؟ ماذ�  يم�صي 

بعد  �صت�صمع  �أن��ك  �أم  حيًا؟  ز�ل  ما  وه��ل 

قليل خبر �صهادته، لكني �أ�صّلمهم �إلى �هلل 

�أح��اول  �أم��وره��م.  تي�صير  في  عليه  و�أّت��ك��ل 

ــات كــربــالء  ــه اأم

قــدوتــنــا فــي كل 

زمان ومكان، ولــو 

ــد في  ــول ال ـــاب  غ

فــذلك  الأم،  عـيـد 

ي�شنع  اأن  اأجل  من 

ــن ــوط ـــاد ال ـــي اأع
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هناك،  ظروفهم  في  �أفّكر  ال  �أن  جاهدًة 

رون  يح�ضُ ما  وفور  �لمر�بطة،  �ضاحة  في 

�أرُك�ُض ال�ضتقبالهم وعناقهم«.

بندقّية  الوحيد،  االب��ن  هدّية 

وجعبة جهاد

دخ��ول  على  طويلة  ���ض��ن��و�ت  ت��م��ّر  ل��م 

�أ�ضبح  هكذ�  �لجهاد.  ميد�ن  »�ضاجد«، 

ع�ضاه  حّل  �أينما  فوقه  يرفرف  �الأم  قلب 

وفي  به.  �لتي تحيط  �الأخطار  يحميه من 

ولدها  الأّنه  قلبها هدية  له  تر�ضل  عيدها، 

�لوحيد وكّل �أملها في �لحياة.

»كان �ضاجد يبد�أ بالتح�ضير لعيد �الأم 

�أخو�ته،  مع  يتهام�ض  �أر�ه  �أ�ضابيع،  قبل 

ر قالب �لحلوى  ي�ضاألهّن عّم �أحتاج، ويح�ضّ

ويزّين �لبيت. لكّنه بعدما �لتحق ب�ضفوف 

في  �أحيانًا  يغيب  �ضار  و�لجهاد  �لمقاومة 

لكّني  غيابه،   دمعة  فتكويني  �الأم،  عيد 

�أتظاهر بالفرح �أمام �أخو�ته.« 

»كّلما  قائلة:  �أمه  تتكّلم 

غ����اب، �أف��ك��ر ف��ي��ه د�ئ��م��ًا، 

�أع���ّد �الأي����ام، �أدع���و ل��ه في 

ك��ل ل��ح��ظ��ة، وف���ور م��ا يعود 

�إع��د�د �لّطعام  �إل��ى  �أ���ض��ارع 

�ل����ذي ي��ح��ّب��ه، و�أع��ت��ن��ي به 

ك���اأّن���ه ط��ف��ل ���ض��غ��ي��ر«. ثم 

�لكثيرون  »ي�ضتغرب  تقول: 

�إلى  �لوحيد  ولدي  بان�ضمام  �أر�ضى  كيف 

���ض��ف��وف �ل��م��ق��اوم��ة. وك��ي��ف ي��ك��ون ذل��ك 

�أم  ليلى  من  تعّلمنا  قد  ونحن  م�ضتغربًا 

ما  باأعّز  �لمرء  ي�ضّحي  كيف  �الأكبر  علي 

قدوتنا في كل  �أّمهات كربالء  هّن  يملك! 

زمان ومكان، ولو غاب �لولد في عيد �الأم، 

ي�ضنع  �أن  �أج���ل  م��ن  ف��ذل��ك 

�أعياد �لوطن«.

�أبطال..  �لخم�سة  �أم 

كل �لمجاهدين �أبنائي

في بيتها، نادرً� ما تعرف 

�لعتبة قدوم �لعيد. فاأبناوؤها 

دروب  في  موّزعون  �لخم�ضة 

�إال  يجتمعون  وال  �ل��ج��ه��اد، 

ي�ســــــــتـغـــرب 

ــرون كيـف  الكثيــ

ــى بانــ�ضمام  اأر�ضـ

ــد اإلى  ــدي الوحي ول

ــوف المقاومة �ضف
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�الأعياد  فرح  عندها  يحّل  وحينها  ن��ادرً�، 

جميعها.

ت�ضتذكرها  طويلة  ق�ضة  مهدي«  ل�»�أم 

كثيرً�  ت�ضعر  ال  �ل��ذي  �الأم  عيد  رب��وع  في 

تربية  في  �أفنت عمرها  فالمر�أة  ببهجته. 

و�ح��دً�  و�ح��دً�  ليذهبو�  �لّت�ضعة،  �أوالده��ا 

»كان  �ضالمين.  ُتعيُدهم  �ضاحة قد ال  نحو 

و�لدهم )رحمه �هلل( �أ�ضتاذ مدر�ضة، لكّن 

نزرع  فكّنا  حاجاتنا،  يومًا  ي�ضّد  لم  ر�تبه 

�إلى  نذهب  �لفجر،  قبل  ن�ضتيقظ  �لّتبغ. 

�لحقل، يذهب معي �أبنائي �لذين تحّملو� 

قرب  عنهم  تتحدث  ب��اك��رً�«.  �لم�ضوؤولية 

يخفيها  خفية  بدمعة  لهم،  مختلفة  �ضور 

�البت�ضامة:  ب�ضمت  �لعالم  يهّز  جبروت 

�أن   منذ  �لمقاومة  �ضفوف  �إل��ى  »�ن�ضمو� 

�أ�ضبحو� �ضبانًا. غاب ولدي �لبكر ليلحقه 

ع��ام��ًا بعد ع��ام �إخ��وت��ه. ل��م �أك��ن �أع��رف 

مئات  يفر�ض  قلبي  وك��ان  �ضيئًا،  عنهم 

الأّني  جميعها  �أبتلعها  كنت  لكّني  �الأ�ضئلة، 

�أجلها،  من  ذهبو�  �لتي  بق�ضّيتنا  �أوؤم��ن 

و�أعرف باأّن �ضرّية �لعمل توجب علّي لزوم 

�ل�ضمت. فاأناجي رّبي و�أ�ضاأله �أن يحميهم 

ويحمي كّل �ل�ضباب �لذين ير�بطون معهم. 

�إخو�نهم،  دون  وحدهم  لهم  يومًا  �أدُع  لم 

فكلهم �أبنائي«.

�أدعو لهم بالتوفيق و�لمدد

في  عملي  �أت��اب��ع  كنت  غيابهم  »ف��ي 

دون  �لعي�ض  م��ر�رة  على  و�أ�ضبر  �لحقل، 

ودون  بالتعب،  عودتهم  عند  �أ�ضعرهم  �أن 

ال  م��ا  منهم  �أط��ل��ب  �أو  �إل��ي��ه��م  �أ���ض��ك��و  �أن 

�لتز�مهم  ب�ضبب  لنا   تقديمه  ي�ضتطيعون 

كان  »�أح��ي��ان��ًا  وت�ضيف:  �ل��ج��ه��اد«.  بخط 

�أو يومين في �الأ�ضبوع،  ياأتي �أحدهم يومًا 

معهم،  �أتعاطف  �لزر�عة.  في  في�ضاعدنا 

و�أدعو لهم بالتوفيق و�لمدد من �هلل الأنهم 

يجاهدون في جميع �لميادين«.

ِنَعٌم �إلهّية

زوجها  فقدت  �لتي  �الأم  ت�ضتطيع  ال 

موؤخرً�  �لحديث عن  �أبنائها دون �لتطرق 

عنها  غ��اب  حيث   2006 تموز  ح��رب  �إل��ى 

هي  لتخرج  و�ضهرها،  �لخم�ضة،  �أوالده��ا 

وزوج��ه��ا وول��ده��ا �ل��ط��ف��ل و�ب��ن��ت��اه��ا من 

�ل��ق��ري��ة وح��ده��م. »ع��ن��دم��ا خ��رج��ن��ا من 

�أني  �أظن  �أكن  �لقرية في حرب تموز، لم 

���ض��وف �أر�ه���م م��رة �أخ���رى. ك��ان��ت �لنار 

ت�ضتعل في قلبي عليهم، و�أطلب من �هلل �أن 
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ياأخذ عمري مقابل �أن �أر�هم مرة �أخرى.

�أن���ذر ن���ذرً� جديدً�  ف��ي ك��ل ي��وم كنت 

و�أق����ول  �أح�����ض��ن��ه��م ج��م��ي��ع��ًا،  �أن  م��ق��اب��ل 

م�ضهد  ت�����ض��اوي  ال  باأجمعها  �ل��ح��ي��اة  �إن 

�أتو�نى  �أك��ن  لم  لكني  حولي.  �جتماعهم 

عن �لقيام بو�جبي، فقد كان علّي تاأمين 

و�لتخفيف  وت�ضليتهم  لالأطفال  �الأم���ان 

قلياًل  ي�ضغلني  كان  ما  وهذ�  �آالمهم،  من 

عادت  �لحرب  �نتهاء  وبعد  �لتفكير«.  عن 

�أبنائها جريحًا وفي حالة  �أحد  لترى  �الأم 

خطرة، لكنها ر�أت �لباقين �ضالمين، �الأمر 

على  �هلل  فحمدت  تتوقعه،  تكن  لم  �لذي 

هذه �لنعمة، دون �أن تخرج من فكرة �أنهم 

�ضهد�ء،  جميعهم  ي�ضبحون  قد  ما  يومًا 

وقد �أبقى وحدي، لكّن هذ� �لطريق �لذي 

كل  »فاأنا  نعمة من �هلل.  �إنما هو  �ختاروه 

غيابهم  على  عينّي  �أغم�ض  عندما  ي��وم 

على  و�أنهم  �أمينة،  �أي��ٍد  في  �أنهم  �أع��رف 

ت�ضيف:  ثم  �هلل«.  يحبه  �ل��ذي  �ل�ضر�ط 

كٌل  �ضيتجرعها  و�ح��دة  ميتة  �لعمر  »ف��ي 

مّنا، و�إن قّدر الأبنائي �لموت، فاأ�ضاأل �هلل 

�أي��ام  تعاد  ال  كي  �ضهد�ء،  �إال  يم�ضو�  �أال 

�الحتالل، وكي نحيا بكر�مة«.

�سْبُرنا ودعاوؤنا مدُد جهادهم

وم�����اذ� ع���ن ع��ي��د �ج��ت��م��اع �ل��ع��ائ��ل��ة، 

»لقد  �لمجاهدون؟  �أبناوؤها  يزورها  كيف 

�عتدت على غيابهم في �الأعياد، فنادرً� ما 

و�حد.  وقت  في  �لمنزل  في  معًا  يجتمعون 

منهم  �أح���دً�  �أرى  ال  �الأح��ي��ان  بع�ض  وف��ي 

�أبنائي  وزوج��ات  بناتي  لكّن  �الأم،  في عيد 

�أبت�ضم  قلبي.  وجودهن  ليزّين  يح�ضرن، 

يح�ضر  وجوه من  وفي  في وجوههن  د�ئمًا 

كي  قلبي  في  ح�ضرتي  و�أخفي  �أوالدي،  من 

ين�ضيني   وال  �أم،  فاأنا  �أحدً� غيري.  توؤلم  ال 

وتبت�ضم  تتنهد  �آخ���ر«.  غياب  ول��ٍد  ح�ضوُر 

تحمل  في  وحيدة  ل�ضت  و�أن��ا  هلل.  »�لحمد 

هذه �لم�ضوؤوليات وهذه �الآالم. �أعّزي نف�ضي 

�أقول  وال  و�لجرحى،  �لمجاهدين  باأمهات 

نحن  ف�ضبُرنا  �أبنائي،  عزم  من  يثّبط  ما 

�ضباح  كل  نر�ضله  �لذي  ودعاوؤنا  �الأمهات، 

وم�ضاء نحو �ل�ضماء، هو مدد جهادهم«.
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م�ضتنقع الت�ضلية
فاطمة �سعيتو حالوي

على  و�لد�جنة،  �لأليفة  �لحيو�نات  تربية  تعد  لم 

وبناء  �ل��ن��ادرة،  �لأ���س��م��اك  و�قتناء  �أن��و�ع��ه��ا،  �خ��ت��الف 

�لإن�سان  من  تتطلُب  و�لمع�سكر�ت،  و�لمز�رع  �لأحو��ض 

مجّرد  هو  �ليوم  فالمطلوب  طائلة.  ث���رو�ٍت  �لمعا�سر 

ف�سحٍة من �لوقت، �إنعا�ٌض م�ستمٌر للذ�كرة، تح�سيٌل خياليٌّ 

حديثٌة،  �سا�سٌة  ذلك  كّل  من  و�لأه��ّم  �لنقدية،  للعمالت 

�أمامها من �لو�قع  �أم كبيرة، تنقل �لمت�سّمر  �سغيرة كانت 

�لملمو�ض �إلى �لف�ساء �لإلكتروني �لفتر��سي!

 «Pou« ،«FishLive« ف���األ���ع���اب: 

 ،«Farmville« ،«League of Legends«

�ألعاٌب  هي  وغيرها...    ،،«Angry birds«

�أمام  �ليوم  ُمتاحة  �فتر��ضية  �إلكترونية 

جميع رّو�د �ل�ّضبكة �لعنكبوتية، �ضو�ء عبر 

�أم   ،)Ipad( و�لّلوحية  �لعادية  �لحو��ضيب 

تلقى  وه��ي  �لذكية،  �لمحمولة  �لهو�تف 

�لنا�ضئة  �أو���ض��اط  ف��ي  ع��ادي  غير  رو�ج���ًا 

�لّرقمية  رم��وزه��ا  بين  حاملًة  و�ل�ضباب، 

ت�ضاوؤالٍت جّمة عن �أ�ضباب �الإقبال �ل�ضديد 

�أحيانًا،  �الإدم��ان  حتى  بها  و�لتعّلق  عليها 

�ضوئها  من  يزيُد  �ضلبياٍت  ور�ءه��ا  مخّلفة 

غ��ي��اب �ل��ّرق��اب��ة و�ل��ت��وع��ي��ة، و�ل��غ��رق في 

عن  �ل�ضوؤ�ل  دون  �لتكنولوجيا  هذه  دّو�م��ة 
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لها! �ل��م��رّوج��ة  و�لجهة  ُمنتجها  �أه���د�ف 

�لخياُل �أوًل

لي�ض  ه���ذه  �الف��ت��ر����ض��ي��ة  �ل��ع��و�ل��م  �إن 

�لحديثة  �لتكنولوجيا  قّدمتها  نفي�ضًة  هبًة 

�الإن�ضان منذ  وليدة خيال  بل هي  للب�ضرية، 

�لِقدم. 

للفرد،  مجانًا  م  يقدَّ �ليوم  ُي��ق��ّدم  وم��ا 

ت�ضتدعي  ال  جاهزة،  �إلكترونية  عو�لم  في 

عنا�ضرها  �ل��خ��ي��ال،  ف��ي  ب��ع��ي��دً�  �ل��ذه��اب 

�فتر��ضية، ذ�ت مالمح غريبة وغير ماألوفة 

منتجها  �أو  �للعبة  ُم�ضّمم  و�ضعها  �أحيانًا، 

وهنا  كذلك.  لي�ضت  رّبما  �أو  بريئة،  لغايٍة 

�ل�ضّخ  و�أه��د�ف  �أ�ضباب  عن  �ضوؤ�ٌل  ُيطرح 

�الألعاب  من  �لنمط  لهذ�  �لكثيف  �لعالمّي 

تحديدً�  �الإن��ت��رن��ت،  �ضبكة  عبر  �لحديثة 

و�ل��ذي  �الجتماعي،  �لتو��ضل  مو�قع  عبر 

�لمر�هقين  �ضريحتي  خا�ض  ب�ضكل  يطال 

تجارب  عن  ه��وؤالء  يقول  فماذ�  و�ل�ضباب. 

�الإلكترونية  �الأل��ع��اب  عالم  ف��ي  خا�ضوها 

�الفتر��ضية؟

مجّرد ت�سلية

بال�ضرح  عامًا(   14( �إ�ضر�ء  ت�ضتفي�ض 

على  بتحميلها  قامت  �إلكترونية  لعبة  عن 

عّدة.  �أ�ضابيع  منذ  �لذكي  �لخلوي  هاتفها 

تطعمه  �فتر��ضي  �أليٌف  حيو�ٌن   ،»Pou« �إنه 

�لنوم  �إل��ى  يخلد  وتجعله  وتلّعبه،  وتنّظفه 

و�لطعام  �لمالب�ض،  له  ت�ضتري  يتعب.  حين 

حة من متجر  �لمنّوع، و�أ�ضربة �لطاقة و�ل�ضّ

خا�ض باللعبة �لمذكورة، م�ضتخدمًة عمالت 

لها من خالل �للعب، �أو  نقدية وهمية تح�ضّ

ب�ضر�ئها عبر �ضبكة �الإنترنت.

فائدة  »ال  ب��اأْن  �قتناعها  �إ���ض��ر�ء  توؤكد 

»و�ضيلة  م��ج��ّرد  فهي  �للعبة،  م��ن  فكرية« 

على  ل��ه��ا  ت��اأث��ي��ر  وال  و�ل��ت��رف��ي��ه«،  للّت�ضلية 

�لفر�غ  �أوقات  في  �أنها  �إلى  الفتة  �لدر��ضة، 

�لثالث  �أو  �ل�ضاعتين  ُيقارب  ما  �ض  ُتخ�ضّ

.«Pou« لرعاية

�إلى  �أّما زينب )19عامًا(، فهي عمدت 

تحميل �للعبة نف�ضها على هاتفها �لمحمول 

من باب �لت�ضلية، بعد �أن �ضّجعتها على ذلك 

�إحدى �ضديقاتها. وهي ت�ضير �إلى �أنها تعود 

على  حر�ضًا   ،»Pou« �إل��ى  و�آخ��ر  حين  بين 

�لما�ّضة  تلبيًة لحاجته  �أو  نفاذ طعامه  عدم 

�إلى �لنوم، موؤكدة �أّنها تملك �الإر�دة �لكافية 

مع  ح�ضل  كما  �للعبة،  على  �الإدم��ان  لعدم 

قريبة لها.

�لتعّلق  درجة  �أن  عامًا(  نور )29  وترى 

ونمط  �لالعب  بوعي  مرتبطة  �للعبة  بهذه 

منها  �الأ�ضا�ض  �لغاية  �أن  توؤكد  كما  حياته. 

�لجهة  قبل  من  �ل��م��ادي  �لربح  توّخي  هي 

�لُم�ضّنعة.

فر�ٌغ وملل... فاإدمان

على خالف لعبة »Pou« �لتي ��ضتمالت 

�إليها �لفتيات على نحٍو خا�ض، الأنها تحاكي 
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�فتر��ضيًا �لعاطفة وغريزة �الأمومة لديهن، 

لعبة  على  و�لعنف  �لخ�ضونة  ِم���ز�ج  يغلُب 

»League of Legends« )ع�ضبة �الأ�ضاطير( 

�لتي تق�ضم من وقت فادي )21 عامًا(  ما 

بين خم�ض وثماني �ضاعات متو��ضلة يوميًا.

�ل�ضديدة  �للعبة  ه��ذه  �أن  ف��ادي  يو�ضح 

��ضتخد�م  على  ت��ق��وم  �ل��ع��ال��م  ف��ي  �ل����رو�ج 

�ضر�ضة،  معركة  لخو�ض  و�ضر�ئها  �الأ�ضلحة 

يتخللها تدمير م�ضتعمر�ت وثكنات ع�ضكرية.

�لّلعبة  على  مدمنًا  نف�ضه  فادي  يعتبر  ال 

حياته  على  توؤّثر  لم  �أّنها  ويزعم  �لمذكورة، 

�إلى  �أّدت  باأنها  يعترف  لكّنه  �الجتماعية، 

تر�جع م�ضتوى تح�ضيله �لعلمي ب�ضكل كبير، 

و�لمَلل«،  ب�»�لفر�غ  بها  �ل�ضديد  تعّلقه  معّلاًل 

وهو تعليٌل يدفُع �إلى �ل�ضوؤ�ل عن ماهية هذ� 

�لُمحتملة  �أ�ضبابه  وعن  �الإدم��ان،  من  �لنوع 

�الخت�ضا�ضيون  يقول  فماذ�  عالجه.  و�ُضُبل 

في هذ� �لمجال؟

و�لتربوي  �لنف�ضي  �الخت�ضا�ضي  يو�ضح 

�لُمعتمد  �لنمط  �أن  غنوي  محمود  �الأ�ضتاذ 

في ت�ضميم �الألعاب �الإلكترونية �الفتر��ضية 

مختلف  تغذي  جاذبة  عو�مل  على  يحتوي 

�إل��ى  �ل��ف��رد، الف��ت��ًا  ف��ي �ضخ�ضية  �ل��ج��و�ن��ب 

ُيمكن  ما  �أو  �الألعاب،  �الإدم��ان على هذه  �أن 

ت�ضميته ب�»�العتماد �لنف�ضي«، ي�ضبه �الإدمان 

لناحية  مخّدر،  �أو  عقار  �أي  على  �لج�ضدي 

�لتاأثير على �لحو��ض مثاًل، �إاّل �أن �لتعّلق بها 

يتاآلف  نحٍو  على  ّممت  �ضُ الأنها  روحيًا،  يتّم 

على  قائٌم  هو  ما  فمنها  �لالعب،  مز�ج  مع 

و�جتماعي.  ثقافي،  هو  ما  ومنها  �لعنف، 

هذه  على  الإدمان 

الألــــعـــاب، اأو ما 

ُيمـــكن ت�ضـــميته 

ـــاد  ـــم ـــت ــــ»الع ب

ـــي«،  ـــض ـــ� ـــف ـــن ال

الإدمـــان  ي�ضـــبه 

الج�ضــــدي عـلــى 

اأي عـقــار اأو مخّدر
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�لطابعين  ذ�ت  �الألعاب  فهي  �الأخطر،  �أّم��ا 

�إلى  �لالعب  تجّر  �لتي  و�الأم��ن��ي،  �الإب��اح��ي 

�لغو�ض في متاهاتها وهدر م�ضاحات �ضا�ضعة 

من �لوقت.

�إر�ساُء �لالوعي

�الأنماط  �أن  �إل��ى  غنوي  �الأ�ضتاذ  ي�ضير 

غير  وم�ضار�تها  �الأل��ع��اب  ل��ه��ذه  �لغام�ضة 

با�ضتمر�ر  يعي�ض  �لالعب  تجعل  �لمعروفة 

هاج�ض �لو�ضول �إلى �لمرحلة �الأخيرة منها، 

يريده  ما  بح�ضب  لها،  وج��ود  ال  ربما  و�لتي 

�لُمنتج �أو �لُمعلن، �لذي قد يلجاأ للترويج �إلى 

و�لذي  �لتحفيز،  بهدف  وهمي  قيا�ضي  رقم 

قد تكون غايته �الأ�ضا�ض �لتاأثير في �لجانب 

�ل���روح���ي �ل��ع��ق��ائ��دي ل���دى �ل���الع���ب، وف��ي 

�نفعاالته، �أو �لمنفعة �لمالية �لبحتة.

و�إذ يو�ضح غنوي �أن �الإدمان على �الألعاب 

�الإلكترونية �الفتر��ضية مرّده �إلى تكر�ر فعل 

وي�ضّكل  »�لُمدمن«،  لدى  نف�ضية  ر�حة  ُيحقق 

عامل �إر�ضاء وجذب بالن�ضبة �إلى »�لالوعي« 

لديه، يلفت �إلى �أن هذه �الألعاب، على خالف 

غيرها، ال ت�ضتهدف تنمية �لجانب �لج�ضدي 

طويلة  فتر�ت  ِره  لت�َضمُّ �لفرد،  لدى  �لحركي 

�لجانب  تنمية  وال  �ل��ل��ع��ب��ة،  �ضا�ضة  �أم����ام 

�لِقيمي، الأْن ال �ضو�بط لها، والأنها تعمل وفق 

�لالعب  �ضلوك  في  ُت��ع��ّدل  �إيحائية  طريقة 

�الأ�ضلوب  مع  مقارنًة  وم��دّم��ر  م��وؤّث��ر  ب�ضكل 

»�لخطورة  تكمن  وهنا  �لمبا�ضر،  �لوعظي 

�لفعلية« لهذه �الألعاب، بح�ضب قوله.

وفي �الإطار نف�ضه، يو�ضح �الأ�ضتاذ غنوي 

�الألعاب  على  �الإدم��ان  �أ�ضباب  �أب��رز  من  �أّن 

�الإلكترونية �الفتر��ضية ��ضتخد�م م�ضّمميها 

من  �لتقنية،  �لو�ضائل  �أح���دث  ومنتجيها 

حيث م��زج �الأ���ض��ك��ال و�الأل����و�ن و�الأ���ض��و�ت 

و�لُموؤثر�ت، و�الأبعاد �لثالثية )3D( �أحيانًا، 

ب��االإ���ض��اف��ة �إل���ى »���ض��ي��اع �ل��ه��دف��ي��ة«، وع��دم 

ترتيب �الأولويات  �للذين يلعبان دورً� كبيرً� 

تلك  �لنف�ضي«  »�العتماد  عملية  تعزيز  في 

لدى �لمر�هقين تحديدً�.

غياُب �لرقيب.. فر�سٌة للعدو

غياب  �أّن  غنوي  محمود  �الأ�ضتاذ  يوؤّكد 

�أم  �الأه���ل  �أك���ان  ���ض��و�ء  �لمبا�ضر،  �لرقيب 

�لمحيط، يغّذي نزعة �الإدمان على �الألعاب 

�أّن  �إل��ى  م�ضيرً�  �الفتر��ضية،  �الإلكترونية 

�الألعاب �الإباحّية و�لعنفّية و�لّتو��ضلية تحتّل 

�لمر�تب �الأولى في عملّية جذب �لمر�هقين 

بحاجة  الرتباطها  مجتمعنا،  في  و�ل�ّضباب 

لديهم،  �لّدفينة  �لطاقات  تفريغ  �إلى  هوؤالء 

�لحقيقي  �الجتماعي  �لّتو��ضل  في  ورغبتهم 

�لُمقّيد على �أر�ض �لو�قع ب�ضو�بط معّينة.

و�إذ ي�ضّدد غنوي على �أّن هذ� �لنمط من 

يغزو  كي  للعدو  هاّمة  فر�ضًة  يوّفر  �الألعاب 

�لفرد  �غتيال  عبر  بها،  ويفتك  مجتمعاتنا 

وزعزعة  فكره  تعطيل  لناحية  �أر�ضه«،  »في 

الدكتور محمود غنوي
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�أه���د�ف���ه وه���در وق��ت��ه، ي��ح��ّذر م��ن �أل��ع��اب 

�لالعب  تاأ�ضر  �أمني  طابع  ذ�ت  �فتر��ضية 

وتدفعه  �ج��ت��م��اع��ي��ة،  ت��و����ض��ل��ي��ة  بو�ضفها 

تجّمع  ة  خا�ضّ مجموعات  �إل��ى  لالن�ضمام 

�لمعلومات عنه ال�ضتنباط مالمح �ضخ�ضّيته 

ونقاط �ضعفه بهدف ��ضتدر�جه �إلى �لقيام 

بفعل ما، بعد �لت�ضّلل ب�ضكل غير مبا�ضر �إلى 

خبايا الوعيه.

عقاُر �لنجاح

قد تكون عملية �لعالج �لذ�تي لالإدمان 

وال  �ضعبًا،  �أم��رً�  �الإلكترونية  �الألعاب  على 

بتدنٍّ  م�ضحوبًا  �الإدم����ان  ك��ان  �إذ�  �ضيما 

�أو  �لعملي  �أو  �لتعّلمي  �لم�ضتوى  ملحوظ في 

�الجتماعي. فكيف يمكن للمعالج �لمخت�ّض 

�أن يتدّخل على نحٍو فاعل؟

�لمعر�ض  �الأ�ضتاذ غنوي في هذ�  يلفت 

�الأول  �ضّقين،  �إل��ى  ينق�ضم  �لعالج  �أن  �إل��ى 

�الإدم����ان،  �أ���ض��ب��اب  م��ع��رف��ة  ه��دف��ه  نف�ضّي 

�الفتر��ضية،  �الإلكترونية  باالألعاب  و�لتعّلق 

ومن ثّم �لتعّرف �لى �هتمامات هذ� �لفرد، 

عن  �ال�ضتيعا�ض  ف��ي  توظيفها  �أج���ل  م��ن 

�لنق�ض �لكامن لديه.

�ضلوكّي  فهو  للعالج،  �الآخ��ر  �ل�ضّق  �أّم��ا 

يقوم على ك�ضر �لعادة بعادة �أخرى ُم�ضادة 

�الإدم��ان،  �لتوقف عن  تدريجي حتى  ب�ضكل 

�الأهد�ف  برمجة  على  �لتركيز  �إمكانية  مع 

وتحديد �الأولويات لدى �لمدمن.

وي�ضير غنوي �إلى �أن مّدة �لعالج ترتبط 

بالتعليمات  و�لتز�مه  �لمعني  �لفرد  ب��اإر�دة 

�لُمعطاة له، ومدى م�ضاهمة �لبيئة �لمحيطة 

به في �إنجاح �لعالج، مو�ضحًا �أن هذه �لمّدة 

قد تطول من ثالثة �إلى �ضتة �أ�ضهر، بح�ضب 

طبيعة �الإدمان وفترته.

وفي �لختام، يرى �الأ�ضتاذ محمود غنوي 

�أن �لعقار �الأهم �لذي باإمكان �لفرد �الإدمان 

عليه هو عقار �لنجاح �لمتعّلق بتحقيق �ضّلة 

توطيد  ر�أ�ضها  على  �لبّناءة،  �الأه��د�ف  من 

�لعالقة مع �هلل تعالى وتجهيز �لنف�ض للقائه 

من �أجل �ضمان �لنجاح �الأبدي.

�آخر �لكالم.. �سوؤ�ل!

يبقى ف��ي �ل��ب��ال ���ض��وؤ�ٌل ق��د ي��ق��رُع ب��اَب 

�ل��ف��ك��ر ك���ّل ل��ح��ظ��ة: ه��ل ���ض��ت��ن��ال �الأل��ع��اب 

تو�رثتها  �أل��ع��اٍب  من  �لحديثة  �الإلكترونية 

مثل  عقود،  مدى  على  جّد  عن  �أبًا  �الأجيال 

»�لتّرة  �ل�ضبع«،  »�لمنار�ت  �لحبال«،  »�ضّد 

و�لنق�ضة«، »�لم�ضنقة«، و»�الأفعى و�ل�ضّلم«؟

ي��ب��ق��ى �ل���ج���و�ب ب��ر���ض��م �ل���ح���ذر من 

�ل�ضقوط عن �أدر�ج �ل�ُضّلم �لتقليدي و�لوقوع 

�إلكترونية  �ليوم  �أ�ضبحت  �أفعًى  �ضباك  في 

ناقعًة  تبقى  �ضمومها  ل��ك��ّن  �ف��ت��ر����ض��ي��ة.. 

وحقيقية!
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»ال�ضـتـ�ضـراق«

الغرب الذي كّون 

ال�ضرق »المتخّلف«

زينب �لطحان

بعد نحو 30 عامًا من �ضدوره، ال يز�ل 

كتاب »�ال�ضت�ضر�ق« للمفكر �لفل�ضطيني – 

مثيرً�  �ضعيد«  »�إدو�رد  �لر�حل  �الأميركي 

ق�ضايا  ��ضت�ضر�ف  على  بقدرته  للتاأّمل 

متجّددة حول ثنائّية �ل�ضرق- �لغرب وذلك 

�أو  �أن قال: »�إن �ل�ّضرق عدّو مفتر�ض  منذ 

�أ�ضطورة خلقها خيال �لغرب«.

في  ثورة  »�ال�ضت�ضر�ق«  كتاب  مّثل  لقد 

�لغرب،  في  لي�ض  �الإن�ضانّية،  �لّدر��ضات 

�أجمع  �لعالم  حيث �ضدر، فح�ضب، بل في 

للعمّليات  فا�ضح  ك�ضف  م��ن  �أح��دث��ه  لما 

يمار�ضها  كان  �لتي  �ال�ضتعالئّية  �لثقافّية 

مفّكرو �لغرب ومثّقفوه تجاه عالم �ل�ضرق 

�أنه  كما  ع��دي��دة.  ق��رون  منذ  وح�ضار�ته 
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�أح��������������دث 

�ن����ق����الب����ًا ف��ي 

�الأل�ُضنية  �لمفاهيم  قلب 

و�لبنيوية. وين�ضّب هذ� �لتثوير للمعرفة 

حتى �الآن على رّج �لثقافة �لغربية وك�ضف 

على  و�ل�����ض��ي��ط��رة  و�ل���ق���ّوة  �ل�ّضلطة  �آل��ي��ة 

ظاهرة  يعتبر  فاال�ضت�ضر�ق  »�ل��خ��ارج«. 

ه��اّم��ة الأن���ه ي��ق��ّدم در����ض��ة ل��ك��اّف��ة �لُبنى 

غربي.  نظر  وجهة  من  لل�ّضرق  �لّثقافّية 

وت�ضتخدم كلمة »�ال�ضت�ضر�ق« �أي�ضًا للّتدليل 

على تقليد �أو ت�ضوير جانب 

�ل�ّضرقية  �لح�ضار�ت  م��ن 

في  و�لفّنانين  �ل��رو�ة  ل��دى 

هو  �الأخير  �لمعنى  �لغرب. 

و��ضتخد�مه  مهمول  معنى 

�الأغلب  و�ال�ضتخد�م  ن��ادر، 

���رق في  ه���و در������ض����ة �ل�������ضّ

�ل��ع�����ض��ر �ال���ض��ت��ع��م��اري ما 

ع�ضر  �لثامن  �لقرنين  بين 

و�ل���ت���ا����ض���ع ع�����ض��ر. ل��ذل��ك 

�ال�ضت�ضر�ق  كلمة  ���ض��ارت 

�ل�ّضلبي  �لمفهوم  على  ت��دّل 

�لتفا�ضير  ع��ل��ى  وت��ن��ط��وي 

�ل����م���������ض����ّرة و�ل���ق���دي���م���ة 

��رق��ي��ة  ل���ل���ح�������ض���ار�ت �ل�����ضّ

�ل�ضرقيين.  و�لنا�ض 

وج���ه���ة �ل���ّن���ظ���ر ه��ذه 

�إدو�رد  ك��ت��اب  ف��ي  ��ن��ة  م��ب��َيّ

في  �ضدر  �ل��ذي  »�ال�ضت�ضر�ق«،  �ضعيد 

وما  �لما�ضي،  �ل��ق��رن  م��ن  1978م  �ل��ع��ام 

للمفّكرين  �أ�ضا�ضيًا  ومرجعًا  م�ضدرً�  ز�ل 

و�لباحثين في �لعالم. 

وج��ود  »نفي  �ل�ست�سر�ق  ه��دف 

�ل�سرق«

ولي�ض كتاب �ضعيد در��ضة لال�ضت�ضر�ق 

بو�ضفه تاريخًا، و�ضخ�ضيات، 

و�أحد�ثًا، على درجة مده�ضة 

م���ن ح����دة ون���ف���اد �ل��ح�����ّض، 

الأ�ضئلة  �لتحليل  وج��وه��ري��ة 

جذرية في �لثقافة و�الإن�ضان، 

�ضعيد  �إدور�د  در�����ض  ف��ق��د 

ع��الق��ات �ل��غ��رب ب��ال�����ض��رق، 

�لحديث  للعالم  فهمًا  ليكّون 

و�ن�ضباكًا  �ضمولية  �أكثر  يكون 

في �لعالم.

�إدو�رد  كتاب  �أّن  �ضحيح 

ت�ضّور  دّقة  حول  يدور  �ضعيد 

�أي�ضًا  ولكّنه  لل�ّضرق،  �لغرب 

ما  وف��ق  �ل�ضرق  وج��ود  ينفي 

يتحدث  فهو  �ل��غ��رب.  ���ض��وّره 

ــاب  ــت ــث ك ــح ــب ي

»ال�ــضــتــ�ــضــراق« 

ـــف دخــلــت  ـــي ك

اأنــــــواع الطاقات 

الفكرية، والجمالية 

في  ــة  ــي ــاف ــق ــث وال

ــــق تــــــراث  خــــل

كتراث  اإمبريـــالي 

ال�ــضــتــ�ــضــراق
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�ّلتي  �لفكرية،  و�إ�ضكالّياته  �ل��غ��رب  ع��ن 

بحق  و�الإج���ح���اف  بالعن�ضرّية  �ت�ضمت 

�أي�ضًا  وه��و  و�إن�ضانه،  �ل�ّضرق  ح�ضار�ت 

�لغرب،  ثقافة  في  �لجوهري  �لخلل  يظهر 

�لح�ضاري،  لتطّوره  مبادئ  ي��ر�ه  ما  بين 

�لتي  �لّطريقة  وبين  و�لعلمي،  و�لبحثي 

�الآخر  يكون هذ�  �الآخ��ر- حين  بها  يعاين 

�ل�ضرق- وحين تتم هذه �لمعاينة في �إطار 

�لقوة �لفوقية  و�ل�ضلطة. 

يبحث كتاب »�ال�ضت�ضر�ق« كيف دخلت 

�لجمالية،  �ل��ف��ك��ري��ة،  �ل��ط��اق��ات:  �أن����و�ع 

�لبحثية و�لثقافية في خلق تر�ث �إمبريالي 

�إدو�رد  تمّكن  لقد  �ال�ضت�ضر�ق.  ك��ت��ر�ث 

�ال�ضت�ضر�ق  ظ��اه��رة  معالجة  م��ن  �ضعيد 

من  نمطًا  بو�ضفها  �لّتاريخّية  �لّثقافّية، 

في  ُي��خ��ف��ق  �أن  دون  �الإن�����ض��ان��ي،  �ل��ع��م��ل 

�لوقت نف�ضه في روؤية �لتحالف بين �لعمل 

�لثقافي و�لنزعات �ل�ضيا�ضية 

�لخا�ضة  و�لو�قعيات  و�لدولة 

لل�ضيطرة. 

تطّور �ل�ست�سر�ق �إلى 

مذهب فكري

�ل�ّضرق  �أّن  �ضعيد  ي��رى 

و�أّن  �أوروب����ي،  �خ��ت��ر�ع  �ضبه 

�ال���ض��ت�����ض��ر�ق ل��ي�����ض م��ج��ّرد 

خ��ي��ال �أوروب�����ي م��ت��وّه��م عن 

��رق، ب��ل �إّن����ه ك��ي��ان له  �ل�����ضّ

وجوده �لّنظري و�لعملي، وقد 

��ضتثمار�ت  فيه  ��ضتثمرت 

�أجيال  مّر  على  كبيرة  مادية 

�إلى  �ال�ضتثمار  ��ضتمر�ر  �أدى  وقد  عديدة. 

مذهبًا  باعتباره  �ال�ضت�ضر�ق،  �أ�ضبح  �أن 

ت�ضمح  مقبولة  �ضبكة  �ل�ضرق،  عن  معرفيًا 

منافذها بت�ضريب �ضورة �ل�ّضرق �إلى وعي 

�لغربيين... فاالمبريالية �ل�ضيا�ضية تحكم 

م��ج��ااًل ك��ام��اًل م��ن �ل��ّدر����ض��ات و�الإب����د�ع 

�أّن  �ضعيد  وي��رى  �لبحثية.  و�لموؤ�ّض�ضات 

�لّتع�ضب  �إل���ى  �أّدى  �ال���ض��ت�����ض��ر�ق  ت��اري��خ 

و�الإ�ضالم،  �لعرب  �لغرب �ضد  في  �ل�ضائع 

م�����ض��ي��ف��ًا �أّن�����ه »م���ّم���ا ي��زي��د 

�الأم����ر ���ض��وءً� ع���دم �إق���د�م 

�هتمامات  ل��ه  �ضخ�ض  �أّي 

�الأدن��ى،  بال�ضرق  �أكاديمية 

�أي عدم �إقد�م �أّي م�ضت�ضرق 

�لمتحدة،  �لواليات  في  قط 

ع��ل��ى �ل���ّت���ع���اط���ف �ل��ك��ام��ل 

و�ضيا�ضيًا  ثقافيًا  ادق  و�ل�ضّ

�أّن  ���ض��ك  وال  �ل���ع���رب«.  م��ع 

قد  �لّتعاطف  ح��االت  بع�ض 

وج����دت ع��ل��ى م�����ض��ت��وى من 

منها  �أي��ًا  لكّن  �لم�ضتويات، 

�الأيام  لم يتخذ في يوم من 

اإدوارد  يــــــــــرى 

تاريخ  اأّن  �ضــــعيد 

ال�ــضــتــ�ــضــــــــراق 

الّتع�ضب  اإلى  اأّدى 

ـــائـــع فــي  ـــ�ـــض ال

الغرب �ضد العرب 

الـيــوم والإ�ضــالم 
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ورة  �ل�ضّ

�ل��م��ق��ب��ول��ة 

�ل����ت����ي ي���ّت���خ���ذه���ا 

�لتعاطف �الأمريكي �لليبر�لي 

مع �ل�ضهيونية.

منهجية �ل�سيطرة و�ل�سلطة

�ل�����روؤى و�ل���ّط���روح���ات �ل��ت��ي ق��ّدم��ه��ا 

نتيجة قر�ءة  �ضعيد جاءت  �إدو�رد  �لمفّكر 

علمّية  ومعرفة  �الإن�ضاني  للتاريخ  و�قعية 

�لتي  و�لنتائج  لالأ�ضباب  وو�ع��ي��ة  دقيقة 

حركة  لمعرفة  �ل��وع��ي  ت�ضكيل  ف��ي  �أّث���رت 

و�الأ�ضالة  فالعمق  �لّتاريخ. 

و�لدّقة و�لجر�أة في معالجة 

تعّد  �ال���ض��ت�����ض��ر�ق  ح����االت 

�الإن�ضانية،  للمعرفة  تثويرً� 

وك�ضفًا وت�ضليطًا لل�ضوء على 

تعمل  �لتي  �لغربية  �لثقافة 

�ل�ضيطرة  منهجية  ع��ل��ى 

�إر�دة  وف����ق  �الآخ�����ر  ع��ل��ى 

و�ل�ضلطة.  �ل��ق��وة  تمليها 

�لعميق  �ل��ف��ه��م  ه���ذ�  �إّن 

و�لقوة،  �لمعرفة،  لعالقة 

و�لتكتيك  و�ال�ضتر�تيجية، 

و�الق���ت�������ض���اد ج�����اء ن��ت��اج 

ليوؤ�ض�ض  �لمعرفي  �ضعيد 

عن  لالآخر  ح�ضارّي  لفهم 

�ل���������ض����رق، ول��ي�����ض 

ك��م��ا ي���ّدع���ي �الآخ���ر 

بالحتمّية �لتاريخّية �لتي 

تحكم مفّكريه.

و��ضتر�طات  روؤى  وفق  ينظر  فالغرب 

ويبني  و�ق��ت�����ض��ادّي��ة  ودي��ن��ّي��ة  ت��اري��خ��ّي��ة، 

ويوؤ�ّض�ض  �ل����ّروؤى  تلك  ح�ضب  ت�����ض��ّور�ت��ه 

و�ل�ضرق  �لالمتغير  �ل�ضرق  عن  مناهجه 

�إدو�رد  �لمفكر  ق���ّدم  وه��ن��ا،  �ل��ت��اري��خ��ي. 

�ضعيد في �ال�ضت�ضر�ق �أ�ضاليب جديدة في 

�لو�قعية  و�ل��ق��ر�ءة  و�ال�ضتنتاج  �لتحليل، 

ف��ي �ل��ث��ق��اف��ة و�الم��ب��ري��ال��ي��ة، 

فهم  في  �لهّوة  تجاوز  محاواًل 

وت�ضكيله  وح�ضارته  �ل�ضرق 

�ل��ّث��ق��اف��ي. وه����ذ� ع��ك�����ض ما 

هنتنغتون  �ضاموئيل  طرحه 

في »�ضر�ع �لح�ضار�ت« �أو ما 

طرحه فرن�ضي�ض فوكاياما في 

يعّد�ن  فهما  �لتاريخ«.  »نهاية 

�لغرب  لتفوق  حتميًا  ر�ع  �ل�ضّ

وهمجّية �ل�ضرق. وهذ� خالف 

و�قعي للتاريخ و�لثقافة. فثّمة 

�إ����ض���ك���االت غ��رب��ي��ة ط��رح��ت 

غير  �الآر�ء  تلك  على  وفندت 

�لو�قعية و�لمجافية للحقيقة.

����ض��ت��دع��اء  ���ض��ع��ي��د  �أر�د 

كتاب ال�ضت�ضراق 

لأول  تّمكن  ــد  ق

دار  عقر  في  مــرة، 

يدافع  اأن  الغرب، 

عــــن الإ�ــــضــــالم 

ويعطيــه حـــقــه 

من  الــتــاريــخــي 

ق�ضّية  اإثارة  خالل 

الثقافية الّتعددية 
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�لتاريخ و�لثقافة ح�ضوريًا، لال�ضتفادة من 

فيه  يتحقق  �الإن�ضاني  للتعاون  وعي  تثوير 

�لوفاق و�ل�ضالم و�لتعاون وعدم �لتّمدد. �إال 

�أّن و�قع �لّتاريخ ال ي�ضير باتجاه ما ير�ضمه 

و�ال�ضتر�تيجّيون  و�ل�ّضا�ضة  �لمخّططون 

�لم�ضت�ضرقون  �أعجب  فقد  مطلق،  ب�ضكل 

�الأعظم  كالر�ضول  �لعربّية  �لرموز  بعظمة 

 ،Q و�ضخ�ضية �الإمام علي P محمد

وكذ�لك بالمنجز�ت �لح�ضارية �لعربية.

»�ل���س��ت�����س��ر�ق« �أع��ط��ى �لإ���س��الم 

حقه

للثقافة  �ال�ضت�ضر�ق  ��ضتجاب  لقد 

�لتي �أنتجته �أكثر مما ��ضتجاب لمو�ضوعه 

كان  �ل��ذي  �ضعيد،  يقول  كما  �ل��م��زع��وم، 

لتاريخ  ف��اإن  �ل��غ��رب.  نتاج  م��ن  �أي�ضًا  ه��و 

�ال�ضت�ضر�ق، في �آن و�حد، �ت�ضاقًا د�خليًا، 

عالية  درج��ة  على  �لعالقات،  من  وطقمًا 

به.  �لمحيطة  �لم�ضيطرة  �ل��ّث��ق��اف��ة  م��ن 

�ال�ضت�ضر�ق  ��ضتعار  كيف  �أي�ضا  و���ض��رح 

�أفكارً� قوية ومعتقد�ت مذهبية و�تجاهات 

تحكم �لثقافة. لذ� لم يكن �أبدً� ثّمة �ضرق 

�ضاٍف غير م�ضروط. 

في  يقّدم  �أن  �ضعيد  �إدو�رد  ��ضتطاع 

�ال�ضت�ضر�ق  ق��ام  كيف  �لتاريخي  كتابه 

تاريخية  ظ��اه��رة  �أ���ض��ب��ح  وك��ي��ف  بعمله، 

�أوروب�����ا. ففي  �ل��م��د�ر���ض ف��ي  �أع����ّدت لها 

�ل��غ��رب �ل��م�����ض��ي��ح��ي، ي�����وؤّرخ ل��ب��دء وج��ود 

مجمع  قر�ر  ب�ضدور  �لر�ضمي  �ال�ضت�ضر�ق 

في  �أم��ا   .1312 �لعام  في  �لكن�ضي  فيينا 

كان  فقد  ع�ضر  �لتا�ضع  �ل��ق��رن  منت�ضف 

من  علميًا  مكتنزً�  �أ�ضبح  قد  �ال�ضت�ضر�ق 

�الت�ضاع، خ�ضو�ضًا مع »معهد م�ضر« �لذي 

�أ�ّض�ضه نابليون.

تف�سير�ت خاطئة للكتاب!

�ل��غ��رب  ر�أي  ع���ن  ���ض��ع��ي��د  وي��ع��ب��ر 

�لم�ضيحي باالإ�ضالم �لذي وجد فيه خطرً� 

�أوروب���ا،  قلب  ف��ي  �أ�ضبح  بعدما  ع��ارم��ًا 

�ال�ضت�ضر�ق  لعمليات  يخ�ضعه  �أخذ  حتى 

معرفة  عن  �لغربيين  �لم�ضيحيين  الإبعاد 

�الإ�ضالم �لذي غز� معظم �لعالم بعلومه 

وح�ضارته.

مثّقفي  م���ن  ك��ب��ي��ر  ع����دد  ف��ه��م  ل��ق��د 

�أن  و�الإ�ضالمي،  �لعربي  �لعالم  ومفّكري 

كتاب �ال�ضت�ضر�ق الإدو�رد �ضعيد قد تّمكن 

�أن يد�فع  �لغرب،  الأول مرة، في عقر د�ر 

عن �الإ�ضالم ويعطيه حقه �لتاريخي، وهذ� 

�لي�ضاري(   � )�لم�ضيحي  �ضعيد  �عتبره  ما 

يهدف،  �ل��ذي  للكتاب  خاطئة  تف�ضير�ت 

وح�ضب قوله، �إلى تخّطي �لهوة بين �ل�ضرق 

�لّتعددية  ق�ضّية  �إث��ارة  خالل  من  و�لغرب 

�لغرب  على  رد  مجرد  يره  ومن  �لّثقافية. 

ي�ضيء �إليه بهذ� �لو�ضف �لمب�ضط.
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ال�ضهيد المجاهد 
تاريخ ال�ضت�ضهاد: راميا 1997/08/23رقم ال�ضجل: 10كرك نوح 1978/08/01محل وتاريخ الولدة:ا�ضم الأم:   �ضهام بدر خانح�ضن اإليا�س فخر الدين  )هادي(

الو�ضع العائلي: خاطب

ن�سرين �إدري�ض قاز�ن

ربيعًا، عري�ضًا  �لت�ضعة ع�ضر  �بن  عاد، 

�ضوت  ف��ارت��ف��َع  و�ل���دم���وع،  �ل����ورود  تكلله 

�أج��ر����ض  وق��رع��ت  �لم�ضجد،  ف��ي  �لتكبير 

�أفر�ح �لعزة بين بيوت  �لكني�ضة، وُن�ضَبت 

�لكرك، ودموع �لفقد �لمنهمرة من �لماآقي 

�متزجت مع تعابير �لفرحة و�البت�ضامات، 

فمن كان مثل ح�ضن فخرً� للدين، تتطاول 
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مخزنًا و�حدً�، ولكّن �لعط�ض 

قد فتك بكبده، و�أوهن قوته. 

فما كان منهم �إال �أن �أر�ضدوه 

فرك�ض  ق���ري���ب،  ن��ه��ٍر  �إل����ى 

ناحيته، لي�ضقي ما يزيد من 

ق��وت��ه ع��ل��ى �الأع�����د�ء، وقبل 

�أ�ضيب  �لنهر،  �إلى  ي�ضل  �أن 

بارئها،  �إلى  روحه  و�رتفعت 

عط�ضان وقد �ُضقي من ماء �لكوثر.

ما  بعد  ع��اد  وحينما  �لجثمان،  ���ض��َر 
ُ
�أ

�أ�ضهر، كان ال يز�ُل وكاأنه  يقارب �لثمانية 

�ضاكنًا،  هادئًا  وجهه  ك��ان  �لبارحة،  غفا 

وفي فمه نو�ة لحّبة تمٍر كان قد و�ضعها في 

فمه ليخفف من حدة �لعط�ض.

في كنف �أب مقاوم

�إنه ح�ضن فخر �لدين، �بُن قرية كرك 

�أبيهما،  و�أخ��وه في كنف  �لذي عا�ض  نوح، 

�ل�ضاغل،  �ُضْغُله  �لعدّو  مقاومة  كانت  �لذي 

في  يز�ل  ال  وح�ضن  ��ضت�ضهد  ما  و�ضرعان 

�لثالثة من عمره. 

ورَف��َد  و�الأب.  �الأم  هي  �لجدة  كانت 

محّبة  بكل  �ل��ول��دي��ن  و�ل��ع��م��ات  �الأع��م��ام 

بيت  تربية  يكن  لم  ولكن ح�ضنًا  و�هتمام، 

جدته فح�ضب، بل �نتقل ليعي�ض في �لبيئة 

فهناك  �لمقاومة،  �حت�ضنت  �لتي  �الأول��ى 

ف���خ���رً� حتى  ب���ه  �الأع����ن����اق 

�ل�ضماء.

م��������������ن ع�������دي�������د 

�ل�ست�سهاديين

ه����ن����اك ب���ال���ق���رب م��ن 

�لحدود مع فل�ضطين �لمحتلة 

بين  تلمُع  �لعدو  عيون  حيث 

يم�ضي  كان  �لظلمة،  �ضتائر 

ومجموعة من �لمجاهدين، وحينما و�ضلو� 

�إلى نقطة لم ي�ضتطيعو� منها �لعبور، و�ضار 

�لبقاء فيها م�ضتحياًل، �تخذو� قر�ر �لثبات 

�إليهم وقد  و�ال�ضت�ضهاد، ولكن ح�ضنًا نظر 

»�رجعو�..  �لمكان؛  ب�ضمته وح�ضة  �أ�ضاءت 

فلم  ل��ي..«،  عيال  وال  �ضنًا،  �أ�ضغركم  �أن��ا 

ذّك��ره��م  ولكنه  ذل���ك،  منهم  �أح���د  يقبل 

�ال�ضت�ضهاديين،  ���ض��ر�ي��ا  ع��دي��د  م��ن  �أن���ه 

وحده،  فليكن  مو�جهة  من  بّد  ال  كان  و�إن 

�أن تم �لتو�فق على  وهذه فر�ضته... وبعد 

عودتهم وبقائه كان �أول ما قام به، بعد �أن 

�ل�ضكر  �ضالة  �ضّلى  �أن  ظهورهم،  �أد�رو� 

رحيلهم،  يحر�ُض  وح��ده  وبقي  تعالى،  هلل 

وير�قب هد�أة �لليل �لتي �ضرعان ما مّزقها 

�ضوت ر�ضا�ض قّوة كوماندو�ض �إ�ضر�ئيلية.

قد �سقي من ماء �لكوثر

قد  و�لّدموع  يعودون  �لمجاهدون  كان 

بّللت خدودهم. و�ضوت �لّر�ضا�ض �لكثيف 

من  مجموعة  مع  ي�ضتبك  �لعدو  �أن  ُيظهر 

وحينما  و�ح��د.  �ضاٍب  مع  ولي�ض  �لرجال، 

معه  وتحّدثو�  �آمنًا  مكانًا  �لمجاهدون  بلغ 

يحمل  يز�ل  ال  �إنه  لهم  قال  �لجهاز،  على 

ــارب  يق ــا  م ــد  بع  

ــر  ــة اأ�ضه الثمــــاني

الجثمان،  ــر  اأ�ض من 

ــزاُل  يـــ ل  ــان  كــ

وكاأنه غفا البارحة
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�ل��ر�ح��ة قلبه، ذلك  ه��د�أ روع���ه، وغ��م��رت 

�لحزن  ج���در�ن  بين  ع��ا���ض  �ل���ذي  �لقلب 

و�ل�ضمت.

ح�ضن  �لتحق  عمره،  من  �ل�ضاد�ضة  في 

و�أخوه بك�ضافة �الإمام �لمهدي |، وتدّرج 

يقرُع  كان  قائدً�.  �ضار  حتى  �ضفوفها  في 

ما  ف���اإذ�  �لمو�ضيقية،  �لفرقة  ف��ي  �لطبل 

وقوفه  م��ك��ان  �خ��ت��ار  م�ضيرة،  ف��ي  ���ض��ارك 

وم�ضيره بحيث ال تر�ه جدته، كي ال تمانعه. 

�لثقافية.  بالدرو�ض  له  ت�ضمح  بالكاد  فهي 

وكانت �إذ� ما �فتقدته في �لمنزل علمت �أنه 

�أوقاته.  معظم  يق�ضي  حيث  �لم�ضجد،  في 

وفي بع�ض �الأحيان كان يهرب من رقابتها 

ليلتحق بالم�ضير�ت �لموؤيدة للثورة، ويحمل 

} وهو ال يز�ل  �لخميني  �الإمام  �ضورة 

�ضغير �ل�ضن.

كثيرً�،  عليه  تخاف  �لجّدة  كانت  لقد 

عليه.  خوفًا  مكان  �إل��ى  مكان  من  وتتابعه 

به،  متعلق  وقلبها  تحبه  ه��ي  ناحية  فمن 

�أمانتها،  في  يتيٌم  هو  �أخ��رى،  ناحية  ومن 

في  ولكنها،  به.  �الهتمام  في  بالغت  ول��ذ� 

�لو�قع. فح�ضن  لالأمر  �ضّلمت  �الأمر،  نهاية 

يديها  ترفع  �أن  �ضوى  خيارً�،  لها  يترك  لم 

بالدعاء له ولرفاقه.

�لعمل �لتعبوي ثم �لمقاومة

ق�ضى ح�ضن عمره �ل�ضغير في �لقرية. 

وكان ال يهتم ب�ضيء، �ضوى بالعمل �لتعبوي 

�ضمحت  ع�ضكرية  ل��دور�ت  يخ�ضع  �أن  قبل 

له بالتفرغ في �ضفوف �لمقاومة. فال�ضبيُّ 

ي��غ��زُل في  ت��ر�ه كالبلبل  �ل��ّط��ب��اع،  �ل��ه��ادئ 

�ضو�رع �لقرية. تارًة يعّلق �لالفتات، و�أخرى 

تنظيم  في  ي�ضاعد  وطورً�  �لم�ضجد،  يرتب 

ب�ضوته  كان  �الأحيان  �أغلب  وفي  م�ضيرة، 

�إلى  �لم�ضجد  في  معه  ومن  يبحر  �لرقيق 

عالٍم �آخر وهو يقر�أ دعاَءي ُكميل و�لتو�ضل.

كان �ل�ضهيد هيثم �أبو ديه �أ�ضتاذ ح�ضن 

تاأهيله  �لجهادي، وعمل على  �لم�ضروع  في 

في �لكثير من �الأمور �لثقافّية و�الجتماعّية 

َلِبَنة  فيه  ر�أى  الأن��ه  �لبلدة،  في  و�لتعبوّية 

و�أر�ضّية طاهرة �ضرعان ما �ضيربو  �ضافية 
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ف��ي��ه��ا م���ا ت����ّم زرع�����ه، وك����اأن 

فيه  ��ضت�ضرف  هيثم  �ل�ضهيد 

مجاهدً� مقد�مًا، فكان ح�ضن 

ير�فق هيثم كظله.

�ضقيق  ��ضت�ضهد  عندما 

�ل�ضهيد هيثم، وقف ليلطم في 

ح�ضن  �أكمل  ثم  �أخيه،  ت�ضييع 

�لم�ضهد  ف��ي  فكان  �للطمية، 

�الآخ��ر  م��ن  تعّلم  و�ح��د  ك��ل  �ضهد�ء  ثالثة 

و�ضبق  للقائه.  و�ل�ضعي  �هلل  حب  في  معنًى 

بعد  هيثم  ��ضت�ضهد  �إذ  �أ���ض��ت��اذه،  �لتلميذ 

ح�ضن بخم�ضة �أ�ضهر ثم عاد جثماناهما في 

عملية �لتبادل ذ�تها.

على وجهه عالمات �ل�سهادة

في  �لتفرغ  بطلب  ح�ضن  تقدم  حينما 

على  �لعلماء  �أحد  كتب  �لمقاومة،  �ضفوف 

�لطلب : »هذ� �ل�ضاب على وجهه عالمات 

�ل�ضهادة«. ولم يلبث ح�ضن �أن نال �ل�ضهادة 

طلب  قبول  على  فقط  �أ�ضهر  ثمانية  بعد 

�لتفرغ.

�الأمور  في  �هتمامه  بدقة  ح�ضن  ُعرف 

كان  �أحدً�، مهما  ير�عي  ال  و�أنه  �ل�ضرعية، 

قريبًا منه، حتى ولو  بم�ضاألة �ضغيرة جدً� 

فيها غ�ضب هلل. وكان ح�ضن قد وقع تحت 

�أخيه،  وعلى  عليه  �ل�ضديد  جّديه  حر�ض 

خا�ضة  عليهما،  م�ضددة  �لرقابُة  فكانت 

له،  م�ضلكًا  �لجهاد  طريق  من  �تخذ  و�أن��ه 

فكان يحّدث جدته �أّنه يعمل في مطعم في 

ينتظر  ك��ان  فيما  ب��ي��روت، 

كي يوؤذن له بالم�ضاركة في 

و�أحيانًا  جهادية.  مهمات 

بقوله  بالها  يطمئن  �أخرى 

�إنه في �لمحاور يقوم فقط 

بخدمة �لمجاهدين.

�أث�����ن�����اء وج��������وده ف��ي 

�لمنزل، كان يلتقي ورفاقه 

على �ل�ضطح، ويحاول �إكر�مهم بكل طريقة 

ال ت�ضبب �إزعاج جّديه. ثم ينظف كل �ضيء 

�إل��ى  ���ض��يء  ك��ل  ويعيد  با�ضتخد�مه،  ق��ام 

طبيعته �ل�ضابقة.

�لت�سحية لأجل �لمقاومة

عقد ح�ضن قر�نه، وفرحت جدته بذلك 

�لبيت  بتاأ�ضي�ض  �لتفكير  �أخذ  كثيرً�، فربما 

�لزوجي �هتمام ح�ضن، ودفعه للعمل. ولكن 

ح�ضنًا �لذي �ختار �لجهاد عماًل،  لم يترك 

�لت�ضحية  ل  وف�ضّ بل  ال  �لمعركة،  �ضاحة 

بروحه من �أجل م�ضلحة �لمقاومة.

العلماء  اأحد  كتب 

»هذا  طلبه:  على 

ال�ضاب على وجهه 

عالمات ال�ضهادة«
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:)Nursing( التمــــريــ�س

ــة المهن ــى  عل ــاءة  اإ�ض

)*(
غادة �ل�سيلمي

�إن زيادة عدد �لم�س��تفيدين من خدمات �لعناية 

�ل�س��حية وعدم �نح�سارها بعنو�ن �لعالج فقط، بل 

تو�سعها لت�س��مل �لرعاية و�لوقاية، جعل من فر�ض 

عم��ل �لتمري�ض فر�س��ًا ممتازة، و�س��اهم ف��ي �إخر�ج 

مهنة �لتمري�ض من �إطارها �لأنثوي، كما �سلط �ل�سوء 

على قيمتها �لإن�س��انية �لعالية، فاأ�سبحنا ن�سهد في 

�لآون��ة �لأخي��رة �إقباًل من �لجن�س��ين على مزو�لة 

���ض  ه��ذه �لمهن��ة م�س��تفيدين م��ن  �إمكانية �لتخ�سُّ

للممر���ض/ة  يمك��ن  �لمج��ال.  ه��ذ�  ف��ي  ر  و�لتط��وُّ

�لعمل في �أماكن عدة كالعياد�ت �لخا�س��ة و�لعامة، 

�لمر�ك��ز  �لطبي��ة،  و�لمختب��ر�ت  �لم�ست�س��فيات 

�ل�سحية �لمختلفة كالم�ستو�سفات ومر�كز �ل�سليب 

�لأحم��ر، �لمر�ك��ز �لجتماعي��ة، ومر�ك��ز �لعناية 

بالأطف��ال و�لعج��زة وذوي �لحتياجات �لخا�س��ة 

�إمكاني��ة  �إل��ى  بال�س��افة  �لطبي��ة.  و�لمختب��ر�ت 

�لعمل في �لمد�ر���ض و�لجامعات وفي مجال �لتعليم 

و�لأبحاث.
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و�سف �لمهنة

يقوم �لممر�ض/ة باالأعمال �الآتية:

1 - ت�ضجيل �لمعلومات �لطبية و�الإ�ضار�ت 
�لحيوية  للمر�ضى.

�لمر�ضى،  2 - ر�ضد جميع جو�نب رعاية 
بما في ذلك �لنظام �لغذ�ئي و�لن�ضاط 

�لبدني.

�أي  3 - �لمر�قبة، �لت�ضجيل، و�الإبالغ عن 
�أعر��ض �أو تغير�ت في حالة �لمري�ض.

4 - �لقيام بتح�ضير �لمر�ضى �أو �لم�ضاعدة 
�لالزم  و�لعالج  �لفحو�ض  �إج��ر�ء  في 

لهم.

�الختبار�ت  وتقييم  وتف�ضير،  ترتيب   -  5
�لمري�ض  حالة  لتحديد  �لت�ضخي�ضية 

وتقييمها.

فريق  �أع�ضاء  مع  و�لتن�ضيق  �لت�ضاور   -  6
�لرعاية �ل�ضحّية للتقييم و�لتخطيط، 

وتنفيذ خطط رعاية �لمر�ضى.

7 - �لّتعديل في خطط �لمعالجة بناًء على 
تجاوب �لمري�ض و�أو�ضاعها.

8 - �لّتوجيه و�الإ�ضر�ف على عمل كل من 
�لعاملين  �أو  خبرة  �الأق��ل  �لممّر�ضين 

حتى  �أو  �ل�ضحّية  �لّرعاية  مجال  في 

�الإ�ضر�ف على وحدة معينة.

و�لجماعات  ���ض��ر 
ُ
و�الأ �الأف��ر�د  �إر�ضاد   -  9

�لّتعليم  مثل:  مو��ضيع  �إل��ى  �الأخ���رى 

�ل�����ض��ح��ي، و�ل��وق��اي��ة م��ن �الأم��ر����ض 

و�لوالدة.

ظروف �لعمل

نظيفة  بيئة  ف��ي  �ل��م��م��ر���ض/ة   يعمل 

�الإ���ض��اءة  ب��م��و����ض��ف��ات  تتمّتع  وم��ع��ّق��م��ة  

�لممر�ض/ة  �أّن  �إاّل  �ل��ج��ّي��دة،  و�ل��ّت��ه��وئ��ة 

�حتمال  منها:  ع��دي��دة  لمخاطر  ُعر�ضة 

�لّتعر�ض  �لمعدية،  ب��االأم��ر����ض  �الإ�ضابة 

لمو�د كيميائية �أو �الأ�ضعة �لموؤذية، ف�ضاًل 

�لعمل  عن  �لناتج  �لج�ضدي  �الإجهاد  عن 

�ل�ضديد.  �ل��ّت��رك��ي��ز  م��ع  طويلة  ل�����ض��اع��اٍت 

�لّنف�ضي  ل��الإج��ه��اد  يتعر�ض  ق��د  �أّن���ه  كما 

مختلف  م��ع  �ل��ّت��ع��ام��ل  نتيجة  و�ل��ع��اط��ف��ي 

مع  �أو  �ل�ّضخ�ضيات  ومختلف  �لمر�ضى 

�أ�ضحاب �الإ�ضابات �لخطيرة و�لمميتة من 

مختلف �الأعمار.

في  �لعامل/ة   للممر�ض/ة   يمكن  ال 

�لم�ضت�ضفيات �لتقّيد بدو�م عمل محّدد على 

طويلة  �ضاعات  للعمل  ي�ضطّر  فقد  �لدو�م 

في �لعطل و�الأعياد ول�ضاعات متاأخرة من 

�لعامل  �لممّر�ض  �لليل، وذلك على عك�ض 
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و�ل�ضحّية  و�الجتماعّية،  �لطبّية،  �لمر�كز  في 

حيث يتقّيد بدو�م عمل وعطل معينة.

نوع �ل�ّسخ�سّية �لمهنّية

تن�ضجم   :Social االجتماعّية  ال�صخ�صّية   -

و�لّتاأثير،  و�ل��ّت��اأث��ر،  �لنا�ض  مع  �لعمل  في 

وتعليمهم،  وم�ضاعدتهم،  معهم،  و�لّتو��ضل 

و�إر�ضادهم وتقديم �لخدمة لهم.

Investigative: تحبذ  البحثّية  ال�صخ�صّية   -

وتتطّلب  و�لفر�ضيات،  �الأف��ك��ار  مع  �لعمل 

تعمل  �ل��ف��ك��ري.  �لجهد  م��ن  ع��ال��ي��ًا  ق���درً� 

�لم�ضائل  وح��ل  �لحقائق  ع��ن  �لبحث  ف��ي 

و�لم�ضكالت بطريقة منطقّية.

 :Conventional التقليدية  ال�صخ�صية   -

تن�ضجم مع �لعمل �لروتيني و�ّتباع م�ضار�ت  

�لبيانات  م��ع  �لعمل  تحبذ  كما  و����ض��ح��ة. 

و�لمعلومات �أكثر من �الأفكار.

�لمهار�ت �لمطلوبة

تتطلب مهنة �لتمري�ض بع�ض �لمهار�ت منها:

 Social االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��اق��ات  اإدراك   - اأ 

فعل  ردود  ف��ه��م   :Perceptiveness
�الآخرين و�إدر�ك �أبعاد ت�ضّرفاتهم.

 :Active Listening النا�صط  اال�صغاء   - ب 

�الأ�ضئلة  وط��رح  �الآخ��ري��ن  لكالم  �ال�ضغاء 

�لمنا�ضبة.

ج - الحديث Speaking: �لتحدث مع �الآخرين 

بفعالّية لنقل �لمعلومات.

 :Reading Comprehension د - فهم القراءة

فهم �لجمل و�لفقر�ت و�ل�ّضياق.

 :Service Orientation ه� - توجيه الخدمة

�لتطّلع لطر�ئق جديدة لم�ضاعدة �لنا�ض.

و - المراقبة monitoring: مالحظة �لعملّيات 

�لعقلّية ونتائجها)�لتي تظهر بال�ضلوك(.
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 Judgment ال��ق��رار  و���ص��ن��ع  ال��ح��ك��م   - ز 

�لّترجيح   :and Decision Making
�أو  �لممكنة  �الأع��م��ال  �ضلّبيات  بين 

�لمحتملة و�إيجابّياتها.

�لم�ضكالت  Science: معالجة  العلم  ح - 

ب��اال���ض��ت��ن��اد �إل�����ى م��ع��ط��ي��ات �ل��ع��ل��م 

)�لنظريات(.

�لقابلّيات/�لموؤّهالت �لمهنّية

�إلى بع�ض  �لتمري�ض  كما تحتاج مهنة 

�لموؤهالت �لتي �أبرزها:

 Problem ال��م�����ص��ك��ل��ة  ت��ح�����ّص�����س    - اأ   

تح�ّض�ض  على  �ل��ق��درة   :Sensitivity
�الأخطاء و�لم�ضاكل، دون �عتبار حّلها.

 Oral ال�����������ص�����ف�����ه�����ي  ال������ف������ه������م   - ب 

على  �ل��ق��درة   :Comprehension
وفهم  �ل�ضوتية  �لّر�ضائل  ��ضتيعاب 

�ل��م��ع��ل��وم��ات و�الأف���ك���ار �ل������و�ردة في 

�لمخاطبة �ل�ضفهية.

 Information ال��م��ع��ل��وم��ات  ت��رت��ي��ب   - ج 

قو�عد  �تباع  على  �لقدرة   :ordering

�الأح��د�ث  �أو  �الأ�ضياء  لتنظيم  محّددة 

)�أرق������ام، ح����روف، ك��ل��م��ات، ���ض��ور، 

منطقّية(  عمليات  �أو  جمل  ط��ر�ئ��ق، 

بترتيب معين.

 :Oral Expression د - الّتعبير ال�ّصفهي

�ل���ق���درة ع��ل��ى �إي�����ض��ال �ل��م��ع��ل��وم��ات 

و�الأفكار لالآخرين ب�ضكل �ضفهي.

 :Speech Clarity ال��ك��ام  و���ص��وح   - ه��� 

و�إفهامه  �لو��ضح  �لكالم  على  �لقدرة 

لالآخر.

بع�ض �لمهن �لمرتبطة

1 - م�ضاعد نف�ضي.
2 - م�ضاعد طبي.

3 - جّر�ح.
4 - طبيب �أقد�م.

�لدر��ضة  �ضنو�ت  بعدد  يتعّلق  وفيما 

فهي ما بين ثالث و�أربع �ضنو�ت.

)*( �لمركز �الإ�ضالمي للتوجيه و�لتعليم �لعالي.

�لهو�م�ض
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ك�ضكول

 الأدب
�إعد�د: �إبر�هيم من�سور

قالت لي �لمر�آة

قلت لمر�آتي: غريٌب �أمر �لّلغة �لعربية، 

نقول،  �إذ  و�حدة؛  ٍة  �ُضنَّ على  تجري  ال  فهي 

»فعيل«،  وزن  على  »ق��ت��ي��ل«،  ف��الن  م��ث��اًل: 

ف��اإذ�  »مفعول«.  وزن  على  مقتول،  بمعنى 

�أ�ضماء  من  ��ضٌم  وهو   � »ر�ضيد«  �إلى  و�ضلنا 

�هلل �لُح�ضنى � وقعنا في َحْيرة؛ فكيف يكون 

»مهدّيًا«،  بمعنى  ر�ضيدً�،   � �ضبحانه   � �هلل 

ولي�ض  �الأحد،  �لو�حد  وهو  غيُره،  َهد�ُه  قد 

م�ضبوقًا بكائن ليهديه؟!

عندئٍذ قالت لي �لمر�آة: �عَلم �أّن وزن 

با�ضم  هة  م�ضبَّ �ضفة  ك��ذل��ك،  ه��و  »فعيل« 

�لفاعل؛ فاهلل ر�ضيد �أي ُمر�ِضد، على وزن 

 � �ضبحانه   � فهو  )ُم��ف��ِع��ل(،  �لفاعل  ��ضم 

�أي  م�ضالحهم،  �إل��ى  �لَخْلَق  �أر�ضَد  �ل��ذي 

»�لر��ضد«  وكذلك  عليها.  ودلَّهم  هد�هم 

على وزن فاعل، �أي �لذي تن�ضاق تدبير�ُته 

غير  من  د�د  �ل�ضَّ �ضبيل  على  غاياتها  �إلى 

.
)1(

د �إ�ضارِة ُم�ضير وال ت�ضديِد ُم�ضدِّ

من بالغة �لقر�آن

اأَْن َينَق�سَّ  ُيِريُد  {َفَوَجَدا ِفيَها ِج��َداًرا   :77 يقول �هلل تعالى في �ضورة �لكهف، �الآية 

َفاأََقاَمُه}، �أي: �أقامه �لِخ�ضُرQ. فاالإر�دة تكون لالإن�ضان و�لحيو�ن، وال تكون لالأ�ضياء، 

فا�ضُتعيرت �الإر�دة للجد�ر. وهذه �ال�ضتعارة �ضائعة في كالم �لعرب، ومنها قول �ل�ضاعر:

م�����ُح �����ض����دَر �أب������ي َب������ر�ٍء ُي����ري����ُد �ل�����رُّ
)2(

وَي�����ْع�����ِدُل ع���ن دم������اِء ب��ن��ي ع��ق��ي��ِل 
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من �أمثال �لعرب

ْبر« »�أََمرُّ من �ل�سَّ

�أمٌر  هو  �أي  وي�ُضّق.  له  تحمُّ ي�ضعب  �لنف�ض  على  �ضديد  �ضيء  لكّل  �لمثل  هذ�  ُي�ضَرُب 

بر بمعنى  ْبر )كناية عن �لتحمل(. وهذ� خطاأ، �إذ لي�ض �ل�ضّ ُمّر، بل �أ�ضدُّ مر�رًة من �ل�ضَّ

ِبر نبات �ضديد �لمرورة، من ف�ضيلة �لّزنبقات، ينبت في �لبلد�ن  ل، و�إنما هو �ل�ضَّ �لتحمُّ

ة ُت�ضتعَمل في �لطّب و�لّتحنيط �أو �لّت�ضبير. قال �الإمام  ة، ُي�ضتخَرُج منه ع�ضارة ُمرَّ �لحارَّ

�حِب�ْض عنهم  »�للهمَّ  �ضعد:  بن  على جي�ض عمر  د�عيًا  عا�ضور�ء  يوم  في   Qلح�ضين�

قْطَر �ل�ضماء، و�بعث عليهم �ضنين ك�ِضنّي يو�ضف، و�ضلِّط عليهم غالم ثقيف ي�ضقيهم كاأ�ضًا 

.
)3(

ِبر، وهو تلك �لُع�ضارة �لُمّرة  ْع فيها �ل�ضَّ رة..«، �أي: �ضَ بَّ ُم�ضَ

فائدة لغوّية

ال�صّيد: هذ� �للفظ ُيطَلُق على �لّرّب و�لمالك و�ل�ضريف و�لفا�ضل و�لكريم و�لحليم، 

�الأ�ضل:  و�أ�ضل  ي�ُضوُد،  �ضاَد  و�أ�ضُله من:  م.  و�لمقدَّ و�لرئي�ض  و�لزوج  قومه،  �أذى  ومحتمل 

دِغَمْت. وبعد، 
ُ
�َضِوَد َي�ْضِوُد، فهو �َضْيِود، فُقلَبِت �لو�و ياًء منا�ضبًة للياء �ل�ضاكنة قبلها، ثمَّ �أ

فال�ضّيد هو من ِعترة ر�ضول �هلل P �لطاهرة، وهو �لذي فاق غيره بالعقل و�لمال و�لدفع 

و�لنفع، �لمعطي ماله في حقوقه، �لُمعين بنف�ضه. و�ل�ضّيد هو �لذي ال يغلبه غ�ضبه، وهو 

�لعابد �لَوِرع و�لجمع �ضادة. و�أرقى معاني �ل�ضيادة �أّن �ل�ضّيد هو �هلل مالك �لَخْلق؛ فالَخْلُق 

 :P ُد ُقري�ض؟ فقال �لنبّي  �أنت �ضيِّ P فقال:  �إلى �لنبي  كلُّهم عبيُده. وقد جاء رجل 

»ِليُقْل  �لنبّي:  َطْواًل. فقال  و�أعظُمها فيها  �أف�ضُلها قواًل،  �أنت  ُد �هلل«. فقال �لرجل:  »�ل�ضيِّ

 P كم«. معناه: هو �هلل �لذي يحّق له �ل�ضيادة. فقد َكره �لنبي �أحُدكم بقوله وال ي�ضتجرئنَّ

�أن ُيْمَدَح في وجهه، و�أحبَّ �لتو��ضع هلل تعالى، 

وجعَل �ل�ضيادة للذي �ضاَد �لَخْلق �أجمعين. وهذ� 

ال يعار�ض قول ر�ضول �هلل P: »�أنا �ضّيد ُوْلِد �آدَم 

�ضفيع،  ل  �أوَّ �أنه  �أر�د  فقد  فخر«.  وال  �لقيامة،  يوم 

ة. و�أّول من ُيفَتُح له باب �لجنَّ
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 من �أجمل ما قر�أُت

�لم�ضت�ضرق  ق��ول  و�أ���ض��دِق��ه،  ق��ر�أُت��ه  �ل��ذي  �لنثر  معاني  �أجمل  من 

�لنم�ضاوي �أوبرمان جوزيف )1884 � 1956( في كتابه »مهد �الإ�ضالم«: 

»�إّن �ضيرة محّمد P من �أ�ضقى �الأمور على �لّد�ر�ض �أو �لباحث؛ الأّن 

ُل من �أنهى �لتفرقة  نبوغه من �لنوع �لمرّكب �لغريب، فهو بحّق، �أوَّ

 .
)4(

�لم�ضلم« �أخ��و  »�لم�ضلم  �ضامل:  ب�ضيط  ق��ول  في  �لعن�ضرّية 

�لعن�ضرية  فم�ضكلة  �ليوم  ا  �أمَّ كلمات.  بثالث  �لق�ضّية  حلَّ  لقد 

�نعقدت ب�ضاأنها ع�ضر�ت �لموؤتمر�ت ومئات �لكتب دون جدوى. 

ويقيني �أّن �لحّل لن ياأتي �إاّل في �لقرن �لقادم. ولكّن محّمدً� 

.
)5(

حلَّها منذ ثالثة ع�ضر قرنًا!«

Pمن بالغة �لر�سول

نبوءٌة  وفيه   P �لر�ضول  قول  �لحديث  �أبلغ  من 

�أ�ضاوَد  فيها  »َلتعوُدنَّ  �لِفَتن:  َذَك��َر  حين  للم�ضتقبل، 

ومعنى  ب��ع�����ض«.  رق����اَب  كم  بع�ضُ ي�����ض��ِرُب  ��ّب��ًا  ���ضُ

يقول  ��َود.  ���ضْ
َ
�أ جمع  �لحيَّات،  �الأ���ض��اِود:  �لحديث: 

P: »ين�ضبُّ �ل�ضيف على ر�أ�ض �ضاحبه كما تفعل �لحّية 

.
)6(

�إذ� �رتفعت فل�ضَعْت من فوق« 

 من نو�در �لعرب

ْط لي منه قمي�ضًا. فاأخذ �لخّياط  �أقبَل �أعر�بيٌّ على خيَّاط فدفع له ثوبًا وقال له: خيِّ

مقا�َض �الأعر�بّي ثم ر�ح يقّطع �لثوب بح�ضب �لقيا�ض.

بتقطيعه.  �إاّل  يمكن خياطُته  ال  �أجابه:  ثوبي؟  ْعَت  قطَّ ِلَم  له:  وقال  �الأعر�بيُّ  فاغتاظ 

وكان مع �الأعر�بّي ِهر�وة ف�ضرب بها �لخّياط �لذي رمى بالثوب وهرب، فتبعه �الأعر�بّي 

و�أن�ضد يقول:

ب���م���ث���ل���ه �������ض������م������ع������ُت  وال  ر�أي���������������������ُت  �إن  م���������ا 

ح�����������ق�����������اِب
َ
ف�����ي�����م�����ا م�����������ض�����ى م��������ن ��������ض�������ال�������ِف �الأ

ِم�����������ن ف�������ع�������ِل ِع����������ْل����������ٍج ج������ئ������ُت������ه ل�����ي�����خ�����ي�����َط ل���ي

ق���������ه ك��������ف��������ع��������ِل ُم�����������������ض��������اِب ث�����������وب�����������ًا ف���������خ���������رَّ

ف��������ع��������ل��������وُت��������ه ب������������������ِه������������������ر�وٍة ك����������ان����������ت م����ع����ي

ف�������������ض������ع������ى و�أدب��������������������������ر ه�������������ارب�������������ًا ل�������ل�������ب�������اِب

�����������قُّ ث��������وب��������ي ث����������م ي��������ق��������ُع��������ُد �آم��������ن��������ًا �أَي�����������������������ضُ

 وُم��������������ن��������������ِزِل ������������ض�����������ورِة �الأح�������������������������ز�ِب.
ّ

ك�������������ال

88



ل�ضان �لعرب، �بن منظور، ماّدة ر�ضد.( 1)

ل�ضان �لعرب، م.�ض، ماّدة رود.( ))

د �ل�ضهد�ءQ، �ض 5).( )) �لم�ضيبة �لر�تبة، معهد �ضيِّ

�لمب�ضوط، �ل�ضيخ �لطو�ضي، ج7، �ض66).( ))

ِقَيُم محر�ب �لجمعة، �ل�ضيخ �أكرم بركات، �ض )9.( 5)

ل�ضان �لعرب، م.�ض، ماّدة �ضود.( 6)

�لُقَلُل: روؤو�ض �لجبال، �لمنجد، مادة قلل.( 7)

�لِكَلُل: �الأ�ضتار �لرقيقة، �لم�ضدر نف�ضه، ماّدة كلل.( ))

مجال�ض �الأئّمة �لمع�ضومين R، معهد �ضّيد �ل�ضهد�ءQ، �ض )5.( 9)

�لهو�م�ض

من �أجمل �سعر �لوعظ و�لإر�ساد

وتذكيرً�  �ل��غ��ّر�رة،  �لمتقلِّبة  �لدنيا  بحال  تب�ضيرً�  يت�ضمن  �ّل��ذي  �ل�ّضعر  �أجمل  من 

بالِحَكم  ُمفَعم  ِب�ضعر  يعظه  ا�ضّي  �لعبَّ للمتوّكل   Qلهادي� �الإم��ام  قاله  ما  باالآخرة، 

ل في مجل�ض �ضر�ب: و�لِعَبر، وكان �لمتوكِّ

����ه����م ب��������اُت��������و� ع�����ل�����ى ُق��������َل��������ِل �الأج���������ب���������ال ت����ح����ر�����ضُ

)7(

ُغ�������ْل�������ُب �ل��������رج��������اِل ف����ل����م ت���ن���ف���ع���ه���ُم �ل�������ُق�������َل�������ُل

و���������ض�������ُت�������ْن�������ِزل�������و� ب�����ع�����د ع����������زٍّ م��������ن م���ع���اق���ل���ه���م

������ِك������ن������و� ُح���������َف���������رً�، ي������ا ب����ئ���������ضَ م������ا ن�����زل�����و�! �������ضْ
ُ
و�أ

ن�����������اد�ه�����������ُم ����������ض���������ارٌخ م��������ن ب�������ع�������ِد دف������ِن������ه������ِم:

�أي������������ن �الأ�������������ض������������اوُر و�ل������ت������ي������ج������اُن و�ل�������ُح�������َل�������ُل؟

�أي�������������ن �ل����������وج����������وُه �ل�������ت�������ي ك�������ان�������ت ُم�����ّن�����ع�����م�����ًة؟

)8(

م������ن دون������ه������ا ُت�������������ض������َرُب �الأ�������ض������ت������اُر و�ل�������ِك�������َل�������ُل

ف�����اأف�����������ض�����َح �ل�����ق�����ب�����ُر ع����ن����ه����م ح����ي����ن ������ض�����اَءل�����ُه�����ْم:

ت������ل������ك �ل�����������وج�����������وُه ع����ل����ي����ه����ا �ل�������������������دوُد ي����ق����ت����ت����ُل

َك����������ل����������و� ده��������������رً� وق���������د �����ض����رب����و�
َ
ق�������د ط�����ال�����م�����ا �أ

.
)9(

ِك��������ل��������و�
ُ
ف����اأ�����ض����ب����ُح����و� �ل�����ي�����وم ب���ع���د �الأك����������ِل ق�����د �أ
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�إعد�د: 

اإذا قلَت: نعم، دميا جمعة فّو�ز

�ضاأقول: ل!

كل  قاعدة:  على  �الأه��ل  �إر���ض��اد�ت  رف�ض  �إل��ى  �ل�ضباب  بع�ض  يميل 

يثير  مما  بالقو�نين  وي�ضتخّفون  �لقر�ر�ت  فيتحدّون  مرغوب،  ممنوع 

غ�ضب �لو�لدين وحيرتهما في �لتعامل مع �أبناء يو�جهون دومًا �لن�ضائح 

ب�«ال �لنافية« لكل �لتدخالت مهما كانت ت�ضب في �ضميم م�ضلحتهم. 

و�أحيانًا كثيرة ن�ضمع �لحو�ر �لتالي بين �الأم و�بنتها:

- �الأم: �ضعي معطفك فالبرد قار�ض في �لخارج.

- �ل�ضابة: ال �أ�ضعر بالبرد.

- �الأم: �إذً� خذي معك �لمظلة الأنها �ضتمطر.

- �ل�ضابة: ل�ضت بحاجة لها، ثم �إنني �أحب �ل�ضير تحت �لمطر.

- �الأم: كم �أنت عنيدة! �إذً� ال تتاأخري كما ح�ضل في �لمرة �لما�ضية.

- �ل�ضابة: ولكني لم �أتاأخر في �لمرة �لما�ضية.

- �الأم: لقد تناق�ضنا كثيرً� و�أخَبَرك و�لدك �أن �لتاأخر ممنوع.

- �ل�ضابة: كل �ضيء ممنوع.. �أكاد �أختنق من �أو�مركم �لتي ال تنتهي.

- �الأم: كم �ضيكون �لو�ضع �أ�ضهل لو كنت �أكثر مرونة!

- �ل�ضابة: وكم �ضيكون �لحال �أف�ضل لو كنتم �أقّل دكتاتورية!

- �الأم: ح�ضنًا، �إذً�، لن تخرجي �ليوم من �لمنزل!
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ن�ضيحة لالأهل

من �لمهم �أن ت�ضعو� �إلى تمرير ر�ضائلكم   - 1
�إلى  للو�ضول  الأبنائكم  محّبب  باأ�ضلوب 

نتيجة مر�ضية، و�جعلو� �لحو�ر �لهادئ 

هو �لو�ضيلة �الأ�ضا�ض الإقناعهم.

رة مثل »�أنت  ال ت�ضتخدمو� عبار�ت منفِّ  - (
عالقتهم  على  �ضلبًا  توؤثر  الأنها  عنيد« 

بكم وعلى نظرتهم لذ�تهم.

�ضبابكم  مع  �ل�ضد�قة  ج�ضور  �ضّيدو�   - (
و�جعلوهم ي�ضعرون بخوفكم عليهم. 

ال ت��ت��ه��اون��و� ف���ي ف��ر���ض �ل���ق���ر�ر�ت   - (

�أول  �أن  ت��درك��و�  �أن  �لمفيد  من   - 1
خطوة في درب �لر�ضد و�لن�ضوج 

هي تقبل �لن�ضائح و�أن قول كلمة 

مكانها  غير  ف��ي  ك��ان��ت  �إن  »ال« 

فهي تدل على طي�ض �الأوالد.

لي�ض من �لعار �أن تتقبلو� قر�ر�ت   - (
تجادلوهم  �أن  ويمكنكم  �أهلكم، 

بتفا�ضيل تجدون �أنها ال تقنعكم.

�ضبب،  دون  �أه��ل��ك��م  ت��ع��ان��دو�  ال   - (

حتى ال ُي�ضقطو� عليكم �لقر�ر�ت 

�أنكم  �عتبار  على  نقا�ض،  دون 

دومًا تعار�ضون كل �لثو�بت.

في  �أح�ضن  هي  بالتي  جادولهم   - (
�أوقات منا�ضبة وباأ�ضلوب محبب، 

تحترمون  �أنكم  يدركون  فحين 

جاهدين  �ضي�ضعون  �آر�ءه�����م، 

تحلمون  ال  �متياز�ت  الإعطائكم 

بها.

ن�ضيحة لل�ضباب

ودبلوما�ضي.  عملي  باأ�ضلوب  �الأ�ضا�ض 

حرية  �أبناءكم  �أع��ط��و�  �لمقابل،  في 

�لممنوعات  قائمة  �ضمن  �ل��ت��ح��ّرك 

�لمثال:  �ضبيل  فعلى  و�لم�ضموحات. 

�لتاأخر خارج �لمنزل ممنوع وال جدل 

فيه، �أما �لخروج دون مظلة فهو م�ضاألة 

يمكن تخّطيها!

تتخذونها  �ل��ت��ي  �ل���ق���ر�ر�ت  ر�ج��ع��و�   - 5
و����ض��رح��و�  منها  �الأ���ض��ا���ض  وح����ددو� 

لل�ضباب �أهميتها. 
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ل تكن ك�ضوًل..

 مار�س الريا�ضة!
مع بد�ية ف�ضل �ل�ضتاء، يبتعد �ل�ضباب 

�ل��ري��ا���ض��ة؛  م��م��ار���ض��ة  ع��ن  ف�ضيئًا  �ضيئًا 

بالر�حة  و�لرغبة  �لدر��ضة  �ضغط  فبين 

�ضبه  م��ن  ي�ضير  �الأه���ل،  م��ع  �لجلو�ض  �أو 

لالهتمام  زمني  مت�ضع  �إيجاد  �لم�ضتحيل 

بال�ضحة �لج�ضدية.

�الأل��ف ميل  �أول خطوة في درب  ولعل 

تبد�أ باتخاذ �لقر�ر �لفعلي باال�ضتمر�ر في 

ممار�ضة �لريا�ضة، مهما كانت �لظروف. 

���ت���اء، ت��ك��ث��ر ���ض��غ��وط �ل��ع��م��ل  ف��ف��ي �ل�������ضّ

و�لدر��ضة و�لجهد �لفكري و�لنف�ضي، وهنا 

للّتخفيف  �أ�ضا�ض  كو�ضيلة  �لريا�ضة  تبرز 

�الأندروفين  هرمون  وزي��ادة  غط  �ل�ضّ من 

و�ل�ضعور  �ل�ّضعادة  بهرمون  ُيعرف  ما  وهو 

بالفرح.  

على  قدرتك  �نعدمت  حال  في  وحتى 

�لهو�ء  في  لة  �لمف�ضّ ريا�ضتك  ممار�ضة 

�لطلق فال باأ�ض من تغيير بع�ض �ضلوكّياتك 

�لحياتّية لحرق �ل�ضعر�ت �لحر�رية وجعل 

�لريا�ضة �أ�ضلوبًا للحياة: 

1 - ��ضتبدل �لم�ضعد �لكهربائي بال�ّضاللم 

خالل  �الإ�ضافي  بالّن�ضاط  يمّدك  مما 

�لتخّل�ض  على  ي�ضاعدك  كما  �ليوم، 

بالحر�رة  ج�ضمك  وي���زّود  �لبرد  من 

�لعالية.

2 - ����ض��ت��ب��دل �ل�����ض��ي��ارة ب��ال��م�����ض��ي، ك��اأن 
تق�ضد �لمحاّلت �لتجارية �أو �لموالت 

�أو  جامعتك  م��ن  تعود  و�أن  �لمغلقة، 

في  �لقدمين  على  �ضيرً�  مْدر�ضتك 

�الأيام غير �لماطرة.

و�ح��دة  م��رة  ريا�ضّي  ن��اٍد  �إل��ى  �ن�ضم   -  3
في �الأ�ضبوع على �الأقل، حيث ير�فقك 

�لتي  �لحركات  بع�ض  ويعّلمك  م��دّرب 

يمكنك �لقيام بها في �لمنزل.

فمار�ض  �لّتزّلج،  ه��و�ة  من  كنت  �إذ�   -  4
ج�ضمك  ت�ضاعد  الأّنها  �لّريا�ضة  هذه 

وتح�ّضن  �ل��ده��ون  من  �لّتخل�ض  على 

�أو يمكنك، على  �لنف�ضية،  من حالتك 

�الأقل، �أن تق�ضد �الأماكن �لتي �ضقطت 

وتاأّكد  �لثلج،  رجل  لبناء  �لثلوج  عليها 

كفيل  به  تقوم  �ل��ذي  �لجهد  ه��ذ�  �أّن 

بحرق �ل�ّضعر�ت �لحر�رّية.
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فال  حولك،  من  �ضبيل  في  ت�ضّحي  ما  كثيرً� 

باإخال�ض  �ل��ّرف��اق  ت�ضاعد  �أو  بالمثل،  يقابلونك 

كثيرً�  تجدهم.  ال  �إليهم،  �لحاجة  عند  ولكّنك 

تحّدثو�  �أنهم  ُتفاَجاأ  ثم  بالخير،  غيرك  تذُكر  ما 

�ضو�ك،  ب��اآالم  ت�ضعر  و�أحيانًا  تحّب.  ال  بما  عنك 

فري�ضة  يتركونك  هم  بينما  وتخدمهم  ت�ضمعهم 

�لوحدة، وحين تتاأّلم ي�ضحكون من وجعك. مهاًل 

تنتظر  ال  �أب���دً�.  خيرك  ت�ضتكثر  وال  ت��ح��زن..  ال 

�أجرً� من �لعباد، �إّنما �جعل بو�ضلة �هتمامك �إلى 

و�عمل  �لوفير.  �الأجر  حيث  �الآخ��رة،  �إلى  هناك، 

دومًا بنية �لقربى �إلى �هلل تعالى... 

ال يوجد معنى للمثل �لقائل: »�عمل منيح و�رِم 

في �لبحر« فالبحر ملّوث، مليء باالأو�ضاخ. بينما 

�ضجرة  تثمر  �لتي  �لطّيبة  بالبذرة  �أ�ضبه  �لخير 

في  مبا�ضرة  ثمنه  تالقي  �أن  تتوّقع  فال  متينة. 

ي�ضيع  �لح�ضاد حيث ال  �نتظر مو�ضم  بل  �لدنيا، 

�أجر �لمح�ضنين. ال تبتئ�ض وتتخذ مو�قف عد�ئية 

مّمن حولك �أو تعتبر �أنك »تعلمت من كي�ضك« �أن 

�ضرك  في  فتقع  حولك،  بمن  تكترث  �أو  تعطي  ال 

�ل�ضيطان، بل كن مّمن يرّددون دومًا »�لحمد هلل 

�لذي وّفقني لخدمة عباده«. فقّلة من �لّنا�ض من 

ين�ضى ما قّدمه من خدمات مهما كانت ب�ضيطة، 

لهم  �الآخ��رون  قّدمه  ما  يتنا�ضون  منا  كثير  بينما 

ف�ضل  وال  وحدهم  �لنجاح  �أنهم حققو�  ويعتبرون 

�الإيثار  �أ�ضحاب  وحدهم  هم  �إنما  عليهم  الأح��د 

فتخ�ضر  مثلهم  تكون  �أن  �إياك  لذلك  و�لف�ضل... 

وال  �إل��ى �هلل،  نّيتك  دوم��ًا  وّج��ه  و�الآخ���رة.  �لدنيا 

تلحق �ضدقاتك بالمّن و�الأذى، بل �عمل دومًا بنّية 

�لقربة �إلى �هلل تعالى.

قربًة اإلى اهلل تعالى
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كل  خ�ضرت  �أّن��ن��ي  �ضعرت  لحظة  ف��ي 

�ضيء، عندما و�ضلنا �إلى بركة كونين حيث 

وجدت عددً� كبيرً� من �أبناء �لقرية، ودون 

عجيبة  بطريقة  يجل�ضون  �أحد،  من  �إيعاز 

د�خ���ل �ل�����ض��ي��ارة �ل��ت��ي ���ض��ارع��ت الأح��ج��ز 

�لتفت  وفجاأة،  والأم��ي.  لي  مكانًا  بد�خلها 

�ل�ضائق في كل �التجاهات قبل �أن ينعطف 

نحو �ليمين، ثم �نطلق مثل �لريح.

�ضيرً�  �لمتابعة  �ضوى  �أمامنا  خيار  »ال 

حا�ضمة  بلهجة  �أمي  قالت  �الأق��د�م«،  على 

ال تقبل �لنقا�ض. �إّنها تجربة مثيرة ومقلقة 

بالن�ضبة لي، فالم�ضافة مئات �لكيلومتر�ت، 

باأن  قوية  رغبة  د�خلي  في  ولكنني وجدت 

�أفعل �ضيئًا، في هذه �لحرب �لقا�ضية.

ب�����دت �ل���ط���ري���ق م���وح�������ض���ة ك��اأن��ه��ا 

�ل�ضحر�ء  �لموت في  و�نتظار  �ل�ضحر�ء. 

حتى  �ل��م��ر�ت.  �آالف  �ل��م��وت  م��ن  �أ�ضعب 

�لزمن.  كل  فالدقيقة هي  يختلف،  �لّزمن 

كان �ضوت �أزيز �لطائر�ت يخلق حالة من 

�لّرعب. �أما �لحر�رة �لمنبعثة من �الأر�ض 

ــــــة ــــــرف ــــــغ ال

هال �ساهر برق
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�أو �لمنزلقة من �ضم�ض تموز �لحارقة فقد 

ر�ئحة  حتى  باالختناق،  ت�ضعرني  كانت 

�لهو�ء تختلف في هذ� �لمكان.

لكنها  مني،  �أح�ضن حااًل  �أمي  تكن  لم 

فقد  �لثقيلة  خطو�تها  �أم��ا  ح��ذرة.  كانت 

�الأر����ض  م��ن  نف�ضها  تنتزع  وك��اأّن��ه��ا  ب��دت 

بالقوة. و�ضلنا �إلى تبنين، فتركنا �لّطريق 

�الإ�ضفلتي  �لطريق  ف��ي  لندخل  �لّتر�بية 

لنقل  �لمعّدة  �لبا�ضات  باتجاه  �لعري�ض 

تم  �ل��ق��رى، بعدما  ك��اف��ة  ف��ي  �ل��ن��ازح��ي��ن 

�الإعالن عن هدنة لب�ضع �ضاعات...

�لحروب  كانت  و�إذ�  �ل�ضمت.  خّيم 

�لّنا�ض،  بين  تقّرب  �أّنها  �إال  وتقتل،  تدّمر 

�أب��و�ب  تفتح  كانت  �لمدينة  ف��ي  ��ر  ���ضَ
ُ
ف��االأ

�ل��ح��رب  ل��ك��ّن  �ل��ن��ازح��ي��ن.  �أم����ام  بيوتها 

ز�ل  فما  �أب���ي،  لقاء  موعد  ع��ن  �أبعدتني 

من  �ضمعُته  ك��الم  ب�ضبب  ينتابني  �لحزن 

�أن��ه��ت  ب��ع��دم��ا  �ل��ل��ي��ل  منت�ضف  ف��ي  �أم���ي 

كما  �ألمانيا  من  يعود  »لن  �أبي  مع  مكالمة 

�لقادمة من  �لّرحالت  كان مقررً� فجميع 

برلين قد �ألغيت«.

م�ضحت دمعتي بكفي و�أنا �أقر�أ ر�ضالته 

تموز  في  �إج��ازت��ي  »�أخ��ذت  حفظتها  �لتي 

و�أح�ضرت لك معي هد�يا كثيرة وباالأخ�ض 

مني...  طلبته  �ل��ذي  �لريا�ضي  �ل��ح��ذ�ء 

نعم... لقد ��ضتريته لك«.

�ضديدة  بعناية  �لر�ضالة  �إغالق  �أعدت 

�أحت�ضنها  وبقيت  جيبي  في  و�ضعتها  ثم 

بيدي.

ف��ي �ل��ي��وم �ل��ث��ال��ث و�ل��ث��الث��ي��ن، وف��ي 

تحّقق  �ل���ذي  �لكبير  �النت�ضار  لحظات 

وبدماء  للمقاومين،  �الأ�ضطوري  بال�ضمود 

غريبة  كونين  ب��دت  �الأب�����ر�ر،  ��ه��د�ء  �ل�����ضّ

تبعثرت  ب��ذّر�ت  تكون  ما  و�أ�ضبه  �لمنظر، 

ُت��ق��ّب��ل عتبة  �أم���ي  م��ك��ان. �نحنت  ك��ل  ف��ي 

�لحقل  �إل��ى  �ضارعت  �أن��ا فقد  �أم��ا  �ل���د�ر، 

�أغ�ضان  بين  �ل��ّط��ي��ور  �أع�����ض��ا���ض  الأت��ف��ق��د 

�الأ�ضجار و�لتي �عتدُت على مر�قبتها وهي 

تقوم ببنائها ق�ّضة... ق�ّضة... �أن�ضدت عيَنيَّ 

ف��ي ك��ل �الت��ج��اه��ات لكنني ل��م �أج��د �أث��رً� 
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بقايا  �ضوى  �أجد  لم  �الأع�ضا�ض،  �أو  للفر�خ 

خيوط و�أغ�ضان متك�ضرة.

فلمحت  �ل���د�ر  �إل���ى  ب��ال��ع��ودة  هممت 

يدي  م���ددت  �الأر�����ض،  على  ب��ر�ق��ًا  �ضيئًا 

و�ق��ت��رب��ت خطوة �إل��ى �الأم���ام وك��ان دوي��ًا 

بعدما  �لوعي  عن  �أثره  على  ِغْبُت  مفاجئًا 

�أمي، ولكني �أخفقت في  �أنادي  �أن  حاولت 

محاولتي... بدت �لوجوه حولي قلقة مليئة 

�أ�ضو�ت بكاء مكتوم  �أ�ضمع  بالخوف وكنت 

وقريبًة  ت��ارًة،  بعيدًة  و�أح��ادي��ث  وهم�ضات 

تارًة �أخرى تلعن �لقنابل �لعنقودية. بد�أت 

نظر�تي  فالتقت  تدريجيًا  وعيي  �أ�ضتعيد 

بقّوٍة  تقّبلني  عليَّ  فهَجَمْت  �أمي  بنظر�ت 

وحنان، وقالت بلهفة: »عند �ل�ضباح يعود 

و�لدك«. تلك �آخر كلمة �ضمعتها منها قبل 

لن  �أنها  �أدرك��ت  الأنني  بالنوم  �أتظاهر  �أن 

تنام �إال بعد �أن تطمئن لحالي...

لّفها ب�ضريط  �أحمد علبًة قد  �أبو  حمل 

بقربه فلم ي�ضعها  تبقى  �أن  ن وحر�ض  ملوَّ

�لطائرة  ب��اب  عند  ووق��ف  �الأم��ت��ع��ة،  بين 

�إل��ى  ب�ضرعة  يتدفقون  �ل��رك��اب  ي��ر�ق��ب 

وهو  عنه  رغمًا  �لتب�ضم  وح��اول  �ل��خ��ارج، 

بها  �ل��م��ب��ال��غ  �لم�ضيفات  ل��ب��اق��ة  ي��ر�ق��ب 

في  �لوحيد  ول���ده  �أن  علم  على  وك��اأن��ه��ن 

�لم�ضت�ضفى بعدما �أجريت له عدة عمليات 

رقم  �لغرفة  ف��ي  �أن��ه  عنه  يعرفه  م��ا  وك��ل 

عليها  كتب  ورقة  جيبه  من  �أخ��رج   .»305«

لل�ضائق  ي�ضير  �أن  قبل  �لم�ضت�ضفى  عنو�ن 

بالتوقف ثم غادر �لمطار وحيدً�...

عند باب �لغرفة كان �لطبيب يحجب 

�لجزء �الأكبر من ج�ضد �أحمد. تجمد �لدم 

في عروق �الأب ب�ضبب عبارة �ضمعها منه: 

تتقبل  �أن  عليك  �ل�ضابق،  كما  تعود  »ل��ن 

�أي  عن  ذلك؟  معنى  ما  �لجديد«  و�ضعك 

و�ضع يتحدث؟!

�ضكت �لطبيب بعدما �ضعر بوجود �أبي 

�أحمد، و�لتفت نحوه ثم �أ�ضار �إليه ليتقدم 

خالل  �ل�ضرير.  من  �الأخ���رى  �لجهة  �إل��ى 

ثانية، �لتقت عيناه بعيني �أحمد فوجدهما 

�ل�ضغيرتين  بيديه  �أم�ضك  �لبوح،  كثيرتي 

»لقد  ق��ائ��اًل:  ويقبلهما  ي�ضمهما  ر�ح  ث��م 

غدوَت رجاًل«، و�أعطاه �لعلبة. �أخذ �أحمد 

فوجد  عنها  �لملون  �ل�ضريط  يزيل 

في  �لريا�ضي.  �ل��ح��ذ�ء  بد�خلها 

تلك �للحظات تر�جعت كّل كلمات 

�لدنيا فلم يجد كلمة تعّبر عن �لموقف 

�الأبي�ض  �لغطاء  �أحمد  �أز�ح  بعدما 

�ل�ضرير ليرى و�لده  �لذي فوق 

ق��دم��ه �ل��م��ب��ت��ورة، ث���م ق���ال: 

»تاأخّرَت بالقدوم يا �أبي«. 
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اأ�ضحابهما بالت�ضحية والوفاء.  تكتمل ال�ضعادة بحلول الربيع في �ضمه لعيدين ي�ضمو 

بين عيد المعلم وعيد االأم عالقة عميقة الداللة ورائعة المعاني.

نقراأ في كتاب معاني االأمومة فال نجد غير التفاني والبذل في �ضبيل التربية ال�ضالحة 

والعطاء  المحبة  اأمام  اإجالاًل  ننحني  المعلم  كتاب  معاني  وفي  وواع.  مثقف  واإن�ضاء جيل 

بها  فينير  المعرفة  بخيوط  يم�ضك  ر�ضواًل،  يكون  اأن  كاد  الذي  المعلم  بهما  يتميز  اللذين 

الطريق اأمام طالبه، فيقلب ظلمة الجهل نورًا، ويبّدل الياأ�س باالأمل والتفاوؤل.

الحياة، يرف�س  االأعلى. رغم ما عاناه من ق�ضاوة  والمثل  القدوة  المعلم  لطالما كان 

بر  وال�ضّ الغ�ضب  عند  الحلم  �ضفاته  واأهّم  واالإيمان.  العلم  ن�ضر  االأول  ه  همُّ اال�ضت�ضالم. 

ما  رغم  اأوالده��ا،  على  والعاطفة  بالحنان  تفي�س  وهي  االأم  تعي�س  ولطالما  ال�ضدة.  عند 

تقا�ضيه من اآالم الحياة، وتعاني من ظروف الزمان الذي يلقي بظالل �ضّره وق�ضاوته في 

نهر محبتها، محاواًل عبثًا اأن يلوثه ويغير لونه ورائحته، ولكن يبقى لون الحب في االأمومة 

طاغيًا.

بين المعلم واالأم عالقة مترابطة، تنقل الولد من نور المحبة التي تغمره بها اأمه، اإلى 

نور العلم الذي يحيطه به المعّلم. فاالأم مدر�ضة، والمعلمة اأم ثانية. الدنيا اأم، والمعلم كاد 

ف. وبين القلبين  اأن يكون ر�ضواًل. وفي كال القلبين نبُع حناٍن ال ين�ضب، و�ضالُل عطاٍء ال يتوقَّ

دنيا وا�ضعة االأفق، يزّينها التفاوؤل واالأمل، وتتجلى فيها الرحمة بكّل معانيها.

اأزكى رائحة، تحملك  اأجمل زهرتين، تفوح منهما  اأزهاره  باقة  بين  الربيع  لقد جمع 

اآخر ال وجود لل�ضر فيه، عالم مليء بالحب والعاطفة، بالت�ضحية  اإلى عالم  بين حناياها 

والتفاني، بالخير واالأمل، بيوم جديد اأجمل واأحلى.

اإلى القلب  اأم ومعلم... تحية حب ووفاء، من القلب القا�ضي المق�ضر دومًا  فاإلى كل 

الحنون المخل�س دومًا.

ربيع الأم والمعلم
نان�سي عمر
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اإعداد: 

حوراء مرعي عجمي

ال�ضهر  االآث���ار  علماء  م��ن  فريق  عثر 

اأّن  تبّين  لفتاة  �ضليمة  جثة  على  الما�ضي 

اأمريكا  غ��رب  بيرو  في  15عامًا،  عمرها 

وحّنطها  حفظها  الثلج  ك��ان  الجنوبية، 

اأن  العلماء  تقديرات  جيد.واأ�ضارت  ب�ضكل 

الفتاة تجمدت قبل اأكثر من 500 عام، لكّن 

امبراطورية  تاريخ  اإل��ى  تعود  التي  الجثة 

االإن���ك���ا ال��ت��ي ن�����ض��اأت ف��ي ج��ن��وب ال��ق��ارة 

االأميركية، حافظت على �ضكلها ومالمحها 

فتاة حّنطها الثلج 500 عام

بزيارة  اإيطاليا،  و�ضط  تو�ضكانا،  منطقة  في  هرٌّ  يقوم 

منذ  يوم  كل  �ضنة،  من  اأكثر  منذ  توفي  الذي  �ضاحبه  قبر 

وفاته ويجلب الهدايا اإلى القبر. واأ�ضارت اأرملة الرجل، اإلى 

اأي�ضًا  يذهب  لكنه  القبر،  اإلى  اأحيانًا  معها  ياأتي  »الهّر  اأّن 

بمفرده، و�ضكان المدينة جميعهم باتوا يعرفونه«، الفتًة اإلى 

»اأنه كان يحب زوجها كثيراً ويتبعه اأينما ذهب«.

هرٌّ وفّي..

وب�ضرتها �ضليمة، وبدت معالمها كاملة.

ُيذكر اأن ح�ضارة االإنكا في البيرو قد 

ا�ضتهرت بالت�ضحية باالأطفال حيث تعتبر 

والمعروفة  لديهم  الدينية  الطقو�س  من 

اختيار  خاللها  يتّم   ،capacocha با�ضم 

ويتم  ال��ج��ي��دة  ال�����ض��ح��ة  ذوي  االأط���ف���ال 

اأو الرمال،  تحنيطهم ودفنهم في الجبال 

عنهم  يحجب  قد  ذلك  اأن  منهم  اعتقادًا 

عذاب االآلهة وغ�ضبها.
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اآية قراآنية على 

جدار جامعة 

»هارفرد«

وابنتي  الب��ن��ي  م��ث��اًل  اأع��ط��ي  اأن  اأري���د 

اأن  يمكنني  ال  اأّن��ه  عائلتي،  اأف��راد  ولباقي 

باالأكل،  مكتفية  ي��وم  ك��ّل  البيت  في  اأبقى 

اأم���وال  على  معتمدة  وال��ن��وم،  وال�����ض��رب، 

جاءت فجاأة وقد تذهب فجاأة، وال يمكن اأن 

ُي�ضعرك باالأمان اإال عمل يدك«.

الأحد  تعود  ال  ال�ضينية  الحكمة  ه��ذه 

عاملة  اإلى  بل  القدامى،  ين  ال�ضّ فال�ضفة 

زال��ت  م��ا  يوت�ضينغ«  »ي���وي  ُت��دع��ى  نظافة 

اإلى  تحولت  اأن  بعد  حتى  عملها،  تمار�س 

مليونيرة بين ليلة و�ضحاها.

ال�ضينية  ال�ضيدة  هذه  حكاية  وب��داأت 

مع  الّزراعة  مجال  في  تعمل  كانت  عندما 

يبلغ عدد  3 عمارات  تمتلك  التي  عائلتها، 

طوابق كل واحدة منها 5. وبعد تنفيذ قرار 

الهدم في عام 2008، ح�ضلت على تعوي�س 

هو عبارة عن 21 �ضقة باعت 4 منها. توالت 

االأحداث لترتفع اأ�ضعار العقارات ولت�ضبح 

الماليين  اأ���ض��ح��اب  م��ن  يوت�ضينغ«  »ي���وي 

االنتقادات  من  الرغم  وعلى  ال�ضين.  في 

ِقبل  م��ن  المليونيرة  ل��ه��ا  ت��ت��ع��ّر���س  ال��ت��ي 

تفّهمهم  لعدم  العمل،  في  وزمالئها  اأهلها 

اإ�ضرارها على المواظبة في عملها، اإاّل اأّنها 

تردّ على كلّ منتقديها بفل�ضفتها الخا�ضة. 

عاملة نظافة

»مليونيرة«

اأ�ضهر  ف��ي  ال��ق��ان��ون  ك��ل��ّي��ة  و���ض��ع��ت 

االآية  »هارفرد«،  االأمريكية  الجامعات 

ع��ل��ى حائط  ال��ن�����ض��اء  ���ض��ورة  م��ن   135
اإياها  وا�ضفًة  للكلية،  الّرئي�ضي  المدخل 

باأنها اأعظم عبارات العدالة في العالم 

الكريمة  االآي���ة  ُنق�ضت  وق��د  وال��ت��اري��خ. 

على الحائط المقابل للمدخل الرئي�ضي 

الأه��ّم  �س  مخ�ضّ ح��ائ��ط  وه��و  للكلية، 

عبر  العدالة  عن  قيلت  التي  العبارات 

االأزمان.

واالآية الكريمة المعنّية هي قول اهلل 

ُكوُنواْ  اآَمُنواْ  الَِّذيَن  َها  يُّ
اأَ :{َيا  وجلَّ عزَّ 

َعلَى  َوَلْو   ِ ِلهّ �ُشَهَداء  ِباْلِق�ْشِط  اِميَن  َقوَّ

ن  اإِ َوالأَْق��َرِب��ي��َن  اْل��َواِل��َدْي��ِن  ِو  اأَ اأَنُف�ِشُكْم 

ِبِهَما  اأَْوَل���ى  َف��الُ  َفَقيًرا  ْو  اأَ ا  َغِنيًّ َي��ُك��ْن 

َفاَل َتتَِّبُعواْ اْلَهَوى اأَن َتْعِدُلواْ َواإِن َتْلُوواْ 

َتْعَمُلوَن  ِبَما  َك��اَن  الَ  َف��اإِنَّ  واْ  ُتْعِر�شُ اأَْو 

َخِبيًرا}.
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رغم اأنه »ال اأنبياء في الع�ضر الحالي 

التلمود  والمعتوهين«، بح�ضب  االأطفال  اإال 

اأ�ضّر  هابارتزي«  »�ضمول  اأّن  اإال  اليهودي، 

»تل  النبّوة في  لتعليم  افتتاح مدر�ضة  على 

مدر�ضته  على  »هابارتزي«  واأطلق  اأبيب«. 

لالأنبياء«،  وهابيل  قابيل  »مدر�ضة  ا�ضم 

مقابل  »ال��ن��ب��وة«  ط��الب��ه  فيها  يعلم  وه��و 

200 �ضيكل )53 دوالرًا(، وذلك خالل 40 

ة درا�ضّية. ح�ضّ

المدر�ضة  موؤ�ّض�س  هو  و»ه��اب��ارت��زي« 

اأتباع  اأحد  اأّنه  كما  فيها،  الوحيد  والمعّلم 

المت�ضددة،  ال��ي��ه��ودّي��ة  »ت�����ض��اب��اد«  ح��رك��ة 

اأن  بعد  �ضديدة  النتقادات  تعّر�ضت  التي 

الحاخام  الّراحل  زعيمهم  اأع�ضاوؤها  تّوج 

مناحم �ضينير�ضون »مخل�ضًا موعودًا«.

اآخر البدع الإ�سرائيلية: تعليم النبوة بـ 53 دولرًا!

ق����ّررت ال��ح��ك��وم��ة ال��م��وري��ت��ان��ي��ة حظر 

وت�ضويقها،  البال�ضتيكية،  االأكيا�س  اإنتاج 

وا�ضتخدامها للمحافظة على البيئة.

بال�ضجن  ع��ق��وب��ة  ال��ح��ظ��ر  وي�����ض��م��ل 

كاملة،  �ضنة  اإل���ى  ت�ضل  ق��د  ال��ن��ف��اذ  م��ع 

ال�سجن لمن ي�ستخدم 

الأكيا�س البال�ستيكية!

اأن  روادها  على  المدر�ضة  ت�ضترط  وال 

يرتدون  طالبها  اإّن  اإذ  متدّينين،  يكونوا 

والقم�ضان،  الحديثة  الريا�ضّية  ال�ّضترات 

كومبيوترات  ويحملون  حليقة  ووجوههم 

تقول  فيما  ذك��ّي��ة.  نّقالة  وه��وات��ف  لوحية 

من  واح��د  كل  من  �ضتجعل  اإنها  المدر�ضة 

هوؤالء »متنبئًا يهوديًا ع�ضريًا«.

واأربكت المدر�ضة، التي بداأت ف�ضولها 

ال��ذي��ن  المنتقدين  ال���ع���ام،  ه���ذا  اأوائ�����ل 

ا�ضتنكروا هدفها وو�ضفوها باأنها »تجديف 

اليهودية  تعاليم  اأّن  خ�ضو�ضًا،  واحتيال«، 

تن�سّ على اأن ال نبّي بعدما حطم الرومان 

الهيكل الثاني في القد�س، واأّن حقبة النبوة 

لن تتجّدد اإال مع ظهور الم�ضيح اليهودي، 

واإعادة بناء الهيكل المزعوم.

وغرامات قد ت�ضل اإلى مليون اأوقية )2500 

البال�ضتيكية  االأك��ي��ا���س  لم�ضّنعي  ي���ورو( 

وم�ضتورديها وم�ضتخدميها.

»اإن  كامار:  عميدي  البيئة  وزي��ر  وق��ال 

التو�ضيب  عن  الناجمة  النفايات  غالبية 

مواقع  في  ُترمى  بل  ُتجمع،  ال  البال�ضتيكي 

اأحيانًا  ياأكلها  حيث  وبحرّية  برّية  طبيعية 

يوؤدي  ما  والموا�ضي  البحرية  االأن��واع  بع�س 

اإلى نفوقها«. واأو�ضح اأن 80 % من االأبقار 

التي تُذبح في م�ضالخ نواك�ضوط »تحمل في 

اأح�ضائها اأكيا�ضًا بال�ضتيكية«.
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ال�ضينية  ��ل��ط��ات  ال�����ضّ اأق������ّرت 

قوانينها  اأح��د  على  جديدًا  تعدياًل 

على  المحافظة  بهدف  االجتماعية 

ينية و�ضكلها، حيث  بناء االأ�ضرة ال�ضّ

على  االأبناء  يجبر  القانون  هذا  اإّن 

خ�ضو�ضًا  واأمهاتهم،  اآبائهم  زيارة 

كبار ال�ضّن منهم ب�ضكل منتظم، واإال 

فاإنهم �ضيواجهون اإمكانّية المقا�ضاة 

اأمام المحاكم.

التي  الجديدة  ال��م��اّدة  وت�ضمح 

االأم���ور،  الأول��ي��اء  للقانون  اأ�ضيفت 

الكبار في ال�ضّن، بمقا�ضاة اأوالدهم 

في حال �ضعروا باإهمالهم. ولم يحدد 

القانون الجديد عدد الزيارات التي 

يجب اأن يقوم بها االأبناء.

م�ضكلة  م��ن  ��ي��ن  ال�����ضّ وت��ع��ان��ي 

اجتماعية كبيرة، لعدم قدرتها على 

بال�ّضكل  لديها  ال�ضّن  كبار  رع��اي��ة 

حيح. اإذ تمتلئ و�ضائل االإعالم  ال�ضّ

الق�ض�س  من  بالعديد  ال�ضينية، 

ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع��ن اآب����اء واأم��ه��ات 

يعانون من االإهمال ال�ضديد اأو حتى 

اأن  كما  اأبنائهم.  قبل  من  االعتداء 

من  محاوالت  �ضهد  الحاالت،  بع�س 

م��ّدخ��رات  على  لال�ضتيالء  االأب��ن��اء 

دون  وممتلكاتها  واالأم��ه��ات  االآب���اء 

حقيقية  باأزمة  ينذر  ب�ضكل  علمهم، 

في المجتمع ال�ضيني.

ين ُتجبر الأبناء ال�سّ

على زيارة اآبائهم
اأ�ضيب االأطباء المعالجون للبريطاني 

بده�ضة  ع��ام��ًا(   81( م��ورج��ان«  »األ����ون 

�ضكتة  اأ�ضابته  اأن  بعد  وذل��ك  �ضديدة، 

لي�ضتفيق  اأ�ضابيع،  ثالثة  لمدة  دماغية 

فقط.  ال��وي��ل��زي��ة  ال��ّل��غ��ة  م��ت��ح��ّدث��ًا  منها 

االأ�ضلّية  لغته  تعّلم  اإلى  بحاجة  وي�ضبح 

االإنجليزية للتوا�ضل مع عائلته.

اأّنه كان يعي�س في  اأّكدت زوجته  وقد 

ويلز منذ 70 عامًا خالل الحرب العالمية 

الوقت  هذا  في  يكن  لم  اأّن��ه  اإال  الثانية، 

يتحّدثها  كما  بطالقة  الويلزية  يتحدث 

االآن.

ويعتبر الطّب مر�س »الّلغة االأجنبية« 

ح��ال��ة ن���ادرة م��ن ح���االت االإ���ض��اب��ة التي 

المخ  م��ن  الخا�ّس  ال��ج��زء  لها  يتعّر�س 

ال�ّضخ�س  ليفيق  عليه  يوؤّثر  مما  باللغة، 

ويتحّدث لغة اأو لهجة مختلفة.

وجدير بالذّكر، اأّن هذه لي�ضت الحالة 

االأولى من نوعها، حيث �ضبق اأن ُر�ضدت 

ون���ادرة ج��دًا في  ث��الث ح��االت م�ضابهة 

العالم.

�سكتة دماغية 

بّدلت لغته
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4

�صح �أم خط�أ؟

اأ � بعد �ضن الواحدة والع�ضرين تبداأ �ضخ�ضّية االإن�ضان بالميل اإلى التفاخر بالح�ضب والن�ضب )اأي باالأ�ضرة التي 

ينتمي اإليها(.

ب � تقوى ع�ضالت البطن للطفل في عمر ال�ّضنة تقريبًا.

ج � اأبرز اأ�ضباب االإدمان على االألعاب االإلكترونية ا�ضتخدام اأحدث الو�ضائل التقنية في ت�ضميمها واإنتاجها.

اإملأ الفراغ:

اأ � اال�ضطفاف في جبهة الباطل هو الذي................ االأرزاق، و................ البركات.

ب � 80 % من االأبقار التي تذبح في نواك�ضوط تحمل في اأح�ضائها................

ج � االأطفال الذين يق�ضون الكثير من الوقت في اللعب وهم م�ضتلقون على بطونهم يتمكنون من................ مبكرًا.

من �لق�ئل؟

اأ � »اإن التعجيل في الفرج �ضيتم باأعمالكم«.

ب � »رحم اهلل اإ�ضماعيل بن الخطاب و�ضفوان فاإنهما من حزب اآبائي«

ج � »اإذا لم تكن لدى الموؤمن تقوى ال ي�ضتبعد تزعزع اإيمانه اإذا �ضادفته ظروف واأجواء غير اإيجابية«.

�صحح �لخط�أ ح�صبم� ورد في �لعدد

اأ � تبّين �ضيرة النبي عي�ضى Q و�ضلوكه اأنه كان يتعامل مع اأهل زمانه بالمحبة حتى مع اأولئك الخارجين 

عن نطاقه.

ب � »يا اإ�ضحاق َخِف اهلل كاأنك تراه، واإن كنت تراه فاإنه يراك، فاإن كنت ترى اأنه ال يراك فقد كفرت...«.

ج � ي�ضّح طالق الزوجة اإذا كان معلقًا على �ضرط مكتوب.

من هو؟

اأ � كان راعيًا ويعي�س حياة ب�ضيطة، وذهب اإلى اأعتى قوة في ع�ضره وت�ضّدى لها.

ب � �ضوت الر�ضا�س الكثيف كان ُيظهر اأن العدو ي�ضتبك مع مجموعة من الرجال بينما هو كان �ضابًا واحدًا.

ج � يتعر�س لمخاطر عديدة طوال اليوم منها التعّر�س لمواد كيميائية كما يعي�س حاالت من االجهاد النف�ضي 

والعاطفي.

5

�أ�صم�ء �لف�ئزين في قرعة م�ص�بقة �لعدد 256

�لج�ئزة �لأولى: ح�صين علي ريح�ن. 150000ل.ل.

�لج�ئزة �لث�نية:  نجية ح�صن �لح�صن. 100000ل.ل.

8 جو�ئز، قيمة كل منه� 50000ل.ل. لكل من:

�صحى محمد نور �لدين 	 

ح�صين م�صطفى قطي�ش 	 

نمر محمود عي�صى 	 

ف�طمة ح�صن زّيون	 

غدير �أحمد ه�دي 	 

ر�صو�ن �صكندر �لمولى 	 

جو�د محمد �ل�صبالني 	 

عمر اأحمد حاج عمر   	 

�أ�صئلة م�ص�بقة �لعدد 258
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٭ اأ�ضئلة الم�ضابقة ُيعتمد في االإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

٭ ُينتخب الفائزون �ضهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �ضحيحة عن 

كل اأ�ضئلة الم�ضابقة وتكون الجوائز على ال�ضكل االآتي:

االأول: مئة وخم�ضون األف ليرة لبنانية � الثاني: مئة األف ليرة لبنانية باالإ�ضافة اإلى 

8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�ضون األف ليرة.
٭ كل من ي�ضارك في اثني ع�ضر عددًا ويقّدم اإجابات �ضحيحة ولم يوفق بالقرعة، 

يعتبر فائزًا بالجائزة ال�ضنوية.

٭ ُيعلن عن االأ�ضماء الفائزة بالم�ضابقة ال�ضهرية في العدد مئتين و�ضتين ال�ضادر 

في االأول من �ضهر اأيار 2013م بم�ضيئة اهلل.

�آخر مهلة ل�صتالم �أجوبة �لم�ص�بقة:

ل من ني�ص�ن  2013م �لأوَّ

ملحظة:

٭ ت�ضل العديد من الق�ضائم اإلى المجلة بعد �ضحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها من 

اال�ضتراك بال�ضحب لذا يرجى االإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

٭ ُتر�ضل االأجوبة عبر �ضندوق البريد)بيروت، �س.ب: 42/35(، اأو اإلى �ضنتر داغر 

- بئر العبد اأو اإلى مكتبة جمعية المعارف االإ�ضالمية الثقافية - المعمورة اأو اإلى 

اإمداد  مركز  مقابل   - النبطية   - الثقافية  االإ�ضالمية  المعارف  جمعية  معر�س 

االإمام الخميني}.

٭ كل ق�ضيمة ال تحتوي على اال�ضم الثالثي ومكان ورقم ال�ضجل تعتبر الغية.

9

8

7

10

في �أي مو�صوع وردت �لعب�رة �لت�لية:6

»في العمر ميتة واحدة واإن قّدر الأبنائي الموت،  فاأ�ضاأل اهلل اأال يم�ضوا اإال �ضهداء«.

�أن ي�صبح هو �له�ج�ش �لأ�ص��ش و�لهم �لرئي�ش في �لحي�ة. م�  عين �لنحط�ط و�لنحر�ف 

هو؟

اأ � االن�ضراف اإلى و�ضائل اللهو.

ب � االن�ضراف الدائم اإلى الطعام وال�ضراب.

ج � الغلو في االهتمام بالزينة والمو�ضة.

بينهم� عالقة حي�ة متر�بطة وفي قلبيهم� نبع حن�ن ل ين�صب و�صالل عط�ء ل يتوقف، من 

هما؟

اختر �لإج�بة �ل�صحيحة:

اإن النبي اإبراهيم اأول ما دعا لمّكة اأن يجعلها اهلل:

3 � مباركة. 2 � اآمنة     1 � عامرة   
 :P �لر�صول  عن  �لو�رد  �لحديث  هذ�  يكتمل  حتى  كلمتين  �إ�ص�فة  يجب 

»اإن اهلل تعالى يحب ال�ضاب الذي يفني �ضبابه في ................ .................«.
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ريحانُة علّي
من ال�سهيد علي م�سطفى الدلباني... اإلى »ريحانة« ابنته التي 

اأب�سرت النور ولم تَر اأباها وكم كان ينتظرها بلهفة و�سوق...

      ريحانتي...

   ريحانة قلبي...

نور  اأرى  اأن  اأراك...  اأن  َلَكْم تمنيُت     

وجهك المزهر...

     اأن الم�س يديك الرقيقتين..

اأن اأقبل وجنتيك الورديتين...

لكّن ال�ضوق... اأخذني بعيدًا عنك...

وقربني اإلى اهلل في عالم ال�ضهادة...

فاأ�ضرقي  يا �ضغيرتي...

واأن���ي���ري ال���م���دى... ف��ك��ّل ه���ذا ال��ن��ور 

امتداد لنور وجهك المالئكي...

واأ���ض��ي��ئ��ي كما  اف���رح���ي...ال���ع���ب���ي... 

ت�ضائين في رو�ضة جناني...

اع���زف���ي ل��ح��ن ال��ح��ي��اة ع��ل��ى ق��ي��ث��ارة 

قلبي...

الدافئتين،  ي��دي��ك  ُم���ّدي  ح��ل��وت��ي،  ي��ا 

ولملمي عطر �ضهادتي المتناثر على ربى 

جبل عامل...

واجمعي  ال��ق��م��اط،  تحت  م��ن  م��ّدي��ه��ا 

م�ضارف  على  المتناثر  ج�ضدي  بقايا 

القد�س...

ب��دفء  الأ���ض��ع��ر  ب��ه��م��ا...  واح�ضنيني 

قلبك وجمال وجهك...

فاأكون بين يديك، وفي اأح�ضان قلبك، 

الن�ضيد،  وق��ت  ال��وق��ت،  يحين  وع��ن��دم��ا 

ريحانة  ريحانة،  اأن��ا  وتن�ضدين:  تعزفين 

اأبي، اأنا  ريحانة علي...

  علي م. كمال

ُهُم ال�سهداء
هم ال�ضهداء

هم االأحياء

هم الذين لبوا النداء، نداء الح�ضين في كربالء

»هل من نا�ضٍر ين�ضرنا«

هم الذين قّدموا لنا الدماء، فكانوا هم االأحياء

هم الذين اأعاروا جماجمهم اإلى اهلل وفاء

هم الذين اإذا اأرادوا اأراد وفاًء وحياء

هم الذين ن�ضروا فانت�ضروا

هم الذين ال تلهيهم تجارٌة وال بيٌع عن ذكر اهلل

ديال عالمة
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اأيا طير بّلغ الأمي �ضالمي

ا�ضمع  ال��ت��راب  تحت  وم��ن 

كالمي

درب  على  ق�ضيُت  �ضهيدًا 

الزمان

األفُّ وطني ببيا�س اأكفاني

اأحمُر من دمي  اأم��ي...  اأيا 

رواني

واأرٌز اأخ�ضُر لن�ضري كفاني

ل��ب��ن��ان ن��ج��وم��ك ���ض��ارت 

هيامي

اأيا بحر مزجت مع موجك 

اأقالمي

اأبلغك اأمي �ضوقي وحناني

فدمعك  اأم���ي  ي��ا  تبكي  ال 

اأبكاني

اأه��ن��ئ��ك ب��ال��ن�����ض��ر اأح��ل��ى 

التهاني

اأيا اأمي اأنا هنا اأحيا

اأعي�س في ريا�س النعمان

الأني �ضهيد من اأجل لبنان

اأيا طير اأنا مثلك حُر

الأّنه ال بعد جفاني

مريم يو�شف عبيد

 

اأين تغريد الطيور وَحفيف اأوراق ال�ّضجْر؟

ووق��ُع  ال���دوري  و�ضفارُة  ال�ضميْر  خفقاُت  اأي��ن 

اأقدام الم�ضيْر؟

 اأين الجداول وال�ضفائر وورود ملم�ُضها الحرير؟

 اأين اأطفال الجنوب؟

اأيرجُع مْن ُدفَن في الّثرَى مْن �َضَقى االأر�َس دمًا 

َى؟ وبعدما نبَتْت ق�ضَ

اأيرجُع الطفُل ال�ضغير ويٌد تهّز ال�ضرير؟

اأينب�ُس القلُب الك�ضير؟

والُمهَجُة فيها لَظى ؟!!!

اأت�ضرُق �ضم�ُس ال�ضّحى بعد اأْن غابْت تعود 

اينتهي العمر المرير... 

وُتفّك اأغالل االأ�ضيْر... وُينت�ضى ما قد جرى؟

ما كان ذنبي يا ترى؟

وجاء النداء من ال�ضماء... هنا الحياة هنا البقاء 

هنا ال�ّضعادة وال�ضالمة والهناء... هنا الخلوْد

ْ
رة  هنا تحقيق الوعوْد... هنا عيونك با�ضِ

هنا �ضقائق النعمان وورود اليا�ضمين 

هنا اأرز لبنان... وروح ِفل�ضطيْن 

هنا الجناْن وُب�ضرى ال�ضابرين 

والن�ضُر اآٍت على اأيدي الثائرين 

ولي�ضتمْع كّل الب�ضْر 

نحُن اأبناُء الجنوب ال نر�ضى ما دون الّثرى 

نحُن اأبناُء الجنوب اأ�ضياُد مْن �ضاَد الوَرى 

و�ضادق الَوْعِد يعْود لو َعاَد �ضعلوك اليهود 

وَينطُق ال�ضدَق الَحَجْر 

يقوُل خلفي من كَفر... وال عودة اإلى الوراء 

وما بعد حيفا على االأثر 

عناية ح�شن اأخ�شر 

اإلى اأطفال الجنوب لأمي بّلغ �سالمي
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ر�سالة �سهيد دافئة

وي�ضداأ ال�ضوت...

وما ترّدد ال�ضدى...

ولّما ير�ضل اأنيني

وي�ضداأ معه م�ضمارك العالق

في اأح�ضائي

ويتلّون بلون الدّم القاني

انبعثت منه حياة

حياة مقبلة...

فم�ضمارك حمل ال�ضفينة

وبعد الطوفان

تنّعمت بالنجاة

ها اأنت تحملين دمي

تن�ضدين الثاأر

وتعتنقينه عقدًا عقيقًا

فيتزين ب�ضبحات وجهك

كجمال ي�ضطع �ضياًء و�ضنا

وتاأّهبي... اقترب اأوان الو�ضع

كل وقت العودة والرجوع

فترقبيني يا اأمي...

ب�ضراخي... بثورتي

تحملين الطفل

تر�ضعينه تلك الر�ضفة

التي �ضاعت مع ال�ّضهام

تئنين لها اأّنة

وت�ضّميني من جديد

واأنادي اأمي...

يا زهرة المجد والعال

يا زهراء

في�ضيء كوني

واأرك�س واأهرول بين �ضفاء �ضوقي

اإلى مروة حّبك

واأحج حّجة الع�ضق

واأعتمر بقبلة منك على وجنتي

ابت�شام �شمعان

اأنيني... يا اأمي

اأماه، اأعلم اأنك تعانين اآالم الفراق، 

اإل��ى  ل�ضمي  ل��روؤي��ت��ي،  الحنين  واأن��ي��ن 

نب�ضات  لُت�ضمعيني  ال��ح��ن��ون،  ���ض��درك 

قلبك الكبير وال�ضابر...

اأماه، اأيها الينبوع الناب�س بالحنان، 

ن�ضلت  قلبك  ومن  اأطعمتني،  لحمك  من 

كان  ملجاأ  يا  لج�ضدي...  ك�ضوة  عروقك 

يوؤويني من البرد والحر، يا من �ضاركتني 

ْدُت حجرها  همومي واأحزاني، يا من تو�ضَّ

الناعم.

االإي��م��ان،  على  ربيتني  م��ن  ي��ا  اأم���اه 

وغذيت روحي بالف�ضائل الح�ضنة، وعلمتني 

درو�س ال�ضبر والجهاد...

اأماه، اأهنئك بعيدك، يا اأم ال�ضهيد

 ، عليَّ حقك  اإيفاء  اأ�ضتطيع  لن  اأم��اه، 

االآخ��رة،  ال��دار  في  بي  �ضتفتخرين  ولكنك 

بم�ضابها  الزهراء  �ضيدتك  وا�ضيت  الأن��ك 

الجلل ب�ضبط الر�ضول االإمام الح�ضين...

اأماه، كما كنت �ضتبقين اأجمل االأمهات، 

يا ملجاأ لم اأر فيه اإالَّ الحب والطاعة، واآالفًا 

من �ضفات الحنّو والحنين...

مريم محمود
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ما يا فرقدًا في ال�سَّ
َنظمُت هذِه الأبيات 

ام عبا�س )ر�س(. هيد ب�سَّ مهداة اإلى روح ال�سَّ

�ٍس َم�ضَ في  اُم  الَب�ضَّ يُّ��َه��ا 
َ
اأ ُمْفَتِقداَفاَرْقَتَنا  ْح�ضاِء 

َ
االأ في  َيْلَتاُع  ْوُق  َفال�ضَّ

ِب��َم��ْك��ُرَم��ٍة َف��ْخ��رًا  َي���ا 
َ
اأ هيُد  ال�ضَّ ْن����َت 

َ
َتِلدااأ �َضاِمَخًا  َيا  ما  ال�ضَّ في  َفْرَقدًا  َيا 

ُموؤَْتِلَقًا ْق��َداِم  ِب��االإِ ُع��ْم��َرَك  ْيَت  ْم�ضَ
َ
َك اْلَعْزُم َواالإِيَماُن َقْد �َضِهدااأ في َنْب�ضِ

َهداَيا ِم�ْضَعَل اْلَمْجِد باْلفْرَدْو�س َكْم َعَبَقْت ال�ضُّ ْطَياِفَك 
َ
اأ ِمْن  ْبِح  ال�ضُّ َن�َضاِئُم 

ُمْمَتِزَجًا �ْضَذاُء 
َ
االأ ُروِحَك  ِمْن  ْمالِك َقْد َرِغداَتْن�ضاُب 

َ
ْو�ِس َواالأ ْن�ُضِم الرَّ

َ
َمْع اأ

َتْرفُعُه اْل��َح��قِّ  َو�َضْيُف  اْل��َه��َواَن  داَت��اأَْب��ى  ِمْن ُطوِدَك اْلَفْخُر َوالُبْنَياُن  َكْم َح�ضَ

َح��َزن��ًا َليِلِه  َج��ى ف��ي  ال��دُّ َب���ْدُر  َحى َمَدداَن��َع��اَك  َنى �َضْم�ُس ال�ضُّ �ضَرَقْت في الدُّ
َ
َواأ

َخَجٍل في  �ضاِم  ِلْلبَّ ْعُر  ال�ضِّ  
َ

َطاأَْطاأ ُمْعَتِمداَقْد  ْحمِن  الرَّ َعَلى  ًا  ِع��زَّ َيْخَتاُل 

ال�شاعر: اإبراهيم عز الدين

اإلى من اأهواها واأ�ضتاق لمراآها

اإلى من اأيقظت ال�ضحى ب�ضهرها الأجل راحتنا

اإلى من الجّنة تحت قدميها

اإلى من تحنو علينا وترعانا

اإلى الجّبارة المتحّدية غدرات الزمن...

بورة على ما كتبه القدر... وال�ضّ

اإلى من تفرح لفرحنا وتحزن لحزننا...

اإلى من تج�ّضد طيفها في ذهني وانحفر 

ا�ضمها في قلبي

اأم�����ي ال���ح���ن���ون.. ا���ض��م��ح��ي ل���ي اأن 

اأنتهزالفر�ضة

وجنتيك  على  طابعًة  بالتهنئة،  الأتقّدم 

قبالت معّبرًة عن حبي الذي ال ي�ضاهيه 

وال��ذي هو جزء من عطائك ومن  حب 

ح��ب��ك وح���ن���ان���ك... ف���ي ي����وم ع��ي��دك 

ال�ضماء  نجوم  من  لي  ليت  ويا  المجيد 

اأعّلقه  عظيمًا  وو�ضامًا  خال�ضًا  عقدًا 

على �ضدرك بكل فخٍر واعتزاز...

اأن  اإاّل  ر���ض��ال��ت��ي،  ن��ه��اي��ة  ف��ي  ي�ضعني  وال 

اأ�ضتودعك على طيب الوفاء وح�ضن الق�ضد 

والّطاعة الّتامة، طالبًة من اهلل عزَّ وجلَّ اأن 

واأن يكون خير عون لك في  ي�ضّدد خطاِك 

ت�ضحياتك ووفائك لنهجِك المبارك.

فلذة كبدك »زينب اأحمد اأحمد«

اإلى اأريج الحنان
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)soduku( �ســـــودوكـو 

مكّونة  ال�ضبكة  هذه  اللعبة:  �شروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّضم اإلى 9 خانات �ضغيرة. من �ضروط 

9 �ضمن  اإلى   1 االأرق��ام من  اللعبة و�ضع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ال  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

296
39415

9
7963

826
6842

1
27453

394

Pكان ر�سول اهلل

- يحّدثنا ونحّدثه فاإذا ح�ضرِت ال�ضالُة فكاأّنه لم يعرفنا ولم نعِرفه.

- يعجبه الريُح الطيبة.

- يقّلم اأظفاَره ويق�ّس �ضارَبه يوم الجمعة قبل اأن يذهب اإلى ال�ضالة.

- يخيط ثوَبه ويخ�ضُف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم.

- يجل�س بين ظهرانّي اأ�ضحابه فيجيُء الغريُب فال يدري اأيُّهم هو حتى ي�ضاأل عنه.

- اإذا دخل �ضهر رم�ضان تغيَّر لونه وكثرت �ضالته، وابتهل في الدعاء.

- ي�ضّلي من التطوُّع ِمثَلي الفري�ضة، وي�ضوم من التطوُّع ِمْثَلي الفري�ضة.

- لم�ذ� طبخت�ن؟  1
و�ضاألها:  بزوجته  البخيل  زيد  ات�ضل   

ماذا طبخت اليوم؟ 

ف��اأج��اب��ت��ه: زي���ت وزع���ت���ر. ف��ق��ال لها 

منزعجًا: لماذا طبختان؟

- �أوقف �لعد�د  2
 ركب بخيل في التاك�ضي، وفي المنحدر 

ذابت الفرامل و�ضار ال�ضائق يقول: يا ويلي 

ماذا اأفعل؟ ماذا اأفعل؟ 

ال��ب��خ��ي��ل: ع��ل��ى االأق����ل يمكنك  ف��ق��ال 

اإيقاف العداد.

طرائف:

اأحجية

- �ضمكتي في الماء، والماء حاويها، �ضبحان الذي خلقها وَح�َضك لي�س فيها.               
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من اآداب التاأديب  

َوالَقوِل  فِق  ِبالرِّ »َعَليَك  َقوِمِه:  اإلى  َبَعَثُه  َلّما  الُجَهِنيِّ  َة  ُمرَّ بِن  ِلَعمِرو   P اهلل  ر�ضول   -

ديِد، وال َتُك َفّظًا وال َغليظًا«. ال�ضَّ

بح�ر �لأنو�ر، �لمجل�صي، ج 18، �ش 104.

ِب. َدِب ِعنَد الَغ�ضَ
َ
وفي الكافي اأنَّ َر�ضوَل اهلِل P َنهى َعِن االأ  -

�لك�في، �لكليني، ج7، �ش260.

ِف«. فوا، َفاإِنَّ الُمَعلَِّم َخيٌر ِمَن الُمَعنِّ ر�ضول اهلل P: »َعلِّموا وال ُتَعنِّ  -

منية �لمريد، �ل�صهيد �لث�ني، �ش193.

Pمن حكم النبي

َلُهما}  َك��ْن��ٌز  َت��ْح��َت��ُه  {َوك����اَن  ِكتاِبِه:  في  َتعالى   
ُ
اهلل َذَك���َرُه  ��ذي  الَّ ال��ِج��داِر  َتحَت  »ك��اَن   -

حيِم، َعَجبًا ِلَمن اأيَقَن  حمِن الرَّ )الكهف:82( َلوٌح ِمن َذَهٍب، َمكتوٌب فيِه: ِب�ضِم اهلِل الرَّ

ِبَزواِل  اأيَقَن  ِلَمن  وَعَجبًا  َيحَزُن،  َكيَف  ِبالَقَدِر  اأيَقَن  ِلَمن  وَعَجبًا  َيفَرُح،  َكيَف  ِبالَموِت 

.»
ُ
هِلها َكيَف َيطَمِئنُّ َقلُبُه اإَليها، ال اإلَه اإاَل اهلل

َ
نيا وَتَقلُِّبها ِباأ الدُّ

بح�ر �لأنو�ر، �لمجل�صي، ج13، �ش295.

ِتَك،  عِفَك، وما كاَن ِمنها َعَليَك َلم َتدَفعُه ِبُقوَّ نيا ُدَوٌل، َفما كاَن َلَك ِمنها اأتاَك َعلى �ضَ - »الدُّ

ت َعيُنُه«.  َقرَّ
ُ
َي ِبما َرَزَقُه اهلل وَمِن انَقَطَع َرجاوؤُُه ِمّما فاَت ا�ضَتراَح َبَدُنُه، وَمن َر�ضِ

بح�ر �لأنو�ر، �لمجل�صي، ج103، �ش36.

كِّ  �ضا، وَجَعَل الَهمَّ َوالَحَزَن ِفي ال�ضَّ وَح َوالّراَحَة ِفي الَيقيِن َوالرِّ  َتعالى َجَعَل الرَّ
َ
- »اإنَّ اهلل

َخِط«. َوال�ضَّ

م�صك�ة �لأنو�ر في غرر �لأخب�ر، �لطبر�صي، �ش44.

غريب المفردات في القراآن 

اْلَعِتيِق})الحج:  ِباْلَبْيِت  ُفوا  وَّ َوْلَيطَّ ُنُذوَرُهْم  َوْلُيوُفوا  َتَفَثُهْم  وا  ْلَيْق�شُ {ُثمَّ  تفث: 

29(. التفث و�ضخ الظفر وغيره من االأو�ضاخ التي من �ضاأنها اأن تزال عن البدن، والمراد 
عن  كناية  وهو  عليهم  و�ضخ  من  االإح��رام  اأثناء  حدث  ما  اإزال��ة  َتَفَثُهْم}  وا  {ْلَيْق�شُ من 

وتطهير  االأظافر  بتقليم  االإ�ضالمية   االأحاديث  في  رت  وف�ضِّ الحج.  اإح��رام  من  الخروج 

البدن والتق�ضير ونزع االإحرام.
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10

الكلمات المتقاطعة

�أفقيً�

دون . 1 ب��الإق��را���ض  تعنى  لبنان  ف��ي  موؤ�ش�شة 

فوائد 

 اأحزان – قاَد الما�شية. 2

3 .Q شاعر التقى به الإمام الح�شين�

 اأخدع – خا�شتك – نوع �شيارات. 4

دولة عربية – من الأ�شماء الخم�شة. 5

هجم في المعركة – ممثل بالده في بالد . 6

اأخرى – ن�شف كلمة )ثلجت(

حذاء - يرقد . 7

عملي – من الح�شرات المنزلية. 8

جهات – �شدقي اأو اإح�شاني. 9

زوجة البن – قدم الدليل على الأمر. 10

عموديً�

رج����ال م���ن ال��م��وؤم��ن��ي��ن ف����روا م���ن ال��ح��اك��م . 1

وق�شوا اأعواماً طويلة في اأحد الكهوف

ل – �شغير البقر. 2 جمَع – بدهّ

مراكب – نم�شغ الطعام. 3

تراب ناعم – يعمالن . 4

اأكلة �شعبية لبنانية – ن�شف كلمة )خانة(. 5

اأدع ال�شيء – �شكب الماء. 6

من اأنواع الأقم�شة. 7

تمنى زوال نعمتكم وانتقالها اإليه – نتجلد . 8

في وقت الم�شائب

قدمي – �شكن بالقرب منه. 9

�شاتَ ال�شفدع - التدريب. 10
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حل �لكلم�ت �لمتق�طعة �ل�ص�درة في �لعدد 257

من يرغب من الإخوة القراء بالم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ــة  ـــ ــك ـــ ـــ ــب ــس � ــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ح

257 الـــــعـــــدد  فـــــي  الـــــ�ـــــســـــادرة 

463259817

798146235

512738496

941672583

857314629

236985174
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بلطملادبع1

يناعنتويب2

�سيموةجارد3

اامه�مواقا4

ه�ن�سمالكل5

يونيرمال6

ه�جرب�سحله�7

مه�يانجاه�8

تارفلانل9

ايييبردن10

1 � �شح اأم خطاأ
اأ � �شح

ب � خطاأ

ج � �شح

2 � امالأ الفراغ
اأ � الطماأنينة

ب � 1985

ج � همومنا

3 � من القائل؟
Q اأ � الإمام علي

ب � الإمام الخميني }

ج � الإمام الخامنئي {

4 � �شحح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد
اأ �  يا بني عبد المطلب

ب � الج�شد

ج � 5%

5 � من هو؟
P اأ � النبي محمد

P ب � النبي محمد

P ج � النبي محمد

6 � في رحاب بقية ال
P 7 � النبي محمد

8 � اأ

9 � ج

10 � النف�ض الأمارة بال�شوء
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ما ل ت�سنعه العجائب

يحقق  عجيب،  خ��ات��م  على  عثر  ف��ق��ي��رًا  ���ض��اب��ًا  اأن  ُيحكى 

طائلة،  ثروة  يتمنى  اأن  فقرر  فقط،  واح��دة  اأمنية  ل�ضاحبه 

فخطر بباله اأنه ربما ي�ضبح ثريًا لكنه قد يبتلى بمر�س اأو 

م�ضكلة ج�ضيمة، وعندها قد يحتاج اإلى خدمة الخاتم اأكثر 

من اأي وقت، تمهل وقّرر اّدخاره الأمر اأ�ضعب، اأما الثروة 

ف�ضيعمل على تحقيق جزء منها بنف�ضه.

ت��راوده  وك��ان��ت  عمله،  ف��ي  وك��ّد  �ضاحبنا  عمل 

نف�ضه اأن ي�ضتخدم الخاتم، فيبت�ضم ويتركه مزينًا اإ�ضبعه... حتى ك�ضب 

المنا�ضب  الوقت  اأنه  الحاكم، فظن  بابنة  يتزّوج  اأن  اأحبَّ  بالفعل.  ثروة 

ليختبر الخاتم، لكنه بعد تفكير ملّي وجد اأن هذه االأمنية ال تختلف عن 

�ضابقاتها، فهو قادر بجهده اأن يكون الئقًا بها وك�ضب ثقة والدها، ربما 

احتاجه في ظرف اأ�ضعب... فبقي الخاتم في اإ�ضبعه.

في  هامًا  من�ضبًا  وحاز  وا�ضعة،  مزارع  وامتلك  باأبناء،  ورزق  تزوج 

مدينته، وما زال يعمل بكّد ون�ضاط، والخاتم رفيق اإ�ضبعه، اإلى اأن خرج 

اأ�ضاعه،  الذي  حر�ضه،  رئي�س  عهدة  في  الخاتم  وترك  �ضيد  رحلة  في 

و�ضّلمه  منه خاتمًا مطابقًا،  وابتاع  �ضائغًا،  �ضيده، ق�ضد  وليتقي غ�ضب 

اإلى �ضيده مّدعيًا اأنه االأ�ضلي.

و�ضعادة  بهدوء  يراقب  الت�ضعيني  الرجل  جل�س  طويلة،  �ضنوات  بعد 

لحظات غروب ال�ضم�س الممتدة على مزارعه ال�ضخمة، يراقبها بن�ضوة 

ن�ضر غريبة، التقط خاتمه القديم وو�ضعه في راحة يده: »اأنت اأكثر قيمة 

بنف�ضي  اأ�ضنعه  ما  اأن  رفقتك  علَّمتني  القديم،  ال�ضديق  اأيها  تظنه  مما 

اأغنى مما اأح�ضل عليه منك بالتمني، كلما نظرت اإليك تذكرت اأنني لم 

اأحتج اإليك، فكل مرة اأنجح بنف�ضي خوفًا من اأن اأ�ضعر بالعجز، علَّمتني 

ورحلت  اأطلقها  كلماته  اآخر  بالية«.  ت�ضبح...  اأمام جهدنا  العجائب  اأن 

روحه... تدّلت يده و�ضقط الخاتم، ولم يعلم �ضاحبه اأنه... مجرد خاتم. 

 .Q ما �ضعف بدٌن، عما قويت عليه هّمة« اأمير الموؤمنين«

نهى عبد�هلل
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