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ال�صيد علي عبا�ض املو�صوي

وهو خير الفاصلين
ول  الإن�ساني،  الجتماع  في  طبيعي  اأم��ر  النظر  وجهات  في  الختالف 

يمكن حّتى في الأ�سرة الواحدة اأن تتطابق تمامًا، بل من الطبيعّي اأن ين�ساأ 

اتخاذ  في  اأو  والأح��داث  الظواهر  تحليل  في  ذلك  اأك��ان  �سواء  الختالف، 

المواقف والقرارات.

اأّن  يرى  طبيعي،  كاأمر  به  ويعترف  الختالف  هذا  يقّر  الذي  والإ�سالم 

المف�سل الذي ل بد واأن يحكم هذا الختالف هو الحّق، وهذا الحق يتمثَّل 

في اأن يكون الفرد الإن�ساني معتمدًا على البينة والبرهان والدليل فيما يوؤمن 

به من اعتقاد اأو يقوم به من فعل.

والثالثية التي يدعو الإ�سالم اإليها في ر�سمه للتعامل ال�سحيح والالزم 

مع حالت الختالف هي:

الو�سول  و�سبيل  حقًا.  تراه  ما  اّتباع  بمعنى  الحق،  اّتباع  اأواًل: 

لروؤية الحق اأن تّتبع البّينة، وت�سير على طبق ما تمليه عليك، اأي 

الدليل والبرهان، ولذا كان الأ�سا�س في اإيمان الإن�سان اأن 

ينطلق من البرهان والدليل المقنع للعقل بالحق. 

بالمكذبين، ففي مقابل  العتناء  عدم  ثانياً: 

ما تراه اأنت، ثّمة من يرى راأيًا اآخر. ول �سك 

ويرى  راأي��ك  في  بك  يكذِّ �سوف  اأن��ه  في 

اأنك على باطل، بل قد تواجه حربًا 

نف�سيًة في مقابل ما تراه. وقد 

أول الكالم
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تتخذ هذه الحرب اأ�سكاًل مختلفة فتتحول حربًا 

به  الإن�سان  يو�سف  �سخ�سيًا  واتهامًا  اإعالمية 

الجاهلية مع  كّفار  الم�سيئة، كما فعل  ال�سفات  ب�سّتى 

.P النبي ال�سادق الأمين

والإ�سرار  بالحّق  بالتم�ّسك  تكون  واأن  بد  ومواجهة ذلك، ل 

عليه، والالمبالة اإزاء ما يقوم به هوؤلء الخ�سوم وما يعتمدونه من 

و�سائل وطرق. 

خ�سومك  تواجه  اأن  بمعنى  وجل،  عز  اهلل  اإلى  الأم��ر  اإيكال  ثالثاً: 

بالتحاكم اإلى الحكم الف�سل الذي ي�سع الأمور في موا�سعها. وهذا الأمر 

يعك�س ثقة تامة باأّن الحق الذي ت�سير عليه معتمدًا الدليل والبرهان، هو 

بيد اهلل عّز وجل. فمن يخاف اإيكال الأمر اإلى الحكم الف�سل، هو الذي 

ل يعي�س حالة الطمئنان والثقة بما يعتقده حقًا.

ل �سك في اأّن هذا هو المنهج الذي ينبغي اعتماده من قبل الأفراد 

اأنه  نرى  بما  بالعمل  ملتزم  موؤمن  كمجتمع  نقوم  فعندما  والمجتمعات، 

الحق، وحيث اإّننا نعتمد في ذلك على الدليل والبرهان، فعلينا اأن نبقى 

على ثباتنا في هذا الموقف، وعلينا اأي�سًا اأن ل نتاأّثر بما ي�سّنه الخ�سوم 

�سرا�ستها،  ا�ستدت  ومهما  يخو�سونها،  التي  اأ�سكال حربهم  كانت  مهما 

ز ثقتنا باأننا بالفعل  كما اأّن علينا اأن نوكل الأمر اإلى اهلل عّز وجل. ما يعزِّ

على الحق، واأّن كل ما نتحّمله في �سبيل ما نرى اأّنه الحق هو بيد اهلل، 

وهو الذي له وحده الأمر الف�سل. وبهذا نكون م�سداقًا لخطاب الأنبياء 

َنٍة  R الذي جاء به القراآن الكريم في قوله تعالى: {ُقْل اإِنِّي َعلَى َبيِّ

ِ َيُق�صُّ  ْبُتم ِبِه َما ِعنِدي َما َت�ْسَتْعِجُلوَن ِبِه اإِِن اْلُحْكُم اإِالَّ ِلهّ بِّي َوَكذَّ ن رَّ مِّ

ِليَن} )الأنعام: 57(. اْلَحقَّ َوُهَو َخْيُر اْلَفا�سِ

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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ال�صيخ نعيم قا�صم

شوق المنتظرين
َفِعْنَدَك  اأَ�ْصَتْعِدي  َواإَِلْيَك  َوالَبْلوى،  الُكَرِب  اُف  َك�صَّ اأَْنَت  »الّلُهمَّ 

َفاأَِغْث يا ِغياَث الُم�ْصَتِغيِثيَن  َواأَْنَت َربُّ الآِخرِة َوالأُولى،  الَعْدوى، 

َدُه يا �َصِديَد الُقوى، َواأَِزْل َعْنُه ِبِه الأَ�صى  ُعَبْيُدَك الُمْبَتلى، َواأَِرِه �َصيِّ

ْجعى  ْد َغِليَلُه َيا َمن َعلى الَعْر�ِض ا�ْصَتوى، َوَمن اإَِلْيِه الرُّ َوالَجوى، َوَبرِّ

ِر ِبَك  ِك الُمَذكِّ َوِليِّ اإِلى  َوالُمْنَتهى، الّلُهمَّ  َوَنحُن َعِبيُدَك الّتاِئُقوَن 

َك«. َوِبَنِبيِّ

في رحاب بقية اهلل
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دعاء  من  الفقرة  ه��ذه  الموؤمن  يبداأ 

لين�سره  تعالى،  اهلل  اإلى  باللجوء  الّندبة 

د حرارَة �سوِقه بروؤية ومواكبة  وُيعينه ويبرِّ

وُن�سرة �ساحب الع�سر والزمان )اأرواحنا 

اللجوء  ه���ذا  ال���ف���داء(.  م��ق��دم��ه  ل��ت��راب 

الطلبات  ك��ل  مفتاح  ه��و  تعالى  اهلل  اإل���ى 

الخلق،  خ��ال��ُق  تعالى  ف��اهلل  وال��خ��ي��رات، 

ح��م��ة، ول��ه  وم���ال���ُك ال��م��ل��ك، ووا����س���ع ال��رَّ

الأ�سماء الح�سنى.

*ك�ّصاف الُكرب
ْن���َت  اأَ »ال��لهّ��ُه��مَّ   ��ه:  ربَّ الموؤمن  ويناجي 

يغَتمُّ  فقد  َوال���َب���ْل���وى«،  ال���ُك���َرِب  ��اُف  َك�����سَّ

َنَف�َسه  وك��اأنَّ  معه  تمّر  التي  الأح��داث  من 

وقد  الُكَرب،  هي  وهذه  ب�سببها،  �سينقطع 

اإلى ذروتها،  البالءات والختبارات  ت�سل 

اإّل بعون اهلل  بحيث ل نجاة ول ك�سَف لها 

ْن َتْدُخُلوا  تعالى، قال تعالى: {اأَْم َح�ِسْبُتْم اأَ

ِمْن  َخلَْوا  الَِّذيَن  َمَثُل  َياأِْتُكْم  ا  َوَلمَّ اْلَجنََّة 

اُء َوُزْلِزُلوا  رَّ ْتُهُم اْلَباأْ�َساُء َوال�سَّ َقْبِلُكْم َم�سَّ

���ِذي���َن اآَم��ُن��وا  ���ُس��وُل َوالَّ ��ى َي��ُق��وَل ال��رَّ َح��تَّ

َر اِل  اإِنَّ َن�سْ اأَاَل  ُر اِل  َمَعُه َمَتى َن�سْ

َقِريٌب} )البقرة: 214(.

اإل��ى  الإن�����س��ان  واإذا م��ا اح��ت��اج 

اهلل  مع  اإّل  يجدها  فلن  الُن�سرة، 

الدعاء:  في  َط��َل��َب  ول��ذا  تعالى، 

»َواإَِل����ْي����َك اأَ���ْس��َت��ْع��ِدي َف��ِع��ْن��َدَك 

مجمع  وف����ي  ال�������َع�������ْدوى«، 

ال��ب��ح��ري��ن، ا���س��ت��ع��دي��ُت 

اأي  الأم��ي��ر ف��اأع��َدان��ي، 

الن�سرة  م��ن��ه  ط��ل��ب��ُت 

ون�سرني،  ف��اأع��ان��ن��ي 

وم����ا اأح���وج���ن���ا اإل���ى 

يا  فاإليك  تعالى،  اهلل  من  الُن�سرة  طلب 

رب اأطلب الُن�سرة فاأنت النا�سر والمعين.

ْن���ي���ا«، وهل  َوال���دُّ »َواأَْن������َت َربُّ االآِخ�����رِة 

وهل  الُملك؟  مالك  من  اإّل  المرء  َيطلُب 

يملك اأحٌد �سيئًا في الدنيا والآخرة اإّل اهلل 

ُر؟ جلَّ وعال، وهو الربُّ المدبِّ

*بالُء فقِد الإمام
والبلوى،  ال��ُك��َرِب  اف  َك�سَّ مناجاة  اإنَّ 

كل  ملكوت  بيده  ال��ذي  المعين،  ا�سر  والنَّ

�سيء، لطلب العون من ِغياِث الُم�ْسَتِغيِثين، 

ل��ل��ُع��َب��ْي��ِد الأق���ل م��ن ال��ع��ب��د، ه��و اع��ت��راٌف 

اإلى  الأق�سى  والتذّلل  ال�سديد  بال�سعف 

اهلل تعالى، لالإغاثة من البلوى، »َفاأَِغْث يا 

ِغياَث الُم�ْسَتِغيِثيَن ُعَبْيُدَك الُمْبَتلى«.

م���ا ه���و ه���ذا الأم�����ر ال��ع��ظ��ي��م ال���ذي 

مات؟ ا�ستدعى هذه المقدِّ

م��ا ه��و ال��ب��الء ال����ذي ي��ت��ط��لَّ��ب غ��وث��ًا 

ماوات والأر�س، وربِّ  وُن�سرًة من ربِّ ال�سَّ

الدنيا والآخرة؟
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ل���روؤي���ة م��ولن��ا الحجة  ��وُق  ال�����سَّ ����ه  اإنَّ

الأو�سياء  لخاتم  والع�سُق   ،| المهدي 

القائم المنَتَظر |، والرغبة بالطماأنينة 

ُمنقذ  راي��ة  تحت  بالن�سواء  ِكْيَنة  وال�سَّ

ة الَخَلف المهدي |. الب�سريَّ

ال���ُق���وى«،  ����َس���ِدي���َد  ي���ا  ���َدُه  ����َس���يِّ »َواأَِرِه 

والفرج،  الظهور  هو  بالروؤية  والمق�سود 

والطلب دائمًا من اهلل تعالى �سديد القوى، 

ره  يوؤخِّ ول  اأح��د،  اإل��ى  اأم���َره  َيِكل  ل  ال��ذي 

عف، فهو الذي بيده كل م�سادر  لعجٍز اأو �سَ

ٍن منها،  القوة وباأعلى مراتبها وباأ�سّد َتَمكُّ

َدُه  ِر ُعَبْيدَك الُمْبَتلى �َسيِّ
َ
فيا �َسِديَد الُقوى، اأ

وقائده وموله محمد بن الح�سن الع�سكري 

ودولته  عدِله  �ُسلطَة  وبا�سطًا  ظاهرًا   |

العالمية.

*�صوٌق للقائه |
تعالى  م��ن��اج��اة اهلل  اآث���ار  اأع��ظ��م  م��ا 

الإمام  اإلى  رجل  �سكا  الُقوى«.  �َسِديَد  »يا 

فقال  مظلمة،   Q الح�سن 

الركعتين  �سلَّْيَت  »اإذا   :Q

ب��ع��د ال��م��غ��رب ف��ا���س��ُج��د، وُق���ْل 

ي��ا �سديد  ال���ق���وى،  ���س��دي��د  ي��ا 

جميع  تك  بعزَّ ذللت  ع��زي��زًا  ي��ا  المحال، 

محمد،  واآِل  ٍد  محمَّ على  �سلِّ  خلقت،  من 

ف�سمع   ،
)1(

�سئت«  بما  فالن  موؤنة  واكفني 

ال�سراخ على موت ظالمه من ليلته.

َوال���َج���وى«،  االأَ����س���ى  ِب���ِه  َع���ْن���ُه  »َواأَِزْل 

التعزية  يتطلب  ال��ذي  الحزن  هو  ���س��ى 
َ
الأ

الُحْرقة  هي  والَجوى  والُخ�سران،  بالَفقد 

فما  الحزن،  اأو  الع�سق  من  الَوْجِد  ة  و�سدَّ

الُمْبَتلى،  ُعَبْيدَك  اأحَزَن  الذي  وق  ال�سَّ اأْبَلَغ 

لظهور  المنتِظر  قلبه،  حرقة  م��ن  وَزاَد 

لعة البهيَّة. الطَّ

ما اأرَوَع لهفة القلب المتعلِّق بولي اهلل 

الأعظم |. ومن هنا كان انتظار الفرج 

اأف�سل العبادة ل�ستقبال الظهور في اأوانه 

في رحاب بقية اهلل
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�سى 
َ
الأ ف��ي��زوُل  واأداء،  ا�ستعداٍد  باأف�سِل 

وُيطفئ  الغليل،  ُد  ُيبرِّ والظهور  وال��َج��وى. 

ِكْيَنة في القلب. نيران الَوجد، وُيلقي ال�سَّ

في  مولنا  لروؤية  الكبير  ال�سوق  ه��ذا 

النتظار  اأو  ر،  التَّح�سُّ يعني  ل  ظ��ه��وره، 

تاأخر  من  الياأ�س  اأو  ح��راك،  بال  ال�سلبي 

الظهور عن موعد توقعاتنا اأو رغباتنا، بل 

هو �سوٌق يربُط القلَب بالحبِّ الأبدي الذي 

ل ي�ساهيه حبٌّ اآخر، ويدفُع لبذل اأق�سى 

للظهور،  التَّمهيد  في  للم�ساهمة  الجهود 

تنا  ُعدَّ تكتمل  اأن  َينتظُر   | ف��الإم��ام 

وعددنا لياأذن اهلل تعالى له بالَفَرج.

ُر بلقاء اهلل *المذكِّ
��وُق اإل���ى الإم�����ام | ه��و ���س��وُق  ال�����سَّ

العابدون  هم  والمنتظرون  المنتظرين. 

تعالى،  اهلل  برحمة  لون  المتاأمِّ الطائعون 

كلمة  لإع���الء  حركتهم  تتوقف  ل  ال��ذي��ن 

اهلل تعالى على الأر�س، وهم المجاهدون 

ال��ذي��ن ل ي��خ��اف��ون ف��ي اهلل ل��وم��ة لئ��م، 

يخ�سعون  هم  ولكنَّ الحديد،  كزبر  قلوبهم 

فترّق قلوبهم بمناجاة اهلل تعالى.

اإِلى  التهّاِئُقوَن  َعِبيُدَك  َوَنحُن  »اللهُّهمَّ 

ي�سف  األم  َوِبَنِبيَِّك«.  ِبَك  ِر  الُمَذكِّ َوِليِِّك 

ال�سيد البروجردي، جامع اأحاديث ال�سيعة، ج 7، �س277.( 1)

الهوام�ض

انتظار الفرج أفضل العبادة 
الستقبال الظهور يف أوانه 

بأفضِل استعداٍد وأداء

ة  بالجنَّ مين  الُمنعَّ ح��ال  العالمين  ربُّ 

َرٌة  اإَِلى َربَِّها  بقوله: {ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َنا�سِ

َناِظَرٌة} )القيامة: 22 - 23(، فالحال في 

اهلل  رحمة  اإلى  ونَظٌر  للِّقاء  عي�ٌس  النعيم 

تعالى، وهكذا يكون لقاُء الدنيا مع الإمام 

تعالى  اهلل  بلقاء  ���رًا  ُم���َذكِّ  | ال��م��ه��دي 

.P ور�سوله

ال��َف��َرج،  تعجيَل  ن�ساألك  ���ا  اإنَّ ال��ّل��ُه��مَّ 

واآل   P محمٍد  بحبِّ  القلوب  وت�سكيَن 

��وق ب��ل��ق��اِء  م��ح��م��د R، وت��ب��ري��د ال�����سَّ

الّلُهمَّ    ،| الأع��ظ��م  اهلل  ول���يِّ  وُن�����س��رِة 

لعبيدك  ا�سر  والنَّ والمغيث  المعين  واأن��ت 

الملتجئين اإليك.
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ال�صالة مراتب تتنا�صب مع مراتب الم�صّلين ومقامات ال�صالكين اإلى اهلل، 

ة، وطهارة اأهل الإيمان تطهير الظاهر من اأرجا�ض  فالطهارة لل�صالة ال�صوريَّ

المعا�صي ومن اإطالق ِعنان ال�صهوة والغ�صب. وطهارة اأهل الباطن هي التنّزه 

ة والتطهير من دن�ض الأخالق الذميمة)1(. عن القاذورات المعنويَّ

طهور صالة  لكّل 

*الطهارة: ظاهرية وباطنية
لدى  متحّققة  الطهارات  اأن���واع  وجميع 

جميع  من  طاهر  فظاهرهم  الأول��ي��اء،  ل  ُكمَّ

من  طاهرة  هم  وحوا�سُّ ال�سوريَّة،  القذارات 

اإليه،  حاجة  ل  فيما  )اله��ت��م��ام(  الإط���الق 

فيما  بها  ف  الت�سرُّ من  طاهرة  واأع�ساوؤهم 

مراتب  اآخ��ر  اإل��ى  تعالى،  اهلل  ر�سا  يخالف 

����َم����ا ُي���ِري���ُد الُ  ال��ّط��ه��ارة، ق��ال ت��ع��ال��ى: {اإِنَّ

َرُكْم  ْج�َص اأَْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّ

َتطِهيًرا} )الأحزاب: 33(.

�سلوات  من  �سالة  ك��لَّ  اأنَّ  معرفة  وتنبغي 

ال�سالكين اإلى اهلل م�سروطة بطهارة خا�سة بها، 

دونها.  من  ال�سالة  تلك  اإلى  ل  التو�سّ يمكن  ل 

ُه اإِالَّ  كما قال تعالى في الآية ال�سريفة: {الَّ َيَم�سُّ

ه  ُروَن} )الواقعة: 79(، فظاهره ل يم�سُّ اْلُمَطهَّ

ه اإّل  اإّل اأهل الطهارة الظاهرّية، وباطُنه ل يَم�سُّ

اأهل  اإّل  ه  ه ل يم�سُّ اأهل الطهارة الباطنّية، و�سرُّ

الطهارة ال�سرّية.

اإذن، فال ي�سل اإلى �سالة اأهل الباطن اإّل 

من غ�سل يديه ووجهه في منبع الحياة القلبّية.

*لم ُيهمل الآداب الظاهرّية
معرفتها  ة  للخا�سّ ال�سروري  من  نكتة 

لم  ال��ذي   - وتعالى  تبارك   - اهلل  اأّن  وه��ي: 

ُيهمل طهور الظاهر وتنظيف الق�سر وطهارة 

الظاهرّية  الآداب  ُيهمل  ولم  والبدن،  اللبا�س 

غير  فمن  والمعامالت،  المعا�سات  في  �سواء 

نور روح اهلل
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*ينظر اهلل اإلى قلوبكم
اإلى  ينُظر  ل  اهلل  »اإنَّ  الحديث:  في  ورد 

. واإجماًل 
)4(

اإلى قلوبكم« �سوركم ولكن ينظُر 

المعنوّية  القذارات  من  القلوب  تطهير  ف��اإنَّ 

والأو�ساخ الُخلقية هو من المهّمات التي يجب 

ة  وُع��دَّ ة  ِع��دَّ بكل  بها  يقوم  اأن  الإن�سان  على 

ويخّل�س  وم��ج��اه��دة،  ريا�سة  وب��ك��لِّ  ممكنة 

نف�سه من عار تلك القذارات والأو�ساخ، فاإّنه 

الربوبّية من دون ذلك  اإذا وقف في مح�سر 

�سوى  ن�سيبه  يكون  فلن  المعنوي  الطهور 

وم�سّقتها؛  وتعبها  وق�سرها  ال�سالة  �سورة 

ُ ِمَن اْلُمتَِّقيَن}  قال تعالى: {اإِنََّما َيَتَقبَُّل الهّ

)المائدة: 27(.

اإّن التقوى هي من �سروط قبول ال�سالة 

من  تطهيره  تعني  الباطن  وت��ق��وى  مطلقًا. 

والغفلة  والح�سد  كالِكبر  الذميمة  الأخ��الق 

وال��ك�����س��ل ون��ظ��ائ��ر ذل���ك، وه���ي م��ن ���س��روط 

القبول عند اأهل المعرفة، ومن �سروط �سّحة 

�سالة اأهل الباطن.

مراتب  �سائر  على  ي�سُدق  الأم��ر  وه��ذا 

التقوى اإلى اآخر درجاتها.

وتنظيف  القلب  ط��ه��ارة  ُيهِمل  اأن  الممكن 

المعنوية  ال��ق��ذارات  ع��ن  وتنزيهه  الباطن 

بالقذارات  ف�سادها  مقارنة  تمكن  ل  التي 

ال��ظ��اه��رّي��ة، فهي اأ���س��ب��اب ال��ه��الك الأب���دي 

ُيهِمل طهارة  اأن  الممكن  والظلمة، ومن غير 

من   - الألب�سة  خير  وه��و   - ال��ت��ق��وى  لبا�س 

اأن يهمل  اأو  الحدود،  التلّوث بقذارات تجاوز 

الفا�سدة  الآراء  ق���ذارات  من  العقل  طهارة 

والعقائد الُمهلكة.

اهلل  كتاب  مراجعة  خ��الل  م��ن  ويت�سح 

اأّنها   R والأولياء  الأنبياء  واآث��ار  واأخبار 

تطهير  من  اأكبر  اأهمية  القلوب  تطهير  اأولت 

جميع  اأنَّ  م��ن��ه��ا(  )ي��ت�����س��ح  ب��ل  ال��ظ��واه��ر، 

��ة ه��ي مقّدمة  الأع��م��ال والأف��ع��ال ال��ظ��اه��ريَّ

القلوب  تطهير  اأنَّ  مثلما  القلوب  لتطهير 

مة لتكاملها. مقدِّ

في   Q اهلل  عبد  اأب���ي  الإم����ام  فعن 

اأََتى الَ ِبَقْلٍب �َسِليٍم}  قوله تعالى: {اإِالَّ َمْن 

يلقى  ال��ذي  »ال�سليم  ق��ال:   )89 )ال�سعراء: 

اأح��د �سواه«، وق��ال: »ك��لُّ قلب  ��ه ولي�س فيه  ربَّ

اأرادوا  واإّنما  �ساقط؛  فهو  �ِسرك  اأو  �سك  فيه 

.
)2(

هد في الدنيا لتفرغ قلوبهم لالآخرة« بالزُّ

ق��ال:   Q اأب���ي جعفر  الإم����ام  وع���ن 

اإّل وفي قلبه نكتة بي�ساء؛ فاإذا  »ما من عبد 

اأذنب ذنبًا خرج في تلك النكتة نكتة �سوداء، 

واإن تمادى في  ال�ّسواد،  فاإن تاب ذهب ذلك 

نوب زاد ذلك ال�ّسواد حّتى َغّطى البيا�س،  الذُّ

اإلى  �ساحبه  يرجع  لم  البيا�َس  ى  َغطَّ ف��اإذا 

خير اأب���دًا، وه��و ق��ول اهلل ع��زَّ وج���ّل: {َك����َّ 

َيْك�ِسُبوَن}  َك��اُن��وا  ��ا  مَّ ُقُلوِبِهم  َع��لَ��ى  َراَن  َب��ْل 

.
)3(

)المطففين: 14(«

 اأورد الإم���ام} مرات���ب عدي���دة اأخ���رى للطه���ارة، فم���ن اأح���ّب ( 1)

ال�ستزادة فليراجع كتاب »�سر ال�سالة« لالإمام، باب »�سر الطهارة«.

 بحار الأنوار، ج67، �س239، )كتاب الإيمان والكفر(.( 2)

 اأ�سول الكافي، الكليني، ج2، �س273، )كتاب الإيمان والكفر(.( 3)

 بحار الأنوار، م.�س، ج67، �س248.( 4)

الهوام�ض
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لالأ�سف.  ال��ي��وم،  عالمنا  في  لها  م��الزم��ًا 

الرجال في  فيه  الذي يح�سر  الوقت  ففي 

الجتماعات  الر�سمّية،  المجال�س  اأكثر 

الطويل  بالبنطال  وغ��ي��ره��ا،  ال�سيا�سية 

والثياب المحت�سمة، نجد اأن ثياب الن�ساء 

هذا  فهل  الح��ت�����س��ام.  ع��دم  عليها  يغلب 

اأمٌر عادي؟ وهل يتوافق ذلك مع الطبيعة 

تعر�س  اأن  ال��م��راأة  على  ه��ل  الب�سرية؟ 

بذلك؟  هم  لي�سّروا  الرجال،  اأمام  نف�سها 

وهل من ظلم اأكبر من هذا؟

*حّطموا بثقافتهم حرمتها
وعدم  التبّرج  هذا  على  يطلقون  اإنهم 

على  وُيطلقون  »الحرية«  ا�سم  الحت�سام 

المرأة
الغـرب: في 
حرّية ملغومة)*(

*عناوين بّراقة
في الغرب يرتكبون الجرائم، وُيطلقون 

ويطلقون  يظلمون،  الإن�سان.  حقوق  عليها 

ي�سّنون  ال�����س��ع��وب.  منا�سرة  ا���س��م  عليه 

دفاعًا.  ذلك  وي�سّمون  الع�سكري،  الهجوم 

ال��خ��داع،  الغربّية:  المدنّية  طبيعة  اإن��ه��ا 

في  التناق�س  الكذب،  النفاق،  التزوير، 

في  فعلوه  ما  وه��و  والأق���وال.  الت�سرفات 

هذه،  لثقافتهم  ورّوج���وا  ال��م��راأة،  م�ساألة 

لالأ�سف، في جميع اأنحاء العالم.

اإحدى  الغربّية  الح�سارة  جعلت  لقد 

اأه���م وظ��ائ��ف ال���م���راأة، ال��ت��ب��ّرج، واإب���راز 

اأم��رًا  ذلك  اأ�سبح  حتى  للرجال.  جمالها 

بحّق  الغرب  به  قام  ما  المادية،  الح�صارة  م�صاوئ  من 

المراأة. اإنه جرٌم كبير، ل يمكن محوه ول يمكن تداركه، كما 

اأن تبيانه لي�ض بالأمر ال�صهل. خا�صًة اأنهم يطلقون على ذلك 

م�صّميات بّراقة كما على بقّية اأعمالهم.

مع اإلمام الخامنئي
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اأنظار هذا الجيل اأو الجيل الذي يليه، بل 

�سيرونه باأنف�سهم.

ة اهلل علينا *فاطمة O حجَّ
لقد و�سع اهلل المتعال حدودًا لتكريم 

ال���م���راأة ف��ي ال���ق���راآن ال��ك��ري��م. ف��ال��م��راأة 

بينهما  فرق  ول  تعالى.  اهلل  عند  كالرجل 

لقد  والإلهّية.  المعنوّية  المراتب  طّي  في 

خلق اهلل تعالى امراأة هي ال�سيدة فاطمة 

O والتي ورَد عن المع�سوم  الزهراء 

قوله: »نحن ُحجج اهلل على خلقه، وفاطمة 

 O ُحّجة اهلل علينا«. فاطمة الزهراء

فهل   .| الأئمة  اإم��ام  اهلل،  ُحّجِة  حجة 

 O هي  منها؟!  اأ�سمى  �سخ�سية  من 

مع�سومة وهي امراأة.

اإّن اأعظم ن�ساء العالم: ال�سيدة مريم، 

، ُكّن عظيمات، ومن  �سارة، اآ�سية وغيرُهنَّ

اأف�سل خلق اهلل. اإذًا الإن�سان هو من ي�سير 

على طريق التكامل والتعالي، فال فرق بين 

الجتماعية،  الحقوق  في  والمراأة  الرجل 

والحقوق ال�سخ�سّية والفردّية.

ل���ل���م���راأة بع�س  اأع���ط���ي  ل��ق��د  ن���ع���م، 

حين  في  القيود!  اأو  الأ�سر  ا�سم  نقي�سه 

اأّن احتجاب المراأة وحجابها، تكريم لها، 

واحترام وُحرمة لها. لقد حطموا بثقافتهم 

تحطيمها  في  يمعنون  وهم  الحرمة،  هذه 

يومًا بعد يوم، ُمطلقين على ذلك ُم�سّميات 

عّدة. اإن اأولى النتائج ال�سلبية لهذا الأمر، 

وعندما  ُبنيانها،  وتهاوي  العائلة،  تال�سي 

مجتمع  اأّي  ف��ي  ال��ع��ائ��ل��ة  ُب��ن��ي��ان  ي��ت��زل��زل 

يتهاوى، وتتاأ�سل فيه المفا�سد.

*ح�صارة اإلى زوال
هذا  وف��ي  ال��ي��وم،  الغرب  م�ساكل  من 

والخبيثة  الغبّية  القوانين  تلك  الع�سر، 

َت�سيُر  وهي  الجن�سين.  لكال  ُيقّرونها  التي 

بهم نحو الهاوية ونحو النحطاط. هم في 

معر�س ال�سقوط... و�سواء �ساءت المدنية 

الغربية اأم لم ت�ساأ، لم تعد قادرة على منع 

والمنحدر  زل��ق  فالطريق  ال�سقوط،  ه��ذا 

�سديد. اإنهم ي�سيرون نحو الهزيمة.

ت��دري��ج��ي  ال���ح�������س���ارات  زوال  اإن 

كظهورها، ولي�س اأمرًا دفعيًا وفوريًا. وزوال 

هذه الح�سارة قد بداأ، ولن يكون بعيدًا عن 
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.2013/5/1 ،»O بمنا�سبة ذكرى ولدة �سيدة ن�ساء العالمين »فاطمة الزهراء )*(

الهوام�ض

ال�سخ�سية  الم�سائل  المتيازات في بع�س 

طبقًا  وذل��ك  للرجل.  وكذلك  والخا�سة. 

هو  ه��ذا  منهما.  ك��ّل  طبيعة  تقت�سيه  ِلما 

اإن���ه الأْم��ت��ن والأك��ث��ر منطقًا  الإ����س���الم.. 

وواق��ع��ي��ة ب��ي��ن ال��ق��وان��ي��ن وك���ل ال��ح��دود 

الموجودة.

طريق  الطريق،  هذا  في  ال�ّسير  يجب 

�س�س 
ُ
اأ اأه��م  وم��ن  نهايته،  اإل��ى  الإ���س��الم، 

حرمة  وحفظ  العائلة،  ت�سكيل  الإ���س��الم، 

ال��ع��ائ��ل��ة واإف�����س��اء الأن�������س وال���م���ودة بين 

اإن  البيت.  رّب��ة  تتوله  وه��ذا ما  اأف��راده��ا. 

على  كالتربية  لي�س  لأولده���ا  الأم  تربية 

الت�سّرف،  في  هو  بل  الدرا�سة،  مقاعد 

والكالم، بالعاطفة والمالطفة، بغناء الأم 

لأولدها وهدهدة ما قبل النوم. الأم تربي 

في اأولدها نمط حياة واأ�سلوب عي�س فكّلما 

اأعقل  كانت  وكّلما  اأ�سلح،  ال��م��راأة  كانت 

لذلك  اأف�سل.  تربيتها  كانت  كّلما  واأذكى، 

ينبغي و�سع خطط وبرامج، من اأجل رفع 

والذكاء  العلم  وم�ستوى  الإيمان،  م�ستوى 

لدى الن�ساء.

*التدبير الأ�صري عمل مهم
التدبير  ال���م���راأة،  وظ��ائ��ف  اأه���م  م��ن 

ال��م��ن��زل��ي. ال��ج��م��ي��ع ي��ع��ل��م اأن���ن���ي اأوؤم����ن 

الجتماعية  المجالت  في  ال��م��راأة  بعمل 

ذلك.  في  م�سكلة  ل  طبعًا،  وال�سيا�سية. 

المنزلي،  التدبير  لي�س على ح�ساب  ولكن 

ورع��اي��ة  المنزلي  التدبير  خ��ط��اأ.  ف��ه��ذا 

وه���و عمل  وم��ه��م،  ع��م��ٌل عظيم  الأ����س���رة 

ف��اإن��ج��اب  للم�ستقبل،  وب���ّن���اء  ��ا���س،  ح�����سّ

الأطفال جهاد عظيم.

اأ�سكال  اأهم  من  الأبناء  اإنجاب  ولعل 

الجهاد في حياة المراأة، وهو في الحقيقة 

تتحمل  التي  فهي  لها.  اهلل  اأعطاه  امتياز 

تعالى  اهلل  منحها  وقد  واآلم��ه،  م�ساعبه 

ما  وه��و  الأط��ف��ال،  تربية  ول���وازم  و�سائل 

ال�سبر  اهلل  اأع��ط��اه��ا  ال��رج��ل.  يملكه  ل 

والإح�سا�س،  العاطفة  ومنحها  والتحّمل، 

اإنها  الواقع  في  لذلك.  الج�سدية  والقدرة 

هذا  ع��ن  نغفل  ل��م  ف���اإذا  ل��ل��م��راأة.  موهبة 

الأمر �سنتقّدم اإلى الأمام.

وتكريمها  ال���م���راأة  اح���ت���رام  ال���ي���وم، 

اهتمام  م��ح��ّط  ت��ك��ون  اأن  ينبغي  م�ساألة 

عام،  ب�سكل  الرجال  على  خا�سة.  وعناية 

اأو غير  اأزواجًا،  اأو  اإخوة  اآباء،  �سواء كانوا 

ذلك، اأن يت�سرفوا مع المراأة بكّل احترام 

ومحّبة اإلى جانب مراعاة النجابة والعفة. 

من  والبرامج  الِخطط  و�سع  يحّتم  وه��ذا 

اأجل الحفاظ على كرامة المراأة، وواجبات 

المراأة، واأي�سًا واجباتنا تجاه المراأة.

واإذا ا�ستطعنا اأن نفّكر ب�سكل �سحيح، 

المراأة  ق�سية  في  �سحيح،  ب�سكل  ونعمل 

والعائلة والأم والزوجة، فيمكننا حينها اأن 

نطمئن على م�ستقبل المجتمع ككل.

من أهم وظائف املرأة، التدبري 
املنزيل ورعاية األسرة وهو 

عمل عظيم ومهم وبّناء 
للمستقبل

مع اإلمام الخامنئي
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أبغض عباد اهلل)1(:

َعاِلٌم مغرور
اآية اهلل ال�صيخ حممد تقي 

م�صباح اليزدي

:Q قال اأمير الموؤمنين

���ى َع���ال���م���اً  »واآخ����������ر ق�����د ت�������س���مهّ

ال  جههّ من  جهائل  فاقتب�ص  به،  ولي�ص 

ل، وَن�َسَب للنا�ص اأ�سراكاً  واأ�ساليل من �س�هّ

من حبائل غرور وقول زور، قد حمل الكتاب 

على اآرائه وعطف الحق على اأهوائه، ُيوؤمن 

الجرائم.  كبير  ن  ويهوهّ العظائم  النا�ص من 

ي���ق���ول اأق�����ف ع��ن��د ال�����س��ب��ه��ات وف��ي��ه��ا وق���ع، 

وب��ي��ن��ه��ا ا�سطجع.  ال��ب��دع  اأع���ت���زل  وي���ق���ول: 

فال�سورة �سورة اإن�سان والقلب قلب حيوان، 

ال َيْعرف باب الهدى فيتبعه وال باب العمى 

.
في�سدهّ عنه، وذلك ميت االأحياء«)1(

تحّدثنا في الحلقات ال�سابقة حول الجزء 

الموؤمنين  اأم��ي��ر  الإم����ام  خطبة  م��ن  الأول 

عباد  �سفات  اأب��رز  فيها  ذك��ر  والتي   Q

اأحّب  اأن  فيه  �سك  ل  ومما  المخل�سين.  اهلل 

العباد اإلى اهلل يقابلهم اأ�سواأ العباد واأدناهم 

حيث عر�س الإمام Q في بع�س خطبه، 

التي  الخطبة  م��ن  الثاني  ال��ج��زء  بالأخ�س 

نبحث فيها، �سفات هوؤلء الأ�سخا�س.

وصايا العلماء
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*الجّهال الم�صّمون بالعلماء
به  ول��ي�����س  ع��ال��م��ًا  ت�سّمى  ق��د  »واآخ����ر 

من  واأ�ساليل  جّهال  من  جهائل  فاقتب�س 

حبائل  من  اأ�سراكًا  للنا�س  ون�سب  �سالل 

غرور وقول زور«.

الذين  بالعلماء،  الم�سّمين  الجّهال  اإّن 

النا�س  من  يتلّقون  العلم،  من  لهم  حّظ  ل 

بع�سه  يجمعون  والم�سّل،  الباطل  الكالم 

نظرّية  اأّن���ه  على  وي��ق��ّدم��ون��ه  بع�س،  اإل���ى 

بين  َيظهروا  اأن  ذلك  من  والهدف  علمّية؛ 

نظرّية؛  اأ�سحاب  علماء  اأنهم  على  النا�س 

ي�سعى هوؤلء ليجدوا مكانة بين النا�س من 

خالل التظاهر، ومزج الحق بالباطل الذي 

يوؤدي اإلى ال�سالل، فيتاأثر النا�س بهم، دون 

يزرعون  الأ�سخا�س  ه��وؤلء  اأّن  يدركوا  اأن 

بذور ال�سالل والنحراف وت�سويه العقائد.

اإن الكالم الباطل والخادع ذا الظاهر 

الذين  للنا�س  ُن�سب  العلمي، هو �سرك قد 

وال��م��ع��ارف  بالحقائق  ل��دي��ه��م  م��ع��رف��ة  ل 

ال�سحيحة.

*اأ�صراكهم خادعة
ل   Q الإم������ام  اأن  ال��وا���س��ح  م���ن 

ال��ع��ارف��ي��ن  ال��ع��ل��م��اء،  ه����وؤلء  م��ن  يق�سد 

الفيزياء  اأم���ث���ال:  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة،  ب��ال��ع��ل��وم 

من  يق�سد  ب��ل  الحياة،  وعلم  والكيمياء 

اأنهم  على  اأنف�سهم  يقّدمون  الذين  ذل��ك 

النا�س  يخدعون  الذين  بالدين،  عارفون 

وتحليالتهم  ال�سحيحة  غير  بتو�سيحاتهم 

الباطلة، وكّل ذلك تحت مبررات واهية من 

اأبرزها هداية النا�س واإر�سادهم، فُهم بهذا 

الدين  عن  م�سّوهة  �سورة  يقّدمون  النحو 

والمعارف القراآنية.

الأ�سخا�س  الكالم،  اإذًا، م�سداق هذا 

بالدين  عارفين  اأنف�سهم  يعتبرون  الذين 

وال���م���ع���ارف ال���ق���راآن���ي���ة. ي��ن��ب��غ��ي ل��ه��وؤلء 

الأ�سخا�س التحقيق في اأفكارهم و�سلوكهم 

ال�سلطة  وطلب  بالغرور  ُي�سابوا  ل  حتى 

والمقام، وحتى ل يحملوا اأفكارهم الباطلة 

يكونوا  ل  حتى  النهاية  وفي  ال��ق��راآن.  على 

م�سداق كالم الإمام Q. ينبغي لهوؤلء 

الأ�سخا�س النظر اإلى اأنف�سهم، هل تزّينوا 

ليتمّكنوا  تعالى  هلل  والعبودّية  بالإخال�س 

الدين  وم��ع��ارف  حقائق  ع��ن  الك�سف  م��ن 

ليقدموا  ثم  واحتياط، ومن  والتزام  بدقة، 

اأّنهم  اأم  للنا�س  والمعارف  الحقائق  تلك 

طّبقوا معارف القراآن على ميولهم انطالقًا 

فقبلوا  ال�سيطانية،  ب��الأه��واء  تاأّثرهم  من 

ورف�سوا  ونفعهم  م�سلحتهم  في  ك��ان  ما 

العالم  اأّولوا كل ما خالف م�سالحهم؟!  اأو 

الموؤمنين  اأمير  نظر  وجهة  من  الحقيقي، 

بنور  قلبه  اهلل  اأ�ساء  �سخ�س  هو   ،Q

دائم  ا�سطراب  حالة  يعي�س  وهو  الهداية، 

الحق،  م�سير  ع��ن  الن��ح��راف  م��ن  خ��وف��ًا 

طبق  و�سلوكياته  اأفكاره  يعي�س  اإن�سان  وهو 

المعايير القراآنية.

*المعرفة التاريخية باأحكام اهلل
وعطف  اآرائ���ه  على  الكتاب  حمل  »ق��د 

الحق على اأهوائه يوؤّمن النا�س من العظائم 

ويهّون كبير الجرائم«.

وصايا العلماء
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تزّينوا  ال���ذي  الأ���س��خ��ا���س  مقابل  ف��ي 

اإمامهم  اهلل  ك��ت��اب  وجعلوا  ب��الإخ��ال���س، 

)العلماء  عليهم  ُيطلق  من  نجد  وقائدهم، 

المنحرفين(، وهم الذين اأ�ساوؤوا ال�ستفادة 

طبقوا  والذين  ال�سماوي  الكتاب  هذا  من 

خالل  من  وميولهم  رغباتهم  على  الآي��ات 

نتائج  وتقديم  باآرائهم  الآي��ات  تف�سيرهم 

باطلة لتعاليم القراآن.

*لي�صت اأحكامًا تاريخية
اأحكام  اإل��ى  ينظر  م��ن  هناك  ال��ي��وم، 

قد  تاريخّية،  اأح��ك��ام  اأّن��ه��ا  على  الإ���س��الم 

�سدرت في زمان معّين، وكانت ذات معنى 

في ذاك الزمان، اأما اليوم، فال معنى لها. 

الإلحادية  المجموعات  بع�س  تعتقد  فيما 

في  وج��دت  الإ�سالم  اأحكام  اأن  والمنافقة 

يهتمون  ل  فهم  الإ���س��الم،  ���س��در  مرحلة 

واأمثال  التقليد  وم�ساألة  العملية  بالر�سالة 

ذلك.

ق���د ي��ظ��ن اأح�����ٌد ان���ط���الق���ًا م���ن ه��ذه 

اأمير  ذكرها  التي  الأو���س��اف  اأن  ال��روؤي��ة، 

بذاك  تتعلق  للمنافقين،   Q الموؤمنين 

ع�سرنا  في  لها  م�سداق  ل  حيث  الع�سر 

ال��ق��راآن  اأن  فنعتقد  نحن  اأم���ا  الحا�سر. 

الكريم ونهج البالغة كتابان خالدان، واأّن 

بهما  العمل  ال�سالحين  الم�سلمين  على 

و�سلوكّياتهم  اأفكارهم  وتنظيم  في حياتهم 

واأقوالهم على اأ�سا�سهما. يجب اأن ل نن�سى 

للتف�سير  والنف�سّية  الروحّية  الأر�سّية  اأن 

بالراأي، تن�ساأ عندما ل يتمّكن الإن�سان من 

ما  ب�سبب  النف�سانية؛  وميوله  اأهوائه  ترك 

العبودية،  روحية  في  �سعف  من  به  يتمتع 

هذا من جهة. ومن جهة اأخرى، عندما ل 

والقراآن  الدين  اإنكار  من  دليل  اأي  يتمكن 

بالكامل، هنا يتدخل ال�سيطان لي�ستفيد من 

باإلقاءاته  الإن�سان  ذهن  وليوّجه  الفر�سة، 

من  �سحيحة  غير  نتائج  ي�ستخرج  ويجعله 

موقع  �ساحب  الإن�سان  كان  واإذا  القراآن. 

اجتماعي اأو ثقافي، يطمع ال�سيطان ب�سكل 

اأن انحرافه  اأكبر في انحرافه، لأنه يدرك 

في  اأخ��رى.  مجموعة  انحراف  اإل��ى  ي��وؤدي 

من  مجموعة  اإل���ى  ن�سير  ال��م��ج��ال،  ه���ذا 

الروايات الناهية عن التف�سير بالراأي، قال 

ما  »ق��ال اهلل جّل جالله   :P ر�سول اهلل 

ويقول   ،
)2(

كالمي« براأيه  ر  ف�سَّ من  بي  اآمن 

براأيه  القراآن  ر  ف�سَّ »من  اأخ��رى:  رواي��ة  في 

. يمتلك الإن�سان 
)3(

فليتبّواأ مقعده من النار«

فكرًا وذهنًا قد ل يوافق القراآن. والإن�سان 

له،  موافقًا  القراآن  يكون  اأن  يرغب  بطبعه 

والفكرية  الذهنية  الخلفية  تترك  قد  بل  ل 

فهم  على  اآث��اره��ا  الإن�سان،  يمتلكها  التي 

القراآن. وبما اأن هذا الخطر يهّدد الإن�سان، 

وبما اأن المثّقفين ودعاة َفهم الدين يقعون 

على  يعمل  ال���ذي  ال�����س��ي��ط��ان  ���س��راك  ف��ي 

ي�سغي  اأن  المنا�سب  ف��م��ن  ان��ح��راف��ه��م، 

Q حيث  الموؤمنين  اأمير  الإمام  لكالم 

، اأي اتهموا 
)4(

يقول: »واتَّهموا عليه اآراءكم«

اآراءكم عندما تكون في مقام فهم القراآن 

وتف�سيره.

 نهج البالغة، الخطبة 87.( 1)

 بحار الأنوار، المجل�سي، ج2، �س297.( 2)

 عوالي الالآلي، الأح�سائي، ج4، �س104.( 3)

 نهج البالغة، م.�س، الخطبة 175.( 4)

الهوام�ض
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ب��الأم��ور ال��دن��ي��وي��ة، وع���دم الن��ج��رار وراء 

يتحقق  حتى  والخيالية،  الخداعة  اآمالها 

الواقع الإلهي العميق. هذا الواقع الذي يوؤدي 

اإلى نجاة الإن�سان و�سعادته الأبدية.  فعندما 

التعّلقات  من  التخل�س  من  الإن�سان  يتمكن 

النعمة  اإلى حقيقة  ي�سل  الق�سيرة  المادية 

الإلهية التي تعطيه الكمال وال�سعادة.

الزهد عند الإمام Q هو اأن نوجه 

رغباتنا واآمالنا اإلى ما هو عند اهلل تعالى 

اإل��ى  فننجذب  عندنا.  ه��و  م��ا  اإل��ى  ولي�س 

النعم  ظواهر  اإلى  ولي�س  ور�ساه  اهلل  نعم 

التجاه  في  نتحرك  ل  وهكذا  الطبيعية. 

ن�ستفيد  ب��ل  الجهلة،  فيه  يتحرك  ال��ذي 

على  لنا  تعالى  اهلل  قدرها  كما  النعم  من 

اأ�سا�س اأن النعم جميعها تعود اإليه تعالى.

*جوهر الوجود والإن�صانية
التي  الروايات  وجاء في مفهوم بع�س 

هو  منه  المق�سود  اأن  الزهد  عن  تحدثت 

اأن ل ن�سّر ول نفرح اإذا اأقبلت الّنعم اإلينا، 

يجب  فقدناها.  اإذا  نتح�سر  اأو  نحزن  ول 

*�صفة اأهل الإيمان
اإح��دى  ه��و  ال��زه��د  اأن  ف��ي  ن�سك  ول 

��ة من  الإي���م���ان، وه��و خ��ا���سّ اأه���ل  �سفات 

خ�سائ�س المهتدين اإلى طريق ال�سعادة. 

الزهد  لم�ساألة  البع�س  فهم  �سوء  اأن  اإل 

له  وحقيقيًا  عميقًا  فهمًا  امتالكهم  وعدم 

الك�سل،  لمفاهيم  مرادفًا  دفعهم لعتباره 

والن����زواء،  ال��ح��ي��اة،  ف��ي  التنظيم  ع��دم 

وال���الم���ب���الة ف���ي خ�����س��و���س ال��م�����س��ائ��ل 

القت�سادية وال�سيا�سية للمجتمع وبالتالي 

التهرب من الم�سوؤولية، ما اأدى اإلى خروج 

هذا المفهوم من حياة المجتمع. كما اأدى 

والغافلين  بالدنيا  المتعلقين  لجوء  اإل��ى 

اإيجاد  اإلى  ال�سحيح  الديني  المذهب  عن 

مبّررات ت�سّحح �سبب اإقبالهم على الدنيا 

والزهد  الزهد،  هو  التدين  اأن  فاعتبروا 

م��ف��ه��وم ان��ح��راف��ي ف��ك��ان��وا ف��ي غ��ن��ى عن 

الدين.

*حقيقة الزهد
التعلق  ع��دم  ه��و  الحقيقة  ف��ي  ال��زه��د، 

أفضل الزهد إخفاؤه
ال�صيخ علي ذو علم

عن اأمير الموؤمنين Q: »اأف�صل الزهد اإخفاء الزهد«)1(.

الأ�صا�صية  الخ�صائ�ض  من  واحد  هو  الزهد  اأن  في  �صك  ل 

 Q في الثقافة الإ�صالمية. وهو عند الإمام اأمير الموؤمنين

�صفة المتقين، واأف�صل العبادات، وزينة الحكمة، وع�صد الدين 

وثمرته، وهو اأ�صا�ض اليقين و�صفة اأف�صل النا�ض.

حكمة األمير
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اأن ل نغرق في التفكير بالنعم التي تن�سينا 

اإلى فعل الحرام.  العبادة وال�سكر وتجّرنا 

ل يفتر�س بالإن�سان اأن يقّدم جوهر وجوده 

واإن�سانيته فداًء لل�سهوات المادية، بل يجب 

العمل على تعزيز جانب الحكمة والمعرفة 

ممن  فنكون  ذوات��ن��ا  في  الإلهية  وال��ولي��ة 

ي�سيرون في جانب الزهد الحقيقي.

اأمر داخلي و�سفة نف�سانية  الزهد هو 

تن�ساأ من خالل معرفة الإن�سان ال�سحيحة 

�سلوكه.  على  يوؤثر  مما  بالدنيا  والعميقة 

والزهد لي�س مجرد تظاهر �سرف و�سلوك 

�سوفي، ولي�س هو مجرد حالة قلبية داخلية 

ل تترك اآثارًا على الفرد والمجتمع.

نظرة  تغيير  في  ت�ساعد  حالة  الزهد 

التي  والم�سكالت  ال��ّن��ع��م  اإل���ى  الإن�����س��ان 

ت��ع��ت��ر���س��ه، ول ي��ق��دم ال���ح���دود الإل��ه��ي��ة 

اأجل  من  والأخ��الق��ي��ة  الدينية  والتعاليم 

والمقام  والمن�سب  الثروة  على  الح�سول 

اأو اإر���س��اء ال�����س��ه��وات ال��دن��ي��وي��ة، ب��ل مع 

على  يجب  الإلهي  الجانب  على  الحفاظ 

النعم  على  للح�سول  ي�سعى  اأن  الإن�سان 

والت�سرف  التدبير  خ��الل  م��ن  الإل��ه��ي��ة 

ال�سحيح. الزاهد هو الذي ل يترك النعم 

الإلهية اإل اأنه يعتبر النعم الدنيوية مجرد 

تعالى  اهلل  ر�سا  جلب  لأج��ل  وو�سيلة  اأداة 

لذلك  وكماله،  �سعادته  على  والح�سول 

من  نعمة  لفقد  يجزع  ل  اأن  الموؤمن  على 

النعم التي يواجهها في حياته.

*لو خالف الزهد التقوى!!
الإمام  الذي جعل  ال�سر  نعلم  من هنا 

اعتبار  على  اإخفاءه.  الزهد  اأف�سل  يجعل 

هو  واإخ��ف��اءه  بالزهد  التظاهر  ع��دم  اأن 

على  الإقبال  لعدم  ال�سرورية  اللوازم  من 

الدنيا. وكل من يت�سرف عك�س هذا الأمر 

فاإنه ي�ساهم في اإخراج هذا المفهوم عن 

معناه ال�سحيح، ل بل يكون عمله مخالفًا 

ل  الذين  الدنيا  اأ�سحاب  وي�ساعد  للزهد 

التعار�س  اأنه  �سوى  الزهد  معنى  يفقهون 

مع النمو والتطور والحياة الجتماعية.

 ،Qالموؤمنين اأمير  الإم��ام  يعتبر 

البع�س  ف��ه��م  ع���ن  الب��ت��ع��اد  اأج����ل  وم���ن 

من  مرتبة  اأف�سل  اأن  للزهد،  الخاطئ 

يق�سد  ل  طبعًا  اإخ��ف��اوؤه.  الزهد  مراتب 

م��ن ه���ذا ال��ك��الم ت���رك ال��زه��د ح��ت��ى ل 

البتعاد  هو  المق�سود  بل  للنا�س،  يظهر 

اأن  اأ���س��ا���س  على  ب��ال��زه��د،  التظاهر  ع��ن 

الحقيقية  وال��روح  يتعار�س  التظاهر  هذا 

الزهد  يتجلى  اأن  الزاهد  على  بل  للزهد، 

وو�سيلة  مقدمة  الزهد  وعمله.  �سلوكه  في 

خالف  ف��ل��و  وال��ك��م��ال،  وال��ف��الح  للتقوى 

التقوى فلن يكون زهدًا حقيقيًا.

(1 ).)28( Q نهج البالغة، من كالم له

الهوام�ض
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محاسبة النفس
ال�صيخ الكفعمي 

القرن  اأع��الم  من  الكفعمي  علي  بن  اإبراهيم  الدين  تقي  ال�سيخ  العالمة 

التا�سع الهجري، و�ُسّمي الكفعمي: ن�سبة اإلى قرية من ناحية ال�سقيف في جبل 

عامل قرب جب�سيت.

توفي في اأواخر القرن التا�سع، ودفن في قرية جب�سيت من قرى جبل عامل.

من  فظهر  فانقلعت،  ب�سخرة  فاأ�سه  فعلقت  يحرث،  كان  رجاًل  اأن  ويروى 

والتفت  القبر كالمدهو�س  راأ�سه من  ًا طريًا، فرفع  الكفعمي بكفنه غ�سّ تحتها 

تلك  على  مكتوبًا  ُوج��د  اأن��ه  وُروي  القيامة؟  قامت  هل  وق��ال:  و�سماًل،  يمينًا 

ال�سخرة: »هذا قبر ال�سيخ اإبراهيم بن علي الكفعمي رحمه اهلل«.

ول غرابة اأن يجعل اهلل هذه الكرامة لل�سيخ الكفعمي ليبين ف�سله للنا�س.

اأنواع العلوم ول �سيما العربية والأدب وجمع الأخبار. وله  له يد طولى في 

العديد من الموؤلفات منها: جّنة الأمان الواقية وجّنة الإيمان الباقية والمعروف 

ال��روح  وتنبيه  امة  اللوَّ النف�س  »محا�سبة  كتاب  ول��ه  الكفعمي«،  »م�سباح  ب���: 

النّوامة«. ومن هذا الكتاب نختار ن�سو�سًا تخاطب النف�س وتعظها بل�سان رقيق.

نصوص تراثية
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يا نف�ض! 
اإّل  ب�ساعة  لك  فما  اأم���رك،  احزمي 

ولّذاتك  م��اآرب��ك،  في  تفنيه  فال  عمرك، 

اإذا ف��ن��ي راأ�����س ال��م��ال  وم��ط��ال��ب��ك، لأن���ه 

عن  ال��ي��اأ���س  ووق����ع  ال��خ�����س��ارة،  ح�سلت 

التجارة.

ي��ق��ي��ن��ًا ع���ل���م���ًا  اأع�����ل�����ُم  ك���ن���ُت  اإذا 

ب���������اأن ج���م���ي���ع ح����ي����ات����ي ك�������س���اع���ة

ب��ه��ا ����س���ن���ي���ن���ًا  اأك������������وُن  ل  ف�����ِل�����َم 

واأج����ع����ل����ه����ا ف�����ي �����س����الح وط���اع���ة

يا نف�ض! 
�سهيد،  عليك  وه��و  ي��وم جديد،  وه��ذا 

اإي��اك  واإي���اك  بطاعته،  هلل  فيه  فاعملي 

الأنفا�س،  نف�س من  كل  فاإن  اإ�ساعته،  من 

عظيمة،  ج��وه��رة  ال��ح��وا���س،  م��ن  وحا�سٍة 

لي�س لها من قيمة.

اأول��������ى ال����ذخ����ائ����ر ف����ي ال��ح��م��اي��ة

وال���������رع���������اي���������ة وال������ح������را�������س������ة

ع����م����ر ال����ف����ت����ى ف����ه����و ال���ن���ه���اي���ة

ف�������ي ال������ج������الل������ة وال����ن����ف����ا�����س����ة

وح��������������������ذار م����������ن ت���������س����ي����ي����ع����ه

ال��ك��ي��ا���س��ة اأه��������ل  م�����ن  ك���ن���ت  اإن 

يا نف�ض! 
اإن اليوم والليلة اأربع وع�سرون �ساعة، 

في  ورد  فقد  ب��ال��ط��اع��ة،  فيها  فا�ستغلي 

للعبد  ين�سر  اأنه  الب�سر:  �سيد  عن  الخبر، 

ك��ل ي��وم اأرب���ع وع�����س��رون خ��زان��ة، بع�سها 

له  فتحت  ف���اإذا  م��الآن��ة:  وبع�سها  ف��ارغ��ة 

والمثوبات،  والمرا�سي  الح�سنات،  خزانة 

على  وزع  لو  ما  وال�سرور،  الفرح  من  ناله 

األم  اأهل النار، لأده�سهم ذلك الفرح عن 

الع�سيان،  خزانة  له  فتحت  واإن  ال�سعار. 

نتنها  م���ن  غ�����س��اه  وال��ب��ه��ت��ان،  وال��غ��ي��ب��ة 

ما  واآلمها،  �سرها  واأ�سابه من  وظالمها، 

عليهم  لنغ�س  النعيم،  اأهل  على  ق�سم  لو 

التنعيم. واإن فتحت الفارغة من الأعمال، 

لحقه  والإه��م��ال،  بالتكا�سل  المو�سوفة 

الثواب  من  خلوها  على  العظيم،  الحزن 

الدائم المقيم.

يا نف�ض!
الح�سنات،  من  ال�ساعات  تلك  فاملئي 

وا�سحنيها بما �سق من العبادات والقربات، 

ول تميلي اإلى الك�سل وال�ستراحة، فما مالأ 

الراحة من ا�ستوطاأ الراحة.

وه����ب ك��ن��ت م�����س��ي��ئ��ًة ق���د ع��ف��ي عن 

األي�س قد  جريرتك، و�ستر َعلى �سريرتك، 

الأبرار  ودرجات  المح�سنين،  ثواب  فاتِك 

في عليين؟!

النهي عن ت�صييع العمر
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ال��م��وؤم��ن��ي��ن في  م��ن  ال��ك��ث��ي��رون  يعي�ص 

�ساحة الجهاد في �سبيل ال تبارك وتعالى. 

تجهيز  ي��ت��مهّ  ك��ي��ف  بع�سهم  ي��ع��رف  ال  وق���د 

اإذا  ب���ه،  ��ة  خ��ا���سهّ اأح��ك��ام  فلل�سهيد  ال�سهيد، 

تغ�سيله  يجوز  ف�  ة.  خا�سهّ �سروط  رت  توفهّ

وتحنيطه وتكفينه، بل ي�سلهّى عليه وُيدفن 

ال  اأ�سخا�ص  وه��ن��اك  �سياأتي(.  )كما  بثيابه 

لهم  يثبت  بل  ال�سهيد،  حكم  عليهم  يجري 

اأجر ال�سهيد وثوابه. وهذه المقالة لتحديد 

ه حكم  من هو ال�سهيد الذي يجري في حقهّ

ه  ف��ي حقِّ ي��ج��ري  وم��ن ال  واأج����ره،  ال�سهيد 

الحكم، واإن كان له االأجر.

1 - َمن له حكم ال�صهيد:
وتحنيطه  ال�سهيد  تغ�سيل  ي��ج��وز  ل   - اأ 

وتكفينه اإذا توّفر ال�سرطان الآتيان:

الإم���ام  م��ع  ج��ه��اده  ي��ك��ون  اأن  ل:  االأوهّ

اأو  ال��خ��ا���س،  نائبه  اأو   ،Q المع�سوم 

اأكان  الولّي الفقيه(. �سواء  نائبه العام )اأي: 

القتال مع العدّو اأم في مواجهة الفئة الباطلة 

الباغية، اأم لحفظ بي�سة الإ�سالم.

الثاني: خروج روحه في �ساحة المعركة 

في  روحه  فلو خرجت  الحرب،  ا�ستعال  حين 

نف�س �ساحة المعركة واأثناء الحرب فله حكم 

ل،  اأم  حّيًا  الم�سلمون  اأدرك��ه  �سواء  ال�سهيد، 

حّتى لو كان موته ب�سبب جراحه على الطريق 

اأر���س  ف��ي  ي���زال  ل  ك��ان  اإذا  الم�سفى  اإل���ى 

المعركة و�ساحة الحرب.

ب - لو اأ�سيب اأثناء الحرب، ولكن خرجت 

روحه خارج اأر�س المعركة، �سورتان:

اأن يدركه  اأن تخرج روحه قبل  االأول��ى: 

اأحد من الم�سلمين حّيًا فله حكم ال�سهيد.

الم�سلمين  من  اأحد  يدركه  اأن  الثانية: 

أحكام 
الشهيد
ال�صيخ علي حجازي
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ما يصطلح عليه )حكم 
الشهيد(، هو عدم جواز 

تغسيله وتكفينه وحتنيطه، 
إذا توافرت شروط حمددة

عليه  يترّتب  فال  روحه،  خروج  قبل  رمق  وبه 

حكم ال�سهيد، نعم له اأجر وثواب ال�سهيد.

اأجهزة  على  يعمل  ال��ذي  المجاهد   - ج 

الحربّي  الإع��الم  في  اأو  الّت�سالت، 

حين  ال��م��ع��رك��ة  اأر�����س  ف��ي  ق��ت��ل  اإذا 

ا�ستعال الحرب فله حكم ال�سهيد.

�سدق  اإذا  التبليغ  مجال  في  العامل   - د 

واأّنه  القتال،  من  جزء  اأّن��ه  عمله  على 

جزء من القوى العاملة في الجبهة فله 

حكم ال�سهيد اإذا قتل هناك.

ه� - الأ�سخا�س الذين يوجدون في �ساحة 

ال��ح��رب واأر�����س ال��م��ع��رك��ة م��ن اأج��ل 

من  اأو  وال��م��وؤن،  الم�ساعدات  اإي�سال 

اأو  الّت�سالت،  خطوط  ت�سليح  اأج��ل 

ذلك  �سابه  وما  بالإن�ساءات،  يقومون 

م��ن اأع��م��ال ت��دخ��ل ف��ي ن��ط��اق القوى 

ُقتلوا  اإذا  فهوؤلء  الجبهة،  في  العاملة 

هناك لهم حكم ال�سهيد.

و - المجاهدون الذين يعملون بعيدين عن 

قتلوا  اإذا  للجبهة،  الأمامّية  الخطوط 

نتيجة الق�سف ونحوه من العدّو، فاإن 

كان عملهم في تلك الأماكن يعّد جزءًا 

من القوى العاملة في المعركة - كمن 

الم�ساّدات  اأو  المدفعّية  على  يعمل 

ال��ج��وّي��ة ون��ح��و ذل���ك - ف��ل��ه��م حكم 

ال�سهيد.

�س  ز - اإذا كان المجاهد في مكان مخ�سّ

الق�سف  نتيجة  فقتل  لال�ستراحة، 

ون��ح��وه م��ن ال���ع���دّو، ف����اإن ك���ان ذل��ك 

المعركة  اأر�����س  م��ن  ج����زءًا  ال��م��ك��ان 

و�ساحة الحرب فله حكم ال�سهيد.

اأثناء  بجرح  ُي�ساب  ال��ذي  المجاهد   � ح 

ُينقل  اأر�س المعركة، ثم  المعارك في 

اأث��ن��اء  وم���ات  ون��ح��وه،  الم�سفى  اإل���ى 

كانت  ف��اإن  الم�سفى،  في  اأو  الطريق 

اأر�س  اأو الم�سفى داخلين في  الطريق 

حكم  فله  ال��ح��رب  و���س��اح��ة  المعركة 

ال�سهيد،  حكم  له  فلي�س  واإل  ال�سهيد. 

اهلل  �ساء  اإن  ال�سهيد  اأج��ر  ل��ه  ولكن 

تعالى.

2 - تجهيز ال�صهيد:
تغ�سيله  يجوز  ل  ال�سهيد  حكم  له  من   - اأ 

ال�سالة  يجب  بل  وتكفينه،  23وتحنيطه 
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ا�ست�سهد  التي  ثيابه  في  ودفنه  عليه، 

نعم  عنه،  ثيابه  نزع  يجوز  فال  فيها. 

عنوان  عليه  ي�سدق  ل  ما  ن��زع  يجوز 

والعمامة  والحزام  كالحذاء  الثياب، 

وغطاء الراأ�س الواقي.

ب - اإذا كان ال�سهيد عاريًا فيجب تكفينه، 

ولكن ل يجوز تغ�سيله ول تحنيطه.

ج - من يجري حكم ال�سهيد عليه ل يفّرق 

فيه بين اأن يدفن في اأر�س المعركة اأو 

في مكان اآخر.

3 - م�ّض ال�صهيد:
ل فبدنه طاهر، فال يجب  ال�سهيد كالمغ�سَّ

الغ�سل بم�ّس بدنه ول يوجب تنجي�س المالقي 

له مع الرطوبة.

4 - من لي�ض له حكم ال�صهيد:
اأ - اإذا قتل ال�سخ�س خارج اأر�س المعركة 

و���س��اح��ة ال���ح���رب، ن��ظ��ي��ر م��ن يقتل 

عمالئه،  اأو  ال��ع��دّو  قبل  م��ن  اغتياًل 

زرع��ه  ل��غ��م  ان��ف��ج��ار  نتيجة  ق��ت��ل  اأو 

و�ساحة  المعركة  اأر���س  خ��ارج  العدّو 

في  م��زروع��ًا  اللغم  ك��ان  اأو  ال��ح��رب، 

بعد  فيه  انفجر  ولكّنه  المعركة  اأر�س 

اأ�سيب  اأو  والحرب،  المعارك  انتهاء 

اأثناء المعارك وال�ستباكات في اأر�س 

�ساحة  خ��ارج  قتل  ولكّنه  المعركة، 

يكن  ول��م  المعركة،  واأر����س  ال��ح��رب 

عمله هناك جزءًا من القوى العاملة 

حكم  عليه  يترّتب  فال  المعركة،  في 

ال�سهيد، بل له اأجر ال�سهيد وثوابه اإن 

�ساء اهلل تعالى.

 في �ساحة الحرب 
ً
ب- اإذا ُقتل ال�سخ�س خطاأ

حكم  عليه  يجري  فال  المعركة،  واأر���س 

ال�سهيد؛ فيجب تغ�سيله وتحنيطه وتكفينه 

وال�سالة عليه، كما يجب الغ�سل )ُغ�سل 

ه، لو تّم م�ّسه بعد برده  م�ّس الميت( بم�سِّ

وقبل تغ�سيله.

المعركة  خ��ارج  ُيقتل  ال��ذي  المجاهد   � ج 

الحرب  �ساحة  في  اأو  الحرب  و�ساحة 

اأو  �سير  نتيجة حادث  المعركة  واأر�س 

وقع من الجبل اأو غرق في الماء ونحو 

ال�سهيد،  حكم  يلحقه  ل  فهذا  ذل��ك، 

وتكفينه  وتحنيطه  تغ�سيله  فيجب 

اأجر  له  نعم  ودف��ن��ه،   عليه  وال�سالة 

ال�سهيد اإن �ساء اهلل تعالى.
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ليبلوكم أّيكم أحسن عماًل
 رحمة في بالء

 بالء الأمم

 البالء بداية الكرامات

ر ال�شابرين  ب�شّ
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ال�صيخ خ�صر ديب

عندما يتعر�ض الإن�صان للبالء، كثيرًا ما ي�صاأل: لم تعر�ض له؟ لَم 

يتم اختباره؟ وهل هناك �صيء خفي عنه حتى يظهر له بهذا المتحان؟ 

اأم اأّن ال�صبب متعّلق بالإن�صان نف�صه؟ مجموعة اأ�صئلة �صنحاول، اإن �صاء 

اهلل، الإجابة عنها في هذه المقالة المخت�صرة)1(.

رحمٌة في بالء

*اأ�صّد النا�ض بالًء
َعْن  اأبيِه،  َعْن  اإْبراهيَم،  ْبِن  َعليِّ  َعْن 

اْبِن َمْحُبوب، َعْن �َسماَعَة، َعْن اأبي َعْبِد اهلِل 

Q قاَل: اإنَّ في ِكتاب َعليٍّ Q: »اإنَّ 

ُثمَّ  يُّوَن  الَو�سِ ُثمَّ  ِبيُّوَن  النَّ َبالًء  الّنا�ِس  �َسّد 
َ
اأ

َعلى  الُموؤِْمُن  ُيْبَتَلى  َواإِنَّما  ْمَثُل، 
َ
َفالأ ْمَثُل 

َ
الأ

حَّ ِديُنُه َوَح�ُسَن  ْعماِلِه الَح�َسَنِة، َفَمْن �سَ
َ
َقدِر اأ

 َتعالى َلْم 
َ
َعَمُلُه، ا�ْسَتدَّ َبالوؤُه؛ َوذِلَك اأنَّ اهلل

ْنيا َثوابًا ِلُموؤِْمٍن َول ُعُقوَبًة ِلكاِفٍر،  َيْجَعِل الدُّ

ُعَف َعْقُلُه، َقلَّ َبالوؤُه،  َوَمْن �َسُخَف ديُنُه َو�سَ

ِمَن  التَِّقيِّ  الُموؤِْمِن  اإَِل��ى  اأ�ْسَرُع  الَبالء  َواإِنَّ 

.
)2(

اْلَمَطِر اإِلى َقراِر الأْْر�ِس«

اأّن  »وذل��ك   :Q قوله  وي�ستفاد من 

اهلل عّز وجّل لم يجعل الدنيا ثوابًا لموؤمن 

كذلك  جعلها  ل��و  اأن���ه  ل��ك��اف��ر«  عقوبة  ول 

اختبره  ولما  الدنيا  من  الموؤمن  منع  لما 

بالبالء، ولما �سقى الكافر فيها �سربة من 

ال��م��اء واإّن��م��ا جعل الآخ���رة ك��ذل��ك، ولي�س 
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يغتّم  اأن  بالبالء  الممتحن  الفقير  للموؤمن 

للغنّي  ول  والأولياء،  لالأنبياء  م�سارك  لأّنه 

للكفرة  م�����س��ارٌك  لأّن���ه  ويفتخر  يغتّر  اأن 

.
)3(

والجهالء

الب�سر،  ع��م��وُم  بالنا�س  والمق�سود 

والبالُء هو الختباُر والمتحان، اإن كان في 

الح�سن اأو في القبيح، في الخير اأو ال�سر. 

ِمِنيَن  اْلُموؤْ {َوِل��ُي��ْب��ِل��َي  تعالى:  الحقُّ  يقول 

َعِليٌم}  �َسِميٌع   
َ الهّ اإِنَّ  َح�َسناً  َب���ء  ِم��ْن��ُه 

)الأنفال: 17(.

اأّن  الرواية  من  ن�ستنتج  اأن  لنا  ويمكن 

اأّن  الموؤمن هي بلحاظ  البالء على  فل�سفة 

محّل الثواب للموؤمن، في الآخرة، فما يزيد 

وهذا  ومطلوبًا،  ح�َسنًا  يكون  الثواب  هذا 

فكّلما  الدنيا،  في  البالء  يفعله  ما  تمامًا 

عظم البالء، عظم الأجر في الآخرة، ومن 

هنا نفهم لماذا جعل البالء منزلة ودرجة 

كان  لماذا  اأي�سًا  ونفهم  للكمال،  و�سّلمًا 

الأنبياء والأو�سياء على راأ�س هذه المنزلة 

والدرجة.

*فل�صفة البالء
تحيط  التي  والم�ساكل  الم�سائب  اإّن 

بالإن�سان في هذا الوجود نوعان:

اأ�سا�س  على  االإن�����س��ان:  عمل  نتيجة   -  1
للظاّلم،  ت��اأدي��ب  وه��ي  العّلّية.  قانون 

وهذه الحقيقة تحّددها الآية الكريمة: 

��ي��َب��ٍة َف��ِب��َم��ا  ��اَب��ُك��ْم ِم���ْن ُم�����سِ {َوَم����ا اأَ���سَ

َك�����َس��َب��ْت اأَْي��ِدي��ُك��ْم َوَي��ْع��ُف��و َع���ْن َك��ِث��ي��ٍر} 

كثيرًا  اأّن  نالحظ  اإذ   .)30 )ال�سورى: 

عن  ناتج  والبتالءات  الم�ساعب  من 

�سوء ا�ستخدام الإن�سان لحّرّية الأفعال 

وتعالى،  �سبحانه  اهلل  له  وهبها  التي 

م�ساكل  م���ن  زم��ان��ن��ا  ف���ي  ن����راه  وم���ا 

�سحّية وبيئّية ناتٌج عن �سوء ا�ستخدام 

.
)4(

الإن�سان

ك��ّذب��وا  ال��ذي��ن  الأق����وام  خ�����سّ  وفيما 

وحاربوا ر�سلهم، قال تعالى: {َفُكً� اأََخْذَنا 

باً  َحا�سِ َعلَْيِه  ْر�َسْلَنا  اأَ َم��ْن  َفِمْنُهْم  ِبَذْنِبِه 

َمْن  َوِمْنُهْم  ْيَحُة  ال�سَّ اأََخ��َذْت��ُه  َمْن  َوِمْنُهْم 

ْغَرْقَنا َوَما  َخ�َسْفَنا ِبِه االأْر�َص َوِمْنُهْم َمْن اأَ

ْنُف�َسُهْم  اأَ َكاُنوا  َوَل��ِك��ْن  ِلَيْظِلَمُهْم   
ُ
ال َك��اَن 

فالحا�سب:   .)40 )العنكبوت:  َيْظِلُموَن} 

الإع�سار، كان عقاب قوم »عاد«، وال�سيحة 

عقاب »ثمود«، والخ�سف كان عقاب قارون 

المغرور، اأما الغرق فهو اإ�سارة اإلى فرعون 

وهامان وجنودهما.

���س��رهّ ت��ك��ام��ل االإن�����س��ان: وه��ذه فل�سفة   - 2
ج�سد  بعدين:  ذو  فالإن�سان  وج���وده. 

كلٍّ  تكامل  اإل���ى  ال���م���وؤّدي  فما  وروح. 

منهما؟

الذي يجعل  الرخاء هو  لي�س  الج�سد:  �أ - 

ال�سدائد  بل  ومتكاماًل،  قويًا  الج�سم 

وفي ذلك  التكامل؛  تخلق  والم�ساعب 

يتحّدث اأمير الموؤمنين Q: »األ واإّن 

اأ�سلب عودًا، والرواتع  ال�سجرة البّرّية 

وال��ن��ب��ات��ات  ج���ل���ودًا،  اأرّق  ال��خ�����س��راء 

واأبطاأ  وق��ودًا،  اأق��وى  ]البّرّية[  العذّية 

 فال�سجرة التي تنبت في البّر 
)5(

خمودًا«

جعل البالء منزلة ودرجة 
وسّلمًا للكمال

27

م
 2

01
3 

ن
سا

�
ي
ن
/

 2
71

د 
د

ع
ل
ا



الذي ل ماء فيه، هي اأ�سلب عودًا من 

ال�سجرة التي تنبت في الأر�س الندّية. 

ثّم قال: )والنابتات العذّية( اأّي الزرع 

يكون  وه��و  المطر،  م��اء  اإّل  ي�سقيه  ل 

�سقيًا.  النبت  من  الماء  من  اأخذًا  اأقّل 

الماء  ي�سرب  مّما  وق��ودًا،  اأقوى  فتكون 

اأن  بّد  فال  النا�سح.  الماء  اأو  ال�سائح 

حتى  ال�سدائد  دنياه  في  الإن�سان  يرى 

بّد  ول  منها،  الخال�س  طريق  يتعّلم 

ين�سج  حتى  ال�سعوبات؛  يواجه  اأن  له 

ويتكامل.

تقوى  الج�سد  كما  ال���روح  ال������روح:   - ب 

 :Pبال�سدائد؛ وفي هذا قال الر�سول

بالبالء  الموؤمن  عبده  ليغّذي  اهلل  »اإّن 

 .
)6(

باللبن« ولدها  الوالدة  تغّذي  كما 

وعلى هذا تكون البتالءات �سّر تكامل 

الإن�سان.

*البعد التربوي للبالء والختبار
يختلف  الإل��ه��ّي  الختبار  مفهوم  اإّن   

عن الختبار الب�سري. اختباراتنا الب�سرّية 

والختبار  والجهل،  الإبهام  رفع  ت�ستهدف 

الإلهّي ق�سده »التربية«.

ع�سرين  من  اأكثر  في  القراآن  تحّدث 

مو�سعًا عن الختبار الإلهّي، باعتباره �سّنة 

ونقلها  الكامنة،  الطاقات  لتفجير  كونّية 

وبالتالي، فالختبار  الفعل،  اإلى  القّوة  من 

الإلهّي هو من اأجل تربية العباد؛ فكما اأّن 

�سهره  عند  �سوائبه  من  يتخّل�س  الفولذ 

وينقى  الإن�سان يخل�س  الفرن، كذلك  في 

قدرة  اأكثر  وي�سبح  الحوادث،  خ�سّم  في 

ومن  والتحّديات.  ال�سعاب  مواجهة  على 

الم�سّلحة،  القّوات  معنوّيات  ت�سعيد  اأجل 

ي���وؤخ���ذ ال��ج��ن��ود اإل����ى م���ن���اورات وح���رب 

م�ساكل  م��ن  فيها  ي��ع��ان��ون  ا�سطناعّية، 

والظروف  والبرد  والحّر  والجوع  العط�س 

ال�سعبة والحواجز المنيعة. يقول �سبحانه 

ِفي  َما  الُ  {َوِلَيْبَتِلَي  العزيز:  كتابه  في 

�َص َما ِفي ُقُلوِبُكْم َوالُ  ُدوِرُكْم َوِلُيَمحِّ �سُ

ُدوِر} )اآل عمران: 154(. َعِليٌم ِبَذاِت ال�سُّ

في   Q علي  الموؤمنين  اأمير  ويقول 

بيان �سبب الختبارات الإلهّية: »... واإن كان 

�سبحانه اأعلم بهم من اأنف�سهم، ولكن لتظهر 

والعقاب«  الثواب  ي�ستحّق  بها  التي  الأفعال 

اأن  يمكن  ل  الكامنة  ال�سفات  اإّن  اأي   .
)7(

فال  والعقاب،  للثواب  معيارًا  وحدها  تكون 

الإن�سان.  اأعمال  خالل  من  تظهر  اأن  بّد 

ولو لم يكن الختبار الإلهّي لما تفّجرت 

هذه القابلّيات، ولما اأثمرت الكفاءات؛ 

في  الإلهّي  الختبار  فل�سفة  هي  وهذه 
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لمزي���د م���ن الفائدة مطالع���ة كتاب »الع���دل الإله���ّي، م�ساألة ( 1)

ال�س���رور« تاألي���ف ال�سهيد مطه���ري}، اإع���داد وتلخي�س 

ال�سيخ خ�سر ديب، والن�سخة موجودة على الإنترنت.

الوافي، الكا�ساني، ج5، �س764.( 2)

�سرح اأ�سول الكافي، المازندراني، ج9، �س219 220-.( 3)

نالحظ مثاًل اأّن الكثير من الت�سّوهات عند الأطفال ناتٌج عن ( 4)

تناول الأّمهات بع�س الأدوية التي كانت �سببًا في هذا الت�سّوه.

نهج البالغة، من كالم له 45.( 5)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج78، �س195.( 6)

نهج البالغة، الكلمات الق�سار، رقم 93.( 7)

الأمث���ل ف���ي تف�سير كت���اب اهلل المنزل، ال�سي���خ نا�سر مكارم ( 8)

ال�سيرازي، ج1، �س443-442.

محا�سرات في الإلهّيات، ال�سيخ جعفر ال�سبحاني، �س182-181.( 9)

الإلهّيات، ال�سيخ جعفر ال�سبحاني، �س284.( 10)

الهوام�ض

إن التكامل األخالقي رهن 
احملن واملصائب، كما أّن التفّتح 

العقلي رهن الباليا والنوازل

.
)8(

منطق الإ�سالم

فردّية  ق�سمين:  على  الم�سائب  اإذًا، 

وقوع  في  دور  الإن�سان  ولأع��م��ال  ونوعّية، 

موافقة  جميعًا  وهي  والباليا،  الم�سائب 

من  الغر�س  واإّن  الخلقة،  وغاية  للحكمة 

ال��ك��م��الت  اإل���ى  و���س��ول��ه  الإن�����س��ان  خلقة 

المعنوّية الخالدة، وتلك الم�سائب جر�س 

المذنبين  لذنوب  وكّفارة  للغافلين  الإنذار 

لل�سالحين.  والتعالي  الرت��ق��اء  واأ�سباب 

واأّم��ا  الأخ����روي،  الغر�س  جانب  ف��ي  ه��ذا 

اإلفات  فيجب  الدنيوّية،  الحياة  ناحية  من 

النظر اإلى اأمرين:

اأ - مالحظة منافع نوع الب�سر المتوّطنين 

في نواحي العالم، بال ق�سر النظر اإلى 

منافع الفرد اأو طائفة من النا�س.

الإن�سان  اإل��ي��ه  ل  يتو�سّ م��ا  مالحظة   - ب 

وال�سدائد من  للم�ساكل  مواجهته  عند 

الجديدة  والكت�سافات  الختراعات 

الموؤّدية اإلى �سالح الإن�سان في حياته 

.
)9(

الماّدّية

الأمور  من  الكثير  اأّن  هنا نالحظ  من 

الفردّي،  الم�ستوى  على  �سّرًا  نعّدها  التي 

لي�ست  هي  ال�سطحّية،  النظرة  بح�سب  اأو 

وي��ق��ّرب  المجتمع،  اإل���ى  بالن�سبة  ك��ذل��ك 

َعلَْيُكُم  {ُكِتَب  الكريمة:  الآية  الفكرة  هذه 

َتْكَرُهواْ  اأَن  َوَع�َسى  ُكْم  لَّ ُك��ْرٌه  َوُه��َو  اْلِقَتاُل 

واْ �َسْيئاً  ُكْم َوَع�َسى اأَن ُتِحبُّ �َسْيئاً َوُهَو َخْيٌر لَّ

 َيْعلَُم َواأَنُتْم اَل َتْعلَُموَن} 
ُ
ُكْم َوال َوُهَو �َسرٌّ لَّ

)البقرة: 216(.

*تمييز الموؤمن من المنافق
َنْعلََم  َحتَّى  {َوَلَنْبُلَونَُّكْم  تعالى:  قال 

��اِب��ِري��َن َوَن��ْب��ُل��َو  اْل��ُم��َج��اِه��ِدي��َن ِم��ْن��ُك��ْم َوال�����سَّ

اأَْخَباَرُكْم} )محمد: 31(.

المحن  ره��ن  الأخ��الق��ي  التكامل  اإن 

رهن  العقلي  التفّتح  اأّن  كما  والم�سائب، 

الباليا والنوازل. والإن�سان الواعي يّتخذها 

يّتخذها  كما  ال��غ��رور،  عن  للتخّلي  و�سيلة 

�سّلمًا للرقّي اإلى مدارج الكمال العلمّي، واإذ 

ل ي�ستفيد منها �سيئًا يعّدها م�سيبة وكارثة 

.
)10(

في الحياة 

 وعليه، فالهدف من الفتن والبالءات 

في الحياة:

اأ - تمييز الموؤمنين حقًا عن المّدعين.

م��ن  ال���ن���ا����س  اإي�����م�����ان  ت��خ��ل��ي�����س   - ب 

 ���س��ائ��ب��ة ال�����س��رك وال��ن��ف��اق وال��ك��ذب.

وال�سابرين  المجاهدين  تمييز   - ج 

على ال�سّراء والباأ�ساء عن غيرهم.
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ال�صيخ علي �صليم

الخلق  بداية  منذ  اآدم  بني  في  جارية  اإلهّية  ة  �صنَّ البالء  اإن 

َوَلن  َقْبُل  ِمن  َخلَْوا  الَِّذيَن  ِفي  اِل  {�ُسنََّة  القيامة  اإلى يوم  و�صتبقى 

َتِجَد ِل�ُسنَِّة اِل َتْبِديً�} )الأحزاب: 62(، ولكنه تارة يكون خا�صًا 

اأو  المجتمع  ي�صيب  عامًا  يكون  واأخ��رى  كفرد،  الإن�صان  ي�صيب 

الأمة.

*بالء الأّمة اأ�صّد
الأن�����واع  ك�����س��ائ��ر  الإن�������س���ان  ن����وع  اإن 

ل  الطبيعية،  الن�ساأة  ه��ذه  في  الموجودة 

يختّل  اأف��راده من حوادث جزئية  في  يخلو 

ال�سخ�سية  حياته  ف��ي  ال��ف��رد  ن��ظ��ام  بها 

وغّم  م��وت، ومر�س، وخ��وف، وج��وع،  من: 

والن�ساأة  التزاحم،  دار  فالدار  وح��رم��ان. 

الَّ  اإِ َينُظُروَن  والتحّول،{َفَهْل  التبّدل  ن�ساأة 

ِليَن َفلَن َتِجَد ِل�ُسنَِّت اِل َتْبِديً�  وَّ
�ُسنََّت ااْلأَ

)فاطر:  َتْحِويً�}  اِل  ِل�ُسنَِّت  َتِجَد  َوَل��ن 

على  �ساقًا  كان  واإن  الفردي  والبالء   .)43

ال�سخ�س المبتلى، مكروهًا، لكن لي�س مهوًل 

مهيبًا تلك المهابة التي تتراءى بها الباليا 

قّوة  ي�ستمد  الفرد  ف��اإّن  العامة.  والمحن 

تعّقله، وعزمه وثبات نف�سه من قوى �سائر 

الأفراد. واأما الباليا العاّمة ال�ساملة فاإنها 

والحزم  الراأي  العام وجملة  ال�سعور  ت�سلب 

بها  ويختّل  المجتمعة،  الهيئة  من  والتدبير 

الخوف  فيت�ساعف  منهم،  الحياة  نظام 

وتتراكم الوح�سة، وي�سطرب عندها العقل 

فالبالء  والثبات.  العزيمة  وتبطل  وال�سعور 

 .
)1(

واأمّر اأ���س��ّق  ال�ساملة  والمحنة  ال��ع��ام، 

بالء  هكذا  على  ال�سابرين  اهلل  ب�سر  ولذا 

ِب�َسْيٍء  {َوَلَنْبُلَونَُّكْم  تعالى:  قوله  في  كما 

االأََم��َواِل  َن  َوَنْق�ٍص مِّ َواْلُجوِع  اْلَخوْف  َن  مِّ

اِبِريَن}  ال�سَّ ِر  َوَب�سِّ ��َم��َراِت  َوال��ثَّ َواالأن��ُف�����ِص 

)البقرة: 155( وهو ما �سنبّينه في الختام 

باإذن اهلل.

الملف
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البالء الفردي وإن كان شاقًا لكنه 
ليس مهواًل، وال مهيبًا تلك املهابة 

التي ترتاءى بها الباليا العامة

*العتبار بالأمم ال�صالفة
ال��ب��الء  الإل��ه��ّي��ة -اأي  ��ة  ال�����س��نَّ وه���ذه 

كما  ال�سالفة  الأم���م  ف��ي  ج��رت  ال��ع��ام- 

َح�ِسْبُتْم  {اأَْم  تعالى:  قوله  من  ي�ستفاد 

��َث��ُل  ���ا َي��اأِْت��ُك��م مَّ ��َة َوَل���مَّ اأَن َت���ْدُخ���ُل���واْ اْل��َج��نَّ

اْلَباأْ�َساء  ْتُهُم  �سَّ مَّ َقْبِلُكم  ِمن  َخلَْواْ  الَِّذيَن 

�ُسوُل  الرَّ َيُقوَل  َحتَّى  َوُزْل��ِزُل��واْ  اء  رَّ َوال�سَّ

ِ اأَال اإِنَّ  ُر الهّ َوالَِّذيَن اآَمُنواْ َمَعُه َمَتى َن�سْ

ِ َقِريٌب})البقرة: 214(. َر الهّ َن�سْ

على  ج��رى  م��ا  �سبحانه  ذك��ر  وفيها 

الموؤمنين من الأمم الخالية، ت�سلية لنبّيه 

الم�سركين  م��ن  نالهم  فيما  ولأ�سحابه 

الخيار  اأخ��ب��ار  ���س��م��اع  لأن  واأم��ث��ال��ه��م. 

اأحوالهم،  مثل  في  يرّغب  ال�سالحين، 

َظننتم اأّيها 
َ
فقال: {اأَْم َح�ِسْبُتْم} معناه: اأ

ا َياأِْتُكم  الموؤمنون {اأَن َتْدُخُلواْ اْلَجنََّة َوَلمَّ

ولّما  اأي:  َقْبِلُكم}  ِمن  َخلَْواْ  الَِّذيَن  َثُل  مَّ

به،  امُتحنوا  م��ا  بمثل  وُتبتلوا  ُتمتحنوا 

ا�ستدعاء  وه��ذه  �سبروا.  كما  فت�سبروا 

ذكر  ثم  بالن�سر.  الوعد  وبعده  لل�سبر 

ْتُهُم  �سَّ �سبحانه ما اأ�ساب اأولئك فقال: {مَّ

والّلم�س  والم�ّس  اء}  ���رَّ َوال�������سَّ اْل��َب��اأْ���َس��اء 

وال�سراء:  القتل،  الباأ�ساء:  وقيل  واح��د. 

الدين  يتعلق بم�ساّر  الفقر. وقيل: هو ما 

م��ن ح���رب وخ����روج م��ن الأه����ل وال��م��ال 

الفرج  توقعوا  اإذ  بذلك  واإخ��راج فمدحوا 

باأنواع  حركوا  اأي:  {َوُزْل��ِزُل��واْ}  بال�سبر 

��ِذي��َن  ���ُس��وُل َوالَّ ��ى َي��ُق��وَل ال��رَّ الباليا {َح��تَّ

اإن  وقيل:   {ِ الهّ ُر  َن�سْ َم��َت��ى  َم��َع��ُه  اآَم��ُن��واْ 

اأن  يجوز  ول  بالن�سر،  هلل  الدعاء  معناه 

اهلل،  لن�سر  ال�ستبطاء  جهة  على  يكون 

عن  يوؤخره  ل  اهلل  اأن  يعلم  الر�سول  لأن 

اأخبر  ثم  الحكمة.  توجبه  ال��ذي  الوقت 

ل محالة  اأوليائه  نا�سر  اأنه  �سبحانه  اهلل 

ِ َقِريٌب}.. وقيل:  َر الهّ فقال:{اأَال اإِنَّ َن�سْ
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جملة  والموؤمنين  الر�سول  كالم  ذكر  اإنه 

ن�سر  متى  الموؤمنون:  وق��ال  وتف�سياًل. 

 ِ الهّ َر  َن�سْ اإِنَّ  {اأاَل  الر�سول:  وق��ال  اهلل. 

.
َقِريٌب})2(

*ابتالءات �صّتى
اأردنا ذكر نموذج من الأمم التي  ولو 

ابتليت بابتالءات �سّتى لوجدنا اأمة مو�سى 

مواجهة  ف��ي  اإ���س��رائ��ي��ل  بني  اأي   Q

ق��ال عنهم  ال��ذي��ن  واأه���ل م�سر  ف��رع��ون 

اآَي��ٍة  ِمن  ِب��ِه  َتاأِْتَنا  َمْهَما  {َوَق��اُل��واْ  تعالى: 

ِبُموؤِْمِنيَن  َل��َك  َنْحُن  َفَما  ِبَها  َت�ْسَحَرَنا  لِّ

َواْل��َج��َراَد  ��وَف��اَن  ال��طُّ َعلَْيِهُم  َفاأَْر�َسْلَنا   *
َ�ٍت  َف�سَّ َم اآَياٍت مُّ َفاِدَع َوالدَّ َل َوال�سَّ َواْلُقمَّ

��ْج��ِرِم��ي��َن}  َف��ا���ْس��َت��ْك��َب��ُرواْ َوَك���اُن���واْ َق��ْوًم��ا مُّ

)الأعراف: 132 - 133(.

من  اأن���واع  خم�سة  الآي���ة  ع��ّدت  حيث 

���س ل��ه ق���وم ف��رع��ون  ال��ب��الء ال���ذي ت��ع��رَّ

ول��ك��ن��ه��م ل���م ي��ع��ت��ب��روا ول���م ي���زدج���روا. 

وتف�سيل الق�سة ل تت�سع له هذه المقالة 

وهو مذكور في كتب التف�سير كتف�سير نور 

.
)3(

الثقلين

�سربها  ال��ت��ي  البليغة  الأم��ث��ل��ة  وم��ن 

تعالى:  قوله  المقام  في  الكريم  القراآن 

ُ َم��َث��ً� َق��ْرَي��ًة َك��اَن��ْت اآِم��َن��ًة  ���َرَب الهّ {َو����سَ

ن ُكلِّ َمَكاٍن  ْطَمِئنًَّة َياأِْتيَها ِرْزُقَها َرَغًدا مِّ مُّ

ِلَبا�َص   ُ الهّ َف��اأََذاَق��َه��ا   ِ الهّ ْن��ُع��ِم  ِب��اأَ َف��َك��َف��َرْت 

َنُعوَن}  َي�سْ َك��اُن��واْ  ِبَما  َواْل��َخ��ْوِف  اْل��ُج��وِع 

)النحل: 12(.

خ�سائ�س  ث��الث  الآي���ات  ذك��رت  اإذ 

لهذه المنطقة العامرة المباركة:

اأ - الخا�سيهّة االأولى: الأمن.

في  الطمئنان  الثانية:  الخا�سيهّة   - ب 

اإدامة الحياة.

الأرزاق  جلب  ال��ث��ال��ث��ة:  ��ة  ال��خ��ا���س��يهّ  - ج 

والمواد الغذائية الكثيرة اإليها.

بينها  فيما  ال��خ��وا���س  ه��ذه  وترتبط 

ترابطًا عّليًا وح�سب ت�سل�سلها، فكل خا�سية 

ترتبط بما قبلها ارتباط عّلة ومعلول، فلو 

فقد الأمن لما اطماأن الإن�سان اإلى اإدامة 

حياته في مكانه المعين، واإذا فقد الثنان 

الإن��ت��اج  على  لأح���د  حقيقية  رغ��ب��ة  ف��ال 

هناك.  الق��ت�����س��ادي  ال��و���س��ع  وتح�سين 

في  يرغب  لمن  عمليًا  در�سًا  تقّدم  فالآية 

بالد عامرة وحّرة وم�ستقلة.

توفير حالة  بّد من  ل  �سيء  فقبل كل 

الأمن، ومن ثم بْعث الطمئنان في قلوب 

الملف
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في  وجودهم  م�ستقبل  بخ�سو�س  النا�س 

دور  ياأتي  ذلك  بعد  ومن  المنطقة،  تلك 

الّنعم  فبهذه  القت�ساد.  عجلة  تحريك 

اإلى  المجتمعات  ت�سل  الثالثة  المادية 

درج���ة ت��ك��ام��ل ح��ي��ات��ه��ا ال��م��ادي��ة فقط. 

كافة  م��ن  المتكاملة  ل��ل��ح��ي��اة  وو����س���وًل 

تحتاج  وم��ع��ن��وي��ًا(  )م���ادي���ًا  ال��ج��وان��ب 

والتوحيد،  الإيمان  نعمة  اإلى  المجتمعات 

ولهذا فقد جاء بعد ذكر هذه النعم: ولقد 

.
)4(

جاءهم ر�سول منهم

على  الّط��الع  خ��الل  من  لنا  ويّت�سح 

ق�سة هذه القرية اأّن ابتالء اأهلها بالجوع 

بنعم  كفرانها  ب�سبب  كان  اإّنما  والخوف 

. وبهذا المعنى ورد عن اأمير 
)5(

اهلل تعالى

اإن  البالغة:  نهج  في   Q الموؤمنين 

ال�سيئة  الأع��م��ال  عند  عباده  يبتلي  اهلل 

بنق�س الثمرات وحب�س البركات واإغالق 

ويقلع  ت��ائ��ب  ليتوب  ال��خ��ي��رات،  خ��زائ��ن 

مقلع، ويتذّكر متذّكر، ويزدجر مزدجر.

*كيف نواجه البالء؟
البالء:  مواجهة  في  طريقتان  توجد 

الأولى وقائية، والثانية عالجية.

البالء  دف��ع  اأي  االأول�����ى:  ال��ط��ري��ق��ة 

ال�����س��ادق  الإم�����ام  ف��ع��ن  ال��ن��ع��م.  ب�سكر 

من  ا�سكر  ال��ت��وراة:  في  مكتوب   :Q

فاإّنه  �سَكرك،  واأنِعم على من  اأنعم عليك 

لها  بقاء  ول  �سكرت  اإذا  للنعماء  زوال  ل 

اإذا كفرت، وال�سكر زيادة في النعم واأمان 

.
)6(

من الغير

نَّ  اأَ {َوَل����ْو  تعالى:  لقوله  اهلل  وتقوى 

َلَفَتْحَنا َعلَْيِهم  َواتََّقواْ  اأَْهَل اْلُقَرى اآَمُنواْ 

��َم��اء َواالأَْر���������صِ َوَل��ِك��ن  ����َن ال�����سَّ َب����َرَك����اٍت مِّ

َيْك�ِسُبوَن}  َكاُنواْ  ِبَما  َفاأََخْذَناُهم  ُب��واْ  َك��ذَّ

)الأعراف: 96(.

تقّي(  ك��ل  )ق��رب��ان  ال�سالة  واإق��ام��ة 

ِفي  ��اُه��ْم  ��نَّ ��كَّ مَّ اإِن  ��ِذي��َن  {الَّ تعالى:  لقوله 

َك��اَة  ��َ�َة َواآَت����ُوا ال��زَّ ااْلأَْر������صِ اأََق���اُم���وا ال�����سَّ

ِب��اْل��َم��ْع��ُروِف َوَن��َه��ْوا َع��ِن اْلُمنَكِر  َواأََم����ُروا 

ِ َعاِقَبُة ااْلأُُموِر} )الحج: 41(. َوِلَّ

فعن  الخم�س  واإخ��راج  الزكاة  واإيتاء 

إن اهلل يبتلي عباده عند 
األعمال السيئة بنقص الثمرات 
وحبس الربكات وإغالق خزائن 

اخلريات، ليتذكّروا ويتوبوا
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اأخيه  عن  حب�س  »م��ن   :P اهلل  ر�سول 

عليه  اهلل  ح��ّرم  ح��ّق  م��ن  �سيئًا  الم�سلم 

الإم��ام  وع��ن  يتوب«.  اأن  اإّل  ال��رزق  بركة 

الزكاة  و�سعت  »اإّن��م��ا   :Q ال�سادق 

اختبارًا لالأغنياء ومعونة للفقراء، ولو اأّن 

م�سلم  بقي  ما  اأموالهم  زكاة  اأّدوا  النا�س 

فقيرًا محتاجًا، ول�ستغنى بما فر�س اهلل 

ول  افتقروا،  ما  النا�س  واإّن  له،  وجّل  عزَّ 

احتاجوا، ول جاعوا، ول عروا اإل بذنوب 

.
)7(

الأغنياء«

والأم�������ر ب��ال��م��ع��روف وال���ن���ه���ي عن 

يزال  »ل   :P اهلل  ر�سول  فعن  المنكر، 

ونهوا  بالمعروف  اأم��روا  ما  بخير  النا�س 

لم  ف��اإذا  البر،  على  وتعاونوا  المنكر  عن 

يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، و�سّلط 

نا�سر  لهم  يكن  ولم  بع�س،  بع�سهم على 

.
)8(

في الأر�س ول في ال�سماء«

اهلل  ر�سول  فعن  والدعاء،  وال�سدقة 

P: »ال�سدقة تدفع البالء، وهي اأنجح 

دواء، وتدفع الق�ساء وقد اأبرم اإبرامًا، ول 

.
)9(

يذهب بالأدواء اإل الدعاء وال�سدقة«

وال���س��ت��غ��ف��ار وت���رك ال���ذن���وب، فعن 

الإمام ال�سادق Q: »اإذا اأراد اهلل عز 

بنقمة  تبعه  ذنبًا  فاأذنب  بعبد خيرًا  وجل 

.
)10(

ويذكره ال�ستغفار«

الطريقة الثانية: دفع البالء بال�سبر: 

الأجر  واحت�ساب  بال�سبر  البالء  اآثار  رفع 

والرجوع اإلى اهلل عزَّ وجّل.

 * اِبِريَن  ال�سَّ ��ِر  {َوَب�����سِّ تعالى:  يقول 

��ا  اإِنَّ َق��اُل��واْ  يَبٌة  �سِ مُّ اَبْتُهم  �سَ
اأَ اإَِذا  ��ِذي��َن  الَّ

َعلَْيِهْم  اأُوَل��ِئ��َك   * َراِجعوَن  اإَِلْيِه  ��ا  َواإِنَّ  ِ ِلهّ

ُهُم  َواأُوَل��ِئ��َك  َوَرْح��َم��ٌة  ��ِه��ْم  بِّ رَّ ن  لََواٌت مِّ �سَ

اْلُمْهَتُدوَن} )البقرة: 155 - 157(، اأعاد 

ذكر ال�سابرين:

اأواًل: ليب�ّسرهم.

هو  ما  بتعليم  ال�سبر  كيفية  يبين  ثانياً: 

ال�سبر الجميل.

يق�سي  الذي  الأم��ر  حق  به  يظهر  ثالثاً: 

تعالى  ملكه  وه���و  ال�����س��ب��ر  ب��وج��وب 

لالإن�سان.

ال�سالة  وهو  العام،  ج��زاءه  يبّين  راب��ع��اً: 

الملف
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الهوام�ض

والرحمة والهتداء.

بتب�سيرهم،  اأوًل  نبيه  تعالى  فاأمر   

اأمره  لتفخيم  الب�سارة  متعلق  يذكر  ولم 

فاإنها من اهلل �سبحانه فال تكون اإّل خيرًا 

وجمياًل، وقد �سمنها رّب العزة، ثم بيَّن 

كذا  يقولون:  الذين  هم  ال�سابرين  اأن 

الواقعة  وهي  الم�سيبة  اإ�سابة  عند  وكذا 

لفظ  ي�ستعمل  ول  الإن�سان،  ت�سيب  التي 

اإّل في النازلة المكروهة، ومن  الم�سيبة 

مجرد  بالقول  ال��م��راد  لي�س  اأن  المعلوم 

معناها  ح�سور  غير  من  بالجملة  التلفظ 

بالبال، ول مجرد الإخطار من غير تحّقق 

بحقيقة معناها، وهي اأّن الإن�سان مملوك 

اإلى اهلل  واأّن مرجعه  الملك،  هلل بحقيقة 

اأح�سن ال�سبر الذي  �سبحانه وبه يتحّقق 

يقطع مناِبت الجَزع والأ�سف، ويغ�سل رْيَن 

.
)11(

الغفلة

*اأهمية ال�صترجاع
الحياة  ن��ك��ب��ات  اأّن  اإل���ى  ف��الل��ت��ف��ات 

وقا�سية  �سديدة  كانت  مهما  وم�ساكلها 

فهي موؤقتة وعابرة. وهذا الإدراك يجعل 

عابرًا  َع��َر���س��ًا  وال�سعاب  الم�ساكل  ك��ل 

ت�سمنته  المعنى  وه��ذا  �سيف،  و�سحابة 

ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجعوَن}. عبارة: {اإِنَّا ِلهّ

كل  خال�سة  هذه  ال�سترجاع«  »كلمة 

اهلل،  اإل���ى  والن��ق��ط��اع  التوحيد،  درو����س 

والعتماد على ذاته المقد�سة في كل �سيء 

واأولياء اهلل ينطلقون من  وفي كل زمان. 

لدى  في�سترجعون  القراآني،  التعليم  هذا 

ال�سدائد، وكي  الم�سائب كي ل تهزمهم 

ظل  في  ب�سالم  الختبار  مرحلة  يجتازوا 

قال  اإليه.  والرجوع  اهلل  بمالكية  الإيمان 

تف�سير  في   Q علي  الموؤمنين  اأمير 

ال�سترجاع: »اإن قولنا: اإنا هلل اإقرار على 

اإليه راجعون  اإنا  وقولنا:  بالملك،  اأنف�سنا 

.
)12(

اإقرار على اأنف�سنا بالهلك«

بالإيمان  المت�سّلحة  الأمة  الخال�سة: 

التقوى  بلبا�س  والمتلّب�سة  ال�سبر  وراأ�سه 

بالأخالق  والمتزّينة  ال�سالحة  والأعمال 

المحت�سبة  ال�سابرة  الأم��ة  اأي  الفا�سلة 

مواجهة  على  قادرة  اأمة  الم�سترجعة هي 

مهما  وال��رزاي��ا،  الباليا  األ���وان  مختلف 

عظمت. هي اأمة ظافرة قاهرة منت�سرة.

إّن االلتفات إىل أّن نكبات احلياة 
ومشاكلها مهما كانت قاسية فهي 
مؤقتة وعابرة، يجعل كل الصعاب 

َعَرضًا عابراً وسحابة صيف
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البـالء..
بداية الكرامات
ال�صيخ يو�صف �صرور

من  ويكون الختبار  البالء والبتالء هو الختبار والمتحان. 

وما  عنه  ُيجهُل  ما  وا�صتك�صاف  ا�صتبيان  �صبيل  في  لالإن�صان  الإن�صان 

يمكن  ل  الأم��ر  هذا  ولكن  النف�ض.  في  لغاية  وذل��ك  عليه؛  يخفى 

هو  واهلل  الإن�صان،  يبتلي  الذي  وتعالى  �صبحانه  اهلل  بحّق  ت�صّوره 

الذي يعلم ما تخفيه كل نف�ض ويعلم ما في ال�صدور، ولكّن ابتالءه 

لالإن�صان من اأجل غايات واأهداف فيها نفع الإن�صان وفائدته. وكما 

المعدن  ُيبتلى  الزوؤان، وكما  لُيعرف ال�صحيح منه من  القمح  ُيَغربل 

بالنار وال�صقل، وفي ذلك تمييز للب�صر من التراب؛ فكذلك ُيختبر 

وا�صت�صفاف  النفو�ض  حقائق  ا�صتظهار  �صبيل  في  وُيبتلى  الإن�صان، 

معادنها؛ حتى ُيماط اللثام عن الوجوه وُتزاح الأقنعة عن الحقائق 

فتظهر الحقائق وتبطل الدعاوى!

الملف
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*ما حقيقة البالء؟!
من الوا�سح اأّن البتالء اأو البالء �سمة 

عاّمة، يجب اأن ت�سمل كّل النا�س، ل �سّيما 

ور�ساه؛  اهلل  رحمة  يرجون  الذين  اأولئك 

اآبائه  عن  ال�سادق  الإم��ام  عن  ورد  فقد 

ما  يقول:  ك��ان   Q عليًا  »اأنَّ   :R

من اأحٍد، واإن عظمت بلواه، اأحّق بالدعاء 

. واأنَّ 
)1(

من المعافى الذي ل يوؤَمُن البالء«

اأتباع الحّق هم اأ�سّد عر�سًة للبالء، وذلك 

ال��ك��اذب،  م��ن  ال�����س��ادق  اهلل  يميز  حتى 

والثابت القدم من المتذبذب، فقد �سّرح 

اأَن  ��ا���ُص  ال��نَّ ��َب  {اأََح�����سِ بذلك:  تعالى  اهلل 

ُيْتَرُكوا اأَن َيُقوُلوا اآَمنَّا َوُهْم اَل ُيْفَتُنوَن} 

)العنكبوت: 2(.

*َمْن هو المعّر�ض لالبتالء؟!
طريق  في  اإيغاًل  الموؤمن  اأكثر  كلَّما 

المنازل  طّي  في  عزيمًة  واأم�سى  الحّق، 

ابتالًء،  اأكثر  كان  كّلما  الآف��اق،  واجتياز 

وكان نوع البالء عليه اأعظم، فعن الإمام 

يبتلى  »اإن��م��ا   :Q الباقر  جعفر  اأب��ي 

-اأو  دينه  ق��در  على  الدنيا  ف��ي  الموؤمن 

.
)2(

قال- على ح�سب دينه«

ال��ج��زاء  عظيم  ف���اإّن  المقابل،  وف��ي 

يدفع  عليه،  وال�سبر  البالء  من  الماأمول 

وذلك  به،  حبيبه  يتعاهد  اأن  بالمحبوب 

في �سبيل دفعه نحو مقامات القرب منه 

تعالى، فعن الإمام اأبي عبد اهلل ال�سادق 

اإنَّ   :P ق��ال: »ق��ال ر�سول اهلل   ،Q

الجزاء؛  عظيم  به  ُيكافاأ  البالء  عظيم 

فاإذا اأحّب اهلل عبدًا ابتاله بعظيم البالء، 

ومن  الر�سا،  اهلل  عند  فله  ر�سي  فمن 

.
)3(

�سخط فله عند اهلل ال�سخط«

*�صيماء العا�صقين
من هنا يظهر اأنَّ اهلل �سديد الغيرة، 

يحّب  ل  محبوبه،  على  غيرته  ل�سّدة  واأّنه 

�سواه؛  اإلى  عا�سقه  من  التفاتة  تحين  اأن 

فعن اأمير الموؤمنين Q: »اإنَّ اهلل يغار 

َفْلَيغْر من ل يغار، فاإنَّه منكو�س  للموؤمن، 

.
)4(

القلب«

الموؤمن  يتعاهد  تعالى  فاإنه  لذلك، 

ب��ال��ب��الء ك��م��ا ي��ت��ع��اه��د ال��غ��ائ��ب اأه��ل��ه 

بالهدية اإذا ح�سر من �سفره، وفي ذلك 

ورد عن الإمام الباقر Q: »اإنَّ اهلل 

كما  بالبالء  الموؤمن  ليتعاهد  وجّل  عزَّ 

يتعاهد الرجل اأهله بالهدية من الغيبة، 

الطبيب  يحمي  كما  ال��دن��ي��ا  ويحميه 

.
)5(

المري�س«

وذلك اأنَّ البالء اأدعى اإلى اللت�ساق 

دفعًا  واأق���وى  التذّكر،  واإل��ى  تعالى  ب��اهلل 

المعونة  وط��ل��ب  وال�����س��ب��ر،  ال�سكر  اإل���ى 

وا�ستعرا�س الفقر وال�سعف والحاجة اإليه 

تعالى.

البتالءات  كثرة  �سّر  ينك�سف  وبذلك 

يتنّقلون  فاإنهم  للموؤمنين،  تعر�س  التي 

من بالء اإلى بالء، كما لو �سرى البالء في 

حياتهم م�سرى الدماء في العروق.

عن الإمام اأبي جعفر Q: »اإنَّ اهلل 

تبارك وتعالى اإذا اأحبَّ عبدًا غّته بالبالء 

كلَّما أكرث املؤمن إيغااًل يف طريق 
احلّق، كّلما كان أكرث ابتالًء
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قال:  دعاه  فاإذا  ثّجًا؛  بالبالء  وثّجه  غّتًا، 

لّبيك عبدي، لئن عّجلت لك ما �ساألت اإّني 

فما  لك  اّدخ��رت  ولئن  لقادر،  ذلك  على 

.
)6(

اّدخرت لك فهو خير لك«

في   M المجل�سي  م��ة 
ّ

ال��ع��ال ق���ال 

�سرحه للحديث: »ثّجه - اأي: اأ�ساله - اأي 

ثجَّ عليه البالء، ويكون ت�سييله كناية عن 

األمه وحزنه، كاأّنه يذوب في البالء  �سّدة 

الحّق  جناب  اإل��ى  توّجهه  عن  اأو  وي�سيل، 

�سبحانه بالدعاء والت�سّرع لدفعه. وقيل: 

.
)7(

اأي اأ�سال دم قلبه بالبالء«

وبذا ُيعلم �سّر اإحاطة البالء بالأنبياء 

�سواهم.  ثّم من  ال�سالحين،  ثّم   ،R

ف���ي ال��ح��دي��ث ع���ن ع��ب��د ال��رح��م��ن بن 

اأب��ي عبد اهلل  »ُذك��ر عند  ق��ال:  الحّجاج، 

ال�سادق Q البالء وما يخ�ّس اهلل عزَّ 

اهلل  ر�سول  �ُسئل  فقال:  الموؤمن،  به  وجّل 

الدنيا؟  في  ب��الًء  النا�س  اأ�سّد  َم��ْن   :P

فقال: النبّيون، ثّم الأمثل فالأمثل، ويبتلى 

الموؤمن من َبْعُد على قدر اإيمانه، وُح�سن 

عمله  وح�سن  اإيمانه  �سحَّ  فمن  اأعماله؛ 

و�سعف  اإيمانه  �َسُخَف  ومن  بالوؤه،  ا�ستّد 

.
)8(

عمله قلَّ بالوؤه«

 Q ومثله عن الإمام اأبي عبد اهلل

ثمَّ  الأنبياء  ب��الًء  النا�س  اأ���س��َدّ  »اإنَّ  ق��ال: 

.
)9(

الذين يلونهم، ثّم الأمثل فالأمثل«

*اأنواع البالء
ت�سيب  التي  ال��ب��الءات  طبيعة  اإنَّ 

الإن�سان في هذه الحياة الدنيا هي من 

جن�س طبيعة الدنيا نف�سها. فاإّن الإن�سان 

بطبعه يحّب العافية وال�سّحة والأمان، 

ورغد العي�س وال�سعة في المال والرزق، 

وما  والأن�سار  والأولد  المحّبين  وكثرة 

هذه  من  نق�سٍ  اأّي  واإنَّ  ذل��ك.  �ساكل 

البالءات  قبيل  من  هو  فيها  اأو  النعم 

التي تواجهه. لذلك، فاإّن طبيعة الحياة 

لكن،  ال��ب��الءات،  ه��ذه  تقت�سي  الدنيا 

ال��ب��الء �سدقًا وذك���رًا هي  اأوج���ه  اأك��ث��ر 

التالية:

أشد البالء وطأًة على اإلنسان 
أعمقه أثراً وأدومه نتيجًة

الملف
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1 - البالء في الخير وال�صر
رِّ َواْلَخْيِر  قال تعالى: {َوَنْبُلوُكم ِبال�سَّ

 .)35 )الأنبياء:  ُتْرَجُعوَن}  َواإَِلْيَنا  ِفْتَنًة 

يختبر  م��ا  »وال���ب���الء  المجل�سي:  وق���ال 

وي��م��ت��ح��ن م��ن خ��ي��ر اأو ����س���ّر... واأ���س��ل��ه 

المحنة، واهلل تعالى يبتلي عبده بال�سنع 

يكره  وب��م��ا  ���س��ك��ره،  ليمتحن  ال��ج��م��ي��ل، 

.
)10(

ليمتحن �سبره«

ال��رزق،  في  والت�سييق  التو�سعة  ومنه 

َذا َما اْبَتَ�ُه  ن�َساُن اإِ ا ااْلإِ مَّ
قال �سبحانه: {َفاأَ

َمُه َفَيُقوُل َربِّي اأَْكَرَمِن *  ُه َفاأَْكَرَمُه َوَنعَّ َربُّ

ا اإَِذا َما اْبَتَ�ُه َفَقَدَر َعلَْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل  مَّ
َواأَ

َربِّي اأََهاَنِن} )الفجر: 15 - 16(.

2 - البالء العام
ِب�َسْيٍء  {َوَلَنْبُلَونَُّكْم  تعالى:  قال 

��َن  ���َن اْل���َخ���وِف َواْل���ُج���وِع َوَن��ْق�����ٍص مِّ مِّ

ِر  َوَب�سِّ َوالثََّمَراِت  َواالأنُف�ِص  االأََم���َواِل 

اَبْتُهم  �سَ
اأَ اإَِذا  ��ِذي��َن  الَّ  * اِبِريَن  ال�سَّ

������ا اإَِل���ْي���ِه  ِ َواإِنَّ ����ا ِلهّ اإِنَّ ��ي��َب��ٌة َق���اُل���واْ  �����سِ مُّ

َراِجعوَن} )البقرة: 155 - 156(.

وعن الإمام ال�سادق Q: »ما بال 

اهلل العباد ب�سيء اأ�سّد عليهم من اإخراج 

.
)11(

الدرهم«

وفي ذلك اإ�سارة اإلى طبٍع عند النا�س 

ي�سّد حاجاتهم،  المال ما  يرون في  اأنهم 

الحاجة  تهم  ع�سّ فيه  عليهم  �سّيق  ف��اإذا 

ودفعت ببع�سهم اإلى التذّلل للعباد واإراقة 

بالمهانة  �سعور  ذل��ك  وف��ي  ال��وج��ه،  م��اء 

و�سياع للكرامة.

3 - اأ�صد اأنواع البالء
اأ�سد البالء وطاأًة على الإن�سان اأعمقه 

به  الم�ساب  يكون  نتيجًة،  واأدوم���ه  اأث��رًا 

بحاله  رًا  تب�سّ واأق���لَّ  ع��ن��ه،  غفلًة  اأك��ث��ر 

»ما   :Q الموؤمنين  اأمير  حينها. فعن 

.
)12(

ابتلى اهلل اأحدًا بمثل الإمالء له«

��ِذي��َن  الَّ َيْح�َسَبنَّ  {َواَل  تعالى:  وق��ال 

نُف�ِسِهْم  أَ الِّ َخ��ْي��ٌر  َل��ُه��ْم  ُنْمِلي  ��َم��ا  اأَنَّ َك��َف��ُرواْ 

اإِنََّما ُنْمِلي َلُهْم ِلَيْزَداُدواْ اإِْثًما َوَلْهُم َعَذاٌب 

ِهيٌن} )اآل عمران: 178(. مُّ

في  يعي�سون  اأنهم  ه��وؤلء  ظاهر  ف��اإنَّ 

نعمة،  اإل��ى  نعمة  من  يتنّقلون  وهم  نعيم 

ومن رفاٍه اإلى رفاه، ولكنهم يغفلون عن اأّن 

اهلل تعالى ي�ستدرجهم ليمعنوا في اآثامهم 

القيامة،  ي��وم  م�سيرهم  يواجهوا  حتى 

»اإنَّ من البالء   :Q الإم��ام علي  فعن 

البدن،  مر�س  ذل��ك  من  واأ���س��ّد  الفاقة، 

.
)13(

واأ�سّد من ذلك مر�س القلب«

فقر  ال���ب���الء  »اأك���ب���ر   :Q وع��ن��ه 

.
)14(

النف�س«

*غايات البالء
م�سافًا اإلى ما تقّدم عن البالء، فاإنَّ 

للبالء غايات خا�سة، ولكل نوع منها غاية 

ه اأي�سًا، فمن هذه الغايات: تخ�سّ

1 - علّو الدرجات
عظيم  »اإنَّ   :P اهلل  ر���س��ول  39فعن 
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 من ل يح�سره الفقيه، ال�سدوق، ج4، �س399.( 1)

 الكافي، الكليني، ج2، �س253.( 2)

 م.ن، �س253.( 3)

 المحا�سن، البرقي، ج1، �س204.( 4)

 الكافي، م.�س، ج2، �س253.( 5)

 م.ن.( 6)

(7 ) ،P الر�س����ول  اآل  اأخب����ار  �س����رح  ف����ي  العق����ول  م����راآة    

ج9، �س327 - 328.

 الكافي، م.�س، ج2، �س252.( 8)

 م.ن.( 9)

 مراآة العقول، م.�س، ج9، �س321.( 10)

 الخ�سال، ال�سدوق، �س8.( 11)

 بحار الأنوار، المجل�سي، ج73، �س383.( 12)

 الأمالي، الطو�سي، �س146.( 13)

 غرر الحكم ودرر الكلم، الآمدي، الحكمة رقم 2965.( 14)

 الكافي، م.�س، ج2، �س253.( 15)

 م.ن، �س255.( 16)

 م.ن.( 17)

 مراآة العقول، م.�س، ج9، �س322.( 18)

 البحار، م.�س، ج78، �س200.( 19)

 م�سّكن الفوؤاد، ال�سهيد الثاني، �س58.( 20)

 البحار، م.�س، ج67، �س231.( 21)

 الكافي، م.�س، ج2، �س93.( 22)

الهوام�ض

.
)15(

البالء ُيكافاأ به عظيم الجزاء« 

وعن الإمام ال�سادق Q: »اإّن في 

بالبتالء  اإّل  عبٌد  يبلغها  ل  منزلًة  الجنة 

.
)16(

في ج�سده«

وعنه Q، وقد �سكا له ابن اأبي يعفور 

ما يلقى من الأوجاع وقد كان م�سقامًا )كثير 

لو  »ي��ا عبد اهلل،   :Q ق��ال  ال��م��ر���س(، 

يعلم الموؤمن ما له من الأجر في الم�سائب 

وفي   .
)17(

بالمقاري�س« ق��ّر���س  اأّن���ه  لتمّنى 

الح�سين  اهلل  اأبي عبد  الإم��ام  �سهادة  خبر 

المنام،  في   P النبي  راأى  »اأن��ه   :Q

فقال له: يا ح�سين، لك درجة في الجنة ل 

.
)18(

ت�سل اإليها اإّل بال�سهادة«

2 - البالء كرامة للموؤمن
عن الإمام ال�سادقQ: »اإّن بالياه 

)اهلل( مح�سّوة بالكرامة الأبدية، ومحنه 

.
)19(

مورثة ر�ساه وقربه ولو بعد حين«

الموؤمن،  زين  »البالء   :Q وعنه 

مبا�سرته  ف��ي  لأّن  َع��ِق��َل،  لمن  وك��رام��ة 

ت�سحيح  عنده  وال��ث��ب��ات  عليه  وال�سبر 

.
)20(

ن�سبة الإيمان«

على  اهلل  اأث��ن��ى  »م���ا   :Q وع��ن��ه 

محمد  اإل��ى  اآدم  لدن  من  عباده  من  عبٍد 

العبودّية  ووفاء حّق  ابتالئه  بعد  اإّل   P

فيه، فكرامات اهلل في الحقيقة نهايات، 

.
)21(

بداياتها البالء«

اأب��ي عبد  الإم��ام  بما روي عن  ونختم 

وج���ّل:  ع���زَّ  اهلل  ق���ول  »ف���ي   :Q اهلل 

يَبٌة َقاُلواْ اإِنَّا  �سِ اَبْتُهم مُّ �سَ
{الَِّذيَن اإَِذا اأَ

ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجعوَن * اأُوَلِئَك َعلَْيِهْم  ِلهّ

...} فهذه واحدة  ��ِه��ْم  بِّ رَّ ��ن  مِّ ��لَ��َواٌت  ���سَ

{َوَرْح��َم��ٌة} اثنتان،  من ثالث خ�سال، 

ثم  اْلُمْهَتُدوَن} ثالث«.  ُهُم  {َواأُوَل��ِئ��َك 

لمن  »ه��ذا   :Q اهلل  اأب��و عبد  ق��ال 

.
)22(

اأخذ اهلل منهم �سيئًا ق�سرًا«

عن اإلمام الصادق Q: »يا 
عبد اهلل، لو يعلم املؤمن ما 

له من األجر يف املصائب 
لتمّنى أّنه قّرض باملقاريض«

الملف
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وبّشر الصابرين
حتقيق: زينب �صالح

فراآه  واأعمى،  وم�صلول  اأبر�ض  برجٍل   Q الأنبياء  اأحد  مرَّ 

اأّنك عافيتني مما  »الحمد لك على  له:  جال�صًا يحمد اهلل ويقول 

ابتليَت به غيري«. تعّجب النبي وجل�ض قربه و�صاأله: ومّم عافاك 

اهلل يا عبد اهلل؟ فاأجابه بثقة: »عافاني من الذنوب التي يقترفها 

غيري«.

ق�صة مخت�صرة تو�صح الزوايا التي يراقب بها عباد اهلل في�ض 

النعم الإلهية على العبد من خالل بالءاته. نعم قد ل يقّدر 

الجميع البالء على اأّنه رحمة اإلهّية، وتخفيف للذنوب 

روحي  ملكوت  نحو  الدنيا  اأ�صغاث  من  بالعبد  وارتقاء 

من   - واآخر  اإن�صان  بين  يفّرق  فما  زائل.  ول  فاٍن  غير 

اأهل البالء - هو �صّدة تعّلقه باهلل، واإيمانه باأن اهلل »اإذا 

اأحب عبدًا ابتاله، ومّح�صه بالبالء تمحي�صًا« على 

اِبِريَن  ال�سَّ ْر  {َوَب�سِّ القراآنية:  الآيات  قاعدة 

 ِ ِلَّ ��ا  نَّ اإِ َق��اُل��وا  يَبٌة  ُم�سِ اَبْتُهْم  �سَ
اأَ اإَِذا  ��ِذي��َن  الَّ  *

لََواٌت  َعلَْيِهْم �سَ اأُْوَل��ِئ��َك   * َراِج��ُع��وَن  اإَِل��ْي��ِه  ���ا  َواإِنَّ

��ِه��ْم َوَرْح��َم��ٌة َواأُْوَل���ِئ���َك ُه��ْم اْل��ُم��ْه��َت��ُدوَن}  ِم��ْن َربِّ

)البقرة: 157-155(.
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هنا بع�ٌس من نماذج لمن عانوا اأ�سكاًل 

الوحيد  المعين  للبالء، فكان اهلل  متعددة 

للنعمة  ح��م��دًا  بابه  دق  يتركون  ل  ال��ذي 

وتم�سكًا برحمته الإلهية:

*البالء يطرق كل الأبواب
لأحد  تبَق  لم  التي  الفانية  الدنيا  في 

بعدنا،  م��ن  لأح���د  تبقى  ول��ن  قبلنا،  م��ن 

اأنواع البالء. ل تلبث  الجميع معّر�س لكل 

العائالت،  كل  اأب��واب  ت��دّق  اأن  الأم��را���س 

فال يمّيز الموت بين �سغير وكبير، اأو ابن 

ما  واأ�سعب  اأ�سدَّ  العزيز  فقُد  ليكون  واأب، 

قد ُيمنى به الإن�سان.

ول يقت�سر البالء على الموت، اإذ ي�سكل 

فقدان اإحدى الحوا�س اأي�سًا مع�سلة كبيرة 

عند المبتلى واأهله. ولعل المثل القائل: »اإْن 

اأغم�س  عليك  اهلل  نعمة  تعرف  اأن  اأردَت 

فقدان  اأن  على  دليل  اإّل  هو  ما  عينيك«، 

اإذ  الب�سر قد يكون من اأ�سعب البالءات، 

يحرم المرء من التمتع باألوان الحياة. 

نبقى مع الق�س�س التي تحكي عن حالها:

ل�صان حالها: يا رب

ال�سالة  في  قليل.  من  اإّل  خ��اٍل  بيتها 

تلفاز يقطع بع�س حبال الوحدة المت�سابكة 

فيه  تحفظ  هاتف  يدها  وفي  حياتها،  في 

الرقم  طلب  فيها  ي�سهل  بطريقة  الأرق��ام 

عند ال�سرورة.

ظلمًا،  طالقها  قبل  باأطفال  ُترزق  لم 

بل  ه��ي،  تقترفه  ل��م  ذل��ك  وراء  وال�سبب 

فالحاجة  اهلل،  م��ن  وتقدير  م�سيئة  ه��ي 

»ميمونة« �سريرة، ل تب�سر.

اأحداثًا  تتذّكر  المريحة  الكنبة  ف��وق 

اأ�سطرها.  بين  لل�سعادة  وج��ود  ل  كثيرة، 

تعاني  وهي  الأول��ى  طفولتها  �سنين  فمنذ 

المعيل  غ��ي��اب  ب�سبب  ���س��دي��د  ف��ق��ر  م��ن 

الإخ���وة  واإه���م���ال  الأب،  ب��وف��اة  ال��م��ادي 

قط،  المدر�سة  اإلى  تذهب  لم  والأق��ارب. 

بل كانت مجاورة لأمها، ل تغادر غرفتهما 

الم�ستركة تلك التي �سكلت كل بيتهما، دون 

اأن يتبعها مطبخ اأو حتى حمام.

بالعالم  اأختلط  اأن  اأمي ترف�س  »كانت 

اأبي متزوجون  لأني وحيدتها، فاإخوتي من 

وك��ٌل ف��ي بيته، واأن���ا وه��ي ف��ي غرفة 

اأما  بيتنا«.  واحدة، كانت هي كل 

�سبب منع اأمها من الختالط 

ب���ال���ع���ال���م ف���ك���ان »���س��ع��ف 

ذنبي الوحيد يف هذه احلياة 
كان ضعف بصري، األمر الذي 
جعل اجلميع ينظر إيّل كأين 

فتاة معّوقة

الملف
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ب�سري. حيث كانت تهّم�سني اأحيانًا كثيرة، 

واأميز  اأرى  اأني كنت  اإخوتي، رغم  وكذلك 

الألوان ول اأحتاج اأحدًا. فذنبي الوحيد في 

هذه الحياة كان �سعف ب�سري، الأمر الذي 

جعل الجميع ينظر اإلّي كاأني فتاة معّوقة، ل 

اأن يروها، ف�ساًل  اأن ترى النا�س ول  يجب 

تبّرر  ثم  ب��ي«.  يهتم  اأج��د من  لم  اأن��ي  عن 

»لكني ل  عينيها:  في  والدمعة  قائلة  لأمها 

األوم اأمي، فهي كانت ترف�س اأن اأزور اأحدًا 

اأي�سًا، فقد كنا  اأن يبادلونا الزيارة  خ�سية 

ثم  ال�سيافة«.  ثمن  نملك  ل  ج��دًا،  فقراء 

ت�سيف: »لكن بحمد اهلل وف�سله، فتح اهلل 

علّي اأبواب رزقه، فعملت في التجارة. تعبت 

وكان  اأح��دًا.  بعدها  اأحتج  لم  لكّني  كثيرًا، 

الح�ساب  على  وبقدرتي  بي،  معجبًا  الكل 

المتوا�سعة.  تجارتي  اأم��ور  مع  والتعاطي 

لول اهلل لكنت الآن اأت�سّول اللقمة كي اأبقى 

على  يومًا  اأعتر�س  لم  الحياة.  قيد  على 

م�سيئة ربي، لم اأقل له: لماذا يا رب اأخذت 

ب�سري؟ فقد فقدت ب�سري كليًا في حرب 

تموز، عندما خرجت من الملجاأ فورًا اإلى 

النور، وعندما �سمعنا ما �سمعنا من �سرب 

ما  »اأ�سعب  بح�سرة:  تقول  ثم  وق�سف«. 

ب�سره.  يفقد  اأن  هو  الإن�سان  ي�سيب  قد 

�سعب اأن ل اأعرف الطرق، واأحتاج اإلى من 

يو�سلني اإلى اأي مكان اأريده. لكني اأوا�سي 

دائمًا نف�سي باأن اهلل معي، وهو ما ابتالني 

�سلواي  وه��و  وح��ي��دة،  ف��اأن��ا  ليعينني.  اإل 

الوحيدة«.

بيت الرحمة الإلهية!

كان »علي« ذكيًا، تعلم في الوقت الذي 

واإن  المدار�س،  دخول  كثيرون  ي�ستطع  لم 

دخلوها قّل من اأكمل. تخّرج منها بتفّوق، 

ليتّوج فرحة والدْين فاّلحين فقيرين عبر 

المدار�س  اإح��دى  في  معّلم  وظيفة  ت�سّلمه 

اإذ  تكتمل،  ل��م  الفرحة  ل��ك��ّن  الر�سمّية. 

اأن اختفى  اإلى  تدريجيًا  بفقد ب�سره  ُمنَي 

مطلقًا. 

ولم يقت�سر الأمر عليه، اإذ بداأ اإخوته 

يفقدون  ثم  ذاتها،  الم�سكلة  من  يعانون 

لي�سبح  الآخ��ر،  تلو  الواحد  كليًا  ب�سرهم 

»اأم علي« الأربعة ل يب�سرون حتى  �سباب 

وجه اأمهم، التي ل تعاني ول الوالد من اأي 

م�ساكل �سحية.

ذاك  العجيب  ال��م��ر���س  ي�ستثِن  ول��م 

»رب��اب«  اأ���س��اب  اإذ  العائلة،  ف��ي  البنات 

بنجاح  الأول  الثانوي  عامها  اأنهت  بعدما 

دون  من  البيت،  في  اإياها  مرديًا  وتفوق، 

اأختيها حتى  لي�سيب  اأي�سًا  و�سرى  تعليم. 

فقدان  م��ن  يعاني  برّمته  البيت  اأ�سبح 

الب�سر، ما عدا ثالث بنات.

»كان زوجي �سبورًا جدًا، متم�سكًا بربه 
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اإلى اأق�سى الدرجات. وكنت اأخاف كثيرًا 

على �سّحته وحياته، فاأزرع التبغ واأعمل في 

الأر�س اأكثر منه كي نعيل عائلتنا الكبيرة. 

وكّلما فقد اأحد اأبنائنا ب�سره، كان يقول: 

اإّن اهلل اأنعم عليه واأحّبه اأكثر، بالمزيد من 

بالءاته«.

الألم يجعلنا اأكثر قربًا

تكّرر الحاجة الكبيرة في ال�سن حادثة 

خا�سعًا،  ي�سلي  جال�سًا  زوجها  فيها  راأت 

يا  هلل  »الحمد  ق��ائ��اًل:  رب��ه  اإل��ى  متوجهًا 

ربي على ما خ�س�ستني به ولم تخ�س�س 

حتى  وانتظرته  قربه  فجل�ست  غيري«.  به 

قوله  �سّر  عن  لت�ساأله  �سالته  من  ينتهي 

اأولدي،  بعمى  ني  »خ�سّ فاأجابها:  ذل��ك، 

ول���م ي��خ�����سّ غ��ي��ري ب��ه��ذه ال��رح��م��ة! فما 

اأقربنا اإلى اهلل لحظات الألم!«.

حافل  بيٍت  ف��ي  الجميع  كبر  وه��ك��ذا 

والر�سا   ،R البيت  واأه��ل  اهلل  بذكر 

بم�سيئة اهلل الذي اأفا�س على الأهل �سبرًا 

وقناعة وعلى الأولد ب�سيرة يعجب منها 

وتعّجب  اإّل  زارن��ا  اأح��د  من  ما  الجميع«. 

بكل  القيام  يعرفون  اأولدي  بيتنا،  م��ن 

الأعمال، يمّيزون الأ�سوات، ول يحتاجون 

اأحدًا«. وتروي كيف كان يتهافت الجيران 

لينظروا اإلى رباب وهي تن�سر الغ�سيل على 

أصبح البيت برّمته يعاين من 
فقدان البصر، ما عدا ثالث بنات

الملف
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الحبال، بترتيب ومهارة، ثم تدخل البيت 

الثياب  وتخّيط  الخبز،  وت�سنع  لتعجن 

ف�ساًل  الإب���رة،  راأ���س  في  الخيط  وُتدخل 

يحب  اإذ  الطبخ،  في  العالية  مهارتها  عن 

الجميع تناول ما ت�سنع من طعام. تبت�سم 

رباب عندما ت�سمع حديث اأمها، فهي مرة 

لم تعتبر فقدان ب�سرها، وفقدان فر�سة 

اأن ت��ك��ون زوج���ة واأم����ًا، ب���الًء، ب��ل رحمة 

اإلهية، غمرها اهلل بها كي يح�سن عاقبتها 

�سعور  الأل��م  »ف��ي  تقول:  اإذ  الآخ���رة،  في 

من  اإل  يعرفها  ل  ول��ذة  اهلل،  بوجود  قوي 

اأحيانًا،  اأبكي  نعم  ه.  اأ�سدَّ الألم  تجّرع من 

اأم��ام  ذات��ي  عن  للتعبير  و�سيلة  فالدموع 

من  يقربني  عامل  �سوى  البكاء  وما  ربي، 

اهلل اأكثر«. ثم ت�سيف: »العمى عمى القلب 

مجتهدة  كنت  لقد  العين.  عمى  ولي�س 

اأتابع  اأن  واأحببت  الدرا�سة  في  ومتفوقة 

المادية حالت دون  لكن ظروفنا  تعليمي، 

حياتي  اأمار�س  اهلل  بف�سل  اأني  اإل  ذلك. 

م�سكالت  اأي���ة  دون  م��ن  طبيعي،  ب�سكل 

وكذلك اإخوتي«.

تتابع اأمها الكالم، وا�ستذكار اأحداث 

واأخرى مبكية في رحلة جهادها  محزنة 

 3 مرت  ول��دّي،  زّوجت  »عندما  الطويلة. 

�سنوات دون اأن يرزقا باأولد، الأمر الذي 

علينا  مّر  يوم  اأ�سعب  وكان  كثيرًا.  اآلمنا 

لم  الذي  الوقت  الطبيب في  زارا  عندما 

يكن فيه التداوي اأمرًا مقبوًل اجتماعيًا. 

عدنا اإلى المنزل وكاأّن هموم الدنيا كلها 

على  اأخ��ي  ابن  لياأتي  راأ�سنا  فوق  �سّبت 

عجل ويب�سرنا باأن ل م�سكلة عندهما واأن 

الإنجاب بيد اهلل. فرحنا كثيرًا �ساكرين 

اهلل الذي هو اأقرب اإلينا من حبل الوريد. 

وما كانت اإل ب�سعة اأيام حتى ب�ّسرنا اأّننا 

علينا  اهلل  اأنعم  وفعاًل  حفيدين،  ننتظر 

بهما ف��ي ال��وق��ت ع��ي��ن��ه  ل��ُن��رزق لح��ق��ًا 

عطوفين،  �سالمين،  كثيرين،  ب��اأح��ف��اد 

من  يعو�سنا  اهلل  وك��اأّن  عالية،  اأخالقهم 

ف�سله«.

معلقتين  ���س��ورت��ي��ن  اإل����ى  ت��ن��ظ��ر  ث��م 

رحل  ال��ذي  زوجها  �سورة  الحائط،  على 

ع��ددًا  لها  ت��ارك��ًا  مفاجئ،  ب�سكل  ب��اك��رًا 

اأهل  عليه  اأعانها  كبيرًا  وعبئًا  الأيتام  من 

الحنون  ال��ب��ار  حفيدها  و���س��ورة  الخير، 

الذي ا�ست�سهد في حرب تموز 2006. تعّلق 

رباب: »ابن اأخي ال�سهيد كان اأحن من في 

لكّن  وحبيبنا،  ونديمنا  جلي�سنا  العائلة، 

اختياره ليكون �سهيدًا مجاهدًا، كان نعمة 

كبرى، اأ�سافها اهلل اإلى بيتنا، نعمة ن�سكره 

علينا كل �سباح وم�ساء«.

يف األمل شعور قوي بوجود 
اهلل، ولذة ال يعرفها إال من 

ه جتّرع من األمل أشدَّ
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يعاني كثير من النا�ض من حالت دائمة من القلق والتوتر، ويفتقدون 

لها،  يتعر�صون  التي  ال�صغوط  ج��راء  البال،  وراح��ة  النف�ض  طماأنينة 

ونتيجة الظروف ال�صعبة التي يمر بها المجتمع ب�صكل عام، �صواء على 

ال�صعيدين الجتماعي والقت�صادي، اأو على ال�صعيد ال�صيا�صي، والحروب 

والأحداث الأمنية المتنقلة. فالأزمات المختلفة تتكاثر وتتراكم معها 

لالأفراد  والجتماعّية  ال�صخ�صّية  والإمكانّيات  القدرات  بينما  الهموم، 

تتناق�ض وت�صعف.

الضغوط النفسية: 
»هّونها بتهون«
)*(

د. نبيل اأملا�ض

*حالة �صحّية �صلبّية
وقد �ساهمت اأ�ساليب الحياة الحديثة 

و�ساغطة،  �سريعة  ب��وت��ي��رة  ت�سير  ال��ت��ي 

ونمط  وكماليات  ح��اج��ات  م��ن  فيها  بما 

الم�سكلة،  هذه  ة  حدَّ زيادة  في  ا�ستهالكي 

والت�سبُّب ب�سغوط مفرطة وم�ستمرة، يمكن 

ت�وؤدي  نف�سية،  ا�سطرابات  تنتج عنها   اأن 

الذي  ال�سدي�د،  الكتئاب  من  ح��الت  اإل��ى 

مهارات
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ال�سراعية، فبدونها لن تتحرك �سفننا في 

بحر الحياة. وهو تجاوب الإن�سان وتفاعله 

حادثة  اأي  واإن  وال��وق��ائ��ع،  الأح����داث  م��ع 

قدراتنا  ا�ستخدام  ا 
َّ
من� تتطلب  واقعة  اأو 

من  ق��درًا  ت�ستدعي  العقلية،  اأو  الج�سدية 

ال�سغط في اأج�سامنا لتتمّكن من التعامل 

ال�سغط،  من  نعاني  وعندما  الحدث،  مع 

لهذا  جاهزين  اأ�سبحنا  اأننا  يعني  فهذا 

الأمر.

والخوف  والقلق  التوتر  اأحا�سي�س  اإن 

مثاًل، اإنما هي مظهر من مظاهر ال�سغط 

التي نتعر�س لها، والتي توؤدي اإلى التيّقظ 

وال��ح��ذر، وه��ي ت��اأت��ي ب��ن��اًء على اإ���س��ارات 

اآلية:  �سمن  ال���الاإرادي  الع�سبي  الجهاز 

 .)Stress Response  ا�ستجابة ال�سغط(

ويوجد م�ستويان من ال�سغط:

1 - )المعتدل(: 
الإن�سان  ي�ستطيع  وب��ه  ���س��روري،  وه��و 

التعامل مع اأحداث ووقائع الحياة.

قد ينتج عنه حالت �سحية �سلبية جدًا. اإن 

البع�س  جعل  وات�ساعها،  الم�سكلة  خطورة 

ا�سم  فيه  نعي�س  الذي  الع�سر  على  ِلق 
ْ
ط�

ُ
ي�

اإح�سائيات  في  وجاء  الكتئاب«.  »ع�سر 

من   %  10 اأن  العالمية،  ال�سحة  منظمة 

)هذا  الكتئاب  من  يعانون  العالم  �سكان 

ال��ت��ي ل يذهب  ال��ك��ث��ي��رة  ال���ح���الت  ع���دا 

الطبيب، فال تكون م�سّجلة  اإلى  اأ�سحابها 

من هذه الن�سبة(، كما تتوّقع  ومحت�سبة �سِ

منّظمة ال�سحة العالمية، اأنه وبحلول �سنة 

2020، �سيفوق عدد الم�سابين بالكتئاب 

القلبية،  ب��الأم��را���س  الم�سابين  ع���دد 

وينبغي اأن نلتفت اإلى اأّن ال�سغط النف�سي 

هو الم�سبب الأول والأهم لهذه الم�سكلة.

*تعريف ال�صغط
حياة  ف��ي  طبيعي  ج��زء  ه��و  ال�سغط 

الإن�سان، و�سعه اهلل �سبحانه وتعالى فينا، 

لتلبية حاجاتن�ا والدفاع عن اأنف�سنا، ويمكن 

ال�سفن  تحّرك  التي  بالرياح  ن�سّبهه  47اأن 
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2 - ال�صلبي )المفرط / الممتد(: 

وقد  الإن�سان،  حي�اة  على  �سلبًا  يوؤثر 

وهنا  وج�سدي�ة،  نف�سي�ة  باأمرا�س  يت�سبَّب 

الم�ستوى  ه��ذا  على  )ُي��ط��ل��ق  الم�سكلة. 

.)»Stress م�سطلح »الإجهاد

*من اأ�صباب ال�صغط
منها  لل�سغط،  كثيرة  اأ�سباب  توجد 

البيئية.  ال��ف��ي��زي��ول��وج��ي��ة،  الج��ت��م��اع��ي��ة، 

وكذلك اأ�ساليب التفكير، مثل: الم�ساجرات، 

موت �سخ�س عزيز، م�ساعب مالية، فْقد 

منها،  المزمنة  وخا�سة  الأم��را���س  عمل، 

الفقر،  ال��ع��ن��ف،  الزدح�����ام،  ال�سجيج، 

�سغيرة  كل  عند  التوقف  الأم��ور،  ت�سخيم 

وكبيرة، العناد والتحجر، اإلخ...

وان��ع��ك��ا���ص��ات��ه  ال�����ص��غ��ط  *اآلية 
ال�صلبية

اأو  ح��دث  مواجهة  ف��ي  مطلب  اأي  اإّن 

ا�ستعمال  ا 
َّ
من� يتطلب  ف��ك��رة،  اأو  واقع�ة 

فينا  يثير  العقلية،  اأو  الج�سدية  قدراتن�ا 

يجري  عندها  ال�سغط«،  ا�ستجابة  »اآلية 

ف����رز ه���رم���ون���ات ال�����س��غ��ط  ف���ي م��ج��رى 

هات 
ِّ
)منب� مثي�رات  ت�سم�ل  وه��ي  ال���دم، 

ونوراأدرينالين،  الأدرينالين،  مثل  قوية(، 

ُت�َسبِّب  الإف�����رازات  وه��ذه  والكورتي�زول، 

ن�ستطيع  لكي  للطاق�ة،  �سريع�ًا  تدفق�ًا 

يوؤدي مثاًل  التفاع�ل مع الحدث، وهذا ما 

خفق�ان  وزي��ادة  ال��دم  �سغط  ارتف�اع  اإل��ى 

ا�ستجابة  »اآلية  ا�ستمرت  حال  في  القلب. 

نتيجة  بالعمل،  اأج�����س��ادن��ا  ف��ي  ال�سغط« 

بات 
ِّ
لم�سب� والم�ستمر  ِرط 

ْ
ف�

ُ
الم� التعر�س 

ال�����س��غ��وط، وا���س��ت��م��ر ف���رز ال��ه��رم��ون��ات 

هة، )بدون فترات راحة وا�سترخاء(، 
ِّ
المنب�

الأعرا�س  من  مجموعة  تحدث  اأن  يمكن 

ال�سحية ال�سلبية )الج�سدية والنف�سية(.

1 - الأعرا�ض الج�صدية: 

الج�سم،  من  مختلفة  اأماكن  في  اآلم 

ع�سر ه�سم، غثيان، قيء، اإ�سهال، اإم�ساك، 

واإره����اق،  تعب  ال��ق��ل��ب،  نب�سات  ت�����س��ارع 

اأنماط النوم، �س�حوب، زيادة  رات في 
ُّ
تغي�

الكول�سترول والتريغلي�سيريد، اإلخ...

2 - الأعرا�ض النفعالية: 

ة طبع، انزواء، ل  اكتئاب، اإحباط، حدَّ

مبالة عاطفية، اإلخ...
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3 - الأعرا�ض ال�صلوكية: 

اإف������راط ف���ي ال��ت��دخ��ي��ن، ف�����س��اد في 

ق�سم  والمظهر(،  )كالنظافة  ال��ع��ادات 

الأظافر، اإلخ...

4 - الأعرا�ض العقلية: 

ارت��ب��اك،  ت�سوُّ�س،  التركيز،  ف��ق��دان 

�سعف الذاكرة، اإلخ...

*اأمرا�ض مرتبطة بال�صغوط
»الهم   :Q الموؤمنين  اأم��ي��ر  ع��ن 

ال�سغوط  كثرة  ي  فتوؤدِّ  .
)1(

الج�سد« ي�ُِذيُب 

الأم��را���س  م��ن  ال��ع��دي�����د  اإل���ى  النف�سية، 

ِعف  ت�ُ�سْ مثاًل  فهي  ال�سحية،  والم�ساكل 

ال�سرايي�ن  ُّب  ت�سل� وت�سب�ِّب  المناع�ة، 

ما  وغ��ال��ب��ًا  ال��وع��ائ��ي���ّ��ة،  القلب  واأم��را���س 

اأنها  كما  بالقرح�ة،  ب��الإ���س��اب��ة  ت���ُ��ق���ْ��َرن 

ُتِوق�ِّف اإ�سالح الأن�سج�ة و�سيانتها واإع�ادة 

في  بالت�الي  يت�سبب  م��ا  وه�����و  ت�سكيلها، 

)ه�سا�سة  العظ�ام  م�ن  الكال�سي�وم  انت�زاع 

العظام وتعر�سها للك�سور(، كما اأن �سعف 

ي اإلى تفاق�م  جه�از المناعة، يمكن اأن ي�وؤدِّ

اأعرا�س العدي�د من الأمرا�س.

*الكتئاب المقنَّع
في اأحيان كثيرة ل تبدو على المري�س 

اأعرا�س الكتئاب، لكنه ي�سكو من اأعرا�س 

ع�سر  الظهر،  األ�م  ال�سداع،  مثل  ج�سدي�ة 

اله�سم، اإلخ... وجاء في بع�س الدرا�سات 

اأن ثلث الح�الت التي يذهب فيها المر�سى 

ه�و  ال�سغط  فيها  يك�ون  الأط��ب�����اء،  اإل��ى 

المر�سى  من   % 15 ن�سبة  واإن  الم�سكلة، 

القلب،  اأطب�اء  اإل��ى  تحويلهم  يت�م  الذين 

ه�م في الواقع يعان�ون من ال�سغوط، ولي�س 

لديه�م اأي م�سكلة في القلب.

*ن�صائح ومهارات لتخفيف ال�صغوط
1 - الأمان الروحي:

وتعالى  �سبحانه  القرب من اهلل  اإن 

يوّفر طماأنينة النف�س وال�سبر الجميل، 

الدنيا و�سدائدها،  وُن م�ساعب 
ُ
ه�

َ
ت� وبه 

. ولنتذكر قول  لأنها بعين اهلل عزَّ وجلَّ

ك��رب��الء:  ف��ي   Q الح�سين  الإم���ام 

ن ما نزل بي اأنه بعين اهلل«، ولنعلم  »هوَّ

الثقة  ال��ق��رب  ه��ذا  م��رت��ك��زات  م��ن  اأن 

ون�ست�سعرها من  بق�سمه.  والر�سا  باهلل 

خالل:

اأ- قول: ال حول وال قوة اإال بال

ول  ح��ول  »ل   :P الر�سول  ق��ال  فقد 

قوة اإل باهلل« فيه �سفاء من ت�سعة وت�سعين 

.
)2(

داء، اأدناها الهم«

ب- ا�سترجع

اَبْتُهم  �سَ
فقد قال تعالى: {الَِّذيَن اإَِذا اأَ

َراِجعوَن}  اإَِلْيِه  َواإِنَّا   ِ اإِنَّا ِلهّ َقاُلواْ  يَبٌة  �سِ مُّ

)البقرة: 156(.

ج- اأح�سن الظن بال �سبحانه وتعالى 

وار�َص بما ق�سم

»اإن اهلل   :Q ال�سادق  الإمام  عن 

بعدله وحكمته وعلمه، جعل الروح والفرح 

الهم  وجعل  اهلل،  عن  والر�سا  اليقين  في 

والحزن في ال�سك وال�سخط، فار�سوا عن 

.
)3(

اهلل و�سلِّموا لأمره...«

د- زيارة القبور

قال اأمير الموؤمنين Q: »من �ساق 

.
)4(

به اأمر فليذكر القبر، فاإنه يت�سع«

ر َمْن حولك ه�- عطِّ

كما  ال�سدر«  ت�سرح  الطيبة  »الرائحة 

.Pقال الر�سول الأكرم
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و- ك�ُِل العنب

»�سكى نبيٌّ من الأنبياء اإلى اهلل الغم، 

ال�سادق  )الإم����ام  العنب«  ب��اأك��ل  ف��اأم��ره 

.)Q

2 - التفكير الإيجابي:
توجد عالق�ة وطي�دة بي�ن نم�ط تفكي�ر 

الإن�سان وبي�ن م�ساعره ومزاج�ه، ما هي 

نظرتنا للحي�اة؟ ماذا نق�ول لأنف�سن�ا عند 

نعتبر  هل  والوقائع؟  الأح�����داث  مواجهة 

لنا؟  حِزنًا 
ُ
م� اأم  فِرحًا 

ُ
م� ما  اأم���رًا  مثاًل 

زعجًا اأم مريحًا؟ اإلخ ...، وقد يختلف 
ُ
م�

تاأثير الحدث نف�سه بين الأ�سخا�س، فما 

يكون  قد  ما،  ل�سخ�س  م�ستفزًا  يكون  قد 

ل  وقد  اآخ��ر،  ل�سخ�س  الفرح  على  باعثًا 

اإلى  يرجع  وهذا  ثالث،  �سخ�س  به  يبالي 

اختالف نظرتهم اإلى نف�س الواقعة ب�سبب 

في  ونجد  منهم،  ك��لٍّ  تفكير  نمط 

اإلى  ي�سير  ما  ال�سعبية  اأمثالنا 

طريقة  بين  الرت��ب��اط  ه��ذا 

والم�ساعر  التفكير 

م��������ث��������ل: 

الموؤمنين  اأمير  قال  ون«. 
ُ
ه�

ْ
ب�ِت� ها 

ْ
ن� َوِّ

»ه�

جزعت  ف��اإن  واح��دة  »الم�سيبة   :Q

التفكير  اأن��م��اط  اإن   .
)5(

اثنتين« ك��ان��ت 

اإلى  غالبًا  ت��وؤدي  الالمنطقي  اأو  ال�سلبي 

نواجه  دائمًا  ا 
َّ
كن� واإذا  ال�سغوط،  معاناة 

تفكير  وبنمط  اإيجابية  بنظرة  الأح��داث 

اإيجابي ف�سنتجنب تلك المعاناة.

3 - تقنية التاأمل:
اأو  مريح،  منت�سب  و�سع  في  اجل�س 

�سفِّ  لذلك.  ���س��رورة  وج��دت  اإن  ا�ستلِق 

تاأمل  ذه��ن��ك، واأخ���رج منه ك��ل الأف��ك��ار، 

ل 
َّ
كلمتي ) يا/ رب(، اأغم�س عيني�ك، تخي�

)يا(،  �سوت  ِدث 
ْ
ُيح� الداخ�ل  �س 

َ
ف�

َّ
الن� اأن 

)رب(،  ال�سوت  ِدث 
ْ
ُيح� الخارج  ف�س 

َّ
والن�

ا�سمع  اأنف�ك،  في  �س 
َ
ف�

َّ
الن� يدخل  وعندما 

)ي�����������������اااااااااا(  ال�سوت  ذه��ن��ك(  )ف��ي 

خالل كامل مدة ال�سهيق، وال�سوت 

)رررررررب( خالل كامل مدة 

انتباهك  ت�ستت  اإذا  الزفير. 

�س�ِك 
ْ
ف�

َ
ن� ع��ل��ى  تحكم  ف��ال 

تركيزك  اأرجع  بل  بالف�سل، 

تابع  ال�����س��وت.  ذاك  اإل���ى 
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)*( اخت�سا�سي في التنمية الجتماعية، من محا�سرة له األقيت في 

جمعية اأمان.

 ميزان الحكمة، الري�سهري، ج1، �س610.( 1)

 بحار الأنوار، المجل�سي، ج71، �س88.( 2)

 الوافي، الكا�ساني، ج4، �س269.( 3)

 �سرح نهج البالغة، ابن اأبي حديد، ج20، �س336.( 4)

 عيون الحكم والمواعظ، الليثي الوا�سطي، �س26.( 5)

الهوام�ض

هذا التمرين لمدة  5 اإلى 10 دقائق.

4 - تقنية التنف�ض العميق:
ابحث عن مكان هادئ، ي�سمح لك باأن 

تنفذ هذه التقنية في اأي و�سعية تختارها. 

اأو  الجلو�س  و�سعية  تختار  اأن  يمكنك 

واأخرج  ذهنك،  �سفِّ  ال�ستلقاء.  و�سعية 

منه كل الأفكار.

ا�ستن�س�ق  معدت�ك،  عل�ى  ي�دك  �سع 

الق�س�م  مالئًا  اأنف�ك،  خ�الل  م�ن  بب�طء 

ي�دك  ترتفع  بحيث  الرئ�ة  م�ن  ال�سفل�ي 

دخ�ول  اأثن�اء  معدتك(  على  )المو�سوعة 

العل�وي  الق�س�م  م�����لء  واأك��م�����ل  ال��ه�����واء، 

ببطء  ذهنك(  )ف��ي  ع��ّد  الق�ل�ب.  ح�ول 

اإلى الرقم 5 عند ال�سهيق 1... 2... 3... 

من  اأط�ول  الزفير  جعل  ينبغي   -  5  ...4
ال�سهيق.

وتقنية  التاأمل  تقنية  اإن  م���ح��ظ��ة: 

التنف�س العميق، من التقنيات المهمة جدًا 

بة 
ِّ
الم�سب� الهرمونات  انبعاث  تخفيف  في 

ل��ل��ت��وت��ر، وت��ح��ف��ي��ز ان��ب��ع��اث ال��ه��رم��ون��ات 

بة لال�سترخاء.
ِّ
الم�سب�

اأخرج اله�واء ببطء عب�ر الف�م، اإب�داأ 

الرئة،  من  الأع��ل��ى  الق�سم  باإف�راغ  اأوًل 

ومن ثم الق�سم الأ�سفل، اإلى اأن تنخف�س 

ودع  معدتك(،  على  )المو�سوعة  ي�دك 

ة تهبط باتج�اه العم�ود الفق�ري. عد  ال�سرَّ

الزفير  عند   8 الرقم  اإلى  ذهنك(  )في 

1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8، من 
الجيد اأن تكون البداية لفترة 5 دقائق.

5 - الريا�صة:
تفيد كثيرًا في تبديد الطاقة الزائدة 

ز 
ِّ
تحف� وه���ي  ال�����س��غ��وط،  م��ن  ��دة  ال��م��ت��ولِّ

الباعث  اإن��دورف��ي��ن«  »بيتا  هرمون  اإف���راز 

كما  وال�سترخاء.  بالراحة  ال�سعور  على 

والمهارات  الو�سائل  من  الكثير  هناك  اأن 

مثل:  المجال،  هذا  في  المفيدة  الأخ��رى 

الب��ت��ع��اد ع��ن ال��ك��اف��ي��ي��ن، ال���س��ت��ح��م��ام، 

م�ساركة  الهادئة،  المو�سيقى  التدليك، 

الم�سكلة مع �سديق مقرب )الف�سف�سة(، 

اإلخ....

وبالختام نوؤكد على دور الأمان الروحي 

واأن  ال�سغوط،  من  المعاناة  تخفيف  في 

نثق باهلل �سبحانه وتعالى. واأن يكون نمط 

الم�ساعب  مواجهة  في  اإيجابيًا  تفكيرنا 

والعقبات. 

إن أمناط التفكري السلبي تؤدي 
غالبًا إىل معاناة الضغوط، وإذا 
َّا دائمًا نواجه األحداث بنظرة  كنـ
إيجابية فسنتجنب تلك املعاناة
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التسّوق االفتراضي: 
فرصـة أم فخ؟
حتقيق: فاطمة �صعيتو حالوي

ع�صرنا،  في  رائجة  خدمًة  الفترا�صي  اأو  الإلكتروني  الت�ّصوق  بات 

الالزمة،  والتقنيات  الأدواُت  توّفرت  ما  اإذا  وال�صهولة  بالمرونة  تّت�صم 

باإمكانية  م��رورًا   ،)credit card( ائتمانية  بطاقة  اقتناء  من  انطالقًا 

البيع  عملية  تحقيق  اإلى  وو�صوًل  العنكبوتية،  ال�صبكة  اإلى  الدخول 

المعونة  لتقديم  يدًا  تمّد  قد  الرقمية  التكنولوجيا  اأّن  بيَد  وال�صراء. 

زبائنها من جهة ثانية،  ال�صريعة من جهة، وتطوي الأخرى في جيوب 

عملية  اإنهاء  فاإّما  و�صيولتهم.  ة  الخا�صّ بياناتهم  بر�صاقٍة  تختل�ض  لعّلها 

كال  وفي  الإلكتروني.  »الت�صّيد«  فري�صَة  الوقوع  واإما  بنجاح،  الت�صّوق 

الحالتين ي�صبُح الت�صّوق الفترا�صي مغامرًة تحكمها الحيطُة والحذر.. 

متاهات  في  الت�صّوق  اليوم  يطرحها  عديدة  اأ�صئلٌة  ون��در!  ق��ّل  ما  اإل 

العالم الفترا�صي: كيف يتّم الت�صّوق عبر الإنترنت؟ وما هي الخطوات 

ال�صرورية لت�صّوٍق اإلكتروني اآمن بعيدًا عن مطّبات المكر والحتيال؟

تكنولوجيا
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يشّكل استخدام بطاقة 
االئتمان العنصر األكرث ضرورة 

إلمتام عملية الشراء يف 
أوساط املتسّوقني إلكرتونيًا

*ن�صاٌط تجاري ذو اأدوات رقمية
من  الإن��ت��رن��ت  ع��ب��ر  ال��ت�����س��ّوق  ُيعتبر 

الخدمات الحديثة التي اأخذت تنت�سر في 

اأو�ساط العاّمة بالتزامن مع اإتاحة و�سهولة 

اإن��ه  العنكبوتية.  ال�سبكة  اإل���ى  ال��دخ��ول 

الذي  التجاري  الن�ساط  من  نوٌع  بب�ساطة 

والم�ستري،  البائع  هما  طرفين،  بين  يتم 

عبر اأ�ساليب وو�سائط اإلكترونية.

وك����اأي ن���وٍع اآخ���ر م��ن ال��ت�����س��ّوق، ف���اإّن 

ومتطلباته  اأدوات��ه  له  الفترا�سي  الت�سّوق 

الخا�سة، ويقع في مقّدمها، بديهيًا، توّفر 

الّت�سال عبر الإنترنت. وي�سّكل ا�ستخدام 

�سرورة  الأكثر  العن�سر  الئتمان  بطاقة 

في  رواج��ًا  والأكثر  ال�سراء  عملية  لإتمام 

�سمن  من  اإلكترونيًا،  المت�سّوقين  اأو�ساط 

ال��ح��والت  عبر  ال��دف��ع  ت�سمل:  خ��ي��ارات 

الدفع  التحويل،  �سركات  عبر  اأو  البنكية 

عن  والدفع  والفاك�س،  الهاتف  طريق  عن 

طريق »ال�سيك«.

ومع توّفر تقنية الت�سال واأداة الدفع، 

زي��ارة  عبر  ممكنة  الت�سّوق  اآل��ي��ة  ت�سبح 

هذا  ف��ي  �سة  متخ�سّ اإلكترونية  م��واق��ع 

موثوقة،  المواقع  هذه  كانت  واإن  المجال. 

فهي �ستلجاأ اإلى فر�س جملة خطواٍت على 

»الزبون« طالب الب�ساعة، اأهّمها الح�سول 

عنوان  كال�سم،  به  خا�سة  معلومات  على 

وتفا�سيل  الإل��ك��ت��رون��ي  البريد  الإق��ام��ة، 

تحديد  ع��ن  ف�ساًل  الئتمانية،  البطاقة 

طريقة تو�سيل الُم�ستريات.

ب��ع��د اإب�����رام »ع��ق��ٍد اف��ت��را���س��ي« بين 

يتم  الإلكترونيْين، حيث  والم�ستري  البائع 

ينتقل  الإنترنت،  عبر  والقبول  الإي��ج��اب 

الزبون اإلى مرحلة ترّقب و�سول الب�ساعة. 

فاإذا ما و�سلته باأمان، ُكتب النجاح لعملية 

و�ُسّجلت  والعناء،  التكاليف  باأقّل  الت�سّوق 

الإيجابيات،  من  مجموعة  المعاملة  لهذه 

اختيار  والجهد،  ال��وق��ت  توفير  اأب��رزه��ا: 

عبر  الأ�سعار  باأف�سل  المطلوب  الُمنتج 

مفا�سلة يجريها المت�سّوق بين ما تعر�سه 

ال��ج��ودة  لناحية  الإل��ك��ت��رون��ي��ة،  المتاجر 

فر�سة  اقتنا�س  اإل��ى  بالإ�سافة  وال�سعر، 

لبع�س  مجانية  عينات  على  الح�سول 

المنتجات قبل �سرائها.

وم����رارُة  ال��ت�����ص��ّوق..  *رفاهيُة 
الخيبات

 36( �سناء  تنقل  المعر�س،  ه��ذا  في 

ع���ام���ًا( ت��ج��رب��ة اإح����دى ���س��دي��ق��ات��ه��ا في 
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غالبًا  حيث  الفترا�سي،  الت�سّوق  عالم 

من  هاّمة  بعرو�ساٍت  الأخيرة  تحظى  ما 

عبر  متاجرها  تق�سُد  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات 

ال�سبكة العنكبوتية، من قبيل تخفي�ٍس مغٍر 

تقديم  اأو  المعرو�سة،  الب�سائع  اأ�سعار  في 

دعواٍت  تلقي  اإلى  و�سوًل  مّجانية،  عّينات 

خا�سة  ومعار�س  ن��دوات  لح�سور  ة  خا�سّ

بالزبائن »المخل�سين«.

اأّما ر�سا )25 عامًا(، فتوؤكد اأنها تجد 

متعًة في الت�سّوق عبر الإنترنت. فهو و�سيلة 

ع�سرية »اأكثر راحة ورفاهية«، لأنها تمّكن 

»الزبون« من الح�سول على مبتغاه �سمن 

المتاحة،  الخيارات  من  وا�سعة  مروحة 

والتي قّلما تتوّفر في المتاجر التقليدية.

الت�سّوق  اإل��ى  تعمد  اأنها  ر�سا  وتو�سح 

الفترا�سي ل�سراء ملبو�ساٍت عالية الجودة 

ل�سركات  تابعة  اإل��ك��ت��رون��ي��ة  م��ت��اج��َر  م��ن 

عالمية، مهمتها الترويج لماركات معروفة 

اأحيانًا  تناف�سية  وب��اأ���س��ع��اٍر  ال�����س��وق،  ف��ي 

ت�سلم  م��ّرة  ك��ّل  في  »لي�س  اأن��ه  اإّل  كثيرة. 

تجربة  على  معّلقة  ر�سا،  تقول  ال��ج��ّرة«، 

ت�سّوق »ن�سف فا�سلة« خا�ستها ذات مّرة. 

ابتاعته  ث��وب��ًا  ت�سّلمها  م��وع��ُد  ت��اأّخ��ر  فقد 

عملية  في  معّوقاٍت  ب�سبب  الإنترنت  عبر 

ال�سحن، ما ا�سطّرها اإلى ا�ستبداله باآخر 

في  »ق�سرًا«  ارت��دت��ه  محلّية،  �سناعة  من 

ة. منا�سبٍة عائليٍة خا�سّ

بالن�سبة  ب��ات  الإل��ك��ت��رون��ي  والت�سّوق 

اإلى ر�سا »هواية اأكثر من عادية«، بح�سب 

اأحيانًا  �ساحبها  تجّر  قد  هوايٌة  تعبيرها. 

بالمت�سّوقين  المترّب�سين  م�سيدِة  اإل��ى 

الفترا�سيين. فكيف يقع هوؤلء في �سَرك 

الحتيال الإلكتروني؟

*الت�ص��ّيد الإلكترون��ي.. �ص��رقٌة 
ع�صرية

المت�سّوق  »غفلة«  ا�ستثنينا  ما  اإذا  اإننا 

»الت�سّيد الحتيالي«  اأ�ساليب  فاإّن  اأحيانًا، 

عبر الإنترنت تتنّوع، وت�سل اإلى حّد المكر 

والح���ت���راف »ال�����س��ل��ب��ي«، ال���ذي ق��د ُيوقع 

بالمت�سّوقين الأكثر خبرة ويقظة!

م��وؤخ��رًا  ب��ه  حفلت  خ��ب��رًا  لكم  وننقل 

إّن حماولة الشراء عرب 
استخدام الروابط )links( متنح 
ميّكنها  اجلهة »السارقة« ما 

من االستيالء »غيبيًا« على 
البطاقة واستخدامها يف 

عمليات شراٍء غري قانونية

تكنولوجيا
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بدًل  طبيعيتان  تفاحتان  الإنترنت:  مواقع 

»اآب���ل«  »اآي���ف���ون« م��ن �سركة  م��ن ج��ه��ازي 

�سابة  عليه  ح�سلت  ما  هما  )التفاحة(، 

اأميركي،  دولر   1500 مقابل  اأ�سترالية 

افترا�سي  ت�����س��ّوق  �سحية  وق��ع��ت  بعدما 

بمعلٍن  وثوقها  الرئي�س  وال�سبب  فا�سل، 

اإلكتروني »ماكر«!

القناة  ت�سّكل  الئتمانية  البطاقة  ولعّل 

الإلكترونيين  القرا�سنة  لنفاذ  الأ�سا�سية 

ويتّم  الآمنة،  الت�سّوق  عملية  �سيرورة  اإلى 

المت�سّوق  »ج���رج���رة«  ع��ب��ر  غ��ال��ب��ًا  ذل���ك 

ال�سرّية.  المالية  معلوماته  عن  لالإف�ساح 

هذه  لتحقيق  الُمعتمدة  ال�سبل  اأ�سهر  اأّم��ا 

الغاية، فت�سمل: 

 spam( م��زع��ج��ة  ر����س���ائ���ل  اأواًل: 

الإلكتروني  البريد  اإل��ى  ت�سل   )emails
الخا�س بالمت�سّوق، وتحتوي غالبًا عرو�سًا 

ل�سراء ُمنتجات اأو برامج باأ�سعار رخي�سة.

ا�ستخدام  عبر  ال�����س��راء  محاولة  اإّن 

ه��ذه  ف��ي  ال��م��وج��ودة   )links( ال���رواب���ط 

ال��ر���س��ائ��ل، ت��م��ن��ح ال��ج��ه��ة »ال�����س��ارق��ة« 

البطاقة  بهوّية  الخا�سة  البيانات  مجانًا 

اإدخ��ال  عبر  ذل��ك  لها  ويكون  الئتمانية. 

عملية  تفا�سيل  كّل  »الفري�سة«  المت�سّوق 

»غيبيًا«  ال�ستيالء  من  يمّكنها  ما  الدفع، 

في  وا�ستخدامها  المذكورة  البطاقة  على 

عمليات �سراٍء غير قانونية.

وم�سّجالت  التج�س�س  برامج  ث��ان��ي��اً: 

الفيرو�سات.  وبع�س  المفاتيح  �سربات 

ُتزرع  ما  غالبًا  خبيثة  رقمية  عنا�سُر  اإنها 

ب�سبكة  المو�سولة  الحا�سوب  اأجهزة  في 

الإنترنت، ويتم د�ّسها اأحيانًا عبر اأ�سخا�س 

الأجهزة. اإلى هذه  الدخول  لهم �سالحية 

من  م�ستخدمها  ت��م��ّك��ن  العنا�سر  ه���ذه 

ت�سجيل �سربات المفاتيح الخا�سة بكلمات 

الئتمانية،  بطاقته  واأرق��ام  المت�سّوق  �سّر 

يده اإلكترونيًا. في خطوة تمّهد لت�سّ

محمد  يحّبذ  ل  وغيرها،  العلل  لهذه 

الإنترنت،  الت�سّوق عبر �سبكة  )22 عامًا( 

اأ�سدقائه  بع�س  ل��ج��وء  م��ن  ال��رغ��م  على 

الع�سرية«   »التقنية  ه��ذه  اإل��ى  المقّربين 

ل�����س��راء »اأج���ي���اٍل ج��دي��دة« م��ن ال��ه��وات��ف 

الذكية والحوا�سيب والبرمجيات.

الفترا�سي  الت�سّوق  اأن  محّمد  وي��رى 

الم�سّوقة،  للجهات  ه��اّم��ة  فر�سًا  ي��ق��ّدم 

لناحية �سهولة عر�س الب�سائع والمنتجات 

اإل��ى  ال��ح��اج��ة  ودون  ممكنة  تكلفة  ب��اأق��ل 

م�ساحاٍت حقيقية، واأي�سًا من حيث �سهولة 

الح�سول على زبائن اإ�سافيين، موؤكدًا اأن 

رّواد المتاجر الإلكترونية هم في المقابل 

الحتيال  »اأف���خ���اخ«  ف��ي  ل��ل��وق��وِع  ع��ر���س��ٌة 

وال�سرقة، ما يتطّلب حذرًا �سديدًا واإلمامًا 

في اأ�سول عمليات البيع وال�سراء القانونية 

55عبر الإنترنت. وهنا ُيطرح ال�سوؤال التالي: 
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المخاطر  لتجّنب  الأن��ج��ع  ال�سبل  هي  ما 

المحدقة بعملية الت�سّوق الفترا�سي؟

*�صّلة ن�صائح لت�صّوٍق اآمن
العنكبوتية،  ال�سبكة  عبر  اأمٍن  لت�سّوٍق 

ي���ق���ّدم اخ��ت�����س��ا���س��ي��و اأم����ن ال��م��ع��ل��وم��ات 

الهاّمة،  الن�سائح  من  جملة  الإلكترونية 

هي الآتية:

التي  الإع��الن��ات  بمحتوى  الثقة  عدم   - اأ 

ت�سل اإلى البريد الإلكتروني، ومن ثّم 

عدم الإقدام على �سراء اأّي منتٍج ُيرّوج 

النقر  خ��الل  من  النحو  ه��ذا  على  له 

الإعالن،  يحتويها  التي  الروابط  على 

معلومة  المر�ِسلة  الجهة  كانت  اإذا  اإل 

المتاجر  اأن  بيد  بها.  وموثوقًا  الهوّية 

الحقيقية  الت�سّوق  ومواقع  الإلكترونية 

اأو  اإدخ��ال  اأب��دًا من المت�سّوق  ل تطلب 

اإر�سال بياناته عبر البريد الإلكتروني.

اإلى  غالبًا  يعمدون  المت�سّيدين  اإن 

ت��وج��ي��ه ر���س��ائ��ل اإل��ك��ت��رون��ي��ة زائ��ف��ة 

اإلى �سحاياهم،   )phishing emails(

بهم.  الخا�سة  البيانات  �سرقة  بهدف 

الم�ستخدم  من  الر�سائل  هذه  وتطلب 

زائفة،  اإلكترونية  مواقع  زي��ارة  ع��ادًة 

ت��وّج��ه��ه ن��ح��و اإج�����راء ت��ح��دي��ث على 

ال��م��رور،  كلمة  ال���س��م،  مثل  بياناته، 

ت��ف��ا���س��ي��ل ب��ط��اق��ة الئ���ت���م���ان، ورق���م 

الح�ساب الم�سرفي.

للفيرو�سات  مكافح  برنامج  تحميل   - ب 

الحا�سوب  على  محّدث    )Antivirus(

عمليات  خ��و���س  ق��ب��ل  ال��ُم�����س��ت��خ��دم، 

ل�«�سموم«  تجّنبًا  الفترا�سي،  الت�سّوق 

بع�س الفيرو�سات الُم�سّممة لالحتيال 

ة. و�سرقة البيانات الخا�سّ

الموقع  عنوان  �سريط  اأن  من  التاأكد   - ج 

ال�سراء  لعملية  المق�سود  الإلكتروني 

يبداأ ب�  )https)http secure بدًل من 

للت�سّوق  الآمن  الموقع  باأن  علمًا   .http
�سيا�سة  ع��ن  ���س��رح��ًا  لزبائنه  ي��ق��ّدم 

الخ�سو�سية التي يعتمدها، بالإ�سافة 

اإل���ى ع��ر���س��ه م��ع��ل��وم��ات الأم����ان عبر 

بذلك.  خا�سة  اأيقونة  على  ال�سغط 

ه��ذه  اأن  م��ن  ب��ال��ت��اأك��د  ُين�سح  ل���ذا، 

موقع  م��ن  من�سوخة  لي�ست  الأي��ق��ون��ة 

اآخر.

د - التاأكد من �سيا�سات التو�سيل والإعادة 

قبل  الإل��ك��ت��رون��ي  بالمتجر  الخا�سة 

املتاجر اإللكرتونية ومواقع 
التسّوق احلقيقية ال تطلب أبداً 
من املتسّوق إرسال بياناته عرب 

الربيد اإللكرتوين

تكنولوجيا
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وذلك  �سراء،  عملية  اأي  على  الإق��دام 

اإع���ادة  اإذا م��ا ك���ان م��م��ك��ن��ًا  ل��ل��ت��اأك��د 

الجهة  عن  ولال�ستعالم  الم�ستريات، 

في  وُين�سح  ذلك.  تكلفة  تتحمل  التي 

هذا المعر�س اأي�سًا بالحتفاظ ب�سجّل 

عمليات ال�سراء عبر الإنترنت.

 )Password( م���رور  كلمة  -اخ��ت��ي��ار  ه��� 

ذلك  واكت�سافها،  تخمينها  ي�سعُب 

يطلب  الإلكترونية  المتاجر  معظم  اأن 

ت�سجيل الدخول لإتمام عملية ال�سراء، 

وكلمة  الم�ستخدم  ا�سم  اإدخ���ال  عبر 

المرور.

��ة  ال��خ��ا���سّ ال��ب��ي��ان��ات  اإدخ�����ال  و - ع��ن��د 

المتجر  �سفحة  على  ال�سراء  بعملية 

الحقول  بتعبئة  ُين�سح  الإلكتروني، 

اإليها  ُي�سار  وع���ادًة  فقط،  الإل��زام��ي��ة 

ل���س��ت��خ��دام  ت��ج��ّن��ب��ًا   ،)*( ب���رم���ز 

ال��م��ع��ل��وم��ات الخ��ت��ي��اري��ة ف��ي غ��اي��ات 

ت�سويقية م�سبوهة.

حا�سوب  عبر  اإلكترونيًا  الت�سّوق  عدم   - ز 

اأو هاتف محمول مت�سل ب�سبكة »واي 

فاي« مجانية )WiFi(، كتلك المتوّفرة 

في الأماكن العامة. فهذه ال�سبكات قد 

تكون مختَرقة، ما ُي�سّهل �سرقة بيانات 

المت�سّوق.

*ظاهرة وليدة
مهما تعّددت اأ�ساليب المكِر والحماية 

في »زواريب« العالم الرقمي، فاإن الت�سّوق 

الإل��ك��ت��رون��ي ل ي����زاُل ت��ج��رب��ة ول��ي��دًة في 

حينًا،  ومي�سها  ي�سطُع  مجتمعاتنا،  بقاِع 

رقعة  ات�ساع  اأن  غير  اآخ��ر.  حينًا  ويخفُت 

محكومًا  يبقى  الفترا�سية  الظاهرة  هذه 

الرقمنة  موجة  المعا�سر  الإن�سان  بركوب 

الآخذة في ال�سعود، بانتظاِر لحظة هبوٍط  

الروتينية...  الحياة  معالِم  كّل  فيها  ُتغمُر 

ُمغاِمرًا  الت�سّوق  مقّدمها  في  يقُف  معالم 

و�سندان  النجاح  مطرقة  بين  ومتاأرجحًا 

الت�سيُّد الإلكتروني!
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*لماذا ت�صيع الإ�صاعة؟
ل  الإ�ساعة  يتلقى  من  اأن  المعلوم  من 

تقف عنده وي�سبح هو الناقل والنا�سر لها 

في  وال�سبب  متداخلة.  �سبكات  �سكل  على 

التلّقي والن�سر يرجع اإلى:

النية  ع��دم  اأو  قّلتها  اأو  ال��ق��درة  ع��دم   - اأ 

جمهور  اأكثرية  قبل  من  التحليل  في 

ما  الوعي؛  قلة  اإل��ى  اإ�سافة  المتلقين 

»الأخطبوطية«  اأذرعها  تمّد  الإ�صاعات«  »�صبكة  اليوم  باتت 

اّت�صاع الإ�صاعات  اأن  على نطاق وا�صع من المجالت. ومن الوا�صح 

تطّور  عن  ناتج  اليوم  الحديث  التاريخ  في  م�صبوق  غير  ب�صكل 

و�صائل الإعالم وانت�صارها وعن اّت�صاع قائمة التطور التكنولوجي 

منظومة  في  التبادل  و�صبكة  والتوا�صل  الت�صال  ومنظومات 

الت�صال والمعلوماتية والإنترنت. فكثرة انت�صارها ناتج من تزايد 

اأعداد الم�صتركين في هذه المنظومة، اأما �صرعة انت�صارها فقائم 

على �صرعة التكنولوجيا في نقل المعلومة.

أخطبوط 
اإلشاعات..

)*(
اأحمد �صعيتو

ي�ساهم في �سرعة انت�سارها.

اإط������الق ه��ذه  ب - ع����دم ف��ه��م ك��ي��ف��ي��ة 

�سعف  ب�سبب  وخلفيتها  الإ���س��اع��ات 

اأو  الثقافّية  �سواء  المقابلة  الخلفّية 

الجتماعّية اأو الدينّية اأو ال�سيا�سّية.

وي��م��ك��ن الإ�����س����ارة ه��ن��ا اإل�����ى ت��ط��ور 

اأ�ساليب اإطالق الإ�ساعات »المخطط لها« 

والترويج لها وحبك م�سامينها؛ لكي تكون 

مجتمع
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على قاعدة ال دخان من غري نار 
تعتمد اإلشاعة على جزئية من 
خرب واقعي لتعمل فيه حتويراً 

وتزويراً وإضافًة وتبهرياً

وعيه  مدى  معرفة  اأو  وتوّجهاته،  المجتمع 

اأو تما�سكه.

*من�صاأ وعوامل انت�صارها
في  ال�سيكولوجية  التاأثيرات  هي  ما 

الإ�ساعات  عن  وم��اذا  الإ�ساعة؟  انت�سار 

المخطط لها؟ وما الرادع الذي يقلل ن�سر 

هذه  نعالج  اأن  يمكن  وكيف  الإ���س��اع��ات؟ 

الآفة على �سعيد نف�سية الأ�سخا�س الذين 

الوقت  في  لها  ونا�سرين  متلقين  يكونون 

نف�سه؟

وهمّية  اإلى اأخبار  الإ���س��اع��ة  ت�ستند 

تّم العمل  اأو وقائع  خاطئة عن غير ق�سد 

�سيئة،  ن��واي��ا  اأو  منها  ج��زء  تحوير  على 

تن�ساأ  ل  فهي  النت�سار،  ف�ساء  في  لتنطلق 

دائمًا من خبر غير موجود على الإطالق، 

فعلى قاعدة »ل دخان من غير نار« تعتمد 

الإ�ساعة على جزئية من خبر واقعي لتعمل 

واإ�سافة وتبهيرًا. قد  فيه تحويرًا وتزويرًا 

ناأتي بخبر مفاده اأن فالنًا �سافر اإلى دولة 

باأعمال تجارّية غير  اأن يقوم  اأجل  ما من 

�سرعّية. وقد يكون بالفعل فالن �سافر بعلم 

وهذا  تجارية،  اأعمال  اأج��ل  ومن  الجميع 

يعطي دفعًا لت�سديق الإ�ساعة. اأما الجزء 

الآخر فقد يكون مبتَدعًا من حيث اإ�سافة 

العتماد  مع  اأك��ث��ر.  وتنت�سر  اأكثر  مقنعة 

الحديثة،  والت�سال  الإعالم  و�سائل  على 

�سار هذا النوع من الإ�ساعات خطيرًا في 

التي  اأه��داف��ه  ب�سبب  الأخ��ي��رة؛  ال�سنوات 

تم�ّس المجتمعات واأمنها ووحدتها وقيمها. 

المجموعات  ي�ستهدف  ما  الإ�ساعات  ومن 

اإطالقها  فيتم  معّينة،  وف��ئ��ات  الب�سرية 

اأحيانًا لتكون بمثابة ا�ستفتاء لمعرفة واقع 
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تجارّية  اأعمال  هو  ال�سفر  هذا  هدف  اأّن 

غير م�سروعة. لكن الإ�ساعة قد تعمل على 

اختراع واقع لم يح�سل اأّي �سيء منه.

اإذًا، من�ساأ الإ�ساعة اإما ت�سليل متعّمد، 

مق�سود  غير  خطاأ  اأو  اأ�سخا�س  قبل  من 

من قبل ُمطِلق الإ�ساعة اأو ت�سخيم وتحوير 

لواقع حا�سل.

*و�صيلة في ميادين ال�صراع
قابلنا المتخ�س�س في الفل�سفة وعلم 

النف�س الأ�ستاذ يو�سف �سعيتو الذي حدثنا 

عن خطورة الإ�ساعات، وبيئتها، واأهدافها 

و�سبل ردعها. يلفت �سعيتو اإلى اأن الإ�ساعة 

في  ال�����س��دارة  م��رك��ز  ت��ب��ّواأت  طة  المخطَّ

الزمن  عبر  وات��خ��ذت  ال��ع��داوة  م��ي��ادي��ن 

اأ�سكاًل مروعة من حيث الم�سمون وال�سكل 

حتى  وال��ت��ق��ن��ي��ات،  والعنا�سر  والأدوات 

و�سائل  واأح��دث  اأعقد  اليوم في ظّل  باتت 

الت�سال والن�سر، قادرة على بلوغ اأهدافها 

القوة  لمطلقيها  محققة  البرق  من  اأ�سرع 

وال�ساأو في ميادين ال�سراع.

يعّددها  ولالإ�ساعة المخططة عنا�سر 

الأ�ستاذ المتخ�س�س:

اأواًل: مطلقها وهو الم�ستفيد الأول من 

ورائها.

ال��م��ت��ل��ّق��ي وه���و غ��ال��ب��ًا الفئة  ث���ان���ي���اً: 

الم�ستهدفة من الإ�ساعة.

ثالثاً: الظروف الزمانية والمكانية.

رابعاً: الهدف وهو بيت الق�سيد.

*�صالح الإ�صاعة وعملها
لهزيمة  ي�ستخدم  الإ���س��اع��ة  ���س��الح 

لهزيمة  كمقدمة  الم�ستهدفة  الفئة  نف�سية 

اأما  اأو ع�سكرية.  اأكبر ربما تكون �سيا�سية 

اآلية عملها فتقوم على اأجواء موؤاتية ُتطلق 

جذاب،  طعم  �سكل  على  خاللها  الإ�ساعة 

لي�سهل ابتالعه من الفئة المق�سودة ويبداأ 

تاأثيره رويدًا رويدًا. فمن عوامل انت�سارها 

كثرة  اإل��ى  يدفع  ما، ما  اأم��ر  من  الخوف 

الذي  الخبر  عن  الأ�سدقاء  بين  الحديث 

مجتمع
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وال��ف��ق��ر،  ال��ج��ه��ل،  نتيجة  اله�سيم،  ف��ي 

الخبر  اأن  ت��ع��رف  ل  فالنا�س  وال��خ��وف، 

ول  اأط��ل��ق،  ل��م��اذا  ول  حقيقة،  اأو  اإ�ساعة 

الهدف منه.

*اأنواعها
على  تعمل  تجارية  لأه��داف  اإ�ساعات   -  1
اأ�سا�س �سيكولوجي )اآمال ومعتقدات(.

�سخ�سيات  ح��ول  �سيا�سية  اإ�ساعات   -  2
واأحداث �سيا�سية.

اأمنية حول اأخطار، ووقائع،  اإ�ساعات   - 3
وحوادث ح�سلت اأو يمكن اأن تح�سل.

اإ���س��اع��ات اج��ت��م��اع��ي��ة ح���ول وق��ائ��ع   - 4
الجتماعي،  اأمنه  اأو  بالمجتمع  تتعلق 

اأو  مثاًل  والغذاء  كالأ�سعار  والمادي، 

حوادث اجتماعية.

*خطورتها اليوم
العتماد  اأن  اليوم  الإ�ساعة  خطورة 

كان  ف��اإن  ال��ع��دو،  قبل  م��ن  يتنامى  عليها 

تاأثير  دون  تنت�سر  ب�سيطة  اإ�ساعات  هناك 

اأن  اإل  اجتماعية،  خطورة  اأو  �سيكولوجي 

الكثير من الإ�ساعات مخّطط له ولأهداف 

اأنها،  نالحظ  اليوم،  فالحروب  خطيرة. 

تبريرها  في  ت�ستند  الأحيان  من  كثير  في 

اأم��وال  �سّخ  ويتم  م�سللة  اإ���س��اع��ات  اإل��ى 

لها  للترويج  الإع���الم  و�سائل  ف��ي  طائلة 

و�سل اإلى المتلقي وهذا ما يجعله ينت�سر، 

اأو ال��رغ��ب��ة ب��اأم��ر م��ا لأن���ه ي��رغ��ب ف��ي اأن 

يح�سل الأمر فيبداأ الحديث عنه.

 *البيئة

اأنها  بما  فالإ�ساعات  �سعيتو،  بح�سب 

ع��ن حالة  ناتجة  اإ���س��ق��اط��ات  ع��ن  ع��ب��ارة 

وخ��ي��الت  الإ���س��اف��ة  وح��ب  �سّيئة  نف�سّية 

بعنا�سر  الإ���س��اع��ة  علقت  ف���اإذا  وظ��ن��ون، 

الجهل  ب�سبب  تنت�سر  ل��ل��ف��ك��رة  م���وؤي���دة 

البيئة  ال��ب��روز.  لذا  وُح��ّب  التدقيق  وقلة 

بيئة  فهو  المتخّلف،  المجتمع  لها:  الأمثل 

ي�سير  ه��ن��ا  الإ���س��اع��ات.  لن�سر  �سالحة 

ويغذي  يراقب  »الُم�سيع«  اأن  اإل��ى  �سعيتو 

ما  اإذا  ح��ت��ى  الإ���س��اع��ة  اأخ���ب���ار  وي��ن��ع�����س 

ال��وع��ي،  ال��م��ح��دودة  ال��ع��ق��ول  »ه�سمتها« 

لتقويتها  هّبت  الإدراك،  القليلة  والنفو�س 

وتر�سيخها الأوهام، والخيالت، والرغبات 

والمخاوف؛ واأك�سبت الإ�ساعة �سحنات من 

الوقود ت�سمح لها بالنت�سار وفق متواليات 

على  ي�ساعد  ما  وهو  وهند�سّية،  ح�سابّية 

اأهدافها  تحّقق  و�سرعة  الإ���س��اع��ة  نفاذ 

ومخططاتها.

الح��ت��الل  اأي���ام  ال��م��ث��ال،  �سبيل  على 

النار  مثل  تنت�سر  الإ�ساعة  كانت  العثماني 

إذا علقت اإلشاعة بعناصر 
مؤيدة للفكرة تنتشر بسبب 

اجلهل وقلة التدقيق وُحّب الربوز

االأ�ستاذ يو�سف �سعيتو
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وفي  دعمها.  تتولى  �سيا�سية  فرق  بموازاة 

اأن  اإلى  �سعيتو  الأ�ستاذ  يلفت  الإطار،  هذا 

يعملون  معينة  لأه��داف  الإ�ساعة  مطلقي 

تهّم  موا�سيع  ف��ي  معلومة  تقديم  على 

النا�س، وقد ي�سيع العدّو اأمورًا للتاأثير على 

ومعنوّياتهم  النا�س  على  يواجهه اأو  َم��ْن 

م�سمى  اإطار  في  يدخل  وهذا  و�سمودهم، 

الحرب النف�سية.

*الردع والعالج
بالأخبار  الظن  �سوء  اأّن  �سعيتو  يوؤّكد 

من  اأف�سل  الأي���ام  ه��ذه  ف��ي  ت�سلنا  التي 

ح�����س��ن ال��ظ��ن ب��ه��ا، خ��ا���س��ة م���ع اب��ت��داع 

ويمكن  منها.  جديدة  لأ�ساليب  الأع���داء 

بوجه  الوقوف  في  ت�ساعد  خطوات  تنفيذ 

الإ�ساعات:

اإدخال  يمكن  التربوية،  المناهج  في   -  1
درو�س عن الإ�ساعات.

2 - محا�سبة و�سائل الإعالم على اأي خبر 
غير مدقق به.

معناها  تبين  عمل  وور���س��ات  ن��دوات   -  3
تبداأ  ال�سعوب،  مع  الأ�سود  وتاريخها 

مع الفئات الفاعلة وتنتهي مع الفئات 

ال�سعبية.

من  يحّد  الدينية ما  الثقافة  تنمية   -  4
ن�سرها، حيث ي�سبح الإن�سان م�سوؤوًل 

اأكثر في ت�سرفاته، ول يلجاأ اإلى ن�سر 

اأخبار دون التثّبت منها.

المتلقي  في  الإن�ساني  الجانب  تفعيل   -  5
واإظ���ه���ار الآث�����ار ال��م��دم��رة ل��ه��ا على 

�سيما،  ول  المختلفة،  الم�ستويات 

القتل،  ��ة  وخ��ا���سّ وال��م��ادّي��ة  المعنوّية 

وبالأخ�س اإذا كان المقتول �سعبًا بكل 

اأطيافه.

خالل  م��ن  ال�سيا�سي  ال��وع��ي  تغذية   -  6
ال���ت���اأك���ي���د ع���ب���ر ال��م��ت��خ�����س�����س��ي��ن 

والإع���الم���ي���ي���ن ع��ل��ى م����دى اع��ت��م��اد 

ال��ع��دو، ف��ي كثير م��ن الأح��ي��ان، على 

مخططاته  لتنفيذ  كتمهيد  الإ�ساعات 

�سواء المدنية اأو الحربية اأو لدفع هذه 

نجاحاتها  وتعميق  قدمًا،  المخططات 

في مجتمعاتنا.

{اإِن  ي��ق��ول:  اهلل  تعالى  ف��اإن  واأخ��ي��رًا، 

َجاءُكْم َفا�ِسٌق ِبَنَباأٍ َفَتَبيَُّنوا} )الحجرات: 6( 

اأي تثبتوا من �سحة الخبر والمعلومة، خا�سًة 

وقد  باأمرهم،  م�سكوك  اأنا�س  من  اإن جاءت 

الآية:  فتنطبق  العدو  هو  الطرف  هذا  يكون 

َظلَُمواْ  ��ِذي��َن  الَّ يَبنَّ  ُت�سِ الَّ  ِف��ْت��َن��ًة  ���ُق���واْ  {َواتَّ

اأنها  اأي   )25 )الأن��ف��ال:  ���ًة}  َخ���اآ����سَّ ِم��ن��ُك��ْم 

بعيدًا  مطلقها  ويبقى  نحن  ت�سيبنا  اإ�ساعة 

للعدو  نن�سر  ونحن  بنا  فكيف  اأذاه���ا،  ع��ن 

ل  نتيجتها  ف��ي  وه��ي  لها  ون���رّوج  اإ���س��اع��ات��ه 

ت�سيبنا اإل نحن واأهلنا ومجتمعنا؟!

)*( رئي�س تحرير في موقع قناة المنار الإلكتروني، باللغة العربية.

الهوام�ض

مجتمع
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ويم�صي  الإن�����ص��ان  يتحّرك  اأن 

حالة  ف��ي  وه��و  باأن�صطة  ويتكلم 

ب�صكل  م�صيطر  وعقله  اليقظة  من 

ك��ام��ل ع��ل��ى ه���ذه ال��ت�����ص��رف��ات هو 

هذه  تح�صل  اأن  اأم��ا  طبيعي.  اأم��ر 

اأكثر  اأخ��رى  اإلى  و�صوًل  الأن�صطة 

المنزل،  من  الخروج  مثل  تعقيدًا 

ال�صيارة والفرد في  اأو حتى قيادة 

فهذه  النوم  اأو  ال�صبات  من  حالة 

حالة ت�صترعي النتباه والهتمام.

السير أثناء النوم
حتقيق: هبة عبا�ض

النوم  اأثناء  *ال�صير 
اأو ال�صرنمة

ال�����س����م ال��ع��ل��م��ي ل��ه��ذه 

ال��ظ��اه��رة ه���و ال�����س��رن��م��ة اأو 

قد  ح��ي��ث   ،Somnambulism
ي��ق��وم ال��م�����س��اب ف��ي ه���ذه ال��ح��ال��ة 

النوم،  اأثناء  والكالم  والحركة،  بال�سير، 

ل  م�ستيقظ  ب��اأّن��ه  ي��راه  م��ن  يعتقد  وحيث 

هذه  مفتوحتين.  تكونان  عينيه  واأّن  �سّيما 

الأذّية  اإلى  المري�س  تعّر�س  قد  الظاهرة 

في بع�س الأحيان اأو حتى الموت.

ما هي طبيعة هذه الظاهرة؟ وما هي 

الم�ساب  على  وخطورتها  اأ�سبابها  حقيقة 

الواجب  الوقائية  الإج��راءات  ما هي  بها؟ 

الصحة والحياة
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�سل�سلة  ه��و  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  الم�سي  اإّن 

م��ع��ّق��دة م��ن ال��ت�����س��ّرف��ات، ت��ب��داأ خ��الل 

الأول  الثلث  في  اأي  العميقة  النوم  مراحل 

هذه  اأثناء  الدماغ  يكون  حيث  الليل،  من 

وتتدّرج  واع.  ون�سف  نائم  ن�سف  العملية 

اإلى  والكالم  الم�سي  من  الت�سرفات  هذه 

الخروج من المنزل، وحتى قيادة ال�سيارة 

اأن يتذكر المري�س ما فعله في اليوم  دون 

ببع�س  اإ�سابته  في  ي�ساهم  قد  ما  التالي، 

الكدمات اأو الجروح اأو حتى الموت.

فاأدت هذه  ال�سرنمة  ابنتي من  »عانت 

افتتحت  الجملة  اإلى وفاتها«. بهذه  الحالة 

ال�سيدة �سهام مقابلتها معنا.

خطب  اأّي  من  تعاني  ابنتي  تكن  »ل��م  

اأو نف�سّي، م�سكلتها الوحيدة كانت  ع�سوّي 

اأن��ه��ا ت�سير اأث��ن��اء ال��ن��وم. ك��ان الأم���ر في 

تتجول  كانت  اإنها  حيث  م�سحكًا  البداية 

في المنزل وهي نائمة ول تتذكر في اليوم 

التالي ما فعلت، اإّل اأن الأمر ازداد خطورًة 

المنزل  من  الخروج  تحاول  ب��داأت  عندما 

وهي نائمة«.

ومع  اأن���ه  اإل���ى  �سهام  ال�سيدة  ولفتت 

اأج��رت  اهلل«  »بقية  لحمايته؟  ات��خ��اذه��ا 

ال�سرنمة  من  عانت  ح��الت  مع  مقابالت 

وتبعاتها ال�سلبية.

ظاهرة  من  يعانون  النا�س  من   %  18
النوم.  ا�سطرابات  اأو  النوم  اأثناء  ال�سير 

وهي منت�سرة عند الأطفال اأكثر منها عند 

الكبار، لتختفي مع التقدم في العمر، حيث 

ل يكون لهذا ال�سطراب اأية اأ�سباب نف�سّية 

اأو ع�سوّية.

*اأتكّلم معه ب�صوت منخف�ض
كان  كيف  لنا  روت  علي  اأم  الحاجة   

ولدها في �سغره يم�سي ويتكلم اأثناء النوم، 

وعيناه  ن��وم��ه  م��ن  ي�ستيقظ  »ك���ان  ق��ال��ت: 

مفتوحتان، يتجول في المنزل ويتكلم معنا 

اأن يتجاوب معنا  اإلى �سريره دون  ثم يعود 

في حال �ساألناه عما يريد، وبعد اأن تكررت 

يعاني  اأنه  الم�ساألة مرات عدة علمت  هذه 

اأعمد  كنت  ل��ذا،  النوم.  اأثناء  ال�سير  من 

ل  حتى  منخف�س  ب�سوت  معه  التكلم  اإلى 

اإلى  واأع��ي��ده  ويغ�سب،  فينزعج  ي�ستيقظ 

�سريره. ثم زالت هذه الظاهرة تلقائيًا مع 

تقّدمه في العمر«.

الصحة والحياة

64



على األهل التعامل مع 
موضوع السرمنة بجدّية ألنها 

قد تؤدي إىل األذية والوفاة

ازدياد الأمر خطورة بداأت باتخاذ تدابير 

نف�سها،   اإي����ذاء  م��ن  ابنتها  لمنع  وق��ائ��ي��ة 

فكانت تعمد اإلى اإقفال الباب جيدًا واإغالق 

جميع النوافذ. اإّل اأن الأمر الذي كان يقلق 

حادثة  عن  فقالت  بالفعل،  ح�سل  الوالدة 

الوفاة: »كان هناك نافذة عالية في غرفة 

الجلو�س ول ت�ستطيع ابنتي الو�سول اإليها، 

اأح�سرت كر�سيًا بينما هي ت�سير  اأن  فكان 

اأثناء  نومها  لتقف عليه للو�سول اإلى تلك 

النافذة فوقعت من علو 5 طوابق«.

ال�سيدة  لفتت  ال��ح��دي��ث  خ��ت��ام  وف���ي 

�سهام اإلى اأن على الأهل التنّبه والهتمام 

اأولدهم وعدم التعامل  اإلى هذا الأمر مع 

اإلى  ي��وؤدي  لأن��ه  با�ستخفاف  المو�سوع  مع 

الأذية والوفاة كما ح�سل مع ابنتها.

*تعب واإرهاق… ف�صرنمة
قد  والإره��اق  التعب  اأّن  المعروف  من 

اأثناء  الم�سي  حدوث  احتمال  من  يزيدان 

القلق،  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  ال��ن��وم، 

الزائدة،  والع�سبية  والتوتر 

ال�سيدة  مع  ح�سل  ما  وه��ذا 

»التعب والإرهاق  زينب، تقول: 

ما  هذا  النوم.  اأثناء  الم�سي  اإل��ى  دفعاني 

من  فيها  عانيت  ليلٍة  في  �سدفة  اكت�سفته 

المتكرر  ال�ستيقاظ 

طفلي  مر�س  ب�سبب 

فكان يبكي كل ن�سف 

وفي  تقريبًا،  �ساعة 

اإحدى المرات التي ا�ستيقظ فيها 

اإليه  وتوجهت  �سريري  من  نه�ست  وبكى 

اأنه ي�سعر بالبرد،  وبداأت اأغطيه ظنًا مني 

نف�سي  لأجد  اأيقظني  العالي  �سوته  اأن  اإل 

اأقف عند �سريره واأغطيه ما كاد ي�سبب له 

الختناق«.

منذ  تعمد  اأنها  اأك��دت  زينب  ال�سيدة 

اإرهاق نف�سها كثيرًا  اإلى عدم  الوقت  ذلك 

اأن  بعد  �سيما  ل  بال�سرنمة  ت�ساب  ل  حتى 

اأو توؤذي  توؤذيها  اأن هذه الحالة قد  اأيقنت 

اأي فرد من اأفراد اأ�سرتها.

ال���ح���الت، وب�سبب  ب��ع��د ع��ر���س ه���ذه 

من  المري�س  اإل��ي��ه  ي�سل  ق��د  م��ا  خ��ط��ورة 

65

م
 2

01
3 

ن
سا

�
ي
ن
/

 2
71

د 
د

ع
ل
ا



اإلى  توجهنا  حوله،  لمن  اأو  لنف�سه  اإي��ذاء 

الأخ�سائي النف�سي الدكتور ف�سل �سحيمي 

وطرق  الظاهرة  ه��ذه  اأ�سباب  لنا  لي�سرح 

العالج اأو الإجراءات الوقائية المحتملة.

ال�سرنمة  �سحيمي  ال��دك��ت��ور  ع���ّرف 

باأنها ا�سطرابات نوم يقوم فيها المري�س 

وهي  الم�سي.  �سمنها  من  ع��دة  باأن�سطة 

الإره��اق  مثل:  باأ�سباب  متعلقة  تكون  قد 

والتعب عند الأطفال والمراهقين اأو ب�سبب 

اأو  المخدرات  �سرب  اأو  العقلية  الأمرا�س 

ال�سن  كبار  عند  اأما  الكبار.  عند  الكحول 

التغّيرات  ب�سبب  ت��اأت��ي  ق��د  الحالة  فهذه 

في  والتغّير  كال�سمور  المخ  ت�ساحب  التي 

الأن�سجة التي ي�سّببها تقدم العمر.

*كيف يت�صّرف؟
بع�س  ���س��ح��ي��م��ي  ال���دك���ت���ور  و����س���رح 

ال�سير  حالة  ترافق  قد  التي  الت�سرفات 

اأثناء النوم، ومنها:

ي�ستمر  قد  حيث  النوم  اأثناء  الم�سي   -  1
�ساعة  ن�سف  اإل��ى  ثانية   30 من  ذل��ك 

تقريبًا.

2 - التحدث بعبارات غير مفهومة.
3 - عينا المري�س تكونان مفتوحتين.

4 - عدم تذكر �سيء مما حدث اأثناء النوم.
قيادة  مثل  معقدة  باأن�سطة  القيام   -  5

ال�سيارة.

6 - انقطاع في النَف�س خالل النوم.
7 - التبول الالاإرادي.

8 - الرعب الليلي.
الإن�سان،  اأن  �سحيمي  الدكتور  ولفت 

ت�سكل  م��راح��ل  بخم�س  يمر  ن��وم��ه،  خ��الل 

اإلى   90 من  ت�ستغرق  قد  التي  النوم  دورة 

تحدث  ال�سرنمة  اأن  مو�سحًا  دقيقة،   100
الثالثة  اأي  العميق  ال��ن��وم  م��راح��ل  خ��الل 

اإيقاظ  ال�سعب  من  اأن��ه  م��وؤك��دًا  والرابعة 

وفي  المرحلتين،  هاتين  خ��الل  الإن�سان 

بالدوار  ي�سعر  قد  فاإنه  اإيقاظه  تم  ح��ال 

والرتباك لب�سع دقائق.

*اأ�صباب ال�صرنمة
اأن  اإل��ى  النف�سي  الأخ�سائي  واأ���س��ار 

انتقال  ف��ي  مهما  ع��ام��اًل  تلعب  ال���وراث���ة 

اإ�سافة  الأطفال،  اإلى  الأهل  من  ال�سرنمة 

المر�س  المنتظم،  غير  النوم  التعب،  اإلى 

اأو الحمى والتوتر. كما اأكد اأن تناول بع�س 

الأدوية، قد يوؤدي اإلى ال�سير اأثناء النوم.

*اإجراءات حماية
بع�س  اإل����ى  �سحيمي  ال��دك��ت��ور  ل��ف��ت 

الإجراءات الواجب اتخاذها مع الأ�سخا�س 

الذين يعانون من ال�سرنمة ومنها:

اإيقاظه قد  اإيقاظ ال�سخ�س لأن  1 - عدم 
معه  التحدث  ويجب  ويربكه.  يخيفه 

ب�سوت منخف�س واإعادته اإلى �سريره.

2 - اإقفال الأبواب والنوافذ في البيت كله.

الدكتور ف�سل �سحيمي

الصحة والحياة
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3 - اأن ل يكون ال�سرير عاليًا وذلك لتجنب 
ال�سقوط ل �سيما في حال عانى الطفل 

من ال�سرنمة.

4 - اإزالة الأ�سياء الخطرة والحادة اأو حّتى 
القابلة للك�سر من محيط ال�سخ�س.

بها  يتعثر  ق��د  ال��ت��ي  ال��ع��وائ��ق  اإزال����ة   -  5
على  �سيء  اأي  ت��رك  وع��دم  المري�س 

اأر�سّية المنزل.

المنزل  �سرفات  على  حديد  تركيب   -  6
والنوافذ.

*ن�صائح مهّمة
بع�س  �سحيمي  ال��دك��ت��ور  اأع��ط��ى  كما 

ال�سرنمة  م��ن  ي��ع��ان��ون  للذين  الن�سائح 

ه��ذه  م��ن  التخفيف  ع��ل��ى  لم�ساعدتهم 

الظاهرة منها:

1 - ال���س��ت��رخ��اء ق��ب��ل ال��ن��وم م��ن خ��الل 
�سيء  اأي  اأو  ال��ق��راآن  اإل���ى  ال���س��ت��م��اع 

هادئ.

برنامج  وو�سع  مبكر،  وقت  في  النوم   -  2
محدد للنوم وال�ستيقاظ واللتزام به.

3 - عدم �سرب كمّيات كبيرة من ال�سوائل 
قبل النوم، فالمثانة الممتلئة قد ت�سبب 

الم�سي اأثناء النوم.

تحتوي  التي  الم�سروبات  تناول  عدم   -  4
على الكافيين قبل النوم.

مكان  النوم هي  غرفة  اأن  من  التاأكد   -  5
اأو م��ح��اول��ة  ل��ل��ن��وم  ه����ادئ وم��ن��ا���س��ب 

تخفيف ال�سجيج اإلى اأدنى حد ممكن.

*العالج
لحالة  المتوفرة  العالج  طرق  عن  اأما 

الأخ�����س��ائ��ي  ف��اأّك��د  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  ال�سير 

اأعاله  وردت  التي  الإر�سادات  اأن  النف�سي 

التخفيف  على  الأحيان  معظم  في  ت�ساعد 

بع�س  »ف���ي  م�سيفًا:  ال��ح��ال��ة،  ه���ذه  م��ن 

على  يجب  وال��خ��ط��رة  ال�سعبة  ال��ح��الت 

اأخ�سائي  ا�ست�سارة  المري�س  اأو  الأه���ل 

نف�سي لت�سخي�س حالة المري�س والتي اأدت 

موؤكدًا  النوم«،  في  ال�سطرابات  هذه  اإلى 

اإ�سراف  تحت  المهدئة  الأدوي��ة  تناول  اأن 

من  التخفيف  على  ي�ساعد  مبا�سر  طبي 

حالة ال�سرنمة.

�سحيمي  الدكتور  اأ�سار  الختام،  وفي 

اإلى اأنه، ومن خالل التجربة، يمكن القول: 

التي  ال��ح��الت  م��ن  العظمى  الغالبية  اإن 

من  تتح�ّسن  النوم  اأثناء  ال�سير  من  تعاني 

تم  التي  ال�سلوكية  الإر�سادات  اتباع  خالل 

ذكرها �سابقًا.

من إجراءات احلماية تركيب حديد 
على شرفات املنزل والنوافذ
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السينما الغربية: 

حشو عقول
كثيرة هي الموا�صيع التي �صغلت ال�صينما العالمية، واأخذت حيزًا كبيرًا 

مقاربته  اأو  الدين  مو�صوع  يبقى  ولكن  الرائدة،  ال�صينمائية  الأف��الم  من 

ب�صتى الو�صائل الممكنة هو المو�صوع الأبرز.

ربما يعود ذلك اإلى اأن ال�صينما، التي ُيعتبر وجودها حديثًا مقاربة مع 

الحيوي  ال�صريان  الدين هو  اأّن  َتعتبر  الإن�صانية،  الحياة  الدين في  وجود 

الذي يغذي كاّفة ال�صعوب على اختالف انتماءاتها ومعتقداتها، فعملت على 

الحديثة.  طريقتها  على  ولكن  المعتقدات،  هذه  من  اآخذة  لذلك  الترويج 

بالدول  اأي�صًا  نفّكر  اأن  علينا  العالمية،  ال�صينما  عن  نتكلم  اأن  نوّد  عندما 

اإلى  بالإ�صافة  تخدمها  التي  المنتجة  وال�صركات  الأف��الم  لهذه  الراعية 

الأ�صخا�ض الذين ي�صّكلون الأدوات التي تنّفذ هذا الأمر؛ لأّن ال�صينما، كما 

اأ�صبحت تمار�صه هذه الدول  نعرف، منذ وجدت ما زالت هي ال�صحر الذي 

الأفكار  بث  كما  ع��ام،  راأي  �صناعة  اأج��ل  من  العالم  في  النا�ض  كافة  على 

والآراء الم�صّللة التي تتوافق و�صيا�صاتها ال�صتعمارية.

)*(
وئام اأحمد

قضايا معاصرة
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اخرتع الغرب لنا أكذوبة كبرية، 
وهي األساطري اليونانية 

وطلب منا تصديقها

»الأ�ص��اطير  واأ�ص��طورة  *الغ��رب 
اليونانّية«

ال�سينما  م��و���س��وع  ف���ي  ن��خ��و���س  ل���ن 

من  ح�سل  ال��ذي  القتبا�س  اأو  الدينية، 

الكتب ال�سماوية، بغ�ّس النظر عن الطريقة 

اأو مدى �سّحة هذا  بها  تّم القتبا�س  التي 

القتبا�س ومو�سوعّيته. ما يعنينا هنا، هو 

الإ�ساءة - ولو ب�سكل عام - على الكيفية 

التي قامت فيها ال�سينما العالمية بمقاربة 

بع�س المفاهيم الدينية.

ال�سنوات،  مر  على  ال��غ��رب،  عمل  لقد 

ي�سمى  ب��م��ا  ال���ن���ا����س  ع���ق���ول  ح�����س��و  ع��ل��ى 

»الأ�ساطير اليونانية«، وكيف اأن الآلهة كانت 

تتدخل في حياة الب�سر، وما ي�ستتبع ذلك من 

اإ�سباع لرغباتهم في اعتبار الب�سر على اأّنهم 

م�سدر للت�سلية واختبار قدراتهم الخارقة.

اإ�سافة اإلى ذلك، تّم العمل على الدمج 

التي  والحياة  اليونانية،  الأ�ساطير  بين  ما 

عا�سها ملوك اليونان في تلك الفترة، في 

الزمنّية  المرحلة  ه��ذه  بين  فعلي  خلط 

وتخّطيها بمراحل لحقة. ما نود قوله: اإن 

اأكذوبة كبيرة، وهي  لنا  الغرب قد اخترع 

اليونانية وطلب منا ت�سديقها.  الأ�ساطير 

با�ستعمال  ق���ام  ذل����ك،  تحقيق  ولأج����ل 

اإلى  بالإ�سافة  لالإقناع  كو�سيلة  ال�سينما 

تزوير كافة الحقائق التي تدل على وجود 

تعتبر  مغاور  كوجود  الأكاذيب،  لهذه  اآثار 

بوابة عبور اإلى عوالم اأخرى.

*ملوك اآلهة!!
»ه��رق��ل  �سل�سلة  الأف����الم  ه���ذه  اأب����رز 

وال��ده  على  يتمرد  ال��ذي  ال��خ��ارق«  البطل 

وي�سبح  الألوهية،  منه  يقبل  ول  »زيو�س« 

م��الح��ق��ًا م��ن زوج���ة وال���ده »ح��ي��را« التي 

مع  و�سلطانها  ملكها  على  خطرًا  تعتبره 

»زينا  �سل�سلة  وَتِبع ذلك  الآلهة.  اأنها ملكة 

م�سل�سالت  وج���اءت  المحاربة«.  ال��م��راأة 

تدخل  ال��ت��ي  الأف��ك��ار  ل��ه��ذه  ت���رّوج  كثيرة 

هو  زيو�س  لأن  الدين،  حّيز  في  بنظرهم 

البحار  ملوك  هم  واإخوته  ال�سماء،  ملك 

والجحيم وغيرهما...

ال�سينما  بين  ال��ل��ق��اء  ك��ان  ه��ن��ا،  م��ن 

الإلهية،  اليونانية  الحياة  لأن  وال��دي��ن؛ 

بنظرهم، كانت قبل ظهور ال�سيد الم�سيح 

كل  م�سحت  التي  الأخ��رى  الأدي��ان  وباقي 

لكن،  الخرافية.  الأ�ساطير  لهذه  وج��ود 

يبقى �سغف النا�س بحّب الطالع والمعرفة 

للو�سول اإلى اأ�سئلة تعتبر اأجوبتها بديهية، 

هو الذي حّث ال�سينما العالمّية على تغيير 

اأفالمها  دوري لمقاربة هذا المو�سوع في 

وجعلها تلقى رواجًا كبيرًا.

*مفاهيمنا في اأفالمهم
ال�سينما  ع��م��دت  ذل���ك،  بعد 

اإلى محاولة مقاربة  العالمية 

من  ال�سماوية  الأدي����ان 

خالل الأفالم التي 

ت��ت��ك��ل��م ع��ن 
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اقتبا�سية  بطريقة  والمب�سرين  الأنبياء 

عنها،  للحديث  المجال  يت�سع  ل  موجهة، 

ب�سرت  قيم  عن  للحديث  بعدها  وانتقلت 

اأذه��ان  في  ور�ّسختها  الأدي���ان،  ه��ذه  بها 

ثابتة،  عقيدة  م��ن  ان��ط��الق��ًا  الموؤمينن 

ال�سهادة  كمفهوم  بع�سها:  هنا  ون��ذك��ر 

الإيثار،  النا�س،  م�ساعدة  جوانبه،  بكافة 

اأنها  واأ�سيف   ... والأر���س،  الإن�سان  حب 

دخلت في مفاهيم تعّلمناها من اأهل البيت 

ال��خ��ال��دة...  R، كما درو����س ك��رب��الء 

كلها كان الغرب يراها جيدًا ويعرف كيف 

كل  اخ��ت��راق  ي�ستطيع  لكي  منها  ي�ستفيد 

اأمكن،  ما  وت�سويهها  العقائدية  دفاعاتنا 

ب�سعارات  ال�سعيفة  ال�سعوب  ت�سليل  كما 

ولكّنها  لقناعاتهم،  وموافقة  رّنانة  تعتبر 

تحمل بين طياتها اأفكارًا �سوداء م�سممة.

*فيلم »الخالدون«
���س��ن��ت��ح��دث ف���ي ه����ذه ال��م��ق��ال��ة عن 

عن  �سابقًا  ذكرناه  ما  يقارب  فيلم  اأب��رز 

ما  اإل��ى  بالإ�سافة  اليونانية،  الأ�ساطير 

اأفكار ومفاهيم دينية جديدة  ت�سّمنه من 

تر�سيم  للمخرج  »ال��خ��ال��دون«  فيلم  وه��و 

�سينغ وهو من اإنتاج عام 2011.

ال�سينمائية  الأفالم  من  كغيره  الفيلم 

اليونان،  اآلهة  ق�س�س  عن  تتحدث  التي 

ويركز على اإحدى ق�س�س زيو�س الإن�سانية 

الب�سر حيث يقيم عالقة غير  ونزواته مع 

منها  وينجب  ب�سرّية  اإن�سانة  مع  �سرعية 

هي  بل  هنا،  لي�ست  الق�سة  ولكن  �سبيًا. 

عندما  بعدها،  ال�سبي  هذا  �سيفعله  فيما 

يقوم بمحاولة الق�ساء على ال�سّر والقتلة.

عندما  هو  الفيلم،  في  الأول  ال�ساهد 

قضايا معاصرة
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للكلمة  ما  بكل  اإن�سانية  معركة  اأم��ام  اأن��ه 

يعرفها  ال�سور  ه��ذه  ك��ل  لأن  معنى،  م��ن 

ل  وبطريقة  ال�سيعي،  وخا�سة  الم�ساهد 

اإرادية يقوم بمقاربتها في عقله ولكن دون 

اأن يلتفت لمدلولتها.

ما اأردنا اأن ن�سير اإليه هو اأن الغرب قد 

وعى حقيقًة كبيرًة وهي اأن اأ�سهل واأ�سمن 

النا�س هي من  اإلى عقول  طريقة للدخول 

التي  والمعتقدات  تدّينهم  �سلب  خ��الل 

متر�سخة  الأخيرة  هذه  لأن  بها،  يوؤمنون 

في اأذهانهم بطريقة اإن�سانّية وهو ي�ستطيع 

الحقائق  ت�سويه بع�س من هذه  من خالل 

ولأّن  والتزييف  الحقيقة  بين  يخلط  اأن 

اأ�ساليبه مقنعة �ستختلط الحقيقة بالتزوير 

ويحقق بذلك هدفه.

من  �سغيرة  حلقة  ه��و  الفيلم،  ه��ذا 

بنظرنا  ت���زال  وم��ا  ك��ان��ت  اأف���الم  �سل�سلة 

الإخراج  اأفالمًا م�سوقة وجميلة من حيث 

الأخ��ط��ر  ولكنها  الب�سرية  وال��م��وؤث��رات 

والأكثر قدرة على الدخول اإلى عقولنا دون 

ا�ستئذان خا�سة مع دخول الأفالم ثالثية 

الأبعاد اإلى عالم ال�سينما الذي اأ�سبح في 

متناول اأيدينا..

ول��ده  ق��رب  ليكون  بالتنكر  زي��و���س  ي��ق��وم 

وي�سرف ب�سكل �سّري على تدريبه لي�ستطيع 

القيام بمهاّمه الم�ستقبلية )ولت�سنع على 

ال�ساب  ه��ذا  محاولة  ف��ي  ث��م  ع��ي��ن��ي..(، 

والعناية  ووالدته  قريته  اأه��ل  عن  الدفاع 

بها  ب�سكل خا�س وملفت )ل تقل لهما اأف 

ول تنهرهما وقل لهما قوًل كريمًا واخف�س 

لهما جناح الذل من الرحمة..(.

*م�صادفة مق�صودة!
هذا  خفايا  ف��ي  يدخل  م��ا  اإل��ى  ننتقل 

الخالدون، وهو  الفيلم هو  الفيلم، فعنوان 

الخالدين  زيو�س  اإخوة  من  يعني مجموعة 

لتمردهم  �سجنهم  وق���د   ،12 وع��دده��م 

بالكعبة  )�سبيه  مكعب  �سجن  ف��ي  عليه 

ال�سريفة(، وعندما ت�ستد المعارك بين ابن 

تحريرهم  يود  الذي  ال�سرير  وذلك  زيو�س 

من  ذل��ك  ي�ستتبع  وم��ا  عليهم  لل�سيطرة 

هذا  يقوم  الثالثة،  واأولده  لزيو�س  تدخل 

وهو  الفعال  ال�سالح  با�ستعمال  ال�سرير 

ب�سق  فيقوم  ال�سجن  لتدمير  الآلهة  قو�س 

جداره )على غرار ما ح�سل من �سق جدار 

كله م�سادفة  نعتبر ذلك  ربما  الكعبة..(. 

اأولد  يقتل  عندما  ولكن  مق�سودة،  وغير 

زيو�س كل بطريقة مختلفة )والمثل ي�سرب 

ول يقا�س( يمكن القول: اإن هذا م�ستوحى 

فابنة   ،R البيت  اأه��ل  اأئمة  حياة  من 

زيو�س تطعن برمح في خا�سرتها وت�سرب 

بالحائط، والبن الآخر تقطع كفاه ومن ثم 

راأ�سه، والآخر ي�سرب على راأ�سه.. كل ذلك 

للم�ساهد  توحي  دراماتيكية  طريقة  ف��ي 

أدرك الغرب أن أسهل طريقة 
للدخول إىل عقول الناس، هي 

املعتقدات التي يؤمنون بها

)*( مدير ق�سم الدراما في جمعية ر�سالت.

الهوام�ض
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وشيء من العشق
ندى بنجك

اأو  يجتاحك  روحك،  ن�صغ  من  نثار  فيه  يحط  عندما  المكان..  هو 

الأح��وال،  كل  وفي  وجعًا،  يعيد  وقد  األقًا،  عينيك  في  يوقظ  يظّللك، 

لي�ض باإمكانك اأن تمحو اآثارك فيه، طالما اأنها حكايات وذاكرة. 

هي لي�صت بلدته، لكنها محط نوره وناره. وهو لي�ض اأميرها الوحيد، 

لكنه األقى جنب كل �صخرة فيها �صم�ض قلبه والظّل، واأخبر ترابها اأنه 

وحده ح�صن ع�صقه الذي �صوف ينك�صف للكل. يوم اأراد اأن يخبر كيف 

�صار اهلل في حياته كل دنياه، واأنه ما عاد باإمكانه اأن يبقى لحظة بال 

ا�صت�صهادي،  الخوا�ض  لئحة  في  فهو  ينتظر،  اأن  يقنع  اأو  اهلل،  عناق 

�صّجت روحه، باأن اآن اأوان التنفيذ، فاختارها هي.

فلنترك »بنت جبيل« اإذًا، تحكي لنا عن »مالك«.)1(

تسابيح شهادة
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*بنت جبيل تحكي عن مالك
فجر،  ذات  »راأي��ت��ه  جبيل:  بنت  تقول 

ي��غ�����س��ل ك��ّف��ي��ه ب���ت���راب ال���م���ح���ور، ع��ي��ن��اه 

اآت  ويا�سمين.  حنين  ودم��ع��ه  دام��ع��ت��ان، 

قلبه،  وتواأم  الرفاق  اأعّز  مفتقدًا  لتّوه،  هو 

في  ا�ست�سهد  الذي  علوية،  غ�سان  ال�سهيد 

 ،87 العام  من  النوعية  برع�سيت  عملية 

اليوم  ف��ي  »م���الك«  غ��ن��دور  �سالح  فجاء 

جبيل  بنت  محور  اإل��ى  مبا�سرًة،  الثاني 

متفّرغًا للعمل الع�سكري، بعد اأن كان عمله 

متنقاًل بين الجنوب وبيروت. اإذًا، من هذا 

المكان، بداأ يحفر �سوته وقب�سته في كّف 

الزمان«.

*والروح اأي�صًا... مالك
يتعب.  ل  مجاهدًا  المحور  اإل��ى  ج��اء 

م�ساركاته،  من  ويكثر  اإجازاته،  من  يقّلل 

ت��ط��ل. روح��ه  واأي��ن��م��ا ح���ّل، ب�سارة وج��ه��ه 

حا�سل،  التوفيق   ب��اأن  دوم���ًا،  م�ستب�سرة 

اأوج��د  �سبحانه.  هلل  القلب  اأخل�س  اإذا 

بين  واأن�سًا  وحبًا  غريبًا  ح�سورًا  لنف�سه 

فاأي  مالك،  ال�سم  كان  المجاهدين.اإذا 

تو�سيف يليق بالروح!

هو،  الموؤثرة  العمليات  معظم  رفيق 

اأو  خا�سة  مهمة  من  ل�ستثنائه  مجال  ول 

اإلى  مواجهة. ي�ستلذ بكل خطوة وهو يعبر 

العمق، وي�ساأل عن العملية التالية، من قبل 

اأن ينهي مهمته. ال�سجل حافل، وهو جدير 

بكل بطولة. 

المرء،  �سخ�سية  تعرف  اأن  اأرْدَت  اإذا 

تعرف  اأن  عليك  واأ�سالته،  وعقله  روح��ه 

الميادين  اأم��ي��ر  وه���ذا  �ساحبه!  ه��و  م��ن 

 الحاج قا�سم، كان �سديقه، 
)2(

»خالد بزي«

وح��ب��ي��ب��ه، و���س��ل��ع��ه ف��ي ك��ل ن�����زال.. وه��و 

العملية  مف�سل  في  واكبه  ال��ذي  م�سوؤوله 

ال�ست�سهادية.

*تاريخ وذاكرة
ت��اآل��ف��ت روح��اه��م��ا، وت��ن��اغ��م��ت، مثل 

وال�سكر.  الماء  بين  الذي يح�سل  الذوبان 

ر اأن يكون مالك،  اإذًا، ما الحال عندما َتقرَّ

هو من �سوف ينفذ العملية ال�ست�سهادية في 

تفا�سيلها،  بكل  يتولها  والتي  جبيل،  بنت 

بدءًا من التخطيط وحتى لحظة النفجار 

واإتمام التنفيذ، الحاج قا�سم؟!

انهمر  �سعب.  من  اأكثر  الموقف  كان 

���س��الل ال�����س��وق دف��ع��ة واح����دة، وم���ا ح��ان 

الفراق بعد. هل يمكنك اأن تف�سل التاريخ 

ع��ن ال���ذاك���رة؟ ك��ان بين م��الك وال��ح��اج 

قا�سم �سنوات من تاريخ وذاكرة لم يفترقا 

البدايات  التقيا في بيروت في  اأبدًا.  فيها 

الإ�سالمية  المقاومة  لعمليات  ال��ن��اري��ة 

معًا.  ويجيئان  معًا،  يروحان  الجهادية. 

يتبادلن  المجاهدين،  خدمة  يت�ساركان 

القم�سان، ويتقا�سمان الماء والتمر.

*كما تريد يا �صيد
اأ�سّر مالك على اأن يكون هو المنّفذ. 

عنك،  ي�ستغنى  ل  ك��ادر  »اأن���ت  ل��ه:  ق��ال��وا 
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اأنت تدير عمليات، ودماغك متوقد، نحن 

اأن  اأقبل  »لن  لهم:  قال  اإل��ي��ك..«.  بحاجة 

اأفوت هذه الفر�سة..«. حتى كانت جل�سته 

ن�سر  ح�سن  ال�سيد  �سماحة  مع  الأخ��ي��رة 

ال�سيد،  معه  تحّدث  اهلل(.  )حفظه  اهلل 

اأن يكمل عمله ككادر ميداني نوعي،  على 

يا  تريد  كما  النهاية  »ف��ي  ج��واب��ه:  فكان 

العمل  لهذا  محب  اأنني  اعلم  ولكن  �سيد، 

له:  وق��ال  ال�سيد  تب�ّسم  ال�ست�سهادي«. 

ت��وازي  ه��ذه  عمليتك  اهلل..  على  »اتكلنا 

من  ق�سير  اأح��م��د  ال�ست�سهادي  عملية 

واأن��ت  والع�سكرية..  ال�سيا�سية  الناحية 

منت�سر باإذن اهلل«.

ان��ت��ظ��ار م��الك �سيارة  م��ي��دان��ي��ًا، ف��ي 

خالية من اأكثر القطع الأ�سا�سية، حتى من 

فترة طويلة،  منذ  كانت معطلة  المحرك. 

ت�سبح  لكي  الطيري.  بلدة  في  وموجودة 

ذهني،  اإب��داع  اإل��ى  بحاجة  كانت  �سيارة، 

وبحاجة اإلى تجليات زيارة عا�سوراء التي 

لم تفارقها روح مالك.

ال�سيارة  ���س��يء.  ك��ل  انق�سى  وب��ع��د، 

ُجهزت ب�سكل رهيب، وفي انتظار اأن ينطلق 

بها فار�س ال�ست�سهاديين. قبل اأ�سبوع من 

يبارك  اأن  قا�سم  الحاج  اأراد  انطالقه، 

بطريقته.  يكرمه  واأن  عمليته،  ل��م��الك 

فدعا مجموعة غير قليلة من المجاهدين 

غ��داء.  وليمة  على  المحور،  في  وال��رف��اق 

تقام  الوليمة  اأن  حينها،  عِلم،  م��الك  ل 

على �سرفه، ول ال�سباب علموا اأنه �سينفذ 

ُترى  منهم.  قّلة  �سوى  ا�ست�سهادية،  عملية 

الحاج قا�سم يرقب فرحة  باأي نظرة كان 

مالك، وهو لم يكّف �ساعتها عن ابت�سامة 

ت�سق القلب، وتخرق الأر�س؟!

*�صوت ال�صالة
ل��م يهمد قلب  ت��ق��ت��رب،  الأي����ام  اإن��ه��ا 

ينتظر، حينما  ا�ستياقه لموعد  مالك عن 

ناداه �سغيره »محمد« وهو لم يكن تجاوز 

العامين، »بابا..بابا«، لحقًا به اإلى خارج 

بتركه  ي��ه��ّم  وال���ده  راأى  حينما  ال��م��ن��زل، 

التي  و�سيته،  يتلو  اأن  فينبغي  وي��غ��ادر. 

فهي  قا�سم،  ال��ح��اج  كتابتها  ف��ي  �ساركه 

فيها:  ق��ال  ال���دم.  وعبق  ال�سالة  �سوت 

»اإلهي تركت الخلق طرًا في هواك واأيتمت 

الحب  في  قطعتني  فلو  اأراك،  لكي  العيال 

اإربًا لما مال الفوؤاد اإلى �سواك«.

هو الآن �سيم�سي، ماذا يفعل؟ هل يكفي 

باإمكانه  ه��ل  يعانقه  وعندما  يعانقه؟  اأن 

حقًا  ال��روح  رفيق  مالك  هذا  يدمع؟!  ل  اأن 

�سيم�سي، ماذا يقول له الحاج قا�سم اأخيرًا؟

حلظة الشهادة، تصاعد 
الدخان والنار، وعينا احلاج 

قاسم بصمت وبدمعتني 
تتبعان كل شيء

تسابيح شهادة

74



بعد  و���س��ف.  اأي  م��ن  اأع��ظ��م  الم�سهد 

الت�ساق القلب بالقلب وقت العناق الأخير، 

له:  وقال  المطمئن  الواثق  بابت�سامة  لثمه 

»اأنت �سفيرنا اإلى الجنة ما تن�سانا«. حينها 

واأجابه  اإلى احت�سانه،  عاد مالك مجددًا 

باإ�سراقة الوا�سل: »اإن �ساء اهلل... ملتقانا 

قريب«.

*مركز ال�17
�سارك  ال��ت��ي  ال�سيارة  ف��ي  وم�����س��ى.. 

بالمتفجرات،  وملئها  تجهيزها  في  مالك 

تكون  ل  باأن  المعنيين  يطالب  كان  بكمّية 

ج�سده  تناثر  ي�سمن  اأن  اأج��ل  من  قليلة، 

مع�سوقه.  الح�سين  عاهد  كما  اإرب��ًا  اإرب��ًا 

اأكثر من ح�سا�سة. فالهدف  المهمة  كانت 

من  وه��و  ال�17،  مركز  هو  جبيل  بنت  في 

اأ�سخم المراكز ال�ستخباراتية والع�سكرية 

تحّط  فيه  المنطقة.  تلك  في  ال�سهيونية 

الكيان  داخ��ل  اإل��ى  تنطلق  ومنه  القوافل 

ال�سهيوني في فل�سطين المحتلة.

ثمة لحظات خطيرة وح�سا�سة رافقت تلك 

المهمة. القافلة ال�سهيونية تتاأخر عن موعد 

و�سولها، وهذا مالك يعتر�سه في طريقه اأكثر 

من حاجز لحدي، واأكثر من �سوؤال وا�ستف�سار، 

ذكاء  بكل  ا�ستطاع  المالئكي،  م��الك  اأن  اإل 

والحواجز،  الأ�سئلة  كل  يتخطى  اأن  وه��دوء 

اأجل�سه  عجوز،  رج��ٍل  مج�سم  وج��ود  و�ساعده 

اأي  يمر  اأن  ُيمنع  كان  بجانبه، حيث  الإخ��وان 

�سخ�س وحده في ال�سيارة.

*اأنوار ت�صتهيها ال�صماء
خم�سة وع�سرون دقيقة مرت، ومالك 

يتناغم مع حبيبه الحاج قا�سم، في انتظار 

مالك  له  هم�س  اأن  اإل��ى  الو�سول،  لحظة 

الحاج  �سريعًا  ورد  الحال«  م�سي  »خل�س 

جملة  ثم  تن�سانا«.  معك..ما  »اهلل  قا�سم 

اأخيرة من مالك، »اهلل اكبر«، و�سغط زر 

وعينا  والنار،  الدخان  ت�ساعد  التفجير. 

الحاج قا�سم ب�سمت وبدمعتين تتبعان كل 

�سيء. 

التي لم تعد بلدة  تقول بنت جبيل، 

اختتم  مكانًا  بل  وح�سب،  قا�سم  الحاج 

راأيته،  »اإن��ي  لآخ��ر:  وبداية  قلب،  حياة 

يم�سي  م��ج��د،  ق��ي��ام  اأو  حنين  ك��ل  م��ع 

اأن���وارًا  م��الك  روح  �سعدت  حيث  اإل��ى 

ت�ستهيها ال�سماء، يمد كّفه اإلى التراب، 

قلبه  م��ن  يقّربها  ث��م  كم�سة،  ليتناول 

ي�سغي  مالك.  له  يقول  ماذا  وي�سغي، 

عينيه،  من  ال�سارد  وال�سوء  ويبت�سم، 

واإن  انتظرني،  اأن�����س��اك..  »ل  يجيب: 

ني�سان  في  الزهر  فبعد  الطريق،  طال 

وبحر  �سيطل �سيف  يومك..  كان  حيث 

وع�سافير«.

ال�سهيد �سالح غندور الذي نفذ عملية ا�ست�سهادية في مركز ال� )17( - بنت جبيل، بتاريخ 1995/4/25م.( 1)

ال�سهيد خالد بزي )الحاج قا�سم(، �سهيد الوعد ال�سادق بتاريخ 2006/7/28م( 2)

الهوام�ض
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ن�صرين اإدري�ض قازان

اأو هوية  الوطن حدودًا جغرافية  لي�س 

معّمد  ان��ت��م��اٌء  ال��وط��ُن  الجن�سية،  تحمل 

في  المولود  ال��دي��ن«  و»ح�سام  ب��ال��دم��اء.. 

اأول  كان  لبنانية،  واأم  �سوري  لأب  بعلبك 

غ�ساوة  يزيل  وه��و  ب�سره  عليه  وق��ع  م��ن 

الرحم، وجه خاله )ال�سهيد( اأحمد، الذي 

شهيد الدفاع عن المقّدسات
حسام الدين محمد الزركلي

)أبو الفضل(
اسم األم: عليا األطرش

محل الوالدة وتاريخها: سوريا 
 1981/2/18

الوضع العائلي: متأهل وله 3 أوالد
رقم السجل : 425

تاريخ االستشهاد: 2013/7/9
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*و�صوح الهدف والطريق
ف��ي ال��راب��ع��ة م��ن ع��م��ره َف��َق��د ح�سام 

قيامه  اأثناء  ا�ست�سهد  ال��ذي  اأحمد  خاله 

رحيله  م�سهُد  وك���ان  ال��ج��ه��ادي.  بواجبه 

متزامنًا مع رحيل الكثير من اأبناء بعلبك 

�سهداء، فا�ستد عود ح�سام بين اأزقٍة ُكتبت 

عليها  وُعلقت  الثورية  ال�سعارات  عليها 

لتكون  كافيًا  ذل��ك  وك��ان  ال�سهداء،  �سور 

الطريق  تلك  الحياة.  في  وا�سحة  طريقه 

ا�ستطاع  من  بيد  يم�سك  اأن  حر�س  التي 

فلعب  فيها،  لل�سير  رفاقه  ومن  اإخوته  من 

من  ي�ستري  ك��ان  ذل��ك.  ف��ي  م��وؤث��رًا  دورًا 

ك�سفية  ثيابًا  قّلته  رغم  الخا�س  م�سروفه 

ت�سجيعه  بهدف  �سراءها  ي�ستطيع  ل  لمن 

وقد حر�س  الك�سافة،  اإلى  الن�سمام  على 

وتعريفهم  ودينيًا،  جهاديًا  تثقيفهم  على 

اإلى عدوهم، حتى ل يكون حملهم لل�سالح 

مع  يتما�سى  فعاًل  اأو  فيها  تربوا  بيئة  وليَد 

ال�سائد.

ف���ي ال�����س��اد���س��ة ع�����س��رة م���ن ع��م��ره، 

له.  ع�سكرّية  دورة  ب���اأول  ح�سام  التحق 

اللتين  عينيه  في  وا�سحة  الحما�سة  كانت 

ذهابه  موعد  اقترب  كلما  تبرقان  كانتا 

المواقع  دّك  في  �سارك  وقد  المحور.  اإلى 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ف��ي ت��ح��ري��ر ال��ع��ام 2000 

ذلك  وكان  الغنائم،  نقل  وفي  وتطهيرها 

اأول مهمة ر�سمية له في �سفوف المقاومة.

*الإيثار من اأجمل �صفاته
اخت�سر ح�سام حياته كلها في العمل، 

بين عمله في المقاومة وعمله الخا�س في 

تاأمين  هّمه  كل  وك��ان  ال�سيارات.  ح��دادة 

اأخذه بين ذراعيه وراح يناغيه من الغروب 

وحتى �سروق ال�سم�س..

*ظّن الأطباء اأنه تواأم!
كانت الأم برفقة زوجها المهند�س في 

الأردن ولّما لم ت�ستطع البقاء هناك، قررت 

وال�ستقرار  لبنان  اإل��ى  ال��ع��ودة  وزوج��ه��ا 

ح�سام،  اأنجبت  حيث  اأهلها  من  بالقرب 

الرحم  في  الحركة  كثير  البنية  قوي  كان 

وه��ذا م��ا اأوه���م الأط��ب��اء ب��اأن ف��ي البطن 

تواأمين.

ا�سمه،  ي�سبُه  وك��م  ال��دي��ن«،  »ح�سام 

الذي  اليوم  �سياأتي  لأن��ه  به  �ُسّمَي  وك��اأن��ه 

على  م�سلوًل  لالإ�سالم  �سيفًا  فيه  �سيكون 

اأعداء الدين المتجلببين جلبابه، وكيف ل 

يكون كذلك وقد راأت اأمه في الروؤيا اأثناء 

حملها به اأن الإمام الخميني العظيم} 

قد تبّرع لها بدم من دمه و�سعرت به يجري 

وقد  بذلك.  فا�ستب�سرت  �سرايينها،  في 

عنايًة  »ح�سام«  ابنها  اأحمد  اأخوها  اأول��ى 

ركبتيه،  على  دوم��ًا  يجل�سه  فكان  خا�سة 

�سه بالحلوى وال�سكاكر. ويخ�سّ

شارك يف دّك املواقع 
اإلسرائيلية يف حترير العام 

2000 وتطهريها ويف نقل 

الغنائم
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الراحة لأهله ولزوجته وولديه، فلم يخّفف 

ي�ستطيع  ل  بات  حتى  عزيمته،  من  التعب 

لحظة  وج��د  ما  اإذا  بل  للراحة،  الجلو�س 

فراغ يخترع �سيئًا يعمل به.

حتى  لزمته،  التي  ال�سفة  هو  الإيثار 

قبل  يلب�سه  ل��م  ج��دي��دًا  ث��وب��ًا  ا�سترى  اإذا 

حظي  واإن  ذل���ك،  اإخ��وت��ه  اإل���ى  يطلب  اأن 

رفاقه  واأح��د  اقت�سمها  العمل  من  بهدية 

المجاهدين، ف�سعادته كمنت في العطاء، 

وفي جل�ساته العائلية كان اأغلب حديثه عن 

اأهل البيت R اأو ق�س�سًا عن ال�سهداء 

ومعارك المقاومة قبيل التحرير.

وتمنى  ح��ام��اًل،  ح�سام  زوج���ة  ك��ان��ت 

لي�سميها  ف��ت��اة  الجنين  ي��ك��ون  اأن  كثيرًا 

ال�سور  والٌد ل�سبيين، ولكن  فاطمة، وهو 

فحمد  �سبي،  الجنين  اأن  اأظهرت  الطبية 

ل  اأن  على  وتح�ّسر  نعمته  ح�سام اهلل على 

ينال منزله �سرف ا�سم فاطمة، ولكن بعد 

الزوجة  اأنجبت  ب�سهرين  ا�ست�سهاد ح�سام 

مولودًة اأ�سمتها كما اأحب ح�سام: فاطمة..

*مع زينب O وعلى طريقها
البت�سامة  �ساحب  ح�سام  ك��ان  اإذا 

بريق  تخفي  اأن  ت�ستطع  لم  فاإنها  الدائمة 

ال��ح��زن ف��ي ع��ي��ن��ي��ه؛ ح���زن ك���ان يختفي 

له  قال  ولهذا  عمله،  اإل��ى  و�سوله  بمجرد 

اأحد المجاهدين يومًا: »اإن �سعادتك عند 

اإلى المحور ينق�سها فقط توزيع  الو�سول 

الحلوى!«.

كان  المقد�س  ال��دف��اع  ان��ط��الق��ة  م��ع 

ل  وب��ات  هناك،  الحا�سرين  اأول  ح�سام 

يطيق ال��ع��ودة اإل���ى ال��دي��ار، وك���اأّن روح��ه 

قد  الدنيا  دروب  في  �سنوات  منذ  التائهة 

لم  ال��ذي  وهو  للخال�س،  مالذها  وج��دت 

تموز  حرب  بعد  حيًا  بقائه  تقّبل  ي�ستطع 

ح�سام  ك��ان  الق�سير،  مدينة  في   .2006
القّنا�س الذي ل يخطئ عدوه، يم�سي في 

لاللتحام  متعّجاًل  المجموعات  مقدمة 

يتحّمل  الأعداء، فال يطيُق �سبرًا، ول  مع 

يتعبه  ليرتاح  اإج��ازة  في  رج��ع  واإن  بعدًا، 

الذين  اأولئك  قتال  اإل��ى  للعودة  النتظار 

�ساروا على خطى الظالمين.

قامت  »تّل مندو«،  اإحدى معارك  وفي 

باأقذر  المجاهدين  ب�ستِم  منهم  مجموعة 

�سمعه،  ما  ح�سام  يتحّمل  فلم  العبارات، 

بر�سا�ساتهم،  عابئ  غير  اإليهم  فخرج 

و�سرخ بهم وهو يرفع اإ�سبعه نحو ال�سماء: 

األ  الطلقاء؟  اب��ن  ي��ا  تهددني  »اأب��ال��م��وت 

م��ن اهلل  وك��رام��ت��ن��ا  ع���ادة  لنا  ال��م��وت  اإن 

�سقطت  المعركة  خ�سم  وف��ي  ال�سهادة«، 

فاأ�سيب  مجموعته  م��ن  بالقرب  قذيفة 

ح�سام  فطلب  اإليه،  الم�سعف  فُهرع  بيده، 

فيما  الآخ��ري��ن،  بالجرحى  الهتمام  منه 
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قام هو بتطبيب نف�سه، وبينما هو من�سغل 

المجاهدين  اأح���د  بجعبة  واإذ  ي��ده  ب��ل��ّف 

نزف  ح�سام  فن�سي  النيران،  فيها  ت�ستعل 

يده ورك�س ليرمي بالذخيرة خارج الجعبة 

وي�ساعد رفيقه بخلعها خوفًا من اأن تنفجر 

به..

*�صبيل تّوج بال�صهادة
اإ�سابٌة لم توؤخر ح�سام عن العودة اإلى 

اإذ  زادْت من ح�سرته  اأنها  غير  المعارك، 

لئق  غير  يكون  اأن  من  و�سكواه  حزنه  بثَّ 

اإ�سابته  من  ي�سفى  اأن  وقبيل  بال�سهادة! 

يترب�ُس  �سالحه  منظار  خلَف  عينه  كانت 

الذي  وهو  ذلك  يفعل  ل  وكيف  بالأعداء، 

المعارك: نحن من وهبنا  بداية  قال منذ 

..R اأنف�سنا فداًء لأهل البيت

ل���م ت��م��ن��ع ال���م���ع���ارك ال�����س��اري��ة في 

خدماته،  تقديم  م��ن  ح�سامًا  الق�سير 

من  ال��ه��واء  يتنف�س  اأن  ي�ستطيع  ل  وك��اأن��ه 

لآخ��ر  ب��ي��ٍت  م��ن  يتنقل  ف��ت��راه  ت��ع��ب،  دون 

عابئ  غير  لرفاقه،  ال�ساخن  الماء  ليوؤّمن 

بالمخاطر المحدقة به، وعندما ا�ست�سهد 

بع�س المجاهدين، حو�سر جثمان ال�سهيد 

ع�سرة  ح�سام  فكمن  العزقي،  م�سطفى 

اأيام لحماية جثمانه من الأ�سر.

ف��زاد  ح�سام،  رف��اق  اأغ��ل��ب  ا�ست�سهد 

ذلك من حزنه وكربه، وكان ال�سهيد علي 

وردة عبر  له �سورة  اأر�سل  قد  فوؤاد ح�سن 

الهاتف الخلوي، و�سّلم عليه قبل ا�ست�سهاده 

ي�ساأل  وكان  كثيرًا؛  بذلك  فتاأّثر  بدقائق، 

اهلل تعالى دائمًا اأن يرزقه ال�سهادة دفاعًا 

عن العقيلة زينب O، وتوجت م�سيرة 

المجاهد بارتفاعه �سهيدًا.

صرخ باألعداء وهو يرفع 
إصبعه نحو السماء: »أباملوت 

تهددين يا ابن الطلقاء؟ أال 
إن املوت لنا عادة وكرامتنا من 

اهلل الشهادة«
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كثير الحركة

وقليل
االنتباه
)*(

داليا فني�ض

اأنه  على  الأطفال  بع�ض  اإل��ى  ُينظر 

�صقي..  عدواني..  مندفع..  فو�صوي.. 

غير مبال.. وهو ما يجعله مو�صع �صكوى 

يعَلموا  اأن  دون  والوالدين،  المعلمين  من 

اأّن هذا الطفل يعاني من الن�صاط الحركي 

في  هادئًا  يبقى  اأن  يمكن  ل  الزائد.هو 

يمار�ض  اأن  وب�صّدة  يرغب  ب��ل  مكانه، 

ن�صاط الجري والقفَز با�صتمرار وفي اأّي 

مكان: المنزل، المدر�صة، ال�صارع، ما 

يتعاملون  لالآخرين ممن  قلقًا  ي�صبب 

اأن  ال���ص��ط��راب  لهذا  ويمكن  معه. 

التركيز  في  ب�صعف  م�صحوبًا  يكون 

على  ي��وؤث��ر  م��ا  ذه��ن��ي  ت�صتت  م��ع 

م�صتوى تح�صيل الطفل الدرا�صي، 

على  الج��ت��م��اع��ي��ة  وع��الق��ات��ه 

الرغم من ذكائه.

تربية
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*�صعوبة الت�صخي�ض
اأح���ي���ان���ًا ي��ك��ون م���ن ال�����س��ع��ب ج���دًا 

تت�سابه  اإنها  حيث  الحالة  هذه  ت�سخي�س 

مع اأمرا�س اأخرى كثيرة، وتبداأ الأعرا�س 

عادة قبل اأن يبلغ الطفل �سن ال�سابعة حيث 

يجب ا�ستبعاد كل الأمرا�س وال�سطرابات 

العاطفية الأخرى عند و�سع الت�سخي�س.

كما اأّن بع�س الآباء يزعجهم الن�ساط 

ولكّن  فيعاقبونهم.  اأطفالهم  لدى  الزائد 

فاإن  كذلك  �سوءًا،  الم�سكلة  يزيد  العقاب 

ي�ستطيع عمله  �سيء ل  الطفل على  اإرغام 

يوؤّدي اإلى تفاقم الم�سكلة اأكثر.

خلق  ف��ي  يرغبون  ل  الط��ف��ال  ه���وؤلء 

الم�سكالت لأحد، ولكن جهازهم الع�سبي 

ي�����س��اع��د ف���ي ظ��ه��ور ال���س��ت��ج��اب��ات غير 

التفّهم  اإلى  لذلك فهم بحاجة  المنا�سبة، 

الإيجابية.  بالطرق  وال�سبط،  والم�ساعدة 

اأن  علينا  ن�ساعدهم  كيف  نعرف  لم  واإذا 

نتوقع اأن يخفقوا في المدر�سة.

�صعيف  الحركة  كثير  *طفلي 
النتباه

ُيعدُّ �سعف النتباه والحركة المفرطة 

يعانون  الذين  يجد  �سلوكيًة  م�سكلًة  هي 

م��ن��ه��ا ���س��ع��وب��ة غ��ي��ر م��ع��ت��ادة ف��ي تركيز 

�سلوكٍي  ا�سطراٍب  مع  مترافقًة  النتباه، 

 
ٌ
�سائع ال��ح��دوث ل��دى الأط��ف��ال. وه��و اأم��ر

اأكثر من  الذكور  انت�ساره عند  ن�سبة  تزيد 

الإناث. ومع اأّن هذا ال�سطراب يحُدث في 

المراحل العمرّية المبكرة، اإّل اأن قلياًل ما 

يتّم ت�سخي�سه لدى الأطفال في مرحلة ما 

قبل المدر�سة.

عف النتباه والتركيز *اأعرا�ض �صُ
كثرة  الحالة  هذه  في  الأطفال  يظهر 

ف��ي ال��ح��رك��ة، وت���ه���ورًا م��ع ق��ّل��ة الن��ت��ب��اه. 

ويكون ذلك ب�سكل م�ستمر اأو قد يكون قلة 

الأعرا�س  ه��ذه  وتظهر  بمفرده.  النتباه 

اأو في  المنزل  المدر�سة،  اأماكن عدة:  في 

من  اأكثر  في  اأي�سًا  تظهر  كما  ال�سيارة. 

ن�ساط مثل الوظائف المدر�سية والعالقات 

يكون  الزائد  الن�ساط  وهذا  الجتماعية، 

وي�سبب  الطفل  لعمر  المتوقع  م��ن  اأك��ب��ر 

اليومية  الطفل  حياة  في  وا�سحًا  تدهورًا 

فتكون العوار�س متنوعة. اأما مظاهر عدم 

النشاط الزائد هو الذي يكون 
أكرب من املتوقع لعمر الطفل 

ويسبب تدهوراً واضحًا يف 
حياته اليومية
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التركيز لدى الأطفال كثيري الحركة فهي 

كالآتي:

حتى  م��ع��ّي��ن  ن�����س��اط  اإك��م��ال  �سعوبة   -  1

النهاية.

لوقت  وال��ت��ح��ّم��ل  ال��م��ث��اب��رة  ���س��ع��وب��ة   -  2

م�ستمر.

3 - الت�سّتت اأو ال�سرود.

4 - ذاكرة ق�سيرة المدى.

5 - ت�سييع الأغرا�س ون�سيانها.

6 - قّلة التنظيم.

اإلى  الطفل  يميل  الكتابة،  تعّلم  عند   -  7

محو ما كتبه با�ستمرار.

وخ�سو�سًا  الأطفال  معظم  مالحظة: 

النتباه  قليلي  يكونون  الخام�سة  �سن  تحت 

وقلقين ولكن هذا ل يعني بال�سرورة اأنهم 

الطاقة  ع��ن  ال��ن��ات��ج  بالت�ستت  م�سابون 

الحركّية المفرطة.

*اختبارات ت�صّخ�ض الحالة
حالة  لت�سخي�س  �سهل  اختبار  يوجد  ل 

الت�سّتت اأو عدم التركيز عند الطفل، ولكن 

لدى  ت�ستت  بوجود  ال�سف  معّلم  �سّك  اإن 

طبيب  على  عر�سه  الأف�سل  فمن  الطفل 

اأخ�سائي نف�سي لالأطفال، يقوم  اأو  اأطفال 

خا�سة،  واختبارات  للطفل  �سامل  بتقييم 

الطفل. عمر  على  الختبار  ن��وع  ويتوقف 

وقد ي�سمل التقييم مناق�سات مع الطفل اأو 

الوالدين اأو معّلم ال�سف اأو فح�س ج�سمي 

ويمكن اأن يطلب الأخ�سائي مراقبة الطفل 

عند تاأدية بع�س الأعمال.

اإّن الهدف من هذه الختبارات هو:

لدى  ك��ان  اإْن  منطقي  ب�سكل  التاأكد   -  1

الطفل قلة في النتباه والتركيز ناتجة 

عن الطاقة الحركية المفرطة.

اأخرى  اأ�سباب  وجود  عدم  من  التاأكد   -  2

تف�سر �سلوك الطفل مثل �سعوبة ال�سمع 

اأو م�ساكل اأخرى.

عند  نف�سية  م�سكلة  اأي  وج��ود  تحديد   -  3

تقليل  اأو  النف�سي  القلق  مثل  الطفل، 

قدر نف�سه اأو �سعوبة التعّلم.

*الأ�صباب
غير  ال�سطراب  هذا  اأ�سباب  زالت  ل 

اإلى  ت�سير  درا�سات  هناك  اأن  اإل  محددة، 

ما يلي:

المدى  الطفل على  النوم عند  قلة  اإّن   -  1

الطويل قد تكون �سببًا في هذه الحالة.

2 - ترّدي الحالة النف�سّية والنفعالية لالأم 

اأثناء فترة الحمل بالطفل.

3 - طبيعة التن�سئة الأ�سرية التي تّتبع نظام 

يؤثر هذا االضطراب 
على مدى تفاعل الطفل 
االجتماعي مع اآلخرين

تربية
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الت�سامح الزائد اأو الحماية المفرطة.

اأو  ال��ع��ائ��ل��ة،  ف��ي  ج��دي��د  ط��ف��ل  ولدة   -  4

النتقال من المنزل اإلى اآخر.

5 - ع��وام��ل وراث��ي��ة وا���س��ط��راب في 

الكروموزومات.

قد  ال����ذي  ال��ط��ف��ل  غ����ذاء   -  6

كان  اإذا  �سلوكه  ف��ي  ي��وؤث��ر 

حافظة  م��واد  على  يحتوي 

ذلك  اإلى  اأ�سف  وملونات، 

الم�سروبات الغازية.

*اآثاره
ي��وؤث��ر ه���ذا ال���س��ط��راب 

ع��ل��ى م����دى ت��ف��اع��ل ال��ط��ف��ل 

الج��ت��م��اع��ي م���ع الآخ���ري���ن، 

ينعته  وق��د  اأق��ران��ه  منه  فينفر 

م�ستوى  اأن  مع  بالغبي  المعلم 

منه،  اأع��ل��ى  اأو  طبيعي  ذك��ائ��ه 

األفاظًا  الأ�سرة  عليه  تطلق  وكذلك 

كالطفل ال�سقي وغيرها.

ت�صتت  لتفادي  والحلول  *الطرق 
النتباه عند الأطفال

هل �ساألت نف�سك: لماذا ي�ستجيب هذا 

البن لكل ما يحدث حوله، فيترك درا�سته 

عودته  اأث��ن��اء  وف��ي  لعبه؟  ب��اإح��دى  ليلعب 

ل  لماذا  ال�سغير؟  اأخ��اه  يداعب  للدرا�سة 

تبدو  واجباته؟  لإن��ه��اء  كافية  فترة  يبقى 

م�سكلة فترة النتباه الق�سير، �سعبة الحل. 

ولكن هناك اأ�سياء كثيرة يمكنك القيام بها 

لم�ساعدة طفلك وتح�سين تركيزه نوجزها 

في التالي:

1 - الت�صاور والتباحث مع المدر�ض:

مع  ت��ح��دث  الم�سكلة  ه��ذه  ك��ان��ت  اإذا 

الطفل فقط في المدر�سة فقد يكون هناك 

�سرحه  اأ���س��ل��وب  ف��ي  ال��م��در���س  م��ع  م�سكلة 

للدر�س، وفي هذه الحالة ل بّد من مقابلة 

وال��ح��ل��ول  الم�سكلة  ومناق�سة  ال��م��در���س 

الممكنة.

داخ��ل  ال�����ص��غ��وط��ات  م��راق��ب��ة   -  2

المنزل:

مع  ت��ح��دث  الم�سكلة  ه��ذه  ك��ان��ت  اإذا 

الطفل في المنزل فقد يكون ذلك رد فعل 

�سلوك  وه��و  المنزل،  ف��ي  معّينة  ل�سغوط 

موؤقت، ويقترح الأخ�سائيون على الأهل في 
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هذه الحالة زيادة الوقت الذي يق�سونه مع 

الطفل حتى تزيد فر�سته في التعبير عن 

م�ساعره.

3 - فح�ض حا�صة ال�صمع:
و�سهل  النتباه  قليل  الطفل  ك��ان  اإذا 

الت�ستت ولكن غير مندفع اأو كثير الحركة، 

في�ستح�سن فح�س حا�سة ال�سمع لديه.

4 - زيادة الت�صلية والترفيه:
على  الطفل  اأن�سطة  تحتوي  اأن  يجب 

ال��ح��رك��ة، والإب�����داع، وال��ت��ن��وع، والأل����وان 

وال���ت���م���ا����س ال��ج�����س��دي 

عند  فمثاًل،  والإث���ارة. 

في  الطفل  م�ساعدة 

ه���ج���اء ال��ك��ل��م��ات 

ي���م���ك���ن ل��ل��ط��ف��ل 

ك��ت��اب��ة ال��ك��ل��م��ات 

على بطاقات اأقالم 

ال���ت���ل���وي���ن وه����ذه 

ال����ب����ط����اق����ات 

ت���������س����ت����خ����دم 

ل������ل������ت������ك������رار 

وال����م����راج����ع����ة 

والتدريب.

5 - تغيير مكان الطفل:
ب�سرعة،  انتباهه  يت�ستت  الذي  الطفل 

ال��واج��ب��ات  ف��ي  اأك��ث��ر  ال��ت��رك��ي��ز  ي�ستطيع 

المكتب  كر�سي  ك��ان  اإذا  اأط��ول  ولفترات 

اأو  بدًل من حجرة مفتوحة  يواجه حائطًا 

�سباك.

6 - تركيز انتباه الطفل:
المقّوى  الورق  كبيرة من  اقطع قطعة 

على �سكل �سورة ما، و�سعها على م�ساحة 

مكتب  اأم���ام  الن��ت��ب��اه  تركيز  منطقة  اأو 

ي�ساعده  مما  التركيز  منه  واطلب  الطفل 

على زيادة التركيز.

7 - الت�صال الب�صري:
قليل  الطفل  م��ع  التوا�سل  لتح�سين 

بالت�سال  القيام  دائ��م��ًا  علينا  الن��ت��ب��اه 

الب�سري معه قبل الحديث والكالم.

8 - البتعاد عن الأ�صئلة المملة:
ل بّد من تعويد الطفل على ا�ستخدام 

ال��ج��م��ل وال��ع��ب��ارات ب���دًل م��ن الأ���س��ئ��ل��ة، 

الق�سيرة  الب�سيطة  فالأوامر 

اأ����س���ه���ل ع��ل��ى ال��ط��ف��ل في 

ال��ت��ن��ف��ي��ذ ف��ن��ق��ول ل���ه م��ث��اًل: 

»اذهب واح�سر كتابك الآن...« 

بدل »اأين كتابك؟«.

9 -حدد كالمك جيدًا:
للطفل،  وا�سحة  تعليمات  اأعِط  دائمًا 

الطفل الذي يتشتت انتباهه 
بسرعة، يستطيع الرتكيز أكرث إذا 

كان كرسي املكتب يواجه حائطًا

تربية
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»اأب��ع��د قدمك  ل���ه:  ت��ق��ول  اأن  م��ن  ف��ب��دًل 

على  قدمك  »�سع  ل��ه:  قل  الكر�سي«،  عن 

عن  قدميه  الطفل  يبعد  قد  واإل  الأر���س« 

الكر�سي وي�سعهما على المكتبة مثاًل.

10 - اإعداد قائمة الواجبات:
ل ب��د م��ن اإع�����داد ق��ائ��م��ة ب��الأع��م��ال 

والواجبات التي يجب على الطفل اأن يقوم 

عمل  كل  اأم��ام  )�سح(  عالمة  وو�سع  بها 

يكمله الطفل، ول بد من اإخبار الطفل عن 

الأعمال التي لم تكتمل من خالل اإطالعه 

على القائمة.

على  الطفل  وتحفيز  تقدير   -  11
المحاولة:

النتباه،  قليل  الطفل  مع  �سبورًا  كن 

و�سعه  في  ما  اأق�سى  ب��ذل  قد  يكون  فقد 

ما  بعمل  ال��ب��دء  ف��ي  �سعوبة  ل��دي��ه  ول��ك��ن 

وال�ستمرار به.

بال�صلوك  المنا�صب  الهتمام   -  12
المنا�صب:

ب�سلوك  يقوم  عندما  الطفل  تجاهل 

غير مرغوب فيه. والمهم هو اإعارة الطفل 

ال�سلوك غير  انتباه عندما يتوقف عن  كل 

المرغوب فيه ويبداأ في ال�سلوك الجيد.

13 - �صع نظامًا محددًا والتزم به:
التزم بالأعمال والمواعيد المو�سوعة، 

م�سكالت  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  ف��الأط��ف��ال 

الأع��م��ال  م��ن  غالبًا  ي�ستفيدون  الن��ت��ب��اه 

المواظب عليها والمنظمة كاأداء الواجبات 

وم�ساهدة التلفاز وتناول الأكل وغيره..

14 - اأعط الطفل فر�صة للتنفي�ض:
عمله  في  م�ستمرًا  الطفل  يبقى  لكي 

فترة اأطول يقترح الخبراء ال�سماح للطفل 

اأن  فمثاًل:  العمل،  اأثناء  الحركة  ببع�س 

يعطى كرة اإ�سفنجية ملونة اأو من المطاط 

يلعب بها اأثناء عمله.

15 - التقليل من ال�صكر:
اأنه يجب على  المخت�سين  يرى بع�س 

يتناولها  التي  ال�سكر  كمية  تقليل  الآب���اء 

الطفل فبعد ت�سخي�س ما يقرب من 1400 

طفل، وجد اأن حوالي ثلث الأطفال يتدهور 

تناولهم  ع��ن��د  وا���س��ح  ب�سكل  �سلوكهم 

الأطعمة مرتفعة ال�سكريات.

�سة في التربية. )*( متخ�سّ

الهوام�ض
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*الب�صل في الطب القديم
الأزمان  قديم  منذ  الب�سل  احتلَّ  لقد 

له  ُعِرَف  لما  الأغذية  بين  مرموقًة  مكانًة 

من قدرات غذائّية ودوائّية مهمة.

 ٥٠٠٠ يقارب  ما  منذ  الب�سل  وُع��ِرَف 

في  عديدة  ر�سومات  له  ُوِج���َدت  اإذ  �سنة 

م�����س��ر ال��ق��دي��م��ة. وق���د ك���ان ال��ف��راع��ن��ة 

�سونه ويّدعوَن لُه مرتبًة عظيمًة. ُيقدِّ

كما ا�ستفاد الإن�سان من الب�سل لعالج 

ُيروى  ومما  والأمرا�س.  العلل  من  الكثير 

في  لتنت�سر  كانت  ما  الحلفاء  جيو�س  اأن 

الحرب العالمية الثانية لول الب�سل!! فقد 

انت�سر الوباء بين الجنود حتى ظنَّ الحلفاء 

لول  ذلك  جّراء  الحرب  �سيخ�سرون  اأنهم 

للقادة  حينها  الأطباء  من  الأم��ر  اأت��ى  اأن 

وكان  للجنود  الب�سل  بتاأمين  الع�سكريين 

في ذلك عالج وبائهم.. وربحوا الحرب!

ال�سنين  ب��م��ئ��ات  ذل���ك  ف��ي  و�سبقهم 

»اإذا   :P محّمد  الأك���رم  الر�سول  ق��ول 

فعليكم  َوباَءها  فِخفُتم  وبيئًا  بلدًة  دخلتم 

.
)1(

لها« بَب�سَ

*الب�صل في الطب الحديث
يقبل  ل  بما  الحديث  الطب  اأثبَت  لقد 

الأط��ب��اء  اإل��ي��ه  ذه���َب  مما  الكثير  ال�سك 

من  الكثير  اأظهر  بعدما  القدامى، خا�سًة 

كبيرة  ومنافع  فوائد  العلمية  الدرا�سات 

للب�سل لم تكن ُتعَرف له من قبل!

ل  ح�سَّ الب�سل  اأنَّ  معرفة  المهم  ومن 

البصل:
الدواء المعجزة
)*(

د. اأماين �صعد يا�صني

الب�صل  على  نطلق  اأن  يمكن  هكذا  المعجزة«...  ال��دواء  »الب�صل 

لنن�صفه حقه، فهو بجمل ق�صيرة:

.Antibiotic اأ - م�صاد طبيعي للميكروبات

ب - م�صاد لالأمرا�ض ال�صرطانية ولأمرا�ض القلب.

ج - م�صاد لاللتهابات وللح�صا�صّية.

وغيرها الكثير... فما هي فوائد الب�صل بالتف�صيل؟!

تغذية
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موافقة المجتمع العلمي الدوائي على �سعيد 

الألمانية  واأهمها موافقة المجموعة  العالم 

وهي   ،)commission E( الطبيعي  للدواء 

اأهّم مرجع معتمد للدواء النباتي في اأوروبا.

كما اأّن الب�سل هو من اأغنى الم�سادر 

الفيتامينات  م���ن  ب��م��ح��ت��واه  ال��غ��ذائ��ي��ة 

الج�سم  ل�سالمة  ال�����س��روري��ة  وال��م��ع��ادن 

والأغذية  الخ�سار  اأغنى  من  وهو  عمومًا. 

عمومًا، حيث يحتوي على ن�سبة كبيرة من 

والكروميوم   )manganese( المنغنيز 

وك��ذل��ك  وال��ب��وت��ا���س��ي��وم   )chromium(

والمغنيزيوم  والف�سفور  الكال�سيوم  من 

والحديد والزنك .

كما يحتوي الب�سل على ن�سبة عالية من 

الفيتامينات، وفي طليعتها الفيتامين C، اإذ 

يحتوي على ما يقارب 20 بالمائة من حاجة 

الج�سم اليومية منه في الح�سة الواحدة اأي 

ب�سلة واحدة متو�سطة الحجم. كما يحتوي 

 B على ن�سبة مهمة من مجموعة فيتامينات

والفوليك   B-complex vitamins المرّكبة 

.Folic acid اأ�سيد

*الغذاء ال�صافي
وي�سعه  حّقًا  الب�سل  ز  ُيميِّ ما  اأّن  اإّل 

محتواه  هو  ال�سافية  الأغذية  م�ساّف  في 

ة تدعى العنا�سر  من مواد كيميائية خا�سّ

)الفيتوكميكال  الكيميائية  ال��ن��ب��ات��ي��ة 

ثُبَت  العنا�سر  هذه   .)Phytochemical-
من  وال�سفاء  الوقاية  على  القدرة  لها  اأنَّ 

عدٍد غير قليل من الأمرا�س بع�سها مزمن 

كالإ�سابة  الموت  اإل��ى  ي��وؤدي  قد  وبع�سها 

بالجلطات القلبية والدماغية!

العنا�سر  ب��ه��ذه  ج���دًا  غ��ن��يٌّ  والب�سل 

الفيتوكيميكال  اأي  الدوائية  الكيميائية 

التي  نف�سها  وه��ي  ب��وف��رة  فيه  ال��م��وج��ودة 

تتحّول في اأثناء عملية تقطيع الب�سل على 

اأنواعه اإلى زيوت طّيارة ُتزعج الحا�سرين 

ز الدمع لالنهمار بقوة! في المكان وتحفِّ

ي�سبِّب  ف��م��ا   ، ح��ك��م��ة  ذل���ك  ف��ي  وهلل 

ال�سيق هو نف�سُه ما ُيفيد، فهذه المرّكبات 

العالجّية  فوائده  الب�سل  ُتك�ِسب  التي  هي 

مادة الفيتوكيميكال )التي 
ز  تتحول إىل زيوت طيارة حتفِّ

الدمع لالنهمار بقوة( هي التي 
تكسب البصل فوائده العالجية
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ال��ك��ب��ي��رة ب�����س��ب��ب ق���درات���ه���ا ال��م�����س��ادة 

ولاللتهابات  والفيرو�سات  للميكروبات 

فّعالة  اأّنها  الدرا�سات  اأثبتت  فقد  عمومًا. 

من  معينة  اأن��واع  محاربة  في  خا�س  ب�سكٍل 

الميكروبات، نذكر منها: ال�سالمونيال تيفي 

الجرثومة  وكذلك   ،)salmonella typhi(
ال�سهيرة الم�سوؤولة عن الإ�سابة بالإ�سهالت 

لدى  رة  المتكرِّ البولّية  الم�سالك  والتهابات 

الأطفال ب�سكٍل خا�س والُم�سّماة اإي�سير�سيا 

.)Escherchia coli( كولي

*الب�صل ثروة
الم�سادة  العنا�سر  هذه  الى  م�سافًا 

ثروة  على  الب�سل  يحتوي  للميكروبات، 

النافعة  ال��دوائ��ي��ة  المركّبات  م��ن  كبيرة 

التي تمتاز بقدراتها الكبيرة على محاربة 

الأورام ال�سرطانية على اأنواعها واأمرا�س 

ال�سيخوخة  واأم��را���س  وال�سرايين  القلب 

كافًة.

جريت حديثًا في نيذرلند 
ُ
وفي درا�سة اأ

الذكور  الأ�سخا�س  اأنَّ  َثُبَت   Netherland
من  كوب  ربع  مقدار  يوميًا  تناولوا  الذين 

اأك��واب  واأرب��ع��ة  واح��دة  تفاحة  مع  الب�سل 

من ال�ساي، انخف�ست لديهم ن�سبة الوفاة 

القلبية  بال�سكتات  الإ�سابة  عن  الناتجة 

تقريبًا  الن�سف  ح��دود  حتى  والدماغية 

اإل  يتناولون  ل  الذين  بالأ�سخا�س  مقارنًة 

كميَّات قليلة من هذه الأغذية النافعة!

يتميَّز  الب�سل  اأنَّ  اإل��ى  م�سافًا  ه��ذا 

الأع��را���س  ت�سكين  على  الكبيرة  بقدرته 

 ،)Asthma( الربو  مر�س  مع  المترافقة 

الأ���س��ت��اذ  ب��ل��وك  ال��دك��ت��ور  ق���ول  فبح�سب 

جامعة  في  الكيمياء  م��ادة  في  المحا�سر 

نيويورك: »اإنَّ الب�سل يحتوي على ُمرّكبات 

ال�سولفور التي تمنع ردود الفعل الح�ّسا�سة 

ع���ادًة في  ال��م��وج��ودة  والل��ت��ه��اب��ي��ة كتلك 

الربو« .

من هنا، فاإنَّ اإ�سافة الب�سل اإلى الغذاء 

اليومي لمر�سى الربو، ولكلِّ من يعاني من 

�س في المجاري التنف�سية، له كبير  التح�سُّ

نوبات  و���س��ّدة  ح��ّدة  تخفيف  في  الأث��ر 

عال. �سيق النَف�س وال�سُّ

*لفائدٍة اأكبر
ع في الألوان ١- نوِّ

الكب���رى  الفائ���دة  لتح�سي���ل 

وللح�س���ول عل���ى اأكب���ر كمي���ة من 

ح  العنا�س���ر الكيميائية النافع���ة ُين�سَ

بال�ستف���ادة من كل اأنواع الب�سل، الأبي�س 

وه���ذه  والأخ�س���ر.  والأ�سف���ر  والأحم���ر 

البصل يتميَّز بقدرته الكبرية 
على تسكني األعراض 

املرتافقة مع مرض الربو

تغذية
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ن���ة من  الأخي���رة، اأي الأن���واع الملوَّ

الب�سل، اأغنى من الب�سل الأبي�س 

 )Quercetin( بالكير�سيتي���ن 

ال�سهي���ر والمع���روف بقدرته على 

حماية القلب وال�سرايين.

الأخ�سر  الب�سل  يحتوي  كما 

م���ن حم�س  اأك���ب���ر  م���ق���ادي���ر  ع��ل��ى 

 C والفيتامين   )Folic acid( الفوليك 

مقارنًة بالأنواع الباقية من الب�سل.

الب�سل  ف��ي  التنويع  ف���اإّن  ه��ن��ا،  م��ن 

الغذائّية  العنا�سر  من  اأكبر  طيفًا  يعطينا 

محاربة  في  النافعة  النباتّية  والكيميائّية 

الأمرا�س كافًة.

٢- ُكل الب�صل نيئًا اأو مطهوًا

اإْن ك��ن��َت م��ن الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ل 

تخ�سى  اأو  النيء  الب�سل  تناول  يتحّملون 

تناوله لما يت�سبَّب به من رائحة كريهة في 

تناول  من  ال�ستفادة  دائمًا  يمكنك  الفم، 

من  اأّنه  موؤّكد  هو  وما  طهوه.  بعد  الب�سل 

بحّجة  الب�سل  تناول  عن  المتناع  الخطاأ 

رائحة الفم الكريهة التي يت�سّبب بها.

٣ - ل للرائحة المزعجة

الب�سل  اأك��ل  يتجّنب  النا�س  من  كثيٌر 

به من رائحة كريهة في الفم  وذلك ِلما ي�سبِّ

قد توؤدي اإلى نفور المحيطين به والبتعاد 

 كبير جدًا، فللب�سِل فوائُد 
ٌ
عنه. وهذا خطاأ

عظيمة ول ينبغي ال�ستهانة به. اأما رائحة 

وريقاٍت  ب�سع  غ  م�سْ فيكفي  الكريهة  الفم 

الب�سل  تناول  بعد  الطازج  البقدون�س  من 

طبيبة اأمرا�س جلدية وتجميل، موؤلفة كتاب: قوة ال�سفاء في الخ�سار.
 
)*(

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج63، �س252.( 1)

الهوام�ض

منع  على  ي�ساعد  وح��ده  وه��ذا  ؛  مبا�سرًة 

تتحّلل  اأن  قبل  ال�سولفور  مرّكبات  تاأثير 

في  رة  ومنفِّ كريهة  رائ��ح��ة  اإل��ى  وتتحّول 

الفم!

ومراكز  ال�سيدليات  ف��ي  يوجد  كما 

رة  معطِّ فّعالة  دوائّية  اأقرا�س  الأدوي��ة  بيع 

بذور  زيت  من  الأ�سا�س  في  م�سّنعة  للفم 

من  غيره  اأو  النعناع  م��ن  اأو  البقدون�س 

نن�سى  ول  الفّعالة.  ال��دوائ��ي��ة  المّركبات 

العلكة  م�سغ  وهي  الأ�سهل  الطريقة  اأب��دًا 

للتخلُّ�س من رائحة الفم الكريهة.

ب�سلة  تناول  يكفي  الأم���ر،  وخال�سة 

واحدة متو�سطة الحجم يوميًا لمدِّ الج�سم 

ووقائية  دوائية  عنا�سر  من  يحتاجه  بما 

ة الج�سم و�سالمته. �سرورية ل�سحَّ
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*من اأجمل الحديث
قال ر�سول اهلل P: »واأّما ابنتي فاطمة فاإنها �سّيدة ن�ساء العالمين من الأولين 

والآخرين، وهي ب�سعة مني، وهي نور عينّي، وهي ثمرة فوؤادي، وهي روحي التي بين 

ها جّل جالله،  الإن�سّية، متى قامت في محرابها بين يدي ربِّ جنبّي، وهي الحوراء 

زهر نورها لمالئكة ال�سماء، كما يزهر نوُر الكواكب لأهل الأر�س، ويقول اهلل عّز 

َمتي فاطمة �سّيدة اإمائي، قائمة بين يدّي، 
َ
وجّل لمالئكته: يا مالئكتي، انظروا اإلى اأ

ترتعد فرائ�سها من خيفتي، وقد اأقبلت بقلبها على عبادتي. اأ�سهُدكم اأني قد اآمنُت 

.
)1(

�سيعتها من النار«

اإبراهيم من�صور

*من اأجمل �صعر الفرو�صيَّة
جاء في �سرح الأخبار اأّن الإمام علّي بن اأبي طالب Q، بعد اأن قتل عمرو بن 

وّد العامري، في موقعة الخندق، اأو الأحزاب، قال:

راأي���ِه �سفاهِة  م��ن  ال��ح��ج��ارَة  ��َر  ب�����س��واِبَن�����سَ ���ٍد  م���ح���مَّ ربَّ  ون�������س���رُت 

ًل  ورواب����يف�������س���َدْدُت ح��ت��ى ت��رك��ُت��ه م��ت��ج��دِّ
)2(

ك���ال���ِج���ذِع ب��ي��َن دك��������ادٍك

���ن���ي ن����ي اأث����واب����يوع���ف���ف���ُت ع���ن اأث����واب����ه ول����و اأنَّ َع ب����زَّ ك���ن���ُت ال���م�������س���رَّ

دي���ن���ِه خ��������اذَل  اهلل  ت���ح�������س���َب���نَّ  ����ِه، ي����ا م��ع�����س��َر الأح���������زاِب!ل  ون����ب����يِّ

كشكول

 األدب

أدب ولغة
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ّي اأ�صُله ف�صيح *عامِّ
واأعاد  �سوفها  نف�س  اإذا  الَفْر�َسَة«،  ُد  الُمَنجِّ َد  »َنجَّ ة:  يَّ بالعامِّ نقول 

اُد  النجَّ هو  د  فالمنجِّ ف�سيح،  التعبير  هذا  واأ�سل  وتخييطها،  َب�ْسَطها 

والُفُر�س.  والو�سائل  الُب�ُسط  من  البيت  في  ما  ُد  ُين�سِّ اأي:  ُد  ينجِّ الذي 

ذي  ال�ساعر  قول  ومنه  والتو�سية،  التزيين  هو  التنجيد  معنى  واأ�سل 

المزيَّن  هو  د  المنجَّ والبيت  وتنجيُد«.  تجليٌل  َعْبَقَر  َو�ْسِي  »ِمْن  ة:  مَّ الرُّ

ُتور التي ُتعلَُّق على الحيطان للزخرفة. والِمْنَجَدة  بالثياب والُفُر�س وال�سُّ

.
)3(

هي الع�سا التي ُيْنَف�ُس بها ال�سوف

*من المتقارب لفظًا ومعنًى
اُل اإبَله َحْوذًا، اأي: �ساقها �َسْوقًا �سديدًا، ومثُله:  »حاَذ« و»حاَز«: نقول: حاَذ الجمَّ

، اأي: �سائق الإبل، هو الحوزّي. ونقول: حاَز الطالب  حاَزها يحوزها َحْوزًا. والحوذيُّ

�سهادًة، اإذا ح�سَل عليها اأو حاَذ عليها. ومن قولهم: حاَذ الإبَل، اإذا حازها وجّمعها 

لي�سوقها.

*من اأجمل الردود
ة النا�س على الأديب �سعيد تقي الدين، في منزله في  دخل رجٌل من عامَّ

م له طبَق عنٍب، فاأكَل الرجُل ب�سغٍف وبال َهوادة،  َب به الكاتب وقدَّ بعقلين، فرحَّ

فقال له الُم�سيف:

- يبدو اأنك تحبُّ اأكَل العنب.

ْيف: فاأجابه الرجُل ال�سَّ

- اأنا، بين الحّبة والحّبة، اأ�ستاق لأكِل العنب!

*مفردات ثرّية بالمعاني
ب.  معرَّ فار�سي  اأ�سل  ذات  وهي  »فر�سخ«  كلمة  بمعانيها  الغنّية  المفردات  من 

ثالثة  الليل  فرا�سخ  اإذ  الوقت،  اأو  ال�ساعُة  والفر�سُخ  ال�سكون،  هو  اأ�ساًل  فالفر�سخ، 

هو  ينقطع  ل  كثير  دائم  �سيء  وكّل  والفَرج،  الراحُة  والفر�سُخ  �سّتة.  وقيل:  اأميال، 

والفر�سخ  طوياًل.  وقتًا  اأي:  النهار،  اأو  الليل  من  فر�سخًا  انتظرُتك  يقال:  فر�سخ، 

ى، اأي: انك�َسرْت وبُعدْت. ال�سكون وانك�ساُر البرد، من قولهم: فر�َسَخْت عنه الحمَّ
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*من جذور الكالم
وتعني  ْقِنيَّة،  التِّ اأن  كثيرون  يعتبر  ْقِنيَّة«:  »التِّ

الأجنبية  للكلمة  تعريب  هي  والإح��ك��ام،  الَحَذاقة 

ة«  راح؛ لأّن كلمة »ِتْقنيَّ »Technique«، وهذا خطاأ �سُ

�سناعّي  م�سدر  وهي  العرب،  جاهلية  ِق��َدَم  قديمة 

بني عاد  َرُجٍل من  ِتْقن،  ابِن  اإلى  ن�سبًة  »ِتْقن«،  من 

ُيدعى كْعب بن ِتْقن، وكان جّيد الرمي بال�سهام، ولم 

الت�سديد  في  المثل  به  ِرَب  �سُ لذا  �سهم،  له  ي�سقط 

لكلِّ  قيل  ثمَّ  ِتْقن«.  ابن  ْرَم��ى من 
َ
»اأ فقيل:  ْمي،  والرَّ

تقَن فالٌن 
َ
حاذق ماِهٍر بالأ�سياء »ِتْقن«، ومنه ُيقال: اأ

ْنَع  عمَله، اإذا اأحكمه، وجاء في التنزيل العزيز: {�سُ

اِل الَِّذي اأَْتَقَن ُكلَّ �َسْيٍء}، ورجل ِتْقن هو الحا�سر 

.
)4(

المنطق والجواب

*من نوادر العرب
�ْسود لبنه: »يا بنّي، اإّن ابن عمك يريد اأن يتزّوج، ويجب اأن تكون اأنت 

َ
قال اأبو الأ

الخاطب فتحفظ خطبًة«.

ما  اأبوه:  قال  الثالث  فلّما كان في  يدر�س خطبة،  وليلتين  يومين  الغالم  فبقي 

فعلت؟ قال: قد حفظُتها، ا�سمع:

»الحمد هلل نحمده ون�ستعينه ونتوّكل عليه، ون�سهد اأن ل اإله اإل اهلل واأّن محمدًا 

ر�سول اهلل، حيَّ على ال�سالة، حيَّ على الفالح...«.

فقال له اأبوه: »اأم�ِسُك، ل ُتِقِم ال�سالة، فاأنا ل�سُت على و�سوء«.

*من الأ�صداد
دوا، اإذا ا�ستيقظوا لل�سالة، وفي التنزيل العزيز:  - َهَجَد القوُم هجودًا، وتهجَّ

ُد يكون  اأو المتهجِّ 79(. والَهُجوُد  َناِفلًَة لََّك} )الإ�سراء:  ِبِه  ْد  َفَتَهجَّ اللَّْيِل  {َوِمَن 

َد، اأي: �َسِهَر، فهذا  د، اأي: نام لياًل، وَهَجَد وتهجَّ لِّيًا، وُيقال: َهَجَد فالن وتهجَّ ُم�سَ

من الأ�سداد.

*من الثنائّيات
والع�سّي هما  الغداة  َيا بذلك لبردهما. وكذلك  �ُسمِّ لُّ والفيء،  الظِّ »الأبردان«: 

الأبردان، لنك�سار وَهج الحّر فيهما.

»الخافقان«: ال�سرق والغرب، لأن الّليل والنهار يخفقان فيهما.

أدب ولغة
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 بحار الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 28، �س 38.( 1)

دة: كتاب العين للفراهيدي، مادة دك.( 2) كادك: الرمال المتلبِّ  الدَّ

 ابن منظور، ل�سان العرب، ماّدة مجد.( 3)

 م.ن، ماّدة تقن.( 4)

 م. ن، مادة رّدد.( 5)

الهوام�ض

*من غريب اللغة
ر اأو المحتار، فهذه لغة معروفة  د«: اإذا كانت هذه المفردة بمعنى المتحيِّ »المتردِّ

د« بمعنى الرجل الق�سير الذي  �سائعة، ل غرابَة فيها، اأما اإذا كانت لفظة »المتردِّ

بع�س  على  َخْلقه  بع�س  د  تردَّ د«:  »المتردِّ واأ�سل  الغرابة.  فهنا  اأع�ساوؤه،  اجتمَعْت 

P: لي�س بالطويل البائن، ول الق�سير  وتداخلت اأجزاوؤه. وفي �سفة ر�سول اهلل 

.
)5(

ر د، اأي المتناهي في الِق�سَ المتردِّ

*من بالغة ن�صاء العرب
اأ�سحابه،  بين  وهو   ،P النبّي  اإلى  ة  الأن�ساريَّ اأ�سماء  جاءت 

ي، اإّني وافدُة الن�ساء اإليك. واعَلْم - َنْف�سي لَك  مِّ
ُ
فقالت: باأمي اأنَت واأ

الفداء - اأنَّه ما امراأٌة كائنٌة في �سرٍق ول غرب، �سِمَعْت بمخرجي هذا 

اإلى الرجال والن�ساء،  اإنَّ اهلل بعَثَك بالحقِّ  ِمْثِل راأيي.  اإل وهي على 

ا - مع�َسَر الن�ساء - مح�سوراٌت  ا بَك وباإلهَك الذي اأر�َسَلك. واإنَّ فاآمنَّ

اأولدكم.  وحامالُت  �سهواتكم،  ى  وَمْق�سَ بيوتكم،  قواعُد  مق�سوراٌت 

والَجماعات،  بالُجمعة  علينا  ْلُتم  ُف�سِّ  - الرجال  معا�ِسَر   - واإّنكم 

من  واأف�سُل  الحّج.  بعد  والحّج  الجنائز،  و�سهود  المر�سى  وعيادة 

اأو  حاجًا  خرج  اإذا  منكم،  الرجَل  واإنَّ  اهلل.  �سبيل  في  الجهاُد  ذلك 

ينا  ُمعتمرًا اأو ُمرابطًا، حفظنا لكم اأموالكم، وغَزْلنا لكم اأثوابكم، وربَّ

لكم اأولَدكم.. فما ُن�سارُكُكم في الأجر، يا ر�سوَل اهلل؟!

فالتفَت النبي P اإلى اأ�سحابه بوجهه ُكلِّه، ثمَّ قال: هل �سمعتم 

مقالَة امراأٍة، َقطُّ، اأح�سَن - في ُم�ساءلتها في اأمر دينها - من هذه؟ 

ا اأّن  فقالوا متعّجبين من ف�ساحة تلك المراأة: يا ر�سوَل اهلل، ما َظَننَّ

لها:  قال  ثّم  اإليها   P النبي  فالتفت  مثِل هذا.  اإلى  تهتدي  ام��راأًة 

ُح�ْسَن  اأنَّ  الن�ساء،  ِمن  َخْلَفِك  َمْن  ْعِلمي 
َ
واأ المراأة،  اأيتها  ان�سرفي، 

َيعِدُل  موافقَته،  باَعها  واتِّ مر�ساَته،  وطلَبها  لزوجها،  اإحداكنَّ  ِل  َتَبعُّ

ُر ا�ستب�سارًا. ذلك ُكلَّه فاأدبرِت المراأُة وهي ُتهلُِّل وتكبِّ
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دميا جمعة فواز

مشكلتي:

مترّدٌد في كل شيء
م�سكلتي  �سنة،   17 وعمري  ف��ادي  ا�سمي  عليكم،  ال�سالم 

الترّدد  اأّن  تعتقدون  لعّلكم  متردد..  اإن�سان  اأنني  في  تتلّخ�س 

لي�س م�سكلة خطيرة ولكن �سدقًا اأنني اأعاني من هذه الآفة منذ 

�سغري ول اأعرف كيف اأتخّل�س منها!

اأرت��دي، كيف  ماذا  اأذهب،  اأين  اأتردد  الخروج..  قررت  اإذا 

حين  الكبرى  والطامة  بال�سيارة!  اأم  الأق��دام  على  �سيرًا  اأخرج: 

واأثير  ماء«  »�سبر  في  اأغرق  فاإنني  فوريًا  قرارًا  اأتخذ  اأن  اأحتاج 

غ�سب من حولي! اأ�ستري هذا القمي�س اأم ذاك؟ اآكل هذا الطبق 

ورفاقي  راأي��ي  ي�ساألوني  اأن  يتجنبون  اأهلي  الآخ��ر؟  اأم 

اأو  نتنزه  حين  عني  القرارات  يتخذوا  اأن  اعتادوا 

نخرج معًا.

ولكن حين بداأت مرحلة التفكير في اختيار 

ال�سديد  بالغ�سب  الجامعي �سعرت  الخت�سا�س 

لأّنني ل�ست كباقي رفاقي: جميعهم يعرفون ماذا 

يريدون وي�سيرون بخطى واثقة نحو الم�ستقبل اأما 

اأتخ�س�س في  اأن  اأردت  البارحة  فاأندب حظي!  اأنا 

واأعرف  بالهند�سة  فاأفكر  اليوم  اأما  الأعمال،  اإدارة 

اأنني غدًا �ساأميل اإلى العلوم! �ساعدوني حتى اأتمكن 

لمّرة واحدة في حياتي وفي  القرار  اأتخذ  اأن  من 

م�ساألة دقيقة يتوقف عليها اأمر م�ستقبلي.

شباب
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تذّكر اأن ما يمّيز الإن�سان ال�سجاع عن الجبان هو اإقدام الأول على الحياة بجراأة 	•

وبذلك  للمخاوف،  وا�ست�سالمه  بالعواقب  التفكير  في  الثاني  وانغما�س  واندفاع 

عليك اأن تكون واثقًا بمعنى اأن تقدم فورًا بعد التفكير والتحليل ول تعطي لنف�سك 	•يفّوت على نف�سه فر�سًا رائعة ويراوح مكانه فال يتاأّلق ول يتميز.

تقّبل نتيجة اأعمالك ول تخ�َس الخطاأ، وتذّكر اأن الحياة مدر�سة، واليوم الذي ل 	•ُكن حا�سمًا في الم�سائل التافهة كالخروج من المنزل، وزِن الأمور بح�سب اأهميتها.	•مجاًل بكثرة ال�ستنتاجات.

وتثق 	•تتعلم فيه اأمرًا يكون دون قيمة. الح�ّسا�سة  الأمور  ت�ستخيره في  اأن  باأ�س  ول  وتوّكل عليه  باهلل  الظّن  اأح�سِن 

انفرد 	•بحكمه. ثم  اآراءه��م،  ودّون  الم�سيرّية،  الأم��ور  في  الخت�سا�س  اأ�سحاب  ا�ست�سر 

بالدعم 	•بنف�سك وخذ ورقة وقلمًا واكتب اإيجابّيات اأّي قرار و�سلبّياته واح�سم اأمرك نهائيًا. ي�ساعدوك  اأن  منهم  واطلب  عنك،  القرارات  باتخاذ  للرفاق  ت�سمح  ل 

كّل �سباح، اأدِّ فري�سة ال�سبح وادُع اهلل اأن يوفقك لما فيه خير لك وابداأ نهارك 	•والت�سجيع حين تّتخذ اأّي قرار.

بال�سدقة واأقدم.. فالحياة مغامرة كبيرة تحتاج اأن نعي�سها بثقة واإقدام!

خطوات
نحو الحل

اإيجابي  اأّولهما  وجهان  للترّدد  ف��ادي،  العزيز  الأخ 

واإذا زاد عن حّده تحّول اإلى �صلبي. فالترّدد يدل على اأنك 

اإلى الكمال في الت�صرفات  اإن�صان كثير التفكير والتحليل وتميل 

وتخ�صى الوقوع في الخطاأ اأو الندم. اأما حين تغرق في ترّددك فاإّنك 

نف�صك  من  تجعل  وبالتالي  القرار  واتخاذ  الإقدام  عن  عاجزًا  ت�صير 

األعوبة للم�صاعر المتناق�صة والأفكار المت�صاربة وهنا تكمن م�صكلتك. 

عليك باتباع الخطوات التالية للتدرب على اتخاذ القرار:
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نظاراتها  خلف  من  ُتها  جدَّ اإليها  تطلعت 

ال�سميكة وهم�ست: »وهل تحبينه؟«.

ل  »بالطبع!  عفوية:  بكل  الفتاة  اأج��اب��ت 

اأحب اأحدًا مثله«.

الجدة: »وم�ستعدة اأن تفديه بحياتك؟«.

الفتاة: »طبعًا يا جدتي.. لقد ن�ساأت على 

حّبه وانتظار قدومه«.

واأم�سكت  جل�ستها  م��ن  ال��ج��دة  ح�ّسنت 

كبكول  لتكمل  الحياكة  ق�سبتي  اأناملها  بين 

�ساألت  ثم  قلياًل،  و�سرحت  الأخ�سر  ال�سوف 

الحفيدة: »لماذا تحبينه؟«.

ليلة  كل  اأب��ث  له  معي،  دوم��ًا  »ه��و  الفتاة: 

كنفه  ف��ي  جميلة  بحياة  واأح��ل��م  خ��واط��ري، 

واأدرك اأن الحياة دونه �سعبة ومظلمة..«.

�ساألت  هل  حقًا؟  تعرفينه  »وه��ل  الجدة: 

عنه؟ هل بحثت عن تفا�سيل حياته؟«.

ولكني  الكثير..  عنه  اأع��رف  »ل  الفتاة: 

اأكيدة اأنه يعرف كل �سيء عني«.

ال��ج��دة: »ح�����س��ن��ًا، ول��ك��ن.. ك��ي��ف ت��راك 

تظهرين له هذا الع�سق الكبير؟ كيف تبادلينه 

�سوقك  ع��ن  ل��ه  تعّبرين  كيف  الكثير؟  خيره 

وحاجتك له؟«.

تحملق  بقيت  بينما  الفتاة  �سمت  وط��ال 

راأ�سها  ه��زت  الحياكة،  في  الغارقة  بجدتها 

مترددة واأجابت هام�سة: »ل اأعرف..«.

الجدة: »كل هذا الوله يا بنيتي ول تعرفين 

كيف تترجمينه باأفعال واأعمال و�سلوكيات؟«.

»مهاًل،  واأج��اب��ت:  بحذر  الفتاة  قاطعتها 

ع��رف��ت ك��ي��ف. اأن���ا األ��ت��زم بما ي��ح��ب، اأرت���دي 

اأ�سدق في الحديث كما  الحجاب كما يتمنى، 

يتوّقعه مني..  ما  كل  اأطبق  لأن  اأ�سعى  يطلب، 

ولكن يا جدتي.. هل هذا كاٍف؟«.

يتوق  »الحبيب  واأجابتها:  الجدة  ابت�سمِت 

اإلى حبيبه، يذكره وي�سّلم عليه �سباحًا وم�ساًء، 

ل�ساحب  ندعو  لأن  بحاجة  فنحن  ل��ه.  يدعو 

الع�سر والزمان | واإلى اأن نتعّرف اإليه اأكثر 

وتفا�سيل  لفتاتنا  كل  في  له،  للتمهيد  فاأكثر، 

قلبك  اأن  عزيزتي  ب��ك  ف��خ��ورة  اأن��ا  حياتنا.. 

ل  ه��ذا  �سدقي  ولكن  له  حبًا  ينب�س  الأبي�س 

يكفي.. ينبغي اأن نتعلم جميعنا كيف نوّفي ابن 

بنت ر�سول اهلل حّقه ون�سعى لر�ساه«.

المدفاأة  اإلى  والتفتت  راأ�سها  الفتاة  هزِت 

اأن  قربها لتزيدها حطبًا وا�ستعاًل وقد قررت 

تجعل من ذاك الحب الفطري لالإمام المهدي 

| نورًا ي�سع في حياتها ويمالأ وجودها دفئًا.

أحبُّه، ولكن..
شباب
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1 - انظر باأ�سلوب كّلي ولي�س جزئي اإلى النعم الوافرة التي خ�سك اهلل بها 
ل  عليه  وبناء   )34 )اإبراهيم:  وَها}  ُتْح�سُ اِل ال  ِنْعَمَة  وا  َتُعدُّ {َواإِْن 

تكن منكرًا لجميل ما اأنعمه اهلل عليك بالتركيز فقط على ما ُحرمت 

منه.

2 - حّدد اأهدافك ول تكن اأ�سيرًا لمجموعة كبيرة من الأحالم اإنما رّكز على 
اأبرز الأهداف ال�ستراتيجية ق�سيرة المدى التي يمكنك خالل الأعوام 

القادمة القليلة اأن تحّققها بدًل من الغرق في مئات الطموحات التي 

يعتبر بع�سها �سعبًا اأو م�ستحيل التحقق في الفترة الحالية.

ترّكز  ول  م�ساكل في حياتهم  يعانون من  الذين  الأ�سخا�س  اإلى  انظر   -  3
فقط على من هم اأف�سل منك في بع�س الجوانب، لأنك حين تلتم�س 

اآلم وم�ساكل الآخرين �سوف تجد حتمًا ر�سًا في القلب و�سكرًا هلل على 

نعمه.

4 - تاأّكد اأن اأولى خطوات النجاح هي تقّبل الذات والنطالق بثبات وقناعة 
مع تمّني الأف�سل وال�سعي اإليه.

5 - تفاءل بالخير فاإنك حتمًا �ستجده وتمنَّ الخير للنا�س ول تكن حقودًا اأو 
ح�سودًا لأنك �ستخ�سر حتمًا.

حّدد مدى اأهمية الأمور التي تفتقدها وحدد خطوات اأ�سا�سية لتحقيقها    - 6
دون اأن ت�سمح لنف�سك بالغرق في ندب �سوء الحظ والكتئاب.

تذّكر اأن كل يوم يمّر عليك هو بمثابة نعمة وفر�سة لتحّقق ذاتك فال 

ت�سّيع الوقت بالتاأفف، وا�سَع للتطور والنجاح.

6 نصائح
للشعور بالرضا

في ظل الظروف الحياتّية المتطّلبة، يعاني بع�س ال�سباب من انعدام 

اأن  اإّل  الظروف.  كاّفة  من  النزعاج  واإظهار  للتاأّفف  ويميلون  القناعة 

ين بعلم النف�س في الجمعية  درا�سة حديثة اأجراها مجموعة من المخت�سّ

والر�سا  بالمتنان  ي�سعرون  الذين  »المراهقين«  اأن  اأثبتت  الأميركية، 

ي�سعرون  الذين  من  بعد  فيما  �سعادة  اأكثر  يكونون  المراهقة  مرحلة  في 

 6 لكم  �سنورد  لذلك  العمرية،  المرحلة  نف�س  في  حياتهم  على  بال�ّسخط 

ن�سائح ت�ساعدكم على ال�سعور بالّر�سا:
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

اأ�����س����ارت ���س��ح��ي��ف��ة »دي���ل���ي ���س��ت��ار« 

في  ال�سيئ  »الطق�س  اأّن  اإل��ى  البريطانية 

الكتئاب  م��ن  بحالة  يت�سّبب  بريطانيا 

عن  الم�سوؤولين  دف��ع  ما  البطاريق،  ل��دى 

حتى البطاريق مكتئبة!

ستتفاجأ بوقتك المهدور على  فايسبوك

عليها  خوفًا  اأدوي��ة  اإعطائها  اإل��ى  تربيتها 

من النتحار، بعد اأن توقفت عن الإبا�سة 

والأكل والتفاعل مع بع�سها البع�س«.

الطيور  ه���ذه  »م��رّب��ي  اأن  واأ���س��اف��ت 

يد�ّسون  اأنهم  كما  الترفيه عنها،  يحاولون 

بغية  لالكتئاب  م�سادة  اأدوية  طعامها  في 

ال�ستاء.  ف�سل  تخّطي  على  م�ساعدتها 

وكّل الجهود ُتبذل لم�ساعدة هذه الطيور، 

التي ُتعرف بمْيلها اإلى النتحار من خالل 

البتعاد عن بع�سها البع�س والمتناع عن 

الأكل حتى الموت«.

في �سباط المن�سرم اأتّم الفاي�سبوك العام العا�سر 

على ن�ساأته، حيث جذب خالل 10 اأعوام اأكثر من مليار 

�سخ�س في العالم، ما جعل »مارك زوكربيرغ« من 

اأثرى اأثرياء العالم.

اأ�سبح  »فاي�سبوك«  ال�  اأن  ذلك،  من  الأهم 

من  الكثير  حياة  ي��ه��ّدد  وب���داأ  كبيرة  م�سكلة 

ل  ب�سكٍل  ل��ل��وق��ت  بت�سييعه  وذل���ك  الب�سر 

معرفة  للم�ستخدمين  يمكن  الآن  ي�سدق. 

عن  الموقع،  ه��ذا  على  ق�سوه  ال��ذي  ال��وق��ت 

تقي�س  مده�سة  حا�سبة  اآل��ة  اأو  ع���ّداد  طريق 

وحتى  ح�سابه  اأن�ساأ  اأن  منذ  الم�ستخدم  وق��ت 

الأيام  عدد  معرفة  له  ُيتيح  وبالتالي  م�ساركة،  اآخر 

وال�ساعات والدقائق التي ق�ساها عليه، عبر هذا الرابط: 

.http://tinyurl.com/ohwn96t

حول العالم
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نظارات لتمييز 
الخاليا السرطانية

خل�ست درا�سة اإيرانّية اإلى اأّن عملّيات 

بل  فقط،  المظهر  تغّير  ل  الأن��ف  تجميل 

اأي�سًا ُتحدث تغييرًا  في ال�سوت.

وذكر موقع »هلث داي نيوز« الأميركي 

للعلوم  »م�سهد«  جامعة  ف��ي  باحثين  اأن 

التغييرات  في  نظروا  اإي���ران  في  الطبية 

بال�سوت لدى الخ�سوع لجراحات تجميل 

الأنف بين 22 امراأة و5 رجال.

في  تغييرًا  والعلماء  المر�سى  ولحظ 

الأن��ف  لجراحات  الخ�سوع  بعد  ال�سوت 

التجميلية، لكن هذا التغيير ب�سكل عام لم 

يت�سّبب بم�سكالت في النطق.

كرمان  الدرا�سة  عن  الم�سوؤول  واأ�سار 

الذين  الأ�سخا�س  »على  اأن��ه  اإل��ى  خازني 

التجميلية  الجراحة  هذه  باإجراء  يفكرون 

التغييرات المحتملة في ال�سوت،  اأن يعوا 

�سوتهم  ي�ستخدمون  ال��ذي��ن  وخ�سو�سًا 

مهنيًا«.

ولفت الباحثون اإلى اأن »هذه التغييرات 

ال�سوتية قد تكون مرتبطة ب�سيق تجويف 

»التغييرات  وقالوا:  الجراحة«.  بعد  الأنف 

في م�ساحة تجويف الأنف قد تزيد مقاومة 

تدّفق الهواء وتت�سّبب بزيادة في امت�سا�س 

ال�سوت«.

جراحات تجميل األنف 
تغّير الصوت أيضاً! 

وا�سنطن  جامعة  من  علماء  تمّكن 

من تطوير نظارات ت�ساعد في عملّيات 

حيث  ال�سرطانّية،  الأورام  ا�ستئ�سال 

الخاليا  تمييز  من  الجراحون  يتمّكن 

ال�سرطانية عندما تظهر باللون الأزرق 

بوا�سطة عد�سات هذه النظارات.

ويتّم تمييز الخاليا ال�سرطانية من 

غير  بمواد  ال��ورم  منطقة  حقن  خالل 

بالخاليا  الت�سبث  خا�سّية  لها  �سارة، 

ال�سرطانّية، وتعطي المناطق الم�سابة 

روؤي��ت��ه م��ن خالل  م��م��ّي��زًا يمكن  ل��ون��ًا 

النظارات ونظام اإ�ساءة خا�س.

اأول جراحة  م��وؤخ��رًا  اأج��ري��ت  وق��د 

ن��اج��ح��ة ب��م�����س��اع��دة ه����ذه ال��ت��ق��ن��ّي��ة 

الجديدة في مركز »�سايتمان« لمعالجة 

الطريقة  ه��ذه  وت�ساعد  ال�����س��رط��ان. 

اأكبر  بدقة  الجراحية  العملية  باإجراء 

ي�سطر  حيث  جانبية،  خ�سائر  ودون 

ا�ستئ�سال خاليا  اإلى  الجراحون عادة 

���س��ل��ي��م��ة م���ن م��ح��ي��ط م��ن��ط��ق��ة ال���ورم 

ل�سمان عدم ترك خاليا م�سابة تعاود 

اأخ��رى  ح��الت  وف��ي  لح��ق��ًا.  النت�سار 

خاليا  ل�ستئ�سال  العملية  اإع��ادة  تتم 

99م�سابة متبّقية بعد العملية الأولى.
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اإلى  حديثة  اأميركّية  درا�سة  اأ���س��ارت 

اإذ  العمر،  ر  تق�سّ الزوجين  »�سجارات  اأّن 

اإّن الأ�سخا�س الذين يعتقدون باأن �سريك 

حياتهم ل ي�ساندهم ودائم ال�سجار معهم، 

هم اأكثر عر�سة لالإ�سابة باأمرا�س القلب 

والموت المبكر«.

واأ�سافت اأن »علماء اأميركيين اكت�سفوا 

اأن هوؤلء الأ�سخا�س، يكون م�ستوى ت�سّلب 

�سرايينهم اأعلى من الآخرين، وهذا ي�سير 

باأمرا�س  لالإ�سابة  عر�سة  اأكثر  اأنهم  اإلى 

الأوعية الدموية«.

شجارات الزوجين 
تقّصر العمر

أّول صــــنــاعـة 

ــة ــري ــش رئــــة ب
مـــخـــتـــبـــريـــاً
اإن�سان  رئتي  �سناعة  في  علماء  نجح 

خطوة  الإن��ج��از  ه��ذا  ويعد  المختبر.  في 

مثيرة في الطب التجديدي. لكن ما يزال 

يحتاج اإلى خطوات اأخرى كبيرة لم�ساعدة 

المر�سى فعليًا.

للطب  م��ك��غ��وان  بمعهد  علماء  وق���ام 

التجديدي بجامعة بيت�سبرغ، وباحثون من 

الذي  الرائع،  العمل  بهذا  تك�سا�س  جامعة 

كان يعتبر خياًل علميًا قبل هذا الكت�ساف. 

واأّكد العلماء اأن هناك احتمالية كبيرة اأن 

لهذه  ويمكن  ال�سناعيتان.  الرئتان  تعمل 

 1600 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  م�ساعدة  الو�سيلة 

�سخ�س ينتظرون زراعة الرئة.

و�سرح الخبراء اأنهم ا�ستطاعوا تكوين 

في  ماتا  طفلين  من  الجديدة  الرئة  تلك 

وجود  مع  لكن  رئاتهما  وتدمرت  حادثة، 

الرئة  اأخ���ذوا  حيث  �سليم،  �سغير  ن�سيج 

تقريبًا  الخاليا  كّل  من  وجّردوها  الأول��ى 

فقط،  البنائي  هيكلها  اإل  ي��ت��رك��وا  ول��م 

واأخذوا الخاليا من الرئة الثانية وزرعوها 

مغذيًا،  �سائاًل  و�سطًا  لها  ووّف��روا  عليها، 

 4 بعد  ل��ل��وج��ود  ال��ج��دي��دة  ال��رئ��ة  لتخرج 

اأ�سابيع تقريبًا.

الجديدة  التقنية  اأن  العلماء  ويعتقد 

ت�سبح  حتى  عامًا   12 حوالي  اإل��ى  تحتاج 

متاحة للتطبيق فعليًا.

حول العالم
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اكت�سفوا  اإنهم  اأوروبيون  باحثون  قال 

ال�سعر  م�سكلة  على  للق�ساء  ح��اًل  اأخ��ي��رًا 

ال�سائب، يجعل الأ�سخا�س الذين يتقدمون 

في ال�سّن ي�ستغنون عن ال�سبغة.

الأ�سخا�س  اأن  اإل��ى  الباحثون  واأ���س��ار 

يعانون  روؤو�سهم  في  ال�سيب  يظهر  الذين 

من اإجهاد تاأك�سدي عبر تجمع »فوق اأك�سيد 

الهيدروجين« )Hydrogen Peroxide( في 

لون  تحول  اإلى  يوؤدي  ما  ال�سعر،  ب�سيالت 

ال�سعر اإلى اأبي�س من الداخل اإلى الخارج.

واأو�سح العلماء من جامعة »برادفورد« 

في  »غريف�سوالد«  وجامعة  بريطانيا  في 

األمانيا اأنهم تمكنوا من التو�سل اإلى عالج 

اإلى الأ�سعة فوق البنف�سجية  جديد ي�ستند 

المعدل  ب�»ب�سودوكاتاليز«  يعرف  )ب( 

معالجة  في  فعاليته  ثبتت  اأن  �سبق  ال��ذي 

اللون  ب���زوال  يتمثل  مر�س  وه��و  البهاق، 

الطبيعي من الب�سرة.

 2411 �سملت  درا�ستهم  اأن  واأ�سافوا 

���س��خ�����س��ًا ي��ع��ان��ي م���ن ال��ب��ه��اق، واأظ��ه��ر 

والرمو�س  الب�سرة  اإلى  اللون  العالج عودة 

ف��ي دوري��ة  الباحثون  ال��ج��ذور، وق��ال  م��ن 

بالن�سبة  ال��ع��الج  ن��ج��اح  اإن  )ف��ا���س��ي��ب( 

اإع��ادة  ف��ي  ينجح  ق��د  اأن��ه  يعني  للرمو�س 

اللون الطبيعي لل�سعر.

حالة  على  ال�سينيون  الأط��ب��اء  عثر 

غريبة، حيث عرفوا اأن قلب �ساب يبلغ من 

العمر 24 عامًا لي�س في مكانه المعتاد، بل 

في بطنه. 

ويقول العلماء: اإّن هذا ال�سذوذ يمكن 

طفل  مليون  بين  م��ن   5 ل��دى  يح�سل  اأن 

ويموت غالبيتهم بعد الولدة. لكن ال�ساب 

هوانغ رونغ مينغ بقي على قيد الحياة. 

التنف�س  �سيق  من  يعاني  مينغ  وك��ان 

مع  التعامل  ي�ستطع  ول��م  م�ستمر،  ب�سكل 

اأترابه؛ لأن اأية �سربة توّجه اإلى بطنه هي 

بمثابة تهديد له بالموت. وكان قلبه يخفق 

م�ساعدة  اإل��ى  يلجاأ  ول��م  بطنه،  اأعلى  في 

الأطباء اإل خالل العام الجاري. 

ب��ح��اج��ة  م��ي��ن��غ  اإن  الأط����ب����اء:  وق����ال 

حالته  لأن  عاجلة،  جراحية  عملية  اإل��ى 

من  وال���داه  يتمكن  ول��م  ب�سرعة.  تتدهور 

العملية  لإج���راء  ال��الزم��ة  الأم����وال  جمع 

الجراحية التي تكلف 33 األف دولر. ولكن 

جمع  من  مّكنته  الإعالم  و�سائل  م�ساهمة 

التي  العملية  اأجريت  المبلغ الالزم، حيث 

ا�ستغرقت 10 �ساعات وتكللت بالنجاح، اإذ 

ويمكن  الطبيعي.  مكانه  اإلى  قلبه  نقل  تم 

اأن يعي�س الآن كاأّي اإن�سان معافى.

قلبه في بطنه

عالج جديد للشعر الشائب
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�صح اأم خطاأ؟

اأ -ال�سهيد ل يجوز تغ�سيله وتحنيطه وتكفينه، بل ي�سّلى عليه وُيدفن بثيابه.

ب -ل تفيد الريا�سة كثيرًا في تبديد الطاقة الزائدة المتوّلدة من ال�سغوط النف�سّية.

ج -ظاهرة ال�سرنمة تعّر�س المري�س اإلى الأذّية في بع�س الأحيان اأو حتى الموت.

امالأ الفراغ:

اأ -ما يعّزز ثقتنا باأننا على ....، واأن كل ما نتحّمله في �سبيل ما نرى اأنه الحّق، هو بيد اهلل. وهو له 

وحده الأمر الف�سل.

ب -ت�ستند .... اإلى اأخبار وهمّية خاطئة عن غير ق�سد اأو وقائع تّم العمل على تحوير جزء منها اأو نوايا �سّيئة.

ج -يعتبر .... َعبر الإنترنت نوعًا من الن�ساط التجاري الذي يتّم بين طرفين.

من القائل؟

اأ -»اإّن زوال الح�سارات تدريجي كظهورها، وزوال الح�سارة الغربية قد بداأ ولن يكون بعيدًا عن اأنظار 

هذا الجيل«.

ب -»ما من اأحد، واإن عظمت بلواه، اأحّق بالدعاء من المعافى الذي ل يوؤَمن البالء«.

ج -»اإّن اهلل ليغذي عبده الموؤمن بالبالء كما تغذي الوالدة ولدها باللبن«.

�صحح الخطاأ ح�صبما ورد في العدد:

اأ -القذارات المعنوية ل يمكن مقارنة ف�سادها بالقذارات الباطنية، فهي اأ�سباب الهالك الأبدي والظلمة.

عم والم�سكالت التي تعتر�سه. ب -ال�سدق حالة ت�ساعد في تغيير نظرة الإن�سان اإلى النِّ

ج -احتّل التفاح منذ قديم الأزمان مكانة مرموقة بين الأغذية لما ُعرف له من قدرات غذائية ودوائية مهمة.

 من المق�صود؟

اأ -في ال�ساد�سة ع�سرة من عمره، التحق باأول دورة ع�سكرية، وكانت الحما�سة وا�سحة في عينيه.

اإلى المحور مجاهدًا ل يتعب، يقّلل من اإجازاته ويكثر من م�ساركاته. اأوجد لنف�سه ح�سورًا  ب -جاء 

ن�سًا بين المجاهدين.
ُ
واأ

ج -هم اأ�ساوؤوا ال�ستفادة من الكتاب ال�سماوي وطبقوا الآيات على رغباتهم وميولهم.

أسئلة مسابقة العدد 271

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.

1
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في اأي مو�صوع وردت هذه الجملة؟

اأتظنيَن اأنِك اإذا مِت انفلِت، واإذا ح�سرِت رددِت؟! هيهات هيهات، كل ما توعديَن لآت.

اختر الإجابة ال�صحيحة:

اأ -تجّنب الغرب تقديم م�سل�سالت ترّوج لأفكار تدخل في حّيز الدين.

ب -ابتعدت ال�سينما العالمية، في اأفالمها، عن مقاربة الأديان ال�سماوّية.

ج -علم الغرب اأنه ي�ستطيع من خالل الخلط بين الحقيقة والتزوير اأن يدخل اإلى عقول النا�س.

)اختر  تركيزه؟  وتح�صين  النتباه  �صعيف  الطفل  مع  التوا�صل  تح�صين  يمكن  كيف 

اإجابة واحدة(.

من خالل: اأ -ال�سراخ. ب -الت�سال الب�سري. ج - العقاب.

�صّحح الخطاأ لت�صبح المعلومة �صحيحة:

خل�ست درا�سة اإيرانية اإلى اأن عمليات تجميل الوجه ل تغّير المظهر فقط بل، تحدث تغييرًا في ال�سوت اأي�سًا.

القراآن  في  ذكرها  وورد  والأمم،  الأفراد  اأ�صابت  ال�صالفة،  الأمم  في  جرت  اإلهّية  �صّنة 

الكريم بمفردات مختلفة، ما هي؟

الجائزة الأولى: نرج�ض محمد طلي�ض . 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  فاطمة الزهراء محمد فواز . 100000 ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

ح�صين داوود ع�صاف* 

ب�صرى علي طلي�ض* 

هيام عبد الر�صول زعرور* 

زينب ح�صن علي القرن* 

زهراء را�صد الزين* 

زينب ح�صن يا�صين* 

اإنعام محمد عليان* 

خ�صر محمد م�صلماني* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 269

ل من اأيار  2014م اآخر مهلة ل�صتالم اأجوبة الم�صابقة: الأوَّ

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وثالث و�سبعين ال�سادر  ٭ 

في الأول من �سهر حزيران 2014م 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. ٭ 
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با�ستثناء  النخوة،  فيه  ماتت  بلٍد  من 

ثلة من الأولين، ُوِلدوا...

كما اأهل الكهف... في زمن الكفر...

مقطوع  ال��ع��ّب��ا���س،  ُح���بِّ  على  عا�سوا 

الكّفين..

امت�سقوا البنادق وع�ِسقوا ال�سهادة...

اأ�سباه  ليقاتلوا  ك��ب  ب��ال��رَّ وال��َت��َح��ق��وا 

جال الرِّ

»مهدي« هو واِحٌد من هوؤلء..

من رجال اهلل..

َحبَّ العّبا�س وتمّنى اللقاء..
َ
اأ

الُعليا،  هَي  اهلل  كلمُة  تبقى  لكي  قاَتَل 

نزف  ولكن  الميدان..  في  كالَّليث  فكان 

ُجرحًا واأهداه للُح�سين.. فعاَد لنا جريحًا..

ُجرحًا.. �سن�سنُع منه �سروَح الحّرية..

ُجرحًا.. ن�ستلهُم منه قّوتنا والعزيمة..

ونبني منه الأوطان..

بها  لُن�سيَء  ُجْرِحَك  بدماِء  �سنحتفُظ 

قناديلنا..

الحوراء..  ُت�سبى  لن  دائمًا..  وننادي 

وجراح العّبا�س ُتنادينا..

عفيفة عبد االأمير حرب

تاأّلقي.. كجذوة نار

حملتها المالئك من طوى

توؤن�س غربتي.. تغمر قلبي

بنور جلّي

ف��ت��غ��دو ال��م��اآ���س��ي ع��رو���س 

الح�سار

اأبحري اإلّي ب�سفن النجاة

ففي خاطري؛ اأنت اعتمادي

اإل��ي  حملتها  فكر  �سحوُة 

مزن العلّي

لتهجو الجفاء عند خافقّي

فتمطر روحي.. غرامًا وحلمًا

يعود اإلي بعد الفرار

تدّللي عفافًا

ك�سعاع �سبح رقيٍق خفيٍّ

�سريعًا يهاجر

يغّذي  ال�����س��ه��ول..  ي��ج��وب 

الحقول

وي�سدو برفٍق قدوم النهار

كن�سمة  ح��ن��ان��ًا  ت�����س��ّل��ل��ي 

القرى.. وعّلقي ببابي

هم�سًا طريًا وكل الحياء

يجّمل الماآقي بعد �سقيع �ستاء

وموت عنيد مرير

ف��ت��ع��ل��و اب��ت�����س��ام��ة وت��ح��ل��و 

الديار

تقّدمي... كثورة فجر

ُتحرر الروح بعد انك�سار

وكوني لذاتي خيارًا

ووقفة العزيز الأبّي

يجود بروحه افتخارًا

وي��ب��ق��ى ال��ج��ه��اد ل��دي��ه... 

الخيار

واأعطي  ل�ساحي...  تعالي 

حياتي

معاني الجمال

فاإني رحلت منذ القديم

وزادي  اع��ت��الًل...  غربت 

فقير

علمي دنّي... قليل... ذليل

واأن����ِت ال��م�����س��ار... اإل��ي��ِك 

الم�سير

وم��ه��م��ا ب��ل��غ��ُت... اأع��ان��ي 

افتقاْر

فاطمة من�سور

وجراح العباس تنادينا
مهداة لجرحى المقاومة اإلسالمية...

مشكاة أسراري
O مهداة للسيدة الزهراء

بأقالمكم
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ــك ــادت ــه ش
عــــــنــــــد
ــة ــل ــي ــق ــع ال
ـــــي ـــــزائ ع
مهداة إلى الشهيد حسين هيثم البوداني)*(

ب������ي������راع م������������داده ������س�����وق وح���ن���ي���ن����س���اأرث���ي���ك ي����ا ول������دي ب���دم���ع ال��ع��ي��ن

ل������َم ال���ع���ج���ل���ة ول��������دي ي�����ا ح�����س��ي��ن؟ي������ا ه���������الًل اأف���������ل ق����ب����ل اك���ت���م���ال���ه

ال�سنينرح���ل���ت ب����اك����رًا ب���ن���ي! ل���م���ن ت��رك��ت��ن��ي وم�����رارات  واآه���ات���ي  لأح���زان���ي 

ال���ع���ي���نخ��ّل��ف��ت ب��رح��ي��ل��ك ج���رح���ًا ل ي��ن��دم��ل ن��������ور  ي������ا  ب����ل����ق����ي����اك  اإّل 

ف��ال��ف��راق ق��د ق��ط��ع ق��ل��ب��ي وال�����س��راي��ي��ناأن������ا اأّم�������ك ال��ث��ك��ل��ى ف���ان���ظ���ر ل��ح��ال��ي

اأح����وال����ه ع����ن  ����س���األ���ت  اإن  ب���غ���ي���اب���ك ����س���ل���واه ال����ه����ّم وال��ح��ن��ي��نف��ال��ه��ي��ث��م 

اأح����د جناحيه ف��ق��د  ال����ذي  ب��ج��ن��اح��ي��نواإب���راه���ي���م  اإل  ي�����س��ح  ل  وال��ت��ح��ل��ي��ق 

ول����ف����راق����ك ل���ط���م���ت خ�������دًا وج��ب��ي��نوم������الك ق����د ت��م��ّل��ك��ه��ا ح�����زن واأ����س���ى

ودم�����ع ال��ع��ي��ن م��ن��ه��م��ر ع��ل��ى ال��خ��دي��نوف���اط���م ل���و ���س��م��ع��ت��ه��ا ت���ق���راأ و���س��ّي��ت��ك

الها�سمّيينل���ك���ن م����ا ي���ع���ّزي���ن���ي ي����ا ف���ل���ذة ك��ب��دي عقيلة  عن  ذودًا  �سهادتك 

وال�سّديقينف���ه���ن���ي���ئ���ًا ل����ك ع���ن���د م���ل���ي���ك م��ق��ت��در ال�����س��ه��داء  م��ع  ب��ال��ج��ن��ان 

بيته واأه������ل  ال���و����س���ي  ع��ل��ى  وم���ح���م���د ���س��ف��ي��ع��ك خ���ات���م ال��ن��ب��ي��ي��نواأج�������رك 

ف�سريح ت��ح��زن  ول  ال��ع��ي��ن  ق��ري��ر  زي��ن��ب ب��م��اأم��ن م���ن اأي�����دي ال��ح��اق��دي��نف��ن��ْم 

والدة ال�سهيد ح�سين هيثم البوداني

)*( ا�ست�سهد بتاريخ 2013/3/1 دفاعًا عن المقّد�سات.
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في عينيك نور وأمل
مهداة إلى الشهيد علي سعيد موسى )فالح()*(

يا اأيها الحلم الم�سافر نحو ال�سماء

لك مّنا ال�سالم

اأخي ما اأجمل اأن تنطق بك كلماتي ويكتب حبري بدموع ال�سوق والألم

يكتب ق�سة الع�سق الإلهي.. ع�سق الح�سين وزينب

يخّط حكايا بطل اأبدع فّن الجهاد نحو قافلة ال�سهادة

فالح الجهاد هناك، عند اأعتاب زينب لّبيت النداء

في �ساحات الق�سير ناديت

لن ت�سبى زينب.. لن ت�سبى

فاأزهر الدم القاني عر�س ال�سهادة والنظر

اأيا قمر ال�سهادة رحلت دون وداع

�سافرت ب�سمٍت موؤلم اأدمى القلوب

وعيناك ترقب فينا �سوقًا وحبًا..

وم�سيت يا علي من بين اأحالم ال�سبا

تاركًا جرحًا ينزف ع�سقًا للقاء..

وحدك تعلم مدى �سوقي اإليك

فخذ دموعي مرثية لعينيك

خذ �سموع اأحالمي وانثرها بين راحتيك

فالنور منك وفيك ي�سطع

تعال وا�سمع هم�سات روحي تناجيك وتناديك

وا�سمع �سوق قلبي يخبرك عن �سرٍّ لن تطويه الأيام

اأقبل يا �سمعة اأحزاني.. يا دمعتي وب�سمتي

اأقبل واأ�سعل قناديل الأمل في قلوب اأحرقها لهيب ال�سوق والحنين..

واأعطني من عينيك النور والأمل

ومن قلبك الع�سق والحنان

يا كّل اأيامي

تم�سي الأيام و�ستم�سي ولكن غدًا لي�س ببعيد

فلقاوؤك مرهون بغٍد وكّل غٍد وراءه غد.

�سقيقة ال�سهيد اإيمان مو�سى )بليدا(

)*( ا�ست�سهد بتاريخ 2013/5/31 دفاعًا عن المقد�سات.

الهوام�ض

بأقالمكم

106



ال�سعلة  اأنتم  علي...  ال�سيد  �سهيدنا 

��ع��اب  ال��ن��ق��ي��ة وال�����س��ي��وف ال��الم��ع��ة، و���سِ

ابن  ي��ا  جميعًا  بكم  ف��خ��ورون  ال��م��رج��ان، 

من  خيوط  قلوبكم  في  ربيعًا.  الع�سرين 

ومن  ال�سم�س،  واأ���س��ع��ِة  النبوة  مداميك 

R. دم���اوؤك���م  ال��ب��ي��ت  اأه����ل  ي��ن��اب��ي��ع 

م�ساعلنا ويقظة اأجيالنا ومزارات اإباء، لم 

ت�سقط على الأر�س بل ارتفعت اإلى ال�سماء 

.Q كما دماء طفل الح�سين الر�سيع

عظماء...  ُول��د  ال�سغيرة  قرانا  من 

كالأ�سجار المعّمرة، األم يقل ال�سيد عبا�س 

)ر�س( �سهداوؤنا عظماوؤنا؟

اأيها ال�سهيد هوّيتكم مقاومة و�سرخة 

عّز...

»اأم  مقام  اإل��ى  حملوك  درب��ك  رف��اق 

الم�سائب«، لتكون الزيارة الأخيرة!!

لنا،  ام��ت��داد  اأن��ت  نلثمها،  ي��دك  ه��ات 

اأخوات بلدتك نثرن على نع�سك الأقحوان 

جميعها  ل��ك��ن  وال��ن��رج�����س،  وال��ي��ا���س��م��ي��ن 

ا�ستحت واأغم�ست جفونها.

بدوتم كالمطر ل ينحب�س، رف�ستم اأن 

والذّل!! ل... فقد  بال�سمت  يحكم عليكم 

قالها �سماحة ال�سيد الأمين العام )حفظه 

اهلل(: هيهات مّنا الذّلة!!

اأمهاُتنا ون�ساوؤنا يا �سيد علي، ما زلن 

في  يرغبن  لأنهن  لأبنائهن  اأكفانًا  ُيحكَن 

روؤيتهم �سهداء، وكنَت اأنت البداية، ذكرت 

في و�سيتك متوّجهًا اإلى والدتك ال�سابرة 

 ...»O الزهراء  ح�سن  في  الآن  »اأن��ا 

هنيئًا لك و�سهادة مباركة...

اأبو فرا�ص المو�سوي

يـا كوكباً مـا كان أقصـر عمرُه
وكذا تكون كواكُب األسحار...

)*( ا�ست�سهد بتاريخ 2013-12-27، دفاعًا عن المقد�سات.

الهوام�ض
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الواحة

)soduku( ســـــودوكـو 
مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �سروط 

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.

2 7 9 6
8 1 7

5 6 8 4
1 9 5 3
5 7 6 2
9 8 2 1

7 3 8 1
3 6 5
4 8 2 9

طرائف:

* الطريق اإلى الم�صت�صفى
- ت���اه اأح���ده���م ع���ن ال��و���س��ول اإل���ى 

ُدّلني على  المارة:  اأحد  ف�ساأل  الم�ست�سفى 

اأ�سرع طريق اأ�سل بها اإلى الم�ست�سفى.

ف���اأج���اب���ه: اأغ��م�����س ع��ي��ن��ي��ك واق��ط��ع 

الطريق.

لماذا؟
يت�سّمن �سوؤال هذه الفقرة ُحكمًا فقهيًا وردت له عّلة ت�سريعية في الروايات المتواترة 

 :R عن اأهل البيت

* لماذا �ُصّميت مّكة مّكة؟
النا�س  لأن  مّكة  مّكة  »�سّميت  ال�سوؤال:  هذا  ج��واب  في   Q الر�سا  الإم��ام  كتب 

كانوا يمّكون فيها، وكان يقال لمن ق�سدها قد مّكى وذلك قول اهلل عزَّ وجّل: {َوَما َكاَن 

الت�سفير، والت�سدية:  35(، فالمكاء:  )الأنفال:  ِدَيًة}«  َوَت�سْ ُمَكاء  اإِالَّ  اْلَبْيِت  ِعنَد  َ�ُتُهْم  �سَ

�سفق اليدين.

* عن الإمام اأبي عبد اهلل Q قال: »اإّنما �سّميت مّكة بّكة لأن النا�س يتباكون فيها«.
)علل ال�صرائع، ج2، �ض397(

*مطعم في منت�صف الليل
- دخ���ل اأح���ده���م اإل����ى ال��م��ط��ع��م في 

فجل�س  جوعًا  يت�سور  وهو  الليل  منت�سف 

العامل: ماذا عندكم  و�ساأل  الكر�سي  على 

لالأكل؟

قال العامل: �سّكرنا.

مع  �سّكرنا   2 لي  اأح�سر  الرجل:  فرّد 

بطاطا وواحد ع�سير.

الواحة
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كيف؟
كيف توقفين غ�سب طفلك في لحظات؟

اهم�سي في اأذنيه، وقولي له: ماذا تحب اأن تفعل بعد اأن تنتهي من غ�سبك؟ اأو احكي 

له ق�سة ق�سيرة ب�سوت منخف�س، �سوف ي�سكت لي�سمع ويهداأ لمعرفة نهايتها.

يتدبّرون
يقول اهلل تعالى: {اأََلْم َيْعلَْم ِباأَنَّ الَ َيَرى} )العلق: 14(.

اأّن عارفًا تاَب بعد ذنب، وكان بعد ذلك يبكي كثيرًا، قيل له: ِلَم هذا البكاء؟  ُيذكر 

نف�سي  عن  بِعد 
ُ
اأ كيف  ولكن  �سبحانه،  يعفو  قد  بلى،  قال:  غفور؟  تعالى  اهلل  اأّن  تعلم  األ 

ذنب؟!
ُ
الإح�سا�س بالخجل، وقد راآني اأ

جاء في الحديث: »اعبد اهلل كاأّنك تراه، فاإن لم تكن تراه فاإّنه يراك«.

ماذا؟
اإذا كان يوم ما قبل الثنين 

قد حلَّ قبل ثالثة اأيام، فماذا 

يكون يوم ما بعد غد؟

يزرعون الأمل 

وال�صجر

ف���ي اأ���ص��ب��وع ال��م�����ص��ادر 

الطبيعية، وعلى اأعتاب يوم 

اهلل  اآي���ة  غ��ر���ض  ال�صجرة، 

الخامنئي ال�صيد  العظمى  

الأرب�������ع�������اء  ظ����ه����ر   

�صجرة  2014/03/05

صورة وتعليق

الأربعاءالثالثاءالإثنينالأحد

789
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12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

جاهلي ُعرف بكرمه ال�سديد. 1

اال�سم الذي اأطلق على مدينة �سامراء عند . 2

تاأ�سي�سها - للنفي

�سقيق - غدروا بهم. 3

م�سباح - ا�سم عربي مذكر. 4

مكان ح�ساد القمح - يحب�سك. 5

نجمع - و�سى - غزال. 6

فاز - فوراً. 7

الفراغ من العمل . 8

ن�سف كلمة بيدر - يقطع - �سعل. 9

حيوان اأ�سطوري - اآلة الهاِتف. 10

عموديًا:

1 . P ساعر اأطلق عليه لقب �ساعر الر�سول�

مجموعة جزر - طري. 2

اكتمل - �سددنا الحفرة . 3

اأنف - مدينة فل�سطينية . 4

اأتزعم القوم - نقدم الحجة. 5

كت. 6 طار طرياً - بحر - حرهّ

من الطيور - ترجو. 7

تركوا المكان ورحلوا . 8

دولة اأوروبية - حرف عطف. 9

للنداء - �سرب بقب�سة يده - ي�ستاق. 10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 270

من يرغب من االإخوة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 270

5 4 6 3 7 1 9 8 2

7 2 1 9 5 8 3 4 6

8 9 3 2 4 6 7 5 1

4 3 9 5 6 7 2 1 8

1 7 5 8 2 3 4 6 9

2 6 8 1 9 4 5 3 7

6 5 4 7 1 2 8 9 3

3 1 2 4 8 9 6 7 5

9 8 7 6 3 5 1 2 4

الجواب: الجمعة.

اأجوبة م�صابقة العدد 269

12345678910

ميجر�وخل�1

نويلمبيبل2

خ�سوليخبن3

�فنع�سربه4

ر�س��سح�لر5

يم�سرعيدو6

ع�سويدج�7

�س�يرل�ر�سن8

نور�محوب9

تنء�و�س�ل�10

1 -�سح اأم خطاأ؟

اأ -خطاأ.

ب -خطاأ.

ج -�سح.

2 -ام�أ الفراغ:

اأ -يهدم.

.Qب -االإمام ال�سادق

ج -الثقة بالنف�ص.

3 -َمن القائل؟

اأ - االإمام الخميني}.

ب - االإمام الخامنئي}،.

ج - ال�سهيد ح�سان اللقي�ص.

ح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد: 4 -�سحهّ

اأ -في حدود.

ب -الحا�سوب.

ج -ال يذكر.

5 -من/ ما المق�سود؟

اأ -ال�سهيد عماد.

ب -ال�سيد عبا�ص.

ج -ال�سيخ راغب حرب.

6 -و�سايا العلماء.

7 - الثوم.

8 -وقذ.

9 -�سباب.

10 -التعبئة.
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صاحبة السّر

يقولون: »اإذا اأردت اأن تر�سد اأحدهم اإلى طريقك، �سع ع�مة ثابتة، تدلهّ عليك«.

كان طريقها اإلى الربوة الخ�سراء العالية، يمّر بذلك النفق المظلم، الذي 

منه  ينبعث  باب،  يحّده  ل  وا�سع،  وا�سحة،  معالمه  الأول  بمخرجين...  ينتهي 

�سوٌء ُيخّيل اأنه لل�سم�س؛ ليذهل الماّرين عن المخرج الثاني الذي ي�ستتر بعده 

باأمتار قليلة، وبابه مو�سد... لكنها تملك المفتاح.

كانت تعرف خدعة النفق، وتعلم اأن هناك من �سيمر بعدها ويتبعها، وعليها 

اأن تو�سح معالم الطريق جيدًا في وقت ق�سير، حتى ل يتيه اأتباعها في ذلك 

تكفي  لن  لكن  الطريق،  تك�سف  �سعلًة  مظلم  منعطف  كل  في  فاأوقدت  النفق، 

م�ساعلها.. فالَمخرج الزائف ي�سّع بال�سوء اأي�سًا.

فاأخذت عقدها ونثرت حبيبات اللوؤلوؤ باتجاه الباب الثاني.. وعّلقت قرطها 

على بابه... لكن هذه العالمات قد يغيرها الزمن! لذا اأخذت المفتاح وعلقته 

على الباب الزائف... لتترك �سوؤاًل لكل من يخاله مخرجًا �سحيحًا: لم يملك 

مفتاحًا ولي�س له باب؟ فالمفتاح لباب اآخر... 

ال�سّر  ب�ساحبة  وعرفوها  اإليها،  يعود  المفتاح  اأن  وعرفوا  كثيرون،  اتبعها 

الم�ستودع، واأمام كل باب مو�سد وكربة م�ستع�سية، كانت قلوبهم تلهج با�سمها 

وتتو�سل بكرامة �سّرها، الذي جعلته عالمة ل تغيرها يد الزمان ول المنت�سر 

الذي يكتب التاريخ.

فكلما حاول الماّرون الو�سول من هناك اإلى هنا، على طريق يبدو هادئًا، 

واأمام بوابة زائفة، اأيقَظْتُهم، فتوقفوا اأمام عالمة و�سعتها هي ليت�ساءلوا: اإذا 

كان التاريخ �سحيحًا، فِلَم لم ُيعرف قبرها حتى الآن؟

ال�سالم على ال�سيدة فاطمة واأبيها..

وبعلها وبنيها..

وال�سّر الم�ستودع فيها.

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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