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ال�صيد علي عبا�س املو�صوي

الإلهية  اإلاّ لحكمٍة ق�ساها. والأفعال  الكون  لم يخلِق اهلل عزاّ وجلاّ 

كلاّها خا�سعة لحكمته، ومن ذلك ِخلقة الإن�سان، الذي اأراد اهلل عزاّ وجلاّ 

له الو�سول اإلى مقام الخالفة الإلهياّة ووراثة هذه الأر�س، ولكن باإرادة 

ا  ا �َشاِكًرا َواإِمَّ منه واختيار، ولذا ترك له اأمر اختيار اأحد النجدين {اإِمَّ

َكُفوًرا} )الإن�سان: 3(.

واتر  بل  ت�سريعًا،  يهمله  لم  له،  الذي جعله اهلل  الختيار  ومع هذا 

وتر�سده  القويم  الطريق  له  تو�سح  التي  والحجج  والر�سل  الأنبياء  له 

اإلى ال�سبيل الأمثل له للفوز وللنجاة، ول�سمان حياة �سعيدة في الدنيا 

والآخرة.

باع ما اختاره  ولكن، مع ذلك، تجد اأن اأكثر النا�س لم يذهبوا اإلى اتِّ

العاجلة  هذه  في  ما  موا  قداّ بل  �سالحهم،  فيه  وما  لهم  وجل  عزاّ  اهلل 

على الرغم من يقينهم بفنائهم على ما في الآجلة مع يقينهم ببقائهم 

ودوامهم فيها.

متاهات  َيِلجون  اأناّهم  وال�سالل،  الكفر  اأه��ل  اأم��ر  في  ما  واأعجب 

فاأي  المظلمة،  بنهايتها  واإدراك��ه��م  بعاقبتها  معرفتهم  مع  ال�سالل 

هالكهم  فيه  بما  كون  يتم�ساّ يجعلهم  الذي  وما  ذلك  اإلى  يدفعهم  �سراّ 

وعذابهم؟ 

فيها  يو�سح  اأ�سباب ثالثة  الكريم عن ذلك �سمن  القراآن  ثنا  يحداّ

حقيقة الدافع الذي يودي بهم في هذه المهالك:

من  يجعل  معلوم،  هو  كما  الفعل،  وهذا  التزيين،  الأول:  العامل 

الأمر القبيح ح�سنًا، لأنه ي�سفي عليه من ال�سفات العار�سة الخارجة 

أول الكالم
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ا  اإماّ ذلك  ويتحقق  جمياًل،  ره  يت�سواّ اإليه  الناظر  يجعل  ما  حقيقته  عن 

بالتجهيل بمعنى اإخفاء العيوب واإيجاد الحائل بين الواقع وبين الروؤية 

ا بالعمل على تبديل المفاهيم وت�سوير ما هو عيب  ال�سحيحة له، واإماّ

ر الذهني والمفاهيم التي  في الواقع على اأنه اأمر ح�سن بح�سب الت�سواّ

تتحكم في م�سار الإن�سان وخياراته، ومتى راأى العيب ح�سنًا اأقدم عليه 

وعلى ارتكابه ولِحقت به اأ�سراره واآثامه.

الخير  يرى  قد   ، ال�سالاّ حتاّى  فالإن�سان،  ال�شّد،  الثاني:  العامل 

عادة  تدفعه  التي  الأول��ى  المرحلة  ويتجاوز  ح�سنًا،  ي��راه  وق��د  خيرًا، 

الموانع  فيخلق  ويمنعه،  ه  ي�سداّ َم��ْن  ياأتي  ولكن  وفعله،  عليه  لالإقدام 

اأمامه، فقابلية النف�س لفعل الخير تتحقق ولكن العائق يحول بينها وبين 

فعله، ولل�سيطان، من الجناّ كان اأو من الإن�س، اأ�ساليبه المتعددة التي 

اإما  ة فعل الخير وذلك  الإن�سان عن هماّ ن من خاللها من �سرف  يتمكاّ

بتثبيط العزائم اأو بت�سوير بع�س النتائج المترتبة على الفعل على اأنها 

لها دون غيرها. خ�سائر هو في غنى عنها، واأنه ما الداعي لأن يتحماّ

وجلاّ  عزاّ  اهلل  اأناّ  في  �سكاّ  ول  الإلهي،  الإ�للشللال  الثالث:  العامل 

لم ُيِرد لعباده اإلاّ الخير، ول يريد لهم اإلاّ الهداية، وما اإر�ساله للحجج 

، و�سمن نظام  اإلاّ خير �ساهد على ذلك، ولكن اهلل عزاّ وجلاّ والبياّنات 

كان  التي  الهداية  بنعمة  بع�س عباده  بات، قد يخ�ساّ  والم�سباّ الأ�سباب 

لم  منهم  وبفعٍل  هدايتهم  اأ�سباب  لأناّ  منها؛  الحرمان  ه��وؤلء  ن�سيب 

 ، تتوافر لكي يكونوا اأهاًل للهداية، كالرزق، فاإنه من عند اهلل عزاّ وجلاّ

ولكن على الإن�سان ال�سعي اإليه من خالل العمل على توفير اأ�سبابه، كما 

بونه  اأن الإ�سالل الإلهي هو انعكا�س لعمل اأهل ال�سالل فهم الذين ي�سباّ

ذلك،  لهم  يريد  ل  وجلاّ  عزاّ  واهلل  به،  يقومون  ما  خالل  من  لأنف�سهم 

ولكن متى ارتكبوا اأ�سباب ذلك ل بداّ واأن ينالهم هذا الإ�سالل.

اإن حال الكفر اليوم هو على هذا المنوال، فهم م�سداق قوله تعالى: 

ِلِل الّلُ  ِبيِل َوَمن ُي�شْ َعِن ال�شَّ واْ  دُّ َمْكُرُهْم َو�شُ َن ِللَِّذيَن َكَفُرواْ  {َبْل ُزيِّ

َفَما َلُه ِمْن َهاٍد} )الرعد: 33(.

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

الدين لنصرة  المّدخر 

انا بين الحق  ��رًا اإيَّ اختبَرَن��ا اهلل تعال��ى في هذه الدنيا مخيِّ

ُك��ْم َفَمن �َص��اء َفْلُيوؤِْم��ن َوَمن �َصاء  والباط��ل، {َوُق��ِل اْلَح��قُّ ِم��ْن َربِّ

��ن لن��ا محا�ص��ن وخي��رات طري��ق  َفْلَيْكُف��ْر} )الكه��ف: 29(، وبيَّ

الإيم��ان، وم�ص��اوئ وخ�صائ��ر طريق الباطل، واأنَّ م��ا نختاره في 

الدني��ا ينعك�س بتمام��ه على الآخرة، اإْن خي��رًا فخير، واإْن �صرًا 

بعه. ف�صر، ول ُيفلح اإّل من اختار طريق الحق واتَّ

في رحاب بقية اهلل
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الإمام  زيارة  الثالث من  الق�سم  ز  يركِّ

باع الحجة |،  الحجة | على ُح�سن اتِّ

بما هو حقٌّ يوؤدي اإلى ُن�سرة الدين وهزيمة 

َك الَحقُّ الثَّاِبُت الَِّذي  نَّ
َ
�ْسَهُد اأ

َ
الظالمين: »اأ

ل   ، َح��قٌّ ِفيَك  اهلل  َوْع��َد  نَّ 
َ
َواأ ِفيِه،  َعْيَب  ل 

ُر  َتَحيَّ
َ
َمِد، َول اأ

َ
اْرِتياَب ِلُطوِل الَغْيَبِة َوُبْعِد الأ

ٌع  ُمَتَوقِّ ُمْنَتِظٌر  ِبَك،  َوَجِهَل  َجِهَلَك  َمْن  َمَع 

ُت��ن��اَزُع،  ل  ��ِذي  الَّ اِفُع  ال�سَّ ْن���َت 
َ
َواأ ��اِم��َك.  لأياّ

َرِة  َوالَوِليُّ الَِّذي ل ُتداَفُع، َذَخَرَك اهلل ِلُن�سْ

ِمَن  َوالْنِتقاِم  الُموؤِْمِنيَن،  َواإِْع��زاِز  يِن،  الدِّ

الجاِحِديَن الماِرِقيَن«.

اأ�صهد اأنك الحّق الثابت

مقيا�سًا  الحقَّ  نتَّبع  اأن  الإ���س��الم  علَّمنا 

وهاديًا، {َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم} )الكهف: 29(،

الحق  نعرف  اأن  ا  منَّ ي�ستدعي  م��ا  وه��ذا 

�س خطوات الطريق  لنعرف اأهله، واأن نتلمَّ

الحق.  هذا  بمعالم  لالهتداء  حياتنا  في 

هو  تعالى  اهلل  كتاب  اأنَّ  به  المقطوع  ومن 

وال��ق��واع��د  النظرية  م�ستوى  على  ال��ح��ق 

َرْيلللَب  َل  اْلللِكللَتللاِب  {َتللنللِزيللُل  والتوجيهات: 

 .)2 )ال�سجدة:  اْلَعاَلِميَن}  َربِّ  ِمن  ِفيِه 

على  الحق  هم   R واآل��ه   P والنبي 

تعالى:  قال  والتطبيقي،  العملي  الم�ستوى 

َنَهاُكْم  َوَما  َفُخُذوُه  �ُشوُل  الرَّ اآَتاُكُم  {َوَما 

َت��ى 
َ
اأ وقد   .)7 )الح�سر:  َفللاْنللَتللُهللوا}  َعللْنللُه 

َله:  َف��َق��اَل   Q ِمِنيَن  اْلُموؤْ ِم��ي��َر 
َ
اأ َرُج��ٌل 

ِمنًا؟...  ُموؤْ اْلَعْبُد  ِبه  َيُكوُن  َما  ْدَن���ى 
َ
اأ »َم��ا 

ْدَنى َما َيُكوُن ِبه اْلَعْبُد ُموؤِْمنًا 
َ
ا اأ مَّ

َ
فاأجاب: اأ

َفُيِقرَّ  َنْف�َسه،  وَتَعاَلى  َتَباَرَك  َفه اهلل  ُيَعرِّ ْن 
َ
اأ

َله  َفُيِقرَّ   P ه  َنِبيَّ َفه  وُيَعرِّ اَعِة،  ِبالطَّ َله 

ه  ْر�سِ
َ
َته ِفي اأ َفه اإَِماَمه وُحجَّ اَعِة، وُيَعرِّ ِبالطَّ

اَعِة. و�َساِهَده َعَلى َخْلِقه َفُيِقرَّ َله ِبالطَّ

وَجلَّ  َعزَّ  اهلل  َقَرَنُهُم  ِذيَن  الَّ َق��اَل:  ثم 

َها الَِّذيَن اآَمُنوا  يُّ
ه، َفَقاَل: {َيا اأَ ِبَنْف�ِسه وَنِبيِّ

�للُشللوَل واأُوِلللللي  اأَِطلليللُعللوا الل واأَِطلليللُعللوا الللرَّ

الأَْمِر ِمْنُكْم} )الن�ساء: 59(. 

اهلل  َجَعَلِنَي  ِمِنيَن  اْلُموؤْ ِميَر 
َ
اأ َيا  ُقْلُت: 

ْح ِلي.  ْو�سِ
َ
ِفَداَك اأ

اهلل  َر�ُسوُل  َق��اَل  ِذيَن  الَّ  :Q َفَقاَل 

َعزَّ  ه اهلل  َقَب�سَ َيْوَم  ُخْطَبِته  اآِخِر  ِفي   P

ْم��َرْي��ِن 
َ
��ي َق��ْد َت��َرْك��ُت ِفيُكْم اأ نِّ وَج��لَّ اإَِل��ْي��ه: اإِ

ِبِهَما:  ْكُتْم  َتَم�سَّ اإِْن  َما  َبْعِدي  لُّوا  َت�سِ َلْن 

َبْيِتي،  ْه���َل 
َ
اأ وِع��ْت��َرِت��ي  اهلل،  ِك��َت��اَب  

اإَِليَّ  َعِهَد  َقْد  اْلَخِبيَر  اللَِّطيَف  َفاإِنَّ 

ُهَما َلْن َيْفَتِرَقا َحتَّى َيِرَدا َعَليَّ  نَّ
َ
اأ

َبْيَن  وَجَمَع  َكَهاَتْيِن  اْلَحْو�َس 

ُق����وُل 
َ
اأ وَل  ��َح��َت��ْي��ه،  ��بِّ ُم�����سَ

َك��َه��اَت��ْي��ِن وَج��َم��َع َب��ْي��َن 

واْلُو�ْسَطى،  َحِة  اْلُم�َسبِّ

��ِب��َق اإِْح���َداُه���َم���ا  َف��َت�����سْ

��ُك��وا ِب��ِه��َم��ا  ْخ������َرى، َف��َت��َم�����سَّ
ُ
الأ

وَل  ��لُّ��وا،  َت�����سِ وَل  َت���ِزلُّ���وا  َل 

.
)1(

لُّوا« ُموُهْم َفَت�سِ َتَقدَّ

باع الحق،  فاإذا ما اأردنا اتِّ

بالكتاب  ن��ه��ت��دي  اأن  علينا 

ال���ك���ري���م وال���ن���ب���ي وال���ع���ت���رة 

 إذا ما أردنا اتِّباع احلق، علينا 
أن نهتدي بالكتاب والنبي 

والعرتة الطاهرة، وآخر العرتة 
بقية اهلل تعاىل يف األرضني 

اإلمام املهدي |
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الطاهرة، واآخر العترة بقية اهلل تعالى في 

ر  الأر�سين الإمام المهدي |. وهذا ما ُتعبِّ

الَحقُّ  ��َك  نَّ
َ
اأ �ْسَهُد 

َ
»اأ  :| الحجة  زيارة  عنه 

الثَّاِبُت الَِّذي ل َعْيَب ِفيِه«.

ل تخلو الأر�س من حّجة

عن   Q الع�سكري  الإم����ام  �ُسئل 

»اإنَّ   :R اآب��ائ��ه  ع��ن  ال��م��روي  الخبر 

الأر�س ل تخلو من حجٍة هلل على خلقه اإلى 

يوم القيامة، واإنَّ من مات ولم يعرف اإمام 

زمانه مات ميتة جاهلية.

النهار  كما  حقٌّ  هذا  اإنَّ   :Qفقال

. حقٌّ

فقيل له: يا بن ر�سول اهلل فمن الحجة 

والإمام بعدك؟

الإمام  هو  محمد،  ابني   :Qفقال

مات  يعرفه  ولم  مات  بعدي، من  والحجة 

اأنَّ  اأم��ا  جاهلية.  ميتة 

فيها  ي��ح��ار  غيبة  ل��ه 

ال��ج��اه��ل��ون، وي��ه��ل��ك 

ف���ي���ه���ا ال��م��ب��ط��ل��ون، 

وي���������ك���������ذب ف���ي���ه���ا 

.
)2(

اتون« الوقَّ

اهلل  َوْع��������َد  نَّ 
َ
»َواأ

اْرِت����ي����اَب  ، ل  َح�����قٌّ ِف���ي���َك 

الأَم���ِد،  َوُب��ْع��ِد  الَغْيَبِة  ِل��ُط��وِل 

َوَجِهَل  َجِهَلَك  َمْن  َمَع  ُر  َتَحيَّ
َ
اأ َول 

اأن  تعالى  اهلل  اإرادة  اإنَّها  ِب��َك«. 

وحيرٌة  طويلة،  غيبٌة  له  تكون 

ُيختبر فيها النا�س، وهي غيبٌة 

الحتمي  الظهور  يتبعها  موؤكدة 

ك��م��ا   | ال���ح���ج���ة  ل���م���ولن���ا 

اأمير  عن  ومنها  الروايات،  دت  اأكاّ

ال��ذي  »المهدي   :Q علي  الموؤمنين 

يمالأ الأر�س عدًل وق�سطًا كما ملئت جورًا 

فيها  ي�سلاّ  وحيرة،  غيبة  له  تكون  وظلمًا، 

 .
)3(

اأقوام، ويهتدي فيها اآخرون«

ال��م��وؤم��ن��ي��ن، ول يخفى  ل��دى  ف��ال ح��ي��رة 

الممتدة  العدالة  فجر  ببزوغ  الإيمان  اأهمية 

اآل  ق��ائ��م  ي��د  ع��ل��ى  ال��م��ع��م��ورة  م�ستوى  ع��ل��ى 

محمد |، وانعكا�س هذا اليقين على �سلوك 

وخيارات الإن�سان في هذه الحياة الدنيا.

انتظار الفرج

الكبرى،  الغيبة  فترة  �سمة  النتظار هو 

العدل  وتعميم  الف�سائل  ب�سيادة  الأمل  وهو 

الحق.  وانت�سار  الموؤمنين  وا�ستخالف 

الظروف  لتهيئة  ��ة  الأماّ حركة  هو  النتظار 

المالئمة لظهور المنتظر |، ما يتطلَّب اأن 

بانتظار  وفاعلين  جدياّين  المنتظرون  يكون 

في رحاب بقية اهلل
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»ُمْنَتِظٌر  ال��زي��ارة:  ف��ي  ل��ذا ج��اء  اإم��ام��ه��م، 

اِمَك«، وفيها يقين بالظهور. ٌع لأياّ ُمَتَوقِّ

من  اهلل  »�سلوا   :P اهلل  ر�سول  قال 

ُي�ساأل،  اأن  ف�سله، فاإنَّ اهلل عزَّ وجل ُيحبُّ 

 .
)4(

واأف�سل العبادة انتظار الفرج«

 :Q الموؤمنين  لأمير  �سوؤال  وف��ي 

 ع��زَّ وجل؟ 
اّ

»ف��اأياّ الأع��م��ال اأح��بُّ اإل��ى اهلل

.
)5(

اأجاب: انتظار الفرج«

الذخيرة الإلهية

َوالَوِليُّ  ُتناَزُع،  ل  الَِّذي  اِفُع  ال�سَّ ْن��َت 
َ
»َواأ

الَِّذي ل ُتداَفُع«.

ة  ل تقت�سر الولية على اآثارها الدنيوياّ

الآخ��رة  اإل��ى  تمتد  بل  والتوفيق،  بالن�سر 

 R البيت  واآل   P النبي  ب�سفاعة 

ر الإمام المهدي  للموؤمنين، وعندما يت�سداّ

في  �سالحياته  ف��اإنَّ  لالأمة،  القيادة   |

نه من اأن ي�سفع عند اهلل  ال�سفاعة لهم تمكاّ

تعالى للمنتظرين والمجناّدين تحت لوائه، 

َفاَعُة اإِلَّ َمْن اأَِذَن َلُه  {َيْوَمِئٍذ لَّ َتنَفُع ال�شَّ

 ،)109 َقْوًل} )طه:  َلُه  َي  َوَر�شِ ْحَمُن  الرَّ

الولي  ��ه  اإنَّ اإذ  فيها،  ُينازع  ل  مكرمٌة  وهي 

المع�سوم الذي ل ي�ساهيه اأحٌد في زمانه، 

م على الجميع في ما منحه اهلل  وهو المتقدِّ

لمن  فهنيئًا  لالأو�سياء،  كخاتٍم  اإياه  تعالى 

كل  في  و�سلَّم  باإمرته،  وتعلَّق  ب��ه،  التحق 

�سوؤونه لأوامره ونواهيه.

الإم�����ام ال��م��ه��دي | ه��و ال��ذخ��ي��رة 

ال��زم��ان:  اآخ��ر  ف��ي  دينه  لن�سرة  الإلهية 

ي��ِن، َواإِْع����زاِز  ��َرِة ال��دِّ »َذَخ����َرَك اهلل ِل��ُن�����سْ

 الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س414.( 1)

 كمال الدين وتمام النعمة، ال�سيخ ال�سدوق، �س409.( 2)

 الكافي، ال�سيخ الكليني، ج1، �س338.( 3)

 �سنن الترمذي، الترمذي، ج 5، �س225.( 4)

وق، �س199.( 5)  معاني الأخبار، ال�سيخ ال�سداّ

 كمال الدين وتمام النعمة، م.�س، �س378.( 6)

الهوام�س

الجاِحِديَن  ِم��ْن  َواِلْن��ِت��ق��اِم  ال��ُم��وؤِْم��ِن��ي��َن، 

ال��م��اِرِق��ي��َن«، ت��ت��الزم ق��ي��ادت��ه م��ع ن�سر 

الكافرين  وهزيمة  تهم،  وعزَّ الموؤمنين 

»ما   :Q الجواد  الإم��ام  عن  وذلَّتهم. 

ا اإلاّ وهو قائم باأمر اهلل عزَّ وجل، وهاٍد  منَّ

ُيطهر  ال��ذي  القائم  ولكنَّ  اهلل،  دين  اإل��ى 

اأه��ل الكفر  اهلل ع��زَّ وج��ل به الأر����س من 

هو  وق�سطًا،  ع���دًل  وي��م��الأه��ا  وال��ج��ح��ود، 

ويغيب  ولدت���ه،  النا�س  على  تخفى  ال��ذي 

ت�سميته،  عليهم  ويحرم  �سخ�سه،  عنهم 

وهو  وكنياّه،   P اهلل  ر�سول  �سميُّ  وه��و 

الذي تطوى له الأر�س، ويذلاّ له كل �سعب، 

بدر:  اأهل  عدة  اأ�سحابه  من  اإليه  ويجتمع 

اأقا�سي  من  رج��اًل  ع�سر  وثالثة  ثالثمائة 

{اأَْيللَن  الأر�س، وذلك قول اهلل عزَّ وجل:« 

الَل  اإِنَّ  َجِميًعا  ِبللُكللُم اللُ  ِت  َيلللاأْ َتللُكللوُنللوا  َمللا 

له  اجتمعت  فاإذا  َقِديٌر}،  �َشْيٍء  ُكلِّ  َعلَى 

هذه العدة من اأهل الإخال�س، اأظهر اهلل 

وهو ع�سرة  العقد،  له  فاإذا كمل  اأمره، 

عزَّ  اهلل  ب���اإذن  خ��رج  رج��ل،  اآلف 

وجل، فال يزال يقتل اأعداء اهلل 

 .
)6(

حتى ير�سى اهلل عزَّ وجل«

����ب����اع ال��ح��ج��ة |  اتِّ

م�����س��م��ون ال��ن��ت��ائ��ج في 

الدنيا والآخرة، وهو خيار 

ال��ه��دى ب��الن��ت��ظ��ار اأث��ن��اء 

الظهور،  عند  والن��ق��ي��اد  الغيبة، 

ُي�سعد  ��ب��اٌع  اتِّ هو  الحالتين  وف��ي 

الموؤمنين في الدنيا والآخرة.
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كيف نوازن بين القوى؟

العاقل  الإن�سان  يقارن  اأن  هي  الموازنة 

الأخالق  من  واح��دة  كلاّ  وم�سار  منافع  بين 

عن  تن�ساأ  التي  الرذيلة  والَمَلكات  الفا�سدة، 

تكون  -عندما  وال��وه��م  والغ�سب  ال�سهوة 

ف ال�سيطان- وبين منافع  ة وتحت ت�سراّ حراّ

وم�����س��اراّ ك��ل واح���دة م��ن الأخ���الق الح�سنة 

الفا�سلة  والَمَلكات  النف�سياّة،  والف�سائل 

ف العقل وال�سرع-  -عندما تكون تحت ت�سراّ

الإق��دام  ي�سحاّ  منها  واح��دة  اأياّ  على  ليرى 

ويح�سن العمل.

فمثاًل اإناّ النف�س، ذات ال�سهوة المطلقة 

ُتعين  التي  الأم��ور  من  هي  النف�س[  ق��وى  ]بين  الموازنة 

الإن�صان في مجاهدة نف�صه.

جّنتان وَجَهّنمان

العنان التي تولاّدت منها َمَلكات كثيرة ]عبر 

اإليه،  اأياّ فجور ت�سل  ع عن  تتوراّ الزمن[، ل 

ول ُتعر�س عن اأياّ مال ياأتيها، ومن اأياّ طريق 

وهواها  رغبتها  يوافق  ما  كل  وترتكب  كان، 

-مهما كان- ولو ا�ستلزم ذلك اأمرًا فا�سدًا.

الغ�صب من�صاأ الرذائل

النف�س،  في  َمَلكًة  الغ�سب  اأ�سبح  اإذا 

فيظلم  اأخ���رى،  ورذائ���ل  َمَلكات  منه  تتولَّد 

ما  ويفعل  ي��داه،  اإليه  ت�سل  من  ك��لاّ  ويقهر 

اأدن��ى  ي��ب��دي  �سخ�س  ك��ل  �سد  عليه  ي��ق��در 

له،  معار�سة  باأقلاّ  الحرب  ويثير  مقاومة، 

و�سيلة  باأية  يالئمه  ل  وما  ات  الم�سراّ ويبعد 

الإمام اخلميني}

نور روح اهلل
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ى ذلك اإلى وقوع الف�ساد  مهما كانت، ولو اأداّ

في العالم. وعلى هذا النحو، تكون مكت�سبات 

الذي  ال�سيطانية  الواهمة  ل�ساحب  النف�س 

خت فيه هذه الَمَلكة. تر�ساّ

تكون  عندما  القوى  تلك  اآث��ار  هي  هذه 

ال�����س��ي��ط��ان، ول��ك��ن عندما  ف  ت�����س��راّ ت��ح��ت 

رون ب�سورة �سحيحة، وتالحظون اأحوال  تفكاّ

�سخ�س  اأياّ  اأن  تجدون  الأ�سخا�س،  ه��وؤلء 

اآماله  من  ق  حقاّ ومهما  ق��وي��ًا،  ك��ان  مهما   -

يح�سل  ل   - ذل��ك  رغ��م   - فاإنه   - واأمانيه 

ق  على واحد من الألف من اآماله، بل اإن تحقاّ

اأمانيه،  اإل���ى  �سخ�س  اأياّ  وو���س��ول  الآم���ال 

م�ستحيل في هذا العالم.

قوى ال�صباب.. اإلى متى تبقى؟!

عا�سق   - الدوام  على   - هو  فالإن�سان  اإذًا، 

فطرة  وه��ذه  ي��ده،  ف��ي  لي�س  ولما  يملك  ل  لما 

اأثبتها الم�سايخ العظام وحكماء الإ�سالم الكبار.

وعلى اأي حال؛ فلو و�سل 

الإن�����س��ان اإل���ى اأه��داف��ه، 

��ع��ه  ف���ك���م ي������دوم ت��م��تاّ

وا�ستفادته منها؟ واإلى 

متى تبقى قوى �سبابه؟

ع���ن���دم���ا ي��ن��ق�����س��ي 

ربيع العمر، ويحلاّ خريفه، تذهب القوة من 

ل  ة الذائقة، وتتعطاّ ل الحا�ساّ الأع�ساء، وتتعطاّ

ة اللاّم�س وباقي الحوا�س،  العين والأذن وحا�ساّ

ات - عمومًا - ناق�سة اأو تفنى  وت�سبح اللاّذاّ

فال  المختلفة،  الأم��را���س  وتهجم  اأ���س��اًل، 

والدفع  وال��ج��ذب  اله�سم  اأج��ه��زة  ت�ستطيع 

ي عملها ب�سكل �سحيح، ول  اأن توؤداّ �س  والتنفاّ

ه الباردة  يبقى لالإن�سان �سيء �سوى اأناّات التاأواّ

والقلب المملوء بالألم والح�سرة والندم.

فر�صّية خيالّية

فر�سياّة  عاجلة،  ب�سورة  لكم  اأفتر�س 

اأفتر�س  اأي�سًا لي�س له واقع(  خيالياّة )وهذا 

لكم عمرًا هو مائة وخم�سون عامًا، مع توافر 

وال�سيطنة،  والغ�سب  ال�سهوة  اأ�سباب  جميع 

غير  �سيء  اأي  يعتر�سكم  ل  اأن��ه  واأف��ت��ر���س 

م��رغ��وب ف��ي��ه، م��ع ه���ذه ال��ف��ر���س��ي��ة، م��اذا 

المدة  ه��ذه  انق�ساء  بعد  عاقبتكم  �ستكون 

فماذا  ال��ري��اح؟!  م��رَّ  تمراّ  والتي  الق�سيرة، 

لأج���ل حياتكم  ات  ال��لاّ��ذاّ تلك  م��ن  خ��رت��م  اداّ

�سوى  خرتم  اداّ هل  الدائمة؟! 

المنكرة،  القبيحة  الأع��م��ال 

�سورها  لكم  �ستقدم  وال��ت��ي 

وهي  والقيامة،  ال��ب��رزخ  في 
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 ع���ن الإمام اأب���ي عبد اهلل Q: »اإن ف���ي جهنم لوادي���ًا للمتكباّرين ( 1)

ه و�ساأله اأن ياأذن له  ة حرِّ ُيق���ال له �سقر، �سكا اإلى اهلل عزَّ وجلاّ �س���دَّ

�س، فاأحرق جهنم«. اأ�سول الكافي، المجلد الثاني،  �س، فتنفاّ اأن يتنفاّ

باب الكبر، ح10.

 م.ن، كتاب الإيمان والكفر، باب الح�سد، ح2.( 2)

 م.ن، باب حب الدنيا والحر�س عليها، ح2.( 3)

الهوام�س

ال�سور التي ل يعلم حقيقتها اإلاّ اهلل تبارك 

وتعالى؟

القبر  اإناّ جميع نيران جهنم، وعذاب 

جهنم  هي  �سمعت  مما  وغيرها  والقيامة 

اأع��م��ال��ك ال��ت��ي ت��راه��ا ه��ن��اك ك��م��ا يقول 

للًرا}  َعللِمللُلللوا َحللا�للشِ َمللا  {َوَوَجللللللُدوا  تعالى: 

)الكهف: 49(.

جهّنم الأعمال

بذلك  ذَت  وتلذاّ اليتيم  مال  اأكلَت  لقد 

هذا  �سورة  هي  ما  يعلم  وح��ده  اهلل  ولكن 

�ستراها  وال��ت��ي  ال��ع��ال��م  ذل��ك  ف��ي  العمل 

�ستكون  التي  ة  ال��لاّ��ذاّ ه��ي  وم��ا  جهنم،  ف��ي 

ن�سيبك هناك. اهلل يعلم اأي عذاب �سديد 

ينتظرك ب�سبب تعاملك ال�سيئ مع النا�س 

اأي  �ستفهم  العالم.  ذلك  في  لهم  وظلمك 

عذاب قد اأعددت لنف�سك بنف�سك، عندما 

لهذا  الملكوتية  ال�����س��ورة  ف���اإن  اغ��ت��ب��ت. 

ت لك و�سَتِرد عليك وُتح�سر  عداّ
ُ
العمل قد اأ

جهنم  هي  وهذه  عذابها.  و�ستذوق  معها، 

نفو�سهم  في  زرعوا  الذين  واأما  الأعمال. 

الَمَلكة الفا�سدة والرذيلة ال�سياّئة الباطلة، 

وحب  وال�سره  والجدال  والحر�س  كالطمع 

المال والجاه والدنيا وباقي الَمَلكات، فلهم 

رها  ت�سواّ لأن  رها،  ت�سواّ يمكن  ل  جهنم 

لتلك الَمَلكات ل يمكن اأن تخطر على قلبي 

النف�س  باطن  من  النار  تظهر  بل  وقلبك، 

رعبًا  يفرون  اأنف�سهم  جهنم  واأهل  ذاتها، 

من عذاب اأولئك.

في  اأن  الموثقة  ال��رواي��ات  بع�س  وف��ي 

»�سقر«،  له  يقال  للمتكباّرين  وادي��ًا  جهنم 

ة  �سداّ تعالى  اهلل  اإل���ى  ال���وادي  �سكا  وق��د 

له  ي��اأذن  اأن  �سبحانه  منه  وطلب  الحرارة 

�س، فاأحرق  ِذن له، تنفاّ
َ
بالتنف�س، وبعد اأن اأ

.
)1(

جهنم

َمَلكات ت�صلب الإيمان

�سببًا  الَمَلكات  ه��ذه  ت�سبح  واأح��ي��ان��ًا، 

ُيخلَّد الإن�سان في جهنم لأناّها ت�سلبه  اأن  في 

رواياتنا  ف��ي  ورد  فقد  كالح�سد،  الإي��م��ان، 

 Q اأبي عبد اهلل  الإمام  ال�سحيحة عن 

قال: »اإناّ الح�سد ياأكل الإيمان كما تاأكل النار 

.
)2(

الحطب«

الذي ورد  والمال  والجاه  الدنيا،  وكحباّ 

اإهالكًا  اأكثر  اأنها  ال�سحيحة  الروايات  في 

قطيع  على  طلقا 
ُ
اأ ِذئبين  من  الموؤمن  لدين 

القطيع  اأول  ف��ي  اأحدهما  فوقف  راع،  ب��ال 

عبد  اأب��ي  الإم���ام  عن  اآخ���ره...  في  والثاني 

اهلل Q: »ما ذئبان �ساريان في غنم قد 

فارقها رعاوؤها اأحدهما في اأولها والآخر في 

رف  اآخرها فاأف�سد فيها من حباّ المال وال�ساّ

.
)3(

في دين الم�سلم«

المعا�سي  عاقبة  ت��وؤول  ل  اأن  اهلل  ن�ساأل 

القبيحة،  الظلمانياّة  والأخالق  الَمَلكات  اإلى 

وال��ت��ي ت����وؤول اإل���ى ف��ق��دان الإي���م���ان وم��وت 

وجهنم  الكافر  جهنم  لأن  كافرًا،  الإن�سان 

العقائد الباطلة اأ�سداّ بدرجات واأكثر اإحراقًا 

مرَّ  اللاّتين  الجهنمين  ذينيك  م��ن  وظلمًة 

الَمَلكات  وجهنم  الأعمال،  )جهنم  ذكرهما 

الفا�سدة(.

نور روح اهلل
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R وموّدتهم والع�صق الجّيا�س  لو لم تكن محبة اأهل البيت 

لمثل هوؤلء الإلهيين والربانيين، لكان من الم�صّلم عدم بقاء تّيار 

الت�صّيع، بهذه المعارف الم�صتحكمة عبر الزمان والتاريخ مع وجود 

كل هذه العداوات. وحديثنا في �صياق اأثر تلك الموّدة عن فاطمة 

O اأعظُم امراأٍة في تاريخ الب�صر.  الزهراء، ال�صّديقة الكبرى 

اإّنها مفخرُة الإ�صالم، ومفخرة هذا الدين، وافتخار هذه الأّمة.

ره مقاٌم َي�صُعب ت�صوُّ

ل   O ال��زه��راء  فاطمة  مقام  اإناّ   

للب�سر  بالن�سبة  ره  ت�سواّ ي�سعب  اأو  يمكن 

العاديين اأمثالنا؛ فهي المع�سومة فح�سب. 

اأو  ًا  نبياّ  O ال��زه��راء  فاطمة  تكن  ل��م 

النبياّ  بمقام  لكنها  للنبي؛  وخليفًة  اإمامًا 

والإم����ام؛ ف��اأئ��م��ُة ال��ه��دى R ي��ذك��رون 

بكلاّ  ال��زه��راء  لفاطمة  ال��م��ب��ارك  ال���س��م 

من  المعارف  وي��اأخ��ذون  واإج���الل؛  تعظيٍم 

عظيمٌة  اأم��وٌر  فهذه  الفاطمية؛  ال�سحيفة 

جدًا.

علٌم وحكمٌة ومعرفة 

ال��ح��ي��اة ال��ظ��اه��ري��ة ل��ه��ذه ال�����س��ي��دة 

والمعرفة،  والحكمة  بالعلم  مليئة  العظيمة 

خطبتها  م��ة  م��ق��داّ ن��ق��راأ  عندما  ���ه  اإناّ حتى 

والثناء  الحمد  ونجد  المعروفة،  »الَفَدكياّة« 

O

في المقام األسمى)*(

مع اإلمام الخامنئي
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جلياّ  ب�سكٍل  �سنلحظ  فيها،  ال��م��وج��وَدي��ن 

الحكمة  بدفق  قد عبقت  الأج��واء  اأن  كيف 

ياّ لهذه  الل�سان الدراّ والمعرفة الجارية من 

المراأة العظيمة؛ مع اأن تلك الخطبة كانت، 

ُذكر  وقد  �سيا�سيًا،  احتجاجًا  الواقع،  في 

ما  والإ�سالمية  الإلهية  المعارف  من  فيها 

هو في اأعلى م�ستوى يمكننا اإدراكه.

رحلُة الجهاد

 م���ن ج���ان���ٍب اآخ�����ر، ف����اإن ح��ي��اة ه��ذه 

لها  كان  بالجهاد؛ حيث  العظيمة م�سحونٌة 

في  م�سحٍّ  كجندي  ��ر  وم��وؤثاّ ف��اع��ٌل  ح�سوٌر 

الميادين المختلفة. فمنذ مرحلة الطفولة 

في مكة، في �سعب اأبي طالب، في اإي�سال 

الموؤن والدعم المعنوي لأبيها العظيم، اإلى 

الحياة  مراحل  في  الموؤمنين  اأمير  مواكبة 

والغربة  ال��ح��روب  المدينة:  ف��ي  ال�ساقة 

المادية  الحياة  م�سقات  و�سط  والمخاطر، 

مرحلة  في  وكذلك  المتنوعة،  وال�سغوط 

P؛  النبي  رح��ي��ل  بعد   O محنتها 

ففي جميع هذه المراحل كانت هذه المراأة 

ك وال�سعي؛ حكيمًة  العظيمة م�سغولًة بالتحرُّ

م��ج��اه��دة، ع��ارف��ًة م��ج��اه��دة. 

ك����ذل����ك م�����ن ن��اح��ي��ة 

م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا 

ك���ام���راأٍة 

ام���راأًة  ك��ان��ت  فقد  ��ي��ة،  وم��رباّ واأٍم  وزوج����ٍة 

نموذجياّة. 

�صعلُة الع�صق وال�صوق

ٍة   هي اآيٌة عظمى و�سامية لمراأٍة نموذجياّ

تها؛ وكل  في وظائف المراأة وتربيتها ومحباّ

هذه الم�سائل القياّمة التي ل نظير لها كانت 

فتاة  ف��وج��ود  �سنة.   18 ناهز  عمر  �سمن 

المقامات  بكل هذه  �سنة   18 �ساباّة عمرها 

ال�سلوكياّة  وال�سجايا  والأخالقياّة  المعنوياّة 

في اأياّ مجتمع وفي تاريخ اأياّ �سعب �سيكون 

ولكن الطالع على هذه  له.  افتخار  مبعث 

العظيمة؛  ه��ذه  �سجايا  ومعرفة  المعارف 

المحبة،  ودون  العاطفي،  الرت��ب��اط  دون 

ُتجري  التي  وال�سوق  الع�سق  �سعلة  ودون 

الدموع من عيَني الإن�سان ل يو�سل الإن�سان 

الرتباط  تفعيل  يجب  وعليه،  نتيجة.  اإل��ى 

ال�سيدة  بهذه  والروحي  والمعنوي  العاطفي 

العظيمة؛ بل ويجب الحفاظ عليه.

بالمحّبة ن�صتمّر

م�سيرة  حفظ  قد  اأ�سا�سيٌّ  عن�سٌر  ة  ثماّ

التياّار  ذل��ك  وه��و  وا���س��ت��م��راره��ا،  الت�سياّع 

والمعتمد  المنطق  اإلى  الم�ستند  العاطفي 

لهذا  الفارغة.  العاطفة  ل  الحقيقة،  على 

إّن بيتًا من الشعر تتلونه قد 
يكون له تأثرٌي أكرب من ساعٍة 

من البحث االستداليل 
ملتفّوٍه ماهر

مع اإلمام الخامنئي
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اأج��ر  اأناّ  ت���رون  اأن��ت��م 

ة  المحباّ هو  الر�سالة 

القربة،  ف��ي  ة  وال��م��وداّ

اأَ�للْشللاأَُلللُكللْم َعلَْيِه  {ُقللْل ل 

ِفللي  َة  اْللللللَملللللَودَّ اإِلَّ  اأَْجلللللللراً 

اْلُقْربى })ال�سورى: 23(. 

 Q ال�صعر في حب اأهل البيت

 R الأئ����م����ة  اأناّ  ال��م��ل��ف��ت  م����ن   

ومحمد  زرارة  اأمثال  وجود  من  -وبالرغم 

�سمعوا  ال��ذي��ن  م��ن  وغيرهما  م�سلم  ب��ن 

المعارف والأحكام وال�سرائع والأخالقيات 

ن����وه����ا- ك��ان��ت ل��ه��م ن��ظ��رٌة  ون��ق��ل��وه��ا ودواّ

ال�سيد  واإل��ى  الخزاعي،  دعبل  اإل��ى  ة  خا�ساّ

الأ�سدي،  زيد  بن  ُكميت  واإل��ى  الِحمَيري، 

كل  ة.  والمحباّ بالعناية  يحوطونهم  وكانوا 

ة  والمحباّ العاطفي  الرتباط  ُبعد  لأن  ذلك 

المادحين  ومدح  ال�سعراء  �سعر  في  يوجد 

ا  مماّ واأوف��ى  اأت��ماّ  نحٍو  الذاكرين على  وذكر 

يوجد في غيرها. 

�سريف  عملكم  اإناّ  الللمللّداحللون:  للهللا  اأيُّ

وفي  الت�سياّع  بقاء  في  حيويٌّ  دوٌر  وله  وقياّم 

والمعرفة  ال�سيعي  الإي��م��ان  على  الحفاظ 

ال�سيعية واتاّباع اأهل البيت R فاعرفوا 

قدر هذا. واعلموا اأناّ بيتًا من ال�سعر تتلونه 

قد يكون له تاأثيٌر اأكبر من �ساعٍة من البحث 

الطريقة  وبهذه  ماهر.  ٍه  لمتفواّ ال�ستدللي 

يمكننا نقل معارف اأهل البيت بال�ستمداد 

قلوب  اأع��م��اق  اإل��ى  العاطفية  الأب��ع��اد  م��ن 

النا�س، ما ي�ساهم في تثبيت اإيماننا وبقائه 

ت�سكيكات  مقابل  تزلزله  وع��دم  الأي��ام  مع 

اأنف�سكم  فاأ�سعروا  وافتراءاتهم،  الأع��داء 

اأنكم مبلاّغون للدين وحملٌة للحقائق الدينية 

في اأعظم الأ�ساليب تاأثيرًا. 

�صعُر المعرفة 

وتعليم؛  معرفٍة  �سعر  �سعركم  فليكن 

الزهراء  بفاطمة  فوا  تعراّ اأْن  اأردت��م  ف��اإذا 

ي�ستلهم  بحيث  ب��ذل��ك  ف��ق��وم��وا   ،O

درو�س  منها  ال�ساب  اأو  المراأة  اأو  الم�سلم 

الحياة؛ في�سعر في قلبه بالخ�سوع والخ�سوع 

د  وال��ت��ع��لاّ��ق ت��ج��اه ه��ذه ال��م��راأة ال��ت��ي تج�ساّ

والمعنويات  والحكمة  والطهارة  القدا�سة 

والجهاد.  فعليكم اأْن ترووا م�ستمعيكم من 

هذه المعرفة التي ت�سبه الماء الزلل الذي 

الموزون،  والكالم  ال�سعر  قالب  في  ياأتي 

ال�سوت  ق��ال��ب  ف��ي  ك��ان  اإذا  وخ�سو�سًا 

الح�سن واللحن ال�سحيح والجياّد، في�سري 

ل  العمل  ه��ذا  فمثل  بدنه.  اأج��زاء  كل  اإل��ى 

يقدر عليه الكثير من الخطباء اأو الفنانين 

اأو المعلمين، ولكنكم قادرون عليه لو قمتم 

به.

احي اأهل البيت  )*( م���ن كلم���ة له { في ذكرى ولدة ال�سي���دة الزهراء O وذكرى ولدة الإمام الخميني }، خ���الل لقائه مع مداّ

R،  بتاريخ 3/6/2010.

الهوام�س
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اآية اهلل ال�صيخ حممد تقي 

م�صباح اليزدي )حفظه اهلل(

َفر  اأ�صحاب ال�صَّ
في   Q ال�سجاد  الإم���ام  ع��ن  ورد 

بعبادك  »واألحقنا  المريدين  مناجاة  تتمة 

ال��ذي��ن ه��م ب��ال��ب��دار اإل��ي��ك ي�����س��ارع��ون، 

في  ���اك  واإياّ يطرقون،  ال��دوام  على  وبابك 

يتعّر�س هذا المقال لدرا�صة كيفّية الو�صول اإلى 

الدينّية  التعاليم  من  ويظهر  الإلهي.  القرب  مقام 

الم�صاعف،  وال�صعي  العمل  خالل  ومن  الب�صر،  اأّن 

يتمّكنون من طّي م�صير القرب، والكمال، والو�صول 

الكمال  اإلى  الإن�صان  وي�صل  وال�صالح.  الفالح  اإلى 

بمقدار الجهد الذي يبذله.

مناجاة المريدين )3(: 

يسارعون إليك

وصايا العلماء
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هيبتك  من  وه��م  يعبدون،  والنهار  الليل 

م�سفقون...«.

مقام  اإل��ى  للو�سول  الإن�����س��ان  يحتاج 

اد  ال�سجاّ الإم��ام  بياّنه  ما  بح�سب  القرب، 

يمتازون  ال�سفر  في  اأ�سحاٍب  اإلى   ،Q

وبا�ستمرار،  ب�سرعة  كون  يتحراّ يلي:  بما 

ومن  ون��ه��ارًا،  لياًل  العبادة  اأه��ل  من  وهم 

اأهل الخ�سية.

من  الخ�سية  اإل��ى  الو�سول  طريق  اأم��ا 

وَعجِز  عف  ب�سَ الإذع���ان  فهو  تعالى  اهلل 

اأنُف�سنا اأمام عظمة وجالل اهلل تعالى.

اإناّ الهدف والمق�سد النهائي لالإن�سان 

هو القرب من اهلل والو�سول اإليه. واأمامه 

جات  بالتعراّ مليء  طويٌل،  طريٌق  ذلك  في 

والمطباّات.

ي��ق��ول الإم�����ام ع��ل��ي Q ف��ي ه��ذا 

ال�����س��اأن، م��ع ك��ل م��ا ك��ان عليه م��ن اإحياء 

قلاّة  م��ن  »اآٍه  وال��ع��ب��ادة:  والمناجاة  الليل 

وعظيم  ال�سفر  وُبْعد  الطريق  وطول  الزاد 

.
)1(

الَمورد«

 Q اأمير الموؤمنين  ر الإمام  يتح�ساّ

طريق  لعبور  الكافي  ال��زاد  يمتلك  ل  لأن��ه 

الآخرة الطويل. مع العلم اأن عبادة الإمام 

Q كانت كثيرة و�ساقة حتى اأنه عندما 

تبياّن  �سحيفًة   Q ال�سجاد  الإمام  قراأ 

قال:   ،Q الإم��ام علي  وعبادة  اأح��وال 

اأبي طالب  »من يقوى على عبادة علي بن 

.
)2(

Q؟«

 الهدف هو مقام القرب من اهلل
ال��رواي��ات  م��ن  ي�ستفاد  اأن���ه  �سحيح 

الآخرة طويل  اأن طريق  الدينية  والتعاليم 

عبور  يمكنه  الإن�����س��ان  اأن  اإل  ج،  وم��ت��ع��راّ

ذاك ال��ط��ري��ق م��ن خ��الل ال��ع��م��ل، وب��ذل 

الجهد، وتربية النف�س، في�سل �سالمًا اإلى 

المق�سد.

الأطهار  والأئمة  اأنبياء اهلل  ر�سالة  اإن 

واأوج  الآخ���رة،  مق�سد  لنا  تو�سح   R

�سعادتنا وكمالنا وكيفية الحركة نحو قمة 

يقطعها  م�سافة  فكل  وال�سالح.  الفالح 

ته،  هماّ وح�سب  الطريق  هذا  في  الإن�سان 

تعني اأناّه اأنجز عماًل َقياّمًا... ولي�س �سحيحًا 

ة،  القول اإناّ الإن�سان اإذا لم ي�سل اإلى القماّ

بل  ل  �سيء،  على  يح�سل  ولم  تخلاّف  فقد 

هو ماأجور على كل خطوة يخطوها في هذا 

الطريق وعليها تترتب اآثار اإيجابية. طبعًا 

17يجب اأن يمتلك الإن�سان همة عالية ويجب 
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اأن يكون هدفه الو�سول اإلى اأعلى 

وعدم  اهلل  من  القرب  مقامات 

الكتفاء بالمراتب النازلة.

القرب  طريق  طالئع  خ�صائ�س 

الإلهي

يظهر، من الق�سم الأول من المناجاة، 

مق�سد  اإلى  للو�سول  دة  متعداّ ُطرق  وجود 

��رن��ا في  الآخ����رة وال��ق��رب الإل��ه��ي »و���س��ياّ

والطريق  عليك...«.  للوفود  الطرق  اأقرب 

الم�ستقيم هو اأق�سر الطرق نحو المق�سد. 

تعالى  اهلل  من  نطلب  اأن  لنا  ينبغي  ل��ذا، 

اإر�سادنا اإلى الطريق الأقرب والم�ستقيم، 

ن علينا �سعوبات طريق الآخرة. واأن يهواّ

ف اإلى المق�سد الذي هو  بعد اأن نتعراّ

القرب الإلهي - وعلى فر�س اأن اهلل تعالى 

فنا اأقرب الطرق  قد ا�ستجاب دعاءنا وعراّ

اإليه، و�ساعدنا في طي ذاك الطريق رغم 

اإلى  الو�سول  م�سير  وفي   - الأخطار  َكثرة 

اهلل، نحن في ذلك الطريق بحاجة ما�سة 

اإلى رفيِق �سفر. لنلتفت اإلى المثال الآتي:

و�سائل  ال�سفر عبر  كان  الما�سي،  في 

وك��ان  وال��ج��م��ل،  الح�سان  مثل:  ب�سيطة 

بع�ٌس ي�سافر ما�سيًا، و�سواء كان هذا ال�سفر 

بين  رفيق  وج��ود  ف��اإن  ق�سيرًا  اأو  طوياًل 

وعزم  بجدياّة  ك  يتحراّ ن�سيط  الم�سافرين 

را�سخْين، يكون �سببًا في ن�ساط الآخرين، 

بحيث ل ي�سعر اأحد من الم�سافرين بتعب 

الطريق. ويكون عك�س ذلك، اإذا كان رفيق 

ال�سفر �سخ�سًا عاجزًا و�سريع ال�سجر...

اأ���س��رار  اأح��د  اإناّ  ال��ق��ول  يمكن  لذلك 

يعرُف  ن�سيط  رفيق  وجود  ال�سفر  موفقياّة 

الم�سير ويبعث على زيادة ن�ساط الآخرين 

المنطلق  ه���ذا  م��ن  ت��ع��ب��ه��م.  م��ن  وي��ق��لاّ��ل 

ال�سفر:  رفقاء  ح��ول   Q الإم��ام  يقول 

 اإَِلْيَك 
)3(

ِذيَن ُهْم ِبالِبداِر ْلِحْقنا ِبِعباِدَك الَّ
َ
»اأ

َيْطِرُقوَن  واِم  ال��دَّ َعلى  َوباَبَك   
)4(

ُي�ساِرُعوَن

ِمْن  َوُهْم  َيْعُبُدوَن  هاِر  َوالنَّ اللَّْيِل  ِفي  اَك  َواإيَّ

َهْيَبِتَك ُم�ْسِفُقوَن«.

اأو�صاف رفاق ال�صفر

Q من اهلل  الإم��ام  اأن يطلب  بعد 

اإر�ساده اإلى اأقرب طرق ال�سلوك والو�سول 

�سفر  رف��اق  منه  يطلب  قربه،  مقام  اإل��ى 

لئقين يمتلكون ال�سفات الآتية:

اأ- �سرعة الحركة.

أحد أسرار موفقّية السفر وجود 
رفيق نشيط يعرُف املسري 
ويبعث على زيادة نشاط 
اآلخرين ويقّلل من تعبهم

وصايا العلماء
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ب- الثبات وال�ستمرار.

ج- دوام العبادة لياًل ونهارًا.

د- الخ�سية اأمام عظمة اهلل.

نحو  الحركة  ف��ي  ال�صرعة   – اأ 

القرب الإلهي

لتو�سيح ال�سفة الأولى، اأي ال�سرعة 

التالي:  المثال  ن�سرب  ال��ح��رك��ة،  ف��ي 

وت�ساهدون  مرتفع  على  اأنكم  افر�سوا 

اإل  واحد،  مق�سد  نحو  يتحركون  اأنا�سًا 

يتحرك م�سرعًا بجدية  بع�سًا منهم  اأن 

اأبطاأ  الآخ��ر  وبع�سهم  را�سخين  وع��زم 

والمجموعة  الأول�����ى  ال��م��ج��م��وع��ة  م��ن 

نحو  وت��ت��ح��رك  للغاية  بطيئة  ال��ث��ال��ث��ة 

كافيين.  ودافع  ن�ساط  دون  من  الهدف 

اإذا كنتم تحاولون الو�سول اإلى المق�سد 

ب�سرعة،  اإليه  للو�سول  وتعملون  نف�سه 

�سك  ل  مما  ت��خ��ت��ارون؟  مجموعة  ف���اأياّ 

فيه اأنكم �ستختارون المجموعة الأ�سرع 

كذلك  الم�ستقيم.  الطريق  تتخذ  التي 

والكمال  التعالي،  م�سير  في  الأم��ر  هو 

 نهج البالغة، الحكمة )77(.( 1)

 بحار الأنوار، المجل�سي، ج41، �س7.( 2)

 »ب���دار« ومب���ادرة اأي عندما يك���ون اأمام الإن�سان اأكث���ر من عمل ثم ( 3)

���ة للقيام ب���ه ويترك  يخت���ار اأحد ه���ذه الأعم���ال وينه����س بجدياّ

الأعمال الأخرى.

 »الم�سارعة« من باب »المفاعلة« تدلاّ على مفهوم اأعلى من ال�سرعة، ( 4)

وال�سبق والعمل لأجل الأ�سبقياّة.

الهوام�س

اخلاصية األوىل للرفيق 
املناسب يف القرب اإللهي 

هي: اجلدية، السرعة، 
واألسبقّية على اآلخرين

والقرب اإلى اهلل. حيث يرافق ال�سخ�س 

القافلة  طليعة  في  هم  اأ�سخا�سًا  ا  مناّ

ى بهم ويقتب�س منهم الخ�سائ�س  ويتاأ�ساّ

الممتازة والمتعالية.

الذين  الأ�سخا�س  اإناّ  �سك،  دون  من 

Q في رفقتهم  يرغب الإمام ال�سجاد 

الأنبياء  خاتم  وبالأخ�ساّ  اهلل  اأنبياء  هم 

الح�سن  والإم��ام  الموؤمنين،  واأمير   ،P

في  ه��م  ال��ذي��ن   R الح�سين  والإم���ام 

طليعة قافلة الب�سرية العظيمة، الرا�سخون 

نحو  قلوبهم  ه  تتوجاّ الذين  حركتهم،  في 

من  اأياّ  اإل��ى  يلتفتون  ل  فهم  فقط.  اهلل 

الجهات وبالتالي هم الأ�سرع في الو�سول 

اإلى المق�سد.

فالخا�سية  الأ����س���ا����س،  ه���ذا  وع��ل��ى 

الأولى للرفيق المنا�سب في م�سير التعالي 

ال�سرعة،  الجدية،  ه��ي:  الإل��ه��ي  وال��ق��رب 

عن  والب��ت��ع��اد  الآخ��ري��ن،  على  الأ�سبقياّة 

الك�سل والملل واتخاذ القرار القاطع لطياّ 

. طريق التعالي وال�سمواّ
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ال�صيخ علي حجازي

م���ن أح��ك��ام
ال���زوج���ي���ن

وهو  و�صرعّية،  كونّية  �ُصّنة  ال���زواج  اإّن 

الأ���ص��ا���س ف��ي ا���ص��ت��م��رار ال��ن��وع ال��ب�����ص��رّي. 

تقديم  ينبغي  الزوجّية  الحياة  ول�صتقرار 

ال��ت��ن��ازلت م��ن ال��ط��رف��ي��ن، وم���ع الخ��ت��الف 

يتطّلب الأمر معرفة الت�صريع الإ�صالمّي لحّل 

المقالة  هذه  وفي  والخ�صومات.  النزاعات 

بع�س ال�صوابط ال�صرعّية للزوجين:

1- الخروج من المنزل:
بيت  م��ن  تخرج  اأن  للزوجة  يجوز  ل 

واجب  اأو  ل�سرورة  اإلاّ  اإذن��ه  ب��دون  زوجها 

م�سيَّق. نعم يجوز لها اأن ت�سترط عليه اأن 

اأو  العمل  اأو  للدرا�سة  بالخروج  لها  ي��اأذن 

اأو نحو ذلك، فاإن وافق ي�سير  زيارة اأحٍد 

ملزمًا باإعطائها الإذن. كما ي�سحاّ لها اأن 

ت�سترط عليه الخروج من البيت مطلقًا اأو 

ول  البيت  من  فتخرج  واف��ق  ف��اإن  مقياّدًا، 

تحتاج لالإذن حينئٍذ.

2- �صرطّية عدم الدخول:
ت�سترط على زوجها  اأن  للزوجة  يجوز 

في عقد الزواج اأن ل يدخل بها اإلى وقت 

فقه الولي
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فلي�س له خيار الف�سخ، بل اإذا اأراد فله 

ببقاء  ير�َس  لم  اإن  فقط  الطالق  حقاّ 

الزوجياّة.

5- الإهانة:
ي�سباّ  اأن  الزوجين  من  لأيٍّ  يجوز  ل 

ي�سباّ  اأن  اأو  وجهًا،  له  يقباّح  اأن  اأو  الآخ��ر، 

يجوز  ول  ومعارفه.  واأق��ارب��ه  الآخ��ر  اأب��وياّ 

اإهانة الآخر وهتك حرمته وف�سح اأ�سراره.

6- حفظ الأ�صرار:
لع  يطاّ اأن  الزوجين  من  لأيٍّ  يجوز  ل 

على اأ�سرار الآخر بدون اإذنه، �سواء اأكانت 

التوا�سل  اأو في و�سائل  الورق  الأ�سرار في 

الجتماعياّ اأو غير ذلك.

7- المنّفرات:
زوجها  تطيع  اأن  ال��زوج��ة  على  يجب 

واإزالة  بها،  لال�ستمتاع  له  نف�سها  بتمكين 

عليها  ويجب  للتمتاّع،  ة  الم�ساداّ رات  المنفاّ

مطالبته  م��ع  ل��ل��زوج  والتزيين  التنظيف 

بذلك اأو اقت�ساء الزواج لها. واإذا خالفت 

هذه الأمور تكون نا�سزة، وكذا لو خرجت 

ق ن�سوزها  من بيتها دون اإذنه. نعم ل يتحقاّ

بترك طاعته في الأمور التي لي�ست واجبة 

عليها، والتفاهم جياّد.

بتنفيذ  ملزمًا  ي�سير  واف��ق  ف��اإذا  د،  محدَّ

ال�سرط، ولو اأذنت الزوجة بعد ذلك يجوز 

للزوج ذلك، بال فرق في هذا ال�سرط بين 

الزواج الدائم والمنقطع.

3- �صكن الزوجة:
في  زوجها  على  الزوجة  �سرطت  اإذا 

بلدها،  م��ن  يخرجها  ل  اأن  ال���زواج  عقد 

منزل  اأو  معلوم  بلد  ف��ي  ي�سكنها  اأن  اأو 

ملزمًا  ي�سير  ال���زوج  وواف���ق  مخ�سو�س 

بتنفيذ ال�سرط. وكذا يجوز لها اأن ت�سترط 

عليه اأن ل ي�سكنها مع اأحد، اأو اأن ل ي�سكن 

اأحدًا معها.

4- ا�صتراط العذرية:
اأن  ب�سرط  ام���راأة  ال��رج��ل  ج  ت���زواّ اإذا  اأ- 

تكون عذراء )ل تزال بكرًا(، فوافقت 

العقد  ُبني  اأو  ال�سرط،  على  الزوجة 

تبياّن  ث��ماّ  بالبكارة،  و�سفت  اأو  عليه، 

اأناّها لم تكن بكرًا، كان للزوج الخيار، 

ا اأن  ا اأن ير�سى ببقاء الزوجياّة، واإماّ اإماّ

الطالق،  غير  والف�سخ  العقد،  يف�سخ 

وله �سروطه في محلاّه.

ا�ستراط  دون  عليها  عقد  اإذا  ولكن  ب- 

بكرًا  لي�ست  اأناّها  له  تبياّن  ثماّ  21البكارة 
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8- الإنفاق:
زوجته  ي�سبع  اأن  ال��زوج  على  يجب 

يقيها  ب��م��ا  ي��ك�����س��وه��ا  واأن  ال��دائ��م��ة، 

الإ�سكان  لها  ن  يوؤماّ واأن   ، والحراّ البرد 

تحتاج  التي  والآلت  والغطاء  والفرا�س 

وغير  وتنظيفها  ل�سربها وطبخها  اإليها 

ذلك. 

لأمثالها  المتعارف  ذلك  في  وُيراعى 

فيه.  ت�سكن  التي  بلدها  حاجات  بح�سب 

ويجب على الزوج الإنفاق على زوجته حتاّى 

لو كانت غنياّة. واإذا لم ينفق عليها، ت�سير 

ته. نفقتها دينًا لها في ذماّ

9- عمل الزوجة:
على  زوجته  يجبر  اأن  للرجل  يجوز  ل 

اأن تعمل لتنفق عليها اأو عليه، ول يجوز له 

اأخذ مالها بدون اإذنها ور�ساها، فلو اأخذ 

للمال،  غا�سبًا  يكون  ر�ساها  بدون  مالها 

ه  رداّ يجب  بل  فيه،  ف  الت�سراّ له  يجوز  ول 

اإليها.

10- اأذّية الزوجة:
ل يجوز للرجل اأن يوؤذي زوجته لتتنازل 

وتنازلت  اآذاها  ولو  بع�سه،  اأو  مهرها  عن 

عن مهرها اأو عن بع�سه فال يحقاّ له ذلك، 

بل يجب عليه دفع ما بذلته ب�سبب الخوف 

من الأذى.

11- وكالة الطالق:
الطالق بيد الزوج، ول ي�سحاّ اأن تكون 

ل  اأناّها  يعني  وهذا  الزوجة،  بيد  الع�سمة 

يمكن اأن تطلاّق نف�سها م�ستقلاّة عن الزوج، 

فالطالق للزوج ولي�س للزوجة، نعم يجوز 

لها اأن ت�سترط على زوجها في عقد الزواج 

طالق  ف��ي  عنه  وكيلة  تكون  اأن  غيره  اأو 

فاإذا  مطلقًا،  اأو  ة  خا�ساّ حالة  في  نف�سها 

لزمة  للزوجة  الوكالة  ت�سير  الزوج  وافق 

طلاّقت  ما  ومتى  اإلغاوؤها،  للزوج  يحقاّ  ول 

الزوجة بح�سب الوكالة ي�سحاّ الطالق ولو 

لم يكن الزوج را�سيًا.

12- الغناء والرق�س:
ل يجوز للزوجة الغناء اأمام زوجها اأو 

غير زوجها، ولكن يجوز لها اأن ترق�س له 

اأن  اإطرابياّة، ب�سرط  ة  بدون مو�سيقى لهوياّ

ل يكون مع الزوج غيره.

13- التفاهم بين الزوجين:
ي�ساهم التفاهم بين الزوجين في اإلغاء 

والتنازل  �ساكل،  وم��ا  ��ر،  وال��ت��وتاّ الإح��ب��اط 

ة. منهما ي�ساعد على بناء حياة م�ستقراّ

فقه الولي
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 الغيرة: حجر اأ�شا�س اأم مع�ل هدم؟

 غيرته وّد وغيرتها فتك

 غيرة الأبناء: فعل الآباء

 الحماة والكّنة )1(: خ�ش�مة من �شراب

 زمالء في دّوامة الغيرة والتناف�س
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أم معول هدم؟الغيرة: حجر أساس
ال�صيخ حممد ح�صن زراقط

عنده  لي�س  رج��ٌل  »ف��الٌن 

طالق  اإلى  الغيرة  دفعته  لقد  غيرة.  

الطالق«.  طلب  اإل��ى  الغيرة  دفعتها  اأو  زوجته، 

»م�صكلة ابني الأكبر اأّنه يغار من اأخيه ال�صغير«. 

»اإّن اهلل تبارك  Q قوله:  ال�صادق  ورد عن الإمام 

وتعالى غيور يحّب كّل غيور ولغيرته حّرم الفواح�س 

ظاهرها وباطنها«)1(. يك�صف التاأّمل في هذه العبارات 

غيرة،  كلمة  عليه  تدّل  الذي  المعنى  تنّوع  عن 

لكثرة  وا�صحًة،  تبدو  التي  الكلمات  من  فهي 

والأح��ادي��ث  ال��م��ح��اورات  ف��ي  ُت�صتعمل  م��ا 

اليومّية بين النا�س.

الملف
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*تنّوع مفهوم الغيرة
ع في المعنى يتراوح بين ال�سلب  وهذا التنواّ

والف�سيلة،  العالج،  ت�ستوجب  التي  الرذيلة،  بين  والإيجاب. 

ع في مفهوم الغيرة  د التنواّ التي ت�ستدعي الثناء والمدح. ويتمداّ

عها بح�سب ما يغار عليه الإن�سان، كغيرته على من يحباّ  اإلى تنواّ

اأو  زوجة،  اأو  زوجًا  مثاًل(،  الأطفال  حالة  )في  اأبًا  اأو  كان  ًا  اأماّ

اأر�سًا وديارًا )في حالة الوطن(. ولكلاّ واحٍد من هذه التنواّعات 

ال�سعب  من  ويبدو  الآخ���ر.  عن  يختلف  قد  وتف�سيل،  ُحكٌم 

يدور  �سوف  هذا،  ولأج��ل  جميعًا.  التفا�سيل  هذه  في  الدخول 

الكالم في هذه المقالة عن الغيرة كمفهوم عامٍّ بغ�ساّ النظر 

عن الأ�سياء والأمور التي تتعلاّق بها.

*تعريف الغيرة
��ه��ا:  ب��اأناّ ال��غ��ي��رة  ال��ن��راق��ي  ال�سيخ  ف  ي��ع��راّ

محافظته،  يلزم  م��ا  محافظة  ف��ي  »ال�سعي 

النف�س  وكبر  ال�سجاعة  نتائج  م��ن  و]هي[ 

وبها  ال��َم��َل��ك��ات،  �سرائف  م��ن  وه��ي  ت��ه��ا.  وق��واّ

معدود  غير  لها  والفاقد  الرجولية...  ق  تتحقاّ

من الرجال«. قال ر�سول اهلل P: »اإناّ �سعدًا 

.
)2(

لغيور، واأنا اأغَير من �سعد، واهلل اأغير مناّي«

ولي�ست الغيرة بهذا المعنى �سفة قبيحة؛ 

بل وكما يبدو من تعريفها هي ف�سيلة، على الإن�سان اأن ي�سعى 

الغيرة  اأناّ  نجد   ، الأخالقياّ الجانب  تجاوزنا  واإذا  بها.  للتحلاّي 

دون  الحيوانات،  بع�س  بل  الإن�سان،  بها  يتاّ�سف  �سفة طبيعياّة 

الفطرة  م��ن  تقرب  تكاد  خ�سلة  ��ه��ا  اأناّ ع��ن  يك�سف  م��ا  تعلاّم، 

مثاًل،   ال�سغير،  الطفل  فهذا  الإن�سانياّة.  النف�س  في  المودعة 

رة عند اأياّ توا�سل  يعباّر عن اعترا�سه اأو انزعاجه في �سنٍّ مبكاّ

المثال  يناف�سه. وعلى هذا  قد  باأناّه  ي�سعر  وبين طفل  ه  اأماّ بين 

ُيقا�س �سائر الأمثلة.

إذا جتاوزنا اجلانب األخالقّي، 
جند أّن الغرية صفة طبيعّية 
يّتصف بها اإلنسان دون تعّلم
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*الأحاديث في »الغيرة«
ا يك�سف عن ح�سن التاّ�ساف بهذه ال�سفة  ومماّ

فيما  لها  نعر�س  والأح��ادي��ث  الأخ��ب��ار  من  مجموعة 

ياأتي:

 Q 1- عن عبد اهلل بن اأبي يعفور قال: »�سمعت اأبا عبد اهلل
.

)3(
يقول: اإذا لم يِغر الرجل فهو منكو�س القلب«

Q غيورًا  اإب��راه��ي��م  »ك��ان  ق��ال:  ���ه  اأناّ  P النبياّ  ع��ن   -2
الموؤمنين  يغار من  ل  اأنف من  اهلل  منه. وجدع  اأغَير  واأنا 

.
)4(

والم�سلمين«

معا�سريه  فيه  ُيعاتب   Q علياّ  الإم��ام  عن  خبر  وف��ي   -3
الأ�سواق، ومزاحمة  اإلى  بالخروج  لن�سائهم  �سماحهم  على 

.
)5(

الرجال فيها

ل  »ثالثة  يقول:   Q ال�سادق  الإم���ام  عن  رواي��ة  وف��ي   -4
 .

)6(
يهم ولهم عذاٌب األيٌم« يكلاّمهم اهلل يوم القيامة ول يزكاّ

وذكر منهم ال�سخ�س الذي ل يغار.

*من متفرعات ال�صجاعة
ارتباطها  المعنى  بهذا  الغيرة  اأهمياّة  عن  يك�سف  ا  ومماّ

الأخ��الق  علماء  اأناّ  نعرف  اأن  ويكفي  الف�سائل.  من  بكثير 

م  تقداّ كما  ال�سجاعة،  ف�سيلة  عات  متفراّ من  الغيرة  ون  يعداّ

نقاًل عن ال�سيخ النراقي. ول يبدو اأناّ اأحدًا يناق�س في ح�سن 

اآثار ونتائج  الغيرة لها  اإناّ  اأو في كونها ف�سيلًة. ثماّ  ال�سجاعة 

اأ�سباب  من  �سبب  وهي  كلاّها،  الإن�سانياّة  الحياة  على  اإيجابياّة 

ة بين الزوجين. وهي من الدوافع  العالقات الإن�سانياّة، وخا�ساّ

التي تدعو الأب اإلى �سبط �سلوك اأبنائه وتربيتهم، وهي من 

الدوافع التي تدعو الإن�سان اإلى الدفاع عن ماله ووطنه. فقد 

دون  ُقِتل  »من  قال:  ��ه  اأناّ  P اهلل  ر�سول  الخبر عن  في  ورد 

. واإذا كانت الغيرة على المال ترفع 
)7(

ماله فهو بمنزلة �سهيد«

الإن�سان اإلى منزلة ال�سهادة، فما بالك بالغيرة على العر�س 

اأو غيرها من الأمور التي دعا الإ�سالم اإلى  اأو القيم الدينياّة 

الحفاظ عليها؟
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*اأين الم�صكلة؟
م اأناّ الغيرة �سفة ح�سنة. وال�سوؤال هو: متى  يك�سف ما تقداّ

بها والتخلاّ�س منها؟ ل الغيرة اإلى �سفة رذيلة يجب تجناّ تتحواّ

في الجواب عن هذا ال�سوؤال، ل باأ�س من الإ�سارة اإلى مبداأ 

 ، اليونانياّ الفيل�سوف  اأر�سطو،  اإل��ى  تاأ�سي�سه  ُين�سب  اأخالقيٍّ 

وهو ما ُيمكن ت�سميته بقاعدة »الو�سطياّة في الأخالق«. وذلك 

مثاًل،  والتفريط.  الإفراط  بين  الو�سط  الحداّ  الف�سيلة هي  اأناّ 

في  اأف��رط  اإذا  ولكن  ماله،  الإن�سان  يحفظ  اأن  الطبيعياّ  من 

ط �سقط في رذيلة  حفظ ماله �سقط في رذيلة البخل، واإذا فراّ

الإ�سراف، والف�سيلة في المال هي الكرم والقت�ساد.

اأف��رط  اإذا  ول��ك��ن  ف�سيلة،  ال�سجاعة  اأخ���رى:  وبطريقة 

�سقط  ط  ف��راّ واإذا  ر،  ت��ه��واّ اإل��ى  انقلبت  �سجاعته  في  الإن�سان 

هذه  وفق  القول  يمكن  فيه  نحن  ما  اإلى  وبالعودة  الجبن.  في 

و�سرورياّة،  طبيعياّة  �سفة  »الغيرة  القاعدة: 

ها ككثير من الف�سائل تنقلب م�سكلة اإذا  ولكناّ

تنطبق  وعندها   ،» الحداّ فيها  الإن�سان  تجاوز 

عليها القاعدة المعروفة: »ال�سيء اإذا زاد عن 

لي�ست  الم�سكلة  اإذًا  ه«.  �سداّ اإلى  انقلب  ه  حداّ

فيها  المبالغة  بل في  الغيرة،  اأ�سل وجود  في 

وتجاوز الحداّ المعقول في التفاعل معها.

*الغيرة الَمَر�صّية
عاطفة  اأناّها  م،  تقداّ كما  الغيرة،  فوائد  من 

تدفع الإن�سان اإلى حماية حدوده المعنوياّة. وهي تختلف باختالف 

الأمور التي يغار الإن�سان عليها. ورغبة في التحديد، �سوف نق�سر 

م من الطبيعي  الكالم على الغيرة بين الزوجين. وبناء على ما تقداّ

ولكن  عليه.  للحفاظ  وي�سعى  زوجه  على  الزوجين  اأحد  يغار  اأن 

ًا لهذه العاطفة فال يتركها تتفاعل  يجب على الإن�سان اأن ي�سع حداّ

ل اإلى مر�س يعباّرون عنه اأحيانًا ب�»الغيرة  م فتتحواّ اإلى اأن تت�سخاّ

الغيرة عندما  قبح  تك�سف عن  التي  رات  الموؤ�ساّ ومن  المر�سية«. 

تتجاوز الحداّ المقبول مجموعة من الأمور، نختم بها مقالتنا هذه.

الغرية صفة طبيعّية 
وضرورّية، ولكّنها ككثري من 
الفضائل تنقلب مشكلة إذا 

جتاوز اإلنسان فيها احلّد
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*المبالغة في الغيرة في الأحاديث
لبنه  و�سياّته  ف��ي   Q عليٍّ  الإم���ام  ع��ن   -1
والتغاير  ��اك  »واإياّ ��ه قال:  اأناّ  Q الح�سن  الإم��ام 

في غير مو�سع غيرة، فاإناّ ذلك يدعو ال�سحيحة اإلى 

.
)8(

ال�سقم والبريئة اإلى الريب«

على  الم�سافر  يدخل  اأن  كراهة  ال�سفر  اآداب  في  ورد  وقد   -2
اأهله لياًل اإلاّ اأن يخبرهم م�سبقًا. وي�ستند الفقهاء في هذا 

فيها:  يقول   Q ال�سادق  الإمام  رواية عن  اإلى  الحكم 

»يكره للرجل اإذا قدم من �سفره اأن يطرق اأهله لياًل حتاّى 

عن  الإ�سالمي  الأدب  هذا  تبرير  في  ورد  وقد   .
)9(

ي�سبح«

ر�سول اهلل P؛ اأناّه يكاد ي�سبه الإغارة عليهم وفيه �سيء 

من التخوين لهم.

3- وعن الإمام عليٍّ Q: »ل تكثر الغيرة على اأهلك، فترمى 
.

)10(
بال�سوء من اأجلك«

ما  ومنها  ما يحباّ اهلل  الغيرة  »من   : النبوياّ الحديث  وفي   -4
ها اهلل فالغيرة في الريبة، واأما  ا التي يحباّ يبغ�س اهلل. واأماّ

.
)11(

التي يبغ�سها اهلل فالغيرة في غير الريبة«

*الغيرة وخلفّياتها النف�صية والأخالقّية
في  المبالغة  اأناّ  ن�ستفيد  مة،  المتقداّ الأحاديث  على  بناء 

الغيرة خ�سلة قبيحة، ويمكن اكت�ساف قبحها بال�ستناد اإلى ما 

تقدم وب�سيٍء من التحليل، نعر�سه في الآتي:

فة عن �سوء ظنٍّ بين  : تك�سف الغيرة المتطراّ - �شوء الظنٍّ

من  الحذر  اإلى  الكريم  القراآن  في  ون  مدعواّ ونحن  الزوجين. 

َها الَِّذيَن اآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا  يُّ
�سوء الظناّ في قوله تعالى: {َيا اأَ

نِّ اإِْثٌم} )الحجرات: 12(. وقد وردت  نِّ اإِنَّ َبْع�َض الظَّ َن الظَّ مِّ

في عدد من الأحاديث الدعوة اإلى ح�سن الظناّ بالموؤمن، وحمل 

اأح�سنه  اأخيك على  اأح�سنه، ومن ذلك: »احمل فعل  فعله على 

ما دمت تجد له في الخير محماًل«. ومن المفاهيم المرتبطة 

بهذا الأ�سلوب من التعامل بين الموؤمنين ما ُيعرف عند الفقهاء 

ة في فعل الم�سلم«. ب�»اأ�سالة ال�سحاّ

الم�سلم  يوقع  الغيرة  م  خُّ َت�سَ لللمللحللّرمللات:  التمهيد   -

الملف
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 الكافي، الكليني، ج 5، 535.( 1)

 جامع ال�سعادات، النراقي، ج1، �س 301.( 2)

 الكافي، م.�س، ج65، �س 536.( 3)

 م.ن.( 4)

 م.ن، �س 537.( 5)

 م.ن.( 6)

 م.ن، ج 7، �س 296.( 7)

(8 ).Q نهج البالغة، الكتاب 31، من و�سيته اإلى الإمام الح�سن

ث عنها الفقهاء ( 9)  ه���ذا الأدب من الآداب الم�سهورة الت���ي يتحداّ

في اآداب ال�سفر. مثاًل: غاية المراد في �سرح نكت الإر�ساد، 

ل، ج3، ����س 11؛ تذك���رة الفقه���اء، العالم���ة  ال�سهي���د الأواّ

الحلاّي، ج 2، �س 576.

 التحف���ة ال�سنياّة في �سرح النخبة المح�سنية، ال�سيد عبد اهلل ( 10)

الجزائري، �س280.

 م.ن.( 11)

الهوام�س

تضّخم الغرية يوقع املسلم 
يف حمّرمات هو مدعوٌّ إىل 

جتّنبها والبعد عنها

م  حراّ فقد  عنها.  والبعد  بها  تجناّ اإلى  مدعوٌّ  هو  مات  محراّ في 

{َيا  تعالى:  يقول  الآخرين.  عثرات  ع  وتتباّ �س  التج�ساّ الإ�سالم 

نِّ  الظَّ َبْع�َض  اإِنَّ  نِّ  الظَّ َن  مِّ َكِثيًرا  اْجَتِنُبوا  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  يُّ
اأَ

�ُشوا} )الحجرات: 12(. ومن الوا�سح اأناّ تفاعل  اإِْثٌم َوَل َتَج�شَّ

ي  الغيرة في نف�س الإن�سان رجاًل كان اأم امراأة يدعوه اإلى التحراّ

�س  عن الأ�سباب بطريقة قد تو�سله اإلى ارتكاب مع�سية التج�ساّ

الفقهاء  بع�س  اأناّ  الملفت  وم��ن  تعالى.  اهلل  عنها  نهى  التي 

على  �س  التج�ساّ جواز  بعدم  يفتي  المعا�سرين 

هواتف الأبناء.

القيم  ن��ق��ل  يمكن  اللل�للشلللللبللّي:  الللتلللللقلليللن   -

�سيء  فعل  على  اإن�سان  تحري�س  اأو  ال�سلوكياّة 

اأو  بفعل  القيام  تلقينه  اإحداهما  بطريقتين، 

تلقينه فكرة كقيمة ح�سنة اأو �سلبياّة، وفي بع�س 

بطريقة  الأمر  هذا  مثل  تلقين  يمكن  الحالت، 

هذا  ل  يتحواّ حتاّى  اأم��ٍر  من  الآخ��ر  تحذير  في  ُنفرط  ك��اأن  �سلبياّة؛ 

اأو من  النكاية  باب  الفعل، وذلك من  اإلى تحري�س على  التحذير 

ب. وهذا ما ي�ستفاد من  باب اأناّه ما دام �سوء الظناّ حا�ساًل فلنجراّ

قم  ال�ساّ اإلى  ال�سحيحة  »فاإناّ ذلك يدعو   :Q الإمام علياّ  قول 

والبريئة اإلى الريب«.

* ال�صراكة اأم التمّلك؟
ينبغي اأن تبقى العالقة بين الزوجين عالقة �سراكة بحيث 

ي�سعر كلٌّ من الطرفين اأناّه طرٌف اأ�سا�س في هذه العالقة، له ما 

للطرف الآخر من حقوق وواجبات. والغيرة الزائدة، عن الحداّ 

على  بال�ستحواذ  الزوجين  اأحد  رغبة  عن  تعبير  هي  المعقول، 

التي  اأهماّ الأ�س�س  اإلى �سرب  ي  يوؤداّ �سريكه وتملاّكه. وهذا الأمر 

تقوم عليها العالقات الزوجية.
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ال�صيخ خ�صر ديب

غيَرُتُه وّد 
وغيَرُتها فتك
اأ���ص��ّد الآف����ات فتكًا  م��ن  اآف����ٌة 

اأحد  اأنها  رغ��م  وال���ود،  بالمحّبة 

جهة  وم��ن  اأي�����ص��ًا.  ال���ود  مظاهر 

اأخ������رى، ه���ي ���ص��ي��اج وح��م��اي��ة، 

ووجودها دليل اهتمام ورعاية... 

�صائك  �صلوك  ال��غ��ي��رة،  ه��ي  تلك 

حين  ي�صهل  لكنه  تغييره،  ي�صعب 

نكت�صف دوافعه...

الملف
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*الغيرة
ال��غ��ي��رة، ه��ي اأح���د الأخ����الق ال��ح��م��ي��دة وال��َم��َل��ك��ات 

تَغيُُّر الإن�ساِن عن حاله المعتاد، ونزوعه  الفا�سلة. وهي 

ما  بع�س  اإل��ى  الغير  ي  تعداّ عند  والنتقام  ال��دف��اع،  اإل��ى 

يحترمه لنف�سه من دين اأو عر�س اأو جاه، ويعتقد كرامته 

عليه.

الزوجياّة  الحياة  في  م�ساكل  ت�سباّب  اأن  للغيرة  فيمكن 

من  لت  وتحواّ والطبيعي،  المقبول  ها  حداّ عن  خرجت  اإذا 

حالٍة �سحياّة اإلى حالٍة مر�سياّة.

ف��ي غيرة ال��رج��ل على ال��م��راأة، وغ��ي��رة ال��م��راأة على 

الرجل، ما هو الحد الم�سروع الذي يقبله ال�سرع؟

ا�ستمرار  على  المذمومة  الغيرة  عالج  �سُبل  هي  وما 

العالقة الزوجياّة؟

*غيرة الرجل
ُخُلقًا  الرجل  لغيرة  اأن  اللغوي نجد  المعنى  بمالحظة 

اإيجابيًا:

جل على امراأته من فالن، وهي  الراّ يغار، غيرة  غار: 

في  الغير  �سركة  وكره  الحمياّة  من  اأنف  فالنة:  من  عليه 

ه بها، وهي كذلك. حقاّ

اإن�سان،  اأياّ  الجملة،  في  منها،  يخلو  ل  الغريزة  وهذه 

على  مبني  دي��ن  والإ���س��الم  الفطرية،  الأم���ور  م��ن  فهي 

الفطرة.

فاإن منع الرجل ونفوره عن م�ساركة غيره في زوجته، 

الإيمان  من  فهو  وعقاًل  �سرعًا  عليه  الواجب  من  اأمر  هو 

عن  ونفورها  زوجها  ال��م��راأة  منع  ولكن  دينياّة،  ووظيفة 

الحالت  بع�س  في  يكون  قد  اأخ���رى،  زوج��ة  مع  ال�سركة 

د الزوجات. ر في القراآن من ت�سريع تعداّ مخالفًا لما قراّ

التحلاّي  على  ال�سريفة  الروايات  من  الكثير  حثَّ  لقد 

ب�سفة الغيرة، فعن ر�سول اهلل P: »اإناّي لغيور، واهلل عزاّ 

.
)1(

31وجلاّ اأغير مناّي، واإناّ اهلل تعالى يحباّ من عباده الغيور«
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*اآفة غيرة الرجل
ة  �سحاّ دليل  وهي  �سريفة،  �سفة  ات�سح،  كما  الغيرة، 

اأو خرجت عن  ُو�سعت في غير محلها  اإذا  وعافية، ولكن 

حدودها وطورها انقلبت اإلى مر�س. وقد تت�سباّب بالم�ساكل 

ة اإذا و�سلت اإلى حدٍّ �سعَرت الزوجة معها بعدم ثقة  الأ�سرياّ

الزوج بها. وفي الرواية عن ر�سول اهلل P: »من الغيرة 

ا ما يحب فالغيرة  ما يحب اهلل، ومنها ما يكره اهلل، فاأماّ

.
)2(

ا ما يكره فالغيرة في غير الريبة« في الريبة، واأماّ

غير  في  الغيرة  هذه  اأناّ  اإل��ى  الروايات  بع�س  وي�سير 

محلها قد تو�سل المراأة اإلى النحراف! فقد حذرت منها 

الرواية عن اأمير الموؤمنين Q في و�سيته لبنه الح�سن 

Q: »اإياك والتغاير في غير مو�سع الغيرة، فاإن ذلك 

.
)3(

يدعو ال�سحيحة منهنَّ اإلى ال�َسَقم«

*غيرة المراأة
يمكن  التي  الأمرا�س  من  ال�سلبي  بمعناها  الغيرة  اإناّ 

اأن تبتلى بها المراأة، فتندفع من خاللها للقيام بخطوات 

العائلة، وعندما تتحدث  اأجواء  الزوج وتوتر  توؤذي  �سلبية 

ال�سلبي  الجانب  تق�سد  المراأة  الغيرة عند  الروايات عن 

منها الذي له اآثاره ال�سلبية والمدمرة، ل الحالة الإيجابية. 

ال�سادق  لالإمام  ذكر  رجاًل  اأنَّ  الرواية  في  نجد  لذلك، 

 :Q امراأته فاأح�سن عليها الثناء، فقال له اأبو عبد اهلل

فقال  فثبتت،  فاأغارها  ِغرها، 
َ
فاأ قال:  ل،  قال:  َغْرَتها؟ 

َ
»اأ

لأبي عبد اهلل Q: اإني قد اأَغرَتها فثبتت، 

.
)4(

فقال Q: هي كما تقول«

الأ�صباب:

المراأة  عند  النف�سية  الأ�سباب  تختلف 

للغيرة، فيمكن اأن يكون �سببها:

ال��رواي��ة عن  اأ���س��ارت  اإي��ج��اب��ي��ًا، كما   -

الإمام ال�سادق Q حيث �ساأله اأحدهم: 

قال: ذلك  توؤذيه؟  الرجل  تغار على  »المراأة 

عندما تتحدث الروايات عن 
الغرية عند املرأة تقصد 

اجلانب السلبي منها الذي له 
آثاره السلبية واملدمرة

الملف
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، وهذا النوع من الغيرة ل بداّ اأن تكون نتائجه 
)5(

من الحب«

غير �سارة، لأناّ الحب ينتج عنه المراعاة والم�سلحة، ول 

يو�سل الأمور اإلى الم�ساكل.

الباقر  الإم���ام  ع��ن  ال��رواي��ة  اأ���س��ارت  كما  �سلبيًا،   -

اأ�سل الكفر،  Q: »َغيرة الن�ساء الح�سد، والح�سد هو 

اإلاّ  َكفرن  ْبَن  َغ�سِ واإذا  ْبَن،  َغ�سِ ِغ��رن  اإذا  الن�ساء  اإناّ 

�سعور  من  الغيرة  تنطلق  فعندما   .
)6(

» منهناّ الم�سلمات 

رًا وله  بالنق�س والح�سد لالآخرين، فمثل هذا �سيكون مدماّ

نتائج �سلبياّة بالتاأكيد، وهو الذي يو�سل للغ�سب ومخالفة 

ال�سوابط الإ�سالمياّة.

النتائج:

��رة،  وم��دماّ �سلبياّة  ال��غ��ي��رة  نتائج  ت��ك��ون  م��ا  ك��ث��ي��رًا   -

لها، وي�سبح الحاكم على  فالتي تغار تفقد - غالبًا - تعقاّ

تقييم  في  الواقعياّة  وتفقد  والتوتر،  الغ�سب  ت�سرفاتها 

ف. وقد ورد في الرواية عن  الأمور، والعقالنياّة في الت�سراّ

P: »اإن الَغْيراء ل تب�سر اأعلى الوادي  الر�سول الأكرم 

�سيكون  ب�سيرته  الإن�سان  يفقد  وعندما   ،
)7(

اأ�سفله« من 

عر�سة لكل اأنواع الم�ساكل وال�سلبياّات.

*لماذا غيرة المراأة ُكفر؟
كفر،  المراأة  »َغيرة   :Q الموؤمنين  اأمير  عن  ورد 

.
)8(

جل اإيمان« وغيرة الراّ

له  اأح��لاّ اهلل  ما  الرجل  م على  تحراّ المراأة   َغيرة  لأن 

مه اهلل  من زواج متعدد، اأما َغيرة الرجل فتحريم لما حراّ

وهو الزنا.

ومن خالل بع�س الحالت التي قمنا بمتابعتها يمكن 

ل عدة اأخطاء وتجاوزات تقوم بها الزوجة نتيجة  اأن ن�سجاّ

»الغيرة ال�سلبياّة«:

التي  الأم��ور  في  حتى  زوجها  تطيع  ل  بحيث  الن�سوز،  اأ- 

حقوق  البيت،  من  )خ��روج  بها  اللتزام  عليها  يجب 

خا�سة(.
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ب- التج�س�س على المكالمات الهاتفية، وهذا غير جائز 

واإن كانت زوجته.

ج- الت�سباّب في غ�سب زوجها عليها.

وهذه الأمور، بطبيعة الحال، ت�سباّب الطالق، وت�ستت 

كل  المراهقة.  �سن  في  اأبناء  وجود  مع  وخا�سة  الأ�سرة، 

ال�سرع  تحكيم  وع��دم  و»ال�����س��ك«  »ال��غ��ي��رة«  ب�سبب  ذل��ك 

على  ذلك،  ومع  والعنفوان؛  العاطفة،  تحكيم  بل  والعقل، 

الزوج اأن يقوم اأي�سًا في التخفيف من غيرة الزوجة.

*�صلوك الزوج الواعي
ا�ستيعاب غيرة  في   ي�ساهم  اأن  الرجل  ي�ستطيع  كيف 

المراأة بدل تاأجيجها؟

اإناّ اأف�سل ما يقوم به الرجل تجاه زوجته، هو ال�سعي 

اإلى القتراب منها، وَفهم م�ساعرها، وما يعتمل في قلبها، 

ول �سك في اأناّ هذا الإدراك �سي�ساهم في حلاّ الم�ساكل، اأو 

التخفيف من حدتها.

ة اأمور ت�ساعد في ذلك: د عداّ ويمكن اأن نحداّ

اإذ  الزوجين؛  الم�ستركة بين  المحافظة على الحقوق   -1
اإناّ تغافلها ي�سباّب الم�ساكل، ومنها الغيرة.

اإناّ  اإذ  الم�ستركة،  الحياة  في  د  التجداّ اإل��ى  اللتفات   -2
كالهما  اأو  الطرفين  اأحد  ي�سعر  عندما  يبداأ  ال�سقاء 

بالرتابة المملاّة.

بين  الأ���س��رار  من  والتخفيف  والم�سارحة  ال�سدق   -3
الزوجين.

4- ُح�سن المعا�سرة.
5- اإلغاء ال�سلوكيات المثيرة لَغيرتها.

*توجيهات الروايات للزوجين
بجولة  ن��ق��وم  اأن  ب��ن��ا  يح�سن  وه��ن��ا 

ح��ول هذا  ال���واردة  ال��رواي��ات  بع�س  على 

اأهل  واأئمة   P الر�سول  عن  المو�سوع، 

:R البيت

َغرية املرأة  حتّرم على الرجل 
ما أحّل اهلل له من زواج متعدد، 

أما َغرية الرجل فتحرمي ملا 
حّرمه اهلل وهو الزنا

الملف
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1- توجيهات للزوج:
�سحبته  وح�سن  لها  ال��زوج  م��داراة  الزوجة  ح��قاّ  من 

ابن  لمحمد  و�سيته  في   Q الموؤمنين  اأمير  قال  لها. 

فداِرها  بقهرمانة،  ولي�ست  ريحانة  المراأة  »اإناّ  الحنفية: 

.
)9(

على كل حال، واأح�سن ال�سحبة لها في�سفو عي�سك«

ثم اإناّه ل غنى للزوج عن ثالثة اأ�سياء، فيما بينه وبين 

زوجته وهي:

تها وهواها.  اأ- الموافقة، ليجتلب بها موافقتها ومحباّ

قلبها  ا�ستمالة  وا�ستعماله  معها،  ُخُلقه  ح�سن  ب- 

بالهيئة الح�سنة في عينها.

ج- تو�سعته عليها. 

2 - توجيهات للزوجة:
ول غنى بالزوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق لها 

عن ثالث خ�سال وهن:

1- �سيانة نف�سها عن كل دن�س حتى يطمئن قلبه اإلى الثقة 
بها، في حال المحبوب والمكروه.

عاطفًا  ذلك  ليكون  والهتمام[،  ]الرعاية  حياطته   -2
عليها عند زلاّة تكون منها.

والهيئة  الطياّب[  ]القول  بالخالبة  له  الع�سق  اإظهار   -3
.

)10(
الح�سنة لها في عينه

فم�سوؤولية �سيانة العالقة الزوجياّة، ونجاحها هو م�سوؤولية 

م  الزوج اأوًل؛ لأنه هو القياّم، والأكثر قدرة على التحكاّ

بم�ساعره، وم�سوؤولية الزوجة، ثانيًا. 

فيها  اأمر  التي  الرواية  في  كثيرًا  ل  التاأماّ ينبغي  لذا، 

الم�ساكل  من  للكثير  ال�سحري  ال��دواء  فهي  ب��ال��م��داراة، 

والخالفات بين الزوجين.

ج3، ( 1) الري�سه���ري،  محم���د  الحكم���ة،  مي���زان   

�ص2342.

 م.ن، �س3243.( 2)

 و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج2، �س237.( 3)

 الكافي، ال�سيخ الكليني، ج5، �س505( 4)

 الوافي، الكا�ساني، ج22، �س769.( 5)

 الكافي، م.�س، ج5، �س505.( 6)

 م.ن.( 7)

 نهج البالغة، حكمة الأمير )124(.( 8)

 تربي���ة الطف���ل ف���ي الإ�س���الم، مرك���ز الر�سالة، ( 9)

�ص16.

ج75، ( 10) المجل�س���ي،  العالم���ة  الأن���وار،  بح���ار   

�ص237.

الهوام�س

ك�����ي�����ف 
يستطيع 

أن  الرجل 
ي��س��اه��م 
ف�������������ي  
استيعاب 
غ�����ي�����رة 
ال����م����رأة 
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غيرة  من  �سوابي  اأفقد  و»اأك���اد  ج��دي��د«،  بمولود  »رزق��ت 

ب�سكل م�ستمر«،  يت�ساجرون  و»اأولدي  اأفعل؟«،  و»ماذا  اإخوته«، 

اإلى  اأ�سرة  من  يختلف  وما  منزل.  منها  يخلو  ل  يكاد  كلمات 

الطفل،  �سلوك  على  تاأثيرها  وم��دى  الغيرة  هذه  ة  ح��داّ اأخ��رى 

وم�ستوى ال�سراّر الذي قد ت�سباّبه له ولالآخرين... ما هي الغيرة 

األبناء:  ِغ��ْي��َرُة 
ِف��ْع��ُل اآلب���اء

ونتعّلم  نتقّبلها،  اأن  يجب  التي  الحياة  حقائق  اإح��دى  هي 

تعزيز  في  وي�صاهم  مطلوب  منها  فقليل  معها،  التعاطي  كيفّية 

التناف�س الإيجابي، بينما تخّطيها لحدود معّينة يمكن اأن ي�صبح 

الأ�صرة،  داخل  الإخ��وة  بين  الغيرة  عن  هنا  نتحدث  مدّمرًا... 

فعبارات مثل:

�صحر م�صطفى

الملف
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قد يتعّرض أحد األطفال يف 
األسرة لسوء معاملة وتوبيخ 
مستمر وقسوة جتعله يشعر 

بالغرية من إخوته

اأهماّ مظاهرها؟  ما هي  اأ�سبابها؟  اأبرز  وما هي  الإخ��وة؟  بين 

وكيف نتعامل معها؟

الغيرة هي تجربة انفعالية، و�سعور اإن�ساني يكاد يكون عامًا 

ة الأطفال. وهذا النفعال داخلي وله مظاهر خارجياّة  بين كافاّ

تختلف بح�سب المثيرات ووفقًا للبيئة المحيطة 

ب��ال��ط��ف��ل وط��ري��ق��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه، وت��رت��ب��ط 

وطبيعة  وعمره،  النف�سياّة،  الطفل  ِبُبنية  كذلك 

�سخ�سياّته...

*اأهّم اأ�صباب الغيرة بين الإخوة
الأكثر  الأم��ور  - ولدة طفل جديد، هي من   1
انتباه  ل  ي��ت��ح��واّ حيث  الأ���س��ر،  ف��ي  �سيوعًا 

الأ���س��رة اإل���ى ال��م��ول��ود ال��ج��دي��د، وي��راق��ب 

الأط���ف���ال الآخ������رون ف��ي الأ����س���رة فرحة 

ب وقلق �سديد خوفًا من اأن  الوالدين بالمولود الجديد بترقاّ

تتراجع مكانتهم في الأ�سرة ل�سالح الزائر الجديد.

ويكون وْقع هذا المو�سوع اأ�سداّ اإيالمًا عندما يكون الفارق 

الأول  ي�سعر  بحيث  والثاني،  الأول  الولد  بين  كبيرًا  الزمني 

بالوحدة، واأن القادم الجديد �سحب منه جميع امتيازاته.

�س اأحد  2 - �سوء معاملة الأبوين اأو اأحدهما للطفل، اإْذ قد يتعراّ
وق�سوة  م�ستمر  وتوبيخ  معاملة  ل�سوء  الأ�سرة  في  الأطفال 

واإهمال لأ�سباب متعددة، تجعله ي�سعر بالغيرة من اإخوته.

اإما  الأط��ف��ال،  اأح��د  لتف�سيل  اأحدهما  اأو  الأب��وي��ن  اتجاه   -  3
ة ظلاّه اأو غيرها  لجماله اأو ذكائه اأو �َسبهه باأحدهما، اأو خفاّ

من ال�سفات، ما يثير غيرة اإخوته. فلم تكن �سكوى اإخوة 

النبي يو�سف Q نتيجة عدم محبة اأبيهم لهم، بل من 

َلُيو�ُشُف  َقللاُلللواْ  {اإِْذ  منهم:  اأكثر  يو�سف  يحب  اأن��ه  ظنهم 

َلِفي  اأََبللاَنللا  اإِنَّ  َبٌة  ُع�شْ َوَنللْحللُن  ِمنَّا  اأَِبيَنا  َلللى  اإِ اأََحللبُّ  َواأَُخلللوُه 

ِبيٍن} )يو�سف: 8(. �َشَاٍل مُّ

4 - اتجاه الأبوين اأو اأحدهما لإجراء مقارنة بين الإخوة ب�سكل 
دائم.

الأداء  اأو  ال�سكل  �سعيد  على  �سواء  �سخ�سياّة،  �سفات   -  5
الثقة  ف��ي  �سعف  اأو  الجتماعي،  ال�سلوك  اأو  37المدر�سي 
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اأموٌر تجعل الطفل ي�سعر باأنه غير محبوب، واأنه  بالنف�س، 

عبء على اأ�سرته، واأن اإخوته خير منه...

ل  تف�ساّ التي  الأ�سر  في  ة  وخا�ساّ الجن�سين،  بين  الغيرة   -  6
الذكور ب�سكل وا�سح على الإناث. وهذا الأمر له تداعيات 

ت�سل  قد  المنا�سب،  بال�سكل  يعالج  لم  حال  في  خطيرة 

لرف�س الفتاة لجن�سها، اأو كراهيتها لكل الرجال، ما يوؤثر 

�سلبًا على م�ستقبل حياتها الأ�سرية.

* اأبرز مظاهر الغيرة
ب يمتزج فيه حب التملاّك مع  الغيرة عبارة عن �سعور مركاّ

الغ�سب، والحزن والقلق. وكما اأ�سلفنا تختلف مظاهر التعبير 

عنه وفقًا لعوامل متعددة. وتتجلاّى الغيرة بين الإخوة ب�سكل عام 

من خالل واحد اأو اأكثر من ال�سلوكياّات التالية:

بين  اأكبر  ب�سكل  يح�سل  وهذا  الإخ��وة،  بين  ال�سجار   -  1
الإخوة الذين هم في �سن متقاربة. وال�سجار بحدوده الطبيعية 

و�سائل  من  ويعتبر  مقبول  الج�سدية  الأذي��ة  اإلى  ت�سل  ل  التي 

التنفي�س، وطريقة لتعلم التوا�سل والتعبير...

2 - البكاء وال�سراخ لأب�سط الأمور.
3 - التمرد والع�سيان.

4 - ثورات غ�سب.
5 - العبث بمحتويات المنزل.

6 - الإيذاء الج�سدي للمولود الجديد.
الآخ��ري��ن،  وت��رك مخالطة  الن����زواء   -  7
وهو من ال�سلوكيات التي يجب التوقف عندها، 

ال�سلوك  هذا  ا�ستمر  حال  ففي  خا�س.  ب�سكل 

لو�سول  الخطيرة  الموؤ�سرات  من  اعتباره  يمكن  لفترة طويلة، 

الغيرة اإلى مراحل َمَر�سية، فقد تكون الغيرة ا�ستبدت بالطفل 

لمرحلة جعلته يفقد حيوياّته ومرحه.

8 - عادات، مثل ق�سم الأظافر، نتف ال�سعر...
اإرادي. 9 - التبول الالاّ

10 - حمى ووهن ج�سدي.
العمرية،  المراحل  بح�سب  عمومًا  الغيرة  ة  ح��داّ وتختلف 

ة،  حداّ اأكثر  التناف�سياّة  فالم�ساعر  الأ�سرة،  في  الطفل  وموقع 

تختلف حّدة الغرية عمومًا 
بحسب املراحل العمرية، 
وموقع الطفل يف األسرة

الملف
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المولود الجديد �سحب منه  باأناّ  ي�سعر  الأول. فهو  عند الطفل 

ومعظم  والهتمام.  الأنظار  محطاّ  يعد  لم  ��ه  واأناّ المتيازات، 

خبراء تربية الطفل يعتقدون اأناّ الغيرة من الر�سيع تكون اأقوى 

دون �سن الخام�سة من العمر وبخا�سة بين 2-4 �سنوات، وذلك 

لأناّ الطفل ما زال يعتمد على اهتمام والديه، ولديه القليل من 

مع  نف�سه  ي�سغل  اأن  فيمكن  �سنًا  الأكبر  الطفل  اأما  الأ�سدقاء. 

ولكن  يغار،  ل  اأنه  يعني  ل  ولكن هذا  بالمدر�سة،  اأو  اأ�سدقائه 

كما  اأ�سهل.  الغيرة  عن  رفه  �سَ وُطرق  مختلفة،  تعبيره  طريقة 

تكثر ن�سبة الغيرة بين البنات عنها بين البنين.

*كيف نعالج الغيرة بين الإخوة؟
في  �سنفرد  الأ�سباب.  باختالف  المعالجة  طرق  تختلف 

هذا المجال م�ساحة اأكبر لمو�سوع معالجة الغيرة من المولود 

الجديد، ونقدم اإر�سادات عامة �سريعة لبقية اأنواع الغيرة.

التعامل مع الغيرة من المولود الجديد:

1 - تهيئة الطفل بطريقة �سحيحة ل�ستقبال المولود الجديد. 
بالمولود  الهتمام  كيفياّة  بتعليمه  الأم  تقوم  اأن  ويمكن 

الجديد من خالل التعامل مع دمية، حتى يعتاد الطفل على 

الم�ساركة  في  برغبة  وي�سعر  بغيره،  تعتني  اأمه  اأناّ  م�سهد 

بالعناية بال�سغير.

الأكبر  الطفل  اإلى  الأم  هه  توجاّ الذي  الخطاب  ا�ستبدال   -  2
المولود  اإل��ى  بخطاب  ال�سغير،  اأخ��ي��ه  مثل  يفعل  ل  ب��اأن 

لت�سبح  �ستكبر  متى  المثال:  �سبيل  على  الجديد، 

�ستتعلاّم  متى  وح��دك؟  تاأكل  اأخيك  مثل 

تغيير  من  واأرتاح  الحمام،  دخول 

حفا�س�ات��ك؟ �س�����ي�ع�ل���مك 

اأخ������وك ك��ي��ف ت��ق��ول 

ت��ري��د دون  م���اذا 

اأن تبكي.

جملة  اإع��ط��اء   -  3
م��ن الم��ت��ي��ازات 

ل  كبير  لأن��ه  للطفل 

المولود  39ي�ستطيع 
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له  حلوى  قطعة  مثاًل  كاإعطائه  عليها،  الح�سول  الجديد 

لأنك  منها  تاأكل  اأن  ت�ستطيع  ل  »اأن��ت  لل�سغير:  وال��ق��ول 

�سغير«، اأو اإعطائه األعابًا ل ي�ستطيع اأخوه الح�سول عليها 

القول  لعدم  التنبه  يجب  المجال  ه��ذا  وف��ي  �سغير.  لأن��ه 

للطفل اإن هذه الألعاب هي من اأخيه ال�سغير، 

لأن ذلك يمكن اأن ي�سعره بالعجز عن تقديم 

اأو  بالغيرة،  �سعوره  فيزيد  بالمقابل،  �سيء 

التي  الفكرة  بين  ل��دي��ه  ارت��ب��اك  اإل���ى  ي���وؤدي 

نقدمها له باأن هذا المولود عاجز عن فعل اأي 

�سيء، لذا نقوم كاأهل بم�ساعدته، وبين قدرة 

المولود على �سراء الهدايا.

اإب��داء اهتمام  اإل��ى عدم  الأق��ارب  - تنبيه   4
وعقد  الطفل،  اأم��ام  الجديد  بالمولود  كبير 

مقارنات بينهما.

�سن  للطفل عندما كان في  باألبوم �سور  ال�ستعانة  يمكن   -  5
المولود، ليفهم اأن هذه مرحلة يمر بها جميع الأطفال.

اتجاه  ال�سادقة  م�ساعره  واإظهار  غ�سبه  عن  يعباّر  تركه   -  6
يعني  ل  هذا  ولكن  ال�سعور.  هذا  وتقباّل  الجديد،  المولود 

يمكن  اإنما  الجديد،  المولود  باإيذاء  يقوم  نتركه  اأن  اأب��دًا 

من  منزعج  اأنه  نعلم  اإننا  له  والقول  كبيرة،  دمية  اإعطاوؤه 

المولود الجديد، واإنه يمكنه اأن يرينا انزعاجه من خالل 

تعامله مع الدمية. ودورنا يكون في هذا المجال باأن نكون 

مراقبين حياديين، ول ُن�سدم ب�سراوة م�ساعره، فقد يلجاأ 

اإلى د�س اإ�سبعه في عين الدمية، اأو الدو�س عليها...

ن�صائح عامة في مو�صوع الغيرة بين الإخوة

في  بينهم  التمييز  وعدم  الأولد،  مع  التعامل  في  العدل   -  1
العاطفة ب�سكل خا�س.

2 - البتعاد عن اإجراء المقارنات بين الإخوة، اأو بينهم وبين 
الأطفال الآخرين.

جميع  معاقبة  ت��ج��ري  للمنزل،  ��دة  م��وحاّ معايير  و���س��ع   -  3
المخالفين لها بنف�س الطريقة.

4 - تنمية مهارات الأطفال، وت�سجعيهم على الثقة بقدراتهم، 

ميكن االستعانة بألبوم صور 
للطفل عندما كان يف سن 

املولود، ليفهم أن هذه املرحلة 
مير بها جميع األطفال
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فالطفل الذي يمتلك ثقة بنف�سه اأقلاّ تاأثرًا بالغيرة.

مثل  جماعية،  اأن�سطة  في  المنزل  في  الأطفال  اإ�سراك   -  5
اإعداد ماأدبة اإفطار، اأو تزيين لمنا�سبة معياّنة، ولكن بعيدًا 

عن الإلزام.

اأحد  الإخ��وة  �ساعد  حال  في  جماعياّة  مكافاءات  اإعطاء   -  6
ي عقبات معياّنة. اإخوتهم على تخطاّ

ل فريق عمل ممياّزًا،  ن�سكاّ كاأ�سرة،  اأننا،  لالأطفال  ال�سرح   -  7
ولكلٍّ دوره واأهمياّته، وفي تعاونه مع الآخرين داخل الأ�سرة، 

يمكنه اأن ُينجز المزيد.

ل ب�سكل مبا�سر في �سجار الإخوة، اإلاّ في حدود  8 - عدم التدخاّ
رفين  وْقف الأذى الج�سدي الكبير، وعدم ُن�سرة اأحد الطاّ

الموقف  ليقياّموا  اإعطاوؤهم وقتًا م�ستقطعًا  على الآخر، بل 

وي�سدروا الحكم المنا�سب.

في جميع الأحوال، يجب اأن نتحلاّى بال�سبر، ونقنع اأنف�سنا 

الحكمة  لبع�س  تحتاج  الأمور  واأناّ  بداّ منها،  ل  اأناّ هذه مرحلة 

وال�سبر ولكننا �سنتخطاها بنجاح، لأن ثورات غ�سبنا �ستزيد 

الأمور تعقيدًا. واأن نعلم اأناّ هذه الغيرة لن تنتهي ولكن �سيعتاد 

الأولد على بع�سهم بع�سًا ويجدون -ببع�س الم�ساعدة- طريقة 

توا�سل �سليمة. ول �سير من ال�ستعانة بمخت�س، اإذا �سعرنا اأناّ 

الأمور خرجت عن ال�سيطرة، 

��رات  م��وؤ���ساّ ه��ن��اك  اأناّ  اأو 

خطرة...
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الأمثال  والكّنة، حيث ت�صرب  الحماة  تتناقل الأجيال ق�ص�س 

بهذه العالقة، وُتحاك الفكاهات واأحيانًا الخرافات. لكّن العالقة 

اأحيانًا و�صببًا لتعا�صة اإحداهما  بين هاتين المراأتين تكون مبكية 

التي  النواة،  العائلة  قلب  في  لل�صرور  مبعثًا  تكون  وقد  كليهما،  اأو 

بداأت لتّوها بتاأ�صي�س حياتها. هكذا، تتنّوع الحكايات بين اأم الزوج 

وزوجته، لرتباطها باأ�صباب تكوينّية، نف�صّية واجتماعّية.

حتقيق: زينب �صالح

الحماة والكّنة )1(: 
خصومة من سراب

*تناف�س اأم وّد؟
عوامل  ة  والكناّ الحماة  بين  اأحيانًا  العالقة  تنافر  لأ�سباب 

لها �سخ�سياّة كلاّ منهما، ورغبتهما في ال�سيطرة على  كثيرة. اأواّ

ته اأمه بجفون العين اأيامًا وليالي  الرجل. هذا الرجل الذي رباّ

حتى كبر، تخاف عليه، تتولاّى اأموره، وت�سعى اإلى تزويجه لترى 

اأولده. لكن ما اإن يح�سل الزواج حتى ترى امراأة اأخرى باتت 

محور حياة ابنها، وتحلاّ مكانها في تولاّي خدمته ورعايته.

هي،  ملكها  اأ�سبح  زوجها  اأن  الزوجة  ترى  المقابل،  وفي 

اإلى  المحبة  بدافع  وت�سعى  الجديدة.  واأي��ام��ه  حياته  �سريكة 

وحتى  ام���راأة،  من  يحتاجها  قد  التي  الم�ساعر  بكل  ت��زوي��ده 

المادية  حاجاته  جميع  تلباّي  زوج��ة  لالبن  في�سبح  اأم��ه.  من 

كُثرت  واإن  حياته  في  �سخ�س  مجرد  الأماّ  لت�سبح  والعاطفية، 

لقاءاته بها، فاإنها لن تاأخذ اأكثر من جزء ب�سيط من وقته.

لدى  العاطفي  التوازن  يختلاّ  عندما  الخالفات،  تقع  هنا 

م�ساعر  تتنا�سى  اأو  الزوجة  فتن�سى  ال�سيدتين،  هاتين  اإحدى 

الأم الطبيعياّة، ورغبتها في الطمئنان على �سعادة ابنها معها. 
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عندما يختّل التوازن العاطفي 
لدى إحدى هاتني السيدتني 

تنسى الزوجة مشاعر األم 
الطبيعية وتنسى األم أّن هذه 

املرأة اجلديدة هي شريكة 
حياة ولدها

هي  الجديدة  ال��م��راأة  ه��ذه  اأناّ  تتنا�سى  اأو  اأي�سًا  الأم  وتن�سى 

ابن  يومًا ما �سريكة حياة  �سريكة حياة ولدها، كما كانت هي 

امراأة اأخرى.

عنه،  تنتج  التي  ال�سلبية  والم�ساعر  هذا،  التوازن  فقدان 

يوؤدي اأحيانًا اإلى »خربان البيوت«، وم�ساكل ل تحمد عقباها.

*ق�ص�س واقعية
هذا  عن  الواقعية  الق�س�س  تتنوع  هكذا 

وال��م��ن��اط��ق.  ال��ب��ي��ئ��ات  ف��ي جميع  ال��م��و���س��وع، 

ق  التطراّ دون  منها  ن��م��اذج  �سنذكر  ق�س�س 

لخ�سو�سياّة  احترامًا  الحقيقية  الأ�سماء  اإل��ى 

زواجها  اأناّ  فاطمة  تعرف  تكن  فلم  العائالت. 

كابو�سًا  �سيكون  ج��دي��دة،  حياة  اأرادت���ه  ال��ذي 

تعي�س اأيامه ببطء �سديد. فبعد �سنوات مريرة 

اأهله  يعار�س  اأن  زوج��ه��ا  ر  ق��راّ الن��ت��ظ��ار،  م��ن 

ها اإلى هودج وجوده. فاأ�سباب رف�س اأهله  وي�سماّ

ة لم يكن منطقيًا، بل يعود  لها طوال تلك المداّ

اأ�سباب جغرافياّة وعائلياّة، لأنها لي�ست من  اإلى 

قريته، ولأنها تجاوزت عمر الع�سرين.

لون زوجته، و�سوف  وهكذا، ظناّ الزوج اأناّ الأهل �سوف يتقباّ

ياأذنون له بال�سكن معها في بيته الجاهز الكبير، لكناّ رياح الأم 

ت على  جرت بما ل ي�ستهيه القبطان. رف�ست الأم ذلك واأ�سراّ

طالق فاطمة. ولم ي�سفع للولد اأن زوجته حامل، اإذ �سرعان ما 

تحب  وحماتي  »بنت،  ياأتي  �سوف  الذي  المولود  هذا  اأناّ  تبين 

ال�سبيان، فقالت لنا لو اأناّ الجنين �سبي لقبلت زواجكما، لكنه 

بنت«. ترافق الرف�س مع معاملة �سيئة لفاطمة في بيت عمها، 

دته باأن  »ولم يتمكن زوجي من اتخاذ قرار ب�ساأني لأناّ اأمه هداّ

تغ�سب عليه، اإ�سافة اإلى حرمانه من الميراث«.

عندما لم تعد فاطمة قادرة على التحمل، خرجت اإلى بيت 

ابنتها،  و�سعها  من  اأ�سهر  بعد  الطالق  ورق��ة  لت�سلها  اأهلها، 

م�سحوبة باعتذار الزوج الذي يئ�س وا�ست�سلم اأمام عناد اأمه.
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*اأعاني من العزلة ب�صبب حماتي
تعود  كثيرة  ق�س�س  وعائلته  البن  حياة  في  الحماة  ل  ِلَتَدخُّ

اأ�سبابها اأحيانًا اإلى ِكبر الأم، و�سعورها بالوحدة، وعدم ال�ستئنا�س 

اإل في بيوت اأولدها. لكناّ وجودها هناك قد ي�سبب اأحيانًا ثقاًل 

ة، دون اأن تقدر الأخرى  على الزوجة وحياتها الجتماعياّة والخا�ساّ

على الت�سريح عن ذلك مخافة اإغ�ساب الزوج واأمه.

اجتماعية،  عزلة  من  وتعاني  اأولد،  لأربعة  اأم  ف�»هنادي«، 

ل  تقول: »بات ل يزورني اأحد من اأهلي واأ�سدقائي ب�سبب تدخاّ

حماتي في كلاّ الأحاديث وكلاّ التفا�سيل«. فاإن اأماّ زوجها -التي 

اأناّ زوارًا قدموا  تاأتي فور ما ترى  ابنها-  وبيت  بيتها  يتال�سق 

وت�سلبنا  كثيرًا،  فت�ساأل  اأحاديثها  »لتفر�س  ابنها  بيت  اإل��ى 

المقدرة على الكالم. ونتحا�سى اإغ�سابها اأو الت�سبب في الأذى 

والتي  المملاّة،  الأحاديث  لكلاّ  من�ستين  فنبقى  لها،  المعنوي 

اأحد.  يزورني  يعد  لم  لذا  معنى.  اأي  من  فارغة  تكون  اأحيانًا 

ول  زياراتي«.  كل  في  ترافقني  فهي  هنا،  الم�سكلة  تتوقف  ول 

ت�ستطيع هنادي م�سارحة حماتها بما تريده منها »لأنها تغ�سب 

وقد اأ�سباّب لها الحزن كما ل اأحباّ اأن اأ�سايق زوجي، فهي اأمه، 

ين بها«. وقد كبرت في ال�سن، وعلينا اأن نكون باراّ

*زماننا غير زمانها
ة م�سكلة اأخرى.  ل فارق ال�سن بين الحماة والكناّ كما وي�سكاّ

واأن  ه��ي،  عا�ست  كما  ابنها  زوج��ة  تعي�س  ب��اأن  الأم  ترغب  اإذ 

ل« وتقت�سد كما فعلت حماتها. تقول عال: »زوجي مقتدر  »تتحماّ

ما  وجميع  وملب�س  وطعام  موؤونة  من  بيتنا  اأمور  ويكفي  ماديًا، 

ر اأكثر  نحتاج. لكناّ اأمه لي�ست را�سية عن حياتنا. تحباّ اأن نوفاّ

العيدان  على  الطعام  نطهو  اأن  ذ  تحباّ فمثاًل،  م�سروفنا.  في 

من  بدًل  والبرغل  ال�سميد  ناأكل  واأن  الغاز،  من  بدًل  والحطب 

ت�سيف  ثم  اليوم«.  حياتنا  مع  يتنا�سب  ل  الذي  الأم��ر  اللحم، 

باأن  الأ�سبوع  في  اأيامًا  نر�سيها  فاإناّنا  هذا  »ومع  عال:  ال�سيدة 

وعن  ا  عناّ الكالم  بنا  يجناّ ل  هذا  لكناّ  وتحب،  تريد  كما  نطهو 

كي  عمي  زوجة  تحملت  كم  ر  »اأق��داّ وت�سيف:  حياتنا«.  طريقة 
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تربي اأبناءها الت�سعة، لكناّ زماننا غير زمانها. نحن لم ننجب 

اإلى  ن�سطر  ول  جيد،  القت�سادي  وو�سعنا  اأولد،  ثالثة  �سوى 

هذا النوع من القت�ساد«.

*غيرة الزوجة اأذى
وفي المقابل، تت�سباّب الزوجة اأحيانًا عن 

لأم زوجها  باأذى معنوي  اأو غير ق�سد  ق�سد 

ول  ح��ي��ات��ه،  ف��ي  مكانتها  تحترم  ل  عندما 

�سعورها بذاك التغيير الذي طراأ على حياتها 

على  ح�سن«  »اأم  فالحاجة  ابنها.   زواج  عند 

�سعرت  ولدها،  تزوج  وعندما  المثال،  �سبيل 

حياته،  على  اأكثر  ل  �سيفًا  اأ�سبحت  باأناّها 

ب�سبب غيرة زوجته منها، و�سعيها اإلى اإخفاء 

تفا�سيل حياتها عنها. فتقول: »عندما تزوج ابني �سكن معي في 

البيت، لكناّ زوجته تبقى في غرفتها عندما يكون هو في العمل، 

ول نراها اإل قلياًل وفي ح�سوره هو. كما اأنها تخفي عني جميع 

اعتذر  فيما  اأي�سًا«.  هو  حياته  وتفا�سيل  بل  حياتها،  تفا�سيل 

النا�س  جميع  من  عليه  تغار  زوجته  »اإناّ  قائاًل:  اأمه  من  البن 

حتى من اأمه التي عليها تقباّل و�سعه الجديد«.

يجب  زوجها  مال  اأناّ  الزوجة  تعتبر  الأحيان،  بع�س  وفي 

الأم  يحرم  ما  فقط،  اأولده���ا  ف  وت�سراّ فها  بت�سراّ يكون  اأن 

ال�ستفادة من خدمات ابنها المادية.

زين  الإم���ام  حقوقها  يخت�سر  التي  ال��زوج��ة  بين  هكذا، 

العابدين Q في كلمات »وحق الزوجة اأن تعلم اأن اهلل عزاّ 

وجلاّ جعلها لك �سكنًا واأن�سًا، وتعلم اأن ذلك نعمة من اهلل تعالى 

عنها:  يقول  التي  الأم  حق  وبين  بها«  وترفق  فتكرمها  عليك، 

اأح��دًا،  اأحد  يحمل  ل  حيث  حملتك،  اأناّها  تعلم  اأن  اأمك  »فحق 

عناوين   ،
)1(

اأحدًا« اأحٌد  يطعم  ل  ما  قلبها  ثمرة  من  واأطعمتك 

ما  وفق  الحياة  ت�سير  كي  مراعاتها  والبن  والأم  الزوجة  على 

اأراد اهلل، ليكون الزواج »�سكنًا وحياة«.

 تتسّبب الزوجة أحيانًا عن قصد 
أو غري قصد بأذى معنوي ألم 

زوجها عندما ال حترتم مكانتها 
يف حياته

 الخ�سال، ال�سدوق، �س567.( 1)

الهوام�س
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*الغيرة �صمة اإن�صانية
ما جرى مع �سمر لي�س مح�س ق�سٍة عابرة، اإناّما قد ي�سادف اأيًا 

تعك�س  الق�سة  هذه  اأناّ  والوا�سح  مختلفة.  بطرق  واإن  العاملين،  من 

ظاهرة تنت�سر في ميادين الحياة كافة، وهي الغيرة.

نف�س  ف��ي  الرا�سخة  ال��غ��رائ��ز  �سمات  م��ن  �سمة  الغيرة  واق��ع��ًا، 

زمالء في دّوامة 
الغيرة والتنافس
حتقيق: هداية طه

ما اإن انتهت �صمر )27 عامًا( من عر�س در�س الريا�صيات 

الزمالء  وبع�س  المدير  ح�صره  وال���ذي  �صّفها  لتالميذ 

اإعجابه  المدير  اأب��دى  حتى  المدر�صة  في  لها  والزميالت 

ف�صمر،  تح�صيره.  في  بذلته  الذي  المجهود  على  مثنيًا  به 

�صرحها  ف��ي  ج��دي��دة  طريقة  اب��ت��ك��رت  الأول����ى،  ول��ل��م��رة 

يتيح  جديد  اإلكتروني  ببرنامج  ا�صتعانتها  عبر  للمعلومات؛ 

لها تو�صيح الأ�صكال الهند�صية بطريقة لفتة وممّيزة. بيد 

اأنها، وبعد فترة وجيزة، تفاجاأت بامتعا�س بع�س الزميالت 

لها من النجاح الذي حّققته حتى و�صل الأمر باإحداهن اإلى 

مخاطبتها بالقول: »تفل�صفتي كتير بالدر�س«!
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ثمة غرية حتصل يف ميدان 
العمل  لتوّفر أرض خصبة 

للمنافسة

قد  النف�س،  علماء  من  العديد  د  يوؤكاّ وكما  اأناّها،  اإلاّ  الإن�سان، 

تداعيات  له  ويكون  الخطورة،  اإلى مر�س  يالم�س حداّ  تتحول 

�سلبياّة على الفرد وعلى الآخرين في المجتمع، وطبعًا اإن لم يتماّ 

عالجه. وتختلف دوافع الغيرة باختالف الظروف التي تالزم 

ر  لتوفاّ العمل   ميدان  في  تح�سل  غيرة  فثمة  »الغيور«،  الفرد 

اأر�س خ�سبة للمناف�سة، وهذا ما ت�سير اإليه فرح )25 عامًا(، 

التلفزيونية فتقول: »في  اإحدى القنوات  ة برامج في  وهي معداّ

فيه  العامل  لأناّ  اأكبر،  ب�سكل  الغيرة،  َتبرز  الإعالمي  المجال 

يكون غالبًا تحت الأ�سواء. وهذه المهنة اأي�سًا مالزمة لل�سهرة. 

وت�سيف: لقد واجهت م�ساكل كان �سببها الغيرة، اإذ اإنني، وفي 

لذع  لنقد  �س  اأتعراّ كنت  الأحيان،  من  العديد 

اأو  ت�سجيعًا  ى  اأتلقاّ اأن  يجب  حيث  بع�سهم  من 

اإطراًء على عملي.

*غيرة موؤذية
هرة والأ�سواء دافعًا لتاأجيج  واإذا كانت ال�ساّ

القدرة  عدم  ف��اإناّ  البع�س،  نفو�س  في  الغيرة 

وبيئة  ال�سخ�سياّة  الم�ساكل  بين  الف�سل  على 

الغيرة  بتنامي  ما  ب�سكل  اأي�سًا  يرتبط  العمل 

�سركة،  في  موظف  عامًا(   30( ح�سين  الآخ��ر؛  البع�س  لدى 

»كان  يقول:  ذلك  ب�سبب  م�ساكل  واجهتهم  الذين  من  وواح��د 

الزمالء  اأحد  وبين  بيني  �سخ�سي  مو�سوع  هناك خالف على 

مة  ة و�َسى بي اإلى المدير ونقل �سورة م�سخاّ في العمل، وذات مراّ

عن الخطاأ الذي اقترفته اأثناء عملي، عن غير ق�سد«.

47هناء )33 عامًا(، تلفت اإلى اأناّ الغيرة قد تن�ساأ لدى البع�س 
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اأن يكونوا مثل الأ�سخا�س الذين ينتقلون  عندما ل ي�ستطيعون 

ما ح��دث معها  وت��روي هناء  اآخ��ر في عملهم.  اإل��ى  نجاح  من 

الأ�سرع في  »لقد كنت  اأثناء عملها في معمل خياطة مالب�س: 

عملي وكنت اأ�ستطيع اأن اأنتج اأ�سعاف ما ُينتجه غيري، وغالبًا 

بيد  العمل.  في  جدارتي  ب�سبب  مكافاآت  على  اأح�سل  كنت  ما 

اأناّ هذا النجاح لم يرق لإحدى الزميالت الغيورة التي عملت 

ة عني غير �سحيحة �سباّبت طردي من العمل«.  على تاأليف ق�ساّ

وت�سيف هناء: »اأحيانًا تدفع الغيرة غير المنطقية اإلى الحقد 

والظلم وهذا اأمر غير محمود �سرعًا واأخالقًا«.

*في اإطار العمل الوظيفي
ما اأتينا على ذكره �سابقًا يعك�س بع�س اأ�سباب تنامي الغيرة 

بين الزمالء. ولكن، ثمة اأ�سباب اأخرى وعديدة للغيرة اأي�سًا، 

َتبرز في اإطار العمل الوظيفي، ي�سير اإليها الدكتور محمد ر�سا 

ف�سل اهلل )المتخ�س�س في الإر�ساد التربوي(، فيقول: اإن هذه 

معياّن،  امتياز  ه في  بحقاّ اأحدهم  ي�سعر  الغيرة  تح�سل حينما 

وخوفه من فقدانه، دون حق بنظره.

الأداء  ع��ن  الموظف  عجز  اأناّ  ��د  ي��وؤكاّ اهلل  ف�سل  اأناّ  بيد 

ي اإلى �سراع  المطلوب نتيجة ق�سور اأو ك�سل اأو �سوء تربية يوؤداّ

يجعل  َح�َسد مقيت  اإلى  وبالتالي،  والزمالء.  الرئي�س  مع  دائم 

ِمن حياته جحيمًا ل ُيطاق.

فات  ويلفت ف�سل اهلل، في هذا الإطار، اإلى اأناّ بع�س ت�سراّ

ج الغيرة لدى بع�س الموظفين، اأي�سًا، فيقول:  رباّ العمل قد يوؤجاّ

بقدرات  ف  موظاّ ق��ُدرات  مقارنة  اإلى  اأحيانًا  العمل  رباّ  »يعمد 

اآخر، مادحًا لأحدهم وناقدًا لالآخر. كما اأنه قد ُيظهر اهتمامًا 

وت�سهيالت  تقديمات  اإعطائه  خالل  من  غيره،  دون  باأحدهم 

ا�ستثنائياّة«.

*فرق بين الغيرة والتناف�س الإيجابي
اأْن يحباّ  اأناّه لي�س غريبًا  د د. ف�سل اهلل على  واإذ ي�سداّ

ينا�سل  اأو  له  الآخرين  ة  لمحباّ وي�سعى  ذات��ه،  الإن�سان 

منها،  والإف���ادة  المحبة  بهذه  الحتفاظ  اأج��ل  من 

د على �سرورة التمييز بين الغيرة  اأي�سًا يوؤكاّ فاإنه 

الثورة  ت��وؤج��ج  »ال��غ��ي��رة  الإي��ج��اب��ي:  والتناف�س 

الدكتور محمد ر�شا 

ف�شل الل
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والعجز،  بالف�سل،  موؤلمًا  داخليًا  �سعورًا  وتخلق  والغ�سب، 

ال�سلوك  يمثاّل  فهو  الإيجابي،  التناف�س  اأما  الثاّقة.  وعدم 

يقول  ق،  والتفواّ النجاح  اأجل  من  الجهد  لبذل  يدفع  الذي 

ف�سل اهلل.

ف�سل  مها  يقداّ كما  الإيجابي،  التناف�س  مظاهر  ومن 

لو  فيما  لالآخر  محبته  وُيظهر  يتوا�سع  الإن�سان  اأناّ  اهلل، 

ويعتزاّ  تهنئته  اإلى  فيبادر  عليه،  ق  تفواّ اأو  الآخر  هذا  نجح 

ًا كان هذا الإن�سان. باإنجازه، اأياّ

التناف�س  ع��ل��ى  ع��دي��دة  اأم��ث��ل��ة  اهلل  ف�سل  وي�����س��رب 

اإطار  »في  المواقف:  بع�س  في  يح�سل  ال��ذي  الإيجابي، 

م  المباريات الريا�سياّة اأو النتخابات النيابياّة اأو الرئا�سياّة يتقداّ

الأ�سا�سي  »ال�سبب  وي�سيف:  يفوز«،  َمن  تهنئة  اإلى  يخ�سر  َمن 

نفو�س  الإيجابية في  والمناف�سة  الريا�سياّة،  الروح  لتنمية هذه 

التي  الدينياّة  الإن�سانياّة  التربية  هو  الأف��راد 

الإن�سان.  والواقعية في عمق  التوا�سع  تغر�س 

ميزاته  وتقدير  الآخر  فهم  اإلى  ي�سعى  بحيث 

واإنجازاته«.

اأن  اهلل  ف�سل  يغفل  ل  مت�سل،  �سياق  في 

باإمكان موؤ�س�سة العمل اأن تعتمد اآلياّة للحداّ من 

انت�سار الغيرة بين الزمالء، ويعتبر اأنها يجب 

اأن تنطلق من راأ�س الهرم قائاًل: »الرئي�س اأو 

المدير بما يحمل من كفاءات علمياّة، وقدرات 

فا�سلة،  واأخ��الق  اإن�سانياّة  وعالقات  اإداري��ة، 

يثير من  بما  الموؤ�س�سة  اآمنة في عالم  اأجواء  ُيثير  اأن  ي�ستطيع 

المعاملة،  في  العدالة  جانب  ملتزمًا  العاملين  وثقة  محبة 

ال�سروري  »من  وي�سيف:  والواجبات.  الحقوق  في  والم�ساواة 

اأي�سًا اأن يعتمد رباّ العمل معيار التقوى، والخدمة، وال�سالح 

ي�سعر  بحيث  الموظفين،  بين  التفا�سل  في  اأ�سا�سًا  ق  والتفواّ

ه، ويرعى م�سالحه«. الواحد منهم اأنه اأمام اأب يحباّ

*الغيرة من منظور ال�صرع
ولل�سرع نظرته الخا�سة تجاه مو�سوع الغيرة. اإذ اإناّ الغيرة 

اإذا  الإح�سا�س،  وهذا  بالح�سد.  المرارة  فيه  تختلط  اإح�سا�س 

ومن مظاهر التنافس 
اإليجابي، أّن اإلنسان يتواضع 
وُيظهر حمبته لآلخر فيما لو 
جنح هذا اآلخر، فيبادر إىل 

تهنئته ويعتّز بإجنازه

ال�شيخ علي طه
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كان في حدوده الطبيعياّة فهو عادي، اأما خطورته فهي عندما 

ل اإلى مر�س، كما يقول �سماحة ال�سيخ علي طه، وي�سيف:  يتحواّ

َمن  اإلى  د  التوداّ في  الغير  �سراكة  كراهية  هو  الإح�سا�س  »هذا 

يحباّ اأو القيام بما يحباّ من اأعمال اأو ن�ساطات اأو اأدوار«.

على خطاّ مواز، ي�سير ال�سيخ طه اإلى الغيرة التي تنت�سر بين 

هنا  �سلبياّة  غيرٌة  ة  »فثماّ العمل:  في  الزمالء 

تتمحور حول الأنا وحب الذات فقط، والعمل 

لالآخرين  الف�سل  وتمناّي  ال�سخ�سي  للنجاح 

العمل،  لتطوير  الجميع  ي�سعى  اأن  من  ب��دًل 

الن�ساط لتحقيق  الإيجابي، وزيادة  والتناف�س 

التي تدفع  ال�سلبياّة  الغيرة  اأف�سل. هذه  نتائج 

ل  العاملين حتى  اأعمال  اإلى عرقلة  �ساحبها 

اأجل  من  اأعمالهم  في  روا  يق�ساّ اأو  ينجحوا 

ال�سرع  ها  يقراّ ل  فات  الت�سراّ وه��ذه  والنجاح.  ق  التفواّ احتكار 

موؤذ  اأم��ر  اإل��ى  لت  تحواّ حال  في  عليها،  يحا�سب  بل  الحنيف، 

لالأ�سخا�س اأو للعمل«.

*حتى ل تكوينا نار الغيرة
تكوينا  ل  حتى  عديدة  ن�سائح  طه  ال�سيخ  يقدم  واأخ��ي��رًا، 

نار الغيرة ويزداد ا�ستعالها، وتم�سي اأكثر خطورة على حياتنا 

واأعمالنا وعالقاتنا، وياأتي في طليعة هذه التو�سيات:

والروايات  الآي��ات  في  ن  التمعاّ النظري،  الم�ستوى  على   -

الإيجابية  الغيرة  بين  للتمييز  وتعمد  الحالة  هذه  تعالج  التي 

والغيرة ال�سلبية.

بداية  في  الم�سارحة  فتاأتي  العملي،  الم�ستوى  على  اأما   -

القائمة، لمعالجة هذه الحالة من حالت الغيرة العادية، حتى 

ل اإلى غيرة �سبه مر�سياّة اأو مر�سياّة. ل تتحواّ

ويختم �سماحته بالقول: »ودائمًا الدواء الناجع لهذا النوع 

والأخ��الق  والتقوى،  »التدين،  �سيدلياّة  في  ر  متوفاّ الغيرة  من 

ًا، فالدواء عند  الإيمانية«. اأما اإذا كان �سبب الغيرة مر�سًا نف�سياّ

الأطباء المخت�سين بهذا المجال.

الدواء الناجع للغرية متوّفر 
يف صيدلّية »التدين، والتقوى، 

واألخالق اإلميانية«
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�سرف  ن��ال��ت  اأرب���ع  �سخ�سيات  ه��ي 

المع�سوم  عند  وال�سدق  الوثاقة  �سهادة 

ة. Q و�سرف الحفاظ على اآثار النبواّ

*البطاقة ال�صخ�صية والمكانة
بريد بن معاوية اأبو القا�سم العجلي، 

عربي، روى عن اأبي جعفر وعن اأبي عبد 

اهلل L ومات في حياة اأبي عبد اهلل 

اأ�سحابنا، وفقيٌه  Q. وجٌه من وجوه 

اأحمد  R. وقال  الأئمة  له محلاّ عند 

بن  علي  لنا  ق��ال  �سعيد:  ب��ن  محمد  ب��ن 

الح�سن بن ف�سال: »مات بريد بن معاوية 

.
)2(

�سنة 150ه�«

 { الطو�سي  ال�سيخ  ذك���ره  وق��د 

واأ�سحاب   Q الباقر  اأ���س��ح��اب  ف��ي 

مة  . واأي�سًا ذكره العالاّ
)3(
Q ال�سادق

ح��واري��ي  م��ن  اإن���ه  ف��ق��ال:  الحلاّي}، 

.
)4(

...L الباقر وال�سادق

اأح��د الأرب��ع��ة  وق��ال اب��ن داوود: ه��و 

اأبا  �صمعت  قال:  دّراج،  بن  جميل  عن  عمير  اأبي  ابن  عن 

 – ]الخا�صعين  المخبتين  ر  »َب�صِّ ي��ق��ول:   Q اهلل  عبد 

المتوا�صعين[ بالجنة: بريد بن معاوية العجلي، واأبا ب�صير 

ليث بن البختري المرادي، ومحمد بن م�صلم، وزرارة، اأربعة 

نجباء، اأمناء اهلل على حالله وحرامه، لول هوؤلء انقطعت 

اآثار النبوة  واندر�صت«)1(.

ُب��ري�د بن معاوي�ة
م�ن أوت���اد األرض
ال�صيخ تامر حممد حمزة

شخصية العدد
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على  الع�سابة  اتفقت  الذين  المخبتين 

توثيقهم وفقههم وهو اأي�سًا عند الجمهور 

.
)5(

]المذاهب الأخرى[ وجه
*بريد من اأوتاد الأر�س

حق  في   
اّ
الك�سي العالمة  اأورده  مما 

قال:  اج  دراّ بن  جميل  عن  م�سندًا  بريد 

�سمعت اأبا عبد اهلل Q يقول: »اأوتاد 

الأر�����س واأع����الم ال��دي��ن اأرب��ع��ة: محمد 

بن  وليث  معاوية،  بن  وبريد  م�سلم،  بن 

.
)6(

البختري المرادي، وزرارة بن اأعين«

واأوت�����اد ج��م��ع وت���د، وه���و م��ا رزاّ في 

وقد  الخ�سب.  م��ن  الأر����س  اأو  الحائط 

اللفظ  ه���ذا  ال��ك��ري��م  ال���ق���راآن  ا�ستعمل 

وفعلها  دوره��ا  لبيان  الجبال  به  وو�سف 

َنللْجللَعللِل  {اأََللللللْم  ف��ق��ال:  ل��الأر���س  بالن�سبة 

اْلأَْر�للللللضَ ِملللَهلللاًدا * َواْللللِجلللَبلللاَل اأَْوَتللللللاًدا} 

)النباأ: 6 - 7(.

واأطلق على هوؤلء الأربعة اأنهم اأوتاد 

الأر�س؛ منهم بريد العجلي لأنهم يثبتون 

ما  ب�سبب  وعقائدهم  دينهم  على  النا�س 

ين�سرونه من علوم لهم بعد اأن يتحملوها 

.R من الأئمة

ي�ستر�سد  الدين  اأع��الم  اأنهم  فنعتوا 

بهم من اتبعهم واأخذ عنهم.

*اأ�صحاب اأبي كانوا زينًا
الإمام  كان  التربوي،  الم�ستوى  على 

ال�����س��ادق Q ي���وؤك���د ع��ل��ى اأت��ب��اع��ه 

يكونوا  ول  زينًا  لهم  يكونوا  اأن  و�سيعته 

اإلى  الأم��ر  ي�سل  اأن  واأم��ا  �سينًا.  عليهم 

واأنهم  باأ�سمائهم  اأ�سخا�سًا  يحدد  اأن 

اإل  يح�سل  لم  فهذا  المرتبة  هذه  بلغوا 

لبريد  الأم��ر  هذا  تم  وقد  منهم.  للنادر 

في  كما  ولنظرائه  العجلي  معاوية  ب��ن 

�سرحان  بن  داوود  رواه��ا  التي  ال��رواي��ة 

Q يقول:  اأبا عبد اهلل  قال: »�سمعت 

واأن��ه��اه عن  الرجل بحديث  اإن��ي لأح��دثاّ 

الجدال والمراء في دين اهلل تعالى واأنهاه 

ل  فيتاأواّ عندي  من  فيخرج  القيا�س  عن 

حديثي على غير تاأويله، اإني اأمرت قومًا 

ل لنف�سه  اأن يتكلاّموا ونهيت قومًا فكلٌّ يتاأواّ

ولو  ولر�سوله،  تعالى  هلل  المع�سية  يريد 

اأبي  اأودع  ما  لأودعتهم  واأطاعوا  �سمعوا 

كانوا  اأبي  اأ�سحاب  اإناّ  اأ�سحابه،   Q

زينًا اأحياًء واأمواتًا، اأعني زرارة، ومحمد 

وبريد  المرادي  ليث  ومنهم  م�سلم،  بن 

امون بالق�سط، هوؤلء  العجلي. هوؤلء القواّ

ال�سابقون  ه���وؤلء  بال�سدق،  ام��ون  ال��ق��واّ

.
)7(

بون« ال�سابقون اأولئك المقراّ

أطلق اإلمام الصادقQ على 
هؤالء األربعة أنهم »أوتاد 

األرض«؛ ألنهم يثبتون الناس 
على دينهم وعقائدهم

شخصية العدد
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بطريقة  بريدًا  يحفظ  *الإمام 
القدح والذم 

ا�ستعمل الأئمة R اأ�سلوب القدح 

من  كاأ�سلوب  اأ�سحابهم  لبع�س  وال���ذم 

كانوا  اأنهم  حتى  لهم،  الحفظ  اأ�ساليب 

اأخبار  النا�س  في  يبثاّ  َم��ْن  على  يعيبون 

على  تهديد  من  ل  ي�سكاّ لما  فيهم؛  المدح 

ما  وهذا   R الأئمة  حياة  اأو  حياتهم 

ح�سل مع بريد العجلي.

*بريد قرين زرارة قدحًا وذمًا
الذم  اأ�سلوب   Q الإم��ام  ا�ستعمل 

حينما   Q الخ�سر  كاأ�سلوب  للحفظ 

فيها  وجعل  فخرقها  ال�سفينة  اإل��ى  عمد 

ح�سل  ما  وه��ذا  ليحفظها،  ظاهرًا  عيبًا 

الإمام  اأمر  زرارة حينما  وقرينه  بريد  مع 

ال�سادق Q عبد الرحيم الق�سير باأن 

ياأتي اإليهما وليقل لهما: هذه البدعة؟ اأما 

P قال: كل بدعة  اأن ر�سول اهلل  علمتم 

�ساللة؟...

ه���ذه ال��ر���س��ال��ة م��ن الإم����ام بح�سب 

الظاهر فيها ذم لهما، ويرغب الإمام باأن 

م�سامع  اإلى  ي�سل  حتى  الخبر  هذا  يذاع 

واأن  الإم��ام  عن  ُبعدهما  فتظناّ  ال�سلطة 

اأناّ  لنا  يثبت  وال���ذي  ب��ه.  لهما  عالقة  ل 

لهما  الحفظ  لمجرد  هو  الأ�سلوب  ه��ذا 

ولأمثالهما ما اأورده »الك�سي« في »ترجمة 

 Q ال�سادق  الإم���ام  اأن  م��ن  زرارة« 

بعث بر�سالة اإلى زرارة مع ولده عبد اهلل 

ال�سالم  والدك  على  مني  اقراأ  له:  قائاًل 

وقل له: اإني اإناّما اأعيبك دفاعًا مني عنك 

اإلى كل من  ي�سارعون  والعدو  النا�س  فاإن 

من  في  الأذى  لإدخ��ال  وحمدناه  قربناه 

به، ويرمونه لمحبتنا له وقربه  ه ونقراّ نحباّ

عليه  الأذى  اإدخ���ال  وي���رون  منا،  ودن���وه 

وقْتله ويحمدون كل من عبناه نحن، فاإنما 

وبميلك  بنا  ا�ستهرت  رجل  لأن��ك  اأعيبك 

ليحمدوا  اأعيبك  اأن  فاأحببت  اإل��ي��ن��ا... 

اأمرك في الدين بعيبك ونق�سك، ويكون 

اهلل  يقول  عنك،  �سرهم  دفاع  منا  بذلك 

ِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَم�َشاِكيَن  ا ال�شَّ مَّ
عزاّ وجل: {اأَ

َيْعَمُلوَن ِفي اْلَبْحِر َفاأََردتُّ اأَْن اأَِعيَبَها َوَكاَن 

ًبا}  َغ�شْ �َشِفيَنٍة  ُكلَّ  َياأُْخُذ  ِلٌك  مَّ َوَراءُهللم 

.
)8(

)الكهف: 79(

استعمل اإلمام أسلوب الذم 
لبعض أصحابه حلفظهم 

ودفع الشرِّ عنهم

 معجم رجال الحديث، ال�سيد الخوئي، ج7 �ص222.( 1)

 رجال النجا�سي: ترجمة برير العجلي.( 2)

 رجال الطو�سي: ترجمة برير العجلي. ( 3)

 الخال�سة، العالمة الحلي، ج1، ترجمة برير.( 4)

 اأعيان ال�سيعة، الأمين، ج3، �س558، عن رجال ابن داوود.( 5)

 معجم رجال الحديث، م.�س، ج4، �س197.( 6)

 اأعيان ال�سيعة، الأمين، ج3 �ص558.( 7)

 و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج30، �س374.( 8)

الهوام�س
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يا نف�ض!
تك ولكن بها اغتررت، وما العاجلة خدعتك ولكن بها انخدعت. ما الدنيا غراّ

مداوَمَة  واأن  كفاعلها،  الغيبة  و�سامع  كقابلها،  الفاح�سة  مذيع  اأناّ  واعلمي: 

المعا�سي تقطع الرزق، ومقارنة ال�سفهاء تف�سد الخلق، وموا�سلة الأفا�سل توجب 

ال�سمو، ومباينة الدنيا تكبت العدو.

يا نف�ض!
الفرق  من  ي�سلم  ل  الغرق،  من  �سلم  اإن  البحار،  كراكب  الأ�سرار  ُم�ساِحب 

ال�سيطان،  اإلى طاعة  قائدة  لالإيمان،  الدنيا من�ساة  اأبناء  ]الخوف[، ومجال�سة 
الجنة  ونيل  المكارم،  ببذل  الماآثر  ونيل  ال�سطحاب،  تديم  الأ�سحاب  وموافقة 

ه عن الماآثم. بالتنزاّ

ى �سكرها. واعلمي: اأناّ م�سيبة ُيرجى اأجرها، خيٌر من نعمة ل يوؤداّ

يا نف�ض!
ابن  اأجره، وويح  ر عمره، وقلاّ  اأنزره، َق�سُ اأخ�سره، وثوابه ما  النائم ما  ويح 

ه ما اأعدله. وفيما اأو�سى اهلل اإلى  اآدم ما اأغفله، وعن ر�سده ما اأذهله، وعن حظاّ

اأن  ��اك  واإياّ نام عني.  الليل  ه  فاإذا جناّ يحباّني  اأناّه  زعم  Q: كذب من  مو�سى 

اأبناء  اأو ت�سحبي  اأو تحرمي المحتاج واإن اأْلحف،  تخيبي الم�سطر واإن اأ�سرف، 

يا نفس... تعّلمي تسلمي
ال�صيخ تقي الدين اإبراهيم الكفعمي

نصوص تراثية
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من  �سيئًا  تعملي  ول  ح�سدوك،  اأكثرت  واإن  ا�ستقلاّوك،  اأقللت  اإن  فاإناّك  الدنيا 

الخير رياًء، ول تتركيه حياًء.

يا نف�ض!
ل كرم كالتقوى، ول عدواّ كالهوى، ول عزاّ كالطاعة، ول كنز كالقناعة، ول 

هداية كالذكر، ول ُر�سد كالفكر، ول زينة كالآداب، ول ِربح كالثواب، ول غناء 

مع اإ�سراف، ول فاقة مع عفاف، ول ثواب لمن ل عمل له، ول عمل لمن ل نياّة 

له، ول نياّة لمن ل ِعلم له، ول ِعلم لمن ل ب�سيرة له، ول ب�سيرة لمن ل فكرة 

له، ول فكرة لمن ل اعتبار له، ول اعتبار لمن ل ازدجار له، ول ازدجار لمن 

ل اإقالع له.

يا نف�ض!
ما لي اأراك اإذا قرب اإليك الطعام في الليل الداج، تكلاّفت اإنارة ال�سراج، 

لبك  باإنارة  تهتمين  ول  والم�سروب،  الماأكول  من  بطنك  يدخل  ما  لتب�سري 

عن  نف�سك  هي  فنزاّ والذنوب،  الجهالة  لواحق  من  ]لت�سَلمي[  والتقوى  بالعلم 

الماآثم والعيوب.

وعليِك  ال��ك��ذوب،  الل�سان  تعالى  اهلل  عند  الخطايا  اأعظم  اأناّ  واعلمي: 

ة النياّة في العلوم والأعمال، فاإن دخلها الرياء �ساع الربح وراأ�س  بالتقوى و�سحاّ

لل، وال�ستقامة من الخطل، وكلاّما  المال، فبالإخال�س ُيعرف ال�سواب من الزاّ

امتدت المعارف، ا�ستدت المخاوف.

واإياّاك واتباع اإبلي�س الذي ر�سي بهالك نف�سه، واختار من كل �سيء اأقبح 

جن�سه، ]اأترين[ من غراّ اأباك ين�سحك، ومن اأف�سد �ساأن نف�سه ي�سلحك، فما 

ممن  يكرهه  ]َمن  بر  من  َه��را   يعرف  ل  ]المخدوع[،  غر  غير  بالدنيا  يغتر 

ه[. يبراّ

يا نف�ض!
م العمل  ب لنقلته، واأن يقداّ ينبغي لمن عرف �سرعة رحلته اأن يح�سن التاأهاّ

مجاهدة  من  حال  كل  في  يخلو  ل  واأن  اإقامته،  دار  ر  ويعماّ لآخرته،  ال�سالح 

نف�سه، قبل حلول رم�سه، فاإذا كنِت في النهار ت�سترين وتبيعين، وفي الليل على 

الفر�س تتقلاّبين وتنامين، وفيما بين ذلك عن الآخرة تلهين وتغفلين، فمتى 

تتفكرين الإر�ساد، وتهتمين باأمر المعاد؟

يا نف�ض!
الحر�س اأحد ال�سقاءين، والبخل اأحد الفقرين، والح�سد األأم الرذيلتين، 

والطمع اأحد الذلاّين، والجور اأحد المرديين، وال�سهوة اأحد المغويين، والخلق 

ين، والغدر اأقبح الجنايتين، والن�ساء  ال�سيئ اأحد العذابين، والهوى اأحد العدواّ

اأعظم الفتنتين.
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ويحفوفا  جنتا  بلدتا  �سرقًا:  ها  تحداّ

ومن  ��ة،  ال�����س��ورياّ �سرغايا  ب��ل��دة  واأرا����س���ي 

وحو�س  ال�سفري  ب��ل��دة  ��ة:  ال��غ��رب��ياّ الجهة 

: بلدتا  النبياّ وال�سهل، ومن الجنوب الغربياّ

 : �سرعين والنا�سرياّة، ومن ال�سمال ال�سرقياّ

بلدتا الخريبة والخ�سر.

�سيث  ال��ن��ب��ياّ  ل��م��ق��ام  ال��ب��ل��دة  تن�سب 

حقبة  قبل  ما  اإلى  تاريخها  ويعود   ،Q

لقطع  اآث����ار  فيها  وِج����دت  وق���د  ال��م��ي��الد. 

واآثار  الرومانياّ  للع�سر  تعود  اأثرياّة  معدنياّة 

. تعود للع�سر العربياّ الإ�سالمياّ

*�صاحب المقام 
ُولد بعد مقتل   .L اآدم«  »�سيث بن 

ج من حوراء  هابيل فعرف ب�»هبة اهلل«. تزواّ

Q مقام النبّي شيث
جمعية قب�س حلفظ الآثار الدينية  يف لبنان

ة ا�سمها »نزلة«. عا�س 912 �سنة،  من الجناّ

وقيل 1040 �سنة.

 اأبيه 
اّ
 �سيث Q، و�سي

اّ
النبي

ووارث  وخليفته   Q اآدم 

ع��ل��م��ه. اأن����زل اهلل ع���زاّ وج��لاّ 

كما  �سحيفًة،  خم�سين  عليه 

محمد  اهلل  ر���س��ول  ع��ن  ورد 

زي��ارة  ف��ي  وم��ذك��ور   .
)1(P

»ال�سالم  �سة:  المقداّ الناحية 

 اهلل وخيرته«.
اّ
على �سيث ولي

*الموقع 
البقاع  �صهل  �صرق  و�صط  في   Q �صيث  النبّي  بلدة  تقع 

ال�صرقّية. تعلو عن  لبنان  ل�صل�صلة جبال  الغربّي  ال�صفح  على 

�صطح البحر 1220م، وتبعد عن العا�صمة بيروت 71 كلم، ويتّم 

الو�صول اإليها عبر: الحازمّية – بعبدا – الجمهور – عاليه – 

�صهر البيدر – �صتورا – زحلة – النبي �صيث.

مشاهد النور
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بالأمر  فقام  »اأنو�س«،  ابنه  اإلى  اأو�سى 

ثماّ  وم��ن  »مهالئيل«  ثم  »قينن«  ث��ماّ  بعده، 

و�سل  اأن  اإل��ى   Q اإدري�س  اأي  »اأخنوخ« 

فالب�سر   ،Q ن��وح  اهلل  نبي  اإل��ى  الأم��ر 

.R ينت�سبون اإلى نوح بن �سيث بن اآدم

*اأتباع �صيث Q ال�صا�صو
كانوا  ال��رع��اة،  البدو  من  جماعة  هم 

لبنان  ففي  وفل�سطين،  لبنان  في  ي�سكنون 

كما   ] ]الليطانياّ رط��ن��و  اأر����س  ف��ي  ك��ان��وا 

والرافدين،  الفراعنة  ن�سو�س  فهم  ُتعراّ

]ا�سم منطقة  اأو زاهي  وفي منطقة جاهي 

الجنوبياّ  ال�ساحل  فرعونياّة كان يطلق على 

للبنان، في الألف الثاني قبل الميالد[، كما 

جبال  وفي  الفرعونياّة،  الن�سو�س  فهم  ُتعراّ

في  �سكنوا  الذين  الحورياّين[  ]اأي  خ��ارو 

اأعالي جبل عامل.

ينتسب البشر إىل نوح بن شيث 
R بن آدم

ُعرفوا بال�سا�سو، اأو ال�ساتو، وهم اأتباع 

الإله ]والنبي[ �ساث اأو �سيث، بحيث اأطلق 

على  »���س��اث«  لفظة  الموؤرخين  م��ن  كثير 

Q، فقالوا: »هو بالعربياّة  النبياّ �سيث 

��ة  ��ة ���س��اث وب��ال��ع��ب��ران��ياّ ���س��ث وب��ال�����س��ري��ان��ياّ

.
)2(

�سيث...«

ل��ل�����س��ا���س��و في  م���دن  ث���الث  ورد ذك���ر 

للقرنين  تعود  التي  الفرعونياّة  ت  ال�سجالاّ

الميالد  قبل  ع�سر  والثامن  ع�سر  التا�سع 

وكوثر،  »اأي��اب��م،  وه��م:  ملوكها  اأ�سماء  مع 

ثالث  عاملة  جبال  في  وُت��وج��د  وزب��الن��و«. 

قرى تحمل ا�سم ال�سيثياّين وهي: جب�سيت، 

جبيل  ق��رى  وف��ي  وعد�سيت،  وبرع�سيت، 

عم�سيت، وفي عكار حب�سيت.

*»�صيث« جبل عامل
في  »�سيث«،  اآث��ار  ا�ستعر�سنا  ما  واإذا 

اعتقادًا  الأه��ال��ي  ل��دى  نجد  ع��ام��ل،  جبل 

القرى  في  له  الموقوفة  بالمزارات  عميقًا 

المنت�سبة اإليه. وكذلك قرب بلدة حا�سبيا 

عند كعب جبل حرمون مقام خا�ساّ با�سم 

»النبي �سيث« زاره الباحث »برو�س كونديه« 

حوله  خ��زف  وج��ود  ولح��ظ   ،1953 �سنة 
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نق�سًا على  وراأى  البرونز،  اإلى ع�سر  يعود 

.
)3(

بالطة بازيلت يحمل ر�سم الإله »تانيت«

*بناء المقام ال�صريف
التاريخ  في  ال�سريف  المقام  بناء  يعود 

المقام  وقفياّة  وُتظهر  ال�سنين.  مئات  اإلى 

حيث  �سنة،   900 م��ن  اأك��ث��ر  قبل  وج���وده 

د الع�سي قد  تن�ساّ على اأناّ »الخواجة محماّ

 Q �سيث  النبياّ  لمقام  اأرا�سيه  اأوق��ف 

من  القعدة  ذي  من  ع�سر  ال�ساد�س  بتاريخ 

518ه�، وجعل عائداتها لبنائه وخدماته«. 
 400 م��ن  اأك��ث��ر  منذ  المقام  ب��ن��اء  ع��ي��د 

ُ
واأ

على  ال��م��ن��ق��و���س  ال��ت��اري��خ  بح�سب  ���س��ن��ة، 

موجودة  ت��زال  ل  قديمة  �سخرياّة  حجارة 

ا كانت �سنة اثنتا ع�سرة بعد 
اّ
في المقام: لم�

ل �سياّد مقام النبياّ  الألف من �سهر ربيع الأواّ

المبارك »مح�سنة ابنة الدين« غفر اهلل لها 

ولوالديها - ويبدو اأناّ المح�سنة الكريمة لم 

بًا هلل واإخال�سًا في العمل. تذكر ن�سبها تقراّ

تو�سعة  اأعمال  ذلك  بعد  المقام  �سهد 

الحاج  به  ق��ام  ما  ها  اأهماّ ة،  ِع���دَّ وتح�سين 

لعائلة  الأول  الجداّ  وهو   - الهمداني  ح�سن 

اأكثر  منذ   - ًا  حالياّ البقاعية  ح�سن  الحاج 

اإع��ادة  على  عمل  حيث  �سنة،  مائتي  م��ن 

�سيث  النبياّ  راأى  اأن  بعد  وتو�سيعه،  تاأهيله 

ا�ستدعى  وقد  ذلك.  منه  يطلب  منامه  في 

ه��ذا الأم���ر م��ن ال��ح��اج ح�سن الإق��ام��ة مع 

جعل  م��ا  ل��رع��اي��ت��ه،  ال��م��ق��ام  ق��رب  عائلته 

اإليها  ت�سداّ  ال�سنين  مع  حوله  من  المنطقة 

ق�سدها  وبع�سهم  للبركة،  طلبًا  الرحال 

ون�ساأت  لحقًا  نت  فتكوَّ وال�سكن،  لالإقامة 

يت با�سم »النبياّ �سيث«. ومن اأبرز  بلدة �ُسماّ

عائالت هذه البلدة اليوم اآل المو�سوي، واآل 

�سكر، واآل حلباوي واآل هزيمة.

Q مرقد النبي �صيث*
 وهكذا ا�ستمر وجود هذا المقام، وكان 

ط���وال ال��ف��ت��رة ال��الح��ق��ة ع��ب��ارة ع��ن حو�س 

م�سجد  وفيه  رة،  معماّ اأ�سجار  فيه  خارجياّ 

الحراف�سة،  بناها  خ�سراء  قباّة  وله  مرتفع، 

يعود بناء املقام الشريف 
يف التاريخ إىل مئات السنني. 
وُتظهر وقفّية املقام وجوده 

قبل أكرث من 900 سنة

مشاهد النور
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وبمحاذاتها لجهة الجنوب يوجد مرقد النبياّ 

. �سيث Q، في فناء الحو�س الخارجياّ

وفي العام 1995م ُهدم المقام القديم 

مبنى  عن  عبارة  ًا  حالياّ وه��و  بناوؤه  واأعيد 

يحتوي على ال�سريح ال�سريف الذي يحيط 

�سة  ملباّ ال�سكل  تراثياّة  اأقوا�س  مجموعة  به 

بالكا�سي، واإلى جانبه ُبني م�سجد لل�سالة 

الجامعة، واأمامه باحة خارجياّة مفتوحة. 

بالحداثة  ال��م��ع��م��ارياّ  ط��اب��ع��ه  يت�سم 

واأحجار  الم�سلاّحة  بالخر�سانة  ُبني  حيث 

ال�سخرياّ  بالحجر  تلبي�سه  وتماّ  الباطون، 

المقام  وتعلو  والأقوا�س  بالكا�سي  وتزيينه 

بالمئذنة  المقام  احتفظ  خ�����س��راء.  ة  قباّ

ن�سئت مئذنة حديثة ثانية. وهذه 
ُ
القديمة واأ

اأخفت  للمقام  ق��ي��م��ت 
ُ
اأ التي  التجديدات 

ال��ق��ب��ور ال���دوار����س ال��ت��ي ك��ان��ت ف��ي باحته 

تف�سح  كانت  التي  ال�سواهد  واختفت معها 

عن جانب من تاريخ المنطقة.

*المقام اليوم 
يختلف المقام اليوم عن �سابق عهده، 

اأ�سبح  له،  الأخيرة  التو�سعة  اإنجاز  فبعد 

ة طوابق: في الطابق الأر�سياّ  يتاألاّف من عداّ

قاعة كبيرة بم�ساحة 400 متر مرباّع، ت�سم 

�سريح النبياّ �سيثQ الذي يبلغ طوله 

ر  30 مترًا، وعر�سه خم�سة اأمتار، وهو م�سواّ
بقف�س من الحديد، وقاعة اأخرى لل�سالة، 

ومذبح لالأ�ساحي والنذور مع قاعة للطعام، 

الموتى،  لتجهيز  ومكان  للو�سوء،  ومغا�سل 

وفوق الطابق الأر�سي ثالثة طوابق اأخرى.

بلغ  حتاّى  ال�سريح  طول  بخ�سو�س  ا  اأماّ

ثالثين مترًا بعر�س خم�سة اأمتار، فلعلاّ مرداّ 

ذلك اإلى اأناّ مو�سع القبر ال�سريف الذي هو 

اأقدام  اأن تطاأه  �سمن هذه الم�ساحة خيف 

ًة في المنا�سبات الدينياّة التي  ار، خا�ساّ الزواّ

من  الحاجة  وطاِلبو  القادمون  فيها  يكثر 

.
)4(

اهلل بالدعاء عند القبر المبارك

ت��ب��ق��ى اأب�����واب ال���م���زار م��ف��ت��وح��ًة ك��لاّ 

في  �سيما  ل  ار  ال��زواّ ل�ستقبال  ال�سنة  ��ام  اأياّ

ولدة  متها  مقداّ وفي  المباركة  المنا�سبات 

الإم�����ام ال��م��ه��دياّ | ف��ي ال��ن�����س��ف من 

اإلى  حوله  وما  المقام  ل  يتحواّ اإذ  �سعبان، 

مكان يتالقى فيه الموؤمنون.

 الجواهر ال�سنية، الحر العاملي، ج25.( 1)

ح ( 2)  تاري���خ الطب���ري، ج1، ����س102. الأغاني، ج1، ����س17. ي�سراّ

بع����س الموؤرخي���ن ب���اأناّ ال�سا�سو كان���وا من العمالق���ة الذين 

فتح���وا م�سر، وي�سميه���م اليون���ان هك�سو�س، وكان���وا لحقًا 

اأع���داء اليهود، راج���ع البيان والإع���راب، ج1، �س16. تاريخ 

، �س96. الفكر الدينياّ الجاهلياّ

 المجهول والمهم���ل، �س12 – 75. معجم اأعالم جبل عامل، ج ( 3)

�سفر، �س45 – 47.

، ... هبة وبركة من ( 4)  مق���ام النبياّ �سيث Q، اأحمد المو�سوياّ

اهلل، مجلاّة النجف، العدد9، 2007م.

الهوام�س
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ن�صرين اإدري�س قازان

من  بالكثير  ال��ح��ي��اة  ُتفاجئنا 

ومنها  ال��م��ف��رح،  م��ن��ه��ا  ال���م���واق���ف، 

المفاجاآت  هي  قليلة  ولكن  المحزن، 

ال��ت��ي ت��ه��ّز وج���ودن���ا م��ن الأع���م���اق، 

من  وم�صيناُه  لنا  ُر�صم  ق��درًا  وَنِجدها 

مو�صى  حال  كان  وهذا  علمنا...  دون 

ال�صاب  اأّن  ي��وم،  ذات  اكت�صف،  ال��ذي 

اأخوه  هو  اإّنما  ب�»اأبي«  يناديه  الذي 

الكبير،  واأّن والده قد اختطفت منه 

لم  بعُد  وهو  قذيفة،  �صظايا  الحياة 

وذلك  عمره،  من  اأ�صهر  ال�صبعة  يبُلغ 

اأثناء الحرب الأهلية.

شهيد الدفاع عن المقّدسات

موسى علي شحيمي )مازن(

اسم األم:  سكنة فتوني  

محل وتاريخ الوالدة:  مركبا 

1981/6/3

الوضع االجتماعي: عازب  

رقم السجل: 104

تاريخ االستشهاد: 2013/8/8
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وتبْلُور  حديثه،  في  ثقافة  من  اكت�سبه  ما 

اإذا ما ناق�س فكرة ناق�سها  اأفكاره، و�سار 

تعلاّق  من  زاد  ما  وه��ذا  ودراي���ة،  ِعلم  عن 

اأخذهم  اإليه،  اإخوته به، فاإذا ما ا�ستمعوا 

�سغيرهم  هو  اأَولي�س  والإع��ج��اب،  الفخر 

الذي كبر؟!

بلى، لقد كبر مو�سى، واإن بقي مدلاّلهم 

الأدوات  في  عمله  من  وان�سلاّ  ال�سغير، 

ب  ال�سحياّة اإلى حيث ل يعلمون، وكلاّما جراّ

اأحدهم معرفة وجهته، وكم �سيغيب، كان 

ي حنين. يعود بخفَّ

بعد  الإخ����وة،  بين  الأدوار  وانقلبت 

ذل���ك. و���س��ار ه��و َم��ن ُي��ب��ادر اإل���ى ِخدمة 

كلاّ  فيق�سُد  وم�ساعدتهم،  وِخْدمتهم  ه  اأماّ

واإلى  اأحواله،  اإلى  بيته ليطمئناّ  اإلى  واحد 

البيوت  اأكثر  ولكناّ  ل�سيء.  حاجته  ع��دم 

فقَدت  التي  اأخته  بيت  هو  به  اأن�ست  التي 

زوجها، وتيتاّم اأبناوؤها باكرًا، فوجد مو�سى 

نف�سه خاًل لأيتام �سغاٍر، وهو الذي يعرف 

تمامًا معنى اليتم، ويدرك اأي�سًا، المعاني 

تجاُوز  في  �ساعَدته  التي  للعائلة  العظيمة 

و�ساحبهم  بهم،  كثيرًا  فاهتم  محنته، 

يلزمهم.  ما  تاأمين  اإلى  وبادر  بالُح�سنى، 

والأهم من ذلك كله، لعب دور ال�سنِد لهم، 

ُد  وقد اأ�سعره ذلك بفرح كبير، وكاأنه ي�سداّ

دينًا في رقبته.

*عبق ال�صهداء حّدد الم�صير
انطلق مو�سى اإلى حياته الجهادياّة من 

فقد  فيها؛  ن�ساأ  التي  الجتماعياّة  الخلفياّة 

�سغره  منذ  وك��ان  ملتزمة،  بيئة  في  ترباّى 

الأول  المترا�س   – الم�سجد  اإل��ى  د  ي��ت��رداّ

*هو �صحكة العائلة وفرحتها
عائلة  اأي��دي  فته  تلقاّ القماط  في  يتيٌم 

اأٍخ  بين  ع�سر  اثنا  اإخوته  فِتعداُد  كبيرة، 

في  بدلوه  اأدل��ى  كلاّ  والدتهم  ومع  واأخ��ت، 

مو�سى  م�سى  ما  ف��اإذا  والهتمام.  ال��دلل 

خلَت اأيديهم تحت قدميه ليم�سي الهوينا، 

ولم يحتج يومًا لطلب �سيء، فكلاّ ما يلزمه 

ملُك يديه.

ج من الإخوة من تزوج وكثر الأولد  تزواّ

في العائلة، لكناّ مو�سى بقي المدلاّل الوحيد 

ال�سباب؛  �سن  بلغ  اأن  بعد  حتى  عندهم، 

اأيامهم،  و�سحكة  عمرهم،  ف��رح��ة  فهو 

يجَمعهم على حبه، فال تحلو الجل�سات اإل 

بح�سوره. واأياّ بيٍت من بيوت اإخوته يختاره 

ليزوره يلحقون به، وكاأن �سيئًا ما يدفعهم 

اإلى ذلك، غير مدركين اأن الراحلين باكرًا 

عن هذه الحياة يحملون الكثير من اأ�سرار 

الحباّ والتعلق.

*ال�صغير الذي كُبر
وراف��ق  الدرا�سة  مو�سى  ت��رك  ب��اك��رًا، 

ال�سحياّة.  الأدوات  في  العمل  اإل��ى  اأخ��اه 

����ه ف��ع��ل ذل��ك  اأناّ وق���د ظ���ناّ جميع اإخ���وت���ه 

ِخفيًة  اأن��ه،  غير  حياته.  بتاأ�سي�س  للبدء 

حياته  مداميك  ي�سُع  كان  جميعًا،  عنهم 

الجهادية بروياّة و�سمت، من غير اأن يثير 

اأية ريبة. ولكنه لم يجد ُبدًا من اإخبارهم 

كان  ولأن��ه  الثقافية.  ب��ال��دورات  بالتحاقه 

تجلاّى  ثقافته،  بتنمية  كثيرًا  يهتم  �سخ�سًا 
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بحكايا  المكان  يعبق  حيث  للمجاهدين- 

وا من هناك، و�سورهم  ال�سهداء الذين مراّ

فاختزن  الأح��ي��اء.  ُت��زي��ن  فتئت  م��ا  ال��ت��ي 

وهو  روحيًا،  عباأه  ما  وجوههم  من  مو�سى 

ِق�س�سهم  حوله  َمن  اأحاديث  ِمن  ي�ستقي 

اعتبار.  اأياّما  منها  اعتبر  التي  وحكاياهم 

ما  ال�سهداء  �سير  م��ن  مو�سى  تعلاّم  لقد 

�ساعده في تحديد م�ساره وَم�سيره.

فات  ت�سراّ م��ن  ت�سرف  اأياّ  ي�����ِس  ل��م 

مو�سى باأياّ من م�ساركاته الجهادية، وحده 

اأثناء  حتى  اأ���س��راره.  يحوي  ك��ان  الغياب 

بقي  التي   ،2006 العام  في  تموز،  حرب 

خاللها في ال�ساحية الجنوبية. وقد حاول 

فكان  جهاده،  عن  �سيء  اأي  معرفة  اأهله 

رده الوحيد حديَثه عن المجاهدين الذين 

وا، واكتفى بال�سمت عن كلاّ  �سمدوا و�سحاّ

المخاطر التي اأحاَطت به طوال 33 يومًا.

*مجاهد �صامت - اأنيق
توجهه  على  ال�سمُت  ذل��ك  وان�سحب 

بال  ف��ي  يخطر  فلم  �سوريا.  اإل��ى  ال��دائ��م 

ا�س  اأحد من اأقاربه اأناّه قد يكون من الحراّ

 .O زينب  ال�سيدة  لمقام  المجهولين 

ا في الحياّ حيث يقطن، فلم يظناّ اأحد  اأماّ

وقد  اأ�ساًل.  المجاهدين،  من  مو�سى  اأناّ 

�ساعده �سكله الأنيق جدًا واهتمامه باأب�سط 

�ُسبهة،  اأي  عنه  يبعد  باأن  الأناقة  تفا�سيل 

وعن ق�سٍد منه.

يف�سي  ���س��ار  الأم������ور،  ���س��ي��اق  وف���ي 

كثيرًا،  م��رت��اح  يعمل  حيث  ب��اأن��ه  لوالدته 

التلفاز،  وهو يق�سي معظم الوقت ي�ساهد 

للتقليل من خوفها عليه،  في محاولة منه 

وارتفاع  �سوريا،  المعارك في  احتدام  بعد 

عن  الدفاع  معركة  في  ال�سهداء  من  عدد 

المقد�سات. 

طالما كان مو�سى �سابًا مزوحًا، يحبُّ 

، لكنه في المقابل  زرع ال�سحك اأينما حلاّ

كان يلتزم بمقال كل مقام، وهو المعروف 

ال حتلو اجللسات إال بحضوره. 
وكأن الراحلني باكراً عن هذه 

احلياة يحملون الكثري من أسرار 
احلّب والتعلق

أمراء الجنة
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يف جوار مقام السيدة زينب 
O، ُسّجَي أمام ضريحها 

املبارك شهيداً مضّرجًا بدمائه 
يف الليلة األوىل من ليايل 

القدر املباركة

لمواقفهم،  وتقديره  حوله  لمن  باحترامه 

غير اأن��ه ف��ي زي��ارت��ه الأخ��ي��رة، ب��دا عليه 

والحديث  ال�سحك  دائ���َم  فكان  التغياّر، 

ا رافقهم  خ�سو�سًا مع رفاقه، حتى اأنه لماّ

اإلى الذكرى ال�سنوياّة لرفيقه ال�سهيد علي 

تموز  ح��رب  ف��ي  ا�ست�سهد  ال��ذي  قرياني 

وقد  معهم،  فرحته  ُيخفي  ل  كان   ،2006
ا�ستمر بال�سحك برفقتهم.

*لقاء اهلل... في ليلة مباركة
وجمعته  ب�����س��رع��ة،  الإج�����ازة  ان��ت��ه��ت 

المبارك  رم�سان  �سهر  �سهرات  واإخ��وت��ه 

ترباّى. كان  الذي فيه  المنزل  تحت �سقف 

اإليهم واحدًا واحدًا، وهم يتحدثون  ينظر 

كان  وه��و  ياأملون،  ما  منه  وياأملون  اإليه 

كل  جعبته  ف��ي  فحمل  اهلل.  ي�ستودعهم 

كان  لو  وتمناّى  معهم،  الجميلة  الذكريات 

له  موه  قداّ ِلما  الدنيا  يعطيهم  اأن  ي�ستطيع 

ة لم ي�سعها اأفق. من محباّ

الرحيل،  اإلى حيث كان موعد  وم�سى 

في جوار مقام ال�سيدة زينب O، وقد 

�سهيدًا  المبارك  �سريحها  اأم��ام  َي  �ُسجاّ

جًا بدمائه في الليلة الأولى من ليالي  م�سراّ

منها  اأ���س��رف  ليلة  واأي  المباركة،  القدر 

للقاء اهلل في ال�ساحة القد�سية؟!
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مجاهدًا  اأب��ي  يا  عنك  ثوني  حداّ الدافئ.. 

تي  لب�س الفداء اإزارًا، يوم تكاتفت على اأماّ

و�ساألتهم  جانب،  كلاّ  من  الطغيان  جيو�س 

عنك...

�سهيدًا،  وال����دي،  ي��ا  ���س��ورت��ك  راأي���ت 

د بج�سده الفاني  اأرعَبت دماوؤه اأعداءه، وهداّ

لمحت  لو  عندها  يت  وتمناّ قاتله..  كيان 

فاأ�سف  ذاك��رت��ي  تحفظه  خ��ي��اًل  لطلاّتك 

ي�ساألونني  عندما  لأبنائي  »اأب���ي«  ���س��ورة 

�سعبي  عيون  في  اأب��ت��اه  يا  راأي��ت��ك  عنك.. 

اأ�سطورة  »القنيطرة«  ف��ي  ل  �سجاّ فار�سًا 

عالم  من  ر�صائُل  ت�صبقه  ن�صر  كل  اأن  يقينًا  بات 

الغيب؛ هي اأرواحكم التي تلبي نداء الع�صق، تزرعون 

الأر�س بنجيٍع اأحمر، يزهر هنا...رياحين الن�صر.

ال�صهيد غازي علي �صاوي

علي  غ��ازي  ال�صهيد  طفل  بل�صان 

�صاوي..

القد�س  درب  عن  ثوني  حداّ اأب��ت��ي..  يا 

درٍب  ع��ن  ف�ساألتهم  ي��وم��ًا،  �سلكته  ال��ذي 

عينيك..  في  الحياة  قد�س  اإل��ى  يو�سلني 

وقد�س  ال�سماوية،  الر�سالت  قد�س  فبين 

عتك واأنا بعُد طفاًل ل  المحبة ال�سامية، وداّ

يعرف من الحياة �سواك..

بين  حروفها  للكلمة  تحلو  كم  اأب���ي.. 

يت لو تغمرني في ح�سنك  يديك.. وكم تمناّ

رسائل النصر
ال�شهيد محمد اأحمد 
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اأِع  ن�سٍر قلبت موازين المعادلة، لكناّي لم 

ا�ست�سهادكم،  لحظة  انت�سرُتم  كيف  بعد 

اأي��ه��ا ال�����س��ه��داء لحظة  وك��ي��ف اأرع��ب��ت��م 

دماء  ت��رى  غا�سب.  ع��دوٍّ  كيان  اغتيالكم 

على  لتنت�سر  جديٍد  من  �سالت  الح�سين 

غمرت  قد  الرحمة  مالئكة  اأم  ال�سيف؟! 

�سراديب الكون كي تنت�سر لأرواحكم التي 

ن�سرت �سليل الح�سين؟!

لم اأرك يا والدي تهزاّ لي مهد الطفولة 

اأن��ك  ث��ون��ي  ح��داّ لكناّهم  الأب����وة،  بيد  ي��وم��ًا 

اأرع�ست دولة بني �سهيون بدم ال�سهادة..

اأ�ستاقك يا اأبي مذ بداأت اأعرف معاني 

ني �سعيٌد بكفالٍة ورعايٍة ومحبٍة  الحياة.. لكناّ

وحناٍن غمرني بها ابن الزهراء |.

ال�صهيد علي ح�صن اإبراهيم 

بل�صان ال�صهيد ح�صن اإبراهيم والد 

ال�صهيد علي ح�صن اإبراهيم..

ًة اأخ���رى، من رحم  وال��ي��وم ول��دُت م��راّ

اأبوه وهو   طفولتك يا ولدي يتيمًا ا�ست�سهد 

وديعًة  للدهر  خلاّفتك  يوم  عامين...  ابن 

احتالل  ني  خالاّ مع  اأواج���ه  كي  اهلل  بعين 

حبيبي،  يا  اليوم  ذلك  في  �سهيون..  بني 

لم اأن�َس �سحكاتك تداوي اأيامي برحيقها، 

ول كلمة »بابا« من �سفتيك الرقيقتين، ول 

الدار دون ا�سطحابك  اأغادر  بكاءك علياّ 

في  اأراه  ال���ذي  ال��ك��ون  ج��م��ال  ول  م��ع��ي، 

الح�سين  �سوت  ول��دي  يا  ما  لكناّ عينيك، 

ق�ساّ م�ساجعي، في دمعات اأيتام الجنوب 

ال�سيم مع  يتنف�سون  ون�سائهم و�سيوخهم، 

حباّات الهواء وينادون »متى الفرج يا ابن 

الزهراء!« فكان علينا تلبية النداء... وكان 

الندية..  طفولتك  ت�سامحني  اأن  اأملي  كلاّ 

اأن تعفو عن تق�سيري يا ولدي معك عندما 

تذهب  وعندما  اأح��م��ل��ك،  ول  اأر���س��ًا  تقع 

يفعل  كما  اأ�سطحبك  ول  المدر�سة  اإل��ى 

تناديني فاأجيبك دون  الآب��اء.. عندما  كل 

و�سورتي  اأنت  تكبر  وعندما  ت�سمعني،  اأن 

تراني  فال  تتغياّر،  ل  غرفتك  حائط  على 

عند وداعك �سنياّ الطفولة ودخولك عالم 

�سهيدًا  تعذرني  األاّ  خفت  وكم  ال��رج��ال.. 

ال�شهيد غازي علي 
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اأحبتي..  ودم��وع  بدمائي  الأر����س  اأداوي 

ت�سداّ الرحال نحو  ني فرحت بك �سابًا  لكناّ

الجهاد حافظًا فينا عهد الرجال.. فرحت 

ني ال�سهداء، واأ�سكر الرب  اأباهي بك خالاّ

الرحيم على عناية �سعٍب ل يترك اأبناءنا، 

�سهيدًا  ولده  ز  ليجهاّ اإلاّ  ال�سهيد  يدفن  ول 

اآخر على م�سرح الكرامة والإباء.. عندما 

يزيد  ل  لعر�ٍس  اختير  قد  ولدي  اأناّ  علمُت 

رحت  و�سياعًا،  و�ساعًة  اإلاّ  ال�سهاينة 

ز لك الجنان، فاألقاك بح�سٍن يعواّ�س  اأجهاّ

والب��ت��الء..  واليتم  المحن  �سنين  عليك 

هداء معي، وكان  ولم اأكن وحدي، فكل ال�ساّ

د الدرب لوفادة ال�»جهاد«..  ال�»عماد« يمهاّ

فاأهاًل بكما، يا علي ويا جهاد.

�صيد عبا�س علي حجازي

ع��زي��زًة عند  �سهيدًة  روح��ك  وارت��ق��ت 

ما  الرحمة  من  لك  وك��ان  مقتدر..  مليٍك 

عري�سًا  و�سياّعناك  وك��رام��ًة..  ًا  ع��زاّ غمرنا 

���ن م���ث���واك دم���ع���اٌت اأرب���ع���ة، ت��ق��ول:  ت���زياّ

لعينيك  ال��ي��وم  بعَد  اأي��ط��ول  اأب��ت��ي...  »اأي���ا 

يغمرنا  ب��ع��ُد  م��ن  ورٍد  واأي  الن��ت��ظ��ار؟! 

عًا غمرت من اأعمارنا  وحنان ب�سمتك موداّ

في  »الأك��ب��ر«  ب��ه��دوء  و�سكْنت  ال��ق��ط��ار«.. 

اإليكم  ح�سن اأبيه، يا �سيد عبا�س، �سَغفنا 

ان ال�سماوات العلى.. وعَلت فينا من  يا �سكاّ

بعد رحيلكم اأمواج الحنين، وهتفت قلوبنا 

نداءاٍت لكم.. في جنوب الدماء الزاكيات، 

ماء والأر�س  حيث الأرواح معلاّقاٌت بين ال�ساّ

تنتظر اإ�سارة الأمين لردم ج�سور الو�سال، 

الم،  بال خوٍف من موٍت يعبر بنا نحو ال�ساّ

غطاء  ونرمي  هداء،  ال�ساّ بقنطرة  لنلتحق 

الجهاد  اعتاد  �سعٍب  اأهداب  فوق  ال�سكينة 

دربًا نحو الإله، فتعمر الأر�س باأهلها بعد 

اإذن ربها، يوم يقال: {َوُنِريُد اأَن نَُّمنَّ َعلَى 

َوَنْجَعلَُهْم  ْر�للِض  اْلأَ ِفي  ِعُفوا  ا�ْشُت�شْ الَِّذيَن 

لللًة َوَنللْجللَعلللَللُهللُم اْللللَواِرِثللليلللَن}.. لكن يا  اأَِئلللمَّ

�سياّد عبا�س، اأي دعوة فوؤاٍد �سبقتك، حتى 

الجنان  هاتيك  اإل��ى  اأبيك  برفقة  عرجت 

عهٍد  واأي  الآخ��ر!؟  اأحدكما  ي��ودع  اأن  دون 

لكما  نبتت  حتى  الدنيا  تالل  في  زرعتما 

جنات عدٍن اأينعت ثمارها، واخ�سو�سرت 

درب  على  َم��ْن  اأب���اك،  تنادي  اأغ�سانها، 
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اأ�سغر  ه��و  ل���ه،  واب���ن���ًا  ���س��ل��ك،  الح�سين 

وحنياّها،  العيون  باأجفان  ���اه  رباّ اأ�سباله، 

به  عينيه  ل  ليكحاّ وعطفها،  ة  الأب��واّ وب��دلل 

وباأ�سًا،  �سجاعًة  الم�ساجع  يق�ساّ  اأ���س��دًا 

وينظران  الجنان،  اأع��ت��اب  على  فيالقيه 

الأحبة  يحملهما  نع�سين،  اإلى  ال�سماء  من 

دمعتين،  الدمعة  فت�سحي  الأكتاف،  على 

كما  يم�ساّ ول  جرحين،  الفوؤاد  في  والجرح 

اأنين فقٍد  الوداع �سرارة دمٍع ول  من لهب 

�سيد  ي��ا  ل��ك  هنيئًا  ذك���ري���ات؟!  وج��ع  ول 

عك،  وداّ ما  الذي  لوالدك  وهنيئًا  عبا�س، 

الح�سين جوار  في  �سهيدًا،  احت�سنك  بل 

.Q

علي  محمد  ال��م��ج��اه��د  ال�صهيد 

ح�صن اأبو الح�صن )كاظم(

اأَن ال��دج��ى ق��د ف��ارق  اأخ���ب���رك،  م��ن 

�سمتت  ال��ع��ر���س  ت��ران��ي��م  واأناّ  ي���ك،  خ���داّ

اأخبرك  م��ن  عينيك؟!  ه���داأة  ف��ي  وغفت 

�سكون  اأناّ  ن�سره  وزه��رة  الجنوب  ربيع  يا 

المزروعة في  ابت�ساماتك  لب�س  هر قد  الداّ

كهوف  بنوره  القمر  ي�سكن  فهل  حقولنا؟! 

عال  اإن  ال�سوء  ي�ستقيل  وه��ل  ال��ظ��الم؟! 

في  ا  اأيقناّ نعم..  رحلَت  المقام؟  لل�سم�س 

األي�س  اأي��ن؟!  ال��ى  لكن  حيل..  الراّ وداع��ك 

وقلبها؟!  ة  العزاّ ذاك��رة  اإل��ى  فر  ال�سَّ درب 

المواجهة  فطنة  ويا  عر�سنا،  »كاظم«  يا 

وليطل  اأخبرنا..  ه��اِت  ن��ا..  ع��دواّ عين  في 

طويٌل..  بعدك  من  فالعمر  الكالم..  معنا 

اأخبرنا.. عن انتظاٍر لِب�َسته عرو�سك اأيامًا 

نًة كفرا�سات  زياّنتها لها اأحالمًا بهية.. ملواّ

روحك، بي�ساء ك�سفحات قلبك.. اأخبرنا، 

يا من قطف من العمر الثالثين في رو�سٍة 

���س��ج��ي��ة.. م��ن ي�����س��دل ���س��ت��ار ال��ح��ل��م عن 

الدماء  تحناّي  وكيف  عري�سًا؟!  �سورتك 

فيها  ا  فا�ستوطناّ دنيانا،  هاجرت  اأي���ادي 

هداء  ال�ساّ »كاظم«  يا  اللقاء؟!  لذلك  �سوقًا 

فوؤاد  ��ة  رقاّ ويا  العال..  درب  في  وب�سمتهم 

اأن��ت��م نحو  اأردت���م���وه  م��وك��ب  درٍب ط��وي��ٍل 

من  ال�سم�س..  نحو  بكم  فعرج  القد�س، 

جاء  اأت���راه  الرت��ق��اء؟!  �ساعة  احت�سنكم 

بًا؟! اأم قبله اأتت الزهراء؟! ال�»عماد« مرحاّ

زينب �صالح
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اأما... جهاد عماد مغنية

اأ�سيق  الأر���س  يجعل  اأن  بال�سم  كفى 

من اأن تحتمل،

فحَملتك الطيور، كي تحيا جنب اهلل،

في ح�سن ال�سماء.

اأن تطبق كفك  تنبئ والدك: لك الآن 

المفتوحة على دمك..

�سوته  ينبوع  قلبك  اإل��ى  تجذب  واأن 

.. الفردو�سياّ

فيه،  اأول��دت��ه  ال���ذي  العبق  ت�سم  واأن 

فتطمئن.

مرايا  اإلى  �سريعًا  ال�سبل  ا�ستدل  لقد 

الع�سق، واأ�سرار الو�سول، بال عثرات.

واإلى  الخلد،  في  الجميل  النوم  واإل��ى 

ا�ستدعاء الأر�س، اإلى يوم مالئكي..

لك اأن تطلاّ قلياًل من جنتك، وترى من 

تحت اأجفانك، اإذ يمراّ م�سهدك اأنت..

ن��وٌر م��ن اهلل يمتد ف��ي الأر����س، على 

هيئة نع�س و�سهيد

اإل دم��ك م��ن ج��دي��د، ول  ل ال��زم��ان 

الآتي طريًا اإلى الجنة، اإل جهاد منك، قد 

اأيقظ ال�سبح. 

وقلب قام  يوؤذن: »اإذا جاء ن�سر اهلل 

والفتح«.

لك يا حاج عماد؛

اأن تهدهد اأجفانك باإغفاءة الحالمين، 

الخلد..  في  الن�سر  ابت�سامة  ت��ذرف  واأن 

فقد كان جهاد بحجم الوعد، باكرًا

من  ودنياه  ج�سده،  من  روحه  وتفلتت 

حياته، باكرًا

ونزل  م��دارات��ه،  في  ال�سوء  فاحتدم 

الدم ال�سفيف اإلى الأر�س

مذ  ق��ام  حتمًا،  الحا�سم  الن�سر  ه��و 

ل.. ناديته، وترجاّ

اأما »حار�س الإقليم« محمد اأحمد 

عي�صى »اأبو عي�صى«

من  لتاريٍخ  وذاك��رة،  تاريٍخ  من  لوجٍه 

اإقليم،

هناك،  ال�سجر  ك��ل  يعرفهما  ليدين 

و�سالة تحت الظالل، 

ال�شهيد محمد اأحمد 
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ف المكان اإلى الزمان. لبطٍل ظلاّ يعراّ

ن��ه��ارات  اإل  ال��زم��ان  يكن  ل��م  وم��ع��ه، 

مفتوحة على الن�سر. 

والمكان اإل قوافل تمت�سق ال�سالة في 

المعركة، 

وتهزاأ  كلما احتدم الدخان..

لأبي عي�سى

والقلب تراب وماء و�سياء 

وال�سر في عينيه له ابت�سامة ال�سماء

والوجه،  فيه ينطوي درب العمر

والعمر ما ارتدى اإل الحنين اإلى اهلل 

و�سيف الن�سر..

عي�سى  لأب��ي  ال�����س��ادق،  عي�سى  لأب��ي 

العا�سق

ها مرحلة رحلة من �سموخ ل تحداّ

مراّ الزمان فوق الزمان 

بال  الوقت  ينق�سي  اأن  يومًا  عرف  ما 

بطولت

فا�سمح لنا اأن نفتح خابية �سوئك

ونك�سف عن الع�سق الذي لزمك 

يا ابن الحكايات التي تدل القلب على 

الأن�س..

والأن�س على الإن�سان

اأن ترتديك اإ�سراقة بال هماّ

ك غيمة في قلبك اأن يبقى هماّ

ل تمطر اإل، هدهدات كالم

ث الكل، اأن هذا اأنت حداّ

ي��ا اب���ن ال�����س��الة ال�����س��الة، ودم��ع��ة 

ال�سجود 

ل��م يطبق عليها  ال��ت��ي  ال���روح  اب��ن  ي��ا 

ج�سد

ل مطامح دنيا ول قيود

يا ابن الفجر والليل اإذا ي�سر..

ي��دي��ك،  ف����وق  ال��ع�����س��ب  اأوان  ه����ذا 

وا�ستراحة الدم فيك، انطالقة.

الأر�س في انتظارك، وينابيع الجنة.

�س، وفي يدك �سالتك و�سالحك عراّ

فل�سوف تبقى من عليائك،

حار�س الإقليم.

ندى بنجك
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:M الشيخ المجاهد مصطفى خشيش

س�يرة ِعْلٍم وَعَمْل
حتقيق: ال�صيخ اإبراهيم ح�صن

�صيرة  ع��ن  تعّبر  داف��ئ��ة  ابت�صامة  تعلوان  وهيبة  �صيبة 

وم�صيرة. �صّتون �صنة وجولته على ال�صاحات لم تنقطع، ت�صهد 

والعمل  الكّد  وميادين  الجهاد،  و�صاحات  الم�صاجد  محاريب  له 

ال�صهر  من  لياٍل  وذاك  هذا  وبين  والتدري�س،  الدر�س  وحلقات 

ال�صيخ  �صماحة  اإّنه  المحتاجين؛  وخدمة  الحوائج  ق�صاء  على 

الطويل  بجهاده  �صّكل  الذي   ،Mخ�صي�س م�صطفى  المجاهد 

القدوة والأ�صوة الح�صنة.

مناسبة

70



م��ن��ادي��ًا: »ال��ل��ه��م اأع��ِط��ن��ا م��ن رزق����ك!« 

و���س��رع��ان م��ا تكون الإج��اب��ة م��ن حيث ل 

يحت�سب.

الذي  المطلقين،  وت�سليمه  له  توكاّ ��ه  اإناّ

انعك�س طماأنينة و�سكينة دائمتين، و�سبرًا 

على �سنك العي�س.

*هّمة ون�صاط
ومقدامًا،  العمل  في  ن�سيطًا  كان  كما 

الدين  اأح��ك��ام  تعليم  ف��ي  دوره  يُحل  فلم 

اأعمال  اإلى  بنف�سه  يبادر  اأن  دون  وتبليغها 

له  ر  تكراّ لطالما  بل  المنزلية،  ال�سيانة 

�سيارته  و�سيانة  يديه  عن  ت�سميره  م�سهد 

يعتر�س  وعندما  الأع��ط��ال،  عند  بنف�سه 

عليه بع�سهم باأناّ عملك ل ينا�سب �ساأنك، 

 P د في الإجابة باأناّ النبي لم يكن يترداّ

الموؤمنين  واأم��ي��ر  ل��الأغ��ن��ام،  راع��ي��ًا  ك��ان 

وحفر  الزراعة  اأعمال  يبا�سر  كان   Q

الآبار وما �سابه، وهما قدوتنا واأ�سوتنا!

�ساألته زوجته  ن�ساطه لفتًا، حتى  كان 

فاأجابها  عملك؟  كثرة  من  تتعب  األ  ًة:  مراّ

باأناّ التعب ل �سبيل له اإلى ما كان في طاعة 

اهلل تعالى.

في  ال��خ��ي��ام  ق��ري��ة  ف��ي  �سماحته  ول��د 

ن�ساأ  وفيها  1954م،  �سنة  لبنان  جنوب 

في  لي�سكن  اأهله  مع  انتقل  ث��ماّ  وت��رع��رع، 

الغبيري في �ساحية بيروت.

اإل��ى  ��ه  ت��وجاّ ال�سبعينات  ب��داي��ة  وف���ي 

الدينية،  العلوم  لطلب  الأ�سرف،  النجف 

فدر�س على ثلاٍّة من الأ�ساتذة.

ُع�������رف ب���ان���ك���ب���اب���ه ع���ل���ى ال����در�����س 

ال�سجن من  اإلى  �س  ه تعراّ والتح�سيل، لكناّ

بعد  خرج  اأن  اإل��ى  الجائرة،  ال�سلطة  قبل 

�سنة ون�سف من المعاناة ال�سديدة، واأرغم 

على العودة اإلى لبنان. 

انطالقتها،  م��ن��ذ  ال��م��ق��اوم��ة  واك����ب 

م��ًا ك���لاّ م��ا ي��ق��در ع��ل��ي��ه م��ن ع��ط��اٍء  م��ق��داّ

ال��ر���س��ال��ة،  تبليغ  ف��ي  ع��ام��اًل  وت�سحية، 

ي�سيء ب�سيرته م�ساعل الهداية في مختلف 

مجالت الحياة.   

*عالقته مع رّبه
اإل  العالقة  تلك  اأ���س��رار  يعلم  ل  ق��د 

اهلل تعالى، لكناّ من اآثارها التي ل تخفى: 

اه��ت��م��ام��ه ال��ب��ال��غ ب��ال�����س��الة وال���دع���اء، 

جماعًة،  ال�سبح  �سالة  على  ومواظبته 

من  ر  يتي�ساّ بما  قناعته  كلاّه  ه��ذا  وراف���ق 

الفاقة،  به  حلاّت  وطالما  الب�سيط،  العي�س 

الطعام  كفاية  ع��دم  زوجته  اإليه  و�سكت 

اإلاّ  والحال هذه،  فما كان منه،  الموجود، 

ورفعهما  المنزل  �سباّاك  من  يديه  مداّ  71اأن 
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ال���ق���راآن  م���ع  ��ة  خ��ا���صّ *عالقة 
الكريم

القراآن  Mعالقة ممياّزة مع  لل�سيخ 

 . حلاّ اأينما  رفيقه  القراآن  فتجد  الكريم، 

»كانت  الدرا�سة:  في  زمالئه  اأح��د  يقول 

بالقراآن   M م�سطفى  ال�سيخ  عالقة 

ق��راءة  على  مواظبًا  وك��ان  لفتة،  الكريم 

ال��ق��راآن ال��ك��ري��م )اأو ���س��يٍء م��ن ال��دع��اء 

اأحيانًا( اأثناء انتظار بدء در�س الخارج«.

ًة في  وقد حر�س ال�سيخ M، وخا�ساّ

�سنوات عمره الأخيرة، على حفظ القراآن 

ع�سر  اأحد  من  اأكثر  منه  فحفظ  الكريم، 

مراجعتها،  على  م��واظ��ب��ًا  وك���ان  ج����زءًا، 

ع  ي�سماّ اأن  المجاهدين  اأحد  من  وقد طلب 

قبيل  الأخيرة  الليلة  في  البقرة،  �سورة  له 

وفاته.

القراآن  تعليم  على  حري�سًا  كان  كما 

حيث  واأبنائه،  زوجته  من  ب��دءًا  الكريم، 

غر�س فيهم ع�سق القراآن الكريم، م�ستغاًل 

ليعلاّمهم  المدر�سة  اإل��ى  اإي�سالهم  اأوق��ات 

القراآن وبع�س الأدعية الم�سهورة، ولطالما 

تناف�س معهم على حفظ القراآن، في �سياق 

الت�سجيع والتحفيز.

*مع عائلته
ال�سيخ  ع��ن��د  ال��ف��ري��دة  الأم�����ور  م���ن 

د زوجاته ورغبته في اإنجاب  م�سطفى تعداّ

زوجاته  من  فاأنجب  الأولد،  من  الكثير 

اإن��اث(.  و6  ذك��ور   9( ول��دًا  ع�سر  خم�سة 

حقيقتها  اإيمانياّة،  لخلفية  رغبته  وكانت 

ح مرارًا- اأن يثقل الأر�س بن�سل  -كما �سراّ

بيته  واأه���ل  د  لمحماّ الموالين  الموؤمنين 

الهدف،  �سياق هذا  وفي   .R الأطهار 

لم يكن غيابه عن اأولده، لكثرة ان�سغالته، 

الأوق����ات  ف��ي  اإع��ط��ائ��ه��م -  ل��ي��ح��ول دون 

الكافيين  والعطف  الهتمام   - المحدودة 

للتعوي�س عن هذا الغياب. 

معاملته،  في  وعطوفًا  ودودًا  كان  لقد 

منهم؛  البنات  ًة  وخا�ساّ لالأطفال،  ًا  محباّ

ال�سافية  البريئة  القلوب  فيهناّ  ي��رى  اإذ 

الخال�سة.  الإلهية  للرحمة  تجلٍّ  هي  التي 

الطابع  كان  فقد  كلاّه،  هذا  اإل��ى  وم�سافًا 

�سياّما  ول   – ال�سيخ  جل�سات  على  ال��ع��ام 

العائلية منها - اأناّها جل�سات اأن�س ودعابة، 

اأناّ  يذكر  عنه  ث  يتحداّ من  ك��لاّ  ف��اإناّ  ول��ذا 

ت�ستاق  التي  المجال�س  من  ك��ان  مجل�سه 

اإليها القلوب. 

*عالقته مع النا�س
بق�ساء  م�ستغاًل  والدي  راأيت  »لطالما 

عائالت  اإل��ى  فنا  تعراّ وقد  النا�س،  حوائج 

كثيرة كان والدي و�سيطًا في مداّ يد العون 

اأناّ  ��دًة  م��وؤكاّ ابنته،  قالته  ما  ه��ذا  اإليها«، 

م�ساعدة ال�سيخ للنا�س لم تقت�سر على ما 

اكت�سفت على  بل تذكر كيف  كان ظاهرًا؛ 

ر�سائل  من  الكبير  الكماّ  وفاته  بعد  هاتفه 

التوا�سل لم�ساعدة عائالت مختلفة. 

من  ج��لاّ  اأناّ  نجد  ال�سياق،  ه��ذا  وف��ي 

ال�سوؤال  عند  ي�سفه   M ال�سيخ  عا�سر 

عنه ب�»الأب الحنون«. هكذا عامل النا�س، 
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ال�سهيد علي  اأبًا، فها هو  به  وهكذا ر�سوا 

ا�ست�سهاده،  قبيل  ر�سالة  له  يكتب  �سهاب 

]بك[ لك   »معرفتي  قائاًل:  فيها  يخاطبه 

تدمع  تكاد  األقاك  ف�ساعة  روح��ي،  معراج 

ثني عن ال�سهادة التي  عيناي... لأناّك تحداّ

اأنتظرها... يا معلاّمي العزيز...«.

ويكتب له اأحد الإخوة الذين اأجبرتهم 

ظروف المعي�سة على الغتراب، فا�ستاأذن 

الن�سائح  منه  واأخذ  الرحيل  قبيل  ال�سيخ 

اأن  لبث  ما  ث��ماّ  التزامه،  على  للمحافظة 

ي�سكره  الغتراب،  بلد  من  ر�سالة  له  كتب 

فيها قائاًل: »كم اأنا مديٌن لك في حياتي، 

واأحفظ لك �سديد المتنان؛ لما اأعطيتني 

اإلى اهلل عزاّ  ب  العلم والمعرفة والتقراّ من 

.» وجلاّ

وبين هذا وذاك الكثير من الذكريات 

حيث  عا�سروه،  من  �سدور  في  المختزنة 

عن  تغيب  ل  ذك����راه  اأناّ  الجميع  ��د  ي��وؤكاّ

الوجدان.

*ليلة الجمعة الحزينة
ال�سيخ  ماّ 

َ
اأ ت��ل��ك  ال��ج��م��ع��ة  ل��ي��ل��ة  ف���ي 

المجاهدين في �سالة الجماعة، و�ساركهم 

��ه  اأناّ بع�سهم  ينقل  والعبادة.  ال��دع��اء  في 

الو�سوء  من  اإك��ث��اره  ال�سيخ  من  ا�ستغرب 

قبل.  ذي  م��ن  اأك��ث��ر  ك��ان  ال���ذي  مه  وتب�ساّ

وعلى الرغم من بع�س الوخزات التي كان 

الإخوة  ي�سعر بها في قلبه، فقد قابل قلق 

اإلى  اأخ��ذه  راف�سًا  زائ��دة،  بطماأنينة  عليه 

الم�ست�سفى مت�سائاًل: »ومن ي�سلاّي بالإخوة 

�سالة ال�سبح؟«.

يكن  ول��م  النوبة،  وت��زاي��دت  �ساعات 

نقله اإلى الم�ست�سفى اأ�سرع من �سوق ذلك 

فاختار  اإلى جوار حبيبه،  لالنتقال  القلب 

ليلة الجمعة ليرحل بين اأيدي المجاهدين 

نف�سه  فعداّ  �سحبتهم  ع�سق  طالما  الذين 

كان  المعهودة  وب�سكينته  منهم،  واح���دًا 

�سالٍم  ب�سمة  ثغره  على  را���س��م��ًا  ال����وداع، 

رافقته حتى مدفنه في »وادي ال�سالم«.

عرفه،  من  ك��لاّ  ال�سيخ  رحيل  اأفجع 

�سوح  ع��ن  يغيب  ل  �سوته  ���س��دى  ل��ك��ناّ 

ومنهم  الوالهين،  اأفئدة  عن  ول  الجهاد 

»ل  الو�سياّة:  تحفظ  زالت  ما  التي  ابنته 

تجعلي دموعِك هباًء؛ اجعليها لأبي عبد 

.»...Q 73اهلل الح�سين
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الُمَعلِّم
وتحّديات الرسالة
حتقيق: غدير مطر

اللهو والمرح مع  ة  اللغة الإنجليزية، ح�صّ ة  اإنها ح�صّ »مرَحى!!«.. 

»المهّرجة – الم�صحكة«، بل »المعلمة – المهّرجة«، التي ُجّل ما يذكره 

طالبها من ح�ص�صها »تعليقاتها ال�صاخرة«، واإن اأرادت الم�صاعدة فبدل 

»ما تكّحلها بتعميها« بح�صب تعبير هادي )17 عامَا - طالب ثانوي( اأحد 

طالبها: »لكّل طالٍب ن�صيٌب من ا�صتهزائها«. هذه المعّلمة كانت نموذجًا 

كافيًا ليكره هادي اأي معّلم لّلغة الإنجليزّية قبل معرفته.

فعندما يغدو المعّلم نموذجًا �صيئًا اأمام طالبه، هل يكون ذلك مبّررًا 

ل�صوء اأدبهم معه اأو مع اأي اأ�صتاذ اآخر، اأم اأن احترام الأ�صتاذ واجب في 

كل الحالت؟
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*بعيون الطالب
طالبة   - عامًا   20( فاطمة  زال��ت  ل   

ج��ام��ع��ي��ة( ت��ذك��ر ك��ل��م��ات اأ���س��ت��اذ م��ادة 

فتحب  م�ست،  �سنوات  خ��الل  الفيزياء 

لتكون  الم�ستقبل  ف��ي  معلاّمة  ت�سبح  اأن 

»ك��الأ���س��ت��اذ ال���ذي اح��ت��رم��ُت��ه واأح��ب��ب��ُت��ه، 

فاأترك ب�سمة لدى تالمذتي كالتي تركها 

اأ�ستاذي لدي«. هذا الأ�ستاذ المربي الذي 

لنكون  وي�ساعدنا  بالدين،  بنا  يحباّ »ك��ان 

للحياة،  اأف�سل  روؤية  ويمنحنا  وعيًا،  اأكثر 

الزمن  بي  يعود  »لو  د:  وتوؤكاّ ال�سغر«،  منذ 

لخترته اأ�ستاذي لمدة 12 عامًا مدر�سيًا«.

عامًا   14( ف��ادي  يكره  المقابل،  في 

اأ�ستاذ  المتو�سطة(  المرحلة  في  طالب   -

وظيفته  اأن  »ي��ظ��ن  ال���ذي  ال��ري��ا���س��ي��ات 

من  والتقليل  بالطالب،  ال�ستهزاء  ه��ي 

اأن  معتبرًا  زم��الئ��ه��م«،  اأم���ام  احترامهم 

تاأديتها  وعليه  ر�سالة  يحمل  »الأ���س��ت��اذ 

طالبة   - عامًا   18( اإ�سراء  اأم��ا  باأمانة«. 

��د ع��ل��ى »���س��ي��وع ن��م��اذج  ث��ان��وي��ة( ف��ت��وؤكاّ

يرى  الذين  والقا�سين،  ال�سيئين  الأ�ساتذة 

و�سيلة  اأو  اإزع��اج  م�سادر  الطالب  فيهم 

ال�سلبية  الفعل  ات  »رداّ اأن  معتبرة  ت�سلية«، 

فالأ�ستاذ  مبررة،  الطالب  عن  ال�سادرة 

بل  احترامه،  يجب  ل  والقا�سي  المتعناّت 

تجب معاملته بالمثل!«.

*اأ�صتاذ ومربٍّ
 للمعلم دور اآخر، ُيخت�سر ب�»الإ�سهام 

ال�سخ�سية  ال��ق��درات  وتن�سئة  تنمية  ف��ي 

وال��ذه��ن��ي��ة وال��ع��اط��ف��ي��ة ل���دى ال��م��ت��ع��لاّ��م«. 

الدكتور  التربوي  المخت�س  اأوج��ز  هكذا 

هو  »المعلم  اأن  معتبرًا  �سلهب،  ح�سين 

اأحد م�سادر التربية التي ُيعنى بها الأهل 

وو�سائل الإعالم والمجتمع اأي�سًا«. 

يكون  قد  الأخ��الق��ي،  الم�ستوى  وعلى 

ف�سيلة  بياّن  كما  اأهمية،  اأكثر  المعلم  دور 

»يجب  بقوله:  ذلك  الحمود  محمد  ال�سيخ 

واأخالقية،  تربوية  اأ�سوة  الأ�ستاذ  يكون  اأن 

يمثاّل في �سلوكه قدوة ونموذجًا يحتذي به 

اأفرادًا  منهم  وي�سنع  �سفه،  داخل  طالبه 

موؤمنين ملتزمين، بحيث يبني �سخ�سيتهم 

وي�سقلها بالف�سائل«. ويخت�سر هذا الدور 

في جمعية  الدينية  التربية  اأ�ستاذ  بح�سب 

بالتربية:  ظنيط  اأدي���ب  الديني  التعليم 

»التي يجب على المعلاّم اأن يحملها كاأمانة، 

ل كمهنة فقط«.

*ر�صالة التعليم
كما  ر���س��وًل«  يكون  اأن  المعلم  »ك��اد    

موا�سفات  للمعلم  لكن  ال�ساعر،  ي��ق��ول 

ال�شيخ محمد حمود
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ليكون معلمًا بحق. على  بها  التحلي  يجب 

اأن��ه:  �سلهب  د.  ي��رى  ال��ت��رب��وي  الم�ستوى 

المتعلمين  بتمكين  المعلم  يقوم  »عندما 

من ال�سلوكيات الطيبة، وتحفيزهم لل�سير 

بو�سعهم  ما  كل  وب��ذل  العلم،  طريق  على 

لي�سبحوا علماء.. فهو بمرتبة العلماء«.

وثقافته،  العلمية  خبرته  جانب  اإل��ى   

ال�سيخ  ���ز  ركاّ تعليمه،  م���واد  ف��ي  وك��ف��اءت��ه 

الحمود على نقطة جوهرية: »ل بداّ للمعلم 

بالرقابة  ي�سعره  ًا  حياّ �سميرًا  يمتلك  اأن 

المعرفة  م�سوؤولية  ل  يتحماّ بحيث  الإلهية، 

يراقبه  ل��م  ول���و  ل��ل��ط��ال��ب،  يعطيها  ال��ت��ي 

لديه  يكون  اأن  الأخ��الق:  اإلى جانب  اأحد، 

قدرة على ا�ستيعاب الأنماط المختلفة في 

معهم،  التعامل  كيفية  ومعرفة  ال�سف، 

واأن يتحلاّى بال�سبر و�سعة ال�سدر وح�سن 

في  ال��ط��الب   ي�ساعد  بحيث  الإ���س��غ��اء، 

الأ�ستاذ  لفت  في حين  م�ساكلهم...«.  حل 

هي:  ال��م��وا���س��ف��ات  ه��ذه  اأن  اإل���ى  ظنيط 

في  المعلم  ليكون  ر�سولية،  »موا�سفات 

اإلاّ  ُير�سلوا  لم  الذين  الر�سل«  »م�سافاّ 

لتربية الإن�سان«.

*تحديات في طريق الأ�صتاذ
الأ���س��ت��اذ  ت��واج��ه  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  م��ن 

اأن  �سلهب  د.  ي���رى  و���س��ع��اب.  ت��ح��دي��ات 

على  المعلم  قدرة  هو  الأ�سا�س،  ي  »التحداّ

ال��ت��وازن اأم���ام ال��ط��الب، وال��ح��ف��اظ على 

محبتهم له«. ومن ناحية اأخرى يرى ظنيط 

اأن: »العولمة هي من اأهم التحديات التي 

واأدوات��ه��ا  ككل،  التعليمية  العملية  تواجه 

التي  الكبير،  قبل  ال�سغير  لدى  المتوفرة 

تبعد الطالب عن طريق التربية الحقيقية 

الحقيقي«،  والتعلم  والتفاعل  والتوا�سل 

ال��ي��وم،  الخاطئة  التربية  »اإن  م�سيفًا: 

الطالب  عند  ت�سل  التي  ال��ج��راأة  �س  تكراّ

اإلى المعلم  اإلى درجة الوقاحة، فينظرون 

كاأجيٍر ل ُيحترم«.

*اأ�صتاذي القا�صي!
م�سورة  تقارير  انت�سرت  م��وؤخ��رًا،   

من  مبرح  ل�سرب  تعر�سوا  تالميذ  ع��ن 

الدكتور ح�شين �شلهب
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�سدمة  لت  �سكاّ وقد  وقا�ٍس.  عنيف  اأ�ستاذ 

وال�سوؤال:  النا�س،  من  عامًا  وا�ستنكارًا 

�سون؟ كيف ما زال هوؤلء اأ�ساتذة يدراّ

الواقع  يكون  »دائمًا  �سلهب:  د.  يقول 

اأقل مما يجب وينبغي. والمعلمون درجات: 

واآخرون  ورفيعة،  عليا  درجات  ذوو  منهم 

اإذا  وللمفارقة  المهنة.  هذه  من  يرتزقون 

فهو  ال��رزق  لتح�سيل  عملية  التعليم  كان 

المعلمين  »اإن  وي�سيف:  �ساقة«،  عملية 

الر�ساليين هم معلمون فرحون ومتفاعلون 

ت���ج���اوز معظم  وق�������ادرون ع��ل��ى  ب�����س��دة 

المرتزقون  المعلمون  فيما  التحديات، 

ال��رات��ب  ع��ل��ى  للح�سول  ف��ق��ط  ي��ع��لاّ��م��ون 

يبذله  ما  لأن  م�ساكين؛  وه��وؤلء  ال�سهري. 

»السلوك السلبي للمتعلمني، 
يعود إىل املعلمني، والتلميذ 
هو أكرث من يلتفت إىل السلوك 

الظامل للمعلم«

المعلم هو اأكبر واأرقى بكثير مما يمكن اأن 

يح�سل عليه كاأجر في نهاية ال�سهر«.

*نتائج ق�صوة الأ�صتاذ
كيف  قا�سيًا،  الأ���س��ت��اذ  يكون  عندما 

���س��ي��ت��ع��اط��ى ال���ط���الب م��ع��ه؟ ك��ي��ف لهم 

في   - ع��ام��ًا  ف��اإ���س��راء )14  اح��ت��رام��ه؟ 

المرحلة المتو�سطة( طالبة متفوقة، تلقت 

»تاأخرها  وال�سبب  رفاقها،  اأم��ام  �سفعًة 

عن الح�سة لدقيقتين بعد الفر�سة ل�سبب 

باإ�سراء  ال�سفعة دفعت  ا�سطراري«. هذه 

لترك المدر�سة وكره المعلمة، وعدم الثقة 

باأي معلمة مهما كانت جيدة.

ات الفعل هذه:  ه د. �سلهب على رداّ ونباّ

خالي  فهو  بال�سرب  المعلم  يفكر  »عندما 

»ال�سلوك  اأن  موؤكدًا  )مفل�س(«،  الوفا�س 

المعلمين،  اإل��ى  يعود  للمتعلمين،  ال�سلبي 

ال�سلوك  اإلى  يلتفت  من  اأكثر  هو  والتلميذ 

ب��ال��دف��اع  ي��ق��وم  ل��ذل��ك  للمعلم،  ال��ظ��ال��م 

قد  المعلم  خطاأ  »اأن  اإلى  م�سيرًا  وال��رد«. 

ترك  اإل��ى  ي��وؤدي  ما  وغالبًا  كارثيًا،  يكون 

77الكثير من التالمذة المدر�سة«.
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*من يحا�صب الأ�صتاذ القا�صي؟
ال�سلوك  »ه����ذا  اأن  �سلهب  د.  ����د  اأكاّ

القا�سي ممنوع في القانون والدين، وعلى 

التعليمية  الموؤ�س�سات  اأو  المدر�سة  اإدارة 

الخاطئة  ال�سلوكيات  هذه  م�سوؤولية  ل  تحماّ

التعامل  يتم  اأن  يجب  حيث  للمعلمين، 

بجدية وعدم ال�سماح بوجود هذه النماذج 

بعد الآن«.

*للمعّلم الر�صالي.. كل التقدير
هناك  ال�سيئ،  النموذج  يوجد  كما 

النموذج الذي ُينبت العلم في القلوب، 

ويفتح اآفاق الحياة اأمام طالبه، الذي 

يقول  واح���ت���رام.  تقدير  ك��ل  ي�ستحق 

ثر في 
ُ
ال�سيخ الحمود: »اأبلغ واأجمع ما اأ

حقوق المعلم قول الإمام زين العابدين 

التي تحمل  الحقوق  ر�سالة  Q في 

بالجميل«،  والعرفان  التقدير  معاني 

التعظيم  بالعلم:  �سائ�سك  »حق  وهي: 

له، والتوقير لمجل�سه، وح�سن ال�ستماع 

اإليه، والإقبال عليه، واأن ل ترفع عليه 

عن  ي�ساأله  اأح���دًا  تجيب  ول  �سوتك، 

���س��يء ح��ت��ى ي��ك��ون ه��و ال���ذي يجيب، 

فاإذا  اأح���دًا...  مجل�سه  في  ث  ُتحدِّ ول 

فعلت ذلك �سهد لك مالئكة اهلل باأنك 

ق�سدته، وتعلاّمت علمه هلل جلاّ ا�سمه، 

ل للنا�س«.

اأخيرة:  بكلمة  �سلهب  د.  يوؤكد  ب��دوره 

مرتبة  هي  والمعرفة  التعليم  مرتبة  »اإن 

راقية في الإ�سالم، فعالٌم ُينتفع بعلمه هو 

اأف�سل من األف عابد«.

مناسبة

78



كانت  اإذا  ما  الأ�سئلة حول  تدور  وهنا 

مغالطة  في  مهدي«  »مجلة  كما  تقع  الأم 

مخيلة  م��ن  ج���زءًا  والعنف  ال�سالح  جعل 

عي  الطفل ومن حياته اليومية، ح�سبما يداّ

ال��ب��ع�����س، وه���ل ه��ي ت��خ��ط��ئ ك��الآخ��ري��ن 

ة   تربوياّ كو�سيلة  المجلة  ه��ذه  اعتماد  في 

العتبار  بعين  اأخ��ذت  ما  اإذا  وترفيهياّة، 

التي  الإ�سرائيلية  ال��ع��دو  �سحافة  ك��الم 

حزب  جي�س  بناء  المجلة  هدف  اعتبرت 

اهلل »ال�سغير« والتاأثير �سلبًا على ال�سحة 

النف�سية لالأطفال؟

مجلة المقاوم الصغير
حتقيق: زهراء عودي �صكر

تطلب الطفلة فاطمة، ابنة الثالث �صنوات، من والدتها 

اأن تحكي لها ق�صة »الإ�صرائيلي«  كل ليلة قبل النوم، فتبداأ 

وطورًا  مهدي«  ب�»مجلة  تارة  م�صتعينًة  تها  بق�صَّ الأخيرة 

اللذين  والمحتل  الطفل  كرتون  من  الأح���داث  مقتب�صة 

اهتمام  عر�صهما  وطريقة  ور�صوماتهما  باألوانهما  يثيران 

اهلل  �صرير..  »الإ�صرائيلي  ع��ب��ارات  ت��رّدد  التي  فاطمة 

الحكايا  النا�س والأطفال...«. قراءة هذه  يوؤذي  يلعنه.. 

لم تاأت من فراغ، بل من اإدراك الأم العميق »ل�صرورة اطالع 

ي�صتوجب  وط��ن  في  وال�صديق  العدو  مفهوم  على  ابنتها 

التاأهب دائمًا لدرء خطر العدو الم�صتمر«.

عناوين  تت�صّدر  مهدي«  *»مجلة 
ال�صحف الإ�صرائيلية 

ق�س�س  اأب���ط���ال  اهلل  ح���زب  »م��ق��ات��ل��و 

يقروؤها اأطفال في لبنان«، و»مجل�ة »مه�دي« 

ف�ي  »البروباغان�دا  الل�ه«،  ح�زب  لأطف�ال 

رة«. هذه العبارات هي غي�س  ق�س��س م�س�واّ

من في�س عناوين �سحافية متنواّعة داخلياّة 

»مهدي«،  الأطفال  مجلة  هاجمت  وخارجياّة 

تلك المجلة التي حاولت، كما مثيالتها من 

اإثراء جمهورها  الدينياّة الأخرى،  المجالت 

ودينياّة  وترفيهياّة  تربوياّة  بموا�سيع  الطفولي 

تقرير
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ويبقى  العمرية.  فئاتهم  مع  تتالءم  متنواّعة 

الذنب الوحيد الذي اقترفته المجلة والذي 

المقاومة  عن�سر  هو  العدو  عليه  انتقدها 

ح مو�سوعاتها واألعابها وق�س�سها.  الذي و�ساّ

المقاوم  الطفولي  »مهدي«  جيل  ب��ات  فهل 

يقلق راحة العدو وم�ستقبله؟

وا�سعة  م��ه��دي«  »مجلة  اأ�سحت  لقد 

النت�سار في الداخل اللبناني وفي الخارج 

اأي�سًا، وتبيع ح�سب معلومات الأ�سو�سيايتد 

فران�س بر�س، نحو 30 األف ن�سخة �سهريًا 

اأ�سعر  م��ا  ا���س��ت��راك��ات...  عبر  معظمها 

العدو بالحرج والخوف من �سفحات هذه 

حمل  عاتقها  على  اأخ���ذت  ال��ت��ي  المجلة 

ق�سية المقاومة واإعالءها.

*راأي جمهور »مهدي« وقّرائها
ن  دواّ ال���ذي  التعليقات  بع�س  يعك�س 

على �سفحات المجلة على الإنترنت رغبة 

وي�سفونها  لها  الكبير  وحباّهم  الأط��ف��ال 

عن  جواد،  اآل  فاطمة  تقول  اإذ  بالأف�سل. 

في  قراأتها  مجلة  »اأف�سل  اإن��ه��ا:  المجلة 

حياتي وهي اأحلى من الع�سل«.

تح�سينات  دقماق  حبيب  ي�سف  فيما 

المجلة  ق�س�س  اإل��ى  كال�ستماع  المجلة 

الموقع  �سفحات  ع��ل��ى 

ب�»العمل الرائع« م�سيفًا »اأن »مهدي« دائمًا 

تحمل لنا المفاجاآت ال�سارة«.

ا�ست�سراح  في  �سامية  ال�سيدة  وتبدي 

ب�»مجلة  وطفلتيها  اإعجابها  م��دى  معها 

في  مجلة  هكذا  »وج���ود  فتقول:  م��ه��دي« 

لأطفالنا  حقيقي  ك��ن��ز  بمثابة  و�سطنا 

�سة  �سون كل لحظة لأفكار م�سواّ الذين يتعراّ

وم�سواّهة تبداأ من اأفالم الكرتون«.

ولدها  ت��اأثُّ��ر  لنا  فتنقل  ج��واد  اأم  اأم��ا 

بالمجلة،  الثمانية  الأع����وام  ذي  ج���واد، 

ال في بناء الجانب  فتقول: »كان لها دور فعاّ

الديني والجهادي في نف�س ولدي«.

*»مهدي« بين النقد والرّد
لإظهار  اخترناها  ن��م��اذج،  ثالثة  هنا 

على  النقدية  الهجومية  ال��ج��وان��ب  بع�س 

الأ�سو�سيايتد فرن�س  ال�:  »مجلة مهدي« هي 

الدفاع  جي�س  وم��وق��ع  )اأ.ف.ب.(،  بر�س 

اللبناني،   )Now( )idf(، وموقع  الإ�سرائيلي 

اجتمعت  ال���ن���م���اذج  ه����ذه  اأناّ  ف����ت 
اّ

وال����ال

اأنها  على  »مهدي«  تعريف  حول  ماتها  مقداّ

التابعة  المهدي  ك�سافة  عن  ت�سدر  مجلة 

لي�ست  �سخ�سياتها  اأن  وعلى  اهلل،  لحزب 
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تلك الخيالية التقليدية، اإنما اأبطالها مقاتلو 

واألعابها  وال�سهداء،  »الإ�سرائيلي«  العدو 

عاءاتهم ا�ستدرك  اأدوات حربية. وح�سب اداّ

التي  رة  الم�سواّ الق�س�س  اأهمية  حزب اهلل 

جاذبية  والأك��ث��ر  الأ���س��رع  الطريقة  ل  ت�سكاّ

لإي�سال الر�سائل اإلى الجيل الجديد، وعمل 

على تر�سيخ مفهوم »المقاومة« عبر المجلة 

في اأذهان اأن�ساره منذ ال�سغر. 

المتغياّرة  المجلاّة  اأب��واب  تفنيد  وبعد 

ي��وم«،  و»ذات  الأم����ة«  ك���»ق��ائ��د  وال��ث��اب��ت��ة 

وال��وق��وف عند بع�س  ق��ائ��د«...  و»اأج��م��ل 

»ال��م��ق��اوم��ة«  ح��ول  ت���دور  ال��ت��ي  ق�س�سها 

ك�سف  ال���ذي  ال�سهيد  ع��ام��ر«،  ك�»ق�سة 

عام  اهلل  ن�سر  ح�سن  ال�سيد  هويته  عن 

على  �سريحًا  النقد  ياأتي  اإل��خ،   ...2000
اأخ�سائيي  ل�سان  وع��ل��ى  المجلة  اأب����واب 

ز  اأطفال ونف�سياّين، ليقول: اإن المجلاّة »تركاّ

على الهوياّة الدينية لدى الطفل دون ذكر 

اأنها »تذهب  اللبنانية«، كما  للهوية  وا�سح 

بعيدًا في جعل ال�سالح والعنف جزءًا من 

لة الطفل، ومن حياته اليومية«. مخياّ

ر موقع جي�س الدفاع الإ�سرائيلي  ويحذاّ

)idf( من مخاطر المجلة قائاًل: »اإن تلقين 
المرحلة  ف��ي  المعلومات  ه��ذه  الأط��ف��ال 

يعتبر  التعليمية،  المرحلة  ت�سبق  التي 

الأطفال  يميل  حيث  الخطورة،  غاية  في 

اأية معلومات  تقبل  الى  المرحلة  في هذه 

ُيمكن  حيث  حقائق،  اأنها  على  لهم  تقال 

في  وتر�سو  ُتغر�س  اأن  المعلومات  لهذه 

اأذهانهم«.

*رّد »مجلة مهدي«
ب��ع��د م��ت��اب��ع��ة اأج������واء ح��م��ل��ة ال��ن��ق��د 

مدير  مع  ثنا  تحداّ المجلة،  على  م  والتهجاّ

�سرارة  عبا�س  ال�سيخ  مهدي«  »مجلة  عام 

الذي قال: »اإناّ ا�ستهداف المجلة ومحاولة 

بداأ  واإنما  جديدًا،  اأم��رًا  لي�س  منها  النيل 

دت حملة النقد  منذ حوالي عامين ثم تجداّ

ة �سهور عبر مقال  والت�سويه عليها منذ عداّ

نقدي باللغة الإنكليزية لأحد الكتاّاب ن�سره 

هل بات جيل »مهدي« 
الطفويل املقاوم يقلق راحة 

العدو ومستقبله؟
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�سهر  بداية  وفي  ال�سخ�سياّة.  على �سفحته 

حملة  �سهدنا  المن�سرم  الثاني  ت�سرين 

اإ�سرائيلية  مواقع  في  ممنهجة  ا�ستهداف 

العربية  باللغات  مقالتها  ن�سرت  وعربية 

والإنكليزياّة والعبرياّة«. 

المجلة  ولاّدته  الذي  الخوف  �سراّ  وعن 

وم��دى  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��ع��دو  مجتمع  ف��ي 

يقول  الجمهور  على  ال�سعواء  حملته  تاأثير 

المقاومة  م��ت  ق��داّ »ل��ق��د  ع��ب��ا���س:  ال�سيخ 

يتمتاّع  �سار  الميدان،  في  متاألاّقًا  نموذجًا 

ة  الحراّ ال�سعوب  لمختلف  عالية  بجاذبياّة 

ل  ي�سكاّ وه���ذا  ال��ع��ال��م،  ف��ي  والم�ست�سعفة 

لأداته  وتهديدًا  الم�ستكبر  للنموذج  يًا  تحداّ

»اإ����س���رائ���ي���ل«... وال��خ��وف ه��و م��ن نجاح 

بوجه  عائقًا  ووق��وف��ه  وتعميمه،  النموذج 

وال�سباب،  الأط��ف��ال  ي�ستثني  ل  م�����س��روع 

كتابه  في  ناي«  »جوزف  بذلك  ح  ي�سراّ كما 

ة الناعمة(«. )القواّ

*اأدب الطفل
انتقدت  ال��ت��ي  ال��م��ق��الت  اإح����دى  ف��ي 

»هل  الآت��ي:  ال�سوؤال  ط��رح  مهدي«  »مجلة 

�سيدرك القياّمون على »مجلة مهدي« خطر 

الر�سائل التي يوجهونها اإلى الأطفال ومدى 

وانعكا�ساتها  النف�سي  نمواّهم  على  تاأثيرها 

على المجتمع ب�سكل عام«؟

مديرها  ل�سان  على  المجلاّة  رداّ  جاء  وهنا 

المجلة  بِحَرفياّة  عن  الطاّ يحاولون  »هم  قائاًل: 

�سها كنموذج منا�سب في »اأدب الطفل«.  وتخ�ساّ

ونحن حينما نتناول »المقاومة« نتناولها ك�»قيمة« 

لال�ست�سالم  وم��ن��اوئ��ة  ال��وط��ن  لحب  م�ساوقة 

والتخاذل. وتربية الأطفال على هذا المفهوم هو 

إّنهم ميعنون قتاًل وتشريداً 
بأطفالنا ويزرعون يف نفوسهم 

أقسى صور العنف ثّم يحّدثونا عن 
براءة الطفولة وسالمة األطفال

ال�شيخ عبا�ض �شرارة
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ونفو�سهم.  ل�سخ�سياّاتهم  م  مقواّ اأمر 

باأطفالنا  اإناّهم يمعنون قتاًل وت�سريدًا 

�سور  اأق�سى  نفو�سهم  في  وي��زرع��ون 

ثونا  العنف والقتل ثماّ يحداّ

عن براءة الطفولة و�سالم 

��ن��ا  الأط��ف��ال واأم��ان��ه��م. اإناّ

والقيم  المفاهيم  نتناول 

ة  كافاّ تلبية  ت��ح��اول  ��ت��ي  الاّ

��ة  ال��م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ن��م��وياّ

اأو  الطفل  �سخ�سياّة  لأبعاد 

ال�ساب«.

ال�سي���خ  وي�ستكم���ل 

عبا����س �س���رارة حديثه عن المجل���ة: »وقد 

���ذي �سارك  بَلَغن���ا م���ن بع����س الأ�سدقاء الاّ

���ة لإح���دى المجالت  ف���ي جل�س���ات تطويرياّ

كان���ت  مجلتن���ا  اأناّ  ���ة  العربياّ ���ة  الحكومياّ

الم���ادة الأ�سا�سي���ة التي ُطرح���ت للدرا�سة 

والحتذاء«. 

*فيلم »اأميرة الروم«
المجلة  خ��ط��وات  اإل���ى  بالن�سبة  اأم���ا 

عبا�س  ال�سيخ  لنا  فيك�سف  الم�ستقبلية، 

ال��روم«  »اأم��ي��رة  فيلم  عن  ال�ستار  ���س��رارة 

»وهو  المقبل،  ال�سهر  اإطالقه  �سيتم  الذي 

يحكي ق�سة ال�سيدة مليكة )نرج�س( بنت 

قي�سر الروم وزواجها من الإمام الع�سكري 

واإن����ج����اب����ه����ا   Q

ل���ذخ���ي���رة ال��ب�����س��ري��ة 

الموعود باإقامة الق�سط 

الفيلم  والعدالة«. وهذا 

الثاني  الإن��ت��اج  �سيكون 

م�سل�سل  ب��ع��د  للمجلة 

�سخ�سياّة  حول  كرتوني 

»دغفول«.

كالمه  ���س��رارة  ال�سيخ  وخ��ت��م 

ب��ال��ق��ول: »ل���الأ����س���ف، ال��م�����س��روع 

مجتمعنا،  يغزو  الذي  ال�ستكباري 

ول �سياّما على الم�ستويات الثقافية، 

رات  اأدنى مبراّ لم ينهزم لغاية الآن، وهذه 

المواجهة الثقافية«.

»مهدي«  ح��ول  لكالمنا  بالن�سبة  اأم��ا 

الأجيال  تكبر  التي  ال��رائ��دة  المجلة  تلك 

بين طياّات �سفحاتها، فهي كانت ول تزال 

العدواّ  يرعبون  اأطفالنا  بيد  ورقياّة  قنبلة 

لن  عليها  الهجمة  ت  ا���س��ت��داّ ومهما  ب��ه��ا، 

الأطفال  اآلف  يقرع  طالما  اأب��دًا  ت�سعف 

ب�سغف.  اإطاللتها عليهم  وينتظرون  بابها  

مهاراتنا  ر  نطواّ نتعلاّم،  »نمرح،  مهدي  فمع 

وهواياتنا ونقاوم«.
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*مكونات الع�صل
في  الغذائية  المكونات  ن�سبة  تتفاوت 

يمكن  اأن��ه  اإلاّ  اآخ���ر،  اإل��ى  ن��وع  م��ن  الع�سل 

يحتوي  لمكوناته.  تقريبي  معدل  اإعطاء 

الع�سل على:

- 13 % اإلى 18 % رطوبة لذلك فهو 

مادة جاذبة  يجعله  ما  للف�ساد،  قابل  غير 

للرطوبة، وبالتالي ي�ساعد على ال�سفاء من 

اأكثر الأمرا�س العفونية.

- 80 %  �سكر )فروكتوز + غلوكوز..(.

)*(
�صارة المو�صوي خزعل

كتابه  ف��ي  ت��ع��ال��ى  اهلل  ق���ال 

المجيد: {َيْخُرُج ِمن ُبُطوِنَها �َشَراٌب 

للا�للِض}  للْخللَتللِلللٌف اأَْلللللَواُنللللُه ِفلليللِه �للِشللَفللاء ِللللللنَّ مُّ

عبد  اأب��ي  الإم��ام  وع��ن   ،)69 )النحل: 

ا�صت�صفى  »م��ا  ق��ال:   Q الح�صين  اهلل 

النا�س بمثل لعق الع�صل«)1(.  فالع�صل كان ول 

يزال الغذاء الأثمن منذ القدم، وفي القراآن 

الع�صل �صفاٌء للنا�س. كذلك اأّكدت الأحاديث ال�صريفة الواردة 

بتناول  تن�صح  وهي  اأهميته،   R والأئمة   P الر�صول  عن 

واليوم  خا�صة.  اأو  عامة  ب�صورة  اإن  فوائده،  وتذكر  الع�صل 

تتزايد الدرا�صات والأبحاث العلمية العديدة التي تظهر فوائد 

الع�صل الجّمة. فهل من تطابق بين ما ذكر من فوائد للع�صل في 

فوائد  هي  ما  الحديث؟  العلم  اإليه  ل  تو�صّ ما  وبين  الأحاديث 

الع�صل؟ وما هي مكوناته؟

تغذية
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- 2 % بروتين.

- حبوب لقاح.

- اإنزيمات ت�ساعد على اله�سم.

.B1- B2 :فيتامينات -

- المعادن: مغنيزيوم، نحا�س، حديد.

ل���الأك�������س���دة:  م���������س����ادة  م��������واد   -

Phenylethyl caffeate، وقد ثبتت فعاليتها 
والأورام  الأم���را����س  م��ن  ال��وق��اي��ة  ع��ل��ى 

ال�سرطانية خا�سة �سرطان القولون.

ورغم ما نراه من مكونات ب�سيطة في 

ال�سحية  واإيجابيته  اآث��اره  اأن  اإل  الع�سل، 

بع�س  منها  نذكر  متناهية  وغير  عديدة 

والدرا�سات  ال�سريفة  الأحاديث  ما ذكرته 

الحديثة.

*الع�صل يحمي القلب
ال�سراب  »ِن��ع��م   :P ال��ر���س��ول  ق��ال 

.
)2(

الع�سل، يرعى القلب...«

اأن  المختلفة  الدرا�سات  تبين في  وقد 

الع�سل:

1 - يللحللافللظ علللللى �للشللامللة الأوعلليللة 
على  يحتوي  الع�سل  لأن  وذلك  الدموية: 

تقليل  في  فعالة  لالأك�سدة  م�سادة  م��واد 

التاأك�سد، اإذ اإناّها ت�ساعد على تح�سين عمل 

وبالتالي  الدموياّة  الأوع��ي��ة  بطانة  خاليا 

الحفاظ على �سالمة هذه الأوعية.  

2 - يخّف�ض معدلت الدهون ال�شيئة 
فلللي اللللدم: والتي تزيد م���ن خطر الإ�سابة 

ن من م�ستوى  باأمرا�س القلب وكذلك تح�ساّ

الده���ن الحمي���د ف���ي ال���دم )HDL(. وقد 

���ن ذل���ك في درا�س���ات عدي���دة، ومنها  تبياّ

�سل�سل���ة م���ن التج���ارب التي �سمل���ت عياّنة 

من النا����س الأ�سحاء، وكذل���ك من الذين 

يعانون من ارتفاع الكولي�ستيرول في الدم، 

وم���ن ال�سك���ري من الن���وع الثان���ي، وكانت 

النتيج���ة: انخفا�س مع���دل الكولي�ستيرول 

الإجمالي ب����8 % وانخفا�س معدل الدهن 

مر�س���ى  عن���د   % ب����11   )LDL( ال�سي���ئ 

يحتوي العسل على مواد 
مضادة لألكسدة فعالة، إذ 
تساعد على حتسني عمل 

خاليا بطانة األوعية الدموّية
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الكولي�ستيرول.

3 - دواء لمر�شى ال�شكري: 
اأن  تبياّن  ال�سابقة،  الدرا�سة  ففي   -

اإلى  ى  اأداّ للع�سل  ال�سكري  مر�سى  تناول 

تدني ارتفاع ال�سكر في الدم.

وف�����ي ن������دوة خ���ا����س���ة ان���ع���ق���دت ف��ي 

كاليفورنيا حول  الع�سل وال�سحة الب�سرية، 

ل المحا�سرون اإلى اأن الع�سل ي�ساعد  تو�ساّ

في  ال�سكر  م�ستوى  على  ال�سيطرة  على 

خاليا  ت��ج��اوب  م��ن  ن  يح�ساّ واأن���ه  ال���دم، 

ل  واأناّ تقباّ الإن�سولين،  الج�سم مع هورمون 

نوِع  لأياّ  له  تقباّ من  اأف�سل  هو  له  الج�سم 

ُمحلٍّ اآخر.

اأن الع�سل  - وفي درا�سة اأخرى، تبياّن 

في  ال�سكر  م��خ��زون  م�ستوى  م��ن  ن  يح�ساّ

.)HbA1c( الدم

4 - مفيد للنحافة: تبياّن في درا�سة 
الع�سل  تناول  اأناّ  الفئران  على  م��ح��دودة 

يوؤدي اإلى انخفا�س ن�سبة زيادة الوزن.

ويعالج  المناعة  يقوي  *الع�صل 
الزكام

ق��ال ال��ر���س��ول P: »ِن��ْع��َم ال�����س��راُب 

وفي  ال�سدر«.  برد  وُيذهب   ،... الع�سل، 

الريح  �سفاء، يطرد  »الع�سل  اأخرى:  رواية 

.
)3(

والحمى«

وقد بياّنت الدرا�سات اأن الع�سل:

حميدة  ب��ك��ت��ي��ري��ا  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي   -1
البكتيريا  م��ن  تحمي   )lactobacilli(
القدم  منذ  ا�سُتخِدم  فقد  لذلك  ال�سارة، 

والأم��را���س  وال��ج��راح  ال��ح��روق  لمعاجة 

المختلفة.

ت��ه��دئ��ة  ف����ي  ���ة  ف���ع���ال���ياّ اأك����ث����ر   -2

 18-2 ب���ي���ن  م����ا  الأط������ف������ال،  ����س���ع���ال 

���س��ن��ة. م���ن اأدوي������ة ال�����س��ع��ال ال��م��ع��ت��م��دة 

.)Dextromethorphan(

بع�س  ��ن  ب��ياّ اإذ  ال��م��ن��اع��ة،  ي  ي��ق��واّ  -3
تخفي�س  ف��ي  ��ال  ف��عاّ الع�سل  اأن  الأب��ح��اث 

معدل الإ�سابة بالحمى الحادة في 64 % 

من المر�سى.

ي��وم��ي��ًا- على  -ت��ن��اول��ه  ي�����س��اع��د   -4
لالأك�سدة  الم�سادة  المواد  معدل  زي��ادة 

لالأك�سدة  الم�سادة  والمواد   .
)4(

الدم في 

وت��ح��ارب  الج�سم  ع��ن  ت��داف��ع  م���واد  ه��ي 

الأمرا�س.

*الع�صل يقوي الذاكرة
 Q عن الإمام علي بن اأبي طالب

قال: »قال ر�سول اهلل P: خم�س يذهبن 

ويذهبن  الحفظ،  ف��ي  وي���زدن  بالن�سيان 

وق���راءة  وال�����س��ي��ام،  ال�����س��واك،  بالبلغم: 

.
)5(

القراآن، والع�سل واللبان«

وفي درا�سة اأجريت على فئراٍن تناول 

وبع�سها  ال�سكر،  وبع�سها  الع�سل،  بع�سها 

الآخ�����ر ال�����س��ك��ر ال��ط��ب��ي��ع��ي م���ن ال��ف��واك��ه 

التي  تلك  اأن  تبين  والحبوب،  والخ�سار 

نت لديها الذاكرة  ت على الع�سل، تح�ساّ تغذاّ

انخفا�س  تناوله  عن  ونتج  كما  المكانية، 

التوتر.

العسل الناجت عن النحل الذي 
يتغّذى على السكر يفقد 

العديد من خواصه

تغذية
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ل  الطبيعي  الع�صل  في  *الإفادة 
في غيره

ع��ن الإم�����ام اأب����ي ال��ح�����س��ن ال��ك��اظ��م 

داء،  كل  من  �سفاء  »الع�سل  قال:   ،Q

.
)6(

اإذا اأخذته من �سهده«

وفي الندوة الدولياّة التي انعقدت حول 

»الالكتوبا�سيلي«  بكتيريا  اأن  تبياّن  الع�سل؛ 

غير  م��ع��ًا،   والإن�����س��ان  للنحل  ال��م��ف��ي��دة 

اأ�سهر  خ��الل  النحل  بطن  ف��ي  م��وج��ودة 

على  يتغذى  ال���ذي  النحل  عند  ال�ستاء 

على  ى  يتغذاّ ال��ذي  للنحل  خالفًا  ال�سكر، 

الناتج  الع�سل  اأن  وال��ح��ا���س��ل  ال��رح��ي��ق. 

ال�سكر  ى ع��ل��ى  ي��ت��غ��ذاّ ال���ذي  ال��ن��ح��ل  ع��ن 

بياّن  وكذلك  خوا�سه.  من  العديد  يفقد 

الع�سل  فائدة  اأن  ال�سريف،  الحديث  لنا 

طبيعيًا  خال�سًا  ماأخوذًا  بكونه  م�سروطة 

من �سهده.

*مقدار ب�صيط كاف لالإفادة الهائلة
»عليكم   :Q ال��ر���س��ا  الإم����ام  ع��ن 

بالع�سل... في الع�سل �سفاء من كل داء، ومن 

البلغم،  يقطع  الريق،  على  ع�سل  لعقة  لعق 

ال�سوداء،  المرة  ويقمع  ال�سفراء،  ويك�سر 

.
)7(

وي�سفي الذهن، ويجود الحفظ...«

القليل  هو ال�سيء  اللَّْعَقة  اأو  وال��لَّ��ع��ق 

، وربما يدل على الكمية التي يتناولها 
)8(

منه

تكمن  وهنا  �سيئًا.  يتذوق  عندما  الإن�سان 

من  ي�ستغربون  الذين  من  لكثير  الإج��اب��ة 

من  ك��ون��ه  رغ���م  ال�سفائية  الع�سل  ق���درة 

المحليات. فالكمية لها دور بالغ في تقديم 

مثيل  ال��زي��ادة  لأن  ال�����س��رر.  اأو  المنفعة 

على  الح�سول  اأجل  من  لذلك  النق�سان.  

منافع الع�سل وتجناّب اأياّ �سرر منه، ل بداّ من 

تناول مقدار ب�سيط بحجم ملعقة �سغيرة، 

اأما  المذكورة.  المنافع  لتقديم  وهي كافية 

تجاوز هذه الكمية فقد يوؤدي اإلى ال�سمنة اأو 

تفاقم م�ساكل ال�سكري وغيرهما...

)*( اأخ�سائية تغذية.

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج63، �س290.( 1)

 م.ن، �س290.( 2)

 م.ن، �س290 - 294.( 3)

(4 )www.whfoods.com/honey :في درا�سة في جامعة كاليفورنيا 

 م.ن.( 5)

 المحا�س���ن، البرق���ي، ����س300، بيان: ق���ال في )البح���ار( اأي ( 6)

اأخذته جديدًا من �سمعه اأو خال�سه.

 بحار الأنوار، م.�س، �س293.( 7)

 ل�سان العرب، ابن منظور، ج10، �س330، مادة )لعق(.( 8)

الهوام�س
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*عا�صفة ل تهداأ
زوجتي  ال�سفرة.  طاولة  على  جل�ست 

الزيتون.  زيت  وحاوية  اللبنة  �سحن  تنقل 

كانت تدندن ب�سيء ما. لو اأنها ت�سكت في 

�سيرن  اأف�سل.  يكون  ربما  اللحظة  ه��ذه 

ل �سوتهما  اأتحمَّ اأن  اأ�ستطيع  ولن  الهاتف، 

ورناّ  الأولى في فمي،  اللقمة  و�سعت  معًا. 

بتوتاّر.  ت��دن��دن،  زوجتي  وبقيت  الهاتف، 

وراء  م��ا  ف��ي  ون��ظ��رُت   ، ف��ي عينيَّ ن��ظ��َرت 

اأن���ت، اأك��ل��َت؟  ال��وق��ت. »م��ام��ا، ي��ا عيني 

الذي  الجديد  قمي�سك  لب�سَت  �سربَت؟ 

اأن  اأرجو  الما�سي؟  الأ�سبوع  لك  ا�ستريته 

وقت  في  بنا  تمر  اأن  تن�س  ل  مكويًا!  يكون 

معًا  �سنذهب  الليلة  تن�س  ل  كما  ال��غ��داء، 

اإلى بيت خالتك..«. كانت زوجتي ل تزال 

نظرتها  دمعًا،  مملوءتان  عيناها  تدندن، 

تل�َسع جلدي.

و�سمعتها  المطبخ،  باب  عند  عتني  وداّ

بالتاأكيد.  اأ�سود  يوم  اإنه  بالبكاء،  تجه�س 

وعاطفة  اأمي،  ر�سا  ا�سة:  كماّ ي  فكاّ بين  اأنا 

زوجتي المتاّقدة.

اإنَّه م�سهٌد �سبُه يومي. الحياة اأ�سحت 

جحيمًا ل يطاق.

ل يمكن اأن ت�ستمر الحياة كعا�سفة ل 

النهار  ت�ستكين طوال  ل  وال��دٍة  بين  تهداأ، 

دفء  ل  منزل  ف��ي  تقعد  وزوج���ة  والليل، 

فيه. اإناّه م�سهد ماأ�ساوي في ال�سميم، وكلاّ 

الأطراف هنا تطالها الأذياّة اليومياّة.. متى 

�سيح�سل النفجار؟

*�صاحة المواجهة
»كلاّ  �سين:  المقداّ العلماء  اأحد  لي  قال 

م�ساكلنا في المنزل ناتجة من وجود الكلب 

ال�صيخ حممد باقر كجك

الحماة
والكّنة 

والبيت المعمور

هكذا  ال�����ص��وؤم«،  �صباح  »�صباحي 

اأمنية  واأول  المنزل.  في  النهار  يبداأ 

رنة  اأ�صمع  ل  اأن  بالي  على  تخطر 

الهاتف عند ال�صاعة ال�صابعة تمامًا.

قصة
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.
)1(

فيه، فالمالئكة ل تدخل بيتًا فيه كلب«

ل  م��ن��زل��ي  ف��ع��اًل،  نف�سي،  ف��ي  وق��ل��ت 

وحب  وال�سهوة  الغ�سب  تدخله.  مالئكة 

النف�س والهوى تت�سارع فيه.

اأناّ  اأ�سعر  اإليه؟  وكيف تدخل المالئكة 

م�سطربة  ب��روٍح  ي�سير  هنا  فيه  �سيء  كلَّ 

غير ملكوتياّة.

ع��ل��ى م���ائ���دة ال��ط��ع��ام، ت����دور رح��ى 

الطهو.  فناّ  في  واأم��ي  زوجتي  بين  معركة 

ح�سرة  واإر�ساَء  الألذِّ  الطعام  اإعداد  كاأن 

جنابي �سيٌء له اأولوياّة في حياتي!

الطعام،  م��ائ��دة  اأك���ره  اأ�سبحت  لقد 

النف�س، كلاّ واحد منا  كاأناّها مائدة عبادة 

يكاد يعبد هنا وثنًا: الطعام، هوى النف�س، 

الآخ���ر.  ��ات  م��ع��ن��وياّ وتحطيم  وال��ت��ف��اخ��ر، 

باأ�سباح  ومليٌء  اهلل،  من  خ��اٍل  مكاٌن  اإن��ه 

م�سعورٍة ناه�سٍة لكلِّ �سيٍء جميٍل.

المواجهة من  لت  تحوَّ فقد  الآن،  ا  واأمَّ

التفاخر بنظافِة وترتيب الأثاث والمنزل، 

الثياب،  وغ�سل  الأواني  جلي  في  والمهارة 

وام���ت���الك الأث�����اث الأف�����س��ل، وال�����س��ي��ارة 

والإم��ك��ان��ات  الأذك���ى،  والهاتف  الأح���دث 

مهلٍك.  متعب  مقيٍت  �سيء  اإلى  المختلفة، 

واأنا اأ�سير بينهما كح�ساٍن ل همَّ له �سوى 

تاأمين اأدوات هذا التناف�س.

قف فقط  ال�سَّ ل��ه ه��ذا  الأم���ر  ك��ان  ل��و 

لكان الأمر محموًل. 

اكنة في جدران  لكن روح الغ�سب ال�سَّ

لت المناف�سة اإلى �سيء اأخطر.  منازلنا حواّ

على  تتناف�سان  وزوجتي  والدتي  تعد  فلم 

على  تتناف�سان  اإن��ه��م��ا  ف��ق��ط.  الأ���س��ي��اء 

»ال�سلطة«، ال�سلطة على كلِّ �سيء. 

اأن  لكن  الحتمالت،  كلَّ  اأتخياّل  كنُت 

تبرع  التي  البريئة  الحلوة  الكلمة  ت�سبح 

المنا�سب  ال��وق��ت  ف��ي  قولها  ف��ي  ال��م��راأة 

والزوج،  والبن  لالأب  المنا�سب،  والكيف 

قال يل أحد العلماء 
املقّدسني: »كّل مشاكلنا يف 
املنزل ناجتة من وجود الكلب 
فيه، فاملالئكة ال تدخل بيتًا 

فيه كلب«
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عه.  م�سمارًا للتناف�س، هو اأمر لم اأكن اأتوقاّ

»�ساحبة الل�سان الحلو!« هو عنوان معركة 

دائمة بينهما، بل حتى الهتمام بالواجبات 

والحج،  الذكر،  مجال�س  واإقامة  الدينية، 

والزيارة، اأ�سبحت م�سمار تناف�س اأي�سًا!

اأن  جميعًا  منا  ت�ستدعي  حالة  اإن��ه��ا 

ر. ف ونفكاّ نتوقاّ

*محوٌر مك�صور
هنا؟  الأم����ور  ت���دور  م��ح��ور  اأياّ  ح���ول 

الغائب الأكبر هو اهلل تعالى. تفاجاأت في 

اأناّ الحا�سر الأكبر في قلَبْي  اأحياٍن كثيرة 

و�سعتاني  لقد  »اأن��ا«!  هو  وزوجتي  والدتي 

له، ولن اأكون اأهاًل  مو�سعًا ل اأ�ستطيع تحماّ

له! 

اأن  ل  يتحمَّ ل  مك�سوٌر  رقيٌق  محوٌر  اأن��ا 

يدور حوله اأحد.

قلُت لهما ، كٍل على حدة، الم�سكلة هو 

اأنكما تدوران حول محوٍر خاطئ.  تدوران 

« اإل »نف�سيكما« اأنتما.  حولي، ول تريان »فيَّ

والدتي: �سحيح اأنك ربيتني ل�سنوات 

اأبقى  لكي  تربني  ل��م  ���ك  اأناّ غير  ط���وال، 

وليدك. كانت تلك مهمتك الإلهية الكبرى. 

عمرك،  من  الأخير  الثلث  في  اأن��ت  والآن 

لكي  زرع��ت  ما  ك��لاّ  ت�ستثمري  اأن  مهمتك 

اأنا  فياّ  رت  فكاّ هل  اأكثر.  اهلل  من  بك  يقراّ

اإلى الحقِّ  اإلى اهلل؟ والطريق  كطريق لك 

خدمة  ميدان  في  بال�سرورة  يمر  تعالى 

اهلل؟  خلق  من  زوجتي  األي�ست   ،
)2(

الخلق

لين علياّ خدمتها؟ كيف ت�سهاّ

ولك  زوج���ك،  اأن���ي  �سحيٌح  زوجلللتلللي: 

التي  والرحمة  ال��م��ودة  حقوق  كامل  علي 

اأناّ  اإلاّ  قلبانا،  بها  ور���س��َي  اهلل،  فر�سها 

ل  الخلق.  مع  اأعي�س  اأن  تقت�سي  الحياة 

النا�س  اآن�س  اإن�سانًا  كنت  اإذا  اإلاّ  لي  نجاة 

لها علياّ  واأمي  واأكون في خدمتهم.  حولي 

معك.  مناف�سة  م�سروع  لي�ست  هي  ح��ق. 

 ، والكلمة الحلوة التي اأقولها لها واجب عليَّ

واإذا  عبادة.  هو  لها  اأعطيه  الذي  والوقت 

جعلِتها اأنت عدوًا لك، وهي جعلتك كذلك، 

�ساأخ�سركما  اأنا.  هو  الخا�سرين  اأول  فاإناّ 

تغار  ��م��ا  رباّ مفتاحها.  ع��ن  ابحثي  م��ع��ًا. 

ٌة، جميلة، وذكية واإرادتك  منك، لأنك فتياّ

اأقوى، ولذلك تخاف منك ومن احتمالت 

ذكياّة  ك��ون��ي  �سلطتها.  م�ساحة  خ�سران 

معها. ل تغ�سبي. اأنا معك في هذا الدرب. 

الغ�سُب،  هو  الوح�ُس  لنف�سي:  وقلت 

فينا  ال�ساكن  الظهور  حب  هو  والوح�ُس 

قدمي  اأ���س��ع  اأْن  اإلاّ  اأري���د  ل  اأن��ا  جميعًا. 

الأعداء كثر.  اإلى اهلل.  ال�سير  على طريق 

الم�ساكل كثيرة. هناك مفاهيم ا�ستكبارية 

كثيرة  وحو�س  هناك  الدنيا.  تخنق  كبرى 

نطردها،  اأن  بد  ول  العالم،  هذا  بيت  في 

قصة

90



فالعالم مح�سر اهلل. لماذا ل يكون منزلي 

هما  ووال��دت��ي  وزوج��ت��ي  للمالئكة،  منزًل 

اللتان تملكان المفتاح؟

*البيت المعمور)3(
اإلى  الأم��ر  واح��دة. يحتاج  الحق كلمة 

اأقول  عندما  رج��ٌل  واأن��ا  �سادقة.  �سجاعة 

اأن  ينبغي  خ��ط��وة  اأول  ب��ه��ا.  األ��ت��زم  كلمة 

اأخطوها هنا هي في اإعادة توجيه بو�سلة 

علينا  تعالى.  اهلل  ح��ب  بو�سلة  الجميع: 

في هذا  زاوي��ة  كل  في  اهلل  نبحث عن  اأن 

كل  في  وم��وج��ود  محيط  اهلل  لأناّ  البيت، 

م�سنوعًا  الطعام  ي�سبح  عندما  �سيء. 

للوالدة  ل  اأذي��ة  فيه  يوجد  ول  بمحبة اهلل 

وعندما  طعام.  األ��ذاّ  ي�سبح  للزوجة،  ول 

ع ب�سكل جياّد بين البراّ  ي�سبح الوقت الموزاّ

�سبيل  ف��ي  ل��ل��زوج��ة،  وال��م��ودة  بالوالدين 

وللحب  الم�ساعفة،  اآثاره  للبراّ  يكون  اهلل، 

الزوجي الدفء اللذيذ.

 ، �ساأخبرهما بقراري، �ست�سحكان علياّ

التدياّن،  بقلة  اأتهمهما  �ستظناني  ربما. 

وعين  عا�سقة  بلغٍة  معهما  �ساأتكلم  ولكني 

ل  اأتحماّ ل  مك�سور  رقيق  محور  اأنا  دامعة. 

وزني اأنا فكيف باأثقال الآخرين؟! 

 
)4(

وال�سهوة الغ�سب  وحو�س  �سنطرد 

من قلوبنا الخربة، وندخل مالئكة ال�سماء 

لبيتنا الخرب. 

اهلل  بحب  معمور  بيت  اإل��ى  لها  �سنحواّ

تعالى.

هما  ة،  والكناّ الحماة  وزوج��ت��ي،  اأم��ي 

كان  اإذا  للحب،  كبيرتان  تان  وقواّ طاقتان 

بيوت  اإل��ى  بيوتنا  ل  ف�ستتحواّ هلل،  ال��ح��باّ 

والهوى،  للنف�س  الحب  كان  واإذا  معمورة، 

خربت بيوتنا وغادرتها المالئكة و�سكنتها 

ال�سباع.

 روي ع���ن النب���ي P: »ل تدخ���ل المالئك���ة بيت���ًا في���ه كل���ب«. ( 1)

المب�سوط، الطو�سي، ج4، �س323.

 عن ر�س���ول اهلل P: »الخلق كلهم عيال اهلل فاأحبهم اإلى اهلل ( 2)

ع���زَّ وجلاّ اأنفعه���م لعياله«، و�سائ���ل ال�سيعة، الح���راّ العاملي، 

ج16، �س345.

 ع���ن الإم���ام ال�س���ادق Q: »م���ا خل���ق اهلل خلق���ًا اأكثر من ( 3)

���ه لين���زل كل يوم �سبع���ون األف مل���ك فياأتون  المالئك���ة، واإناّ

البيت المعمور فيطوفون به، فاإذا هم طافوا به نزلوا فطافوا 

بالكعبة، فاإذا طاف���وا بها اأتوا قبر النبي �سلى اهلل عليه واآله 

ف�سلموا عليه«. و�سائل ال�سيعة، ج14، �س375.

 روي ع���ن الإمام علي Q: »�س���الل النفو�س بين ]دواعي[ ( 4)

ال�سه���وة والغ�س���ب«. الوا�سطي، عي���ون الحك���م والمواعظ، 

�ص310.

الهوام�س

عندما يصبح الطعام مصنوعًا 
مبحبة اهلل وال يوجد فيه أذية 

ال للوالدة وال للزوجة، يصبح 
ألّذ طعام
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في�صل الأ�صمر

*ا�صٌم ومعنى
خديجة:

ا�سم علم موؤنث عربي، وهي المولودة قبل اأوان و�سعها وتحيا. وَخَدجِت الدابُة: 

األقت ولدها ناق�س الخلق، اأو قبل تمام اأيام الحمل؛ فهي خادج وُمْخدج، وولدها: 

ولى 
ُ
َخديج، خديجة، َخدوج. وقد اأ�سموا به كثيرًا با�سم ال�سيدة خديجة بنت ُخويلد اأ

.P زوجات النبي

)قامو�س المعاني(

*اأخطاء �صائعة
اختلفوا على الأمر:

ُيقال: اختلفوا على الأمر، وال�سحيح اأن ُيقال: اختلفوا في الأمر. قال اهلل تعالى 

َن َلُكْم َبْع�َض اَلِّذي َتْخَتِلُفوَن ِفيِه}. في الآية 63 من �سورة الزخرف: {َولأَُبِيّ

اأخلَف فالن في وعده اأو بوعده: 

يقال: اأخلف فالن في وعده اأو بوعده، وال�سحيح اأن يقال: اأخلف فالن وعَده.

اندحر في المعركة: يقال: 

اندحر في المعركة، وال�سحيح اأن يقال: ُدحر في المعركة.

كشكول

 األدب

أدب ولغة

92



*من ال�صعر العربي
العبا�سي  ال�ساعر  قاله  ما  الحكمة  �سعر  في  قيل  ما  اأجمل  من 

�سنة  المولود  العيني«،  �سويد  بن  القا�سم  بن  اإ�سماعيل  العتاهية  »اأبو 

130ه�/747م. كان بائعًا للجرار، مال اإلى العلم والأدب ونظم ال�سعر 
حتى نبغ فيه، ثم انتقل اإلى بغداد، وات�سل بالخلفاء العبا�سيين المهدي 

والهادي والر�سيد.

ومن ق�سيدة له في الحكمة:

ال����َب����ِط����ُر ال����خ����ائ����ُن  اإلاّ  ه������َر  ال������داّ ي������اأم������ُن  ل 

َم���������ْن ل����ي���������سَ ي����ع����ق����ُل م������ا ي������اأت������ي وم��������ا ي������ذُر

�����س����َد َم�������ْن خ�������اَف الإل���������َه وَم�����ْن ل ي���ج���ه���ُل ال����راّ

������ُت������ُه ف������ي دي�������ِن�������ِه ال�����ِف�����َك�����ُر  اأم�����������س�����ى وه������ماّ

ف���ي���م���ا م�������س���ى ِف��������ك��������َرٌة ف���ي���ه���ا ل�������س���اح���ِب���ه���ا

م���ع���ت���َب���ُر  ال�������������راأِي  ف�����ي  ب���������س����ٍر  ذا  ك�������ان  اإْن 

اأي�����������َن ال�������ق�������روُن واأي�������������َن ال�����ُم�����ب�����َت�����ن�����وَن ل��ن��ا

َه��������ذي ال�����م�����دائ�����َن ف���ي���ه���ا ال������م������اُء وال�������س���ج���ُر 

واأي��������������َن ك���������س����رى اأن��������و���������س��������روان م����������اَل ب����ِه

م�������اِن واأف������ن������ى ُم����ل����َك����ُه ال����ِغ����َي����ُر  �������س������ْرُف ال�������زاّ

ب������ْل اأي���������َن اأه���������ُل ال����ُت����ق����ى ب����ع����َد ال����ن����ب����ياّ وَم������ْن

������َوُر  ج�����������اءْت ب����ف���������س����ِل����ِه����ُم الآي���������������اُت وال�������������سُّ

ِه�����ُم َل���������ْم ي�����ب�����َق اأه�����������ُل ال�����ُت�����ق�����ى ف���ي���ه���ا ل�����ب�����رِّ

َع�����م�����روا  م������ا  الأم����������������الُك  ال�����ج�����ب�����اب�����رُة  ول 

َط����ه����ا ت����ورِّ اأن  واح�����������ذْر  ���َك  ل���ن���ف�������سِ ف����اع����م����ْل 

������َدُر  �������سَ ول  ِوْرٌد  ل����ه����ا  م������ا  ٍة  ُه��������������وَّ ف������ي 

وق������ْد ا��������س�������دوَن  ال�������راّ اإلاّ   
َ
اهلل ي������ح������ذُر  م������ا 

�����س����ي����َد ِم�������َن ال�����َم�����ْح�����ذورِة ال����ح����ذُر ُي���ن���ج���ي ال����رَّ
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*من غريب القراآن الكريم
الأيك: قال اهلل تعالى في الآية 176 من �سورة ال�سعراء 

واأ�سحاب   ، ملتفاّ �سجر  الأيك  اْلأَْيَكِة}.  َحاُب  اأَ�شْ َب  {َكللذَّ

الأيكة قيل ن�سبوا اإلى غي�سة )اأي المو�سُع يكثر فيه ال�سجُر 

( كانوا ي�سكنونها، وقيل هي ا�سم بلد. ويلتفاّ

)بت�سرف من: المفردات في غريب القراآن للراغب الأ�سفهاني(.

*من ذخائر الأدب
كتاب الموازنة بين اأبي تمام والبحتري اأو الموازنة بين الطائيين:

 371 ع��ام  المتوفى  الآم���دي  ب�سر  بن  الح�سن  القا�سم  اأب��و  ��ف��ه  األاّ

م فيه مقارنة بين ال�ساعرين المذكورين. محاور الكتاب: للهجرة يقداّ

ة بين اأن�سار »اأبي تمام« واأن�سار »البحتري«. 1 - المحاجاّ
2 - م�ساوئ ال�ساعرين.

3 - محا�سن ال�ساعرين.
4 - الموازنة بين معاني ال�ساعرين.

نا في القرن الثالث الهجري،  يين تكواّ ز الكتاب على مذهبين فناّ ركاّ

وهما:

- مذهب »اأبي تمام« الذي كان ُيعنى بالتعمق بالمعاني، كما كان 

نات البديعياّة وبالغ واأ�سرف فيها. ُيعنى بالمح�ساّ

- مذهب »البحتري« الذي كان يحذو حذو الأوائل، واعتنى بحالوة 

دون  ولكن  البديعية،  نات  المح�ساّ وا�ستخدم  العبارة،  ونقاء  اللفظ 

النهائياّة ولمن  النتيجة  اأو تكلاّف. والموؤلاّف يتغا�سى عن ذكر  اإ�سراف 

ق البحتري،  كانت الغلبة اإل اأناّه من الوا�سح - من وجهة نظره - تفواّ

رغم ما ذكر من اأناّه �سيكون مو�سوعيًا في طرحه، ومحايدًا في موقفه، 

به له، رغم محاولته  لكن يبدو وا�سحًا تحياّزه ال�سديد للبحتري وتع�ساّ

اإخفاء ذلك. والكتاب بجملته يعداّ من اأهماّ كتب النقد في تلك الحقبة 

التاريخية.

أدب ولغة
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P من بالغة الر�صول الأعظم *
ْيِديِهْم 

َ
ْفَواُهُهْم �َساَلٌم، َواأ

َ
 ِحْمَيرًا ؛ اأ

ُ
قال ر�سول اهلل P: »َرِحَم  اهلل 

ْمٍن َواإِيَماٍن«.
َ
ْهُل اأ

َ
َطَعاٌم، اأ

وهذا القول مجاٌز، والمراد المبالغة في �سفتهم باإف�ساء ال�سالم، 

الطعام  وبذل  اأفواههم  من  ال�سالم  لفظ  كثر  ا  فلماّ الطعام،  واإطعام 

من اأيديهم، جاز - على طريق المبالغة - اأن يقول: »اأْفَواُهُهْم �َساَلٌم، 

اأكل ونوم« و»ما فالن  اإلاّ  َطَعاٌم« كما يقول القائل: »ما فالن  َواأْيِديِهْم 

ل، وال�سالة وال�سوم  اإذا كُثر الأكل والنوم من الأوَّ اإلاّ �سالة و�سوم« 

من الآخر.

 )المجازات النبوية لل�سريف الر�سي(.

*من النثر العربي
عبد  لل�سيد  الأم��ة«  تاأليف  في  المهمة  »الف�سول  كتاب  مقدمة  من 

الح�سين �سرف الدين )ر�سوان اهلل عليه(:

الكلمة  واختالف  الألفة  وت�ستت  الفرقة  بقاء  من  ح��ذاِر  فحذاِر 

َما  َبْعِد  ِمن  َواْخَتلَُفواْ  ُقواْ  َتَفرَّ َكالَِّذيَن  َتُكوُنواْ  {َوَل  الأفئدة  وتنافر 

 ،)105 )اآل عمران:  َعِظيٌم}   َعللَذاٌب  َلُهْم  َواأُْوَلللِئللَك  َناُت  اْلَبيِّ َجاءُهُم 

الَِّذيَن  {اإِنَّ   ،)103 عمران:  )اآل  َجِميًعا}  الّلِ  ِبَحْبِل  ُمواْ  {َواْعَت�شِ

َلى الّلِ  ُقواْ ِديَنُهْم َوَكاُنواْ �ِشَيًعا لَّ�ْشَت ِمْنُهْم ِفي �َشْيٍء اإِنََّما اأَْمُرُهْم اإِ َفرَّ

ُثمَّ ُيَنبُِّئُهم ِبَما َكاُنواْ َيْفَعُلوَن} )الأنعام: 159(.

لذوي  ر  تفجاّ قد  والفطنة،  الذكاء  ودور  العلم  ع�سر  في  ��ا  واإناّ األ 

الع�سوة، فزهر  اأب�سارهم غياهب  عت عن  وتق�ساّ الحكمة  ينبوع  الع�سر 

ور من اأفكارهم واأ�سرقت �سمو�س الف�سل من وجوههم، فهال  كهرباء الناّ

دوا �سوارمها ووتروا ق�سياّ اأفكارهم ونا�سلوا  �سرعوا خطياّ اأقالمهم وجراّ

بوظائف  و�سدعوا  اآثارها  ومحقوا  الع�سبية  نف�س  فاأزهقوا  بثواقبها 

الإن�سانية ورفعوا منارها وهتفوا بدعوة التمدن واعتنوا باتحاد الت�سياّع 

ال�سخر؟  جالميد  تفلل  ومالمة  الدهر  م�سمع  تمالأ  بخطابة  والت�سناّن 

فمتى يطلقون عنان براعتهم ويحملون على جيو�س التوح�س بيراعتهم، 

والرت��ق��اء  التمدن  باأ�سباب  وي�سدعون  الإم���الء  باجتماع  وينه�سون 

ويحذرون الأمة مما ي�سطلم حوزتها ويفرق جماعتها؟ فاإن اهلل �سبحانه 

يقول: {َوَل َتَناَزُعواْ َفَتْف�َشُلواْ} )الأنفال: 46(.
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دميا جمعة فواز

وندرك  بنا  ثقتك  ن�سكر  ه��دى،  ال�سديقة 

بالفعل مدى خطورة م�سكلتك وتاأثيرها ال�سلبي 

ولكن  وب���اهلل.  بالنا�س  عالقتك  وعلى  عليك 

باإذن اهلل، لأنك  اأمر �سهل،  بالن�سبة لك  الحل 

تعترفين بم�سكلتك من الو�سوا�س.

�سنذكر لك مجموعة من الخطوات ونتمنى 

اأن تفكري بها مليًا:

اإلى  يحتاج  نف�سي،  مر�س  القهري  الو�سوا�س   -  1
في  اأو  العبادية  الم�سائل  ف��ي  ويظهر  ع��الج، 

د الحاجيات والأغرا�س وغيرها.  النظافة اأو تفقاّ

وبناًء عليه، ل بداّ من مراجعة اأخ�سائي في علم 

معه،  التعاطي  كيفية  اإل��ى  ير�سدك  كي  النف�س 

ومنعه من ال�سيطرة عليك.

2 - ل بداّ لك اأن تثقي اأن المنزل طاهر طالما 
اأن اأمك توؤكد ذلك.

3 - ارجعي اإلى اأحكام اهلل ولي�س اإلى اأحكام 
نف�سك وو�سوا�سك.

مفتر�س،  وح�س  اإل��ى  اأق���رب  الو�سوا�س   -  4
مختلفة  اأ�سكاًل  ر  ويتطواّ باأفكارك  تغذينه 

على  تعملي  اأن  عليك  ل��ذل��ك  وم��خ��ي��ف��ة 

ل على اهلل. اقتالعه من  منابعه بالتوكاّ

تتبعي  لكي  دين  رجل  با�ست�سارة  اأن�سحك   -  5
خطوات اأهل العلم ولي�س خطوات ال�سيطان.

م�صكلتي:

 كل شيء 
نجس

ه��دى،  ا�سمي  عليكم،  ال�سالم 

اأن��ن��ي  م�سكلتي  ع��ام��ًا،   23 ع��م��ري 

فيما  ة  خا�ساّ الو�سوا�س  من  اأع��ان��ي 

يتعلق بواجباتي الدينية، فاأنا ل اأثق 

توؤكد  اأمي  اأن  المنزل، رغم  بطهارة 

وموؤخرًا  �سيء.  كل  ر  تطهاّ اأنها  دومًا 

فقد  و�سوئي،  ب�سحة  اأ�سك  ب��داأت 

الو�سوء  كيفية  التلفاز  في  �ساهدت 

اأت��و���س��اأ  اأن��ن��ي  لأك��ت�����س��ف  ال�سحيح 

جميع  اأعيد  اأن  وعلياّ  خاطئ  ب�سكل 

ال�ساعة  حوالي  فاأم�سي  �سلواتي! 

وم��رات.  م��رات  الو�سوء  تكرار  في 

�سهلة  م�سكلتي  اأن  تعتقدون  رب��م��ا 

ير�سدني  لمن  اأحتاج  بالفعل  ولكني 

وي��خ��لاّ�����س��ن��ي م���ن ال��و���س��وا���س لأن���ه 

يحرجني ويجعلني عر�سة لل�سخرية 

م��ن اإخ���وت���ي ورف���اق���ي! ���س��دق��ون��ي، 

اأت��ج��اه��ل ه��ذا  ح��اول��ت ج��اه��دة اأن 

الو�سوا�س واأن اأثق بنف�سي علمًا اأنني 

واجتماعية  مدر�ستي  ف��ي  ناجحة 

من  ���س��وى  اأع��ان��ي  ول  عالقاتي  ف��ي 

يتقبل  ل  اأن  واأخ�سى  الهاج�س.  هذا 

اأعمالي ب�سبب عدم �سحة  اهلل مني 

ماذا  الطهارة.  تحقيق  اأو  الو�سوء 

اأفعل؟ �ساعدوني.

خطوات للحل:

شباب
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على  ال�صيطرة  في  كاريزما  يمتلك  ال�صباب  بع�س 

لأنف�صهم  يحجزون  ب�صهولة  فهم  حولهم،  من  قلوب 

مكانًا لهم في حياة الأفراد داخل محيطهم. ولك�صب 

و�صائل  خم�س  اأب��رز  لك  �صنورد  ع��ّدة،  فنون  القلوب 

يمكنك اعتمادها لت�صير محبوبًا اأكثر:

ر  م في وجه من ت�سادفه وتذكاّ 1 - بادر اإلى ال�سالم، والتب�ساّ
ق عليه  ه في الدنيا وتكون كالمت�سداّ اأنك بذلك تك�سب وداّ

في الآخرة، فالب�سمة في وجه الموؤمن �سدقة!

2 - كن م�ستمعًا اأكثر منك متكلاّمًا فالنا�س تحب من ين�ست 
لم�ساكلها، ول تبخل بتقديم الن�سائح والم�ساعدة.

3 - توا�سع لمن حولك وخاطب كل �سخ�س بلغة يفهمها، فاإذا 
مختلفة  وا�سحة  عبارات  ا�ستخدم  كبيرًا  �سيخًا  �سادفت 

ا تخاطب به زمالءك في الجامعة. عماّ

ع اخت�سا�ساتك وثقافتك ليكون لك في كل مقام مقال  4 - نواّ
مختلف بح�سب دواعي الح�سور.

5 - واأخيرًا، ببع�س التفاوؤل والعفوية يمكنك اأن تكون محبوبًا. 
اأن تحب من حولك وتعاملهم بالح�سنى. ويكفيك  وعليك 

َغِليَظ  للا  َفللظًّ ُكللنللَت  {َوَلللللْو  الرحمة:  لنبي  تعالى  اهلل  ق��ول 

واْ ِمْن َحْوِلَك} )اآل عمران: 159(. اْلَقْلِب َلنَف�شُّ

وسائل لكسب 

القلوب
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حين
زار
قاسماً

م عالء بخطى مت�سارعة نحو باب  تقداّ

اأفراد  اإلى  ف  قًا للتعراّ المنزل. كان مت�سواّ

قًا ليكت�سف  اأ�سرة �سديقه قا�سم، ومتحراّ

في  ة  والرقاّ عينيه،  في  الهدوء  ذاك  �سراّ 

نبرته، وال�سال�سة في حديثه.. فقا�سم هو 

ابن ال�سيخ مح�سن، ووالده رجل معروف 

اليوم  اأنه  بداّ  ل  الإيمان..  اأهل  عالم  في 

ف اإليه. �سيحظى ب�سرف التعراّ

عالء  اكت�سف  لقد  الحقيقة،  وف��ي 

ا�ستاأثر  �ساب  اأكثر  هو  قا�سمًا  اأناّ  موؤخرًا 

في  الأول  ل��ق��ائ��ه��م��ا  م��ن��ذ  ب��اه��ت��م��ام��ه 

المرحة  و�سخ�سيته  بذكائه  الجامعة، 

��ن��ه وال��ت��زام��ه ب��اأح��ك��ام  م��ن ج��ه��ة، وت��دياّ

هو  قا�سم  واأم�سى  اأخ��رى.  جهة  من  اهلل 

ال�ساب الذي يتمنى عالء اأن يكون مثله! 

وتربيتهما  اأ�سرتيهما،  بين  �ستاّان  ولكن 

اأن  قبل  ع��الء  ��ر  ف��كاّ ه��ك��ذا  ومحيطهما! 

ويومئ  ال��ب��اب،  قا�سم  ل��ه  يفتح 

تفارق  ل  بابت�سامة  بالدخول  له 

محياه الم�سرق.

متعثرة،  بخطى  عالء  دخل 

وجل�س حيث اأ�سار له قا�سم 

كانت عيناه تجولن  بينما 

في زوايا المنزل المرتب 

اإلاّ  ه��ي  وم���ا  الب�سيط. 

لحظات حتى اأطلاّ طفل 

في التا�سعة من العمر، 

ال�����س��غ��ي��ر  الأخ  ه����و 

ل��ق��ا���س��م، ي��ط��ل��ب من 

في  م�ساعدته  اأخ��ي��ه 

شباب
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قا�سم  ا�ستاأذن  الريا�سيات.  فر�س  حلاّ 

ة  برقاّ بًا  تعجاّ محملقًا  ع��الء  بقي  بينما 

في  الطفل  ا�ستخدمها  التي  ال��ع��ب��ارات 

اأخ��اه  ف��ورًا  ��ر  وت��ذكاّ والطلب.  ال�ستئذان 

للم�ساعدة  طالبًا  ي�سرخ  كيف  محمدًا 

في حلاّ فرو�سه في�سعرك اأنه على و�سك 

الموت!

بينه  تمتم  ب!«  مهذاّ �سغيٌر  اأٌخ  »ه��ذا 

عادت  دق��ائ��ق،  ب�سع  وبعد  نف�سه،  وبين 

��ب��ت  وال����دة ق��ا���س��م اإل����ى ال��م��ن��زل، ورحاّ

»ه��ل  ��ة:  ب��رقاّ ق��ا���س��م��ًا  ل��ت�����س��األ  بال�سيف 

ي�سمع  ل��م  حبيبي؟«  ي��ا  ال��غ��داء  تناولت 

ة  د في �َسْمعه حداّ جواب قا�سم، كان يترداّ

فها من العمل الم�سني  �سوت والدته وتاأفاّ

في المنزل.

اإذ دع��اه  ال��واق��ع  اإل��ى  قا�سم  واأع���اده 

وال��ده.  اإل��ى  ف  للتعراّ الجلو�س  غرفة  اإل��ى 

الغرفة حيث فيها مكتبة  اإلى  دخل عالء 

كبيرة مليئة بالكتب المختلفة، اأما ال�سيخ 

يالعب  الغرفة  زاوي���ة  ف��ي  يجل�س  فكان 

طفلة في الثانية من عمرها. جل�س عالء 

حديث  اإل��ى  ة  بدقاّ ي�ستمع  وب��داأ  قبالتهما 

ة طفلته التي  ال�سيخ الذي كان يجذب برقاّ

يده  من  الكتاب  تاأخذ  اأن  تحاول جاهدة 

ف والده  ر تاأفاّ لتق�سمه. تب�سم عالء وتذكاّ

من الأطفال وكيف ي�سيح دومًا اأنه يريد 

التلفاز وبحركة ل �سعورية  اإلى  ال�ستماع 

ليفاجاأ  الغرفة  اأرجاء  في  النظر  ا�سترَق 

تلفازًا في غرفة  اأن عائلة عالء ل تملك 

الجلو�س وحين �ساأل عن الأمر اأتاه �سوت 

خا�سة  الجلو�س  »غرفة  معلاّاًل:  ال�سيخ 

غريب  لجهاز  فيها  مكان  ول  لالأ�سرة 

يرهقنا باأخباره«.

اإلى  ع��الء  ع��اد  �ساعة،  م�سي  بعد 

في  يعي�س  ك��ان  ل��و  مهمومًا..  منزله، 

في  مختلفًا  اإن�سانًا  لكان  قا�سم  منزل 

الباب  فتح  واأولوياته!  واأدبياته  �سلوكه 

وقد اتاّقدت في ذهنه فكرة اأ�سبه بحلم 

تمنى لو ي�ستطيع اأن يحققه. فور دخوله 

�سمع �سوت اأخيه ي�سيح: »عالء! اأتيت؟ 

اأح�سرته  الذي  الديفيدي  ن�ساهد  هيا 

موؤخرًا اأرجوك« بينما �ساحت الوالدة: 

حتى  محمد  يا  فرو�سك  اأنهيت  »وه��ل 

وق��ال  ع��الء  وق��ف  ال��ت��ل��ف��از؟«.  ت�ساهد 

ب���ح���زم: »ق��ب��ل م�����س��اه��دة ال��دي��ف��ي��دي 

واأ�سلاّي«.  اأ  اأتو�ساّ اأن  يجب  والفرو�س، 

نظر الجميع اإلى عالء با�ستغراب فاأكمل 

قائاًل: »�سنتعاون على ترتيب اأولوياتنا، 

، ثم ننهي  اأ ون�سلِّ هيا يا محمد، لنتو�ساّ

حاجتنا  فما  قلياًل،  ونتحدث  الفرو�س 

الكثير  لدينا  بينما  التلفاز  لم�ساهدة 

ا�ستب�سرت  لنت�ساركها؟«  الأخ��ب��ار  من 

وقالت:  باإعجاب  ع��الء  لت  تاأماّ الأم. 

لكما!«.  البو�سار  �ساأعداّ  واأن��ا  »جميل! 

التغيير  اأن  �سعر  وق���د  ع���الء  ابت�سم 

ولماذا  وب�سخ�سه،  به  يبداأ  اأن  يمكن 

يتحمل هو  اأن  بينما عليه  الجميع  يلوم 

با�ستطاعته  اأناّ  وطالما  اأوًل  الم�سوؤولية 

اأن يعمل باإخال�س ليحيل منزله اإلى ما 

ة قا�سم؟ ي�سبه جناّ
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

السمع باللسان.. بريق أمل للصم
ك��ول��ورادو  جامعة  ف��ي  باحثون  يعكف 

اأداة يمكن اأن تعيد  الأميركية على تطوير 

ب�سيطة،  تقنية  خ��الل  من  لل�سم  ال�سمع 

يعمل  �سغيرًا  جهازًا  الل�سان  فيها  يلم�س 

الخ�سوع  عناء  يوفر  ما  البلوتوث،  بتقنية 

اأرخ�س بكثير  اأنها �ستكون  للجراحة، كما 

من غر�سات »قوقعة الأذن«.

الجديدة  الأداة  اأن  الباحثون  ويعتقد 

�ستكون بنف�س فعالية غر�سة قوقعة الأذن، 

واأنها يمكن اأن تغياّر حياة الكثيرين، خا�سة 

اأن عملية غر�سة القوقعة لي�ست ممكنة لكل 

الأ�سخا�س.

الأذن  قوقعة  غر�سة  اأناّ  اإل���ى  ي�سار 

له  وتحواّ الج�سم  خ��ارج  من  ال�سوت  تنقل 

اإلى  وتنقلها مبا�سرة  اإ�سارة كهربائية  اإلى 

تعمل  الجديدة  والأداة  ال�سمعي.  الع�سب 

ال�سوت  ت��اأخ��ذ  حيث  م�سابهة،  بطريقة 

اإلى  وتر�سله  الأذن  �سماعة  من ميكروفون 

ذلك  وبعد  البلوتوث  تقنية  عبر  الل�سان 

اأع�ساب  اإلى  الإ�سارة بدًل من ذلك  تنقل 

الح�س الكثيرة المنت�سرة في الل�سان.

بيرم،  مدينة  من  رو�سي  طالب  و�سع 

م  التحكاّ يمكنه  خ��ا���س،  ل�سوار  برنامجًا 

الكمبيوتر  البدنية لم�ستخدمي  في الحالة 

في عملهم، حيث �سي�ستخدم في مكافحة 

الإدمان على الكمبيوتر.

ويقول مبتكر ال�سوار، ديمتري زوتين، 

خالل  من    »Bluetooth«�ب م��زود  ال�سوار 

جهاز قيا�س نب�سات القلب ودرجة حرارة 

تغياّرها  حالة  في  التي  الم�ستخدم،  جلد 

توتاّر  من  يعاني  الم�ستخدم  اأناّ  اإلى  ت�سير 

نف�سي.

وي�سيف، �سيخ�س�س ال�سوار بالدرجة 

اأولياء  ن  �سيتمكاّ حيث  لالأطفال،  الأول���ى 

النف�سية  بالتوترات  التحكم  من  الأم���ور 

التي يتعر�س لها الطفل.

دون  من  اأي�سًا،  ي�ستخدم،  اأن  ويمكن 

المحدد  ال��وق��ت  انق�ساء  بعد  اإذ  ���س��وار، 

واإذا  ذل��ك،  عن  اإ���س��ارة  الكمبيوتر  يعطي 

�سا�سة  لون  فاإن  بالعمل  ال�سخ�س  ا�ستمر 

اأن  قبل  يتغيران،  واإ�ساءتها  الكمبيوتر 

يتوقف الكمبيوتر عن العمل نهائيًا.

»سوار« لكبح اإلدمان على الكمبيوتر
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احذروا البكتيريا على هاتفكم!
البكتيريا  ع���دد  اأن  للعلماء  ات�����س��ح 

الموجودة على �سطح الهاتف الذكي يفوق 

ب�18 مرة عددها الموجود في المرحا�س. 

�ساحب  على  يتعياّن  راأيهم،  ح�سب  لذلك، 

بعد  جيدًا  يديه  يغ�سل  اأن  الذكي  الهاتف 

يمكنه  وبعدها  المختلفة،  الأ�سياء  لم�سه 

انتقال  لمنع  وذل���ك  ه��ات��ف��ه،  ا���س��ت��خ��دام 

البكتيريا من تلك الأ�سياء اإلى الهاتف.

الذين  البريطانيون  العلماء  واأو�سح 

اأجروا الدرا�سة، اأن بين هذه البكتيريا ما 

ي�سكل خطورة على �سحة الإن�سان. ويقول 

التي  البكتيريا  م��ن  ق�سمًا  اإن  العلماء: 

تع�س�س على �سطح الهاتف يمكن اأن ت�سبب 

الطفح الجلدي، وقد ت�سيب الدم اأي�سًا.

تع�س�س  التي  البكتيريا  ن��وع  ولمعرفة 

ق�سم  ط��الب  ق��ام  الهواتف،  �سطوح  على 

البكتريولوجيا في الجامعة باإجراء اختبار 

اأغ��ل��ب  اأناّ  ب��ع��ده  ��ن  ت��ب��ياّ

ن��وع  م��ن  ه��و  البكتيريا 

رات ال��ع��ن��ق��ودي��ة  ال���م���ك���واّ

تع�س�س  ال��ت��ي  ال��ذه��ب��ي��ة 

الذي  الجلد،  على �سطح 

بجرح  اإ�سابته  حالة  في 

البكتيريا  ه��ذه  ف���اإن  م��ا 

بة  م�سباّ الج�سم  ت��دخ��ل 

اأمرا�سًا خطيرة معدية.
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الجندي الصيني
على رأسه »موزة«

لكل جي�س عقيدته الخا�سة وتدريباته، 

فالجي�س ال�سيني، مثاًل، الذي ي�سم تحت 

الثالثة  ب�سرية  ع�سكرية  ق��وة  اأكبر  رايته 

ال��ق��وات  ف���روع  بمختلف  مقاتل  ماليين 

اأو  البحرية  او  ال��ب��ري��ة  ���س��واء  الم�سلحة 

الجوية لهم تدريباتهم الخا�سة.

انت�سرت لهم موؤخرًا، عبر مواقع  وقد 

التقاطها  تم  �سورة  الجتماعي،  التوا�سل 

وجباتهم  يتناولون  وهم  الجنود  من  لعدد 

راأ�سهم  ويجل�سون �سويًا وهم ي�سعون على 

تلك  �ساهدوا  من  ده�سة  اأث��ار  ما  »م��وزة« 

ال�سور.

اأم����ا الأ����س���ب���اب ال��ت��ي ج��ع��ل��ت ه���ولء 

جزء  فالأنه  الأم��ر،  بهذا  يقومون  الجنود 

النظاميين  بالجنود  الخا�س  التدريب  من 

القادة داخل  قبل  تفر�س عليهم من  التي 

و�سع  يتم  حيث  المختلفة  المع�سكرات 

الموز على روؤو�سهم حتى ل ت�سقط نهائيًا، 

ول  مرفوعة  الجنود  ه��وؤلء  روؤو���س  فتظل 

ت�سقط  من  وُيعاقب  ح��دث،  مهما  تنحني 

الموزة عن راأ�سه.

الخدع  على  الخناق  لت�سييق  خطوات  اتخاذها  عن  »فاي�سبوك«،  �سركة  اأعلنت 

البالغ  موقعها  اأع�ساء  بين  ب�سرعة  تنت�سر  اأن  يمكن  التي  الزائفة  الإخبارية  والق�س�س 

عددهم 1.35 مليار ع�سو.

بو�سع  »في�سبوك«  موقع  لم�ستخدمي  ي�سمح  خيارًا  اأدخلت  اأنها  ال�سركة  واأو�سحت 

عالمة على الق�سة لت�سفها باأنها »اأنباء كاذبة اأو خادعة«، للتقليل من توزيع الق�س�س 

الإخبارية التي ت�سير التقارير اإلى اأنها خدع.

واأ�سارت ال�سركة اإلى اأنها لن تحذف الأخبار الزائفة من موقعها، وبدًل من ذلك فاإن 

نطاق  على  الم�ستخدمين  توزيع  كيفية  يحدد  الذي  ال�سركة  في  الح�سابية  الحلول  نظام 

وا�سع �سياأخذ في العتبار تقارير الإبالغ عن الخدع.

»فايسبوك« تتصدى لإلشاعات
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لفت علماء جامعة �سفيلد البريطانية اإلى اأن مفتاح النجاح في 

ال�سنة الأولى من العمر يكمن في طول فترة  تطوير الذاكرة خالل 

متابعتهم  خالل  من  الكت�ساف  هذا  اإلى  تو�سلوا  حيث  الطفل،  نوم 

األعابًا  معهم  مار�سوا  حيث  �سنة،  من  اأق��ل  اأعمارهم  طفاًل  ل�216 

رهم اأو معرفتهم لحركات الدمى  مختلفة ومنحوهم حلوى عند تذكاّ

ثالث  عليهم  تعر�س  كانت  اليد.  اأ�سابع  على  ب  تركاّ التي  الب�سيطة 

م�سائل مختلفة، ق�سم من الأطفال كانوا بعدها ينامون لمدة ت�سل 

اإلى اأربع �ساعات، والق�سم الآخر لم ينم اأو رقد لمدة 30 دقيقة فقط.

تبياّن من نتيجة هذه الختبارات اأن الأطفال الذين كانوا ينامون 

اأما  عليهم،  عر�ست  التي  الم�سائل  من   1.5 تذكروا  طويلة  لفترة 

اأي  يتذكروا  فلم  ق�سيرة  لفترة  ناموا  اأو  يناموا  لم  الذين  الأطفال 

�سيء من الم�سائل التي عر�ست عليهم.

ر  وتجدر الإ�سارة اإلى اأنه لم ي�سبق اأن ُدر�س تاأثير النوم في تطواّ

الإن�سان خالل ال�سنة الأولى من حياته.

وا�ستنتج العلماء من هذه النتيجة، اأن النوم في ال�سنة الأولى من 

ا هو عليه في المراحل  ر الذاكرة، اأكثر مماّ العمر يوؤثر بقوة في تطواّ

قبل  للطفل  ما  �سيء  ال�سروري قراءة  لذلك من  العمر.  التالية من 

نومه.

نوم الطفل مفتاح ذاكرته
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�صح اأم خطاأ؟

ق. اأ - المناف�سة الإيجابية تمثاّل ال�سلوك الذي يدفع لبذل الجهد من اأجل النجاح والتفواّ

ب - الغيرة هي غريزة ل يخلو منها اأياّ اإن�سان وهي من الأمور المكت�سبة.

ج - اإن معنى »اأفواههم �سالم واأيديهم طعام« هو اأنهم يكثرون لفظ ال�سالم ويكثرون من تناول الطعام.

امالأ الفراغ:

اأ - »............... للرجل اأن يوؤذي زوجته لتتنازل عن مهرها اأو بع�سه، ولو اآذاها ل يحقاّ له ذلك«.

ب- »اإياِك اأن تخيبي الم�سطر واإن ..............، اأو تحرمي المحتاج واإن األحف«.

ة اأو في النظافة وغيرها. ج- ............... مر�س نف�سي يحتاج اإلى عالج، ويظهر في الم�سائل العبادياّ

من القائل؟

اأ – اإناّ تحقق الآمال وو�سول اأياّ �سخ�س اإلى كلاّ اأمانيه، م�ستحيل في هذا العالم.

اأمام عظمة  اأنف�سنا  ب�سعف وعجز  الإذع��ان  تعالى هو  الخ�سية من اهلل  اإلى  الو�سول  – اإناّ طريق  ب 

وجالل اهلل تعالى.

تها، وهي من �سرائف الَمَلكات. ج – الغيرة هي من نتائج ال�سجاعة وكبر النف�س وقواّ

�صحح الخطاأ ح�صبما ورد في العدد:

ة لالأك�سدة في الدم. ل المواد الم�ساداّ ًا ي�ساعد على زيادة معداّ اأ - اإناّ تناول المرباّى يومياّ

ب - يجب اأن يكون الوالد اأ�سوة تربوياّة واأخالقياّة، يمثاّل في �سلوكه نموذجًا وقدوة.

ج - اإذا ما اأردنا اتباع الطريق، علينا اأن نهتدي بالكتاب الكريم، والنبي والعترة الطاهرة.

من / ما المق�صود؟

ها اأن تعلم اأناّ اهلل عزاّ وجلاّ جعلها لك �سكنًا واأن�سًا.. فتكرمها وترفق بها«. اأ - »وحقاّ

ب - ما ُذكر فيها من المعارف الإلهياّة والإ�سالمياّة هو في اأعلى م�ستوى يمكننا اإدراكه.

P، وُذكر ا�سمه في زيارة  اأنزل اهلل تعالى عليه خم�سين �سحيفة كما ورد عن الر�سول محمد  ج - 

�سة. الناحية المقداّ

أسئلة مسابقة العدد 282

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:

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية الأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية 

بالإ�سافة اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �سحيحة ولم يوفق  م  اثني ع�سر عددًا ويقداّ ي�سارك في  كل من  ٭ 

فائزًا بالجائزة ال�سنوية.

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين واأربع وثمانين ال�سادر في  ٭ 

الأول من �سهر اأيار 2015م بم�سيئة اهلل.
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في اأّي مو�صوع وردت الجملة الآتية:

العالم مح�سر اهلل، لماذا ل يكون منزلي منزًل للمالئكة، وزوجتي ووالدتي هما اللتان تملكان المفتاح؟

من هي؟

جًا بدمائه في الليلة الأولى من ليالي القدر. ي اأمام �سريحها المبارك �سهيدًا م�سراّ �ُسجاّ

من هو؟

�س لل�سجن من قبل ال�سلطات الجائرة في العراق، وخرج بعد �سنة ون�سف من المعاناة ال�سديدة،  تعراّ

واأرغم على العودة اإلى لبنان حيث واكب المقاومة منذ انطالقتها.

اختر الكلمة المنا�صبة:

اإناّ اإر�سال اهلل تعالى للحجج والبياّنات لي�س اإلاّ خير �ساهد على اأنه لم ُيرد لعباده اإلاّ )العدل/ الخير/ 

المتحان(.

عبارة عن �صعور مرّكب يمتزج فيه حّب التمّلك مع الغ�صب، والحزن والقلق، ما هو؟

الجائزة الأولى:اأبو الف�صل العبا�س علي كالوت. 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  فاتن اإبراهيم م�صلب. 100000 ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

علي الر�صا ح�صين خازم* 

�صليم مو�صى ن�صار* 

علي ح�صين الح�صيني* 

هال محمد �صليمان* 

محمد علي زهير �صغير* 

ديما علي خليفة* 

ر�صمية فوزي جابر* 

ح�صين �صعادة خازم* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 280

ل من ني�صان  2015م اآخر مهلة ل�صتالم اأجوبة الم�صابقة: الأوَّ

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�سائم  من  العديد  ي�سل  ٭ 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى جمعية المعارف  ٭ 

الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  المعمورة  الثقافية-  الإ�سالمية 

-النبطية- مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 

ر في ق�سائم ال�ستراك. يحذف ال�سم المتكراّ ٭ 

ل ُت�سلاّم الجائزة اإلاّ مع اإرفاق هوية �ساحبها اأو �سورة عنها. ٭ 

مهلة ا�ستالم الجائزة ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإلاّ فتعتبر ملغاة. ٭ 
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يا �سراّ الأ�سرار، ويا ِعتَق الأبرار، اأ�سيُر 

اأنِت  يبرح مكانًا  القلب، فال  محباّتك هذا 

ف��ي��ه، ي��ا م��ن ح���ارت ب��ِك ال��ع��ق��ول لكنهك 

عندما  الأف��ئ��دة  تاهت  من  وي��ا   ، القد�سياّ

الهاديُة،  ف��اأن��ِت  اإل��ي��ك...  طريقها  �سلاّت 

من  ال�سهادة  نهج  واأن��ت  المر�سدة  واأن��ِت 

ن�سج يديِك.

��ه��ر  ع����ذرًا ���س��ي��دت��ي، ي��ا ق��دا���س��ة ال��طاّ

الإي��م��ان  ن��ور  وي��ا  جنبيِك،  بين  تحملينه 

ه��ور  ال��زاّ ِع��ت��َق  وي��ا  مقلتيِك،  م��ن  يفي�س 

وي���ا من   ، ال��ق��د���س��ياّ م��ن محيطك  ي��ف��وح 

اأمي،  ة عند قدميِك، رحماِك  ترتمي الجناّ

نهجًا،  ال�سهادة  اخترُت  ��ي  لأناّ اعذريني، 

لكناّك  ال��ع��ذب،  الرقيق  ف���وؤادك  وك�سرُت 

اأنِت دفعتني اإلى هذا الطريق، واأر�سعتني 

طيفي  ه��ذا  ال���ولدة،  منذ  ال�سهادة  ع�سق 

ًا على  الغالية، وين�سرها دراّ يلملم دموَعِك 

قبري، فا�سرخي باأعلى �سوتِك عاليًا:

هيد! هنا قبر ولدي، واأنا اأماّ ال�ساّ

علي الر�شا محمد �شقير

ومنهم من ينتظر
إلى أخي الشهيد الحاج قاسم حاطوم

ما اأ�سرع الفراق اإذا ا�ستداّ ال�سوق اإلى اللقاء

لم اأعرف اأن روحك هي مع اأرواح ال�سهداء

ًا بيمينك كنت حا�سرًا بيننا وكان �سراّ ال�سهداء مطوياّ

كنت المحافظ على الو�سية: حفظ دماء ال�سهداء

ثني عن اأهل البيت كنت دائمًا تحداّ

وكانت عيناك تدمعان لذكر زينب الحوراء

كنت تخفي �سرًا لم اأعرفه، وكنت �سهيدًا، فكنا نحن الأموات واأنت كنت من الأحياء...

ثتني عن عالم ال�سهداء مرارًا وكنت تتمنى ال�سهادة وكان ربك �سميعًا للدعاء حداّ

اأخي قا�سم عندما ت�سل اإلى الح�سين اأخبره اأننا ما زلنا ن�سير على خطى كربالء

اأخبره اأنه زرع حب ال�سهادة فينا وقد �سقينا هذا الحب من الآباء لالأبناء

لن نقول �سيطول ال�سفر من بعدك اأخي قا�سم، بل كلنا اإيمان ب�سرعة اللقاء

فنحن ع�ساق الح�سين من كربالء تعلاّمنا اأن نبذل في اأر�س الكرامات الدماء 

ُلوا َتْبِديًا} ل واهلل ويمين بك�سر الهاء. ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ اأخبره كما اأخبرني {َوِمْنُهم مَّ

اأخوك نا�شر حاطوم

أّم الشهيد
بأقالمكم
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ما هذا ال�سر في عينيك..

اإلَم ترمي.. اإلى اأق�سى القوم..

اأم اإلى »اأق�سى« فل�سطين..

بع�س  في  �ساأجيز  عنك..  �ساأخبر  اأنت..  من 

ال�سطور..

منذ �سنين.. وفي الثمانين..

لم تبلغ الع�سرين.. ُقدت المجاهدين..

ما ا�سترحت.. وما تعبت..

ما ا�ستكنت.. وما جزعت..

ما جبنت.. ول �سعفت..

ما حزنت.. ما يئ�ست.. ما فررت

ونحن على خطاك، وعلى دربك.. ل نلين

حياّرت العقول.. اأ�سبتهم بالذهول

وعن عبقرياّتك الكالم يطول

مليكة طفولتي وعمري.. اأيا اأماه...

د الحبر..!! جئت اإليِك، اأ�سكو ع�سيان القلم، تمراّ

القوافي عن نظم  اإن عجزت  اأم��ي..  باهلل عليِك 

ال�سعر..

فوحدها الحروف اأحقاّ اأن تبتهل حياًء على الورق!

ا�سمك ل ُيقراأ ول ُيكتب.. ُي�سمع فقط.. كمو�سيقى 

عذبة..

كلحن خارج اإطار الزمن..

كهديل حمام.. كاأ�سراب طيٍر.. ولفظة »اأمي« نغُم 

�سجن..

مليكة حياتي..

نعم اأهواِك..

.. ً اأهوى الفجر حين يهام�س طيفك من�سالاّ

حزني  تالم�س  حين  ال��ه��ادئ��ة..  اأه��داب��ك  ���ة  ورفاّ

فت�سكنه..

اأمي.. حبيبتي...

زاحمتني مالمحك.. فهجرت ق�سيدتي..

واأتيتك بعد اأن لملمت طفولتي الهائمة..

في  م��الذه��ا  ح��ي��ث  اإل���ى  اأم��ن��ي��ات��ي..  ت�سابقني 

ح�سنِك..

يلثمها �سالِك..

المثقلتين  عينيها  فتمغ�س  روع��ه��ا..  من  يهداّئ 

بالبراءة.. 

يوقظها الوله .. يقاطع خيالها برفق..

ي�سافر بها نحو الغمام..

فتب�سر روحك.. تبت�سم لها..

تحت�سنها..

حينها.. يهتف القلب.. 

وتنب�س الكلمات..

اأحبك والدتي..

اأقبل قدميك..

فواهلل تحتها الجنان...

عا محمد عبد الل

مليكة طفولتي »أمي«

ثأرك حاضر
إلى الشهيد القائد الحاج عماد مغنية )رضوان(

ل زلت فينا.. قائدًا والنبرا�س

وعلى هذا الأ�سا�س.. دمك لن ي�سيع

ثاأرك حا�سٌر.. ما غاب

ل ت�ستعجلوا.. �سياأتي الجواب 

َمللللَع  اللَ  {اإَنّ  ال���ع���م���اد...  ع��لاّ��م��ن��ا  ه��ك��ذا 

اِبِريَن} ال�شَّ

دعوهم خائفين..

ل زلنا نالحقهم.. والموت ي�سابقهم

فل�سوف نعاقبهم.. اأ�سداّ العقاب.

ال�شيد كميل
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)Sudoku( س�����ودوك�و 
نة  مكواّ ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �شروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

م اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط  مق�ساّ

9 �سمن  اإلى   1 الأرق��ام من  اللعبة و�سع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

7 6
4 7 6 2

2 3 8
9 7 3 5

3 4 8 1
4 1 3 5

6 3 2
2 5 3 8

3 5

من هو؟
 �صيبويه: اأمير النحاة

ونبغ  له  �س  واأ�ساّ العربي  النحو  علم  ط  ب�ساّ من  اأول  هو 

الجاحظ  به  تاأثاّر  حتى  الأ���س��ل،  فار�سي  كونه  رغ��م  فيه، 

والمبرد وال�سيرافي.

وا�سمه عمرو بن عثمان بن قنبر )148 – 180ه�/ 765 

الب�سرة غالمًا  بالفار�سية. قدم على  التفاح«  »رائحة  اأي  ب�سيبويه؛  المعروف  796م(،   –
اإ�سراره  �سبب  اأما  الفراهيدي.  اأحمد  بن  الخليل  اأ�سهرهم  علمائها،  عن  اأخذ  فيها،  ون�ساأ 

على اإتقان العربية وقواعدها، فقد ُنقل اأنه كان يح�سر در�سًا في الفقه والحديث عند مفتي 

ح له، فابت�سم ال�سيخ  اد بن �سلمة(، فظناّ �سيبويه اأن ال�سيخ اأخطاأ، فقام لي�سحاّ الب�سرة )حماّ

�سيبويه  الجواب، فردَّ  له  وبيَّن  �سيبويه«  يا  واأخطاأت  نت  »لحاّ ال�سغير وقال:  الفتى  في وجه 

ناّي فيه«. ومن حينها، بداأ الفتى رحلة الجتهاد في النحو  باأدب: »ل جرم، �ساأطلب علمًا ل ُتلحِّ

ب ب�«اأمير النحاة«، واألاّف في علم النحو »الكتاب« الذي قال فيه الجاحظ: »لم يكتب  حتى ُلقاّ

اأحدًا في النحو كتابًا مثله«، والذي ُيعداّ د�ستورًا في اللغة. وتميَّز �سيبويه عن غيره اأناّ علمه 

حون كالمهم. و�سل اإلى عامة النا�س، فتعلاّموا منه الف�ساحة، ي�سمعون منه وي�سحاّ

توفي في ريعان �سبابه، في قريته البي�ساء، قرب �سيراز في اإيران.

أحجية:
الأعمار!

الذي  للعمر  �سيكون عمر عبود م�ساويًا  ي�ساوي �سعف عمر عبود، عندما  تامر  عمر 

يبلغه نا�سر اليوم.

من هو الأكبر؟ من هو اأ�سغرهم؟ من اأو�سطهم؟

الواحة
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صورة وتعليق

كيف ينام األطفال؟
في اإلى طفلك جيدًا. فبع�س الأطفال يف�سل النوم مع �سجيج المنزل  حاولي اأن تتعراّ  *

والبع�س الآخر ل يغفو اإلاّ اإذا كان المنزل هادئًا اأو �ساكنًا.

اإذا كان طفلك ال�سغير ينام ب�سهولة بين ذراعيك ولكنه ي�ستفيق عندما ت�سعينه في   *
ي ج�سمه باإحدى كنزاتك و�سعيه في �سريره بهدوء ورفق. �سريره، لفاّ

ر، عندها يكون الوقت  اإ�سارات النعا�س عند الأطفال عديدة، قد يحكاّ اأنفه اأو يتذماّ  *
المنا�سب للنوم.

لماذا سّميت قرية نوح Q قرية الثمانين؟
عن الر�سا Q: لما هبط نوح Q اإلى الأر�س كان هو وولده ومن تبعه ثمانين 

اها قرية الثمانين، لأنهم كانوا ثمانين. نف�سًا فبنى حيث نزل قرية ف�سماّ

)علل ال�شرائع، ج1، �ض31(.

يتدّبرون
ْيِديُكْم َوَيْعُفو َعن َكِثيٍر} )ال�سورى: 30(. يَبٍة َفِبَما َك�َشَبْت اأَ �شِ ن مُّ اَبُكم مِّ �شَ

{َوَما اأَ

ل ال�سيارة نقول: اأ�سابتني عين! عند الم�ساكل الزوجية نقول: اأ�سابتني عين!  عند تعطاّ

اأي�سًا عند المر�س نقول: عين! وعند الخ�سارة في التجارة: نقول: عين!

ولكن نحن نتخباّط في المعا�سي ول يخطر ببال اأحدنا اأن �سبب الم�سائب هي: ذنوبنا!

المنزل الذي ولد فيه الإمام الخميني}

حيث 
ول��د 
ر لنو ا
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12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

قائد جهادي كبير ا�شت�شهد في �شوريا. 1

قبر - حركة مقاومة فل�شطينية . 2

 يعبران - غطاء. 3

اأقر�شكم المال - ر�شق بالحجارة. 4

لدغ - عثرنا على ال�شيء. 5

ن�شف كلمة �شارل - دولة اأفريقية - فك. 6

حيوان مفتر�ض - للتمني - بحث عن ال�شيء. 7

اأرجو - ابن فان. 8

م�شابيح - �شقيق. 9

ي�شاهدكم - يجمع. 10

عموديًا:

1 . R اأحد اأئمة اأهل البيت

2 .R اأحد اأئمة اأهل البيت

اأحد الأنبياء - اأخو والدنا. 3

�شد اأخ�شن - م�شغ الطعام. 4

�للشللائللل يللكللون في . 5 للللللتللعللريللف -  ذو حللنللكللة - 

الج�شد

وني بالمال. 6 حزن - مدُّ

 ب�شر - ن�شف كلمة موجي - وا�شح. 7

 ي�شترجع - من الزهور. 8

جوانح - والدة. 9

مدينة �شياحية م�شرية. 10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 281

من يرغب من الإخوة القراء بالم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku ح����ل شب��ك�ة
الصادرة في العدد 281

8 3 7 5 4 2 9 1 6

2 5 6 3 1 9 7 8 4

1 9 4 8 6 7 3 5 2

7 4 3 6 2 8 1 9 5

6 2 8 1 9 5 4 7 3

9 1 5 7 3 4 6 2 8

5 8 9 4 7 3 2 6 1

3 6 2 9 5 1 8 4 7

4 7 1 2 8 6 5 3 9
جللللواب الأحللجلليللة: تللامللر هللو الأكللبللر، 

والأو�شط نا�شر، وعبود هو الأ�شغر

اأجوبة م�صابقة العدد 280

12345678910
النوعرقلا1

�صامحتوريب2

لكولممنر3

امتمةاحا4

ماوعاناوه5

البج�صياي6

بينوقات�سم7

ازهعممن8

ديبلاحرطن9

اطرا�سينق10

1 - �شح اأم خطاأ؟
اأ - خطاأ

ب - �شح

ج - �شح

2 - اماأ الفراغ:
اأ - ال�شدر

ب - النظام

ج - المع�شية

3 - َمن القائل؟
اأ - الإمام الخميني }.

ب - الإمام الخامنئي {.

ملل�للشللبللاح  تللللقللللي  ملللحلللملللد  الللل�لللشللليلللخ   - ج 

اليزدي)حفظه الل(.

4 - �شّحح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد:
اأ - البطالة

ب -  من ال�شغوط

ج -  المغ�ض

5 - من/ ما المق�شود؟
اأ - اللقاحات

ب - عبد الل بن رواحة

ج - ال�شهيد حاتم اإبراهيم ح�شين

6 - ن�شو�ض تراثية »يا نف�ض كل حي 
اإلى فناء«.

7 - اأ - الإ�شال عن طريق الحق
8 - العزم والإرادة

9 - فقر الدم
10 - الو�شو�شة
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رفعت الُدمية »غفالن« يدها معلنًة اإنهاء دور الدمية الأخرى في 

الم�سهد التمثيلي، ليتم ا�ستبعادها نهائيًا، بعد اأن قامت بالدور الرئي�س 

في الم�سهد نف�سه لعدة �سنوات. اأما الآن ف�»غفالن« الدمية الأف�سل، والدمية 

الأخرى تقوم بدور �سغير، و�سيتم اإلغاوؤه من الم�سهد قريبًا.

بع�سها.  جانب  اإلى  المتحركة  الدمى  الحبال«  »�ساحب  وو�سع  ال�ستائر،  �سدلت 
ُ
اأ

كانت »غفالن« تبدو جديدة ولمعة، فيما راأت اأن الدمى الأخرى بالية، ومنها المهترئة 

التي ما عادت ت�سلح اإل ل�سلاّة المهمالت. 

قاطع تفكيَرها �سوؤاٌل من الدمية التي ا�ستبعدتها في الم�سهد الأخير: »هل تعتقدين 

ال�سنين.  عبر  نتاآكل  ترين...  كما  لكننا  ذلك،  خلنا  جميعنا  الأب��د؟  اإلى  هنا  باقية  اأنك 

بها  تنتهي  التي  الحبال  اإلى  تعي�سينه من �سنعك؟ انظري  الذي  المجد  اأن  تعتقدين  هل 

اأطرافك، �ستتاأكدين اأن كل ما نقوم به يخطط له »�ساحب الحبال« ويدفعنا للقيام به. 

ولأن ا�ستبعادي قد اأر�سى غروَرك، �سعرِت بالزهو بهذا العمل. لكن انتظري حتى يقرر 

التخل�س منك، عندها �ستبدو الحبال لك �سال�سل ثقيلة«. 

لم تطل الأيام، فقد اأخذ »�ساحب الحبال« الدمى الخا�سعة له لتقوم بتمثيل م�سرحيته، 

اأيامك يا  اإلى الأر�س: »انتهت  ب� »غفالن« ورمت بها  اأم�سكت  اأح�سر دمية جديدة،  وقد 

عجوز«. نظرت »غفالن« اإلى »�ساحب الحبال« ت�ستنجد به، لكنه لم يحرك الحبال... اإل 

للتخل�س منها. اأدركت اأنها لي�ست اإل دمية، م�ست�سلمة لإرادة تاجر األعاب فقط.

في م�سرح الحياة، »غفالن« هو اأكثر من مجرد دمية، هو نحن عندما تاأخذنا الغفلة 

ليتحكم بنا »�ساحب الحبال« الذي يكيد الحبائل، ويبقى يقظًا خالل غفلتنا تلك، في�سلب 

المع�سية  في  نقع  عندما  لكن  بحياتنا،  فيت�سرف  ب�سرور،  له  ون�ست�سلم  اإرادت��ن��ا،  عنا 

والغرور �سيتبراأ منا ليقول: »اإني بريٌء منك اإني اأخاف اهلل رب العالمين«.

نهى عبد اهلل

الدمية وصاحب الحبال

آخر الكالم
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