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ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

فإنَّك بأعيننا

ي��رت��ب��ط ال��م��وق��ف م���ن ه����ذه الأم�����ور 

وال��ق��درات  ال���س��ت��ع��دادات،  م��ن  بمجموعة 

الإن�����س��ان��ي��ة، وم���ن ذل���ك م��ا ي��رت��ب��ط بقوة 

والبيئة  الجتماعية  والتربية  ال�سخ�سية 

تجعل  ال�سحيحة  فالتربية  وال��م��ح��ي��ط، 

والبيئة  ال��م��واج��ه��ة،  على  ق���ادرًا  الإن�����س��ان 

ال�سمود  على  ال��ق��درة  تعطيه  الم�ساعدة 

والثبات.

اأف��راح  من  حياته  في  الإن�سان  له  يتعّر�س  ما  اأّن  في  �سّك  ل 

ذلك  وغير  واع��ت��داء  قتل  واأل��م،  ع��ذاب  ومر�س،  �سّحة  واأت���راح، 

ي�سترك فيه جميع الب�سر، فهذه اأمور ل فرق فيها بين كبير و�سغير، 

اإن�سان عادي، فالكّل  اأو  م�سلم وكافر، �ساحب منزلة ودرجة ومقام 

في معر�س البتالء.

ولكن ما يختلف فيه الب�سر هو موقف ورّدة فعل كل اإن�سان على 

والثبات؟  بالمواجهة  اأو  وال�ست�سالم،  بالعجز  يواجهه  فهل  ذلك، 

وكيف يتقّبل ما يحل به، وما ي�سيبه في هذه الحياة؟

ولكن ما يهمنا هنا هو اأن هذا الموقف 

الإن�سان  بنظرة  وثيقًا  ارت��ب��اط��ًا  يرتبط 

يوؤمن  الذي  فالإن�سان  وبارئه؛  خالقه  اإلى 

ويوؤمن  وجماله،  كماله  �سفات  بكل  باهلل 

بالقدرة الإلهية المطلقة ويعمل على توثيق 

الرتباط بما يوؤمن به، �سوف يكون موقفه 

من كل ما ي�ساب به في هذه الحياة موقف 

ذلك  لمعالجة  وال�سعي  والثبات  بر  ال�سّ

أول الكالم
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اهلل  اإلى  دائمًا  يتوجه  ال�سابقين،  بالأمرين 

في  والتقدي�س  والتنزيه  بالت�سبيح  وجل  عز 

اآناء ليله واأطراف نهاره فال يخلو حال من 

حالته من ذك��ر اهلل ع��زَّ وج��ل لأن��ه ي�سعى 

الرحيم،  الخالق  بهذا  ارتباطه  يقّوي  لكي 

بما يجعله دائمًا محّل عنايته.

تحّل  اأن  يمكن  التي  ال�سدائد  ك��ل  ف��ي 

عدو  كّل  نواجه  وعندما  مقاومة،  كاأّمة  بنا 

وبو�سوح،  ن�ستح�سر،  اأن  بنا علينا  يترّب�س 

اأننا  م��ن  ن��راه  وم��ا  الخالق،  بهذا  اإيماننا 

نواجه  واأن  ورحمته،  ولطفه  عنايته  محل 

ذلك بالّذكر الدائم والم�ستمر هلل عزَّ وجل 

امتثاًل لخطابه تعالى في كتابه الكريم حيث 

ِباأَْعُيِنَنا  َفاإِنََّك  َربَِّك  ِلُحْكِم  ِبْر  {َوا�صْ يقول: 

َو�َصبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك ِحيَن َتُقوُم  َوِمَن اللَّْيِل 

ُجوِم} )الطور: 49-48(. َف�َصبِّْحُه َواإِْدَباَر النُّ

رب  هلل  ال��ح��م��د  اأن  دع���وان���ا  واآخ������ر 

العالمين.

بالياأ�س  ي�ساب  اأن  دون  اأمكنه،  ما  بكّل 

ال�ست�سالم  في  يقع  اأن  ودون  القنوط  اأو 

والعجز والوهن.

اأوًل  ذلك  يواجه  باهلل  الموؤمن  الإن�سان 

الإيمان  من  ينطلق  ال�سبر  وهذا  بر،  بال�سّ

اإلهّيين،  وق�ساء  هو حكم  يجري  ما  كل  باأن 

لأن التوحيد الأفعالي يعني العتقاد واليمان 

وي�سيب  الكون  هذا  في  يجري  ل  �سيئًا  باأن 

اإل وه��و فعل اهلل ع��زَّ وج��ل،  ه��ذا الإن�����س��ان 

والفعل الإلهي ل ي�سدر اإل عن حكمة بالغة، 

واإن لم يدرك الإن�سان �سّر هذه الحكمة.

يقع  ما  كل  اأن  يرى  الموؤمن  فالإن�سان 

مقام  اأت��ّم  ال��ذي  والإن�سان  اهلل،  بعين  هو 

العبودية هلل، واعترف بهذه العبودية، �سوف 

يرى اأّن كل ما يجري هو بعين اهلل، واأن اهلل 

يغفل  ل  بل  الكون،  في  يجري  عما  يغفل  ل 

عن عين العناية والّرحمة بعباده الموؤمنين.

واعتقاده  ولإيمانه  الموؤمن،  5والإن�سان 
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اآية اهلل ال�سيخ عبد اهلل جوادي الآملي

بهم نعرف اهلل(2/2)

النبي  اأن  �سنت�سّور  قطعًا  فاإننا  اهلل  نعرف 

الأكرم P واحد من نوابغ الب�سر، واإذا لم 

نعرف الم�ستخلف عنه - يعني اهلل جلَّ وعال 

اأ�سل ق�سية ال�ستخالف،  اإلى  - ولم نتعرف 

فاإننا لن ندرك معنى الخليفة ب�سكل �سحيح 

اأي   - المعنى  ه��ذا  تطبيق  ف��ي  و�سننحرف 

الخليفة - عن الخلفاء الحقيقيين قطعًا.

*اإني جاعلك للنا�س اإمامًا
ورد في حديث طويل عن الإم��ام الر�سا 

Q ق��ول��ه: ه��ل ي��ع��رف��ون ق���در الإم��ام��ة 

ومحّلها من الأّمة فيجوز فيها اختيارهم؟ اإّن 

لم يعرِف الم�سلمون الر�سول P حّق معرفته وظّنوا اأنه اأحد نوابغ 

الب�سر العاديين، الذي تقع على عاتقه قيادة النا�س في حياته، فيمكنهم 

بعد وفاته اأن يعّينوا اأي �سخ�س اآخر.

*موهبة اإلهية
هوؤلء الم�سلمون لم يعرفوا اأّن ر�سول اهلل 

والر�سالة  بالنبوة  ولكن  نابغة،  P هو حقًا 

جميعها  هي  التي  الملكوتية  مات  ال�سِّ و�سائر 

َي��ْج��َع��ُل  َح��ْي��ُث  ْع���لَ���ُم  اأَ {الّلُ  اإلهية  م��واه��ب 

�سنخ  من  وهي   ،)124 )الأنعام:  ِر�َصاَلَتُه} 

كان  ول��ذا  ال��ن��واب��غ،  �سمات  ع��ن  متميز  اآخ��ر 

النوابغ.  ومربي  اهلل  خليفة   P اهلل  ر�سول 

وعليه فاإن ما نقراأه في بداية الدعاء »اللهم 

 هو من هذه الجهة.
(1)

عّرفني نف�سك« 

واإذا لم  P خليفة اهلل  الأكرم  فالنبي 

في رحاب بقية اهلل
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الإمامة اأجلُّ قدرًا واأعظم �ساأنًا واأعلى مكانًا 

واأمنع جانبًا واأبعد غورًا من اأن يبلغها النا�س 

بعقولهم، اأو ينالوها باآرائهم، اأو يقيموا اإمامًا 

وجّل  عزَّ  اهلل  خ�سَّ  الإمامة  اإّن  باختيارهم. 

بها اإبراهيم الخليل Q بعد النبوة والِخّلة 

بها  واأ�ساد  بها  �سّرفه  وف�سيلة  ثالثة،  مرتبة 

اإَِماًما}  ِللنَّا�ِس  َجاِعُلَك  {اإِنِّي  ذكره فقال: 

)البقرة: 124( فقال الخليل Q �سرورًا 

يَِّتي} قال اهلل تبارك وتعالى:  بها: {َوِمن ُذرِّ

فاأبطلت  اِلِميَن}.  الظَّ َع��ْه��ِدي  َي��َن��اُل  {اَل 

القيامة  يوم  اإلى  ظالم  كل  اإمامة  الآي��ة  هذه 

تعالى  اهلل  اأكرمه  ثم  ال�سفوة،  في  و�سارت 

باأن جعلها في ذريته اأهل ال�سفوة والطهارة 

َناِفلًَة  َوَيْعُقوَب  اإِ�ْصَحَق  َلُه  {َوَوَهْبَنا  فقال: 

��اِل��ِح��ي��َن  َوَج��َع��ْل��َن��اُه��ْم  َوُك�����اًّ َج��َع��ْل��َن��ا ���صَ

ِفْعَل  اإَِلْيِهْم  ْوَحْيَنا  َواأَ ِباأَْمِرَنا  َيْهُدوَن  ًة  اأَِئمَّ

َك��اِة  ��َ�ِة َواإِي��َت��اء ال��زَّ اْل��َخ��ْي��َراِت َواإَِق����اَم ال�����صَّ

َوَكاُنوا َلَنا َعاِبِديَن} )الأنبياء: 72 - 73(.

عن  بع�س  يرثها  ذري��ت��ه  ف��ي  ت��زل  فلم 

تعالى  اهلل  ثها  ورَّ حتى  فقرنًا  قرنًا  بع�س 

{اإِنَّ  وت��ع��ال��ى:  ج���لَّ  ف��ق��ال   ،P ال��ن��ب��ي 

َبُعوُه  اتَّ َللَِّذيَن  ْبَراِهيَم  ِباإِ النَّا�ِس  اأَْوَل���ى 

َوِل��يُّ  َوالّلُ  اآَم��ُن��واْ  ��ِذي��َن  َوالَّ َوَه���َذا النَِّبيُّ 

له  فكانت   )68 )اآل عمران:  اْلُموؤِْمِنيَن} 

.
(2)
Q عليًا P ة فقّلدها خا�سّ

اأو���س��اف  ف��ي  ال��ح��دي��ث  *تتمة 
الإمام

وي��ح��ّرم حرام  ح��الل اهلل،  يحّل  الإم���ام 

اهلل، ويقيم حدود اهلل، ويذّب عن دين اهلل، 

والموعظة  بالحكمة،  رّب��ه  �سبيل  اإل��ى  ويدعو 

كال�سم�س  الإم��ام  البالغة.  والحجة  الح�سنة، 

في  وه��ي  للعالم  بنورها  المجّللة  الطالعة 

خصَّ اهلل عزَّ وجّل إبراهيم 
اخلليل Q باإلمامة بعد 

النبوة وشّرفه بها

والأب�����س��ار.  الأي���دي  تنالها  ل  بحيث  الأف���ق 

الإمام البدر المنير، وال�سراج الزاهر، والنور 

ال�ساطع، والنجم الهادي في غياهب الّدجى 

واأجواز البلدان والقفار، ولجج البحار. الإمام 

الماء العذب على الظماء والدال على الهدى، 

والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاع، 

الحار لمن ا�سطلى به والدليل في المهالك، 

الماطر،  ال�سحاب  الإمام  فهالك.  فارقه  من 

والغيث الهاطل، وال�سم�س الم�سيئة، وال�سماء 

الظليلة، والأر�س الب�سيطة، والعين الغزيرة، 

الرفيق،  الأني�س  الإم��ام  والرو�سة.  والغدير 

البرة  والأم  ال�سقيق،  والأخ  ال�سفيق،  والوالد 

الداهية  في  العباد  ومفزع  ال�سغير،  بالولد 

وحجته  خلقه،  في  اهلل  اأمين  الإم��ام  ال��ن��اآد. 

اإلى  والداعي  وخليفته في بالده،  على عباده 

المطّهر  الإمام  وال��ذاّب عن حرم اهلل.  اهلل، 

من الذنوب والمبّراأ عن العيوب، المخ�سو�س 

بالعلم، المو�سوم بالحلم، نظام الدين، وعّز 

الم�سلمين وغيظ المنافقين، وبوار الكافرين. 

يمكنه  اأو  الإم��ام،  معرفة  يبلغ  الذي  ذا  فمن 

العقول،  �سّلت  هيهات،  هيهات  اخ��ت��ي��اره؟ 

وخ�سئت  الأل��ب��اب،  وح��ارت  الحلوم،  وتاهت 

ال��ع��ي��ون وت�����س��اغ��رت ال��ع��ظ��م��اء، وت��ح��ي��رت 

وح�سرت  الحلماء،  وتقا�سرت  الحكماء، 

ال�سعراء،  وكّلت  الألباء،  وجهلت  الخطباء، 
7
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البلغاء، عن و�سف  وعجزت الأدب��اء، وعييت 

�ساأن من �ساأنه، اأو ف�سيلة من ف�سائله، واأقرت 

اأو  بكله،  يو�سف  وكيف  والتق�سير.  بالعجز 

ينعت بكنهه، اأو يفهم �سيء من اأمره، اأو يوجد 

واأنى؟  كيف  ل  غناه،  ويغني  مقامه  يقوم  من 

وهو بحيث النجم من يد المتناولين، وو�سف 

واأي��ن  ه��ذا؟  من  الختيار  فاأين  الوا�سفين، 

؟!
(3)

العقول عن هذا؟ واأين يوجد مثل هذا 

*خليفة اهلل يختاره اهلل
معرفة اهلل تنتج معرفة الر�سول. والإمام 

اأن  وفهم  وع��ال  جل  اهلل  �سخ�س  ع��رف  اإذا 

ذلك  عند  اهلل  خليفة   P الأك����رم  النبي 

�سيفهم اأن الطريق الوحيد لت�سخي�س �سالح 

الوحي.  ه��و  والقوانين  الأ���س��ي��اء  و�سالحية 

بال�سقيفة  اهلل  خليفة  اختيار  يمكننا  فكيف 

وال�سورى مع الوجود المبارك لأمير الموؤمنين 

كل طائر  يعجز  الذي  ال�سخ�س  وهو   Q

مقامه،  اأوج  ي���درك  اأن  والعقل  ال��وه��م  م��ن 

اإذا فتح   
(4)

الطير«  اإليَّ  اإليه »ل يرقى  ويطير 

ولم  العلوم  �سيل  منه  ج��رى  بالكالم  ل�سانه 

يملك اأحد القدرة في الوقوف قباله »وينحدر 

؟
(5)

ي ال�سيل«  عنِّ

ال�سبب  هو  ور�سوله  اهلل  معرفة  عدم  اإن 

الذي جعلهم ي�سعون عليًا Q اإلى جانب 

لذا،  والزبير.  وطلحة  الرحمن  وعبد  عثمان 

اأن  ين�سحنا   Q ال�سادق  الإم���ام  ف��اإن 

نقول في زمان الغيبة: »اللهم عّرفني نف�سك« 

عرف  واإذا  وخليفتك.  ر�سولك  اأع��رف  حتى 

�سيعرف  ف��اإن��ه   P الأك���رم  النبي  �سخ�س 

لأن��ه   ،Q عليًا  يعني  ال��واق��ع��ي،  خليفته 

ال�سخ�س الوحيد الذي ي�ستطيع اأن يجل�س في 

P لأنه يقول: »�سلوني  مكان النبي الأكرم 

اأعلم  ال�سماء  بطرق  فالأنا  تفقدوني  اأن  قبل 

 .
(6)

مني بطرق الأر�س« 

لم يقل هذا الكالم اأّي �سخ�س ولم يتجّراأ 

اأحد على اأن يورد مثل هذا الكالم على ل�سانه. 

�سخ�س واحد قال لجميع العلماء �سلوني عن 

كل ما تريدون من اأخبار الما�سي والم�ستقبل 

الموؤمنين  اأم��ي��ر  ه��و  وال�����س��م��اء..،  والأر�����س 

مثل  اّدع��اء  النا�س  بع�س  اأراد  وقد   .Q

ذلك ولكنهم افت�سحوا. فهذا الّدعاء العظيم 

وْقٌف على الإن�سان الكامل المع�سوم مثل علي 

بن اأبي طالب Q. طبعًا هذا المقام ثابت 

.R لجميع الأئمة المع�سومين

*حقيقة الإيمان
اأب��و  اأب���ي ح��م��زة الثمالي ق���ال: ق��ال  ع��ن 

اهلل  يعبد  اإنما  حمزة  اأب��ا  يا   :Q جعفر 

كاأنما  يعرف اهلل  ل  واأم��ا من  من عرف اهلل 

اهلل  اأ�سلحك  قلت:  �ساًل،  هكذا  غيره  يعبد 

وي�سّدق  اهلل  ي�سّدق  قال:  اهلل؟  معرفة  وما 

ف��ي م����والة علي   P م��ح��م��دًا ر���س��ول اهلل 

والئتمام به وباأئمة الهدى من بعده، والبراءة 

اهلل.  عرفان  وكذلك  عدوهم،  من  اهلل  اإل��ى 

اإذا عملته  �سيء  اأي  اأ�سلحك اهلل  قال: قلت: 

توالي  ق��ال:  الإي��م��ان؟  حقيقة  ا�ستكملت  اأن��ا 

شخص واحد قال جلميع 
العلماء:  سلوين عن كل ما 
تريدون من أخبار املاضي 

واملستقبل واألرض والسماء..، 
Q هو أمري املؤمنني

في رحاب بقية اهلل
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اأول��ي��اء اهلل وت��ع��ادي اأع���داء اهلل وت��ك��ون مع 

ومن  قلت:  قال:  اهلل،  اأمرك  كما  ال�سادقين 

ر�سول  محمد  اهلل  اأولياء  فقال:  اهلل؟  اأولياء 

اهلل وع��ل��ي وال��ح�����س��ن وال��ح�����س��ي��ن وع��ل��ي بن 

الح�سين ثم انتهى الأمر اإلينا ثم ابني جعفر، 

واأوماأ اإلى جعفر وهو جال�س، فمن والى هوؤلء 

فقد والى اأولياء اهلل وكان مع ال�سادقين كما 

.
(7)

اأمره اهلل 

*ثمرة معرفة الإمام
العقالء،  والموؤمنون  الموؤمنون،  العلماء 

الأئمة  واأي�سًا عرفوا   Q اإذا عرفوا عليًا 

باتباعهم  ف��اإن��ه��م   ،R ال��م��ع�����س��وم��ي��ن 

اأنهم  على  اأنف�سهم  ي��رون  الإلهية  للتعاليم 

خلفاء اأولئك الذين ُن�سبوا من قبل ر�سول اهلل 

الموؤمن  العالم  لأن   - R الأئمة   - P

اهلل  ر�سول  خليفة  اهلل  وول��ي  اهلل  ولي  خليفة 

الم�ستخلف عنه  لكالم  مبين  والخليفة   P

- الذين هم الأئمة R - لذا فاإن الموؤمن 

م�سباح المتهجد، ال�سيخ الطو�سي، �س411.) 1(

الكافي، الكليني، ج1، �س199.) 2(

الوافي، الفي�س الكا�ساني، ج3، �س1.) 3(

معارج نهج البالغة، علي بن زيد البيهقي، �س80.) 4(

م.ن.) 5(

نهج البالغة، كلمة )189(.) 6(

بحار الأنوار، المجل�سي، ج27، �س57.) 7(

م.ن، ج99، �س106.) 8(

م.ن، ج2، �س90.) 9(

الوافي، م.�س، ج1، �س141.) 10(

الهوام�س

.R يكون متعهدًا دائمًا باتباع كالمهم

الإن�سان  معرفة  ثمرة  اأن  ه��ي  النتيجة 

الكامل )يعني الإمام المع�سوم( هي المنجي 

فقط  يتحقق  الفي�س  هذا  ف��اإن  ال�سالل  من 

المقد�سة  ال��ذوات  تلك  مرجعية  اإ�سعاع  في 

المنف�سل  ال��ع��ق��ل  اأن��ه��م  ع��ل��ى  وتف�سيرهم 

الندبة:  الب�سري كما جاء في دعاء  للمجتمع 

»ول����ول اأن���ت ي��ا ع��ل��ي ل��م ُي��ع��َرف ال��م��وؤم��ن��ون 

ونورًا  ال�سالل،  من  هدى  بعده  وكان  بعدي. 

و�سراطه  المتين،  اهلل  وح��ب��ل  العمى،  م��ن 

.
(8)

الم�ستقيم« 

وق��ال اأب��و عبد اهلل Q: اأب��ى اهلل اأن 

يجري الأ�سياء اإل بالأ�سباب فجعل لكل �سيء 

لكل  وجعل  �سرحًا،  �سبب  لكل  وجعل  �سببًا، 

�سرح مفتاحًا، وجعل لكل مفتاح علمًا، وجعل 

لكل علم بابًا ناطقًا، من عرفه عرف اهلل ومن 

.
(9)

اأنكره اأنكر اهلل، ذلك ر�سول اهلل ونحن

*ورثة الأنبياء
اأبي عبد اهلل  اأبي البختري، عن  وعن 

الأن��ب��ي��اء،  ورث��ة  العلماء  اإن  ق��ال:   Q

ول  دره��م��ًا  ي��ورث��وا  لم  الأنبياء  اأن  وذل��ك 

دينارًا، واإنما وّرثوا اأحاديث من اأحاديثهم 

فمن اأخذ �سيئًا منها فقد اأخذ حظًا وافرًا، 

فاإن  تاأخذونه  عمن  هذا  علمكم  فانظروا 

فينا اأهل البيت في كل خلف عدوًل ينفون 

المبطلين،  وانتهال  الغالين،  تحريف  عنه 

.
(10)

وتاأويل الجاهلين 

9
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مبارك لكل المحرومين في العالم هذا العيد، عيد الأ�سحى المبارك. 

يوجد في الإ�سالم عيدان للم�سلمين وهما: عيد الفطر ال�سريف، الذي هو 

عيد »�سيافة اهلل«، وعيد الأ�سحى المبارك، الذي هو عيد »لقاء اهلل«. 

وُيعّد عيد �سيافة اهلل مقّدمة للقاء اهلل.

عيُد الفداء هلل

*طريق اأولياء اهلل
 Q اإن الأمر الموّجه لنبّينا اإبراهيم

ذِّن ِفي النَّا�ِس ِباْلَحجِّ َياأُْتوَك ِرَجااًل  اأن {َواأَ

َوَعلَى ُكلِّ �َصاِمٍر َياأِْتيَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق} 

)الحج: 27( هو لأن هذا الطريق يجب طّيه 

من خالل ولّي اهلل، وعبر اأولياء اهلل. والنبي 

اإبراهيم Q كان ولّي اهلل في زمانه وهو 

 P الأك��رم  والر�سول  الأجيال.  لكّل  الولّي 

باأ�سره، ومن خالل  للعالم  الأعظم  الولّي  هو 

الو�سول  يمكننا  الأولياء  هوؤلء  طريق  �سلوك 

اإلى غايتنا.

�سيدنا  قال  المراحل  هذه  كل  طّيه  فبعد 

ِل��لَّ��ِذي  َوْج��ِه��َي  ��ْه��ُت  {َوجَّ  :Q اإبراهيم 

َماَواِت َواالأَْر�َس} )الأنعام: 79(،  َفَطَر ال�صَّ

 :P في حين كان الخطاب للر�سول الأكرم

اأَْو  َقْو�َصْيِن  َق��اَب  َفَكاَن  َفَتَدلَّى   َدَن��ا  {ُث��مَّ 

نور روح اهلل

10



الأئمة  عن  الماأثورة  الأدع��ي��ة  تمّثل  كما 

يمكن  مفتوحة  م��ائ��دة   R ال��ط��اه��ري��ن 

لعاّمة النا�س ال�ستفادة منها كلٌّ ح�سب مقدار 

فهمه، كذلك الفال�سفة، والمثّقفون والعلماء، 

يمكن  ل  ال��ذي��ن  ب��الأول��ي��اء  وع��ب��ارات خا�سة 

عرفات  دعاء  مثل  منها،  ال�ستفادة  لغيرهم 

 Q الح�سين  ال�سهداء  �سيد  عن  ال��وارد 

في عيد الأ�سحى. ومع اأن هذا الدعاء يفهمه 

اأكثر النا�س، لكن يوجد بين �سطوره عبارات 

اأخرى من ال�سعب ا�ستخدامها حتى بالن�سبة 

العين في العلم والعرفان. لل�سّ

على  اهلل  بها  اأن��ع��م  عظيمة  ِن��َع��م  ف��ه��ذه 

عباده، وكل �سخ�س يمكنه ا�ستخدام ما ي�سعه 

منها. كما هناك العديد مّمن يت�سّورون اأنهم 

الحقيقة  لكن  العبارات  ه��ذه  من  ا�ستفادوا 

ي�سهل  الأم����ور  بع�س  اأن  اأي  ج����دًا،  �سعبة 

على  �سعب  ت�سّورها  مجرد  لكن  ت�سديقها 

الكثيرين.

*عبر ولّي اهلل
فعيد الأ�سحى المبارك وما اأراده الجميع 

أدعية األئمة R هي مبثابة 
مائدة مفتوحة للتنّعم منها 

جلميع الناس ومن خمتلف الشرائح

9(. وهناك فارق بين   - 8 اأَْدَن��ى} )النجم: 

المخاطَبين  ِكال  اأن  رغم  الخطابين  هذين 

و�سال اإلى ُذروة الكمال.

*بركات اإلهية
بركات  ب��ه��ا،  ننعم  ال��ت��ي  ال��ب��رك��ات  م��ن 

 .R الأدعية الماأثورة عن الأئمة الأطهار

فاأدعية الأئمة R - كما القراآن الكريم - 

هي بمثابة مائدة مفتوحة للتنّعم منها لجميع 

اآيات  وهناك  ال�سرائح.  مختلف  ومن  النا�س 

والفال�سفة،  العظام،  الفقهاء  منها  ي�ستفيد 

بها  اهلل  اخت�س  اآي���ات  وه��ن��اك  والأول���ي���اء، 

الر�سول الأكرم P، وو�سلت من خالله اإلى 

اأنا�س جديرين بها.

اآيات نزلت في هذا  كما يت�سّمن القراآن 

قبيل:  من  العلم،  اأهل  منها  ي�ستفيد  المجال 

)النور:   { َوااْلأَْر�����سِ َماَواِت  ال�صَّ ُن��وُر   ُ {اللَّ

35(، ]التي[ عندما و�سلت اإلى اأيدي النا�س 
ال�سمواِت  ُر  ]ُمَنوِّ بمعنى  فهموها  العاديين 

هذا.  لي�س  معناها  اأن  حين  في  ر�ِس [، 
َ
والأ

11وي�سدق الأمر نف�سه بالن�سبة للروايات.
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لياأتوا   )27 )الحج:  النَّا�ِس}  ِفي  {اأَذِّن  اأن 

اإل��ي��ك ي��ا اإب��راه��ي��م، ول��ي��اأت��وا اإل��ى ر���س��ول اهلل 

عندما كان الر�سول موجودًا، اأو يتوّجهوا اإلى 

ياأتون  فهم  حا�سرًا،  يكون  عندما  اهلل  ول��ّي 

اإليه، والتوّجه نحوه هو نف�س التوّجه نحو اهلل. 

ليذهبوا  النا�س  اإل��ى  الدعوة  ج��اءت  هنا  من 

نحو اهلل، م�سحوبة بتو�سيح اأن الطريق نحو 

اهلل هو هذا الطريق: عبر ولّي اهلل.

اهلل  ولذبيح   Q لإب��راه��ي��م  فالعيد 

يتمّثل  وج��وده،  ثمرة  هو  ال��ذي  )اإ�سماعيل( 

لأمر  امتثاًل  بنف�سه  للت�سحية  ا�ستعداده  في 

اهلل  لذبيح  اهلل،  لر�سول  الأم��ر  وكذلك  رّب��ه، 

كلمة ذبيح اهلل  ف�ّسرت  الأمة، حيث  في هذه 

بع�س  ف��ي  واأط��ل��ق��ت  اأي�����س��ًا،  بكلمة )ف��دي��ة( 

)الح�سين(.  ال�سهداء  �سيد  على  ال��رواي��ات 

فقد ذهب اإبراهيم Q اإلى حّد الت�سحية 

له  اأر�سل  وتعالى  �سبحانه  اهلل  اأّن  اإّل  بابنه، 

اأّن  ابنه(. كما  فدية )للت�سحية بها بدًل من 

النبي الأكرم P بلغ ذلك الحد وحّققه على 

اأر�س الواقع حيث ح�سل الّذبح فعاًل )لالإمام 

الح�سين(. وهناك نماذج واأمثلة لهذه الأمور 

النا�س، لكن مع تفاوت كبير له  متداولة بين 

�سلة بدرجات المعرفة ومراحلها.

*ت�سحية ال�سباب وجرائم القوى 
العظمى 

الحا�سر،  الع�سر  ف��ي  ت�ساهدون  اأن��ت��م 

باأنف�سهم،  ي�����س��ّح��ون  ال�����س��ب��اب  م��ن  ع����ددًا 

�سبابنا  فت�سحيات  ال�سهادة.  نحو  ويتوّجهون 

هي  واأمهاتهم  اآبائهم  وت�سحيات  الأع���زاء 

من نف�س النمط لت�سحيات ال�ّسلف. ف�سبابنا 

بها  نحرت  التي  نف�سها  بالطريقة  يذبحون 

اإ�سماعيل  من  بدًل  لتذبح  المر�سلة  ال�سحية 

لنا من  ب��ّد  ال��رواي��ات. ول  به  ح�سبما ج��اءت 

القول اإننا عاجزون عن ت�سور مدى الت�سحية 

التي يقدم عليها هوؤلء ال�سباب. ونحمد اهلل 

عّزة  من  الت�سحيات  ه��ذه  اأوج��دت��ه  ما  على 

ورفعة لالإ�سالم، وهي �ستبقى خالدة على مّر 

التاريخ.

وفي مقابل هذا الإيثار وهذه الت�سحيات 

الآخر  الجانب  في  هناك  الإ�سالم،  اأجل  من 

ال��دول  ترتكبها  فظيعة  ج��رائ��م  العالم  م��ن 

الكبرى بحق الب�سرية جمعاء.

ع�سرنا  ف��ي  مغزاها  فقدت  فالكلمات 

وطراأ  ال��وراء،  اإلى  �سي ء  كل  وعاد  الحا�سر، 

تغّير على الألفاظ والمعاني.

*كلُّ �سيء من اهلل
هم   Q اإب��راه��ي��م  النبي  اأت��ب��اع  اإن 

وفي  »لبيك«.  له:  قالوا  لأنهم  المنت�سرون، 

كل الأحوال علينا تلبية دعوة اإبراهيم ودعوة 

الت�سحيات  نقدم  التلبية  وبهذه  اهلل،  ر�سول 

للحفاظ على عّزتنا و�سيانة عّزة الإ�سالم.

ون�سائنا  المطلوب من �سبابنا و�سيوخنا، 

يقّدموا  اأن  الجميع،  ومن  واأطفالنا  ورجالنا 

اأجل  وم��ن  الإ���س��الم،  �سبيل  في  الت�سحيات 

وع��ّزة  وكرامة وطنهم  وع��ّزة  الإ���س��الم  ع��ّزة 

القراآن الكريم. ومن هذه الت�سحيات تحا�سي 

املوعظة الوحيدة التي 
اختارها اهلل سبحانه وتعاىل 
من بني كل املواعظ هي {اأَن 

ِ َمْثَنى َوُفَراَدى} َتُقوُموا لِلَّ

نور روح اهلل
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لإزال���ة  وال��م��ب��ادرة  بينهم،  فيما  ال��خ��الف 

اأو  اأي اختالف هام�سي يحدث هنا  ومعالجة 

هناك. ونحمد اهلل اأّن الجميع مّتحدون فيما 

الذي  التحاد  بهذا  لالأمام  وي�سيرون  بينهم، 

�ستكون ثمرته النت�سار اإن �ساء اهلل.

وعلينا اللتفات دومًا اإلى اأّن كل ما لدينا 

وحده  له  موجود  �سي ء  وكل  اهلل  ِنَعم  من  هو 

ف��اإذا  َلَك [.  َلي�َس  ما  الُظهوِر  م��َن  ]اأِلَغيِرَك 
كل  اأن  م��ن  المفهوم  ه��ذا  غ��ر���س  ا�ستطعنا 

�سي ء من اهلل في قلوبنا واأفكارنا، عندها لن 

يعترينا اأي خوف من الهزيمة ول من اأي �سي ء 

اآخر.

*القيام هلل
��َم��ا  {اإِنَّ ال�سريفة  بالآية  عماًل  هلل  قوموا 

)�سباأ:   { ِ لِلَّ َتُقوُموا  اأَن  ِب��َواِح��َدٍة  اأَِعُظُكم 

اهلل  اخ��ت��ار  ال��م��واع��ظ  ك��ل  بين  فمن   .)46
��َم��ا  اإِنَّ {ُق���ْل  الموعظة  ه��ذه  وتعالى  �سبحانه 

اأَِعُظُكم ِبَواِحَدٍة} لأن فيها كل �سي ء، حيث اإن 

كل الأمور موجودة ومت�سّمنة في القيام هلل. 

والت�سحية  اهلل،  معرفة  يت�سمن  هلل  فالقيام 

له، والإيثار من اأجل الإ�سالم. ولهذا ال�سبب 

ف��ال��م��وع��ظ��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي اخ��ت��اره��ا اهلل 

هي  المواعظ  كل  بين  من  وتعالى  �سبحانه 

)�سباأ:  َوُف���َراَدى}  َمْثَنى   ِ لِلَّ َتُقوُموا  {اأَن 

اأو  جماعي  ب�سكل  وال��ث��ورة  القيام  اأي   ،)46
فردي. فالقيام الفردي من اأجل بلوغ معرفة 

مقا�سد  اإلى  للو�سول  الجماعي  والقيام  اهلل 

اهلل. واإني اأدعو اهلل �سبحانه وتعالى اأن يمّن 

بالتوفيق  ال�سعوب  كافة  وعلى  وعليكم  علينا 

والت�سديد لل�سير في هذا الطريق واإنجاز كل 

الأعمال في �سبيله ومن اأجله.

اإن ال�سخ�س الذي ل يوؤمن باهلل، ول يوؤمن 

الإن�سانية  القيم  يفهم  ول  والآخ��رة،  بالمعاد 

ال�سامية، ل يمكن العتماد عليه اأو الثقة به. 

اإنهم يريدوننا اأن نكون مع اأمريكا، لكنهم ل 

يعرفون ماذا تريد منا اأمريكا. هي ل تريد اأن 

تنفعكم ب�سي ء اأو تحقق لكم اأي مك�سب. فهي 

اهلل  ليوقِظ  ثرواتكم.  على  ال�ستيالء  تريد 

�سبحانه وتعالى الجميع من �سباتهم ويجعلهم 

يعون حقيقة ما يجري ويبارك لنا هذا العيد 

اليوم  هو  لنا  المبارك  اليوم  واإن  ال�سعيد. 

الذي ُيقطع فيه دابر القوى العظمى، واأيادي 

المظلومون  فيه  ويتخّل�س  والجناة  الخونة 

ذلك  يكون  اأن  واأتمنى  ه���وؤلء.  من  والعالم 

اليوم قريبًا اإن �ساء اهلل.

13وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
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)المائدة: 55(.. واآيات عديدة اأخرى.

ق���ال P: »م���ن ك��ن��ت م����وله ف��ه��ذا 

ق�سده  ل��ل��ولي��ة  معنى  اأيُّ  م����وله«.  ع��ل��ّي 

على  وي��ج��ري  ب��ه  يخت�س   P ال��ر���س��ول 

Q في هذا التن�سيب  اأمير الموؤمنين 

يعتبر  ه��ذا  اإن  ب��ه؟  ق��ام  ال��ذي  والتعريف 

فيه.  لل�سك  �سبيل  ل  وموثقًا،  متينًا  دلياًل 

ما  الم�ساألة  هذه  العلماء  كبار  ناق�س  وقد 

يكفينا نقا�سها هنا.

َوأَْكَمَل 
ِهَداَيَتهم 

بعلّي

*اعتقاد را�سخ
ع��ّي��ن ال��ر���س��ول الأك���رم P ف��ي يوم 

اأعين  ومقابل  ه��ام��ة  منطقة  وف��ي  ح���ار، 

اإمامًا   Q طالب  اأب��ي  بن  علي  النا�س 

الإ�سالم  لأم��ور  ووليًا  بعده  من  للم�سلمين 

م��وله  كنت  »م��ن  للنا�س:  وع��ّرف��ه  وق��ّدم��ه 

. وهذا عطف على اآيات 
(1)

فهذا علّي موله« 

قبل  P من  الر�سول  ولية  تثبت  عديدة 

َوَر���ُص��وُل��ُه}  ��ُك��ُم الّلُ  َوِل��يُّ ��َم��ا  {اإِنَّ اهلل تعالى 

ملتزمين  اأنف�سهم  يعتبرون  الذين  ولكل  ال�سعيد،  الغدير  عيد  لكم  مبارك 

بالإ�سالم و�سيادة الإ�سالم في �ستى بقاع الأر�س، ولكل الذين يحترمون ال�سم 

.Q المبارك لالإمام علي بن اأبي طالب

مع اأن عيد الغدير من خ�سائ�س فرقة ال�سيعة  الإمامية، لكنَّ لهذا الحدث 

ح�سب  بل،  الم�سلمين.  لكل  م�ستوعبًا  يجعله  وا�سعًا  وم�سمونًا  ومحتوى  مفهومًا 

الإن�سان  ل�سعادة  والمت�سوقين  المخل�سين  لكل  هو  �ساأذكره،  ال��ذي  الإي�ساح 

وتح�سين حاله.

مع اإلمام الخامنئي
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وتاألق  وبطلها.  ب��در  معركة  نجم  اأ�سحى 

اإل��ى درج��ٍة علم معها كل  اأح��د  في معركة  

الم�سلمين عظمة  ما قام به. كان هو اأي�سًا 

نف�س ال�ساب الذي وقف اإلى جانب الر�سول 

وف��ي  المختلفة،  الم��ت��ح��ان��ات  ف��ي   P

غزوات الر�سول P، وفي ال�سمود بوجه 

�سغوط جبهة الكفر وال�ستكبار يومذاك. 

وهو ال�ساب الذي لم يرغب في الدنيا.

P كان  الأك��رم  الر�سول  يوم ن�سبه 

ل  عظمة  الم�سلمين  اأعين  في  له  �سابًا، 

في  اأحد  ينكرها  لم  اإنكارها.  لأحد  يمكن 

ذلك الوقت، ول في الأزمنة الالحقة.

*ق�سّية عاّمة الب�سر
لم تكن حادثة  الغدير مجرد تن�سيب 

جانبان:  فللغدير   ،P للر�سول  خليفة 

اأح���ده���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ن�����س��ي��ب ال��خ��ل��ي��ف��ة، 

اإل���ى ق�سية  الإل���ف���ات  ال��ث��ان��ي  وال��ج��ان��ب 

يفهمه  ال��ذي  بالمعنى  الإم��ام��ة،  الإم��ام��ة. 

 Q مل يكن تنصيب اإلمام علي
تنصيبًا نبويًا، بل تنصيبًا إلهيًا

نحن ال�سيعة لدينا هذا العتقاد 

ال��را���س��خ ب�����س��اأن الإم������ام اأم��ي��ر 

طالب  اأب��ي  بن  علي  الموؤمنين 

متقن  اع��ت��ق��اد  وه���و   ،Q

ونعتبر  فيه،  لل�سك  �سبيل  ل 

اأي   - ال��م��ت��وات��ر  ال��ح��دي��ث 

ال��ذي   - الغدير  ي��وم  ح��دي��ث 

الإ���س��الم  م��ح��ّدث��ي  ك��ل  رواه 

�سندًا  و�سنة  �سيعة  من  الكبار 

وركيزة لهذا العتقاد المتقن.

*تن�سيب اإلهّي
علي  يعرفون  النا�س  جميع  ك��ان 

اليوم عن  Q في ذلك  اأبي طالب  بن 

اأميرًا  تن�سيبه  اأحد في  ي�سكك  ولم  كثب، 

الرجل  هذا  اأن  وا�سحًا  وك��ان  للموؤمنين. 

في  العليا  المرتبة  ذا  المخل�س  الم�سحي 

الإيمان والّتقوى جدير بمثل هذه الخطوة 

قبل  وم��ن   P الأك���رم  الر�سول  قبل  من 

تن�سيب  يكن  لم  ال��واق��ع.  في  تعالى  اهلل 

بل  ن��ب��وي��ًا،  تن�سيبًا   Q علي  الإم����ام 

اإلهيًا. كان هذا »�ساأن اهلل« الذي  تن�سيبًا 

اأبلغه الر�سول للنا�س.

 Q ي���وم دخ���ل اأم��ي��ر ال��م��وؤم��ن��ي��ن

في  �سابًا  كان   P الر�سول  مع  المدينة 

الثالثة والع�سرين من عمره. وكان �سلوكه 

في تلك ال�سن نموذجًا لل�ساب الممتاز على 

ال�ساب  نف�س هذا  الب�سرية.  تاريخ  امتداد 
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كل الم�سلمين، هي قيادة النا�س والمجتمع 

في اأمور الدين والدنيا. هذه من الق�سايا 

الإن�سانية  تاريخ  ام��ت��داد  على  الرئي�سية 

الطويل.

خا�سة  ق�سية  الإمامة  ق�سية  ولي�ست 

اأن  معناها  اإن  بل  ال�سيعة.  اأو  بالم�سلمين 

يحكم فرد اأو جماعة المجتمع، وير�سمون 

وال�سوؤون  الدنيا  اأم��ور  في  م�سيرته  اتجاه 

وبهذا  والأخ���روي���ة.  والمعنوية  ال��روح��ي��ة 

اللحاظ هي عامة ت�سمل كافة المجتمعات 

الب�سرية.

*اأئّمة يهدون
على  ي��ك��ون  اأن  ي��م��ك��ن  الإم�����ام  ه���ذا 

حالتين:

في  تعالى  اهلل  عنه  يقول  اإم��ام   -  1

���ًة  ال��ق��راآن ال��ك��ري��م: {َوَج���َع���ْل���َن���اُه���ْم اأَِئ���مَّ

َل��ْي��ِه��ْم ِف��ْع��َل  ْوَح���ْي���َن���ا اإِ َي���ْه���ُدوَن ِب��اأَْم��ِرَن��ا َواأَ

َكاِة  الزَّ َواإِي��َت��اء  َ�ِة  ال�صَّ َواإَِق���اَم  اْلَخْيَراِت 

 .)73 )الأنبياء:  َع��اِب��ِدي��َن}  َلَنا  َوَك��اُن��وا 

هذه اإمامة تهدي النا�س باأمر اهلل وتاأخذ 

والمهالك  الأخطار  بهم  لتجتاز  باأيديهم 

اإل��ى  وتو�سلهم  وال��ه��اوي��ات،  وال��م��زال��ق 

الدنيوية  الحياة  م��ن  المن�سود  ال��ه��دف 

الحياة  ه��ذه  اهلل  خلق  والتي  لالإن�سان، 

�سكل  ه��ذا  ال��ه��دف.  ه��ذا  اإل���ى  للو�سول 

الأنبياء  م�سداقها  الإمامة  اأ�سكال  من 

.P والر�سول الأكرم R الإلهيون

النا�س في   Q الباقر  الإمام  جمع 

ِمنى وقال: »اإن ر�سول اهلل كان هو الإمام«. 

الأنبياء  نف�سه.  الر�سول  هو  الأول  الإم��ام 

والم�سَطَفون  الأنبياء  واأو�سياء  الإلهيون 

م��ن ال��ن��ا���س ه��م م��ن ال��ف��ئ��ة الأول�����ى من 

يهديهم  حيث  الهداية،  ومهمتهم  الإئمة، 

اهلل ت��ع��ال��ى وي��ن��ق��ل��ون ه���ذه ال��ه��داي��ة اإل��ى 

ْوَحْيَنا اإَِلْيِهْم ِفْعَل اْلَخْيَراِت}.  النا�س: {َواأَ

َ�ِة}،  اأفعالهم اأفعال ح�سنة.. {َواإَِقاَم ال�صَّ

وات�ساله  الإن�سان  ارتباط  رمز  وال�سالة 

ب���اهلل.. {َوَك����اُن����وا َل��َن��ا َع���اِب���ِدي���َن}، وهم 

عبيد  ه��م  ال��ذي��ن  الب�سر  ككل  هلل  عبيد 

هلل، وعزتهم الدنيوية ل تنال اإطالقًا من 

العبودية هلل  اأو من م�ساعر  عبوديتهم هلل 

في قلوبهم وكيانهم.. هذه فئة.

*اأئّمة يدعون اإلى النار
ًة  2 - والفئة الأخرى {َوَجَعْلَناُهْم اأَِئمَّ

 ،)41 )الق�س�س:  ��اِر}  ال��نَّ اإَِل���ى  َي���ْدُع���وَن 

وهو ما ورد في القراآن الكريم بخ�سو�س 

فرعون. فرعون اأي�سًا اإمام، بنف�س المعنى 

الآية  في  اإمام  كلمة  فيه  ا�ستخدمت  الذي 

الأولى ا�ستخدمت هنا اأي�سًا كلمة اإمام. اأي 

اإن دنيا النا�س ودينهم واآخرتهم - اأج�سام 

ه��وؤلء  قب�سة  ف��ي   - واأرواح���ه���م  ال��ن��ا���س 

��اِر}..  َل���ى ال��نَّ اإِ الأئ��م��ة، لكنهم {َي���ْدُع���وَن 

يدعونهم اإلى الهالك.

علمانية  العالم  حكومات  اأكثر  حتى 

علمت  �سواء  تدعيه  مما  الرغم  وعلى   -

اأم لم تعلم - تم�سك في قب�ستها  بذلك 

الأجهزة  ه��ذه  واآخرتهم.  النا�س  بدنيا 

اأج��ي��ال  ت��اأخ��ذ  ال��ت��ي  ال��ه��ائ��ل��ة  الثقافية 

ال�سباب اليوم في مختلف اأ�سقاع العالم 

نحو �سوء الأخالق والف�ساد وال�سياع هم 

��اِر}..  ال��نَّ اإَِل���ى  {َي���ْدُع���وَن  الذين  الأئمة 

النا�س  ت��اأخ��ذ  التي  المقتدرة  الأج��ه��زة 

اإلى النار من اأجل م�سالحها، ومن اأجل 

ت�سل  اأن  اأج��ل  ومن  الظالمة،  �سيادتها 

مع اإلمام الخامنئي
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الخط  وهذا  النموذج  هذا  ي��زداد  و�سوف 

ال�ساطع انت�سارًا في العالم الإ�سالمي يومًا 

بعد يوم بف�سل من اهلل وحوله وقوته. هذا 

هو م�سمون الغدير.

*خط الهداية �سيتقّدم
اإذًا، ق�سية الغدير لي�ست ق�سية ال�سيعة 

فقط اإنما هي ق�سية الم�سلمين، بل ق�سية 

لكل  خ��ّط  النّير  الخط  وه��ذا  الب�سر.  كل 

اإذا كانت ال�سلطة في المجتمعات  الب�سر. 

ال�سيطانية  ال�سفات  ذوي  بيد  الب�سرية 

التي  المحطات  نحو  العالم  ي�سير  ف�سوف 

العالم  ف��ي  مظاهرها  ال��ي��وم  ت�ساهدون 

كلما  حداثة  العالم  ازداد  كلما  الحديث. 

طبعًا  الحكومات.  ه��ذه  مثل  خطر  ازداد 

العلمية  الناحية  م��ن  العالم  تطور  كلما 

احتمال  ازداد  كلما  اأك��ث��ر  وال��م��ع��رف��ي��ة 

واإمكانية  بروز خط الهداية. اإننا ل ن�سعر 

بعرقلة خط الهداية ب�سبب تقدم العلم، ل، 

اإنما هذا الخط �سيتقدم.

اإلى اأهدافها ال�سيا�سية المختلفة.

اإ�سراف  تحت  يكون  اأن  اإم��ا  المجتمع 

ب من قبل اهلل  واإدارة اإمام عادل - من�سّ

وهاٍد اإلى الخيرات والحق - اأو في قب�سة 

به  عارفين  وغير  الحق  عن  غرباء  اأنا�س 

وفي حالت عديدة معاندين له، لأن الحق 

ال�سخ�سية  م�سالحهم  م��ع  يت�سالح  ل 

ول  حالتين  اإح���دى  ه��ي  اإذًا،  وال��م��ادي��ة. 

تخرج الحال عنهما.

*ال�ّسلطة الإلهية
نظام  بتاأ�سي�سه  الإ���س��الم  اأث��ب��ت  لقد 

المجتمع  وت��اأ���س��ي�����س  ال��م��دي��ن��ة  ف��ي  ح��ك��م 

مجرد  لي�س  الإ���س��الم  اأن  النبوي  المدني 

اإنما  ل�سانية.  ودع���وة  وموعظة  ن�سيحة 

ق الأحكام الإلهية في  يروم الإ�سالم لتَحقُّ

المجتمع، وهذا غير متاح من دون تاأ�سي�س 

الر�سول  عّين  ذل��ك،  وبعد  اإلهية.  �سلطة 

المبارك،  عمره  نهاية  ف��ي   P الأك���رم 

باأمر من اهلل وباإلهام منه، ال�سخ�س الذي 

يليه.

ط��ب��ع��ًا ���س��ار ال��ت��اري��خ الإ���س��الم��ي في 

م�سار اآخر، لكن هذا هو ما اأراده الر�سول 

والإ����س���الم. ك��ان��ت ه��ذه اأط��روح��ة بقيت 

فكرة  اأن  نت�سّور  ل  اأن  يجب  التاريخ.  في 

لكنها  تف�سل،  لم  ل،  ف�سلت،  قد  الر�سول 

لم تتحقق في تلك البرهة الزمنية، وبقي 

هذا الخط الممّيز في المجتمع الإ�سالمي 

نتائجه  وتالحظون  الإ�سالمي.  والتاريخ 

اليوم في هذا الجزء من العالم الإ�سالمي، 

  كلمة لالإمام الخامنئي { األقاها في ح�سور 110 اآلف تعبوي بمنا�سبة عيد الغدير. 

الوافي، الفي�س الكا�ساني، ج3، �س923.) 1(

الهوام�س
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والثمار.  والأوراق  الأغ�سان  عنه  تتفّرع  الذي 

المن�سود،  الكمال  نحو  تتحرك  فالموجودات 

اإ�سارات  اأعماقه  في  يحمل  الإن�ساني  والوجود 

الن�ساأة الأخرى وهو عالم الآخرة.

في  يغالون  ممن  النا�س  بع�س  يوجد  قد 

اأنهم  على  اإليهم  ينظرون  بالأنبياء،  اإيمانهم 

مثل  اإن  اهلل.  دون  من  يعبدونهم  �سغار  اآلهة 

هذه العقائد اإنما تن�ساأ عن خلل في الأ�سا�س 

معرفة  في  ق�سور  وع��ن  التوحيد  وه��و  الأول 

اأن  لالإن�سان  يمكن  فكيف  واإّل  �سبحانه،  اهلل 

ين�سرف اإلى عبادة اإن�سان ل يملك من نف�سه 

�سرًا ول نفعًا، على حّد تعبير القراآن الكريم، 

اأو ي�سرك بعبادة اهلل َمن لي�س بيده موت ول 

حياة ول ن�سور؟

*اأ�سل ثماره الف�سائل
وثمار  واأوراق  اأغ�سان  �سائر  فاإن  كذلك 

ال��دي��ن اإذا م��ا ن��ب��ت��ت ف��ي اأ���س��ل ال��ت��وح��ي��د، 

تت�سل  ل��م  اإذا  اأم��ا  ُك��َل��ه��ا، 
ُ
اأ واآت���ت  ا�ستقامت 

بذلك الجذع فاإنها لن توؤتي ثمارها المرجّوة. 

ع��ل��ى �سبيل ال��م��ث��ال، ف���اإن واح����دة م��ن ه��ذه 

يوجبها  التي  التطبيق  مرحلة  وفي  التفرعات 

الدين هي م�ساألة احترام حقوق الآخرين. اإن 

*اأ�سٌل ثابت
نه�س  ف���اإذا  واأ���س��ا���س،  ب��داي��ة  �سيء  لكل 

نقطة  اإل��ى  الف�سل  يعود  فاإنما  واأثمر  وا�ستد 

ذلك  فالدين  الأ�سا�س.  ذل��ك  واإل��ى  البداية 

النظام ال�سامل بعقيدته وفكره واأخالقه اإنما 

يبداأ من نقطة واحدة ويرتكز على ركن واحد، 

فاإذا انطلق من تلك النقطة ونه�س على ذلك 

الأ�سا�س فاإنه ينه�س قويًا متينًا ومفيدًا، وتلك 

والإيمان  المقّد�سة  الإلهية  الذات  هي معرفة 

بالأحدّية المطلقة.

مع  بالمعاد  العتقاد  اأو  بالنبوة  فالإيمان 

اأنهما  اإل  الدين  في  �سروريان  اأ�سالن  اأنهما 

اأي�سًا بمثابة غ�سنين متفرعين من ذلك الجذع 

مالكًا  »للعالم  لأن  التوحيد،  الثابت،  والأ�سل 

الكمال،  نحو  وي�سوقه  الوجود  يدّبر  اهلل«  هو 

مجتمعات  اأم  كانوا  اأف���رادًا  الب�سرية  اأن  كما 

طريق  عن  ويدّلهم  يهديهم  من  اإل��ى  بحاجة 

النفو�س  بع�س  وبوا�سطة  والإل��ه��ام«  »ال��وح��ي 

عالمات  بمثابة  هي  التي  الطاهرة  الب�سرّية 

هداية واإر�ساد حيث تتجّلى بالأنبياء والر�سل. 

وبما اأن اأ�سل التوحيد ثابت فهو بمثابة الجذع 

ال�سهيد مرت�سى مطهري }

عن اأمير الموؤمنين Q :»اأول الدين معرفته«.

 P الر�سول  دعوة  اأن  الحديث  �سرح  في  ال�سابق،  العدد  في  ذكرنا 

بداأت من قول »قولوا ل اإله اإّل اهلل تفلحوا«، وورد اأن معرفة اهلل هي 

جوهر الوجود الإن�ساني التي تكت�سب بها القيم الأخالقية، فيما �سيبّين 

هذا المقال ارتباط هذه الف�سائل بما يعتقده الإن�سان ويوؤمن به.

أّول الدين معرفته(2/2)
حكمة األمير
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وحكيم  عادل  اهلل  باأن  يق�سي  التوحيد  اأ�سل 

الكريم،  القراآن  ن�ّس  وكما  واأن اهلل  وب�سير، 

والت�سحية  والإيثار  والإح�سان  بالعدل  ياأمر 

ورعاية الآخرين. كما اأن اهلل العادل الحكيم 

ينهى عن الأعمال القبيحة وال�سيئة والأعمال 

التي ي�ستقبحها العقل. 

وفي  والحا�سر  الما�سي  في  نجد  ولكننا 

الفح�ساء  يرتكبون  اأنا�سًا  اأي�سًا  الم�ستقبل 

والمنكر والعدوان ومع ذلك يّدعون اأّن اهلل قد 

اأمر بذلك واأن ما يقومون به يوافق الموازين 

�سبحانه  يقول  الدينية.  والأح��ك��ام  ال�سرعية 

َف��َع��ُل��واْ  {َواإَِذا  الأع����راف:  ���س��ورة  ف��ي  وتعالى 

 اأََمَرَنا 
ُ
َفاِح�َصًة َقاُلواْ َوَجْدَنا َعلَْيَها اآَباءَنا َوالّل

اأََتُقوُلوَن  ِباْلَفْح�َصاء  َياأُْمُر  اَل   
َ
الّل اإِنَّ  ُقْل  ِبَها 

َعلَى الّلِ َما اَل َتْعلَُموَن} )الأعراف: 28(. اإن 

هذه الآية الكريمة ت�سير اإلى اأّن هوؤلء النا�س 

اأّن اهلل عادل  اأدرك��وا  ولو  التوحيد  اأدرك��وا  لو 

وحكيم لما تفّوهوا ببدعهم اأبدًا، ولما قالوا اإّن 

اإن  اأعمالهم تلك تنطبق على موازين الدين. 

اهلل �سبحانه ل ير�سى اأن يعي�س بع�س النا�س 

َكاّلً على الآخرين واأن يكون عبئًا على المجتمع 

اإّن  الآخ��ري��ن.  اأعباء  بتخفيف  يفّكر  اأن  دون 

ر�سى اهلل يكمن في تنفيذ اأوامره.

*األف باء الدين
ال��دي��ن ه��ي معرفة  ب��اء  األ���ف  اإّن  اأج���ل، 

لم  اإذا  المدر�سة  في  التلميذ  اأن  فكما  اهلل. 

توؤّهله  ال��ت��ي  الأ�سا�سية  المعلومات  ي���درك 

لقراءة الكتب فاإنه �سيكون عاجزًا تمامًا عن 

اإدراك م�سائل الطبيعة والريا�سيات والأدب، 

فالتلميذ اإّنما يتعلم اأوًل الحروف التي تتاأّلف 

منها اللغة، فاإذا لم يتعلم ذلك فاإنه �سيكون 

لن  �سوف  فاإنه  وبالتالي  القراءة  عن  عاجزًا 

يفهم اأّيًا من الدرو�س.

ال��ح��روف  بمنزلة  ه��ي  اهلل  م��ع��رف��ة  اإن 

تمّكن  اهلل  ع��رف  فمن  ال��دي��ن.  ف��ي  الأول����ى 

التي  المرامي  واأدرك  الدين  خّط  قراءة  من 

ين�سدها. اأما اإذا لم يدرك تلك الحروف فاإنه 

�سيخطئ في قراءة الكلمات واأوامر دينه ومن 

ثم �سيخطئ في ترجمتها في �سلوكه و�سي�سل 

قوله  ال��ق��راآن في  اإل��ى ما عّبر عنه  الأم��ر  به 

ِفي  �َصْعُيُهْم  �َصلَّ  ��ِذي��َن  {الَّ وتعالى:  �سبحانه 

ْنَيا َوُهْم َيْح�َصُبوَن اأَنَُّهْم ُيْح�ِصُنوَن  اْلَحَياِة الدُّ

الإم��ام  قال  ول��ذا   ،)104 )الكهف:  ْنًعا}  �صُ

ومعرفة  معرفته«.  الدين  »اأول   :Q علي 

و�سطه  ب��ل  فح�سب،  ال��دي��ن  اأول  لي�ست  اهلل 

هي  المقد�سة  الإلهية  وال��ذات  اأي�سًا.  واآخ��ره 

الموجودات،  جميع  مع  واآخ��ره،  الوجود  اأول 

دًا  موحِّ الإن�سان  اأ�سبح  واإذا  بها.  ومحيطة 

وانجذبت  الف�سائل  جميع  نحوه  َلَهَوْت  حّقًا، 

19اإليه.
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أحّب عباد اهلل(10):

عبٌد هواه في 

رضا اهلل
اآية اهلل ال�سيخ حممد تقي 

م�سباح اليزدي

وعا�سقو  المهتدون  تمّكن  كيف 

نور اهلل من الو�سول اإلى هذا المقام، 

مقام الهداية والع�سق هلل؟

الدنيا؟  هذه  في  همومهم  هي  ما 

مرحلة  اإل��ى  الو�سول  يمكن  وكيف 

عينه  ال��وق��ت  وف��ي  المعبود،  ع�سق 

الحياة على الأر�س وبين النا�س؟

اإل��ى  ال��و���س��ول  �سبيل  *الدنيا 
المحبوب

والأه��واء  ال�سهوات  اأّن  فيه  �سّك  ل  مّما 

عن  الإن�سان  يبّعد  ال��ذي  القلب  حجاب  هي 

يزّين  فال�سيطان  ال��وج��ود.  حقائق  اإدراك 

لالإن�سان  الدنيوية  وال�سهوات  الزائلة  الأهواء 

اأما  ويجعلها من جملة اهتماماته الأ�سا�سية. 

الموؤمنون وعلى الرغم من اأنهم يعي�سون في 

هذه الدنيا وي�ستفيدون من لذائذها اإل اأنهم 

ل يجعلون هذه اللذائذ هدفهم النهائي واإنما 

وصايا العلماء
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القرب  اإل��ى  للو�سول  كاأ�سباب  ي�ستخدمونها 

الإلهي.

اإب��ع��اد  ع��ل��ى  يعملون  ال��م��وؤم��ن��ون  ه����وؤلء 

اأنف�سهم عن م�سائد ال�سهوات ويحولون دون 

حب  ْخ��َرج��وا 
َ
اأ الدنيا.  باأ�سحاب  الخ��ت��الط 

معيار  عقولهم  وجعلوا  قلوبهم،  من  الدنيا 

لذلك  الدنيا،  ه��ذه  ف��ي  م�سالحهم  معرفة 

طريق  على  ال�سائرين  زم��رة  ف��ي  اأ�سبحوا 

الع�سق ومحبة الحق.

اهلل:  وعباد  الدنيا  اأ�سحاب    *
هموم مختلفة

ِمْن  »َف��َخ��َرَج   :Q علي  الإم��ام  يقول 

اَر  و�سَ اْلَهَوى،  ْه��ِل 
َ
اأ وُم�َساَرَكِة  اْلَعَمى،  َفِة  �سِ

ْب��َواِب 
َ
اأ وَمَغاِليِق  اْلُهَدى،  ْب��َواِب 

َ
اأ َمَفاِتيِح  ِمْن 

.
(1)

َدى« الرَّ

يمكن  اأن��ه  اإل��ى  �سابق  حديث  في  اأ�سرنا 

اأن ي��ك��ون م��ح��ور اأف��ك��ار الإن�����س��ان، ودواف��ع��ه 

�سهواته  وح��رك��ات��ه،  �سلوكه  ف��ي  الأ�سا�سية 

واأهواوؤه النف�سانية. فالإن�سان ي�سعى للح�سول 

على مال ي�سرفه اإر�ساًء ل�سهواته؛ اأو يدر�س 

اأمور  في  منها  ي�ستفيد  �سهادة  على  ليح�سل 

ارتقى  اإذا  اأم��ا  النف�سانية.  اأه���واءه  تر�سي 

منها  ي�ستفيد  فاإنه  م�سوؤولية  اأو  ما   ٍ مقام اإلى 

الأحوال  كل  في  ويهوى.  يحب  لما  وي�سّخرها 

التي  ُوجهته  ه��ي  والأه����واء  ال�سهوات  تكون 

اأحاطت به وكاأنها حجاب ولبا�س.

اهلل،  عند  والمحبوب  العزيز  العبد  اأم��ا 

فهو الذي ل تكون حركاته و�سلوكياته م�سّخرة 

لإر�ساء �سهواته واأهوائه في�ستفيد من الّلذائذ 

ت�سّكل  ول  بقلبه  تحيط  ل  اأنها  اإل  الدنيوية، 

همومه  جملة  من  يعتبرها  ول  اأفكاره  محور 

الدنيوية  الأه��واء  فيما  الحياة.  في  واأهدافه 

فم  في  تو�سع  التي  كالحلوى  اإليه  بالن�سبة 

ي�سعر  ل  كي  مرًا،  دواًء  ي�سقى  الطفل عندما 

هو  الأ�سا�سي  المق�سود  يكون  حيث  بمرارته 

اإعطاوؤه الدواء ليتعافى.

*هدف الموؤمن
تعالى  اهلل  عبادة  هو  الموؤمن  هدف  اإن 

والعبودية له. ولي�س معنى ذلك اأنه يريد من 

يفرح  الذي  ال�سائم  لّذة  يلتّذ  اأن  اهلل  عبادة 

أَْخَرجوا حب الدنيا من قلوبهم، 
وجعلوا عقولهم معيار معرفة 

مصاحلهم يف هذه الدنيا، لذلك 
أصبحوا يف زمرة السائرين على 

طريق العشق وحمبة احلق
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ال�سيام،  حالة  في  ال�سحور  اأو  الإفطار  عند 

اللذة هي غر�سه وهدفه على  تكون هذه  ول 

ت��زّوج، ل يكون  اإذا  الموؤمن  الإط��الق. وه��ذا 

الأنبياء  اإّن جميع  الّلذة.  ال��زواج  من  غر�سه 

با�ستثناء   - تزّوجوا  قد   R اهلل  واأولياء 

لم  اللذين   L ويحيى  عي�سى  النبيين 

اإل   - وا�ستثنائي  خا�س  و�سع  ب�سبب  يتزوجا 

اأّن تلك اللّذة لم تكن هدفًا لهم. اأما هدفهم 

ومحبة  اهلل  ر���س��وان  اإل���ى  ال��و���س��ول  ف��ك��ان 

الخالق. وبما اأن الهتمام بالّلذائذ وال�سهوات 

يبعد الإن�سان عن ر�سوان اهلل ومحبة الخالق، 

فقد خّل�سوا اأنف�سهم من قيود هذه ال�سهوات 

والّلذائذ.

*اأ�سير الأهواء... مهموم
الإن�سان  تواجه  التي  الأخ���رى  الم�ساألة 

وال�سهوات، هي  الأهواء  اأ�سير  عندما ي�سبح 

الهموم وال�سطرابات. وهكذا  به  اأنه تحيط 

ول  يهداأ  فال  الأف��ك��ار  عليه  تتوالى  �سخ�س 

ي�ستقر وهدفه اإ�سباع لّذاته واأهوائه. كالتاجر 

الذي يعي�س حالة ا�سطراب وقلق م�ستمر اإذ 

ل يفارقه التفكير في تجارته واأرباحه، يفكر 

دائمًا بالب�سائع التي يجب اأن ي�ستريها والتي 

مناف�سيه،  يواجه  كيف  النا�س،  بها  يرغب 

ليربح  ب�ساعته  يبيع  اأن  يجب  ثمن  وب���اأي 

المزيد، اأو الذي يرغب بالزواج فهو ل ينفك 

عن التفكير في كيفية تاأمين المقدمات و...

اأمور  اأم��ر من  على كل الأح��وال ف��اإن كل 

الم�سّقات  م��ن  الكثير  معه  يحمل  ال��دن��ي��ا، 

والهموم. والمتعلق بالدنيا ل يمكنه التخّل�س 

بر�سد  �سخ�س  ق��ام  ول��و  الأم����ور.  ه��ذه  م��ن 

الأف��راد، �سيرى كم هم  واأفكار هوؤلء  �سلوك 

غارقون في الهموم والآلم.

*هّم واحد
اأما لو كان الإن�سان ي�سعى نحو هدف اأعلى 

ونظر اإلى الدنيا نظرًة اآلية، فاإنه ينجو بنف�سه 

كلها  همومه  وت��ك��ون  وهمومها،  اآلم��ه��ا  م��ن 

لأجل هدفه الأ�سا�سي. �سحيح اأنه يعمل لأجل 

اليومية،  ن�ساطاته  ويتابع  احتياجاته  تاأمين 

لكن هذه الأمور ل تحيط بذهنه ول ي�سرف 

الو�سول  نحو  فكره  يتوجه  بل  فيها،  اأوق��ات��ه 

الحقيقية  لّذته  وتكون  الأ�سا�سي  الهدف  اإلى 

الإلهَيّين.  والقرب  الكمال  اإل��ى  الو�سول  في 

ثم اإّن هذا ال�سخ�س يتابع ن�ساطاته الدنيوية 

في اإطار اأداء الوظيفة واإعداد مقدمات ذاك 

الهدف المتعالي.

فال�سخ�س الذي يرغب في اأداء فري�سة 

الحج، فاإن همومه تتمحور حول ح�سوره في 

لو  واأداء منا�سك الحج، حتى  جوار بيت اهلل 

ل  ال�سفر،  مقدمات  اإع��داد  في  جهودًا  ب��ذل 

يكون هّمه الأ�سا�س من�سبًا حول المقدمات.

بناًء على ذلك، فالذي تمّكن من اإخراج 

فاإنه  الدنيا،  وف��خ  ال�سهوات  قيد  من  نف�سه 

اهلل  ير�سي  اأن  وهو  فقط  واح��دًا  َهّمًا  يحمل 

المحور  ه��و  اهلل  ر���س��ا  فيكون  ع��ن��ه،  تعالى 

كافة  وتعتبر  وعمله.  وحركته  لفكره  الأ�سا�س 

الذي متّكن من إخراج نفسه من 
قيد الشهوات وفخ الدنيا، فإنه 

يحمل َهّمًا واحداً فقط وهو أن 
يرضي اهلل تعاىل عنه

وصايا العلماء
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نهج البالغة، الخطبة 87.) 1(

الهوام�س

إّن ثمرة تخلية الفكر والقلب 
من الهموم غري اإللهية هي 
النجاة من الضالل واحلؤول 

دون عمى البصرية

لهذا  بمثابة مظاهر  بنظره،  الأخرى،  الأمور 

الهدف ومقّدماته والطرق الطبيعية للو�سول 

اإليه. واإذا كان هذا ال�سخ�س ي�سّلي، وي�سوم، 

ويزّكي، ويدر�س، ويناجي، فاإن هدفه الوحيد 

فكره  ين�سغل  ول  تعالى  اهلل  اإلى  الو�سول  هو 

بتلك المقدمات.

* ر�سا اهلل هو الأ�سا�س
من  ينه�س  عندما  المثال:  �سبيل  على 

النوم باكرًا، يفّكر في العمل الذي ير�سي اهلل 

تعالى فقط. وعندما ي�سع راأ�سه على الو�سادة 

لينام يفكر في م�ساألة واحدة:

على  تعالى؟  اهلل  اإر���س��اء  من  تمّكن  هل 

اإلهيًة  روح��ًا  اإن  القول  يمكن  الأ�سا�س  ه��ذا 

في  فتجّلت  ال�سخ�س  هذا  باطن  في  ُنفخت 

تحيط  ل  ال�سخ�س  وهذا  و�سلوكياته.  اأفكاره 

اإل��ى  اإّل  بفكره  يتوجه  ول  الدنيا  هموم  ب��ه 

الأدوات والأ�سباب التي توؤدي اإلى ر�سا اهلل، 

في  وي��رغ��ب  طعام  م��ائ��دة  على  يجل�س  كمن 

تناول اأ�سهى ما عليها، من الطبيعي اأن يقوم 

وينقل  الملعقة  فيتناول  الحركات،  ببع�س 

الطعام بوا�سطتها اإلى الفم و...، اإل اأن ذهنه 

يفكر  ول  الحركات  هذه  اإل��ى  من�سرف  غير 

بعدد اللقمات التي تناولها. �سحيح اأنه يقوم 

واإرادته  بهذه الحركات انطالقًا من اختياره 

ولكنه غير ملتفت اإليها.

يفّكرون  الذين  من  ال�سخ�س  كان  واإذا 

بالعاقبة الح�سنة، فاإّن فكره يدور حول تناول 

اهلل  ع��ب��ادة  على  يقّويه  ال��ذي  الطعام  ذاك 

واأداء واجباته.

م�ساركة  من  اهلل  محبي  امتناع   *
اأتباع الهوى

قلبه  �َسّلم  ال���ذي  ه��و  ال��ّط��اه��ر  ال��م��وؤم��ن 

فقط.  تعالى  اهلل  ر�سا  جلب  هدفه  للمعبود. 

اإل��ى  تدفعه  الحياة  مقت�سيات  اأن  �سحيح 

اإل  الآخرين،  مع  والتعامل  والتجارة  التك�ّسب 

اأّن هّمه الأ�سا�س ل يدور حول هذه الأمور. اإنه 

يبتعد عن الأهواء المتفرقة، لأن هذه الأمور 

عن  البتعاد  ثمرة  اأما  ال�سرك.  مظاهر  من 

ال�سهوات،  قْيد  من  والتخل�س  التعلقات  هذه 

وتخلية الفكر والقلب من الهموم غير الإلهية 

والو�سول  الحق  من  للقرب  الكامل  والتوجه 

اإل���ى ر���س��وان��ه، ف��ه��ي ال��ن��ج��اة م��ن ال�سالل 

يقول  لذلك  الب�سيرة.  عمى  دون  وال��ح��وؤول 

من  »فخرج  الأ�سخا�س:  ه��وؤلء  عن  الإم���ام 

�سفة العمى وم�ساركة اأهل الهوى«.
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*اإّنها �سّنة تاريخية
في   P اهلل  ر���س��ول  ل��ن��ا  ي�سف  ث��م 

معراجه عظمة الجنة ونعيمها، وهي التي 

كتابه  يحمل  اأن  لمجّرد  الموؤمن  بها  يفرح 

ِبَيِميِنِه  ِكَتاَبُه  وِت���َي  اأُ َم��ْن  ��ا  مَّ
{َف��اأَ بيمينه: 

اإِنِّي َظَنْنُت  ِكَتاِبَيْه   َفَيُقوُل َهاوؤُُم اْقَرُءوا 

����ي ُم����َ�ٍق ِح�����َص��اِب��َي��ْه  َف��ُه��َو ِف��ي ِعي�َصٍة  اأَنِّ

َيٍة  ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة  ُقُطوُفَها َداِنَيٌة  َرا�صِ

ِفي  اأَ�ْصلَْفُتْم  ِبَما  َهِنيئاً  َوا���ْص��َرُب��وا  ُكُلوا   

اِم اْلَخاِلَيِة} )الحاقة: 19 - 24(. اإنَّ  االأيَّ

ال�سفات  باأجمل  ُو�سفت  التي  الجنة  هذه 

ال�سهيد ال�سيد عبا�س املو�سوي }

يقول اهلل تبارك وتعالى في كتابه المجيد: ب�سم اهلل الرحمن 

ا َياأِْتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن  ْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّ الرحيم {اأَْم َح�ِصْبُتْم اأَ

�ُصوُل َوالَِّذيَن اآَمُنوا  اُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَّ رَّ ْتُهُم اْلَباأْ�َصاُء َوال�صَّ َقْبِلُكْم َم�صَّ

�سدق اهلل 
 
َر الِل َقِريٌب} )البقرة: 214( ُر الِل اأَاَل اإِنَّ َن�صْ َمَعُه َمَتى َن�صْ

العلي العظيم.

ر بثمن الجنة التي ي�سفها  كثيرٌة هي الآيات القراآنية التي ُتذكِّ

اهلل تبارك وتعالى في كتابه المجيد باأجمل الأو�ساف، فهي:

1 - جنة عر�سها ال�سماوات والأر�س.

2 - يفرح بها الموؤمنون.

3 - هم خالدون فيها اأبدًا.

4 - تجري من تحتها الأنهار.

وال�سالحين،  والأنبياء  اهلل  ج��وار  في  الموؤمن  فيها  يكون   -  5

وح�ُسن اأولئك رفيقًا.

امَتَحَنُهم لينُصَرُهم

واهلل  وتعالى(.  )�سبحانه  اهلل  عطاء  هي 

دائمًا يذّكرنا بهذا العطاء.

ولكن ما هو عطاوؤكم في المقابل اأيها 

الثمن  ه��ذا  ب��دل  تقّدمون  وم��اذا  العباد؟ 

اأنف�سنا: ماذا  اأن ن�ساأل  العظيم؟ ل بدَّ لنا 

نعطي اهلل تبارك وتعالى بدل هذا الثمن؟

َتْدُخُلوا  ْن  اأَ َح�ِصْبُتْم  {اأَْم  تعالى:  يقول 

َخلَْوا  ��ِذي��َن  الَّ َمَثُل  َي��اأِْت��ُك��ْم  ��ا  َوَل��مَّ اْلَجنََّة  

ِمْن َقْبِلُكْم}، اأي: هل تت�سّورون اأّن دخول 

الجنة من دون مقابل؟ اإنها �ُسّنة تاريخية 

الأنبياء  النا�س، وعلى كل  تنطبق على كل 
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والّر�سل وعلى اأقوامهم، وهكذا، فما 

وكان  اإّل  قبلكم  من  خلت  اأم��ٍة  من 

ها هذا المتحان الكبير. فما  يم�سُّ

هو هذا المتحان؟ ت�سفه الآية: 

اُء  ��رَّ ��ْت��ُه��ُم اْل��َب��اأْ���َص��اُء َوال�����صَّ {َم�����صَّ

اأن ق��ال ر�سول  اإل��ى  َوُزْل����ِزُل����وا}، 

اهلل P والذين اآمنوا معه: 

فياأتي  الِل}؟  ُر  َن�صْ {َمَتى 

{اأَاَل  �سريعًا:  اهلل  جواب 

َر الِل َقِريٌب}! اإِنَّ َن�صْ

ع��ن��دم��ا ن���ق���راأ ه��ذه 

الآي��������ات ف����ي ال����ق����راآن 

ال��ك��ري��م، ن���درك اأن���ه من 

الطبيعّي اأن يختبر الإن�سان اأ�سحابه، واإنَّ 

اأن يختبر الرجال،  القائد  مقت�سى حكمة 

واأن ي�سع اأن�ساره تحت المحّكات ال�سعبة.

*»طالوت« اختبر اأن�ساره
ت�سّور لنا بع�س الآيات القراآنية، وهي 

»طالوت«،  ع�سكري  قائد  ق�سة  لنا  تحكي 

اإلى  اأو�سلهم  باأن  رجاله  يختبر  كان  كيف 

م�ستوى من العط�س ال�سديد، ثم قال لهم: 

اْغ��َت��َرَف  َم���ِن  {اإِالَّ  ت�سربوا،  ل  اأن  ينبغي 

ُغْرَفًة ِبَيِدِه} )البقرة: 249(.

اأكثرهم  اأّن  اإلى  ت�سير الآيات الكريمة 

اأن  ي�ستطع  ولم  المتحان،  في  �سقط  قد 

يلتزم اأوامر القيادة، فقال لهم: لن اأقاتل 

اأخذ  وفعاًل،  بالأوامر!  التزموا  بالذين  اإّل 

تبارك  اهلل  ون�سره  القليل،  ال��ع��دد  ه��ذا 

وتعالى بهم.

وتعالى  تبارك  اهلل  يختبر  هنا،  ومن 

دائمًا  واأح��ب��ائ��ه  اأن�����س��اره  م��ن  الموؤمنين 

واإذا  والع�سيرة.  ال�سعبة  بالمتحانات 

والمخل�سين،  اهلل  اأولياء  من  حقيقًة  كنا 

اأمام الختبارات ال�سعبة،  ف�سوف ي�سعنا 

اإذ يمكن اأن ياأتي في الأيام العادية ماليين 

اأو  فتن  وجود  لعدم  الم�ساجد،  اإلى  الب�سر 

قتال اأو م�سائب ومحن، ولكن اهلل تبارك 

خ��ارج  ويمتحنهم  النا�س  يختبر  وتعالى 

الجهاد،  �سوح  اإل��ى  ويدفعهم  الم�سجد، 

لإع��ارة  منطلقًا  الم�سجد  من  اجعلوا  ِن 
َ
اأ
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اجعلوا من املسجد منطلقًا 
إلعارة جماجمكم هلل

عّز وجّل

فاإن اهلل  ولذلك  جماجمكم هلل عّز وجّل، 

كالموقف  موقفًا  يمتدح  ل  وتعالى  تبارك 

الذي وقف فيه بع�س الموؤمنين في �ساعة 

.P الع�سرة مع ر�سول اهلل

قال تعالى في �سورة التوبة: {َلَقْد َتاَب 

َواالأْن�َصاِر  َواْلُمَهاِجِريَن  النَِّبيِّ  َعلَى  اللُ 

��َب��ُع��وُه ِف��ي ���َص��اَع��ِة اْل��ُع�����ْص��َرِة...}  ��ِذي��َن اتَّ الَّ

)التوبة: 117(، وهو اليوم الذي ُطلب فيه  

فمع  روم��ا،  مع  بعيدة  لمعارك  الموؤمنون 

كل الم�ساكل التي اعتر�ستهم في مواجهة 

.P العدو، هاجروا ونا�سروا ر�سول اهلل

*�سقطوا في �ساعة الع�سرة
القراآنية  ال�سورة  هذه  لنا  تذكر  كما 

ق�����س��ة ث��الث��ة م���ن ال��م��وؤم��ن��ي��ن ال��ذي��ن 

ك��ان��وا اأغ��ن��ي��اء، ف��اأ���س��اروا اإل��ى اأنَّ 

�سهرًا  تطول  قد  الم�سافة 

ي�����س��ل��وا  اأن  اأج�����ل  م���ن 

اإل����ى اأر�����س ال��م��ع��رك��ة، 

هم  ي�ستطيعون  بينما 

م����ن خ�����الل ج��ي��اده��م 

القوية الأ�سيلة اأن ي�سلوا 

عن  وتقاع�سوا  ق�سيرة،  م��ّدة  ف��ي  اإليها 

اأخ��ذوا  ثم   ،P اهلل  ر�سول  مع  الرحيل 

 P اهلل  ر�سول  فرجع  الذهاب،  يوؤّجلون 

والمجاهدون من معركتهم، وما زال هوؤلء 

يقولون: غدًا نذهب!

 P ل���دى ع��ودت��ه ج��م��ع ر���س��ول اهلل

المنورة،  المدينة  اإلى  دخوله  قبل  النا�س 

ل��ه��وؤلء  بالن�سبة  ق��رارن��ا  اإنَّ  ل��ه��م:  وق���ال 

وعّمم  ال��ك��ام��ل��ة.  المقاطعة  ه��و  ال��ث��الث��ة 

ُحرمة التعامل مع هوؤلء الثالثة على جميع 

الروايات:  وتقول  والموؤمنات.  الموؤمنين 

جاءت ن�ساء هوؤلء الثالثة اإلى ر�سول اهلل 

هل  ال�سرعي:  تكليفهنَّ  عن  ْلَنُه 
َ

َي�ْساأ  P

فقال  اأي�سًا؟  ونذهب  بيوتهم  في  نتركهم 

لهم ر�سول اهلل P: ل تتكلَّْمَن معهم، بل 

ْمن لهم الطعام، واخدْمَنهم من بعيد. َقدِّ

ب��ه��وؤلء من  ن��زل  ال���ذي  العقاب  ه��ذا 

رحمة  اهلل  اأر�سله  الذي   ،P اهلل  ر�سول 

في  �سقطوا  قد  لأنهم  هو  للعالمين، 

المتحان �ساعة الُع�سرة، اأي في 

يجب  التي  ال�سعبة  ال�ساعة 

واأن  الهمم،  فيها  ُت�سحذ  اأن 

ترتفع فيها المعنويات، واأن ل  

يخاف الموؤمن في اهلل لومة 

ر�سول  حاكمهم  لذا  لئ��م، 

اهلل P هذه المحاكمة 

ال�سعبة.
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، اأي: يجمع 
(2)

يجمعهم اهلل على اأمٍر واحد«

ال�سيعة من جديد على اأمٍر واحد.

وتعالى  تبارك  اهلل  اإن  قوله  اأري��د  ما 

اإل��ى  ت�سل  ب��اب��ت��الءات  الموؤمنين  يبتلي 

اأين  ويت�ساءل:  الّلبيب،  فيه  يحار  م�ستوى 

الحق؟ ومع َمْن؟ فهذا يقراأ علينا القراآن، 

القراآن  علينا  يقراأ  يواجهه  ال��ذي  وذاك 

 ،P اهلل  ر�سول  قال  يقول:  وهذا  اأي�سًا، 

البتالء  وهنا  اأي�سًا  ذل��ك  يقول  والآخ���ر 

الكبير، فكيف ُتمّيز؟

كتب   R البيت  اأه��ل  لنا  م��الأ  لقد 

ال���رواي���ات ب��الأح��ادي��ث ال��ت��ي ت���دّل على 

تعالى  اهلل  جعل  كما  الحقيقية.  ال��راي��ة 

هي  ظاهرة  حجة  حجتين:  الإن�سان  على 

الر�سل والأنبياء، وحجة باطنة هي عقله، 

*الموؤمن مبتلى
الُع�سرة،  اأي��ام  ه��ذه  الموؤمنون،  اأيها 

في  اهلل  ن��داء  لتلبية  م�ستعّدون  اأنتم  فهل 

ال�سادق  الإم��ام  يقول  ال�ساعة؟  هذه  مثل 

يميزهم  ثم  يبتلون،  »الموؤمنون   :Q

اهلل عنده، اإن اهلل لم يوؤِمن الموؤمنين من 

من  اآمنهم  ولكن  وم��رارت��ه��ا  الدنيا  ب��الء 

.
(1)

العمى وال�سقاء في الآخرة« 

يريد الإمام ال�سادق Q اأن يقول 

اأ�سبحتم  اإذا  اأنه  تت�سوروا  ل  للموؤمنين: 

موؤمنين، �سيوؤمنكم اهلل من البالء، فاهلل 

البالء  م���رارات  من  الموؤمنين  ي��وؤِم��ن  لم 

عنده،  الموؤمنين  يمّيز  واإن��م��ا  ال��دن��ي��وي، 

الثابتين  يرى  حتى  كم  ويمح�سّ فيبتليكم 

على اإيمانهم، وُيمّيز الخبيث من الطيب، 

والموؤمن من غير الموؤمن.

اأن  اإل����ى  ال���رواي���ات  ب��ع�����س  ت�سير 

حتى  ال�سيعة  على  ي�ستّد  الب��ت��الء 

وفي  َمْن.  مع  الحق  اأحدهم  يحار 

قائمنا  يقوم  ذلك  عند  الرواية: 

يكّذبون  رج��اًل  �سبعين  فيقّدم 

ثم  فيقتلهم  ور�سوله  اهلل  على 

ال تتصوروا أنه إذا أصبحتم 
مؤمنني، سيؤمنكم اهلل من 

البالء

27

م
 2

01
3 

ل
ّو

 اأ
ن

ي
ر

�ص
ت
/

 2
65

د 
د

ع
ل
ا



ولكن قّلة قليلة من العباد هي التي ت�ستعمل 

فكرها وعقلها في تمييز الق�سايا.

*الإمام هو الدليل اإلى اهلل
يقول الإمام الباقر Q: »من مات 

م هذا  تقدَّ ي�سره  لإم��ام��ه، ل  ع��ارف  وه��و 

.
(3)

الأمر اأو تاأّخر« 

يقول لنا الإمام Q: اإّن المهم هو 

اأن تعرف اإمامك فقط، لأن معرفة الإمام 

تعني معرفة الدليل اإلى اهلل، ثم بعدها ل 

اأم  عليك  الأم��ر  ه��ذا  تقدم  �سواء  م�سكلة 

ينت�سر،  لم  اأم  الأم��ر  هذا  انت�سر  تاأخر، 

هو  زمانك  اإم��ام  تعرف  واأن��ت  موتك  لأنَّ 

�سهادة لك عند اهلل.

الذي  الموؤمن  لالإن�سان  ينبغي  ل  ولذلك 

عرف اإمام زمانه اأن يجزع، بل عليه اأن يلتزم 

فعندما  ال��ف��رج،  انتظار  ال�سرعّي:  بتكليفه 

الذي  الفرج  تنتظر  ثم  زمانك،  اإم��ام  تعرف 

هو اأف�سل العبادات كما ورد في الروايات، ل 

�سكَّ في اأنك اإن مّت على هذه الحال ف�سوف 

تكون �سهيدًا عند اهلل عّز وجّل.

*كقلب الأ�سد
اإن   :R البيت  اأهل  لنا  يقول  ولذلك 

اأيها  معرفتكم لإمام زمانكم �ستكّلفكم كثيرًا 

الموؤمنون، حتى اإنَّ بع�س الروايات تقول عن 

وجّل  عّز  اهلل  »اإن   :Q ال�سادق  الإم��ام 

 .
(4)

يلقي في قلوب �سيعتنا الّرعب من عدّونا« 

ومعنى ذلك اأن امتحانكم - اأيها الموؤمنون - 

قلوبكم  في  الرعب  اهلل  يلقي  باأن  يكون  ربما 

من عدوكم.

وكاأن الإمام ال�سادق Q يريد اأن 

الموؤمنون - على  اأيها  توّقعوا -  لنا:  يقول 

اأبواب ظهور الإمام المهدي | اأن تمتلئ 

ت�سرخوا:  حتى  اأعدائكم،  من  رعبًا  قلوبكم 

اإّن  »األ  الجواب:  فياأتيكم  اهلل«؟  ن�سر  »متى 

المهدي  الإم���ام  فيخرج  ق��ري��ب«،  اهلل  ن�سر 

الموؤمن  ال�سيعي  الإن�سان  قلب  وي�سبح   ،|

كقلب الأ�سد، فال يخاف �سيئًا.

بتاري���خ   ،{ المو�س���وي  عبا����س  لل�سي���د  جمع���ة  خطب���ة   

1988/7/29م.

بحار الأنوار، المجل�سي، ج45، �س80.) 1(

ينظر: الغيبة، النعماني، �س214.) 2(

الكافي، الكليني، ج1، �س371.) 3(

البداية والنهاية، ابن كثير، ج9، �س340.) 4(

الهوام�س

ال ينبغي لإلنسان املؤمن الذي 
عرف إمام زمانه أن يجزع، بل 

عليه أن يلتزم بتكليفه الشرعّي

منبر القادة
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 اآدابنا متغيرة... قيمنا في خطر

 �سلوك تحت مظلة القيم

 لنحفظ ج�سور الأمان

 احذروا عولمة القيم

 كيف ُيقطع �سبيل المعروف؟ 

ِقَيُمنا ِسرُّ ِقياِمنا
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د. طالل عرتي�سي

القلق  من  الكثير  القيم  لها  تتعّر�س  التي  التغير  ق�سية  تثير 

المنفعة  قيم  المثال  �سبيل  على  تقّدمت  فقد  اليوم.  عالم  في 

قيمة  واأ�سبحت  والت�سحية.  التعاون  قيم  ح�ساب  على  والفردية 

بالمعايير  الن�سباط  اأو  اللتزام  قيمة  من  واأقوى  اأعلى  الحرية 

الجتماعية والتقّيد بها... وهكذا.

*هل هو �سراع الأجيال؟
الأج��ي��ال  اأّن  القلق  ه��ذا  م��ن  ي��زي��د  وم��ا 

في  حتى  التغّير  بهذا  تتاأثر  التي  هي  ال�سابة 

المجتمعات الإ�سالمية. وقد اختلف الباحثون 

كيفية  وف��ي  التغّير  ه��ذا  اأ�سباب  تف�سير  في 

طبيعيًا  اأم��رًا  اعتبره  من  بين  معه،  التعامل 

نظرًا للتغّير الذي يح�سل بين جيل واآخر من 

حيث التطّور في و�سائل الت�سال وفي اأدوات 

الأمر  اعتبار  اإل��ى  ذهب  من  وبين  المعرفة، 

تقليدي  اأي بين ما هو  الأجيال،  �سراعًا بين 

الملف
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ال شك أّن ما تعّرضت له القيم 
من تغّير أو من تراجع إمنا 

يعود إىل منط الرتبية الذي مل 
يعد كما كان يف السابق

ع��ادة  ال�سباب  فيميل  ح��دي��ث.  ه��و  م��ا  وبين 

اإلى الأخذ بكل ما هو حديث في حين يرغب 

تقليدي  ه��و  م��ا  على  المحافظة  ف��ي  الكبار 

في  الطرفين  بين  الهّوة  تن�ساأ  ول��ذا  وقديم. 

هو  وما  قديم،  هو  وما  جديد  هو  ما  تحديد 

اأف�سل وما هو غير �سالح...

في  التغّير  هذا  تف�سير  في  اآخ��رون  وقال 

ال�سلوك  وّحدت  التي  هي  العولمة  اإن  القيم: 

والأذواق وجعلت التاأثيرات الغربية الخارجية 

داخل  في  تح�سل  داخلية  تاأثيرات  وكاأنها 

البيت، وفي داخل  القرية، وفي كل موؤ�س�سات 

المجتمع التربوية والثقافية. وقد تاأّثر الجيل 

تجاه  �سلوكه  فتغّير  العولمة  ب��ه��ذه  ال�ساب 

اأجيال  اأّن  حين  في  القيم،  وتجاه  المجتمع 

هذه  مع  التكّيف  على  ق��درة  اأق��ّل  الرا�سدين 

ولذا  معها،  للتعامل  اندفاعًا  واأق��ّل  العولمة 

تزداد الهّوة بين الطرفين.

*تغّير القيم
ل �سك اأّن ما تعّر�ست له القيم من تغّير 

التربية  نمط  اإل��ى  يعود  اإنما  تراجع  من  اأو 

الذي لم يعد كما كان في ال�سابق. بمعنى اأن 

القيم  تفر�س  كانت  التي  التربوية  ال�سلطة 

تراجعت،  قد  الجديدة  الأجيال  اإلى  وتنقلها 

ولم يعد المرّبي اأو من يقوم بهذا الدور حتى 

اأو  ال�سطوة  تلك  له  )ال��وال��دان(  المنزل  في 

من  ي�ساء  ما  بفر�س  له  ت�سمح  التي  الهيبة 

اأو على التالميذ. وعندما  القيم على الأبناء 

اللتزام  معها  تراجع  ال�سلطة  هذه  تراجعت 

ال�سهولة  بات من  بها، بحيث  والتقّيد  بالقيم 

اأن نالحظ كيف ل يعباأ الجيل ال�ساب بالقيم 

نف�سها التي كان عليها الجيل ال�سابق...

في كل الأحوال هناك اإجماع على التغّير 

ق�سّية  ه��ي  مهمة  ق�سّية  ف��ي  ح�سل  ال���ذي 

ال�سعوبات  حجم  على  اتفاق  وهناك  القيم. 

الق�سّية.  هذه  مع  التعامل  بكيفّية  المتعلقة 

فهل هذا يعني اأن القيم ينبغي اأن تكون ثابتة 

اأن  يجب  وبالتالي  الأزم���ان  بتغّير  تتغّير  ل 

تفر�س على كل جيل، اأم اأن الأمر هو خالف 

ذلك، اأم اأن الآداب العامة التي يتعارف عليها 

النا�س في اأي مجتمع هي التي تتغّير وبالتالي 

اأّي  واإلى  بها؟  التم�ّسك  في  الت�سّدد  ينبغي  ل 

حد تختلف الآداب عن القيم؟

*اأّدبوهم بغير اآدابكم
الموؤمنين  اأمير  عن  الم�سهور  الحديث 

د. ط�ل عتري�صي
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اأولدك���م  تق�سروا  »ل  ي��ق��ول:  ال���ذي   Q

غير  ل��زم��ان  مخلوقون  فاإنهم  اآداب��ك��م  على 

 يعني اأن الآداب هي التي يمكن اأن 
(1)

زمانكم«

تتغّير بحيث ل نفر�س  اأن  تتغير، ل بل يجب 

على اأولدنا ما ترّبينا عليه نحن من اآداب اأو 

عادات. لكن الم�ساألة مع ذلك لي�ست ي�سيرة، 

اإذ كيف نف�سل اأو نمّيز بين ما هو ِقَيم ينبغي 

اأو  ع���ادات  ه��و  م��ا  وب��ي��ن  عليها،  المحافظة 

تقاليد اأو اآداب عرفية ل يجب التم�سك بها؟

يت�سل  م��ا  ك��ل  ه��ي  ال��ق��ي��م  ك��ان��ت  واإذا 

ال�سلوكّية  المختلفة  المجالت  في  بالأخالق 

والج��ت��م��اع��ّي��ة وال��ع��ائ��ل��ّي��ة وه���ي ال��ت��ي يجب 

التم�ّسك بها وعدم التنازل عنها، فاإن الآداب 

والعادات  والذوق  بالّتقاليد  يتعلق  ما  كل  هي 

ما  ه��ي  العاّمة  والآداب  العي�س.  واأ�ساليب 

زمنّية  مرحلة  ف��ي  المجتمع  عليه  يتعارف 

محّددة.

نعتبره  اأن  يمكن  عما  مثاًل  اأخذنا  واإذا 

اأو  الفتيات،  كتعليم  عامة  اآداب���ًا  اأو  ع��ادات 

كان  الأم��ر  هذا  ف��اإن  المنزل،  من  خروجهن 

البيئة  ف��ي  ب��ه  القبول  يمكن  ول  مرفو�سًا، 

اإذ  ال��زم��ن.  م��ن  ق��رن  نحو  قبل  الإ�سالمية، 

اآلداب هي التي ميكن أن تتغري، 
ال بل يجب أن تتغّير بحيث ال 
نفرض على أوالدنا ما ترّبينا 
عليه نحن من آداب أو عادات

الملف
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يدعون  والمفّكرون  والم�سلحون  الأدباء  كان 

تعبيرًا عن  القرن  ذلك  في  الفتاة  تعليم  اإلى 

من  وك���ان  وال��رق��ي..  ال��ت��ط��ّور  اإل���ى  تطّلعهم 

ذلك  في  فتاة  ت�ساهد  اأن  الّنادر  اأو  عب  ال�سّ

اأو  بمفردها،  البيت  من  خارجة  وهي  الزمن 

ُيخالف  المدر�سة. فقد كان ذلك  اإلى  ذاهبة 

طاولة  اإلى  الولد  جل�س  واإذا  العامة.  الآداب 

الطعام مع والديه كان الأمر مخاَلفة لالآداب 

الرجل  ارت��دى  واإذا  ما�س.  زمن  في  العامة 

ق��ّب��ع��ة ب���دل ال��ط��رب��و���س ك���ان ي��خ��ال��ف بذلك 

من  بفن  ما  اأحد  اهتّم  واإذا  العامة.  الآداب 

الم�سرح  اأو  الت�سوير  اأو  الر�سم  مثل  الفنون 

من  وا�ستغراب  ا�ستنكار  مو�سع  ذل��ك  ك��ان 

غير  الآداب  تعتبر  المعنى  بهذا  المجتمع... 

اأن  كل جيل  على  نفر�س  اأن  يمكن  ول  ثابتة. 

الأدب  ف��ي  اأو  الفن  ف��ي  نف�سه  ال���ذوق  يلتزم 

اأو  المدر�سة،  اإل��ى  الذهاب  �سنِّ  في  حتى  اأو 

تعتمد  كانت  التي  التعليم  طريقة  في  حتى 

للمعّلم  يقولون  الأهل  وكان  والق�سوة  ال�سرب 

عندما يذهب ابنهم لأول مرة اإلى »الكّتاب«: 

»الّلحم لك والعظم لنا«. بمعنى اأن لك حرية 

رب  الت�سّرف في ج�سد الطفل من حيث ال�سّ

الأم��ر  ي��وؤدي  ل  اأن  �سرط  ولكن  والق�سا�س 

وكانت  الطفل.  هذا  عظام  في  ما  ك�سر  اإل��ى 

المدار�س بجوار الم�ساجد..

هكذا فعل ال�سابقون وكان من عاداتهم 

يختم  عندما  للمعّلم،  الهدايا  يقّدموا  اأن 

الولد جزءًا من القراآن الكريم.. هكذا كانت 

غابرة..  اأزم��ان  في  واآداب��ه  التعليم  ع��ادات 

وه���ذا م��ا ل يمكن ال���س��ت��م��رار ب��ه ف��ي هذه 

الأجيال  على  نفر�سه  اأن  يمكن  ول  الأزم��ان 

الجديدة...

*اختالف الآداب مع الأجيال
التي  ال�سابقة  الآداب  اإن  المعنى،  بهذا 

اأ�سرنا اإليها لي�ست  ملزمة لكّل الأجيال. ولعّل 

هذا هو المق�سود من حديثه Q عندما 

يقول: »ل تق�سروا اأولدكم على اآدابكم..«. اإذ 

ل يجوز في هذا الع�سر، على �سبيل المثال، 

من  ال��ف��ت��اة  نمنع  اأن  للحظة  ول��و  نفّكر  اأن 

التعليم، بل العك�س هو ال�سحيح. واإذا كانت 

اآداب الطعام تفر�س في ع�سور ما�سية تناول 

الطعام باليد و»نه�س اللحم« بال �سكين، فهذا 

ما ل يمكن القيام به اليوم، لأّن اآداب الطعام 

بو�سائل  يتعّلق  فيما  الأم��ر  كذلك  تغّيرت.. 

�سهولة.  اأكثر  اليوم  اأ�سبحت  التي  الت�سال 

وقد غّيرت هذه الو�سائل في طبيعة العالقات 

بين الأفراد، وبين الأبناء والآباء.. ول يمكن 

عن  وال�ستغناء  ال�سابق  اإل��ى  ال��ع��ودة  ال��ي��وم 

و�سائل  تختلف عن  اأنها  بحّجة  الو�سائل  هذه 

تح�سيل  في  حّتى  اأو  التوا�سل  في  ال�ّسابقين 

المعرفة.

*القيم اأكثر ثباتًا
�سيء  ه��ي  ال��ق��ي��م  اإّن  ب��ال��م��ق��اب��ل،  ل��ك��ن 

اأكثر  تكون  اأن  يفتر�س  القيم  تمامًا.  مختلف 

الِقيم  عن  نتحّدث  عندما  خ�سو�سًا  ثباتًا، 

الأخالقّية وال�سلوكّية والتربوّية. ربما يختلف 

القيم يفرتض أن تكون أكرث 
ثباتًا، خصوصًا عندما 

نتحدث عن الِقيم األخالقّية 
والسلوكّية والرتبوّية
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جيل  بين  عنها  التعبير  وطريقة  القيم  بع�س 

ل  القيم  فهذه  الجمالية.  القيم  مثل  واآخ��ر، 

ن�ستطيع اأن نفر�سها، اأو اأن نت�سّدد في ثباتها، 

اإنها تعبير عن تحّولت ثقافّية في المجتمع لها 

والمو�سيقى،  والجمال  والأدب  بالفن  عالقة 

اإلى  فيتحّول  نف�سه  يفر�س  مما  ذل��ك  وغير 

قيمة جمالّية لم تكن موجودة �سابقًا، لكّنها ل  

تكون موؤّثرة على القيم الأخرى. بهذا المعنى 

القيم الجمالّية هي قيم فردية.

ل���ك���ّن ال��ق��ي��م الأخ�������رى الأخ���الق���ّي���ة، 

وال�����س��ل��وك��ّي��ة، وال��دي��ن��ّي��ة وغ��ي��ره��ا ه��ي التي 

ول  المبداأ،  ثابتة من حيث  تكون  اأن  يفتر�س 

يمكن اأن نتركها للّذوق الخا�س اأو لكي يتعامل 

الأمثلة  فلناأخذ  يريد.  كما  �سخ�س  كل  معها 

على ذلك:

الم�ستوى  على  الأخالقية  القيم  تفر�س 

الإ���س��الم��ي،  المنظور  وبح�سب  ال�سلوكي، 

م��ج��م��وع��ة م���ن الل���ت���زام���ات ت��ج��اه الآخ����ر: 

القريب، والجار، والمحتاج... ف�سلة الرحم، 

عنها  التخّلي  يمكن  ل  اأخ��الق��َي��ة  قيمة  ه��ي 

والآداب.  والتقاليد  ال��ع��ادات،  تغّيرت  مهما 

يمكن  ل  اأخ����رى،  قيمة  ب��ال��ج��ار  واله��ت��م��ام 

مّد  وكذلك  عنها،  التراجع  اأو  فيها  الّتهاون 

اإلى المحتاج... كل هذه القيم هي  يد العون 

اأن تتغّير، لأّنها  قيم ثابتة ل يمكن، ول يجب 

من مرتكزات العالقات الإن�سانية التي يريد 

الإ�سالم تاأكيدها في المجتمع.

* ما المتغّير في القيم؟
طريقة  تتغّير  اأن  المحتمل  م��ن  ن��ع��م، 

م�ساعدة المحتاج، اأي بدل الذهاب اإلى منزله 
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�سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج20، �س267.) 1(

الهوام�س

ال�سابق،  في  الأمر  يح�سل  كان  كما  مبا�سرة 

اأغرا�س  اأي  اأو  المال،  اإليه  نر�سل  اأن  يمكن 

في  �سة  متخ�سّ موؤ�س�سات  بوا�سطة  اأخ��رى 

يمكن  ول  طبيعي  التغّير  وهذا  المجال.  هذا 

اإّل القبول به. وهو من الآداب التي تتغّير من 

جيل اإلى اآخر...

مثل  العائلية،  بالقيم  يتعّلق  فيما  كذلك 

اأو مع الأكبر �سنًا. القَيم  التعامل مع الوالدين 

قيم  اأي  تتبّدل،  فال  ثابتة  تبقى  اأن  يجب  هنا 

 { اأُفٍّ ��ُه��َم��اآ  لَّ َت��ُق��ل  {َف���َ�  المطلق  الح��ت��رام 

هي  القراآنية  الجملة  ه��ذه   .)23 )الإ���س��راء: 

وتقديرهما.  الوالدين  اأخالقّية لحترام  دعوة 

النظر  وجهات  في  اختالف  ح�سل  لو  وحتى 

)ولو و�سل الأمر اإلى �سرك الوالدين( يجب اأن 

اِحْبُهَما  تبقى القاعدة هنا هي الحترام {َو�صَ

ْنَيا َمْعُروًفا} )لقمان: 15(. وهذا ل  ِفي الدُّ

يجب اأن يتبّدل بمرور الزمن. يجب اأن يترّبى 

لأّن  الأخ��الق��ي��ة.  القاعدة  ه��ذه  على  جيل  ك��ّل 

هذه القاعدة تحفظ الأ�سرة من جهة وتعترف 

بف�سل الوالدين وما بذله في حياتهما من اأجل 

الجديد  الجيل  نرّبي  اأن  يعني  وه��ذا  الأب��ن��اء. 

على قيمة العتراف بف�سل الآخرين علينا...

*هنا مكمن الخطر
ال��ق��ي��م الأخ�����رى ال�����س��ل��وك��ي��ة م��ث��ل قيمة 

التوا�سع، على �سبيل المثال، هي اأي�سًا قيمة 

َم��َرًح��ا}  االأَْر�������سِ  ِف���ي  َت��ْم�����ِس  {َواَل  ثابتة 

)الإ�سراء: 37( ول يجب اأن تتبّدل. فالّتوا�سع 

عند  النف�سي  بالجانب  جهة  م��ن  عالقة  ل��ه 

واطمئنانًا،  ه��دوءًا  اأكثر  يجعله  اإذ  الإن�سان 

يجعل  الذي  الجتماعي  بالجانب  عالقة  وله 

اأي  دون  من  موّدة  اأكثر  النا�س  بين  التوا�سل 

عراقيل. لأّن التكّبر، وهو نقي�س التوا�سع، ل 

يوؤّدي �سوى اإلى التنافر والتباعد...

كل  ف��ي  تغّير  م��ن  ال��ي��وم  ن�سهده  م��ا  اإّن 

الأو�ساط الجتماعية، ل يقت�سر على الآداب 

التقاليد.  اأو  ال��ع��ادات  بع�س  على  اأو  العامة 

فقد اّت�سع هذا التغّير ليطال حّتى القيم التي 

الأخالقية  القيم  الثوابت مثل  اعتبرناها من 

والقيم الأ�سرية، وحتى في كيفّية التعامل مع 

الوالدين... وهنا مكمن الخطورة التي تحتاج 

اأ�سباب  لمعالجة   البحث  واإل��ى  التيّقظ  اإل��ى 

هذه التحّولت لي�س لدى الجيل ال�ساب فقط، 

بل ولدى مختلف الأو�ساط الجتماعية.

اإّن القيم التي نفتر�س اأن تبقى ثابتة مثل 

القيم الدينية والأخالقّية والقيم الأ�سرية لها 

اأكثر  وتحتاج  القيم،  من  غيرها  على  اأولوية 

عليها،  ويوؤّكد  بها  يهتّم  من  اإل��ى  غيرها  من 

مبالغة،  اأو  تهاون  اأي  بال  يمار�سها  من  واإلى 

اأمام الجيل ال�ساب واأمام الأبناء، لأّن القيم 

محا�سرات  اأو  ُتلقى  مواعظ  مجّرد  لي�ست 

عملية  ممار�سة  واآخ����رًا  اأوًل  ه��ي  ب��ل  ُت��ق��ال، 

�سادقة نعي�سها مع اأنف�سنا ومع َمْن حولنا...

القيم ليست جمّرد مواعظ 
ُتلقى، بل هي ممارسة عملية 

صادقة نعيشها مع أنفسنا 
ومع من حولنا
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�سماحة ال�سيخ نعيم قا�سم

لتن�سئة  نعمل  التي  الكاملة  القيم  منظومة  على  الإ�سالم  يحتوي 

ل  الأ�سعب: كيف نحوِّ المحوري  ال�سوؤال  نواجه  اأجيالنا عليها، وهنا 

بثبات  وثباتها  القيم  مو�سوعّية  �سرحوا  كثيرون  �سلوك؟  اإلى  القيم 

المعارف  �سرح  على  ��زوا  ركَّ اأو  الب�سر،  خالق  عن  ادرة  ال�سّ ال�سريعة 

عالمنا  ف��ي  وا�سعًا  اإ�سالميًا  ثقافيًا  ح�سورًا  اأن��ج��ز  م��ا  الإ�سالمية 

لم  ذلك،  ومع  ونقدوا.  وناق�سوا  روا  وف�سَّ األَّفوا  وكثيرون  الإ�سالمي. 

يتجاوز المناخ العام دوَر الإ�سالم في الحياة على الرغم مما ع�سف 

حتى  دينهم،  لمفاهيم  اإق�ساٍء  ومحاولِت  ا�ستعماٍر  من  بالم�سلمين 

جاءت الثورة الإ�سالمية المباركة في اإيران بقيادة الإمام الخميني 

الحياة  م�سرح  اإلى  الإ�سالم  اإع��ادة  في  وا�سعة  حيوية  لتعطي   {

ال�سيا�سّية والثقافّية والح�سارّية.

الملف
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اإلى  القيم  تحويل  نحو  *خطوات 
�سلوك

الكبير  التفاوت  ولطالما لحظنا ماأزق 

الذي  وال�سلوِك  بها  نوؤمن  التي  القيم  بين 

يترجمها على الم�ستوى العملي. نحن ن�سمع 

العميقة،  والتحليالت  والأف��ك��ار  المواعظ 

ننا  ُيمكِّ ل  ما  الأداء،  في  �سعفًا  نرى  لكننا 

من تطويع النا�سئة بهذه المفاهيم، وحماية 

الأفراد والمجتمع من التاأثر بالأغيار.

اءة وفاعلة، نحتاج  من اأجل معالجة بنَّ

اإلى مجموعة من الخطوات وذلك في اإطار 

خطة مدرو�سة تو�سع لها الآليات والبرامُج 

التنفيذية الم�ساعدة للتو�سل اإلى حلول لما 

نعاني منه في تحويل القيم اإلى �سلوك.

ون المعرفي 1 - المكِّ

وهي  الطريق،  تحديد  بوابة  المعرفة 

اإّل  تكتمل  ل  التي  القيمة  لتحديد  المدخل 

والوجداني،  المعرفي،  الثالثة:  ناتها  بمكوِّ

يتطلب  وه���ذا  ال��م��ه��اري(.  )اأو  والأدائ����ي 

المختلفة  العمرية  للمراحل  وتثقيفًا  تعليمًا 

بما يتنا�سب معها. لذا، علينا اأن نحقق في 

ن المعرفي عدة اأمور: المكوِّ

ع  اأ - ال�سريعة الإلهية م�سدر القيم، فالم�سرِّ

����اَن}  ه��و اهلل ال����ذي {َخ����لَ����َق ااْلإِن���������صَ

�سوؤونه  يعرف  وال��ذي   ،)3 )الرحمن: 

{َوَلَقْد  ومتطلباته:  وخفاياه  و�سجونه 

ُت��َو���ْص��ِو���ُس  َم��ا  َوَن��ْع��لَ��ُم  ااْلإِن�����َص��اَن  َخلَْقَنا 

َحْبِل  ِمْن  َلْيِه  اإِ اأَْق��َرُب  َوَنْحُن  َنْف�ُصُه  ِبِه 

اإليه  اأر�سل  وق��د   ،)16 )ق:  اْل���َوِري���ِد} 

ب�سيدهم  وختمهم  والر�سل،  الأنبياء 

ال����ذي حمل   P م��ح��م��د  وخ��ات��م��ه��م 

الب�سرية:  لهداية  كتابًا  الخالد  القراآن 

{اإِنَّ َهَذا اْلُقْراآَن ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي اأَْقَوُم 

��ِذي��َن َي��ْع��َم��ُل��وَن  ��ُر اْل��ُم��وؤِْم��ِن��ي��َن الَّ َوُي��َب�����صِّ

َك��ِب��ي��ًرا}  اأَْج�����ًرا  َل��ُه��ْم  اأَنَّ  ��اِل��َح��اِت  ال�����صَّ

)الإ�سراء: 9(.

الإن�����س��ان  رغ��ب��ات  ال�سريعة  ��ُم  ُت��ن��ظِّ  - ب 

اإلى  ب��اإر���س��اده  واهتماماته،  وحاجاته 

في  ي�سعده  ال���ذي  الأف�����س��ل  ال�����س��ل��وك 

دنياه. قال تعالى: {الم  َذِلَك اْلِكَتاُب 

الَِّذيَن  ْلُمتَِّقيَن   لِّ ُه��ًدى  ِفيِه  َرْي��َب  اَل 

�َة  ال�صَّ َوُيِقيُموَن  ِباْلَغْيِب  ُي��وؤِْم��ُن��وَن 

��ِذي��َن  ��ا َرَزْق��َن��اُه��ْم ُي��ن��ِف��ُق��وَن  والَّ َوِم��مَّ

نِزَل ِمن  اأُ َلْيَك َوَما  اإِ اأُنِزَل  ُيوؤِْمُنوَن ِبَما 

َقْبِلَك َوِباالآِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن  اأُْوَلِئَك 

���ِه���ْم َواأُْوَل����ِئ����َك ُه��ُم  بِّ ���ن رَّ َع��لَ��ى ُه����ًدى مِّ

اْلُمْفِلُحوَن} )البقرة: 1 - 5(.

ج - جعل اهلل تعالى قيَم الخير ثابتًة بثبات 

من�سجمًا  الدين  واأتى  الإن�سان،  فطرة 

قال  عليه،  الإن�سان  اأي�سًا  ُفطر  ما  مع 

َحِنيفاً  يِن  ِللدِّ َوْج��َه��َك  {َف��اأَِق��ْم  تعالى: 

َعلَْيَها  النَّا�َس  َف��َط��َر  ��ِت��ي  الَّ الِل  ِف��ْط��َرَة 

ي��ُن  ال��دِّ َذِل�����َك  الِل  ِل��َخ��ْل��ِق  َت���ْب���ِدي���َل  اَل 

َيْعلَُموَن}  اَل  النَّا�ِس  اأَْكَثَر  َوَلِكنَّ  اْلَقيُِّم 

)الروم: 30(.

م الشريعة رغبات اإلنسان  ُتنظِّ
واهتماماته بإرشاده إىل 

السلوك الذي يسعده يف دنياه
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ل القيم منظومة �ساملة في اآثارها  د - ت�سكِّ

الجتماعية، ما ي�ستدعي الهتمام بها 

معها  الت�سرف  وع��دَم  متكامل  ككل 

بانتقائية، {اأََفُتوؤِْمُنوَن ِبَبْع�ِس اْلِكَتاِب 

َوَت���ْك���ُف���ُروَن ِب��َب��ْع�����ٍس َف��َم��ا َج�����َزاُء َم��ْن 

َيْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم اإِاَل ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة 

وَن اإَِلى اأَ�َصدِّ  ْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّ الدُّ

ا َتْعَمُلوَن}  اْلَعَذاِب َوَما اللُ ِبَغاِفٍل َعمَّ

)البقرة: 85(.

وفهمها،  القيم  لتعلم  الإن�سان  تحفيُز  ه� - 

وت�سجيُعه على ال�سوؤال والبحث كحاجة 

�سرورية لالهتداء اإلى الطريق الأنجح، 

{َوَم����ا اأَْر���َص��ْل��َن��ا ِم���ْن َق��ْب��ِل��َك اإِاَل ِرَج���ااًل 

اإِْن  ْكِر  الذِّ اأَْه��َل  َفا�ْصاأَُلوا  اإَِلْيِهْم  ُنوِحي 

ُب��ِر  َوال��زُّ ِباْلَبيَِّناِت  َتْعلَُموَن   اَل  ُكْنُتْم 

ِللنَّا�ِس  ِلُتَبيَِّن  ْك��َر  ال��ذِّ اإَِل��ْي��َك  َواأَْن��َزْل��َن��ا 

��ُروَن}  َل��ْي��ِه��ْم َوَل��َع��لَّ��ُه��ْم َي��َت��َف��كَّ َل اإِ َم��ا ُن���زِّ

)النحل: 43 - 44(.

التمييز  على  القدرة  المتعّلم  اإك�ساب   - و 

المقايي�س  وتعليمه  وال�سر،  الخير  بين 

ال��ت��ي ت�����س��اع��ده ع��ل��ى ر���س��م ال�����س��ورة 

�سرورية  مقدمة  فهي  للقيم،  ال�سليمة 

للعمل باتجاهها.

2 - الإيمان باهلل تعالى
النقطة  ت��ع��ال��ى  ب���اهلل  الإي���م���ان  ي�سكل 

الذي  ال�سامل  التفاعل  اإط��ار  في  المحورية 

الإن�سان،  حياة  في  الإلهي  الح�سور  يحّقق 

ل��ي�����س��ل اإل����ى ح���ال���ٍة م���ن ال��ح��ب وال��ع�����س��ق 

والمناجاة وال�سوؤال والذكر والأن�س، {الَِّذيَن 

اأَاَل ِبِذْكِر  اآَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر الِل 

الِل َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب} )الرعد: 28(.

القلب  عقد  في  المعتمدة  الطريقة  اإنَّ 

على  غ��ال��ب��ًا  تقت�سر  تعالى  ب��اهلل  ل��ي��وؤم��ن 

نرّكز  اأن  علينا  بينما  والترهيب،  الترغيب 

بعطاءات  التفكير  على  وبالأ�سا�س  اأي�سًا 

متفاعاًل  الوجدان  يجعل  ما  وهذا  الخالق، 

انعكا�س هذا  ول يخفى  الإلهية،  الذات  مع 

العي�س على ال�ستقامة وال�سلوك القويم.

اأنَّها  نجد  للم�ستحبات  وبمراجعتنا 

وتوجيهها  الإن�سان،  ت�سرفات  كل  ت�سمل 

ح��ال،  ك��ل  على  تعالى  اهلل  يذكر  ب��اأن  ل��ه 

ِقَياماً  َي��ْذُك��ُروَن اللَ  ��ِذي��َن  {الَّ قال تعالى: 

��ُروَن ِفي  َوُق��ُع��وداً َوَع��لَ��ى ُج��ُن��وِب��ِه��ْم َوَي��َت��َف��كَّ

َخلَْقَت  َم��ا  ��َن��ا  َربَّ َواالأْر����سِ  َمَواِت  ال�صَّ َخْلِق 

النَّاِر}  َع��َذاَب  َفِقَنا  �ُصْبَحاَنَك  َباِطً�  َهَذا 

)اآل عمران: 191(.

3 - ا�ستح�سار الرقابة الإلهية
المتعّلم  ُت�سعر  ت��وج��ي��ه��ي��ة،  بطريقة 

بجدية الح�سور الإلهي في حياته، وتتر�سخ 

{اإِْذ  تنقطع،  ل  ال��ت��ي  ال��رق��اب��ة  ذه��ن��ه  ف��ي 

َماِل  َياِن َعِن اْلَيِميِن َوَعِن ال�صِّ ى اْلُمَتلَقِّ َيَتلَقَّ

َقِعيٌد  َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل اإِاَل َلَدْيِه َرِقيٌب 

ز على التفكري بعطاءات  علينا أن نركِّ
اخلالق مبا يجعل الوجدان 

متفاعاًل مع الذات اإللهية

الملف
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ثواٍب  رقابُة  وهي   .)18  -  17 )ق:  َعِتيٌد} 

وعقاب. �سرط اأن ل ن�ستخدم هذه الرقابة 

نلقيها  اأوام��ر  اأو  نريدها،  رغباٍت  لتحقيق 

م�سلحته  ُنفهمه  لأن  بحاجة  لأننا  عليه، 

الأوام��ر  تنفيذ  في  المبا�سرة  ال�سخ�سّية 

الإلهية والنتهاء عن معا�سيه.

اأن نقنعه بالح�سور  في المقابل، يجب 

ويعمل  يح�سر  ال���ذي  ال��دائ��م،  الإبلي�سي 

الإن�سان  ليحرف  مختلفة،  وطرق  باأ�سكاٍل 

قد  يكون  وبذلك  و�سعادته،  م�سلحته  عن 

الإلهية  الرقابة  د من خالل ا�ستح�سار  تزوَّ

المواجهة، ومن خالل رف�س  بالقدرة على 

الو�سو�سات ال�سيطانية بالمناعة والح�سانة 

الذاتية.

4 - التربية على ظاهر ال�سريعة
وا���س��ح  ط��ري��ق  اإل����ى  المتعلم  ي��ح��ت��اج 

يتعرف من خالله اإلى الم�سموح والممنوع، 

اأ�سرار  دون  من  تكليفه  فهم  يمكنه  حيث 

ظاهرية  ف�سريعتنا  اإدراكها.  عليه  ي�سعب 

مفهومة  بلغة  النا�س  عامة  تخاطب  وه��ي 

 :{ الخميني  الإم���ام  يقول  رة،  ومي�سَّ

المعارف  في  طريق  اأي  ط��ي   اأنَّ  »واع��ل��م، 

بظاهر  ب��ال��ب��دء  اإلَّ  ي��م��ك��ن  ل  الإل���ه���ي���ة، 

ب��اآداب  الإن�سان  يتاأدب  لم  وم��ا  ال�سريعة، 

من  �سيء  له  يح�سل  ل  الحقة،  ال�سريعة 

.
(1)

حقيقة الأخالق الح�سنة«

في  ال��ت��وازن  خ��ط��وات  ال�سريعة  تبّين 

نرهق  ل  اأن  علينا  ويتوّجب  الإن�سان.  حياة 

فهذا  دنياه،  عن  تق�سيه  بمطالب  المتعلم 

اأن  يجب  المقد�سة.  ال�سريعة  تطلبه  لم  ما 

ه الدنيوي الذي ي�ستحق اأن يعي�سه  نعرف حقَّ

من دون حرج. فالإ�سالم للدنيا التي تمهد 

بدَّ  ول  ل��الآخ��رة، 

م����ن ال����ت����وازن 

متطلبات  ب��ي��ن 

ال�������ج���������������س�������د 

وما  الروح،  ومتطلبات 

التوجيه في الم�سائل الدنيوية اإلَّ لتركيزها 

الع��ت��داء وعدم  الحالل وع��دم  دائ��رة  في 

��ِذي��َن  ��َه��ا الَّ يُّ
الإ���س��راف، ق��ال تعالى: {َي���ا اأَ

 َلُكْم 
ُ
ُموا َطيَِّباِت َما اأََحلَّ الل اآَمُنوا اَل ُتَحرِّ

اْلُمْعَتِديَن}  ُيِحبُّ  اَل   
َ
الل اإِنَّ  َتْعَتُدوا  َواَل 

ُخُذوا  اآَدَم  َبِني  {َيا  87(، وقال:  )المائدة: 

َوا�ْصَرُبوا  َوُك��ُل��وا  َم�ْصِجٍد  ُك��لِّ  ِعْنَد  ِزيَنَتُكْم 

اْلُم�ْصِرِفيَن}  ُي��ِح��بُّ  اَل  ���ُه  نَّ اإِ ُت�����ْص��ِرُف��وا  َواَل 

)الأعراف: 31(.

5 - اإقامة ال�سعائر الجماعية

المتربي،  في  العامة  الأج���واء  ت��وؤّث��ر 

ثقافي  ت���رب���وي  ب��م��ن��اخ  ت��ح��ي��ط��ه  ب��ح��ي��ث 

في  ت��دري��ج��ي��ًا  ال��ق��ي��م��ة  فيثبت  روح����ي، 

ل  الأجواء  توفره هذه  فالذي  �سخ�سيته، 

المتابعة  يمكن الح�سول عليه من خالل 

فقط،  ال�سلوكية  اأو  التعليمية  الفردية 

العامة  التربوية  الأجواء  تترك  ما  فغالبًا 

قيٍم  بتر�سيخ  المتعلمين  على  ب�سماتها 

لم  )ولو  وجدانهم  في  تتفاعل  ومفاهيم 

في  غرزت  وكاأنها  قناعاتهم(  في  تكتمل 

ْم  فطرتهم، قال تعالى: {َذِلَك َوَمْن ُيَعظِّ

اْلُقُلوِب}  َت��ْق��َوى  ِم��ْن  َفاإِنََّها  الِل  �َصَعاِئَر 

من  ال�ستفادة  يمكننا  لذا   .)32 )الحج: 

بع�س  في  الجماعي  بالإحياء  الهتمام 
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العبادات وال�سعائر الإ�سالمية، مثل: 

ال��ج��م��اع��ة في  ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ���س��الة  اأ - 

الم�سجد اأو في اأي اجتماع.

ب - الت�سجيع على اإحياء مجال�س عا�سوراء 

في حينها.

ج - متابعة برنامج مترابط ومنّوع في �سهر 

رم�سان، وب�سكل جماعي.

اأو مع  اإحياء ليالي القدر في الم�سجد  د - 

الجماعة في مكان م�سترك .

ال�سبان  ودفع  الحج  بمو�سم  الهتمام   - ه� 

وال�سابات لأداء هذه الفري�سة.

 P النبي  ولدة  اح��ت��ف��الت  اإق��ام��ة   - و 

.R والأئمة

ز - احتفالت التكليف.

ح - الحتفاء بالمنا�سبات الإ�سالمية.

ط - اإ�سراك المتعلمين في تنظيم ومتابعة 

الأن�سطة المختلفة.

6 - القيمة للعمل وال�سلوك
موقفهم  يكون  اأن  على  النا�س  تعويد 

رًا عن م�سمونهم، فاإنَّ �سلوكًا  و�سلوكهم معبِّ

بيانات  من  اأف�سل  الآخ��ري��ن  على  ينعك�س 

بين  ب���ارز  غير  �سلوك  لإث��ب��ات  وم��ط��ولت 

النا�س.

اإقامة  المجال  ه��ذا  ف��ي  المفيد  وم��ن 

برامج تدريبية لل�سلوك، من خالل الأن�سطة 

و�سبرًا  ت��ع��اون��ًا  تتطلب  ال��ت��ي  المدر�سية 

و�سهرًا وت�سحية، ومن خالل الرحالت التي 

الم�سوؤولين  وتمكن  الأف��راد  طبيعة  تك�سف 

من التوجيه العملي المبا�سر، بل تكون من 

اأهداف  جملة  تحقيق  الرحلة  في  خطتهم 

في  الإي��ث��ار  الأف����راد،  بين  ال��ت��ع��اون  منها: 

الجماعية  الخدمة  ال��ط��ع��ام،  اأو  المقعد 

بتهيئة المكان، الكالم المهذب في التعاطي 

مع بع�سهم...

ت�سويب  ب���واب���ة  ال���ع���ب���ادات   -  7
ال�سلوك

ممار�سة  على  المتعلمين  ن�سجع  كيف 

كيف  وا���س��ت��م��راري��ة؟  باهتمام  ال��ع��ب��ادات 

نحفزهم لي�سعروا اأنها توؤن�سهم وتريحهم؟

اإَِل��ْي��َك  وِح���َي  اأُ قال تعالى: {اْت���ُل َم��ا 

َ�َة  ال�صَّ اإِنَّ  َ�َة  ال�صَّ َواأَِق��ِم  اْلِكَتاِب  ِمَن 

َوَل��ِذْك��ُر  َواْلُمْنَكِر  اْلَفْح�َصاِء  َع��ِن  َتْنَهى 

َنُعوَن}  َت�صْ َم��ا  َي��ْع��لَ��ُم  َوالُل  اأَْك���َب���ُر  الِل 

ال�سوم  في  وهكذا   ،)45 )العنكبوت: 

���ُق���وَن} )ال��ب��ق��رة: 183(،  َت���تَّ {َل��َع��لَّ��ُك��ْم 

اِد  ال��زَّ َخْيَر  َف���اإِنَّ  ُدوا  {َوَت����َزوَّ وفي الحج 

���ُق���وِن َي��ا اأُوِل����ي االأْل���َب���اِب}  ��ْق��َوى َواتَّ ال��تَّ

في  اجتهدنا  مهما   .)197 )ال��ب��ق��رة: 

الناجحة  التربوية  الأ�ساليب  اختيار 

الإ�سالم  عبادات  عن  لنا  غنى  ل  فاإنَّه 

من  والنتهاء  الفا�سل  لل�سلوك  كبوابة 

علينا  يترتب  ول��ذا  والمنكر  الفح�ساء 

لهم  قيمة  ل  ب��اأن  المتعلمين  نقنع  اأن 

من دون العبادة، واأن حياتهم �ستذهب 

ي��وؤدوا فرائ�سهم في هذا  لم  اإذا  �سدى 

بالت�سجيع  ن��ح��ف��زه��م  واأن  ال��م��ج��ال، 

مهما اجتهدنا يف األساليب 
الرتبوية الناجحة فإنَّه ال غنى 
لنا عن عبادات اإلسالم كبوابة 

للسلوك الفاضل

الملف
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الأربعون حديثًا، الإمام الخميني }، �س 30.) 1(

م�سكاة الأنوار، ال�سيخ علي الطبر�سي، �س 256.) 2(

عيون الحكم والمواعظ، الليثي الوا�سطي، �س 121.) 3(

الهوام�س

والحترام والتقدير والمكافاأة والتمييز 

عند اهتمامهم بالعبادات.

الأه���ل  ب��ي��ن  ين�ساأ  ال���ذي  ال��ت��وت��ر  ل��ع��لَّ 

ين�ساأ  لل�سالة  توجيههم  ف��ي  واأولده�����م 

دة  المجرَّ والآمرية  بالإلزام  �سعورهم  من 

ومن  بها،  والأن�س  التفاعل  اأحا�سي�س  عن 

دون  م��ن  ال��واج��ب  على  الطلب  اقت�سار 

لذا،  اأولده���م،  اأم��ام  الأه��ل  �سلوك  رعاية 

التقدير  ليكون  الأج��واء  تهيئة  الأ�سلم  من 

التفكير  من  مانع  ول  للم�سلين،  والأولوية 

ب�سل�سلة ت�سرفات اأو اأعمال اأو وعود ترتبط 

بالتزام المتعلمين باأداء فرائ�سهم. عليهم 

اأن يدركوا اأن ثمار العبادات قوة لهم، فعن 

Q: »ق���ال ر���س��ول اهلل  اأب���ي ع��ب��د اهلل 

تحبَّب  ما  وتعالى:  تبارك  اهلل  ق��ال   :P

افتر�سته  مما  اإليَّ  اأحب  ب�سيء  عبدي  اإليَّ 

عليه، واإنَّه ليتحبَّب اإليَّ بالنافلة حتى اأحبه، 

اأحببته، كنت  �سمعه الذي ي�سمع به،  فاإذا 

ال��ذي  ول�سانه  ب��ه،  يب�سر  ال���ذي  وب�سره 

.
(2)

ينطق به، ويده التي اأعطيته بها« 

8 - تقوية الإرادة
من ال�سروري اأن ن�سع برنامجًا لتقوية 

والتوجيه  الوعظ  على  نعتمد  فال  الإرادة، 

على  العمل  يمكن  المجال  هذا  وفي  فقط، 

جوانب عدة في �سخ�سية المتعلم: 

القرارات  بع�س  اتخاذ  على  ت�سجيعه   - اأ 

المعا�سي،  وت��رك  الواجبات  اأداء  في 

ومراقبته لنف�سه بت�سجيل ما فعله ليعود 

اإل�������ي�������ه ف���ي 

م��ح��ا���س��ب��ة 

ال���ن���ف�������س، 

من  مانع  ول 

م�����س��اع��دت��ه ف��ي 

وت�سويب  اأنجزه  ما  بمراقبة  البداية 

اأدائه في التجاه ال�سحيح.

ب - تكليفه بما هو �سهٌل عليه وغير معقد 

نتدرج  اأن  ويمكن  الطريق،  بداية  في 

لياأْلف هذا النموذج  معه في ال�سعوبة 

من الأعمال.

ج - و�سع برنامج ب�سيط ل�ستبدال عادات 

ول  كثيرة،  تكون  ل  اأن  على  ب��اأخ��رى، 

واإنما  تتطلب جهدًا كبيرًا،  معقدة، ول 

ين�سجم  بما  ال��ب��دي��ل  تحقيق  ال��ه��دف 

تر�سيخ  م�ستوى  على  منه  المطلوب  مع 

القيم الحقة. 

ال�سلبية من خالل  الآث��ار  د - تعريفه على 

تجارب الآخرين.

ه� - اإبعاده عن الأماكن والأ�سحاب الذين 

يوؤثرون على اأدائه بطريقة �سلبية.

يتوقف عن  ل  ب��اأن  بنف�سه  ثقته  تعزيز   - و 

عدة،  م��رات  فيها  ف�سل  ول��و  المحاولة 

ف��م��ع ال��ت�����س��م��ي��م ي��ن��ج��ح، ق���ال اأم��ي��ر 

العزم  »اأ�سل   :Q علي  الموؤمنين 

.
(3)

الحزم وثمرته الظفر«
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لنحفظ جسور األمان
ال�سيخ يو�سف �سرور

الأق��وام  تجمع  التي  العوامل  عن  يبحثوا  اأن  للنا�س  يحّق 

وت�سّكل المجتمعات والأمم، بل تلك التي ت�سنع اللُّحمة بين اأفراد 

الأ�سر، ول �سيما في مجتمعاتنا ال�سرقية، وخ�سو�سًا الإ�سالمية 

الغايات  في  الجماعات  بين  الموجود  التباين  رغم  وذلك  منها، 

الأهداف  في  الأفراد  بين  القائم  الختالف  ورغم  والمنطلقات، 

المزاج  في  وكذلك  والطباع،  الأذواق  في  وكذلك  وال��دواف��ع، 

والتفكير. واأكثر من ذلك، فاإننا نجد اأحيانًا التفاوت وا�سحًا في 

يوؤّلف  الذي  الواحد بين فترة واأخرى. فما  الفرد  كّل ذلك عند 

اأو  الإن�ساني  البعد  تحقيق  في  دخالة  لذلك  وهل  النا�س؟  بين 

يَن ِعنَد  التعبير عنه، اأم اأنه خا�سٌّ بالدين الإ�سالمي، حيث {اإِنَّ الدِّ

د ذلك؟ الّلِ االإِ�ْصَ�ُم} )اآل عمران: 19( ول�سان الأنبياء R يوؤكِّ

�سوؤالن وجيهان ي�ستحّقان الإجابة عنهما. اإ�سافة اإلى �سوؤال 

الجامعة  العوامل  هذه  عبرها  تنتقل  التي  القناطر  عن  ثالث 

النوع  وجود  عر�س  وفي  الزمن  امتداد  على  جيل  اإلى  جيل  من 

الب�سري.

الملف
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*ما يوؤّلف بين النا�س
َل��ْو  ُق��ُل��وِب��ِه��ْم  َب��ْي��َن  ������َف  ق��ال تعالى: {َواأَلَّ

َبْيَن  َفْت  لَّ اأَ ا  مَّ َجِميعاً  االأَْر���ِس  ِفي  َما  اأَنَفْقَت 

َع��ِزي��ٌز  ���ُه  اإِنَّ َبْيَنُهْم  ���َف  اأَلَّ الّلَ  َوَل��ِك��نَّ  ُق��ُل��وِب��ِه��ْم 

َحِكيٌم} )الأنفال: 63(.

األَّف  تعالى  اهلل  اأّن  الكريمة  الآي��ة  ت�سّرح 

نفو�سهم،  من  ال�سغائن  واأزال  الموؤمنين،  بين 

ومنطلقات  واأه����داف  غ��اي��ات  على  وجمعهم 

ودواف����ع واح����دة ب��ع��د اأن ك��ان��وا م��ت��ف��ّرق��ي��ن ل 

يجمعهم �سيء حتى لو كان ملء الأر�س جميعًا.

في  م��ودع��ة  فطرة  ه��و  بالأ�سل  والإي��م��ان 

نفو�س كّل بني الب�سر، ل يتخّلف عنها اأحد في 

يِن  ِقْم َوْجَهَك ِللدِّ اأول خلقته. قال تعالى: {َفاأَ

اَل  َعلَْيَها  النَّا�َس  َفَطَر  الَِّتي   ِ
َّ

الل ِفْطَرَة  َحِنيًفا 

يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ اأَْكَثَر  ِ َذِلَك الدِّ
َّ

َتْبِديَل ِلَخْلِق الل

والفطرة   .)30 )ال��روم:  َيْعلَُموَن}  اَل  النَّا�ِس 

في  المغرو�سة  والتجاهات  ال��روؤى  عن  عبارة 

اأعماق الإن�سان وهي م�ستركة بين جميع اأفراد 

. ويّت�سح 
(1)

الإن�سان، فهي ذاتية غير اكت�سابية 

النا�س  اأف���راد  اأّن  التاريخ  ت�سّفح  خ��الل  من 

رغم  والإيمان،  الدين  في  دومًا  باحثين  كانوا 

والجغرافيا.  والثقافة  القومية  في  اختالفهم 

الحقيقة  هذه  اإلى  الهداية  �سبل  اهلل  فتح  وقد 

لالإن�سان.

به  ال��ذي  العقل،  �سبحانه  عطاياه  وم��ن 

يدرك الإن�سان الحقائق ويحكم على الأ�سياء، 

ما  ي��درك  وبه  وي�ستنتج،  وي�ستخل�س  ويوؤّلف 

ي�سلحه وما يف�سده.

وبالعقل يدرك اأّن اإرادة الخير لالآخرين، 

وحفظ  عليهم،  ال��ت��ع��ّدي  ع��ن  النف�س  وك���ّف 

القواعد  اإج��راء  في  ي�ساعد  اإّنما  حقوقهم، 

عن  نتحّدث  اأن  يمكن  وب��ذل��ك،  وتعميمها، 

كّل  بين  رئي�سة  انبثاق �سوابط عامة وقواعد 

الب�سر، وهي التي يمكن اأن ن�سّميها القيم.

ثّم اإّن هذه القيم هي التي تحّقق النتظام 

القوانين  ���س��ّن  يتم  اأ�سا�سها  وع��ل��ى  ال��ع��ام، 

واب���ت���داع الأن���ظ���م���ة، وت��ف��ري��ع ال��ت�����س��ري��ع��ات 

الفردية  والحقوق  الواجبات  تتحّدد  بحيث 

والجماعية، المادية منها والمعنوية، ل �سيما 

الحديث هنا في الت�سريعات الإلهية.

القيم هي التي حتّقق االنتظام 
العام، وعلى أساسها يتم سّن 

القوانني وتفريع التشريعات
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اْلِكَتاَب  {َوُيَعلُِّمُهُم  وال�سداد  الحكمة  بل�سان 

باأح�سن  وج�ّسدته   )2 )الجمعة:  َواْلِحْكَمَة} 

ُخُلٍق  َلَعلى  ���َك  {َواإِنَّ الأخ��الق  واأق��وم  ال�سلوك 

{َل��َق��ْد  تعالى:  وق��ال   .)4 )القلم:  َع��ِظ��ي��ٍم} 

لَِّمن  َح�َصَنٌة  اأُ���ْص��َوٌة   ِ َر���ُص��وِل اللَّ ِف��ي  َلُكْم  َك��اَن 

 َ َ َواْل���َي���ْوَم ااْلآِخ�����َر َوَذَك�����َر اللَّ َك���اَن َي��ْرُج��و اللَّ

21(. م��ن اأج��ل ذلك  َك��ِث��ي��ًرا} )الأح����زاب: 

اأي�سًا، اأمر هذا النبّي العظيم باّتباع اأهل بيته 

R، حيث ِفْكُرهم وقولهم �سياغة للقيم، 

الهدى«،  »اأع��الم  هم  اإذ  ترجمانها،  وفعلهم 

الناطق«،  و»ال��ك��ت��اب  ال��دج��ى«،  و»م�سابيح 

و»ال�سراط الم�ستقيم«. لذلك، كانوا »�سفينة 

النجاة« و»حبل اهلل المتين« و...

*ج�سور الأمان
يلجاأ  من  تقي  ح�سينة  قلعة  القيم  تمّثل 

الهوى  م��ن��ح��درات  ف��ي  ال�سقوط  م��ن  اإل��ي��ه��ا 

اتباع  عن  وت��ردع  بال�سوء،  الأم��ر  ومنزلقات 

تحتاج  القلعة  هذه  لكن  ال�سياطين.  خطوات 

تتطّلب  القيم  و�سفينة  عنها،  ي��ذود  من  اإل��ى 

وجود اأ�سحاب ب�سيرة لتو�سل ركابها اإلى بّر 

الأمان و�ساطئ النجاة. فعلى من تقع م�سوؤولية 

ح��ف��ظ ال��ق��ي��م وح��م��اي��ة ب��ذرت��ه��ا ف��ي نفو�س 

الم�ستقبل  اأبناء  اإلى  عبرها  لتنتقل  الأجيال 

الذي نريده مليئًا بالق�سط والعدل؟!

*هل القيم اإن�سانية اأم اإ�سالمية؟
الإن�����س��ان  لقلب  »اأّن  ال��ف��ط��رة  مقت�سى 

النا�س  اأكثر  ولكّن  بخالقه...  عميقًا  ارتباطًا 

ل يلتفتون اإلى هذه العالقة القلبية، ول �سيما 

النا�س  يكون  حيث  العتيادية  الحياة  اأثناء 

غارقين في اأمور دنياهم، ولكّنهم ي�ستطيعون 

النتباه اإلى وجود هذه العالقة القلبية عندما 

ي��ن�����س��رف��ون ف��ي اه��ت��م��ام��ه��م ع��ن ك���ّل �سيء 

.
(2)

عداها« 

الكمال،  لطلب  تدفعه  الإن�سان  ففطرة 

ال��م��ق��ّدم��ات،  لتحقيق  ي��دف��ع��ه  ع��ق��ل��ه  واإّن 

يدع  ل  تف�سيل  في  بّينت  الإلهّية  والر�سالت 

ذلك  اإل���ى  ير�سد  م��ا  ك��ّل  للمتعّللين،  ع���ذرًا 

تلك  بين  المده�س  التالقي  ف��اإّن  ويحّققه. 

الحجج الباطنة )الفطرة والعقل( والظاهرة 

باتجاه  ال��دف��ع  على  الإل��ه��ي��ة(  )ال��ر���س��الت 

وبلوغ  الإن�ساني  الكمال  لتحقيق  القيم  التزام 

الأهمّية  اإي��الء  اإل��ى  يدعو  ال��داري��ن،  �سعادة 

الأول��وي��ة،  واإعطائها  القيم،  لهذه  الق�سوى 

ميزان  ف��ي  اأع��ل��ى  ومقيا�سًا  معيارًا  وجعلها 

الم�سالح والمفا�سد ويبّين اأّن الإ�سالم يحّقق 

معنى الإن�سان.

*النماذج الماثلة
ع��ن اأم��ي��ر ال��م��وؤم��ن��ي��ن Q: »اأ���س��ل 

الإن�سان ُلّبه، وعقُله ديُنه، ومرّوته حيث يجعل 

بفطنته  »ال��م��رء   :Q وع��ن��ه   .
(3)

نف�سه«

اهلل  كلمات  لنا  ر�سمت  لقد   .
(4)

ب�سورته« ل 

الذي  المعيار  وبّينت  الحياة،  م�سار  واأوليائه 

العزيز  ق��ّدم  فقد  وكذلك  ال��م��وازن��ة،  يحّقق 

اأن  ت�ستحّق  التي  الكاملة  النماذج  الحكيم 

�سخ�سياتها  تختزنه  لما  وقدوة،  اأ�سوة  ُتّتخذ 

م��ن ق��ي��م ال��ح��ّق وال��ف�����س��ي��ل��ة، وع���ّب���رت عنه 

مسؤولية األهل أن يعينوا أنفسهم 
وأبناءهم ويزرعوا فيهم قيم اخلري 
لُيحققوا توازن الدنيا ويحصلوا 

على أمان اآلخرة
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راجع: معارف القراآن، اليزدي، ج1، �س29.) 1(

م.ن، ج1، �س30.) 2(

بحار الأنوار، المجل�سي، ج1، �س82.) 3(

غرر الحكم ودرر الكلم، القا�سي الآمدي، ح2167.) 4(

كنز العمال، الهندي، ح45417.) 5(

مكارم الأخالق، الطبر�سي، ج1، �س475.) 6(

الهوام�س

��ِذي��َن  ���َه���ا الَّ يُّ
اأَ 1 - االأه���ل: ق��ال تعالى: {َي���ا 

اآَمُنوا ُقوا اأَنُف�َصُكْم َواأَْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها 

 ،)6 )التحريم:  َواْل���ِح���َج���اَرُة}  ��ا���ُس  ال��نَّ

يعينوا  اأن  الأه�����ل  ف��م�����س��وؤول��ي��ة 

اأنف�سهم واأبناءهم ويزرعوا 

لُيحققوا  الخير  قيم  فيهم 

ت������وازن ال���ح���ي���اة ال��دن��ي��ا 

وي��ح�����س��ل��وا ع��ل��ى اأم���ان 

القيم  وم���ن  الآخ�����رة. 

م��ث��اًل ب���ّر ال��وال��دي��ن، 

اإليهم.  والإح�����س��ان 

ذل���ك  ي���ك���ون  ول 

بل  بالقول،  فقط 

لالأبناء  بتعليمها 

وبالعمل. 

عن ر�سول اهلل P: »رحم اهلل من اأعان 

 :Qوعن ال�سادق .
(5)

ولده على بّره«

.
(6)

»بّر الرجل بولده بّره بوالديه«

الذين يملكون ح�سورًا ممّيزًا  العلماء:   - 2
ال��ت��اري��خ،  ع��ب��ر  الجمعي  ال���وج���دان  ف��ي 

الإ�سالم،  اإلينا  لما و�سل  والذين لولهم 

والموجودون في الم�ساجد وعلى المنابر 

ول���ه���م اإط���الل���ة ع��ل��ى م��ع��ظ��م ���س��رائ��ح 

المجتمع.

ال��م��دار���س على  ق��درة  اإّن  ال��م��دار���س:   -  3
هي  الأج��ي��ال،  اإل��ى  ونقلها  القيم  حفظ 

قدرة حا�سمة، وذلك من خالل المناهج 

النماذج  تقديم  خالل  ومن  ال�سحيحة 

وهيئات  واأ���س��ات��ذة  اإدارة  الإي��ج��اب��ي��ة: 

ال��ت��وا���س��ل  خ���الل  م��ن  وذل���ك  تعليمية، 

ومن  المختلفة،  الأج��ي��ال  مع  الإيجابي 

خالل تحقيق تكامل ممكن مع الأهل.

4 - و�صائل االإع�م: ولعّل اأكثر ما يوؤّثر في 
نقل القيم اأو منع انتقالها وزعزعتها في 

نفو�س الأجيال هو و�سائل الإعالم، وذلك 

عليه  وطغت  بها،  نف�سه  و�سم  ع�سر  في 

مو�سع  �سطوتها  �سارت  حتى  اأ�سلحتها، 

اإقرار واعتراف كّل فعاليات المجتمع.

التي  الأم��ة  فعاليات  من  الكثير  وهناك 

تقع عليها م�سوؤوليات في هذا الم�سمار، 

كلٌّ بح�سب تاأثيره وطاقته...
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ثقافّية  عنا�سر  هي  والقيم  والأع��راف  والتقاليد  العادات 

لتوؤدي  ما  مجتمع  في  ال�سائد  الجتماعي  التنظيم  عن  تعّبر 

وظائف معينة. واأحيانًا تدمج هذه العنا�سر في وحدة للقيام 

بعدد من الوظائف الجتماعية ول �سيما الرئي�سة منها فتبرز 

وال�سيا�سة،  والقت�ساد  والتربية  والدين  والأ�سرة  الزواج  في 

والعالقات الجتماعية. وتتعّدد العادات والتقاليد والأعراف 

عنا�سر  اإلى  نف�سها  على  وتنق�سم  القائمة  المجتمعات  بح�سب 

ثقافية فرعية يحمل كل منها خ�سائ�س مميزة.

د. غ�سان طه

ال��ع��ادات  لي�ست  اأخ����رى  ن��اح��ي��ة  م��ن 

ال��دوام  على  واح��دة  والأع��راف  والتقاليد 

واأخرى  مرحلة  بين  للتغيير  تتعر�س  حيث 

طبيعة  بح�سب  ب��ط��يء  ن��ح��ٍو  ع��ل��ى  واإْن 

ول  المجتمع  لها  يتعر�س  التي  التغيرات 

�سيما عبر النتقال من مجتمع ب�سيط اإلى 

لأن  اأو  الحداثة  لتاأثيرات  يتعر�س  مجتمع 

ل  بحيث  جامدة  ت�سبح  المنظومات  تلك 

التطّلع  عن  تعّبر  بوظائف  ت�سطلع  تعود 

نحو الأهداف المجتمعّية جّراء التحديات 

ال�ستجابة  ت�ستوجب  بحيث  ال��داخ��ل��ّي��ة 

لهذه التحديات اإحداث التغيير العفوي اأو 

المق�سود في بع�س الجوانب الثقافية.

*مفاهيم ودللت
ل بد من الوقوف على طبيعة ا�ستخدام 

واإنما  واح��دًة  لي�ست  باعتبارها  المفاهيم 

يحمل كل منها �سمات ممّيزة قّلما يجري 

ا�ستعمالها وفق تحديدات ثابتة، بل يجري 

الملف
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والخطاأ.  ال�سواب  يحّدد  الحال  هذه  في 

وتتميز التقاليد والأعراف بالبطء ال�سديد 

التي  ال�سعبية  العادات  بعك�س  التغيير  في 

اأ�سرع ولذلك يندر التفكير  تتغير بطريقة 

المجتمعات  في  خ�سو�سًا  مخالفتها  في 

الحديث حيث  المجتمع  بعك�س  التقليدّية، 

الحياة  تنظيم  على  ويغلب  القانون  يحّل 

دون  ولكن  النظام،  وحفظ  الجتماعية 

اأفول الأعراف بالمطلق.

3 - المعتقدات والقيم
يحتاج الإن�سان اإلى ت�سّورات اأ�سا�سية 

على  ي�ساعده  وال�سلوك  وللجماعة  للعالم 

الثقافة  بيئته، وتقوم  التكيُّف والتوافق مع 

بتقديم هذه الت�سورات با�سم المعتقدات 

خلق  كيفية  �سمنها  يندرج  التي  والقيم 

وتحديد  وال�سر،  الخير  وم�سدر  العالم 

وبيئته  وال���ك���ون  ب���اهلل  الإن�����س��ان  ع��الق��ة 

الرغبة  مو�سوع  القيم  وتمّثل  الخارجية. 

كل  لت�سمل  والتقدير  بال�سمّو  الإن�سانّية 

العادات، وإن كانت تّتصف 
بالثبات، لكنها غالبًا ما تكون 
سهلة التغري قياسًا للتقاليد 

واألعراف والقيم

الدمج بينها على اأنها واحدة في حين اأّن 

ثمة فروقات بينها يمكن اخت�سارها وفقًا 

لل�سياق الآتي:

1 - العادات
اأو  الإن�سانّية  الأف��ع��ال  من  جملة  هي 

التفاعل  تنّظم  التي  ال�سعبية  الطرائق 

اجتماعية  اأف��ع��اًل  باعتبارها  الإن�����س��ان��ي 

متكررة يمار�سها اأع�ساء المجتمع، وتنتقل 

من جيل اإلى جيل.

من  �ستى  ميادين  في  العادات  وتبرز 

طرق اإعداد الطعام اإلى اللبا�س والمظهر، 

وط���رق ال��م��ج��ام��الت، وت��ب��رز اأي�����س��ًا في 

الأ�سرة وعالقات الجوار وغيرها.

بالثبات  تّت�سف  كانت  واإن  والعادات، 

�سهلة  تكون  ما  غالبًا  لكنها  ما،  نحو  على 

التغيير قيا�سًا للتقاليد والأعراف والقيم، 

اأو  الفرد  يواجه  ل  التغيير  يعتورها  وحين 

باعترا�س  عنها  تخّلت  التي  المجموعة 

اج��ت��م��اع��ي ���س��دي��د ف��ت��ب��ق��ى ب��ع��ي��دة عن 

الم�ساءلة الجتماعية وعن رقابة المحيط 

الجتماعي.

2 - التقاليد والأعراف
تتحول  ولكنها  ذاتها  بحد  عادات  هي 

اإليها  ينظر  حين  واأع����راف  تقاليد  اإل���ى 

و�سالمًة  �سدقًا  اأكثر  اأنها  على  المجتمع 

من العادات ال�سعبية، وحين يعطي بع�سها 

حين  �سارمًا  عقابًا  ويفر�س  للفرد  وثوقًا 

وال��ع��رف  ت��ج��اوزه��ا.  اأو  عليها  الع��ت��داء 

47

م
 2

01
3 

ل
ّو

 اأ
ن

ي
ر

�ص
ت
/

 2
65

د 
د

ع
ل
ا



التي  والمبادئ  وال��ظ��روف  المو�سوعات 

اأ�سبحت ذات معنى خالل تجربة الإن�سان 

الطويلة. وفيما يت�سل بالمجتمع فثمة ِقيم 

هو  وما  مرغوب  هو  ما  اأ�سا�س  على  تقوم 

�سلبي،  اأو  اإيجابي  هو  وما  مرغوب،  غير 

ببع�سها  الثقافة  اأج���زاء  رب��ط  وظيفتها 

بع�سًا. فهناك قيم اأ�سرية، واأخرى دينية، 

وبيئية  واجتماعية  وم��دن��ي��ة  واأخ��الق��ي��ة، 

وهكذا... بحيث ي�سبح ن�سق القيم يحظى 

الإع��الء  حد  اإل��ى  ي�سل  اجتماعي  بقبول 

بما  التقّيد  ل��زوم  عن  ناهيك  والقدا�سة، 

العقاب  اإل���ى  ي��ت��ع��ّر���س  ل  ح��ت��ى  تفر�سه 

ال�سارم.

*�سنن التغيير
في  التحّول  ع��ن  البحث  معر�س  ف��ي 

وقبل  ن��ج��د،  وال��ق��ي��م  ال���ع���ادات  منظومة 

ال�سورة  وبالغة  الت�سالت  ع�سر  حلول 

المرئية وانفتاح العالم على بع�سه بع�سًا، 

اأن منظومة العادات والأعراف كانت قبل 

وكانت  للتغيير،  عر�سة  اأق��ّل  التاريخ  هذا 

ولأهمية  الثبات.  من  ن�سبي  بقدر  تّت�سف 

ال�سائدة،  والثقافة  ال��ع��ادات  تلك  ثبات 

من  الكريم  ال��ق��راآن  قّدمه  ما  اإل��ى  نفطن 

لالأنبياء  المريرة  للتجارب  رائ��ع  و�سف 

والر�سل R اإزاء تحدي ثبات الأعراف 

اأنها  ال�سائدة في جمودها وتخلفها بحجة 

عادات وتقاليد الآباء والأجداد.

من  ه��م  النا�س  الحالي  ع�سرنا  ف��ي 

ومواكبة  التجديد  بحجة  التغيير  يطلبون 

الثقافي  الغزو  والع�سرنة وجراء  الحداثة 

مع  الإ�سالمي.  عالمنا  له  يتعر�س  ال��ذي 

ذلك، ثمة ثقافة ل تزال تقف �سدًا منيعًا 

مرجعية  م��ن  انطالقًا  ال��غ��زو  ذل��ك  اأم���ام 

الدين اأو من مرجعّية التقليد.

*مرجعية الأخالق
ت��زال  ل  الإ���س��الم��ي��ة  مجتمعاتنا  ف��ي 

م�ستندة  الأخ���الق���ي���ة  ال��ق��ي��م  م��رج��ع��ي��ة 

بمعظمها اإلى الن�سو�س الدينية. فثمة قيم 

واحترام  الوالدين،  بطاعة  تتمثل  اأ�سرية 

على  والإنفاق  الكرم  وامتداح  ال�سن  كبير 

والج�سع  البخل  وذّم  والمعوزين  الفقراء 

والإ�سراف لأنها تنطلق من مرجعّية دينّية 

ذات قيمة عالية.

بع�س  ت�����زال  ل  اأخ�������رى،  ج��ه��ة  م���ن 

اإحدى  بو�سفها  تماَر�س  الجامدة  العادات 

ال��ث��اأر  ع���ادات  ومنها  الجتماعية  القيم 

اأو  الدين  منطلقات  مع  المتما�سية  غير 

المنطلقات الإن�سانية العامة وتحظى بنحو 

من الثبات انطالقًا من مرجعّية اجتماعية 

ولم  التغيير  ب��وج��ه  ال��وق��وف  ا�ستطاعت 

تتاأّثر بالدعوات الدينية لنبذها ولم تتاأثر 

بمحاكاة الع�سرنة.

*اللبا�س بو�سفه قيمة ح�سارية
في مقابل ثبات بع�س العادات والقيم، 
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نجد الكثير من التحولت التي تطال هذا 

التكنولوجيا  بثورة  التاأثر  ج��راء  الجانب 

ي�سعب  كثيرة  اأمثلة  وهناك  والت�سالت. 

اللبا�س كنموذج ل  نقدم  ولكننا  تعدادها، 

على �سبيل الح�سر.

الوطني.  بزّيها  تفخر  عادة  فال�سعوب 

وال��ّل��ب��ا���س ي��ع��ّد ق��ي��م��ًة ح�����س��ارّي��ًة تفخر 

اللبا�س  ن��ق��راأ  فحين  عليه.  بالمحافظة 

�سرورية  حياتية  قيمة  بو�سفه  ن��ق��راأه  ل 

لها  ثقافية  �سورة  بو�سفه  واإنما  وح�سب 

اأحيانًا  ترتبط  ال��ت��ي  ودللت��ه��ا  معانيها 

اجتماعية  اأو  مهنية  اأو  ع�سكرية  بوظيفة 

وهكذا،  هوية.  عن  اأو  انتماء  عن  تعبر  اأو 

بوظائف  يحظى  خَلت  لقرون  اللبا�س  كان 

العمائم  تكن  لم  العرب  فعند  اجتماعّية، 

ع��ل��ى روؤو������س ال���رج���ال ت��رت��ب��ط ب��اأح��وال 

الحماية  وظيفة  تتجاوز  واإن��م��ا  مناخية 

اأخرى  رمزية  معاٍن  اإل��ى  ال�سم�س  حر  من 

كنوع  اأي  وحجمها،  العمامة  بلون  ترتبط 

وي�سح  التوا�سلي.  الرمزي  الخطاب  من 

الأمر على ال�سعوب كافة في خ�سو�سياتها 

ثقافتها  وف��ي  الوطني  زّيها  في  الثقافية 

التي تعّبر عن عاداتها وتقاليدها وقيمها.

فقد  العولمة،  ع�سر  في  ال��ي��وم،  اأم��ا 

�سادت القيم العالمية على نحو كبير بدل 

اللبا�س  فغدا  الثقافية،  الخ�سو�سيات 

مفردات  من  والعديد  والطعام  والطبخ 

بفعل  معولمة،  تكون  تكاد  اليومية  الحياة 

ما  وبفعل  الت�����س��الت  وع��ال��م  ال��دع��اي��ة، 

وّفرته هذه الو�سائل من مرونة على تغيير 

وعيهم  في  الب�سر  طبائع  وتبديل  الوعي، 

وقيمهم.

*تو�سيات
ال�سلوك  ومعايير  القيم  عولمة  اإزاء 

علينا اأن نقف عند المالحظات التالية:

الجديد  الجيل  تطّلعات  اإلى  ال�سغاء   -  1
يمكّنه  بم�ستقبل  الأم��ل  اإليه  يعيد  بما 

ب��ال��ف��راغ،  ال�سعور  على  التغّلب  م��ن 

وال�سعور بخلّو المعنى.

الدينية  ال��ِق��ي��م  غ���رز  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل   -  2
والجتماعية المالئمة لمجتمعاتنا بما 

الواجبة  القيم  باأهمّية  ال�سعور  يعّزز 

والتمييز بينها وبين الِقيم الهجينة.

3 - اأن نفطن، عبر تعزيز البحث العلمي 
مخططات  اإل���ى  وال��ر���س��ي��ن،  ال��ج��اد 

لدى  المتخ�س�سة  الدرا�سات  مراكز 

التقدم  اإحراز  نعمل على  واأن  الغرب، 

لدينا  الجتماعي  ال��واق��ع  درا���س��ة  في 

خ�����س��و���س��ًا ف���ي م��رح��ل��ة الن��ع��ط��اف 

الح�سارية التي نعي�س في ظّلها.

ال تزال بعض العادات 
اجلامدة متاَرس بوصفها 
إحدى القيم االجتماعية 

ومنها عادات الثأر
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*ل�ست �سد الم�ساعدة ولكن..
ع��ام��ًا،   30( اأح��م��د  اأم  الحاجة  ت��ق��ول 

الخير  عمل  �سّد  ل�ست  اأن��ا  منزل(  مدبرة 

ولكن اأنا �سد تقديمه في هذا الزمن حيث 

تغّيرت المفاهيم والقيم وانت�سرت بدًل عنها 

�سريعة الغاب. فاليوم، الغاية تبرر الو�سيلة. 

لذلك، اأنا حري�سة على تقديم الخير، عن 

معرفة، لل�سخ�س المنا�سب فقط.

الحاج اأبو علي )50 عامًا، تاجر( يبّرر 

كان  اأي  م��ع  الخير  فعل  ع��دم  ف��ي  نظريته 

يعمل  ك��ان  ال��ذي  عامله  مع  تجربته  ب�سبب 

بفتحه  عليه  بالم�ساربة  ق��ام  ث��م  ع��ن��ده، 

وباأ�سعار  موؤ�س�سته  مقابل  تجارية  موؤ�س�سة 

منه.  الم�سلحة  اأ���س��رار  تعّلمه  بعد  زهيدة 

وكان فعله هذا مطابقًا للمثل القائل: »اأعلمه 

الرماية كل يوم فلّما ا�ستّد �ساعده رماني«.

اأما �سامر )25 عامًا، خريج جامعي( 

فيحمل لواء عدم تقديم الم�ساعدة للمارة 

قارعة  على  المنتظرين  للم�سافرين  اأو 

الطرقات مهما كانت حالتهم، �سواء كانوا 

مر�سى اأم اأ�سّحاء، بل وحتى موتى متذرعًا 

بما حدث له جراء وقوفه لأحد الم�سافرين 

كيف ُيقطع سبيل 

المعروف؟
حتقيق: فاطمة اجلوهري غندورة

اأثناء عودته اإلى منزله عند ال�ساعة الرابعة والن�سف ع�سرًا 

في  واأنها  م�ساعدة  اإلى  ما�ّسة  بحاجة  اأنها  اّدعت  فتاة  ا�ستوقفته 

عجلة من اأمرها والدتها مري�سة ويجب اأن تكون اإلى جانبها.

اإلى تقديم يد العون لها فطلب  وبالطبع مروءة ال�ساب دفعته 

الفتاة  �سعدت  وبالفعل،  منزلها.  اإل��ى  ليو�سلها  ترافقه  اأن  منها 

اأ�سارت  عندما  المفاجاأة  كانت  ثم  الطريق،  اإلى  تر�سده  وب��داأت 

اأنزلوه  ال�سبان الذين  اإليه بالتوقف، حيث حو�سر بمجموعة من 

من �سيارته وانهالوا عليه �ستمًا و�سربًا، و�سلبوا منه كل ممتلكاته 

ال�سخ�سية، ثم رمْوه عند قارعة طريق مهجور...

الملف
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)حيث  الطرقات  اإحدى  عند  المنتظرين 

اإن هذا الم�سافر كان يّدعي المر�س واأوماأ 

التوقف وبالطبع توقف �سامر  له ب�سرورة 

في  �سالحه  ي�سهر  بالمتمار�س  ليفاجاأ 

وجهه وي�سرق منه �سيارته(.

*«اإن خليت خربت«
طالب  ع���ام���ًا،   20( �سمير  وي��ع��ت��ب��ر 

��ة في  ج��ام��ع��ي( وح�����س��ب ت��ج��رب��ت��ه ال��غ�����سّ

يكون  اأن  يجب  المعروف  عمل  اأّن  الحياة 

خال�سًا لوجه اهلل تعالى واأن ل ننتظر ثناًء 

{َوَتَعاَوُنواْ  تعالى:  لقوله  ب�سر  من  جمياًل 

َعلَى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنواْ َعلَى االإِْثِم 

َواْلُعْدَواِن} )المائدة: 2(.

ومثله تقول زهراء )25 عامًا، معلمة(: 

الخير  ع��م��ل  ع��ل��ى  الت�سجيع  م��ن  ب��د  »ل 

ويذكرنا  بالنكران  قوبل  ولو  وتكراره حتى 

مع   P الم�سطفى  ر�سولنا  بق�سة  ذلك 

جاره اليهودي. كما اأنه ل بد اأن تكون نيتنا 

منذ البداية مر�ساَة اهلل واأن نقتنع باأن من 

نقدم له »البر« هو اإن�سان غير كامل يخطئ 

ويمكن اأن يبادر خيرنا بالنكران«.

عامًا،   18( �سناء  �سديقتها  وتتابع 

اأراد  اهلل  اأّن  »ل��و  فتقول:  ثانوية(  طالبة 

لنعمائه  �سكرنا  وع��دم  جحودنا  مقابلة 

على  نعمة  اأي  امتلكنا  كنا  لما  بالمنع 

الإطالق لأننا قوم نن�سى اأن ن�سكر خالقنا«.

بين عمل المعروف والت�سجيع عليه من 

جهة ومقابلة المعروف بالنكران والجحود 

من جهة اأخرى كان لنا حديث مع �سماحة 

ال�سيخ محمد الحمود المر�سد الديني في 

مدر�سة الإمام المهدي | - �ساهد.

*الِبّر دعوة ال�سماء
اأن  مبّينًا  الحديث  �سماحته  ا�ستهل 

»الِبر بك�سر الباء هو الإح�سان والتو�سع في 

فعل الخير«. وقد تبّنت ال�سريعة الإ�سالمية 

اإلى  الخالقة  الدعوة  ال�سماوية  وال�سرائع 

اإليهم  المعروف  واإ�سداء  للنا�س  الإح�سان 

يوؤ�ّس�س  لأن���ه  منهم  الملهوفين  واإغ��اث��ة 

للمحبة فيما بينهم.

قال تعالى في كتابه الكريم: {َوَتَعاَوُنوا 

لو أّن اهلل أراد مقابلة جحودنا 
باملنع ملا كنا امتلكنا أي 

نعمة على اإلطالق
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���ْق���َوى َواَل َت���َع���اَوُن���وا َع��لَ��ى  َع��لَ��ى اْل���ِب���رِّ َوال���تَّ

�َصِديُد   
َ َّ
الل اإِنَّ   

َ َّ
الل َواتَُّقوا  َواْلُعْدَواِن  ااْلإِْث��ِم 

اْلِعَقاِب} )المائدة: 2 - 3(.

اأنه   Q علّي  الإم��ام  عن  ورد  كما 

.
(1)

قال: »ِنعَم َعَمُل الَمرِء الَمعروُف« 

*ثلة من المجاهدين
وم�سداقه  للبّر  الواقعي  التطبيق  اأما 

فيذكره اأمير الموؤمنين علي Q بقوله: 

النف�س،  �سخاء  ال��ب��ر:  اأب���واب  م��ن  »ث��الث 

.
(2)

وطيب الكالم، وال�سبر على الأذى« 

وقال �سماحته مف�سرًا:

فنحن  ال��ن��ف�����س  ل�����س��خ��اء  بالن�سبة  اأم���ا 

المجاهدين  من  ثّلة  �سهدنا  قد  هلل  والحمد 

ودينها.  اأر�سها  ع��ن  دف��اع��ًا  نف�سها  ق��ّدم��ت 

قد  القيم  هذه  فاإن  ال�سديد،  لالأ�سف  ولكن، 

تتال�سى   وب���داأت  النا�س  بع�س  عند  �سعفت 

في يومنا هذا حيث انقلبت المقايي�س، وبتنا 

ن�ستغرب وقوعها لأننا نعي�س ع�سرًا قد طغت 

فيه المادة على الّروح والمنافع ال�سخ�سّية...

*واهلل يحب المح�سنين
البّر  لو قوبل  فيما  راأيه  �سوؤالنا عن  ولدى 

عندما  اأن��ه  �سماحته  بّين  الجميل،  بنكران 

يقّدم اأحد خدمة ما فاإنه بطبيعة الحال يقاَبل 

لأن  عمله،  �سميم  من  كان  ولو  حتى  بال�ّسكر 

كما  والتقدير  بال�سكر  البر  مقابلة  هو  الأ�سل 

اأ�سار الإمام زين العابدين Q بقوله: »اأما 

وتذكر  ت�سكره  ف��اأْن  عليك  المعروف  ذي  حق 

وتخل�س  الح�سنة،  المقالة  وتك�سبه  معروفه، 

له الدعاء فيما بينك وبين اهلل عّز وجل، فاإذا 

فعلت ذلك كنت قد �سكرته �سرًا وعالنية، ثّم 

.
(3)

اإْن قدرت على مكافاأته يومًا كافيته« 

بالنكران  المعروف  يقابل  عندما  اأم��ا 

لالنح�سار  المعروف  يكون  فحينئذ  والجحود 

اأقرب منه اإلى النت�سار، كما روي عن الإمام 

قاطعي  اهلل  »لعن  قال:  اأنه   Q ال�سادق 

اإليه  ي�سنع  ال��رج��ل  وه��و  ال��م��ع��روف،  �سبيل 

اأن  م��ن  �ساحبه  فيمنع  فيكفره،  المعروف 

.
(4)

ي�سنع ذلك اإلى غيره« 

ينبغي  الأذّي����ة،  ه��ذه  م��ن  بالرغم  ولكن 

لفاعل المعروف ال�ستمرار به كما قال الإمام 

علي Q: »ل يزهدّنك في المعروف من ل 

ي�سكره لك، فقد ي�سكرك عليه من ل ي�ستمتع 

ب�سيء منه، وقد تدرك من �سكر ال�ّساكر اأكثر 

.
(5)

مما اأ�ساع الكافر واهلل يحب المح�سنين« 

*كفران النعم
ال��روح��ي  ال��ت��اأث��ي��ر  �سماحته  اأو���س��ح  ث��م 

بها،  القائمين  على  والمعروف  البر  لأعمال 

الإلهي  للثواب  لي�س مجلبًا  الخير  »اإن  قائاًل: 

يمتّد  اأن  يمكن  الثواب  هذا  اإّن  بل  فح�سب، 

على  يبعث  فالخير  نهاية.  ل  ما  اإل��ى  ويّت�سع 

تنّور القلب و�سياء النف�س، والرتقاء بها اإلى 

عالم الملكوت... ويف�سي في النهاية اإلى خير 

الدنيا والآخرة.

ودوام  العاقبة،  ح�سن  يوجب  اأن��ه  كما 

وعلّو  ال��ث��روة،  وازدي���اد  واّط���راده���ا،  النعمة 

ال�ساأن... وهو بذلك زاد الّراحل اإلى القيامة، 

وم���ظ���اّن ن��ي��ل ال�����س��ف��اع��ة، وح��ف��ظ ال���ذرّي���ة، 

اخلري يوجب حسن العاقبة، 
ودوام النعمة واّطرادها، 
وازدياد الرثوة، وعلّو الشأن

الملف
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وتخفيف الح�ساب، ودخول الجّنة...

�سمات  م��ن  ه��و  ال��ّن��ع��م،  ك��ف��ران  بينما 

الّنفو�س اللئيمة الو�سيعة، ودلئل الجهل ِبِقيم 

الّنعم واأقدارها، والتي �سوف توؤثر في القلب 

وتزيد من ق�ساوته وغفلته عن الحق«.

اأع��م��ال  م��ن  ب��ع��دد  �سماحته  اأ���س��اد  وق��د 

المعروف المنت�سرة في مجتمعنا ذات القيمة 

بالفقراء  تعنى  التي  كالجمعيات  الكبيرة، 

التطوعّية  والأع��م��ال  والأي��ت��ام  والم�ساكين 

كالك�سافة والتعبئة...

عنا  الغائبة  ال��م��ع��روف  ب��اأع��م��ال  وذّك���ر 

كالتي تعنى ببناء الدور للعجائز، والم�سّنين، 

وال�ست�سارات  النف�سّية  لل�سحة  وم��راك��ز 

على  متمنيًا  والأ�سرّية،  والتعليمّية  التربوّية 

اأبناء مجتمعنا تعزيز وجودها وانت�سارها لأن 

ذلك يزيد من لحمة العباد الموؤمنين بع�سهم 

ببع�س واأي�سًا بينهم وبين خالقهم.

كلمة طيبة

اإ�سالح ذات  التركيز على  ينبغي  ختامًا، 

وهو  اإليهما  والإح�سان  الوالدين  وب��ّر  البين 

بل  ل  ال�سعادات...  واأ�سرف  القربات،  اأف�سل 

اإن المعروف لي�س مح�سورًا في الأمور المادية 

فقط، بل يتحقق في الأمور المعنوية كاإخراج 

وهدايتهم،  النور  اإل��ى  الظلمات  من  النا�س 

الطيبة،  والكلمة  منهم،  الملهوفين  واإغ��اث��ة 

النفو�س  على  ال�سرور  واإدخ���ال  والبت�سامة، 

الحزينة المثقلة بم�ساعب الحياة ومتاعبها..

عيون الِحكم والمواعظ، علي بن محمد الوا�سطي، �س495.) 1(

و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحر العاملي، ج12، �س125.) 2(

ميزان الحكمة، الري�سهري، ج2، �س1492.) 3(

من ل يح�سره الفقيه، ال�سيخ ال�سدوق، ج2، �س57.) 4(

نهج البالغة، حكمة 204.) 5(

الهوام�س

ال�صيخ محمد الحمود

53

م
 2

01
3 

ل
ّو

 اأ
ن

ي
ر

�ص
ت
/

 2
65

د 
د

ع
ل
ا



ب���ن���اء 
ال��ذك��اء 
األخالقي

فاطمة من�سور

ب�سكل  التفكير  على  اأبنائهم  م�ساعدة  اإلى 

خُلقي، بل على العمل بذلك اأي�سًا.

وما لم يمار�س الأطفال ال�سواب عماًل، 

معابًا.  الخُلقي  تطّورهم  يبقى  الحياة،  في 

ي�ستند  لل�سخ�سّية  ال�سحيح  فالمقيا�س 

فح�سب.  الأفكار  اإلى  ولي�س  الأعمال،  اإلى 

ل��ذل��ك ك��ان��ت ال��ح��اج��ة اإل���ى »ب��ن��اء ال��ذك��اء 

بوربا،   مي�سيل  للكاتبة  الأخالقي«  الذكاء  »بناء  كتاب  يطل 

وا�سحة  اأزمة  حّل  محاولة  على  الح�سني،  �سعد  الدكتور  وترجمة 

تذكر  حيث  الأم��ري��ك��ي،  المجتمع  في  الأط��ف��ال  تواجه  وملّحة 

الأكاديمية الأمريكية لطّب الأطفال اأنه لدى الوليات المتحدة 

ال�ست  الأم��م  بين  من  والنتحار،  ال�سباب  جرائم  معدلت  اأعلى 

والع�سرين الأغنى في العالم.

 *ممار�سة الخُلق الح�سن

للم�ساكل  حلول  اإيجاد  محاولت  ورغم 

الأزم��ة  اأن  اإل  وقائية  ب��اإج��راءات  والقيام 

اأن  اإلى  النظر  لفت  ما  وهذا  قائمة.  ظلت 

الم�سكالت  تالفي  في  ي�ساعد  هامًا  جانبًا 

لدى  الُخُلقي  الجانب  وهو:  عنه  ُيغفل  كان 

الطفل؛ فالآباء والأمهات ل يحتاجون فقط 

قراءة في كتاب
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الُخلقي« لدى الأطفال، وكما يقول ت�سارل�س 

ريد: ابذر فكرة تح�سد عماًل، ابذر عماًل 

تح�سد عادة، ابذر عادة تح�سد �سخ�سّية، 

ابذر �سخ�سّية تح�سد م�سيرًا.

*لماذا الذكاء الخُلقي؟
فهم  على  القابلية  هو  الخلقي  الذكاء 

ال�سواب من الخطاأ، انطالقًا من قناعات 

ال�سليمة.  بالطريقة  للت�سرف  اأخالقية 

ال�ّسمات  المده�سة،  القابلّية  هذه  وت�سم 

اإدراك  كالقدرة على  الجوهرية:  الحياتية 

الألم، وردع النف�س عن الت�سرف بق�ساوة، 

وتبادل الحترام، ودفع الظلم. وغالبًا ما 

اأّن هناك  اإلَّ  تحيط الأطفال بيئٌة م�سّممٌة 

الذكاء  في  �سلبًا  ي��وؤث��ران  عاملين  اأي�سًا 

الخُلقي لديهم:

المهمة  الجتماعية  العوامل  االأول: 

التي ترعى ال�سخ�سّية الخلقية، وهي تعمل 

ب�سكٍل بطيء ومفّكك.

وب�سكل  الأط���ف���ال،  خ�سوع  ال��ث��ان��ي: 

الخارجّية  الر�سائل  من  لوابل  م�ستمر، 

العامالن  وك��ال  القيم.  �سد  تعمل  ال��ت��ي 

ي�ساهمان، ب�سكل كبير، في الموت الخُلقي 

لديهم.  ال��ب��راءة  فقدان  واإل��ى  لالأطفال، 

الر�سائل  ف��ي  يتمّثل  الأق�����س��ى  وال��ت��ح��ّدي 

الم�سّممة المتوا�سلة التي تاأتي من م�سادر 

الأط��ف��ال  اإل���ى  ت�سل  اأن  يمكن  مختلفة، 

ب�سهولة جدًا. فالتلفزيون وال�سينما واألعاب 

الفيديو والمو�سيقى ال�سعبية والّدعاية هي 

لأنها  الخُلقية  التجاوزات  اأ�سواأ  بين  من 

والمادية  الح��ت��رام،  وع��دم  التهّكم،  تبّث 

العنف.  وتمجيد  الجن�سية،  والممار�سة 

المجال  في  ال�سّيئة  المواد  مقدار  اأّن  كما 

المواد  هذه  فكل  حقًا.  مذهل  الحا�سوبي 

تبث ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر ما ي�سّكل 

خطرًا حقيقيًا على الأطفال.

الخلقي  ال��ّذك��اء  ف���اإن  ال�سبب،  ل��ه��ذا 

داخليًا  اإح�سا�سًا  يطّور  اأن  للطفل  �سي�سمح 

ا�ستخدامه  يمكن  وال�����س��واب،  بالخطاأ 

للوقوف بوجه تلك التاأثيرات الخارجية.

اأن تبا�سر في بناء  اأنه بو�سع الأم  كما 

الأطفال  ي��زال  ل  حينما  الخُلقي  ال��ذك��اء 

الأم  م��ن  وال��م��ط��ل��وب  الم�سي.  يتعّلمون 

اأن  والأهم،  الأول  الأخالقي  المعلم  كونها 

تبداأ في ت�سذيب قدرة الطفل على الذكاء 

اكت�سابه  فر�س  كانت  كلما  مبكرًا  الخلقي 

لالأ�سا�س الذي يحتاجه لتطوير �سخ�سيته 

ومعتقداته  ت��ف��ك��ي��ره  ون��م��و  المتما�سكة 

واأعماله الأخالقّية اأف�سل.

ال�سبعة  الجوهرية  *الف�سائل 
للذكاء الخلقي

ف�سائل  م��ن  الخلقي  ال��ذك��اء  يتكون 

جوهرية �سبعة وهي:

التماثل  اأي  ال��ع��اط��ف��ي:  ال��ت��ق��م�����س   -   1
وال�سعور  ب��الآخ��ري��ن(  )الإح�����س��ا���س 

باهتمامات النا�س الآخرين.

الطريقة  معرفة  تتم  وب��ه  ال�صمير:   -  2
ال�سحيحة والنزيهة للعمل بموجبها.

بوسع األم أن تباشر يف بناء 
الذكاء اخلُلقي حينما ال يزال 

األطفال يتعّلمون املشي
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3 - الرقابة الذاتية: وهي تنظيم الأفكار 
والأعمال ب�سكل تتوقف معه اأية �سغوط 

بالطريقة  ويعمل  خارجية  اأو  داخلية 

التي يعرف وي�سعر اأنها �سواب.

الآخ��ري��ن  تقييم  ويعني  االح���ت���رام:   -  4
بمعاملتهم بطريقة ودية ومحترمة.

5 - العطف: وهو ك�سف واإظهار الهتمام 
حول �سعادة وم�ساعر الآخرين.

ك��رام��ة وحقوق  اح��ت��رام  ال��ت�����ص��ام��ح:   - 6
تختلف   الذين  وحتى  الأ�سخا�س  كل 

معتقداتهم وت�سرفاتهم عنا.

م�ساعدة   في  دوره��ا  ويتمحور  العدالة:   -  7
الطفل على مواجهة التحديات وال�سغوط 

خالل  حتمًا  �سيقابلها  التي  الأخالقية 

حياته. وتاأتي العدالة بعد تلك الف�سائل 

الذهنية  اخ��ت��ي��ار  ب��ه��ا  ف��ت��ك��ون  ال�����س��ّت��ة 

المتفتحة والعمل بطريقة عادلة.

ما  ه��ي  الأ���س��ا���س��ي��ة  الف�سائل  وه���ذه 

التي  الخلقية  ال�����س��ف��ات  ال��ط��ف��ل  يعطي 

تجعله يبقى على طريق ال�سواب وت�ساعده 

هذه  واإّن  اأخالقي.  ب�سكل  الت�سّرف  على 

خطة  تكّون  ال�سبعة  الجوهرية  الف�سائل 

الطفل.  لدى  الخلقي  الذكاء  لبناء  كاملة 

الطفل كي  ال�سمات هي ما يحتاجه  وهذه 

�سغوط  اأية  ويقاوم  �سواب،  هو  بما  يقوم 

المتما�سكة  ال�سخ�سّية  عادات  تتحّدى  قد 

والحياة الأخالقّية الجّيدة.

*بناء الذكاء الخلقي خطوة بخطوة
الخلقي(  ال��ذك��اء  ك��ت��اب )ب��ن��اء  ي��ق��دم 

الخلقية  القابلية  لتعزيز  تدريجيًا  دل��ي��اًل 

المبادئ  اأ�سا�س  على  والقائمة  الطفل  لدى 

ال�سبعة.  الجوهرية  للف�سائل  الأخ��الق��ي��ة 

الذكاء  اأ�سا�س  ف�سائل  ث��الث  ت�سكل  حيث 

العاطفي،  التقّم�س  وه��ي:  للطفل  الخلقي 

ال�سمير، والرقابة الذاتّية. في الواقع تعتبر 

كانت  فلو  الخلقي.  الجوهر  الف�سائل  هذه 

متطّورة  غير  الف�سائل  هذه  من  واحدة  اأّي 

الخُلقية  الناحية  من  عاجزًا  الطفل  ي�سبح 

تكون  وح��ي��ن  الم�سّممة.  ال��ت��اأث��ي��رات  اأم���ام 

جميعها �سعيفة ي�سبح الطفل قنبلة موقوتة.

ال��ن��م��ّو الخلقي  اأ���س��ا���س  ي��ق��وم  وح��ي��ن 

اإ�سافة  بالإمكان  فاإنه  متينة،  ركيزة  على 

الف�سيلتين التاليتين للّذكاء الُخلقي وهما: 

الّتقييم  اأّن��ه  على  يعرف  ال��ذي  الحترام، 

يعتبر  ال���ذي  وال��ع��ط��ف  للحياة،  العميق 

العالقات.  في  والعطف  بالنزاهة  الح�ّس 

الت�سامح  وهيا  الأخيرتان  الف�سليتان  اأما 

للتكامل،  ال��زاوي��ة  حجر  فهما  وال��ع��دال��ة 

هذه  ت�سبح  وهكذا  والمواطنة.  وال��ع��دل 

الف�سائل ال�ّسبعة المحيط الأخالقي للطفل 

وال�سلوك  الم�سوؤولة  الحياة  نحو  وتقوده 

ي�ستخدمها  التي  الو�سائل  اإنها  الأخالقي. 

يحقق  وحينما  الخلقي.  م�سيره  لر�سم 

تعتبر  ل  ال�سبعة  الف�سائل  ه��ذه  الطفل 

ثقافته الخلقية كاملة. فالنمو الخلقي هو 

ال بد من جعل حياتنا كأولياء 
أمور مثااًل حّيًا لهذه الفضائل 

السبعة كي يراها الطفل

قراءة في كتاب
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وعلى  حياته،  عبر  تم�سي  م�ستمرة  عملية 

من  الع�سرات  ي�سيف  الطريق  هذا  طول 

الف�سائل الأخرى اإلى خزينته الأخالقية.

*م�سمون الكتاب
ال��ك��ت��اب ف��ي ك��ل ف�سل ع���ددًا  ي��ق��دم 

القائمة  العملية  ال���س��ت��رات��ي��ج��ي��ات  م��ن 

الذكاء  لتعزيز  وذلك  البحث  اأ�سا�س  على 

الكتاب  ه��ذا  محتوى  اأّن  ورغ��م  الخلقي. 

م�سممة  الن�ساطات  اأن  اإل  ج��دًا  ج��ديٌّ 

يت�سمن  لذلك  ومريحة.  ممتعة  تكون  كي 

الكتاب اختبارًا ذاتيًا لتقييم قوة الف�سيلة 

لدى الطفل، واأي�سًا الطرق العملّية لتعزيز 

طفل  عن  واقعية  ق�سة  وي�سم  الف�سيلة. 

حولها  نقا�سّية  واأ�سئلة  ف�سيلة  عن  يك�سف 

اأخ���رى لتعزيز  اإل���ى م�����س��ادر  ب��الإ���س��اف��ة 

الف�سيلة، كمختارات اأدبية واأ�سرطة فيديو 

و�سبكات دولّية.

*ن�سائح يقدمها الكتاب
وقتًا  جديدة  عادة  اأية  تدري�س  ي�ستغرق 

الهدف  اإن  بالطبع  و�سبرًا.  والتزامًا  كبيرًا 

اتكاًل  اأق��ّل  الأطفال  ي�سبح  اأن  هو  الأف�سل 

على توجيهنا الخلقي وذلك من خالل دمج 

وجعلها  حياتهم  في  الخلقية  المبادئ  هذه 

هي  الأ�سا�سية  فالو�سية  ل���ذا،  مبادئهم. 

اإثر مرة،  التاأكيد على اأهمية الف�سائل مرة 

الت�سّرفات  هذه  الطفل  �سيمار�س  ثم  ومن 

الخلقية ب�سكل متكّرر. فالدرو�س المتوا�سلة 

والمتكررة والق�سيرة عن هذه الف�سائل هي 

دقيق.  ب�سكل  يحّققه  اأن  الطفل  يحتاج  ما 

وكذلك، ل بد من جعل حياتنا كاأولياء اأمور 

يراها  كي  ال�سبعة  الف�سائل  لهذه  حّيًا  مثاًل 

الطفل. فالقيام بذلك هو الطريقة الموؤّكدة 

لم�ساعدة الطفل على الإم�ساك بها.

ع����ددًا  ه���ن���اك  اأن  ال��ك��ات��ب��ة  ت��ع��ت��ب��ر 

تعّر�س  ال��ت��ي  المجتمعة  ال��ت��اأث��ي��رات  م��ن 

وه��ذه  لأط��ف��ال��ن��ا.  الخلقي  النمو  للخطر 

تبني  التي  ال�سبعة  الجوهرية  الف�سائل 

اأن  ويمكن  تعّلمها،  يمكن  الخلقي  الذكاء 

و�ستبقى حيوية  بدون زمن  ندر�سها. وهي 

البيت  الأبناء  يغادر  اأن  بعد  طويلة  لفترة 

ويبدوؤوا في بناء حياتهم وي�ستخدموا هذه 

الأ�سا�س  ولأن  اأطفالهم،  لتن�سئة  الف�سائل 

الخلقي الذي توّفره لأطفالنا الآن هو الذي 

لذا،  �سمعتهم،  مطلقة  ب�سورة  �سيحدد 

�ستكون المهمة الأكثر تحديًا والأهم لدينا 

اأن الأزمة الوا�سحة  اأمور. خا�سة  كاأولياء 

يبدو  والتي  مجتمعاتنا  في  نعاي�سها  التي 

اأن��ن��ا ق��د ا���س��ت��وردن��اه��ا م��ن ال��غ��رب ال��ذي  

القيم  وانهيار  والجريمة  التفّكك  يعي�س 

والت�سريعات  القوانين  اآلف  وج��ود  رغ��م 

والكتاب  الأف����راد.  لحماية  ت�سعى  ال��ت��ي 

ولعّلها  الف�سائل،  ت�سّكل  لإع��ادة  محاولة 

ب�سكل اأو باآخر تعود اإلى  ما يقّدمه الدين، 

هذا  اإل��ى  وّج��ه  ال��ذي  الإ�سالم  وخ�سو�سًا 
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م
 2

01
3 

ل
ّو

 اأ
ن

ي
ر

�ص
ت
/

 2
65

د 
د

ع
ل
ا



وال��ي��دي��ن  ال��وج��ه  ال��و���س��وء ه��و غ�سل 

ذلك  ورد  وقد  والرجلين،  الراأ�س  وم�سح 

{َيا  تعالى:  قوله  في  الكريم،  القراآن  في 

�ِة  ال�صَّ اإَِل��ى  ُقْمُتْم  اإَِذا  اآَمُنواْ  الَِّذيَن  َها  يُّ
اأَ

َلى اْلَمَراِفِق  ْيِدَيُكْم اإِ فاْغ�ِصُلواْ ُوُجوَهُكْم َواأَ

َل���ى  ���ُك���ْم َواأَْرُج����لَ����ُك����ْم اإِ َواْم�������َص���ُح���واْ ِب���ُروؤُو����صِ

اْلَكْعَبيِن} )المائدة: 6(.

والتعبير ب�: {اإَِلى اْلَمَراِفِق} ل يتنافى 

وما عليه الم�سلمون ال�سيعة؛ لأّن حرف الجّر 

غاية للمغ�سول ولي�س للغ�سل، والمغ�سول هو 

فقد  متعّددة،  اإط��الق��ات  لها  واليد  اليد، 

اإلى المنكب،  تطلق ويراد بها من الأ�سابع 

اأو اإلى المرفق، اأو اإلى الزند، فجاء حرف 

الذي يجب غ�سله  اليد  اأّن حّد  ليبّين  الجّر 

ولي�س  المرفق،  اإل��ى  الأ�سابع  روؤو����س  من 

كيفّية  بيان  {اإَِل����ى}  الجّر  بحرف  المراد 

الغ�سل بداية ونهاية.

*واجبات الو�سوء
ي��ج��ب ف���ي ال���و����س���وء غ�����س��ل ال��وج��ه 

واليدين، وم�سح الراأ�س والرجلين.

1 - غ�سل الوجه
منبت  بين  م��ا  ط��وًل  بالوجه  ال��م��راد   - اأ 

ال�����س��ع��ر ف��ي م��ق��ّدم ال���راأ����س وط��رف 

الذقن، وعر�سًا ما دارت عليه الإبهام 

والو�سطى من متنا�سب الأع�ساء.

�سيء  زي���ادة  م��ع  ال��وج��ه  غ�سل  يجب   - ب 

من  المذكور  الحّد  عن  زائ���دًا  ي�سير 

جميع الجهاِت.

ج - يجب اأن يكون الغ�سل من الأعلى اإلى 

والنك�س  النك�س،  يجوز  ول  الأ�سفل، 

هو الغ�سل من الأ�سفل اإلى الأعلى، ول 

ي�سّر ب�سّحة الو�سوء اأن يغ�سل الوجه 

أح��ك��ام 
ال��وض��وء
ال�سيخ علي حجازي

فقه الولي
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يجب أن يكون الغسل من 
األعلى إىل األسفل، وال 

يجوز النكس

اإلى  ن��زوًل  َعْر�سّي  ب�سكل  الأعلى  من 

الأ�سفل.

الموجودة  اللحية  ظاهر  غ�سل  يكفي   - د 

اإي�سال  يجب  ول  ال��وج��ه،  ح��ّد  �سمن 

اإلى ما تحتها من الب�سرة. واأّما  الماء 

ُيرى  بحيث  المتفّرق  الخفيف  ال�سعر 

الب�سرة فيجب غ�سله مع  ما تحته من 

الب�سرة تحته.

وباطن  العين  باطن  غ�سل  يجب  ل   - ه� 

ما  فيجب غ�سل  ال�سفتان  واأّما  الأنف، 

ظهر منهما بعد الإطباق.

و - يجب غ�سل الوجه مّرة واحدة، ويجوز 

من  الأزي���د  واأّم���ا  ثانية،  م��ّرة  الغ�سل 

ولو  م�سروع،  غير  ح��رام  فهو  مّرتين 

�سحيح،  فالو�سوء  مّرات  ثالث  غ�سله 

�سّحة  م��ع  ي��اأث��م،  التعّمد  م��ع  ول��ك��ّن��ه 

الو�سوء.

ز - ل يجب غ�سل الوجه باليد، ويجوز باأّي 

و�سيلة، نعم الأف�سل اأن يكون باليد.

2 - غ�سل اليدين
اأ - يجب بعد النتهاء 

الوجه  غ�سل  من 

غ�����س��ل ال��ي��دي��ن، 

ال��ي�����س��رى ب��ع��ده��ا، ال����ي����م����ن����ى ث����ّم 

بروؤو�س  وانتهاًء  المرفقين  من  ابتداًء 

الأ�سابع، مع وجوب غ�سل �سيء ي�سير 

زي���ادة ع��ن ال��ح��ّد ال��واج��ب، م��ن فوق 

المرفق من باب المقدمة العلمية. ول 

اإلى  الأ�سفل  من  )اأي:  النك�س  يجوز 

الو�سوء.  يبطل  النك�س  ومع  الأعلى(، 

ول يجب غ�سل اليدين باليدين.

ال�ساعد  بين  المو�سل  ه��و  المرفق   - ب 

والع�سد.

ج - يجب غ�سل اليدين مّرة واحدة، ويجوز 

فغير  الثالثة  الغ�سلة  واأّم��ا  ثانية،  مرة 

م�سروعة.

59

م
 2

01
3 

ل
ّو

 اأ
ن

ي
ر

�ص
ت
/

 2
65

د 
د

ع
ل
ا



يجوز مسح القدمني 
معًا، ولكن ال يجوز تقدمي 

اليسرى على اليمنى على 
األحوط وجوبًا

3 - غ�سل اليمنى ثالث مّرات
م��ّرات  ث��الث  اليمنى  اليد  غ�سل  اإذا 

ففيها �سورتان:

الي�سرى  يريد غ�سل  اإذا كان  االأول��ى: 

�سحيحًا،  و���س��ووؤه  فيكون  اليمنى  باليد 

ولكّنه ياأثم لو كان عالمًا بالحرمة وعامدًا.

غ�سل  ي��ري��د  ي��ك��ن  ل��م  اإذا  ال��ث��ان��ي��ة: 

غ�سل  يريد  ك��ان  )ب��اأن  باليمنى  الي�سرى 

الي�سرى بو�سيلة اأخرى، كما لو كان ي�سعها 

تحت الميزاب مبا�سرة دون اإمرار اليمنى 

ي�سّح  فال  باطاًل.  و�سووؤه  فيكون  عليها( 

الو�سوء لو م�سح راأ�سه ببّلة الغ�سلة الثالثة.

4 - غ�سل الي�سرى ثالث مّرات
باليد  رجله  يم�سح  اأن  يريد  ك��ان  اإذا 

العلم  مع  وياأثم  و�سووؤه،  فيبطل  الي�سرى 

والعمد.

5 - �سبك الكّفين
كّفيه  �سبك  ثّم  ويديه  وجهه  غ�سل  لو 

اإح��داه��م��ا ب���الأخ���رى، ث���ّم م�����س��ح راأ���س��ه 

وقدميه، اأو �سبك كّفيه بعد م�سح الراأ�س ثّم 

الو�سوء،  ب�سّحة  ي�سّر  فال  قدميه،  م�سح 

فيكون الو�سوء �سحيحًا.

6 - م�سح الراأ�س
اأ - بعد غ�سل اليدين يجب م�سح �سيء من 

الم�سح  م�سّمى  ويكفي  الراأ�س،  مقّدم 

باإ�سبع  الم�سح  فيكفي  وعر�سًا،  طوًل 

واحد، والأف�سل بثالثة اأ�سابع.

ب - ل يجب الم�سح على الب�سرة، بل يجوز 

على  النابت  الراأ�س  �سعر  على  الم�سح 

المقّدم. نعم لو نبت ال�سعر على مقّدم 

عن  خ��رج  بحيث  ط��ال  ولكّنه  ال��راأ���س 

ال�سعر  و�سل  لو  )كما  المقّدم  ح��دود 

الم�سح  يجوز  فال  مثاًل(  الجبهة  اإل��ى 

على ما خرج عن حّد المقّدم.

ال���راأ����س،  م�سح  ف��ي  ال��ن��ك�����س  ي��ج��وز   - ج 

والأحوط ا�ستحبابًا تركه.

الم�سح على  يكون  اأن  الأح��وط وجوبًا  د - 

بظاهر  ويجوز  اليمنى،  باليد  الراأ�س 

ب��ال��ذراع  يجوز  كما  وباطنها،  ال��ك��ّف 

ظ���اه���رًا وب��اط��ن��ًا. والأح����وط 

الم�سح  ي��ك��ون  اأن  ا�ستحبابًا 

بباطن الكّف اليمنى.

7 - م�سح القدمين
م�سح  يجب  الراأ�س  م�سح  بعد   - اأ 

جهة  وم��ن  القدمين،  ظ��اه��ر 

فقه الولي
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�سواء اأكانت اليمنى اأم الي�سرى، ويجوز 

وب��ظ��اه��ره��ا،  ال��ك��ّف  ب��ب��اط��ن  الم�سح 

والأح��وط  وبظاهره.  ال��ذراع  وبباطن 

بباطن  اليمنى  القدم  م�سح  ا�ستحبابًا 

الي�سرى  القدم  وم�سح  اليمنى،  الكّف 

بباطن الكّف الي�سرى.

ال��راأ���س  ع��ل��ى  الم�سح  اأح��ك��ام   -  8
والرجلين

على  ال��ي��د  اإم����رار  الم�سح  ف��ي  يجب   - اأ 

الراأ�س  ح��ّرك  فلو  والرجلين،  الراأ�س 

ي�سّح  ل  اليد  اإيقاف  مع  الرجلين  اأو 

الو�سوء. نعم ل ت�سّر الحركة الي�سيرة 

في الراأ�س والرجلين.

بقي  ب��م��ا  ال��م�����س��ح  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب   - ب 

م��ن ن���داوة ال��و���س��وء. وي��ج��ب جفاف 

المم�سوح.

ج - ل يجوز الم�سح على القناع اأو الجورب 

وما �سابه ذلك من الحائل، نعم يجوز 

الم�سح على القناع والجورب ونحوهما 

في حال ال�سرورة، من تقّية اأو برد، اأو 

رفع  من  ب�سببه  يخاف  مّما  ذلك  نحو 

الحائل.

*بع�س �سروط الو�سوء
يكون  اأن  الو�سوء(  )ل�سّحة  ي�سترط 

وم��ط��ل��ق��ًا غ��ي��ر م�ساف،  ال��م��اء ط���اه���رًا، 

ورفع  الو�سوء،  اأع�ساء  وطهارة  ومباحًا، 

الحاجب مع الإمكان، واأن ل يكون الو�سوء 

ة، واإباحة الإناء. باإناء من ذهب اأو ف�سّ

ال��ط��ول ي��ج��ب ال��م�����س��ح م��ن اأط����راف 

الرجل  )بين  المف�سل  اإل��ى  الأ�سابع 

وال�ساق(. ومن جهة العر�س يكفي ما 

، ولو باإ�سبع واحد. ي�سّمى م�سحًا عرفًاًََ

ب - الأح���وط وج��وب��ًا الب��ت��داء ف��ي م�سح 

القدمين اأن يكون من روؤو�س الأ�سابع 

بالمف�سل،  اإ�سبع( والنتهاء  اأّي  )من 

النك�س  الأحوط وجوبًا  فال يجوز على 

من  ي��ك��ون  )ب���اأن  القدمين  م�سح  ف��ي 

المف�سل اإلى الأ�سابع(.

ل  ولكن  معًا،  القدمين  م�سح  يجوز   - ج 

يجوز تقديم الي�سرى على اليمنى على 

الأحوط وجوبًا.

د - يجوز م�سح كّل قدم بما �ساء من يديه، 

واح��دة،  بيد  القدمين  م�سح  فيجوز 
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*عولمة اإعالمّية
والخبر  المعلومة  كانت  م�سى  فيما 

بطيئي التحّرك اإلى اأن اأتى التلفاز والإذاعة 

كتطّورين رائدين في تاريخ الب�سر. واأ�سبح 

ُطبعت  عندما  اأهمية  اأك��ث��ر  التطّور  ه��ذا 

اإع���الم  ب�سبغة  ال��ح��دي��ث  ال��ع�����س��ر  روح 

الف�سائيات »ك�سلعة رائجة« لدى الجمهور، 

والمتابع  انت�سارًا،  اأو�سع  المعلومة  فباتت 

اأحداث منطقته، بل ما  اأكثر اطالعًا على 

وراء الحدود والبحار.

�سهدت  الإعالمية«  »العولمة  هذه  لكن 

من  الأخ��ي��ر  العقد  ف��ي  العظمى«  »ال��ث��ورة 

ال���ق���رن ال��ع�����س��ري��ن، م���ع غ���زو »ال�����س��ب��ك��ة 

العنكبوتّية«، فاإذ بكل العالم بين يدينا متى 

وكيف ن�ساء.

هنا، كان مكمن الدقة والخطورة: كمٌّ 

هائل من المعلومات »الموّجهة« والم�سّوبة 

بنا  يفتر�س  وم�ساعر  وعقل،  راأ���س،  نحو 

�سواء  طالحها«  من  »�سالحها  نعرف  اأن 

الإنترنت  مواقع  اأم  الف�سائيات  عبر  اأتت 

وب��الأخ�����س،  الإل��ك��ت��رون��ي،  ال��ت��وا���س��ل  اأم 

ِلما  المذكورين  الأخيرين  النوعين  عبر 

لدورهما من مكان مت�سارع النمو في هذه 

الآونة، في اإطار الإعالم.

الراأي  ي�ستهدف  الذي  الإع��الم،  فهذا 

فكرية  ر���س��ال��ة  »يحمل  ب��ه،  ل��ي��وؤث��ر  ال��ع��ام 

تخاطب  متعددة  واأه��داف  م�سامين  ذات 

متنوعة«  ات�����س��ال  و���س��ائ��ل  عبر  الإن�����س��ان 

والإعالم  العام  »ال��راأي  كتاب  يعّرفها  كما 

يقول -  تتكامل - كما  ، وهي 
(1)

والدعاية« 

عندما كان العالم على اأعتاب الولوج في حقبة »العولمة« 

و�سك  على  ك��ان  الما�سي،  القرن  من  عقدين  اآخ��ر  بداية  في 

دخول مرحلة تاريخية من المتغّيرات الكبرى.. اإّنها متغّيرات 

حركة المعلومات والت�سالت.

التضليل
اإلعالمي:
»اكذب... اكذب«
)*(

اأحمد �سعيتو
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من خالل 3 عنا�سر:

تطلق  ال��ت��ي  ال��ج��ه��ة  اأي  ���ل:  ال���م���ر����صِ  -  1

الر�سالة الإعالمّية.

تقوم  التي  الأداة  اأي  النقل:  و�صيلة   -  2

بنقل الماّدة الإعالمّية.

يتلّقى  ال��ذي  ال��ط��رف  اأي  المتلقي:   -  3

الر�سالة الإعالمّية.

*مفيد ولكن...
اإذا كان الإعالم - اأو و�سائل الّت�سال 

ومهمًا  فاعاًل  دورًا  يلعب   - الجماهيري 

عبر  وجماعات،  اأف���رادًا  الب�سر  حياة  في 

باأدوار عدة  العنا�سر الآنفة الذكر، ويقوم 

تثقيف،  اأو  معلومات  اإغناء  اأو  ت�سلية  منها 

عند  تبداأ  قد  �سلبّية  اأدوار  بالمقابل  فله 

اإف�ساد ثقافات ول تنتهي عند حرف الراأي 

العام وجعله يرى »الدنيا« بمنظار اأ�سخا�س 

توجيه  وفق  معينين،  موؤ�س�سات  واأ�سحاب 

مخّطط له يكّلف اأمواًل طائلة.

التدقيق  المتلّقي  على  وجب  هنا،  من 

الم�ساِدر  كثرة  كانت  اإذا  لأّن��ه  الكثيف، 

اأحيانًا  نقمة  فهي  اأحيانًا،  نعمة  الإعالمّية 

والخبر  المعلومة  م�سدر  فتعدد  اأخ���رى. 

لتفنيد  والتحليل  للمقارنة  م��ج��اًل  يتيح 

التعّدد  هذا  لكن  الخاطئ.  من  ال�سحيح 

قد ُيغرق غير المثقفين في بحر من الّتيه 

من  قليل  غ��ي��ر  ع���دد  اج��ت��م��ع  اإذا  خ��ا���س��ة 

والت�سويرية  الإخبارية  والمواقع  القنوات 

على بّث مواد مكّثفة ت�سب في توجيه موّحد 

مدفوع بال�سطوة المادّية والإعالمية.

*بين الأم�س واليوم
�سكل  على  قائمًا  ت�سلياًل  �سهدنا  لقد 

اأك���ذوب���ات ك��ب��رى خ��دم��ت ت��وِط��ئ��ة لقدم 

ا���س��ت��ع��م��ارّي��ة ك��م��ا ف��ع��ل الأم��ي��رك��ي��ون في 

العراق، متحّججين بكذبة امتالك العراق 

اأفغان�ستان،  وف��ي  �سامل.  دم��ار  لأ�سلحة 

الحرب  بحّجة  البلد  الأم��ي��رك��ي��ون  دخ��ل 

ال�ستخبارات  فبذلت  خطير،  اإرهاب  على 

الموّجهة  الإع����الم  وو���س��ائ��ل  الأم��ي��رك��ّي��ة 

الم�سلمين  �سورة  لتزييف  كبيرة  ج��ه��ودًا 

وت�����س��وي��ره��م »ك��وح�����س« م��ن اأج���ل تبرير 

المنطقة  ف��ي  المتحدة  ال��ولي��ات  ح��روب 

العربّية والإ�سالمية �سّد هذا الوح�س الذي 

ل بد من اقتالع اأنيابه.

وف���ي ال��ق��رن ال��م��ا���س��ي، ���س��ِه��دن��ا على 

دولة  اأ�سا�سه  على  قامت  تاريخي  ت�سليل 

له  الترويج  وجرى  بة،  المغت�سِ »اإ�سرائيل« 

الفرن�سي  الكاتب  لها  ف�سّ عديدة  بو�سائل 

روج���ي���ه غ�����ارودي ف���ي ك��ت��اب الأ���س��اط��ي��ر 

�سة لل�سيا�سة ال�سهيونّية وك�سف كيف  الموؤ�سِّ

لتبرير  العقول  احتالل  ال�سهيونية  حاولت 

ي�سير  هذا  فل�سطين.  في  مزعومة  اأحقّية 

اإلى اأّن تركيبة الّت�سليل لي�ست وليدة الآونة 

الأخيرة، بل كانت مركبة من اأجل اأهداف 

كبرى ل تزال منطقتنا تعي�س اآثارها.
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ي��ق��ول م��ارك 

المواطن  �ستيفنان 

ق�سة  روى  ال��ذي  الفرن�سي، 

اعتناقه الإ�سالم، اإنه منذ لحظة اإ�سهاره 

لإ�سالمه انهالت عليه الأ�سئلة الم�ستف�سرة 

في  اإل��ي،  يخيل  »�سار  حتى  والم�ستغربة 

بع�س الأحيان، اأني ارتكبت جريمة اأو اأني 

 - المواطن  يتهم  مري�س«.  ب�ساطة  بكل 

بتقديم  الفرن�سي  الإعالم  اأ�سابع  الكاتب 

تكثيف  عبر  ال�سالم  عن  ت�سليلية  �سورة 

ال��م��ق��الت ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع��ن الإره����اب 

�سرائح  على  ال�سفة  تعميم هذه  ومحاولة 

وا�سعة من الم�سلمين.

م��ع��رك��ة  واأه��������داف  *و�سائط 
الت�سليل

ال�سوؤون  في  الفرن�سي  الباحث  يقول 

ال�ستراتيجية فرن�سوا جيريه: اإن الت�سليل 

تم�س  وال��ن��ف��اق  وال���م���راوغ���ة  الإع���الم���ي 

والروؤ�ساء  والدولية،  العالقات الجتماعية 

�سلطتهم عبر قدرتهم  تعزيز  يعملون على 

لر�سيدهم  الجيدة  المعلومات  �سم  على 

وا���س��ت��خ��دام ال��ت�����س��ل��ي��ل الإع���الم���ي �سد 

التي  الت�سليل  اأه���داف  وم��ن  خ�سومهم. 

يمكن اأن نوردها اأي�سًا:

من  الأذه���ان  في  معّينة  �سور  تركيز   -  1
اأجل الترويج لآراء و�سيا�سات محددة.

واإح��الل  معّينة  حقائق  على  التعمية   -  2
اإخ��ف��اء  اأج���ل  م��ن  مكانها  الأك���اذي���ب 

الواقع على الجمهور خوفًا من التاأثير 

الذي يعاِك�س م�سالح معينة.

وخلط  العام  ال���راأي  اأذه���ان  ت�سوي�س   -  3
بالباطل،  الحق  لكي يختلط  المفاهيم 

وي�سعب الف�سل بينهما.

*و�سائط كاذبة
و�سائط عديدة تخدم هدف الت�سليل. 

ب�سكل  ال��ح��دي��ث  يمكن  الآون����ة  ه��ذه  وف��ي 

خا�س عما يلي:

والأخ���ب���ار غير  الأك���اذي���ب  اإط����الق   -  1
معينة  ق��ن��وات  ق��ب��ل  م��ن  ال�سحيحة 

وا�ستطالعات  حقيقية  غير  �سور  وبث 

نتيجتها مفبركة.

لمقالت  وك��ّت��اب  �سحافيين  اع��ت��م��اد   -  2
جّوًا  منها  يجعل  واحد  اإطار  في  موجهة 

عامًا موؤثرًا، مثل القيام بحملة افتراءات 

موّحدة �سّد حزب اأو �سخ�س اأو فئة.

مجتمع
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3 - ِتكرار نمط محّدد من الأفكار والآراء 
هذه  وتثبيت  الأدم��غ��ة  غ�سل  اأج��ل  من 

الأفكار في الأذهان على اأنها الحقيقة.

4 - ت�سخيم الّدعاء بخطر الجهة المقابلة 
على المجتمع واأمنه من اأجل التخويف 

لكي ينفر المجتمع منه.

5 - و�سائط الإنترنت �سار لها دور اأ�سا�سي، 
فقد ن�سطت كثيرًا في ال�سنوات القليلة 

ال��م��ا���س��ي��ة وخ��ا���س��ة ف���ي ال��م��و���س��وع 

ع�سرات  ب��ّث  ي��ج��ري  حيث  ال�����س��وري، 

ال�����س��ور  اأو  ال��ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  اآلف 

لالإيحاء  الملّفقة  الأخبار  اأو  الكاذبة 

باأن الطرف المعادي يرتكب فظاعات 

ميدانّية  انت�سارات  بوجود  الإيحاء  اأو 

محققة، في وقت اأ�سبح العتماد على 

مقاطع الفيديو وال�سور اأو�سع انت�سارًا 

فكُبر دوره ب�سكل لفت وخطير.

*هدف مزدوج
ي�سير الباحث الدكتور طالل عتري�سي 

في  الجتماعية(  ال��ع��ل��وم  ف��ي  )مخت�س 

حديث خا�س معه اإلى اأن معركة الت�سليل 

من  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  ت��ق��وم  المنطقة  ف��ي 

م�ساهد  بّث  يجري  الفبركات حيث  خالل 

تحري�س  اأج��ل  من  حقيقية  غير  بعناوين 

نظر  وجهة  لتبني  دفعه  اأو  ال��ع��ام  ال���راأي 

الت�سليل  اإن  عتري�سي:  د.  ويقول  محددة. 

�سبيل  على  ال�سوري،  المو�سوع  في  الأبرز 

المثال، اأموٌر منها:

1 - ال�ست�سهاد باأقوال �سهود عيان مزعومين، 

تبّين اأنهم كانوا 

غير  اآخ��ر  مكان  في 

الميدان الحقيقي لالأحداث.

اأماكن  في  وجرحى  لقتلى  �سور  نقل   -  2
والّدعاء  غزة،  قتلى  مثل  اأخرى  ودول 

اأنها مجازر في �سوريا.

نالحظ  الإع��الم  قنوات  في  اأننا  كما   -  3
عبر  المذهبّية  الق�سّية  على  التركيز 

ا���س��ت��ق��ب��ال ���س��ي��وف ف��ي ع���دة ق��ن��وات 

�سنّية  هي  الم�سكلة  اأّن  على  للتركيز 

�سيعّية، وهذا يتبّدى ب�سكل متزايد في 

الآونة الأخيرة.

هناك هدف اآخر لالأ�ساليل - بح�سب 

الجانب  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ي��ر  وه���و   - عتري�سي 

محاولة  خالل  من  ذلك  ويجري  المقابل. 

اإ�سعاف ثقته بنف�سه واإ�سعاف وجهة نظره، 

كذلك من خالل العمل على اإ�سغال الجانب 

المو�سوع  ع��ن  مختلف  بمو�سوع  الآخ���ر 

والحدث الأ�سا�سي، حيث ين�سغل بت�سحيح 

ويبذل  ون�سرها  الم�سلل  بثها  التي  الأفكار 

الجهود من اأجل الرد على الت�سليل اأو في 

ادع��اءات  تدح�س  التي  الوثائق  تح�سير 

بمواجهة  اأو  وال��م��ج��ازر  بالقتل  متعلقة 

لمنع تحقيقها. ل  المذهبية  الفتنة  م�ساألة 

القيام  من  الت�سليل،  حركات  مقابل  ب��ّد، 

لتقديم  الإعالمية  الآلة  يفّعل  جبار  بجهد 

ال�سورة الحقيقية اإلى اأكبر قدر ممكن من 

الجماهير، وبقالب جاذب ي�ساعد في ك�سر 

ع�سا الت�سليل.

(*) رئي�س تحرير موقع تلفزيون المنار اللكتروني باللغة العربية.) 1(

الراأي العام والإعالم والدعاية، د. هاني الر�سا؛ ود. رامز عماد، الموؤ�س�سة الجامعية للدرا�سات والن�سر والتوزيع، 1998م.) 2(

الهوام�س
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البلوغ والر�سد، ومغادرة الطفولة.  اإلى  الفرد  انتقال  المراهقة هي مرحلة 

ونف�سّية  ج�سدّية،  انفعالّية،  بتطّورات  تتميز  مظاهر  النمو  هذا  مع  وتترافق 

وعالجها،  لتف�سيرها  الهتمام  والجتماع  النف�س  علماء  اأوله��ا  واجتماعّية، 

والغالبية منهم اعتبرها م�سكلة تتعلق بمزاجّية المراهق، ب�سبب عدم ان�سجامه 

مرحلة  بداية  هي  ال�سن  هذه  اأّن  اآخ��رون  واعتبر  المتغّيرات.  لهذه  واإدراك��ه 

الخميني  الإم��ام  قال  فقد  والم�سوؤولّية،  والج�سدي  الفكري  والإنتاج  العطاء 

} في خطابه لل�سباب: »اأنتم الآن بما اأنه لديكم هذه النعمة، نعمة ال�سباب، 

فاعرفوا قَدرها ول تهدروها«. وقد اعتبر د�ستور الجمهورية الإ�سالمية اأن �سّن 

الخام�س ع�سرة هو �سنُّ الم�سوؤولية والّن�سج ف�سمح لمن بلغ هذه ال�سن بالم�ساركة 

في الحياة ال�سيا�سّية في اإيران )حق النتخاب على �سبيل المثال(.

لسنا مراهقين
حتقيق: فاتن اإبراهيم �سكر

في التعاطي مع اأبنائهم، وهذه الخال�سة:

»علي )�سبعة ع�سر عامًا(« اأهلي دائمًا 

بالت�سرف  ل��ي  ي�سمحون  ول  يعتر�سون 

بحرية، فمنذ اأن تركت المدر�سة وهم دائمًا 

يلقون علي اللوم والوعظ. فهل الحياة فقط 

الواثق  وبعبارة  واأ���س��اف  و�سهادات؟  علم 

مما  اأكثر  المتعّلم  يقب�س  »وهل  نف�سه:  من 

اأح�سل عليه في عملي«؟

تظهر  ُت��ع��رف«  »خ��ال��ف  �سعار  وت��ح��ت 

ل  التي  الت�سرفات  بع�س  المراهقين  من 

»وائ��ل«،  مع  مقابلة  ففي  الأه���ل،  يحتملها 

غريبة  ت�سريحة  دائمًا  �سعره  ي�سّرح  الذي 

بهذا  كثيرًا  »اأرت���اح  ب��ج��راأة:  ق��ال  وملفتة، 

ينظر  فالكل  مميز  اأّن��ن��ي  واأ���س��ع��ر  ال�سكل 

*نحن �سباب ول�سنا مراهقين
تفّهم  ع��دم  من  ال�سباب  معظم  ي�سكو 

ب�سوء  لهم  واتهامهم  لحاجاتهم  الأه���ل 

جديرين  اأنف�سهم  يعتبرون  فهم  الطبع، 

بتحمل اأعباء الحياة. وقد تحّدثنا مع عدد 

منهم ووقفنا على اأ�ساليب الأهل وحيرتهم 
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تفعل  ماذا  دائمًا:  ي�ساألونني  ورفاقي  اإل��ّي، 

ل�سعرك حتى يكون هكذا«؟

اأيها  والتربية،  القدوة  بين  *ما 
الأهل ما هو دوركم؟

خم�سة  ع��م��ره��ا  ل��ف��ت��اة  اأم  »���س��ون��ي��ا« 

مع  تجربتها  ع��ن  ت��ح��ّدث��ن��ا  ع��ام��ًا،  ع�سر 

جدًا  متعب  الجيل  »ه��ذا  بقولها:  ابنتها، 

دائمًا  اأح��اول  معه.  التفاهم  ال�سعب  ومن 

الدينّية  ال�سوابط  على  اأولدي  اأرّب���ي  اأن 

والأخالقّية لكّن البيئة المحيطة تحول دون 

ذلك«. وتوا�سل كالمها متنهدًة: »تريد ريم 

اأن اأوافق على رحلة مدر�سية مختلطة، وفي 

اأن  اأبلغتها  وعندما  ورق�س،  غناء  البا�س 

عدم موافقتي لم�سلحتها، جّن جنونها«.

اأما �سيرين، وهي اأم لمحمد )15 �سنة( 

عن  ُتحّدثنا  فاإنها  �سنة(   12( وح�سين 

ولدْيها واختالف طباعهما، فتقول: »محمد 

كنت  حين  بي  تاأّثر  وقد  �سغره  منذ  هادئ 

اأقراأ مجال�س العزاء، فكان يردد اللطميات 

على  وا�ستمر  الم�سجد  في  ال�سالة  ويحب 

كرة  لعب  على  �سجعته  وقد  المنوال،  هذا 

من  لالإفادة  وعقلية  بدنية  كمهارة  القدم 

ابني  »اأما  واأكملت:  عميقًا  تنّف�ست  وقته«. 

ح�سين فهو عنيد، ل ي�ستمع اإلّي، ويعّر�سني 

لم�ساكل مع النا�س بت�سرفاته الع�سوائية«.

*ليتني اأطعت اأهلي
عن  ع���ام���ًا(   27( زه�����راء  وت��ح��دث��ن��ا 

مراهقة،  ن���زوة  تعتبرها  ال��ت��ي  تجربتها 

الخام�سة  بعمر  الثانوية  في  »كنت  بقولها: 

واّدع���ى  ���س��اٍب  اإل���ى  تعرفت  عندما  ع�سر 

ولأن��ن��ي  ب��ك��الم��ه،  ف��ان��ب��ه��رت  يحبني  اأن���ه 

على  �سجعوني  ال�سوء  رفقة  اأما�سي  كنت 

ال�ستمرار معه، لكّن اأهلي لم يوافقوا على 

وتزوجته  راأيي  على  فاأ�سررت  منه  ال��زواج 

خ�سرت  فقد  ج��دًا،  فا�سلة  تجربة  وكانت 

زهراء  وتكمل  واأه��ل��ي«.  وحياتي  م�ستقبلي 

وعيناها مليئتان بالدموع: »الأهل على حق 

اأن�سح  اأبنائهم.  وهم يفكرون في م�سلحة 

الأهل اأن يح�سنوا تربية اأبنائهم ويراقبوهم 

ب�سكل م�ستمر لأن ذلك هام لالأبناء ويوؤثر 

على حياتهم اإلى الأبد«.

ال���ق���ادة  ت��رب��ي��ة  ك���ان���ت  *كيف 
لأبنائهم؟

هم الذين عا�سوا ق�سايا الأمة وق�سوا 

اأعطت  جامعًة  وكانوا  خدمتها،  في  العمر 

ولرجال  مجاهدة  لأج��ي��ال  العز  �سهادات 

عالقتهم  كانت  فكيف  الكرامات.  �سنعوا 

لنا  كان  الخ�سو�س  هذا  في  اأبنائهم؟  مع 

ال�سهيد  زوج��ة  اأحمد  اأم  الحاجة  مع  لقاء 

ال�سيخ راغب حرب.

الو�سايا  اأح��م��د  اأم  ال��ح��اج��ة  ت��ت��ذك��ر 

يمثلها  ك��ان  التي  المثلى  والقيم  الطيبة 

»كان  بقولها:  اأبنائه  مع  بتعاطيه  ال�سيخ 
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اأن��ه  يعتبر  وك��ان  ل��الأط��ف��ال،  محبًا  ال�سيخ 

لأجل ن�ساأة جيل �سالح وموؤمن يجب اأن يّتبع 

الأهل م�سلكّيات اأخالقّية وعقائدّية، يبنون 

يندمج  �سوّي  اإن�سان  �سخ�سّية  خاللها  من 

مع مبادئه وبيئته«.

الأولد  اأولده ومع كل  يتعامل مع  »كان 

الذين كان ي�سادفهم في حياته كاأ�سدقاء. 

لقد كان يرى اأنه عبد م�سوؤول اأمام اهلل في 

عبادته وت�سرفاته، فكان دوره توجيهيًا في 

اأ�سلوب اأدائه التربوي، ويدعو الأبناء ليكون 

لديهم قدوة في حياتهم كالأكبر والقا�سم، 

وي�����س��دد ع��ل��ى ����س���رورة ب����ذل ط��اق��ات��ه��م 

ف��ي خ��دم��ة الإ����س���الم، وه���ذا م��ا ا�ستطاع 

به وهم من  القيام  اإي��ران  في  المجاهدون 

فئة النا�سئة. لم ي�سجع ال�سيخ اأبدًا ق�سا�س 

نواجه  اأننا  يعتبر  كان  بل  الولد،  �سرب  اأو 

خللاًل وعلينا اإ�سالحه«.

اأهم  »اأم��ا  اأحمد:  اأم  الحاجة  ت�سيف 

حثُّ  فهو  التربية  ف��ي  ال��ف��ّع��ال��ة  اأ�ساليبه 

عمٍر  في  ال�سحيحة  العبادة  على  الأب��ن��اء 

مبكر، وقراءة القراآن وتجويده، اإ�سافة اإلى 

ي�سجعهم  وكان  والعزاء.  اللطميات  ترديد 

واإن  حتى  الف�سحى  بالعربية  التكلم  على 

اأخطاأوا، وعلى المطالعة التي تعك�س الآثار 

فعندما  المراهق،  �سخ�سية  في  الفعالة 

كان في النجف الأ�سرف كان يجّهز مكتبة 

تخدم النا�سئة، بالإ�سافة اإلى ت�سجيعه على 

وتختم  وخ��دم��ت��ه«.  الم�سجد  ف��ي  ال�سالة 

قائلة: »لقد ترك ال�سيخ راغب اإرثًا اأخالقيًا 

بيوت  فهناك  المجاهدين،  من  جياًل  اأنتج 

اأبناءهم  اأن  تبّين  متدّينين  لي�سوا  اأهلها 

لأنهم  �سهداء،  منهم  و�سقط  مجاهدون 

كان  عندما  ال�سهيد  ال�سيخ  باأقوال  تاأّثروا 

يزورهم في بيوتهم«.

فاأنا  م�ساحبتي  اأح�ِسنوا  *اأهلي: 
اأحتاج اإليكم

القلق  والإع���ي���اء،  ب��ال�����س��داع  »اأ���س��ع��ر 

ترك الشيخ راغب إرثًا أخالقيًا أنتج 
جياًل من اجملاهدين

اأم احمد
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هل  ولكن  ل��ي،  النقد  يزيد  مما  وال��ت��وت��ر، 

النب�س  معدل  في  تغير  يحدث  اأنه  تعلمون 

بمعدل  البلوغ  بعد  ينخف�س  بحيث  ل��دي 

الأوك�سجين  وينخف�س  نب�سات،  ثماني 

حجمهما،  وازدي����اد  رئ��ت��ّي  نمو  اإل��ى  ن�سبة 

اأن  وت�سقط الأ�سياء من يدي، وهل تعلمون 

اأطرافي تطول قبل بقية ج�سمي ويكون نمو 

يوؤدي  ما  ع�سالتي  نمو  من  اأ�سرع  عظامي 

اإلى اختالل توازني الحركي«؟

ب��ه��ذه ال���ع���ب���ارات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��رب��وي��ة 

حمود  الدين  عز  �سافية  الأ�ستاذة  تتوجه 

ثانوية  ف��ي  واجتماعية  تربوية  )مر�سدة 

ال�سرقية - ماج�ستير في علم  المهدي| 

الجتماع(، وتوؤّكد على �سرورة تفّهم الأهل 

اأولده��م من  ت�سيب  ما  مع  المرحلة  لهذه 

قائلة:  وتحدثنا  نف�سّية وج�سدّية،  تداعيات 

م�ساعر  هو  المراهق  عليه  ي�ستمل  ما  »اإن 

واأحا�سي�س غير متوازنة، واأ�سئلة حول نف�سه 

والآخرين، والأحكام وال�سرائع، ينتج عنها 

والقلق  التوتر 

ال����ح����ا�����س����الن 

العالقة  التبا�س  من 

والتبعية،  ال�ستقالل  بين 

والرغبة  لالآخر  الحاجة  وبين 

بينه  وال��ع��الق��ة  عليه  ال��ت��م��رد  ف��ي 

هذه  وتمتد  ورب��ه.  ومجتمعه  اأهله  وبين 

�سنة(  اإلى17  �سنة   11( عمر  من  الفترة 

»ا�سطراب  بم�سطلح  الأزمة  طابع  وتتخذ 

عن  للبحث  المراهقون  فينطلق  البلوغ«، 

اأ�سرار واقعهم الجديد من خالل دوافعهم 

التي تبدو غير �سوية وموجهة بعد، كاتخاذ 

عالقات  وتكوين  وبنف�سه،  لنف�سه  ق��رارات 

و�سداقات متينة والتخل�س من قيود الأهل.

التي تح�سل  النزاع  اإّن معظم مظاهر 

م���ع ال��م��راه��ق ه���ي ع���دم م��ع��رف��ة الأه���ل 

وال��ت��غ��ي��رات  ال��م��رح��ل��ة  ه���ذه  بخ�سائ�س 

الحا�سلة والتي تنتج عنها هذه ال�سلوكيات، 

فعليهم اأن يدركوا حقائق التربية باأبعد من 

خلفياتهم.

ركائز  على  �سافيه  الأ���س��ت��اذة  وت��وؤك��د 

�سرورية تترافق مع هذه المرحلة لتحقيق 

وتعددها  المراهق،  يحتاجه  توازن �سحيح 

على النحو التالي:

1 - الحاجة اإلى المكانة والتقدير: 
الثقة  اإظهار  الأه��ل  على  يجب  بحيث 

ع��ل��ى تحّمل  واح��ت��رام��ه وح��ّث��ه  ب��ول��ده��م 

الم�سوؤوليات، والمحافظة على خ�سو�سياته 

بناء  ف��ي  وي�����س��اوروه  م��ع��ه  يخططوا  واأن 

م�ستقبله.

2 - الحاجة لعقيدة فكرية واإيجاد 
القدوة الإدراكية

�صافية عز الدين
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تتفتح القدرات العقلية عند ال�ساب في 

�سن المراهقة، فينطلق ليبحث عن فل�سفة 

ويبداأ بطرح  لميوله،  وت�ستجيب  تقنع عقله 

وال�سيا�سة  والموت  والكون  اهلل  عن  اأ�سئلة 

والجتماع لذا يجدر بالأهل مواكبة اأبنائهم 

ال�سلبية،  الع�سر  تداعيات  من  لحمايتهم 

فيهم  لأن  اأ���س��دق��اوؤه��م  ه��م  م��ن  ومعرفة 

�سورة الموؤثر والقدوة.

والحنان  الحب  اإل��ى  الحاجة   -  3
واإثبات النف�س

اإن اإهمال حاجات المراهق 

المرحلة  ه��ذه  ف��ي  العاطفية 

يوؤدي اإلى خلل في �سخ�سيته، 

ال��ح��ب له  اإظ��ه��ار  ل��ذا يجب 

باأم�س  فهو  عليه،  وال��ع��ط��ف 

وم�ساعدته  اإليهما  ال��ح��اج��ة 

لالنتقال اإلى مرحلة العتماد 

ع���ل���ى ال���ن���ف�������س، وع����دم 

بع�سبية  م��واج��ه��ت��ه 

لومه،  وتجنب  ونف�سيًا،  ج�سديًا  تعنيفه  اأو 

بل  منه،  وال�سخرية  باأقرانه،  مقارنته  اأو 

اإليه لحل م�ساكله، لذا ل بد معه  ال�ستماع 

ممار�سة  ولي�س  والإقناع  الحوار  اتباع  من 

ال�سلطة.

�سافية  الأ���س��ت��اذة  ال��م��ر���س��دة  وتختم 

ك��الم��ه��ا ب�����س��رورة ت��وج��ي��ه ال�����س��اب اإل���ى 

الح�سّية  ال��م��ه��ارات  باكت�ساب  اله��ت��م��ام 

كالعزف على الآلت المو�سيقية، وممار�سة 

على  والكتابة  الريا�سية،  الأل��ع��اب  بع�س 

ال��ك��م��ب��ي��وت��ر، والن�����س��م��ام اإل����ى ال��ن��وادي 

الك�سفّية والحوزوّية«.

وق��ل��ب  ع��ق��ل  ت���غ���ّذي  *�سوابط 
المراهق

الحوزة  في  )مدّر�س  �سكر  ح�سن  ال�سيد 

العلمية( يوؤكد على لزوم متابعة المراهق في 

هي  المرحلة  ه��ذه  اأن  ويوؤكد  المرحلة،  ه��ذه 

المفترق الفا�سل بين دربين، فاإما درب الهدى 

اأو دروب الغي وال�سياع.

ال�سوء  ن�سّلط  اإن  يمكن  نموذج  واأف�سل 

اأمير  ق��ال��ه  م��ا  ه��و  الم�سمار  ه��ذا  ف��ي  عليه 

الإم��ام  لبنه  و�سيته  ف��ي   Q الموؤمنين 

قبل  ب��الأدب  فبادرتك   ...«  :Q الح�سن 

بجّد  لت�ستقبل  لبُّك  وي�ستغل  قلبك  يق�سو  اأن 

التجارب  اأه��ل  كفاك  قد  ما  الأم��ر  راأي��ك من 

إهمال حاجات املراهق 
العاطفية يف هذه املرحلة 
يؤدي إىل خلل يف شخصيته

ال�صيد ح�صن �صكر
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ف�������ي ع���ظ���م���ة 

ول  ال�����س��اع��دي��ن 

ع����ر�����س ال��م��ن��ك��ب��ي��ن 

وال��ق��ّوة في ال��ع��راك، بل في 

المليء  وال��ق��ل��ب  ال��واع��ي  ال��ع��ق��ل 

اّلذي  هو  المعنى  هذا  ف��اإن  بالإيمان، 

ففي  نعيه،  اأن   R البيت  اأه��ل  يريدنا 

واأقواكم؟  اأ�سّدكم  على  اأدّلكم  »األ  ال��رواي��ة: 

قالوا: بلى يا ر�سول اهلل، قال: اأ�سّدكم واأقواكم 

ول  اإثم  في  ر�ساه  يدخله  لم  ر�سي  اإذا  اّل��ذي 

باطل، واإذا �سخط لم يخرجه �سخطه من قول 

.
(4)

الحّق، واإذا قدر لم يتعاَط ما لي�س له بحّق« 

*خاتمة
اإن اهلل اأراد لالإن�سان اأن يخرج اإلى النور 

على  المبنّية  ال�سالحة  بالأ�س�س  يتكامل  واأن 

وتعاليم   R البيت  اأه���ل  اأخ���الق  خلفية 

القراآن. وهذا الإرث واجب روحي لأعّز النا�س 

قد  نكون  وب��ه��ذا  اأولدن����ا،  وه��م  النعم  واأه���ّم 

وّجهنا ال�ساّب اإلى الهدف الواقعّي وال�سحيح، 

ي�سبح عن�سر  بحيث  الم�ستقيم،  ال�سلوك  اأي 

الدنيا،  في  ال�سالح  يعي�س  لمجتمعه،  خير 

فيكون من اأحّب الخالئق اإلى اهلل تعالى، فعن 

الر�سول الأكرم P: »اإن اأحبَّ الخالئق اإلى 

�سورة  في  ال�سّن  َح���َدُث  �ساّب  وج��ّل  ع��ّز  اهلل 

طاعته،  وفي  هلل  وجماله  �سبابه  جعل  ح�سنة 

ذلك اّلذي ُيباهي به الرحمن مالئكته، يقول: 

.
(5)

هذا عبدي حّقًا« 

بغيته وتجربته، فتكون قد ُكفيت موؤونة الطلب، 

.
(1)

وعوفيت من عالج التجربة« 

فالتجربة اّلتي ينبغي اأن ُتنقل لل�ساّب لها 

اأ�ستار  وتمزيق  �سعادته  تاأمين  في  موؤّثر  دور 

تجربة  فكّل  الباطلة،  والت�سّورات  الأوه���ام 

وتقّربه  العلم  من  بابًا  الإن�ساإن  قلب  في  تفتح 

 :Q من الحقيقة خطوة، فعن الإمام علّي

.
(2)

»وفي التجارب علم م�ستاأنف« 

ويرى ال�سيد �سكر اأنه ل بد من العمل على 

اأن يتفّقه �سبابنا في الدين لأن ال�ساب في هذا 

معرفة  له من  بّد  ول  البلوغ  �سّن  يدرك  العمر 

لقيت على عاتقه، وقد 
ُ
التكاليف الإلهّية اّلتي اأ

 :Q الكاظم  الإمام  الحديث عن  ورد في 

يتفّقه  ل  ال�سيعة  �سّبان  من  �ساّبًا  وج��دت  »لو 

.
(3)

ل�سربته �سربة بال�سيف« 

والفهم  ي��ن  ال��دِّ لأح��ك��ام  التعّلم  اأن  كما 

لأه����داف الإ����س���الم ي��وؤّم��ن��ان ل��ل�����س��اّب ه��دف��ًا 

النف�س  لأوه���ام  فري�سة  ُي��ت��رك  ف��ال  �سالحًا، 

دون  المنحرفة،  والتّيارات  الأفكار  وو�سو�سات 

اإر�ساد، ما قد يت�سّبب ب�سياعه.

المجال  الأهل في هذا  كذلك يتجّلى دور 

لي�ست  الحقيقّية  الفتّوة  اأن  ال�ساّب  اإفهام  في 

)1 (.)31( Qلبنه الح�سن Qنهج البالغة، من و�سية الإمام

الكافي، الكليني، ج8، �س22.) 2(

بحار الأنوار، المجل�سي، ج75، �س346.) 3(

دوق، �س72.) 4( الأمالي، ال�سّ

ميزان الحكمة، الري�سهري، ج2، �س1401.) 5(

الهوام�س

الفتّوة احلقيقّية ليست يف 
عظمة الساعدين بل يف العقل 
الواعي والقلب املليء باإلميان
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*معلومات عامة
يمكن تق�سيم فترة الحمل اإلى ق�سمين:

ويعتبر  ال��ح��م��ل،  م��ن  الأول  الن�سف 

يتزّود  وفيها  للمراأة،  تح�سيرية  مرحلة 

�سّخ  على  بالقدرة  الحامل  المراأة  ج�سم 

ال���دم، وال��غ��ذاء، والأوك�����س��ج��ي��ن  للجنين 

من  ال��ث��ان��ي  الن�سف  خ��الل  يتم  وال���ذي 

فترة الحمل. واإن 10 % من تكّون الجنين 

يح�سل في الن�سف الأول للحمل، بينما ال� 

90 % الباقية تح�سل في الن�سف الأخير. 
مرحلة  ه��ي  الأول�����ى  ال��م��رح��ل��ة  اأن  وب��م��ا 

قد  تق�سير  اأو  نق�س  اأّي  فاإن  تح�سيرية، 

يوؤّثر �سلبًا على المرحلة الثانية.

الحامل  ت��ع��رف  اأن  ج���دًا  المهم  م��ن 

اأم��ه.  ح�ساب  على  يتغّذى  ل  الطفل  اأن 

تتناوله الحامل يتجه  فالغذاء الذي 

ثم  وم���ن  ج�سمها،  ل��ي��غ��ّذي  اأوًل 

النهاية  وف��ي  ال��خ��ال���س،  ليغّذي 

�سوء  فاإّن  لذلك،  الجنين.  ليغّذي 

غذاؤِك لِك.. 
ثّم لجنين�ك

�سارة املو�سوي 

تحتاج المراأة الحامل اإلى رعاية غذائية خا�سة. فهي لي�ست م�سوؤولة 

عزَّ  الخالق  اأودعها  اأي�سًا  جديدة  نف�س  عن  بل  فقط،  وج�سدها  نف�سها  عن 

وجل في رحمها. لذلك يجب اأن تكون �سديدة الحر�س، هي ومن يحيط بها، 

على اأن تتناول غذاًء �سليمًا، والذي اإن لم يتم العتناء بكميَّته ونوعّيته قد 

ي�سًكل خطرًا على الجنين كما على الأم اأي�سًا. فما هي الأغذية ال�سرورّية 

الوزن  هو  وكم  الحمل؟  فترة  في  التغذية  �سوء  مخاطر  هي  وما  للحامل؟ 

الزائد الطبيعي للمراأة الحامل؟ وكيف تتعامل الحامل مع الحالة ال�سحية 

الم�ستجّدة عليها، من حرقة اأو لعيان اأو غيرهما؟

تغذية
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اأكثر مّما قد ي�سّر  التغذية ي�سّر بالجنين 

بالحامل.

يجب  التي  الفيتامينات  هي  *ما 
على الحامل اأن تتجّنب نق�سها؟

1 - الفوليك اأ�سيد:
ي�سكل الفوليك دعامة للخال�س، واأما 

كت�سّوه  ت�سّوهات خلقّية  اإلى  فيوؤدي  نق�سه 

وغيره   )spina bifidia(ال�سوكي الحبل 

عند الجنين.

م�صادر الفوليك اأ�صيد

- البرتقال وع�سيره، الفريز، ع�سير 

الخ�سراء:  الورقّية  الخ�سار  الأن��ان��ا���س، 

ك��ال�����س��ب��ان��خ، ال�����س��م��ن��در، ال��ب��روك��ول��ي، 

المدّعمة،  ال��ح��ب��وب  رق��ائ��ق  القرنبيط، 

البقول والمك�ّسرات.

الكمية

والخ�سار  ال��ف��واك��ه  م��ن  ح�س�س   5
 3  + �سلطة  �سحني   = يعني  م��ا  ي��وم��ي��ًا، 

ح�س�س فواكه.

اإلى  الحاجة  ت��زداد  الحمل  فترة  في 

الكمية  ت����زداد  ح��ي��ث  اأ���س��ي��د،  ال��ف��ول��ي��ك 

 600 اإل����ى   400 م��ن  ل��ل��م��راأة  ال��م��ط��ل��وب��ة 

م��ي��ك��روغ��رام ي���وم���ي���ًا. وال����غ����ذاء وح���ده 

على  لذا،  الكمية.  هذه  تاأمين  عن  قا�سر 

من  المكّملة  الأقرا�س  تتناول  اأن  الحامل 

الفوليك اأ�سيد والتي ي�سفها لها الطبيب، 

بالإ�سافة اإلى التركيز على اأ�سناف الغذاء 

المذكورة.

م�حظة مهمة

يجب على الحامل اأن تتناول اأقرا�س 

الحمل  قبل  اأ���س��ه��ر   3 اأ���س��ي��د  الفوليك 

وذلك لأن الّنخاع ال�سوكي للجنين يتكون 

الحمل،  من  الأول���ى  يومًا   20 ال���  خ��الل 

بحملهن  يدرين  ل  الن�ساء  معظم  ولأّن 

بعد  اأي  �سهرين،  اأو  �سهر  مرور  بعد  اإل 

تكّون الحبل ال�سوكي للجنين. كما ويجب 

 3 لمدة  اأ�سيد  الفوليك  ت��ن��اول  متابعة 

اأ�سهر من الحمل.

2 - الحديد
ي�����س��اع��د ال���ح���دي���د ف���ي ت��ك��وي��ن ال��� 

نقل  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  ال����ذي   hemoglobin
الأوك�سجين اإلى الخاليا. 

يجب على احلامل أن تتناول 
أقراص الفوليك أسيد 3 أشهر 

قبل احلمل
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نق�س الحديد يوؤدي اإلى:

1 - فقر الدم عند الأم والجنين.
2 - اإنجاب مولود �سغير الحجم والوزن.

3 - ولدة مبكرة.
م�صادر الحديد

الخ�سار  البقول،  اأنواعها،  على  اللحوم   -

الفواكه  وال�سبانخ(،  )كالبقدون�س 

المدّعمة  الحبوب  رقائق  المجففة، 

بالحديد.

وذلك  للحديد  الحامل  حاجة  ت��زداد 

الجنين  ومخزون  منه  مخزونها  لتكوين 

اإل���ى ال��غ��ذاء الغني  اأي�����س��ًا. ف��ب��الإ���س��اف��ة 

اإل��ى  ال��ح��ام��ل  ال��م��راأة  تحتاج  ب��ال��ح��دي��د، 

انتهاء  بعد  الحديد،  من  مكّملة  اأق��را���س 

ال�سهر الثالث واإلى نهاية الحمل.

3 - الكال�سيوم
من  الحامل  عظام  الكال�سيوم  يحمي 

الترّقق، وهو مهم لبناء عظام الجنين.

نق�س الكال�صيوم يوؤدي اإلى:

1 - ارتفاع �سغط الحامل.
2 - نق�س اإمكانّية اإعادة ترميم العظام.

3 - ارتفاع �سغط الجنين.
حليب  في  الكال�سيوم  كمّية  انخفا�س   -  4

الأم.

الأم  دم  الر�سا�س في  م�ستوى  زيادة   -  5
اإلى  اإلى الجنين ما قد يوؤدي  وانتقاله 

)وذلك  الع�سبي.  الجهاز  نمو  تعطيل 

من  المنا�سبة  الكمّية  تناول  عدم  لأن 

اإخراج  اإلى  بالعظام  يدفع  الكال�سيوم 

م�ستوى  ل��ت��ع��دي��ل  م��ن��ه��ا  ال��ك��ال�����س��ي��وم 

ما يخرج  وعادة  الدم.  الكال�سيوم في 

مع  العظام  ف��ي  الموجود  الر�سا�س 

الدم،  في  ن�سبته  فترتفع  الكال�سيوم، 

وي�سل اإلى الجنين(.

م�صادر الكال�صيوم

البقول،  ال�سردين،  اللبن،  الحليب، 

الملفوف والبروكولي.

الكمية

يوميًا  اللبن  اأو  الحليب  من  اأك��واب   3
بالإ�سافة  اللبن  اأو  الحليب  من  كوب  )اأو 

اإلى م�ستقاتهما من لبنة وجبنة والم�سادر 

الأخرى المذكورة(.

اأقرا�سًا مكّملة من  الحامل  تعطى  قد 

فيه،  الّنق�س  تعاني  كانت  اإذا  الكال�سيوم 

اأو اإذا كانت ل تتناول الكمية المطلوبة لها 

من الغذاء.

(D) 4 - الفيتامين
من  ال��ي��وم  الن�ساء  م��ن  الكثير  تعاني 

ي�ساعد  فيتامين  وه��و   ،Vit D ال���  نق�س 

في  وتر�سبه  الكال�سيوم،  امت�سا�س  على 

العظام.

اإل���ى  ي������وؤدي    (D)ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن ن��ق�����س 

اإنجاب مولود:

1 - �سغير الحجم والوزن.
2 - ذي عظام �سعيفة البنية.

3 - ذي لّثة مري�سة.

تغذية
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4 - يعاني من نق�س معدل الكال�سيوم في 
الدم بعد الولدة.

(D) م�صادر الفتيامين

الحليب  المدعمة،  الحبوب  ال�سمك،   -  1
المدعم، البي�س.

2 - اأ�سعة ال�سم�س )التعر�س لربع �ساعة 3 
مرات في الأ�سبوع(.

من  مكملة  لأقرا�س  الحامل  تحتاج  قد 

ال� Vit (D). ومن الأف�سل اأن تعالج اأّي نق�س 
في الفيتامينات المذكورة قبل الحمل ليكون 

يعانين من  الحوامل  فاأغلب  �سليمًا،  الحمل 

الطعام  عن  ويمتنعن  الحمل،  خالل  لعيان 

ول يمكنهن تناول الأدوية.

*الأغذية المحبذة خالل الحمل
1 - ال�صمك: وذلك لحتوائه على الأوميغا 
زيادة  على  ي�ساعد  اأنه  تبّين  والذي   3

معدل الذكاء لدى الجنين.

الحديث  في  ورد  حيث  ال�صفرجل:   -  2
»ال�سفرجل   :Q اأبي عبد اهلل  عن 

يح�سن الوجه«.

ال�سفرجل  »كلوا   :P الر�سول  وعن 

حبالكم،  واأطعموه  بينكم...  وتهادوه 

اأولدك����م«. وف��ي رواي��ة:  ف��اإن��ه يح�سن 

.
(1)

»تح�ّسن اأخالق اأولدكم« 

 :Q 3 - الرطب: عن اأمير الموؤمنين
»ما تاأكل الحامل من �سيء، ول تتداوى 

.
(2)

به اأف�سل من الرطب« 

 :Q اأبي عبد اهلل  الهندباء: عن   - 4
ويح�سن  ف��اإن��ه...  بالهندباء،  »عليك 

.
(3)

الولد...« 

»م��ا من   :P النبي  ع��ن  ال��ب��ط��ي��خ:   -  5
البطيخ،  اأكلت  ]حامٌل[  حاملة  امراأة 

ال��وج��ه  ح�سن  اإل  م��ول��وده��ا  ي��ك��ون  ل 

.
(4)

والخلق« 

6 - اللبان: في الحديث: اأطعموا حبالكم 
غ��الم،  بطنها  ف��ي  يكن  ف��اإن  ال��ل��ب��ان، 

خرج ذكي القلب، عالمًا �سجاعًا، واإن 

وعظمت  خلقها،  ح�سن  ج��اري��ة  تكن 

.
(5)

عجيزتها، وحظيت عند زوجها« 

 اأخ�سائية تغذية.

طب الأئمة، عبد اهلل �سّبر، �س228.) 1(

م.ن، �س210.) 2(

الكافي، ال�سيخ الكليني، ج6، �س363.) 3(

م�ستدرك الو�سائل، المحّدث النوري، ج15، �س215، ط. اآل البيت) 4(

.R

الكافي، م.�س، ج6، �س23.) 5(

الهوام�س

زيادة مستوى الرصاص يف 
دم األم وانتقاله إىل اجلنني 

قد يؤدي إىل تعطيل منو 
اجلهاز العصبي
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*و�سف المهنة
»اإدارة  ف���ي  �����س  ال��م��ت��خ�����سّ ي���ق���وم 

الم�ساريع« بممار�سة المهام الآتية:

مراحله  ف��ي  الم�سروع  ت��ط��ّور  اإدارة   -  1
كاّفة.

الممّولين  ج��ان��ب  اإل���ى  ال��م�����س��ارك��ة   -  2
واأ�سحاب الم�سلحة في و�سع مخطط 

واأه��داف��ه  نطاقه  لتحديد  الم�سروع 

وم��خ��رج��ات��ه وم�������وارده ال��م��ط��ل��وب��ة، 

وميزانيته، وتوقيت العمل.

تف�سيلي  مخّطط  و�سع  على  العمل   -  3
لتقدير حجم الجهد والوقت المطلوب 

لإنهاء كل مهمة.

بو�سوح   الم�سروع  من  التوقعات  �سرح   -  4
ل��ك��ل م��ن اأع�����س��اء ال��ف��ري��ق واأ���س��ح��اب 

ال��م�����س��ل��ح��ة، وال��ع��م��ل ك��و���س��ي��ط بين 

الطرفين.

5 - حّل الم�ساكل  التي قد تطراأ طوال دورة 
حياة الم�سروع.

بما  فّعال  ب�سكل  الم�سروع  نطاق  اإدارة   -  6
التي  الطارئة  التغييرات  لْحظ  ي�سمن 

تتما�سى مع اأطر الم�سروع  بعد الموافقة 

على تنفيذها.

ال���س��ت��ع��ان��ة  اإل�����ى  ال��ح��اج��ة  ت��ح��دي��د   - 7
مقاولين  اأو  خارجيين  بم�ست�سارين 

ل�ستكمال خطة الم�سروع اإذا لزم الأمر.

إدارة المشروع
(Project Management)

يلمي  غادة حممد ال�سّ

تتمّثل »اإدارة الم�سروع« في دورها من خالل اتخاذ اإجراءات 

ت�ستند اإلى: التخطيط، واإدارة المهام والموارد، ومتابعة خطوات 

لأي  المحكم  التخطيط  اإّن  حيث  نتائجه؛  ور�سد  العمل  تنفيذ 

الإدارة  تزويد  عن  ف�ساًل  التنفيذ،  اأث��ن��اء  ومراقبته  م�سروع، 

الموؤ�ّسرات  من  ُيعّد  ذلك  كّل  الالزمة،  البيانات  بكاّفة  والعميل 

الإيجابّية ل�سير الم�سروع.  وتفر�س »الإدارة الناجحة للم�سروع« 

الموارد  التكاليف،  الوقت،  اأهّمها  متعّددة  عنا�سر  بين  التن�سيق 

الب�سرية، والمهام.  ويمكن لخّريجي هذا الخت�سا�س العمل في 

مجالت متعددة كالإدارة، البناء، الت�سنيع، التكنولوجيا، التعليم، 

التدريب، اأو ال�ست�سارة، �سواء في داخل البالد اأم خارجها.
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ورفع  الم�سروع  خطوات  تقدم  متابعة   -  8
التقارير بخ�سو�س ذلك اإلى الممّولين.

9 - قيادة، وتدريب، وتحفيز اأع�ساء فريق 
الم�سروع على اأ�سا�س ا�ستباقي.

10 - تحديد الآلية التي �سيجري بها قيا�س 
عملية  وا�ستكمال  ال��م�����س��روع،  نتائج 

لتحديد  اإنجازه  بعد  لما  هذه  التقييم 

م�ستوى تحقق هذه النتائج، والحّد من 

الأخطاء في حال وجودها.

لإدارة  الأف�����س��ل  الأدوات  ت��ط��وي��ر   -  11
الم�سروع وتنفيذها.

الوثائق  جميع  اأر�سفة  م��ن  التاأكد   -  12
باأمان بعد اإنجاز الم�سروع.

*ظروف العمل
يق�سي مدير الم�سروع جزءًا من وقته 

اأو  الجتماعات  قاعة  في  اأو  مكتبه  داخل 

من  الآخر  الجزء  يق�سي  بينما  التدريب. 

العمل  العمل لمتابعة �سير  وقته في مواقع 

في مراحل الم�سروع المختلفة. وقد ي�سطّر 

المدير للتنقل داخل البالد من اأجل تقديم 

اأو  الجديدة،  ال�سفقات  واإب��رام  العرو�س 

اإلى ال�سفر خارج البالد لتمثيل ال�سركة في 

لح�سور  اأو حتى  الموؤتمرات  اأو  ال�سفقات 

دورات تدريبية.

معنويًا  م����ردودًا  المهنة  ه��ذه  ت��وّف��ر 

وماليًا مرتفعًا، ولكنها قد تعر�س �ساحبها 

لرتباطه  وذلك  ال�سديد  النف�سي  لل�سغط 

بت�سليم الم�سروع في مهلة زمنّية محددة.

*نوع ال�سخ�سية المهنية
ال������م������غ������ام������رة  ال�����������ص�����خ�����������ص�����ي�����ة   -  1
بتاأ�سي�س  ت����رغ���ب   :)Enterprising(

التجارة  مجال  في  الم�ساريع  وتنفيذ 

الآخرين  رئا�سة  اإلى  وتميل  والأعمال، 

نوعًا  تتطلب  كما  القرارات.  واإ�سدار 

الأعمال  في  والخو�س  المخاطرة  من 

)التاجر مخاطر(.

توّفر هذه املهنة مردوداً 
معنويًا وماليًا مرتفعًا، ولكنها 
قد تعرض صاحبها للضغط 

النفسي الشديد
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ال����ت����ق����ل����ي����دي����ة  ال���������ص����خ���������ص����ي����ة   -  2
م����ع  ت�ن��س��ج��م   :)Conventional(
ال��ع��م��ل ال��روت��ي��ن��ي وات���ب���اع م�����س��ارات 

البيانات  مع  العمل  تت�سمن  وا�سحة. 

والمعلومات اأكثر منه مع الأفكار.

 :)Realistic( العملية  ال�صخ�صية   -  3
والأدوات  التنفيذية  بالأن�سطة  تعمل 

والآلت، والقدرة على الإنجاز اليدوي. 

الحيوانات،  النباتات،  عملها:  ميدان 

والمعادن،  كالخ�سب  الح�سية  المواد 

تتطلب  والحياكة.  الخياطة  والبناء، 

داخل  بال�سرورة  ولي�س  خارجًا  العمل 

الختالط  اإل��ى  تحتاج  ل  كما  الغرف، 

كثيرًا مع النا�س اإل في حالت التنظيم.

*المهارات المطلوبة
1 - التفكير الناقد 

ا�ستخدام   :)Critical Thinking(

لت�سخي�س  والمقارنة  والربط  التحليل 

للمعطيات  وال�سعف  ال��ق��وة  مكامن 

المختلفة.

 :)Coordination( ال��ت��ن�����ص��ي��ق   -  2
وال��م��ه��ام  الأف���ع���ال  وت��ن��ظ��ي��م  تكييف 

الأ�سياء،  )الأف����راد،  الموا�سيع  بين 

الم�سائل، العمليات،...(.

مالحظة   :)monitoring( المراقبة  -  3
)التي  ونتائجها  العقلية  العمليات 

تظهر بال�سلوك(.

4 - فهم القراءة
 :)Reading Comprehension(

فهم الجمل والفقرات وال�سياق.

5 - الحديث )Speaking(: التحدث مع 
الآخرين بفعالية لنقل المعلومات.

6 - اإدارة الوقت
اإدارة   :)Time Management(

الفرد وقته ووقت الآخرين.

7 - اال�صغاء النا�صط
الإ���س��غ��اء   :)Active Listening(

ل���ك���الم الآخ����ري����ن وط�����رح الأ���س��ئ��ل��ة 

المنا�سبة.

من  التعبير   :)Writing( ال��ك��ت��اب��ة   -  8
خالل التدوين )الكتابة(.

9 - اإدارة الموارد الب�صرية 
 Management of Personnel(
وت��دري��ب  ت��ح��ف��ي��ز   :)Resources
وتوجيه النا�س في اأعمالهم، وتوظيف 

الأ�سخا�س المنا�سبين.

10 - تقييم النظم
النظر   :)Systems Evaluation(

اآخ��ذًا  النظم،  اإن��ج��از  م��وؤ���س��رات  اإل��ى 

الدقة بعين العتبار.

*القابلّيات/ الموؤّهالت المهنية
1 - الفهم ال�صفهي

 :)Oral Comprehension(

ال����ق����درة ع��ل��ى ا���س��ت��ي��ع��اب 

ال��ر���س��ائ��ل ال�����س��وت��ي��ة 

وف���ه���م ال��م��ع��ل��وم��ات 

والأف��ك��ار ال��واردة في 

المخاطبة ال�سفهية.
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2 - التعبير ال�صفهي
على  القدرة   :)Oral Expression(

والأفكار لالآخرين  المعلومات  اإي�سال 

ب�سكل �سفهي.

3 - الفهم الكتابي
 :)Written Comprehension(

المعلومات  وفهم  ق��راءة  على  القدرة 

والأفكار المكتوبة.

4 - الكثافة الكتابية )�صغط(
القدرة   :)Written Expression(

ممكن  ق���در  اأك��ب��ر  ت�سمين  ع��ل��ى 

خالل  من  والر�سائل  الأفكار  من 

الن�ّس الكتابي.

5 - تح�ّص�س الم�صكلة
 :)Problem Sensitivity(

الأخ��ط��اء  تح�س�س  على  ال��ق��درة 

والم�ساكل، دون اعتبار حلها.

6 - تعرّف الك�م
 :)Speech Recognition(

القدرة على فهم كالم الآخرين.

7 - التفكير اال�صتنتاجي
)Deductive Reasoning(: القدرة 

م�سائل  على  عامة  قواعد  تطبيق  على 

محددة لإنتاج اأجوبة مبا�سرة.

8 - و�صوح الك�م
على  ال��ق��درة   :)Speech Clarity(

الكالم الوا�سح واإفهامه لالآخر.

9 - التفكير اال�صتقرائي
القدرة   :)Inductive Reasoning(

على مزج معلومات اأو تفا�سيل جزئية 

متفرقة لت�سكيل قاعدة عامة.

10 - ترتيب المعلومات
)Information ordering(: تتطلب هذه 

محددة  قواعد  اتباع  على  القدرة  المهنة 

)اأرق���ام،  الأح���داث  اأو  الأ���س��ي��اء  لتنظيم 

اأو  حروف، كلمات، �سور، طرائق، جمل، 

عمليات منطقية( بترتيب معين.

*بع�س المهن المرتبطة:
1 - اإدارة الأعمال.
2 - اإدارة الجودة.

3 - اإدارة الموارد الب�سرية.
4 - اإدارة مالية.

عدد �سنوات الدرا�سة: 3 - 4 �سنوات.

تتطلب هذه املهنة القدرة 
على اتباع قواعد حمددة 
لتنظيم األشياء أو األحداث

 مدّربة في المركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم العالي.

الهوام�س
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ن�سرين اإدري�س قازان

انعك�ست اأ�سواء الفرحة في عيَني الأب 

الذي �سرى �سعور غريب في قلبه وهو يقراأ 

مخل�س  ولدة  بذكرى  المباركة  الالفتات 

|، واأ�سمر في  الب�سرية الإمام المهدي 

نف�سه اأن ي�سّمي طفله الذي ينتظر قدومه 

نًا بالإمام الحّجة. با�سم »مهدي« تيمُّ

شهيد الدفاع عن المقّدسات

مهدي نزيه عباس )السّيد وائل(

اسم األم :  فاطمة طيراني

محل وتاريخ الوالدة: كوثرية 

السّياد 1986/06/01 

الوضع العائلي: متأهل 

رقم السجل: 14

تاريخ االستشهاد: 2013/04/02
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*اهلل في قلب الطفل ال�سغير
مهدي.  وعظم  لحم  ال�سدق  خالط 

لقد كان ابن اأربع �سنين عندما �ساألته اأمه 

بالأمر،  معرفته  فاأنكر  فقدته  �سيء  عن 

افتقدته  عملها  اإل��ى  اأم��ه  ع��ادت  اأن  وبعد 

غرفة  في  لتجده  عنه  فبحثت  تجده،  فلم 

روحه  من  فهّداأت  بدموعه،  غارقًا  النوم 

وهو  ذراعيها  بين  واأخ��ذت��ه  الم�سطربة 

وقد  دموعه  فم�سحت  بذنبه،  لها  يعترف 

�سامحته وطلبت منه اأن يكّف عن البكاء، 

اأنت،  �سامحتني  واإن  قائاًل:  اأجه�س  لكنه 

هل �سي�سامحني اهلل؟

الطفل  ذل���ك  ق��ل��ب  �سكن  ال���ذي  اهلل 

قلبه  من  يجعل  اأن  على  فعمل  ال�سغير، 

القد�سية،  ال���ذات  لمحل  ط��اه��رة  �ساحة 

اأموره كلها  بالعزيمة وال�سبر على  فت�سّلح 

ة، فقد كان مهدي  وحتى في �سوؤونه الخا�سّ

موؤ�سفة  لحادثة  طفولته  ف��ي  تعّر�س  ق��د 

ولثته  اأ�سنانه  في  مزمنة  م�سكلة  اإلى  اأدت 

لعمليات  ع��ّدة  م��رات  للخ�سوع  ا�سطرته 

عمره  على  وم��وج��ع��ة  ح�سا�سة  ج��راح��ي��ة 

عليه  وا�ستطاع  الأل��م  ف�ساَحَب  ال�سغير، 

لما  حوله  وَم��ْن  وال��داه  تاأّلم  وك��م  �سبرًا، 

يخبئه في نف�سه من وجع فال ت�سدر عنه 

اأّنٌة ول �سكوى، بل حمد اهلل و�سكر.

*مثابرة وعزم
تابع مهدي درا�سته الأكاديمية، اإلى اأن 

اخت�سا�س  لدرا�سة  المعاهد  باأحد  التحق 

*في كنف الإيمان
�سهر،  األ���ف  م��ن  خ��ي��ٌر  ه��ي  ليلة  وف��ي 

ولد مهديُّ  المبارك،  وعند �سالم فجرها 

بين  ع��م��رُه  لين�سلَّ  ال��رح��م،  ب����رزِخ  م��ن 

اأ�سابع الزمِن كحّبات ال�سبحة، المترافقة 

بالت�سبيح والحمد..

ملتزمة  اأ���س��رة  كنف  ف��ي  مهدي  ن�ساأ 

ال�سالة  ���س��ج��ادة  بين  زاوج���ت  م��وؤم��ن��ة، 

ويرى  ي�سمع  وهو  فوعى  الجهاد،  وموقف 

في  ه����ّداأوا  ال��ذي��ن  المجاهدين  ب��ط��ولت 

تركت  التي  الحرب  اأولدته  غ�سبًا  نف�سه 

ب�سماتها ال�سوداء على �سفحات حياته.

بين تحويطة الغدير ومنطقة الروي�س 

ف��ي ال�����س��اح��ي��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة، ق��ّل��ب مهدي 

�سفحات حياته التي ات�سمت بهدوء �سديد، 

ومن ينظر في وجهه ل يقراأ �سوى كلمات 

وقد  الالمعتان،  عيناه  بها  ت�سي  �سامتة 

اأرخى ال�سكون ظّله على تلك المالمح التي 

لم يغّير من ر�سمها غ�سب واإن كان ما في 

قلبه يفوق التحّمل.

عمل على أن يجعل من قلبه 
ساحة طاهرة حملل الذات 
القدسية، فتسّلح بالعزمية 

والصرب على أموره كلها 
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ا�ستغراقه  خ�سيت  والدته  لكن  المحا�سبة، 

الثقافية  للدورات  الحثيثة  ومتابعته  التام 

اأن  الإ�سالمية  المقاومة  في  والع�سكرية 

خوفها  فبّثت  درا�سته،  ح�ساب  على  تكون 

لأخيه الأكبر، الذي تب�ّسم مهدئًا من روعها 

علٍمٍ  من  مهدي  اإليه  و�سل  ما  »اإن  وق��ال: 

الدرجة  من  قائدًا  ليكون  يوؤهله  ومعرفة، 

الأولى في جي�س الإمام الحجة |، فقري 

بذلك عينًا«. 

مهدي  عقد   ،2006 تموز  ح��رب  وف��ي 

المجاهدين  بركب  اللتحاق  على  العزم 

فتزّود  معبرًا  الدنيا  وج��د  وق��د  الُخّل�س. 

فبداأ  ال�سراط،  يعينه على عبور  بما  منها 

عباديًا  برنامجًا  وو�سع  نف�سه،  بمحا�سبة 

دقيقًا، ا�ستطاع تطبيقه بما اأنعم اهلل عليه 

من عزمٍ وثبات.

*جهاده الأكبر
ال��ج��ه��اَدي��ن،  م�سى م��ه��دي ف��ي ط��ري��ق 

فل�سّدة  ���س��واء،  ح��ّد  على  والأ�سغر  الأك��ب��ر 

تقواه، التزم بق�ساء ال�سالة احتياطًا، وهو 

اأن  فع�سى  واح���دًا؛  فر�سًا  ت  ُيفوِّ لم  ال��ذي 

ركعة،  في  �سهى  اأو  و�سوءًا  اأغفل  قد  يكون 

ليبداأ  �سباحًا  الثالثة  عند  ي�ستيقظ  فكان 

بق�ساء ال�سالة، حتى اإذا ما اأنهى الق�ساء 

لت�سرق  الفجر  اإل���ى  الليل  ب�سالة  ���س��رع 

ال�سم�س من جبهته ويتلّون النهار من بريق 

عينيه.

لذلك  محّطًة   | القائم  م�سجد  كان 

موعده  عن  يوؤخره  فلم  الروحي،  النقطاع 

الخائفين  ل��وم  يقابل  وك���ان  ق��ار���س.  ب��رد 

مطبق..  و�سكوت  عري�سة  بابت�سامة  عليه 

مكان  لمهدي  كان  الم�سجد   في  وهناك.. 

اإل  اأحد  يدخل  فال  لنف�سه،  اختاره  خا�س 

وراآه فيه. اإذ اإنه حر�س على القدوم قبل رفع 

تعّلم  �سالة  في  ربه  لمالقاة  ليتهياأ  الأذان 

م�ستحباتها  دقائق  على  وحافظ  اأ�سرارها 

كان  الأي��ام  اأح��د  ففي  وقتها.  اأّول  وخا�سًة 

والألم  الطبيب  اإلى  للدخول  دوره  منتظرًا 

يع�سُف باأذنيه، وبعد انتظار طويل، وما اإن 

و�سل اأوان دخوله حتى التفت اإلى اأن موعد 

على  العيادة  فترك  اق��ت��رب،  قد  ال�سالة 

عجالة وان�سرف اإلى الم�سجد.

*وجُهه مراآة القلب المجاهد
اإلى اهلل  الو�سول  اأن  اأدرك مهدي  لقد 

لنيل  التوفيق  هو  الذنوب  من  خاليًا  تعالى 

اإخال�سًا  ي�ستلزُم  التوفيق  وذلك  ال�سهادة، 

و�سكون  غريب،  ب�سمٍت  فتجلبب  كبيرًا، 

وما استكانت روحه إال مّلا نزف 
دمه فوق الرتاب وهو يتمتم : 

لبيك يا زينب..
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لنت  بق�سوة  نف�سه  عامل  لقد  هيبة.  زاده 

روح����ه م��ع��ه��ا و����س���ارت ط���وع ي��م��ي��ن��ه، فال 

كوبًا  يمالأ  ول  ال�سرورة،  حين  اإل  يتحدث 

حتى  ياأكل  ول  حاجته،  بمقدار  اإل  لي�سرب 

ال�سبع حتى ل تثقل همته على العبادة، كما 

كان ُيرّدد. وانعك�ست هذه التربية الروحية 

على محياه، و�سار وجهه مراآة قلبه.

الزواج، بحث عّمن  عندما قرر مهدي 

الآخ���رة،  اإل���ى  للو�سول  الدنيا  ف��ي  تعينه 

قّدمت  الرحيل،  خيل  اأ�سرج  ما  اإذا  وعّمن 

له الزمام بيٍد زينبية، وقد لقت روحه من 

�سكن لها فوؤاده، وتعاهد معها على المودة 

دعا  قد  مهدي  وكان  وال�سفاعة.  والرحمة 

قبل  ال���زواج  اإل��ى  يوفقه  اأن  وج��ل  ع��ز  اهلل 

ال�سهادة ِلما في ذلك من علّو الدرجات.

كان مهدي من اأوائل الملتحقين بركب 

ال�سيدة  حرم  عن  الدفاع  في  المجاهدين 

زينب O في ال�سام، وقد اأن�ست روحه 

بين الجدران والأر�س التي م�سحها بروحه. 

وكم عّز على قلبه اأن يرى المرقد قد خال 

اأ�سلحًة  قلوبهم  المتقّلدين  اإّل  اأحبائه،  من 

يتملكه  بيروت كان  اإلى  وعتادًا. وكلما عاد 

منها  ال��ت��ي  القبة  تلك  اإل���ى  وحنين  ���س��وق 

ت�سرق ال�سم�س.

*هاتف من الغيب
من  زفافًا  وكان  الزفاف..  وقت  وحان 

اإلى  النتقال  اأم��ور  تي�سرت  فقد  اآخ��ر،  نوع 

ج��دًا،  قا�سية  ظ��روف  في  ال��زوج��ي  البيت 

�سيق  فّكت  الإلهية  الرحمة  اأ�سابع  ولكن 

الأمور، و�سهلت مخارجها..

رّن  زواجه،  يومًا على  اثني ع�سر  وبعد 

هاتف من الغيب، فلملم مهدي ما تّبقى له 

من �ساعات، وامتطى خيل الرحيل، ليدافع 

وُي�ست�سهد   O زينب  ال�سيدة  عن عّمته 

دونها.. 

قدميه..  م��دا���س  ال��ت��راب  ع�سق  بطٌل 

يعرف  لم  وج��وده..  بت�سبيح  الهواء  واأن�س 

وما  ال��راح��ة،  ب��ظ��ّل  ي�ستظل  ول��م  ال��ت��ع��ب، 

فوق  دم��ه  ن��زف  ل��ّم��ا  اإل  روح���ه  ا�ستكانت 

التراب وهو يتمتم : لبيك يا زينب..

القلوب  فاأ�ساءت  عري�سًا،  مهدي  رحل 

للعري�س �سموعًا... لن يطفئها الزمن.
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نظر  حينما  الحلم..  ُي�سبه  ذلك  كان 

اأن  تحاول  كانت  الزجاج،  خلف  من  اإليها 

تمّد يديها من تحت القماط وكاأنها تتلّم�ُس 

جاءت  ال��ذي  الجديد  العالم  ه��ذا  ح��دود 

لتّوها اإليه.

اأخذها  اإليه.  برفق  الممر�سة  حملتها 

بين ذراعيه ببطء وحذر، فاأكثر ما يخيف 

الرجل عادًة حمُل الوليد الجديد!.. ابت�سم 

في  المتنقلتين  عينيها  اإل���ى  ينظر  وه��و 

ريب  ل  �سور  للتقاط  محاولة  في  المكان 

فراغًا،  ال�سغير  راأ�سها  في  �ست�ستقر  اأنها 

�سوى  لي�س  المغب�ستان،  عيناها  ت��راُه  فما 

�سوء بعد ظالم دام ت�سعة اأ�سهر..

محاولًة  ال�سغيرة  اأ�سابعها  حركت 

و�سلت  باأنها  ي�سعرها  ما  ب�سيٍء  الإم�ساك 

اإلى �ساطئ الأمان، واأن الماء الذي كانت 

ت�سبح فيه �سار ياب�سة ت�ستطيع اأن ت�سرب 

اإليها  ب�سبابته  فمّد  وتنمو،  فيها  بجذعها 

اإلى �سفتيه ليطبع قبلة رقيقة:  ورفع يدها 

يا اأميرتي الجميلة..

نظرتها  ح��ي��رة  ط��ول  بعد  وا�ستقرت 

عليه، لوت براأ�سها ال�سغير وزّمت �سفتيها 

قبل اأن تتثاءب وتغلق عينيها في نومٍ عميق.

ت�سرُق  الحائط  على  المعّلقة  ال�ساعة 

المكوث  ي�ستطيع  ل  اإن���ه  ال��ث��وان��ي..  منه 

يقوم  مما  الكثير  ولديه  يتاأخر،  فقد  اأكثر 

بالتكبير  وب��داأ  اأذنها  من  فمه  فقّرب  به، 

اهلل،  ر�سول  محمدًا  اأن  اأ�سهُد  والت�سهيد: 

المع�سومين حجج  واأبناءه  اأن عليًا  اأ�سهد 

اهلل.. ودمعت عيناه..

���س��ّم��ه��ا اإل����ى ����س���دره وح���ول���ه الأه���ل 

�سريرها  اإل��ى  اأع��اده��ا  بغبطٍة..  ينظرون 

ال�سغير.. ونظر اإلى َمْن حوله لي�ستاأذنهم 

�سّميتها  ق��ائ��اًل:  وابت�سم  الرحيل،  فعليه 

حوراء..

ال�سيافة..  ج��اه��زًا:  ���س��يء  ك��لُّ  ك��ان 

حوائجه  كل  كانت  المغلي  وحتى  الحلوى، 

حقيبته  اأخذ  البيت،  اإلى  و�سل  حا�سرة.. 

المجّهزة �سلفًا، وم�سى.

ك���ان ط���وال ال��ط��ري��ق ���س��ام��ت��ًا.. غير 

مع  اأذن��ي��ه  ف��ي  �سّجت  داخلية  ث��رث��رة  اأّن 

حينما  اأنها  اأخبرها  ال�سغيرة..  حورائه 

واأنه  ا�سمها،  معنى  �ستعرف  قلياًل،  تكبر 

 ،P انتقاه لها تيمنًا بحفيدة ر�سول اهلل

فهل تقبلين يا صغيرتي؟
 ، مهداة اإىل ال�سهيد املجاهد علي ح�سني �سادق

الذي غادر طفلته بعد ولدتها مبا�سرًة وم�سى..

موؤ�س�سة ال�سهيد

تسابيح شهادة
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و���س��ت��درك اأي�����س��ًا م��ن هي 

و���س��ت��ب��ك��ي   ،O زي���ن���ب 

لأج��ل��ه��ا، ول��ك��ل م��ا ح��ّل بها، 

�سبية،  �سارت  وقد  له  وتراءى 

اأن  قبل  اأذن��ه��ا  في  يهم�س  و�سوته 

تريد  عندما  ُبنيتي،  ي��ا  وك��ان��ت  ت��ن��ام: 

ال��زه��راء،  وال��دت��ه��ا  قبر  زي��ن��ب  ت���زور  اأن 

كي  ال�سراج  �سوء  الموؤمنين  اأمير  يطفُئ 

ل يلمح اأح��د ظ��ّل��ه��ا.. وك��ان��ت زي��ن��ب.. ل 

وفي  �سوتها..  ي�سمع  اأو  وجهها  يرى  اأحد 

يومٍ كانت �سم�سه لهبة.. في اأر�س ت�سّمى 

ورفعوا  اإخوتها،  الّظالمون  قتل  كربالء، 

و�سربوها  اأمامها..  الّرماح  فوق  روؤو�سهم 

خيمتها..  في  النار  واأ�سرموا  بال�سياط.. 

و�سَبوها مع َمْن بقي من الن�ساء والأطفال 

اإلى  الكوفة  ومن  الكوفة،  اإلى  كربالء  من 

ويقولون  اإليهم،  ينظرون  والنا�س  ال�سام، 

قالت  تهزم،  لم  ولكنها  خ���وارج...  عنهم 

ومرت  ذك��رن��ا..  تمحو  لن  ف��واهلل  ليزيد: 

الأي�����ام ي��ا ���س��غ��ي��رت��ي، وذك���ره���ا م��خ��ّل��ٌد، 

ومرقدها للنا�س مق�سد.. لكّن الظالمين 

عادوا من جديد، فهل تقبلين يا �سغيرتي 

اأن ُت�سبى زينب مرتين؟

واأطلقت  ال�سغيرة  ح���وراء  ت��ث��اءب��ت 

حملتها  طعامها..  تريُد  كانت  �سراخها، 

اأمها في القماط.. 

وكان هو في مكاٍن بعيد، يلّقم �سالحه، 

يم�سح  البريئة،  طفلته  وج��ه  ل��ه  ي��ت��راءى 

ت�سبى  ل��ن  لها:  هام�سًا  الرقيقة  دمعتها 

زينب مرتين..

ن�صرين اإدري�س قازان

- مواليد قرية بوداي عام 1983 م.  

- ا�ست�سهد في 2013/3/22 م.  

- ولدت طفلته حوراء في 2013/3/1 م.  

الهوام�س
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ة وِعْبرة *ق�سّ
»الظلُم اأ�صل كّل خراب«

ثه  ُثه، فكان في ما حدَّ ِرَق اأحُد الملوك ذات ليلة، فا�ستدعى من ُي�سامره ويحدِّ
َ
اأ

اإلى  ُبومة، فخطَبْت بومُة المو�سل  ُبومًة وبالب�سرة  اأن بالمو�سل  اأن قال: »راأيت  به 

داَقها  بومة الب�سرة بنَتها لبِنها. فقالت بومة الب�سرة: ل اأفعُل، اإّل اأن تجعلي لي �سَ

مائة �سيعة َخراب.

فقالت بومة المو�سل: ل اأقدر على ذلك الآن، ولكْن اإْن دام والينا، �سلَّمه اهلل، 

علينا �سنة واحدة فعلُت ذلك لِك«.

اأموَر  د  يتفقَّ وراح  الِعْبرة..  فهم  وقد  انتبه..  منامه  �سرد  الملك  اأنهى  وعندما 

الولة.

اإبراهيم من�سور

*من اأمثال العرب
»ال، حّتى يرجَع ن�صيٌط من َمْرو«

ون�سيط: ا�سم رجل بنى لزياد بن اأبيه دارًا بالب�سرة، فهرب اإلى َمْرَو قبل اإتمام 

ْم داَرك، يقول: ل، حتى يرجع ن�سيٌط من َمْرو. فلم  الدار، فكان زياد كلَّما قيل له: تمِّ

يرجع ن�سيط، ف�سار هذا القول مثاًل تتناقُله العرب.

كشكول

 األدب

أدب ولغة
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*من اأجمل ال�ستعارة والت�سبيه
في  الرجل  َم�َس  وتَم�سْ الفم،  في  الماء  تحريك  ُة«:  َم�صَ »الَم�صْ

ك الماء في فمه ثمَّ األقى به من غير ابتالع. وقد ا�سُتعيرت  و�سوئه: حرَّ

اأي ما نامت. وقد  بنوم،  ْت عيني  َم�سَ َم�سْ للنوم فقيل: ما  الم�سم�سُة 

المجال، فقال:  وت�سبيهًا، في هذا  ا�ستعارًة   Q الإمام علّي  تو�ّسل 

، فقد ا�ستعار للنوم ذوقًا 
(2)

ًة«  َم�سَ اأو َم�سْ اإلَّ ِغرارًا  »ول تذوقوا النوَم 

هه بالم�سم�سة  واأَمرهم اأن ل ينالوا منه اإّل باأل�سنتهم ول ُي�سيغوه، ف�سبَّ

بالماء واإلقائه من الفم من غير ابتالع.

*من اأ�سدق الدعاء
 فاك«.

ُ
�ِس الل »ال َيْف�صُ

النابغة  �سار  الحديث:  وف��ي  ُي�ْسقْطها.  اأو  اأ�سنانك  يك�سْر  ل  اأي 

م خ�سوعه للنبّي P واأن�سده ق�سيدته  الَجْعدي على راأ�س قبيلته فقدَّ

، فعا�س 
(1)

 فاك« 
ُ
�ِس اهلل الرائيَّة، فدعا له النبّي P قائاًل: »ل َيْف�سُ

النابغة مائة وع�سرين �سنة لم ت�سقط له �سنٌّ واحدة!

*من اأجمل ال�سعر
في  �سالمة  بول�س  الُمْبِدع  ال�ساعر  قالها  العربي  ال�سعر  عيون  من  اأبيات 

الإمامين الح�سن والح�سين L، ومنها:

الم�سِرقاِني���اْب���َن ب��ن��ِت ال���ر����س���وِل اأن���ب���َل َم���ْن واأط���َل���َع  ال��ب��راي��ا  ج���اَء 

زوٌج وج��ه��َك  �سناِء  ع��ن  ��ْت  وُي���ب���اه���ي ِب���َل���ْث���ِم���َك ال����َق����َم����راِناأع��َر���سَ

َرواًء ال�������س���ب���اِب  اآي�������ُة  ���ٌن  �������س���اِر وال��م��رج��انَح�������سَ ف���ي ب���ه���اء ال���نُّ

الأزرِق ف���ي  ال��م��غ��ي��ِب  لبناِنك���ج���الِل  من  ال�سباِح  وَدْف��ِق  ال�ساجي 

الغبراء ُرقعِة  في  القائميَن  ُد  ���ٌد ف����ي ال���ِج���ن���اِن�سيِّ ���ن���ًا و����س���يِّ ُح�������سْ

م����الٍك اأيُّ  ال��ح�����س��ي��ُن  (3)واأخ���������وُه 
اإن�ساِن؟! ُب���ْرَدَت���ْي  ف��ي  ى  يتم�سَّ
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*من جذور الكالم
ق عليه عقُله،  قيع«؛ هو الأحمق الذي يتمزَّ »الرَّ

ي بع�سهم  ُيقال: َرُقَع ُرقاعًة فهو رقيٌع واأرقع؛ وقد �ُسمِّ

ْخَلَق واهتراأ فحدثت فيه ثقوب 
َ
رقيعًا لأّن عقله قد اأ

بالثوب  الت�سبيه  ُيْرَقَع، على  اأن  اإلى  وُخروق واحتاج 

ب الذي يحتاج اإلى ترقيع. المثقَّ

*فائدة لغوّية
يدَلُعه  ل�سانه  الرجُل  َدَلَع  العرب:  تقول  »َدَل���َع«؛ 

دَلَعُه: اأخرجه، واأدَلَعه العط�ُس، وَدَلَع الل�ساُن 
َ
َدْلعًا، واأ

نف�ُسه ُدلوعًا واندفع: خرج من الفم وا�سترخى، ومن 

كالأل�سنة  خرَجْت  اأي  النيران،  اندلعِت  يقال:  هنا 

الحمراء.

*من الأ�سداد
»َق�َصَط«؛ ُيقال: َق�َسَط َيق�ِسُط فهو قا�سط اإذا جار ولم يعِدْل، ومنه حديث الإمام 

ِمْرُت بقتال الناكثين والقا�سطين والمارقين«؛ الناكثون: اأهل الجمل 
ُ
علي Q: »اأ

ّفين لأنهم جاروا في الحكم وَبَغْوا عليه،  لأنهم نكثوا بيعتهم، والقا�سطون: اأهل �سِ

والمارقون: الخوارج لأّنهم َمَرُقوا من الدين كما يمُرُق ال�سهُم من الرميَّة.

ًة، فهو  ًة والَجْوُر مرَّ وقد يجيء فعل َق�َسَط بمعنى عَدَل، فالِق�ْسُط هو العدُل مرَّ

اأ�سماء اهلل  َعَدَل، ومن  ُمْق�ِسٌط فبمعنى  ُيْق�ِسُط فهو  ْق�َسَط 
َ
اأ ا فعل  اأمَّ من الأ�سداد. 

.
(4)

الح�سنى الُمْق�ِسُط: هو العادل 

*من اأجمل �ِسْعر الهجاء
قاع، اإذ قال الراعي: ما جاَء من َتَهاٍج بين ال�ساعر الراعي النُّميرّي وبين ابن الرِّ

َهَجْوُتُكُم ُيهَجى  اأح���ٍد  ِم��ْن  كنَت  اأح��ِدل��و  َل�ْسَت م��ن  ق��اِع ول��ك��ْن  ال��رِّ ي��اْب��َن 

قاع بقوله: قاِع: جمع رقيع، وهو الأحمق. فردَّ عليه ابن الرِّ الرِّ

ي�ستمني الإب���ل  ُرَوْي���ع���ي  اأّن  ْث���ُت  ��ِدُح���دِّ ���سَ ال��رَّ ع��ن  اأق��وام��ًا  ي�سرُف   
ُ
واهلل

قوافَيه ُت��ْزج��ي  اإذ  ��ْع��َر  وال�����سِّ ��َك  الأ�سِدف��اإنَّ ي�سة  ِعرِّ في  ال�سيِد  َكُمْبَتِغي 

اإنَّك عندما تهجوني كاأَنَّك  ره وقال له:  ُرَوْيعي: ت�سغير راٍع احتقارًا، فقد حقَّ

تبتغي ال�سيَد في َعريِن الأ�سِد!

أدب ولغة
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(*) ع�سو اتحاد الكتاب اللبنانّيين.

الأمالي، ال�سريف المرت�سى، �س192.) 1(

نهج البالغة، و�سية (11).) 2(

علّي والح�سين في ال�سعر الم�سيحي، �س169.) 3(

م.ن، ج7، �س377.) 4(

م.ن، ج1، �س354.) 5(

نهج البالغة، خطبة 115.) 6(

ل�سان العرب، م.�س، ج4، �س175، مادة حدبر.) 7(

الهوام�س

*من غريب اللغة
ال�سامرة  النوق:  من  والِحْدباُر  ْهر،  الظَّ الَعْجفاء  الداّبة  ومعناها:  »الِحْدباُر«؛ 

 :
(6)

التي قد يب�س لحُمها من الُهزال؛ وفي حديث الإمام علي Q في ال�ست�سقاء

جمع  الَحدابيُر:  ال�سنين«،  حدابيُر  علينا  اعَتَكَرْت  حين  اإليك  خرجنا  اإّنا  »اللهمَّ 

التي كُثَر فيها  ال�سنين  الُهزال، ف�سّبه بها  التي بدا عظُمها من  الناقة  ِحْدبار وهو 

.
(7)

الجْدُب والقحط 

*عامّي اأ�سله ف�سيح
�س ب�سعوبة وهو تحت وطاأة ِحْمٍل  َط فالن، اأي تنفَّ َط«؛ نقول بالعامية: َنحَّ »َنحَّ

ْحُط: �سبه الزفير، وقيل: هو الزفير،  ثقيل. واأ�سل الفعل: َنَحَط َيْنِحُط َنْحطًا، والنَّ

ْحُط: �سوت الخيل  عال، والنحيُط والنَّ ع، وهو �سبيه بال�سُّ والنحيط: �سوٌت معه توجُّ

ْقل والإعياء. من الثِّ

*من الثنائّيات
اأبو  ا�سمه  ل  الأوَّ مّكة،  على  ُي�سرفان  جبالن  هما  »االأخ�صبان«؛ 

ُقَعْيِقعان؛  على  وجُهه  ُم�ْسِرٌف  وهو جبٌل  الأحمر،  هو  والآخر  ُقَبْي�س، 

اأي  اأخ�سباها«،  ي��زوَل  حتى  ُة  مكَّ ت��زول  »ل  الحديث:  في  ج��اء  وق��د 

جمعُت  د،  محمَّ »يا  قال:   Q جبريل  اأن  الحديث  وفي  جبالها. 

ن��ذْر 
ُ
اأ َدْعني   :P فقال  مّكة،  كّفار  اأهلكُت  اأي  الأخ�سَبْين،  عليهم 

واإ�سفاقه  لهم  وُن�سحه  ته  باأمَّ ِرفقه  على  خيرًا  اهلل  وج��زاه  قومي«. 

.
(5)

عليهم
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هال �ساهر برق

عن  فيها  غاب  طويلة  فترة  وم�ست 

العرق  كان  البرد،  �سّدة  ورغم  الوجود. 

اأ�سجار  بين  يتوارى  وهو  منه  يت�سّبب 

ال�سرو. عتاده الثقيل على ظهره يراقب 

ثالث  م��ن  اأم��ام��ه،  الممتدة  ال��ط��ري��ق 

جهات، بانتظار مرور اآخر دورية م�ساة 

اإلى  انق�سمت  والتي  الّلحدّيين،  للعمالء 

مجموعة  كل  �سارت  مجموعات.  ثالث 

منها في اتجاه. وما اإن اأ�سارت ال�ساعة 

حتى  دقائق  وخم�س  ع�سرة  الثانية  اإلى 

اأ�ساءت وم�سات �سريعة لعّدة م�سابيح 

الليلي،  ال�ستطالع  مهمة  نهاية  معلنًة 

ليعود اأفراد المجموعة ويتمركزوا تحت 

نوافذ الد�سم...

المنزل  باتجاه  وحده  زحف  عندها 

اأعلى نقطة من القرية، دار  القائم في 

الجنوبي  المدخل  باتجاه  عقبيه  على 

مم�سكًا  بخّفة  الحائط  مت�سّلقًا  للمنزل 

�سعودًا،  تمتد  وا�سعة  حديدّية  بحلقات 

قفز  خّفة  وف��ي  الت�سّلق،  على  �ساعدته 

اإلى ال�سطح وانزلق اإلى العمق. ا�ستبدل 

حذاءه بخّف بينما عيناه تفح�سان في 

اأدق  كل زاوية، واأذناه تن�ستان لتلتقطا 

انتحى  نهار.  اإلى  ليله  تحّول  الأ�سوات. 
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على  المطّلة  الزوايا  اإح��دى  في  جانبًا 

لن�سف  وتهّياأ  للمنزل  الأمامّية  الباحة 

المدخل  عند  م�سبقًا  ال��م��ع��ّدة  العبوة 

الأمامي. و�سيكون لديه حوالي اأربع اإلى 

خم�س دقائق لالن�سحاب بهدوٍء تام...

انق�ست لحظات ولعّلها �ساعات فلم 

ي��دري،  اأن  يعنيه  يكن  ول��م  ي��دري  يكن 

فعقارب  نف�سه  الزمن  يعنيه  لي�س  بل 

اإي��ق��اع  على  تتراق�س  ك��ان��ت  ال�ساعة 

اأزاح  تهداأ عندما  وبداأت  قلبه،  نب�سات 

وب��داأ  العتمة،  �ستارة  باأ�سابعه  الفجر 

كّل  ب��دا  اأزرق.  �سعاع  من  خيط  ينبعث 

�سيء هادئًا في ذلك ال�سباح، ما خال 

�سوت اأقدام الجنود في الخارج.

ب��دت ال����ّدار م��ق��ف��رة، كما ل��و اأّن��ه��ا 

خلت م��ن ال��ح��ي��اة. وت��وال��ت ف��ي راأ���س��ه 

»حافظ«؟؟  هو  اأي��ن  وت�ساءل  الخواطر 

ِلَم لم يظهر حتى ال�ساعة؟ وبينما كان 

يجول بمنظاره جابت في مخّيلته �سور 

اأهل  األ�سنة  تتناقلها  زالت  ما  واأح��داث 

القا�سية  التعذيب  اأ�ساليب  عن  القرية 

ال��ت��ي ت��ع��ر���س��وا ل��ه��ا ب��ي��ن ي���دي حافظ 

حتى  الأخيرة  اأنفا�سه  لفظ  من  ومنهم 

يلم�س  اأن  الآن  ي�ستطيع  ا�ست�سهد... 

نف�سه  اجتاحت  التي  ال�سعادة  م�ساعر 

لأنه �سينزل به العقاب المنا�سب. مرت 

لحظات من ال�سكون وال�سمت وانقطعت 

لل�سغط  فا�ستعد  اأق��دام،  �سوت  ب�سماع 

على زر التفجير، وما اإن لم�سته اأنامله 

حتى ذهل لما راأى...

ك��ادت  ح��ت��ى  ب�����س��رع��ة  يتنهد  اأخ���ذ 

اأنفا�سه تف�سح اأمره فتراجع اإلى الخلف 

ونظراته ل تفارق العميل حافظ يحيط 

المكان  غ��ادر  ال�سغيران...  ول��داه  به 

عقابه  ينال  اأن  بّد  »ل  تخنقه  ة  والغ�سّ

يومًا«.
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ي���ا ع��ي��ُد َح����م����اَك اهلل  ال���غ���دي���ر  ي���ا َم����ن ب��ك��ّف��ك ���س��ي��ُف ال���ح���ق م���ول���وُدع���ي���َد 

وف�������ي ل����ق����ائ����ك ت����ع����ت����زُّ ال����م����واع����ي����ُدف���ي ك����ّل ع�����اٍم ب���ه���ذا ال���ي���وم م��وع��دن��ا

ن�������ورًا ُت���������س����اُء ب����ه اأي����ام����ن����ا ال�������س���وُدِم���ن األ�����ِف ع����اٍم ون�����س��ٍف ل ت����زال لنا

اأب�������دًا ف���ارق���ت���ن���ا  م����ا  اهلل  ف��اأن��ت ف��ي ال��ق��ل��ب وال�����س��ري��ان م��وج��وُدوي�������س���ه���ُد 

��ّرت ب���َك ال��ب��ي��ُدف���م���اوؤك ال���ع���ذب ي���ا ع��ي��َد ال��غ��دي��ر ب��ِه ��اأ ال��ح��ق ف��اخ�����سَ ت��و���سّ

ُمبت�سمًا عينيك  ف��ي  ال��ح��ق  ب���دا  ت��م��ه��ي��ُدل��ّم��ا  ال��ت��ب��ل��ي��غ  ل�����دى  م���ن���َك  ولَح 

ت����اأك����ي����ُدن������ادى ُم���ح���ّم���َد ج���ب���ري���ٌل وق������ال ل���ه: اهلل  ك�������الم  ف�����������اإّن  ������ْغ  ب������لِّ

علي ن��ح��و  اهلل  ر����س���ول  اأ����س���ار  اإْن  ب���ط���ْرف���ِه ه������ّزِت ال���دن���ي���ا ال���زغ���اري���ُدم���ا 

مفتخٌر الإ�����س����الم  ب���ك  ال��غ��دي��ر  واأن������َت ب��ال�����س��ي��ع��ِة الأب����ط����ال م��ح�����س��وُدع��ي��َد 

ي���وم ذك����راك ���س��وت ال��ح��ق مرتفٌع ت���اأي���ي���ُدف��ي  اهلل  ر�����س����ول  م����ن  ي�������س���ون���ه 

وت���ح���َت وط�����اأِت�����َك ال���دي���ج���ور م������ووؤوُداأق���ب���ْل ف���اأن���َت ل��ه��ذا ال�����س��ع��ب ف��رح��ُت��ُه

��وُدم���ا اأن�����زل اهلل ف���ي ال���ق���راآن م���ن ُم��ُث��ٍل م��ق�����سُ ال����ك����ّرار  ال��ف��ت��ى  وف��ي��ه��ا  اإّل 

ت��م��ج��ي��ُدوك�����لُّ م���ا ت��ح��ت��وي الآي�������ات م���ن ِع���َب���ٍر اهلل  ر�����س����ول  ل���ب���ي���ت  ف���ي���ه���ا 

َحماَك اهلل يا عيُد
ال�ساعر خليل عجمي
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ف����ي ك����ل ي�������وٍم ب���ه���ا ل��ل��ع��ل��م ت���ج���دي���ُدب����ي����ُت ال����ن����ب����ّوة ل����الأج����ي����ال ج���ام���ع���ٌة

م��ع��ب��وُدب���ي���ت ال���ن���ب���وة ف����ي الآف���������اق ك���وك���ب���ٌة ال����ك����ون  ه�����ذا  ربُّ  ب��ف�����س��ل��ه��ا 

ت��ه��دي��ُدع���ي���د ال���غ���دي���ر ب����ك الأي���������ام زاه���ي���ٌة ي��ع��ت��ري��ه��ا م����ن الأع����������داء  ل 

ع��ل��ى ���س��ف��اف��ك وال�����س��ي��ط��ان م���ط���روُدف���ي ي���وم ذك�����راك ق���د ���س��لَّ��ت م��الئ��ك��ٌة

وال���ن���ا����س ح��ول��ه��م��ا ه���م�������ٌس وت��ن��ه��ي��ُده������ذا م���ح���م���د وال������ك������رار ق�����د وق���ف���ا

التحمْت المرت�سى  ب��ك��فِّ  ال��ن��ب��يِّ  ووح���������ُي رّب�������ك ب���ال���ك���ّف���ي���ِن م���ع���ق���وُدك��فُّ 

ار م�������س���دوُداأل���ق���ى ال��ن��ب��يُّ اأم������اَم ال��ن��ا���س ُخ��ط��ب��َت��ه وط�����ْرف�����ُه ل��ل��ف��ت��ى ال�����ك�����رَّ

ي������وٌم ب��ُن�����س��رت��ه الإ������س�����الم م���وع���وُدوق�������ال ي����ا ق�����وم ه�����ذا ي�����وم ع���ّزت���ك���م

م�������ولُه وال����ي����وم ه�����ذا ع���ن���دك���م ع��ي��ُدَم���ْن ك��ن��ُت م����ولُه ف��ي ال��دن��ي��ا ف����اإنَّ علي

م��ب��ت�����س��م��ًا ال���ن���ا����س  ب��ي��ن  ي���رف���ل  وك����ّف����ُه ن���ح���و ب������اِب ال���ع���ر����س م���م���دوُدوراح 

ت���ردي���ُدوخ���اط���ب ال���ن���ا����َس وال���ت���اري���خ ف���ي ُل��غ��ٍة ال���ده���ر  ب��ث��غ��ر  م��ن��ه��ا  زال  م���ا 

ُح����ّج����ت����ُه اهلل  ول���������يُّ  ع�����ل�����يٌّ  ك�������الُم ع����ب����ٍد ب������ِه ق����د ج������اء م���ع���ب���وُده��������ذا 

ط���اع���ت���ُه اهلل  ب�����اأم�����ر  ع�����ل�����يٌّ  م���������ردوُده�������ذا  اهلل  ل���غ���ي���ر  اأم�����������ٍر  وك�������ل 

م����و�����س����وُدب�������اب ال������ولي������ة م����ف����ت����وح ل����ح����ي����درٍة اهلل  ل���غ���ي���ر  ب��������اٍب  وك�������ل 

ٌ م�����س��ن��وُدب���������ٍخ ب���������ٍخ ي�������ا ع������ل������يٌّ اإن�����������ه ن�����ب�����اأ اهلل  ب���وح���ي  ال�������س���م���اء  م����ن 

م���ا ظ���لَّ ف���ي الأر������س اإي���م���اٌن وت��وح��ي��ُداأن������ت الإم��������ام ال������ذي ل�����ول ُم���ه���ّن���ُدُه

اأن������َت ال���م���ك���ارم والأخ��������الق وال���ج���وُدي��ا ع��ي��ُد م��ا ل��َك ف��ي الأع��ي��اد م��ن �سَبٍه

��ي��ُداأن����ت ال����ذي ق���د ج��ع��ل��َت ال��ح��ق رائ��دن��ا اأن���ت ال���وق���ار ال���ذي ي��رق��ى ب��ه ال�����سِّ

ِع��ْت��رَت��ه��ْم ال��م��ج��ِد  ح��ق��وَل  ي���داك  ْت ب���ه ال��ع��وُد�سقْت  ف���اأزه���َر ال���ح���ّق واخ�������س���رَّ

ه��دًى ن���وَر  ال�سم�س  وج���َه  ت���زرع  ���ت ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ال��ع��ن��اق��ي��دورح���َت  ح��ت��ى ت���دلَّ

ل�������ولك م����ا ك������ان ل����ل����ق����راآن ت���ج���وي���ُدي���ا اآي������َة ال��ث��ق��ل��ي��ِن الأع���ظ���م���ي���ِن ن��ع��ْم

وال���ك���ون ي�����س��ح��ُك وال���دن���ي���ا اأن��ا���س��ي��ُدي���ا ب��ه��ج��ة ال���ك���ون م���ا اأح�����الك م��وؤت��ل��ق��ًا

وم����ه����رج����ان����ك اأع�������را��������سٌ وت���غ���ري���ُده������ذا ل������ق������اوؤك اأف������������راٌح وزغ���������ردٌة

ُن����ودواول���������الإم���������ام ع������ل������يٍّ ف�������ي ولي������ت������ِه ال���ِف���دا  ي���وم  اإذا  ���س��دٍق  رج����اُل 

م��وج��وُده�����ذا ع���ل���يٌّ اأم����ي����ر ال���م���وؤم���ن���ي���ن ف��ال ال���ك���ون  ورّب  ����س���واُه  93ن��ر���س��ى 
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دميا جمعة فواز

اأخ��وات  لثالث  الكبرى  الأخ��ت  اأن��ا  �سنة.   16 وعمري  نور  اأمي بي، فهي دومًا تفتر�س اأنني اأقوم باأمر غير مقبول اأو �سوى ب�سعة اأيام كل اأ�سهر عدة. م�سكلتي تتلخ�س بعدم ثقة اأ�سغر مني �سنًا. والدي وبطبيعة عمله، ي�سافر ب�سكل م�ستمر. ول نراه ا�سمي 
مجموعة اأنني ل اأقول لها ال�سدق ما ي�سبب لنا الم�ساكل دومًا. علّي  فر�ست  فقد  بي  ثقتها  ان��ع��دام  اأخرج ونتيجة  اأن  ممنوع  تنتهي:  ل  التي  والممنوعات  القوانين  اأتحدث من  اأن  ممنوع  زيارتهّن،  علي  ُيمنع  وحتى  رفيقاتي،  اأتحدث مع  َمْن  اأن تعرف مع  في على الهاتف بعيدًا عن عينيها وعليها  لتفت�س  غرفتي  تنظيف  تّدعي  اأنها  لحظت  اأيام  ومنذ  نقول..  �ساألتها ماذا وماذا  الخا�س، وحين  راأيتها تت�سفح دفتري  اأنني  ال�سخ�سية. كما  اأغرا�سي 

تثقين بي، فكان جوابها كيفما تحركت اأجدها تراقبني وتنهرني: »ل تقهقهي هكذا، ارتدي مالب�س وا�سعة تفعل اأجابتني بال مبالة: اأقراأ ماذا تكتبين! �ساألتها ب�سراحة: لماذا ل  الهاتف!«. وموؤخرًا  اأقفلي  اأخواتي كانت تخ�سى علّي من كل �سيء فهل الحل هو اأن تلجاأ اإلى محا�سرتي؟!اأنها تثق بي ولكنها ل تثق بالمجتمع.. فما هي عالقتي اأنا بالمجتمع؟ واإن اأكثر،  على  به  المبالغ  خوفها  عدم  األح��ظ  اأّنني  يزعجني  وما 
اأن وكاأنما جّل اهتمامها وقلقها من�سّب علّي. ت�ستطيع  بعامين  التي ت�سغرني  اأختي  اأن  العلم  مع 

والكل لديه الحق  بن�ساطات مع رفيقاتها بعك�سي.  لها ت�سارك  وك��اأّن ل هّم  بي  �سوى  تفّكر  لأنها ل  اأنا  اإلَّ  التعبير  في 
اأتمنى اأن ت�ساعدوني حتى اأتمكن من التخل�س من قلق اأمي �سوى اأن تزيد حياتي �سقاًء وبوؤ�سًا..

وهواج�سها واأن اأقنعها اأنها ت�ستطيع اأن تثق بي.
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تاأكدي في البداية يا �سديقتي نور اأن اأغلب الفتيات يعانين من خوف 

الأهل عليهن، ولكن حالتك اأكثر دقة من �سواك نظرًا ل�سفر والدك وعدم 

بالم�سوؤولية.  والدتك  �سعور  من  يزيد  ما  المنزل  في  يومي  ب�سكل  وج��وده 

اأ�سيفي اإلى ذلك اأنك الأخت الكبيرة في المنزل. من هنا فاإن والدتك تعتقد 

اأخواتك  اأ�سهل مع بقية  الحفاظ عليك فمهمتها �ستكون  اإن نجحت في  اأنها 

لأنهن بطبيعة الحال �سيقلدن �سلوكك. بناء عليه، تاأكدي اأن ت�سرفات اأمك 

اأي  اأخبرتك هي تثق بك ولكنها ل تثق بالمجتمع  نابعة من قلق �سديد. وكما 

بمن حولك من رفاق واأقارب واأ�سخا�س يمكن اأن يلعبوا دورًا �سلبيًا في حياتك.. 

ولذلك هي لي�ست �سعيدة اأو ت�ستلذ بمحا�سرتك، بل على العك�س، هي تتمنى اأن 

تثق بك وعليك اأن ت�ساعديها في ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

1 - تخيلي اأنك �سرت م�سوؤولة عن اأخواتك الأ�سغر �سنًا.. كيف �ستت�سرفين؟ 
بالطبع �سوف تحا�سرينهن! لذلك ل تق�سي بالحكم على ت�سرفات والدتك وتفهمي 

دواعي مخاوفها.

واأنك  م�ساعرها  تتفهمين  اأنك  واأخبريها  بهدوء  والدتك  مع  تحاوري   -  2
من  تخففين  وبذلك  عاتقها  على  الملقاة  الم�سوؤولية  لحجم  نظرًا  بها  فخورة 

مخاوفها وتجعلينها ت�سعر اأنك اأ�سبحت اأكثر ن�سجًا ووعيًا.

3 - �ساركي والدتك في اأمورك الخا�سة دون اأن ترف�سي تدخلها ب�سكل مطلق.
المقّربات،  �سديقاتك  اإل��ى  عّرفيها  اأ���س��رارك،  بع�س  وال��دت��ك  �ساركي   -  4

وا�ست�سيريها في بع�س اأمورك.

اأن تت�سرفي بم�سوؤولية مع كل  5 - تجنبي المواقف التي تثير ال�سكوك واحر�سي 
الق�سايا.

خطوات 
عملية 

للحل

95

م
 2

01
3 

ل
ّو

 اأ
ن

ي
ر

�ص
ت
/

 2
65

د 
د

ع
ل
ا



1 - ل ت�ست�سلم لغ�سبك: حين ت�سعر بالتوتر اأوقف �سيل 
من  تهّدئ  اأن  وحاول  تدريجي  ب�سكل  ال�سلبية  الأفكار 

روعك بتغيير مكانك اأو اأفعالك..

اأولوياتك  ح��ّدد  طاقتها:  من  اأكثر  نف�سك  تحّمل  ل   -  2
فالمهم،  الأهم  من  ت�ساعدي  ب�سكل  اأعمالك  واأنجز 

منا  المطلوب  ننجز  اأن  ن�ستطيع  ل  اأننا  �سعورنا  لأن 

يهدر طاقتنا ب�سكل �سلبي.

3 - كلما �سعرت بحاجة اإلى ال�سترخاء، خذ نف�سًا عميقًا 
واأفرغ الهواء من بطنك عند الزفير. كّرر هذه العملية 

من 3 الى 5 مرات للتخل�س من هرمونات التوتر.

4 - ابتعد عن الأ�سخا�س الذين ي�سببون لك التوتر وتقّرب 
من الرفاق الذين يخففون عنك الحزن والتعب.

خا�سًا  وقتًا  لنف�سك  وح��ّدد  تحّبها.  هواية  مار�س   -  5
الأم��ور  في  التفكير  ودون  بهدوء  تم�سيه  اأن  ت�ستطيع 

ال�سلبية.

6 - ل تتوّقع الكمال في ت�سرفات من حولك وخذ الأمور 
بب�ساطة.

م�ساعر  واجعل  نف�سك  وحا�سب  اأخطائك  من  تعّلم   -  7
الندم و�سيلتك للتعلم والتخل�س من الغ�سب.

سبع نصائح للسيطرة على الغضب

ي���ع���ان���ي اأغ���ل���ب���ن���ا م��ن 

ي�ستنفد  ال�����ذي  ال�����س��غ��ط 

عر�سة  ويجعلنا  اأع�سابنا 

ال�سيطرة  وف��ق��دان  للغ�سب 

مواجهة  عند  النف�س  على 

ورغم  الم�ستفّزة.  المواقف 

التقليل  هو  الأكيد  الحل  اأن 

نتعر�س  التي  ال�سغوط  من 

م��ّن��ا  اأح�����د  ل  اأْن  اإل  ل��ه��ا 

تمامًا  يبتعد  اأن  با�ستطاعته 

عن م�سادر ال�سغط كالعمل 

ال��م�����س��اك��ل  اأو  وال���درا����س���ة 

العائلية وياأخذ ق�سطًا طوياًل 

�سنقدم  لذلك  ال��راح��ة.  من 

ت�ساعدك  ن�سائح  ب�سعة  لك 

غ�سبك  على  ال�سيطرة  ف��ي 

والتخفيف منه:

شباب
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من  تجاه  المواقف  من  العديد  نتخذ 

لالإ�ساءة  تعر�سنا  حال  في  خا�سة  حولنا 

ن�سامح  ول  نن�سى  ل  فاإننا  ال�سخ�سية، 

ب��الع��ت��ذار  ن��ط��ال��ب  اإن��ن��ا  ح��ت��ى  ب�سهولة 

التعر�س  بعدم  والوعد  الوا�سح  والتبرير 

قبل  والتجريح  بالإ�ساءة  اأخ��رى  م��رة  لنا 

عودة المياه اإلى مجاريها..

الإ���س��اءة �سخ�سنا  ت��ع��ّدت  وف��ي ح��ال 

فاإن  لالأهل  التعر�س  درج��ة  ال��ى  وو�سلت 

ولعل  وق�سوة.  حزمًا  اأكثر  �سيكون  موقفنا 

ال�سبب هو التربية ووجوب تقديرهم وعدم 

ال�سماح لأي كان بذكرهم بال�سوء.

م�ستغرب  وغير  طبيعي  ال�سلوك  وهذا 

لأن العك�س هو ما يعتبر فعاًل م�سينًا وغير 

نا�سٍج.

الذين  الأ�سخا�س  َمْن  اإن كنت  خا�سة 

تعاطيهم  اأثناء  حدودهم  على  يحافظون 

عن  األ�سنتهم  ويحفظون  حولهم  من  مع 

ذكر العيب اأو التهجم وال�ستم.

 ول���ك���ن، ب�����س��راح��ة، ال�����س��ل��وك غير 

المفهوم هو اأ�سلوب تعاطي بع�س ال�سباب 

م���ع م���ن ي�����س��ي��ئ��ون ف���ي ت��ع��اب��ي��ره��م اإل���ى 

المقد�سات اأو يتطاولون اأثناء كالمهم على 

الذات الإلهية..

فمن المهين اأن نقابل �سبابًا غا�سبين 

على الطرقات ي�ستمون ويتعر�سون هلل جل 

ل  حولهم  وَم��ْن  لئقة  غير  بعبارات  وعال 

يردونهم اأو يفر�سون عليهم التوقف.

حنقًا  يغلي  ال��ذي  لدمك  يمكن  كيف 

على من يتعر�س لك اأو لأهلك بال�سوء اأن 

يبقى باردًا وغير مباٍل حين ت�سمع �سخ�سًا 

يذكر اهلل عز وجل بقلة احترام اأو تبجيل؟!

والأكثر عجبًا هو اأنك تجد النا�س تمر 

اأو يعي حجم  بالقرب منهم ول من ي�سمع 

الأمر  عن  بالتغا�سي  يرتكبه  الذي  الذنب 

واإظ��ه��ار  المنكر  ع��ن  والنهي  بالمعروف 

من  الحنق  اأو  الأقل  على  الرف�س  م�ساعر 

هذا ال�سلوك.

تلك  �سدقًا  المواقف  اأكثر  �سدقني.. 

كما  �سخطك  فليكن  هلل  قربة  تكون  التي 

لكل  يكون  �سوف  وحينها  قربة هلل  ر�ساك 

موقف تتخذه طعم ومعنى.

ً خذ موقفا
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

الشهادات العالية قد تؤدي إلى االكتئاب
»الإف���راط  اأّن  من  جديدة  اأميركية  درا���س��ة  ح��ّذرت 

حيازة  اأّن  كما  عقلّية،  اأمرا�س  اإلى  ي��وؤّدي  قد  التعلُّم  في 

ال�سهادات العالية، اأكثر من تلك ال�سرورية لمزاولة وظيفة 

الدرا�سة  و�سملت  الكتئاب«.  ل�ساحبها  ت�سبب  قد  م��ا، 

اأعمارهم  موّظف   16600 من  اأكثر  عن  معلومات  تحليل 

اأوروبية، وقا�س الباحثون  21 دولة  60 �سنة في  25 و  بين 

عن  اإجاباتهم  اإلى  ا�ستنادًا  بالإحباط  اإ�سابتهم  م�ستوى 

الذين  الأ�سخا�س  اأّن  الدرا�سة  واأظ��ه��رت  اأ�سئلة.  ع��دة 

مما  اأط��ول  ل�سنوات  در�سوا  اأي  مفرط«،  »تعليم  لديهم 

عر�سة  اأكثر  كانوا  يمار�سونها،  التي  الوظيفة  تتطلّبه 

لالإ�سابة بالكتئاب.

ن�سر موقع »اأنميد« تقريرًا عن الم�سلم 

لم  والتي  غرينالند،  جزيرة  في  الوحيد 

فيها  يعي�س  م�سلمًا  اأن  يت�سّور  اأح��د  يكن 

في  وُذك���ر  خ��ال��ي��ة.  �سبه  ج��زي��رة  لكونها 

»و�سام  ا�سمه  الم�سلم  ال�ساّب  اأن  التقرير 

في  ويعي�س  لبناني  اأ���س��ل  م��ن  ال��زق��ي��ر«، 

طيلة  الثلج  بجبال  المحاطة  غرينالند 

العام، وهو الم�سلم الوحيد على الجزيرة، 

وقد �سام 21 �ساعة في اليوم هذا العام.

في  ج��زي��رة  اأك��ب��ر  غرينالند  وتعتبر 

ال��ع��ال��م، ت��ق��ع ب��ي��ن ال��م��ح��ي��ط الأط��ل�����س��ي 

تابعة  وهي  ال�سمالي،  المتجّمد  والمحيط 

بحكم  تتمّتع  ولكّنها  للدانمارك،  �سيا�سيًا 

»و�سام  غرينالند  مواطنو  ويلّقب  ذات��ي. 

�سنوات  منذ  معهم  يعي�س  الذي  الزقير«، 

يعتبر  ح��ي��ث  ال��ع��رب��ي«،  ب���»ك��ول��وم��ب��و���س 

ا�ستطاع  ال��ذي  الوحيد  الم�سلم  العربي 

في  ناجحًا  ويدير م�سروعًا  العي�س هناك، 

مطعم  عن  عبارة  وه��و  ن��ووك،  العا�سمة 

يرتاده 22 زبونًا في اليوم تقريبًا.

الم�سلم  كونه  فخور  اإن��ه  و�سام  يقول 

والذي  الجزيرة،  في  يعي�س  الذي  الوحيد 

يوؤدي فري�ستي ال�سالة وال�سوم، وي�سيف 

اإنه يفكر عدة مرات في ق�ساء رم�سان في 

لبنان، ولكنه �سرعان ما يعدل عن فكرته 

اأنه في حال �سفره فلن يكون  يتذكر  حين 

هناك اأي �سخ�س في الجزيرة ليقوم باأداء 

فري�ستي ال�سالة وال�سيام.

المسلم الوحيد في جزيرة غرينالند.. لبناني
حول العالم
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اشترت »تفاحتين« 
ب�1500 دوالر

ك�سفت درا�سة اأميركية حديثة عن اأّن 

عام تترك اأثرًا �سلبيًا  ر في الطَّ زيادة ال�سكَّ

ال��وف��اة  وت��زي��د خطر  ال��ث��دي��ي��ات  ك��ل  على 

تغييرات  وتحدث  القلب  وُتجهد  والعقم 

ي�سبب  ما  فيه،  الموجودة  البروتينات  في 

القلب  توقُّف  وتاليًا  ال��دم  �سّخ  في  �سعفًا 

عن العمل في بع�س الأحيان.

الرئي�سي  المعّد  بوت�س«،  »واي��ن  وق��ال 

اإنه عند اإعطاء  للدرا�سة من جامعة يوتا، 

�سّكر  كمّية  على  يحتوي  غ��ذاء  ال��ف��ئ��ران 

 3 يعادل  ما  وه��و   ،% ب�25  تقدر  اإ�سافّية 

يومين/  خ��الل  ت�ساف  ���س��ودا  زج��اج��ات 

ارتفعت  النا�س،  عند  ال��غ��ذاء  اإل��ى  يوميًا 

في  مرتين،  الإن���اث  عند  الوفيات  ن�سبة 

حين اأّن ربع الذكور لم يعودوا قادرين على 

الإنجاب.

ي�سهد  ل��م  ال��ف��ئ��ران  وزن  اأن  ورغ���م 

اأنها  اإل  اختالفًا كبيرًا ولم ت�سبح بدينة، 

كانت اأقل اإنجابًا واأكثر عر�سة للموت.

ر تسّبب الوفاة والعقم زيادة السكَّ

العمر  من  تبلغ  اأ�سترالية  فتاة  ن�سرت 

عن  الإنترنت  �سبكة  على  اإعالنًا  عامًا   21
رغبتها ب�سراء جهازي هواتف ذكّية �سرط 

اأي   »Apple« �سركة  اإن��ت��اج  م��ن  تكون  اأن 

»التفاحة«.

وبعد فترة، تلّقت الفتاة ات�ساًل هاتفيًا 

لبيع  اأنها م�ستعدة  لتبلغها  اأخرى  فتاة  من 

»Two Apple« اأي »تفاحتين« ب�سعر 1500 

موعد  على  معها  الفتاة  فاتفقت  دولر، 

الفتاة  ت�سلمت  وبالفعل  ال��ل��ق��اء،  وم��ك��ان 

كانتا  لو  كما  مغلقتين    »iPhone« علبتيّ 

 1500 مبلغ  لقاءهما  دفعت  جديدتين، 

دولر، من دون اأن تفتح اأيًا من العلبتين.

منزلها  اإل��ى  ع��ادت  عندما  وفوجئت 

وفتحت العلبتين لترى تفاحتين طبيعّيتين 

مركز  اأق���رب  اإل���ى  فتوّجهت  بداخلهما، 

يفعل  ول��م  بالق�سة،  واأخ��ب��رت��ه  لل�سرطة 

عبر  الجميع  تنبيه  �سوى  ال�سرطة  رج��ال 

و���س��ائ��ل الإع�����الم، ل��ي��ك��ون��وا ح��ذري��ن من 

�سرائهم  عند  والحتيال  الن�سب  عمليات 

اأّي �سيء عبر �سبكة الإنترنت.
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سرُّ العمر الطويل

اأن تركته  قطع رجل هندي ل�سانه بعد 

يوّجهها  كان  التي  الإهانات  ب�سبب  زوجته 

لها.

وذك����رت و���س��ائ��ل اإع����الم ه��ن��دي��ة اأن 

التلفزيون  اأج��ه��زة  اإ���س��الح  اخت�سا�سي 

ب��ون��ت��ي ف��ي��رم��ا )31 ع���ام���ًا( ك���ان ي��وّج��ه 

هندي يقطع لسانه..
والسبب!

دفعها  م��ا  لزوجته،  با�ستمرار  الإه��ان��ات 

للتخلّي عنه واأخذ ابنتها معها. وقرّر الرجل 

كان  فما  جذورها  من  العادة  هذه  اقتالع 

اإلى  فيرما  نقل  وقد  ل�سانه.  قطع  اإل  منه 

الم�ست�سفى لتلّقي العالج فيما لم يعرف ما 

اإذا كانت زوجته اقتنعت بالعودة اإليه.

تناول  قّلة  اأّن  �سينّيون  علماء  اكت�سف 

ال��ّط��ع��ام ه��ي ���س��ّر ال��ع��م��ر ال��ط��وي��ل، واأّن 

قليلة  كميات  ياأكلون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س 

يحظون بعمر طويل.

��ل ال��ع��ل��م��اء ال�����س��ي��ن��ي��ون اإل���ى  وت��و���سَّ

على  اأج��روه��ا  تجربة  عبر  النتيجة  ه��ذه 

الفئران، حيث قاموا بتق�سيم الفئران اإلى 

مجموعتين، وكان غذاء المجموعة الأولى 

ذا �سعرات حرارية عالية، بينما كان غذاء 

الفئة الثانية ذا �سعرات حرارية منخف�سة.

ت��وازي  ال��زم��ن  م��ن  فترة  م��رور  وبعد 

اأّن  اّت�����س��ح  ل��ل��ف��ئ��ران،  الطبيعية  ال�����س��ن 

ال��م��ج��م��وع��ة ال���ت���ي ع��ا���س��ت ع��ل��ى غ���ذاء 

قد  المنخف�سة«  ال��ح��راري��ة  »ال�����س��ع��رات 

عا�ست لفترة اأطول وب�سّحة اأف�سل مقارنة 

ال�����س��ع��رات  ذي  ال���غ���ذاء  ذات  ب��ال��ف��ئ��ران 

وقت  في  ماتت  والتي  المرتفعة  الحرارية 

مقارنة  �سعبة  �سحية  ظ��روف  بعد  مبكر 

بالفئة الأولى.

من  ف�سيلة  اأّن  ال��ّدرا���س��ة  واأث��ب��ت��ت 

البكتيريا تنمو في اأج�سام الكائنات الحية 

ب�سبب قّلة تناول الأطعمة وت�ساعد الج�سم 

على  ت�ساعده  ب��خ��وا���س  الح��ت��ف��اظ  على 

الحياة لفترة طويلة، بينما تقّل ن�سبة هذه 

بكميات  الأطعمة  تناول  ب�سبب  البكتريا 

البدن  في  عامًا  �سعفًا  ي�سبب  ما  كبيرة 

اأن  �سينيون  علماء  ويرى  العمر.  ر  وُيق�سّ

�سرّ الحياة الطويلة يكمن في الأكل القليل.

حول العالم
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ق���ّرروا  بريطانيون،  باحثون  ل  تو�سّ

دخله  من  انطالقًا  الإن�سان  دم  معالجة 

اأّن  مفاده  ا�ستنتاٍج  اإلى  القانوني،  وو�سعه 

هناك عالقة مبا�سرة بين هذين الأمرين. 

معي�سة  م�ستوى  ازداد  كلما  اإّن���ه  وق��ال��وا 

الإن�سان، كلما ارتفعت ن�سبة ال�سموم التي 

تتكّد�س في دمه.

الزئبق  ن�سبة  اأّن  العلماء  وج��د  فقد 

المثال،  �سبيل  على  ال��دم،  في  والّزرنيخ 

ويكمن  ال�سخ�س.  رفاهية  بازدياد  تزداد 

�سبب ذلك في اأّن الأ�سماك البحرية، التي 

ك�سفت مواقع �سويدية عن تو�سل علماء 

البالد اإلى تركيبة م�سل ي�ساعد المدخنين 

ال��ع��ادة، من  ه��ذه  ب��الإق��الع عن  الراغبين 

وتزويد  عنه  الإع��الن  يجري  اأن  المنتظر 

ال�سيدليات به في الم�ستقبل المنظور.

وعلى الرغم من اختالف الفترة التي 

يحتاجها المدّخن للتخّل�س من ال�سجائر، 

على  الم�سرفين  العلماء  الباحثين  اأّن  اإل 

في  فعاليته،  اأك���دوا  الم�سل  ه��ذا  اإع���داد 

اأكد  اإذ  قالوا،  كما  قيا�سية،  زمنية  فترة 

ال��ب��ح��ث نجاعة  ال��م�����س��وؤول��ي��ن ع��ن  اأح����د 

ال���م�������س���ل ع��ل��ى 

بن�سبة  ال��ف��ئ��ران 

.% 100

والأ�سخا�س  الفقراء  اأ�سا�سًا  يتعاطاها  ل 

كبيرة،  اأرب���اح  على  يح�سلون  ل  ال��ذي��ن 

الكيميائيين  العن�سرين  ع��ل��ى  ت��ح��ت��وي 

الكيميائي  التركيب  اأن  وكما  المذكورين. 

الإن�سان،  رخاء  اإلى  ي�سير   )3 )بنزوفين 

ال�سم�سي  الإ�سعاع  من  الوقاية  و�سائل  لأن 

الّدخل  ذوو  يهتّم  ل  فيما  عليه،  تحتوي 

المحدود بهذه الو�سائل الكمالية.

جهاز  ع��ل��ى  الم�سل  ت��اأث��ي��ر  وي��ت��رك��ز 

اإّنه يتكّون من مادة بروتينّية  اإذ  المناعة، 

تقوي جهاز المناعة لدى المدّخن، وتحول 

دون و�سول مادة النيكوتين اإلى الدماغ، ما 

�سيوؤدي لحقًا اإلى امتناع الدماغ عن اإفراز 

اإ�سعال  على  المدخن  تجبر  التي  المواد 

�سيجارته للح�سول على النيكوتين.

النتباه  ال�سويديون  العلماء  ويلفت 

اآثار  اأّي  يترك  ل  الجديد  الم�سل  اأّن  اإلى 

مع  �سيكولوجية،  اأو  ع�سوّية  �سواء  جانبّية 

الم�سل  ه��ذا  ا�ستخدام  اأّن  اإل��ى  الإ���س��ارة 

على  الأم���وال  من  الكثير  اإنفاق  من  يحّد 

المدّخنين  لتوعية  �سة  المخ�سّ البرامج 

بغية دفعهم اإلى الإقالع عن التدخين.

دمنا يكشف عن 
مستوى معيشتنا

مصل لإلقالع عن التدخين
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�سح اأم خطاأ؟

�أ – اإن القيم الجمالية هي الأكثر ثباتًا في منظومة القيم التربوية.

ب- حين ن�سعر بالتوّتر علينا اأن نهدئ روعنا، اأن نبقى في مكاننا ول نغّير اأفعالنا.

ج – لقد �سار لو�سائط الإنترنت في ال�سنوات القليلة الما�سية دور اأ�سا�سي في الت�سليل.

امالأ الفراغ:

�أ – قال الإمام علي Q: »ثالثٌة من اأبواب البر: �سخاء النف�س، وطيب الكالم، وال�سبر على .....«.

ب - عندما ي�سبح الإن�سان اأ�سير الأهواء وال�سهوات، تحيط به ..... وال�سطرابات.

ج – اإن ..... الإن�سان تدفعه لطلب الكمال، واإن عقله يدفعه لتحقيق المقدمات.

من القائل؟

ُكلها«.
ُ
�أ – »اإّن اأوراق وثمار الدين اإذا ما نبتت في اأ�سل التوحيد ا�ستقامت واآتت اأ

ب – »علينا اللتفات دومًا اإلى اأن كل ما لدينا هو من ِنعم اهلل وكل �سيء موجود له وحده«.

ج – قال لطفلته ال�سغيرة : »لن ت�سبى زينب مّرتين«.

�سّحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد:

�أ – تعتبر الثقافة من جملة الأفعال الإن�سانية التي تنّظم التفاعل الإن�ساني باعتبارها اأفعاًل اجتماعية متكررة.

ب – ي�ساعد الفيتامين )A( على امت�سا�س الكال�سيوم، وتر�ّسبه في العظام.

ج – اإذا كنا حقيقة من اأولياء اهلل وال�سائمين، ف�سوف ي�سعنا اأمام الختبارات ال�سعبة.

من المق�سود؟

�أ – يحّلل حالل اهلل، ويحّرم حرام اهلل، ويقيم حدود اهلل ويدعو اإلى �سبيل ربه بالحكمة والموعظة الح�سنة.

ب – عا�س مائة وع�سرين �سنة، ولم ت�سقط له �سّن واحدة.

ج – كان منتظرًا دوره للدخول اإلى الطبيب والألم يع�سُف باأذنيه، حان موعد ال�سالة مع دوره، فترك 

العيادة وان�سرف اإلى الم�سجد.

في اأي مو�سوع وردت هذه الجملة؟

قال الإمام عليQ في و�سيته لولده الح�سنQ: »فبادرتك بالأدب قبل اأن يق�سو قلبك وي�ستغل لّبك 

لت�ستقبل بجّد راأيك من الأمر«.

أسئلة مسابقة العدد 265

اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل اأ�سئلة  ٭ 

الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

االأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية.

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية.

بالإ�سافة اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �سحيحة ولم يوفق  اثني ع�سر عددًا ويقّدم  ي�سارك في  كل من  ٭ 

فائزًا بالجائزة ال�سنوية.
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مسابقة
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�سع الكلمة المنا�سبة:

.... هي بوابة تحديد الطريق، وهي المدخل لتحديد القيمة التي تكتمل، فقط، بمكّوناتها.

�أ – العلوم.

ب – الأخالق.

ج – المعرفة.

من �سروط الو�سوء )اختر الإجابة ال�سحيحة(:

�أ – طهارة اأع�ساء الو�سوء، ورفع الحاجب مع الإمكان.

ب – اإباحة الإناء حتى ولو كان ذهبًا اأو ف�سة.

ج – اأن يكون الماء طاهرًا، مطلقًا وم�سافًا.

في  تنمو  وهي  اأطول،  لفترة  الحياة  على  الإن�سان  ج�سم  ت�ساعد  اأنها  الدرا�سات  ك�سفت 

اأج�سام الكائنات الحّية ب�سبب قّلة تناول الطعام. ما هي؟

المجتمع  جماعة  اأو  فرد  يحكم  اأن  معناها:  المجتمعات،  كافة  ت�سمل  عامة  ق�سّية 

وير�سمون اتجاه م�سيرته في اأمور الدنيا وال�سوؤون المعنوية والأخروية، ما هي؟

الجائزة الأولى�سعادة محمد خازم . 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  يو�سف ح�سين �سولي . 100000 ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

ح�سين وفيق بح�سون.* 

هدى قا�سم نظام الدين.* 

فاطمة محمد �سبيتي.* 

زهراء �سليمان خازم.* 

اآمال �سامي خزعل.* 

مو�سى جميل ناجي.* 

زهراء قا�سم �سيف الدين.* 

بالل كامل مروة.* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 263

ل من ت�سرين الثاني  2013م اآخر مهلة ل�ستالم اأجوبة الم�سابقة: الأوَّ

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين و�سبعة و�ستين ال�سادر  ٭ 

في الأول من �سهر ت�سرين الثاني 2013م بم�سيئة اهلل.

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�سائم  من  العديد  ت�سل  ٭ 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى �سنتر داغر - بئر  ٭ 

العبد اأو اإلى مكتبة جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية - المعمورة اأو اإلى معر�س جمعية 

المعارف الإ�سالمية الثقافية - النبطية - مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 

7

8

9

10

103

م
 2

01
3 

ل
ّو

 اأ
ن

ي
ر

�ص
ت
/

 2
65

د 
د

ع
ل
ا



باٍق في اْلقّمة يا حيدر
ْن������َي������ا َم�����ْف�����َخ�����ْرَي�����ا َط����������ْوَدًا َي���ْل���َب�������ُس َث��������ْوَب اْل�����ِع�����ّزِة َن�������ْه�������ُج�������َك ل������ل������دُّ

ْن�������ُج�������ُم ُدوَن����������َك ِف�����ي اْل����َع����ْل����َي����اِء
َ
ْرالأ َوُن������������������وُرَك ِب�������اْل�������َك�������ْوَك�������ِب َغ���������رَّ

����َع َب����ْي����َن َي����َدْي����َك ���ْرواْل����َم����ْج����ُد َت����َوا�����سَ َغ������������َداَة َع�������ِن اْل��������َواِج��������ِب َق�������سَّ

ْرَع�����َج�����ب�����ًا ِل������لُّ�������������س������وؤَْدِد َي����ْم����َن����ُح����ُه �����اَء َوَق����������دَّ ������اُن ِل�����َم�����ْن ������سَ اْل������َم������َنّ

���ْي���َك َع ِم�������ْن َك���فَّ �����وَّ ����ُك َت�����������سَ ْن�����َي�����ا اْل����َع����ْن����َب����ْراْل����ِم���������سْ َوَف�����������اَح َع����َل����ى ال�����دُّ

ْم�����َط�����ْرَي������ا َزْي������ت������ًا ِف������ي ِق�����ْن�����ِدي�����ِل اْل������َك������ْوِن
َ
اأ ُدج�������ًى  اْل����َغ����ْي����ُث  َم�����ا  اإَِذا 

���ى« َي���ْغ�������سَ اإَِذا  »ال����لَّ����ْي����ِل  َب���������ْدَر  ����َف����ْر«َي�����ا  �����سْ
َ
اأ اإَِذا  ���ْب���ِح  »ال�������سُّ َوُذَك����������اَء 

���ُل���َم���اِت ������َرَق ِف����ي اْل���ظُّ �������سْ
َ
ْك�������َب�������ْرَي����ا ُن�������ورًا اأ

َ
�����ْرُك الأ اْن�����������داَح ِب�������ِه ال�����������سِّ

��������َرُه اْل����ُم����ْخ����َت����اُر َوِب����اْل����ِح����ْك����َم����ِة َي����زَخ����ْرَي���������ا َن��������ْب��������َع ُع���������ُل���������وٍم َف��������جَّ

����ام����ًا َي������اأُْم������ُر ِب����اْل����َم����ْع����ُروِف ����ا�����سَ َع������ِن ال���ُم���ْن���َك���ْرَوُح���������سَ َوَي����ْن����َه����ى ال����نَّ

َوَم�������ْن َواَلَك  َم�������ْن  �����ِة  اْل�����َج�����نَّ ����َع����ْرِف�����ي  َع������������������اَداَك َل����������ُه َن������������اٌر ُت���������سْ

�����ّوًا ِب�������َوَق�������اٍر ���ْرَي�������ا ِع�����ْل�����م�����ًا َم�����ْك�����������سُ ُي���ح�������سَ َل  َع�����َط�����اِئ�����َك  َف����ْي���������سُ 

َب����������ِدّي����������ًا َع�����َزَف�����ْت�����ُه
َ
����ْرَي�������ا َل�����ْح�����ن�����ًا اأ ِئ�������َك�������ٌة َي�������������ْوَم اْل����َم����ْح���������سَ

َ
َم�������ال

مالك عبا�س

هذه زينب فارت�سف يا ع�سُق من حبها �سغفًا..

خذ من دمي وارِو غليل ال�سوق في الماأتم..

فوق  م��الك  مثل  وح��ّل��ق  �سالمًا  ��ي  ِم��نِّ بّلغها 

المرقد..

هو اأنين جرح من غياب في زوايا خافقي..

ولهفة  فقٍد  األ���َم  تختنق  الأن��ف��ا���س..  ت�سيق 

لقاء..

اأي زينب الطهر وعقيلة الها�سميين..

يواكب ال�سمت وجع واآهات �سبر..

وتالوة قلب فطرته اأمواج الحنين..

موج حنين
هذه حروفي اآهاُت األم..

وتلك قربة ماء ت�سيل �سدًى..

وحولك األف عّبا�س كفيل..

اأق�سَم بدمه والجراح..

اأنه �سيحمي المقام من كيد الّلئام..

واألف اعتذار واعتذار واعتذار..

هذي حروف مداد اأمٍل..

يا �ساحب الثار

»متى ترانا ونراك وقد ن�سرت لواء الن�سر«؟

الحاجة دالل حجازي

بأقالمكم

104



مهداة إلى فوارس المقاومة اإلسالمية وباألخص إلى روح الشهيد رضا مدلج)*(

ي���ب���ي���ُنم����ا�����سَ ال�������س���ذا وت�������س���ّوع ال��ن�����س��ري��ُن ي�����ك�����اد  ل  ع�����ط�����ٌر  وت�������������الألأ 

ي���ه���ف���و اإل���������ى األ�����وان�����ه�����ا ال���ت���ل���وي���ُنوت����ف����ت����ح����ت ل����ل����ع����ن����ف����وان ب�����راع�����ٌم

ن���غ���م���ًا اأري������ب������ًا ����س���اق���ه ال���ت���ل���ح���ي���ُنوال����ن����ور ���س��ع�����س��ع ف���ي ال���ع���الء م���غ���ردًا

ال���ع���ل���ي���اء ت���ت���خ���ا����س���ع  اأن  ع����ْج����ب  ال��ت��ك��وي��ُنل  ي���ت���راق�������س  اأن  ع���ْج���ب  ل 

ل���ي���ف���ي ب�����وع�����د ق������د رع���������اه اأم�����ي�����ُنف�����دم ال�������س���ه���ادة ق����د ت����ج����ّدد ع��ر���س��ه

ب����ع����ط����ائ����ه����م ل���ل���ع���ال���م���ي���ن ج���ب���ي���ُنوي�����ذّك�����َر ال����ت����اري����َخ اأب�����ط�����اًل غ����دوا

ال���ت���ع���دي���ُنج���ب���ل���ت م���ع���ادن���ه���م ب���ط���ي���ن اأ����س���ال���ة م���ح�������س  اإن  ب���ه���ا  ي����زه����و 

واإرث��ه��م الم�ست�سعفين  ���س��رخ��ة  ث ال��م�����س��ك��ي��ُنه��م  دى ل����ي����ورَّ ه���زم���وا ال�������رَّ

ول���ه���م ف����ي م����ح����راب ال����ظ����الم اأن���ي���ُنع����رف ال�����س��ب��اح ن��ك��ال��ه��م وزئ��ي��ره��م

غ�سنفٌر ال��ح��ال��ك��ات  ف���ي  ق���اده���م  ُرب�����������ان م����ج����د ي����رت����ج����ي����ه ����س���ف���ي���ُن ق���د 

م����ا ن������ال ط����ْه����َر ردائ��������ه ال���ت���خ���وي���ُنل���ب�������س ال������وق������اَر ع�����ب�����اءة وع���م���ام���ة

 خ��ط��اب��ه وال�����س��ج��اع��ة ���س��اأن��ه
ٌ
ع�����رن�����ي�����ُن ف�����س��ل  ف���������ار����������س  دره  هلل 

ي���ق���ي���ُنف��������اإذا ت���ك���ل���م ت�����س��ت��ط��ي��ب ف�����س��اح��ٌة ف����ال����وع����ي����د  ت������وّع������د  واإذا 

ف���م���ظ���ف���ٌر ب����ن����ان����ه  اأ��������س�������اَر  م���ب���ي���ُنواإذا  وال�������ج�������واب  اأم�����������ٌر  ُرد  ل 

ل����م ي��ث��ن��ه��م ع����ن ع���ه���ده���م ت���وه���ي���ُنه���م ج��ن��د ن�����س��ر اهلل اأ����س���ي���اد ال��وغ��ى

ل����ي����غ����ّن����ي اآب�����������ًا ب����ال����ب����ه����اء ق���م���ي���ُنف���خ���َر ال����زم����ان ب��ن�����س��ره��م ف��ت��ط��اول

ف���ب���اأب���ج���دي���ت���ه���م ����س���م���ا ال����ت����دوي����ُنوي���خ���ّط ف���ي ل����وح ال���خ���ل���ود ح��روف��ه��م

ول����ق����د ي���ب���ّخ�������س ق������ْدَره������م ت��ث��م��ي��ُنم��ه��م��ا ام��ت��دح��ن��ا ف��ال��م��دي��ح م��ق�����س��ٌر

زم��ان��ه��م ن��ع��ي�����س  اإذ  ف���خ���رًا  ال��ت��زم��ي��ُني��ك��ف��ي��ن��ا  وع�����ى  اإن  زم�������اٌن  ه����م  ب����ل 

ال��ت��م��ك��ي��ُنول���ه���م م���ك���اٌن ف���ي ال��ق��ل��وب ي�����س��اع��ه��م ���س��غ��ا  اإن  ح���اب���ة  ال���رَّ ف��ه��م 

علي عبد المنعم النمر

هم جند نصر اهلل

105)*( ا�ست�سهد في زغلة - حا�سبيا 1999/11/22 م
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اإ�سماعيل... هزم الذل في نف�سه وم�سى... 

انت�ساره  ع��ن  تكتب  اأن  الأق���الم  واأغ���رى 

وفوزه... قال:

نهاية  والكراهية  الحياة...  بداية  الحب 

لها...

اأَحبَّ التراب حتى ذاب فيه

الموؤامرات  قام في زمن القذارة من وحل 

وقال:

ك��رب��الء... ه��ذا ج�سدي  ن��ار  ه��ذا ج�سدي 

يحترق لينير لكم الطريق..

واأكمل �سيحته و�سراخه..

غدًا اأخلع هذه ال�سوارع العتيقة

واأزرع القمح في ال�سهول..

واأم�سي اإلى قريتي

اأ�سلي هناك

واأم�سح الغبار

عن �سواهد القبور

واأمتلئ بالأحزان

واأنتظر ال�سيول

فمن اأجلها نحن نثور

ون�سم رائحة الحقول

ن�سقي ال�سهول.. ن�سقي الحقول..

ثم م�سى اإ�سماعيل... لقد م�سى بعيدًا..

م�ست الأيام.. لكن اإ�سماعيل لم ياأت بعد.. 

لم يزل غائبًا عن ال�سيعة..

الخوف يدب في مفا�سلها..

ما الذي يحدث حولنا اليوم..؟

اهلل  اأكبر..  اهلل  �سدى..  ن�سمع  بعيد  ومن 

اأكبر..

لقد ا�ست�سهد اإ�سماعيل..

نف�سها  تحرق  ل��ن  ولكنها  ت��ئ��ن..  يحمر.. 

اأبدًا..

لن ت�سبح رمادًا.. يحمر لن تجوع..

بكى بع�سهم.. وبكى الأ�سدقاء..

لكنه عاد ي�سكن هذه الأر�س..

عاد كمالك يتجه نحو ال�سماء..

وقبيل المغيب..

بكت ال�سم�س دمعتين..

و�سيَّعت يحمر ابنها ال�سهيد..

دمعتها  دم��ع��ت��ه��ا..  تبكي  يحمر  وك��ان��ت 

الفرحة.

م�صطفى عليق

يوم بكت يحمر
مهداة إلى روح الشهيد المجاهد إسماعيل أحمد إسماعيل 

)أبو أحمد()*(

)*( ا�ست�سهد في تلة علي الطاهر 1987/2/12 م

بأقالمكم
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حنانيك اأيها ال�سهيد

يا ربيع العمر الذي هاجر مع الفجر الطويل..

اأتوق اإلى قلبي الذي هاجر معك..

واأود الهجرة اإذا ما هي اأو�سلتني اإلى قلبك..

كل الكالم لك.. لربيع عينيك..

حنانيك اأيها ال�سهيد...

ي���ا م���ن ع��ب��رت ال�����س��ن��ي��ن ول��ط��ال��م��ا ف��رح 

ببطولتك نب�س قلبنا الحزين..

اأعطنا من عينيك كحل النور لنعبر..

اأعطنا من قلبك خفق الخلود لن�ستمر..

دحنون جراحك العا�سق هلل عّلمنا �سر النت�سار..

حنانيك اأيها ال�سهيد..

ودعت الحياة بابت�سامة الر�سا

وحفرت في قلوبنا وجعًا لن يزول اأبدًا

حبة عندك.. بلغ �سالمنا اإلى الأ

�سلم على رياحين الجنوب..

فاإنا اإليهم نعد الثواني.. ونحلم باللقاء القريب..

عند الزهراء والكرار.. والمجتبى والغريب..

حنانيك اأيها ال�سهيد..

في مقلتيك يعي�س حلم الثائرين

وغدًا في القد�س ت�سرق �سم�سك

زمان عي�س الناظرين ويحلو.على الأ

عند اللقاء ب�ساحب ع�سر القائمين

حنانيك اأيها ال�سهيد الغالي..

لن نن�ساك.. فاأنت في قلب القلب ت�سكن..

األف  وعلي  وح�سن  ثائر  يا  اأرواح��ك��م  اإل��ى 

�سالم وتحية...

يمنى هزيمة

ح��ن��ان��ي��ك أي��ه��ا 
ال���ش���ه���ي���د..
مهداة الى شهداء ميس الجبل األبطال 

الثالثة )ثائر)1(.. كميل)2(.. جواد)3(..(

ال�سهيد ح�سن نمر ال�سرتوني 2013/3/16 م) 1(

ال�سهيد ح�سن زهر الدين 2013/5/31 م) 2(

)*( ا�ست�سهد بتاريخ 2010/8/24 مال�سهيد علي م�سلم وهبة 2013/7/20 م) 3(

ع����زاء ال��رح��ي��ل
مهداة إلى روح الشهيد محمد فوزي 

فواز )أبو تراب()*(
اإنه العام الثالث على الرحيل

وما زال الحنين يحملنا اإليك

ويناُم ال�سوق في بحر عينيك

نورك ي�سطع لينير الطريق

وال�سم�س قب�س من �سّر يديك

نفتقدَك في كل يوم، بل في كل حين

را�سخون  اأنهم  ال�سهداء،  اأ�سرار  من  �سّر  ولعّله 

في ذاكرة القلوب

اأحياٌء ل يموتون

نذكرك حين نرتاد الم�سجد ون�ساأل اأنف�سنا

اأكان اأبو تراب جزءًا من الم�سجد اأم كان 

الم�سجد جزءًا منه

وجهك  �سورة  فنرى  ج��دران��ه  في  نتمّعن 

البا�سم وطيفك الحالم

ل  ع�سق  ق�سة  في  الأر���س  تحت�سن  كنت 

تنتهي

وتتمتم بكلمات كانت تعانق ال�سماء. كيف 

ال

ع�ست  عليًا،  والع�سق  محمدًا  ال�سم  وكان 

وا�ست�سهدت  محمد  واآل  محمد  حب  على 

على حب محمد واآل محمد

يفتقدك �سهر رم�سان والفجر ولياٍل ع�سر

وت�سبيحات  والعتكاف  الجو�سن  ودع��اء 

ال�سحر

عزاوؤنا بعد رحيلك 

الموؤمنين  م��ن  اأج���ي���اًل  ل��ن��ا  ت��رك��ت  اأن���ك 

المقاومين

فلكِلّ  ب�سفاعتك  علينا  �سيمّن  اهلل  واأن 

موؤمٍن و�سهيٍد �سفاعة...

الحاج علي زيدان
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الواحة

)soduku( س�����ودوك�و 
مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �صروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  اإلى   1 من  الأرق��ام  و�سع  اللعبة 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

9 8 4
6 1 3
2 1 3

1 5
5 6 2

8 7 2 4
4 3

7
6 4 2 7 5

آياٌت ُضِربت مثاًل 
)الح�سر: 2( ْب�َصاِر}  1 - {َفاْعَتِبُروا َيا اأُوِلي ااْلأَ

)الرحمن: 60( 2 - {َهْل َجَزاء ااْلإِْح�َصاِن اإِالَّ ااْلإِْح�َصاُن} 

)الح�سر: 14( 3 - {َتْح�َصُبُهْم َجِميًعا َوُقُلوُبُهْم �َصتَّى} 

)�س: 24( ا ُهْم}  4 - {َوَقِليٌل مَّ

)المدثر: 38( 5 - {ُكلُّ َنْف�ٍس ِبَما َك�َصَبْت َرِهيَنٌة} 

)يو�سف: 41( َي االأَْمُر الَِّذي ِفيِه َت�ْصَتْفِتَياِن}  6 - {ُق�صِ

طرائف:

- هذا داره

يتفرج  وك��ان  جحا،  المارة  اأح��د  �ساأل 

القدم  ك��رة  يلعبون  رج��ال  مجموعة  على 

فقال له: هل تعرف منزل فالن؟ فاأجاب: 

نعم، تعال معي.

ال�10  ح���وال���ي  ق��ط��ع  ح��ت��ى  وم�����س��ى 

تارة،  ي�ستريح  الرجل  وخلفه  كيلومترات 

ويهرول اأخرى. فلما و�سل اإلى المنزل قال 

له: هذا هو داره، ولكن اإن اأردت اأن تكّلمه 

فهو مع الفريق هناك، يلعب كرة القدم.

أحجية
- ما هو ال�سيء الذي ل يمكنه الم�سي اإل اإذا �سربته على راأ�سه؟

- عندما فرح الفالح

مري�سًا  المزرعة  في  الح�سان  ك��ان 

لم  اإذا  ل��ل��م��زارع:  الطبيب  ف��ق��ال  ج���دًا، 

�سمع  قتله.  يجب  اأي��ام  ثالثة  في  يتعاَف 

قال  الأول،  ال��ي��وم  وف��ي  ذل���ك،  ال��خ��روف 

للح�سان: انه�س!! اإذا لم تنه�س قتلوك!! 

ولكن الح�سان كان متعبًا جدًا. وفي اليوم 

ولكن  ب�سرعة!  انه�س  ل��ه:  ق��ال  ال��ث��ان��ي، 

الح�سان لم يقدر اأبدًا. في اليوم الثالث، 

�سيقتلونك!!  واإل  انه�س  ال��خ��روف:  ق��ال 

الفالح  ففرح  اأخ��ي��رًا..  الح�سان  نه�س 

ب��ه��ذه  ن��ح��ت��ف��ل  اأن  ي��ج��ب  وق�����ال:  ج�����دًا، 

المنا�سبة!! اذبحوا الخروف.

الواحة
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غريب المفردات في القرآن  الكريم
اآدم: اأبو الب�سر، قيل �ُسمّي بذلك لكون ج�سده من اأديم الأر�س، وقيل ل�سمرٍة في 

لونه، وقيل �ُسمي بذلك لكونه من عنا�سر مختلفة وقوى متفرقة، وفي الحديث: »لو 

نظرَت اإليها فاإنه اأحرى اأن يوؤدم بينكما« اأي يوؤّلف ويطيب.

اأذى: الأذى ما ي�سل اإلى الإن�سان من ال�سرر اإما في نف�سه اأو ج�سمه اأو تبعاته 

دنيويًا كان اأو اأخرويًا، قال تعالى:

)التوبة: 61( {َوِمْنُهُم الَِّذيَن ُيوؤُْذوَن النَِّبيَّ َوِيُقوُلوَن ُهَو اأُُذٌن} 

)الأحزاب: 69( {اَل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن اآَذْوا ُمو�َصى} 

)الأنعام: 34( ُرَنا}  {َواأُوُذواْ َحتَّى اأََتاُهْم َن�صْ

من قبس الوالية 
عن الإمام الباقرQ اأنه قال: »ل يزال الموؤمن في �سالة ما كان في   -

{الَِّذيَن  يقول:  تعالى  اإن اهلل  اأو م�سطجعًا،  اأو جال�سًا  كان  قائمًا  ذكر اهلل، 

َيْذُكُروَن الّلَ ِقَياًما َوُقُعوًدا}«. )اآل عمران: 191(

فقل:  المراآة  في  نظرت  »اإذا   :Qلالإمام علي و�سّيته  في   Pالنبي عن   -

الّلهم كما ح�ّسنت َخلقي فح�ّسن ُخُلقي ورزقي«.

آداب الصداقة واألخّوة
- روي عن الإمام ال�سادقQ اأّنه قال: ال�سداقة محدودة، ومن لم تكن فيه 

اأن تكون �سريرته وعالنيته لك  اأّولها  اإلى كمال ال�سداقة:  تن�سبه  تلك الحدود فال 

واحدة، والثانية اأن يرى زينك زينُه، و�سينك �سينُه، والثالثة ل يغير عليك مال ول 

ولية، والرابعة اأن ل يمنعك �سيئًا مّما ت�سل اإليه مقدرته، والخام�سة اأن ل ي�سلمك 

عند النكبات.

)البحار، ج71 �س268(

اإلى الإمام المق�سط  اإلى العالم عبادة، والنظر  - عن ر�سول اهللP: »النظر 

ُه في اهلل عّز  عبادة، والنظر اإلى الوالدين براأفة ورحمة عبادة، والنظر اإلى الأخ تودُّ

وجّل عبادة«.

109)البحار، ج71 �س278(
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا: 

دولة اأفريقية - فّران. 1

دولة اميركية . 2

حذاء - اأتقَن العمل. 3

�صهر مي�دي - دولة عربية . 4

بلد - يكفل. 5

اأُدرك . 6  - )معكو�صة(  ال�صيء  ظهَر   - ا�صتاق 

واأفهم

دولة اأوروبية - ثار الهواء. 7

المنازل - اجمعي. 8

المكان الذي يو�صع فيه االأيتام. 9

من اأطرافها - اأوجاع. 10

عموديًا:

دولة اأفريقية - خجلي. 1

يمرحون . 2

نرطب ال�صيء - ثوب. 3

ن�صف كلمة )اأجير( - دولة اأميركية. 4

اأرجو - م�صور. 5

منطقة في �صمال رو�صيا . 6

التي ت�صنع الم�ب�س - مكان مرتفع. 7

دولة اأوروبية - اأداة جزم . 8

اأفيدهم . 9

�صد نق�س ال�صيء - دولة عربية. 10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 264

من يرغب من االإخوة القراء بالم�صاركة في �صحب قرعة الم�صابقة؛ 

فلي�صتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ح����ل شب��ك�ة
الصادرة في العدد 264

4 9 7 6 2 5 8 1 3

3 5 8 1 7 4 9 6 2

1 6 2 9 3 8 4 5 7

7 2 1 3 4 9 5 8 6

8 3 6 5 1 7 2 9 4

9 4 5 2 8 6 3 7 1

6 1 3 8 9 2 7 4 5

5 8 4 7 6 3 1 2 9

2 7 9 4 5 1 6 3 8

الجواب: الم�صمار.

اأجوبة م�سابقة العدد 263

12345678910

�دي�س�سدقل�1

ن��سمقبيبل2

ف�ط��رنل3

م�ل�سل�ر�د4

يد�يجدن5

كحنووليد6

ذف�ونل�يم7

بره��كردي8

وند�نوطع�9

ن�مز��ب�ط10

1 - �صح اأم خطاأ؟

اأ - �صح.

ب - خطاأ.

ج - �صح.

2 - ام�أ الفراغ:

اأ - الواجب.

ب - حماية الم�صتهلك.

ج - �صبرك.

3 - َمن القائل؟

.P اأ - الر�صول

ب - االإمام الخامنئي{.

.M ج - ال�صيخ راغب حرب

في  ورد  ح�صبما  ال��خ��ط��اأ  ���ص��ّح��ح   -  4

العدد:

اأ - المهند�س الزراعي.

ب - بالح�صانة.

ج - الجمعة.

5 - من المق�صود؟

اأ - االإمام المهدي |.

ب - ال�صهيد علي حاتم ر�صا.

ج - ال�صحابي زيد بن الحارثة.

6 - ب. نوراً �صاطعاً.

7 -  ت�صابيح �صهادة.

8 - الجار.

9 - ذكر الل.

10 - للم�صت�صرقين.
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في الحقيبة!
وقف و�سيم اأمام ال�ساعة الكبيرة في المطار، ما زال اأمامه �ساعة انتظار 

ببع�س  وقام  الإلكتروني  بريده  بت�سفح  قام  اإن  مفيدة  تبدو  الطائرة.  اإق��الع  قبل 

 ... الب�سكويت  وبع�س  قهوة  فنجان  على  ليح�سل  المقهى  اأم��ام  فتوقف  المرا�سالت، 

وال�سحيفة اليومية قبل اأن يتوّجه اإلى �سالة النتظار. بدت له عناوين ال�سحيفة رتيبة. 

قام ب�سرعة بطّي ال�سحيفة واأرقدها ب�سالم في حقيبته، و�سّغل الحا�سوب وبداأ بقراءة 

قهوته  يحت�سي  وهو  ال��ردود  بكتابة  ان�سغل  حتى  دقائق  تم�ِس  لم  )ال���وارد(...  محتوى 

متناوًل بع�س الب�سكويت... قطع تركيزه رجل م�سنٌّ بجانبه عندما تناول قطعة ب�سكويت 

من علبته الخا�سة دون ا�ستئذانه، تجاهل و�سيم الأمر متظاهرًا بعدم المالحظة لكي ل 

يحرج الرجل، تناول قطعة بدوره... وتظاهر بان�سغاله كليًا بعمله.

ثم  لفظاظته!«...  »يا  و�سيم:  تمتم  اأخ��رى،  قطعة  الرجل  وتناول  اأخ��رى،  دقائُق 

تناول الرجل قطعة ثالثة ورابعة... بهدوء وثقة، نظر و�سيم اإليه بغ�سب عّله يتوقف عن 

ا�ستفزازه، لكن الرجل بادله بابت�سامة هادئة ملوحًا بقطعة ب�سكويت باتجاهه : »نوعية 

جيدة فعاًل« وتناولها بب�ساطة... 

باإتمام  و�سيم  ينجح  فلم  كبير،  بتثاقٍل  الفّظ  الرجل  بقرب  دقيقة  اأربعون  انق�ست 

ر�سالة واحدة وهو ي�سارع غ�سبه متظاهرًا باللباقة والت�سامح والكرم ... حتى بقيت اآخر 

قطعة... هّم و�سيم بتناولها لكن الرجل و�سل اإليها، �سطرها ن�سفين، تناول جزءًا وترك 

فلن  نف�سه،  في  و�سيم  اأعماق  الكيل« �سرخْت  الآخر... »طفح  الجزء  المتفاجئ  لو�سيم 

يتحمل فظاظًة اإ�سافية اأو خرَف �سيخوخة. نه�س وتناول حا�سوبه لي�سعه في حقيبته... 

(1)
اأزاح ال�سحيفة المطوّية... ليجد علبة الب�سكويت الخا�سة به. ترقد ب�سالم. 

في  توقعنا  لكنها  الوقت،  طيلة  فيها  ونقع  ن�سمعها  التي  والق�س�س  المواقف  اأحد 

لنجد  الخا�سة  حقائبنا  في  ننظر  اأن  قبل  الحكم  فّخ  في  نقع  حين  اأنف�سنا  مع  �سراع 

محماًل ح�سنًا لالآخر.

فاأيهما ينت�سر فينا... غالبًا؟

نهى عبد اهلل

مقتب�سة.) 1(

الهوام�س
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