
�إ�شالمية ثقافية جامعة ت�شدر كل �شهر عن

�لم�شرف �لعام

رئي�س �لتحرير

مديرة �لتحرير

�لمدير �لم�ش�ؤول

�إخر�ج وطباعة

لبنان - �ل�شاحية �لجن�بية - بئر �لعبد - �شارع �ل�شن�برة - �شنتر د�غر - ط:3

تلفاك�س: 554870 1 00961 - �س.ب: 24/53

هاتف نّقال: 012526 70 00961

1

م
 2

01
3 

ن
سا

�
ي
ن
/

 2
59

د 
د

ع
ل
ا



259

4اأول الكالم: ثم ال يكونو� �أمثالكم
ال�سيد علي عبا�س المو�سوي

6في رحاب بقية اهلل: ال�سفياني من المحتوم )2/1( 
ال�سيد عبا�س علي المو�سوي

10نور روح اهلل: اأقوياٌء بالإن�سانية

14مع الإمام الخامنئي: الزهراءO قدوٌة تتخطى الزمن

18لقاء الحبيب: ق�سة زيارة القائد الخامنئي{ عائلة ال�سهيدين »كاركوب زاده«
محمد تقي خر�سنده

24حكمة الأمير: قبل اأن تحا�َسبوا
ال�سهيد مرت�سى مطهري}

27فهر�س �لملف: ن�ؤّدبهم... لنبنيهم

28ال�سيخ د.محمد حجازياأّدبه طفاًل

32ال�سيخ �سالح الع�سالتاأديب: اأ�ساليٌب و اأحكام

38تحقيق: زينب رعدا�سربني... ولتحرمني

44تحقيق: فاطمة خ�ساب دروي�سالتربية بين القيم والنفعال

50د. نان�سي المو�سوياهجره ... ول ُتِطل

54و�سايا العلماء: اأحّب عباد اهلل )4(: عبٌد بين الخوف والرجاء
اآية اهلل ال�سيخ محمد تقي م�سباح اليزدي

60فقه الولي: اأحكام الطالق الرجعي
ال�سيخ علي حجازي

14

18 6

2



259

62منا�سبة: حب الدنيا داٌء مهلك
ال�سهيد ال�سّيد محمد باقر ال�سدر}

66منا�سبة: فاطمةO ُمربيٌة في محراب العبادة
هدال حمود

70تغذية: اأغذية الدفء والطاقة
�سارة المو�سوي

72�سحة: احذروا البوتا�سيوم
نان�سي عمر

74مجتمع: اقراأ وارَق: جائزة ال�سيد عبا�س المو�سوي} لحفظة القراآن الكريم الجامعيين
تحقيق: اإيمان علوية

80اأمراء الجنة: �سهيد الوعد ال�سادق محمد يو�سف ع�سيلي )ذو الفقار(
ن�سرين اإدري�س قازان

84منا�سبة: �سريح الح�سينQ مهبط المالئكة

88اأدب ولغة: ك�سكول الأدب
اإبراهيم من�سور

92�سباب: بركاٌن من الغ�سب...- تائٌه في البحر-ريا�سة المرونة والر�ساقة
ديما جمعة فواز

96اإنترنت
فاطمة �سعيتو حالوي

98حول العالم
حوراء مرعي عجمي

112اآخر الكالم
نهى عبداهلل

62

84

74
2832

3

م
 2

01
3 

ن
سا

�
ي
ن
/

 2
59

د 
د

ع
ل
ا



أول الكالم

ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

ال يمكن لمن�سٍف ذي عقل ي�سير في هذا الكون اإال اأن يرى تجليَّات العدل 

االإلهّي فيما يحيط به، يرى عدل اهلل في الخلق، وفي العطاء والنعم المادّية، 

وفي الهداية والنعم المعنوّية.

ومن مظاهر عدل اهلل تلك التكاليف التي اأمر بها عباده، فمنها ما ي�سل 

االإن�سان اإليه بعقله كاالإح�سان للنا�س واإغاثة الملهوف ومد يد العون للمحتاج، 

ومنها ما ي�سل االإن�سان اإليه بهداية االأنبياء كالفرائ�س المالية التي افتر�سها 

اهلل حقوقًا الزمًة على كلِّ ذي مال.

�سنفين:  على  نجده  عليه  ه  ربِّ ف�سل  في  الغارق  االإن�سان  اإلى  نظرنا  واإذا 

ه عليه  لربِّ اأّن  ف��اأدرك  و�سعة عطائه  ف�سنٌف عرف عظمة اهلل عّز وجل 

التكليف  فامتثل  �سلوكه،  في  فانعك�س  قلبه  في  بذلك  واأيقن  حقًا، 

االإلهّي، و�سار في خّط طاعة اهلل.

فلم  اليقين،  اأب��واب  اإلى  المعرفة  به  ت�سل  لم  و�سنف 

الحق،  جانَب  بل  وفعاًل،  �سلوكًا  حياته  في  ذلك  ينعك�س 

عّبر  وقد  الع�ساة،  من  فهو  التكليف  اأداء  عن  وتخلَّف 

اأي  باأّنه ال�سنف الذي تولَّى  القراآن عن هذا ال�سنف 

اأعر�س وناأى.

تكاليف  على  تحوي  االإ�سالم  �سريعة  كانت  ولما 

والتي  بالمجتمع،  ترتبط  وتكاليف  ب��االأف��راد  ترتبط 

الطاعة  ت�سّور  اأمكن  الكفائّية،  بالواجبات  عنها  يعّبر 

وم�ستوى  االأف��راد  م�ستوى  الم�ستويين:  على  والمع�سية 

ُثمَّ َلا َيُكوُنوا أَْمَثاَلُكْم 
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أول الكالم

الم�ستوى  االأمر على  اإلى  النظر  تجاوزنا  اإذا  اأننا  يعني  المجتمعات. وهذا 

الم�ستوى  اإلى  للنظر  وانتقلنا  المكّلفين،  باأ�سخا�س  المرتبط  اأي  الفردي، 

االجتماعّي اأي النظر اإلى المجتمعات، ف�سوف نجد مجتمعًا متيقنًا بعبودّيته 

اأو متغافاًل عن عبودّيته التاّمة هلل. و�سوف  هلل عّز وجل، ومجتمعًا جاهاًل 

نجد مجتمعًا ملتزمًا ي�سير في خطِّ الطاعة، ومجتمعا متخلفًا عن الطاعة، 

ي�سير بما يمليه عليه هواه.

وجل،  عز  اهلل  من  وعقوبة  تنبيه  الفردّية  المخالفة  على  يترّتب  وكما 

اإذ وردت الروايات بل�سان االإنذار والتخويف بالعقاب ال�سديد، لمن يتخلف 

المجتمعية، فالمجتمع  المخالفة  نف�سه في  الحال  عن طاعة اهلل، فكذلك 

الذي ال ي�سير في خط الطاعة ي�ستحق العذاب، بل حّذرت االآيات الكريمة 

وجل  عز  ف��اهلل  االإل��ه��ي.  للخذالن  محاّلً  يكون  اأن  من  المجتمع  ه��ذا  مثل 

�سّرف المجتمعات بتكليفها باأن ت�سير في خط الخالفة االلهية من خالل 

امتثال االأوامر االإلهية الموجهة اإليها، وترك لها حرية االختيار بين الطاعة 

والمع�سية.

اأمة و�سطًا  التي جعلها  االإ�سالمية،  االإلهي لالأمة  الخطاب  وهكذا كان 

لتج�سد م�سداق خليفة اهلل في هذه االأر���س، ولكنه لم يجبرها، بل ترك 

لها حرية االمتثال اأو الع�سيان، وحذرها من اأن توّليها عن ذلك �سوف 

من  غيرها  بها  وجل  عّز  اهلل  في�ستبدل  اال�ستبدال  اإلى  ي��وؤّدي 

االإلهّية.  للخالفة  م�سداقًا  تكون  اأن  ت�ستحّق  التي  االأم��م 

ومن ي�ستبدلهم اهلل عز وجل لن يكونوا مثل هذه االأمة، 

بل هم اأف�سل الأّنهم ا�ستحقوا اأن يكونوا بدياًل لالأّمة 

المتخّلفة عن الطاعة.

ول��ذا ق��ال تعالى: {َه��ااأَن��ُت��ْم َه����وؤَُلء ُت��ْدَع��ْوَن 

َوَمن  َيْبَخُل  ن  مَّ َفِمنُكم   ِ اللَّ �َسِبيِل  ِفي  ِلُتنِفُقوا 

ُ اْلَغِنيُّ َواأَنُتُم  َيْبَخْل َفاإِنََّما َيْبَخُل َعن نَّْف�ِسِه َواللَّ

ْوا َي�ْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم ُثمَّ َل  اْلُفَقَراء َواإِن َتَتَولَّ

َيُكوُنوا اأَْمَثاَلُكْم} )محمد: 38(.

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين. 
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ال�سيد عبا�س علي املو�سوي

من عالمات الظهور اأن يخرج رجل من اآل اأبي �سفيان مجرم قاتل 

والخطيئة،  لالنحراف  وعنوانًا  لل�سر  رمزًا  ال�سفياني  ولي�س  ظالم. 

كما يفتر�س بع�س النا�س، فقد وردت الروايات على اأنه �سخ�س �سّموه 

با�سمه ون�سبوه اإلى اأهله. فهو من ذرّية  اأبي �سفيان بن حرب وي�سّمى 

ابن اآكلة الأكباد؛ ن�سبًة اإلى جدته هند التي �سّقت كبد الحمزة عّم 

النبيP واأخرجتها وو�سعتها في فمها فالكتها ثم لفظتها.

بن  عثمان  »وهو  قال:  اأنه   Q ال�سادق  الإم��ام  عن  البحار  وفي 

عنب�سة الأموي من ولد يزيد بن معاوية...«)1(. وفي غيبة النعماني عن 

 :Q اأنه قال: »قال اأمير الموؤمنين Q الإمام اأبي جعفر الباقر

قرية  خ�سف  فانظروا  ذلك  كان  فاإذا  بال�سام...  الرمحان  اختلف  اإذا 

في دم�سق يقال لها: »حر�ستا« فاإذا كان ذلك خرج ابن اآكلة الأكباد من 

الوادي الياب�س حتى ي�ستوي على منبر دم�سق...«)2(.

ولي�س  �سخ�س  اأنه  يك�سف  له  و�سف  من  ياأتي  وما  البيان  فهذا 

عنوانًا لحالة منحرفة.

السفياني من المحتوم )2/1(

في رحاب بقية اهلل
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قط، يقول: يا رب ثاري والنار يا رب ثاري 

.
)5(

والنار«

ال�سفياني عدّو ال�سيعة

ال�سفياني يمثّل القمة في العداء ل�سيعة 

اأهل البيت R، ففي الرواية عن االإمام 

»ك��اأن��ي   :Q ال�����س��ادق  اهلل  عبد  اأب���ي 

بال�سفياني اأو ب�ساحب ال�سفياني قد طرح 

ناديه  فنادى  بالكوفة  رحبتكم  في  رحله 

من جاء براأ�س �سيعة علي فله األف درهم، 

منهم  هذا  ويقول  جاره  على  الجار  َفَيِثُب 

.
)6(

في�سرب عنقه وياأخذ األف درهم«

ال�سفياني عالمة حتمية

عنها  ك�سفت  �سخ�سية  ال�سفياني 

وج��وده��ا  يتحقق  وال���رواي���ات  االأح���ادي���ث 

وتاأخذ دورها قبل ظهور القائم|، وتكون 

فمتى  الظهور.  على  ج��دًا  قريبًا  موؤ�سرًا 

االأمر  هذا  قرب  عرفنا  ال�سفياني  تحَرك 

�سفات ال�سفياني

مرعب  ال�سكل  دميم  رج��ل  ال�سفياني 

مخيف ال يحمل في نف�سه �سيئًا من الرحمة 

ي�سفه اأمير الموؤمنينQ -كما في بحار 

االأنوار- بقوله: »يخرج ابن اآكلة االأكباد من 

في  ح��وران  منطقة  وه��ي  الياب�س،  ال���وادي 

رجل  وه��و  ال�سام  ب��الد  من  درع��ا  محافظة 

ربعة وح�س الوجه -اأي ي�ستوح�س من يراه- 

�سخم الهامة بوجهه اأثر الجدري اإذا راأيته 

عنب�سة  واأب��وه  عثمان  ا�سمه  اأع��ور،  ح�سبته 

.
)3(

وهو من ولد اأبي �سفيان... «

ويقول ال�سادق Q: »اإنك لو راأيت 

ال�سفياني راأيت اأخبث النا�س اأ�سقر اأحمر 

اأزرق يقول: يا رب، يا رب، يا رب ثم للنار، 

ولقد بلغ من خبثه اأنه يدفن اأم ولد له وهي 

.
)4(

حية مخافة اأن تدل عليه«

اأب��ي جعفر الباقر  وف��ي رواي��ة االإم��ام 

Q قال: »ال�سفياني، اأحمر اأ�سقر اأزرق 

لم يعبد اهلل قط ولم ير مكة وال المدينة 

السفياين شخصية كشفت 
عنها األحاديث وتكون مؤشراً 

قريبًا جداً على الظهور
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القائم.  خروج  على  حتمية  عالمة  ويكون 

يقول:  بن خني�س  معّلى  الحديث عن  ففي 

من  ي��ق��ول:   Q اهلل  عبد  اأب��ا  »�سمعت 

االأمر محتوم ومنه ما لي�س بمحتوم، ومن 

.
)7(

المحتوم خروج ال�سفياني في رجب«

بن  الملك  عبد  اآخ��ر عن  وف��ي حديث 

اأعين قال:

فجرى   Q جعفر  اأب��ي  عند  »كنت 

ذكر القائم Q فقلت له:اأرجو اأن يكون 

عاجاًل وال يكون �سفياني.

فقال: ال واهلل اإنه لمن المحتوم الذي 

ال بد منه«.

وف��ي ح��دي��ث اآخ���ر ع��ن اأب���ي عبد اهلل 

.
)8(

Q: »ال�سفياني من المحتوم«

 :Q وفي حديث عن االإمام الباقر

»فاإذا كان ذلك )عّدد عدة اأمور ثم قال( 

اآكلة االأك��ب��اد من ال��وادي حتى  خ��رج اب��ن 

ذلك  كان  ف��اإذا  دم�سق  منبر  على  ي�ستوي 

.
)9(

فانتظروا خروج المهدي«

متى يخرج ال�سفياني؟

ال�سفياني  خ��روج  اأن  ال��رواي��ات  ت�سير 

ب�ستة  القائم  ظهور  قبل  رج��ب  في  يكون 

اأ����س���ه���ر. ف��ف��ي ال��ح��دي��ث ع���ن ال�����س��ادق 

Q: »ال�سفياني من المحتوم وخروجه 

ف��ي رج��ب، وم��ن اأول خ��روج��ه اإل��ى اآخ��ره 

اآخر  . وفي خبر 
)10(

�سهرًا...« خم�سة ع�سر 

م��ّر-:  عما  Q-زيادة  ال�����س��ادق  ع��ن 

الكور  ملك  فاإذا  فيها،  يقاتل  اأ�سهر  »�ستة 

عليها  يزد  ولم  اأ�سهر  ت�سعة  ملك  الخم�س 

.
)11(

يومًا...«

 الخم�س هي: دم�سق واالأردن 
)12(

والكور

الكور  وه��ذه  وقن�سرين.  وحلب  وحم�س 

كانت مراكز اأ�سا�س في ذلك الزمن.

ثالثي ال�سر

ك��ل واح���د منهم يرفع  اأ���س��رار  ث��الث��ة 

ال�سيطرة  يريد  منهم  وك��لُّ  �سالل،  راي��ة 

بين  والقتال  ال�سدام  فيحدث  والحكم. 

االأ�سهب واالأبقع في ال�سام، وتدور معارك 

عنيفة وال ي�ستطيع اأحدهما االنت�سار على 

وبينما  ل�سالحه.  المعركة  وح�سم  االآخ��ر 

عليهما  ي��خ��رج  ال��م��ع��ارك  اأت���ون  ف��ي  هما 

ال�سفياني من الوادي الياب�س، فيلتقي اأواًل 

باالأبقع فيقتله ومن تبعه ثم يقتل االأ�سهب. 

وتخلو له ال�ّساحة في�سيطر على ال�سام كلها 

ويدين له النا�س طوعًا وكرهًا ما خال فئة 

قليلة من المقيمين على الحق، يع�سمهم 

اهلل من اّتباعه والخروج معه. وُف�ّسر على 

البيت  الأه��ل  الموالين  لبنان  �سيعة  اأنهم 

يوالون  وال  الحق،  على  هم  الذين   R

جبتًا اأو طاغوتًا. ولذا رواية البحار تقول: 

من  ط��وائ��ف  اإال  ال�سام  اأه��ل  ل��ه  »فينقاد 

من  اهلل  يع�سمهم  الحق  على  المقيمين 

.
)13(

الخروج معه«

يدير  فلن  ال�سفياني،  ظهر  اإذا  ولكن 

بل  ب��رك��اب��ه،  وي�سر  ي��وال��ه  ل��م  لمن  ظ��ه��ره 

جي�سه  اإل��ي��ه��م  و���س��ي��وج��ه  �سيطلبهم  اإن���ه 

اأتباعهم   Rاالأئمة اأمر  وهنا  واأتباعه. 

قدرتهم  لعدم  ويختفوا  الرجال  يخرج  اأن 

االإم��ام  عن  الرواية  تقول  مواجهته،  على 

نقمة  بال�سفياني  »وكفى   :Q الباقر 

لكم،  العالمات  من  وهو  عدوكم  من  لكم 

اأو  �سهرًا  لمكثتم  خرج  لو  الفا�سق  اأن  مع 

منه  عليكم  يكن  لم  خروجه  بعد  �سهرين 

ب��اأ���س )ل��ع��ل ه��ذه ال��م��دة ه��ي م��دة قتاله 

في رحاب بقية اهلل
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الغيبة، م.�س، �س 212.( 7)

م.ن.( 8)

م.ن، �س 213.( 9)

البحار، م.�س، �س 253.( 10)

الغيبة، م.�س، �س 310.( 11)

الكور: جمع كورة وهي المدينة والبقعة.( 12)

البحار، م.�س، �س 252.( 13)

م.ن، �س141 .( 14)

م.ن، �س 237( 15)

الهوام�س

خلقًا  يقتل  حتى  واالأ���س��ه��ب...(  لالأبقع 

اأ�سحابه  بع�س  ل��ه  فقال  دون��ك��م،  كثيرًا 

فكيف    :-Q الباقر  اأ�سحاب  -بع�س 

ن�سنع بالعيال اإذا كان ذلك؟ فقال: يتغّيب 

و�سرته  خيفته  ف��اإن  عنه  منكم  ال��رج��ال 

فاإنما هي على �سيعتنا فاأما الن�ساء فلي�س 

عليهن باأ�س اإن �ساء اهلل تعالى، قيل: اإلى 

اأين يخرج الرجال ويهربون منه؟ قال: من 

اإلى  اأو  المدينة  اإلى  منهم  يخرج  اأن  اأراد 

عليكم  ولكن  البلدان،  بع�س  اإل��ى  اأو  مكة 

حمل  فتنته  واإنما  مجمعكم،  فاإنها  بمكة 

�ساء  اإن  يجوزها  وال  اأ�سهر  ت�سعة  ام���راأة 

.
)14(

اهلل...«

معركة قرقي�سيا

ال�سام  ال�سفياني على  ي�ستولي  اأن  بعد 

ولكن  العراق  اإلى  يتوجه  الخم�س  وكورها 

في  ال��ت��رك  بجي�س  ي�سطدم  طريقه  ف��ي 

م�سب  عند  بلدة  -وه��ي  قرقي�سيا  مدينة 

نهر الخابور في نهر الفرات وهي االآن في 

ال�سورية  الحدود  عند  ال��زور-  دير  مدينة 

معركة  اإن��ه��ا  االأح��ادي��ث  وت��ق��ول  التركية. 

القتلى.  ل��ح��وم  م��ن  الطير  ت��اأك��ل  قا�سية 

ويجّزر  ال��ع��راق  اإل��ى  ال�سفياني  ين�سل  ثم 

ب�سيعة  اأهل البيت ويخرج من العراق اإلى 

المهدي|  االإم��ام  غ��ّرة  طالبًا  المدينة 

الذي و�سلته اأنباء ظهوره. وت�سل االأخبار 

وفي  مكة.  اإلى  منها  فيخرج  المهدي  اإلى 

يقول:   Qالباقر االإم��ام  عن  الحديث 

»ويبعث ال�سفياني بعثًا اإلى المدينة فينفر 

)اأي يخرج( المهدي منها اإلى مكة فيبلغ 

اأمير جي�س ال�سفياني اأن المهدي قد خرج 

اإلى مكة فيبعث جي�سًا على اأثره، فال يدركه 

خائفًا  مكة  المهدي  االإم���ام  يدخل  حتى 

.
)15(

يترّقب على �سّنة مو�سى بن عمران«

إذا ظهر السفياين، 
فلن يدير ظهره ملن مل يواله 
بل إنه سيطلبهم وسيوجه 

إليهم جيشه
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ثمة نقطة مهمة اأرى فيها اإمكانية تقييم و�سع العالم، وهي اأّن 

اأ�سول اأخالقية،  ال�سلطة عندما تقع باأيدي غير الملتزمين باأي 

ت�سكل خطرًا يهّدد البالد. والعالم اليوم، كله مبتلى بهذه الآفة، 

وقوع ال�ّسلطة بيد اأ�سخا�س ل يحملون ذّرة من الإن�سانية.

فالقوى الُعظمى والّدول المت�سلطة  ل تفّكر اإل بب�سط �سلطتها، 

وزيادة هيمنتها، وت�سييع حقوق المظلومين. اأما اإذا كانت ال�سلطة 

بيد  كانت  واإذا  لل�سعوب.  الكمالت  يحقق  فاإنه  كامل،  اإن�سان  بيد 

الأمن  انت�سار  على  يبعث  ذلك  فاإن  ال�سالحين  والأولياء  الأنبياء 

باأيدي  وقعت  اإذا  لكن  اأجمع.  العالم  في  الكمال  ق  وتحقُّ وال�سلم، 

مبداأ  اأي  ول  اأخ��الق،  ول  لهم،  �سليمًا  عقل  ل  الذين  المتجبرين 

فال�سلطة  العالم.  ل�سعوب  وويالت  م�سائب  �سيجلب  ذلك  فاإّن  لهم 

بيد الظالم تجّر العالم نحو الف�ساد. ال�سلطة تكون كماًل اأحيانًا، 

ويمكنها اإبراز كمالها عندما تكون بيد اإن�سان وعالم عاقل يدرك 

ما يفعل وما يجري حوله.

أقوياٌء باإلنسانية)*(

نور روح اهلل
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لالإن�سانية  ال��ف��اق��دة  ال�سلطة 

ت�سّبب الف�ساد للعالم 

ُنقل لي اأّن المرحوم اآية اهلل المدّر�س 

M قال: اإن ال�سيخ الرئي�س )اأبا علي ابن 

�سينا( قال يومًا: اإنني اأخاف من البقرة، 

الأنها تملك قرنًا وال عقل لها. وهذه الم�ساألة 

ال  لكن  قرنان  لها  فالبقرة  للنظر؛  ملفتة 

تمتلك  ال  لكنها  القدرة  تمتلك  لها،  عقل 

تن�سر  التي  المتجبرة  القوى  وهذه  عقاًل. 

الف�ساد في العالم في الوقت الحا�سر هي 

من نف�س �سنف مثالنا هذا، تمتلك القوة 

لكنها بعيدة عن االإن�سانية. ولي�س �سحيحًا 

من  ادع��اءات  من  القوى،  هذه  تطلقه  ما 

كنتم  ف��اإذا  العالم.  في  ال�سالم  ن�سر  اأجل 

ب�سرًا تحملون �سفات االإن�سان وكان فيكم 

االأخالقية،  والمعايير  االإن�سانية  من  �سي ء 

لكنتم راعيتم حالة المحتاجين وال�سعوب 

يتحّلون  ال  هوؤالء  لكن  والبائ�سة.  ال�سعيفة 

الت�سلط  اأخالقية، وكل همهم  باأية مبادئ 

يمتلكون  االآخرين.  على  اإرادتهم  وفر�س 

القوة لكن ال عقل لهم.

والمالحظ اأنه في اأي مكان من العالم 

الذي  اأن  على  ي��دل  الف�ساد،  اإليه  يت�سلل 

القوة وال�سلطة لكنه ال  يحكم فيه، يمتلك 

لكنه  االأم��ور  بزمام  يم�سك  عقاًل،  يمتلك 

اأق�سده  ال��ذي  والعقل  االإن�سانية.  عديم 

هو ذل��ك ال��ذي »ُع��ِب��َد ب��ِه ال��ّرح��م��ن«، واإال 

ال�سيطانية  الحيل  يمتلكون  ه���وؤالء  ف���اإّن 

والتدبير، لكنهم ال يمتلكون العقل ال�سليم 

القيم  اإلى  باالإن�سان  اأن ي�سل  الذي يمكن 

االإن�سانّية ال�سامية. فمن الممكن اأن يكون 

اأحد االأ�سخا�س عالمًا كبيرًا اإال اأنه يفتقد 

العقل، لذلك نراه ي�ستخدم علمه في ن�سر 

تحت  وقتلهم  ال�سعوب  واإف�����س��اد  الف�ساد 

التعذيب.

مراعاة التوا�سع 

دائمًا  لنا  ينبغي  ال  اإن��ه  اأق��ول  اأن  اأود 

علينا  بل  فوقنا،  هم  لمن  االنتقاد  توجيه 

اأن ناأتي لالأدنى منهم، ناأتي الأنف�سنا. فمن 

الممكن اأن يكون اأحد �سبابنا مهذبًا للغاية 

واأخالقه عالية، لكنه يمكن اأن يتحول اإلى 

فرد ظالم بالتدريج.

مهمة  نقطة  اإلى  بااللتفات  اأو�سيكم   

التوا�سع.  ب�سفة  التم�سك  وه��ي  اأي�����س��ًا، 

وال��ق��درة،  ال�سلطة  اإل���ى  ت�سلون  عندما 

وعندما ت�سبحون روؤ�ساء لمجموعة عليكم 

التوا�سع  ب��م��راع��اة  وااله��ت��م��ام  االن��ت��ب��اه 

وتجنب الغرور. الأنه اإذا دخل اإلى نفو�سكم 

�ستهزمون  ف��اإن��ك��م  وال��ت��ك��ا���س��ل،  ال�سعف 

يف أي مكان من العامل يتسلل 
إليه الفساد، يدل على أن 

الذي يحكم فيه ميتلك القوة 
والسلطة لكنه ال ميتلك عقاًل
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ج��راء  المعنوية  ال��ق��درة  ه��ذه  وت��ف��ق��دون 

نزغات ال�سيطان.

انتبهوا اإلى دوافع اأعمالكم 

 واأنتم يا من تبذلون كل هذه الجهود 

لالإ�سالم،  الجليلة  الخدمات  وتقدمون 

���س��واء ف��ي ال��ج��ب��ه��ات اأم ف��ي ال��خ��ط��وط 

ج���دًا،  ق��ي��م��ة  اإن خ��دم��ات��ك��م  ال��خ��ل��ف��ي��ة، 

القيمة.  ه��ذه  على  بالحفاظ  واأو�سيكم 

ظاهره  في  يكمن  ال  العمل  تقييم  فمعيار 

م��غ��زاه  وف���ي  للعمل  ال��ح��اف��ز  ف��ي  واإّن���م���ا 

والهدف منه.

في  عملين  ت�سابه  اأحيانًا  ي�سدف  قد 

اأمير  بيد  ك��ان  ال��ذي  ال�سيف  الو�سعية. 

الموؤمنينQ يقتل مثاًل عمرو بن عبد 

وّد. حالة هذا العمل لو قارناها بحالة عمل 

اآخر حيث يكون ال�سيف بيد �سخ�س يقتل به 

�سخ�سًا اآخر، لراأينا اأن العملين مت�سابهان 

�سيف  يوجد  الحالتين  ففي  ال�سكل،  في 

واحد بيد �سخ�س يقتل �سخ�سًا اآخر. لكن 

ال�سربة في الحالة االأولى اعتبرت  تعادل 

من  والهدف  للدافع  نظرًا  الثقلين  عبادة 

الذي  هو  العمل  هذا  في  فالدافع  ورائها. 

»يعادل عبادة  الدرجة  اإلى هذه  به  ارتقى 

جعل  ال��ذي  هو  للعمل  وال��داف��ع  الّثقلين«، 

ت�سدق  ال�سعير،  خبز  من  اأق��را���س  ع��دة 

ويتيم  م�سكين  اإلى   R البيت  اأهل  بها 

واأ�سير، ت�ستحق اأن تنزل بحّقهم اآياٌت في 

القراآن الكريم. وال�سي ء المهم هنا هو اأن 

خال�سًا  يكون  وعندما  اإلهي  لعمل  الدافع 

هلل، فاإن جزاءه �سيكون من اهلل �سبحانه.

الوقت  ف��ي  االأع����زاء،  �سبابنا  واأن��ت��م 

الذي تقدمون كل هذه الخدمات لالإ�سالم 

وواثقون من اأن خدماتكم وت�سحياتكم لها 

اأو�سيكم  فاإني  كبير،  وج��زاء  عالية  قيمة 

واأن   وباطنكم  معنوياتكم  اإل��ى  باالنتباه 

في  ال�سيطان  ينزغ  لئال  حذر  على  تكونوا 

فالقدرة  العمل.  هذا  في  ويند�ّس  قلوبكم 

ت�ستخدموا  لئال  الحذر  وعليكم  باأيديكم 

وال��م��ن��ك��رات.  المعا�سي  ف��ي  ال��ق��وة  ه��ذه 

راقبوا اأنف�سكم وانتبهوا الأعمالكم. وكل ما 

اأقوله. ال يخت�س بكم وحدكم، بل ال بد اأن 

ياأخذ الجميع هذا االأمر بعين االعتبار.

ت��وظ��ي��ف ال���ق���درة ف���ي م��ك��ان��ه��ا 

المنا�سب

R قدراتهم  االنبياء  ا�ستعمل  لقد 

اأخ��ذ   Q مو�سى  ونبينا  محلها.  ف��ي 

لكنه  وتحداه،  فرعون  بها  وواج��ه  ع�ساه 

الود  مواطن  في  االآخ��ري��ن  مع  ا�ستعملها 

 P االأكرم  نبينا  ا�ستعمل  كما  والمحبة. 

قدرته ونفوذه لمواجهة غطر�سة اأ�سخا�س 

اإل��ى  وي��ج��رون��ه��م  ال��ن��ا���س  ي�سللون  ك��ان��وا 

واالإمكانات  فالقدرات  وال�سالل.  الف�ساد 

نور روح اهلل

يجب مراعاة اجلوانب اإلنسانية، 
واحلفاظ على األخالق 

اإلنسانية حتى الشهادة وإىل 
آخر حلظة من عمرنا
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وق��وع  لمنع  وتوظيفها  ا�ستغاللها  يجب 

المفا�سد ال لجلب الف�ساد.

على  المقاتلين  االأع��زاء  بين  والفرق 

في  يحاربونهم  وم��ن  االإ���س��الم  جبهات 

العمل  ظاهر  اأن  رغ��م  المقابلة  الجبهة 

هو  اإنما  الجبهات  على  القتل  لكن  واح��د، 

في حين  االأول   الفريق  عند  عبادي  عمل 

الجهة  في  ُترتكب  التي  القتل  اأعمال  اأن 

وه��ذا  اإج��رام��ي��ة.  اأع��م��ال  ه��ي  المقابلة 

فهوؤالء  منه.  والهدف  العمل  داف��ع  يمّيزه 

اهلل  اأتباع  وهم  اهلل،  �سبيل  في  يجاهدون 

واأولئك يقاتلون في �سبيل ال�سيطان، وهم 

اأتباع لل�سيطان. هذا هو الفرق بين هذين 

االأمرين.

مراعاة الجوانب الإن�سانية 

االإن�سانية،  ال��ج��وان��ب  م��راع��اة  يجب 

حتى  االإن�سانية  االأخ���الق  على  والحفاظ 

ال�سهادة واإلى اآخر لحظة من عمرنا، واأن 

باأعمال  ونقوم  الغ�سب  علينا  ي�سيطر  ال 

-وعبر  ت�سبحوا  اأن  اآم��ل  بنا.  الئقة  غير 

والمبادئ  االإن�سانية  ال��ج��وان��ب  م��راع��اة 

االإ�سالمية- قدوًة ونموذجًا، اإذ اإن اأدعياء 

االأي��ام  في  جنونية  حالة  تعتريهم  القوة 

تكون  عندما  فهم  عمرهم.  من  االأخ��ي��رة 

القدرة والقّوة باأيديهم يتبّجحون ويبرزون 

غاية  ف��ي  ي�سبحون  لكّنهم  ع�سالتهم، 

هزيمة.  الأدنى  يتعّر�سون  عندما  ال�سعف 

ال��ذي  ه��و  المعنويات  ف��ي  عف  ال�سّ وه��ذا 

االأب��ري��اء،  مهاجمة  اإل��ى  باالإن�سان  ي��وؤدي 

وحتى االأطفال. فالذين يتحلون باالإيمان ال 

يعتدون  االنك�سار وال  اأو  ال�سعف  ي�سيبهم 

على اأحد...

 ن�ساأل اهلل تعالى اأن يمّن بالعقل على 

اأ�سحاب القرون، ويجعل االأقوياء يت�سفون 

باالإن�سانية اأو ي�سلب منهم القدرة، وليعّزكم 

اهلل وليزد في عّزتكم اإن �ساء.

)*( من خطاٍب األقاه االإمام الخميني} في ح�سينية جماران )طهران( بتاريخ 30 محرم  1404ه� .

الهوام�س
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Oالزهراء
 قدوٌة تتخطى الزمن
يمكن  الكلمات  هذه  ولعل   ،O الزهراء  حول  كلمات  ب�سع  اأذكر 

تعميمها في �ساأن الأئمة R، ويمكن لكم التاأمل في معناها.

العلمي  التطّور  عليه  طغى  ع�سر  في  وتعي�سين  �سيدًة  كنِت  اإذا 

بمختلف  زاخرة  المادية  وح�سارته  رحب  عالٍم  والتقنّي،  وال�سناعّي 

المظاهر الجديدة، فما هي الخ�سائ�س التي يتحقق فيها معنى القتداء 

ب�سخ�سّية �سبقك عهدها باألف واأربعمائة �سنة؟ هل تتوقعين في القدوة 

التي تتاأ�ّسين بها اأن يكون لها و�سع كو�سعك اأو يمكن اأن تقتفي اأثرها في 

حياتك الحالية؟ وتفتر�سين، على �سبيل المثال، كيف كانت تذهب اإلى 

الجامعة؟ اأو كيف كانت تفكر في الق�سايا العالمية؟ اأو ما �سابه ذلك؟ 

كال، لي�س الأمر كذلك في الأمور المطلوبة ممن يفتر�س القتداء بهم. 

اإّن في �سخ�سية كّل اإن�سان خ�سائ�س اأ�سيلة يجب تحديدها، ثم ينظر 

اإلى القدوة في �سوء تلك الخ�سائ�س والميزات.

مع اإلمام الخامنئي
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القدوة تعامل م�سوؤول 

كيفية  المثال،  �سبيل  على  لنفر�س،   

التعامل مع وقائع الحياة اليومية المحيطة 

متعلقة  الوقائع  هذه  تكون  فقد  باالإن�سان. 

تارة بعهد انت�سار المترو والقطار والطائرة 

النّفاثة والحا�سوب. وقد تكون تارة اأخرى، 

االأ�سياء  هذه  لمثل  وج��ود  ال  بعهد  متعلقة 

فيه. اإال اأن االإن�سان ال بد اأن يواجه وقائع 

واأحداث الحياة اليومية، وباإمكانه التعامل 

دون  من   – متفاوتين  نحوين  على  معها 

يتعامل  اأن  اإما  – فهو  العهدين  بين  فرق 

منها  يقف  اأن  واإّما  م�سوؤواًل،  تعاماًل  معها 

موقفًا  غير مباٍل.

اإلى  ب��دوره  الم�سوؤول  التعامل  ويتفرع 

وباأية  روحية  فباأي  واأق�سام،  اأن���واع  ع��ّدة 

نظرة م�ستقبلية يكون التعامل؟

تلك  ع��ن  يبحث  اأن  ي��ج��ب  االإن�����س��ان 

ال���خ���ط���وط ال��ع��ري�����س��ة واالأ�����س����ا�����س في 

ال�سخ�سية التي يتخذها قدوة له، من اأجل 

اتباعها وال�سير على خطاها.

ح�سار �سعب اآل اأبي طالب 

كانت   O ال���زه���راء  اأن  الح��ظ��وا 

عمرها  من  ال�سابعة  في  اأو  ال�ساد�سة  في 

تاريخ  في  االأخ��ب��ار  وال��ت��ردد الختالف   –

�سعب  ح�����س��ار  وق���ع  حينما   – والدت���ه���ا 

اأب��ي ط��ال��ب. وق��د م��ّرت ف��ي ال�سعب على 

�سدر  تاريخ  من  ع�سيبة  فترة  الم�سلمين 

 P ال��ر���س��ول  اأع��ل��ن  فبعدما  االإ���س��الم. 

دعوته في مكة بداأ اأهالي مكة ي�ستجيبون 

اأما  والعبيد.  منهم  ال�سباب  وخا�سة  له 

اأكابر الطواغيت من اأمثال اأبي لهب واأبي 

�سوى  اأمامهم  �سبيل  ال  اأنهم  ف��راأوا  جهل 

مكة.  من  واأ�سحابه   Pالر�سول اإخ��راج 

العوائل،  ع�سرات  بلغ  قد  عددهم  وك��ان 

وفيهم الر�سول واأهل بيته واأبو طالب الذي 

كان من اأكابر قري�س ووجوهها.

– وال�سعب هو  كان الأبي طالب �سعب 

– على مقربة من مّكة  ال�سّق بين جبلين 

على  ع��زم��وا  ط��ال��ب.  اأب���ي  ب�سعب  ُي�سّمى 

اإل��ي��ه م��ع م��ا يت�سم ب��ه ج��و تلك  ال��ذه��اب 

وبرد  النهار  في  �سديد  حّر  من  المنطقة 

كانت  الظروف  اأّن  اأي  الليل.  في  قار�س 

اإلنسان يجب أن يبحث عن 
تلك اخلطوط األساس يف 

الشخصية التي يتخذها 
قدوة له، من أجل اتباعها
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مع اإلمام الخامنئي
ثالث  مكثوا  ذل��ك  وم��ع  ُت��ط��اق،  ال  �سعبة 

وتحملوا  القاحل  ال�سعب  ذلك  في  �سنين 

ال���ج���وع وت��ج��رع��وا ال�����س��دائ��د وال��م��ح��ن. 

الع�سيرة  الفترات  من  الفترة  تلك  وكانت 

ال��ت��ي م���ّرت ف��ي ح��ي��اة ال��ر���س��ول ال���ذي لم 

قيادة  ف��ي  حينذاك  م�سوؤوليته  تنح�سر 

كان  بل  �سوؤونها،  واإدارة  المجموعة  تلك 

اأمام  موقفه  عن  الدفاع  اأي�سًا  عليه  يجب 

المحنة.  تلك  في  وقعوا  الذين  اأ�سحابه 

حول  الملتّفة  الجماعة  اأّن  المعلوم  فمن 

القيادة، تبدي ارتياحها ور�ساها في حال 

اأو  للبالء  يتعّر�سون  ولكن حينما  الرخاء، 

اإلى  يت�سّرب  ال�سك  يبداأ  محنة  في  يقعون 

القيادة  على  الم�سوؤولية  ويلقون  نفو�سهم 

فيما و�سلوا اإليه من بالء.

اأم اأبيها

االإي��م��ان  اأ���س��ح��اب  اأن  الطبيعي  م��ن 

الرا�سخ ي�سمدون وي�سبرون في مثل هذه 

ت�سب  ال�سغوط  جميع  اأّن  اإال  ال��ظ��روف. 

الر�سول.  كاهل  على  المطاف  نهاية  في 

وال�سغوط  الع�سيبة   الظروف  تلك  وفي 

يواجهها  ك��ان  ال��ت��ي  ال�����س��دي��دة  النف�سّية 

من  كل  واحد  اأ�سبوع  في  توفي  اهلل  ر�سول 

له،  واأمل  عون  اأكبر  كان  الذي  اأبي طالب 

�سند  خير  كانت  التي  الكبرى  وخديجة 

الحوادث  هذه  فكانت  له،  ونف�سي  روح��ي 

وب��ق��ي   Pالر�سول ق��ل��ب  ع��ل��ى  م���ري���رة 

الر�سول على اأثرها وحيدًا فريدًا.

ال اأدري اإن كان فيكم َمن ت�سدى لرئا�سة 

في  الم�سوؤولية.  معنى  وع��رف  عمل  فريق 

مثل تلك الظروف ُيغلب االإن�سان على اأمره. 

 Oالزهراء فاطمة  دور  الحظوا  ولكن 

في مثل تلك الظروف، وموقفها االإيجابي. 

واإذا نظر المرء اإلى �سفحات التاريخ يجد 

لم  ولكن  ثناياه  بين  متناثرة  الموارد  هذه 

تفرد بباب، لالأ�سف.

كانت فاطمة في تلك الظروف بمثابة 

بالن�سبة  والممّر�سة  والم�ست�سار  االأم 

للر�سول. ومن هنا اأطلق عليها »اأم اأبيها«. 

فة تتعّلق بتلك الفترة التي تكون  وهذه ال�سّ

�سنوات  �سبع  اأو  �ست  عمرها  �سبّية  فيها 

الفتاة  اأن  الطبيعي  ومن  النحو.  على هذا 

تنمو  ال��ح��اّرة  العربية  االأج���واء  تلك   ف��ي 

نمو  يعادل  بما  وج�سمًا  روحًا  اأ�سرع  ب�سكل 

في  ع�سرة  الثانية  اأو  العا�سرة  تبلغ  فتاة 

الدرجة  هذه  على  فتكون  الحا�سر،  وقتنا 

من ال�سعور بالم�سوؤولية. 16



تكون  اأن  الفتاة  ه��ذه  لمثل  يمكن  اأال 

�سعور مبكر  لديهن  لي�سبح  للفتيات  قدوة 

بهن،  المحيطة  الق�سايا  اإزاء  بالم�سوؤولية 

ويتفاعلن معها بن�ساط؟ كان وجه فاطمة 

وهي  قواها  وتن�سط  اأبيها  بوجه  ين�سرح 

الهّم  والحنان غبار  العطف  بمنديل  تزيل 

الخم�سين  تجاوز حينذاك  وقد   والحزن، 

اأن تزيله بيدها.  ال�سريف، قبل  من عمره 

ق��دوة  ت��ك��ون  اأن  ال��ف��ت��اة  ل��ه��ذه  يمكن  اأال 

لل�سابات؟ هذه ق�سية بالغة االأهمية طبعًا.

الزهراءO في حياتها الزوجية 

حياتها  ف��ي  االآخ����ر  ال��م��ث��ال  يتج�ّسد 

اأن  النا�س  بع�س  يت�سور  فقد  الزوجية؛ 

تعني   – ل��ل��م��راأة  بالن�سبة   – ال��زوج��ي��ة 

الطعام،  واإعداد  المنزل  ب�سوؤون  االهتمام 

وع��ن��دم��ا ي��اأت��ي ال����زوج م��ن ال��ع��م��ل تقدم 

ك��ان يفعله  ال��و���س��ادة، على غ���رار م��ا  ل��ه 

القدماء. لكن الزوجية لي�ست بهذا المعنى 

فقط. انظروا كيف كانت الحياة الزوجية 

.Oلفاطمة الزهراء

ع��ل��ى م���دى ال�����س��ن��وات ال��ع�����س��رة التي 

عا�ست  المدينة  في   Pالر�سول ق�ساها 

حياة  الموؤمنين  اأمير  مع   Oالزهراء

زوج���ي���ة ف���ت���رة، وق��ع��ت خ��الل��ه��ا م��ع��ارك 

حوالي  بلغت  وك��ب��ي��رة،  �سغيرة  م��ت��ع��ددة 

بيت  في   Oكانت لقد  معركة.  �ستين 

زوج ي�سارك في المعارك با�ستمرار – الأّن 

نتائجها تتوقف على م�ساركته فيها ولواله 

اأّن  اإل��ى  اإ�سافة   – الن�سر  لها  كتب  لما 

حياتها المعي�سية لم تكن على ما يرام من 

تتعدى ما �سمعناه  الغنى، وال  اأو  الرفاهية 

َعاَم  عنها في قوله تعالى: {َوُيْطِعُموَن الطَّ

اإِنََّما  َواأَ�ِسيًرا *  َعلَى ُحبِِّه ِم�ْسِكيًنا َوَيِتيًما 

ِ} )االإن�سان: 8 – 9(  ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَّ

وعوز  فقر  حياة  تعي�س  كانت  اأنها  بمعنى 

على الرغم من كونها ابنة الر�سول وزعيم 

قدر  على  كانت  اأنها  يعني  وذل��ك  االأّم���ة، 

كبير من ال�سعور بالم�سوؤولية.

لم  ال��زه��راء(  )بنت   Oزينب

تكن اإمامًا 

ه��ذه  و���س��ع��ي��ة  ت�ستلزم  ك��م  الح��ظ��وا 

ال���م���راأة م���ن ���س��الب��ة ح��ت��ى ت��ف��ي�����س بها 

ع��ل��ى ال����زوج ل��ي��ك��ون م��ت��ف��ّرغ��ًا م��ن هموم 

ال�سكينة  فيه  ولتبعث  الحياة،  وم�ساعب 

التربية  تلك  االأوالد  وترّبي  والطماأنينة، 

والح�سين  الح�سن  اإن  قيل  ف��اإذا  العالية. 

فزينب  الع�سمة،  على  ومجبوالن  اإمامان 

لم تكن اإمامًا، ولقد رّبتها فاطمة الزهراء 

O تربية �سالحة خالل تلك ال�سنوات 

الق�سيرة.

اأال يمكن اأن يكون كل هذا مثااًل تحتذي 

تّوًا  اأو من ت�سرفت  اأو رّبة البيت  به الفتاة 

مهّمة  الجوانب  هذه  بيت؟  رّبة  واأ�سبحت 

جدًا.

كان وجه فاطمة ينشرح 
وتنشط قواها وهي تزيل غبار 

الهّم واحلزن عن وجه أبيها 
الذي جتاوز اخلمسني من 

عمره الشريف.
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لقاء الحبيب

عائلة الشهيدين »كاركوب زاده«
قّصة زيارة القائد الخامنئي{

حممد تقي خر�سنده

زالت عن ج�سدي، حين  ال�سفر قد  من  اأيام  ثمانية  اآثار تعب  تكن  لم 

ات�سل مهدي: » تقي، ارجع اإلى قم، لقد اأُ�سيف يوم اإلى الرحلة. غدًا م�ساء 

لدينا برنامج لقاءات«. كنا �سبعة اأ�سخا�س مع الكثير من و�سائل الت�سوير، 

والأغرا�س، فهذه هي الليلة الأخيرة والجميع قد جّهز نف�سه للرجوع اإلى 

تخفف  ومتاعبه  ال�سفر  انتهاء  فكرة  كانت  الزيارات.  انتهاء  فور  طهران 

الزحمة  هذه  و�سط  ال�سيقة.  المقطورة  تلك  في  جلو�سنا  �سعوبة  عنا 

الخانقة ارتفعت الأ�سوات بالمزاح والنكات في طريقنا للو�سول اإلى منزل 

ال�سهيدين من اآل »كاركوب زاده«: خليل وعبد الجليل. 18



�سيٌف قادم

ح��ي��ن و���س��ل��ن��ا اإل����ى ال��م��ن��زل، ك��ان��ت 

وج��وه  على  َب���َدْت  ال��ت��ي  االأول���ى  ال�سدمة 

عليه  يرقد  الغرفة،  داخل  �سرير  الجميع: 

ب�سكتة  اأ�سيب  قد  ال��ذي  ال�سهيدين  وال��د 

دماغية منذ �سنة ودخل فيما ي�سبه الكوما.

حافلة  الفقير  البيت  ج���دران  ك��ان��ت 

ب�سور الجبهة والحرب كان منزلهم -كما 

للتعبئة  مركزًا  ي�سبه  ال�سباب-  اأحد  عّبر 

اأكثر من كونه بيتًا.

اأن  فقط  االآن  االأ���س��رة  اأف���راد  خ��ب��ر 
ُ
اأ

�سيفهم القادم هو »االإمام القائد«.طلبت 

�سقيق  با�ستثناء  اأح��دًا  يخبروا  اأال  منهم 

ال�سهيدين، اإذ طلبنا نحن منهم االت�سال 

به كي ياأتي اإلى المنزل حااًل والحّجة هي 

اأّن المحافظ جاء لزيارتهم.

المنزل.  ُدقَّ جر�س  دقائق،  بعد عدة   

عرفنا  الباب.  خلف  عجوٌز  ام���راأٌة  كانت 

اأي�سًا،  �سهيد  اأم  واأنها  العائلة  جارة  اأنها 

تاأتي كل م�ساء لتوؤن�س اأم ال�سهيدين !! 

ب�سرعة،  الجارة  واأُدخلت  الباب  ُفتح 

االآتين  ال�سيوف  ع��دد  من  متعجبة  وه��ي 

عن  اأكثر  اأ�ستعلم  اأن  حاولُت  الليلة.   هذه 

اأحوال اأهل المنزل واأخبارهم، قبل و�سول 

القائد. اإنهم من مدينة »�سو�ستر«، وكانوا 

يقيمون في »عبادان« حين بداأت الحرب. 

لهجتهم العربية قوية. كانت الوالدة تكرر 

ذك��ري��ات ح�����س��ار »ع���ب���ادان« ح��ي��ث بقوا 

محا�سرين لمدة وحين قرروا اأن يخرجوا 

من المدينة، لم تتمكن ابنتهم التي كانت 

من  االبتدائي،  الثاني  ال�سف  في  حينها 

الم�سي ل�سدة خوفها.

لعله يظهر مع �ساحب الزمان| 

خم�سة  ثمانية،  االأ���س��رة  اأف���راد  ك��ان 

اثنان من  �سبيان وثالث  بنات. ا�ست�سهد 

»من�سور«،  الثالث  اآث��ار  وفقدت  ال�سباب، 

من  كل  االآن،  »حتى  تقول:  االأخ��ت  ولكن 

راأى )من�سورًا( في المنام كان يراه حيًا، 

اأع��ود  �سوف  ي��ق��ول:  وك��ان  �سهيدًا  ولي�س 

لعله  �سيعود.  متى  نعلم  ال  نحن  اإل��ي��ك��م. 

يظهر مع اإمام الزمان|«.

كذلك االأخوان اللذان ما زاال على قيد 

الحياة، من جرحى الحرب. اأحدهما جرح 

اأمه: »اإن االإمام الر�سا  19اأربع مرات. تقول 
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لقاء الحبيب

ثماني  بقي  وقد  مرتين.  �سفاه  قد   Q

بال�سلل  واأ�سيب  العراق  اأ�سيرًا في  �سنوات 

االأخ  هذا  فيها«.  ع�سب  قطع  ب�سبب  بيده 

في  وه��و  بالزيارة  اأُخ��ب��ر  ال��ذي  نف�سه  هو 

طريقه اإلينا.

االأم:  تقول  اأي�سًا.  جريح  االآخ��ر  االأخ 

ال  الجرحى  �سرير  على  يرقد  لم  من  »كل 

يمكن اعتباره اإن�سانًا حقيقيًا«. هي وزوجها 

اأي�سًا من الجرحى. كانت االأم قد اأ�سيبت 

بالغازات الكيميائية في الحرب، وجرحت 

مرة اأخرى في مجزرة الجمعة الدامية في 

مكة المكرمة عام 88.

لقد جاء ال�سيد

و�سول  اإل��ى  ت�سير  الال�سلكي  اأ�سوات 

يبَق  لم  اأط��ل،  حين  و   . القائد ال�سيد 

اأثر لذلك ال�سبر والمزاح الذي كان عند 

�سل  »اللهم  بالبكاء...  فاأجه�ست  االأم... 

يا  ل��ي  ا�سمح  محمد...  واآل  محمد  على 

�سيدي اأن اأدور حولك )وهو ا�سطالح يدل 

على محاولة حماية ال�سخ�س من الح�سد 

واآل��ه  محمد  على  بال�سالة  يبّخره  وكاأنه 

القائد  �ساهد  عندما  حوله(.  ي��دور  وه��و 

الوعي  عن  غائب  هو  »هل  �ساأل:  ال�سرير، 

بما  ي�سعر  »اإن��ه  االأم:  اأجابت  ���س��اٍح؟«  اأم 

حوله ولكن حوا�سه ال تعمل«. ي�سلم القائد 

»اإن  يقول:  ثم  مرتفع  ب�سوت  م��رات  عدة 

�ساء اهلل يحفظكم ويديمكم، اآجركم اهلل، 

 .»P الر�سول  مع  �سهيديكم  اهلل  ح�سر 

لقد  ح��اج،  ي��ا  »ق��م  لزوجها:  االأم  وت��ق��ول 

جاء ال�سيد«. ثم تلتفت نحو القائد وتقول: 

»اأهاًل و�سهاًل في بيت ال�سهداء«.

�سيدي،  »يا  بالبكاء  الجارة  اأجه�ست 

ال�سوكي،  نخاعه  فقطع  ابني  اأ�سيب  لقد 

وبعد اأربع �سنوات ارتفع �سهيدًا. فانهمرت 

دموع الحا�سرين«.

إن شاء اهلل يحفظكم 
ويدميكم، آجركم اهلل، 
حشر اهلل شهيديكم 
P مع الرسول
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ويهمُّ  الكر�سي  على  ال��ق��ائ��د  يجل�س 

ب��ال�����س��وؤال ع���ن اأح���وال���ه���م ول��ك��ن وال���دة 

ال�سهيدين ت�سارع بالعتاب: »يا �سيد! حزني 

�ساءت  لقد  واهلل  يو�سف.  ال  وهّمي  كبير 

حالتي كثيرًا«. ي�ساأل القائد: »لماذا؟«.

�سباح  ات�سلت  »لقد  الحاجة:  فتكمل 

اهلل  فلينزل  لهم   وقلت  بمكتبكم  االأم�س 

غ�سبه على م�سوؤول البرامج الذي حرمني 

الجميع،  في�سحك  ال�����س��ي��د«.  روؤي����ة  م��ن 

وي�سحك القائد لكالمها. 

و�سعي  ه��ذا؟  اأ�ستحق  اأال  لهم،  »قلت 

ول��م  ب��ال��ذه��اب،  ل��ي  ي�سمح  ال  ال�����س��ح��ي 

ال��ت��ل��ف��از«.  ع��ل��ى  وال  �سنة  م��ن��ذ  اأ���س��اه��ده 

وت�سيف اأن مر�سها ا�ستد كثيرًا، حاليًا.

قد  ك��ان��ت  ال��ق��ائ��د،  ي�����س��ل  اأن  ق��ب��ل 

الما�سي كتبت  االأ�سبوع  اأنها في  اأخبرتني 

ر�سالة للقائد.

�سيدتي... اأر�سلي عزيزك اإلى بيتنا 

اإنه قراأ الر�سالة التي كان  قال القائد 

فيها اأبيات من ال�سعر. ثم اأكمل: »لم يكن 

من المقرر اأن اأبقى هنا في قّم هذه الليلة. 

لقد بقيت فقط الأجلكم. لقد زرنا منزلي 

�سهيدين اآخرين اأي�سًا. لكنني بقيت فقط 

من اأجلكم، كي اأتمكن من روؤيتكم«.

وورقتها  ال�سحية،  بحالتها  االأم  تلك 

يومًا  ال��ق��ائ��د  زي���ارة  اأط��ال��ت  ال�سغيرة، 

اإ�سافيًا:

اأغلى اأمنية عندي اأن تزورني

وتاأتي للقائي وعيادة زوجي العليل

فرا�س  على  راق���د  وه��و  م�ست  �سنة 

المر�س

قلبي  ع��ل��ى  ت��ط��ّل  اأن  م��ن��ك  اأ���س��ت��ح��ق 

الحزين 

لل�سيدة  ق��ل��ت  »ل��ق��د  ال��ح��اج��ة:  ت��ت��اب��ع 

العزيزة،  �سيدتنا  يا   :O المع�سومة 

لقد قلت للسيدة
املعصومةO:  »يا سيدتنا 

العزيزة، أقسمُت عليِك أن 
ترسلي السيد«.
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لقاء الحبيب

اأق�سمُت  بيتنا.  اإل��ى  عزيزك  اأر�سلي  اأن��ت 

القائد:  فيقول  ال�سيد«.  تر�سلي  اأن  عليِك 

الفر�سة  وت�سنح  اأر�سلونا«.  من  هم  »اإنهم 

لي�ساأل القائد عن اأوالدها، فيما جارتها اأم 

ال�سهيد تتنف�س ب�سعوبة من �سدة البكاء، 

فتقول لها اأم ال�سهيدين: »ال تهلكي نف�سك 

بال�سيد«.  لقائك  فر�سة  ا�ستغّلي  بل  االآن، 

الجميع  ينفجر  البكاء  و�سط  اأخ��رى  مرة 

بال�سحك لكالمها.

االأكبر  »االب��ن  اأوالده���ا:  عن  تتحدث 

 � اأول �سنة للحرب  البكالوريا في  نجح في 

حزيران 1981م وا�ست�سهد. الثاني كان في 

ال�سنة.  تلك  في  كذلك  وا�ست�سهد  الثانوية 

اأرب��ع  اأ�سيب  ال��ذي  اأخيه  مع  اأ�سر  الثالث 

مرات« يدعو القائد لتلك االأ�سرة: »اإن �ساء 

اهلل يفرح قلوبكم وينير اأب�ساركم باأخبار 

�سارة. باأحداث جيدة واأجر عظيم«.

الحمد هلل ن�ستطيع اأن ندعو اهلل 

له،  وال�سكر  هلل  »الحمد  االأم:  تتابع 

ن�ستطيع  الأننا  الَجنان،  ثابتو  دائمًا  نحن 

اأن ندعو اهلل فهو �سبحانه لم يعقد ل�ساننا 

عن الدعاء. اإذا اأ�ساء اأحٌد العمل ندعو له 

جيد.  بعمل  اأبدله  اللهم  ونقول:  بالخير 

اللهم  له:  بعمله ندعو  اأحدهم  واإذا ق�سر 

قه لعمل اأف�سل«. وفِّ

كانت االأم تتابع تف�سيل اأدعيتها حين 

و�سل ابنها وزوجته وولداهما. ولم يكونوا 

قد علموا من هو ال�سيف الخا�س.

حين و�سلوا اإلى باب الغرفة �سّمرتهم 

اأر�ساً  الرجل  وقع  اأماكنهم.  في  الده�سة 

الزوجة  و�سع  يكن  لم  باكيًا.  ي�سهق  وهو 

واالأوالد اأف�سل. 

واأكمل القائد كالم االأم: »اإن �ساء اهلل 

ي�ستجيب اأدعيتكم، ويفرح قلبكم، وي�سملنا 

النورانية  االأ���س��رة  ه��ذه  بفيو�سات  اأي�سًا 

تقوم  اأن  االأم  م��ن  يطلب  ث��م  وبركاتها«. 

بتعريف الحا�سرين. 

تعريف  اإل��ى  ال�سهيدين  اأخ��ت  ب��ادرت 

تعرفه  اأن  ن�سيت  ولكنها  الحا�سرين  كل 

على نف�سها. ي�ساألها القائد: »هل اأنت ابنة 

هذه العائلة؟« تجيب االأم باالإيجاب وتعيد 

اأع�سابها  ت���زال  »م��ا  ع��ب��ادان:  ذك��ري��ات 

�سنة.  اأرب��ع��ون  عمرها  االآن،  حتى  متعبة 

وهي الع�سا التي نتوكاأ عليها، اأنا واأبوها.  22



اهلل  �سكر  تتابع  ال�سهيدين  اأم  كانت 

وحمده طيلة الوقت. ثم قالت: »اأ�سكر اهلل 

اأنكم موجودون، الطيبون موجودون،  على 

���س��اع��ف اهلل ال��ط��ي��ب��ي��ن، واأ���س��ل��ح ح��ال 

باإ�سالح  يرغبوا  لم  واإن  اأي�سًا.  ال�سيئين 

ت�ستريح  كي   ... اهلل  لياأخذهم  اأنف�سهم 

البالد منهم«. وي�سحك الجميع مجددًا.

تركه من�سبه يعني الكثير 

تطلب والدة ال�سهيدين االإذن للمعاتبة 

فتقول: »�سيدي! اإن المنطقة هنا ت�سكو من 

نق�س في و�سائل النقل العامة، ال�سكان في 

نا يعانون«. لقد جاء المحافظ ال�سابق  حيِّ

اإلى هنا، قلت له اإن لم توفروا النقل العام 

 ،Oالمع�سومة لل�سيدة  ف�ساأ�سكوك 

بريئة   Oالمع�سومة ال�سيدة  ولكن 

�سيئًا.  ل��ه  تفعل  ل��م  اأن��ه��ا  ل��درج��ة  وطيبة 

الجديد  المحافظ  وكتب  الجميع  �سحك 

دون اأن يقول القائد �سيئًا. اأجابها القائد: 

من  وخروجه  من�سبه  تركه  فمجرد  »كال 

قم فهذا يعني الكثير«. 

اأرواحنا فداك

يقدم القائد م�سحفًا وليرة ذهبية الأم 

ال�سهداء ولجارتها اأم ال�سهيد. ثم ي�ستاأذن 

فاأنا بحاجة  للرحيل. »ادعي لي،  االأم  من 

ال�سرير  نحو  م��ج��ددًا  يتقدم  ل��دع��ائ��ك«. 

اإلى  كوفيته  يقدم  ال�سهيدين.  والد  ويقّبل 

التعبئة  مركز  م��ن  ح�سر  ال��ذي  الحفيد 

كي  الكوفية  وطلب  التعبئة  بدلة  مرتديًا 

يكتمل زّيه التعبوي. 

وودع الجميع و�سط الدموع والم�ساعر 

بهذا  قم  زي��ارة  اختتمت  وهكذا  الجيا�سة 

الوداع. 

اأم  �سكرتنا  بالخروج  نهّم  كنا  حين 

ال�سهيد وقالت: »في ال�سابق كنا نقول: اإما 

الموت واإما الخميني. واالآن نقول: »طالما 

نحن اأحياء... اأرواحنا فداء للقائد«.  

 تقول األم: »كل من مل يرقد 
على سرير اجلرحى ال ميكن 

اعتباره إنسانًا حقيقيًا.

23

م
 2

01
3 

ن
سا

�
ي
ن
/

 2
59

د 
د

ع
ل
ا



قبل أن 
ُتَحاَسبوا
ال�سهيد مرت�سى مطهري}

اأن  اأنف�سكم من قبل  Q: »زنوا  الموؤمنين علي  اأمير  قال 

توزنوا وحا�سبوها من قبل اأن ُتحا�سبوا«)1(.

والفوائد  بالمعاني  تزخر  ق�سرها  على  الو�سّية  هذه  اإّن 

ب�سرورة  اأب��دًا  ي�سّك  ل  ر  متح�سّ اإن�سان  اأّي  اأن  ذلك  الكبيرة، 

اإلى  يحتاج  الح�سان  اأو  ال�سجرة  اأو  ال��وردة  اأن  فكما  التربية، 

التربية، كذلك الإن�سان. وهذه الم�ساألة ل تحتاج اإلى تو�سيح، 

المجتمعات  ن�ساهد  ول��ذا  ذل��ك؛  ي��درك  تخّلفًا  النا�س  واأكثر 

وقد  الما�سية.  تربية  على  اأو  الزراعة  على  تعي�س  البدائّية 

يخطئ اأولئك في اأ�سلوب التربية �سواء في النبات اأم الحيوان 

ولكنهم يعتقدون ب�سرورة التربّية في هذا الم�سمار.

التربية طريق الكمال

ر  المتح�سّ االإن�����س��ان  بين  كبير  ف��رق 

باأّن  يعتقد  االأخير  كان  ف��اإذا  والمتخّلف، 

يحتاج  نباتًا حتى  اأو  لي�س حيوانًا  االإن�سان 

رف�سًا  يرف�س  القبيلة  فرئي�س  تربية،  اإلى 

حكمة األمير

التربية،  اإلى  بحاجة  ابنه  يكون  اأن  قاطعًا 

ل�سخ�سه  موجهة  اإه��ان��ة  ذل��ك  يعتبر  ب��ل 

قبيلته،  اأف��راد  اأن  يت�سور  قد  نعم  والبنه. 

وب�سبب تعاي�سهم مع الحيوانات، يحتاجون 

ال��ذي هو في نظره  ابنه،  اأم��ا  تربية،  اإل��ى  24



لي�س معدنًا اأو حجرًا حتى ي�ستجيب الإرادة 

اأنه لي�س نباتًا ينمو لدى كل  ال�سائغ، كما 

اأن  له  ي��راد  ما  فيلّقن  ببغاًء  ولي�س  اأح��د، 

يقول؛ اإّنه كائن يتمّتع بالحرية واال�ستقالل 

ل�سّتى  الخ�سوع  ترف�س  قد  التي  واالإرادة 

اإجبار  الم�ستحيل  اإذ من  الموؤثرات،  اأنواع 

االإن�سان على عمل ما، وال بد اأن يح�سل في 

النهاية نوع من الّتفكير ثّم �سدور القرار.

ي�سبقه  واأن  ب��د  ال  االإن�����س��ان  عمل  اإّن 

فكر واإرادة. ومن ال يفكر لنف�سه ال ينفعه 

ال  بنف�سه  يقرر  ال  وم��ن  االآخ��ري��ن.  تفكير 

اأن يقرر في �ساأنه االآخ��رون؛ ولقد  يجديه 

قال االأئمة العظماء Q: »من لم يجعل 

في قلبه واعظًا من نف�سه ال تنفعه مواعظ 

اأن  قبل  اأنف�سكم  »حا�سبوا  اأو  الواعظين« 

تحا�سبوا وزنوها قبل اأن توزنوا«.

إن عمل اإلنسان ال بد وأن 
يسبقه فكر وإرادة،

 ومن ال يفكر لنفسه ال ينفعه 
تفكري اآلخرين

اإلى  يحتاج  فال  الكلمة،  معنى  بكل  اإن�سان 

التربية اأو االأدب على االإطالق.

اأب��دًا  يفكر  ال  المتح�سر  االإن�سان  اإّن 

فهو  العك�س،  على  ب��ل  النحو،  ه��ذا  على 

يعتقد اأن ابنه - باعتباره اإن�سانًا - يحتاج 

ال��وردة  اأك��ث��ر م��ن  اإل��ى التربية وال��رع��اي��ة 

وال�سجرة اأو الحمامة والح�سان.

ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال���ن���ب���ات���ات  اأن  ف��ك��م��ا 

كمااًل  اأكثر  هي  بالحياة  تنب�س  موجودات 

التربية  اإل��ى  تحتاج  فاإنها  الجمادات  من 

والأّن  المن�سود،  الكمال  اإل��ى  بها  للو�سول 

فهي  النباتات  من  كمااًل  اأرقى  الحيوانات 

بالن�سبة  وهكذا  اأكثر،  التربية  اإلى  تحتاج 

كمااًل  واأ�سمى  اأرق��ى  كائن  اإن��ه  لالإن�سان. 

من الحيوان، بل اإن وجوده العظيم بحاجة 

ما�ّسٍة اإلى التربية واالأخالق واالأدب.

الإن�سان  حٌر يفّكر ويريد

ال��وج��ود  م��ن  اأخ���رى  االإن�����س��ان مرتبة 

ت��ف��وق ع��ال��م ال��ن��ب��ات وع��ال��م ال��ح��ي��وان. 

االإن�سان وبالرغم من احتوائه على جوانب 

النبات وخ�سائ�س الحيوان يمتاز بالعقل 

قاطعًا  رف�سًا  يرف�سان  وهما  واالإرادة، 

اإن��ه  الخارجية.  العوامل  اإل��ى  االن�سياع 
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حكمة األمير

ال�ستجواب الإلهي

فاالإن�سان يختلف عن �سائر المخلوقات 

ال��ع��وام��ل  اإن  اإذ  ال��ت��رب��ي��ة،  م�����س��األ��ة  ف��ي 

الخارجية وحدها ال تكفي. يجب اأن يكون 

اأي  اإن�سان واعظ من نف�سه،  في داخل كل 

تن�ساأ في داخل النف�س �سخ�سّيتان: االأولى 

تاأمر والثانية تطيع، االأولى تلوم واالأخرى 

واالأخرى  تحا�سب  االأول��ى  المالمة،  تتقبل 

تتقبل الح�ساب.

هذا  اإل��ى  الكريم  ال��ق��راآن  اأ���س��ار  لقد 

اَم���ِة}  ال���لَّ���وَّ ��ْف�����ِس  {ِب��ال��نَّ ب��ق��ول��ه:  المعنى 

على  االإن�سان  تلوم  التي  اأي   )2 )القيامة: 

والعتاب.  له  التقريع  دائمة  فهي  اأخطائه 

اأبدًا  الحقيقة  اإنكار هذه  يفكر في  اأحد  ال 

ا قد  وال اأحد لم ي�سعر بها، ذلك اأن كالًّ منَّ

اأم كبيرًا، وال   ما �سغيرًا كان 
ً
ارتكب خطاأ

يوجد اأحد لم يتعر�س اإلى هذا اال�ستجواب 

االإلهي.

مثل  لهم  حدث  قد  الجميع  ف��اإن  اإذًا، 

ذلك بحيث تت�سكل محكمة داخل نفو�سهم 

يقف فيها االإن�سان مّتهمًا ملومًا مدحورًا.

ت�سوية ح�ساب

خ�سو�سيات  م��ن  الثنائية  ه��ذه  اإن 

ثنائية  لي�ست  الحقيقة  في  وهي  االإن�سان. 

اأو  روحين  على  ينطوي  ال  االإن�سان  اإن  اأي 

نف�سين اإحداهما تحكم واالأخرى محكومة، 

ب���ل ه��ن��اك ت��رك��ي��ب ع��ج��ي��ب ي��ت��اأّل��ف من 

مجموعة غرائز وميول ينطوي عليها هذا 

المخلوق العجيب الذي ُيدعى »االإن�سان«.

اإنجاز  في  الّتعاون  �سخ�سان  اأراد  لو 

عمل ما فاإّنهما يتعاهدان على ذلك. وخالل 

مدة التعاون يراقب كل منهما االآخر، فاإذا 

ظهر في نهاية العام وعند ت�سوية الح�ساب 

و�سبط الوارد وال�سادر والربح والخ�سارة 

اأنهما قد نجحا في عملهما، واأن اأحدًا لم 

يرتكب خيانة اأو خطاأ ما، �سّد اأحدهما على 

يد االآخر بحرارة. واإذا ما ح�سل العك�س، 

الحالة  هذه  في  �سيتعّر�س  ر  المق�سّ فاإن 

اإلى �سيل من العتاب والّتقريع والّلوم ومن 

ثم العقاب.

االإن�سان  يعي�سها  الحالة  هذه  مثل  اإن 

على  ينطوي  مخلوقًا  باعتباره  اأعماقه  في 

مجموعة غرائز وميول مختلفة. وفي ظالل 

التعبير-  �سح  -اإذا  الثنائي  الجو  ذل��ك 

حيث  والمراقبة،  التعاهد  من  ن��وع  ين�ساأ 

عام،  كل  نهاية  في  الح�ساب  ت�سوية  تتم 

بل وفي نهاية كل �سهر اأو كل اأ�سبوع اأو كل 

يوم، فاإذا ما ح�سل خطاأ في ال�سلوك برز 

العتاب وبداأ التقريع واللوم.

ونوجز المو�سوع بالتاأكيد على �سرورة 

االإن�ساني.  الوجود  خ��ارج  المرّبين  وج��ود 

ولكن ذلك ال يعد كافيًا للتاأثير في تربيته 

م���ا ل���م ي��وج��د م����ربٍّ وواع�����ظ م���ن نف�س 

االإن�سان.

 نهج البالغة، ج1، �س159، الخطبة90.( 1)

الهوام�س
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 �أّدبه طفاًل

 �لتاأديب: �أ�شاليٌب و�أحكام

 ��شربني... وال تحرمني

 �لتربية: بين �لقيم و�النفعال

 �هجره... وال ُتِطل
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و�سائل معالجة

ال��م��ت��رت��ب��ة على  ل��ل��م��ف��ا���س��د  ودف���ع���ًا 

ذلك،  فقد تعّددت و�سائل المعالجة، ولم 

تنح�سر باأ�سلوب  واحد من اأ�ساليب  الحّل 

ة. ل�سمانة الحقوق العاّمة والخا�سّ

ال�سرعية  من  المعالجة  نجد  فتارة 

خالل المقا�ساة المادّية والتغريم المالي 

كحاالت  �سمان  اأو  الخطاأ،  قتل  كحاالت 

االعتداء على اأمالك النا�س، وغيرها... 

وتارة اأخرى نرى اأنَّ الدين االإ�سالمي 

من  بحّق  �سارمة  تاأديبّية  اأحكامًا  ع  �سرَّ

يخّل باالأمن العام، واأمن المواطنين، فمن 

�سرق –مثاًل-  ُتقطع يده، ومن قتل عمدًا 

ُيقتل بمثل ما قتل.

��اِرَق��ُة  َوال�����سَّ ���اِرُق  {َوال�������سَّ  : ق��ال تعالى 

َف���اْق���َط���ُع���واْ اأَْي���ِدَي���ُه���َم���ا َج�����َزاء ِب��َم��ا َك�����َس��َب��ا 

َح��ِك��ي��ٌم}  َع����ِزي����ٌز   ُ َواللهّ  ِ اللهّ �����َن  مِّ َن����َك����اًل 

)المائدة:38(.

وقال تعالى: {َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َوالأَنَف 

نِّ  ِبال�سِّ ��نَّ  َوال�����سِّ ِب�����الأُُذِن  َوالأُُذَن  ِب��الأَن��ِف 

وقال  ِق�َسا�ٌس})المائدة:45(.  َواْلُجُروَح 

َجَعْلَنا  َفَقْد  َمْظُلوًما  ُقِتَل  تعالى:{َوَمن 

أّدبه طفاًل
ال�سيخ د. حممد حجازي

من خ�سائ�س ال�ّسريعة الإ�سالمّية تعّدد اأحكامها واإحاطتها بكاّفة 

جوانب الحياة الإن�سانّية، الفردّية والجماعّية، �سواء ما كان له �سلة 

بالأحوال ال�سخ�سّية، اأم بمختلف المعامالت ال�سيا�سية والقت�سادية 

المرتبطة  الق�سايا  معالجة  الأح��ك��ام  ه��ذه  اأب��رز  وم��ن  ذل��ك.  وغير 

بالتعّديات والّتجاوزات الال�سرعّية والالاأخالقّية على حرمات النا�س، 

والعتداء على حقوقهم المادّية والمعنوّية.
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ِلَوِليِِّه �ُسْلَطاًنا} ) االإ�سراء: 33( .

حر�س  نالحظ  االأ�سا�س،  ه��ذا  وعلى 

اإلى  الحقوق  اإرجاع  على  المقّد�س  ال�سارع 

و�سامية  �سريفة  غاية  اأجل  من  اأ�سحابها، 

النوع  وحفظ  ال��ع��ام،  النظام  حفظ  وه��ي 

الب�سري.

وهذا اإن دلَّ على �سيء فاإنه يدّل على 

االإن�سان  بحرمة  االإ���س��الم  اهتمام  م��دى 

وعدم جواز التعّدي على حقوقه وممتلكاته 

وحرماته كاّفة. 

العقوبات المالية 

واالأمثلة  النماذج  بع�س  اإلى  جئنا  ولو 

اإل��ى  االع��ت��ب��ار  رّد  كيفية  ف��ي  التف�سيلّية 

لل�سرب غير  يتعّر�سون  الذين  االأ�سخا�س 

االإ�سالمية  االأحكام  اأنَّ  الم�سروع، نالحظ 

حّددت عقوبات مالية تجاه كل فعل عدائي 

على االآخر، �سواء كان �سربًا معتدًا به، اأم 

غير ذلك.

ت��ج��اوز  اأي  م���ن  ال���ع���ام   ف��ال��م��وق��ف 

هو العقوبة  االآخ���ري���ن  ع��ل��ى  اع���ت���داء  اأو 

وبهذه  البدنّية.  اأو  المالية،  المبا�سرة: 

الطريقة تحفظ النفو�س وُت�سان االأعرا�س 

وتحترم االأموال.

الت�سريعات  م��ع  يتفق  عّمن  وبمعزل 

ف��اإنَّ  االأر�سية  الت�سريعات  اأو  االإ�سالمية 

االأن��ظ��م��ة هو  ال��ع��ام ع��ن��د جميع  ال��م��ب��داأ 

اأج��ل  ِم��ْن  العقوبات  نظام  �سّن  ���س��رورة 

عدم تغرير االآخرين بقدرتهم على فعل ما 

ي�ساوؤون.

األحكام اإلسالمية 
حّددت عقوبات جتاه كل فعل 

عدائي على اآلخر
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االإ�سالم  اعتمد  المنطلق،  هذا  ومن 

تاأديبّيًا ا�ستباقّيًا لتح�سين النف�س  منهجًا 

 ، واالع��وج��اج  االن��ح��راف  م��ن  االإن�سانية 

التاأديب المعنوي  وذلك من خالل ت�سريع 

يعّبر  ال  التاأديب  لالأطفال. وهذا  والمادي 

تقويم  عن  يعّبر  ما  اأكثر  عقوبة  فعل  عن 

وخا�سة في الحاالت الملحة وال�سرورية. 

تنظيم تاأديب الأطفال

وف���ي ه���ذا ال��خ�����س��و���س ن��الح��ظ اأنَّ 

االأحاديث ا�ستعملت تعبيرين  لّلتاأديب.

عنه  تحدثت  فقد  الأول:  ال��ت��ع��ب��ي��ر 

االإم��ام  فعن  زمني،  تق�سم  وفق  الروايات 

علي Q اأنه قال: »يرّبى ال�سبي �سبعًا، 

  .
)1(

وُيوؤّدب �سبعًا، وي�ستخدم �سبعًا«

اأب��ي عبد اهلل  رواي��ة معتبرة عن  وفي 

يلعب  »ال��غ��الم  ق��ال:  اأن��ه   Qال�سادق

�سنين،  �سبع  الكتاب  ويتعّلم  �سنين،  �سبع 

 .
)2(

�سنين« �سبع  والحرام  الحالل  ويتعّلم 

التاأديب  من  المق�سود  اأنَّ  الوا�سح  ومن 

االأخالقية،  المبادئ  على   تربيته  هو  هنا 

ينحرف عن  ال  كي  ورعايته  عليه  وال�ّسهر 

الطفل  ت��رك  فبمجرد  اال�ستقامة؛  ج��ادة 

قاباًل  ي�سبح  عناية،  دون  واحد  ليوم  ولو 

ال�سلوكيات  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  ل��الن��ح��راف 

الم�ستقيمة.

كثيرًا  ن�ستفيد  فاإننا  ح��ال،  اأي  وعلى 

ال��ت��رب��وي وه��و ���س��رورة  م��ن ه��ذا النظام 

ف���ي ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��الق��ة م���ع ال��ط��ف��ل، وف��ق 

اإلى  الو�سول  تتطّلب  ال  قد  م�سّددة  رقابة 

التاأديب  باأ�ساليب اأخرى كال�سرب.

اأخرى من  اأنواع  ثّمة  الثاني:  التعبير 

ا�ستثنائية،  حاالت  في  ورد  الذي  الّتاأديب 

ومنها ال�سرب على ال�سالة.

ل كيفية اعتماد  ففي رواية طويلة تف�سّ

ال�سالة  ال��ول��د  لتعليم  التربوي  المنهج 

 Q ال�سادق  االإمام  عن  ورد  واآدابها، 

بع�س االآداب في كيفية تلقين الطفل 

ال�����س��روري��ة  ال��دي��ن��ي��ة  للمفاهيم 

من  ال�سبعّية  ف��ي  المراحل 

ت��ك��ون  اأن  دون  ع��م��ره 

بالمراحل  م�سّرة 

ال���الح���ق���ة. ق���ال 
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�سنين  ث���الث  ال��غ��الم  ب��ل��غ  »اإذا   :Q

اإال اهلل،  اإل��ه  ق��ل: ال  م��رات:  �سبع  له  يقال 

ثم ُيترك حتى يتم له ثالث �سنين و�سبعة 

اأ�سهر وع�سرون يومًا، فيقال له: قل: محمد 

ر�سول اهلل P، �سبع مرات، وُيترك حتى 

يتم له اأربع �سنين ثم يقال له �سبع مرات: 

محمد،  واآل  محمد  على  اهلل  �سّلى  ق��ل: 

له:  يقال  ثم  �سنين،  خم�س  له  يترك  ثم 

واأّيهما �سمالك؟ فاإذا عرف  اأّيهما يمينك 

اإلى القبلة، ويقال له: ا�سجد،  حّول وجَهه 

له �سبع  تّم  فاإذا  له �سبع �سنين،  يتم  حتى 

�سنين، قيل له: اغ�سل وجهك وكفيك، فاإذا 

غ�ّسلهما قيل له: �سّل. ثم يترك حتى يتم 

له ت�سع �سنين، فاإذا تّمت له ُعّلم الو�سوء 

��رب  و���سُ ال�����س��الة  وُع��ّل��م  ��رب عليه،  و���سُ

غفر  وال�سالة  الو�سوء  تعّلم  فاإذا  عليها، 

.)3(
اهلل لوالديه«

ال�سرب  به  ُيق�سد  ال  هنا  وال�سرب 

بع�س  طريقة  على  وال  وال��م��وؤذي،  المبرح 

االأباء حينما ي�ستعملون ال�سرب الأوالدهم 

من باب الت�سّفي والغيظ. اإنما ال�سرب هنا 

التذكير  تاأديبي، ال يتجاوز حّد  هو �سرب 

للولد وتنبيهه على �سرورة القيام بواجباته 

الدينية، وبالتالي ال يلزم منه ترتب كفارة 

ال�سرب عليه.

التي  االأخ��رى  الحاالت  بع�س  وهناك 

قد ي�سمح الم�سّرع االإ�سالمي فيها ب�سرب 

الولد -ال�سبي غير المكّلف- واإلى تعزيره 

قام  حال  في  منها  معّين  بمقدار  و�سربه 

ب�سرقة اأموال النا�س.

االإم��ام  ي�سير  الن�سو�س  بع�س  وف��ي 

الولد  الوالد  »�سرب  اأّن  اإل��ى   Qعلي

، بمعنى اأنه يقّوي ُعوَده، 
)4(

كال�سماد للزرع «

ويجعله ملتفتًا اإلى �سرورة التقّيد بواجباته 

وع���دم االع��ت��داء على ح��ق��وق االآخ��ري��ن. 

وبالتاأكيد يجري معنى ال�سرب هنا مجرى 

وال  محدودًا  يكون  اأن  وهو  ال�سابق  الكالم 

اإلى تحقير الولد، وزرع ُعقد نف�سية  يوؤدي 

في �سخ�سيته، اأو تحطيمها كلّيًا كما يفعل 

بع�س االآباء. 

التاأديب  ف���اإنَّ  ت��ق��ّدم،  م��ا  �سوء  وعلى 

غاية  لي�س  وال��م��ع��ن��وي  ال��م��ادي  بق�سميه 

بذاته، اإنما هو و�سيلة من الو�سائل التربوّية 

وتجنيبه  االنحراف،  من  االإن�سان  لحفظ 

الوقوع في المهالك الكبيرة، التي قد توؤدي 

القاتل.  واأحيانًا  المبرح  العقاب  نيل  اإلى 

ومن يوؤّدب ولده في �سغره، لن يلزم اأحدًا 

لتاأديبه في كبره.

هناك حاالت خاصة 
يسمح املشّرع اإلسالمي 

فيها بضرب الصبي 
غري املكّلف

و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج21، �س474.( 1)

الكافي، الكليني، ج 6، �س47.( 2)

االأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �س475.( 3)

�سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج 20، �س325.( 4)

الهوام�س
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)*(
ال�سيخ �سالح الع�س

من الم�سائل المهّمة وال�سائكة في بحوث التربية م�ساألة »التاأديب« 

حيث  ال�سرعّية،  وحدوده  واأ�سوله  ومراتبه  واأ�سراره  فوائده  ومدى 

فبع�س  مراتبه،  بع�س  ا�ستعمال  في  ومخالفٌة  موافقٌة  اآراٌء  توجد 

اأّن الإ�سالح  المخت�سين مثاًل ل يحّبذ ال�سرب والتهديد مطلقًا، ويرى 

يتّم عن طريق الن�سيحة والتنبيه فقط، وبع�س اآخر يراه اأمرًا واجبًا 

و�سرورّيًا لأجل التربية واإيجاد الر�سد في �سخ�سّية الإن�سان. ولذا ل 

بّد اأن ندّقق في جميع جوانب الم�ساألة من الناحية الإ�سالمّية وعلى 

.R اأ�سا�س تعاليم المع�سومين

التأديب: 
أساليٌب وأحكام
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اأّواًل: معنى الت�أديب

ال���ت����أدي���ب ه���و ن�����وٌع م���ن ال��ت��ح��ري��ك 

ال��ع���ط��ف��ّي م��ن غ��ي��ر م��ح��ّب��ٍة وي��ك��ون مع 

مم�نعة  عن  ن�تٌج  وهو  اأحي�نً�.  الخ�شونة 

ب�أعم�ٍل  القي�م  اأو  عمله  اأداء  من  الفرد 

الطبيعّي  وم��ن  غيره.  اأو  لنف�شه  م�شيئٍة 

للطفل  موؤلٌم  اأمٌر  رب  ال�شّ اأو  الت�أديب  اأّن 

غ�لبً�  �شيترك  لذا  كثيرًا،  منه  يتح�ّش�س 

كّل عمٍل يكون �شببً� في ت�أديبه اأو �شربه، 

ِلْحُه  ق�ل الإم�م علٌيّ Q: »َمْن َلْم ُت�شْ

.
)1(

َلَحْتُه الإه�َنُة« �شْ
َ
الَكراَمُة اأ

التربوّي  النظ�م  ف��ي  الأ���ش��ل  لي�س 

المتع�رف  الت�أديب بمعن�ه   هو 
ّ
الإ�شالمي

فطرة  اإي��ق���ظ  ا�شتطعن�  ف���إذا  الح�لي، 

ا�شتعم�ل  دون  وج��دان��ه  واإح��ي���ء  الطفل 

المطلوب.  هو  فهذا  والت�أديب،  ال�شرب 

الَع�ِقَل  »اإَِنّ   :Q  
ٌّ
ع��ل��ي الإم����م  ق���ل 

اإِل  َتَتِّعُظ  ل  وَالبَهَ�ئَِم  بِ�����لأَدَبِ،  َّعِظُ  يَت

 .
)2(

ْرِب« ِب�ل�شَّ

ونحّرك  الطفل  نوّجه  اأن  علين�  ل��ذا 

الت�شجيع  ب��و���ش��ي��ل��ة  ف��ي��ه  ال��خ��ي��ر  ن����وازع 

الأبوين على الطفل  والمك�ف�أة؛ لأّن ولية 

ق�ل  ورع�يته،  واإر�ش�ده  لأجل هدايته  هي 

الَعَمَل  ْح�َشَن 
َ
اأ »َم��ْن   :Q علٌيّ  الإم���م 

.
)3(

ُة«
َ
َح�ُشَنْت َلُه الُمَك�َف�أ

ث�نيً�: فوائد الت�أديب

هن�ك ح�لٌت ل ن�شتطيع فيه� اإيق�ف 

ع��ن طريق  اإل  الن���ح���راف  ع��ن  ال��ط��ف��ل 

ال��ت���أدي��ب ال��ذي ل��ه ف��وائ��د ك��ث��ي��رٌة، نذكر 

اأهّمه�:

ت���ح���ق���ي���ق ال����ن����ظ����م واالن���������ض����ب����اط: 

ف�إّنه  ب�لنظ�م  يلتزم  ل  عندم�  ف�لطفل 

الم�ش�كل  وي�شّبب  كبيرٍة،  ورط��ٍة  في  يقع 

عر�شًة  حي�ته  وت�شبح  وغ��ي��ره،  لنف�شه 

ل���الن���ح���راف����ت وال�������زلت الأخ���الق���ّي���ة 

والجتم�عّية والنف�شّية.

يوؤّدب  ال�ضلوك: ف�لطفل الذي  تقويم 

ب�شبب خط�أ ارتكبه يجد رابطًة بين العمل 

الأل��م  تحمل  عليه  اأّن  وي���درك  وال��ج��زاء، 

وهذا  خ�طٍئ،  بعمٍل  القي�م  عند  والم�شّقة 

غير  ب�شورٍة  �شلوكه  تقويم  اإل��ى  ي��وؤّدي  م� 

مب��شرٍة.

االآثار الفورّية: فعندم� ي�شّبب الطفل 

يكون  ول  ل��الأخ��ري��ن،  والأذّي����ة  الفو�شى 

اإلى م� يقوم به من اأعم�ٍل �شّيئٍة،  منتبهً� 

يمكن في هذه الح�لة اأن ترجع الأمور اإلى 

الهدوء واإلى ن�ش�به� من خالل ت�أديبه.

بع�س  في  ف�لت�أديب  اليقظة:  اإي��ج��اد 

الإن�����ش���ن  ليقظة  �شببً�  ي��ك��ون  الأح���ي����ن 

فمن  ال�شليمة،  ف��ط��رت��ه  اإل���ى  وال���ع���ودة 

لحظة  ف��ي  ال��ط��ف��ل  ي��ح�����ّس  اأن  ال��م��م��ك��ن 

غير  المرّبي  عمل  اأّن  وال�شرب  الت�أديب 

إذا استطعنا إيقاظ فطرة 
الطفل وإحياء وجدانه دون 
استعمال الضرب والتأديب، 

فهذا هو املطلوب
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ع�دٍل، ولكّنه بعد ذلك يعلم اأّن م� ق�م به 

هو ك�ن �شّيئً� لذلك ا�شتحّق العق�ب.

ث�لًث�: اأ�ضرار الت�أديب

من  وخطيٌر  ح�ّش��ٌس  اأم���ٌر  ال��ت���أدي��ب 

اإلى عدم  ال�شعي  التربوّية ويجب  الن�حية 

ا�شتعم�له في حدود الإمك�ن، ف�لت�أديب له 

اأ�شراٌر كثيرٌة، نذكر اأهّمه�:

1. تحطيم �ضخ�ضّية الطفل: اإذا لم يكن 

ال��ت���أدي��ب م��درو���ش��ً�، وراف��ق��ه العق�ب 

الج�شدّي والنف�شّي من اللوم والإه�نة، 

ف�إنه يدفع الولد نحو النزواء وف�ش�د 

�شخ�شّيته.

ب���االآخ���ري���ن  ال���ط���ف���ل  ث���ق���ة  ان�����ع�����دام   .2

خ�����ض��و���ض��اً االأب�����وي�����ن وال���م���رّب���ي���ن: 

ظ�لمين،  اأف������رادًا  ه����وؤلء  ويح�شب 

ويتوّهم اأّن محّبتهم له ك�ذبٌة.

الذي  ف�لطفل  الطفل:  وج���دان  قتل   .3

يح�ّس  ي���وؤّدب،  ث��ّم  �شيئٍّ  ب���أم��ٍر  يقوم 

تحّمل عقوبة  لأّنه  الذّمة  بريء  نف�شه 

عمله ال�شيّئ.

4. الجنوح نحو التمّرد والميل اإلى التفّلت 

ال��ك��ذب  اإل���ى  فيلج�أ  ال��ق��وان��ي��ن:  م���ن 

والنتق�م من محيطه، وتنمو في نف�شه 

روح الإجرام في بع�س الأحي�ن.

رابعً�: مراتب الت�أديب

اأن  للمرّبي  ينبغي  م��رات��ب  للت�أديب 

اإل��ى  ف��ال ينتقل  ف��ي��ه���،  ال���ت���دّرج  ي��راع��ي 

كّل  ا�شتنف�د  بعد  اإل  الالحقة  المرتبة 

هي  والمراتب  ال�ش�بقة،  المرتبة  و�ش�ئل 

على النحو الت�لي:

1. التنبيه ولفت النظر: فقد ت�شدر عن 
على  وهن�  ف�ح�شٌة،  ن�بيٌة  كلمٌة  الطفل 

ب�أ�شرار  الطفل  ي�شعرا  اأن  الوالدين 

اإل��ى  ن��ظ��ره  واإل��ف���ت  المخ�لفة،  ه��ذه 

قبحه� واإقن�عه ب�لإقالع عنه�.

ال��ع��ق��وب��ة ال��ع��اط��ف��ّي��ة: ف����إذا ل��م ينفع   .2
اأو  الت�أنيب  دور  ي�أتي  واللين  الإق��ن���ع 

المن��شب  ف��م��ن  ال��م��ع��ن��وّي،  ال��ع��ق���ب 

اإظه�ر ال�شتنك�ر بمثل العبو�س واإدارة 

اأو الكالم المتدّرج في �شّدته،  الوجه، 

ق�ل  نزهٍة،  اأخذه في  بعدم  تهديده  اأو 

الك�ظم  الإم����م  اإل��ى  �شكوت  بع�شهم 

ِرْبُه  تَ�شْ »ل  ف��ق���ل:  ل��ي،  اب��ن���ً   Q

.
)4(

َواْهُجْرُه َول ُتِطْل«

ال��ع��ق��وب��ة ال��ج�����ض��دّي��ة: ف����إذا ل��م ينفع   .3
العق�ب المعنوّي، فيجوز ت�أديب الطفل 

ب�شروٍط  ا�شتدعى ذلك،  اإذا  ب�ل�شرب 

ي�شتلزم  ول  ب��رف��ٍق  ي��ك��ون  اأن  م��ن��ه���: 

الحمرار ونحوه واإل وجبت الدية كم� 

�شي�أتي.

خ�م�ضً�: اأ�ضول الت�أديب

�شوابط  مراع�ة  المرّبين  على  يجب 

ال��ت���أدي��ب واأ���ش��ول��ه، ل��ك��ي ي��ك��ون ف���ع��اًل 

وموؤّثرًا، واأهّمه�:

التالي: هل  ال�����ض��وؤال  اأن نطرح  ب��ّد  ال   .1

ف���ل��ذي  ال��ت���أدي��ب؟  ال��ط��ف��ل  ي�شتحّق 

خط�أً  الزج�جّية  الأواني  بع�س  يك�شر 

اهلل  ر�شول  ق���ل  العق�ب.  ي�شتحّق  ل 

َد  P: »َمْن َلَطَم َخَدّ ُم�ْشِلٍم َلْطَمًة َبَدّ

�َشَلَّط  ُث��َمّ  اْلِقَي�َمِة،  َي��ْوَم  ِعَظ�َمُه  اهلل 

َحَتّى  َمْغُلوًل  َوُح�ِشَر  �َر،  الَنّ َعَلْيِه  اهلل 
34
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)5(

يَدْخُلَ الَنّ�رَ«

اأن نخت�ر  بّد  التنا�ضب في العقاب: ل   .2

العمل  يتن��شب مع  الذي  الت�أديب  نوع 

الذي ق�م به.

3. التنوع في التاأديب: لأّن الت�أديب يفقد 

فع�لّيته عندم� يكون على نمٍط واحٍد، 

وم�شرًا  لطفٍل  من��شًب�  ي��ك��ون  وق��د 

ب�آخر.

الغ�ضب:  التاأديب عند  عدم   .4

والمرّبين  الوالدين  على 

اأن ل يعك�شوا اأو�ش�عهم 

التربية،  ف��ي  النف�شّية 

»َنَهى  ال�شدد  هذا  وفي 

َدِب 
َ
ِ P َعِن الأ

ّ َ
َر�ُشوُل اهلل

.
)6(

عِنْدَ الْغَ�شَبِ«

يجب  م����  ���ض���د���ض��ً�: 

مراع�ته قبل الت�أديب

يجب على المرّبين 

مراع�ة الأمور الت�لية 

عند الت�أديب:

على  الط������الع   .1

ال�������ب�������واع�������ث 

التي  وال��ع��وام��ل 

دف�����ع�����ت ب����ل���ط���ف���ل 

لختي�ر ال�شلوك الخ�طئ.

اإذا ك�ن الطفل يعرف قبح  2. معرفة م� 

العمل الذي ق�م به.

في  ال��وال��دي��ن  بين  ال��ت���ّم  الن�شج�م   .3

فيم�  الأدوار  وتوزيع  الطفل،  ت�أديب 

بينهم�.

التأديب يفقد فعالّيته عندما 
يكون على منٍط واحٍد، 

وقد يكون مناسبًا لطفٍل 
ومضّراً بآخر.
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فال  ال��ت���أدي��ب،  بعملّية  الطفل  اإخ��ب���ر   .4

يف�ج�أ به�، مع اإي�ش�ح �شبب الت�أديب.

ال��وق��ت  واخ��ت��ي���ر  ب�لمحّبة  الإع����الم   .5

المن��شب للت�أديب.

عند  اجتن�به  يجب  م�  �ض�بعً�: 

الت�أديب

يجب على المرّبين اجتن�ب الأمور الت�لية 

عند الت�أديب:

1. النتق�م والت�شّفي من الطفل اأو تفريغ 

ُعقد الولّي اأو المرّبي.

والتحقير  وال�شخرية  والتحقير  ال�شتم   .3

والإه�نة.

اأو  للجرح  الموجب  المبرح  ال�شرب   .4

الك�شر اأو الحمرار.

اأو  ال��ب��ي��ت  م��ن  الإخ�����راج  اأو  ال��ط��رد   .5

ال�شّف.

6. الت�أديب الجم�عّي لكّل اأفراد الأ�شرة اأو 

جميع التالمذة في ال�شّف.

7. الحب�س في الأم�كن المخيفة والمرعبة 

خلٍل  ب��روز  ف��ي  �شببً�  تكون  ق��د  التي 

. نف�شيٍّ

ث�منً�: حكم الت�أديب

رع�ية  مع  الت�أديب  على  الإق���دام  اإّن 

لذا  اأمٌر �شعٌب جدًا،  ال�شرعّية  ال�شوابط 

الأمور  اإلى  الت�أديب  عند  اللتف�ت  ينبغي 

الت�لية:

م��ب��ّرٍر  دون  ال��ط��ف��ل  ���ش��رب  ي��ج��وز  ل   .1

الو�ش�ئل  كّل  ا�شتنف�د  وقبل   ، �شرعٍيّ

الأخرى.

2. يجوز ت�أديب الطفل ب��شتخدام و�ش�ئل  36



ك��شتعم�ل  ال�����ش��رب،  غ��ي��ر  اأخ����رى 

الكالم الخ�شن اأو غيره اإذا لم توجب 

�شررًا على الطفل.

اإل  المدار�س  تالمذة  �شرب  يجوز  ل   .3

اإخاللهم  اأو  الآخرين  اإيذائهم  لدى 

بنظ�م المدر�شة اأو ارتك�بهم محّرمً�. 

قبله  م��ن  ال���م����أذون  اأو  ل��ل��ول��ّي  ي��ج��وز   .4

لذلك،  ا�شتحق�قه  مع  الطفل  �شرب 

ب�شرط اأن ل يكون ال�شرب مبرحً� اأو 

ال�شرب  �شّبب  اإذا  كم�  للدية،  موجًب� 

ال�شوداد  اأو  الخ�شرار  اأو  الحمرار 

الولّي  ك�ن  ف�إذا  الجرح،  اأو  الك�شر  اأو 

اأو غيره قد فعل �شيئً� غير م�شروٍع من 

ال�شرب في الم��شي فعليه ال�شتغف�ر، 

م�ش�فً� اإلى وجوب الدّية عليه.

5. يجب دفع الدية اإلى الولد نف�شه، لكن 

لولّيه  ُتدفع  بل  مب��شرًة،  له  ُتدفع  ل 

الذي يجب عليه حفظه� للطفل.

والجّد  الأب  هو  ال�شغير  الطفل  ول��ّي   .6

من طرف الأب واإن عال، وكلٌّ منهم� 

الإذن  ُيعتبر  فال  الولية  في  م�شتقٌلّ 

م���ن الآخ������ر، ول��ي�����س ل��غ��ي��ره��م��� من 

الأق�رب وليٌة عليه.

7. �شئل الإم�م ال�ش�دق Q عن رجٍل 

»اإَِذا  فق�ل:  وجهه،  على  رج��اًل  لطم 

َدَن�ِنيَر،  ُة  �ِشَتّ َفِفيَه�  الَلّْطَمُة  ِت  ا�ْشَوَدّ

َدَن�ِنيَر،  َثالَثُة  َفِفيَه�  ْت  َرّ اْخ�شَ َواإَِذا 

ٌف،  َوِن�شْ ِديَن�ٌر  َفِفيَه�  ْت  اْحَمَرّ َواإَِذا 

والدين�ر   .
)7(

ذَلِكَ« نِ�شْفُ  الْبَدَنِ  وَفِي 

من حيث الوزن ي�ش�وي: 3,6 غرام�ٍت 

الذهب  غرام  ك�ن  ف�إذا  الذهب،  من 

ت��ق��ري��ب��ً�،  دولرًا  خم�شين  ي�����ش���وي 

و   )135$( بين  الدية  قيمة  فتتراوح 

)$1080( وفقً� للت�لي:

اآث�ر ال�ضرب

اال�ضوداداالخ�ضراراالحمرار

ن
د

ب
ل
ى ا

عل
ب 

ر
�ض

ل
ة ا

ي
د

3 دن�نير1,5 دين�ر3/4 دين�ر

10,8غ5,4 غ2,7 غ

$ 135$ 270$ 540

ه
ج

و
ل
ى ا

عل
ب 

ر
�ض

ل
ة ا

ي
د

6 دن�نير3 دن�نير1,5 دين�ر

21,6 غ10,8 غ5,4 غ

$ 270$ 540$ 1080

)*(  مدير الإ�شراف الديني في جمعية التعليم الديني الإ�شالمي.
الهوام�ش

إذا قام الويّل أو غريه بشيٍء 
غري مشروٍع من الضرب يف 

املاضي فعليه االستغفار، 
مضافًا إىل وجوب الدّية عليه.
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اضربني... 
وال تحرمني

م�  �ضربتني  اإذا  �ضي..  اأ�ضهل  »ال�ضرب 

االأط��ف���ل  م��ن  ع��دد  يعبر  هكذا  م���وت«.  رح 

تتعر�ش  عندم�  ت�ضعر  ِبَم  لهم:  �ضوؤالن�  لدى 

لل�ضرب؟

و�ض�ألن�  المدار�ش  اإحدى  ق�ضدن�  عندم� 

عددًا من االأطف�ل في المرحلة االبتدائية 

وكيف  لل�ضرب،  يتعر�ضون  ك�نوا  اإذا  عم� 

يوؤثر هذا االأمر على �ضعورهم، ك�ن الجواب 

مف�جئً� بع�ش ال�ضيء...

فكل ال�ضبية الذين تتراوح اأعم�رهم بين 

ال�ضبع والع�ضر �ضنوات، ق�لوا اإنهم يتعر�ضون 

يت�ضرفون  عندم�  االأه��ل  قبل  من  لل�ضرب 

بطريقة غير الئقة، اأو عندم� »يت�ضيطنون« 

اأخرى  الأ�ضب�ب  اأو  اللبن�ني،  التعبير  بح�ضب 

ك�لر�ضوب في المدر�ضة...

ل�ضرب  يتعر�ش  اأن��ه  اأح��ده��م  يذكر  لم 

الكالمي  التعنيف  ذل��ك  اإل��ى  اأ���ض��ف  مبرح 

والتحقير وم� اإلى هن�لك...

حتقيق: زينب رعد
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ت�أثير العق�ب على بن�ء �ضخ�ضية 

الطفل

العق�ب هو اأن يقوم اأحد م� في موقع 

هو  م��ن  بمح��شبة  ال��ق��رار،  اأو  ال�شلطة 

الّت�شرف.  ي�شيء  عندم�  ل�شلطته  خ��شع 

يعّرف  للعق�ب،  كو�شيلة  ال�شرب  اأّن  اإّل 

ع�لم  واإل��ى  الفو�شى  ع�لم  اإل��ى  الأطف�ل 

الع�شبّية، لأّنه يقول لهم اإّن العنف مقبول 

في ح�لة الغ�شب.

»يتف�وت العق�ب في المجتمع اللبن�ني 

عند  والجتم�عي  الثق�في  الوعي  ح�شب 

الأهل«. تقول الأخ�ش�ئية في علم النف�س 

عال بيط�ر.

لأ�شب�ب  اإم�  لل�شرب  يلج�أون  ف�لأهل 

غير متوازنة اأو ل�شغوط�ت معّينة ي�شعرون 

به� فيكون الولد »ف�شة خلق«.

هن�ك  اأن  تجد  المق�بل،  في  لكن.. 

والمّطلعين  المتعّلمين  الأه���ل��ي  بع�س 

تربية  العلمية في مو�شوع  الأ�ش�ليب  على 

الأولد، ي�شّرون على فكرة »اأريد اأن اأربي 

اأولدي كم� رب�ني اأهلي«. 

بيط�ر،  الأخ�ش�ئية  بح�شب  ف�لطفل، 

والتعنيف،  الق�شوة  اإل��ى  يتعر�س  عندم� 

تقدير  لديه  وي�شبح  بنف�شه،  ثقته  تهتّز 

اأف�ضل ال�ضرب على الحرم�ن 

طفٍل  بين  الأم��ر  هذا  تف�وت  طبعً�، 

بَم  طفل  ك��ل  �ش�ألن�  فعندم�  واآخ����ر،.. 

ق�ل  لل�شرب؟  يتعر�س  عندم�  ي�شعر 

اأحدهم اإنه يبكي، واآخر ق�ل اإنه يغ�شب 

حوله،  م���  ك��ل  بتك�شير  وي��رغ��ب  كثيرًا 

وهن�ك من ق�ل اإنه يغ�شب ويكرر نف�س 

فق�ل  الآخر  بع�شهم  اأم�  دائمً�..  الأمر 

على  تعّود  قد  لأنه  ال�شرب  يتحمل  اإنه 

»الأتلة«!! 

هوؤلء الأطف�ل يعلمون اأن هذا العق�ب 

جيد  غير  �شلوك  اأو  ت�شرف  نتيجة  ه��و 

بدياًل  عليهم  اقترحن�  لذلك  ب��ه،  ق�موا 

عن العق�ب ب�ل�شرب، ف�ش�ألن�هم م�ذا لو 

قرر اأهلكم التخلي عن ال�شرب، وتو�شلوا 

حرم�نكم من اأمور تحبونه�، ك�للعب على 

غير  اأو  التلف�ز  م�ش�هدة  اأو  الكومبيوتر 

ذلك؟

عليه:  اأجمعوا  ال��ذي  ال��ج��واب  فك�ن 

ل!! وبداأت تتوالى التعليق�ت: اأن� اأت�ش�يق 

ة/  اأكثر/ اأن� اأف�شل ال�شرب/ )الأتلة( َمرَّ

ال�شرب اأ�شهل �شي... اإذا �شربتني م� رح 

موت...

من الموؤثر جدًا اأن ترى كيف تنعك�س 

هذه الو�شيلة على اأطف�لن� اليوم... فهذا 

اآلف  ال��ى  ج���ذوره  ت��ع��ود  ال���ذي  التقليد 

ال�شنين، والتقنية الأ�شهل ب�لن�شبة للعديد 

خلق  في  اإل  يجدي  يعد  لم  الأه�لي،  من 

التي  الع�شبية  والح�لت  النف�شية  العقد 

يعي�شه� مجتمعن� اليوم.

ائية النف�ضية عال بيطار االأخ�ضّ
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واأحي�نً� قد ي�شبح م�شروعً�   ، ذاتي متدنٍّ

غير �شوي في المجتمع. ف�لأ�شلوب الق��شي 

ال��ول��د، قد  م��ع  التع�طي  ف��ي  وال��خ���ط��ىء 

يحوله من طفل ذكي اإلى اإن�ش�ن ف��شل في 

الذي  النف�شي  ال�شغط  ب�شبب  الم�شتقبل، 

ي�شكله هذا الأمر على بن�ء �شخ�شيته.

وال�شرب له �شّق�ن، �شق ج�شدي ي�شمل 

الألم وهو يخيف الأطف�ل ويردعهم، و�شق 

لأنه  الأك��ب��ر،  الطفل  على  خ��شة  نف�شي 

لأنه  و�شخ�شيته،  لذاته  احترامه  يم�ّس 

على  ق�درًا ج�شديً�  ي�شبح  م�  في مرحلة 

الدف�ع عن نف�شه.  

لهذا... ال ت�ضرب طفلك؟

احتم�ل  م��ن  ي��زي��د  ال�����ش��رب  اأواًل: 

التعّر�س الى اأزم�ت نف�شّية. ف�أحي�نً� تكون 

الق�بلّية للمر�س الّنف�شي موجودة، وتظهر 

اإذا ع��س الطفل في بيئة �ش�غطة، ولكن 

اإذا لم يتعر�س لهذه البيئة ل يظهر هذا 

الأمر حتى مراحل مت�أخرة وقد ل يظهر 

اأ�ش��شً�.

الثقة  على  يق�شي  ال�شرب  ث��ان��ي��اً: 

ب�لنف�س! ف�لطفل عندم� يتعر�س لل�شرب 

من الأ�شخ��س الذين من المفتر�س اأنهم 

»اإّن  لنف�شه:  �شيقول  ويحبونه،  يحمونه 

الخط�أ فّي اأن�؟«.

رب يعّلم الأطف�ل الكذب،  ثالثاً: ال�شّ

ي�شتعين  ق���د  ي��خ���ف  ع��ن��دم���  ف���ل��ط��ف��ل 

ب�لكذب لإثب�ت براءته كي يتجنب الألم، 

ع��ن��ده.  ع�����دة  الأم����ر  ه���ذا  ي�شبح  وق���د 

بهذه  ي�شت�أن�شون  الأطف�ل  بع�س  وهن�ك 

الع�دة، اإلى درجة اأنهم يتلذذون ب�ختالق 

اأن  يرون  عندم�  كثيرًا  ويرت�حون  كذبة، 

الإم�م  عن  ب�أك�ذيبهم.  ُخدع  قد  غيرهم 

ال��ح�����ش��ن ال��ع�����ش��ك��ري Q اأن����ه ق����ل: 

»جعلت الخب�ئُث في بيت، وُجعل مفت�حه 

  .
)1(

الكذب«

رب يثّبت ق�عدة اأّن الأقوى  رابعاً: ال�شّ

اأن  للطفل  يعني  قد  ف�ل�شرب  حق.  على 

الخط�أ  يحّدد  ال��ذي  هو  الأق��وى  الطرف 

من ال�شواب، لذلك عندم� يكبر وي�شبح 

هذه  بفر�س  ب���دوره  �شيبداأ  الأق����وى  ه��و 

الق�عدة.

يتعّلم  اأّن  لأح���د  يمكن  ل  خ��ام�����ض��اً: 

ب�لن�شبة  فكيف  خ���ئ��ف��ً�،  ي��ك��ون  ع��ن��دم��� 

للطفل؟ فقد اأثبتت درا�شة لدكتور برو�س 

في  التعلم  الم�شتحيل  م��ن  اأن��ه  ليبتون، 

ح�لة الخوف. فردة فعل الدم�غ للخوف، 

فيتدفق  الهرب،  اأو  الدف�ع  غريزة  تحّفز 

في  والكورتيزول  الأدرين�لين  ه��ورم��ون 

المتعلق  الق�شم  ويتوقف  وال��دم���غ،  ال��دم 

الفعل  ردات  ل�ش�لح  العمل  عن  ب�لتقكير 

النعك��شية، التي يفرزه� الجزء الغريزي 

االأ�ضتاذة وفاء همدر
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من الدم�غ

الت�أثير  من  يقّلل  رب  ال�شّ �ضاد�ضاً:   

كنت  ف����إذا  طفلك.  على  تمتلكه  ال���ذي 

عليك  في طفلك،  موؤّثرًا  تبقى  اأن  ترغب 

اأن تتوقف عن �شربه حتى ولو كنت تعتقد 

اأنه لم�شلحته.

ي��ح��ّد من  ق��د  ال�����ش��رب  اإّن  ���ض��اب��ع��اً: 

اإل  لمدة محدودة،  ال�شيئ  الولد  ت�شرف 

اأن الر�ش�لة التي يتلق�ه� من ال�شرب هي 

»اأن� ولٌد �شيئ«.

كيف تجّنب طفلك العق�ب؟

»واأم� حق ولدك ف�أْن تعلم اأنه منك 

وم�ش�ف اإليك في ع�جل الدني� 

م�شوؤوٌل  واأن��ك  و�شره،  بخيره 

عم� وّليته به من ح�شن الأدب 

والدللة على رّبه عّز وجّل، 

ط�عته.  على  له  والمعونة 

ف���ع��م��ل ف���ي اأم�����ره عمل 

اأنه مث�ٌب على  يعلم  من 

مع�قب  اإليه،  الإح�ش�ن 

ع��ل��ى الإ�����ش�����ءة اإل��ي��ه« 

.Q الإم�م زين الع�بدين

اإّن احترام الطفل وتكريمه، اأو اإه�نته 

وتحقيره ل يخت�ّس ب�أ�شلوب معّين، بل اإّن 

الوالدين ي�شتطيع�ن اأن يحترم� اأطف�لهم� 

بطرق مختلفة، كم� يقدران على اإه�نتهم� 

ب�شور متعددة.

»اإن ال�شرط الأول للتربية ال�شحيحة 

عند  وال���ش��ت��ق��الل  ال�شخ�شية  وتنمية 

الطفل اأن يعرف الوالدان حقيقة طفلهم� 

يعتقدا  واأن  الواقعية،  قيمته  يتج�هال  ول 

تحت�ج  دج�جة  اأو  �ش�ة  لي�س  طفلهم�  ب�أن 

اإن�ش�ن  اإنه  والنوم...  واللعب  الطع�م  اإلى 

�شعيف،  ولكنه  واق��ع��ي  اإن�����ش���ن  �شغير، 

اإن�����ش���ن ح��ق��ي��ق��ي ي��م��ل��ك م���ن ال��ذخ���ئ��ر 

الفطرية م� يجب اأن تبرز من ع�لم القوة 

.)3(
اإلى حّيز الفعل...

من  وتن�شئة  اإع��داد  م�ش�ألة  هي  اإذًا، 

وف�ء  الأ�شت�ذة  بح�شب  الأول��ى،  المراحل 

همدر )م�ج�شتير في علم النف�س(، لأنك 
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عندم� تتع�مل مع طفلك منذ البداية على 

مبداأ ال�شح والخط�أ، والذي ي�شتوجب في 

الأم��ور  ت�أخذ  والعق�ب،  الثواب  المق�بل 

بحيث  والن�شي�بية،  الّت�شل�شل  من  نوعً� 

يعرف الّطفل اأن الخط�أ يق�بله العق�ب م� 

الأقدر  هم  والأهل  داخليً�.  رادعً�  يعطيه 

وتحديد  طفلهم  �شخ�شّية  معرفة  على 

بعيدًا  ال�شليم  للعق�ب  الأن�شب  الطريقة 

عن العنف الج�شدي.

لكل طفل في التربية مفت�ح  

التي  الوراثية  العوامل  بع�س  هن�ك 

وت�شّرف�ته  الطفل  طبع  على  ت��وؤّث��ر 

ك�لعن�د وغيره. ويفتر�س اأن يتوفر، 

عند الأه����ل، ال��وع��ي ف��ي الأم���ور 

العلمية والفروق�ت الفردية. لأنه 

من الخط�أ اأن يعتمد الأهل �شورة 

ال��ول��د  ع��ن  اأذه���ن��ه��م  ف��ي  معّينة 

ي�شقطوه�  اأن  ويح�ولوا  المث�لي، 

على اأطف�لهم.
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اأن  الأه��ل  وعلى  مفت�حه،  طفلٍ  ولكل 

يكونوا اأذكي�ء لمعرفة هذا المفت�ح. فقد 

وقد  والح��ت��رام،  التقدير  مفت�حه  يكون 

ففي  معينة...  وامتي�زات  موقعّية  يكون 

جيدًا  ت�شّرفه  فيه  ي��ك��ون  ال���ذي  ال��وق��ت 

عزْز له هذه ال�شخ�شية، وعندم� يخطىء 

ت�شتطيع اأن ت�شحب منه هذه المتي�زات... 

الكم�لية،  الأم���ور  بع�س  م��ن  وال��ح��رم���ن 

اأي�شً�. حين يعرف  يقع في نف�س الدائرة 

الطفل اأنه �شيحرم من الأمور التي يحبه� 

اأن  قبل  مرة  من  اأكثر  �شيفكر  به�  ويهتم 

الحوار  خ�طىء.  ت�شرف  اأي  على  يقدم 

عملية  بن�ء  في  جدًا  �شروري  اأمر  اأي�شً� 

ي�شبح  بحيث  الطفل،  مع  ه�دئة  توا�شل 

ك�ن  واإن  حتى  للنق��س  ق�باًل  ح��دث  كل 

الراأي الح��شم لالأهل، لكن في المق�بل، 

على  م�شّرين  يبقوا  ل  اأن  الأه���ل  على 

راأيهم في بع�س الح�لت اإذا تبّين لهم اأن 

نظرتهم للمو�شوع غير منطقّية.

اأكرموا اأوالدكم

اإّن الإف����راط في  اأخ����رى،  م��ن ج��ه��ٍة 

على  خطيرًا  اأم���رًا  ُي��ع��ّد  والغنج  ال���دلل 

الب�قر  الإم�����م  ي��ق��ول  ال��ّت��رب��ي��ة.  �شعيد 

الى  البّر  دع���ه  من  الآب����ء  »�شّر   :Q

عن  الأه���ل  يعّبر  اأح��ي���ن��ً�   .
)4(

الإف�������راط«

بقولهم:  اأطف�لهم  �شلوك  من  ا�شتي�ئهم 

»اإنهم يملكون م� ل يملكه اأطف�ٌل غيرهم!  

في  �شيء  ك��ل  ل��ه  اأح�شرت  اأن���  اإذا  لكن 

�شف ال�ش�د�س اأو ال�ش�بع، فم� الذي يمكن 

اإن  ل��الأه��ل  ل��ه لح��ق��ً�؟« نقول  اأق��ّدم��ه  اأن 

لي�شت  الأطف�ل  مع  التع�طي  في  الم�ش�ألة 

والم�ش�ألة  الم�دية،  القدرة  مو�شوع  فقط 

للتربية.  ال�شتراتيجي  ب�لمخطط  تتعلق 

نقمة  ولي�س  نعمة  يكون  اأن  يجب  ف�لم�ل 

هذا الدور الذي يقوم به الأهل من خالل 

ودقيق  ح�ش��س  اأمر  هو  اأطف�لهم،  تربية 

ووطنّية  دينّية  م�شوؤولية  ي�شكل  وهو  جدًا، 

خطيرة. فال مج�ل لل�شك اأن جزءًا كبيرًا 

يعي�شه�  ال��ت��ي  والفو�شى  الم�ش�كل  م��ن 

اأ�ش�ليب  اإلى  �شببه  يعود  اليوم،  مجتمعن� 

التربية التقليدية التي ك�نت م� تزال تتبع 

حتى الآن. 

اأن��ف�����ش��ك��م مك�ن  ب��ب�����ش���ط��ة،  ���ش��ع��وا، 

طفلكم، وع�ملوه كم� تحبوا اأن ُتع�َملوا... 

»اأك����رم����وا   :Pالأكرم ن��ب��ي��ن���  ي���ق���ول 

!!
)5(

اأولدكم«

بح�ر الأنوار، العالمة المجل�شي، ج69، �س263 .( 1)

(2 )http://www.brucelipton.com.

الطفل بين الوراثة والتربية، محمد تقي فل�شفي، ج 2 �س63 .( 3)

�شرح اإحق�ق الحق، ال�شيد المرع�شي، ج 19، �س 495 . ( 4)

و�ش�ئل ال�شيعة، الحر الع�ملي، ج21، �س476  .( 5)

الهوام�ش

عندما تتعامل مع طفلك 
منذ البداية على مبدأ الصح 
واخلطأ، سوف يعرف الّطفل 
أّن اخلطأ يقابله العقاب ما 

يعطيه رادعًا داخليًا
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التربية 
بين القيم واالنفعال

وطبيعي  فطري  اأمر  الّتربية  اأن  يظّن  الذهبي  القف�ش  يدخل  من 

م الّتجربة  يتعّلمه االأهل ب�لمرا�ش ويكت�ضبه الّطفل ب�لّتكرار. ومع تقدُّ

اعتم�د  لنج�حه�  تتطلب  �ض�ئكة  مهّمة  الّتربية  اأن  االأه��ل  يكت�ضف 

قواعد �ضليمة تجّنبهم ب�لحّد االأدنى الّت�أثيرات ال�ّضلبية على الطفل 

خ��ضة  اأوالدهم  مع  للتع�مل  ال�ضبيل  كيف  االأهل  يتحير  و�ضخ�ضّيته. 

مرحلة  ك��ّل  ومتطلب�ت  الطفل،  بع�لم  المحدودة  معرفتهم  ظ��ّل  في 

عمرية، وفي ظل ثق�فة غ�لبً� م� تكون مكت�ضبة من المحيط الع�ئلي 

والمعتقدات ال�ض�ئعة في المجتمع.

االأهل يطمحون لتربية اأبن�ئهم اأح�ضن تربية، ولكن كيف ال�ضبيل؟

من  انطالقً�  االأوالد  تربية  اإ�ضك�لية  �ضنع�لج  التحقيق  هذا  في   

المعتقدات ال�ض�ئعة في مجتمعن�... ن�ضتعر�ش قول االإ�ضالم في مج�ل 

التربية، ونتعرف اأكثر اإلى م� تو�ضلت اإليه اأ�ض�ليب التربية الحديثة.

حتقيق: ف�طمة خ�ض�ب دروي�ش  
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تج�رب واقعية

ن��ب��داأ م��ع الأه���ل وم��ع ت��ج���رب واقعّية 

الأهل  يعي�شه  ال��ذي  الم�أزق  حجم  تعك�س 

مع اأولدهم. 

ابني عنيد جداً 

ت��ت��ح��دث ال�����ش��ي��دة )م��ي�����ش��م. م( عن 

تجربته�، وهي اأم لطفلين ف�شل ومهدي، 

فت�شير اإلى اأنه� ت�شتخدم اأ�شلوب التخويف 

وهو  ج��دًا  عنيد  لأن��ه  الأ�شغر  ولده�  مع 

يريد.  م�  لتح�شيل  البك�ء  اأ�شلوب  يعتمد 

تكمن  الم�شكلة  اأن  مي�شم  ال�شيدة  وتعتبر 

في الأب الذي يعتبر اأن كل �شيء م�شموح 

للطفل ولي�س هن�ك ممنوع�ت.

اأ�ضرُب ابني عندما يتجاهلني 

توؤكد  بدوره�  ح(  )�شم�هر.  ال�شيدة 

على �شعوبة عملية تربية الأولد، وهي اأم 

لثالثة اأولد علي وم�شطفى وج�د، خ��شة 

مع تف�وت الطب�ع بين ولد واآخر، م�شيرة 

اإلى اأنه� تبداأ ب�ل�شرب من عمر �شنة لأن 

ل  وغ�لبً�  يف�شل،  والمنع  التهديد  اأ�شلوب 

ت�شتطيع اأن تلزم اأولده� بم� تريد.

كل �ضيء م�ضموح للحفيد االأول

ي�را  ابنته�  مع  )غنى(  ال�شيدة  تجربة 

الب�لغة من العمر ع�مين تت�ش�به مع ق�ش�س 

المدللة  الطفلة  في�را،  الأهل،  من  الكثيرين 

�شيء.  ك��ل  له�  م�شموح  الأول���ى،  والحفيدة 

تو�شح ال�شيدة غنى اأنه� ل تلبي رغب�ت ابنته� 

ب�لمطلق م�شيرة اإلى انزع�جه� من التع�طي 

عدم  بحجة  قيود،  دون  الولد،  مع  المفتوح 

ازع�جه، خ��شة من قبل الأب والأجداد.

مفهوم التربية

للموؤ�ش�شة  ال�ش�بق  الع�م  المدير  يعتبر 

-م��دار���س  والتعليم  للتربية  الإ���ش��الم��ي��ة 

م�شطفى  ال�شيخ  �شم�حة   -| المهدي 

التربية  مو�شوع  في  الم�شكلة  اأن  ق�شير 

�ضماحة ال�ضيخ م�ضطفى ق�ضير 
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ب�أ�ش�ليب  المعرفة  ن�تجة عن غي�ب 

اأّن  وي���رى  ال��زوج��ي��ن  ل��دى  التربية 

تنطلق  للتربية  الإ�شالمية  ال��روؤي��ة 

من نظرة الإ�شالم لالإن�ش�ن وفل�شفة 

اأين؟  )من  الحي�ة  هذه  في  وج��وده 

واإلى اأين؟(. هذا الم�ش�ر المت�شمن 

التي  التربوية  الأه��داف  من  لجملة 

اإ�شالميً�  اتج�هً�  تكون  لأن  ت�شلح 

المن�هج  ف�����إن  ل���ذا  ال��ت��رب��ي��ة.  ف��ي 

�شخ�شية  ب��ن���ء  ت��ل��ح��ظ  ال��ت��رب��وي��ة 

تخدم  بطريقة  الإ�شالمية  الإن�ش�ن 

مزرعة  ب�عتب�ره�  الدنيوية،  حي�ته 

الب�قية  الحي�ة  تج�شد  التي  لالآخرة 

ب�لو�ش�ئل  يتعلق  وفيم�  لالإن�ش�ن. 

التربوية التي ت�شتخدم، فهي و�ش�ئل 

فال  الأه��داف،  هذه  تحقيق  تراعي 

تنمي ج�نبً� على ح�ش�ب ج�نب اآخر.

 الوراثة والبيئة

الإ����ش���راف  دائ����رة  م�����ش��وؤول  يعتبر 

د.  الم�شطفى  م��دار���س  ف��ي  ال��ت��رب��وي 

ال�شيد محمد ر�ش� ف�شل اهلل اأن الهدف 

الكبير الذي يجب اأن يطمح له كل مرّب 

هو تنمية ك�مل �شخ�شية الولد، بمختلف 

عق�ئدية  روؤي���ة  م��ن  انطالقً�  اأب��ع���ده���، 

يوؤمن به�، بحيث ينمو هذا الولد �شليمً� 

ج�شديً�، وم�شتقرًا نف�شيً� ومتوازنً� عقليً�. 

ويرى د. ف�شل اهلل اأّن م� ي�ش�هم في بلورة 

ع�مالن:  ال�شخ�شية  م��ن  النمط  ه��ذا 

الوراثة والبيئة. ولعل الحقل الذي يملك 

الت�شرف  الحرية في  بع�س  المربي  فيه 

الأجواء  توفير  ي�شتطيع  البيئة بحيث  هو 

القوى  تحّول  التي  ال�ش�لحة  التربوية 

فعلية  اإم��ك���ن���ت  اإل��ى  الك�منة  ال��وراث��ي��ة 

يمكن  ه��ذه  البيئية  والأج���واء  من��شبة. 

البيت  ث��الث��ة:  بمي�دين  نخت�شره�  اأن 

بكل  والمجتمع  والمدر�شة  )الأ���ش��رة( 

البيئ�ت  هذه  من  واح��دة  وكل  تنوع�ته. 

تخ�شع الولد اإلى نمط خ��س من التربية 

ال�شخ�س  ينطلق من ثق�فة وقيم ومزاج 

اأم معلمً�،  اأمً�  اأم  اأبً�  اأك�ن  المربي �شواء 

الثق�في  اإرث��ه  له  ه��وؤلء  من  واح��د  فكل 
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واأخالقه  وخلفي�ته  وقن�ع�ته  وعقليته 

ومزاجه.

علم  مج�ل  ف��ي  الخت�ش��شي  وي��رى 

اأّن الطفل  النف�س الأ�شت�ذ ه�ش�م �شحرور 

مفطور على جملة من الأمور وهو يح�ول 

يتحّرر  اأن  الأول���ى  طفولته  م��راح��ل  منذ 

من كّل م� يقّيده. ف�لتربية تكون بطريقة 

يتعلم  ف�لطفل  مب��شرة.  غير  اأو  مب��شرة 

�شلوكّي�ته، وكلم� كبر كلم� ازدادت قدرته 

على الت�أثر ب�شلوكي�ت وت�شرف�ت الآخرين. 

اأن  تكمن في  الم�شكلة  اأن  �شحرور  ويعتبر 

لتعليم الطفل فيم�  اأوق�تً�  الأهل يحّددون 

يخ�شع الّطفل للّتربية من خالل �شلوكّي�ت 

وت�شرف�ت الأهل. لذا على الأهل مراقبة 

اأنف�شهم في كل الأوق�ت.

العنف االأ�ضلوب ال�ض�ئع

يوؤّك����د ال�شي����خ م�شطف����ى ق�شي����ر اأّن 

العنف ب�شكل ع�����م لي�س و�شيلة تربية، بل 

و�شيل����ة ردٍع. والجهل ب�لأ�ش�ليب التربوّية 

ال�شحيح����ة يدفعن� اإلى ا�شتخدام و�ش�ئل 

ال����ردع الت����ي يعتبر اأح����د اأب����رز اأ�شك�له� 

ال�ش����رب، اإل����ى ج�نب ا�شتخ����دام العنف 

الج�شدي اأو النف�شي. وهذه الو�ش�ئل على 

اختالفه����� تحق����ق نتيجة موؤقت����ة مرحلية 

فيرت����دع الطفل عن القي�����م بفعل معين. 

وعندم����� ي�أم����ن عل����ى نف�شه ويخ����رج من 

دائرة الخ����وف ل يجد م�نعً� في مم�ر�شة 

م����� من����ع عن����ه. ف�لعق�����ب ف����ي العملي����ة 

التربوي����ة �ش����رورة ف����ي بع�����س الأحي�����ن 

لتحقي����ق اللت����زام ب�لنظ�م الع�����م بعيدًا 

عن العن����ف الغ�ئب ع����ن �شّل����م اأولوي�تن� 

التربوية.

ومن وجهة نظر نف�شية ي�شير الأ�شت�ذ 

و�شيلة  رب  ال�شّ اأن  اإل��ى  �شحرور  ه�ش�م 

المعّلمين،   وبع�س  لالأهل  ب�لن�شبة  �شهلة 

اإّل اأن هذا الأ�شلوب يترك ت�أثيرات نف�شّية 

ويربي  و���ش��ل��وك��ه،  ال��ط��ف��ل،  على  خطيرة 

لديه القن�عة ب�أن القوّي ي�شرب ال�شعيف 

مع  للتوا�شل  و�شيلة  ل��ه  ال�شرب  فيمثل 

الآخرين ويتعزز ال�شلوك العنيف عنده.

د.  ي��رى  تحليلية  تربوية  نظرة  وف��ي 

غوط  ف�شل اهلل اأن الأهل وبفعل تراكم ال�شّ

ملكة  يفقدون  والجتم�عّية،  المعي�شّية 

التي  لنفع�لتهم  في�شت�شلمون  ال�شبر 

والتي  والع�شوائية،  ب�لعنف  اأحي�نً�  تّت�شم 

قد تف�جئ الولد، وتجعله يعي�س في حيرة 

لذا،  ويعي�شه.  وي�ش�هده  يتعلمه  م�  بين 

الهيمنة  موقع  من  نت�شرف  ل  اأن  علين� 

على حي�ة الطفل. فللتربية اأ�شول وقواعد 

حفظ  ن�شتطيع  حتى  اعتم�ده�  من  بد  ل 

توازن �شخ�شية الولد وفع�ليته�. ويت�بع د. 

د. ال�ضيد محمد ر�ضا ف�ضل اهلل 
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بناء اإلنسان يتطّلب من األهل 
بناء امللكات الفاضلة

ف�شل اهلل ق�ئاًل: »على المربي اأن يمتلك 

اإلى  دائمً�  يتطّلع  واأن  واعية  تربوية  ثق�فة 

من  انطالقً�  ومتطّلب�ته  الّطفل  م�شتقبل 

تح�شيل  ب��ه��دف  به�  ي��وؤم��ن  ال��ت��ي  القيم 

الهدوء الّنف�شي والتوازن العقلي، وال�شالم 

والعمق  ال��روح��ي،  والن�شج�م  العقدي، 

ر  العلمي. فيكون ولدن� ابن ع�شره والُمغيِّ

لم�ش�ره نحو م� يريد اهلل �شبح�نه وتع�لى 

وير�شى عنه«. 

التربية على العفة

ي����رى ال�شي����خ م�شطف����ى ق�شي����ر اأن 

الّتربي����ة الإ�شالمية لأولدن� تبداأ من بن�ء 

المرتك����زات الفكرّية والعق�ئدّية، والقيم 

الإن�ش�ني����ة. فبن�����ء الإن�ش�����ن يتطّلب من 

الأه����ل بن�ء المل����ك�ت الف��شل����ة. وهن�ك 

 R توجيه ف����ي الرواي�ت ع����ن الأئمة

اإل����ى �شلوك معّين ف����ي الّتربية. ف�لو�شيلة 

له����� ت�أثير عل����ى بن�����ء �شخ�ش����ة الطفل، 

وهن�����ك و�ش�ئ����ل وق�ئّي����ة ك�لف�ش����ل بين 

الذك����ور والإن�ث في الفرا�س، اإ�ش�فة اإلى 

الت�أكي����د عل����ى تربية الأبن�����ء على مفهوم 

العف����ة، فعف����ة البطن ت����درب الطفل على 

مب����داأ التحمل وتدفعه للتقي����د ب�لأعراف 
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والتق�لي����د الجتم�عي����ة وي�ش�ع����ده ذلك 

فيم����� بعد على تهذي����ب النف�س، والتحكم 

بغرائزه و�شهواته.

خطوات عملية للتربية

على  �شحرور  ه�ش�م  الأ�شت�ذ  د  ي�شدِّ

�شرورة اأن ي�شع  الأهل منذ البداية جملة 

من القواعد التربوية. فلي�س هن�ك  تربية 

ع�شوائية تنطلق من ردات الفعل المف�جئة 

والمت�شرعة، ومن اأبرز القواعد التي يمكن 

اّتب�عه� في التربية:

1 - التح�ور مع الولد، لأّن الحوار يعّزز، 

ال��ح��وار،  ملكة  الطفل  عند  لح��ق��ً�، 

ملكة  واأي�شً�  الجتم�عي،  والتوا�شل 

النتق�ء وتفعيل العقل.

بمجرد  الّتبريري  الأ�شلوب  اعتم�د   -  2

الولد ب�لإدراك والبتع�د عن  اأن يبداأ 

الزجر والنهي الم�شتمر.

3 - ال��ت��ع���م��ل ب��ح��ّب م��ع ال��ط��ف��ل وع��دم 

المب�لغة في ا�شتعم�ل ال�شلطة.

والأب،  الأم  بين  والتن�شيق  التع�ون   -  4

الطفل  تدفع  بينهم�  ال��ق��رار  فوحدة 

الأه��ل  وعلى  يقّررانه.  بم�  لاللتزام 

ع��دم ال��ّت��راج��ع ع��ن ال���ق���رارات. لأن 

ت���راج���ع الأه�����ل م����رة ي��دف��ع ال��ط��ف��ل 

لل�شغط حتى ين�ل م� يريد.

وع��دم  الممنوع�ت،  م��ن  التخفيف   -  5

يمتلك  ال���ذي  ال��ّط��ف��ل  ح��رك��ة  تقييد 

الكثير من الط�قة.

6 - الّتحفيز الإيج�بي للطفل يعّزز �شلوكه 

الإيج�بي وينّميه.

بطريقة  للطفل  الأل���ع����ب  اخ��ت��ي���ر   -  7

التركيز  ج�نب  اإل��ى  وتربوية  �شليمة 

ف��ي اخ��ت��ي���رات الأه����ل ع��ل��ى الأل����وان 

الأزرق،  اللون  واأف�شله�  الزاهية منه� 

ك�لأحمر غير  الح�مية  الأل��وان  اإن  اإذ 

على  �شلبً�  توؤّثر  لأنه�  للطفل  مالئمة 

�شخ�شيته.

8 - اأخ��ي��رًا، ع��دم اإع��ط���ء الطفل ك��ّل م� 

ُعن�شر  الأهل  ُيفقد  ذلك  لأّن  يريده، 

الم�ش�ومة معه.

ب�لحوار نربي

ف���ي ال��خ��ال���ش��ة ي��م��ك��ن ال���ق���ول: اإن 

النظري�ت الإ�شالمية والمف�هيم التربوية 

الحوار  هو  اأ�ش��س  مف�شل  ح��ول  تالقت 

اأولدن� منذ ال�شغر. ف�لم�ش�ألة تحت�ج   مع 

وق��درة على  واإرادة  الأه��ل،  اإلى �شبر من 

المليئة  الحي�ة  ظل  في  خ��شة،  التحمل، 

التحدي  وليكن  والتحدي�ت.  ب�ل�شغوط�ت 

الأكبر لدين� ك�أهل هو كيف ن�شنع اإن�ش�نً� 

متوازيً� وف�عاًل في المجتمع يمتلك الكثير 

من الملك�ت والط�ق�ت.

االأ�ضتاذ ه�ضام �ضحرور 
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اهجره...
وال ُتِطل

عملية  عبر  يرتقي  اأن��ه  المخلوق�ت  ب�قي  عن  االإن�ض�ن  يمّيز  م�  اأه��م  لعل 

ليدخل  الدائرة  تّت�ضع  ثّم  ب�لوالدين،  االأول��ى  ب�لدرجة  تتمّثل  التي  التربية، 

اإلخ. يواجه  المدر�ضة والرف�ق...  الع�ئلة، ومع تقّدم الطفل ب�لعمر  اإط�ره�  في 

الوالدان اأثن�ء عملّية الّتربية هذه عددًا من الم�ض�كل، منه� م� يتعلق ب�الأطف�ل 

ب�الأهل  يتعلق  م�  ومنه�  اإلخ(،  وانفع�لية...  �ضلوكية  ا�ضطراب�ت  فردية،  )فروق 

اأنف�ضهم كعدم معرفتهم الك�فية بخ�ض�ئ�ش ومميزات اأطف�لهم في مختلف مراحل 

نمّوهم، والطرق المن��ضبة للّتع�مل معهم.

ولعل اأكثر االإ�ضك�لي�ت المتكررة في اليومي�ت مع االأطف�ل، هو مو�ضوع العق�ب. 

واالأ�ضئلة التي يطرحه� الوالدان في هذا المج�ل كثيرة: كيف يمكنني ال�ضيطرة 

ا�ضتخدامه�؟  يمكنني  التي  العق�ب  اأ�ض�ليب  هي  م�  الم�ض�غب؟  طفلي  �ضلوك  على 

هل اأن االأ�ضلوب االأف�ضل هو ال�ضرب؟ وفي ح�ل عدم �ضرب الطفل م� هي البدائل 

العق�بّية الن�جحة؟ وغيره� الكثير من االأ�ضئلة.

اأو  الموؤّيدة  التربوية  االآراء  اإلى  المعدودة  ال�ضفح�ت  هذه  في  نتطّرق  لن 

المع�ر�ضة لل�ضرب ك�أ�ضلوب عق�بي، بل اإن المرجع االأ�ض��ش ب�لن�ضبة الين� �ضيكون 

ال�ضّنة النبوّية ال�ّضريفة ال �ضيم� الحديث المنقول عن االإم�م الك�ظمQ في 

هذا الخ�ضو�ش: »ال ت�ضربه، واهجره وال ُتِطل«)1( ، و�ضوابط ال�ضريعة االإ�ضالمية 

وجدن�ه  ال�ضريف  الحديث  في  الّنظر  اأمعّن�  ف���إذا  االأطف�ل.   بت�أديب  الخ��ضة 

اليه�  الّلجوء  الممكن  لالأ�ض�ليب  توؤ�ّض�ش  ونف�ضّية  مب�دىء تربوّية  يت�ضّمن ثالثة 

في ح�لة تعديل ال�ضلوك.

د.ن�ن�ضي املو�ضوي
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المبداأ االأول: »ال ت�ضربه« 

ال�شرب  ا�شتخدام  ب�لبتع�د عن  يكون 

اآخر  بمعنى  والت�أديب،  للعقوبة  ك�أ�شلوب 

اإل  ابتداًء  البدني  العق�ب  اإلى  اللجو  عدم 

بعد ا�شتنف�ذ الأ�ش�ليب العالجّية الأخرى، 

وم� اأكّدت عليه ال�شريعة من مراع�ة التدّرج 

في ح�ل اإيق�ع العق�ب البدني، وفق مراحل 

وخطوات محّددة. واإذا اأردن� الوقوف على 

ي��وؤدي  ف�ل�شرب  البدني  العق�ب  �شلبي�ت 

ب�لطفل اإلى:

1 - تدّني تقديره لذاته و�شعوره ب�لنق�س.

العدوانية،  ال�شحنة  تفريغ  اإلى  �شعيه   -  2
على  لل�شرب،  تعّر�شه  من  المتولّدة 

اأو  �شنً�  منه  الأ�شغر  �شيم�  ل  الآخرين 

الأ�شعف منه ج�شديً�. 

مه�رات  اكت�ش�ب  فر�شة  من  حرم�نه   -  3
حّل الم�شكالت والمواجهة.

رب هو اأق�شر الّطرق التي   ومع اأن ال�شّ

رب  يّتبعه� الأهل، اإّل اأّن لجوءهم اإلى ال�شّ

مع  اإيج�بية  ع��الق���ت  بن�ء  م��ن  يحرمهم 

اأطف�لهم، ومن توفير الفر�س التي ت�ش�عد 

ب�شكٍل  �شخ�شّي�تهم  ن��م��ّو  على  الأط��ف���ل 

�شوّي.  

تم��ّس  اأي  تح��شي  ه��و  اإذًا،  ال��م��ب��داأ 

ج�����ش��دي ���ش��ل��ب��ي م���ع ال��ط��ف��ل. وال�����ش��وؤال 

الت�أثير  يمكن  كيف  البديل؟  م�  المطروح: 

في �شلوك الأطف�ل ودفعهم اإلى الّتخّلي عن 

هذه  عن  ولالإج�بة  ال�شوّي؟  غير  ال�شلوك 

الأ�شئلة ننتقل اإلى المبداأ الث�ني في حديث 

ر�شول المولى عّز وجّل.

أّكدت الشريعة على مراعاة 
التدّرج يف حال إيقاع العقاب 
البدين، وفق مراحل وخطوات 

حمّددة
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المبداأ الث�ني: »واهجره« 

يلفت النبيP عن�يتن� وانتب�هن� اإلى 

الج�نب المعنوي للّنف�س الإن�ش�نّية. ومم� ل 

�شك فيه اأّن هذا النوع من العق�ب هو اأكثر 

العق�ب  النف�س من  في  اأثرًا  واأعمق  واأبعد 

العق�ب  »م��ف��ع��ول«  اأن  ذل���ك  ال��ج�����ش��دي. 

ف�لمع�دلة  وقوعه،  بمجرد  ينتهي  البدني 

خ�طىء  بفعل  »قمُت  هي  للطفل  ب�لن�شبة 

ونلُت ن�شيبي من العق�ب وانتهى الأمر«. 

بعدم  الطفل  �شعور  اإن  المق�بل،  في 

ر�ش� الأهل عن اأفع�له من خالل »هجرانه« 

والحديث  جدوائية.  اأكثر  اعتب�ره  يمكن 

النف�شي  ال��ع��ق���ب  ح���ول  ي��ت��م��ح��ور  ه��ن���، 

والمعنوي.

فم� معنى »الهجر«؟

الهجر يعني التوا�شل مع الطفل ب�لحّد 

الأدنى، اأي يقت�شر التوا�شل على العب�رات 

اإلى الجدّية،  اأ�شلوب يميل  ال�شرورية وفق 

التفكير  اإع�����دة  اإل���ى  ب�لطفل  ي��دف��ع  م��� 

م��وّدة  لك�شب  اأفع�له  ف��ي  النظر  واإع����دة 

ور�ش� وقبول الأهل، والحف�ظ على موقعه 

ومك�نته لديهم. ولكن م�ذا لو ط�لت مدة 

على  ذلك  �شينعك�س  كيف  »الهجر«؟  هذا 

الطفل؟

متوا�شعة  »جرعة«  هو  المطلوب  اإّن 

لو  ولكن  ب���ل��ذن��ب،  الطفل  اإح�ش��س  م��ن 

ال�شلبّية  الآث�ر  لك�نت  الجرعة  زادت هذه 

ك�لإح�ش��س:  المرجّوة  الف�ئدة  من  اأكثر 

بعدم الأم�ن، ب�لرف�س لدى الوالدين وم� 

ي�شحبه ذلك من القلق والتوتر، وب�أنه دون 

لن�  يوؤّكده  م�شتوى توقع�ت الأهل. هذا م� 

النوع  لهذا  »ال�ش�بطة«  في   P الر�شول 

من العق�ب بم� يح�فظ على جدوائّيته.

المبداأ الث�لث: »وال ُتِطل«

العق�ب  من  النوع  هذا  ا�شتخدم  اأي   

ذا البعد النف�شي ولكن لمدة ق�شيرة )قد 

اأق�شى(  كحد  يومين  اأو  واحد  ليوم  تمتد 

الفعل  نوع  وبح�شب  قليلة  �ش�ع�ت  ربم�  اأو 

الزمني  والعمر  ن�حية،  من  تكراره  وحّدة 

ا�شتدع  وبعده�  ث�نية.  ن�حية  من  للطفل 

الطفل اإلى اجتم�ع ثن�ئي اأو ثالثي وتن�ق�س 

الفعل الذي  واإيج�بي�ت  معه حول �شلبي�ت 

اإلى  الخلو�س  على  اإي���ه  م�ش�عدًا  به،  ق�م 

ال��ق���ع��دة ال��واج��ب ات��ب���ع��ه���. م��ع تذكير 

ال��ط��ف��ل ب����أن ح���ّب ال��وال��دي��ن ل��ه ه��و من 

الم�شّلم�ت، واأن م� يزعج الأهل ويرف�شونه 

هو الفعل ولي�س الطفل نف�شه، بمعنى اآخر 

مهم�  والديه  حب  بفقد  له  التهديد  عدم 

ك�ن الأمر. كم� ل بد من التذكير بتجنب  52



وكبيرة،  �شغيرة  كل  على  الطفل  مح��شبة 

اإذ اإن بع�س الأفع�ل قد ل ي�شتلزم اأكثر من 

تج�هله�. وهن� ن�شتح�شر بع�س المفردات 

الع�بدين  زين  لالإم�م  الحقوق  ر�ش�لة  من 

 ...« ال�شغير  ب��ح��ق  والمتعلقة   Q

وال�شتر  عنه،  والعفو  تعليمه،  في  رحمتُه 

.
)2(

عليه،...«

كيف نرّبي اأبن�ءن�؟

جملة  الى  اللتف�ت  من  لن�  بد  ل  كم� 

من الأمور تتمحور حول الآتي: 

1 - ال��ح��ر���س ع��ل��ى ك���ون الأه����ل ن��م���ذج 
لأطف�لهم لالقتداء بهم.

2 - مراع�ة خ�ش�ئ�س كل طفل، والبتع�د 
عن تكليفه م� يفوق قدراته.

و�شفه  اأو  الطفل  ذم  ع��ن  الب��ت��ع���د   -  3
ب�ل�شف�ت ال�شيئة اأو ا�شتخدام الألف�ظ 

البذيئة اأو المهينة.

4 - النق��س والتح�ور مع الأطف�ل ومح�ولة 
تف�شير الأمور لهم، م� ي�ش�عد على نمّو 

بهم  ويجّنّ والنقدّية  العقلّية  قدراتهم 

ي�ش�عد  كم�  الم�ش�كل.  ف��ي  ال��وق��وع 

الحوار على التقّرب من الطفل وتفّهم 

م�����ش���ع��ره وال���ت���ع���ّرف ع��ل��ى م��خ���وف��ه 

ورغب�ته.

5 - الحر�س على ت�شجيع الطفل وتحفيزه، 
القّوة  نق�ط  على  التركيز  خ��الل  من 

لديه.

6 - الموازن���ة بي���ن نوع���ي المك�ف����آت 
الم�دّي���ة والمعنوّي���ة، م���ع الّتركيز 

على النوع الأخير.

7 - التذّكر دائمً� اأّن ال�شلوك غير ال�شوّي 
اأنف�شهم  الأهل  �شببه  يكون  قد  للطفل 

)م���ق����رن���ة ال��ط��ف��ل ب��غ��ي��ره و���ش��ع��وره 

المق�شود،  غير  الإهم�ل  اأو  ب�لغيرة، 

اأو كون م�شتوى توّقع�تهم تفوق م�شتوى 

قدرات الطفل... اإلخ(.

قد يكون هدف الطفل من �شلوكه غير   - 8
اإليه،  النظر  لفت  مجّرد  هو  ال�شوي 

ج��دًا  �شهل  الح�لة  ه��ذه  ف��ي  وال��ع��الج 

الّطفل حقه من  اإعط�ء  ويقت�شر على 

الّرع�ية والهتم�م.

توثيق العالقة ب�لمولى �شبح�نه وتع�لى   - 9
اأنه الجميل والّرحيم الذي يحب  على 

عب�ده،  واأنه جّل جالله يحب اأن يران� 

ال�شلوكي  وال��م��ع��ي���ر  ���ش��ورة.  ب���أح��ل��ى 

قبول  م��دى  ه��و  وللطفل  لن�  ب�لن�شبة 

المولى تب�رك وتع�لى للعمل اأو ال�شلوك 

الذي نم�ر�شه.  

ال�شتع�نة  ف���إن  نف�شه،  ال�شي�ق  في   -  10
�شيم�  ول  ج����دًا،  م��ف��ي��دة  ب���ل��ن��م���ذج 

والأئمة  الأنبي�ء  بق�ش�س  ال�شتع�نة 

المواقف  في  اأفع�لهم  وردود   R

المختلفة.  

في الخت�م، وكم� نقول دائمً�: اإن تربية 

الأطف�ل لي�شت عماًل �شهاًل، واإنم� تتطلب 

كم�  والوقت.  والجهد  بر  ال�شّ من  الكثير 

نكون  اأن  يمكن  نتعّلم كيف  اأنن�  اإلى  ن�شير 

اأمه�ت واآب�آء �ش�لحين.

بح�ر الأنوار، العالمة المجل�شي، ج 101، �س 99.( 1)

الأم�لي، ال�شدوق، �س 456.( 2)

الهوام�ش
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 أحب عباد اهلل)4(

عبٌد بين 
الخـوف 
والـرجاء
اآية اهلل ال�ضيخ

 حممد تقي م�ضب�ح اليزدي

وصايا العلماء

الفرح المطلوب دينيً�

والرواي�ت على  القراآن  ثنَي في 
ُ
اأ كم� 

ثنَي على 
ُ
الحزن والخوف البّن�ء، كذلك اأ

الفرح وال�شرور. وكم� اأن الخوف والحزن 

مطلوبيتهم� متوقفة على اأن يكون� بّن�ئين 

في  ب�  يت�شبَّ ول  الإن�ش�ن  وكم�ل  لتع�لي 
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والقي�م  الن�ش�ط  على  للح�شول  الب�ردة، 

ل�شالة الليل.

وال�شع�دة  وال�شرور  المعقول  ف�لفرح 

اهلل  ِن���ع���م  اإدراك  م���ن  ت��ح�����ش��ل  ال���ت���ي 

الذي يح�شل  الفرح  اأو  وال�شتف�دة منه� 

مطلوب  اأم��ر  فهو  اهلل،  ر�شى  ك�شب  من 

وبّن�ء.

ف����لإ����ش���الم ل ي��خ���ل��ف الن�����ش��راح 

غريزي  اأمر  اإليهم�  ف�لح�جة  وال�شرور، 

تكتمل  ل  الن�شراح  دون  وم��ن  وف��ط��ري. 

الأمور الدنيوية، ول الأمور الأخروية عند 

والخمول  الك�شول  اأو  ال�شعيف  الإن�ش�ن 

على  لديه  همة  ل  ال��ذي  الهّمة(  )قليل 

تتطلب  التي  الدنيوية  بواجب�ته  القي�م 

العمل وال�شعي، ول الهّمة على عب�دة اهلل 

والواجب�ت التي ت�شمن له اآخرته. اأم� م� 

يخ�لفه الإ�شالم ول يقبل به، فهو ال�شي�ع 

الدنيوية  والأف��راح  الملذات  والبحث عن 

كذلك  الإن�ش�ن،  نف�س  حي�ة  في  الإخالل 

مطلوبيتهم�  اأي�شً�  والن�����ش��راح  ال�شرور 

على اأن ل يوجب� الغفلة وال�شي�ع عنده ول 

الجتم�عية  بتك�ليفه   قي�مه  دون  يحول 

والإلهية.

على  خ��شة  ت�أكيدات  الرواي�ت  وفي 

ق�ل  فقد  الآخرين،  على  ال�شرور  اإدخ���ل 

فقد  موؤمنً�  �شرَّ  »م��ن   :P اهلل  ر�شول 

. وفي 
)1(

�شّرني ومن �شّرني فقد �شّر اهلل«

 :Q رواية اأخرى يقول الإم�م الب�قر 

ح�شنة  اأخ��ي��ه  وج��ه  ف��ي  ال��رج��ل  »تب�ّشم 

و�شرف الأذى عنه ح�شنة، وم� عبد اهلل 

ال�شرور  اإدخ�ل  اإلى اهلل من  اأحب  ب�شيء 

.
)2(

على الموؤمن«

مطلوبّية  ع��ن  رواي���ة  ف��ي  ورد  كذلك 

الن�����ش��راح و����ش���رورة وج���ود الن�����ش��راح 

خ��شة عند العب�دة وط�عة اهلل، اأن اأمير 

Q ك�ن يغت�شل في اللي�لي  الموؤمنين 
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والملذات  الآخ��رة  تن�شي  التي  المطلقة 

المعنوية لدى الإن�ش�ن ب�لك�مل. ف�ل�شرور 

المفرط  ال��ف��رح  ه��و  ال��م��ك��روه  وال��ف��رح 

وال�شي�ع، الذي يجعل الإن�ش�ن غ�فاًل عن 

نف�شه، وعن الآخرة.

 �ضرورة االنتب�ه لالآخرة ونعمه�

ح�شر  قد  الإن�ش�ن  اأن  هي  الم�شكلة 

الأف����راح وال��م��ل��ذات ف��ي ال��ُب��ع��د ال��م���دي 

واللذة،  ب�لفرح  ن�شمع  والدنيوي؛ فعندم� 

ت��ت��ب���در اإل���ى اأذه���ن��ن��� ف����ورًا ال��م�����ش��ّرات 

الدنيوية والملذات التي تح�شل من الأكل 

وال�شرب وجميع ال�شهوات الدنيوية.

والهم،  الحزن  ن�شمع عن  اأم� عندم� 

ف��ي��ت��ب���در اإل���ى اأذه���ن��ن��� ال��ه��م وال��ح��زن 

نعمة  الح��شل من �شرٍر دنيوي وخ�ش�رة 

م�دية، ول نلتفت اإلى اأن الإن�ش�ن يجب اأن 

اهلل  عب�دة  في  لتق�شيره  ويكتئب  يحزن 

وخ�شران النعم الأخروية.

يت�ش�رب  وال��ت��وّج��ه  الت�شرف  ه��ذا   

والأ���ش��ول  الأن��ب��ي���ء  م�شلك  م��ع  ت��م���م��ً� 

التي  والإن�ش�نية،  ال�شحيحة  التربوية 

الآخ����رة،  اإل����ى  ال��دن��ي���  ن�شبة  تحكمه� 

الالمحدود،  اإل��ى  المحدود  ن�شبة  وه��ي 

اإذًا،  ال��الم��ت��ن���ه��ي.  اإل����ى  وال��م��ت��ن���ه��ي 

الإن�ش�ن  يتعّلق  اأن  الح�شن  ب�لأمر  لي�س 

المنتهية  الدنيوية  وال�شهوات  ب�لملذات 

عن  التعلق  ه��ذا  يبعده  واأن  المحدودة، 

الملذات الأخروية غير المحدودة.

لذا ق�ل اهلل تع�لى في كت�به المجيد: 

{ِلَكْياَل َتاأْ�َضْوا َعلَى َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا 

ُم��ْخ��َت��اٍل  ُك���لَّ  ُي��ِح��بُّ  ُ اَل  اآَت���اُك���ْم َواهللَّ ِب��َم��ا 

َفُخوٍر} )الحديد: 23(.

الّنعم  اأّن  يعّلمن�  ال��ك��ري��م  ال��ق��راآن 

والإن�ش�ن عليه  اأم�ن�ت اهلل.  الم�دّية هي 

عند  به�  يتعلق  ل  كي  ج�هدًا؛  ي�شعى  اأن 

ف�لح�شول  به�،  وال��ّت��ل��ّذذ  منه�  ال��ت��زّود 

ال�ش�لحة  وال��زوج��ة  والم�ل  البيت  على 

اإلى  نلتفت  اأن  يجب  ولكن  مطلوب،  اأمر 

اأّنه� جميعً� »و�ش�ئل« لالختب�ر واأن النعم 

مطلوبة  اأخروّية،  اأم  دنيوّية  ك�نت  �شواء 

وصايا العلماء
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عندما نسمع عن احلزن 
والهم، فيتبادر إىل أذهاننا 

الهم واحلزن احلاصل من ضرٍر 
دنيوي وخسارة نعمة مادية

ومواهب  عط�ي�  اأّن��ه���  ن�حية  من  وقّيمة 

المعبود  بط�عة  الإن�ش�ن  لترغيب  اإلهّية 

التي تكون نتيجته� الح�شول على الجنة. 

واهلل جّل وعال يذكر هذه النعم الأخروية 

وي�شفه� بلّذاته� الالمتن�هية، ك�لب�ش�تين 

يقول  العين.  وحور  والأزواج  والم�أكولت 

بع�س  عن  الحكيم  كت�به  في  تع�لى  اهلل 

اأهل  عليه�  يح�شل  التي  الأخروية  الّنعم 

ن  مِّ ��َح��اٍف  ِب�����ضِ َعلَْيِهم  {ُي��َط��اُف  الجنة: 

َذَهٍب َواأَْكَواٍب َوِفيَها َما َت�ْضَتِهيِه ااْلأَنُف�ُس 

ن��ُت��ْم ِفيَها َخ��اِل��ُدوَن *  َوَت��لَ��ذُّ ااْلأَْع���ُي���ُن َواأَ

ُكنُتْم  ِبَما  اأُوِرْثُتُموَها  الَِّتي  اْلَجنَُّة  َوِتْلَك 

َتْعَمُلوَن * َلُكْم ِفيَها َفاِكَهٌة َكِثيَرٌة ِمْنَها 

َتاأُْكُلوَن} )الزخرف: 73-71(. 

 َذّم التعّلق ب�لدني� وملذاته�

مطلوب  ت��ل��ذذ  ه��و  ب��م���  ال��ت��ل��ذذ  اإذًا 

وي��ت��ن������ش��ب م���ع ال��ف��ط��رة الإن�����ش���ن��ي��ة. 

وال��م��ق�����ش��ود م��ن ال��ت��ل��ذذ ال��م��ذم��وم في 

الم�شروع  غير  التلذذ  هو  الأحي�ن  بع�س 

اّل���ذي يمنع الإن�����ش���ن م��ن ال��و���ش��ول اإل��ى 

ك�ّللذة  والأب���دّي���ة؛  الأخ���روّي���ة  ال��م��ل��ّذات 

من  الإن�ش�ن  اإليه�  ي�شل  التي  الموؤقتة 

ا�شتعم�ل المخدرات، والتي ت�شبب الكثير 

والحرم�ن  ال�شّيئة  والآث���ر  المت�عب  من 

هو  المذموم  ف�لأمر  الحي�ة.  ملّذات  من 

الدنيوية  ال��م��ح��دودة  ال��م��ل��ذات  رج��ح���ن 

على الملذات الالمحدودة الأخروّية عند 

الإن�ش�ن.  

ير�شى  اأن  ج��ن��ون��ً�  يعتبر  األ  ح��ق��ً�، 

الإن�ش�ن بتدمير حي�ته من اأجل الح�شول 
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على لحظ�ت من التلّذذ واإر�ش�ء �شهواته؟ 

وال��ع��ذاب  ج��ه��ن��م  ن��ي��ران  ي��ل��ه��ب  اأن  اأو 

الأخروي للو�شول اإلى لذة موؤقتة ك�لنظر 

المحرم اأو �شم�ع الأغ�ني؟!

اأن  اإل���ى   R الأن��ب��ي���ء  �شعى  لقد 

ال�ش�مية،  ومنزلته  �ش�أنه  الإن�ش�ن  يعّرفوا 

ب�أن ملذات  اليقين  اإلى هذا  يو�شلوه  واأن 

سبب مرغوبية هذا السرور 
والفرح ومطلوبيتهما يف 
اإلسالم هو أنهما يدفعان 
اإلنسان باجتاه استعمال 

الّنعم اإللهّية بشكل صحيح

الدنيوية  ب�لملذات  تنح�شر  ل  الإن�ش�ن 

والحيوانية وي�شتطيع الإن�ش�ن اأن يح�شل 

الأخ��روي��ة  الالمتن�هية  ال��م��ل��ذات  على 

المفرط  وال�����ش��رور  وال��ف��رح  والمعنوية 

عندم� يبعد الإن�ش�ن عن القي�م بواجب�ته 

ويكون  وي��َذم  يالم  والأخ��روي��ة،  الدنيوية 

مخ�لفً� للفطرة الإن�ش�نية.

االعتدال �ضرورة 

ف���ي ح�����لت ك����ل���خ���وف، وال���ح���زن، 

وال�شرور يجب اأن نلتفت اإلى ثالثة اأمور:

حدوث  و�شبب  من�ش�أ  هو  م�  االأول: 

هذه الح�لت؟

الثاني: م� هو متعلق هذه الح�لت؟

الإن�ش�ن  يراعي  اأن  �شرورة  الثالث: 

اإظه�ر وبروز هذه الح�لت  العتدال في 

من دون اإفراط ول تفريط.

الأ�شخ��س  بع�س  اأن  ن��رى  اأح��ي���ن��ً�، 

ب�شبب  اأنف�شهم  على  ال�شيطرة  يفقدون 

يفقدون  حين  اأو  دن��ي��وي،  م��وؤّق��ت  ح��زن 

الإفراط في ح�لت  اإن  الم�ل.  مبلغً� من 

ك�لحزن، يبعد الإن�ش�ن عن اأموره الم�دية 

عندم�  اأي�����ش��ً�.  المعنوية  اأم����وره  وع���ن 

اأو  ب�لحزن  وذهنه  الإن�ش�ن  فكر  ين�شغل 

اأن  البديهي  من  له،  حدث  موؤ�شف  ب�أمر 

والعب�دة.  العلم  تح�شيل  اإل��ى  يلتفت  ل 

على  م�شيطرًا  الإن�ش�ن  يكون  اأن  يجب 

اإلى  ملتفتً�  الّنف�شية  وح�لته  ت�شرف�ته 

لالمتح�ن  و�ش�ئل  الدنيوية  النعم  كل  اأّن 

في  يفرط  ل  اأن  يجب  ل��ذا،  والخ��ت��ب���ر. 

وصايا العلماء
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الحزن والكتئ�ب عند فقدان بع�س هذه 

النعم  من  ُيحرم  ل  كي  الدنيوية،  النعم 

الأخ��روي��ة.  الّنعم  اأي  �شمى، 
َ
والأ ول���ى 

َ
الأ

الن�ش�ط  عن  الإن�ش�ن  يبعد  الحزن  ولأن 

ال�ش�مية  النعم  والعب�دة وعن  الحي�ة  في 

فهو مذموم ومكروه.

ال��ذي  ه��و  البّن�ء  وال��خ��وف  ف�لحزن 

يدفع الإن�ش�ن ب�تج�ه التحرك والتعوي�س 

الحزن  اأ�شب�ب  واإب��ع���د  فيه،  ر  ق�شّ عّم� 

ال�شب�ب  ف��ر���ش��ة  خ�شر  م��ن  وال���خ���وف. 

حزينً�،  يكون  اأن  عليه  ب���ط��اًل،  الثمينة 

الهّم والحزن  اأن يدفعه هذا  ولكن يجب 

ب����ت���ج����ه ال���ت���وب���ة وت��ع��وي�����س ال��م������ش��ي 

وال�شتف�دة من الفر�س الب�قية والمت�حة. 

 
ً
من�ش�أ يكون  اأن  يجب  والهّم  الحزن  هذا 

الّروحي  للكم�ل  ودافعً�  الإيج�بي  للت�أثير 

والمعنوي.

خال�ضة الكالم

وع��ل��ى ه��ذا الأ���ش������س ي��ك��ون ك��لٌّ من 

الإ�شالم  في  مطلوبين  والخوف  الحزن 

ولكن ل ب�شورة مطلقة. والفرح وال�شرور 

طريق  ف��ي  ت��راف��ق��ن���  ال��ت��ي  النعمة  ع��ل��ى 

على  ال��ف��رح  اأي�����ش��ً�.  مطلوبً�  ال��ت��ك���م��ل، 

الموقعية الجتم�عية وال�شحة والع�فية، 

وفي  والأ�شدق�ء  الن��س  بين  والمحبوبية 

فيه�  ال��ت��ي  والأم����ور  والمجتمع  الع�ئلة 

اأي�شً�.  ومطلوب  جّيد  وثمينة،  بّن�ءة  اآث�ر 

والفرح  ال�����ش��رور  ه��ذا  مرغوبية  و�شبب 

اأنهم�  ه��و  الإ���ش��الم  ف��ي  ومطلوبيتهم� 

الّنعم  ا�شتعم�ل  ب�تج�ه  الإن�ش�ن  يدفع�ن 

الوقت  نف�س  وفي  �شحيح  ب�شكل  الإلهّية 

مق�م  ف��ي  وع��ال  ج��ّل  ذك��ر اهلل  ين�شى  ل 

ا�شتعم�ل النعم الإلهية واإبراز ال�شرور.

م��ن جهة اأخ����رى، ال��خ��وف وال��ح��زن 

المطلوب هو الذي يكون:

وم��وؤث��رًا  ب��ن���ًء  اأي  اإي��ج���ب��ي��ً�،  اأواًل:   

والتعوي�س  للتوبة  دافعً�  الإن�ش�ن  ويعطي 

الع�لية  والهّمة  ال�ش�بقة،  الأخ��ط���ء  عن 

للقي�م ب�لوظ�ئف والواجب�ت الآتية.

والحزن  الخوف  ينح�شر  ل  ث��ان��ي��اً: 

بعدم التزود من الدني� ونعمه�، بل يجب 

م�  ن�حية  من  والحزن  الخوف  يكون  اأن 

اآث���ر �شيئة ورذيلة  الآخ��رة من  يظهر في 

للمع��شي والذنوب.

ُج في  ع��ل��ى ه���ذا الأ���ش������س م��� ُي������َروَّ

اأن  الإن�ش�ن  على  اأن  الملحدة:  الثق�فة 

واأن الخوف  المطلق،  ال�شرور  يبحث عن 

ب�لج�شد  ����ش����ران  ���ن  م��ر���شَ وال���ح���زن 

اإن  كم�  ومرفو�س.  ب�طل  اأم��ٌر  وال���روح، 

لالإن�ش�ن،  مفيدان  والطمئن�ن  ال��ف��رح 

كذلك الخوف والحزن مفيدان لالإن�ش�ن 

ون�فع�ن لحي�ته.

الك�في، الكليني، ج 2، �س 188.( 1)

 م.ن.( 2)

الهوام�ش
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اأق�ض�م الطالق

ال��ط��الق ال�����ش��رع��ي ق�����ش��م���ن: رج��ع��ّي 

وب�ئن.

1 - ال��رج��ع��ّي: وه��و ال��ط��الق ال��ذي يحّق 
اأثن�ء  في  اإليه  زوجته  ُيرجع  اأن  للزوج 

ر�شيت  اإذا  م�  بين  ف��رق  بال  ال��ع��ّدة، 

اأم ل، ول يحت�ج في الرجوع  ب�لرجوع 

اإلى اإن�ش�ء عقد زواج جديد.

ال��ذي ل يحّق  ال��ب��ائ��ن: وه��و الطالق   - 2
للزوج الرجوع فيه، �شواء اأك�ن للزوجة 

ويوجد  ل.  اأم  الطالق  ه��ذا  في  ع��ّدة 

على  ال��زوج��ة  فيه  تحرم  ب�ئن  ط��الق 

زوجه� موؤّبدًا )كم� �شي�أتي تف�شيله اإن 

�ش�ء اهلل تع�لى(، وفي ب�قي الطلق�ت 

مع  طليقته  على  يعقد  اأن  للزوج  يحّق 

الموارد عقد  ر�ش�ه�، ويجب في هذه 

في  الب�ئن  الطالق  وتف�شيل  جديد. 

مق�لة اأخرى اإن �ش�ء اهلل تع�لى.

الرجعة

اأ � الرجعة هي رّد المطّلقة في زم�ن عّدته� 

ال�ش�بق دون عقد جديد،  اإلى زواجه� 

به�،  الزوجة مدخوًل  اإذا ك�نت  وذلك 

ولم تكن �شغيرة ول ي�ئ�شة، ول مطّلقة 

ولم  م��ب���راة،  ط��الق  اأو  خلعّيً�  طالقً� 

يكن الطالق الث�لث وال�ش�د�س والت��شع 

أحكام
الطالق الرجعي
ال�ضيخ علي حج�زي
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كم�  الب�ئن  الطالق  اأق�ش�م  من  )هذه 

�شي�أتي تف�شيله اإن �ش�ء اهلل تع�لى(.

ب�لفعل.  اأو  ب�لقول  الرجعة  تتحقق   � ب 

وي��ك��ون ال��ق��ول ب��ك��ّل ل��ف��ظ ي���دّل على 

ال���رج���وع، ك��ق��ول��ه: »َراَج���ْع���ُت���ِك اإل��ى 

زواجي«، وب�لفعل ب�أن يفعل بزوجته م� 

ل يحّل اإّل للزوج، ك�لتقبيل، اأو اللم�س، 

اأو النظر ب�شهوة.

ج � ل يكفي في تحّقق الرجوع تغّزل الرجل 

بطليقته اأثن�ء العّدة بكالم حميم و اإن 

اأّدى اإلى اإث�رة ال�شهوة عنده�.

د � ل ي�شترط الإ�شه�د في �شّحة الرجعة.

المطّلقة الرجعّية ك�لزوجة

المطّلق  على  ت�شتحّق  رجعّيً�  المطّلقة   � اأ 

النفقة وال�شكنى والك�شوة م� دامت في 

م�  ل،  اأم  ح�ماًل  اأك�نت  �شواء  العّدة، 

الن��شزة  ت�شتحّق  ن��شزة، فال  تكن  لم 

�شيئً� من المذكورات.

ب � يجوز له� في اأثن�ء العّدة اأن تظهر اأم�م 

المطلِّق بال �ش�تر )بال حج�ب(.

ال��ع��ّدة  اأث��ن���ء  اأح��ده��م��� ف��ي  اإذا م���ت   � ج 

يتوارث�ن  فهم�  الآخ��ر،  يرثه  الرجعّية 

م� دامت في العّدة الرجعّية.

المطّلقة  يخرج  اأن  للمطّلق  يجوز  ل   � د 

اأح���د بيوته م��� دام��ت  ال��رج��ع��ّي��ة م��ن 

اأو  بف�ح�شة  اأت��ت  ل��و  نعم  ال��ع��ّدة،  ف��ي 

اإخراجه�  له  ج�ز  الن�شوز  يوجب  بم� 

غير  مع�شية  فعلت  لو  واأّم���  بيته.  من 

الف�ح�شة وغير الن�شوز فال يجوز له اأن 

يخرجه� من بيته ب�شبب ذلك.

تخرج  اأن  رج��ع��ّي��ً�  للمطّلقة  يجوز  ل   � ه��� 

ب�إذن  اإّل  اأثن�ء عّدته�  من بيت زوجه� 

زوجه�.

ن��ع��م ي��ج��وز ل��ه��� ال���خ���روج دون اإذن���ه 

ل�شرورة اأو لواجب م�شّيق.

و � ل يجوز للمطّلق رجعّيً� اأن يتزّوج اأخت 

طليقته الرجعّية م� دامت الطليقة في 

العّدة الرجعّية.

الرجوع في العّدة

اأثن�ء  وفي  الدائمة،  زوجته  طّلق  اإذا 

العّدة اأرجعه� اإلى زوجّيته، ثّم طّلقه� قبل 

اأن ت�شت�أنف )تعيد(  الدخول فيجب عليه� 

العّدة من جديد.

املطّلقة رجعّيًا تستحّق على 
املطّلق النفقة والسكنى 

والكسوة ما دامت يف العّدة
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بوجدانن�.  فقط،  بعقولن�  ال  بقلوبن�  لحظ�ت  معً�  نعي�ش  اأن  اأريد 

نريد اأن نعر�ش هذه القلوب على القراآن الكريم، نعر�ش �ضدورن�، لمن 

والوؤه�؟ م� هو ذلك الحب الذي ي�ضوده� وي�ضتقطبه�؟  اإن اهلل �ضبح�نه 

وتع�لى ال يجمع في قلب واحد والَءين. اإم� حب اهلل واإم� حب الدني�، 

قلوبن�،  فلنمتحن  واحد.  قلب  في  معً�  يجتمع�ن  ال  والدني�  اهلل  حب 

ف�إن ك�نت تعي�ش حب اهلل زدن� ذلك تعميقً� وتر�ضيخً�، واإن ك�نت -نعوذ 

اأن نتخّل�ش من هذا الداء الوبيل،  ب�هلل- تعي�ش حب الدني�، ح�ولن� 

والمر�ش المهلك.

حبُّ الدنيا
داٌء مهلك)*( 

ال�ضهيد ال�ضّيد حممد ب�قر ال�ضدر}

مناسبة
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الإن�ش�ن،  الحب كل وجدان  ي�شتقطب هذا 

الإط��الق،  على  عنه  �شيء  ي�شغله  ل  بحيث 

اأينم� توجه يرى ذلك المحبوب. هذه هي 

الدرجة الث�نية من الحب.

هذا الّتق�شيم الّثن�ئي ينطبق على حّب 

اهلل وينطبق على حب الدني�.

حب اهلل تع�لى

  حّب اهلل �شبح�نه وتع�لى يتخذ ه�تين 

في  يتخذه�  الأول���ى  ال��ّدرج��ة  الدرجتين، 

الّط�هرين  �لحين  ال�شّ الموؤمنين  نفو�س 

الذين نظفوا نفو�شهم من اأو�ش�خ هذه الدني� 

الدنية. هوؤلء يجعلون من حب اهلل محورًا 

قد  واآم�لهم.  وطموح�تهم  عواطفهم  لكل 

ولكن  المت�حة،  المتع  من  بمتعة  ين�شغلون 

اإليه  يرجعون  الذي  المحور  هو  هذا  يبقى 

الط�رئ.  الن�شغ�ل  هذا  ينتهي  اأن  بمجرد 

التي  ال��درج��ة  فهي  الث�نية  ال��درج��ة  واأم���� 

ي�شل اإليه� اأولي�ء اهلل من الأنبي�ء والأئمة 

وال�شالم(. )علي  ال�شالة  اأف�شل  )عليهم 

بن اأبي ط�لب( هذا الرجل العظيم ق�ل: م� 

راأيت �شيئً� اإل وراأيت اهلل معه وقبله وبعده 

وفيه ، لأن حب اهلل في هذا القلب العظيم 

اأنه منعه من  اإلى درجة  ا�شتقطب وجدانه 

حين  حتى  اهلل.  غير  اآخ��ر  �شيئً�  ي��رى  اأن 

الحب محور القلب 

الإن�ش�ن  قلب  ي�شتقطب  ح��ّب  ك��ل  اإّن 

اأن  الأولى:  الدرجة  درجتين:  اإحدى  يتخذ 

لم�ش�عر  وق�عدة  الحب محورًا  ي�شّكل هذا 

واآم������ل وط��م��وح���ت ه���ذا الإن�������ش����ن. قد 

اأحي�نً� في ق�ش�ء ح�جة في  ين�شرف عنه 

بعمل،  بحديث،  ين�شغل  قد  خ��شة،  حدود 

الق�عدة لأنه�  اإلى  يعود  ولكن، �شرع�ن م� 

ال��م��ح��ور، يبقى ذلك  ال��م��رك��ز، وه��ي  ه��ي 

الحب هو المحور، هذه هي الدرجة الأولى. 

والدرجة الث�نية من الحب المحور، اأن 
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نعمة  فيه�  يرى  ك�ن  الموفورة  النعمة  يرى 

الدائم  الربط  هذا  وتع�لى.  �شبح�نه  اهلل 

الأوحد  محبوبه  لأنه  اأم�مه؛  يتج�شد  ب�هلل 

اهلل  اإل  ي��رى  يكن  فلم  الأك��م��ل،  ومع�شوقه 

�شبح�نه وتع�لى، فهذه هي الدرجة الث�نية.

حب الدني� 

حب  في  ي�أتي  الثن�ئي  التق�شيم  نف�س   

الدني�، الذي هو راأ�س كل خطيئة على حّد 

يتخذ  الدني�  حب   .P اهلل  ر�شول  تعبير 

درجتين: الدرجة الأولى اأن يكون حب الدني� 

ت�شرف�ته  ف��ي  ق���ع��دًة  لالإن�ش�ن،  م��ح��ورًا 

الم�شلحة  تكون  حينم�  يتحّرك  و�شلوكه 

اأن يتحّرك، وي�شكن حينم�  ال�شخ�شّية في 

تكون الم�شلحة ال�شخ�شّية في اأن ي�شكن، 

ال�شخ�شّية  الم�شلحة  تكون  حينم�  يتعّبد 

هي  ال��دن��ي���  ت��ك��ون  وه��ك��ذا،  يتعّبد  اأن  ف��ي 

هذا الربط الدائم باهلل
كان يتجسد أمام عني علي 
بن أبي طالب ألنه حمبوبه 
األوحد فلم يكن يرى إال اهلل 

سبحانه وتعاىل

مناسبة
الق�عدة، لكن اأحي�نً� اأي�شً� يمكن اأن يفلت 

نظيفة  اأخ��رى  اأ�شغ�ًل  ي�شتغل  الدني�،  من 

ط�هرة؛ قد ي�شلي هلل �شبح�نه وتع�لى، قد 

يخرج  فلت�ت  وتع�لى،  �شبح�نه  هلل  ي�شوم 

به� من اإط�ر ذلك ال�شيط�ن ثم يرجع اإلى 

ال�شيط�ن مرة اأخرى. هذه درجة اأولى من 

هذا المر�س، مر�س حب الدني�.

الدرجة المهلكة

ال��درج��ة  فهي  الث�نية  ال��درج��ة  واأم����   

هذا  الدني�  ح��ب  يعمي  حينم�  المهلكة، 

ل  الروؤية،  من�فذ  كل  عليه  ي�شد  الإن�ش�ن، 

يرى �شيئً� اإل ويرى الدني� فيه وقبله وبعده 

تتحول  ال�ش�لحة  الأع��م���ل  حتى  وم��ع��ه، 

اإلى  واإلى متعة،  دني�   اإلى  وبمنظ�ره  عنده 

هذه  ال�����ش��الة.  حتى  �شخ�شية  م�شلحة 

من  هلكة  اأ�شّد  وهي  الث�نية،  الدرجة  هي 

 : ر�شول اهلل  ق���ل  ولهذا  الأول���ى،  ال��درج��ة 

»حب الدني� راأ�س كل خطيئة«، وق�ل الإم�م 

ازداد  من  البحر  كم�ء  »الدني�  ال�ش�دق: 

�شربً� منه ازداد عط�شً�«.

قلب  ف���ي  ي��ج��ت��م��ع���ن  ل  ولءي�����ن  اإن   

له من  فلي�س  للدني�،  واحد. من ك�ن ولوؤه 

�شبح�نه  اهلل  مع  �شلة  له  لي�س  �شيء،  اهلل 

وتع�لى. »حب الدني� راأ�س كل خطيئة« لأن 

من  ال�شالة  يفرغ  ال��ذي  ه��و  الدني�  ح��ب 
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معناها ويفرغ كل عبادة من معناها، ماذا 

كان  اإذا  العبادات،  لهذه  معنى  من  يبقى 

حب الدنيا هو الذي يملأ القلب.

دنيا هارون 

دنيا  الدنيا،  حب  من  نحذر  اأن  علينا 

اأي  تعلمون  عظيمة.  كانت  الر�شيد  هارون 

بذخ  اأي  الر�شيد!  ه��ارون  فيها  غ��رق  دنيا 

الر�شيد!  ه��ارون  عليه  يح�شل  كان  وترف 

نحن ن��ق��ول اإن��ن��ا اأك��ث��ر ورع���ًا م��ن ه��ارون 

ْتَقى من هارون الر�شيد، عجباه!! 
َ
الر�شيد، اأ

نحن ُعر�شت علينا دنيا هارون الر�شيد؟ يا 

اإخواني، يا اأعزائي، هل عر�شت علينا دنيا 

هارون الر�شيد؟ كان هارون الر�شيد يلتفت 

تمطرين  اأينما  لها:  يقول  ال�شحابة  اإل��ى 

ياأتيني خراجك. في �شبيل هذه الدنيا قام 

 .Qجعفر ب��ن  مو�شى  الإم���ام  ب�شجن 

هل جربنا اأن ُتقِبل علينا هذه الدنيا ثم ل 

الدنيا،  هذه  اإّن  جعفر؟  بن  مو�شى  ن�شجن 

كّلفت هارونًا اأن ي�شجن مو�شى بن جعفر. 

نفكر  لكي  اأمامنا  الدنيا  و�شعت هذه  فهل 

باأننا اأتقى من هارون الر�شيد؟! 

العالج في ذكر الموت 

علي بن اأبي طالبQ لو كان يعمل 

للدنيا فهو اأتع�س اإن�شان، لأنه �شوف يخ�شر 

نعمل  اأن  همنا  فليكن  والآخ����رة.  الدنيا 

اهلل  حب  قلوبنا  في  نعي�س  اأن   ،
)1(

للآخرة

�شبحانه وتعالى بدًل من حب الدنيا. عّلمنا 

الأئّمة R اأن نتذكر الموت دائمًا، فهو 

كل  الدنيا.  لحب  المفيدة  العلجات  من 

واحد مّنا يعتقد باأّن كل من عليها فان، لكن 

بالن�شبة  يج�ّشدها  ل  واأب��دًا  دائمًا  الق�شية 

اإلى نف�شه، ما هي هذه الحياة؟ لعلها اأيام 

ونحن  �شنوات،  لعلها  اأ�شهر،  لعلها  فقط، 

نعمل ونحر�س دائمًا على اأ�شا�س اأنها حياة 

طويلة. لماذا نحّمل اأنف�شنا هذا القدر من 

الخطايا، من التق�شير اأمام اهلل �شبحانه 

�شبيل  في  نتحمله  ديننا؟  واأم���ام  وتعالى 

الدفاع عن ماذا؟ عن اأيام؟ عن �شهر؟... 

هذه ب�شاعة رخي�شة.

يطّهر  اأن  وتعالى  �شبحانه  اهلل  ن�شاأل   

قلوبنا وينّقي اأرواحنا، ويجعل ر�شاها اأكثر 

منه،  وخ�شيه  له،  حّبًا  قلوبنا  ويملأ  هّمنا، 

وت�شديقًا به، وعمًل بكتابه.

 هل جَربنا أن ُتقِبل علينا
هذه الدنيا، ثم ال نسجن 

موسى بن جعفر؟

)*( مقاطع من خطبة  حب الدنيا لل�شهيد محمد باقر ال�شدر

 يلمح ال�شهيد ال�شدر اإلى ما قاله اأمير الموؤمنين حين �شهادته »فزت ورب الكعبة« واأنه لو كان يعمل للدنيا لما قال مقالته تلك.( 1)

الهوام�ش
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فقد  �أغ�ضبها  م��ن  مني،  ب�ضعة  »فاطمة   :P �هلل  ر���ض��ول  ق��ال 

�أغ�ضبني«)1(.

هي �ل�ضيدة فاطمة �لزهر�ءO، �أم �أبيها كما قال عنها �لر�ضول 

�لموؤمنين  �أمير  زوجها  عنها  قال  كما  �لطاعة  على  عون  وخير   ،P

و�لزهادة  �لخلق  في  و�لن�ضاء  للرجال  �لأكمل  �لمر�أة  وهي   ،Q

�هلل  ر�ضول  �أبيها  باأخالق  وتخّلقت  �لنبوة،  بيت  في  تربت  و�لعبادة. 

�أنه لم يكن في هذه �لأمة  P وعا�ضت �لحّب هلل تعالى، حتى روي 

.)2(
O أعبد من فاطمة �لزهر�ء�

و�إن �أكثر ما و�ضل عنهاO من ن�ضو�ص، �أغفل �أنها �لأم �لمربية، 

�لمعّلمة لأقر�نها. ولو تّم ت�ضليط �ل�ضوء �أكثر على هذه �لحقبة من 

حياتها، لأمكن عر�ضها كنموذج مهم، بل �أ�ضا�ص للتربية، خ�ضو�ضًا لما 

يظهر من �ضعف وجود قدوة للن�ضاء �لم�ضلمات خالل حياتهن. فما هي 

و�لعبادية؟  و�لجتماعية  �لتربوية   O �لزهر�ء  �ل�ضيدة  مالمح 

وهل و�ضعت معايير يمكن �لقتد�ء بها خالل عمرها �لوجيز؟

ُمرّبيٌة في محراب العبادة
هدل حمود

مناسبة

66



تدعو  وكانت  زاهدة  عابدة،  كانت 

في �شلتها اأمام اأبنائها لغيرها 

قبل اأن تدعو لنف�شها. 

بن  الح�شن  الإم���ام  ع��ن 

اأمي  »راأي���ت  ق��ال:   Q علي 

ق��ائ��م��ة في   O ف��اط��م��ة 

فلم  جمعتها  ليلة  محرابها 

ت����زل راك���ع���ة ���ش��اج��دة حتى 

اّت�شح عمود ال�شبح و�شمعتها 

والموؤمنات  للموؤمنين  تدعو 

تدعو  ول  لهم  ال��دع��اء  وتكثر  وت�شميهم 

لما  اأم���اه  ي��ا  ل��ه��ا:  فقلت  ب�شيء  لنف�شها 

لغيرك؟  تدعين  كما  لنف�شك  تدعين  ل 

.
)3(

فقالت:يا بني الجار ثم الدار«

معلِّمة غير معلَّمة

اأبناءها  تحّث   O الزهراء  كانت 

الح�شنين  وت��ح��ث  وال��ت��ع��ل��م،  ال��ع��ل��م  ع��ل��ى 

Q ع��ل��ى ال��ح�����ش��ور ف���ي ال��م�����ش��ج��د 

جّدهما  واأح���ادي���ث  لخطب  وال���ش��ت��م��اع 

و�شوؤالهما  ا�شتنطاقهما  ثم   P الر�شول 

�شوؤال  من  ج��رى  عما  اإليها،  ال��ع��ودة  بعد 

كانت  الطريقة  وب��ه��ذه  ووح���ي،  وج���واب 

لولديها.  المعرفة   تح�شيل  على  تحر�س 

نفو�س  ف��ي   Qالزهراء غر�شت  لقد 

الأخ��لق  ومكارم  الخير  خ�شال  اأولده��ا 

كانت الزهراءO حتث 
احلسننيQ على احلضور 

يف املسجد واالستماع 
P خلطب وأحاديث الرسول

�أم �ضابرة عابدة

الزهراء فاطمة  ال�شيدة  كانت 

منارة  المتوا�شع  بيتها  في    O

للإيمان. اإذ كانت:

تطعم الفقير وال�شغير واليتيم 

على  غر  ال�شّ منذ  اأطفالها  وت��ع��ّل��م 

الإيثار.

التقوى  على  اأب��ن��اءه��ا  ت��رب��ي 

وك��ان��ت ت��اأم��ره��م ب��ال��ن��وم ن��ه��ارًا 

على  وتحّثهم  رم�شان.  �شهر  في 

اإلى  الّليل  اأول  من  القدر  ليالي  اإحياء 

ال�شباح.

ب�شفة  تتحلى   O الزهراء  كانت 

ال�شبر. وقد رّبت اأبناءها عليه، كما بّينت 

طفلة،  كونها   م��ع   ،Oزينب لبنتها 

م�شيبة  في  ودوره��ا  الم�شتقبلية  مواقفها 

.Qاأخيها  الإمام الح�شين
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عن  والدفاع  التوحيد  مبادئ  واأر�شعتهم 

الحق. 

بين  التفريق  ع��دم  على  تعمل  وكانت 

فقد  الحب.  واإظ��ه��ار  التعامل  في  الأب��ن��اء 

روي اأن الح�شن والح�شين كانا يكتبان فقال 

الح�شن للح�شين Q خطي اأح�شن من 

اأح�شن.  بل خطي  الح�شين:  فقال  خطك. 

اأح�شن  من  بيننا  احكمي  لأمهما:  فقال 

خط  تف�شيل  فاطمة  فكرهت  خطًا،  منا 

اأن��ا  لهما:  فقالت  الآخ����ر،  ع��ن  اأح��ده��م��ا 

من  اأخذ  فمن  القلدة،  هذه  بينكما  اأنثر 

فنثرتها  اأح�شن.  فخطه  اأكثر  جواهرها 

.
)4(

واأخذ كلهما الجواهر منا�شفًة

ك��ان��ت ال���زه���راء ت��ق��وم ب��الأع��م��ال 

مناسبة

وج��ود  م��ن  ب��ال��رغ��م  بنف�شها  المنزلية 

التربية  انعك�شت  وق��د  لديها.  خ��ادم��ة 

فكانت  ة،  ف�شّ خادمتها  على  الفاطمية 

معلمتها  اأث��ر  تتبع  التي  كالتلميذة  ف�شة 

حتى �شارت بنف�شها رمزًا للمراأة العارفة 

الموؤمنة، التي اتخذت من القراآن كتاب 

�شّتى  في  لحياتها  منهجًا  الخالد،  اهلل 

�شوؤونها. فقد روي: »انقطعت في البادية 

لها:  فقلت  ام��راأًة،  فوجدت  القافلة  عن 

فتحّير  بالقراآن  عليه  ف��رّدت  اأن��ِت؟  من 

من  باآيات  عليه  ترد  كانت  �شاألها  وكلما 

ال��ق��راآن ال��ك��ري��م، ف�����ش��األ: م��ن ه��ي هذه 

خادمة  ف�شة  ه��ذه  ل��ه:  فقالوا  ال��م��راأة؟ 

الزهراءO ما تكلََّمْت، منذ ع�شرين 

.
)5(

�شنة، اإّل بالقراآن«

عالقتها مع خالقها

الأح����ادي����ث ف���ي ع���ب���ادة ال�����ش��ي��دة 

الأدعية  كثيرة، خا�شة   O الزهراء 

كانت فضة كالتلميذة
 التي تتبع أثر معلمتها حتى 

صارت بنفسها رمزاً للمرأة 
العارفة املؤمنة
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الهوام�ش

ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ن��اج��ي ب��ه��ا رب��ه��ا، 

ف��ق��د ك��ان��ت ن���م���وذج���ًا ف��ري��دًا 

ليلها  تقوم  العابدة،  للموؤمنة 

راكعة   
)6(

قدماها تتورم  حتى 

للمحتاجين  تدعو  �شاجدة، 

الفجر.  ع��م��ود  ينبلج  حتى 

وجل(  )عّز  اهلل  اأن  فيروى 

يباهي بها ملئكته: »انظروا 

اإمائي  �شيدة  فاطمة  اأمتي  اإل��ى 

فرائ�شها  ت��رت��ع��د  ي���دي  ب��ي��ن  ق��ائ��م��ة 

على  بقلبها  اأقبلت  وقد  خيفتي،  من 

اأمنت  قد  اأنني  اأ�شهدكم  عبادتي، 

اأن  وروي   .
)7(

النار« م��ن  �شيعتها 

ه��ن��اك م���ن ت��ع��ّج��ب م���ن ع��ب��ادة 

فكان   O الطاهرة  ال�شديقة 

P يجيبهم قائًل: »اإن  الر�شول اهلل 

.
)8(

ابنتي فاطمة ملأ اهلل قلبها اإيمانًا«

عالقتها بالر�ضالة �لنبوية 

الن�شاء  تعّلم   O الزهراء  كانت 

ال�شرعية  الأحكام  من  عليهن  ي�شكل  ما 

الع�شكري  الإمام  الإلهية. عن  والمعارف 

عند  ام������راأة  »ح�����ش��رت  ق�����ال:   Q

 Oالزهراء ف��اط��م��ة  ال�����ش��دي��ق��ة 

وال��دة  لي  اإن  فقالت: 

لب�س  وق���د  �شعيفة 

ع��ل��ي��ه��ا ف����ي اأم����ر 

وقد  �شيء،  �شلتها 

اأ�شاألك  اإل��ي��ك  بعثتني 

ف��اأج��اب��ت��ه��ا ف��اط��م��ة

O ع��ن ذل��ك، 

فثنت فاأجابت ثم 

ع�ّشرت  اأن  اإل��ى  ثلثت 

ف��اأج��اب��ت، ث��م خ��ج��ل��ت من 

هاتي   :O فقالت  الكثرة، 

اأبي  �شمعت  اإن��ي  لك،  بدا  ما  و�شلي 

يقول: اإن علماء اأمتنا يح�شرون فيخلع 

عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة 

اهلل  عباد  اإر���ش��اد  في  وَج��ّده��م  علومهم 

األف  األف  منهم  الواحد  على  يخلع  حتى 

 .
)9(

حلة من نور«

ال�شهداء  ق��ب��ور  ت���زور   O وك��ان��ت 

اأبي عبد اهلل  واأقاربها. فعن  من معارفها 

Q اأنه قال: »اإن فاطمة O كانت 

�شبت  غ��داة  كل  في  ال�شهداء  قبور  تاأتي 

وت�شتغفر  عليه  وتترّحم  حمزة  قبر  فتاأتي 

 .
)11(

له«
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تغذية

يختارها  �لتي  �لحلويات  وخا�ضة  �لطعام  ��ضتهالك  ي��زد�د 

وتوليد  في  ت�ضاعد  �أنها  بحجة  بالبرد  ن�ضعر  عندما  �لكثيرون 

و�لطاقة  �لطعام  نوعية  بين  فهل من عالقة  و�لدفء.   �لطاقة 

�لطق�ص  �لغذ�ئية في  �لإن�ضان  و�لدفء؟ وهل تتغير �حتياجات 

�لبارد؟ وما هي �لأطعمة �لأن�ضب لحاجاتنا في هذ� �لطق�ص؟

أغذية الدفء والطاقة
)*(

�ضارة �ملو�ضوي

م�ضدر �لطاقة �لأجود

فل  ال��ط��اق��ة،  م�شدر  ه��و  الطعام     

طاقة دون طعام. وكل نوع من الطعام له 

م�شار معّين في الج�شم، ويوّلد كمّية طاقة 

محّددة.

من   الأطعمة؛  جميع  ف��اإن  لذلك 

اأو  بروتينات  ن�شوّيات،  �شكرّيات، 

دهون، ي�شتخدمها الج�شم لتوليد 

يكمن  ال��ف��رق  اأن  اإّل  ال��ط��اق��ة. 

الطاقة  ه��ذه  بقاء  ا�شتمرار  في 

وعدمه، فمثًل:

1 - الن�شويات على نوعين:
ال���ب�������س���ي���ط���ة:  ال����ن���������س����وي����ات  اأ- 

ك��ال��خ��ب��ز الأب��ي�����س، ال��ح��ل��وي��ات، 

الأرز  الأب�����ي�����������س،  ال�������ش���ك���ر 

البي�شاء،  المعكرونة  الأبي�س، 

الغازية...  والم�شروبات 

اله�شم  �شريعة  كلها 

و�������ش������ري������ع������ة 

طاقة  تعطي  فهي  لذلك  المت�شا�س، 

�شريعة واآنية.

كالحبوب  ال��م��رك��ب��ة:  ال��ن�����س��وي��ات  ب- 

من  البقول  النخالة،  ومنتجاتها،  الكاملة 

ال��ج��زر، البطاطا  ب��ازي��ل، ف��ول، وع��د���س، 

الحلوة والفواكه مع ق�شرتها... فهي بطيئة 

اله�شم، وبطيئة المت�شا�س، وتبقى لفترة 

اأطول في المعدة. لذلك فهي تعطي الج�شم 

الطاقة على دفعات خلل فترة طويلة.

2 - البروتينات: كاللحوم، اللبن، الحليب، 
بطيئة  ه��ي  والأج����ب����ان...  ال��ب��ق��ول، 

اله�شم وُت�شعر بال�شبع لفترة طويلة.

)ال��ع��ال��ي��ة  ال��م��رك��ب��ة  ال��ن�����ش��وي��ات   -  3
تعطي  ال��ب��روت��ي��ن��ات،  ب���الأل���ي���اف(+ 

الطاقة الأكبر والأدوم خلل النهار.

اأكثر  لأن��ه  اللوز  خا�شة  المك�شرات:   -  4
المك�شرات غنى بالمواد الغذائية. فهو 

الجيدة،  وال��ده��ون  للبروتين  م�شدر 

 E ك��م��ا وي��ح��ت��وي ع��ل��ى ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن

ال�شكر  لتحويل  ين  المهمَّ والمغنيزيوم 

في الدم اإلى طاقة.

تتغير �لحاجات مع تغير �لطق�ص

في  بالجوع  النا�س  من  الكثير  ي�شعر 

ف�شل ال�شتاء اأكثر من غيره من الف�شول، 
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اإلى ال�شطرار  ويعزون ذلك 

فترة  ال��م��ن��زل  ف��ي  للبقاء 

بالبرد،  لل�شعور  اأو  اأطول، 

ال�شبب  اأن  اإل  ذلك  وغير 

الأه�����م ل��ه��ذا ال���ج���وع هو 

قّلة  وبالّتالي  الق�شيرة،  النهار  �شاعات 

اإلى  ي��وؤدي  مما  ال�شم�س،  لأ�شّعة  التعّر�س 

هورمون  م��ن  الج�شم  م��خ��زون  انخفا�س 

هورمون  )وه��و   serotonin ال�شيروتونين 

ال�����ش��ع��ادة والإح�����ش��ا���س ال��ج��ي��د(، الأم���ر 

لدى  والكاآبة  ال�شييء  ال�شعور  ي�شبب  الذي 

يطلب  الج�شم  ف��اإن  لذلك   . النا�س  بع�س 

هذا  لت�شنيع  الن�شويات  من  اأكبر  كميات 

ر زيادة الجوع  الهورمون، الأمر الذي ُيف�شِّ

والطلب الأكبر على الن�شويات وال�شكريات.

  لذلك، فدليلك الغذائي لهذا الف�شل:

1 - كن حذرًا في انتقاء الن�شويات. 
2 - ان��ت��ِق ال��ن�����ش��وي��ات ال��ع��ال��ي��ة ال��ج��ودة 

والمرّكبة. )كالمذكورة اأعله(.

3 - خفف من تناول الن�شويات الب�شيطة.  
هي  الب�شيطة  الن�شويات  م��اح��ظ��ة: 

اأي  مرتفع،  كربوهيدراتي  موؤ�شر  ذات 

يوؤدي  الن�شويات  من  النوع  هذا  تناول  اأن 

ويتبعه  الدم  �شكر  في  مفاجئ  ارتفاع  اإلى 

الإن�شولين  ه��ورم��ون  ف��ي  �شريع  ارت��ف��اع 

اإلى  الدم  من  ال�شكر  نقل  عن  )الم�شوؤول 

مفاجئ  هبوط  اإلى  ي��وؤدي  مما  الخليا(، 

ل�شكر الدم، في�شعر الإن�شان عندئذ بجوع 

ر ذلك يو�شل اإلى ال�شمنة. مفاجئ، وتكرُّ

4 - زْد من تناول فواكه وخ�شار ال�شتاء الغنية 
الفليفلة  كالبروكولي-  ج:  بالفيتامين 

ال��خ�����ش��راء- ال���ب���ن���دورة- ال��ب��رت��ق��ال- 

الكيوي... بالإ�شافة اإلى الثوم والب�شل.

���ش��راب  م���ن  ال����ش���ت���ف���ادة  ي��م��ك��ن��ك   - 5
فهي  اأنواعه،  على  ال�شاخن  الأع�شاب 

غنية بالمواد الم�شادة للأك�شدة التي 

تقوي المناعة وتخفف اأعرا�س الزكام 

والمغ�س والم�شاكل المعوية.

6 - ا�شتفد من منافع الع�شل الجمة الخا�شة 
 P بنزلت البرد. وقد ذكره الر�شول

حيث قال: »نعم ال�شراب الع�شل، يرعى 

.
)1(

القلب، ويذهب برد ال�شدر«

اأي��ام  في  خا�شًة  د،  الفيتامين  تهمل  ل   -  7
عر�شة  اأق���ل  لأن���ك  الق�شيرة،  ال�شتاء 

تقت�شر  ل  منافعه  ولأن  ال�شم�س،  لأ�شعة 

الدرا�شات  اإن  اإذ  فح�شب،  العظام  على 

القادر  الوحيد  الفيتامين  اأن��ه  اأظهرت 

لذلك  ال��ب��رد.  ن��زلت  من  الحماية  على 

الغذاء  في  م�شادره  ا�شتهلك  من  زد 

ومنتجات  والبقول  والبي�س،  كال�شمك، 

ال��م�����ش��ادر  ولأن  ال��م��دع��م��ة.  ال��ح��ل��ي��ب 

حاجة  تاأمين  في  كافية  غير  الغذائية 

الج�شم منه، فل بد من تناول المكملت 

بعد  يوميًا  د  الفيتامين  م��ن  الغذائية 

ا�شت�شارة الطبيب.

)*( اأخ�شائية تغذية.

بح���ار الأن���وار، المجل�ش���ي، ج59، ( 1)

�س295.

الهوام�ش
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صحة

احذروا 
البوتاسيوم
نان�ضي عمر

يعّد �لبوتا�ضيوم من �لأمالح �لمعدنية Mineral salts �لمفيدة 

�أ�ضا�ص في تركيب �ل�ضو�ئل �لحية، وبخا�ضة  للج�ضم، وهو عن�ضر 

�لدم، يرمز له بالرمز)K(، وله تاأثير فّعال على ن�ضاط �لع�ضالت، 

وخ�ضو�ضًا ع�ضلة �لقلب.

 معّدل ن�ضبة �لبوتا�ضيوم

 تقول الّدرا�شات الطبّية اإن البوتا�شيوم 

يجب اأن يتوافر في كل ليتر من دم الإن�شان 

بن�شبة تتراوح ما بين 3،5 ميلليمول/ ليتر 

هذه  نق�س  ي��وؤدي  ليتر.  ميلليمول/  و5،1 

اإلى  زيادتها  وكذلك  الج�شم  في  الكمية 

نتائج �شلبية، فاإذا نق�شت اأ�شيب الإن�شان 

ال�شاقين  ف��ي  ف  وتق�شّ ون��ع��ا���س  ب��اإع��ي��اء 

وا�شطرابات ع�شبية،  ال�شدر  في  و�شيق 

وكذلك اإلى عدم و�شوح الروؤية اأحياًنا.

في  البوتا�شيوم  ن�شبة  زي���ادة  ول��ك��ن 

 ،hyperkalemia ب�  يعرف  ما  وهو  ال��دم، 

ج�شم  على  تاأثيرًا  والأك��ث��ر  الأخ��ط��ر  تعد 

لعوار�س  تفتقد  واأن��ه��ا  خا�شة  الإن�����ش��ان، 

على  المري�س  ت�شاعد  خا�شة  واإ���ش��ارات 

ت���دارك الأم���ر وال��ب��دء ب��ال��ع��لج. وتكمن 

في  ال��ب��وت��ا���ش��ي��وم  ن�شبة  ارت��ف��اع  خ��ط��ورة 

الأجهزة  عمل  في  وظيفي  بخلل  ت�شببها 

الع�شبية، كما ت�شبب ا�شطرابًا في دقات 

القلب ما قد يوؤدي اإلى نتائج خطيرة على 

راأ�شها  ال�شكتة القلبية. 72



 �أ�ضباب زيادة �لبوتا�ضيوم

اأحد  ل��لأدوي��ة  الجانبية  الآث���ار  تعتبر 

اإفراط البوتا�شيوم في الدم.  اأ�شباب  اأهم 

وم���درات  ال���دم  �شغط  مخف�شات  وت��ع��ّد 

هذه  اأبرز  من  للبوتا�شيوم  الموفرة  البول 

بقيا�س  الأط��ب��اء  ين�شح  ول��ه��ذا  الأدوي����ة، 

ن�شبة البوتا�شيوم في الدم عند البدء بمثل 

اإفراط في  هذه العلجات تفاديًا لحدوث 

البوتا�شيوم.

وك��ذل��ك ي��ع��ّد ال��ف�����ش��ل ال��ك��ل��وي بكل 

التي  الأ�شباب  من  والمزمن  الحاّد  نوعيه 

طرح  ع��ن  الكلية  دور  تعطيل  اإل��ى  ت���وؤّدي 

البوتا�شيوم، وبالتالي يزيد تركيزه بالدم، 

وي�شل اإلى م�شتويات عالية، دون اأن تكون 

ال�شعور  ع��دا  وا���ش��ح��ة،  اأع��را���س  ه��ن��اك 

اأم��ا  ع�شلي.  ت�شنج  اأو  ب��الإع��ي��اء  اأح��ي��ان��ا 

ت�شخي�س فرط البوتا�شيوم في الدم فيتم 

عن طريق فح�س الدم.

ال�شبب  فيها  يكون  التي  الحالت  في 

هي  الدم  في  البوتا�شيوم  ن�شبة  زيادة  في 

الأدوية، يكون التوقف عن تناولها في هذه 

ُي�شتعا�س  وقد  الأمثل.  الحل  هو  الحالة، 

دواء  ُي�شاف  قد  اأو  اأخ��رى،  ب��اأدوي��ة  عنها 

البوتا�شيوم  ن�شبة  تقليل  على  يعمل  جديد 

للبول  مدر  اإ�شافة  ذلك  ومثال  ال��دم،  في 

في   ي�شاهم  م��ا  للبوتا�شيوم،  موفر  غير 

التقليل من تركيزه في الدم.

اأو  ال��ط��ري��ق��ة،  ه���ذه  ف��ي ح��ال��ة ف�شل   

ف���ي ح��ال��ة ال���ف���رط ال���ح���رج ف���ي ت��رك��ي��ز 

الف�شل  ح��الت  اأو  ال��دم،  في  البوتا�شيوم 

يعتبر  الكلي  غ�شيل  فاإن  المزمنة،  الكلوي 

للتخل�س من  والم�شمونة  الأمثل  الطريقة 

البوتا�شيوم وطرحه من الج�شم.

 ماأكولت غنّية بالبوتا�ضيوم

هي:  بالبوتا�شيوم  الغنية  الماأكولت 

الطماطم،  الأف��وك��ادو،  الموز،  البطاطا، 

البروكلي، ال�شمام، البرتقال، فول ال�شويا، 

اأن  كما  والم�شم�س.  الثوم  الأ�شمر،  ال��رز 

الدب�س،  ف��ي  ب��وف��رة  م��وج��ود  البوتا�شيوم 

نخالة  الطحينة،  الحليب،  الأ�شود،  الع�شل 

الحبوب، الدراق المجفف، القمح، القرع، 

الزبيب، اللوز، التين المجفف، الإجا�س، 

ال�����ش��ردي��ن،  �شمك  ال��م��ك�����ش��رات،  ال��ب��ل��ح، 

المر�شى  يمنع  ولهذا  ال�شعير.  ال�شبانخ، 

من  البوتا�شيوم  ف��رط  من  يعانون  الذين 

تناول هذه الأطعمة.

ارتفاع نسبة البوتاسيوم يسبب 
اضطرابًا يف دقات القلب ما 
قد يؤدي إىل السكتة القلبية
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�أحد  وهو  �هلل،  كالم  كونه  في  مكانته  وعلو  �ضاأنه  �ضمو  يكمن 

�لثقلين، �لذي ل ي�ضل من تم�ضك به �أبدً�. وهو �لمعجزة �لخالدة 

تعالى  �لباري  �أق�ضم  به  ومكانها.  زمانها  بانق�ضاء  تنق�ِص  لم  �لتي 

ورد  وقد  يكرمه.  من  بتكريم  �لقد�ضي،  �لحديث  في  نف�ضه،  على 

في كثير �لرو�يات �لتاأكيد على قر�ءة �آياته وحفظها وتدّبرها. 

قال �لر�ضول �لأكرم P: »�قروؤو� �لقر�آن و��ضتظهروه فاإّن �هلل ل 

يعّذب قلبًا وعى �لقر�آن«. و�نطالقًا من كونه باب جميع �لمعارف 

عبا�ص  �ل�ضيد  �ل�ضهيد  جائزة  كانت  تكريمه،  ولأج��ل  و�لعلوم، 

�لمو�ضوي لحفظة �لقر�آن �لجامعيين ممن كان قلبهم وعاًء لكتاب 

�هلل، وم�ضعاًل ير�فق مر�حلهم �لتعليمية.

مجتمع

اقرأ وارَق
حتقيق: �إميان علوية

)جائزة �ل�ضهيد �ل�ضيد عبا�ص �لمو�ضوي}

 لحفظة �لقر�آن �لكريم �لجامعيين(
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�نطالق �لم�ضروع و�لأهد�ف

»ب��م��ب��ادرٍة م��ن اأم��ي��ن ع��ام ح��زب اهلل 

اهلل)حفظه  ن�شر  ح�شن  ال�شّيد  �شماحة 

التكريمية  الم�شابقة  هذه  انطلقت  اهلل(، 

معطياٍت  ت��وّف��ر  بعد  وذل���ك   ،2111 �شنة 

ق��ّدم��ت��ه��ا ج��م��ع��ي��ة ال���ق���راآن ال��ك��ري��م عن 

اأج��زاء  لكامل  الحفظة  م��ن  لديها  ع��دٍد 

و�شلوا  ممن  طلبها  من  الكريم  القراآن 

درا�شتهم  ف��ي  الجامعي  الم�شتوى  اإل���ى 

لدى  كافيًا  ر�شيدًا  �شّكل  ما  الأكاديمية، 

)حفظه  اهلل  ن�شر  ح�شن  ال�شيد  �شماحة 

وتكريمهم،  الّطلبة  ه��وؤلء  لتحفيز  اهلل( 

القراآن الكريم في  واإطلق م�شروع حفظ 

في  الم�شروع  فانطلق  الجامعي.  الو�شط 

تقام  تكريميًة  لي�شبح جائزًة  نف�شه  العام 

في كل عام«. هذا ما قاله �شماحة ال�ّشيخ 

ح�شين زين الدين ممّثل جمعّية المعارف 

الم�شروع،  ه��ذا  ولدة  ح��ول  الجائزة  عن 

واأ���ش��اف م��ح��ّددًا الأه���داف: »وت��اأت��ي هذه 

القراآنّية  الّثقافة  اإحياء  بهدف  المبادرة 

في  القراآن  وح�شور  الجامعّية،  البيئة  في 

زمن  في  نعي�س  اأّننا  ًة  خا�شّ ال�ّشاحة  هذه 

المفتوحة  والمواجهة  الناعمة  ال��ح��رب 

والذي  الثقافي،  الم�شتوى  على  العّدو  مع 

من  لل�شتفادة  اأ�شاليبه  خلل  من  يعمل 

الهتمامات  �شعيد  على  الموجود  الفراغ 

في  الم�شروع  اأهمية  تكمن  لذا،  ال�شبابّية. 

اإلى هوّيته  الطالب  انتماء  دوره في تعزيز 

بينه  يحول  اأنه  وفي  جهة،  من  الإ�شلمّية 

وبين الف�شاد من جهٍة اأخرى«.

بين �لجامعة و�لقر�آن

وحول �شوؤاله عن العلقة بين الجامعة 

والقراآن يجيب �شماحته: »في مقاربٍة بين 

وما  الجامعي  للّطالب  الجامعة  تقّدمه  ما 

الجامعة  ف��اإن  ل��ه،  الكريم  ال��ق��راآن  يتيحه 

ُتعَتبر حقًل لتنمية العلوم عند الّطالب الذي 

والّن�شج  الإدراك  من  معّينًا  م�شتوى  بلغ 

الفكري في هذه المرحلة. والقراآن بدوره 

هو منبٌع لهذه العلوم، ومحلٌّ للإجابة عن 

كثيٍر من الت�شاوؤلت«. واأ�شاف: »والجامعة 

محيٌط اجتماعي متنوٌع يحتاج فيه الطالب 

مببادرٍة من أمني عام حزب 
اهلل سماحة السّيد حسن نصر 

اهلل)حفظه اهلل(، انطلقت هذه 
املسابقة التكرميية سنة 2111
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انتماوؤه  فيكون  كم�شلٍم  انتماءه  يترجم  اأن 

للقراآن وبالتالي، للإ�شلم. فالجامعة ُتعّد 

للمجتمع  القيادية  النخب  لتخريج  معقًل 

والقراآن يدعو اإلى هذا الم�شتوى من بناء 

الفرد. وهنا اأود اأن اأذكر تو�شيفًا لل�شهيد 

حيث  الكريم  القراآن  حول  مطهري} 

كبقية  ال��ق��راآن  ت�شنيف  اأردن���ا  ل��و  ي��ق��ول: 

اللغة  )في  مو�شوعاتها  على  بناًء  الكتب 

فاإنه  العلوم...(  اأو  التاريخ   اأو  الأدب  او 

يتنا�شب مع كافة عناوين المو�شوعات لأنه 

على  بناًء  ت�شنيفه  اأردن��ا  واإذا  يتناولها، 

منا�شٌب  اأنه  فميزته  الثقافية،  الم�شتويات 

محافظته  مع  الثقافية  الم�شتويات  لجميع 

على رونقه وعمقه«.

عبا�ص  �ل�ضيد  �لعلم..  �لقر�آن.. 

�لمو�ضوي}

»ي��ت�����ش��ح م��ن ع��ن��وان ه���ذه ال��ج��ائ��زة 

المقاومة  �شهداء  �شيد  ا�شم  تحمل  اأنها 

المو�شوي}  عبا�س  ال�شيد  الإ�شلمية 

وال�شهادة  المقاومة  �شلة  على  كتاأكيٍد 

الت�شمية  وه����ذه  ال��ع��زي��ز.  اهلل  ب��ك��ت��اب 

اهلل  ن�شر  ح�شن  ال�شيد  �شماحة  اأطلقها 

ال��وف��اء  اأن��ح��اء  م��ن  كنحٍو  اهلل(  )حفظه 

اأبرز  من  كان  الذي  ال�شهيد}   لل�شيد 

قائٌد  اأنه  عالمًا،  كونه  اإلى  اإ�شافًة  �شفاته 

ومجاهٌد، فهو كان عا�شقًا للقراآن، يتعامل 

معه كحقائق وقوانين ولي�س مجرد كتابٍ  

يتلو اآياته، بل اأكثر من ذلك فقد ارتكز في 

قواعد ال�شراع مع العدو الإ�شرائيلي على 

للمجاهدين  تحفيزه  كان  ولطالما  اآياته. 

وكان  القراآن،  باآيات  ال�شت�شهاد  عبر  يتّم 

قبل  يقّبلونه  م��ح��اوره��م،  ف��ي  اأني�شهم 

النطلق لتنفيذ العملية في ر�شالٍة وا�شحٍة 

اأّن عملهم الجهادي هو تطبيٌق لأحكام اهلل 

ت�شمية  في  الأول  ال�شبب  هو  هذا  واآياته«. 

ال�شيخ  �شماحة  يعّلل  الإ�شم  بهذا  الجائزة 

زين الدين ويكمل: »اأما ال�شبب الثاني  فاإّن 

في  �شهيد  قائد  كعالم  الإ�شم  ح�شور هذا 

الو�شط الجامعي ي�شهم في جذب الطلب 

اأن  يجب  ال���ذي  ال��رم��ز  نحو  الجامعيين 

من  الكثير  وجود  مقابل  في  ويقتدى  ُيتبع 

الرموز المتبعة الم�شطنعة وغير المفيدة 

لمجتمعها«.

�لتجربة �لأولى 

لم تكن المعطيات التي قدمتها جمعية 

وجود  عن  2111م،  �شنة  الكريم  ال��ق��راآن 

للقراآن  الحفظة  الجامعيين  م��ن  ع��دد 

داأب��ت  فقد  نف�شه،  العام  وليدة  الكريم، 

جيل  اإن�شاء  م�شروع  على  الجمعية  ه��ذه 

مجتمع

�سماحة ال�سيخ ح�سين زين الدين
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باأجزاٍء  واإن  الكريم  للقراآن  قراآني حافٍظ 

2114م، حتى بلغ عدد  متفرقة منذ العام 

الحفظة لديها 351 حافظًا لأجزاء القراآن 

الحفظة  ع��دد  لكن  مختلفة.  اأع��م��اٍر  م��ن 

هم  ممن  الكريم  ال��ق��راآن  اأج���زاء  لكامل 

حافظًا.   21 بلغ  الجامعي  الم�شتوى  في 

يقول الحاج ح�شين حمدان ممثًل لجمعية 

التوافق  »تم  الجائزة:  في  الكريم  القراآن 

على تحديد الجائزة، على اأن يكون �شرط 

كامل  ح��ف��ظ  ف��ي  م��ن��ح�����ش��رًا  الم�شابقة 

تعميم  �شدر  وقد  الكريم.  القراآن  اأج��زاء 

الجامعات  ك��ل  ف��ي  الم�شابقة  ه��ذه  ح��ول 

ال��ع��ال��م العربي  ب��ل��غ ���ش��داه  ل��ب��ن��ان،  ف��ي 

حيث  ترحيبًا  الفكرة  ولقيت  والإ�شلمي 

تتوافد  للم�شابقة  النت�شاب  طلبات  بداأت 

و�شوريا.  ك����الأردن  ال��ب��ل��دان  مختلف  م��ن 

اقت�شر  الأم��ر   ف��اإن  المخطط  وفق  ولكن 

بدايًة على الطلب الجامعيين اللبنانيين. 

اإليها  اللتفات  يجب  مهمة  م�شاألة  وهنا 

وهي اأن هذه الم�شابقة �شمت عددًا كبيرًا 

وال�ّشيعة.  ة  ال�شنَّ الم�شلمين  اإخواننا  من 

وهذا اإّن دّل على �شيء فاإنما يدل على اأن 

لجميع  العت�شام  حبل  هو  ال��ق��راآن  ه��ذا 

على  بينهم  الم�شتركة  والكلمة  الم�شلمين 

حٍدّ �شواء«.

ول��ق��د ان��ط��ل��ق��ت ال��م�����ش��اب��ق��ة الأول����ى 

م�شاركًا   41 نحو  وتر�شح  2111م،  �شنة 

اللبنانية  الجامعات  جميع  من  وم�شاركة 

وبيروت  كطرابل�س  المناطق  مختلف  في 

وقد  منهم.   21 نحو  و�شارك  وغيرهما، 

تحكيم  لجنة  ال��ج��ائ��زة«  »هيئة  �شّكلت 

عدد احلفظة لكامل أجزاء القرآن 
الكرمي ممن هم يف املستوى 

اجلامعي  بلغ 21 حافظًا

الحاج ح�سين حمدان
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مجتمع
معايير  ك���ل  ت��م��ت��ل��ك  م��خ��ت�����ش��ة  ع��ل��م��ي��ة 

والحفظ  التجويد  مجالت  في  التحكيم 

والف�شاحة واللغة العربية. واأع�شاء هذه 

الحكم  الم�شاركين في لجان  اللجنة من 

في  الكريم  القراآن  حفظ  م�شابقات  في 

ولهذا  الإيرانية.  الإ�شلمية  الجمهورية 

حيث  للم�شاركين  اإن�شافًا  اختيارهم  تّم 

المعايير  و�شع  اإل��ى  اللجنة  هذه  عمدت 

اأن يكون الختبار  العلمّية للم�شابقة على 

اختباٍر  ع��ن  ع��ب��ارة  الأول  نحوين:  على 

محددة  اأ�شئلة  ث��لث��ة  يت�شمن  �شفهي 

اأم��ا  ال��ق��راآن.  اآي���ات  بين  م��ن  ومت�شابهة 

مدى  منه  يتلم�س   
ّ
خطي فاختبار  الثاني 

مهارة الحافظ في ت�شغيل ذهنه واختيار 

اأن  الطالب  وعلى  المنا�شب.  ال��ج��واب 

يحرز 81 من مئة علمة  في كل اختبار 

الم�شابقة  ج��رت  ن��اج��ح��ًا.  يعتبر  حتى 

فيها  وفاز  الجامعي،  الحدث  مجمع  في 

المناطق،  مختلف  من  م�شاركين  ع�شر 

تّم تكريمهم في حفٍل رعاه �شماحة اأمين 

ن�شراهلل  ح�شن  ال�شيد  اهلل  ح��زب  ع��ام 

ال�شيخ  ب�شماحة  ممثًل  اهلل(،  )حفظه 

اأك�����رم ب���رك���ات وب��ح�����ش��ور ال��ع��دي��د من 

ال�شخ�شيات والهيئات الثقافية والفكرية 

والتربوية. وكانت الجائزة عبارة عن:

1 - قراآن كريم من �شماحة الأمين العام  
لحزب اهلل )حفظه اهلل(. 

المو�شوي  عبا�س  ال�شيد  ال�شهيد  درع   -  2
 {

ال��ق��راآن  جمعية  م��ن  علمية  ���ش��ه��ادة   -  3
الكريم . 

4 - مبلغ 5111$. 

تحقق �لأهد�ف 

ي�شيف  الم�شروع  ا�شتمرار هذا  وحول 

هذه  اأثمرت  »لقد  حمدان:  ح�شين  الحاج 

المبادرة المباركة في �شنة 2111 م، حيث 

ت�شعة  منهم  ف��از   19 الحفظة  ع��دد  بلغ 

2112م،  �شنة  ف��ي  اأم��ا  الم�شاركين.  م��ن 

ن�شر  ح�شن  ال�شيد  �شماحة  اأط��ل��ق  فقد 

اهلل)حفظه اهلل( مبادرة تو�شع من حجم 

الحفظة،  من  اأكبر  عددًا  وت�شم  الجائزة 

تكريمية  ج��ائ��زة  لت�شم  ات�����ش��ع��ت  ح��ي��ث 

لحفظة الع�شرين جزءًا وجائزتها 2111$، 

 1111$ وجائزتها  اأجزاء  الع�شرة  وحفظة 

وذلك بهدف اأن ت�شبح هاتان الفئتان من 

حفظة كامل القراآن الكريم بعد اأن و�شلوا 

تدريجيًا اإلى هذه المراحل. وهكذا ي�شبح 

الحفظ  لجهة  اإن  الجميع  بمتناول  القراآن 

الهدف  تحقق  وق��د  ال��ت��ك��ري��م.  لجهة  اأو 

 18 منهم  ف��از  الحفظة  من   38 بم�شاركة 

م�شاركًا وم�شاركة، بينهم �شتة فائزين من 

والباقي  ال��ق��راآن،  اأج��زاء  لكامل  الحفظة 

والع�شرين  اأج���زاء  الع�شر  فئة  بين  َت���وّزع 

جزءًا«.

شّكلت »هيئة اجلائزة« جلنة 
حتكيم علمية خمتصة متتلك 

كل معايري التحكيم يف جماالت 
التجويد واحلفظ والفصاحة
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ال�شنة  ه��ذه  في  الم�شابقة  ميز  »وم��ا 

كانت  الفائزين  من  الكبيرة  الن�شبة  اأن 

 16 فوزهن  ن�شبة  بلغت  حيث  الإن��اث  من 

لفتت  وقد  الذكور.  اثنين من  مقابل  اأختًا 

ح�شن  ال�شيد  �شماحة  انتباه  الم�شاألة  هذه 

ن�شر اهلل )حفظه اهلل( الذي رعى ب�شكل 

وهّناأ  2112م،  ل�شنة  التكريم  مبا�شر حفل 

ومن  ف��وزه��ن.  على  الأخ���وات  كلمته   ف��ي 

هنا اأقدم دعوًة للذكور للتناف�س الإيجابي 

للعام  ال�شعيد  ه���ذا  ع��ل��ى  والم�شتحب 

القادم«.

وحول طرح اإ�شكاليٍة في الأثر التربوي 

الذي تقّدمه هذه الجائزة في بناء العلقة 

تتنا�شب  اأن  يمكن  وقٍت  في  اهلل  كتاب  مع 

مع اأهواء من يريد الحفظ لأجل الر�شيد 

اعتبر  الحفظ عينه،  لغاية  لها ل  المحدد 

�شماحة ال�شيخ ح�شين زين الدين والحاج 

اأن الدافع المادي للطالب  ح�شين حمدان 

بالقراآن  ا�شتغاله  بمجرد  عنده  يتل�شى 

للم�شابقة  انت�شابه  اأ���ش��ل  ك��ان  ل��و  حتى 

فللّطالب  المادي.  الدافع  على  بناًء  بدايًة 

عامه  خلل  مادّية  ا�شتحقاقات  الجامعي 

الدرا�شي، فل باأ�س اأن تكون هذه الجائزة 

على  بناًء  العلمي،  ال�شتمرار  في  له  عونًا 

القراآن  اإذًا، فعملّيًا يتم تكريم  حفظه له، 

دون��ه.  ولي�س  به  ممّيزًا  الحافظ  واعتبار 

يقول:  الأك���رم  الر�شول  ع��ن  ح��دي��ٍث  ففي 

اأن  ف��ظ��ّن  كتابه  حفظ  اهلل  اأع��ط��اه  »م��ن 

اأحدًا اأعطي اأف�شل مما اأعطي فقد غمط 

يدركون  الحفظة  وه��وؤلء  النعمة«.  اأف�شل 

اأن ا�شتغالهم بحفظ القراآن من اأهّم الّنعم 

التي نعموا بها.  

طموحات م�ضتقبلية 

هيئة  تطمح  م�شتقبلية  خطواٍت  وف��ي 

حافظ  جامعي  جيل  اإن�شاء  بعد  الجائزة 

م�شابقات  بم�شروع  النطلق  اإلى  للقراآن 

والتقني  الجمالي  بالمعنى  القراآن  في فن 

الخط  اأو  ال���ق���راآن  ح���ول  ���ش��ورًا  لي�شمل 

الجميل. ومما تطمح اإليه الهيئة اأي�شًا في 

التجربة  هذه  اإدخ��ال  م�شتقبلية  خطواٍت 

الثانوية  التعليمية  المراحل  في  الناجحة 

ليكون كتاب اهلل واأح�شن الحديث مرافقًا 

لهم في كّل مراحلهم التعليمّية.

حتقق الهدف مبشاركة 
 38 من احلفظة فاز منهم

 18 مشاركًا ومشاركة
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شهيد الوعد الصادق
بطل مارون الراس

 محمد يوسف عسيلي )ذو الفقار(
اسم األم : وجيهة الخرسا  

محل وتاريخ الوالدة: الطيري 
1978/01/20

الوضع االجتماعي: متأهل وله ولد 
رقم الس�جل : 79

محل االستشهاد وتاريخه:مارون 
الراس 2006/07/23 

ن�ضرين �إدري�ص قاز�ن

وقد  �شفتيه،  بين  تبت�شم  الدنيا   اإنها 

اأعطته الكثير؛ من عائلة ومال وجاٍه، ولكنه 

في  و�شبحة  �شلة  �شجادة  اإل  يختر  ل��م 

هجيع الليل، يهاجر منها اإلى اهلل، وي�شاأله 

اأن يرزقه �شهادة ك�شهادته المباركة.

، لم تفتقده المهمات ال�شعبة  هو �شابٌّ

أمراء الجنة
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وك��ان  اهلل،  ح��زب  �شمن  التعبوي  بعمله 

يرافق اأترابه اإلى الحر�س القريب ليدّربهم 

هذه  ك��ان��ت  اأع��م��اره��م.  م��ع  يتنا�شب  بما 

الروحية المميزة، والمبادرة التي تماهت 

�شمن  ليكون  اأو�شلته  كبيرة،  �شجاعة  مع 

ت�شكيلت العملّيات الخا�شة.

�ضمن �لت�ضكيل �لجهادي

اإل��ى  المهنية  درا���ش��ت��ه  محمد  اأن��ه��ى 

جانب ان�شمامه اإلى العمل الجهادي الذي 

اأ�شبح �شمن ت�شكيٍل توكل  تدرج فيه حتى 

اأنه  اإلى  بالإ�شافة  النوعّية،  العملّيات  اإليه 

لئحة  �شمن  ا�شمه  لت�شجيل  حثيثًا  �شعى 

ال�شت�شهاديين.

المحاور،  ف��ي  الجلو�س  محمد  اأن�����س 

وحين كان يرجع كان ي�شاعد والده واإخوته 

يطيق  ل  ���ش��غ��ره  م��ن��ذ  ف��ه��و  عملهم،  ف��ي 

الجلو�س، فتراه كتلة من الحركة الدائمة، 

والحديث الموؤن�س.

ال��م��زاح  يحب  ك��ان محمد  م��ا  ك��ث��ي��رًا 

الجميع  حّب  وكان  واأ�شدقائه،  اإخوته  مع 

من عمليات المقاومة الإ�شلمية، فزئيره 

كل  وفي  الر�شا�س،  اأزي��ز  مع  دوم��ًا  �شدح 

اأم��ه،  له  لتفتح  الباب  ويطرق  يعود  م��رة 

وتراه منك�شر القلب من ذلك الرجوع

لطالما ع�شق محمد الرحيل، وكيف ل 

يكون كذلك َمن اأدرك اأن الدنيا ما هي اإل 

قنطرة للعبور؟ فبنى قنطرته بكل ما اأوتي 

من يقين وباأ�س

�لفجر موؤذنه �لأول

»ال��ح��اج م��ح��م��د«، ه��ذا ال���ش��م ال��ذي 

فالفتى  دوم��ًا،  اأهله  من  ي�شمعه  اأن  اأح��ّب 

حروف  اأهله  ُي�شيف  اأن  يطق  لم  المدلل 

الأحرف  هذه  فلرنين  ا�شمه،  على  الدلل 

الأربعة قدا�شة ل تدانيها قدا�شة

ولد »الحاج محمد« في قرية الطيري 

نهار الخمي�س عندما �شدح �شوت الموؤّذن 

الأول  موؤّذنه  الفجُر  فكان  اأكبر«.  »اهلل  ب� 

قبل اأبيه. عا�س في منطقة ال�شياح، المكان 

كبر  وعندما  كثيرًا،  اأح��ي��اَءه  اأح��ّب  ال��ذي 

يذهب،  ظّل  هناك،  من  العائلة  وانتقلت 

ي�شلي  حيث  الم�شجد  اإل��ى  ي��وم،  ك��ل  ف��ي 

األفت  طريق  في  معهم  ويم�شي  ورف��اق��ه. 

�شابًا  واأدركته  �شغيرًا،  وم�شاغباته  لِعَبه 

كبيرًا �شجاعًا. واإن لم ي�شتطع في يوم اأن 

اإلى  لعودته  الوقت  وتاأخر  المنطقة،  يزور 

ال�شياح  اإلى  الّنارية  دّراجته  قاد  المنزل، 

ليتوجه من هناك اإلى المنزل.

ع��ام��ًا،  ع�شر  اث��ن��ي  اب��ن  محمد،  ب���داأ 

أنهى حممد دراسته املهنية 
إىل جانب انضمامه إىل العمل 

اجلهادي حتى أصبح ضمن تشكيٍل 
توكل إليه العملّيات النوعّية

81

م
 2

01
3 

ن
سا

�
ي
ن
/

 2
59

د 
د

ع
ل
ا



وب��راءة،  وطهارة  نقاوة  من  حمله  لما  له، 

يجعلهم يتقبلون منه كل فعل؛ فهو الموؤمن 

عن  البتعاد  على  الحر�س  كل  الحري�س 

محارم اهلل عّز وجل، وكثيرًا ما كان يلفت 

العائلة اإلى الأحكام ال�شرعّية.

ينفق  محمد  ك��ان  الأح��ي��ان  معظم  في 

راتبه على رفاقه، وقد �شاعد العديد منهم. 

فاهلل عّز وجّل قد اأغناُه عن ال�شعي لتاأمين 

ي�شاعد  كان  لأن��ه  نظرًا  المادية،  حاجاته 

والده واإخوته في عملهم بالتجارة. وما كان 

ي�شاعد به محمد رفاقه لم ُيدرجه يومًا في 

جدول للديون، وحين قّرر �شديقه المقّرب 

�شهيد الوعد ال�شادق ح�شن فح�س الزواج، 

اأ�شّر محمد على مرافقته في �شراء كل ما 

يحتاج اليه من اأثاث منزلي.

من عملية �ضبعا �إلى �لغجر

العالية  الهمة  �شاحب  محمد  �شارك 

وك��ان   ،2111 ال��ع��ام  ف��ي  �شبعا  عملية  ف��ي 

في  النارية  الدراجات  على  الداخلين  اأحد 

عق  �شُ حينما   ،2115 ع��ام  الغجر  عملية 

المقاومة  �شباب  بوجود  ال�شهيوني  العدو 

تلك  من  محمد  عاد  وقد  ال�شريط.  داخ��ل 

العملية مك�شور الفوؤاد بعد ا�شت�شهاد رفيقه 

محمد باقر المو�شوي. وحينما دخلت عليه 

اأنه  اأخبرها  روعه،  تهدئ  اأن  اأمه، محاولًة 

ل يبكي على �شديقه، بل على نف�شه التّواقة 

لل�شهادة. 

التي  والر�شو�س  الإ�شابات  توهن  لم 

العمليات،  اإح��دى  في  محمد  لها  تعّر�س 

وعندما  بواجبه.  القيام  عن  ت��وؤّخ��ره  ول��م 

هي  المقاومة  بقيت  مولودًا،  وانتظر  تزوج 

الأ�شا�س في حياته.

الأول لمحمد، ولكن فرحته  ولد الطفل 

له  اأجريت  الجديد  فالمولود  به،  تكتمل  لم 

وله  وتوفّى  مفتوح،  قلب  عملية  عجل  على 

من العمر �شهر واحد. فرحة ذبلت في قلب 

محمد باكرًا، وقد بكاه بكاًء �شديدًا. وعندما 

رزقه اهلل تعالى طفًل اآخر لم يهناأ بالجلو�س 

الجنوب،  في  محمد  كان  ولدت��ه  فمع  معه، 

يتح�شر لعملية الأ�شر في عيتا ال�شعب.

وفي عيتا 

�شاحب المفاجاآت ق�شى اأّيامه الأخيرة 

ذل��ك،  منه  تطّلب  عمله  لأن  القرية،  ف��ي 

وعندما حان وقت ذهابه اإلى عيتا ال�شعب، 

قبل الحرب بيومين، ا�شتيقظت اأخته لتجد 

المنزل،  في  �شيء  كل  رّتب  قد  محمدًا  اأن 

والترتيب،  بالنظافة  كثيرًا  يهتم  كان  فهو 

أمراء الجنة
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ثم وّدع اأمه واأعطاها مفتاح �شيارته قائًل: 

�شيجد  اأن��ه  ال�شيارة  �شياأخذ  لمن  »ق��ول��ي 

في  ترن  ظّلت  و�شّية  بداخلها«،  �شيء  كل 

م�شامعها وهو يغيب عن ناظريها، فكّل ما 

الما�شيين كان  اليومين  به في  قام محمد 

غريبًا، فقد لعب مع اأولد اإخوته في مدينة 

اأن  يو�شيهم  كان  الوقت  وط��وال  الملهي 

يعّلموا ابنه لعبة كرة القدم التي ع�شقها هو 

منذ �شغره، وكان يم�شي وهو يحمل الطابة 

على اإ�شبعه.

اأم��ه في  كانت  بينما  الأي���ام،  اأح��د  في 

منزل القرية تناهى اإلى �شمعها �شوت دعاٍء 

من الم�شجد ب�شوت جميل ورقيق، فاأن�شت 

اأّنها لم  به كثيرًا، وقد ا�شتغربت جارة لها 

تعرف �شوت ابنها محمد! كانت تلك المرة 

بدا  ال��ذي  �شوته  فيها  �شمعت  التي  الأول��ى 

وا�شحًا فيه النقطاع اإلى اهلل تعالى.

هنا ركع �لعدو �لإ�ضر�ئيلي

بعد اأن �شارك محمد في عملية الأ�شر 

في عيتا ال�شعب، توجه مبا�شرة اإلى مدينة 

ركع  م��ارون، هناك حيث  اإل��ى  بنت جبيل، 

هزيمة،  �شّر  وان��ه��زم  ال�شرائيلي،  العدو 

وا�شتب�شالهم.  المجاهدين  �شمود  بف�شل 

لقد قاتلوا هناك بروح ح�شينية ا�شت�شهادية،  

طلقة  اآخ��ر  حتى  والقتال  البقاء  اإّل  َب���وا 
َ
اأ

لوجه.  ووجهًا  بيت  اإلى  بيت  من  ر�شا�س، 

في قرية مارون الرا�س جميع ال�شهداء تلّقوا 

ر�شا�شات العدّو في �شدروهم، وكل جنود 

العدو تلقوا الر�شا�شات في ظهورهم. وفي 

زهرة  ع�شيلي  محمد  نزف  الرا�س،  مارون 

بعينّي  ي��وم  كل  وت��ورق  ُتزهر  التي  �شبابه، 

طفله ال�شغير.

يف مارون الراس تلقى الشهداء 
رصاصات العدوا يف صدورهم، 

وكل جنود العدو تلقوا 
الرصاصات يف ظهورهم
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Qضريح الحسين
مهبط المالئكة

ضريح مضّرج بالدماء يتأّلق في أفق السماء.

الخم�شة  ال�شابق  ال�شباك  عمر  ناهز   

ِنع و�شمم في الهند  وال�شبعين عامًا، فقد �شُ

الحكومة  عهد  ففي  1938م.  ع��ام  ب  وُن�شِ

ة لقبر �شّيد  العثمانية اأن�شئ �شريٌح من الِف�شّ

ال�شاه  زوج��ة  م��ن  وب��ت��ب��ّرٍع   Q ال�ُشهداء 

�شاه  القاجاري حفيد فتح علي  الدين  نا�شر 

)ال�شيدة اأني�س(.

مناسبة
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�شنة تن�شيب ال�شريح وتركيبه بعد قدومه 

من الهند.

ال���ط���اغ���ي���ة ����ش���دام،  ف����ي ع���ه���د     

تمَّ  ال�شعبانية،  النتفا�شة  في  وبالتحديد 

العتداء من ِقبل اأزلم النظام البائد على 

�س وذلك برميه بالر�شا�س  ال�شريح الُمقدَّ

�شيانته  ت  وتمَّ بالغة.  ب��اأ���ش��راٍر  فاأ�شيب 

1355ه�  �شنة  من  �شفر  �شهر  في   

)الهيكل  ال�شابق  ال�شريح  تن�شيب  ت��م 

التاريخ  وه��ذا  ال�شباك،  داخ��ل  الخ�شبي 

اأج��زاء  ُفِتحت  بعدما  اإل  معرفته  تتم  لم 

الخ�شبي(  )الهيكل  �س  الُمقدَّ ال�شريح 

فيها  ُتذكُر  ال��ورق  من  ُق�شا�شة  فوجدت 
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مناسبة
بف�شل اهلل تعالى وجهود الخيرين من ُخّدام 

الُطغمة  ه��ذه  انق�شاع  بعد   Qالح�شين

الطاغية.

الُح�شين ل��لإم��ام  الجديد  ال�شريح   

معمارية  وُت��ح��ف��ٌة  فريد  فنيٌّ  اإب����داٌع   Q

رائعة. 

� وزنه بحدود )12طنًا(.

 � وزن الذهب الكّلي )118،651( كيلوغرام.

�  وزن الف�شة الكّلي )4611( كيلوغرام.

� وزن الخ�شب الهيكلي )5351( كيلوغرام.

� وزن الألواح الخ�شبية )711( كيلوغرام.

� وزن الو�شلت الفولذية )251( كيلوغرام.

� وزن الأحزمة الفولذية )211( كيلوغرام.

� وزن الخ�شب التزييني الداخلي )711( كليو 

غرام.

� وزن المعّدات الحديدية )111( كيلوغرام.
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الجديد  لل�شّباك  الهند�شي  ال�شكل   

في  زي����ادٍة  م��ع  ال��ق��دي��م  لل�ّشباك  م�شابٌه 

م،   )4،49( اإرتفاعه  بلغ  حيث  الرت��ف��اع 

وبم�شاحة ت�شميم بلغت )33،86 م2( في 

�شّباكًا.   )21( ال�شبابيك  ع��دد  بلغ  حين 

هذا من الجانب الهند�شي.

هو  ال�شريح  منه  �شنع  ال��ذي  الخ�شب   

خ�شب ال�شاج. ويتم الح�شول على هذا الخ�شب 

واأفريقيا  الهندية  ال��ق��ارة  �شبه  غ��اب��ات  م��ن 

للح�شرات والرطوبة. وقد  باأنه مقاوم  ويتميز 

تم ا�شتيراده من غابات )بورما(.

ال�شريح  على  المنقو�شة  العبارات   

ال��ط��اه��ر م��ن ال��خ��ارج ه��ي بع�س الآي���ات 

النبوية  والأح���ادي���ث  الكريمة  ال��ق��راآن��ي��ة 

 R المع�شومين  ورواي����ات  ال�شريفة 

ذات ال�شند الموثَّق، اإ�شافًة الى اأ�شماء اهلل 

وبع�س  المع�شومين،  واأ�شماء  الُح�شنى، 

جمل ال�شلم الُمنتخبة من زيارة الناحية 

�شة والتي ُكتبت على �شقف ال�شريح  المقدَّ

الطاهر، اأّما من داخل ال�شريح فقد ُكتبت 

ومجموعة  الكوثر،  و�شورة  الإن�شان  �شورة 

من الأحاديث والمرويات عن المع�شومين 

الُح�شين  الإمام  زيارة  ف�شل  بيَّنت   R

حديثًا،   ع�شرة  ثلثة  عددها  وبلغ   Q

 Q وعبارات من زيارة الإمام الُح�شين

من  والن�شف  �شعبان  م��ن  الن�شف  ف��ي 

وخلفه  ال�شريف  الراأ�س  فوق  ُكتبت  رجب 

وعند القدم ال�شريف . 

 تّم ت�شميم ال�شّباك الجديد ل�شريح 

الفنان  ِقبل  من   Q الُح�شين  الإم���ام 

الإيراني ال�شهير محمود فر�شجيان بمعونة 

�س في فن الر�شم والزخرفة  كادر متخ�شِّ

وهو  �شة.   الُمقَدّ للأ�شرحة  والت�شميم 

الإم��ام  �شباك  نع  �شَ ال��ذي  نف�شه  الفنان 

Q و�شاحب اللوحة الم�شهورة  الر�شا 

فر�س  تج�ّشد  ال��ت��ي  ع��ا���ش��وراء(  )ع�شر 

الِن�شوة.  والتفاف   Q الح�شين  الإمام 

ة  حوله وقد ا�شتغرق ال�شريح ال�شريف مدَّ

خم�س �شنوات حتى تمَّ اكتماله.

الم�شادف  الُثلثاء  يوم  م�شاء  في   

رب��ي��ع   22 وال���م���واف���ق  اآذار2113م   5
الُح�شيني  ال�شحن  �شِهد  الثاني1443ه� 

عن  ال�����ش��ت��ار  ك�شف  احتفالية  ال�����ش��ري��ف 

 .Q ال�شريح الجديد للإمام الُح�شين
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كشكول

 األدب
من �أمثال �لعرب

ّر«.  »ال ُيح�ِسُن العبُد الَكّر اإاّل الَحْلَب وال�سَّ

يتقاع�ُس عن  راآه  وقد  المعارك،  اإحدى  في  عنترة،  لبنه  قال  العب�شّي  �شّدادًا  اإّن  ُيقال 

ت: »ُكرَّ عنترة«، اأي اهجْم على الأعداء، فقال عنترة: »ل ُيح�ِشُن العبُد  الحرب، وقد ا�شتدَّ

َمًة حب�شيَّة، فكان اأبوه �شّداد ي�شتخفُّ به لذلك. 
َ
مُّ عنترة اأ

ُ
ّر«. وكانت اأ الَكّر اإّل الَحْلَب وال�شَّ

جُتك عبلة«. فكرَّ  فلّما قال عنترة: »ل ُيح�ِشُن العبُد الَكّر« قال له اأبوه: »ُكرَّ واأنت ُحّر، وقد زوَّ

ِرَب المثُل بقول عنترة. عنترة على الأعداء واأبلى بلًء ح�شنًا، ووفى له اأبوه بذلك. ف�شُ

أدب ولغة

�إعد�د: �إبر�هيم من�ضور

�أجمل �لحديث
من اأجمل الحديث: ما قاله ر�شوُل اهلل P والإمام علي Q في ف�شائل ال�شبر 

، فعن النبي P: »ُعدَّ ال�شبُر بثلثة: �شبٌر عند الم�شيبة،  وثوابه عند اهلل عزَّ وجلَّ

.
)1(

و�شبٌر على الطاعة، و�شبٌر عن المع�شية«

وعن الأ�شبغ بن نباته: قال اأمير الموؤمنين Q: »وال�شبُر على اأربع �ُشَعب: على 

وَمْن  ال�شهوات،  عن  �شل  الجّنة  اإلى  ا�شتاق  فمن  والترقُّب؛  والزهو  والإ�شفاق  ال�شوق 

مات، وَمْن زهد في الدنيا تهاَوَن في الم�شيبات، وَمْن  اأ�ْشَفَق من النار رجع عن المحرَّ

.
)2(

ارتقَب الموَت �شارَع في الخيرات«
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من �لَق�ض�ص �ل�ضعبّي

ت��ح��ف��ل ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��ق��دي��م��ة ب��ال��ِق�����ش�����س وال��ط��رائ��ف 

الم�شري  القائد  اأّن  الق�ش�س  هذه  اأجمل  ومن  والأ�شاطير. 

اإبراهيم با�شا جاء في اأحد الأيام يتفّقد حّي راأ�س بيروت، واإذا 

اإبراهيم  فُذهل  بالأذان.  وت�شرُع  الماآذن  اإحدى  َعُد  ت�شْ بامراأة 

وعندما  واإح�شارها،  المراأة  باإنزال  واأمر  الأمر  وا�شتنكر  با�شا 

»لقد  اأج��اب��ت:  ال��ِب��ْدع��ة  ه��ذه  على  اإق��دام��ه��ا  �شبب  ع��ن  �شاألها 

يبق  ول��م  جي�شكم،  في  جنودًا  و�ُشقتموهم  رجالنا  ا�شتوقفُتم 

عندنا؟«،  لِك  »وم��ن  ف�شاألها:  ة«.  المهمَّ بهذه  يقوم  من  منهم 

قالت: »زوجي وابني واأخي«، فاأمر البا�شا باإح�شارهم وقال لها: 

ه لِك«، فاأم�شكت المراأة ِبُكمِّ اأخيها وقالت:  »اختاري اأحَدهم نردَّ

دون  اأخاِك  اخترِت  »ولماذا  ف�شاألها:  �شيِّدي«.  يا  اأخي،  لي  »ُردَّ 

مولود،  والبن  موجود،  الزوُج  قالت:  عندها  وابنك؟«،  زوجِك 

ا اأخي اإن مات فلن يعود«. عندئٍذ اأمر البا�شا برّد الثلثة معًا  اأمَّ

.)3(
اإليها«

في هجاء �لذ�ت

لم يجد من  يوم  نف�شه  يهجو  الُحَطْيَئة  قاله  ما  الذات  قيل في هجاء  ما  اأح�شُن 

يهجوه، قال:

ت��ك��لُّ��م��ًا اإّل  ال����ي����وَم  ����ش���ف���ت���اَي  َب���������ْت 
َ
ق��ائ��ُل��ْهاأ اأن�����ا  ل��م��ن  اأدري  ف��م��ا  ب�������ش���وٍء 

َخ���ْل���َق���ُه  
ُ
اهلل َه  �����ش����وَّ وج���ه���ًا  ل����َي  �����َح ح���ام���ُل���ْهاأرى  ����َح م����ن وج������ٍه وُق�����بِّ ف����ُق����بِّ

َعُهْم. وقيل: ما مَدَح الُحَطْيَئُة قومًا اإل رفعهم، وما هجا قومًا اإل َو�شَ

من �لأ�ضد�د

»�َشَرى«؛ ُيقال: �َشَرى، اإذا ا�شترى، و�َشَرى، اإذا باَع، فهو من 

َدَراِه���َم}  َبْخ�ٍس  ِبَثَمٍن  {َو���َس��َرْوُه  تعالى:  قوله  ومنه  الأ�شداد، 

.
)4(

)يو�شف: 21( 
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من �أجمل �ل�ضتعارة

َبَلَج  من  م�شتعاٌر  وهو  وو�شَح،  َظَهَر  اأي   ،» الحقُّ »اأْب��لَ��َج 

واأبَلَجِت  واأ�شاَء.  �ْشَفَر 
َ
اأ اإذا  وانبَلَج،  ُبلوجًا،  َيْبُلُج  ْبُح  ال�شُّ

ال�شم�ُس: اأ�شاءت، من هنا ا�شُتعيَر الَبَلُج )الإ�شراُق( للحّق، 

يقول ال�شاعر:

َمَعاِلُمُه تخفى  ل  اأب��َل��ُج  الحقُّ 

كال�شم�ِس تظهُر في نوٍر واإبلِج

ْبَلُج الوجه«، 
َ
مُّ معبد: »اأ

ُ
َفِة ر�شول اهلل P تقول اأ وفي �شِ

.
)5(

اأي اأبي�ُس الوجه، ِطْلٌق م�شيء

من جذور �لكالم

ي�شبُت  �َشَبَت  ُيقال:  الراحُة،  العرب:  لغة  في  ْبُت،  ال�شَّ ْبت؛  وال�سِّ ال�سْبت 

اليوم  هو  وال�شبُت  النوم.  بمعنى  باُت  ال�شُّ ومنه  و�شكن،  ا�شتراح  اإذا  �َشْبتًا، 

وانقطاع  وال�شكون  للراحة  بال�شبت  ي  �ُشمِّ وقد  الأ�شبوع،  اأي��ام  من  ال�شابع 

الأعمال فيه عند اليهود.

رجًل  راأى   P النبيَّ  »اأّن  الحديث:  وفي  مدبوغ،  ِجْلٍد  فُكلُّ  ْبُت  ال�شِّ ا  اأمَّ

اخَلْع  اأي  �ِشْبَتْيك«،  اخَلْع  ْبَتْين،  ال�شِّ �شاحَب  »يا  فقال:  القبور،  بين  يم�شي 

نعَلْيك، واإنما اأمره بالَخْلع احترامًا للمقابر، لأنه يم�شي بينها، وقيل: كان بهما 

.
)6(

َقَذٌر، اأو لختياله في َم�ْشِيِه«

نائّيات من �لثُّ

ى  المثنِّ ب�شيغة  ُتلفظ  مفردات  وه��ي 

لعلٍَّة تجمع كلَّ اثنين، مثاُله: الَقَمران، اأي 

ال�شم�س والقمر. ومن الثنائيَّات: الأُْنَثَيان، 

ى  ُت�َشمَّ ول��ذا  اأُن��ث��ى،  ف���الأُذن  ُذن����ان، 
ُ
الأ اأي 

ُذَن��ْي��ن، 
ُ
الأ ببنات  العامّية  في  »ال��ل��وزت��ان« 

يقول الَفَرْزَدق:

ه ���َر خدَّ ���اُر �شعَّ وكّن���ا اإذا الجبَّ

نثييِن على الَكْرِد
ُ
�شربناه تحت الأ

تحت  �شربناه  علينا  ر  تكبَّ اإذا  يريُد: 

ُذَنْين، والَكْرُد: اأ�شُل الُعُنق.
ُ
الأ

من �أ�ضماء �لع�َضل

العرب  عند  كثيرة  اأ�شماء  للع�شل 

وال�شهُد  وال��ُم��َج��اُج،  ال���َم���ْزُج  منها: 

ال�شاعر  جمع  وقد   ، ثُّ وال�شَّ ْوُب  وال���ذَّ

��ثَّ ف��ي بيٍت  ْوَب وال�����شَّ ال����ذَّ اأب��و عمرو 

ًل: واحد، فقال ُمتغزِّ

حديُثه���ا اإذا طاَل في���ه النَّثُّ

ثُّ اأطيُب من َذْوٍب َم���ذاُه ال�شَّ

ال،  الع�شَّ النحُل   : ثُّ وال�شَّ ْوُب  فالذَّ

ُه  مجَّ وَم��َذاُه:  الحديث،  َف��ْوُح   : ثُّ والنَّ

.
)7(

النحل

أدب ولغة
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ّي �أ�ضُله ف�ضيح عامِّ

فعل ف�شيح،  وَلَبَج:  برجله،  اأي �شربه  َلَبَجُه،  بالعامّية:  نقول  َلَبَج؛ 

تقول العرب: َلَبَجُه بالع�شا، اإذا �شربه، وقيل: اللَّْبُج هو ال�شرُب المتتابع 

فيه ِرخاوة، وَلَبَج البعيُر بنف�شه: وقع على الأر�س، وَلَبَج به الأر�س، مثل 

َلَبَط، اإذا َجَلَد به الأر�َس، وُلِبَج بفلن على ما لم ُي�َشمَّ فاعُله – وَلِبَط 

.
)8(

ِرَع و�شقط من َمَقام به، اإذا �شُ

ْرف  خم�ضة مو�نع من �ل�ضَّ

ال�شم الذي ل ين�شرف هو ما ل يجوز اأن يلحقه تنوين ول ك�شرة، كاأحمَد. 

األف  اآخ��ره  في  كان  ا�شم  كلُّ  وهو  واح��د،  ل�شبب  ال�شرف  من  الممنوع  وهناك 

وزن  على  كان  اأو  كُحْبلى،  المق�شورة،  األفه  اأو  ك�شحراَء،  الممدودة،  التاأنيث 

منتهى الجموع، كم�شاجَد وع�شافيَر. ومن الأ�شماء ما ُيمنع من ال�شرف ل�شببين 

كفاطمَة.  والتاأنيث،  ة  الَعَلميَّ هما  فالعّلتان  ثًا،  موؤنَّ علمًا  يكون  اأن  اأي  علَّتين،  اأو 

ويجوز اأن ُينّوَن الممنوع من ال�شرف وُيَجرَّ بالك�شرة، وذلك في �شرورة ال�شعر، 

:P ترثي اأباها O دة فاطمة الزهراء كقول ال�شيِّ

)9(م���اذا ع��ل��ى َم���ْن ���ش��مَّ ُت��رب��َة اأح��م��ٍد
غواليا؟! ال��زم��ان  م��دى  َي�َشمَّ  اأّل 

وبعُد، فهناك من الأ�شماء ما ُيمنع من ال�شرف لخم�شة اأ�شباب، مثل كلمة 

ب: اإّن فيه خم�شة موانَع  ي في هذا ال�شم الأعجمّي المعرَّ اأذربيجان؛ يقول ابن ِجنِّ

والألف  والتركيب  والُعْجَمة،  والتاأنيث  )الَعَلميَّة(  التعريف  هي:  ال�شرف،  من 

.
)11(

والنون

 الكافي، الكليني، كتاب الإيمان والكفر، ج2، �س91.( 1)
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 م.ن، مادة لبج،�س352.( 8)

 رو�شة الواعظين، الني�شابوري، �س75.( 9)

 ل�شان العرب، ابن منظور، مادة اأذربج، ج2، �س217.( 11)
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شباب
�إعد�د: دميا جمعة فّو�ز

بركاٌن من الغضب...

عن  والتعبير  اآرائ��ه��م  فر�س  اإل��ى  ال�شباب  بع�س  اأو ي�شعى  �شنًا  للأكبر  تقدير  دون  عدائي  باأ�شلوب  اأنف�شهم 
ويختلف موقف الأهل بين من يواجه ع�شبية الأكثر خبرة منهم في الحياة. 

في  للفوز  م�شتميت   ت��ح��ٍدّ  ف��ي  بالمثل  ل ال�شباب  الأبناء معركٍة �شلحها العناد وال�شياح، وبين من يف�شّ طلبات  على  والموافقة  م�شبقًا  والم�شاّدات ال�شت�شلم  للخلفات  درءًا  م�شتفزٍة؛  كانت  مهما 

ال�شاب: ل اأريد! لم اأعد اأحتمل هذا الجدل الأم: اإذن... اأنِه فر�شك اإذا كان �شهًل كما تّدعي.ال�شاب: لي�س لدي الكثير لأنجزه.. ثّم اإنني لن اأتاأخر.الأم: هل اأنهيت فرو�شك قبل اأن تخرج مع رفاقك؟الموؤذية، واإليكم نموذجًا:
بكثرة  خنقِتني  لقد  ال��خ��روج!  اأردت  كلما 

اأوامرك.
الأم: ل ترفع �شوتك واهداأ.

ال�شاب: اإذا لم ت�شمحي لي بالخروج فاإنني 

لن اأدر�س اأبدًا.
الأم: ح�شنًا ح�شنًا.. اذهب... ولكن ل تتاأخر.
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نصيحة لألهل
اأب��ن��اوؤك��م  اأن ي��ت��ع��ّل��م  - م��ن ال�����س��روري   1

واأن  م��ه��ّذب،  باأ�سلوب  معكم  ال��ت��ح��اور 

ال ي��ت��ج��ّراأوا على رف��ع اأ���س��وات��ه��م في 

ح�سوركم.

- ات����خ����ذوا م���وق���ف���اً ح����ازم����اً م��ن��ه��م.   2

ويكفي اأن تجري معاقبتهم باأ�سلوب 

ج��ّدي و�سارم م��رة واح��دة ليدركوا 

ناجحة  و�سيلة  لي�س  الغ�سب  اأّن 

لتحقيق المراد.

ب��ال��ت��ه��اون معهم  اأّن���ك���م  ت���اأّك���دوا   -  3

ت�����ك�����ّر������س�����ون ل�����دي�����ه�����م اع����ت����م����اد 

ال��ع��ن��ف ال��ّل��ف��ظ��ي م���ع ج��م��ي��ع من 

ي��خ��ال��ف��ون��ه��م ال������راأي، وب��ال��ت��ال��ي 

����س���ي���ف�������س���ل���ون. ف�����ي ع���اق���ات���ه���م 

االجتماعية م�ستقبًا.

وا���س��م��ح��وا  االآراء  ���س��ارك��وه��م   -  4

اأنف�سهم الأّن  بالتعبير عن  لهم 

القمع غالباً ما يولد عدوانية 

في الكام اأو ال�سلوك.

مبادئ  ف��ي  ب��ه��دوء  تناق�سوا   -  5

اأ�س�ساً  الناجح و�سعوا  الحوار 

ع��ل��ى ال��ط��رف��ي��ن اح��ت��رام��ه��ا 

ع��ن��د ح���دوث اأي خ���اف في 

االآراء

6 - �سّجعوهم في حال تعّلموا 

اأو  بالثناء  غ�سبهم  �سبط 

المكافاأة.

اأّن  ت�������درك  اأّن��������ك  ب����د  ال   -  1

ينبغي  االأه���ل  م��ع  الّتعامل 

اأن يكون وفق قواعد دينّية، 

واأخ���اق���ّي���ة وع��رف��ّي��ة واأّن����ك 

بتعاملك ال�سلبي ُتغ�سب اهلل 

وتخ�سر ثقتهم.

2 - يمكن لاأمور اأن تكون اأ�سهل 

تعّلمت  ح��ال  ف��ي  ي�سراً  واأك��ث��ر 

وت��دّرب��ت  ب��روي��ة  م�ساكلك  ح��ل 

ع��ل��ى ���س��ب��ط ال������ّذات وال��ّت��ح��ك��م 

باالنفعاالت.

اأّي ج���دل مع  ت��خ��و���س  اأن  ق��ب��ل   -  3

اأه��ل��ك ت��ذّك��ر ق��ول��ه تعالى {َف��َا 

اأنك  تعتقد  وال   ،{ اأُفٍّ ُهَماآ  لَّ َتُقل 

���س��ُت��وّف��ق ف��ي اأع��م��ال��ك اإن ل��م تنل 

ت�ستخدم  ال  وب��ال��ت��ال��ي  ر���س��اه��م��ا، 

اأ����س���ل���وب���اً ه���ج���وم���ي���اً ف����ي ال���ت���ح���اور 

معهما.

الذي  هو  الناجح  االإن�سان  اأّن  تاأكد   -  4

ي��ق��ن��ع االآخ�������ر ب���ال���ّدل���ي���ل، وي��ك�����س��ب 

الّنقا�س بالّذكاء ولي�س بالغ�سب.

باأ�سلوب  نف�سك  ع��ن  الّتعبير  ح���اول   -  5

مختلف، ونّف�س عن م�ساعرك ال�سلبية 

بالكتابة، اأو الر�سم، اأو الريا�سة.

نصيحة 
للشاب
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شباب

تائٌه في البحر
وتمخر بنا �شفن الحياة

ننطلق من المرفاأ باندفاع الم�شتك�شف 

وتقنيات  ال�����ّش��ف��ر  اأ����ش���ول  ل��ك��ل  المتعلم 

الإبحار.

وم����ع م����رور الأي������ام ن��ت�����ش��ل��م وح��دن��ا 

زم�����ام الأم�������ور ل��ن��وج��ه دّف�����ة ال��ت��ح��رك 

والمنطق،  بالعقل،  وبال�شتعانة  باإرادتنا، 

والإح�شا�س.

وال��ج��زر تختلف ظ��روف  ال��م��د  وب��ي��ن 

تنقلنا 

وحين تم�شي ال�شماء �شوداء قاتمة

وتختبئ الأ�شعة الذهبية خلف ع�شرات 

الغيوم المتلّبدة

وي�شارًا  يمنًة  بالتاأرجح  المركب  يبداأ 

بفعل العوا�شف العاتية

اأمواج  ال�شغير  مركبنا  حول  وتتعالى 

البتلءات

حينها نناجي ربًا روؤوفًا.

القلق  م��ن  ينقذنا  اأن  اإل��ي��ه  نت�شرع 

والتردد والخوف

يخفف عنا اأهوال ال�شفر

طوال  تنا�شينا  اأو  ن�شينا  اأننا  وناأ�شف 

�شنوات م�شت

 اأننا .. في و�شط المحيط نحيا

عاب  ال�شّ تحّمل  على  �شعاف  واأن��ن��ا 

وحدنا

البحر  مفاتن  اأخذتنا  كيف  وناأ�شف 

الأزرق في ال�شابق،

حولنا  ال��خ��لب��ة  الطبيعة  و�شحرتنا 

فغفونا، 

الأ���ش��ا���س م��ن تلك  ن��ب��اِل بهدفنا  ول��م 

الرحلة وباإحداثيات 

والآن و�شط المحيط..

وفي غمرة م�شاعر ال�شيق.. 

فارغة..  زجاجة  الأم���واج   لنا  تقذف 

يحبُّنا  اإن�شان  م��ن  ورق  ق�شا�شة  تحوي 

ويخ�شى علينا..

ونحن نعرفه ونثق باأحاديثه

التم�شك  اإل��ى  منه  دع��وة  الر�شالة  في 

ب�شفينة للنجاة

من  نجونا  بها  التحقنا  اإن  التي  تلك 

اأهوال ال�شفر

ففي الر�شالة تحديد مبا�شر:

الّرحمة  نبي  اهلل  عبد  بن  محمد  من 

للعالمين.. اإلى كّل م�شلم وم�شلمة

نوح  �شفينة  َمَثُل  بيتي فيكم  اأهل  »َمَثُل 

من ركبها نجا ومن تخّلف عنها هلك«.
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هي من الأن�شطة الريا�شّية النموذجّية 

كونها تجمع تمارين كثيرة ومختلفة وتعتبر 

والعقلّية.  البدنّية  القدرات  لتنمية  اأ�شا�شًا 

هي ريا�شة الجمباز التي تجمع بين القّوة 

والمرونة، ال�ّشرعة والبراعة.

فو�ئد �لجمباز

على  ال�ّشامل  بتاأثيره  الجمباز  يتمّيز 

له  ي�شمن  بما  واأع�شائه  الج�شم  اأجهزة 

اّلتنا�شق والتكامل، واإليكم اأبرز فوائده: 

الع�شلي  ال��ّت��واف��ق  تنمية  ف��ي  ي�شاعد 

والع�شبي.

يزيد من القّوة الع�شلية، حيث يمتلك   - 1
ل��وزن  بالن�شبة  مده�شة  ق��وة  لع��ب��وه 

رياضة المرونة والرشاقة
اأداء مجموعة  ب�شبب  اأج�شامهم وهذا 

من المهارات التي يعتمدون فيها على 

اأيديهم.

في  ال��ف��رد  تحّكم  تي�شير  على  يعمل   - 2
ج�شمه وحركته. 

الأو�شاع  ومعالجة  موازنة  على  يعمل   - 3
اأوج��دت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��خ��ط��اأ  الج�شمانية 

)الجلو�س  اليومية  ال��ح��ي��اة  ظ���روف 

وال�شير والنوم...(.

المكّلف  ال��ج�����ش��م  م��رون��ة  م��ن  ي��زي��د   - 4
بتنفيذ مهارات عديدة.

على  القدرة  وهي  الر�شاقة،  من  يزيد   - 5
اأداء حركات �شريعة مع تغيير التجاه.

يعّلم الّتوازن الحركي والّثابت.   - 6
ي�شاهم في ولدة �شفات تندرج تحت   - 7
خانة الكت�شاب كال�ّشجاعة والّت�شميم 

والمثابرة.

با�شتغلل  لممار�شيه  فر�شة  يعطي   - 8
وقت فراغهم بطريقة بناءة.

اأفراد  بين  والّتاآزر  الّتعاون  روح  ينّمي   - 9
الفريق الواحد.
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موقع »طبيبك«:

 www.tabibuk.com 

لمركز  ت��اب��ع  تحليلي  اإخ��ب��اري  م��وق��ع 

»�شوؤون المراأة والأ�شرة« في طهران، ُيعنى 

التوا�شل  اإل��ى  وي��ه��دف  ال��م��راأة،  بق�شايا 

وال�شخ�شيات  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��م��راك��ز  م��ع 

المهتمة بهذا الحقل في العالمين العربي 

اأم��ام  ال��م��ج��ال  يف�شح  كما  والإ���ش��لم��ي، 

الق�شايا  ح���ول  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل 

الموقع  محتوى  يتوّزع  للأ�شرة.  الأ�شا�س 

على مجالت ال�شيا�شة والّثقافة والمجتمع 

وتتمّيز  وال�شّحة،  والقت�شاد  والّتعليم 

 )Multimedia( فيه  المتعّددة  الو�شائط 

و»الكاريكاتور«.  ال�»اإنفوغراف«  بخياري 

�شفحة  تتوفّر  العربّية،  اإل��ى  بالإ�شافة 

الموقع بالّلغتين الإنكليزية والفار�شية.

�إعد�د: فاطمة �ضعيتو حالوي

موقع »ريحانة«:

www.raihaneh.com

يقّدم  وح��ي��اة«،  »�شحة  �شعار  تحت 

متنّوعة،  �شحّية  ن�شائح  »طبيبك«  موقع 

ال�ّشائعة  الأمرا�س  عن  واف��رة  ومعلومات 

وال��وزن  الّتغذية  وع��ن  العلج،  و�شبل 

والإ�شعافات الأّولية.

الموقع  ي��ت��اب��ع 

الطّب  اأخ��ب��ار  اآخ��ر 

ح�����ول ال���ع���ال���م، 

ب�شفحة  وي��ت��م��ّي��ز 

للإجابةعن  �شة  المخ�شّ طبيبك«  »ا�شاأل 

ال�شحّية  ال��م�����ش��ك��لت  م��ر���ش��ل��ي  اأ���ش��ئ��ل��ة 

بين  من  يوّفر،  كما  والعائلّية.  والنف�شّية 

الطّبي«  »القامو�س  عّدة، خدَمتي  خدمات 

و»حا�شبة الوزن المثالي«.

�لمو�قع  �أروق����ة  ف��ي   �ل��ع��دد  ه��ذ�  ف��ي  جولتنا 

�لزهر�ء  �ل�ضّيدة  ببركات  نفتتحها  �لإلكترونية، 

O، َمن في ذكرها بل�ضُم �لروح، ونختتمها بزيارة 

�إلى »عيادٍة �إلكترونية«، مفتاُحها �ضّحُة �لج�ضد: 

انترنت
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ل�»جمعّية  ت��اب��ع  اإل��ك��ت��رون��ي  م��وق��ع  ه��و 

الجالية  اأ�ّش�شتها  التي  الإ�شلمية«،  الغدير 

اللبنانية في �شاحل العاج فترَة الثّمانينيات؛ 

اأبرز  وي�شتعر�س  باأخبارها  الموقع  لُيعنى 

اإ���ش��دارات��ه��ا  واأح���دث  الجمعّية  ن�شاطات 

غنّية  بحّلة  يتمّيز  كما  والثقافّية.  الدينّية 

المنا�شبات  توالي  مع  تتبّدل  بالخيارات 

بالّلغتين  اأي�����ش��ًا  م��ت��وّف��رة  الإ���ش��لم��ي��ة، 

الإنكليزية والفرن�شية. في مكتبته ال�شوتّية 

اإلى  والمرئّية، يتيح الموقع لزّواره الدخول 

اأهّم التلوات القراآنية والأدعية والزيارات 

والمحا�شرات  العا�شورائّية  والمجال�س 

الرقمية  المكتبة  عن  ف�شًل  الإ�شلمّية. 

ُف�شحة  الموقع  �س  ُيخ�شّ ال�شور،  ومعر�س 

�شفحة  ف��ي  ل��لأط��ف��ال  وترفيهية  تعليمّية 

»براعم الغدير«. وُيمكن متابعة الموقع عبر 

الخا�س  تطبيقه  وتحميل  بوك«،  ال�»فاي�س 

على اأجهزة »اأندرويد«. 

موقع »جمعية �لغدير �لإ�ضالمية«:

www.association-alghadir.org 

العالمين  ن�شاء  �شّيدة  با�شم  جًة  ُمتوَّ

زه���راء«  »ي���ا  �شبكة  �����س  ُت��خ�����شّ  ،O

ال��ع��ال��م��ي  ال��ب��ي��ت  اآل  ل���»م��رك��ز  ال��ت��اب��ع��ة 

لل�شّيدة  الإلكترونية  �شفحتها  للمعلومات« 

فاطمة الزهراء O، باللغات الثلث: 

العربية والإنكليزية والفار�شية.

تتاأّلق �شبكة »يا زهراء« بمعلومات غنّية 

عن �شيرة ال�شيدة فاطمة O ومكانتها 

وتعر�س  وكراماتها.  ومناقبها  المرموقة 

ومن  ال�شريفة،  اأحاديثها  من  هاّمة  ُجملة 

الأح��ادي��ث وال��رواي��ات ال���واردة في حّقها 

.O

ال�شّيدة  خطب  عر�س  اإل��ى  بالإ�شافة 

الزهراء O، واأروع الأ�شعار المن�شوبة 

ال�شبكة  ت�شتعر�س  فيها.  والمنظومة  اإليها 

تتناول  التي  الموؤّلفات  اأه��ّم  مكتبتها  في 

لأب��رز  دل��ي��ًل  وُت��ق��ّدم  الفاطمية،  ال�شيرة 

المجال  تف�شح  كما  الفاطمية«،  »المواقع 

اأم�����ام زّواره������ا ل��م��را���ش��ل��ت��ه��ا ع��ب��ر ب��ري��د 

اإلكتروني خا�س.

�ضبكة يا »زهر�ء«:

 www.yazahra.net
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�إعد�د: حور�ء مرعي عجمي

حول العالم

للماأكولت  »ها�شيكيو«  مطعم  ب���داأ 

مدينة  من  بالقرب  يقع  ال��ذي  البحرية، 

جديد  اإج��راء  بتطبيق  اليابانية،  �شابورو 

ن��وع��ه، وه��و تغريم ك��ّل من  وغ��ري��ب م��ن 

الخا�س  مي�شي«  »ت�شوكو  �شحن  ينهي  ل 

فوقها  اأرّز  كومة  م��ن  والمعد  بالمطعم، 

مالية  ب��غ��رام��ة  مملح،  وك��اف��ي��ار  �شلمون 

يتعّدى  ل  ال��ذي  الطبق  �شعر  اإل��ى  ت�شاف 

ال� 20 دولرًا اأميركيًا، بح�شب ما اأوردت 

مجلة »التايم« الأميركية.

على  بتحذير  للزبائن  المطعم  وتوجه 

ق��ادرًا  تكن  لم  »اإذا  يقول:  الطعام  قائمة 

تبرعًا  تقدم  اأن  عليك  طعامك،  اإنهاء  على 

مطعم يجبر زبائنه على إنهاء الطعام

»ع�شاق  اأم��ي��رك��ي��ون  ب��اح��ث��ون  ن�شح 

في  والتدقيق  الحيطة  ب��ال��ت��زام  ال��و���ش��م« 

ر�شدت  اأن  بعد  لهم،  ينفذه  من  اختيار 

درا�شة وجود �شلة بين هذا الفن ومخاطر 

»�شي«  الوبائي  الكبد  بفيرو�س  الإ�شابة 

الإ�شابة  في  الرئي�س  ال�شبب  ي�شّكل  الذي 

ب�شرطان الكبد. وجاء في درا�شة ن�شرتها 

وكالة  ون�شرتها  الكبد  اأم��را���س  دورّي����ة 

اأن »الم�شابين بفيرو�س  »رويترز« للأنباء 

اأكثر  هم  ال��دم،  عبر  ينتقل  ال��ذي  »�شي«، 

اإل���ى ورم، من  ال��م��ر���س  ل��ت��ط��ور  ع��ر���ش��ة 

تقريبًا  اأ���ش��ع��اف  اأرب��ع��ة  بن�شبة  غيرهم 

مع  حتى  الو�شم  لتجربة  تعّر�شهم  ب�شبب 

و�شع عوامل الخطر الأخرى في العتبار«.

جامعة  من  فران�شوا«  »فريتز  واأو�شح 

»لنجون مديكال �شنتر« في نيويورك، الذي 

حّد  في  »الو�شم  اأّن  الّدرا�شة،  في  �شارك 

المر�س  هذا  في  خطر  عامل  ي�شّكل  ذاته 

الذي يمكن اأن يظّل كامنًا ل�شنوات عديدة، 

اأن الدرا�شة  اإلى  واإن كان قد لفت النتباه 

بين  مبا�شر  اأث��ر  اأو  �شبب  اإل��ى  تتو�شل  لم 

الو�شم والإ�شابة«.

لمكافحة  الأميركية  المراكز  وتقول 

»ع���دد  اإن  م��ن��ه��ا  وال���وق���اي���ة  الأم����را�����س 

»�شي«  الوبائي  الكبد  بفيرو�س  الم�شابين 

مليون   3،2 نحو  بلغ  المتحدة  الوليات  في 

ن�شمة واأن كثيرًا من الم�شابين ل يعرفون 

بمر�شهم هذا لأنهم ل ي�شعرون به«.

احذروار األوشام!

ظروف  ب�شبب  »ه��ذا  اأن  مو�شحًا  ماليًا«، 

والذي  والخطرة،  ال�شعبة  ال�شيادين  عمل 

تزهق فيه اأرواح كثيرة«، لفتًا اإلى اأن »هذا 

المتنان  لإظهار  فقط  مخ�ش�س  الإج��راء 

والتقدير للطعام الذي يقدمونه للعالم«.
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بالون يودي بحياة طفل

الف�شائية  ال��ح��وار  ق��ن��اة  ق���ررت 

�شاخرة  بن�شيحة  العمل  التون�شّية 

لأن�������ش���ار ح�����زب ح���رك���ة ال��ن��ه�����ش��ة 

�س  تخ�شّ واأن  تون�س،  في  الإ�شلمية 

اأم��ام  »البقدون�س«  لبيع  وطنيًا  يومًا 

مقرها بهدف تجاوز اأزمتها المالية.

على  ال��ق��ن��اة،  اإدارة  واأ�����ش����ارت 

���ش��ف��ح��ت��ه��ا ف����ي م���وق���ع ال���ت���وا����ش���ل 

الجتماعي »في�شبوك«، اإلى اأنها تعزم 

عر�س األف ربطة بقدون�س للبيع اأمام 

للحّد  محاولة  في  بالعا�شمة،  مقّرها 

تواجهها  التي  المالية  ال�شائقة  من 

القناة. و�شتباع الربطة الواحدة مقابل 

21 دينارًا )12 دولرًا(، للم�شاعدة في 
دعم �شيولة القناة.

وق���ال���ت ال���ق���ن���اة، اّل���ت���ي ت��ع��رف 

الحاكم  للحزب  ال�ّشديد  بانتقادها 

الإ�شلمية،  النه�شة  حركة  تون�س  في 

مقترح  على  ردًا  ت��اأت��ي  ال��م��ب��ادرة  اإن 

اإلى  الحركة  اأن�شار  به  تقدم  �شاخر 

العاملين في القناة ببيع البقدون�س اإثر 

حاجتهم  عن  فيها  الم�شوؤولين  اإعلن 

لإن��ق��اذ  م�شتثمرين  اأو  تبرعات  اإل���ى 

الموؤ�ش�شة من الإفل�س.

قناة تلفزيونية 
تتغلب على

ضائقتها المالية
ببيع البقدونس

عمره  يتجاوز  ل  �شعودي  طفل  ف��ارق 

في  ان��ف��ج��ر  اأن  ب��ع��د  ال��ح��ي��اة،  ال�شنتين 

ف��ي منزل  ب���ه،  يلعب  ك���ان  ب��ال��ون  وج��ه��ه 

الريا�س. وبعد  ال�شعوية  بالعا�شمة  والديه 

الحادثة مبا�شرة هرع والدا الطفل به اإلى 

لكّن  باإنقاذه،  اأم��ًل  المنطقة  م�شتو�شف 

الطفل توفي في الطريق.

جثة  فح�شت  التي  الطبيبة  وبح�شب 

ال��ط��ف��ل ف���اإن ان��ف��ج��ار ال��ب��ال��ون ف��ي وج��ه 

الطفل اأدى اإلى �شد مجرى التنف�س لديه. 

الحادثة  ه��ذه  بعد  الطبيبة  حر�شت  وق��د 

من  الأم��ور  اأولياء  تحذير  على  الماأ�شوية 

بها، خا�شة  للهو  بالونات  الأطفال  اإعطاء 

�شنوات،   3 عن  تقل  اأعمارهم  كانت  اإذا 

يوؤدي  مما  انفجارها  خطر  دون  للحيلولة 

اإلى نهاية ماأ�شاوية.
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اكت�شاف  تم  MBC1 اأنه  قناة  اأعلنت 

العراق والبحرين  عطر قاتل و�شام في 

وال�شعودية، وقد و�شلت ن�شبة الوفّيات 

على اأث���ره ف��ي ال��ع��راق وح��ده��ا اإل��ى 8 

م�شابًا  �شخ�شًا   35 وهناك  اأ�شخا�س 

تحت العناية المرّكزة.

عطر قاتل
في األسواق العربية !!!

لندن  مدينة  اأحياء  اأحد  في  م�شجد  فر�س 

اأثناء  جواله  يرّن  ٍل  ُم�شَ كل  على  مالية  غرامة 

اأدائه ال�شلة.

حيفة اإّن »نا�شطين على »تويتر«  وقالت ال�شّ

البريطاني  الم�شجد  قام  للفتة  تبادلوا �شورة 

تفر�س  الم�شجد  ج��دران  اأح��د  على  بتعليقها 

غرامة مالّية قدرها 5 جنيهات ا�شترلينية على 

ٍل يرّن جواله«. كل ُم�شَ

وكتب القائمون على الم�شجد على اللفتة 

اأن »الغرامة التي �شيتم الح�شول عليها �شتعتبر 

لٍّ ل يدفع  واأن كل ُم�شَ الم�شجد  تبّرعًا ل�شالح 

الغرامة �شيحا�شب يوم القيامة«.

اأجراها  درا�شة حديثة  اأعلنت 

الر�شا�س  قلم  اأنَّ  العلماء  اأح��د 

الإبداع والإرادة  يقتل لدى الطفل 

لأن��ه  وذل��ك  لديه  الثقة  وي�شعف 

اأخطاأ، وهذا  اإذا  التراجع  يتيح له 

بحّد ذاته تعويد غير مبا�شر على 

الأط���ف���ال في  اإن  ال���ت���ردد، ح��ي��ث 

ما  اأك��ث��ر  العمرية  المرحلة  ه��ذه 

كل  يقلدون  بالمحاكاة،  يتعلمونه 

ويتر�شخ  اأمامهم،  ي�شاهدونه  ما 

لديهم،  الباطن  العقل  ف��ي  ذل��ك 

فين�شاأ لديهم التردد وقلة الإرادة.

مسجد يفرض غرامات 
على المصّلين

قلم الرصاص ينمي 
التردد عند الطفل

حول العالم
وق���د ت���ّم الك�ش���ف ع���ن ا�ش���م و�ش���كل 

ه���ذا العط���ر ال�ش���ام القات���ل 

وبع���د   ،)LOVELY(وا�شم���ه

علي���ه،  الفحو�ش���ات  اإج���راء 

تبين اأنه عندما تر�س ن�شبة 

من���ه على ج�شدك ل يوؤثر 

نف�ش���ه، بل  الوق���ت  في 

اإنه وبعد م���رور 3 اأو 4 

اأي���ام  يوؤدي اإلى الموت 

المفاجئ.
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اأعلن عن اأ�شماء الفائزين في الحفل ال� 

56 لتوزيع جائزة اأف�شل ال�شور ال�شحفية 
ت�شع  التحكيم  هيئة  وح��ددت  العالم،  في 

م�شورًا،   54 قدمها  التي  لل�شور  فئات 

م�شاركين من 32 دولة، لي�شاركوا في اأكثر 

م�شابقات الت�شوير ال�شحفي ُرقيًا.

الم�شور  العام،  �شورة  بجائزة  وف��از 

لت�شييع  �شورة  التقط  الذي  هان�شن،  بول 

جثمان الطفلين �شهيب )عامين( ومحمد 

ُقتل في مدينة غزة  اللذين  اأع��وام(،   3(

بعد ق�شف اإ�شرائيل لمنزلهما، وقتلهما مع 

والدهما.

ال�شورة  اأن  المهتّمين  بع�س  وي��رى 

تنتقد و�شعًا �شيا�شيًا م�شحونًا، اإل اأن ع�شو 

في  الت�شوير  ق�شم  ورئي�س  التحكيم  لجنة 

صورة »غزَّة« تفوز بجائزة 
أفضل صورة صحفية

في �شعيها لحماية اللغة الفرن�شية من 

وبالأخ�س  الدخيلة،  الأجنبية  الكلمات 

ت��ل��ك ال��ق��ادم��ة م���ن ال��ل��غ��ة الإن��ك��ل��ي��زي��ة، 

ا�شتخدام  منع  الفرن�شية  الحكومة  اأعلنت 

في  ال��م�����ش��ت��خ��دم  »ه��ا���ش��ت��اغ«،  م�شطلح 

الأكثر  المو�شوعات  على  للدللة  »تويتر« 

»مو-دي-يز«،  بكلمة  وا�شتبدلتها  �شعبية، 

التي تعني »الكلمة الوا�شحة«.

النا�شطين  اإجبار المواطنين  ولن يتم 

الم�شطلح  ا���ش��ت��خ��دام  على  تويتر  على 

الحكومية  الدوائر  يلزم  فالقرار  الجديد، 

فرنسا تمنع استخدام كلمة »هاشتاغ« 

ليون،  �شانتياغو  بر�س  الأ�شو�شييتد  وكالة 

محطًا  تكن  لم  ال�شورة  اأن   CNN اأخبر 

للجدل على الإطلق.

بين  من  الفائزة  ال�شور  اختيار  وتم 

لت�شبح  ح�شرها  تم  ���ش��ورة،  اآلف   113
11 اآلف �شورة في جولة التحكيم الأولى، 
وقد تم اختيار الفائزين بالمراتب الثلثة 

التحكيم  الأول��ى عن كل فئة، خلل جولة 

الثانية.

وتم اختيار ال�شورة الفائزة بالجائزة 

حددتها  ���ش��روط،  ع��دة  على  بناًء  الأول���ى 

خاطبت  باأنها  وتمثلت  التحكيم،  لجنة 

حققت  وق��د  والأف��ئ��دة،  والم�شاعر  العقل 

�شورة غزة هذا ال�شرط، وفق قول »ليون«.

تعاملتها،  م��ن  »ها�شتاغ«  كلمة  ب��اإل��غ��اء 

واللتزام بالكلمة الجديدة كما اأعلن بيان 

للم�شطلحات  العامة  اللجنة  عن  �شادر 

تابعة  هيئة  وه��ي  ال��ج��دي��دة،  وال��ك��ل��م��ات 

101للحكومة الفرن�شية هدفها حماية اللغة.
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�ضح �أم خطاأ؟

اإن تكّرر ال�شعور بالجوع المفاجئ الناتج عن الهبوط المفاجئ لل�شّكر في الدم يو�شل الإن�شان اإلى ال�شمنة. اأ � 

المطّلقة الرجعّية ل نفقة لها اإذا لم تكن حامًل. ب � 

التاأديب بال�شرب له اأ�شرار كثيرة، ويجب ا�شتعماله في حدود الإمكان. ج � 

�مالأ �لفر�غ:

حذرت الآيات القراآنية المجتمع الذي ل ي�شير في خط الطاعة من اأن يكون محًل ل� .............  الإلهي. اأ � 

الثقة  وي�شعف  والإرادة،  الإبداع  الطفل  لدى  يقتل   ......... اأن.........   تبّين  الدرا�شات  بع�س  بح�شب  ب � 

لديه.

........ لي�س غاية بذاته، بل و�شيلة من الو�شائل التربوية لحفظ الإن�شان من النحراف. ج � 

من �لقائل؟

»ُعّد ال�شبر بثلثة: �شبٌر عند الم�شيبة، و�شبٌر على الطاعة، و�شبٌر عن المع�شية«. اأ � 

 لجميع الم�شتويات الثقافية مع محافظته على رونقه وعمقه.
ٌ
ميزة القراآن الكريم اأنه منا�شب  ب � 

كان وجه فاطمة O ين�شرح بوجه اأبيها، وتن�شط قواها، وهي تزيل بمنديل الحنان والعطف غبار  ج � 

الهّم والحزن عنه.

�ضحح �لخطاأ ح�ضبما ورد في �لعدد

التحفيز تقليٌد تعود جذوره اإلى الآف ال�شنين، وهو التقنية الأ�شهل بالن�شبة اإلى الأهالي. اأ � 

تجمع ريا�شة الرك�س بين القوة والمرونة، ال�شرعة والبراعة. ب � 

يجب اأن يكون الإن�شان ملتفتًا اإلى اأن كل التوفيقات الدنيوية هي و�شائل للمتحان والختبار. ج � 

من هو؟

ك�شفت عنه الروايات والأحاديث، ويكون خروجه موؤ�شرًا على قرب ظهور الإمام |. اأ � 

من مهامه: تحديد الثغرات في اأداء الأجهزة وتقديم التو�شيات اإلى طاقم ال�شيانة. ب � 

كانت كالتلميذة التي تتبع اأثر معلمتها، حتى �شارت رمزًا للمراأة العارفة الموؤمنة. ج � 

أسئلة مسابقة العدد 259

٭ اأ�شئلة الم�شابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

٭ ُينتخب الفائزون �شهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �شحيحة عن كل 

اأ�شئلة الم�شابقة وتكون الجوائز على ال�شكل الآتي:

الأول: مئة وخم�شون األف ليرة لبنانية � الثاني: مئة األف ليرة لبنانية بالإ�شافة اإلى 8 

جوائز قيمة كل واحدة منها خم�شون األف ليرة.

بالقرعة،  يوفق  ولم  اإجابات �شحيحة  ويقّدم  ع�شر عددًا  اثني  في  ي�شارك  كل من  ٭ 

يعتبر فائزًا بالجائزة ال�شنوية.

و�شتين  وواح��د  مئتين  العدد  في  ال�شهرية  بالم�شابقة  الفائزة  الأ�شماء  عن  ُيعلن  ٭ 

ال�شادر في الأول من �شهر حزيران 2113م بم�شيئة اهلل.

1
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في �أي مو�ضوع وردت �لعبارة �لتالية:

 اإن معيار تقييم العمل ل يكمن في ظاهره، واإنما في الحافز للعمل، وفي مغزاه والهدف منه.

�ختر �لإجابة �لمنا�ضبة.

المواد الغذائية التي تعتبر بطيئة اله�شم وت�شعر بال�شبع لفترة طويلة، هي:

الحلويات، الأرز الأبي�س. اأ � 

الن�شويات الب�شيطة. ب � 

اللحوم، البقول، الأجبان. ج � 

�ختر �لإجابة �ل�ضحيحة:

في قرية )عيتا ال�شعب - مارون الرا�س( جميع ال�شهداء تلقوا ر�شا�شات العدو في �شدورهم، وجنود 

العدو تلقوا الر�شا�شات في ظهورهم.

�ضع �لكلمة �لمنا�ضبة: 

»من لم يجعل في ......... واعظًا من نف�شه، ل تنفعه مواعظ الواعظين«

كلمة تكررت مّرتين في هذه �لجملة، ماهي؟ 

»التحفيز ....... للطفل يعّزز �شلوكه ..... وينّميه«.

�لجائزة �لأولى: عّبا�ص �أحمد �ضبيب. 150000ل.ل.

�لجائزة �لثانية:  ن�ضرين محمود حرب. 100000ل.ل.

8 جو�ئز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

ح�ضن �أحمد فح�ص* 

�ضكنة محمود حاري�ضي* 

فهدة �أحمد ق�ضاق�ص * 

محمد مهدي �أمين عربيد * 

ريحانة طه عكنان * 

علي محمد قا�ضم مو�ضى * 

مهدي على يزبك * 

مجتبى �أحمد �ل�ضيد   * 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 257

ل من �أيار  2113م �آخر مهلة ل�ضتالم �أجوبة �لم�ضابقة: �لأوَّ

٭ ت�شل العديد من الق�شائم اإلى المجلة بعد �شحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها من 

ال�شتراك بال�شحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعله.

٭ ُتر�شل الأجوبة عبر �شندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى �شنتر داغر 

- بئر العبد اأو اإلى مكتبة جمعية المعارف الإ�شلمية الثقافية - المعمورة اأو اإلى 

اإمداد  مركز  مقابل   - النبطية   - الثقافية  الإ�شلمية  المعارف  جمعية  معر�س 

الإمام الخميني}.

٭ كل ق�شيمة ل تحتوي على ال�شم الثلثي ومكان ورقم ال�شجل تعتبر لغية.
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إلى مالك
مهداة إلى الشهيد 

صالح غندور استشهد في 1995/4/25

�شلح غندور يا فار�س المجاهدين

اأيها النجم الثاقب في قلوب المحتلين

نفتخر بك يا ملك الثائرين

لأنك حطمت قلوب �شهيون

ومزقتهم اإربًا في مدينة بنت جبيل

فهنيئًا لك يا ملك ال�شت�شهاديين

وهنيئًا لكم اأيها المقاومون

بالن�شر والتحرير 

يا قاهري الجي�س الذي ل يقهر

لولكم ما دحر الأعداء ولكن

في  اهلل  ن�شر  ح�شن  �شيدنا  ب��وج��ود 

لبنان

وال�شيد الخامنئي في اإيران

ان��ت�����ش��رن��ا وال��م��ق��اوم��ة رف��ع��ت راي���ة 

النت�شار

رنا دبوق

سر الوجود... معّلٌم
ث����وب ح��ي��ات��ه ي��خ��ت��ار  ال���م���رء  ك����ان   ف����اإن����ي ان���ت���ح���ل���ت اأ������ش�����رف ال���ِح���ل���ل اإن 

َت���������َزلر������ش�����وٌل ق����ال����وا ع����ّن����ي ف����ي ال���ك���ت���ِب ول  ������ش�����ي�����اٌء  ر������ش�����ال�����ت�����ي 

واأوق��������������������������اُت ف���������راغ���������ي ع�����م�����ًل�����ش����ارت دّق���������اُت ����ش���اع���ت���ي ح����روف����ًا

ك����ّل����ت  الأوراق  دف�������ت�������ري  ال����م����ل����لف�������ي  ي�������ع�������رف  ل  و�������ش������ب������ري 

���اف���ي َن��َه��لف���ي���ا م����ن لأج����ل����ه ����ش���ّخ���رت ط��اق��ات��ي وِم�����ن م��ع��ي��ن ن��ب��ع��َي ال�������شّ

رب��ي��ع��ك ي�����روي  اأن  ل�����ش��ت��ائ��ي  وال���ِع���ل���لا���ش��م��ح  اأ�����ش����ق����ام����ك  اأداو  دع����ن����ي 

���ّك���رًا ع��ن��دم��ا ُي��ف��ق��د ال��ع�����ش��لُك���������ن �������ش������ّر وج��������������ودي م����ع����ّل����م����ًة ُك����ن ����شُ

وم������ن ن����ظ����رات����ك اأ�����ش����ت����م����دُّ الأم������لف���اأن���ت ن��ج��م��ي ع��ن��دم��ا ت��ح�����ش��ن ج���واب���ًا

ف�����ي�����ه ك������اأ�������ش������ي واأن�������������ت ال���ب���ط���لف������ي دف�����ت�����ر ع�����لم�����ات�����ك ن���ج���اح���ي

ال���غ���زل؟م�����ن ق�������ال اإّن����������ي ب���ع�������ش���ق���ي اآث�����م�����ٌة ب���ت���ل���م���ي���ذَي  ي��ل��ي��ق  واإّن��������ه ل 

وع������������دّوي َم�������ن �����ش����اب����ُه ال���ك�������ش���ل!ف������غ������رام������ي ت�����ل�����م�����ي�����ٌذ م����ج����ت����ه����ٌد

با�سكال محمد حجازي

بأقالمكم
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وتجمد القلم في ُجمادى الآخرة

�شاألته ِلم تنزف الأحمر القاني

فخّط في ثالثه وداع فاطمٍة

اأم الح�شنين وابنة العدناِن

اأزهراء حدثيني عن �شرك المكتوب

عما جرى لك وبثي اأحزاني

اأنا فاطم بنت الر�شول 

يا �شيعتي بدمع العين عزوني

اأيا علي لو تدري كم اأحزنوني

اأي �شبٍر... اأيا �شمت اآلمي

اأيا علي... اآه كم ظلموني!

فماذا اأقول اأنا الزهراء عن �شري

عن اآلمي من �شغري، اآٍه اأخبروني

فاطمة اإبراهيم حمود

مهداة اإلى روح �شهيد الوعد ال�شادق 

جعفر ح�شن جعفر

ها اأنا ذا اأعود من جديد األتقط قلمي 

بين اأناملي، اأغو�س في بحر اأفكاري األملم 

بع�س الكلمات المتناثرة علني اأ�شتطيع اأن 

اإلى  اأعبر بها  اأجمع منها باقة �شوق وحب 

�شاطئ عينيك.

ها هو وادي البازورية ي�شاأل عنك ي�شاأل 

عن ذاك الفار�س الذي كان اأني�س الطيور 

المهاجرة وجلي�س الجبال والوديان.

يرّتل  بالأم�س  ك��ان  ال��ذي  جعفر  اأي��ن 

على  ال�����ش��ه��ادة  لحن  وي��ع��زف  اهلل  اآي���ات 

قيثارة الأيام الغافية على كتف الزمان؟

اأن�شودة  ها هو جرحك ينزف ويعزف 

الأر����س  يلهب  دم��ائ��ك  ون��ج��ي��ع  ال��رح��ي��ل 

ويناجي ال�شماء. هذه روحك ترفرف فوق 

أين جعفر؟

د القلم وتجمَّ

الوادي عند ذكرك.

الخطى  ت�����ش��رع  ال�شهيد  اأم  ه��ي  ه��ا 

من  تبقى  ما  له  تحمل  ولدها  �شريح  نحو 

�شمعات عمرها لت�شيئها له وتغزل له دمع 

بها  وتعبر  والحنين  ال�شوق  ماآقيها مواويل 

اإليه  ت�شبو  ما  تجد  علها  تريد  حيث  اإل��ى 

ولدها  روح  م��ع  بروحها  وترتقي  نف�شها 

ال�شريح  ذاك  من  ينتف�س  علَّه  غا�شبة. 

لت�شّمه اإلى �شدرها وترحل به اإلى ما وراء 

الغيب والأفق البعيد لتطمئن ويرتاح قلبها 

من وجع الحزن والفراق الأليم.

اأم اأحمد خ�سر
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في محاريب الأنوار والقدا�شة

ال�شهداء ي�شّلون

على اأهداب ال�شم�س والقمر

وعلى اأ�شرعة ال�شياء... ي�شافرون

يملأون الكوؤو�س من الكوثر

وتتدّلى من فوقهم م�شكاة العزة

والفخر والإباء

يمتطون �شهوة المجد

ول غرور

لقد فكوا القيود وك�شروا الأقفال

عبروا الج�شر... حفاة

ورقدوا على و�شادة ال�شهادة

بعد اأن بلغوا الحلم الذي فيه

يقظة الأمة والأجيال

فهم الب�شمة على �شفاه ال�شنين

بسمة على شفاه السنين 
إلى الشهيد الحاج يوسف نزيه أيوب )عالء(

عذرًا يا �شم�س المغيب...

من خلف اأمواج البحار...

فغدًا لقاء الحبيب...

وغدًا اأحلى انت�شار...

***
بالع�شق قلبي يرتوي

وال�شوق في �شجن انتظار...

دع لل�شم�س المغيب

والوداع والحت�شار...

***
اأنت الّنور لنا...

والم�شرق و�شم�س الّنهار...

اأنت قمر الّليالي...

والعّزة وكّل الوقار...

نور الهدى �سالح

نور المهدي|
بأقالمكم

والبراءة في عيون الحياة

هنيئًا لك يا يو�شف

غ�شنًا تدّلى.. من �شجرة الجنة

تر�شح رحيقًا... ونخيًل وعّنابًا

هنيئًا لل�شهداء

الذين جمعوا القد�س

على خارطة قلوبهم

وعبروا اإلى وطن اأحبوه... حتى اآخر قطرة...

اأخوك الم�ستاق بال  106



اآٍه فاطمة ...

َملٌك اأْم ب�شْر
َ
احتارْت بك الألَباب اأ

يا ما�شًة تّوجْت عقول العارفين

يا قبلة الّنور يا ب�شمة الحق يا نجومًا ُزْهْر

ي�شيُر بي عبيُرِك حامًل وجعي

بُع خطاِك اأتَّ

لعّلني األتم�ُس �شيئًا من ُهَداِك

مْن قواِك

يا ملك الّطهر... بل اأنقى واأطهر

يا �شّر القدْر

ما هو �شّر خلودِك اأيّتها العظيمة والكّل ماتوا

مع لعنٍة تلحقهم َعبَر اأزّقة الظلمات مدى الّدهْر

يا عين ماء الحياة

خّلدُتْم و�شانئكم هو الأبتْر

ما ن�شنُع في ذكراِك لتلتئم الجراح

ماذا ع�شاي اأكتب عنِك

والّدمع ي�شيل على قلمي فيروي الورق اأ�شعارًا ويحكي عبْر

ما هو �شّر خلودِك اأيّتها العظيمة

األعّلك ابنة ال�ّشماْء؟! 

يا طيف الجنان؟!

اأُْنجبِت من حمٍل بل دن�ٍس تجّذرْت في طهرِك جذوة الّدين

ويعا�شيب الّنحل ترت�شف عبق الّرحيْق

يا مب�شم الفجر يا فلَك الّنجاة يا رحلة الّتاريخ عبَر الزمْن

يا مفاتح الغيب يا كّل الُعُمْر 

منذ  اأعيننا  من  �شاريًا  زال  ل  الذي  دمعِك  فاطمة...  دمعِك  يكفِكُف  مْن 

ع�شور، حافرًا خناِدَق الألم على وجنة الّتاريخ

ُذّلْت نفو�ٌس م�ّشْت كرامتُكْم

�شتُدقُّ �شلوُع الّزمن وتن�شّل �شيوفًا فوق 

اأعناق الخائنين... وياأتي المنتظْر

عناية ح�سن اأخ�سر

نور عيني فاطمة
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)soduku( س�����ودوك�و 
مكّونة  ال�شبكة  هذه  اللعبة:  �سروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّشم اإلى 9 خانات �شغيرة. من �شروط 

9 �شمن  اإلى   1 الأرق��ام من  اللعبة و�شع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

7698
8135

2379
846

69
395
9516

3925
5289

هل تعلم؟ 
اأن �شوت الفيل الأزرق هو اأعلى الأ�شوات وي�شمع على بعد 851 كلم. 	•

من 	• دقيقة   111 �شلقها  يتطلب  الكيلو(  ون�شف  كيلو  )ت��زن  النعامة  بي�شة  اأن 

الوقت.

اأن ثمانين بالمئة مما نقراأه دون عزم على الحتفاظ به في الذاكرة وال�شترجاع 	•

عند الحاجة يختفي من الذاكرة بعد 28 يومًا.

اأن من يحرم نف�شه من النوم لمدة �شتين �شاعة ي�شمع اأ�شواتًا ل وجود لها اأ�شًل. 	•

طرائف:

الواحة

ممتازة جدً�!!

جدًا،  ممتازة  ذاكرتي  المري�س:  قال 

ول��ك��ن ه��ن��اك ث��لث��ة اأ���ش��ي��اء ل اأت��ذك��ره��ا. 

ال��وج��وه ل اأت��ذك��ره��ا ج��ي��دًا، الأ���ش��م��اء ل 

اأتذكرها جيدًا، وهناك �شيء ثالث ن�شيته. 

جننت فعاًل!

لم  اإذا  قائًل:  جاره  اإلى  الجار  اأ�شرع 

اأ�شاب  ف�شوف  ف��ورًا  العزف  عن  تتوقف 

بالجنون...

فاأجابه: يبدو اأنك جننت فعًل فاأنا لم 

اأعزف منذ �شهر.

أحجية
 حامل ومحمول ن�شفه نا�شف ون�شفه مبلول، ما هو؟
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آداب في الروايات 

المكروه من اأوقات النوم

وج��ّل كعجيجها من  عّز  ربها  اإل��ى  الأر���س  »ما عّجت   :P ر�شول اهلل  قال 

ثلثة: من دم حرام ي�شفك عليها، اأو اغت�شال من زنا، اأو النوم عليها قبل طلوع 

ال�شم�س«. 

)بحار �لأنو�ر، �لمجل�ضي، ج73، �ص 173(. 

اأول النهار ُخرق، والقائلة نعمة، والنوم بعد الع�شر  P: »النوم من  وقال 

حمق، وبين الع�شاءين يحرم الرزق«.

)�لبحار، ج73، �ص185(.  

غريب المفردات في القرآن  الكريم
- هبا: »هبا« الغبار يهبو، ثار و�شطع. والهبوة كالغبرة، والهباء دقاق التراب وما 

نبت في الهواء فل يبدو اإل في اأثناء �شوء ال�شم�س في الكّوة. قال تعالى  {فجعلناه 

هباًء منثوراً} )الفرقان:23(، {فكانت هباء منبثاً} )الواقعة:61(

)مفرد�ت غريب �لقر�آن- �لر�غب �لأ�ضفهاني، �ص 536(

كب: الكب اإ�شقاط ال�شيء على وجهه، قال فكبت وجوههم في النار )النمل:91( 

والإكباب جعل وجهه مكبوبًا على العمل، قال تعالى: {اأفمن يم�سي مكباً على وجهه 

اأهدى اأمن يم�سي على �سراٍط م�ستقيم} )الملك: 22( 

)�لمفرد�ت في غريب �لقر�آن، �ص 421(. 

من قبس الوالية 
- قال الإمام ال�شادقQ لهارون بن خارجة: كم حججت؟ 

قال: ت�شع ع�شرة حجة، وت�شع ع�شرة عمرة.

 .Q لو كنت اأتتمتها بع�شرين كنت كمن زار الح�شين :Qقال

)م�ضباح �لمتهجد، �لطو�ضي، �ص 717( 

جال بالأفعال: عن اأمير الموؤمنينQ: »يمتحن الرجل بفعله ل بقوله«.  - الرِّ

)عيون �لحكم و �لمو�عظ، �ص549(
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

الكلمات المتقاطعة

�أفقيًا:

 فيل�سوف يوناني – اأح�سى. 1

ماركة �سيارات – ثوبي. 2

ماركة حليب مجفف – ج�سم. 3

وحل جاف – ل�س . 4

للندبة – اأهرب – �سد غاء. 5

اأعوام – خْلف )معكو�سة(. 6

�سد �سرق – الروائح الجميلة. 7

مقتول في �سبيل اهلل – للنداء. 8

زوال وفناء – ا�سم عربي موؤنث. 9

�سد خير – التعالي. 11

عموديًا:

فيل�سوف يوناني – مخادع ومحتال. 1

حرف جر – ي�سجنه. 2

عا�سمة اأوروبية – ذكي وفِطن . 3

لجاأ – للتف�سير – اأر�سدا. 4

قلعنا البناء من اأ�سله – للتعريف. 5

من الطيور – م�سغت الطعام. 6

�سبيه – اأدرُك. 7

طبيب يوناني – ا�سم مو�سول. 8

رجع – �سد دخولهم. 9

من الحيوانات المنقر�سة – ن�سف كلمة . 11

)اأيمن(

الواحة
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حل �لكلمات �لمتقاطعة �ل�ضادرة في �لعدد 258

من يرغب من االإخوة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ح����ل شب��ك�ة
الصادرة في العدد 258

241789365

396415872

857632419

472196538

918523647

563847921

124358796

689274153

735961284

الجواب: ال�سفينة

�أجوبة م�ضابقة �لعدد 257

12345678911
�سحلا�سرقلا1

ن

ا�ستمومه2
ق

قدزرفلال3

يككلرغا4
ا

محايبيل5
ل

جريف�سرك6
ت

انيلعنه7
م

و�سر�سيلعف8
ر

رببناوج9
ي

هربةنكلا11
ن

1 � �سح اأم خطاأ
اأ. �سح 

ب. �سح

ت. �سح 

2 � اماأ الفراغ
اأ. الجهاد 

ب. القادة 

ت. الحوادث 

3 � من القائل؟
اأ.  ال�سهيد بال فح�س 

P ب. النبي

ت. االإمام الخامنئي {

4 � �سحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد
اأ. يعطي الحياة 

ب. المجتمع 

ت. االأنبياء 

5 � من هو؟
اأ.  األبخيل 

ب. مالك االأ�ستر 

ت. ال�سهيد محمد قا�سم يا�سين 

6 � »اإلهي هذا هو �سّري«

7 � اأ- االأدوية المهدئة

8 � اأ-  عادة ال�سرقة

9 � حركة �سا�س

10 � الخ�سار
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أمل... اليوم
خرجت م�شرعة من غرفتها، وهي تحاول و�شع حقيبتها المدر�شية على كتفها. 

الأر�س  على  تتهاوى  فالكتب  الحقيبة  اقلبي  �شغيرتي،  »اأمل  والدتها:  �شوت  نّبهها 

خلفك«. ب�شرعة خاطفة، قلبت اأمل الحقيبة، والتقطت الكتب والدفاتر والأقلم... 

وانطلقت نحو الباب تح�شد كل ما يقف في طريقها.

»اأ�شبحت  قدميها:  اإلى  ونظرت  حجابها،  لها  عدّلت  بحنان،  والدتها  اأم�شكتها 

في ال�شف الخام�س عزيزتي... لن تن�شي حذاء المدر�شة في الخزانة! وغرفتك... 

اأي�شًا كالعادة؟! انفج������ر..« قاطعتها اأمل واأكملت عنها جملتها: »انفجرت بها  هي 

قنبلة«. اأطلقت �شحكتها واختفت �شريعًا خلف الباب، لتلحق ببا�س المدر�شة.

في الم�شاء، جل�شت اأمل في غرفتها تدر�س وتنهي فرو�شها اليومية. تناهى اإلى 

�شمعها تردد ا�شمها، والدتها تخبر والدها �شيئًا عنها؛ ملب�س... اأغرا�س... غرفة!! 

»اإذن والدتي ت�شكو فو�شويتي لوالدي... للمرة الأولى!« اأ�شغت جيدًا بخيبة اأمل، هل 

ت�شي بها والدتها فعًل؟!

تقوم  اأمل  مكانه.  في  �شيٍء...  كل  �شيٍء،  كل  �شلح،  يا  تراه  ما  ت�شدق  -»لن 

بترتيب اأغرا�شها بعناية، وتقوم بطّي ملب�شها في خزانتها وترتيبها ح�شب األوانها 

في �شفوف متنا�شقة، حتى تخالها في متجر راٍق للملب�س«. تفاجاأت اأمل وحاولت 

تذكر اأي حادثة تلك! توترت حين �شمعت جواب والدها: »علّي اأن اأزور ذلك المتجر 

اإذًا«. نظرت حولها... كاأنها ترى غرفتها للمرة الأولى، فهي تتركها �شباحًا ككارثة، 

وعند ح�شورها ت�شتقبلها بترتيب تام... اأدركت اأن �شورتها الجميلة في عين والدها 

�شتنهار اإن قرر زيارة غرفتها... وب�شرعة خاطفة قامت بت�شوية الو�شع... وبعناية.

لم تخبرني اأمل اإن زارها والدها حينها، لكنها تتذّكر بدّقة نبرة والدتها الحنون 

حين قالت: »ابنتي اأف�شل مني في الترتيب«. واأمل اليوم، الأكثر تميزًا بين �شديقاتي 

في الترتيب، بل في تنظيم اأولويات الحياة.

نهى عبد�هلل

آخر الكالم
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