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ال�سّيد علي عّبا�س املو�سوي

قفلت 
ُ
ال تزال تتلّقى م�شيرة الدع�ة اإلى اهلل عزَّ وجلَّ المكائد، فالذين اأ

ف�شل  يثنيهم  لن  �شدورهم  في  ال�شيطان  �َس  وع�شَّ المع�شية،  على  قل�بهم 

محاوالتهم المتكّررة عن ابتداع طرق، واأ�شاليب متجّددة، دومًا، في �شبيل 

هدم كلمة الت�حيد واإلحاق الهزيمة باأهل الحّق.

الم�شاعب  تحّمل  ور�شله على  اأنبيائه  نف��س  ن  ي�طِّ كان  واهلل عزَّ وجلَّ 

وال�شدائد في �شبيل الدع�ة اإليه، لعلمه باأنَّ ِمَن النا�س َمن ال يقبل الحّق حّتى 

 ،R ل� كان اأو�شح من ال�شم�س. ونماذج ه�ؤالء كما كانت في عهد االأنبياء

كانت في عهد االأئّمة واالأو�شياء R، فهم ينكرون نداء الحّق وي�اجه�نه 

بكّل ما يمكنهم.

وتتدّرج م�اجهتهم الأهل الحّق من ا�شتعمال التهديد وال�عيد، بالح�شار 

تارًة وبالقتل اأخرى، اأو ممار�شة اأب�شع اأن�اع التعذيب بحّق االأن�شار واالأتباع. 

وال تقف بهم االأم�ر عند هذا الحّد فيمار�ش�ن االفتراء والمكيدة الأهل الحّق، 

بهدف اإ�شقاطهم في اأعين النا�س. وفي ظّل التطّ�ر التكن�ل�جّي يبدع�ن في 

ا�شتخدام ما اأعطى اهلل لالإن�شانّية من علم في �شبيل تنظيم عمل تدميرّي 

للحّق واأهله.

ووق�فهم  ثباتهم،  �شرط  بالن�شر،  الحّق  اأهل  وعد  وجلَّ  عزَّ  اهلل  ولكنَّ 

االإلهّي ق�شّية  ال�عد  واأهله. ومن هنا كان  الباطل  �شّفًا واحدًا في م�اجهة 

متتالية،  ي�ؤ�ّش�ش�ا النت�شارات  لكي  فيهم  المعن�ّية  الروح  تغّذي  دائمة  ثابتة 

أول الكالم
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يتمثَّل اأدناها باإف�شال المخّطط تل� االآخر.

كّلما  كيدًا  ي��زدادون  اأّنهم  والباطل  ال�شالل  اأهل  من  ن�شهده  ما  ولكّن 

ف�شلت خّطة من خططهم، فيبداأون باال�شتداد في الق�ش�ة، ويترافق ذلك مع 

عف عق�لهم عن االإعداد الناجح لخططهم، الأّنهم يلجاأون اإلى ما ال تقبله  �شَ

االإن�شانّية من اأعمال، وبذلك َيحكم�ن على اأنف�شهم بالف�شل.

انقادت  الذي  فنمرود  للنا�س،  ِعبرة   Q النبّي  اإبراهيم  ة  ق�شّ وفي 

له الدنيا، تجد نم�ذجًا له في كّل زمان، واإبراهيم �شاحب المنطق والحّجة 

م�شتمّر..  وال�شراع  رايتها،  ويرفع�ن  النبّ�ة  منهج  يحمل�ن  الذين  ورثته  له 

القتل،  بمنطق  يت��ّشل  العقل،  بمنطق  االنت�شار  في  نمرود  يف�شل  وعندما 

وهكذا الحال في زماننا، فعندما ف�شلت محاوالتهم لت�ش�يه �ش�رة اأهل الحّق 

اّتجهت جه�دهم للت��ّشل بمنطق القتل. 

ولكن عندما يت��ّشل ه�ؤالء القتل، فهم ينَع�ن اأنف�شهم؛ الأنَّ الدم عندما 

ُيراق َي�شتنه�س من الهمم ما ال يمكن اأن ينه�س بالكلمة فقط، وكّلما كانت 

اأكبر.  ال�شهادة  تاأثير  وكان  اأعظم،  القتل  ب�شاعة  كانت  اأ�شّد،  المظل�مّية 

وفي �شهادة االإمام الح�شين بن علّي Q خير نم�ذج على التاأثير البالغ 

والم�شتمّر لمنطق الدم على منطق ال�شيف. 

اإّن ما يلحق به�ؤالء عندما يمار�ش�ن اأب�شع الجرائم في اأتباع الحّق واأهله 

ه� خ�شارة اأكبر مهما بلغت ن�ش�ة االنت�شار الم�ؤّقت لديهم، فهم يت�ّهم�ن 

المدى  ولكّن  النف��س،  اإزه��اق  بمنطق  الحّق  اإ�شكات  على  ق��ادرون  اأنهم 

البعيد لجريمتهم يجعلهم ب��شف القراآن الكريم االأخ�شرين. و�شيغة اأفعل 

اأّن مقاي�شة الخا�شرين تجعل  التف�شيل في االآية المباركة االآتية تدّل على 

الذين يت��ّشل�ن القتل هم االأكثر خ�شارة، كما اإّنها تن�شب ما يلحق بهم اإلى 

تعالى:  قال  �شيء.  يعادلها  ال  الم�شف�ك  الدم  مظل�مّية  الأّن  االإلهّي   الفعل 

ُكوِني  َناُر  َيا  ُقْلَنا   * َفاِعِليَن  ُكنُتْم  �إِْن  �آِلَهَتُكْم  ُرو�  َو�ن�صُ ُقوُه  َحرِّ {َقاُلو� 

ْخ�َصِريَن} 
َ
�لأ َفَجَعْلَناُهُم  َكْيد�ً  ِبِه  َر�ُدو� 

َ
َو�أ  * �إِْبَر�ِهيَم  َعلَى  َو�َصاَلماً  َبْرد�ً 

)االأنبياء 68 - 70(.

5واآخر دع�انا اأن الحمد هلل رب العالمين.
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د. يو�سف َمَدن

ذك��������رن��������ا ف���ي 

الأع�������داد ال�����س��اب��ق��ة 

ت�����س��ع��ة م���ب���ادئ م���ن ِق��َي��م 

ال�����س��ل��وك ال�����واردة ف��ي دع��اء 

عن  ال��م��روّي  ]الدعاء  الفتتاح 

باعتبارها   ]| المهدّي  الإم��ام 

ال�سلوك  توجيه  ف��ي  منظومة 

ب��ي��ن ال��ع��ب��د وخ��ال��ق��ه. وف��ي 

المبداأ  ن�سرح  العدد،  هذا 

العا�سر والحادي ع�سر.

وأقل يا غفور عثرتي
دعاء االفتتاح)9(:

المبداأ العا�سر: �سراع ذو وجهين

ف���ي ه���ذا ال���م���ب���داأ، وج���ه���ان ل��ل�����ش��راع 

ال��ن��ف�����ش��ّي، ه��م��ا: ح���ّل ال�����ش��راع ال��داخ��ل��ّي 

واال�شتعالء على ال�شه�ة. 

�لوجه �لأّول: �شراع له عالقة ب�شيطرة 

الذن�ب على الفرد، ورغبته في التحّرر منها.

قال |: »واأقل يا غف�ر عثرتي«. وذكر 

في مكان اآخر من ن�ّس الدعاء، طلب العف� 

وتحريره نف�شه من قب�شة الذن�ب وتاأثيراتها 

النف�شّية حينما قال: »اإّن عف�ك عن ذنبي، 

عن  ��ف��ح��ك  و���شَ خطيئتي،  ع��ن  وت���ج���اوزك 

ظلمي، و�شترك عن قبيح عملي، وحلمك عن 

وا�شح-  -ب�شكل  ان  فالن�شّ جرمي«.  كثير 

دع�ة علنّية لطلب مغفرة اهلل، ورفع �شغ�ط 

الزاّلت والخطايا والمعا�شي عن نف�شه، وما 

في رحاب بقية اهلل
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واالإح�شا�س  االإثم  م�شاعر  من  فيها  تخّلفه 

بال�شعة والحقارة.

وم�����ش��ك��ل��ة ه����ذا ال���ن����ع م���ن ال�����ش��راع 

الت�بة،  المرء  اأراد  ما  اإذا  اأن��ه  الداخلي، 

و�شغ�طاتها،  الذن�ب  من  ذات��ه  وتخلي�س 

داخل  من  بقّ�ة  �شك،  بال  �شُي�اَجه،  فاإّنه 

ذاته، تعرف ب�»الروا�شب النف�شّية« الراكدة، 

واإبقاء  فقط،  التغيير  لمنع  ال  تتحّرك  التي 

وال�شل�ك  االنحراف،  �شيطرة  تحت  النف�س 

ال��ذات  لتعذيب  ك��ذل��ك  واإّن��م��ا  الع�شابي، 

لكن  �شبحانه.  ب��اهلل  عالقتها  واإ���ش��ع��اف 

التغيير  ب��دء  تقت�شي  وحكمته  اهلل  م�شيئة 

عملّيات  في  النجاح  ثّم   ،
)1(

الم�اجهة« بهذه 

التغيير ال�شل�كي التدريجي للذات.

ال���م���ه���دّي منها  االإم�������ام  ل���ه���ذا ط��ل��ب 

]النف�س[ اال�شتعانة باهلل لتجاوز هذه المهمة 
اإلهي  ي��ا  »ك��م  ف��ق��ال:  وال��ت��رب���ّي��ة،  العالجّية 

وهم�م  فّرجتها،  كربة  من 

ق���د ك�����ش��ف��ت��ه��ا، وع���ث���رة قد 

ن�شرتها،  قد  ورحمة  اأقلتها، 

واأول  فككتها«.  قد  بالء  وحلقة 

ح�شابات  في  والهم�م  الُكَرب  هذه 

»هيمنة  ال��م��ن��ت��ظ��ري��ن  ال��م���ؤم��ن��ي��ن 

المعا�شي«، ووق�عنا في �شراع داخلي 

ملتهب بين عادات �شل�كّية جديدة وبين 

عادات من الما�شي، متر�ّشبة، لمنع حركة 

التغيير اإلى االأف�شل.

اال�شتعالء  على  القدرة  �لثاني:  �لوجه 

على ال�شه�ة.

لمبداأ  الثاني  ال�جه  يج�ّشد  المبداأ  هذا 

حّل ال�شراع النف�شي. فاإذا ما اأ�شبح الفرد 

)متفاوتة  ال�����ش��راع  م��ن  ل��ح��االت  �شحّية 

مبداأ  تطبيق  على  العمل  فالمطل�ب  الق�ة( 

لل�شيطرة عليها في  ال�شه�ة  اال�شتعالء على 

و�شجاعة.  مخل�شة  ج��اّدة،  عالجّية  خط�ة 

قدراته  ي�شتثمر  اأن  المبداأ  بهذا  ويق�شد 

والروحّية  االأخ��الق��ّي��ة  ومكّ�ناته  العقلّية، 

للمعا�شي  اال�شتجابة  عن  النف�س  ك��ّف  في 

)ال�شه�ة(  على  بالذات  وال�شم�  والذن�ب، 

باأن�اعها واإاّل اأ�شبحت النف�س فري�شة لقب�شة 

�شيطانّية جاثمة وخانقة، وال مخرج لماأزقها 

وتعديل  الن�ش�ح  )الت�بة  بعمليات  اإاّل  هذا 

�شل�ك الذات(، واال�شتمرار في تعّلم �شل�ك 

جديد يقبله الم�شّرع الترب�ّي االإ�شالمّي.

إذا ما أراد املرء التوبة، 
وتخليص ذاته من الذنوب 

وضغوطاتها، فإّنه سُيواَجه 
مبواجهة من داخل ذاته
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المبداأ الحادي ع�سر: التوازن

اإلى  االآدم��ّي��ة  ال�شخ�شّية  كيان  يت�ّزع 

م��شع  كانت  واأج���زاء  وعنا�شر  مكّ�نات 

االأخ���الق  وع��ل��م��اء  النف�س  ع��ل��م��اء  ات��ف��اق 

المت�ا�شع  فهمنا  في  اأننا  بيد  وغيرهم. 

جامعًا  اه��ت��م��ام��ًا  نجد  ل��م  ال��دع��اء  ل��ه��ذا 

لحظنا  واإنما  والمكّ�نات،  العنا�شر  لهذه 

والقيمّي  الروحّي  بالجانب  ن�شبّية  عناية 

مفردات  و�شكتت  واالجتماعّي.  واالنفعالّي 

الدعاء عن ذكر بع�س المكّ�نات كالج�شم 

والعقل، على الرغم من اأّن االإ�شارة للمكّ�ن 

ال��ع��ق��ل��ّي ك��ان��ت م���ح���دودة، وب��ط��ري��ق غير 

مبا�شر.

الت�ازن(  )مبداأ  اأن  نعتقد  هنا،  ومن 

دعاء  ن�ّس  في   
)2(

المبادئ هذه  اأ�شعف  ه� 

المبداأ  هذا  اأنَّ  فيه  �شك  ال  ومّما  االفتتاح. 

التي  المنظ�مة  ه��ذه  مبادئ  كاأحد  يعم�ل 

تعين  مفاهيم  تر�شيخ  ف��ي  ��دًة  م���حَّ تعمل 

بناء  ف��ي  الكبرى  وظيفتهم  على  االأف���راد 

�شبحانه  ورّبه  االإن�شان  بين  عبادّية  عالقة 

هذا  م��ف��ردات  خ��الل  من  ويمكن  وتعالى. 

لمبداأ  محدودين  مثالين  ح�شر  ال��دع��اء 

 :| المهدّي  االإم��ام  يق�ل  حيث  الت�ازن، 

واأن��ت  بحمدك،  الثناء  اأفتتح  ��ي  اإنِّ »اللهم 

اأنت  اأنك  واأيقنت  ك،  بمنِّ لل�ش�اب  ُم�شدد 

اأرحم الراحمين في م��شع العف� والرحمة، 

واأ�شّد المعاقبين في م��شع النكال والنقمة، 

الكبري��اء  م��ش�ع  في  المتجّبرين  واأعظم 

.
)3(

والعظ�مة«

1- الرحمة والعقوبة
ويبدو الت�ازن في فهم االإمام المهدّي 

ل�شفتين متقابلتين في الذات االإلهيَّة هما 

كما  �شبحانه  فاهلل  والعق�بة(.  )الرحمة 

الراحمين  »اأرح���ُم  المهدّي  االإم���ام  ي��راه 

هذا  ويقابل  والرحمة«.  العف�  م��شع  في 

»اأ���ش��ّد  ب��اأن��ه  كذلك  اآخ��ر  و�شف  ال��شف 

والنقمة«  النكال  م��شع  في  المعاقبين 

ليتعّلم العبد ب�عي وم�ش�ؤوليَّة هذا التقابل، 

الت�ازن،  ه��ذا  على  و�شل�كه  فكره  ويبني 

فيطمع في رحمة اهلل وعف�ه ور�شاه حينما 

ت�اجهه مدلهّمات الحياة وخط�بها. ولكن، 

من جهة ثانية، ال ينبغي للمرء، وه� يتعّلم 

في  يتراخى  اأن  االإيمانّية،  العقيدة  هذه 

القيام باأداء اأفعاله التكليفّية، وال ي�شتهين 

العبادّية، فاهلل �شبحانه  باأداء م�ش�ؤولّياته 

ه� كذلك )اأ�شّد المعاقبين( اإذا ما اأ�شّر 

)الم�بقات  اإت��ي��ان  على  بعناد  االإن�����ش��ان 

وفعل الحرام(، فيظلم نف�شه دون مراعاة 

ودون  ب��ه،  وم�شتخّفًا  اهلل،  دي��ن  لحرمة 

ح�شاب لقدرة اهلل على االنتقام والعق�بة. 

على  تدريبنا   | المهدّي  االإم��ام  ويريد 

حركة  في  م�ش�ؤولّياته  وتحّمل  ال�عي  هذا 

وعالقاتنا  اأنف�شنا،  ومع  اهلل،  مع  حياتنا 

باالآخرين.

اهلل سبحانه كما يراه اإلمام 
املهدي »أرحم الراحمني 

يف موضع العفو والرحمة«، 
ويقابل هذا الوصف وصف آخر 

كذلك بأنه »أشّد املعاقبني يف 
موضع النكال والنقمة«

في رحاب بقية اهلل
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2- الحمد والثناء
وق��اب��ل االإم����ام ال��م��ه��دّي ك��ذل��ك مبداأ 

المثال  عن  متفّرع  اآخ��ر  مثال  في  الت�ازن 

اهلل  على   | االإم���ام  اأث��ن��ى  حيث  االأول، 

هلل  »الحمد  قال:  عندما  وَحِمَده  �شبحانه، 

على  هلل  والحمد  ق��درت��ه،  بعد  عف�ه  على 

ما  على  ق��ادر  وه�  ِبه،  َغ�شَ في  اأناته  ط�ل 

اإلى مزيد من  . وال يحتاج المقطع 
)4(

يريد«

الق�ل للت��شيح، فكلماته في �شياق المعنى 

العاّم للمثال االأول ومرتبطة به. 

بحياتنا  خ��ا���سّ  تطبيقّي  م��ث��ال  ث��ّم��ة 

قاعدة  على  يرتكز  وه�  ومنتظرين،  كب�شر 

الت�ازن في الفعل االإلهّي، وي�شعر العباد بها 

ويتذّوق�ن حالوتها في حياتهم ال�شخ�شّية 

�����س اهلل  اأ���شّ اإذ  ���ش���اء،  وال��ع��اّم��ة على ح��ّد 

�شبحانه وتعالى عطاءه على الهبات والنعم 

التي  والن�ائب  ال��ك���ارث  ومنع  المبهجة، 

ت�����ش��ّب��ب ال���خ����ف وال��ه��ل��ع. 

ي��ق���ل االإم������ام ال��م��ه��دّي: 

قد  هنيئة  م�هبة  م��ن  »ك��م 

قد  مخ�فة  وعظيمة  اأعطاني، 

)بديعة(  م�نقة  وبهجة  ك��ف��ان��ي، 

العبارة  ه��ذه  ونفهم   .
)5(

اأراني« قد 

كمثال تطبيقّي على مبداأ الت�ازن بين 

واالإثابة(  )العطاء  االإيجابّي  التعزيز 

ي���ؤذي  م��ا  رف��ع  اأو  ال�شلبّي  التعزيز  وبين 

االإن�شان وي�شّره.

 لمزي��د م��ن االط��الع عل��ى م�قف الم�ش��ّرع االإ�ش��المي والمعالج الم�ش��لم يمكن مراجع��ة كتاب »العالج النف�ش��ي وتعديل ال�ش��ل�ك بطريق��ة االأ�شداد«، ( 1)

للكاتب نف�شه.

 منظ�مة المبادئ التي ذكرها الكاتب وال نزال في �شياق �شرح المبداأ الحادي ع�شر منها.( 2)

 اإقبال االأعمال، ابن طاوو�س، �س328.( 3)

 م.ن، �س 328 - 329.( 4)

 م.ن، �س329.( 5)

اله�ام�س
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يوم المرأة
المسـلـمـــة:

فـــــخــــــٌر 
ومسؤولّية)*(
في  ال��ن�����س��اء  لجميع  اأب����ارك 

مولد  بذكرى  الإ�سالمّية،  ال��دول 

واأ���س��األ   ،O ال��زه��راء  ال�سّيدة 

الن�ساء  ك��ّل  ت�سير  اأن  تعالى  اهلل 

ال��ذي  ال��ط��ري��ق  ذل��ك  على  المحترمات 

و�سعه لهّن اهلل �سبحانه، لَينلن الأهداف الإ�سالمّية 

ال�سامية. واإّنه لفخٌر عظيم اأن ي�سّمى يوم ميالد ال�سّديقة 

الزهراء O يوم المراأة الم�سلمة، اإّنه فخٌر وم�سوؤولّية 

في الوقت نف�سه.

على  الأع����ظ����م  ال������روح  ن�����زول 

O  الزهراء

ف�شائل  ذكر  قا�شرًا عن  نف�شي  اأعتبر 

اأكتفي  لكنني   ،O ال��زه��راء  ال�شّيدة 

بذكر رواية �شريفة وردت في كتاب الكافي 

 Q ال�شادق  االإم��ام  اأّن  معتبر،  ب�شند 

اأبيها  بعد   O فاطمة  »م��ك��َث��ت  ق���ال: 

وقد  ي�مًا  و�شبعين  خم�شًة  الدنيا  هذه  في 

جبرائيل  وك��ان  وال��ح��زن،  الّل�عة  غلبتها 

لها  وي��ذُك��ر  ويعّزيها  عليها  ينزل  االأم��ي��ن 

م�شائل عن الم�شتقبل«.

ت����رّددًا  ه��ن��اك  اأّن  ال���رواي���ة،  ظ��اه��ر 

لجبرائيل  و�شع�د  هب�ط  اأي  وت���ا���ش��اًل؛ 

كان  اأّن��ه  اأظ��ّن  وال  الفترة.  كثيرًا، في هذه 

الطبقة  غير  اأحد  على  ال�شكل  بهذا  ينزل 

حيث   ،R العظام  االأنبياء  من  االأول��ى 

ال�شّيدة  على  ي�مًا   75 خ��الل  ي��ت��رّدد  ك��ان 

O يخبرها بما �شيحُدث في  الزهراء 

الم�شتقبل وما �شيجري على ذرّيتها. وكان 

اأمير الم�ؤمنين Q، كاتب ال�حي، يكتب 

نور روح اهلل
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.P ذلك، كما كان يكتب وحي ر�ش�ل اهلل

بمعنى  ال����ح���ي،  اأّن  ال��ط��ب��ي��ع��ّي،  م��ن 

ر�ش�ل  برحيل  انتهى  ق��د  االأح��ك��ام،  ذك��ر 

اهلل P. وم�شاألة نزول جبرائيل على اأحد 

يك�ن  اأن  يجب  بل  ب�شيطة،  م�شاألة  لي�شت 

وروح  جبرائيل  منزلة  بين  تنا�شب  هناك 

َمْن ينزل عليه، فٍاّنه »الروح االأعظم«.

يوٌم لالعتزاز وتحّمل الم�سوؤولّية

الكرامة  اأعتبر هذه  اأنا  كّل حال،  على 

التي  الف�شائل  واأرفع  اأ�شمى  والف�شيلة من 

ُذكرت لها O، حيث لم يقع مثل ذلك 

بل  االأنبياء،  جميع  ولي�س  االأنبياء،  لغير 

لذوي ال�شاأن منهم ولبع�س االأولياء، الذين 

الترّدد  هذا  مثل  يح�شل  ولم  رتبتهم.  في 

من قبل جبرائيل في تلك المّدة الأحد �ش�ى 

.O الزهراء

ل��زوم  بها  ة  المخت�شّ الف�شائل  وم��ن 

 O الزهراء  بال�شّيدة  الن�شاء  اقتداء 

بجعل  اأي�شًا-  -ونحن  وتباهين  فاعتززن 

االآخرة  جمادى  من  -الع�شرين  الي�م  هذا 

الم�شادف لميالد الزهراء O- »ي�م 

ف�ش�ف  ذل��ك،  على  وافقتّن  ف��اإذا  ال��م��راأة« 

على  الم�ش�ؤولّيات  من  العديد  ذلك  يجعل 

الي�م  اأّن  على  اأّم��ة  وافقت  ف��اإذا  عاتِقُكّن. 

اأن  عليها  فيجب  الجهاد،  ي�م  ه�  الفالنّي 

لم  واإن  الي�م،  ذل��ك  في  بالجهاد  ت�شتغل 

ي�افق  لم  اأنه  يعني  فهذا  اأحدها،  يجاهد 

على ك�ن الي�م المذك�ر ي�مًا للجهاد. 

ف�سيلة وكرامة هذا اليوم

 O الزهراء  ال�شّيدة  لقد جاهدت 

ب��م��ق��دار م���ا ���ش��م��ح��ت ل��ه��ا ت��ل��ك ال��ف��ت��رة 

الق�شيرة، وكان لها خطابات مع حك�مات 

الحك�مات،  تلك  تحاكم  كانت  زم��ان��ه��ا، 

اأن  ويجب  بها...  االق��ت��داء  عليكّن  فيجب 

ما  وك��ّل  والعّفة  والتق�ى  بالزهد  تتاأ�ّشين 

كانت تّت�شف به وٍان لم تفَعْلن، فاعَلْمَن اأّن 

كّل من لم يقتِد بذلك، ال ي�شمله ي�م المراأة 

وال ت�شمله تلك الكرامة والف�شيلة.

مسألة نزول جربائيل على أحد 
ليست مسألة بسيطة، بل يجب 
أن يكون هناك تناسب بني منزلة 

جربائيل وروح َمْن ينزل عليه

الكبر وليد الجهل
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الدرا�شة،  ميدان  في  الن�شاء  مجاهدة 

ت�افقَن  اأن  اآم���ل  االإ����ش���الم.  ع��ن  وال����ذود 

على  الملقاة  بالتكاليف  وتعملن  ذلك  على 

الدرا�شة  ميدان  في  فتجاهدن  عاتقكّن، 

ميدان  وفي  المهّمة،  االأم�ر  من  يعّد  الذي 

ال�����ذود ع���ن االإ����ش���الم اأي�������ش���ًا، ه���ذا من 

ال�اجبات التي  يتحّملها كّل رجل وكّل امراأة 

وكّل �شغير وكبير اأي�شًا.

ميدان الدفاع عن الإ�سالم

فالذود عن قد�شّية وحرمة المرء، وعن 

بلده وعن حياته، وعن ماله، وعن االإ�شالم 

واجباً  الدفاع  اأ�شبح  واإذا  الجميع.  واجب 

بما  مقّدماته،  تهيئة  وج��ب  الجميع  على 

فيها اال�شتعدادات الع�شكرّية، تعّلم الفن�ن 

واال�شتعدادت الع�شكرّية لمن يمكنه ذلك. 

طبعًا، يجب اأن يك�ن الف�شاء الذي تتعّلمن 

منا�شبًا  ف�����ش��اًء  الع�شكرّية  ال��ف��ن���ن  فيه 

وف�شاًء اإ�شالمّيًا، ُتحفظ فيه جميع جهات 

العفاف وجميع ال�ش�ؤون االإ�شالمّية.

اإل��ى محل  الن�شاء  ع��دد من  ول��� دخ��ل 

ال��م��ث��ال،  �شبيل  ع��ل��ى  ال��ق��ت��ال،  ك��م��ي��دان 

تت�شاعف ق�ة الرجال؛ لما لهم من م�شاعر 

للدفاع  فل� ذهبن  المراأة.  وح�شا�شّية تجاه 

مثاًل ال يدافعن باأنف�شهّن فقط؛ بل يدافعن 

وي��ج��ب��رَن االآخ���ري���ن ع��ل��ى ال���دف���اع... من 

راأى  ل�  كثيرًا  الرجل  ي�شتاء  اأاّل  المحتمل 

مائة رجل ُيقتل�ن اأمامه، لكّنه يث�ر ويتاأّثر 

ل� راأى امراأًة ُتهتك حرمتها حّتى ل� كانت 

تلك المراأة اأجنبّية وال تّمت له ب�شلة.

خندق العلم

اأي��ت��ه��ا ال�����ش��ي��دات، ال��َت��ِف��ْت��َن اإل���ى هذه 

الرجال  على  يجب  فكما  ج��ي��دًا،  النقطة 

المبادرة اإلى الجبهات، يجب عليكّن تقديم 

فيما  وَتَجّهْزَن  الجبهات،  الع�ن خلف هذه 

اأي  اهلل-؛  ق��ّدر  -ال  العام  النفير  وجب  ل� 

اأ�شبح الدفاع واجبًا على كّل م�شتطيع بال 

العلم  خندق  اأّن  البديهّي،  ومن  ا�شتثناء. 

خندق دفاع عن الثقافة االإ�شالمّية قاطبًة. 

كانت  االإ�شالمّية  الثقافة  اأّن  تعلمن  اأنتّن 

 P الكريم  النبّي  مظل�مة... منذ رحيل 

ولحّد االآن. لقد ُظلمت الثقافة االإ�شالمّية، 

وُظلمت اأحكام االإ�شالم، فيجب اإحياء هذه 

ال�شّيدات-  -اأيتها  عليكّن  ويجب  الثقافة، 

م��زاول��ة اأع��م��ال��ك��ّن ك��م��ا ي����زاول ال��رج��ال 

العلمّية  الجبهة  في  يزاول�نها  اأعمالهم، 

اهلل  ي�فقكّن  اأن  اأت��اأم��ل  واإّن���ي  والثقافّية. 

جميعًا فتتقّدمَن في هذا الخندق. 

)*( خطاب  األقاه االإمام الخميني {، في 20، جمادي الثاني، 1406ق ، اأمام نخبة من ال�شّيدات ومن مختلف فئات و�شرائح المجتمع.

اله�ام�س

نور روح اهلل
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أساتذتنا:
 قادة الحرب الناعمة)*(
اإّن الهدف من عقد الّلقاء بالأ�ساتذة المحترمين، 

تكريم  هو  الأول��ى  الدرجة  في  والأع����ّزاء،  الكرام 

اأعظم  م��ن  واح���دة  وه��ذه  الأ���س��ت��اذ.  مقام  وتجليل 

علماوؤنا  اأّل��ف  ولقد  الإ�سالمّية.  التربية  تعاليم 

الما�سون الكتب ونقلوا الأحاديث والآيات القراآنّية 

حول هذه الم�ساألة.

مع اإلمام الخامنئي
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معّلم ومرّب

»االأ�شتاذ لي�س معّلمًا وح�شب، واإنما ه� مرٍبّ اأي�شًا«، وهذا �شّر طبيعٌيّ 

وه� وا�شح للجميع.

اإّن االإن�شان الذي نتعّلم منه �شيئًا ويفتح اأمامنا بابًا من العلم، �شينفذ 

في  �شتتكّ�ن  نق�ل:  اأن  ويمكننا  طبيعّية،  ب�ش�رة  واأرواح��ن��ا  قل�بنا  اإل��ى 

المتعّلم حالة من التاأّثر ببركة هذا التعليم. هذه فر�شة كبيرة وا�شتثنائّية 

للغاية. فكم لدينا من ال�شباب الذين ال يرغب�ن في اال�شتماع اإلى ن�شائح 

ذاته  ال�قت  وفي  بها،  القلبّي  التاأّثر  وال  واالأ�شرة  وال�الدة  والجّد  ال�الد 

تترك فيهم كلمة االأ�شتاذ واإ�شاراته اأثرًا عميقًا؟ هذا ه� االأ�شتاذ.

التعليم يترافق ب�شكل طبيعّي مع اإمكانية التربية. يجب اغتنام هذه 

عالية،  اأخالق  وذا  من�شفًا،  عاداًل  اإن�شاناً  االأ�شتاذ  يك�ن  الفر�شة. حين 

ف�شترتفع حينها اإمكانّية تربية طالب عادل، من�شف وذي اأخالق ح�شنة، 

والعك�س �شحيح اأي�شًا.

اأنتم باأفعالكم و�سلوككم

الدينّية  والب�شيرة  االإيمانّية  بالدوافع  يتحّل�ن  �شباب  اإلى  بحاجة  نحن 

ب��»اأننا  واالإيمان  بالنف�س،  والثقة  المبادرة،  على  والجراأة  العالية،  ة  والهمَّ

قادرون«. �شباب لديهم اأمل وتفاوؤل بالم�شتقبل، والتطّلع اإلى االآفاق الم�شتقبلّية 

الم�شرقة، وروح اال�شتغناء -وال اأق�شد بها االإعرا�س عن التعّلم من االأجانب، 

وهذا ما لم وال ن��شي به بتاتًا، بل نحن على ا�شتعداد للتتلمذ على يد َمن ه� 

والتلقين  واالنبهار  التاأّثر  اال�شتغناء عن  واإّنما روح  اأّي مجال-  مّنا في  اأعلم 

المّت�شف  العاَلم  في  الي�م  ال�شائعة  الروحّية  وهذه  العل�م،  نقل  وا�شتغالل 

بدَّ  فال  اال�شتكبارّية.  الق�ى  عالم  وه�  بالعلم، 

وروح  ه��ذه،  اال�شتغناء  ب��روح  يّت�شم  اأن  لل�شاّب 

الفهم ال�شحيح والعميق، لمعرفة اأين نحن االآن، 

اجتياز  يمكننا  وكيف  �شائرون،  نحن  اأين  واإلى 

هذا الطريق. وكذلك ]نحتاج[ اإلى �شباب لديه 

الحزم وال�شّدة اأمام اأّي اعتداء وهيمنة وم�شا�س 

�شباب  اإل��ى  نحتاج  اإننا  ال�طنّي.  باال�شتقالل 

وهي  ال�شفات؛  وه��ذه  الروحّية  بهذه  مفعمين 

بّثها وزرعها  �شفات و�شمات ي�شتطيع االأ�شاتذة 

يق�م  الذي  ال�شاّب  الجيل  نف��س  في  واإيجادها 

بطلب العلم والدرا�شة. هذا ه� االأ�شتاذ.

حني يكون األستاذ إنسانًا 
عاداًل منصفًا وذا أخالق عالية 
فسرتتفع حينها إمكانّية تربية 

طالب عادل، منصف وذي 
أخالق حسنة

مع اإلمام الخامنئي
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في الحرب الناعمة؛ الأ�ستاذ قائد الميدان

االأ���ش��ت��اذ  �شل�ك  خ��الل  م��ن  ال��ت��رب���ّي  ال��ت��اأث��ي��ر  ه��ذا  ويح�شل 

اأ�شاتذة  اأو�شي  ال  اإنني  اإذ  اأخ��الق؛  در�س  باإلقائه  ولي�س  واأخالقه، 

العل�م باأن يعط�ا الطاّلب درو�شًا في االأخالق، فهذا عمل له مجاٌل 

اآخر، بل اإّن اأ�شاتذتنا يمكنهم، باأفعالهم واأق�الهم و�شل�كهم وطرح 

واإيجاد  التاأثير  هذا  تحقيق  المجاالت،  �شّتى  في  واآرائهم  اأفكارهم 

المعا�شر.  ال�شاّب  وفي  الجامعّي  الطالب  الروحّية وخلقها في  هذه 

وهذا ه� معنى ق�لنا اإّن االأ�شاتذة هم قادة الحرب الناعمة. فاإن كان 

ال�شاّب �شابطًا في الحرب الناعمة، فاإّن االأ�شتاذ ه� قائده، والقيادة 

هي بهذا ال�شكل.

القائد في الخطوط الأمامّية

وكذلك الحال في الحروب ال�شلبة: فاإّنه حيثما ي�جد القائد، 

وفي  ال�شاحة  و�شط  في  الّل�اء،  اأو  ال�شرّية  اأو  الكتيبة  قائد  �ش�اء 

تاأثيرًا عظيمًا  ف�شيترك  بنف�شه،  يقاتل  وكان  الح�ّشا�شة،  الم�اقع 

بنا فقط، بل ي�شمل االآخرين  االأمر ال يخت�ّس  في جن�ده. وهذا 

اأي�شًا. 

لقد كان نابلي�ن ببّزته الع�شكرّية ينام على التراب اإلى جانب 

هذه  ك��ّل  يحّقق  الأن  به  ى  اأدَّ ال��ذي  ال�شّر  ه�  ه��ذا  وك��ان  ج��ن���ده. 

االنت�شارات المده�شة في الحرب. وهكذا كان �شبابنا في جبهات 

م اأحيانًا  �س لثمانية اأع�ام، فاإّن قائد الفرقة كان يتقدَّ الدفاع المقدَّ

ر في الخط�ط االأمامّية،  القتال، وَيح�شُ على عنا�شره في �شاحة 

يعتبر  الذي  االأم��ر  بنف�شه.  اال�شتطالع  عملّية  اإلى  يبادر  واأحيانًا 

حدث  ولكنه  العالم،  جي��س  في  مقب�ل  وغير  مفه�م  غير 

كّل  حّققت  التي  هي  الروحّية  وه��ذه  الحرب.  هذه  في 

خالل  العظيمة  واالنت�شارات  الباهرة  النجاحات  تلك 

�س. الدفاع المقدَّ

على  يجب  اأي�شًا.  الناعمة  الحرب  في  الحال  هكذا 

اإلى قلب الميدان في هذه الم�اجهة  اأن ينزل  االأ�شتاذ بنف�شه 

�شة، وهي التي ن�شّميها بالحرب الناعمة،  العميقة والحي�ّية والمقدَّ

�س اأي�شًا. والتي هي دفاع مقدَّ

)*( من كلمة االإمام الخامنئي { في لقاء اأ�شاتذة الجامعات في ح�شينّية االإمام الخميني { 2015/04/07م.
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 »أعظُم الِنَعِم ِذكُر الله«
اآية اهلل ال�سيخ حممد تقي م�سباح اليزدي )حفظه اهلل(

لالإمام  ع�سرة  الخم�س  المناجاة  جملة  من  هي  الذاكرين  مناجاة  اإّن 

ال�سّجاد Q. يقول الإمام Q في المقطع الأول:

»اإلهي لول الواجب من قبول اأمرك، لنّزهتك من ذكري اإّياك، على اأّن 

ذكري لك بقدري ل بقدرك، وما ع�سى اأن يبلغ مقداري حّتى اأجعل محاّلً 

َعم علينا جريان ذكرك على األ�سنتنا، واإذنك لنا  لتقدي�سك، ومن اأعظم النِّ

بدعائك وتنزيهك وت�سبيحك«.

)1(:

وصايا العلماء
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ثمرة المعرفة

على  تعالى  اهلل  ذك��ر  ي�شتمل 

القلبّي.  وال��ذك��ر  ال��ل��ف��ظ��ّي،  ال��ذك��ر 

معرفة  من  المزيد  اإل��ى  ي���ؤّدي  وكالهما، 

اهلل  ذك��ر  اإح��ي��اء  اأردن���ا  واإذا  تعالى.  اهلل 

معناه  اإل��ى  وااللتفات  حقيقة،  قل�بنا  في 

ال�اقعّي، يجب علينا زيادة معرفتنا باهلل 

تعالى، ويجب علينا الح�ؤول دون ما يلّ�ث 

اأذهاننا واأل�شنتنا، واالبتعاد عن الكثير من 

الل�شانّية،  وباالأخ�ّس  االأخالقّية،  الرذائل 

لنتمّكن من القرب اإلى اهلل.

الذكر تعلُّق في القلب

ذات  النقاط  بع�س  تقديم  من  ب��ّد  ال 

ال�شلة بم��ش�ع ذكر اهلل:

اأذهان عم�م  اإلى  اإّن الذي يتبادر  �أّوًل، 

النا�س من الذكر، ه� االأذكار اللفظّية مثل: 

»اهلل اأكبر، ال اإله اإاّل اهلل«... وغير ذلك من 

من  ي�شتفاد  وكما  لكن،  اللفظّية.  االأذك���ار 

فاإّن  واالأدع��ي��ة،  والمناجاة  الكريم  القراآن 

اللفظّي حيث  ال��ذك��ر  م��ن  اأو���ش��ع  اهلل  ذك��ر 

اأي�شًا؛  القلبّي  الذكر  يت�شّمن 

بالقلب.  يرتبط  الذكر  فاأ�شل 

اإّن ذكر �شخ�س ما ال يعني اأن يجري 

قل�بنا  تت�ّجه  اأن  بل  األ�شنتنا؛  على  ا�شمه 

الأّن��ه  فهي  اللفظّي  الذكر  قيمة  واأّم��ا  اإليه. 

الذكر  حقيقة  واإّن  القلبّي  الذكر  عن  يعّبر 

تعالى:  اهلل  يق�ل  هنا،  من  بالقلب.  تتعّلق 

َوِخيَفًة  عاً  رُّ َت�صَ َنْف�ِصَك  ِفي  ��َك  بَّ رَّ {َو�ْذُك���ر 

اِل  َو�لآ�صَ ِباْلُغُدوِّ  �ْلَقْوِل  ِمَن  �ْلَجْهِر  َوُدوَن 

َن �ْلَغاِفِليَن} )االأعراف: 205(. َوَل َتُكن مِّ

الذكر يتنا�سب والمعرفة

ث���ان���ي���اً، ع��ن��دم��ا ي��ذك��ر االإن�����ش��ان اهلل 

بالقلب،  له  ومن جملة ذلك ذكره  تعالى، 

واالأفعال  وال�شفات  االأ�شماء  اإل��ى  يت�ّجه 

هذه  مفه�م  يرت�شم  ذل��ك،  عند  االإلهّية. 

هذا  ب�ا�شطة  في�شير  ذهنه،  في  ال�شفات 

المفه�م اإلى م�ج�د يحمل تلك ال�شفات. 

لمعرفة  ت��اب��ع  ال��ذك��ر  اأخ�����رى:  وب��ع��ب��ارة 

يحملها  التي  للمعرفة  ومنا�شب  االإن�شان، 

االإن�شان عن اهلل تعالى.
17
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تربطه  قد  االإن�شان  اأّن  ذل��ك،  ت��شيح 

عالقة ق�ّية ل�شن�ات ط�يلة مع �شخ�س ما، 

عن  االأ�شتاذ  يرحل  وعندما  مثاًل،  اأ�شتاذه 

وي�شبح  له،  ذاكرًا  ال�شخ�س  يبقى  الدنيا، 

من  يتنا�شب  الذكر  هذا  طبعًا  به.  متعّلقًا 

المعرفة  مع  والعمق  والقيمة  ال�شعة  حيث 

التي يحملها عن اأ�شتاذه. هذا الذكر يختلف 

عن ذكره لل�شخ�س الذي لم يدركه ب�شكل 

فقط  خ�شائ�شه  عن  �شمع  بل  ح�ش�رّي، 

حيث يذكره بناًء على المعرفة ال�شعيفة به. 

وعلى هذا االأ�شا�س، وبما اأّن ذكر اهلل �شعاع 

معرفة  اأّن  وبما  باهلل،  االإن�شان  معرفة  من 

متعّددة،  م��رات��ب  ذات  ب��اهلل  االأ���ش��خ��ا���س 

لقلقة  م��ج��ّرد  لي�س  اهلل  ذك���ر  ك���ان  ف����اإذا 

القلب،  �شميم  من  يخرج  ك��ان  بل  ل�شان، 

حيث  من  باهلل  االإن�شان  لمعرفة  تابع  فاإّنه 

القيمة والمرتبة. وعليه، كلما كانت معرفة 

االإن�شان باهلل واأ�شمائه و�شفاته اأكثر عمقًا 

و�شم�اًل، كان ذكره هلل اأعمق واأ�شمل اأي�شًا.

الإن�سان  وعجز  اهلل  ذكر  عظمة 

عن الإتيان به

المح�ر  ه���  ه��ذا  يك�ن  عندما  ث��ال��ث��اً، 

والم��ش�ع االأ�شا�س لهذه المناجاة ال�شريفة، 

عن  ع��ج��زن��ا  اإل���ى  ل��الل��ت��ف��ات  يدفعنا  ف��ه��� 

االإتيان بحّق الذكر. ول� لم ياأمر اهلل تعالى 

بذكره لكّنا نّزهناه عن ذلك؛ الأّن ذكرنا ه� 

في حدود �شعتنا ال�ج�دّية والمعرفّية وكّلما 

اأو�شع،  والمعرفّية  ال�ج�دّية  �شعتنا  كانت 

ي�شبح ذكرنا هلل اأعمق وذا قيمة.

اأّن وج�دنا محدود  على كل حال، بما 

المنا�شب  ذك��رن��ا  ف���اإّن  وفقير،  و�شعيف 

وال  اهلل  ب�شاأن  يليق  ال  المحدود،  ل�ج�دنا 

يتنا�شب معه وه� الالمتناهي والالمحدود. 

ومعرفتنا  ا�شتعدادنا  ازدي��اد  فر�شنا  ول� 

وكان ذكرنا متنا�شبًا مع هذا االزدياد، اإاّل 

تتنا�شب  ال  بحيث  محدودين  نزال  ال  اأننا 

االإل��ه��ّي��ة  وال��م��ن��زل��ة  ال�����ش��اأن  م��ع  معرفتنا 

بين  ال��م��ق��ارن��ة  يمكن  ال  ال��الم��ت��ن��اه��ي��ة. 

اإيجاد  وبالتالي  المحدود  وغير  المحدود 

ن�شبة بينهما. نحن، المحدودين، ال يمكننا 

اأن ناأتي بحّق ذكر اهلل وه� غير المحدود.

وعلى هذا االأ�شا�س، وبما اأّن اهلل تعالى 

قد اأمر، وطاعة اأمر اهلل واجبة، لذلك يجب 

االإتيان بذكره في حدود ا�شتعدادنا وفهمنا 

يليق  ال  ذكرنا  ب��اأّن  اعترافنا  مع  المحدود 

ب�شاأن اهلل تعالى الالمحدود. ومع كّل ذلك، 

فاإّن من اأعظم االألطاف االإلهّية علينا ومن 

جملة نعمه علينا اأن �شمح لنا بذكره.

»اأنا جلي�س َمن ذكرني«

ثّمة العديد من الروايات ح�ل ف�شيلة 

ال��رواي��ات  ه��ذه  بع�س  وقيمته.  اهلل  ذك��ر 

تحكي  عجيبة  م�شامين  ع��ل��ى  ي��ح��ت���ي 

جملة  من  وعَظمته.  اهلل  ذكر  اأهمّية  عن 

Q هلل  م��شى  النبي  �ش�ؤال  الروايات، 

اأنت مّني فاأناجيك  اأقريب  تعالى: »يا رّب 

وجلَّ  عزَّ  اهلل  فاأوحى  فاأناديك؟  بعيد  اأم 

.
)1(

اإليه: يا م��شى، اأنا جلي�س من ذكرني«

 لقاء اهلل أكرب فخر، وأكرب 
موهبة إلهّية ال تصل إليه أّي 

نعمة على اإلطالق

وصايا العلماء
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ال�شخ�شّيات  مجال�شة  اإّن 

ال��ع��ظ��ي��م��ة م��ن ج��م��ل��ة اأم��ان��ي��ن��ا 

ال�شخ�س  ك��ان  وكّلما  الكبيرة، 

�شاحب  مجال�شته  في  نرغب  ال��ذي 

ب�شكل  نعمل،  فاإننا  ع��اٍل  وم�قع  �شاأن، 

ون�شاب  لذلك  ون�شتعّد  للقائه  كبير، 

عن  يغيب  ال  اأن  يجب  ولكن  بالغرور. 

بالنا اأّن االأنبياء واالأولياء، وال�شخ�شّيات 

ال��ع��ظ��ي��م��ة ال���ت���ي ن��ت��م��ّن��ى ل��ق��اءه��ا، 

لديهم  ما  وك��ّل  اهلل،  عباد  جميعهم 

ي�شل  ال  بحيث  ت��ع��ال��ى  اهلل  م��ن  ه��� 

�شاأنهم ومقامهم اإلى �شاأن اهلل تعالى 

اأكبر  اهلل  لقاء  كان  لذلك،  ومقامه. 

فخر، واأكبر م�هبة اإلهّية ال ت�شل اإليه 

اأّي نعمة على االإطالق.

»يا موجود َمن طلبه«

من  جلي�س  »اأنا  العبارة  م�شم�ن  جاء 

ال��رواي��ات. وقد  م��ن  الكثير  ف��ي  ذك��رن��ي« 

بعد  ال��دع��اء  ف��ي  عينه  الم�شم�ن  ذك���ر 

»ي��ا جلي�س   :Q الر�شا  االإم��ام  زي��ارة 

الذاكرين« ثم جاء الم�شم�ن عينه بعبارة 

»ي���ا م���ج���د م��ن ط��ل��ب��ه«، وه���ي جميعها 

االأدع��ي��ة  ف��ي  ت�شاهد  ل��م  ة  خا�شّ ع��ب��ارات 

والروايات االأخرى.

تتحّدث العبارات المتقّدمة عن حقيقٍة 

وهي اأّنه ال يمكن لمن ذكر اهلل وطلبه اأن 

ال ياأتي اإليه. طبعًا، بما اأننا فاقدون لعين 

ونظّن  جانبنا  اإلى  اهلل  نرى  ال  الب�شيرة، 

اأنه ال يهتّم بنا، وال يعتني بنا اإذا طلبناه.

لو كّنا ندرك، ل�ستغلنا بذكر اهلل

اهلل،  مجال�شة  اأه��م��ّي��ة  ن��ع��رف  ك��ّن��ا  ل��� 

ن���درك عظمة ه��ك��ذا ف��خ��ر، لكان  ول��� ك��ّن��ا 

االأم�ر  بغير  االإتيان  عدم  لنا  المنا�شب  من 

ال�شرورّية في الحياة وعدم االإتيان بما نحن 

مكّلف�ن وملتزم�ن به، ولتركنا كاّفة االأعمال 

وا�شتغلنا بذكر اهلل. لكن، ولالأ�شف، البع�س 

ال يذكر اهلل، بل ال يلتّذ بمجال�شته وال يميل 

اإليه وال يرغب فيه وي�شعر بالتعب من ذكره. 

وقد ي�شل البع�س اإلى م�شت�ى من التعا�شة 

وال�شقاء فيكره ذكر اهلل ويبتعد عنه، يق�ل 

ْت  زَّ
َ
اهلل تعالى: { َو�إَِذ� ُذِكَر �هلُل َوْحَدُه ��ْصَماأ

َو�إَِذ� ُذِكَر  ُقُلوُب �لَِّذيَن َل ُيوؤِْمُنوَن ِباْلآِخَرِة 

َذ� ُه���ْم َي�����ْص��َت��ْب�����ِص��ُروَن}  �إِ ���ِذي���َن ِم��ن ُدوِن����ِه  �لَّ

)الزمر: 45(.

 الكافي، الكليني، ج2، �س496.( 1)
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مـــن أحــكــام
ــود ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـ
ال�سيخ علي حجازي

اأع��ظ��م  ال�����س��ج��ود هلل ت��ع��ال��ى م���ن 

اهلُل  ُعبد  ما  اأّنه  فيه  ورد  وقد  العبادات، 

اهلل  اإل��ى  العبد  يكون  ما  واأق��رب  بمثله، 

تعالى وهو �ساجد.

1- كيفّية ال�سجود:
فري�شة  ك��ّل  م��ن  رك��ع��ة  ك��ّل  ف��ي  يجب  اأ- 

�شجدتان، وهما معًا ركن.

االإم��ك��ان-  -م��ع  ال�شج�د  ف��ي  يجب  ب- 

ال�شبعة  الم�شاجد  وو���ش��ع  االن��ح��ن��اء، 

على االأر�س. وهي:

على  ال��ج��ب��ه��ة  و���ش��ع  ي��ج��ب  �لأّول: 

االأر����س، وه��ذا ه��� االأ���ش��ا���س ف��ي الركن. 

ال�شعر  منبت  بين  يقع  م��ا  ه��ي  والجبهة 

تمام  على  ال�شج�د  يجب  وال  والحاجبين. 

الجبهة، بل يكفي مقدار راأ�س االإ�شبع.

وال  الكّفين،  باطن  و�ل��ث��ال��ث:  �لثاني 

على  ال�شالة  ح��ال  و�شعهما  في  اإ�شكال 

البالط المثق�ب بثق�ب �شغيرة.

ويكفي  الركبتان،  و�لخام�س:  �لر�بع 

فقه الولي
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ال�شج�د على ظاهرهما، وال يجب  م�شّمى 

اال�شتيعاب.

القدمين،  اإبهاما  و�ل�صابع:  �ل�صاد�س 

واالأح�����ط وج���ب��ًا و���ش��ع ال��ط��رف م��ن كّل 

اأو باطنهما  االإبهامين دون ظاهرهما  من 

بالخ�ش��س. وال م�شكلة في و�شع غيرهما 

من االأ�شابع معهما.

2- ذكر ال�سجود:
ويجزي  ال�شج�د،  ف��ي  ال��ذك��ر  يجب   

ياأتي  اأن  وج���ب��ًا  واالأح����ط  ال��ذك��ر،  مطلق 

»�شبحان اهلل«  ق�له:  تعالى من  بذكر اهلل 

اإله  اأو »ال  اأو »الحمد هلل«،  اأكبر«،  اأو »اهلل 

اإاّل اهلل« كّل واحدة ثالث مّرات. واالأح�ط 

االأعلى  رّب��ي  »�شبحان  اختيار:  ا�شتحبابًا 

تكرارها  ا�شتحبابًا  واالأح����ط  وبحمده«، 

ثالث مّرات.

3- الطماأنينة:
َفَمْن  ال��ذك��ر،  اأث��ن��اء  الطماأنينة  يجب   

واأّما �شه�ًا فال  َبَطَلْت �شالُته،  َتَرَكها عمدًا 

تبطل. ويج�ز ال�شج�د على التربة المحت�ية 

مّما  كانت  اإذا  ال�شجدات  لعدِّ  اد  ع��دَّ على 

وتثبت  ت�شتقّر  وكانت  عليه،  ال�شج�د  ي�شّح 

بعد و�شع الجبهة وال�شغط عليها.

4- و�سع الم�ساجد حال الذكر: 
ي��ج��ب ك����ن ال��م�����ش��اج��د ال�����ش��ب��ع��ة في 

محاّلها حال الذكر، ويج�ز تغيير محاّل ما 

بالذكر،  اال�شتغال  عدم  حال  الجبهة  عدا 

وعندما  ال��ذك��ر،  ي���ق��ف  التحريك  فعند 

ي�شتقّر يكمل البقّية.

5- الجل�سة بين ال�سجدتين:
يجب رفع الراأ�س من ال�شجدة االأولى، 

ي����ؤدي  ث���مَّ  م��ع��ت��داًل،  مطمئّنًا  وال��ج��ل������س 

ال�شجدة الثانية.

 يجب الطمأنينة أثناء الذكر، 
َفَمْن َتَرَكها عمداً َبَطَلت صالُته، 

وأّما سهواً فال تبطل
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6- الجل�سة بعد ال�سجدتين:
بعد  مطمئّنًا  الجل��س  وج�بًا  االأح���ط   

اأن  قبل  الثانية  ال�شجدة  من  ال��راأ���س  رف��ع 

يق�م.

7- م�ساواة و�سع الجبهة للموقف:
 ي��ج��ب م�����ش��اواة م������ش��ع ال��ج��ب��ه��ة مع 

الم�قف، فال ي�شّح اأن يك�ن اأحدهما اأعلى 

من االآخر اأزيد من اأربع اأ�شابع م�شم�مة. 

على  واالإب��ه��ام��ان  الركبتان  ه�  ]الم�قف 
االأح�ط وج�بًا[.

8- العاجز عن ال�سجود: 
ال��ع��اج��ز ع���ن و���ش��ع ال��م�����ش��اج��د على 

ك��ان بمقدوره  ف���اإن  االأر����س )ك��ال��ُم��ْق��َع��د( 

و�شع التربة على يد الكر�شّي اأو على �شيء 

عليها  وال�شج�د  ونح�ها(  )كالطاولة  اآخر 

لم  واإن  �شحيحة،  و�شالته  ذل��ك  فيفعل 

لم  واإن  براأ�شه،  لل�شج�د  ي�مئ  يمكن ذلك 

فباالإ�شارة  لم يمكن  واإن  فبالعينين،  يمكن 

لل�شج�د، واالأح�ط وج�بًا رفع ال�شجدة اإلى 

الجبهة باليد.

9- ما ي�سّح ال�سجود عليه:
ي�شّح  م��ا  على  الجبهة  و���ش��ع  يجب   

اأن  االختيار،  مع  ويعتبر،  عليه.  ال�شج�د 

وهذه  قرطا�شًا.  اأو  نباتًا  اأو  اأر���ش��ًا  يك�ن 

االأول���ى،  المرتبة  م��ن  ال��ث��الث��ة  ال��ع��ن��اوي��ن 

فيج�ز ال�شج�د على اأّي منها مع االختيار.

10- ال�سجود على الأر�س:
اأ- ي��ج���ز ال�����ش��ج���د ع��ل��ى ال���ت���راب )وه��� 

االأف�������ش���ل(، وال����رم����ل، وال���ح���ج���ارة، 

وال����خ����زف )ال�����ف�����ّخ�����ار(، واالآُج�������ر 

كل�شّية(،  )م��اّدة  والن�رة  )القرميد(، 

وال��ج�����سّ )ال��ج��ف�����ش��ي��ن(، وال��ف��ح��م، 

وال��ط��ي��ن االأرم���ن���ّي، وح��ج��ر ال��رح��ى، 

وجميع اأ�شناف المرمر )حجر رخام(، 

واالإ���ش��م��ن��ت، وب���الط ال��م���زاي��ي��ك. وال 

ُيعلم  ي�شّح على ما ه� م�شن�ع مّما ال 

اأّن ماّدته مّما ي�شّح ال�شج�د عليها.

ب- ال ي�شّح ال�شج�د على ما خرج عن ا�شم 

ة  االأر�س من المعادن، كالذهب والف�شّ

والزجاج والقير )ُي�شتعمل مع الزفت( 

ونح� ذلك.

11- ال�سجود على النبات:
ال��ن��ب��ات -م��ع  ال�����ش��ج���د ع��ل��ى  اأ- ي�����ش��ّح 

من  ي��ك���ن  ال  اأن  ب�����ش��رط  االخ��ت��ي��ار- 

الملب��س والماأك�ل، فال ي�شّح ال�شج�د 

والحب�ب  والمطب�خ،  المخب�ز  على 

وال�شعير  الحنطة  من  اأكلها  المعتاد 

والبق�ل  الف�اكه،  على  وال  ونح�هما، 

زمان  اإل��ى  و�ش�لها  قبل  ول���  الماأك�لة 

االأكل، نعم، يج�ز ال�شج�د على ق�ش�رها 

اإاّل في مثل ق�شر  انف�شالها عنها،  بعد 

التفاح والخيار مّما ه� ماأك�ل.

ب- يج�ز ال�شج�د على الحنظل )�شجر ُمّر( 

وق�ش�ر  التبغ(،  )اأوراق  والتتن  والتبن 

الم�ز والرّمان والج�ز بعد انف�شالها.

يصّح السجود على النبات -مع 
االختيار- بشرط أن ال يكون من 

امللبوس واملأكول
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ج- ال يج�ز ال�شج�د على القطن والكّتان، 

ويج�ز على خ�شبهما.

12- ال�سجود على القرطا�س:
ي�����ش��ّح ال�����ش��ج���د ع��ل��ى ال��ق��رط��ا���س مع 

االختيار، �ش�اء اأكان من ال�رق اأم المحارم.

ي�سّح  فيما  الأخ��رى  13-المراتب 
ال�سجود عليه:

ل� لم يتمّكن من ال�شج�د على ما ي�شّح 

ي�شجد  االأول��ى  المرتبة  من  عليه  ال�شج�د 

على ث�ب القطن والكّتان، ومع فقده ي�شجد 

ومع  والكّتان،  القطن  غير  من  ث�به  على 

فقده ي�شجد على ظهر كّفه، واإن لم يتمّكن 

فعلى المعادن.

14- ال�سجود الخاطئ: 
ي�شّح  ال  م��ا  على  الجبهة  ��ع��ت  ُو���شِ اإذا 

اإلى  ال�شج�د عليه وجب تحريكها حّتى ت�شل 

ما ي�شّح ال�شج�د عليه دون رفعها عن االأر�س. 

االأر���س  عن  جبهته  يرفع  الم�شّلي  كان  واإذا 

الأجل اأن ي�شجد على التربة، فهنا �ش�ر:

�شجدة  في  ون�شيان  جهل  عن  يك�ن  اأن  اأ- 

الركعة  ف��ي  ال�شجدتين  م��ن  واح����دة 

�شيء  وال  �شحيحة  ف�شالته  ال���اح��دة 

عليه.

كلتا  ف��ي  ون�شيان  جهل  ع��ن  يك�ن  اأن  ب- 

فال�شالة  رك��ع��ة  ك��ّل  م��ن  ال�شجدتين 

باطلة ويجب اإعادتها.

ج- اأن يك�ن عن عمد ول� في ركعة واحدة 

ف�شالته باطلة.

عليه  ال�سجود  ي�سّح  ما  فقد   -15
اأثناء ال�سالة: 

ل� فقد ما ي�شّح ال�شج�د عليه في اأثناء 

ال�شالة فاإن كان ال�قت وا�شعًا فيجب قطع 

عليه  ال�شج�د  ي�شّح  ما  واإح�شار  ال�شالة 

�شّيقًا  ال���ق��ت  ك��ان  واإن  ال�����ش��الة.  ويعيد 

بح�شب  االأول��ى  المرتبة  غير  على  في�شجد 
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المياه في الخندق

لم تكن تّلة »ُزحل« ذات م�شاحة كبيرة. 

المفاهيم  في  جّدًا  مهّمة  ذلك  مع  ولكنها 

المعركة،  �شير  ف��ي  وم���ؤّث��رة  الع�شكرّية 

ك�نها م�شرفة على طرقات رئي�شٍة، يمكن 

فكانت  اإم�����داد.  ك��خ��ط���ط  ا�شتخدامها 

المهّمة من جديد تكرار الهج�م لل�شيطرة 

عليها وتحريرها من قب�شة العدّو.

ُو�شعت الخّطة، وانطلقت المجم�عات 

ع  يت�قَّ ال��ع��دّو  وك��ان  ب��اردة ج���ّدًا،  ليلة  في 

هج�م،  اأّي  ل�شدِّ   
ٍ
بمحاولة فقام  ذل��ك، 

اإليه  المياه  وج��ّر  التّلة  ح�ل  خندق  بحفر 

ثم  المكان،  من  القريبة  االأنهار  اأحد  من 

ن�ا اأعلى التّل باأف�شل ما يمكن. تح�شّ

روحي ت�ستعجل الحرّية

و�شل  ع��ن��دم��ا  الخمي�س  م�����ش��اء  ك���ان 

على ِضفاف
الكــــوثـــر
ال�سيخ علي ح�سني حّمادي

ة  »ا�ستعاد الأعداء التّل مجّددًا...«. كان خبرًا �سّيئًا جّدًا، خا�سّ

المنطقة  هذه  لتحرير  كبيرة  جهودًا  بذلوا  الذين  الرجال  على 

ال�ستراتيجّية.

تسابيح شهادة
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فتفاجاأوا  التّلة،  م�شارف  اإل��ى  المقاتل�ن 

ح�الي  عمقه  بلغ  ال���ذي  ال��م��ي��اه  بخندق 

مترين، وعر�شه تجاوز الخم�شة اأمتار.

ن��ظ��ر ه����ادي، وه���� م��ن م�����ش��اة ق���ّ�ات 

الكثير  تحمل  نظرًة  التّلة  اإل��ى  التدّخل، 

من المعاني واالأفكار. الحظ ذلك م�ش�ؤول 

منه  ف��اق��ت��رب  اأح��م��د،  ال��ح��اج  مجم�عته 

مبت�شمًا:

ه��ادي!  يا  المهّمة  ت�شتعظم  اأراك   -

االإح�شا�س  ذلك  روحك  اإلى  �شرى  هل  اأم 

االإخ�ة  بع�س  يحّدثنا عنه  الذي  ال�شحري 

قبيل ا�شت�شهادهم؟!

)ق��ال  روح����ي  اإل����ى  بالن�شبة  اأّم����ا   -

ه منذ ال�شباح وت�شطرم  هادي( فهي تتاأوَّ

اإلى  الخروج  ت�شتعجلني  كاأنها  داخلي  في 

الحرية، فاأ�شاأل نف�شي هل حانت ال�شاعة؟ 

هل �شيقبلني اهلل ي�مًا في ِعداد اأوليائه؟

من  ع���ب���اده  م���ن  ي�����ش��ط��ف��ي  اهلل  اإّن 

والَقب�ل  الرحمة  اأب�اب  اأّن  ويبدو  ي�شاء... 

مفت�حٌة على م�شراعيها هذه االأيام، قال 

ممازحًا.

)ا�شتاأنف  المهّمة  اإل��ى  بالن�شبة  اأّم��ا 

هادي( فقد كنت اأنظر اإلى ه�ؤالء الحمقى 

القابعين على التّلة، هل يظن�ن فعاًل اأنهم 

ماِنَعُتُهم ح�ش�ُنهم وخندُق مائهم الهزيل 

من باأ�شنا؟!

معابر الأحرار

- �شدقَت يا هادي. على كّل حال، لقد 

من  المائّية  الج�ش�ر  يعّدون  ال�شباب  ب��داأ 

كبيرة  اإط��ارات  ف�ق  خ�شٍب  األ���اح  تركيب 

وعَد  فقد  اهلل.  �شاء  اإن  الليلة،  و�شنتقّدم 

االإخ�ُة اأنف�َشهم بال�شباحة غدًا �شباحًا ف�ر 

ا�شترجاع التّل. 

اأنهت  اأن  وبعد  �شاعتين،  ح�الي  بعد 

تقّدمت  التمهيدّي،  الق�شف  المدفعّية 

يحمل  ال��خ��ن��دق،  ب��ات��ج��اه  م��ج��م���ع��ت��ان 

اأكتافهم،  على  العب�ر  ج�ش�ر  اأف��راده��م��ا 

ج�ش�ر،  بغير  الع�شق  م��ع��ارج  وق��ل���ب��ه��م 

وف�هات بنادقهم معابر االأحرار اإلى ب�ابة 

الن�ر...

من  ب��ّد  ال  فكان  ال��م��اء،  في  و�شع�ها 

الحبال،  ي�شحب  كي  الماء  اإلى  اأحٍد  نزول 

لي��شل  االآخ���ر  ال��ط��رف  اإل��ى  بها  وي�شبح 

الج�شر ويثّبته.

�سّيدي... على العهد معك

االإخ���ة:  اإلى  المجم�عة  م�ش�ؤول  نظر 

اأن��زل... قاطعه هادي: كال يا حاج  �ش�ف 

اأحمد اأرج�ك. اأنت �شتق�د المجم�عة اإلى 

فقد  الماء،  اإلى  بالنزول  لي  ا�شمح  التّل. 

ال تت�ّفر الفر�شة الأ�شبح معكم غدًا. وبعد 

م�افقة الحاج حمل هادي الحبال، ووقف 

على طرف النهر وقال:

- ����ش���ي���دي... ل��ق��د ع���اه���دن���اك اأّن����ا 

�شنخ��س معك البحار ل� خ�شتها والجبال 

تقّدمت جمموعتان باجتاه 
اخلندق، يحمل أفرادهما جسور 

العبور على أكتافهم، وقلوبهم 
معارج العشق بغري جسور
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فهيهات  وال�ديان...  وال�شحارى  واالأنهار 

يمنعنا هذا الخندق ال�اهن.

وتحّرر التّل...

فاأح�سَّ  وع���زٍم  ب��ق��ّ�ٍة  بنف�شه  ورم��ى 

كال�شكاكين  ج�شده  يل�شع  بالماء 

ل�شّدة برودته وراح ي�شرب 

باتجاه  ورج��ل��ي��ه  ب��ي��دي��ه 

و�شفتاه  االآخر  الطرف 

ت������������رّددان ن��������داءات 

العزم  لي�شتمّد  الت��ّشل 

والقّ�ة من اهلل تعالى.

ثلث  اإاّل  ك���ان���ت  وم����ا 

���ش��اع��ة ح��ت��ى و����ش���ل وع��ق��د 

ال�شباب  فانطلق  باإتقان،  الحبال 

لي�شعدوا  الخندق  عابرين  ب�شرعة 

��َم  ُد���شَ بعنف�ان  مقتحمين  ال��ت��ّل،  اإل���ى 

االأعداء، قاهرين كّل ما وقف ب�جههم من 

كّل الجهات، اإاّل جهة واحدة خلفّية، تعّمدوا 

ما  والذين  تبّقى،  لفرار من  فر�شة  تركها 

لبث�ا اأن وّل�ا مدبرين.

نزل  ال��ت��ّل.  ت��ح��ّرر  ال��م��ع��رك��ة،  انتهت 

مم�شكًا  ف�جدوه  ه��ادي  ليتفّقدوا  االإخ���ة 

ذلك  بج�شده.  يثّبته  الماء  في  بالج�شر 

الج�شر الذي �شعر باأنه �شيعبر به اإلى عالم 

ال�شهادة الذي يحّب.

قلب دافئ

الماء  اإل��ى  ب�شرعة  اأحمد  الحاج  نزل 

اقترب من هادي  الم�شعف.  نادى  اأن  بعد 

فاأح�ّس ب�شّدة برودة الماء ولكنه و�شع يده 

فتفاجاأ  نب�شه  ليتفّقد  ه��ادي  �شدر  على 

القلب  ذل��ك  قلبه،  من  تنبعث  بالحرارة 

قرأ رفاقه الفاحتة، مطمئنني 
أّن روحه اآلن حتملها املالئكة 

لرتفرف، حيث ال شمس وال زمهرير

الدافئ المطمئن.

ال��ح��اج.  ق���ال  ه�����ادي...  ا�شت�شهد   -

واأغم�س عيَني هادي وذرف دمعة حاّرة.

اإلى  ج�شده  حمل�ا  الفاتحة.  رفاقه  ق��راأ 

االآن  روح��ه  اأّن  مطمئنين  االإ�شعاف،  �شيارة 

تحملها المالئكة لترفرف، حيث ال �شم�س وال 

زمهرير، على �شفاف الك�ثر را�شية مر�شّية.

التّلة  كانت  ال�شباح.  �شم�س  طلعت 

محّررة والمجاهدون يغت�شل�ن الجمعة في 

باأنفا�شه  هادي  ال�شهيد  باركها  ماء  بركة 

الطّيبة االأخيرة.
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 حجاب العّفة والحياء

 حرٌب ناعمٌة على الحجاب

 الحياء... بذرة طّيبة

 مالئكة الحجاب

 الحجاب...  في �سكٍل م�سّوه

 الجمال كنٌز.. و�سّر

الحجاب زينة الحياء
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الحجاب الكامل

البحث  اإلى  يهدف  ال  المقال  هذا  اإّن 

ف��ي وج����ب ال��ح��ج��اب ب��اع��ت��ب��اره ���ش��رورة 

التي ال يجادل فيها  الدين،  من �شرورات 

وفي  وبّيناته  اهلل  اآيات  في  يجادل  من  اإاّل 

ِحكمته في الت�شريع وِعلمه بما ي�شلح عليه 

اأمر االإن�شان في الحياة. واإّنما يهدف اإلى 

الحديث عن الحجاب الكامل الذي ُكّلفت 

ة والحياء
ّ

العف

ال�سّيد بالل وهبي

لي�س الحجاب مجّرد قطعة من القما�س اأو منديل ي�ستر راأ�س المراأة، 

بل هو حالة ت�سمو باإن�سانّية المراأة اإلى م�ساّف الطهر والعّفة وال�سفاء، 

وترتقي بها من اأنثى تق�سر اهتمامها على الجانب الجمالّي الأنثوّي في 

على  والتركيز  الإن�سانّي،  وجمالها  بكمالها،  الهتمام  اإلى  �سخ�سّيتها 

�سفاتها الإن�سانّية كاإن�سان يكّمل دوُره دوَر الرجل في الحياة، فينطلق 

على  المتعالية  المت�سامية  الراقية  الإن�سانّية  الحياة  لبناء  كالهما 

الغرائز وال�سهوات من غير اأن تلغيها، بل ت�سبطها وفق �سوابط تجعلها 

ك في دائرة العالقة الزوجّية. تتحرَّ

الملف
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الكاملة  اإن�شانّيتها  لها  ليحفظ  المراأة  به 

في  والفتنة  واالإث���ارة  االإغ���راء  عن  بعيدًا 

اإب��داء  ف��ي  ال��ح��ّق  لها  وليترك  المجتمع، 

وغنج،  اإث���ارة،  من  ي�شتتبعها  وم��ا  زينتها 

على  يحّثها  بل  الزوجّي،  بيتها  في  ودالل 

ذلك هناك.

الكريمة  االآي���ات  ن��ق��راأ  فتعاَل�ا  اإذًا، 

لنا  يّت�شح  كي  الحجاب  عن  تحّدثت  التي 

ثّم  ومن  المراأة  على  اإيجابه  من  الهدف 

تقي�س  مقيا�شًا  ال��ق��راآن��ّي  المدل�ل  نجعل 

بتنا  الأّن��ن��ا  عليه،  حجابها  واق���ع  ال��م��راأة 

العقد  ف��ي  غريبة  حجاب  ظ��اه��رة  ن�شهد 

االأخير لعّلها اأ�ش�اأ من ال�شف�ر نف�شه؛ حيث 

الكثير من الن�شاء ي�شُترن ال�شعر ويك�ِشفن 

زينًة  ويبدين  ال��راأ���س  يغّطين  ���ش���اه،  م��ا 

الم�شاحيق  من  باالإكثار  تتمّثل  فا�شحًة 

الرم��س،  وت�ش�ية  واالكتحال  ال�جه  على 

وا�شحة  زينتها  تبدو  متنّ�عة،  باأ�شكال 

وطالء  ال�شفاه،  اأحمر  وا�شتعمال  للرائي، 

ال�شروال  ولب�س  والقدمين،  اليدين  اأظافر 

ال�شعر  و�شل  عن  ف�شاًل  ال�شّيق،  واللبا�س 

من  اآتية  كاأنها  المراأة  تبدو  حّتى  وتكثيفه 

التهّتك  عن  ف�شاًل  هذا  الفراعنة،  ع�شر 

وفعل  الق�ل،  في  والخ�ش�ع  الحركة،  في 

الكثير من الممار�شات التي ال تن�شجم مع 

ال�شتر الذي اأمر اهلل به.

اأدنى اأن ُيعرفن فال يوؤَذْين

���ِب���يُّ ُق���ْل  ����َه����ا �ل���نَّ ق���ال ت��ع��ال��ى: {َي�����ا �أَيُّ

ِلأَْزَو�ِج�������َك َوَب��َن��اِت��َك َوِن�����َص��اِء �ْل��ُم��وؤِْم��ِن��ي��َن 

�أَْدَنى  َذِلَك  ُيْدِنيَن َعلَْيِهنَّ ِمْن َجاَلِبيِبِهنَّ 

َغُفوًر�  �هلُل  َوَك��اَن  ُي��وؤَْذْي��َن  َف��اَل  ُيْعَرْفَن  �أَْن 

َرِحيًما} )االأحزاب: 59(.

ن�شاء  الن�شاء،  ك��ّل  االآي���ة  اأم���رت  فقد 

جميع  ي�شترن  اأن  الم�ؤمنين،  ون�شاء  النبّي 

جمع  والجالبيب  بالجالبيب،  اأب��دان��ه��ّن 

المراأة  ترخيه  ال��ذي  الث�ب  وه�  جلباب، 

ال�شبيه  وه����  في�شتره  ك��ّل��ه  ب��دن��ه��ا  ع��ل��ى 

بالعباءة المتعارفة الي�م، وي�شّح كّل ث�ب 

ي�شتر البدن وال ي�شّخ�شه ويج�ّشمه.

معرفتهّن  من  المنع  ذل��ك  في  والعّلة 

من  عليهّن  االأذى  وق����ع  لمنع  كمقّدمة 

الطامحة.  ال�شه�ات  واأه��ل  الف�ّشاق  ِقَبل 

والمعرفة هنا يحتمل فيها تف�شيران: 

الن�شاء،  بين  من  ُيعرفن  اأن  �لأّول: 

اأّنهن ينت�شبن اإلى ر�ش�ل اهلل اأو اإلى فالن 

االأذى  في  اإمعانًا  في�ؤَذين  الم�ؤمنين،  من 

من  واح��د  اأو  اأبيها  اأو  لزوجها  اأو  للنبّي 

اأرحامها، �ش�اء بالكالم البذيء اأو غيره.

وزينتهّن  مفاتنهّن  ُتعرف  اأن  �لثاني: 

مّما ُي�شّبب االأذى لهّن.

قد ُيقال: اإّن زواج المراأة ربما يتطّلب 

ه��ذا ال��ن���ع م��ن اإث����ارة اإع��ج��اب ال��رج��ال 

ال�شتر عليها؛  بمفاتنها، فال وجه الإيجاب 

الأّن االأذى معدوم من راأ�س الفر�س.

ت��ّشلت  ما  اإذا  المراأة  اإّن  و�ل��ج��و�ب: 

هذا  ف���اإّن  ب��ال��رج��ل،  ل��الرت��ب��اط  بال�شف�ر 

االرت��ب��اط ل��ن ي��دوم ط���ي��اًل، ب��ل �شينتهي 

اأّم��ا  بمفاتنها،  اإع��ج��اب��ه  ينتهي  عندما 

جمالها  بها  لالرتباط  ال�شبيل  ك��ان  اإذا 

االإن�شانّي، والروحّي واالأخالقّي فاإّنه يدوم 

م الزمن. ويكبر وي�شتّد كّلما تقدَّ

العفاف خير لهّن

وهنا اأم�ر ينبغي الت�ّقف عندها: 

ال  ال��ب��دن  ُيج�ّشم  ث���ب  ك��ّل  اإّن  29�أّوًل: 
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َي��ح��ُرم  وب��ه��ذا  ���ش��ات��رًا.  ُيعتبر 

وكذلك  ال�شّيق  ال�شروال  لب�س 

ك��ان  اإن  ���ش��اك��ل��ه  وم���ا  القمي�س 

مج�ّشمًا لبدن المراأة.

لل�شاتر  ال��م��راأة  لب�س  اإّن  ث��ان��ي��اً: 

ال�شرعّي، وه� اللبا�س الف�شفا�س الذي 

م البدن يحميها من االأذى، ودفع  ال ُيج�شِّ

المك�ش�فة،  فالمراأة  عليها.  واجب  االأذى 

نف�شها  على  تجّر  المبتذلة  الم�شتر�شلة 

نف�شها  ن  تح�شِّ اأن  عليها  ي�جب  ما  االأذى 

�ش�نًا  الخال�س  والت�شّتر  والحياء  ة  بالعفَّ

لنف�شها، و�شرفها، و�شمعتها وكرامتها.

اإلى  م�شافًا  ال��م��راأة،  على  اإّن  ث��ال��ث��اً: 

-خال  البدن  جميع  على  لث�بها  اإرخائها 

ال�جه والكّفين- اأن تبتعد عن كّل ما يثير 

عندما تقابل الرجال اأو تتعامل معهم، فاإْن 

لم تفعل ذلك، كانت متهّتكة غير مت�شّترة 

ول� كانت مغطية للراأ�س وكامل البدن وهذا 

ْعَن  َتْخ�صَ {َف��اَل  تعالى:  ق�له  عليه  دلَّ  ما 

َمَر�ٌس  َقْلِبِه  ِف��ي  ���ِذي  �لَّ َفَيْطَمَع  ِب��اْل��َق��ْوِل 

َوُقْلَن َقْوًل َمْعُروًفا} )االأحزاب: 32(.

الن�شاء  الكريم  ال��ق��راآن  نهى  ر�ب��ع��اً: 

ي�شمل  وه��ذا  الزينة،  واإظهار  التبّرج  عن 

ج��م��ي��ع اأن������اع ال��زي��ن��ة ال��ت��ي ت��ه��دف اإل��ى 

االإث����ارة واالإغ������اء واالإغ�����راء، ودع���ا اإل��ى 

العّفة والح�شمة، ت�شت�ي في ذلك الكبيرة 

قال  والعج�ز،  وال�شابة  منهّن  وال�شغيرة 

ِتي  �لالَّ �لنِّ�َصاِء  ِم��َن  {َو�ْل��َق��َو�ِع��ُد  تعالى: 

�أَْن  ُجَناٌح  َعلَْيِهنَّ  َفلَْي�َس  ِنَكاًحا  َيْرُجوَن  َل 

َجاٍت ِبِزيَنٍة َو�أَْن  ْعَن ِثَياَبُهنَّ َغْيَر ُمَتَبرِّ َي�صَ

َعِليٌم}  �َصِميٌع  َو�هلُل  َلُهنَّ  َخْيٌر  َي�ْصَتْعِفْفَن 

)الن�ر: 60(.

عدَّ القرآن الكرمي الترّبج مظهراً 
من مظاهر اجلاهلّية، وُيراد 

باجلاهلّية األعراف والِقَيم التي 
تتناقض مع ِقَيم اإلسالم
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التبّرج من الجاهلّية

عدَّ القراآن الكريم التبّرج مظهرًا من 

تلكم  بالجاهلّية  وُيراد  الجاهلّية.  مظاهر 

ِقَيم  مع  تتناق�س  التي  والِقَيم  االأع���راف 

وعليه  يرت�شيها،  التي  واالأعراف  االإ�شالم 

االأزي��اء  ُدور  علينا  به  تخُرج  ما  كّل  يك�ن 

اإلى  تدع�  ت�شاميم  من  الع�شر  هذا  في 

الجاهلّية.  مظاهر  من  مظهرًا  ال�شف�ر 

وال�شف�ر ك�شف ما ينبغي اأن يك�ن م�شت�رًا 

هذه  في  ال�شافرات  اأكثر  وما  الغير،  عن 

بل  ع�����ش��رات،  تعمل  �شف�ر  وه���  االأي����ام، 

والدعائّية،  االإعالمّية  الم�ؤ�ّش�شات  مئات 

على  االأزي����اء  وُدور  والفنّية  وال��ث��ق��اف��ّي��ة، 

ال��ت��روي��ج ل��ه ل��ي��اًل ون���ه���ارًا ح��ّت��ى ���ش��ارت 

ال�شافرة -ترى وخطاأ فاح�س ما ترى- اأّن 

ودليل  الع�شرّية  للمراأة  عالمة  ال�شف�ر 

الخطب  ول��ي��ت  وارت��ق��ائ��ه��ا،  كمالها  على 

�َشَرْت  بل  الن�شاء،  ال�شافرة من  وقف عند 

ن�شاء  اإلى  الباطلة  الزائفة  القناعة  تلكم 

الحجاب  على  َيْحَتْلَن  فِبْتَن  الم�ؤمنين، 

اأ�شاليب ملت�ية  اإلى  ويلجاأن  الحيل،  ب�شّتى 

يعباأن  ال�شرعّي وال  الحجاب  للتحايل على 

ة وح�شمة. بحالل اأو حرام، اأو عفَّ

زكاة الجمال

واأف�شل  واآخرًا،  اأّواًل  ة  عفَّ الحجاب  اإّن 

العبادة العفاف، وه� زكاة الجمال، واأف�شل 

ي�ش�ن  خير،  كّل  وراأ���س  االأ���ش��راف،  �ِشَيم 

والحجاب  الدنايا.  عن  هها  وينزِّ النف�س 

ح�شمة وحياء والحياء �شبب اإلى كّل جميل، 

مالب�س  اأح�شن  وه���  بخير،  اإاّل  ياأتي  وال 

�ن المراأة من  ْ�ٌن َي�شُ الدنيا. والحجاب �شَ

اأن تك�ن مبتَذلة يراها العاّم كما الخا�ّس، 

احلجاب طهارة يف النفس 
وصفاء يف الروح وخلوص يف 

اإلميان ونقاء يف املعتقد

الل�ؤل�ؤة،  المحار  يحفظ  كما  يحفظها  بل 

وه�  العين.  الرم�س  �ن  َي�شُ كما  �نها  وَي�شُ

حرٌز تحترز به المراأة الم�ؤمنة من العي�ن 

والحجاب  ����ارة،  االأمَّ واالأن��ف�����س  الطامحة 

طهارة في النف�س و�شفاء في الروح ونقاء 

في  ونقاء  االإيمان  في  وخل��س  الفكر  في 

المعتقد، والتزام بال�اجب.

المراأة  على  ال�اجبات  اأكبر  َلِمن  واإّن��ه 

في ع�شرنا هذا اأن ت�ش�غ �شخ�شّيتها على 

ة والح�شمة والحياء،  العفَّ اأ�شا�س متين من 

الِقَيم  الحياة وفق منظ�مة  واأن تنطلق في 

ال�شتر  اإل��ى  دع��ت  التي  العالية  ال��رّب��ان��ّي��ة 

ليك�ن  وال�شف�ر،  التبّرج  وناه�شت  والعّفة 

حجابها داعية من دعاة الخير وال�شالح، 

خالل  م��ن  تعالى  اهلل  اإل��ى  يدع�  وع��ن���ان��ًا 

اأكيد  التزام  الم�ؤمنة من  المراأة  تعي�شه  ما 

للحياة  �شعارًا  الحجاب  فيك�ن  اهلل  ب�شرع 

الفا�شلة وعن�انًا للرقّي االأخالقّي، وطريقًا 

نح� الفالح الدينّي، و�شبياًل اإلى اال�شتقرار 

الي�م،  ن�شائنا  وعلى  واالجتماعّي.  النف�شّي 

ونحن ن�اجه حربًا، بل حروبًا ناعمة تريد 

يعملن  اأن  وبناتنا،  �شبابنا  ة  عفَّ من  النيل 

ال�شماء  ِق��َي��م  على  االأج��ي��ال  تن�شئة  على 

من  باالإن�شان  لل�شمّ�  ت�شعى  التي  ال�شامية 

مهابط الرذيلة اإلى ِقَمم الف�شيلة.
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 على 
ٌ

حرٌب ناعمة

الحـجــاب
د. علي احلاج ح�سن

ُيعتبر الحجاب في الإ�سالم من جملة الِقَيم الأ�سا�س التي يتمّيز بها الم�سلم 

ن. وت�سّكل قيمة الحجاب، الهوّية الدينّية  ن عن غير المتديِّ عن غيره، والمتديِّ

والمعتقدة  الملتزمة  المتدّينة  ال�سخ�سّية  عن  يحكي  حيث  الم�سلمة؛  للمراأة 

من  واإفراغه  الحجاب  ت�سويه  ولأّن  الرّبانية.  والتعاليم  المعارف  من  ب�سل�سلة 

الإيمانّية  وال�سخ�سّية  المعتقدات  هذه  وت�سويه  ن�سف  في  ي�ساهم  م�سمونه 

لالأفراد، كان محاًل لهجوم اأعداء الإ�سالم الذين عملوا للق�ساء عليه.

الملف
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ال��ن��اع��م��ة على  ال���ح���رب  ل���م���اذا 

الحجاب؟

واأكثرها  ال��ح��روب  اأنجع  اأّن  ويالحظ 

تاأثيرًا، على م�شت�ى الق�شاء على الحجاب، 

فائدة،  االأكثر  وهي  الناعمة  الحرب  كانت 

اأي�شًا، لمنّظميها. وقد ال نحتاج اإلى الكثير 

من اال�شتدالالت لت��شيح ما اأراده المعتدي 

قراءة  تكفي  اإذ  الحجاب،  من  والم�شتعمر 

لنا  ليّت�شح  كتاباتهم  في  ذك��روه  ما  بع�س 

كتابه  في  ي�ؤكّد  فان�ن«  »فرانز  فهذا  ذلك. 

من  واح���دًا  ك��ان  الحجاب  اأّن  »ال��ج��زائ��ر« 

الذين  للم�شتعمرين  االأ���ش��ا���س  االأه����داف 

الأّن��ه  الإزال��ت��ه  تمهيدًا  ت�ش�يهه  على  عمل�ا 

 .
)1(

يحكي عن اله�ّية الدينّية الأهل هذا البلد

وقد اأّكد االأمر نف�شه الجا�ش��س البريطانّي 

اأّك��د  حيث  م��ذّك��رات��ه،  ف��ي  همفر«  »م�شتر 

والف�شاد  الرذيلة  ن�شر  اأراد  الم�شتعمر  اأّن 

الحجاب  اأّن  ذلك  في  وال�شبب  وال�شف�ر... 

العالم  في  القّ�ة  نقاط  اأب��رز  من  واح��د  ه� 

خافياً  يعد  لم  ع��اّم،  وب�شكل   .
)2(

االإ�شالمّي

لت�ش�يه  محاوالت  من  يجري  ما  اأح��د  على 

وخطط  اآل��ّي��ات  اإل��ى  الّلج�ء  عبر  الحجاب 

مدرو�شة ومعّد لها م�شبقًا.

هل  الذهن،  اإلى  يتبادر  الذي  وال�ش�ؤال 

عر�شة  تجعله  معّينة  واآث��ار  ف�ائد  للحجاب 

اإلى  االإ�شارة  يمكن  هنا،  الناعمة؟  للحرب 

بع�س العناوين ذات العالقة بهدف المقال.

اأهمّية الحجاب وفوائده

ال��روح��ّي  ال��ح��ج��اب والأم����ن   - 1
والنف�سّي:

ي�شفي  الحجاب  اأّن  فيه  �شّك  ال  مّما 

االجتماعّي،  واال�شتقرار  الهدوء  من  ن�عًا 

باعتبار اأّنه ي�شّكل حائاًل اأمام كاّفة االأوهام 

ينجّر  ق��د  ال��ت��ي  المنحرفة  وال��ت�����ش��ّ�رات 

ي�شاهم  الحجاب  اأّن  االأف��راد. عدا عن  اإليها 

العر�س  حفظ  م�شت�ى  على  الطماأنينة  في 

ِم��ْن  ��و�  َي��ُغ�����صُّ ��ْل��ُم��وؤِْم��ِن��ي��َن  لِّ {ُق����ل  والنف�س. 

ْزَكى َلُهْم  �أَْب�َصاِرِهْم َوَيْحَفُظو� ُفُروَجُهْم َذِلَك �أَ

 .)30 )الن�ر:  َنُعوَن}  َي�صْ ِبَما  َخِبيٌر   
َ
�هلل �إِنَّ 

الرتباطه  الب�شر  غ�ّس  المطل�ب  كان  واإذا 

التي  الع�امل  اأبرز  من  فالحجاب  بالتزكية 

ت�شاعد في ال��ش�ل اإليها.

ق��واع��د  وت��م��ت��ي��ن  ال��ح��ج��اب   - 2
واأ�س�س العائلة:

للعفاف  ع��ن���ان��ًا  ال��ح��ج��اب  ك���ان  اإذا 

الف�شائل  ع��ال��م  ف���ي  ل��ل��دخ���ل  وم��ق��ّدم��ة 

االأخالقّية ذات العالقة باالجتماع الب�شرّي، 

على وجه التحديد، فاإّنه بهذا الطريق يك�ن 

العائلّية؛  العالقات  اأوا�شر  لتمتين  و�شيلة 

واال�شتقرار  الهدوء  �شيادة  في  ي�شاهم  اإذ 

احلجاب يضفي نوعًا من الهدوء 
واالستقرار االجتماعّي، باعتبار 

أّنه يشّكل حائاًل أمام كاّفة 
األوهام والتصّورات املنحرفة 

التي قد ينجّر إليها األفراد

33

م
 2

01
6 

ر
ذا

/اآ
 2

94
د 

د
ع
ل
ا



الِقَيم  تحُكم  العائلّي. فحيث 

العفاف  قيمة  وتتجّلى  الدينّية 

الم�شتقبل  اأف��ق  اإل��ى  للتطّلع  العائلة  تنبري 

الّرحب بعيدًا عّما يعّكر �شف� ذلك.

ال��ق��وّي  والمجتمع  الحجاب   - 3
المتما�سك:

اأراد االإ�شالم للمجتمع الم�شلم اأن يك�ن 

النبيلة،  قيمه  تحكمه  متعا�شدًا  م���ّح��دًا 

وهذا مّما ال يمكن اأن يح�شل عند الت�شاهل 

اإّن  اإذ  الف�شائل،  في  والت�شامح  القيم  في 

اأمام  المجال  يفتحان  والت�شامح  الت�شاهل 

كّل طاٍغ ال يح�شب ح�شابًا لحدود االآخرين. 

اأه���ّم مظاهر عدم  اأح���د  ال��ح��ج��اب  ول��ع��ّل 

الم�بقات؛  وراء  االنجرار  وعدم  الت�شاهل 

م  يتقدَّ اأ�شا�شه  وعلى  الحدود  ُتحفظ  فبه 

المجتمع ويتما�شك.

ال��غ��زو  وم��واج��ه��ة  ال��ح��ج��اب   - 4
الثقافّي الغربّي:

الحجاب  كان  واإذا  م  تقدَّ ما  على  بناًء 

يمكن  التي  ال��شيلة  بالتاأكيد  فه�  قيمة، 

الغربّي  الثقافّي  الغزو  من خاللها م�اجهة 

الم�شلمة  ع��ن  ال��ح��ج��اب  ن���زع  اأراد  ال���ذي 

المخالفة  باالأخ�س،  ِقَيِمه،  لتكري�س  ليمّهد 

الحرب  كانت  اإذا  اأدّق،  وبعبارة  لالإ�شالم. 

الناعمة َت�شتخدم �شالح اال�شتحالة الثقافّية 

كاأف�شل �شالح لنزع الِقَيم واله�ّية، فالق�شاء 

ه�  م�شم�نه  من  واإف��راغ��ه  الحجاب  على 

 .
)3(

اأبرز تجلّيات هذه اال�شتحالة

حرب منّظمة.. على الحجاب

الحجاب  على  الناعمة  الحرب  ُت�شّن 

وكّلها  متعّددة،  واأ�شكال  باأ�شاليب  الي�م 

بالمظهر  واإظ���ه���اره  ت�ش�يهه  اإل���ى  ت��ه��دف 

االإن�شانّية.  والف�شائل  للِقَيم،  المخالف 

من  ترويج عدد  على  االأع��داء  ولذلك عمل 

االأفكار:

في  الحجاب  وجوب  عدم  فكرة  اأ- 

الإ�سالم

الثقافات،  اأ�شحاب  من  العديد  عمل 

فكرة  لن�شر  منهم،  الم�شلم�ن  ب��االأخ�����سّ 

ق��راءة  محاولين  ال��ح��ج��اب،  وج����ب  ع��دم 

بالحجاب،  العالقة  ذي  القراآني،  الن�ّس 

الم�شلم�ن  اعتمده  الذي  المنهج  عن  بعيدًا 

الذهنّية  خلفّياتهم  على  معتمدين  لذلك، 

َطبق  الحجاب،  اأّم��ا  ال����اردة.  وثقافاتهم 

فهمهم، فال يعدو ك�نه عادة اجتماعّية تمّثل 

فئة معّينة من النا�س، ذات تقاليد واأعراف 

وِقَيم محّددة، ولي�س من ال�شرورّي اأن تدّل 

.
)4(

على االإ�شالم

وجمعّيات  لبرامج  ب- ال��ت��روي��ج 

مناه�سة

الترويج لبرامج، وجمعّيات، وم�ؤ�ّش�شات 

خلع  ب��رام��ج  اإق��ام��ة  م�شت�ى  على  ن�شطت 

الحجاب المنّظمة. وقد �شاهدنا في االآونة 

تظهر  حيث  البرامج  ه��ذه  بع�س  االأخ��ي��رة 

ثّم  مبا�شرة،  اله�اء  على  محّجبات،  ن�شاء 

الملف
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تبادر اإلى خلعه الأّنها اأ�شبحت غير مقتنعة 

االنفتاح  ح���االت  م��ع  يتما�شى  ال  الأّن���ه  اأو 

على  دالل��ة  اأبلغ  ولي�س  وال��ّرق��ي.  والتقّدم 

م�شر  في  خرجت  التي  الدع�ة  من  ذلك 

في  ال��ح��ج��اب  خ��ل��ع  بملي�نّية  ل��الح��ت��ف��ال 

 .2015 اأيار  �شاحة التحرير في االأول من 

الكالم ح�ل  الكثير من  االإطار،  وفي هذا 

البرامج واالأن�شطة التي ال تعّد وال تح�شى.

ج- حجاب المو�سة

الم��شة  لحجاب  الممنهج  الترويج 

غير المطابق في الغالب لل�شاتر ال�شرعّي 

ا�شُتخدمت،  وق��د  االإ���ش��الم.  اأراده  ال��ذي 

ف��ي �شبيل ذل���ك، ك��اّف��ة و���ش��ائ��ل االإع���الم 

والدعاية، ومنها المعار�س، والم�شل�شالت 

ال�ثائقّية،  التقارير  عن  ناهيك  واالأف��الم 

وال��ت��ح��ل��ي��الت ال��ن��ف�����ش��ّي��ة ال��ت��ي ي��ق��ّدم��ه��ا 

اأ�شخا�س يقراأون فيها حجاب »الم��شة«.

من جملة العناوين التي رفعها مرّوج� 

ه�  الم��شة  حجاب  اأّن  الم��شة:  حجاب 

الذي  وه�  بالمراأة،  االأليق  وه�  االأجمل، 

ومن  والع�شرنة  ال��ح��داث��ة  م��ع  يتما�شى 

جهة  ومن  جهة،  من  هذا  الترتيب...  ثّم 

اأخرى في نف�س ال�شياق نالحظ اأّن حجاب 

الم��شة دخل كماّدة اأ�شا�س في العديد من 

اأن تكّر�س  االأعمال »الفنّية« التي يراد لها 

قيمًا محّددة عند المتلّقين. الحجاب، في 

هذه الحال، ال يمنع االختالط المحّرم وال 

اأن  يمكن  التي  االأع��م��ال  من  الكثير  يمنع 

ت�ؤّديها المراأة غير المحّجبة...

(1 ).ANEP ، 2004 راجع: كتاب »الجزائر« لم�ؤّلفه فرانز فان�ن، دار الفارابي ومن�ش�رات 

 »مذكرات م�شتر همفر«، �س63 و�س71.( 2)

 راجع »ثقافة الحرب الباردة«، فران�شي�س �ش�ندرز، اإ�شدار المجل�س االأعلى للثقافة - القاهرة، 2002، �س123.( 3)

عيدت طباعته عام 1998 وه� كت��اب يهاجم الحجاب معتمدًا ( 4)
ُ
 كت��اب: »ال�ش��ف�ر والحج��اب«، نظي��رة زين الدين. طبع الكتاب اأّول م��ّرة عام 1928 ثم اأ

عل��ى اآراء �ش��خ�شّية غي��ر منهجي��ة. هناك الكثير من ال�ش��خ�شّيات اأي�شًا التي عملت على هذا المن�ال؛ ك�»قا�ش��م اأمين« وال�ش��يخ »اأحمد الغامدي« 

و»جمال البنا« و�ش�اهم.

 مقال: »الحجاب ه� حجاب على العقل«، م�قع الح�ار المتمّدن، 2014/5/10.( 5)

اله�ام�س

 حجاب املوضة دخل كماّدة 
أساس يف العديد من األعمال 
»الفنّية« التي يراد لها أن تكّرس 

قيمًا حمّددة عند املتلّقني

د- مقارنة الحجاب بالجهل

ال��ت��روي��ج ل��ف��ك��رة م��ق��ارن��ة ال��ح��ج��اب 

للجهل، وهذا الذي عمل عليه العديد من 

الحجاب  اأّن  بّينت  التي  الدرا�شات  مراكز 

يدفع  ال��ذي  وه��ذا  العقل  على  حجاب  ه� 

المنفتح على  االنعزالّي غير  ال�شل�ك  نح� 

 .
)5(

العلم والمعرفة

م���ا ت���ق���ّدم، ه���� ���ش��يء ي�����ش��ي��ر م��ّم��ا 

اأّن  اإاّل  الحجاب،  معار�ش�  اإل��ي��ه  عمد 

اأعمااًل  ك�نها  تعدو  ال  المحاوالت  ه��ذه 

اأّنها  ويبقى  وِقَيمه.  االإ�شالم  من  للنيل 

الفكر  �شياقات  م��ن  خالية  م��ح��اوالت 

المنطقّية  واال����ش���ت���دالالت  االإن�����ش��ان��ّي 

ه�  لها  االأب��رز  العن�ان  الأّن  والمعتبرة؛ 

ت�ش�يه االإ�شالم فقط، فلم نَر على �شبيل 

المثال اأّي كالم منطقّي يحّلل الحجاب 

عمل  اأّي  المثّقف�ن  يعرف  وال  واآث����اره 

منه  يع�د  ما  اإاّل  االإط��ار  هذا  في  بحثّي 

اإلى المكائد والم�ؤامرات. 
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الحــيـاء...
بذرة طّيبة
اأمل القّطان

ة  التربويَّ التفا�سيل  اأدّق  الحنيف  الدين  تعاليم  لحظْت  لقد 

باآداب العالقة  في �سبيل تنمية ح�ّس الحياء عند الإن�سان، بدءًا 

و�سوًل  والح�سانة،  وال��ولدة  الحمل  بفترة  مرورًا  الزوجين،  بين 

اإلى مرحلة التمييز، فالبلوغ والر�سد...

فكيف نرّبي فتياتنا على الحياء وال�ستر؟

ومتى تبداأ هذه العملّية؟

وهل قرار ارتداء الحجاب يجب اأن يّتخذه الأهل، اأم يجب اأن 

باعتباره  والتعّفف،  الت�سّتر  في  ورغبتها  الفتاة  قناعة  من  ينطلق 

جزءًا اأ�سا�سّيًا من هوّيتها الدينّية؟

الملف
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مرتكزات التربية

اأه��ّم  نتناول  �ش�ف  المقال،  ه��ذا  في 

اإليها  يلتفت  اأن  يجب  التي  المرتكزات 

الحياء  على  الفتاة  تربية  ف��ي  ال���ال��دان 

اأّن  اإل���ى  االإ����ش���ارة  م��ع  والت�شتُّر،  وال��ع��ّف��ة 

والت�شتُّر،  وال��ع��ّف��ة  ال��ح��ي��اء  على  التربية 

للفتى  ب��ل  الفتاة،  على  مقت�شرة  لي�شت 

لمن  اإي��م��ان  »ال  و���ش��رورّي:  مهّم  ن�شيب 

م�ا�شفات  من  ُيروى  وكما   .
)1(

له« حياء  ال 

النبّي  P اأنه كان اأ�شّد حياًء من العذراء 

في ِخْدرها.

من المنا�شب تق�شيم هذه العملية اإلى 

ثالث مراحل:

وب��ن��اء  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��رح��ل��ة   -1
القناعات:

االإن�شان ي�شتند  اأّي �شل�ك يق�م به  اإّن 

اإلى مجم�عة من االأفكار والقناعات التي 

يمتلكها الفرد ويكت�شبها عبر التعلُّم. وفي 

اإلى  االلتفات  من  بدَّ  ال  الحجاب،  م�شاألة 

وَفهمه،  الحجاب  وع��ي  و���ش��رورة  اأهمّية 

ن به الفتاة  فالحجاب ح�شن منيع تتح�شَّ

لتحفظ ما اأودع اهلل فيها من جمال ولطف 

والتهديد  ل��الأذى  تتعّر�س  ال  حّتى  ورّق��ة، 

َذْي���َن}  ن ُي��ْع��َرْف��َن َف���اَل ُي���وؤْ
َ
ْدَن����ى �أ

َ
{َذِل����َك �أ

ال  نف�شه  وب��ال���ق��ت   .)59 )االأح�������زاب: 

وحركتها  المجتمع  ف��ي  وج���ده��ا  ي�شبح 

وعّفتهم،  ال�شباب  ل��دي��ن  ت��ه��دي��دًا  ف��ي��ه، 

 { ْط����َه����ُر ِل��ُق��ُل��وِب��ُك��ْم َوُق���ُل���وِب���ِه���نَّ
َ
 {َذِل����ُك����ْم �أ

اأّن الحجاب  53( وهذا يعني  )االأح��زاب: 

اكت�شاب  نح�  الفتاة  ت�جيه  اإل��ى  يهدف 

الكماالت المعن�ّية االختيارّية، والتي تعّمق 

تن�شرف  يجعلها  وال  االإن�شانّي،  وج�دها 

بما  المجتمع،  دائ��رة  في  جمالها  الإب���راز 

على  �شلبًا  ��ر  وي���ؤثِّ االأ����ش���رة،  ك��ي��ان  ي��ه��ّدد 

ويقّلل  لل�شباب،  والعقلّي  النف�شّي  الت�ازن 

واالقت�شادّية،  العلمّية  اإنتاجّيتهم  م��ن 

اإ�شباع للغرائز غير محم�د  ويدفعهم نح� 

الع�اقب.

فالحجاب لي�س غطاًء للج�شد فح�شب، 

ل  بل ه� وقاية وحماية للفتاة حّتى ال تتح�َّ

المجتمع  ط��اق��ات  ت��ه��ّدد  اإث���ارة  اأداة  اإل��ى 

بالجن�ح واالنحراف عن تحقيق االأهداف 

ال��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى ك��اف��ة ال�����ش��ع��د )ال��ع��ل��م��ّي��ة- 

على  كما  االجتماعّية...(.  االقت�شادّية- 

فقط  لي�س  الحجاب  اأّن  تعَلم  اأْن  الفتاة 

ل��َم���اط��ن  غ��ط��اًء خ��ارج��ّي��ًا، ب��ل ه��� �شتر 
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الجمال عن االأجنبّي، وحجب لكّل ما يثير 

النظر  اأو  الم�شي  اأو  ال�ش�ت  من  ال�شاب 

النف�شّية  لمفاتنها  �شتر  ه���  ال��ك��الم،  اأو 

والعاطفّية.

ب�شّفَتي  يك�ن  ما  اأ�شبه  الحجاب  اإّن 

النهر اللتين ت�شاعدان الماء المتدّفق على 

وتمنعان  ال��م��ح��ّدد،  م�شاره  ف��ي  الجريان 

رقراقًا،  لي�شتمّر  حركته،  وت�شّ�بان  هدره 

طاهرًا، نقّيًا.

2 - مرحلة التعلُّق والحّب:
التزام  ق��رار  اأّن  اإل��ى  نلتفت  اأن  ب��دَّ  ال 

الحجاب يجب اأن يك�ن �شادرًا عن الفتاة 

وال�شتر،  العّفة  بِقَيم  قناعتها  من  ومنبثقًا 

وثمرة من ثمرات الحياء، الذي اأودع اهلل 

ال���ال��دان  ورع��ى  الفتاة،  نف�س  في  بذرته 

ُكلها كّل حين باإذن 
ُ
نباتها الَح�َشن، لت�ؤتي اأ

عبادًة  والعفاف  الحجاب  وليك�ن  رّبها، 

باالأجر  الفتاة  بها  اهلل  يخت�ّس  دائ��م��ة، 

والث�اب، تتعّلق بها الفتاة وتحّب التزامها 

تقّربًا اإلى اهلل �شبحانه وتعالى.

اآداب اإ�سالمّية

من المهّم، في هذا المقام، لفت نظر 

االأهل اإلى مجم�عة من التعليمات واالآداب 

الحياء  بذرة  بنمّ�  ل  تتكفَّ التي  االإ�شالمّية 

االأ�شا�س  المعين  وتك�ن  الفتاة،  نف�س  في 

والتي  المهّم،  القرار  هذا  اّتخاذ  في  لها 

ن�رد بع�شها اخت�شارًا وفق التالي: 

من  واأُذن������ه  ال��ط��ف��ل  ع��ي��ن  1- تح�شين 
البذيئة  والكلمات  المبتذلة  الم�شاهد 

الطفل  ي���راه  م��ا  ف��ك��ّل  ال�شغر،  منذ 

في  وينطبع  ن  ُيخزَّ ويعاي�شه  وي�شمعه 

نف�شه.

والر�شين،  العفيف  ال�الدين  2 - �شل�ك 
ع��ب��ر ت��ج��ّن��ب ال��ظ��ه���ر ب��ل��ب��ا���س غير 

ع  الر�شَّ حّتى  اأبنائهم،  اأم��ام  محت�شم 

ة  الخا�شّ العالقة  اإقامة  وعدم  منهم، 

بينهما وفي الغرفة طفل، حّتى ل� كان 

نائمًا.

ة  خا�شّ اال�شتحمام  عملّية  تك�ن  3 - اأن 
االأّم  محافظة  م��ع  الطفلة  بالطفل/ 

ذلك،  اأث��ن��اء  المحت�شم  لبا�شها  على 

وع���دم اإدخ�����ال اأك��ث��ر م��ن ط��ف��ل اإل��ى 

الحّمام في ال�قت نف�شه.

4 - عدم المبالغة من ِقَبل االأم بزينة ابنتها 
وجمالها الظاهرّي، واختيار المالب�س 

على  والحر�س  عمرها،  تنا�شب  التي 

ج�شدها  م��ن  ك�شفه  يعتاد  م��ا  ك�شف 

و�َشتر  وال�شاقين(  اليدين،  )الراأ�س، 

ما عداها.

من  ال�����ش��غ��ر  م��ن��ذ  ال��ف��ت��اة  5 - تح�شين 
اأج�����اء االخ��ت��الط غ��ي��ر ال�����ش��رورّي، 

العائلّية  العالقات  �شعيد  على  �ش�اء 

بما  المدر�شة،  في  اأو  واالجتماعّية، 

وه�  للفتاة،  النف�شّي  اال�شتقرار  ي�ؤّمن 

 إّن احلجاب أشبه ما يكون 
بضّفَتي النهر اللتني تساعدان 
املاء املتدّفق على اجلريان 

يف مساره احملّدد، ومتنعان 
هدره وتصّوبان حركته

الملف

38



 O ما عبَّرت عنه ال�شّيدة الزهراء

َيريَن  ال  اأن  للن�شاء  »خيٌر  بالخيرّية: 

.
)2(

الرجال وال يراهنَّ الرجال«

اإلى مجال�س  الفتيات  ا�شطحاب  6 - عدم 
الح�شمة،  فيها  ُتراعى  ال  التي  الن�شاء 

كاالأعرا�س والم�شابح والحفالت.

المنزل  ف��ي  بلبا�شها  االأّم  7 - احت�شام 
فما  ال��م��ح��ارم،  وج����د  م��ع  خ�ش��شًا 

اأن  ي�شّح  ال  لزوجها  الزوجة  ترتديه 

ترتديه اأمام اأبنائها.

ة، وعدم  �ِشرَّ
َ
8 - التفريق بين االأوالد في االأ

�شرير  ف��ي  ب��ال��ن���م  ل����الأوالد  ال�شماح 

ال�الدين.

9 - عدم ترك االأوالد يلعب�ن بمفردهم في 
رقابة  دون  ط�يلة  ولفترة  مغلق  مكان 

االأهل.

ُحجر  في  الجل��س  من  الفتاة  10 - َمْنع 
تبلغ �شّت �شن�ات  اأن  اأجنبّي بعد  رجل 

.
)3(

ومنعه من لم�شها اأو تقبيلها

على  الفتاة  ت�شاهده  لما  11 - االلتفات 
والم�شل�شالت  ال��ب��رام��ج  م��ن  التلفاز 

الر�شين  على  واالقت�شار  واالأف����الم 

والملتزم.

تراعي  التي  المدر�شة  اختيار  12 - ُح�شن 
ال�ش�ابط ال�شرعّية واالأخالقّية، وعدم 

لح�شاب  الم�ا�شفات  بهذه  الت�شحية 

الم�شت�ى العلمّي واالأكاديمّي.

على  وم�����ش��اع��دت��ه��ا  ال��ف��ت��اة  13 - ت�جيه 
اختيار ال�شديقة ال�شالحة.

االأّم،  وخ�����ش������ش��ًا  االأه����ل،  14 - تركيز 
وَعملها،  بِعلمها  الفتاة:  قيمة  اأّن  على 

فعندما  وتدّينها  باأخالقها  وجمالها: 

تثني  اأو  ابنتها  تمتدح  اأن  االأّم  تريد 

عليها، يك�ن مدحها وثناوؤها لكماالتها 

لجمالها  ولي�س  والباطنّية،  المعن�ّية 

الج�شدّي.

3- مرحلة بناء القدوة: 
دوره  ي���ؤّدي  ال  �شابقًا  ُذك��ر  ما  ك��ّل  اإّن 

اإاّل  المطل�ب،  بال�شكل  الفتاة  على  واأث��ره 

ف الفتاة اإلى القدوة المتمّثلة  عندما تتعرَّ

O، من خالل  العالمين  ن�شاء  ب�شّيدة 

عندما تريد األّم أن متتدح ابنتها أو 
تثني عليها، يكون مدحها وثناؤها 

لكماالتها املعنوّية والباطنّية، 
وليس جلمالها اجلسدّي
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 ال�افي، الفي�س الكا�شاني، ج4، �س436.( 1)

 و�شائل ال�شيعة، الحّر العاملي، ج20، �س67.( 2)

 تحرير ال��شيلة، روح اهلل الم��ش�ي، ج2، �س244.( 3)

 االإمام الح�ش��ين في اأحاديث الفريقين، ال�ش��ّيد علي االأبطحي، ج2، ( 4)

�س292.

 مفاتيح الجنان، ال�شيخ عّبا�س القّمي، �س181.( 5)

اله�ام�س

املعّلمة تساهم مساهمة مهّمة 
وخطرية يف َنحت املعامل 
األساسّية لشخصّية الفتاة

واأف��ك��اره��ا  �شل�كها  ف��ي  االأّم  تج�ّشده  م��ا 

في  خ�ش��شًا  ب��ه��ا،  ت���ؤم��ن  ال��ت��ي  وقيمها 

دورًا  تلعب  فاالأّم  التكليف،  قبل  مرحلة ما 

القيمّية  المنظ�مة  بناء  في  وم�ؤّثرًا  كبيرًا 

واالأخالقّية والدينّية البنتها، وربط الفتاة 

و�شترها   O العالمين  ن�شاء  ب�شّيدة 

نمّ�  عن  االأول��ى  الم�ش�ؤولة  وهي  وعفافها، 

بذرة الحياء والعّفة عندها، وهذا مرتبط 

الفتاة  فيه  عاي�شت  ال��ذي  ال�قت  بمقدار 

اأهمّية مالزمة  نقّدر  اأن  اأّمها. وهنا علينا 

االأول��ى،  الت�شع  �شن�اتها  في  الأّمها  الفتاة 

الفتاة  تحمله  ما  على  تاأثير  من  لهذا  وما 

وما  به من مبادئ،  تعتقد  وما  اأفكار،  من 

تتحّلى به من اأخالق، وتتبّنى من ِقَيم، وما 

ير�شح عن كّل ذلك من �شل�ك.

وياأتي في الدرجة الثانية، دور المعّلمة 

في  وخطيرة  مهّمة  م�شاهمة  ت�شاهم  التي 

َنحت المعالم االأ�شا�شّية ل�شخ�شّية الفتاة، 

ومرحلة  الرو�شات  مرحلة  في  خ�ش��شًا 

التعليم االأ�شا�شّي.

مقدار  اإلى  والمعّلمات  االأّمهات  فلتنظر 

فتياتهنَّ  �شخ�شّيات  ت�شكيل  في  ي�شاهمن  ما 

اهلل  ر���ش���ل  حديث  لن  وليتاأمَّ  ، وتالميذهنَّ

طالب  اأب��ي  ب��ن  علّي  الم�ؤمنين  الأم��ي��ر   P

رجاًل  بك  اهلل  يهدي  لئن  علّي  »ي��ا   :Q

 
)4(

واحدًا خيٌر مّما طلعت عليه �شم�س وغربت«

ل..  ولي�شاركنَّ اإمام زماننا بدعائه ».. وتف�شّ

.
)5(

على ن�شائنا بالحياء والعّفة«

اأهمّية  اإلى  االلتفات  االأهل  على  �أخير�ً: 

الحياطة والتح�شين والحماية من ا�شتخدام 

اأط��ف��ال��ه��م ل��الإن��ت��رن��ت وو���ش��ائ��ل ال��ت���ا���ش��ل 

وما  ي�شاهدون  لما  واالهتمام  االجتماعّي، 

ح�ش�ر  كان  فكّلما  يعاي�ش�ن.  وما  ي�شمع�ن 

ال�الدين في �شنّي الطفل االأولى، وخ�ش��شًا 

كّلما  ووا�شعًا،  ق�ّيًا  االأول��ى  ال�شبع  ال�شن�ات 

ه  ي�ش�ِّ م��ا  ك��ّل  م��ن  ووق��اي��ت��ه  حمايته  ا  �شمنَّ

التي  المرحلة  قارب  قد  يك�ن  حّتى  فطرته، 

يك�ن عقله قد نما فيها بالمقدار الذي ي�ؤّهله 

وم�ش�ؤواًل  االإلهّي  بالخطاب  مخاطبًا  ليك�ن 

عن اأعماله وت�شّرفاته.
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مالئكة 
الحجاب

حتقيق: ريان �سويدان

»الحجاب لم ي�سّكل عائقًا في حياتي... لدّي العديد من المهارات 

التي اأمار�سها بكّل ارتياح والتي ل تتعار�س اأبدًا مع حجابي. م�سافًا 

اإلى ذلك اأنني اأمار�س ريا�سة ال�basket ball وتّم انتخابي من المدر�سة 

مدار�س...  عّدة  مع  مباريات  �سي�سّم  الذي  المنتخب  في  للم�ساركة 

على  كبير  ب�سكل  اإيجابّيًا  تاأثيره  ك��ان  وق��د  بحجابي  اأفتخر  اأن��ا 

منذ  تكّلفت  التي  الفتاة  نادين،  �سّطرتها  كلمات  ب�سع  تلك  حياتي«. 

فتيات  ق�س�س  واإّياكم  �سنتداول  المنطلق  هذا  ومن  �سنوات...  ثالث 

ة.  خا�سّ نكهة  ة  ق�سّ ولكلِّ  اأمهاتهّن.  ودور  الحجاب  مع  تجربتهّن  في 

ونختم مع كيفّية التعامل ال�سليم مع الفتيات ال�سغيرات وكيفّية نقل 

41مفهوم ال�ستر لهّن.
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تدّربت لأكون قدوة لبنتي

���ش��ن��اء وال����دة ن��ادي��ن ت��ب��ادر ب��ال��ق���ل: 

للفتيات  الحجاب  فكرة  نقل  م�شاألة  »اإّن 

ال�شغيرات قبل تكليفهّن يجب اأن ت�شبقها 

مبكرة،  �شّن  من  للحجاب  تح�شير  عملية 

�شّن  قبل  ث��الث  اأو  �شنتين  عن  يقّل  ال  ما 

التكليف.. فاالأّم هي مراآة البنتها، والفتاة، 

ففي  والدتها.  بت�شّرفات  تقتدي  ع���ادًة، 

 :R البيت  اأه���ل  ع��ن  �شريف  ح��دي��ث 

»ك�ن�ا دعاًة لنا بغير األ�شنتكم«. بناًء على 

نف�شي  اأدّرب  اأن  جهدي  اأحاول  كنت  ذلك 

لكي  ابنتي  اأم���ام  الت�شّرف  كيفّية  على 

اأدّربها على االقتداء بي.

اأي�شًا  العملّية  الخط�ات  اأب���رز  وم��ن 

المجال�س  لح�ش�ر  معي  ابنتي  ا�شطحاب 

ُيقال...  ما  تفهم  لم  ل�  وحّتى  الح�شينية، 

ف��م��ج��ّرد ف��ك��رة ح�����ش���ره��ا ت��ل��ك االأج�����اء 

�شيعّلمها و�شينقل اإليها بع�س الر�شائل عن 

.»R شيرة اأهل البيت�

وت�شيف �شناء: »اأنا ال اأنكر اأّنني كنت 

تعنى  ال  م��در���ش��ة  ف��ي  اب��ن��ت��ي  �شّجلت  ق��د 

البيت  اأه��ل  وفكر  االإ���ش��الم��ّي��ة  بالتعاليم 

يك�ن  اأن  يهّمني  كان  اأّن��ه  �شحيح   .R

واأن  ممتازًا،  ابنتي  لدى  العلمّي  الم�شت�ى 

نقل فكرة احلجاب للفتيات 
الصغريات قبل تكليفهّن يجب 

أن تسبقه عملية حتضري 
للحجاب من سّن مبكرة

الملف
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ولكن،  االأجنبّية.  اللغات  في  �شليعة  تك�ن 

بعد ذلك با�شرت البحث عن مدر�شة تهتّم 

بالتعاليم االإ�شالمّية، الأّنها �شتك�شب بذلك 

في  الفتاة  تك�ن  فعندما  واالآخ��رة.  الدنيا 

محيٍط كلُّ معّلماتها فيه محّجبات وكذلك 

المحا�شرات  اإلى ذلك  اأ�شف  �شديقاتها، 

واالأج�اء االإ�شالمّية وتدري�س ماّدة القراآن 

البنتي،  ح�افز  يخلق  ذلك  فكّل  الكريم، 

فالتربية في البيت وحدها ال تكفي«.

التمهيد قبل �سّن التكليف

فاطمة  تفتخر  مّت�شل  �شعيد  على 

التكليف(  �شّن  قبل  تحّجبت  �شن�ات،   9(

بحجابها الذي تقتدي فيه بال�شّيدة فاطمة 

وت�ؤّكد   ،L زينب  وال�شّيدة  ال��زه��راء 

اأّي فعل كانت  اأّن الحجاب لم يمنعها عن 

اأّن  مراعاة  مع  ولكن  ارتدائه،  قبل  تفعله 

عليها االآن اأن تقّلل من القفز اأثناء اللعب.

فاتن، والدة فاطمة، ت�ؤّكد لنا اأّنها لم 

مع  الحجاب  م��ش�ع  في  �شع�بة  ت�اجه 

قبل  ال�شالة  باأداء  بداأت  ففاطمة  ابنتها، 

وتهّياأت  التكليف،  �شّن  من  اأ�شهر  ت�شعة 

وتعّلق  اندفاع  لديها  الحجاب وكان  لفكرة 

به معتبرًة اأّنه يجب الت�شديد على م��ش�ع 

ال�شالة اأواًل الأنها عم�د الدين وهي اأي�شًا 

تمهيد للحجاب. وكما اإّن ال�شالة ال تكفي 

بدون حجاب، كذلك الحال عندما نخرج 

اأمام المجتمع يجب اأن نت�شّتر. 

الفتيات  تطرحها  التي  االأ�شئلة  وعن 

عن  ف��ات��ن  ت��ح��ّدث��ن��ا  التكليف  ���ش��ّن  ق��ب��ل 

كثيرة  اأ�شئلة  تطرح  كانت  اأّن��ه��ا  فاطمة 

»لماذا  الفتيات:  �شائر  الحجاب كما  ح�ل 

اأنِت محّجبة  لماذا  الحجاب؟  علينا  يجب 

لماذا  ه��ك��ذا؟  ترتدينه  ل��م��اذا  اأم���ي؟  ي��ا 

ال�شخ�س  اأم���ام ه��ذا  ال��ح��ج��اب  ت��رت��دي��ن 

اأب��ادره��ا  فكنت  اآخ��ر؟  اأم��ام  ترتدينه  وال 

»اأّن اهلل تعالى فر�س  ب�  بالج�اب وال�شرح 

اقتداًء  ال�شترة  لبا�س  وه�  الحجاب  علينا 

O ويدخلنا الجّنة..«.  بال�شّيدة زينب 

ن�شرح  اأن  �شرورة  على  فاتن  وت�شّدد  كما 

الجّنة  تعني  م��اذا  ال�شغر  منذ  لالأطفال 

ب�ش�رة  تعالى  اهلل  عند  والح�شاب  والنار 

ب��اأع��م��اره��م  ق��ي��ا���ش��ًا  ومب�ّشطة  �شحيحة 

في  للفتيات  وخ�ش��شًا  تفكيرهم،  ونمط 

الفترة التي ت�شبق �شّن التكليف، عند ذلك 

الحجاب  ارت��داء  نح�  الت�شجيع  �شي�شبح 

اأمرًا �شهاًل.

التزمت خطوات اأربعًا

الحجاب  )ال��ت��زم��ت  ال���زه���راء  ون����ر   

يجب أن نعّود الفتيات على 
مفهوم السرت قبل مرحلة 

التكليف بفرتة، وال ننتظر إىل 
سّن التكليف
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د أبناؤنا وبناتنا   يجب أن يتعوَّ
على أن هناك الكثري من األمور 
التي يجب تطبيقها، ألّن اهلل 

طلبها، وألّن الرسول أوصى بها

الحجاب  عن  عّبرت  التكليف(  �شّن  قبل 

فاطمة  بال�شّيدة  تقتدي  واأّنها  يحميها  باأّنه 

�شترها  على  محافظة  كانت  التي   O

وكذلك بال�شّيدة زينب O التي حافظت 

ت�شمح  ولم  كربالء  واقعة  في  �شترها  على 

الأّي اأحد من االأعداء اأن يم�ّس حجابها.

ن�شرين )والدة ن�ر الزهراء واأّم لثالث 

اأن  ق�شدت  التي  االأم�ر  لنا  تعّدد  فتيات( 

ت��شلها الى ابنتها الإي�شال فكرة الحجاب 

ال�شليم وتق�ل:

اإ���ش��راري على  �لأول���ى هي  »�لخطوة 

لك�شافة  ب��االن�����ش��م��ام  اأوالدي  ا���ش��ت��م��رار 

االإم����ام ال��م��ه��دّي | وال��ت��ي ه��ي داع��م 

اأ�شا�شّي للثقافة الدينّية.

اأ�شع  اأن  اخ��ت��رت  �ل��ث��ان��ي��ة:  �ل��خ��ط��وة 

بناتي في مدر�شة اإ�شالمّية. 

�ل���خ���ط���وة �ل���ث���ال���ث���ة: ت��ع��زي��ز ف��ك��رة 

له  �شت�شل  عظيم  نتاج  اأّنه  على  الحجاب 

و�شع  لعدم  وااللتفات  التكليف  �شّن  في 

اأفكار �شلبّية في فكرها. والحمد هلل على 

اأّن محيطنا العائلي ملتزم دينّيًا وقد �شاهم 

في تعزيز فكرة الحجاب لدى ابنتي.

طريقة  اأّتبع  كنت  �لر�بعة:  �لخطوة 

تحفيز  بل�حة  وتتمّثل  لالأطفال  محّببة 

الملف

44



لالأعمال الدينّية حيث اأ�شع عالمة زائدة 

وقراءة  كال�شالة  به  يقمن  عمل  كّل  على 

واآل  محّمد  على  وال�شالة  الكريم  القراآن 

محّمد ومختلف االأعمال الم�شتحّبة«.

لم�ستقبل اأبهى مع الحجاب

وعن كيفّية التعامل ال�شليم مع حجاب 

ال�شغيرات تقّدم لنا االأخ�شائّية الترب�ّية 

اأميمة عّليق اأبرز االإر�شادات والن�شائح:

اإذ  التع�يدّي:  العملّي  الجانب  �أوًل: 

ال�شتر  الفتيات على مفه�م  نعّ�د  اأن  يجب 

قبل مرحلة التكليف بفترة، وال ننتظر اإلى 

�شّن التكليف. 

اأن  للفتيات  ن��شل  اأن  ثانياً: يجب 

ه��ن��اك ج��ان��ب��ي��ن ف���ي ح��ي��ات��ن��ا: ال��خ��ا���سّ 

واالجتماعّي العاّم. مثاًل: اإذا كان االإن�شان 

باأّي  القيام  البيت وحده يمكنه  يجل�س في 

اأّي  عليه  دخل  اإذا  لكن  وح��ده.  الأن��ه  عمل 

فاالأمر  كبيرًا  اأم  ك��ان  �شغيرًا  اآخ��ر  ف��رد 

اجتماعّي.  م�قع  ف��ي  �شار  الأّن���ه  يختلف 

وتختلف عندها الق�انين. 

اأن  لالإن�شان  يحّق  العالم  دول  كّل  في 

لكن  له،  يحل�  كما  الداخل  من  بيته  يبني 

ظاهر البيت اأو الحائط الخارجّي يجب اأن 

يخ�شع لق�انين البلدّية التي تحّددها فيما 

يتعّلق بالل�ن واالرتفاع.

وك��ذل��ك ي�����ش��ري ه���ذا ال��ق��ان���ن في 

االإ���ش��الم على ك��ّل االأم����ر: داخ��ل بيتك 

كّل  من  تريدينه  ما  ترتدي  اأن  يمكنك 

لكن  اهلل.  خلقها  التي  الجميلة  االأل���ان 

اللبا�س  من  ن�ع  ه�  القان�ن  الخارج  في 

تكن  لم  ول�  م�شم�حة.  األ�ان  مع  ال�شاتر 

ال��ق���ان��ي��ن م����ج����دة ل��ظ��ه��ر ال��خ��ل��ل في 

الجانب الجمالّي والتنظيمّي للحياة.

من ناحية ترب�ّية دينّية: يجب  ثالثاً: 

ال�7  عمر  من  المرحلة  اأّن  اإلى  نلتفت  اأن 

اإلى ال�12 �شنة هي مرحلة التعّبد اأي يجب 

هناك  اأّن  على  وبناتنا  اأبناوؤنا  د  يتع�َّ اأن 

الكثير من االأم�ر التي يجب تطبيقها، الأّن 

اهلل طلبها، والأّن الر�ش�ل اأو�شى بها، والأّن 

االأمر  هذا  نطّبق  اأن  يريداننا  واأب��ي  اأم��ي 

االأمر  هذا  من  نخاف  اأاّل  يجب  ذاك.  اأو 

في  الطّيبة  بالكلمة  م�شب�قًا  كان  اإذا  الأّنه 

ال�شن�ات ال�شبع االأولى �شيليه في ال�شن�ات 

التفّكر،   )21 اإل���ى   14( الثالثة  ال�شبع 

االأ�شباب.  عن  الجاد  والبحث  والتحليل، 

يتعّلق  فيما  االإ�شالمّية  ال��روؤي��ة  هي  ه��ذه 

بالعبادات. 

ه�  ومهّم  اأ�شا�س  اأم��ر  هناك  ر�ب��ع��اً: 

اأم��ام  واإ���ش��ارات��ن��ا  اإل���ى كالمنا  االل��ت��ف��ات 

فتياتنا، فكم من االأمهات يبدين اإعجابهّن 

وطريقة  و...  وال��م��ذي��ع��ات  ب��ال��م��م��ث��الت 

يعرفن  وال  �شعرهن  ت�شريحة  اأو  لبا�شهّن 

اأذهان بناتهّن ح�ل  اأّن هذا ما ير�شخ في 

الجمال والم��شة والنم�ذج المرتجى.

�لأخ�صائّية �لتربوّية �أميمة عّليق
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الحجاب...
 في شكٍل مشّوه

)*(
د. �سحر م�سطفى

»الحجاب المودرن«، »حجاب المو�سة«، »الحجاب الجديد«، وغيرها 

ال�سكل  وهي  األ  واح��دة،  ظاهرة  عن  للتعبير  ت�ستخدم  العبارات،  من 

الم�سّوه للحجاب الذي تتزايد مظاهره يومًا بعد يوم في مختلف البلدان 

الم�سطلحات  عند  التوّقف  المهّم  من  المجال،  هذا  وفي  الإ�سالمّية. 

اأو  والحداثة  فالمو�سة  الظاهرة،  ه��ذه  على  للدللة  الم�ستخدمة 

والمذمومة،  ال�سلبّية  الأمور  حقل  اإلى  تنتمي  ل  )م��ودرن(  الع�سرّية 

التطّور...  تحاكي  اأمور  على  للدللة  العاّمة  الأدبّيات  في  وت�ستخدم 

من هنا، نتحّفظ على ت�سمية الظاهرة باأّي من هذه الم�سّميات ولحين 

اإيجاد الم�سطلح المنا�سب �سن�سير اإليها بال�سكل الم�سّوه للحجاب...

الملف
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فما ه��ي اأ���ش��ب��اب ه��ذه ال��ظ��اه��رة؟ ما 

مدى خط�رتها؟ هل يجب اأن نت�شّدى لها؟ 

وهل يمكن اأن ي�شبح هذا النمط ه� النمط 

�شبحة  وتكّر  للحجاب؟  والمقب�ل  الطاغي 

الت�شاوؤالت...

الظاهرة  ه��ذه  مقاربة  اأّن  الحقيقة 

ة على  تحتاج اإلى الكثير من التاأّني، وخا�شّ

تحديد  �شنحاول  ل��ذا،  المعالجة.  م�شت�ى 

محاور:  ثالثة  عبر  للم��ش�ع  معالجتنا 

3- معالجة  2- التداعيات.  1- االأ�شباب. 
الظاهرة.

الم�سّوه  ال�سكل  ظاهرة  اأ�سباب   -1
للحجاب

لطالما كانت عملّية التغّير االجتماعّي 

كانت  ولكّنها  االإن�شانّية،  المجتمعات  �شمة 

عق�د  اإل���ى  وتحتاج  ب��ب��طء  ت��ج��ري  عملّية 

المقاومة. مع ع�شر  الكثير من  وت�اجهها 

فتحت  التي  الحديثة،  والتقنّيات  الع�لمة، 

و�شّرعت  بع�شًا  بع�شها  على  المجتمعات 

ن�شهد  اأ�شبحنا  الثقافّي،  التبادل  وتيرة 

في  ان��ق��الب  عملّيات  كثيرة  اأح��ي��ان  ف��ي 

في  العاّمة  وال�شل�كّيات  والتقاليد  العادات 

المجتمعات ولي�س عملّيات تغيير وح�شب... 

المّتحدة  ال�اليات  ومع طغيان وَهْيمنة 

االأم��ي��رك��ّي��ة ك��ق��ط��ب اأوح�����د ي��ت��ح��ّك��م في 

�شيا�شاته  ويفر�س  العالم،  اقت�شادّيات 

االأميركي  الحياة  نم�ذج  اأ�شحى  وروؤاه، 

النم�ذج  ه�   ،)American Life Style(

كاّفة  المجتمعات  ت�شعى  ال��ذي  الثقافّي 

والتطّ�ر،  الحداثة  اإل��ى  لل��ش�ل  لتقليده، 

اأّنه يحظى بعملّية ترويج اإعالمّية  ة  وخا�شّ

مبرمجة ومخّططة بعناية...

هذا  مع  المجتمعات  تجاوب  وت��ف��اَوَت 

اأّنه ترك تداعياته على كثير  اإاّل  النم�ذج، 

من مظاهر الحياة في عدد كبير من الدول 

والجماعات. هذا النم�ذج يترك ب�شماته 

في مختلف مناحي ال�شل�كّيات االجتماعّية، 

ومنها طريقة الّلبا�س وم�ا�شفاته المقب�لة 

اجتماعّيًا. وحّتى ما يدخل في اإطار الحرام 

لّلبا�س  ال�شرعّية  المقايي�س  م��ن  ف��ج��زء 

ت��ح��ّدده االأع���راف االج��ت��م��اع��ّي��ة... ويق�ل 

المثل ال�شعبّي: »ُكْل على َذوقك والب�س على 

ذوق النا�س«.

كما  ن��ام��ي��ة،  دول  كمجتمعات  ن��ح��ن 

نعي�س  مجتمعاتنا،  و���ش��ف  على  ا�شطلح 

بين  متذبذبين  تجعلنا  بالنف�س  ثقة  اأزم��ة 

ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ت��ق��ال��ي��د، واالأع�����راف 

الغربّية،  بالثقافة  االنبهار  وبين  والدين 

االأميركّي...  الحياة  نمط  خا�ّس  وب�شكل 

ول��ّم��ا ك���ان ال��ح��ج��اب م��ن اأك��ث��ر ال��ظ���اه��ر 

اأدبّيات  �شعيد  على  محاربتها  جرت  التي 

تحرير المراأة وجرى ربطه بالتخّلف وظلم 

اأن  الطبيعّي  ذل��ك، فمن  اإل��ى  وم��ا  ال��م��راأة 

ومدى  �شكله  في  التغيير  من  ن�شيبه  ينال 

ويمكن  معه...  التعاطي  وطريقة  انت�شاره 

للحجاب  الم�شّ�ه  ال�شكل  ظاهرة  نعتبر  اأن 

وا�شحًا  �شكاًل  مجتمعاتنا،  في  نجده  الذي 

فنحن  ال��ت��ذب��ذب.  لهذا  �شريحًا  وم��م��ّث��اًل 

نحافظ  اأن  ونريد  التطّ�ر  نما�شي  اأن  نريد 

العادات  مع  والعالقة  الدينّي  الرابط  على 

والتقاليد فُي�َلد لدينا مخل�ق م�شّ�ه غريب. 

النتائج  ه��ذه،  التذبذب  عملّية  ي���ؤّك��د  وم��ا 

اأمان  مركز  بها  قام  درا�شة  اأظهرتها  التي 

ل��الإر���ش��اد ال�����ش��ل���ك��ّي واالج��ت��م��اع��ّي ح���ل 
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لتالمذة  وال�شل�كّية  القيمّية  االّت��ج��اه��ات 

المرحلة الثان�ّية في لبنان، فقد اأّيد 10 % 

ب�»الحجاب  ُي�شّمى  ما  فقط  التالمذة  من 

من  ق�شمًا  اأّن  من  الرغم  على  ال��م���درن«، 

الفتيات الل�اتي عار�شَنه يرتديَنه... 

بع�س  تداول  تعقيدًا  االأم�ر  يزيد  ومّما 

الفتاوى الدينّية التي ت�شفي ب�شكل اأو باآخر 

الحجاب  اأ���ش��ك��ال  على  ال�شرعّية  �شبغة 

ال��غ��ري��ب��ة ال��م��ن��ت�����ش��رة... وم���ن ال��ع���ام��ل 

تراجع  الظ�اهر  هذه  نمّ�  على  الم�شاعدة 

اآلّيات ال�شبط االجتماعّي وممار�شة فري�شة 

المنكر،  ع��ن  وال��ن��ه��ي  ب��ال��م��ع��روف  االأم����ر 

ال�شخ�شّية،  ال��ح��رّي��ات  مفه�م  ل�شالح 

الم�شت�رد بدوره من الثقافة الغربّية... 

��ع��ف  ي���ب���رز ف����ي ه�����ذا ال���م���ج���ال ���شَ

واالأط��روح��ة  للحجاب  الحقيقي،  الفهم 

عن  الحجاب  م�شاألة  وف�شل  االإ�شالمّية. 

الحجاب من  يفّرغ  اأمر غير ممكن،  العّفة 

فهما  ال��ي���م.  حا�شل  ه���  كما  م�شم�نه، 

م�شاألتان متالزمتان في الروؤية االإ�شالمّية، 

فكما ال قيمة للحجاب بدون عّفة داخلّية، 

كذلك ال تكتمل العّفة اإاّل بالحجاب وال�شتر 

تعالى  اهلل  اأوجبه  الذي  للج�شد  الخارجّي 

الترويج  ُي��ح��اَول  ِلما  خالفًا  ال��م��راأة،  على 

من العوامل املساعدة على منّو 
هذه الظواهر تراجع آلّيات الضبط 

االجتماعّي، لصالح مفهوم 
احلرّيات الشخصّية

الملف
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له اأّن الحجاب لي�س واجبًا دينّيًا واإّنما ه� 

عادة اجتماعّية...

اأمام  ال�شياق،  هذا  في  اأنف�شنا،  نجد 

في  والمقّدرات،  بالنف�س  وثقة  ه�ّية  اأزمة 

فنحن  البديلة،  االأط��روح��ات  �شعف  ظ��ّل 

دائمًا في م�قع المهاجم، والناقد للظ�اهر 

المتاأّثرة بالغرب ول�شنا في م�قع من يقّدم 

نمط حياة بدياًل مدع�مًا ب�شلطة ق�ّية ذات 

الم�شت�ى  على  نجاحات  ولديها  مقدرات 

العلمّي والتقنّي واالإنتاج الثقافّي.

اإاّل اأّن بارقة االأمل التي اأطلقها �شماحة 

ال�لّي الفقيه ال�شّيد الخامنئّي {، تحت 

�شعار »نمط الحياة الطّيبة«، الم�شتمّد من 

بالنجاحات  مدع�مًا  االإ�شالمّية،  الِقَيم 

االإ���ش��الم��ّي��ة  ال��ج��م��ه���رّي��ة  تحّققها  ال��ت��ي 

في  كّ�ة  يفتح  ال�شعد  كاّفة  على  االإيرانّية 

جدار االأزمة...

2- تداعيات الظاهرة
الحجاب  من  ال�شكل  ه��ذا  انت�شار  اإّن 

نف�شه  يفر�س  يجعله  له،  المجتمع  وتقّبل 

�شيئًا ف�شيئًا كاأمر واقع ليتحّ�ل فيما بعد اإلى 

ال�قت  مع  م  ُيقدَّ وقد  طبيعّي،  عادّي  نمط 

اأنه �شكل الحجاب الذي يت�اءم مع تطّ�رات 

الع�شر. وخط�رة هذا الم��ش�ع تكمن في 

الذي  المعايير  وتحّ�ل  المنكر،  ا�شتئنا�س 

تهتّم  التي  الفئة  على  حّتى  ُحكمًا  �شي�ؤّثر 

على  فقيا�شاً  لّلبا�س،  ال�شرعّية  بالحدود 

اأّي  ال�شكل الم�شّ�ه المنت�شر للحجاب، فاإّن 

ت��شيع وتح�شين طفيف �شيبدو جّيدًا...

من  الحجاب  تفريغ  عن  ف�شاًل  ه��ذا 

حفظ  وهي  االأ�شا�س،  ووظيفته  م�شم�نه 

وحماية  وحمايتها  وحيائها  ال��م��راأة  عّفة 

ل اإلى �شيحة من �شيحات  المجتمع، ليتح�َّ

الم��شة... 

3- �ُسُبل المعالجة
اأن  يجب  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  معالجة  اإّن 

النم�ذج  تقديم  على  اأ�شا�س  ب�شكل  ترّكز 

ثقافة  ون�شر  ال�شحيح،  للحجاب  الجميل 

إّن انتشار هذا الشكل من احلجاب 
وتقّبل اجملتمع له، يجعله يفرض 

نفسه شيئًا فشيئًا كأمر واقع. 
وخطورة هذا املوضوع تكمن يف 

استئناس املنكر
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العقائد  وتق�ية  االإي��م��ان  وتعميق  العّفة 

ومحاربة  التهّجم  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  ال��دي��ن��ّي��ة، 

الم�شّ�ه  ال�شكل  يرتدين  الل�اتي  الفتيات 

من  ال�شكل  هذا  ترتدي  من  الأّن  للحجاب 

حيث  م��ن  اإل��ي��ه  ت�شيء  اأن��ه��ا  ول���  الحجاب 

اأّنها ال زالت تحمل  اإاّل  اأو ال تدري،  تدري 

لل�شريعة  االح���ت���رام  ب���ذور  داخ��ل��ه��ا  ف��ي 

نمّد  اأن  يجب  تعالى،  اهلل  من  والخ�ف 

جمال  اإل��ى  اأكثر  ف  لتتعرَّ الع�ن  يد  لها 

ة والحجاب الكامل، وما تحّققه من  العفَّ

طماأنينة وت�شالح مع النف�س من خالل 

مجم�عة من االإجراءات منها:

1- العمل على تبيان فل�شفة العفاف 
الثقافّية  وتداعياتهما  والحجاب 

واالجتماعّية والنف�شّية واالأخالقّية 

الحياة  م��ج��االت  ف��ي  االإي��ج��اب��ّي��ة 

لعدم  ال�شلبّية  واالآثار  المختلفة. 

المباني  اإ�شعاف  في  رعايتهما 

.
)1(

االأخالقّية لالأ�شرة والمجتمع

ن�شبة  ت�شّم  درا�شة  اإج��راء   -2
��ل��ة م��ن ال��ف��ت��ي��ات ال��ل���ات��ي  م��م��ثَّ

ي��رت��دي��ن »ح���ج���اب ال��م������ش��ة«، 

التي  الدوافع  حقيقة  على  لل�ق�ف 

االأن�شطة  تك�ن  حتى  لذلك،  تدفعهن 

مع عصر العوملة، والتقنّيات 
احلديثة أصبحنا نشهد يف أحيان 
كثرية عملّيات انقالب يف العادات 

والتقاليد والسلوكّيات العاّمة

الملف
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)*( اأ�ش��تاذة جامعّي��ة وم�ش���ؤولة الدرا�ش��ات ف��ي مرك��ز اأمان لالإر�ش��اد 

ال�شل�كّي واالجتماعّي.

 مركز االأبحاث والدرا�ش��ات الترب�ّية، ثقافة العفاف: وثيقة تنفيذّية ( 1)

�ش��ادرة ع��ن المجل���س االأعل��ى للث���رة الثقافّي��ة ف��ي الجمه�رّي��ة 

االإ�شالمّية االإيرانّية. 

اله�ام�س

من ترتدي هذا الشكل من 
احلجاب ال زالت حتمل يف 

داخلها بذور االحرتام للشريعة 
واخلوف من اهلل تعاىل

تطّلعاتهّن.  وتحاكي  مجدية  مة  المقدَّ

واإ�شراكهّن في طرح االأفكار التي يمكن 

و�شكل  مفه�م  تح�شين  في  ت�شاهم  اأن 

الحجاب..

المدار�س،  �شعيد  على  م�شابقة  اإقامة   -3
وال���ث���ان����ّي���ات وال��ج��ام��ع��ات الخ��ت��ي��ار 

في  الممّيزات  الفتيات  من  مجم�عة 

من  م��ش�عة  معايير  �شمن  حجابهّن 

قبل لجنة ت�شّم ترب�ّيين، وعلماء دين. 

4- اإطالق حملة عاّمة تحت �شعار جاذب 
وغير  بحجابك«  »ارتقي  مثال  ومحّبب 

المرئّي  االإع��الم  فيها  ي�شترك  ذل��ك، 

والجمعّيات  وال��ب��ل��دّي��ات  والم�شم�ع 

االأهلّية والحركات الك�شفّية.

5- تاأمين ن�اٍد ريا�شّية للفتيات المحّجبات 
�س  تخ�شَّ ال�شرعّية،  ال�شروط  تراعي 

الفتاة  ثقة  لتعزيز  ة  خا�شّ برامج  فيها 

وتقديم  وحجابها،  بنف�شها  المحّجبة 

وح���اف��ز  ب��ال��دف��ع  ��ة  خ��ا���شّ ت�شهيالت 

ل��ل��ف��ت��ي��ات ال��ل���ات��ي ي��راع��ي��ن ���ش��روط 

الحجاب ال�شرعّي.

6- الت�شجيع على م�شاريع �شغيرة، ت�شتثمر 
في اإنتاج مالب�س اأنيقة ومرتبة تراعي 

ال�شروط ال�شرعّية باأ�شعار مقب�لة. 

»نجمة  برنامج  نطاق  وت��شيع  تط�ير   -7
االإم���ام  ك�شافة  تتبعه  ال���ذي  ال��ب��ت���ل« 

المهدّي | مع الفتيات، حيث تحّقق 

الفتاة المكلفة مجم�عة من المطالب 

�شروط  تراعي  فتاة  منها  تجعل  التي 

المختلفة،  اأب��ع��اده  وتفهم  الحجاب 

نجمات  م��ن  ن��ج��م��ة  ب��ذل��ك  فت�شبح 

.O البت�ل

اأهمية  على  وتثقيفهم  االأه��ل  تدريب   -8
اأبنائهم،  عند  العّفة  وتعزيز  الحجاب 

مجم�عة  اإزال�����ة  ع��ل��ى  ال��ت��رك��ي��ز  م���ع 

في  العالقة  الخاطئة  المفاهيم  م��ن 

المحّجبة  الفتاة  اإّن  منها:  االأذه���ان، 

الحياء  وت��م��ت��ل��ك  �شحيحة  ب��ط��ري��ق��ة 

ة تتراجع حظ�ظها في الزواج... والعفَّ

9- تعزيز فري�شة االأمر بالمعروف والنهي 
ة فيما يتعّلق بن�شر  عن المنكر، وخا�شّ

ثقافة العفاف والحجاب...

تحّققها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات  اإب�����راز   -10
الفتيات المحّجبات على �شعيد العالم 

االإ�شالمّي في كاّفة الميادين )العلمّية، 

الريا�شّية، الجهادّية،...(.

11- التثقيف ح�ل مخاطر االنحراف من 
االجتماعّي،  الت�ا�شل  و�شائل  ج��ّراء 

وت��ب��ي��ان ح���دود االخ��ت��الط ���ش���اء في 

ال�اقع اأو من خالل م�اقع الت�ا�شل...
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نبتة جديدة تربة جديدة

�شاعة  منها«،  باهلل  اأع�ُذ  �شاعٌة  »اإنها 

الع�شرّية في ال�شرفة المطّلة على امتداد 

»�شحيٌح  ال�شاحية.  في  العبد  بئر  �شارع 

اإاّل  العمر،  اد�س من  ال�شَّ العقد  في  اأمٌّ  ي  اأنِّ

الحياة،  اأح��بُّ  مراهقة،  فتاٍة  قلَب  لي  اأنَّ 

ربما  وا�شعٍة.  اآف��اٍق  اإل��ى  فيها  واالن��ط��الق 

كانت تن�شئتي هي االأ�شا�س، وتاأثيُر والدي، 

الخمينّي  لالإمام  العا�شق  واأخ��ي  وزوج��ي، 

} في انطالقة الث�رة االإ�شالمّية هي 

مت  تاأثيرات وا�شعٌة على حياة قلبي«.. تب�شَّ

اأم اأحمد، �شرِبْت بقّية ع�شيِر الليم�ن من 

.. وسّر
ٌ

الجمال كنز
ال�سيخ حممد باقر كجك

لطة على اإعداِم اأجمل �سيٍء وهبه اهلل للمراأة:  »من يملُك ال�سُّ

الجمال؟ من ُيعدم جماَل المراأِة يعدُم ن�سَف جماِل الكون!« �سكتت 

زهراُء وعلى وجهها مالمح الغ�سب.

الملف
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ك�بها، ثمَّ نظرت اإلى ابنتها زهراء اأمامها: 

الّطاولة،  م�شافُة  هي  متٍر  م�شافُة  بينهما 

وم�شافُة اأجياٍل تختزُن في داخلها كلَّ هذه 

العبد  بئر  �شارع  ت على  التي مرَّ التغيُّرات 

منذ ثالثين عامًا اإلى االآن.

نبتٌة  ُت���زرع  اأن  يمكن  ال  النهاية،  ف��ي 

�شتم�ت.  �شنديانة:  ع��روق  على  �شغيرٌة 

جديدٍة،  تربٍة  اإلى  تحتاُج  الجديدُة  بتُة  النَّ

واإْن كانْت جيناُتها جيناِت �شنديانة.

�سم اأو اأجمل َر�ْسم؟ ري�سة الرَّ

»���ش���ؤال اآخ��ر، اأّم��ي، ال��ّث���ب، االأزي��اء، 

اهلل  األي�س  الجمال؟  الإبراِز  و�شيلًة  األي�شت 

الجمال  النهاية  في  الجمال؟  جميٌل يحبُّ 

�ش�ؤاٌل  اهلل«.  يراني  لكي  اأ�شرخها  �شرخٌة 

زهراء  التب�ّشم،  اإلى  اأحمد  باأم  دفع  اآخر، 

مهما  ذات��ه،  بحّد  ال�ّش�ؤال  وتفّكر.  تبحُث 

كاَن، لي�س خطاأ في اأغلب االأوقات، المهمُّ 

ليمة. ه� االإجابُة ال�شَّ

�ش�ؤااًل  �شاأ�شاألِك  اأنا  زهراء،  »عزيزتي 

اأي  الر�شم، �شحيح؟  تحّبين  اأنت  ب�شيطًا، 

ك اأكثر: اأن تمتلكي اأف�شل ري�شة  �شيء يهمُّ

اأجمل ل�حة؟«. في  اأن تر�شمي  اأو  واأل���ان، 

اأن  الممكن  من  الجميلة  الل�حة  النهاية 

واإذا  اأو �شبه عادّية،  باأدوات عادّية  ُتر�شم 

اجتمعت كّل �شروط الر�شم كان اأف�شل.

»بالطبع اأمي، غاية الفّنان هي الر�شم 

فيدي�  �شاهدت  الما�شي  االأ�شب�ع  االأجمل! 

�ش�رة  رائٍع  ب�شكٍل  ير�شم  اأفريقي  لر�ّشاٍم 

الم�شط�فة!«..  الق�شب  باأع�اد  ب�رتريه 

ق�شب ال قيمة مالّية له.

الجمال و�شيلة، وفي اعتقاد ال�شاكنين 

واأّن  و�شيلٌة،  الجمال  اأّن  ال�شاحية،  في 

وراءه�����ا غ���اي���ات م���ن ال��ك��م��ال ال ت��ح��ّد. 

حربًا  كانت  هنا،  تم�ز  ح��رب  اأنَّ  اأت��ذّك��ر 

ال�شخمة،  البنايات  فيها  تهاوت  مه�لة، 

كالب�شك�يت، وتحّطم �شيٌء كثير من معالم 

�شعار  ُرفع  حينها  �شن�ات.  قبل  ال�شاحية 

الجمال  كانت«،  مّما  اأجمل  »�شتع�د  هام 

لم يكن هدفًا ذاتيًا، بل كان طريقًا للعّزة 

و�شعارًا للحياة.

اأن  ذات���ه  ب��ح��ّد  ه��دف  »ه���  ه��ل  اإذًا، 

لي�س هدفًا  يا زه��راء؟«. ال،  تك�ني جميلة 

الإعادة  ذكيٌّ  قراٌر  ه�  الجمال  ذاته.  بحّد 

بناء الحياة، وفي �شميمه تتفّجر مت�اليات 

في  تتحّكم  م��ع��ّق��دة  وري��ا���ش��ّي��ة  هند�شّية 

عملّية البناء هذه. 

حينما ُرفع شعار »ستعود 
أجمل مّما كانت«، اجلمال مل 
يكن هدفًا ذاتّيًا، بل كان طريقًا 

للعّزة وشعاراً للحياة
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حّب الجمال.. ذكاء

الحياة  تبثَّ  اأن  يعني  جمياًل  تك�ن  اأن 

المنا�شبة.  والكيفّية  والزمان  ال�قت  في 

محّطة  في  وق���د  على  األقيتها  اإذا  النار، 

تحت  اأُ�شعلت  واإذا  ك��ارث��ة،  كانت  بنزين 

في  ال��ح��ي��اة  وب���ّث  ���غ��ه  ���شَ لُتعيد  ال��ذه��ب 

زخارفه كانت اأمرًا معجزًا. 

يك�ن  اأن  اإلى  �شعت  َمْن  كّل  اأتعلمين، 

الجمال هدفها، �شرعان ما اأدركها العجز 

زوال  فيه  ت��رى  ال��ذي  الي�م  اإل��ى  وعا�شت 

الأّنها  كثيرة  ح�شرات  واأ�شابتها  جمالها، 

-ب�شكل عام- �شّخرت العديد من الم�ارد 

يقدر  اأح��د  ال  جمالها.  لتح�شين  وال�قت 

على اإم�����ش��اك ال��م��اء ف��ي ك��ّف��ه، ه��ك��ذا ه� 

االأمر.

اأح��ّب الجمال في كّل  اأن��ا فتاة  »اأّم��ي، 

يدّل  اأمر  ذك��ّي،  اأم��ٌر  اأّن حّبه  واأرى  �شيء، 

على ذكائي كاأنثى، وال اأ�شتطيع اإاّل اأن اأهتّم 

بجمالي!«.

تاجر و�سولي.. وم�ستهلك

نزلت اأم اأحمد اإلى التعاونّية القريبة، 

وب����داأت ت��ت��اأّم��ل ال�����ش��ارع ون��ا���ش��ه. ال��ت��اأّم��ل 

يلتفت  يكن  ل��م  اأ���ش��ي��اء  يك�شف  ال��ذك��ّي، 

هناك  بالطبع،  قبل.  م��ن  ال���اح��د  اإليها 

ثالثين  منذ  ال�شارع  على  كثيرة  تحديثات 

الكبير  التحديث  لكّن  ال��ي���م،  اإل��ى  �شنة 

ه�  الفت،  ب�شكل  يظهر  بداأ  الذي 

العقل  ال��ج��دي��دة.  االأزي�����اء 

ال����ذي ي�����ش��ن��ع ال������زّي، ه� 

ع��ق��ل ب��راغ��م��ات��ّي، و���ش���ل��ّي، 

تاجر، ي�شتغل على رغبات الم�شتهلك 

اأو ي�شّنع الب�شاعة  وي�شّنع لها الب�شاعة، 

الم�شتهلك.  َق���َل��ب��ة  ويعيد  لفكرته  وف��ق��ًا 

العملية  هذه  في  ال�شائع  ال�حيد  وال�شيء 

�شحايا  اأمامي  اأرى  الم�شتهلك.  ذات  ه� 

عديدين لعملّية اال�شتهالك الكبرى هذه. 

الأنثى والجمال والحرّية

ال��ح��رّي��ة اأب�����اب ال ح���دود ل��ه��ا، لكنَّ 

لم�شير  اّتخاذك  يعني  باب،  في  دخ�َلك 

اإاّل  الغالب  ف��ي  عنه  ت��راج��ع  ال  اإج��ب��ارّي 

بخ�شائر. قلت في نف�شي: ما الذي يجعل 

اأجمل من زّي؟ ربما، ه� الزيُّ  زّيًا لفتاة 

في  »يفتن«  الج�شم.  مفاتن  »يبرز«  الذي 

قا  ُحرِّ اإذا  وال��ذه��ب  للف�شة  تقال  اللغة 

اأحرقت  اإذا برزت  الفتاة  بالنار. ومفاتن 

اأن  يمكن  ال  كثيرة.  اأ�شياء  ال�شاّب  ف��ي 

تق�ل لل�شاب اأاّل يتاأّثر، �شيتاأّثر: كما يتاأّثر 

الماء اإذا و�شع اإلى جنبه �شيء له رائحة. 

�شيء طبيعّي،  الفتاة  ال�شاّب بجمال  تاأّثر 

اأمر  اإبراز ما »يحرق« ه�  ال حّد له. لكّن 

اأب�اب،  الحرّية  الحرّية.  �ش�ؤون  من  لي�س 

والجمال الج�شدّي باب له اأب�اب، متى ما 

دخلت في باب اأ�شبحت مجبرًا على اأغلب 

ما فيه.

الملف
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لب�شت  اإذا  وه���ك���ذا، 

اأن  طبيعته  من  زّي��ًا  الفتاة 

ي�شعه  اأو  ال�شاّب،  يجذب 

الب�شر  غ�ّس  وط��اأة  تحت 

ي�شبح  النف�س،  ومعاتبة 

زّي�����ًا ه��ج���م��ي��ًا وم����ؤذي���ًا، 

من  يحّجم  الأنه  اأواًل  للفتاة 

كين�نتها ويحّدد عن�انها.

المراأة والرجل خليفة اهلل

�شعاٌر  وال��زي:  االإن�شان.  �شعار  ال��زّي 

بّراق، من يلب�س زّي الطبيب طبيب، وزّي 

معّلم،  المعّلم  وزّي  مهند�س،  المهند�س 

ينبغي  المراأة  وزّي  جندّي.  الجندّي  وزّي 

اأن يعلن اأنها امراأة. والمراأة في مفه�منا 

تعالى«، ومظهر  »خليفة اهلل  والرجل  اأّنها 

والخليفة  واأف��ع��ال��ه.  و�شفاته،  اأ�شمائه، 

�ش�رة ل�شاحب الملك.

ب�شكل  فتاة  تجاهر  كيف  اأدري  »ل�شت 

مظاهرة  مثل  مفاتنها،  ب��اإب��راز  �شريح 

ت�شرخ بهتافات تلفت النظر. ل�شت اأدري! 

جذب  وراء  ال��م��راأة  اإن�شانّية  تختبئ  اأي��ن 

الرجل؟ اإنها محدودّية ق�ش�ى«.

إذا لبست الفتاة زّيًا من طبيعته 
أن يجذب الشاّب، أو يضعه 

حتت وطأة غّض البصر ومعاتبة 
النفس، يصبح زّيًا مؤذيًا

الفتاة التي تتعّدى بحرّيتها الجمالّية 

وال���اق��ع��ّي،  الحقيقّي  ت��اأث��ي��ره��ا  دائ���رة 

ب�شكل  ت��ج��ذب  كالمغناطي�س  �شتك�ن 

حّب  على  المفط�ر  الرجل  تاأّثر  طبيعي 

الباقية:  ة  الق�شّ و�شتك�ن  المراأة،  جمال 

ة تقليل الخ�شائر ودْفع االأ�شرار  هي ق�شّ

عن ال�شاب والفتاة.

تنّهدت  بيتها.  اإل��ى  اأحمد  اأّم  رجعت 

زه���راء  راأت  حينما  ج����ّدًا،  ق����ّي  ب�شكل 

ابنة  اأّن��ن��ي  �شحيح  اأّم���ي،  »اأن���ا،  تبت�شم. 

الجيل  ابنة هذا  ك�ني  واأحّب  الجيل،  هذا 

اأنِت: ابنة جيٍل يفهم  الأ�شباب كثيرة، لكن 

االأ�شرار بلطف. �شاأفّكر باألف طريقة لكي 

اأ�شيطر على قّ�ة الجمال عندي. اأ�شاًل هي 

اأحٍد ال في  اأ�شعه بين يدي  ، لن  كنٌز و�شرٌّ

اأهل  اأه��ل،  لل�شّر  غيره..  في  وال  الطريق 

االأ�شرار ال يف�ش�ن اأ�شرارهم«.
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ال�سّيد ر�سّي الدين ابن طاوو�س)*(

ال يملك العبد مع مواله 

اأن���ك، على  واع��ل��م 

)ملك  ُملكه  التحقيق، 

ُملكه،  اهلل(، وما في يدك 

ُملكه  بحفظ  اأح����ّق  وه���و 

ب��اأْن  فك  �َسرَّ ولكّنه  منك، 

ت��ودع��ه  اأن  اأه����اًل  ج��ع��ل��ك 

وت��ج��ع��ل��ه ك��ال��وك��ي��ل لك 

وال��ن��ائ��ب ع��ن��ك، وب��ّل��غ��ك 

كما  جلياًل،  مقامًا  ب��ذل��ك 

قال لجّدك و�سّيدك ر�سوله 

َوِكياًل}  ��ِخ��ْذُه  {َف��اتَّ  :P

)المزمل: 9(.

يخدمك بيد رحمته

معّطل  محّمد،  ولدي  يا  اأنت،  كيف  وتذّكر 

بل�شان  جالله،  ج��ّل  وه���  خدمته،  عن  بالن�م 

اإم�شاكك،  ف��ي  رحمته  بيد  يخدمك  ال��ح��ال، 

ما  وكّل  وعافيتك،  وحياتك  وج���دك  واإم�شاك 

تحتاج اإليه من حفظ العيال واالأم�ال واالأمان، 

في  وتمكينك  باله�اء،  ال�شيف  في  وترويحك 

ج�شدك  في  يت�ّلى  وكيف  الدفاء.  من  ال�شتاء 

يحفظ  وك��ي��ف  االأع�����ش��اء،  ف��ي  ال��غ��ذاء  ت�شيير 

ويهّيئ لك  �َشمعك وب�شرك وجميع ج�ارحك، 

كّل  عليك  ويعيد  م�شالحك،  جميع  الن�م  بعد 

بالن�م من ف�ائدك وجميع م�ائدك.  ما ذهب 

االآدميين،  بع�س  بع�شه  اأو  معك  هذا  فعل  فل� 

اأما كنت تعرف له حّق ذلك اأح�شن االعتراف؟ 

فاهلل جّل جالله اأحّق اأن نعامله باالإن�شاف.

نصوص تراثية
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اقتديُت بجّدك واأبيك

ة بعد الممات، فهذه �شيرة جّدك  خّلف لك والإخ�تك ذهباً وال ف�شّ
ُ
اأ اأني ما  وال تكره 

ة،  محّمد واأبيك علّي L، فاإّنني وجدتهما قد امتنعا اأن يخّلفا ل�رثتهما ذهبًا اأو ف�شّ

 P ل عليهم من االأمالك والعقار. وقال جّدك محّمد  وقد خّلفا لهم ما يكفيهم ويف�شُ

 وكان يعّز عليه: »اإّنك اإن تترك ُولدك اأغنياء خير من اأن تدعهم عالة 
)1(

ل�شعد بن معاذ 

، فاأنا قد اقتديت بتلك االآثار.
)2(

يتكّفف�ن النا�س«

ووجدت اأي�شًا في كتاب )من ال يح�شره الفقيه( وه� ثقة معتمد عليه، عن زرارة عن 

]الذهب  اأ�شّد عليه من »المال ال�شامت«  Q قال: »ما يخّلف الرجل �شيئًا  ال�شادق 

.
)3(

ة[، قال: قلت: كيف ي�شنع؟ قال: ي�شعه في الحائط والب�شتان والدار« والف�شّ

كّلنا ملك هلل عزَّ وجلَّ

المليكات  هذه  اأ�شتري  كنت  اأّنني  ول��دي  يا  واعلم 

واأنا  االأمالك  اأّن  وبنّية  باهلل عزَّ وجّل وهلل جلَّ جالله، 

اقت�شاه  الذي  هذا  جالله.  جلَّ  هلل  ملك  كّلنا  واالأثمان 

كّل  واإّنما  م���اله  مع  يملك  ال  العبد  واأّن  والنقل،  العقل 

اأن�شاأه  لمن  التمّلك  وحقيقة  مجاز،  فه�  �شيئًا  مّلكه  ما 

كّل  فاإّن  النّية  بهذه  ا�شتريته  اإذا  اأّنني  وعلمت  واأعطاه. 

ما ينفق اأحد منه اأو يخرج عنه فه� مح�ش�ب في دي�ان 

وفاتي،  وبعد  المر�شية في حياتي  معاملته جّل جالله، 

وذخيرة عند اهلل جّل جالله لي الأوقات �شروراتي.

واعلم، يا ولدي محّمد، اأطلعك اهلل جّل جالله على ما 

تحتاج اإليه، وزادك اإقبااًل عليه، اأّن جماعًة مّمن اأدركُتهم 

كانا   L علّيًا  واأب��اك  محّمدًا  جّدك  اأن  يعتقدون  كان�ا 

فقيرين؛ الأجل ما يبلغهم اإيثارهما بالق�ت واحتمال الَط�ى 

والج�ع والزهد في الدنيا، فاعتقد ال�شامع�ن لذلك االآن اأّن 

ر مع االإمكان. الزهد ال يك�ن اإاّل مع الفقر وتعذَّ

)*( ك�شف المحّجة لثمرة المهجة، ال�شّيد ر�شّي الدين ابن طاوو�س.

 �ش��عد بن معاذ النعم��ان االأن�شاري �شحابي، م��ن االأبطال، من اأهل ( 1)

المدينة، كانت له �ش��يادة االأو���س، وحمل ل�اءهم ي�م بدر، و�شهد 

ُحدًا فكان ممن ثبت فيها. طبقات ابن �شعد، ج3، �س2.
ُ
اأ

 ق��ال ابن النديم في الفهر�ش��ت: زرارة لقب، وا�ش��مه عبد رّبه، اأكبر ( 2)

رجال ال�شيعة فقهاً وحديثًا ومعرفًة بالكالم والت�شّيع.

 من ال يح�شره الفقيه، ال�شيخ ال�شدوق، ج3، �س170.( 3)

اله�ام�س

اأغنى اأهل الدنيا

اعتقد،  كما  االأمر  ولي�س 

اأه�����ل ال�����ش��ع��ف ال��م��ه��م��ل���ن 

 R االأنبياء  الأّن  للك�شف؛ 

بتمكين  ال��دن��ي��ا  اأه���ل  اأغ��ن��ى 

ل��ه��م م��ّم��ا  اهلل ج���ّل ج��الل��ه 

ي���ري���دون م��ن��ه ج����ّل ج��الل��ه 

م��ن االإح�����ش��ان اإل��ي��ه��م. ومن 

اأغنى  ك��ان���ا  نبّ�تهم  ط��ري��ق 

ول���ال  مّلتهم،  واأه���ل  اأممهم 

كان  م��ا  بر�شالتهم  اللطف 

ح��ال،  وال  م��ال  وقتهم  الأه���ل 

واإّن��م��ا ك��ان���ا R ي���ؤث��رون 

اهلل  ي�شبق�ن  وال  بالم�ج�د، 

يريد  مال  بطلب  جالله  جّل 

اأن يطلب�ه من المفق�د.
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حروب
الظّل: 

الحروب السرّية األميركّية الجديدة
زينب الطحان

»تقارير مذهلة عن تحّول ال�»�سي اآي اإيه« بعد اأحداث 11 اأيلول 

بدَّ  ول  مخيف  مازيتي«  »م��ارك  كتاب  دولّية.  �سرّيٍة  قتٍل  اآلة  اإلى 

اأدلت بهذا الراأي ال�سحفّية الأميركّية »جين ماير«،  من قراءته«. 

العاملة في جريدة »النيويوركر«. وهي لم تبالغ بو�سفها هذا لكتاب 

لل�سحافي  الجديدة«،  الأميركّية  ال�سرّية  الحروب  الظّل:  »حروب 

الأميركّي البارز »مارك مازيتي«، والذي حاز على جائزة »بوليترز«.

قراءة في كتاب
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اآلة قتل منذ ن�سوئها

اأّن  ف��ي  ال����راأي  ن���اف��ق��ه��ا  ال  اإن��ن��ا  اإاّل 

اآلة  اإلى  تحّ�لت  االأميركّية  اال�شتخبارات 

الحادي ع�شر من  اأح��داث  بعد  �شرّية  قتل 

واالأدّل��ة  ن�ش�ئها،  منذ  كذلك  فهي  اأيل�ل، 

وزعماء  لروؤ�شاء  مذّكرات  ومنها  عديدة 

و�شحفّيين.

اأي�����ش��ًا في  ورد  م��ا  دل��ي��ل على  وخ��ي��ر 

الكتاب نف�شه »�شبق للبريطانّيين اأن دّرب�ا 

خالل  الظالمّية  الفن�ن  على  االأميركّيين 

قارب�ا  لكّنهم  الثانية،  العالمّية  الحرب 

بطريقة  التج�ّش�س  لعبة  ط�يل  زم��ن  منذ 

اأع�شاء  اأحد   1943 في  وا�شتكى  مختلفة. 

ة  الخا�شّ للعملّيات  التنفيذّي  ال��ج��ه��از 

الطبع  اأّن  من  ت�شر�شل«  ل�»ون�شت�ن  التابع 

االأميركّي يتطلَّب نتائج ف�رّية مذهلة. فيما 

عن  عم�مًا  البريطانّية  ال�شيا�شة  ث  تتحدَّ

المدى الط�يل والروؤية«. 

اأكثر الحروب �سرّية في العالم

ب�شفته  م�قعه  من  »مازيتي«  ينقلنا 

اإلى داخل مكاتب  الق�مّي  مرا�شاًل لالأمن 

عن  معل�مات  ليك�شف  اإي���ه«  اآي  ال���»���ش��ي 

حرب من اأكثر الحروب �شرّيًة في العالم، 

اأدوارًا ميدانّيًة  ت  اأدَّ وليعّرفنا ب�شخ�شّيات 

في  ب� »المده�شة«  ي�شفها  وه���  فظيعًة، 

هذه الحرب ال�شرّية. فِمَن ال�شابط الذي 

�شهّيته  كانت  وال��ذي  بالك«  »ك�فر  ُيدعى 

اإل��ى  الدن«،  ب��ن  »اأ���ش��ام��ة  ل�شيد  مفت�حة 

ر�شل اإلى المناطق القبلّية 
ُ
ال�شابط الذي اأ

اإلى  باك�شتان،  في  التج�ّش�س  كيفّية  ليتعلَّم 

ع�قب  الذي  اإيه«  اآي  ال�»�شي  مع  المتعاقد 

عن  خ��رج  اأن  بعد  »اله����ر«  ف��ي  بال�شجن 

�شيطرة روؤ�شائه.

»حروب الظّل« هي اأي�شًا ق�شة تناف�س 

عمالقة  اأم��ي��رك��ّي��ة  م�ؤ�ش�شات  بين  ح���اٍد 

اإي����ه« و»ال��ب��ن��ت��اغ���ن«  ث���الث: ال���»���ش��ي اآي 

الكاتب  فيها  يك�شف  االأبي�س«.  و»البيت 

عنا�شر  بين  الداخلّية  ال��م���ؤام��رت  علنًا 

القرار  على  لال�شتح�اذ  الم�ؤ�ش�شات  هذه 

اأم��ي��رك��ّي��ة  ج���رائ���م  اإدارة  ف���ي  ال��رئ��ي�����س 

خارجّية.

تبرير غير مبا�سر..

تبرير  فيها  ب�شيغة  الكاتب  وي���روي 

اال���ش��ت��خ��ب��ارات  اأّن  ك��ي��ف  م��ب��ا���ش��ر،  غ��ي��ر 

من  بقتل  ترخي�س  على  وح�شلت  ع��ادت 

في  �شرّي  باأمر  اأميركا«،  »اأعداء  اأ�شماهم 

ج���رج  ال�شابق  االأم��ي��رك��ّي  الرئي�س  زم��ن 

ُمنعت من هذا  بعدما  وذلك  االب��ن،  ب��س 

القرن  م��ن  ال�شبعينّيات  ف��ي  الترخي�س 

من  »�شل�شلة  دف��ع��ت  ب��ع��دم��ا  ال��م��ا���ش��ي، 

اأحيانًا،  والم�شحكة  المرعبة،  االإف�شاءات 

بها  قامت  التي  االغ��ت��ي��ال  م��ح��اوالت  ع��ن 

منعها  اإل���ى  االأب��ي�����س  البيت  ف��ي  ال���ك��ال��ة 

ويتابع  اأميركا«.  اأع��داء  على  الق�شاء  من 

ال�شحفّي اأّنه في ذلك الي�م الذي ح�شل�ا 

فيه على الترخي�س، �شرعت اال�شتخبارات 

»حروب الظل« هي قصة 
تنافس حادٍّ بني ثالث مؤسسات 

أمريكّية عمالقة 
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هذا  ا���ش��ت��خ��دام  كيفّية  م��ن  االإف����ادة  ف��ي 

الترخي�س. 

ُحَقبًا  الكاتب  يمح�  ال�����ش��رد،  وب��ه��ذا 

كانت  الذي  االأميركّي  االإجرام  من  ط�يلة 

من  ال��ع��دي��د  ف��ي  اال���ش��ت��خ��ب��ارات  تمار�شه 

�ش�ؤونها،  في  تتدّخل  كانت  التي  البلدان، 

من  مبا�شر،  غير  اأو  مبا�شر  ب�شكل  �ش�اء 

عقبة  ي��م��ّث��ل  م��ن  ل��ك��ّل  ت�شفيتها  خ���الل 

اإلى  اأو اأمام حلفائها في ال��ش�ل  اأمامها، 

مبتغاهم.

حرب �سرّية اأخرى

اأخرى  �شرّية  بحرب  الكاتب  ويعترف 

اأركان القادة في وكالة اال�شتخبارات  بين 

���ش��دي��دة،  تناف�شّية  عملّية  ف��ي  نف�شها، 

ال�شبق  ف��ي  الف�شل  ���ش��اح��ب  ه���  ل��ي��ك���ن 

التي  الكبرى  الكذبة  اأّن  يبدو  االإجرامّي. 

بمالحقة  االأميركّيين  عن  معروفة  باتت 

العمادة  ه��ي  عليه،  والق�شاء  االإره����اب 

وي�ؤّخر  يقّدم  الكتاب،  عليها  يق�م  التي 

الم�ؤّلف في �شرده الزمنّي لالأحداث ليبّين 

التي  اال�شتخباراتّية  العمليات  كانت  كيف 

تهدف  واالغتيال  القتل  عمليات  تدعمها 

اإلى التخّل�س مّمن يهّدد االأمن االأميركّي. 

وفي �شبيل هذا الهدف، اخترعت ال�كالة 

اال�شتخباراتّية،  االأج��ه��زة  م��ن  ال��ع��دي��د 

والتج�ّش�س.  القتل  ي�شًا على  المدّربة خ�شّ

وه����م ف���ي ذل����ك ال ي��ث��ق���ن ب������اأّي ج��ه��از 

بالعك�س  بل  العالم،  في  اآخر  ا�شتخبارات 

يعمل�ن على اختراقها -كما يق�ل الكاتب- 

ل�شالح  ال��ع��م��ل  اإل���ى  �شّباطها  وت��ح���ي��ل 

ال�اليات المتحدة من خالل التج�ّش�س على 

بلدانهم.

الوح�س الأّول

وم����ن ال��م��ف��ارق��ة ال���ت���ي ت��ب��ع��ث على 

للتغيير من  الكاتب  اال�شمئزاز في طريقة 

اأح��د،  على  تخفى  تعد  ل��م  التي  حقائق، 

انفتحت  االأميركّية  اال�شتخبارات  اإّن  ق�له 

اأحداث  بعد  اال�شتخباراتّية  عالقاتها  في 

اأجهزة  على  2001م،  العام  في  اأيل�ل   11
ال�ح�شّي  ال��ت��اري��خ  »ذات  اال���ش��ت��خ��ب��ارات 

ال��ك��ري��ه« م��ث��ل ال��م��خ��اب��رات ال��م�����ش��رّي��ة، 

اأكثر  اأ�شبحت  واأنها  والليبّية  واالأردن��ّي��ة، 

وث�قًا بها.

فا�شح  تناق�س  الت�شريح  ه��ذا  وف��ي 

للغاية:

ت�شهد  تاريخّية  وث��ائ��ق  هناك  �أّوًل: 

هذه  مخابرات  بين  الكبير  التعاون  على 

ال��ب��ل��دان وب��ي��ن ال��م��خ��اب��رات االأم��ي��رك��ّي��ة، 

لتق�شيم  االأولى  المراحل  بداأت منذ  والتي 

»�شايك�س  اتفاقّية  وف��ق  العربية،  البالد 

ام  بيك�«. وبف�شل هذا التعاون ال يزال حكَّ

نظيرتهم  م��ن  مدع�مين  االأن��ظ��م��ة  ه��ذه 

االأميركّية.

م��ردودة  ال�ح�شّية  �شفة  اإّن  ث��ان��ي��اً: 

عن  دف��اع��ًا  -ولي�س  وب��الده  الم�ؤّلف  على 

خفّيًا  يعد  لم  اإّنما  العربّية-  المخابرات 

التدريبّية  ال���ر���س  ُت��ق��ام  كيف  اأح��د  على 

االأمنّية والع�شكرّية له�ؤالء العرب في بالد 

من  تعّلم  اإنما  ال�ح�س  فهذا  �شام«،  »العم 

ال�ح�س االأول.

لكّن ال��م���ؤّل��ف ف��ي اأم��اك��ن اأخ���رى في 

يبغي  ك��ان  واإن  �شراحة،  يعترف  الكتاب 

ال�»�شي  اأن  اأخرى،  م�شّ�غات  اعترافه  من 

لجان  من  �شربات  تحت  ترّنحت  اإي��ه«  اآي 

قراءة في كتاب
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الك�نغر�س، التي راحت تحقق في ما قامت 

به ال�كالة من اأعمال خفّية منذ تاأ�شي�شها 

اأنَّ  ال�شبب  كان  1947م، وطبعًا  العام  في 

د من »االإ�شالم�ف�بيا«.  اأمن البالد مهدَّ

ع��م��ل��ّي��ات ت��خ��ري��ب ب��ق��ن��اع جمع 

المعلومات

في الكتاب الكثير من التفا�شيل، منها 

العقلّي  المنطق  وف��ق  ت�شديقه  يمكن  ما 

باإدراكنا لكيفّية اإدارة التعقيدات االأمنّية، 

ملتب�شة  ب�شيغة  مد�ش��س  ه���  م��ا  ومنها 

هناك  اأّن  الف�ر  على  القارئ  ذهن  ت�هم 

يتعّر�س  والعل�م  الح�شارة  عظيم  ب��ل��دًا 

عمل  ي�شبح  وتاليًا  وج���دّي��ة،  لتهديدات 

اأ�شرار الدول م�شّ�غًا، ال بل  القتل و�شرقة 

مطل�بًا وواجبًا وطنّيًا.

ومن الالفت اأن ي�شّجل الكاتب للرئي�س 

االأم��ي��رك��ّي ال�����ش��اب��ق -ال ي���زال ع��ل��ى قيد 

الحياة- جيمي كارتر اأّنه قاد حملة ل��شع 

اإيه«  اآي  ال�»�شي  مغامرات  اأ�شماه  لما  حّد 

المعتقدين  من  وه�  البحار،  وراء  ما  في 

ت�شدمنا  ف�شادًا.  االأر���س  في  تعيث  اأّنها 

في  ون�شّك  المعل�مة،  ه��ذه  الحقيقة  في 

�شاَد  اعتقاٍد  ح���ل  ويكمل  م�شداقّيتها. 

�ش�ى  تجلب  ل��ن  ب��اأّن��ه��ا  ال���ك��ال��ة  ب�����ش��اأن 

 مل يعد خفّيًا على أحد كيف 
ُتقام الورش التدريبّية األمنّية 
والعسكرّية لهؤالء العرب يف 

بالد »العم سام«

القتل.  ممار�شة  اإلى  عادت  اإذا  الم�شاكل 

اعتناق  م��ن  الحكمة  ف��ي  ال�����ش��ّك  وج���رى 

ال���ك��ال��ة ل��دوره��ا ج���اّلدًا ط���ع��ّي��ًا الأع��داء 

اأميركا. 

وا�شتغفال  الكبرى،  ال��م��رواغ��ة  وم��ن 

اأّن  على  الكاتب  تاأكيد هذا  القّراء،  عق�ل 

اال�شتخبارات  وك��ال��ة  اإن�شاء  م��ن  ال��ه��دف 

وهي  ن�شبّيًا«  ب�شيطة  »مهمة  االأميركّية 

ليتمّكن  وت��ح��ل��ي��ل��ه��ا  ال��م��ع��ل���م��ات  ج��م��ع 

ال��روؤو���ش��اء االأم��ي��رك��ّي���ن ف��ي ك��ّل ي���م من 

التي  ال��ت��ه��دي��دات  مختلف  على  االّط���الع 

الرئي�س  واأّن  المتحدة،  ال���الي��ات  ت�اجه 

جي�س  ال�كالة  تك�ن  اأن  يرد  لم  »ترومان« 

جانب  في  ي���ؤّك��د  ولكّنه  ال�شرّي.  اأميركا 

ا�شتخدم�ا  االأميركّيين  الروؤو�شاء  اأّن  اآخر 

�شلطة »العمل الخفّي« الإر�شال ال�كالة في 

عمليات تخريب وحمالت دعائّية، وتزوير 

انتخابات، ومحاوالت اغتيال.

هل نريد دلياًل اأكثر من هذا؟!
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�سمران: جامع الأ�سداد

����ش���م���ران ه���� ال��م�����ش��ل��م االإي�����ران�����ّي، 

لالإمام  والعا�شق  االإ���ش��الم  ع��ن  ال��م��داف��ع 

الخمينّي  }.

لالأ�شداد،  الجامع  الرجل  ه�  �شمران 

رجل ذو اأبعاد كثيرة، رجل االأربعة ف�ش�ل.

�شمران لم يكن جنرااًل، لم يكن رئي�شًا، 

ولذلك فاإنَّ مقام �شهادته لم يكن له مثيل.

كثيرون اعتقدوا باأنَّ هناك عالقة بين 

ت�شمية فيلم »چـ« �شمران وفيلم »che« ح�ل 

هذا هو 
شـمـران

)*(
وئام اأحمد

ث عن حياة اأحد  عندما نتكّلم عن الأفالم البيبلوغرافّية فهذا يعني اأنَّ الفيلم يتحدَّ

الم�ساهير والعظماء، ويتناول الحقبة التي عا�سوا فيها، م�ستعر�سين كافة الإنجازات 

لإبراهيم  »چـ«  فيلم  عن  ث  نتحدَّ عندما  ولكن،  الب�سرّية.  خدمة  في  �سّطروها  التي 

ث عن الحرب العراقّية الإيرانّية، التي  اأّننا ل�سنا فقط نتحدَّ حاتمي كيا، فهذا يعني 

دامت �سبع �سنوات، بل عن حياة �سخ�س ا�ستثنائّي بكّل ما للكلمة من معنى.

قضايا معاصرة
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عندما  ولكن  جيفارا،  ت�شي 

كيا«  حاتمي  »اإبراهيم  �ُشئل 

ح����ل ه���ذا االأم������ر، اأج���اب 

ب������اأّن ال��ق�����ش��د ك����ان »چـــ« 

)بالفار�شية  �شمران  يعني 

چــمــران(، ورب����م����ا ج����اءت 
ال��م�����ش��ادف��ة ف��ي ه���ذا االأم���ر، 

ف�»ت�شي جيفارا« اأي�شًا كان رجاًل 

رجاًل  كان  �شمران  ولكّن  مقاومًا، 

مختلفًا بكافة المقايي�س.

خال�سة الفيلم

م��ن حياة  ���ش��اع��ة   48 ال��ف��ي��ل��م  ي����روي 

ال�شهيد م�شطفى �شمران، مر�شاًل من قبل 

عندما  »باوه«،  مدينة  اإلى  الم�ؤّقتة،  الدولة 

ال�شالل  ق���ات  من  الم�شّلح�ن  حا�شرها 

اأجل  من  االإ�شالمّية«،  »للث�رة  المعار�شة 

حّل الخالفات الداخلّية وحماية المنطقة.

ُيعتبر الفيلم من اأحدث اأعمال المخرج 

في  �شارك  وقد   .
)1(

كيا« حاتمي  »اإبراهيم 

المعروفين،  الفنانين  من  مجم�عة  تمثيله 

زارع���ي«،  »م��ري��ال  راد«،  »�شعيد  اأب��رزه��م 

�شلطاني«،  حميديان«، »اإ�شماعيل  »بابك 

الممثل  اإلى  م�شافًا  دالوري«،  ر�شا  »اأمير 

د دور  ال�شهير »فريبرز عرب نيا« الذي ج�شَّ

ال�شهيد »�شمران«.

���ص��ن��ع م��و���ص��ي��ق��ى �ل���ف���ي���ل���م: ف��ردي��ن 

خلعتبري.

عبا�س  و�لم�صاهد:  �لمالب�س  ت�صميم 

بل�ندى ب�د

م�شهدًا.   520 في  »چـ«  فيلم  م  ُقدِّ لقد 

ال�شينمائّية  االأف��الم  باقي  مع  وبالمقارنة 

���س(، م��ن ناحية  ال��ح��رب��ّي��ة )دف����اع م��ق��دَّ

الب�شرّية  والم�ؤّثرات  ة  الخا�شّ الم�شهدّيات 

الحربّية، فقد كان اأبرزها.

اأ�شهر.  خم�شة  الفيلم  ت�ش�ير  ا�شتغرق 

واأربعة  اأ�شهر،  ف�شتة  ال�ش�ت  ت�شجيل  اأّم��ا 

اأ�شهر لعملّيات الم�نتاج.

اأّم����ا ح����ل ت��ق��دي��م ت��ي��ت��راج )االإع����الن 

الفيلم  ل��ل��ف��ي��ل��م(  ل��ل��ت��روي��ج  ال��م������ش��ي��ق��ي 

»مح�شن  الفنان  »اإّن  كيا«:  »حاتمي  فيق�ل 

في  الفيلم  �شاهد  عندما   ،
)2(

جاوو�شي«

قرر  حّتى  ه  واأحبَّ به،  تعّلق  االأولّية،  ن�شخته 

عنه  م�شتقاّلً  عماًل  م  يقدِّ اأن  النهاية  في 

لي�س من اأجل التيتراج فقط«.

حول الفيلم

ع��ن��دم��ا ج��ل�����س ال��م��خ��رج »اإب��راه��ي��م 

حاتمي كيا« في مح�شر ال�شّيد القائد »علّي 

{ معّرفًا و�شارحًا  الخامنئّي«  الح�شينّي 

وبعد  اإن��ت��اج��ه،  وظ���روف  »چـ«  فيلم  ح���ل 

االنتهاء من م�شاهدة الفيلم، تب�ّشم ال�شّيد 

القائد وقال: »هذا ه� �شمران الذي عرفته 

ي�مًا«.

وح�ّشا�س،  مهّم  م��ش�ع  ذي  فيلم  كاأّي 

�ش�ف  الكثيرون  وي�شاهده  ُيعر�س  عندما 

بعد االنتهاء من مشاهدة 
الفيلم تبّسم السّيد القائد 

وقال:  »هذا هو شمران الذي 
عرفته يومًا«
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م��ش�ع  على  لي�س  ح���ل��ه،  االآراء  تختلف 

من  تقديمه  طريقة  على  بل  ربما،  الفيلم، 

ناحية فنّية و�شينمائّية.

وقد كان للفيلم وقفة كبيرة مع النّقاد 

�شخ�شّية  تمّثله  ما  اإلى  نظرًا  االإيرانّيين، 

»���ش��م��ران« م��ن اأه��م��ّي��ة وط��ن��ّي��ة وج��ه��ادّي��ة 

هذا  اأّن  االعتبار  ذلك  اإلى  اأ�شف  وعلمّية، 

العمل ال�شينمائّي ال بّد واأن يك�ن وفّيًا لهذه 

في  الئقة  بطريقة  ويقّدمها  ال�شخ�شّية 

عي�ن محّبيها.

في عين الناقد

االإي���ران���ّي  ال�شينمائّي  ال��ن��اق��د  ي��ق���ل 

حديثه  في  فرا�شتي«  »م�شع�د  المخ�شرم 

ح�ل فيلم »�شمران«:

حّتى  ب��داي��ت��ه  منذ  الفيلم  ك��ان  »ل��ق��د 

جيدًا،  »ب���اوه«  مدينة  اإل��ى  �شمران  و�ش�ل 

في  ورا�شخة  مخ�شرمة،  �شخ�شّية  فقّدم 

ف�شاء ملتهب. ولكن، �شيئًا ف�شيئًا بداأ الفيلم 

يخرج عن ال�شياق االأ�شلّي، مع اأّن الظروف 

التي ح�شرت لت�ش�ير الفيلم كانت جّيدة، 

ولكن كّلما اأوغلنا في العمق مع ال�شخ�شّية 

االأ�شلّية كانت ت�شعف �شيئًا ف�شيئًا..ف� »چـ« 

بطاًل  ال  يكن  ل��م  ك��ي��ا«  حاتمي  »اإب��راه��ي��م 

كان  ف�شمران  م�ّفقًا،  دبل�ما�شّيًا  وال  ق�مّيًا 

من كبار المفّكرين اال�شتراتيجّيين والقادة 

العظام للحرب...«.

عن  فيق�ل  »ك�ش�رى«  ال�شهيد  ابن  اأّم��ا 

الفيلم  ي  �ُشمِّ »لماذا  چمران«:  »چـ..  فيلم 

�شمران؟  ونق�ل  نفتخر  ال  لماذا  »چـ«؟  ب� 

ا�شمه  غربّيًا  فيلمًا  هناك  اأن  يعرف  فالكّل 

»che« وه� يتناول �شيرة حياة ت�شي جيفارا، 

اإلى هذا  فلماذا ناأخذ اأذهان النا�س دائمًا 

الفيلم الغربّي؟«.

راأي ال�سحافة في الفيلم

فيلم  متناولة  ال�شحافة  حديث  وح�ل 

�شمران كتب »علّي فار�شّي«:

االأفالم  اأهّم  »�شمران« من  فيلم  ُيعتبر 

االإيرانّية  ال�شينما  في  م�ؤّخرًا  اأُنتجت  التي 

ة ن�اٍح: الم��ش�ع، الم�شم�ن، تقديم  من عدَّ

قضايا معاصرة
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الم�ؤّثرات  الحرب،  الفيلم،  زمان  ة،  الق�شّ

فنا  الب�شرّية... ومن خالل الفيلم فقد تعرَّ

اإلى ثالث نقاط مهّمة:

- �شخ�شّية �شمران.

حرب  خ��الل  »ب���اوه«  مدينة  و�شعّية   -

المدن.

- و�شال �شمران.

اأّن »الفيلم فيه الكثير من  اأ�شاف  وقد 

فيلم  »هل  و�شاأل:  وال�شعف«.  القّ�ة  نقاط 

بالتاأكيد،  ال�اقعّي؟ ال  »چـ« يج�ّشد �شمران 

»اإبراهيم  راآه  كما  �شمران  يج�ّشد  ه�  بل 

اأن  علينا  يجب  ال  وبالتالي  ك��ي��ا«،  حاتمي 

فتكرار  الحقيقّي،  �شمران  روؤي���ة  ننتظر 

كان  �شمران  ممكن،  غير  بالعين  العين 

رجاًل غريبًا، كبيرًا ودكت�رًا ذا مقام رفيع، 

عرفانّيًا ال نظير له«.

ب الم�سافات فقط الفيلم قرَّ

النّقاد  اآراء  ف��ي  ن��دخ��ل  اأن  اأردن����ا  ل��� 

ث�ا عن فيلم »�شمران« فلن يّت�شع  الذين تحدَّ

المحدودة،  االأ�شطر  ه��ذه  في  لنا  المقام 

فيلمًا  ن�شاهد  عندما  الجميل  ِم��َن  ولكن 

فقط  ولي�س  الناقد  بعين  اإل��ي��ه  ننظر  اأن 

الم�شاهد، فال نكتفي فقط باأن نق�ل جميل 

وم�ؤّثر، بل علينا اأن نذهب اأبعد من ذلك.

دائمًا، هناك راأي م�افق وراأي مخالف، 

االأهّم من هذا  ولكنَّ  اأدّلته وحججه.  ولكّل 

ث  كّله اأن نعرف اأنَّ هذه االأفالم التي تتحدَّ

مثل  ون��ج��ّل��ه  ون��ح��ّب��ه  ب��ه  نعتقد  نحن  ع��ّم��ا 

�شخ�شّية ال�شهيد الكبير والعرفانّي العاِلم 

»م�شطفى �شمران«، لن تقدر ي�مًا على اأن 

تعّرفنا اإليه كما عرفناه من خالل �شيرته. 

)*( باحث في مجال ال�شينما.

 ُيعتب��ر »اإبراهي��م حاتم��ي كي��ا« م��ن المخرجي��ن االإيرانيي��ن الذي��ن ( 1)

زخ��ر تاريخه��م باالأف��الم الناجحة الت��ي تناولت م��ش���ع الدفاع 

���س. وقد كان رفيق درب �ش��ّيد �ش��هداء اأهل القلم ال�ش��هيد  المقدَّ

يت  »مرت�ش��ى اآوين��ي« وتلمي��ذه. ُجمع��ت اأفالمه في مجم�عة �ُش��مِّ

ن اأهم اأفالمه الط�يلة والق�شيرة. »بالك« وهي تت�شمَّ

 م��شيقار معروف.( 2)

اله�ام�س

قد ت�شتطيع اأن تقّرب لنا الم�شافات، ولكّننا 

الأّن  ال�شخ�شّيات،  ه��ذه  مثل  ن���درك  ل��ن 

وكانت  مثيل،  له  يكن  لم  »�شمران«  عرفان 

ة، كما كان لعرفان ال�شهيد  له نكهته الخا�شّ

لغته  »ه��ّم��ت«  وال�شهيد  »ال���ب���روج���ردي«، 

ة مع الباري عزَّ وجّل. الخا�شّ

مناجاة لل�سهيد �سمران

من  اأ���ش��ط��ر  بب�شعة  حديثنا  نختتم 

»ما  �شمران:  م�شطفى  لل�شهيد  مناجاة 

اأجمل مناجاة ذلك الدروي�س المحترق قلبًا 

اليد  غ�شل  اأجمل  وما  الليل..  منت�شف  في 

من الروح وتطليق الدنيا ثالثًا..«.

الحرّية،  ى  يتمنَّ المغم�م  قلبي   ...«

والتحليق  ال��ع��روج  تطلب  الذابلة  وروح���ي 

لتترك هذه الغربة ال�ش�داء..

يا اإلهي اأ�شكرك الأّنك فتحت لي طريق 

ال�����ش��ه��ادة الأت���ح���ّرر م��ن ه���ذه ال��دن��ي��ا نح� 

لحظات  اأ�شعد  اأعطيتني  الأّن��ك  ال�شماء.. 

الخال�س  اأم��ل  وعلى  حياتي..  ف��ي  االأم���ل 

وال��ع��ذاب  االآالم  ك���ّل  ت��ح��ّم��ل  ل��ي  ��رت  ي�����شَّ

والتعذيب..«.
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الشيخ نمر باقر النمر:

»مظلومّية فانتصار«
حتقيق: هداية طه

»غاب عّنا بج�سده؛ ونحن كاأهل وكمحّبين له اأكثر 

اأّن  المتاأّثرين بغيابه عّنا.. ولكّننا جميعًا معتقدون 

ال�سهادة  واأّن  بارئها،  اإلى  ال�سماء،  اإلى  �سَعدت  روحه 

هو طلبها فا�ستحّقها، ونالها.. هو فخٌر لنا ولكّل اأهل 

البلد ولكّل �سريف«.

مناسبة
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اأن  ب��دَّ  ال  الكلمات،  ه��ذه  ت�شمع  حين 

ال�شهداء،  ع�ائل  بر  �شَ ذهنك  اإلى  يتبادر 

بحّق  النمر«  »محمد  االأ���ش��ت��اذ  قاله  فما 

�شقيقه، العاِلم المجاهد الذي كّر�س حياته 

ال�شيخ  الحّق،  عن  والدفاع  الدين  لخدمة 

ال�شهادة  �شاحة  اأّن  ي�ؤّكد  النمر،  باقر  نمر 

ما  اإذا  وكيف  بعناية.  اأهلها  اهلل  يختار 

فتغدو  ذات��ه،  بحّد  مدر�شة  ال�شهيد  ك��ان 

ال�شبر  على  ب�شيطًا  مثااًل  الكلمات  ه��ذه 

وال�شل�ان في ح�شرة االإرادة االإلهّية.

تقراأ  اأن  العزيز  القارئ  اأّيها  ويكفيك 

النمر،  ال�شيخ  حياة  تفا�شيل  من  بع�شًا 

كما رواها �شقيقه، والتي تر�شم في الذهن 

�ش�رة عن حياة من ال يت�ّف�ن اإاّل وال�شهادة 

و�شامهم.

م�سيرة ن�سال وكفاح

القطيف،  محافظة  ال��ع���ام��ّي��ة،  ف��ي 

»نمر  ال�شيخ  والدة  ك��ان��ت  1959م  �شنة 

ع�شرة  ال�شاد�شة  �شّن  وف��ي  النمر«.  باقر 

في  خط�ة  اأّول  وو�شع  الثان�ية  من  تخّرج 

و�ش�حه  ف��ي  قاطعًا  ك��ان  ال���ذي  الطريق 

اأ�ّش�س  ال�شباب  ريعان  في  اإليه.  بالن�شبة 

اأّول مكتبة في البلدة، في اأحد الم�شاجد، 

اأمرًا ممّيزًا،  ال�قت  وه� ما كان في ذلك 

كما يلفت االأ�شتاذ »محمد النمر«، م�شافًا 

اإن  اإذ  المخاطرة؛  �شروب  من  ك�نه  اإل��ى 

معّينة  كتبًا  تمنع  كانت  ال�شع�دّية  المملكة 

من الدخ�ل اإليها.

ومن القطيف اإلى اإيران، ذهب ال�شيخ 

ال�شهيد في �شبيل العلم حيث التحق بح�زة 

الدرا�شة،  من  كبيرًا  �ش�طًا  وقطع  القائم 

على  فتتلمذ  التدري�س،  مع  رحلته  بداأ  ثّم 

العالم  من  التالمذة  من  كبير  ع��دد  ي��ده 

االأ�شتاذ محمد  والغربّي... ويذكر  العربّي 

المثال،  �شبيل  على  تالمذته،  بين  من  اأّن 

رئي�س دولة جزر القمر ال�شابق »اأحمد عبد 

اهلل محمد �شامبي«.

م�سروعه الإ�سالحّي ال�سلمّي

يق�ل ال�شّيد محمد: �شنة 1994م عاد 

في  ال�شرقّية  المنطقة  اإل��ى  النمر  ال�شيخ 

م�شروعه  عينيه  ن�شب  وا�شعًا  المملكة، 

االإ�شالحّي الذي كان بدوره مطلب عم�م 

االإ�شالحّيين.

ال�شع�دّية،  في  البقيع  قب�ر  بناء  ولعلَّ 

ورفع التمييز الطائفّي، مطلبان اأ�شا�شّيان 

ملّحان لم يغيبا عن دع�ة ال�شيخ ال�شهيد. 

بناء قبور البقيع يف السعودية، 
ورفع التمييز الطائفّي مطلبان 

أساسّيان، مل يغيبا عن دعوة 
الشيخ الشهيد
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دع���������ات، ب���ال���ت���اأك���ي���د، ق���ب��ل��ت 

اأحيانًا وبافتعال  العلنّي  بالرف�س 

ال�شلطات  ِقَبل  من  ال�شدامات 

مع اأهالي القطيف اأحيانًا اأخرى.

ال�شهيد،  ال�شيخ  اأّن  ب��ي��د 

كّل  ت��ك���ن  اأن  على  ي�شّر  ك��ان 

ال��ت��ظ��اه��رات ال��ت��ي ت��خ��رج في 

باالإ�شالحات  مطالبة  المنطقة 

العمل  اأّن  ي���ؤّك��د  ك��ان  بل  �شلمّيًة، 

ال�شلمّي اأ�شا�س هذا الحّق الم�شروع.

اأن��ه��م، في  االأ���ش��ت��اذ محمد  وي���ؤّك��د 

فكرّي  ثقافّي،  مكّ�ن  من  ج��زٌء  القطيف، 

االأول��ى  بالدرجة  المملكة  ف��ي  اإ���ش��الح��ّي 

قائاًل: »هذا ما لم َيُرْق للبع�س، بل ذهب�ا 

اأم��ر  وه���  انف�شال  دع��اة  باأننا  الّتهامنا 

مرف��س بالن�شبة اإلينا«.

ال�شيخ  اأ���ش��ب��ح  2009م  ���ش��ن��ة  ب��ع��د 

ال�شلطات،  ِق��َب��ل  م��ن  م��ط��ل���ب��ًا  ال��ن��م��ر 

خطابات  واألقى  االأنظار  عن  فت�ارى 

عدم  على  ي�شّدد  ظّل  ولكن  �شجاعة، 

ال��ح��ج��ارة في  ال�����ش��الح، ح��ّت��ى  حمل 

التي تخرج في القطيف،  المظاهرات 

اعُتقل  ذل��ك،  م��ن  ال��َرغ��م  ول��ك��ن، على 

االإع���دام  اإل���ى  العق�بة  وو�شلت  تع�ّشفًا 

ب�شبب اآرائه.

كبيرًا  ا�شتغرابًا  محمد  االأ�شتاذ  ُيبدي 

وي�شير  ال�شيخ،  على  باالإعدام  الحكم  من 

اإلى اأّن و�شع ا�شم ال�شيخ النمر من �شمن 

مطل�بًا  واأربعين  �شبعة  من  تتاأّلف  قائمة 

ق�لهم(  )بح�شب  الجرائم  مرتكبي  من 

ُيعّد خلطًا لالأوراق، فال�شيخ النمر لم يقتل 

اأحدًا، بل ه� منع اإراقة الدماء.

»ضعوا حّداً لالستبداد والظلم، 
وكونوا أحراراً يف دنياكم، ولو 

كان الثمن بذل الدماء« الشهيد 
الشيخ النمر
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�سخ�سّيته الإن�سانّية

النمر  »ال�شيخ  محمد:  االأ�شتاذ  يق�ل 

اأرب����ع ���ش��ن���ات وح���ده ف��ي زن��زان��ة  ق�شى 

كان  فقد  القراآن،  خاللها  حفظ  �شغيرة، 

يق�شي جّل وقته في قراءة القراآن وتدّبره 

اإلى جانب كتب اأخرى، كنت قد اأح�شرتها 

م��ان��دي��ال«  ل�»نيل�ش�ن  ك��ت��اب��ان  منها  ل���ه، 

في  العبيد  م��ح��ّرر  كينغ«  ل���ث��ر  و»م��ارت��ن 

اأميركا«.

»ك��ّن��ا  م��ح��م��د:  االأ���ش��ت��اذ  وي�شيف 

نذهب اإليه من فترة اإلى اأخرى. وحّتى 

له  العزاء  واجب  لتقديم  بعدما ذهبنا 

ومتم�ّشكًا  متما�شكًا  ظّل  زوجته  ب�فاة 

ينال  اأن  متمّنيًا  �شلكه  الذي  بالطريق 

ال�شهادة«.

عا�سق لل�سهادة

وكيف ال يك�ن ال�شبر �شفة من �شفات 

ى  وتاأ�شَّ  Q ال�شجاد  االإم��ام  عرف  من 

به؟... فاإلى جانب ال�شالبة والثبات كان 

ال�شيخ النمر قدوة في الت�ا�شع. فلم يملك 

يملك منزاًل  ولم  اأّي ح�شاب مالّي،  ال�شيخ 

في القطيف، بل كان م�شتاأجرًا، كما ي�شير 

االأ�شتاذ محمد.

لل�شالة  عا�شقًا  النمر  ال�شيخ  ك��ان 

يق�شد م�شجدًا بعيدًا عن منزله كّل فجر؛ 

في  ح��ّت��ى  دائ��م��ًا  ال�شبح  ���ش��الة  لي�شّلي 

ال�شتاء. اأّما �شالة الجماعة فلم تكن لديه 

اأّي م�شكلة اأن ي�شّلي خلف اأّي اإماٍم ُيكلَّف 

�شخ�شّية  اّت�شمت  اإذ  ال�شالة،  باإمامة 

ال�شيخ ال�شهيد بالت�ا�شع والزهد.

مكانة  يحتّل  ال�شهيد  ال�شيخ  كان  كما 

قريبًا  وك��ان  ال�شباب،  وج��دان  في  كبيرة 

منهم، ي�شعى اإلى حّل م�شاكلهم، ويبّث في 

نف��شهم روح الجهاد والمثابرة. لذا، نزل 

خبر اإعدام ال�شيخ كال�شاعقة عليهم، كما 

ي�ؤّكد االأ�شتاذ محمد، على الَرغم من اأّنهم 

كان�ا على علم باأّن ال�شهادة هي ما تمّناه 

الماأتم  تح�يل  اإلى  دفعهم  ما  وه�  ال�شيخ 

بهذه  الحل�ى  وت�زيع  التبريكات  تقّبل  اإلى 

المنا�شبة الجليلة في البلدة.

با�شتمرار  يعمل  ال�شهيد  ال�شيخ  وكان 

ع��ل��ى اأن ي��ك���ن ب����ادرة ���ش��ل��ح ف��ي اأغ��ل��ب 

ت�اجه  كانت  التي  االجتماعّية،  الم�شاكل 

عائالت القطيف. لذا، كان بمثابة القدوة 

الم�شاجد،  ف��ي  ح��ا���ش��رًا  وال��م���ّج��ه،  لهم 

و�شاحات الجهاد، وفي عائلته اأي�شًا، وفي 

ميادين العلم كاّفة.

نملك الح�سين في ت�سحياتنا

لعّل ال�شجاعة هي ال�شفة التي مّيزت 

واأّكد  �شبق  كما  ال�شهيد،  ال�شيخ  �شخ�شّية 

ح�شن  ال�شّيد  اهلل  لحزب  ال��ع��ام  االأم��ي��ن 

ن�شر اهلل )حفظه اهلل(، وهذا ما يخت�شر 

»اإن  ال�شيخ  اأطلقه  ال��ذي  ال�شهير  بالق�ل 

فنحن  ُظلمكم  في  فرع�َن  تملك�ن  كنتم 

نملك الح�شين في ت�شحياتنا«.

للعالم  در���ش��ًا  اأعطى  ال�شهيد  ال�شيخ 

اأج���م���ع ك��ي��ف ي��ك���ن االإن�������ش���ان م��ظ��ل���م��ًا 

فينت�شر، وكيف يك�ن االإن�شان نم�ذجًا في 

ال�شبر والثبات على طريق الحّق.

الر�شالة العظمى التي وّجهها ال�شهيد 

االإ���ش��الم��ّي  المجتمع  اإل���ى  لي�شت  النمر 

»�شع�ا  اأْن:  اأجمع  العالم  اإل��ى  بل  فقط، 

حّدًا لال�شتبداد والظلم وك�ن�ا اأحرارًا في 

دنياكم ول� كان الثمن بذل الدماء«.
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وال  المحلّية،  بيئاتنا  في  ال�شّن  كبير 

م�شدرًا  ُيعتبر  منها،  المحافظة  �شّيما 

ل��ل��ب��رك��ة وال��خ��ي��ر. وق���د ورد ع��ن ر���ش���ل 

اهلل P: »ما اأكرم �شابٌّ �شيخًا من اأجل 

من  �شّنه  ِكَبر  عند  له  اهلل  قّي�س  اإاّل  �شّنه 

.
)1(

ُيكرمه«

ي�شت�جب  ال�شّن  كبار  مع  التعاطي  اإّن 

من  العديد  اإلى  االلتفات  المهتّمين،  على 

تخت�ّس  التي  والم�ا�شفات  الخ�شائ�س 

التعاطي  تمَّ  ل�  والتي  العمرّية،  بمرحلتهم 

من  الكثير  ل�ّفرت  اأ�شا�شها،  على  معهم 

فهم  ���ش���ء  ع��ن  تن�شاأ  ق��د  ال��ت��ي  المتاعب 

ون؟
ّ
ماذا يحتاج المسن

)*(
فاطمة ن�سر اهلل

انت�سر مقطع الفيديو الذي ي�سّور والدًا كهاًل، يقوم بتكرار 

�سوؤال لبنه ال�ساب عن ع�سفور اأمامه في الحديقة، فيما يتذّمر 

البن من تكرار ال�سوؤال، لنعرف لحقًا اأّن هدف الأب كان اإر�سال 

تطراأ  بتغّيرات  خاللها  من  لُيْعِلمه  لبنه  مبا�سرة  غير  ر�سالة 

عليه مع تقّدمه في ال�سّن، لكي يتفّهم حالته ويعامله على هذا 

الأ�سا�س. فما هي هذه التغّيرات؟

وكيف يمكن التعامل مع كبار ال�سّن لتبديد مخاوفهم في اأّمٍة 

معنيَّة بالبّر بالوالدين؟

ت��ب��داأ  ال��ت��ي  ال��م��رح��ل��ة،  ه���ذه  خ�شائ�س 

مع  عاّمًا،  ال�شتين  عمر  تجاوز  بعد  ع��ادًة 

ن�شبّية،  ال�شيخ�خة  مرحلة  اأّن  مالحظة 

اأكثر  اأو  ال�شبعين  بعد  متاأّخرًة  تبداأ  فقد 

الغذائّي  ونظامه  االإن�شان  �شّحة  بح�شب 

اأه��ّم  اأّم��ا  الفكرّي.  ون�شاطه  والريا�شّي، 

التغّيرات، فيمكننا تق�شيمها كاالآتي: 

على  تطراأ  التي  التغّيرات  اأوًل: 

الم�سّنين

ال��ع��ام  ال�����س��ك��ل  ف���ي  ال��ت��غ��ّي��ر   -1
للج�سّم: 

ويتمظهر من خالل هب�ط في ال�زن، 

مجتمع
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وتقّل  العمر،  في  التقّدم  ومع  ال�شيخ�خة 

الف�شي�ل�جّية  التغّيرات  ب�شبب  مرونتها 

والع�ش�ّية في الخاليا.

عديدة  باأمرا�س  الم�شّن  ي�شاب  كما 

اإلى  م�شافًا  ال�شّن،  في  التقّدم  ناتجة عن 

ع�امل اأخرى )وراثّية، بيئّية(.

5- التغّير النفعالّي:
اأ- �لالمبالة بالذ�ت: نجد اهتزازًا لدى 

الم�شّن باإزاء قيمة تقديره لذاته، ذلك 

الأنه غالبًا ما يك�ن قد َفَقَد الكثير من 

اأهدافه، وبالتالي لم تعد ت�شّكل مركز 

اهتمام بالن�شبة اإليه. اأ�شف اإلى ذلك، 

اأن الم�شّن ال يجّدد اأهدافه، الأّن ال�اقع 

االجتماعّي من ح�له ي�حي له باأنه ال 

اإّن  االأهداف، حيث  فائدة من تجديد 

فترة الحياة الباقية ق�شيرة، ومن هنا 

والذب�ل  ال�شعف  الم�شّن  على  يبدو 

وفت�ر الهّمة. 

�لم�صّنين: الخ�ف من  �أه��ّم مخاوف  ب- 

المر�س  من  الم�ت،  من  ال�شيخ�خة، 

وتده�ر ال�شّحة، من ال�حدة والعزلة، 

بهم،  االآخرين  رغبة  بعدم  االإح�شا�س 

ال��خ���ف م��ن ال��ت��ق��اع��د، ال��خ���ف من 

وال��َع��َ�ز  االجتماعّية  المكانة  ف��ق��دان 

إّن التعاطي مع كبار السّن 
يستوجب االلتفات إىل العديد 
من اخلصائص واملواصفات 

التي تختّص مبرحلتهم العمرّية

في�شبح  ل���ن��ه  وت��غ��ّي��ر  ال�شعر  وت�����ش��اق��ط 

اأبي�س، جفاف الجلد، رع�شة اليدين، ت�ّرم 

القدمين، انحناء القامة، وغيرها...

2- التغّيرات الج�سمّية الداخلّية:
حيث  للرئتين:  اله�ائّية  ال�شعة  تغّير  اأ- 

25 % عّما كانت عليه  تنق�س بن�شبة 

في �شّن الر�شد.

تتناق�س  حيث  ال��دم  دف��ع  ق���ة  تغّير  ب- 

ب�شكل ملح�ظ. 

في  اله�شمي،  الجهاز  في  التغّيرات  ج- 

وظ��ائ��ف ال��ك��ل��ى، وال��ك��ب��د، وال��ج��ه��از 

الع�شبّي... اإلخ.

3- التغّير في الحوا�س:
اأ- �شعف في قّ�ة الب�شر، في قّ�ة ال�شمع، 

اإح�شا�س  يقّل  كما  التذّوق.  في  �شعف 

الكبار بالماّدة ال�شكرّية.

اإح�شا�س  ي�شعف  الّلم�س:  في  �شعف  ب- 

وي�شبح  العمر  في  التقدم  مع  الجلد 

ال��ح��رارة  درج���ات  م��ع  الج�شم  تكّيف 

الباردة وال�شاخنة بطيئًا و�شعيفًا.

كبيرًا  جزءًا  ال�ش�ت  يفقد  وقد  هذا، 

متقطعًا،  مرتع�شًا  في�شبح  ح��رارت��ه  من 

وي�ؤّثر هذا التغّير على مخارج الحروف. 

4- التغّير في الأداء الحركّي:
71ت�����ش��م��ر ال���ع�������ش���الت ف����ي م��رح��ل��ة 
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االقت�شادّي، عدم القدرة على ال�شع�ر 

بال�شعادة.

ب تبعًا لزيادة  ب: يزداد التع�شّ ج- �لتع�صّ

الآرائ��ه��م  ال�شي�خ  ب  ويتع�شّ ال�����ش��ّن، 

الحنين  ي��ب��دو  وه��ك��ذا  ولما�شيهم. 

النف�شّية  ���ش���رت��ه  ف��ي  الما�شي  اإل���ى 

اإل��ى  الحنين  يمّثل  الأّن���ه  ال�شحيحة، 

والمكانة  وال�شرعة  وال�شباب  ال��ق��ّ�ة 

وغيرها...

د- قدرة �لتكّيف: يت�شل التغّير االنفعالّي في 

ال�شيخ�خة بمدى نجاح الفرد اأو اإخفاقه 

عليه  تفر�شها  التي  التكّيف  عمليات  في 

بيئته المتط�رة وحياته المتغيرة.

تلخي�س  يمكن  �ل��ط��ف��ول��ة:  �ن��ف��ع��الت  ه����- 

اأهّمها حين تع�د اإلى الظه�ر مّرة اأخرى 

في ال�شيخ�خة اإلى الن�احي التالية:

تدور  المركز  ذاتّية  الم�شّنين  انفعاالت   -

ح�ل  ت��دور  مّما  اأك��ث��ر  اأنف�شهم  ح���ل 

غيرهم.

في  �شحيحًا  تحّكمًا  ال�شي�خ  يتحّكم  ال   -

�شاأن  ذل��ك  ف��ي  �شاأنهم  انفعاالتهم، 

االأطفال ال�شغار.

- تتميَّز انفعاالت الم�شّنين بالعناد و�شالبة 

الراأي، وعندما يدرك�ن خطاأهم فاإنهم 

غالبًا ما ي�شّرون على عنادهم. 

- بالرغم من عنادهم وغ�شبهم فهم اأكثر 

قابلّية لال�شته�اء من غيرهم.

واالإط��راء  المديح  اإل��ى  الم�شّن�ن  يميل   -

والت�شجيع.

ث��ان��ي��ًا: ال��ع��وام��ل ال��م��وؤّث��رة في 

توافق الم�سّن اجتماعّيًا

من  ال�شّن  في  م  يتقدَّ من  يتمّكن  لكي 

اأن يت�افق اجتماعّيًا بطريقة ناجحة، ال بدَّ 

من مالحظة االأم�ر التالية:

1- �لأن�����ص��ط��ة و�ل��ع��الق��ات �لج��ت��م��اع��ّي��ة: 
يك�ن االأفراد المت�افق�ن مع التقّدم في 

ال�شّن اأكثر ن�شاطًا اجتماعّيًا من الذين 

في  يزداد  حيث  ت�افقهم،  في  يف�شل�ن 

كّلما  بنف�شه  الفرد  اهتمام  ال�شيخ�خة 

مت به ال�شّن. وي�شبح في كثير من  تقدَّ

ال�شل�ك  بهذا  وكاأنه  نرج�شّيًا،  االأحيان 

م�شايقات  م��ن  ح��ي��ات��ه  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ 

العالم الخارجّي المحيط به.

�ل�صيخوخة:  بعقدة  �لإح�صا�س  مدى   -2
اإلى  ال�شيخ�خة  عقدة  م�شطلح  ي�شير 

خالل  من  عنه  وُيك�شف  العجز  ت�ّهم 

وان�شغاله  ر  المبرَّ غير  الم�شّن  اهتمام 

الج�شمّية  والمعّ�قات  بالقي�د  الزائد 

والعقلّية ما يحمله على االنعزال، كما 

اإلى مخاوف: فقدان مركزه في  ي�ؤّدي 

و�شعه  ال�شحّية،  حالته  الجماعة، 

ال���م���ادّي، ك��م��ا ت����زداد ل��دي��ه ح���رارة 

مجتمع

72



ال����ح���دة ك��ل��م��ا ان��ف�����سَّ من 

ح�له اأوالده واأهله. 

3- تقّبل �لذ�ت لدى �لم�صنين: 
نح�  الم�شنين  اّتجاهات  اإّن 

ذواتهم تت�شّمن م�شاعر �شلبّية 

يتميَّزون  اإّنهم  الذاتّية.  بالقيمة 

بقلق زائد ب�شاأن �شّحتهم الج�شمّية 

وي��م��ي��ل���ن اإل����ى ال�����ش��ك���ى م��ن �شعف 

ك�شب  اإل��ى  ويهدف�ن  ع��اّم��ة،  ال�شّحة 

االآخرين  جانب  من  وال�شفقة  العطف 

الذين  اأ�شرتهم  اأف��راد  االأخ�ّس  وعلى 

يعتقدون اأنهم يهمل�نهم.

4- عالقة �لم�صّن بالأ�صرة: من الطبيعي 
حال  ف��ي  بال�حدة  الم�شّن  ي�شعر  اأن 

وحيدًا  نف�شه  يجد  وحين  اأوالده  تركه 

الرعاية(.  دور  ف��ي  )اأو  المنزل  ف��ي 

الم�شّن من م�شكلة  يعاني  وب�شكل عام 

من  اأحيانًا  حتى  بالفراغ  االإح�شا�س 

االأ���ش��دق��اء، م��ّم��ا ي�����ؤّدي اإل���ى تده�ر 

حالته ال�شحّية والنف�شّية.

ثالثًا: اأهّم حاجات الم�سّنين

�إل�����ى �لن���ت���م���اء و�ل�����ص��ع��ور  1- �ل���ح���اج���ة 
���ة ب��ع��د ال�����ش��ع��ف  ب�������الأم�������ان: خ���ا����شّ

واالإح�����ش��ا���س ب��اق��ت��راب ال��م���ت وم���ت 

الرفاق وابتعاد االأوالد واالأهل. 

2- �ل���ح���اج���ة �إل�����ى �ل��ت��ق��دي��ر، و�ل��ت��ق��ّب��ل 
و�لمركز �لجتماعّي: فالم�شّن محتاج 

النا�س  وتقدير  باأهمّيته  ي�شعر  اأن  اإلى 

��ة م��ن االأب���ن���اء واالأح���ف���اد،  ل���ه، خ��ا���شّ

وبتقديره لنف�شه حين يقارنها بغيره.

3- الحاجة اإلى الكفاءة، والقدرة وتقدير 

)*( ماج�شتير في االإدارة الترب�ية.

 م�شتدرك ال��شائل، الميرزا الن�ري، ج8، �س393.( 1)

اله�ام�س

يحتاج إىل أن يشعر بأهمّيته 
وتقدير الناس له، خاّصة من 

األبناء واألحفاد

في  الم�شّن  ينخرط  ما  كثيرًا  ال��ذات: 

اإل��ى  لحاجته  وذل��ك  العمل،  اأن�شطة 

قادر  اأنه  وليثبت  بالنجاح،  االإح�شا�س 

وق�ّي ويمكنه االإنجاز.

4- �لحاجة �إلى �لرعاية �ل�صحّية.
5- �ل��ح��اج��ة �إل�����ى �لأم�����ن �لق��ت�����ص��ادّي 

و�لمردود �لمالّي.

�لن�صاط  ف��ي  �لن��دم��اج  �إل��ى  �لحاجة   -6
�ل����ت����روي����ح����ّي: ل��م��لء وق���ت ال���ف���راغ، 

يقت�شي  مّما  التقاعد،  بعد  وباالأخ�ّس 

جديدة،  وم��ه��ارات  اهتمامات  تنمية 

واأن�شطة روحّية ت�شعد حياته وتخرجه 

من عزلته والتفكير في ما�شيه.

كيفّية  ن��ع��ر���س  ال���ق���ادم  ال��ع��دد  وف���ي 

التعامل مع كبار ال�شّن.
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لتك�ن  االأم،  عزيزتي  االأب،  عزيزي 

�شحّيًا...  ون�مهم  هادئًة،  اأبنائكما  ليالي 

فا اإلى اأ�شباب ا�شطراب الن�م وكيفّية  تعرَّ

التعامل معها.

عند  ال��ن��وم  ا�سطرابات  اأ�سباب 

الأطفال

��ر اال���ش��ط��راب��ات ف��ي ال��ن���م عند  ُت��ع��بِّ

بعدم  طبيعّية  فعل  ردود  ع��ن  االأط��ف��ال 

االنف�شال  يعني  فالن�م  باالأمن،  ال�شع�ر 

يرتبط  وه�  اإليهم،  بالن�شبة  االأب�ين  عن 

 ألطفالكم
ً
 هنيئا

ً
نوما

)*(
داليا فني�س

تخيَّل اأّنك طفٌل �سغير، ا�ستفقت لياًل وحيدًا في �سريرك، 

وعندما  وح��دك،  النهو�س  تخاف  الغرفة،  عتمة  في  �سابحًا 

الكابو�س  هذا  اأّن  لو  ماذا  ت�سمعك.  ل  هم�سًا  والدتك  تنادي 

نعم،  وتبكي،  �ست�سرخ  �ستفعل؟  ماذا  ليلة؟  كّل  يومّيًا  يتكّرر 

اإلى  طريقك  في  اأن��ك  ت��درك  عندما  غ��دًا  لكنك  ل...  وربما 

اليوم  اأبناوؤك  يختلقها  التي  الأعذار،  باختالق  �ستبداأ  النوم، 

بع�س   - الحّمام  اإلى  الذهاب   - الماء  �سرب  النوم:  من  هربًا 

الأح�سان والقبالت... اإلخ.
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بالعديد من االأ�شباب، اأهّمها: 

وبال�شراعات  بالقلق،  1- ال�شع�ر 
الداخلّية، اأو بالن�شاط الزائد.

باأ�شياء  المرتبط  ب��ال��ت���ّت��ر  2- ال�شع�ر 
معّينة، كالخ�ف من الظالم.

الطفل  على  مختلفة  مخاوف  3- �شيطرة 
ف����ق، مثل:  وم��ا  ���ش��ن���ات   4 ف��ي عمر 

ن�مه،  حين  البيت  ف��ي  حريق  ن�ش�ب 

خروج االأهل من المنزل، اختالق �ش�ر 

اأفالم  اأو  �شمعها،  ق�ش�س  من  مرعبة 

ُت�شتدعى  ما  وكثيرًا  �شاهدها.  رع��ب 

هذه ال�ش�ر الذهنّية عند الظالم.

َق نومًا �سليمًا �سحّيًا لأطفالنا لُنحقِّ

�شحيح اأّن الن�م بحّد ذاته اأمر وراثّي 

ولكّن  التعّلم،  اإلى  يحتاج  ال  فيزي�ل�جّي، 

من  ُتتعّلم  اأم���ر  هي  والمظاهر  ال��ع��ادات 

لالأ�شف،  ول��ك��ن  م��ع��ًا.  والمجتمع  االأه���ل 

معظم  في  حيالها  االأه��ل  ت�شّرف  يرتكز 

بدَّ  ال  لذلك  خاطئة،  اآراء  على  ال��ح��االت 

التي  االأولى  الخط�ات  باأهّم  االإحاطة  من 

ت�شاعدنا على تهيئة الن�م ال�شليم للطفل:

التدريب  فترة  �ل��ن��وم:  �لطفل  تعليم   -1
ط��رق  لتعليم  ج���ه��رّي��ة  ال��ط��ف���ل��ّي��ة 

ال�شل�ك، فالّطفل ي�ؤمن بما يراه.

2- �لفر��س: تجّنب ا�شتعمال فرا�س طرّي 
ا�شتخدام  االأف�شل  اأو مرن جّدًا، ومن 

الجّيد  االإ�شفنج  اأو  ال�ش�فّية،  الفر�س 

في�ؤّمن ن�مًا �شحّيًا مريحًا. 

3- ل���ون �ل�����ص��ر����ص��ف و�ل����ج����در�ن: ع��ادة 
وال�����ش��را���ش��ف مليئة  االأط���ف���ال  غ���رف 

��ل  ب��ال��ر���ش���م��ات واالأل����������ان. وي��ف�����شّ

ا���ش��ت��ع��م��ال االأل�������ان ال�����ش��اح��ب��ة على 

ال�شاخبة. علينا اأن نك�ن حذرين من 

ت�شّبب  التي  الهند�شّية  الزخرفة  كثرة 

تعبًا ب�شرّيًا، فكّل ما يك�ن في الغرفة، 

واال�شترخاء،  بالهدوء  ي�حي  اأن  يجب 

بحيث ال يتعّر�س الطفل للت�ش�ي�س.

ينام  اأن  االأف�شل  من  �ل��ن��وم:  و�صعّية   -4
ف��ي رك���ن ب��ع��ي��ٍد ع��ن ط��ري��ق ال��م��رور، 

ولكن يبقى اختيار مكان ال�شرير اأمرًا 

وبالطريقة  المتاح،  بالمكان  مره�نًا 

التي ن�شعر فيها اأّن الطفل مرتاح.

االأ�ش�ات  عن  االبتعاد  علينا  �ل�صجيج:   -5

تعبِّر االضطرابات يف النوم 
عند األطفال عن ردود فعل 

طبيعّية بعدم الشعور باألمن
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�ش�ت  اأو  االأف���راد  ك��الم  ���ش���اء  العالية 

التلفاز واالأنا�شيد. لكّن بع�س الدرا�شات 

ي�ؤّكد اأّن �شجيج االأ�ش�ات يمنح ال�شع�ر 

بالحّد  االل��ت��زام  يمكن  لذلك  ب��االأم��ان، 

ال�شائعة  االأدوات  ع��ن  اأّم���ا  المعق�ل. 

ك��شع القطن في االأذن، فال ين�شح بها، 

الأّنها تُ�شّبب التهابات وتحب�س اله�اء في 

من  التح�ّش�س  ُت�شّبب  اأو  ال�شمع  مجرى 

الم�اّد الم�شن�عة منها.

6- �لحر�رة: اأف�شل درجة حرارة للن�م في 
الغرفة هي 14 - 15 درجة، ولكن طبعًا 

هذه الدرجة تختلف من �شخ�س الآخر. 

كما يجب تجّنب تغطية الطفل باالأغطية 

الثقيلة التي تعيق دورته الدم�ّية.

على  للح�ش�ل  ���ش��رورّي��ة  �ل��ت��ه��وئ��ة:   -7
تنف�س هادئ منتظم.

8- عدم �إغالق �أبو�ب �لغرفة �أثناء �لنوم: 
الغرفة  اإغ���الق  االأه���ل  بع�س  ل  ُيف�شّ

لتعليم  �شرورّي  اأمر  فه�  الن�م،  اأثناء 

وللتعّرف  باال�شتقالل  ال�شع�ر  الطفل 

الم�شتقبلّي.  االنف�شال  اإل���ى  ب��اك��رًا 

لحظة  يخ�ش�ن  االأط��ف��ال  معظم  لكّن 

قبل مّدة النوم احملّددة بنصف 
ساعة، يجب إخبار الطفل الذي 
يلعب بضرورة التوّقف عن لعبه، 

لتبدأ استعدادات النوم

االإغ�����الق، ف��ال��ب��اب ال��م��ف��ت���ح وال��ن���ر 

ي�شّهالن ا�شتقرار الن�م.

اأن يتمّتع الطفل  �صرير �لطفل: يجب   -9
بحّق الن�م عند ال�شع�ر بالنعا�س، واأن 

عندما  فرا�شه  من  وينه�س  ي�شتيقظ 

ي�شاء، فال بدَّ من و�شع �شرير، بحيث 

يمكن اأن ينام ويغادر متى �شاء.

هناك راأي  �أو لحافه:  م�ّس �لإبهام   -10
بم�ّس  للطفل  ال�شماح  ب��ع��دم  �شائع 

ت�شّ�هات  لحافه، حذرًا من  اأو  اإبهامه 

ف��ي ال��ف��م وان��ت��ق��ال ال��ج��راث��ي��م، رغم 

وج�د راأي اآخر يق�ل اإنه �شل�ٌك طبيعّي 

ع��ادة  وه��ي  ت�شّ�هات،  دون  ويختفي 

باالأمان  ال�شع�ر  على  وت�شاعد  ت�شّهل 

لدى الطفل.

قواعد للنوم

ة  وخا�شّ ل��الآب��اء،  يمكن 

االأّمهات، و�شع ق�اعد ت�شاعد 

االأبناء على االن�شباط خالل 

الن�م، منها:

اأك������اب  ع����دد  ح������ّددي   -1
الماء، اأو مّرات الذهاب اإلى 

الحّمام التي ت�شمحين بها.

وعدك  عن  تتراجعي  ال   -2
ب��ع��د ت��ح��دي��د ال���ق����اع���د، ال 
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تغّيري �شيئًا اإاّل اإذا ناق�شت ذلك معه.

3- اأخبريه عن الق�اعد في وقت منا�شب، 
اإنجازه  منه  تت�ّقعين  ما  يدرك  بحيث 

عندما يحين وقت الن�م.

االأ�ش�ل،  اّتباع  عند  بالمكافاآت  عديه   -4
ق�لي له: حين تبقى في �شريرك ط�ال 

الذي  بالفط�ر  تحظى  »�ش�ف  الليل، 

تحبه«، اأو اأّي �شيء ي�شّر الطفل.

تذكيره  خالل  من  الن�م  فكرة  تعزيز   -5
في  ت�شعينه  حين  ال�شل�ك،  بق�اعد 

�شريره لتعزيز ذاكرته.

6- ت�شّبثي بق�اعدك حين خرق القاعدة، 
بطلب اأكثر من ك�بي ماء مثاًل. اجل�شي 

»اأنا  له:  وق�لي  ال�شرير  حاّفة  بجانب 

ال�شرير،  م��ن  نه�شت  الأّن����ك  اآ���ش��ف��ة 

االآن  عليك  الك�بين.  قاعدة  وخرقت 

اإغالق باب غرفتك كما اّتفقنا �شابقًا. 

ت��ذّك��ر ك��ل واح���د ي��ن��ام ف��ي ���ش��ري��ره، 

اأحبك، اأراك في ال�شباح«.

مثل  والترهيب  التهديد  اإلى  تلجئي  ال   -7
فقد  ال�شرب،  اأو  بالحي�انات  تخ�يفه 

ال��ب��ق��اء ف��ي ���ش��ري��ره، وي�شري  ي��خ��اف 

خ�فه اإلى اأم�ر عّدة.

)*( اأخ�شائية ترب�ية.

اله�ام�س

ن�سائح للوالدين

بن�شف  ال��م��ح��ددة  ال��ن���م  م��دة  قبل    -1
يلعب  الذي  الطفل  اإخبار  يجب  �شاعة 

واإخ��ب��اره  لعبه  ع��ن  الت�قف  ب�شرورة 

بال�قت المتبّقي له، لتبداأ ا�شتعدادات 

الن�م.

ت�شبق  ال��ت��ي  االأج�����اء  ت��ك���ن  اأن   -2
والراحة  بالهدوء  مفعمة  الن�م 

النف�شية.

3- اإن كان ثّمة مخاوف تثير قلق الطفل، 
عملية  في  ال�الدين  اأح��د  فليرافقه 

م�شدر  عن  بجّدية  م�شتركة  تفتي�س 

يهتّمان  والديه  اأّن  يفهم  كي  الخ�ف 

الأق�اله، فيطمئّن.

4- من الجيد قراءة ق�شة ق�شيرة لطيفة، 
قبل الن�م.

فال  الظالم،  يخاف  الطفل  ك��ان  5- اإذا 
باأ�س باإ�شعال ن�ٍر خافٍت في الغرفة.

�شاعة  قبل  ال�ش�ائل  �شرب  امنعيه من   -6
من الن�م. 

ن�م  م�عد  االأه���ل  يجعل  ال  اأن  يجب   -7
الطفل مرتبطًا بظروفهم.

      ون�مًا هنيئًا الأطفالكم.

العمر

معدل ال�شاعات

لياًلنهارًا

8-10 6 - 8ال�شهر االأول حتى الثالثاأ

10-411-5ال�شهر الثالث حتى التا�شعب

111ال�شهر التا�شع حتى 3 �شن�اتج

10-3 حتى 10�شن�اتد

معدل �ساعات النوم عند الأطفال ح�سب العمر
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ارتفاع ن�سبة الت�سّو�س

بت�شّ��س  ال��م�����ش��اب��ي��ن  ع���دد  ي��ت��زاي��د 

في  كبير  ب�شكل  اللّثة  واأم��را���س  االأ�شنان 

الدول  بع�س  في  بلغ  حّتى  العربّي.  العالم 

اأّم��ا  االأط��ف��ال.  م��ن   % 90 ن�شبة  العربية 

ال�شحة  ل�زارة  درا�شة  فاأظهرت  لبنان  في 

تالميذ  على  اإيطالّي  برنامج  مع  بالتعاون 

ن�شبة  اأّن  االأق�شية  من  ع��دد  في  م��دار���س 

الت�شّ��س تقارب 80 %. وهذا يدّل على اأّن 

تّتجه  ظاهرة  ي�شّكل  بات  االأ�شنان  م��ش�ع 

اإلى مزيد من االنت�شار. وهناك الكثير من 

�شّحة  ح�ل  معروفة  باتت  التي  الن�شائح 

ولكن، في م��ش�عنا هنا،  واللّثة.  االأ�شنان 

نحاول اأن ن�شّلط ال�ش�ء على معل�مات غير 

معروفة لدى كثير من النا�س ح�ل االأ�شنان.

طّب  اخت�شا�شّية  اإل��ى  ت�ّجهنا  ل��ذا،   

التي  طفيلي  جعفر  عال  الدكت�رة  االأ�شنان 

اأفادتنا بمعل�مات طبّية، علمّية وعملّية.

معلومات ون�سائح

ال��م��ع��ل���م��ات  ُن��ج��م��ل ه���ذه  اأن  ي��م��ك��ن   

نـــــصـــــائـــــح 
لـــســـالمـــة 
ــان ــ ــنـ ــ األسـ

حتقيق: اأحمد �سعيتو

اليومّية، ويتعّلق  اأّن لالأ�سنان دورًا كبيرًا في حياتنا  ل �سكَّ في 

اإّن  بل  والغذاء،  الطعام  تناول  هو  متكّرر،  وب�سكل  �سرورّي،  باأمر 

�سّحة الأ�سنان واللّثة، ت�ساعد على م�سغ الطعام بطريقة �سحّية. 

للطعام،  م�سغ  �سوء  فت�سّبب  ال�سعيفة  اأو  ال�سليمة  غير  الأ�سنان  اأّما 

الآث��ار  عن  ع��دا  ه��ذا  المعدة،  في  وم�ساكل  ه�سم  �سوء  وبالتالي، 

النف�سّية لتعّلقها باأمر يومّي حيوّي و�سرورّي هو تناول الطعام.
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والن�شائح التي تناولها ح�ارنا مع الطبيبة 

ة بما يلي: المخت�شّ

1- تنظيف �لأ�صنان: عند تنظيف االأ�شنان 
الماء  باإ�شافة  ُين�شح  ال  بالفر�شاة 

فاعليته،  فتقّل  االأ�شنان،  معج�ن  اإل��ى 

اأ�شرع  ب�قت  التنظيف  عملّية  وتنتهي 

مّما يعني تنظيفًا اأقّل.

اأغلب  ي�شتعملها  ال��ت��ي  الطريقة  اأّم���ا 

النا�س في التنظيف فهي تحريك الفر�شاة 

بخط م�شتقيم �ش�اء عم�دّيًا اأو اأفقّيًا، ولكن 

يك�ن  اأن  طفيلي،  د.  تق�ل  كما  االأ���ش��ل��م، 

باتجاه  اللّثة  من  الفر�شاة  تحريك  تركيز 

باّتجاه  الطعام  بقايا  تخرج  لكي  االأ�شنان 

االأ�شنان ثّم تزال.

نّظفنا  اإذا  ح��ّت��ى  اأّن���ه  ال��الف��ت  االأم���ر 

 % 40 ف��اإّن  منتظمة،  بطريقة  بالفر�شاة، 

االأ�شنان.  بين  يبقى  »الجير«  ي�شمى  مّما 

فما  االأط��ع��م��ة..  بقايا  م��ن  ين�شاأ  والجير 

االأ�شنان  ا�شتعمال خيط  الحل؟ هنا، يجب 

ل اأن  ي�مّيًا في التنظيف بين االأ�شنان ويف�شّ

يك�ن الخيط من الحرير. 

ال�شكرّيات  اأّن  نعرف  كّلنا  �لحلويات:   -2

ما  لكن،  ب��االأ���ش��ن��ان..  ت�شّر  والحل�ى 

باالأ�شنان  الم�شّرة  االأخرى  االأن�اع  هي 

م���ن االأط��ع��م��ة وال���ت���ي ال ن��ل��ت��ف��ت اإل���ى 

باأ�شنان  ي�شّر  الذي  الطعام  �شررها؟ 

اأن  يمكن  ال��ذي  ه���  وال�شغار  الكبار 

يلت�شق باالأ�شنان وتبقى اآثاره ملت�شقة 

مع  الت�ش��س  ي�شّبب  مما  ط�يلة  فترة 

هذه  في  مثاًل،  الع�شل،  وحتى  ال�قت. 

يلت�شق  فكّل طعام  لذا،  الحالة م�شّر. 

اآثاره  الإزالة  الم�شارعة  يجب  باالأ�شنان 

بطبيعة  وال�ش�ك�ال  الحل�يات  ة  وخا�شّ

الحال.

الذي  الفيتامين  ه�  ما  �لفيتامين:   -3
واللّثة؟  االأ�شنان  ب�شرر  نق�شه  يت�شّبب 

اإنه فيتامين »C« ونق�شه ي�شّبب 

نزيف اللّثة. ونق�س الكال�شي�م 

باالأ�شنان.  م�شّر  والحديد، 

وال���م���راأة ال��ح��ام��ل ي��ج��ب اأن 

ال��ح��دي��د  ن��ق�����س  اإل����ى  تنتبه 

ال  اأن  وكذلك  والكال�شي�م، 

التهابات  دواء  ت��ت��ن��اول 

»تيترا�شيكلين«  فئة  م��ن 

الدكت�رة عال جعفر طفيلي
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الذي ي�ؤّدي اإلى التاأثير على ل�ن اأ�شنان 

الطفل الم�ل�د فيميل اإلى الرمادّي.

4- �ل���ن���ظ���ام �ل����غ����ذ�ئ����ّي: م��ا ه��� ال��ن��ظ��ام 
ه�  �شحّية؟  الأ�شنان  االأ�شلم  الغذائّي 

الغذاء المرتكز على ثالث وجبات غير 

»الكل�ك�ز«  الأّن  بال�شّكريات؛  م�شبعة 

و»ال���ك���ارب����ه���ي���درات« ي��ت��ف��اع��الن مع 

فيت�شّكل  لالأ�شنان  الخارجي  »البالك« 

هذه  تاآكل  اإلى  في�ؤّدي  الكتيك«  »اأ�شيد 

الطبقة الخارجية.

وغيابها  لالأ�شنان  مهّمة  الفط�ر  وجبة 

ي�ؤّثر على �شّحة و�شكل االأ�شنان. واأكثر 

ما ي�ؤذي ه� ما يتّم تناوله بين ال�جبات 

والمياه  وال�»ت�شيب�س«  ال�ش�ك�ال  مثل 

التي  الع�امل  اأكثر  من  وه��ي  الغازية 

ت�شّبب الت�شّ��س.

تعرف�ن  �ل��ت�����ص��ّو���س: هل  ���ص��ّد  �أط��ع��م��ة   -5
للت�شّ��س؟  م�شادة  اأطعمة  هناك  اأن 

»الفلي�ر«  م���ادة  ففيه  م��ث��اًل،  الفجل، 

التي تغّذي الطبقة الخارجية لالأ�شنان 

المك�ّشرات  وكذلك  الت�شّ��س،  وتمنع 

الف�اكه  تناول  ويمكن  لالأ�شنان،  مهّمة 

ل بدل �شرب  التي فيها »فركت�ز«، ويف�شّ

الع�شير اأكل الفاكهة نف�شها.

6- لون �لأ�صنان: اأّما االأغذية والم�شروبات 
االأ�شنان،  ل���ن  تغيير  اإل��ى  ت����ؤّدي  التي 

اإن��ه��ا ك���ّل م��ا ف��ي��ه ل���ن  فيمكن ال��ق���ل 

الليم�ن  ع�شير  اأو  الكرز  مثل  مكّثف 

الغازية  المياه  اأّما  كثيرًا،  تناولناه  اإذا 

ففيها »اأ�شيد« عندما يدخل اإلى الطبقة 

ت�شّ��شًا  ي�شّبب  ل��الأ���ش��ن��ان  ال��ع��اج��ّي��ة 

النرجيلة  ث��ان��ي��ة،  ج��ه��ة  م��ن  ك��ب��ي��رًا. 

العادية  �ش�اء  القه�ة  وكثرة  والتدخين 

االأ�شنان  ل�ن  تغّير  ت�شّبب  المبّي�شة،  اأو 

والت�شّ��س.

7- تبيي�س �لأ�صنان: يلقى تبيي�س االأ�شنان 
ك��ب��ي��رًا. وكثيرون  االأي���ام رواج���ًا  ه��ذه 

عليه  مكت�بًا  اأ�شنان  معج�ن  ي�شترون 

االأحيان  من  كثير  في  لكنه  »للتبيي�س« 

تاآكل  اإل���ى  ت�����ؤّدي  حبيبات  فيه  ت��ك���ن 

الخارجية  الطبقة  وتك�شف  االأ�شنان 

ذلك  ولكن  اأبي�س،  بل�ن  فيظهر  لل�شن 

في الحقيقة اأمٌر غير �شليم.
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عملّية تبييض األسنان ميكن 
إمتامها إّما يف املنزل أو عرب 

الطبيب اخملتص

اإتمامها  االأ�شنان يمكن  تبيي�س  فعملّية 

اأو عبر الطبيب المخت�ّس:  اإّما في المنزل 

فبعد عملية التنظيف يتّم اللج�ء اإلى اإحدى 

طريقتين هما: »اليزر« اأو »غ�تيير«.

في  الدكت�ر  ُينجزها  الاليزر  وطريقة 

العيادة، اإيجابّيتها اأّنها اأ�شرع في النتيجة، 

تت�شّبب  اأن  يمكن  �شلبّياتها  م��ن  ول��ك��ن 

بح�شا�شية في االأ�شنان. 

اأداة  ف��ه��ي  »غ���ت��ي��ي��ر«  ي�شمى  م��ا  اأّم����ا 

بال�شتيكية ب�شكل قالب ياأخذ �شكل االأ�شنان 

ت��شع داخلها مادة معالجة ثّم تركب على 

االأ�شنان  م��ع  ال��م��ادة  فتتفاعل  االأ���ش��ن��ان، 

اإلى  ي���ؤّدي  مّما  اإليها  االأوك�شيجين  وُتدخل 

اكت�شابها الل�ن االأبي�س.

8- ج�صر �لأ�صنان �أو »�لبر�ي�صز«: ي�شتعمل 
ة«  لمن لديهم م�شكلة في طريقة »الع�شّ

اأو الت�اء اأ�شنان. ويجب و�شعه بطريقة 

�شليمة ودقيقة ويجب المحافظة خالل 

االأ���ش��ن��ان  تنظيف  على  تركيبه  ف��ت��رة 

بمادة  يتّم  اإل�شاقه  الأّن  بالفر�شاة؛ 

يمكن اأن ت�شّبب ح�لها ت�ش��شًا.

ي�شّبب  قد  اأنه   Braces�ال �شلبيات  من 

الطريقة  ُتّتبع  ل��م  اإذا  اللّثة  ف��ي  التهابًا 

المنا�شبة لتنظيف ج�شر االأ�شنان. واأهميته 

ي����ؤّدي  ال�شكل  تح�شين  اإل���ى  م�شافًا  اأن���ه 

اإل�����ى ت��ف��ادي 

ال���ت�������ش���ّ�����س 

ي�شّببه  قد  ال��ذي 

االل���ت����اء وال��ف��راغ 

بين االأ�شنان.

اأخيرًا نت�شاءل: لماذا 

في  االأ���ش��ن��ان  م�شاكل  ت��زاي��دت 

اأم��را���س  اأّن  ف��ي  �شك  ال  ع�شرنا؟ 

وال�شبب  َكُثرت  قد  واللّثة  والفم  االأ�شنان 

االأ�شا�س فيها ن�عّية الطعام وطريقة الحياة 

ال�شريعة في ع�شرنا بحيث يتّم اللج�ء في 

كثير من االأحيان اإلى االأكل الجاهز.

عبر  االه��ت��م��ام  علينا  ال��ن��ه��اي��ة،  ف��ي 

وذلك  واللّثة  باالأ�شنان  ال�شحيحة  العناية 

بت�قيت زيارة لطبيب االأ�شنان كل 4 اإلى 6 

اأ�شهر، ح�شبما يق�ل االخت�شا�شي�ن، حيث 

االأ�شنان  بتنظيف  المخت�س  الطبيب  يق�م 

وين�شحنا  الت�ش��س  ويغطي  واالأ���ش��را���س 

الأّن  اأ�شناننا؛  في  الم�ج�دة  الم�شاكل  ح�ل 

متراكمة  تعقيدات  اإلى  ي���ؤّدي  ذلك  اإهمال 

في االأ�شنان واللّثة. وقد ي�شّبب ذلك خ�شارة 

االأ�شنان التي اإذا خ�شرناها ي�شعف العظم 

وجبة  تركيب  وي�شعب  ف��ت��رة  بعد  تحتها 

اأ�شنان.
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سات شهيد الدفاع عن المقدَّ
خليل يوسف مزهر )ساجد(

اسم األم: بهيجة فوعاني 
محل وتاريخ الوالدة: برعشيت 

1983/2/22م 
الوضع االجتماعي: متأهل وله ولدان.

رقم السجل: 38
تاريخ االستشهاد: 2013/5/19م.

ن�سرين اإدري�س قازان

العذاب  �ساعات  كانت طويلًة  كم 

لن  اأن��ه��ا  يو�سف  للحاج  ُخ��ّي��ل  ال��ت��ي 

ال�سغير  طفله  يحمل  وه��و  تنتهي، 

خلياًل بين يديه متنقاًل من م�ست�سفى 

يحاولوا  اأن  متو�ّساًل  م�ست�سفى،  اإلى 

نيران  التهمت  اأن  بعد  اإنقاذ حياته، 

لكّن  النحيل!  ج�سده  المنزل  مدفاأة 

خطورة الإ�سابة كانت ُتقفل الأبواب 

»اإّن  الأطباء:  قال  حيث  وجهه  في 

حياته �ساعات معدودات«.

أمراء الجنة
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الأمل باهلل

معل�مًا،  وقتًا  له  �شاء  تعالى  اهلل  لكن 

الجامعة  م�شت�شفى  اإل��ى  وال���ده  ب��ه  ف��شل 

طبيب  ع��ن  ط�يل  بحٍث  وبعد  االأم��ي��رك��ّي��ة. 

طبيب،  ا�شتدعاء  تّم  معالجته،  اأم��ر  يت�ّلى 

لم يعِط القل�ب التي اأحاطت بخليل من اأهل 

وجيران الكثير من االأمل، ولكّنه وعد بفعل 

كل ما ي�شتطيع واالأمل ه� اهلل.

معاناة ل�شن�ات ط�يلة عا�شها خليل في 

الم�شت�شفى، بداأت من ا�شتنقاذ اأطرافه من 

البتر اأواًل، ثّم البدء بعملّيات تجميلّية ل�جهه 

وج�شده ثانيًا، ف�شرقت منه اأيام طف�لة كان 

الغافي  ال�ا�شع  وال��ده  حقل  في  فيها  يرتع 

البيت  مالأ  الذي  وه�  ال�شم�س،  دفء  تحت 

بم�شاغباته وطرائفه، فه� االبن ال�شابع بين 

ما  فاإذا  عليه،  الدالل  اأغدق�ا  الذين  اإخ�ته 

رجع اإلى البيت ليبداأ حياته الجديدة، التزم 

الطبيب  باإر�شادات  واإخ�ته  والديه  من  كّل 

المعالج لي�شاعدوه على االندماج مجّددًا في 

محيطه ورفاقه، وكان ذلك �شعبًا في بداية 

االأمر، ولكّنه ا�شتطاع ذلك بدعم من عائلته 

المحّبة.

م�سروعه بعيدًا عن الدنيا

خلياًل  م��ّدت  روحّية  ذخيرة  االأل��م  ك��ان 

بالكثير من القّ�ة وال�شبر والتجّلد، وهّ�نت 

الكثير من االأم�ر ال�شعبة التي �شادفته في 

الحياة.

كان يحر�ُس على اتخاذ القرار المنا�شب 

له بغ�ّس النظر عن رغبته، لجاأ اإلى الحقل 

التراب  حيث  هناك  قلياًل،  وال��ده  لي�شاعد 

يع�شق.  التي  والطبيعة  وال��ه���اء  وال�شماء 

ال�شم�س �شرقت منه اال�شتئنا�س  ولكن حّدة 

اآلمته  العميقة  فالحروق  ال��م��زارع،  بحياة 

 معاناة لسنوات طويلة عاشها 
خليل يف املستشفى، سرقت منه 

أيام طفولة كان يرتع فيها يف حقل 
والده الواسع حتت دفء الشمس
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كثيرًا، عندها اقترحت والدته عليه اأن يبداأ 

بالعمل في مهنة االألمني�م مع اأحد معارفهم 

وهذا ما فعله، و�شرعان ما ا�شتقّل ب�ر�شته 

الأغدقت  االأهمّية  اأواله��ا  ل�  التي  ة  الخا�شّ

عليه الخيرات، لكّن خلياًل كان له م�شروعه 

الخا�س البعيد عن خيرات الدنيا.

ِنعم الوالد واأقرب �سديق

الذين  المحّبين  واإخ���ت��ه  وال��دي��ه  بين 

للعائلة،  الجميلة  االألفة  اإبقاء  على  حر�ش�ا 

اهلل  لق�شاء  والم�شّلم  المطمئن  وبقلبه 

يق�شد  ك��ان  اأّي���ام���ه.  خليل  ط���ى  وق����دره، 

ويجل�س  البلدة  اأّول  في  القديم  الم�شجد 

ويترك  رفاقه،  بع�س  مع  اأو  مختليًا  هناك 

الأن�شه ال�شاكت اأن ي�شافر به اإلى حيث يرتاح 

حملها  التي  الممّيزة  العبادة  روحّية  قلبه. 

خليل، نقلها اإلى ولده بعد زواجه، وقد اتخذ 

ابنه »محّمد ج�اد« رفيقًا له، حتى في  من 

خل�اته، فكانا يت�شاركان ال�شالة والدعاء.

كان من ال�شهل على خليل الذي خبر 

االأ�شدقاء،  منهم  يختار  اأن  النا�س 

و�شجيج  بالعمل  حياته  فامتالأت 

يجتمع�ن  ك��ان���ا  ال��ذي��ن  ال��رف��اق 

اأمام  �شها  التي خ�شّ الف�شحة  في 

منزله ال�شتقبالهم فيها، حيث كان 

كّل هّمه اأن يك�ن الجميع مرتاحًا.

مع تبا�سير الن�سر يعود

وال��دي��ه  خليل  اأب��ل��غ  عندما 

�شّكل  بالمقاومة  التحاقه  باأمر 

ه���ذا ���ش��دم��ة ك��ب��ي��رة، لي�س 

الأن���ه���م ي��ع��ار���ش���ن ه��ذا 

ال���خ���ط، ع��ل��ى ال��ع��ك�����س 

م����ن ذل������ك، ب����ل خ����ف���ًا 

طبيعة  ب�شبب  الحروق  م�شاعفات  اأثر  من 

خليل  مثل  لمن  فكيف  ال��ج��ه��ادي.  العمل 

اأو  الزحف،  اأو  ال�شم�س،  حرارة  يتحّمل  اأن 

اإ�شراره  اأمام  باالأمر  اأقّرا  ولكنهما  القفز، 

وعزيمته، فلم يكن ليثنيه �شيء عن ذلك.

يعرفه  ال  الذي  االألم  من  الرغم  وعلى 

طريق  ف��ي  خليل  م�شى  ه���،  اإاّل  اهلل  بعد 

الجهاد، ولم ي�ؤّخره �شيء عن ذلك، فخ�شع 

للدورات الع�شكرّية، و�شارك في المناورات 

�شجلٌّ  تم�ز  حرب  في  له  وك��ان  الجهادّية، 

حتى  ال��ح��رب  اندلعت  اإن  م��ا  اإذ  بط�لّي، 

التحق بعمله، ولم يرجع منه اإاّل مع تبا�شير 

رفاقه  م��ن  ث��ّل��ة  خليل  َف��َق��َد  وق��د  الن�شر. 

المقّربين، منهم ال�شهيد اأحمد ابن ال�شهيد 

ح�شن جغبير، واأثناء الم�شاركة بدفنه رمى 

ب�رقة كتب فيها ما يختلج  القبر  خليل في 

اأن  بعد  روحه  عذابات  فيها  باّثًا  قلبه،  في 

ُحرم من ال�شهادة في هذه المعركة.

أمراء الجنة
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النتظار معبر اللقاء

اللحظة  تلك  في  ليدرك خليل  يكن  لم 

عظيمة  لها  اهلل  اأع���ّده  ال��ت��ي  ال�شاعة  اأّن 

ال�شاأن جليلة القدر، واأّن لكّل �شهادة لّذتها 

مرحلة  ���ش���ى  االن��ت��ظ��ار  ولي�س  ورون��ق��ه��ا، 

منها  ليعبر  اإليها،  المرء  يحتاج  اح��ت��راق 

اإذا  فكيف  اهلل،  يلقى  حيث  اإل���ى  رم����ادًا 

نبّيه  دين  عن  دفاعًا  المكان  هذا  كان  ما 

محّمد P وابنة ابنته O؟!

ي�شاهيه  ال  و�شامًا  ال�شرُف  ذلك  كان 

ل���م ي�����ش��ّدق خ��ل��ي��ل عندما  ع���ّز وف���خ���ار. 

الجهاد  �شاحة  اإل��ى  وانطلق  �شالحه  حمل 

�س، وقد اختلجت بداخله م�شاعر لم  المقدَّ

ي�شتطع تف�شيرها، ولكّن �ش�قًا مّتقدًا اأحرق 

وه�  النيران عن حرقه،  األ�شنة  ما عجزت 

ُن�شَب  �شار  وق��د  يرغُب  ما  اأم��ام  ال�شبُر 

عينيه.

كان ولده الثاني على و�شك القدوم اإلى 

الدنيا، واختار له ا�شم »علي اأمير«، ما اأثار 

غير  واأن��ه  خ�ش��شًا  ح�له،  من  ا�شتغراب 

الغريب ر�شي  اإ�شراره  اأمام  ماأل�ف، ولكن 

الجميع بذلك.

رحيل موؤلم وقدوم موؤن�س

لاللتحاق  الرحيل  م�عد  حان  عندما 

زوجته  ا�شت�قفته  الق�شير،  ريف  بمعركة 

تلد  ريثما  االأم���ر  ي���ؤّج��ل  اأن  اإل��ي��ه  وطلبت 

لم  ولكّنه  ل��الأم��ر،  ب��داي��ة  ف��اأذع��ن  طفلها، 

لكّل شهادة رونقها، وليس 
االنتظار سوى مرحلة احرتاق 
يحتاج املرء إليها، ليعرب منها 

رماداً إىل حيث يلقى اهلل

معدودات  اأي��ام  من  اأكثر  المك�ث  ي�شتطع 

فالمعركة  ويم�شي،  حقيبته  يحزم  اأن  قبل 

الم�شاركة  من  له  بّد  وال  اأوجها،  في  كانت 

فيها.

المحّب دهرًا ال  يح�شبها  قليلة  اأّيام 

ينتهي. ا�شتيقظت زوجة خليل لياًل على 

اآالم المخا�س، وانتظرت ال�شبح لتخبر 

الهاتف  رنين  ولكن  بذلك،  زوجها  اأهل 

ال��ذي ل��م ي��ه��داأ م��ن ات�����ش��االت انهالت 

عليها لت�شاألها عن زوجها، جعلها تن�شى 

االطمئنان  بكيفّية  لتحتار  ال�الدة،  اآالم 

و�شل  م��ا  �شرعان  ولكن  زوج��ه��ا،  على 

اأنفا�شها  اإليها خبر رحيله وكاد يخطف 

مع وجع جاء على اأثره في الليلة التالية 

»علي اأمير«.

ه� رحيل م�ؤلم وقدوم م�ؤن�س.. �شهادة 

اأن  الزمن  ه��ذا  في  ليكتبا  تالزما  وحياة 

»هيهات مّنا الذلَّة«.
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الت�سّرف بحكمة وهدوء

 من المعروف اأّن اأغلب هذه الحاالت 

ك�نها  ال��م��ن��زل  ف��ي  االأم  ب���ج���د  ي��ح��دث 

لذا،  الطفل،  مع  ح�ش�رًا  االأ�شخا�س  اأكثر 

على  طفلها  ب���ق���ف  االأم  ت��ف��اج���ؤ  وع��ن��د 

تتبع  اأن  يجب  النافذة،  اأو  ال�شرفة  حاّفة 

الخط�ات التالية:

1- الحفاظ على الهدوء التاّم مع اأّنه اأمر 
العالي  ال�شراخ  الأّن  االأّم،  على  �شعب 

يق�م  الم�قف حيث  يزيد من خط�رة 

لحّد  ت�شل  ق���ّي��ة  فعل  ب���رّدة  الطفل 

ي�شتغّل  وق��د  االأم����ام.  اإل���ى  االن��دف��اع 

لكي  وتكرارًا  مرارًا  االأمر  هذا  الطفل 

من  متطّلباته.  لتلبية  االأّم  على  ي�ؤّثر 

هنا يجب اأن ال ُن�شعر الطفل الحقًا اأّن 

وق�فه هكذا اأمٌر ي�شتفّزنا.

يجب  االأع�شاب،  على  ال�شيطرة  بعد   -2
المعتاد  عملها  تتابع  اأن  االأّم  على 

وت���ن���ادي ط��ف��ل��ه��ا الأخ����ذ ال��ح��ل���ى اأو 

الر�ش�م  لح�ش�ر  اأو  لة  المف�شّ لعبته 

اإليها  انتباهه  تلفت  حّتى  المتحّركة 

فينزل عن حاّفة ال�شرفة اأو النافذة.

االأّم  لنداءات  الطفل  ي�شتجب  لم  اإذا   -3
بالمبادرة  الف�ر  على  تق�م  اأن  عليها 

اأمامها  يبقى  وال  الإن��ق��اذه  ال�شريعة 

طفل على
ة الشرفة

ّ
حاف

نبيلة حمزي

تعود اأ�سباب لجوء الطفل اإلى الوقوف على حاّفة ال�سرفة اأو 

النافذة اإلى محاولة منه لكت�ساف ما ل يعرفه، ما يعّر�سه لخطر 

النزلق اأو ال�سقوط. وتزداد الخطورة عندما يكون وقوفه في 

القارئ  عزيزي  تفعل  ماذا  المطروح:  وال�سوؤال  مرتفعة.  اأماكن 

عند تعّر�سك لهذا الموقف؟

إسعافات أولية
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من  لتخلي�شه  به  االإم�شاك  خيار  اإاّل 

�شقّيًا  الطفل  كان  حال  وفي  الخطر. 

الف�ر  على  تق�م  اأن  االأّم  على  فيجب 

الخط�تين  اّتباع  دون  الخط�ة  بهذه 

ال�شابقتين.

�سرفات ونوافذ اآمنة

عند وج�د طفل في المنزل وخ�ش��شًا 

بعين  االأخ��ذ  يجب  العل�ّية  الطبقات  في 

االعتبار النقاط التالية:

حديدّية  )دف��اع��ات(  ق�شبان  تركيب   -1
للن�افذ وال�شرفات.

والطاوالت عن جانب  الكرا�شي  اإبعاد   -2
ح��اّف��ات ال��ن���اف��ذ وال�����ش��رف��ات، حيث 

لل�شع�د  غ��ال��ب��ًا  الطفل  ي�شتخدمها 

لت�ديع  اأو  االأ�شفل  اإلى  عليها لالإطالل 

والده مغادرًا، وينزلق ب�شبب ثقل راأ�شه 

اإلى  في�ؤّدي  حركته،  على  ي�شيطر  فال 

حادث مميت.

و�شرفات  ن�افذ  ح��اّف��ات  اإل��ى  االنتباه   -3
ال���ج���ي���ران واالأق�����رب�����اء عند  م���ن���ازل 

لديهم  الطفل  اإي��داع  عند  اأو  زيارتهم، 

ل�شاعات محّددة في ظروف ا�شتثنائّية.

4- عدم ترك باب المنزل مفت�حًا اأو �شهل 
ينزلق  الطفل، الأنه قد  الفتح من قبل 

ال��درج  حاّفة  ي�شتخدم  اأو  ال��درج  اإل��ى 

للت�شلية.

اأو  مكّ�نًا من طابقين  منزلك  كان  اإذا   -5
الداخلّي،  ت�شميمه  في  درج��ًا  يح�ي 

ُين�شح بتركيب باب خ�شبّي ق�شير على 

اأ�شفل،  اأعلى ومن  ال�شاللم من  اأعتاب 

ليعيق حركة الطفل ويحميه من ال�ق�ع. 

6- االنتباه اإلى ما ي�شاهد الطفل في اأفالم 
�شخ�شّيات  باأّن  له  واالإي�شاح  الكرت�ن 

هذا العالم لي�شت حقيقّية.

التخ�يف  اأ���ش��ل���ب  ا���ش��ت��خ��دام  ع���دم   -7
الإ�شكات  االأهل  بع�س  ي�شتخدمه  الذي 

لم  »اإذا  ي�����رّددون:  ح��ي��ث  اأط��ف��ال��ه��م 

تت�قف عن البكاء �شاأرمي بنف�شي عن 

ال�شرفة«.

 يجب إبعاد الكراسي والطاوالت 
عن جانب حافات النوافذ 

والشرفات، حيث يستخدمها 
الطفل غالبًا للصعود عليها
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فاطمة من�سور

من روائع التعبير القراآنّي

هي  عمة«  »النِّ ��ع��ي��م:  و�ل��نَّ �لنِّعمة   -1
ل��ِن��َع��م ال��دن��ي��ا ع��ل��ى اخ��ت��الف اأن���اع��ه��ا، 

والجمع.  المفرد  �شيغة  ف��ي  وا�شتعملت 

ِنْعَمَة �هلِل ِمن  ْل  ُيَبدِّ {َوَم��ن  يق�ل تعالى: 

�ْلِعَقاِب}  �َصِديُد   
َ
�هلل َف��اإِنَّ  َجاءْتُه  َما  َبْعِد 

)البقرة: 211(.

ج��اءت  ف��ق��د  »ال��ن��ع��ي��م«  �شيغة  اأّم����ا 

ق�له  في  كما  االآخرة  الحياة  مع  متالزمة 

ن 
َ
�أ ��ْن��ُه��ْم  مِّ �ْم�����ِرٍئ  ُك���لُّ  َي���ْط���َم���ُع 

َ
{�أ تعالى: 

ُيْدَخَل َجنََّة َنِعيٍم} )المعارج: 38(.

الخ�شية،  و�ل����خ����وف:  �ل��خ�����ص��ي��ة   -2
الخ�ف:  عن  تفترق  القراآنّي،  البيان  في 

أدب ولغة
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فهي تك�ن عن يقين �شادق بعظمة من تخ�شاه. واأّما الخ�ف 

فيج�ز اأن يحدث عن الت�شّلط بالقهر.

يبّلغ�ن  الذين  اإل��ى  الكريم  القراآن  في  الخ�شية  وُت�شند 

ر�شاالت رّبهم ومن اّتبع الذكر والم�ؤمنين والذين ر�شي اهلل 

َوَيْخ�َصْوَنُه  �هلِل  ِر�َصاَلِت  ُيَبلُِّغوَن  {�لَِّذيَن  عنهم ور�ش�ا عنه 

} )االأحزاب: 39(.
َ
َحًد� �إِلَّ �هلل

َ
َوَل َيْخ�َصْوَن �أ

3- نكرة مكّررة ثالث مر�ت في �آية و�حدة: قال تعالى 

�َصْعٍف  ِم��ْن  َخلََقُكْم  ��ِذي  �لَّ  
ُ
{�هلل  :)54( اآية  الروم  �ش�رة  في 

ٍة �َصْعًفا  َبْعِد ُقوَّ ًة ُثمَّ َجَعَل ِمْن  َبْعِد �َصْعٍف ُقوَّ ُثمَّ َجَعَل ِمْن 

َو�َصْيَبًة َيْخُلُق َما َي�َصاُء َوُهَو �ْلَعِليُم �ْلَقِديُر}.

في  فاإّنها  تكّررت  اإذا  النكرة  اإّن  البيانّية  القاعدة  تق�ل 

نكرة  »�شعف«  كلمة  فاإّن  وهنا  جديدًا.  معنى  تفيد  مّرة  كّل 

االأّول  ال�شعف  باأّن  يفيد  ما  الم��شع وهذا  نف�س  تكّررت في 

غير الثاني وغير الثالث.

- المراد بال�شعف االأّول: النطفة )�شعيفة فهي ماء مهين(.

- وال�شعف الثاني: الطف�لة )الطفل بحاجة اإلى رعاية اأّمه 

يجتاز  حتى  ة  خا�شّ عناية  ويحتاج  الر�شاع  مرحلة  في 

مرحلة المراهقة وي�شل البل�غ(.

مرحلة  ف��ي  يع�د  )الأن���ه  ال�شيخ�خة  ال��ث��ال��ث:  وال�شعف   -

�شعيف  الفكر..  �شعيف  ع��اج��زًا..  �شعيفًا  ال�شيخ�خة 

الحركة وال�شعي والن�شاط(.

واللطيف في االآية اأّن »ق�ة« وردت نكرة وُكّررت مرتين؛ 

اإذًا فالق�ة االأولى غير الق�ة الثانية.

- الق�ة االأولى: ق�ة فترة ال�شبا )ال�شبّي ق�ّي مندفع كثير 

الحركة(.

والم�شاعر  الج�شم  )ق���ة  ال�شباب  ق���ة  الثانية:  - ال��ق���ة 

الفكر  ف��ي  واالن��ط��الق  والعزيمة  والهّمة  واالأحا�شي�س 

واالأحالم والطم�ح(.
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من اأجمل الردود

ما  له:  فقال  له  اأخ  ابن  النح�ّي  اأبي علقمة  1- قدم على 
فعل اأب�ك؟ فاأجابه: مات، قال: ما علته؟ قال: ورمت 

اإلى  ال���رم  فارتفع  قال:  قدماه،  قل:  بل  قال:  قدميه، 

ركبتاه، قال: بل قل: ركبتيه، فقال: دعني يا عّم، فما 

م�ت اأبي باأ�شّد عليَّ من نح�ك هذا.

2- قال يم�ت بن المزرع: قال لي �شهل بن �شدقة وكانت 
بيننا مداعبة: �شربك اهلل با�شمك، فقلت له م�شرعًا: 

اأح�جك اهلل اإلى ا�شم اأبيك.

 Q من بالغة الإمام علّي

1- »َم����ْن َج����َرى ف��ي ِع���َن���اِن �أم���ِل���ِه َع��َث��َر 
باأجله«:

االأمل  تط�يل  من  تنفير  الحكمة  في 

لفظ  ا�شتعار  ولهذا  االأج��ل،  يقطعه  الذي 

كما  بالفر�س،  ل�َشَبهه  ل��الأم��ل  »ال��ع��ن��ان« 

االأم��ل  ف��ي  ل��الن��دف��اع  »ال��ج��ري«  ا�شتعار 

بح�شب تط�يله. ثّم ا�شتعار لفظ »العثار« 

لالمتناع عن ذلك الجري بعار�س االأجل 

له  يعر�س  الذي  العادي  كعثار  وق�اطعه، 

من حجر ونح�ه.

2- »م���ا م���زح �م����روؤ م��زح��ة �إل م���جَّ من 
ة«: عقله مجَّ

ا���ش��ت��ع��ار ل��ف��ظ »ال���م���ّج« ل��م��ا يطرحه 

قد  فكاأّنه  مزحه  في  عقله  من  االإن�شان 

مّجه اأي رمى به؛ كمن َمجَّ الماء من فيه؛ 

اأي األقاه ورمى به.

*من اأجمل الردود

أدب ولغةأدب ولغة
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من ق�س�س الأمثال 

1- »ُربَّ َرميٍة ِمْن غير ر�ٍم«:
ي�شيد  اأن  ي�مًا  ف��اأراد  النا�س  اأرمى  من  كان  رجاًل  اأنَّ  ُيحكى 

فخرج بق��شه ولم ي�شد �شيئًا، فبات ليلة باأ�ش�اأ حال. وفي الي�م 

اأنتم  ما  لق�مه:  ق��ال  اأ�شبح  فلّما  اأي�شًا.  �شيئًا  ي�شد  لم  الثاني 

�شانع�ن؟ فاإّني قاتل نف�شي الي�م اإن لم اأ�شد �شيئًا. فقال له ابنه: 

يا اأبت احملني معك اأرفدك فانطلقا. ولّما اأراد الرجل اأن ي�شطاد 

لم ي�شب الفري�شة االأولى ثّم الثانية فغ�شب كثيرًا. فقال له ابنه: 

فلم  الفري�شة  االب��ن  فرمى  �شهمك  �شهمي  ف��اإنَّ  بحمدك  اأحمد 

 .
ٍ
يخطئ، عندها قال الرجل: ُربَّ َرميٍة ِمْن غيِر رام

2- »من دون ذلك َخْرُط �لقتاد«:
وه� من اأمثلة العرب ف�ش�ك القتاد مانع من خرط ورقه و�ش�ك 

ة كما قال اأب� تمام:  القتاد م�شروب به المثل بالخ�ش�نة وال�شدَّ

ن�������ث�������ا خ�������ب�������ر ك��������������������اأّن ال�������ق�������ل�������ب اأم�������������ش������ى 

ي����������ج����������ّر ب������������ه ع��������ل��������ى �����������ش�����������ك ال�������ق�������ت�������اد 

نافذة �سعرّية

�أبيات بليغة:

الّل�شان  يتحّرك  علّي Q ال  ل��الإم��ام  من�ش�ب  1- بيت 
بقراءته:

اأح�����ب�����اب�����ي ب�������ي  وه�����������مَّ  ������ي  ه������مِّ اآب 

������ي م������ا ب��ي ه����ّم����ه����م م������ا ب����ه����م وه������مِّ

 

ال�شفتان  تتحّرك  علّي Q ال  لالإمام  من�ش�ب  2- بيت 
بقراءته:

ق��ط��ع��ن��ا ع���ل���ى ق���ط���ع ال���ق���ط���ا ق���ط���ع ل��ي��ل��ة

����ش���راع���ًا ع��ل��ى ال��خ��ي��ل ال��ع��ت��اق ال��ل���اح��ق 

من طر�ئف �ل�صعر:

قال اأعمى:

- يا ق�م ما اأ�شعب َفْقد الب�شر

اأجاب اأع�ر من خلفه:

- عندي من ذلك ن�شف الخبر
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فاطمة �سعيتو حالوي

ح�ساُد  الإل��ك��ت��رون��ّي��ة  ال��م��واق��ع  م��ن  منّوعة  مجموعة 

اإطاللتنا في هذا العدد على �سفحات ال�سبكة العنكبوتّية:

ُيعنى الم�قع بم�شتجّدات عاَلم التقنّية 

اأخ��ب��اٍر  ف��ي  م��اّدت��ه  وي�شتعر�س  الرقمّية، 

م�شّ�رة ومقاالت وتقارير منّ�عة.

»ال�يب«،  اأخبار  اأح��دث  الم�قع  ين�شر 

وجديد اأجهزة الحا�شب والجّ�ال، وغيرها 

من االأجهزة التقنّية، كما يقّدم لمت�شّفحيه 

م�شافًا  والت�شميم،  البرمجة  في  درو�شًا 

على  التطبيقات  ب��اأح��دث  تعريفهم  اإل��ى 

ات االإلكترونّية المختلفة. المن�شّ

موقع »جمعّية النور« 

www.alnnour.org

لتعليم  ال��ن���ر«  ل�»جمعّية  ت��اب��ع  م���ق��ع 

خيرّية  جمعّية  وه��ي  والكتابة.  ال��ق��راءة 

مكافحة  برامج  تط�ير  االأ�شا�س  هدفها 

ّميَّة وتفعيلها للنه��س بالمجتمع.
ُ
االأ

الجمعّية  اأن�شطة  الم�قع  ي�شتعر�س 

بتحميل  ل��رّواده  وي�شمح   .2006 عام  منذ 

��ة بها،  ال��خ��ا���شّ ال��م��ك��ت���ب��ة  االإ�����ش����دارات 

بمراحلها التعليمّية الثالث. 

اأب�ابًا  الن�ر«  »جمعّية  م�قع  �س  يخ�شّ

ل��ل��م��ق��االت وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات وال��م��ق��اب��الت، 

ي����اك���ب »ع���ال���م ال��ت��ق��ن��ّي��ة« ف��ع��ال��ي��ات 

وم�ؤتمرات ال�شركات العالمّية الرائدة في 

مقابالت  وين�شر  الرقمّية،  التقنّية  مجال 

الناجحين  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع  �شخ�شّية 

والمهتّمين في هذا الميدان.

ُتعنى  اإح�شائّية  درا���ش��ات  اإل���ى  م�شافًا 

ميَّة محلّيًا وعالمّيًا.
ُ
بتاريخ وواقع االأ

موقع »عالم التقنّية« 

www.tech-wd.com

إنترنتأدب ولغة
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يقّدم  التعليمّي،  بال�شاأن  للمهتّمين 

اأفكارًا وتجارب قّيمة  م�قع »تعليم جديد« 

اأحدث  وين�شر  التعليم،  تقنّيات  مجال  في 

هذه  ح���ل  العلمّية  وال��م��ق��االت  االأخ��ب��ار 

التقنّيات في العالم.

ومتنّ�عة،  �شة  متخ�شّ الم�قع  اأب���اب 

ت�شمل: اأخبار، اأدوات، تطبيقات، مفاهيم، 

بيداغ�جيا  تربية،  درا���ش��ات،  اإر���ش��ادات، 

واإنف�غرافيك.

تحت عن�ان »ان�شر لدينا« ي�شتقبل 

مت�شّفحيه،  م�شاركات  جديد«  »تعليم 

التجارب  تقا�شم  م�شت�ى  رفع  بهدف 

يجمع الم�قع اأخبار ريا�شة كرة القدم 

في العالم من م�شادر متنّ�عة، م�شتعر�شًا 

كما  الدولّية.  واالأن��دي��ة  ال��دورّي��ات  اأخبار 

ك�الي�س  على  والفيدي�،  بال�ش�ر  ي�شيء، 

االأحداث الريا�شّية واأبطال كرة القدم.

»اأخبار  �شبكة  ت�ّثق  اأي�شًا،  بالفيدي� 

ال��ري��ا���ش��ة« ال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ّي��ة الأب����رز 

مجم�ع  ملّخ�شة  ال��دول��ّي��ة،  ال��م��ب��اري��ات 

تما�ٍس  في  مت�شّفحيها  وت�شع  االأه��داف، 

ح�ش�لها،  وق��ت  المباريات  مجريات  مع 

ال�شعيد  ع��ل��ى  وال��ت��رب���ّي��ة  ال��ت��ق��ن��ّي��ة 

العربّي.

عبر  الم�قع  جديد  متابعة  باالإمكان 

»ف��اي�����ش��ب���ك«، »ت���ي��ت��ر«، »اإن�����ش��ت��غ��رام«، 

و»غ�غل بال�س«.

�سبكة »اأخبار الريا�سة«

www.mysportfeed.com ar

موقع »تعليم جديد«

 www.new-educ.com

حاليًا«.  ج��اري��ة  »م��ب��اري��ات  ع��ن���ان  تحت 

على  اأي�شًا  مت�افر  ال�شبكة  اأخبار  اأح��دث 

»فاي�شب�ك« و»ت�يتر«. 
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خوفي من دميا جمعة فّواز
ًاالمتحانات 
أصبح مرضا

مشكلتي

عمري  م��ن��ى،  ا�شمي  عليكم،  ال�����ش��الم 

االمتحانات  اأخ��اف  اأّن��ي  م�شكلتي  �شنة،   15
اأّن جميع الطالب يخ�َش�ن  الر�شمّية! اأعرف 

الخ�ف  هذا  اأعاني من  ولكّني  االمتحانات، 

حيث  المر�س،  درجة  اإلى  معي  ل  تح�َّ الذي 

اأبقاني العام الما�شي في المنزل فلم اأ�شتطع 

ك�شائر  االأولى  الدورة  اأخ�شع المتحانات  اأن 

الي�م  في  وال��دي  ا�شطحبني  بل  زم��الئ��ي، 

االأّول اإلى الطبيب جّراء الدّوار ال�شديد الذي 

ال�جه  في  ا�شفرار  �شاحبه  وقد  اعتراني، 

وخفقان في القلب وارتفاع في الحرارة. ولم 

اأيام  ثالثة  م��ّدة  الطعام  اأتناول  اأن  اأ�شتطع 

بالم�شل  يعالجني  اأن  الطبيب  ا�شطّر  ما 

وين�شحني باال�شترخاء... وَطَلَب ِمْن والدي 

لالمتحانات  تقّدمي  عن  النظر  ي�شرف  اأن 

على  حفاظًا  الثانية  ال���دورة  في  الر�شمّية 

جهازي الع�شبّي.

ال�شهادة  �شف  ع��ي��د 
ُ
اأ اأن���ا  ال��ع��ام،  ه��ذا 

��ط��ة. ل��ك��ّن��ي، ك��ّل��م��ا اق��ت��رب م�عد  ال��م��ت������شّ

والدّوار  بالتعب  اأ�شعر  الر�شمّية  االمتحانات 

اأذهب  اأن  اأ�شتطيع  ال  اأن  اأخ�شاه  ما  واأق�شى 

اإلى االمتحانات كالعام الما�شي! ماذا اأفعل؟

شباب
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، انعك�شت ردوده ب�شكل وا�شح على  1- ال �شّك في اأّن م�شدر خ�فك نف�شيٌّ
ج�شدك؛ مّما �شبَّب لك المر�س. لذلك، ينبغي اأن تراجعي طبيبًا نف�شّيًا 

ف اأكثر اإلى االأ�شباب التي تجعلك ترتجفين  يدح�س لِك مخاوفك ويتعرَّ

رعبًا من االمتحانات.

�ش�ء  من  اأو  الف�شل،  من  بالقلق  غالبًا  يرتبط  االمتحان،  من  الخ�ف   -2
اأوهام  تقدير الذات والخ�شية من حكم االآخرين علينا بالف�شل. وكّلها 

يمكن اأن ت�شيطر عليك في حال ا�شت�شالمك لها. ومن هنا َدْعَ�ُتنا لك 

اأن تجابهي ت�ّترك بالتعّقل والتحليل الأ�شبابه ونتائجه.

بِت العام الما�شي من االمتحانات،  3- �شاأناق�شك بق�شّية ب�شيطة: لقد تهرَّ
مي خط�ة واحدة هذا العام، بينما رفاقك منهم َمن  وها اأنِت لم تتقدَّ

ق وه� يعيد العام. فلماذا ال تحاولين اأنِت  نجح ومنهم َمن حاول ولم ي�فَّ

اأي�شًا وتقّللي من حجم المخاوف؟ لماذا ال تعطين نف�شك فر�شة لتثبتي 

ال�شرير  في  البقاء  من  ب��داًل  الم�اقف  م�اجهة  في  و�شجاعتك  قّ�تك 

رهينة الخ�ف والقلق؟

على  واح�شلي  المنّبهات،  عن  ابتعدي  �شحّي،  غذائّي  بنظام  التزمي   -4
ق�شط وافر من الن�م والراحة ومار�شي الريا�شة لتخففي عنِك االحتقان 

والت�شّنج.

5- اّتكلي على اهلل، واظبي على �شالة ال�شبح واأكثري الدعاء بالت�فيق.
م�ت  اأو  حياة  ق�شّية  لي�س  االمتحان  اإج��راء  اأّن  تذّكري  الختام،  في   -6
للطالب. فما عليك يا عزيزتي �ش�ى محاولة اأف�شل ما ب��شعك للنجاح 

العالم  نهاية  يعني  ال  فهذا  ذل��ك،  في  ف�شلت  ما  واإذا  االمتحان،  في 

بالن�شبة اإليِك. اأّما الخ�ش�ع للخ�ف فه� �شيبقى محطة ترهُبِك وتمنعك 

من التقّدم في الم�شتقبل.

ال�سديقة منى، ن�سكر 

اأن  ونتمّنى  بنا،  ثقتك 

تلتزمي بالخطوات التي 

�سنوردها لك عّلها ت�ساهم 

ف���ي ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن خ��وف��ك 

المر�سّي من المتحانات:

95

م
 2

01
6 

ر
ذا

/اآ
 2

94
د 

د
ع
ل
ا



جميعنا نبحث عن الحّب في حياتنا، 

مهما  ح�لنا،  َمْن  عي�ن  في  العطف  ناأمل 

دومًا  ن�شعف  عمرنا،  كُبر  اأو  �شاأننا  عال 

اأمام من نحّب ون�شعى لر�شاه.

اأ�شكالها  بكّل  االإن�شانّية  فالم�شاعر 

والكره،  الع�شق  من  والقبيحة،  الجميلة 

تنعك�س  اأن  يمكنها  والحقد،  االح��ت��رام 

بالدرجة  علينا  وت�شيطر  ت�شّرفاتنا  في 

َمْن يفقه  وقّلة  اأعماقنا.  نعّززها في  التي 

كيف ي�شيطر على تلك الم�شاعر وي�ّجهها 

باالّتجاه المنا�شب. 

ن��ت��اأّل��م ل��ف��ق��دان ال��ح��ب��ي��ب، خ���ذالن 

االإخ���ة  عن  لالفتراق  نحزن  ال�شديق، 

وتنهمر دم�عنا �ش�قًا للبعيد. ونتنا�شى في 

معترك الحياة اأن نعطي بع�شًا من ال�قت 

م�شاعرنا...  ي�شتحّق  َم���ْن  اأك��ث��ر  لنحّب 

مع  يجل�س  اأن  مّنا حاول  كم  نف�شنا!  وهي 

اإليها  ف  يتعرَّ الن�م،  قبل  للحظات  نف�شه 

حاول  مّنا  كم  م�شاريعها؟  في  ويناق�شها 

د م��ن ك���ّل م��ا ل��ه عالقة  ي���م��ًا اأن ي��ت��ج��رَّ

يحّدد  نف�شه،  اأغ����ار  لي�شبر  ب��االآخ��ري��ن 

اأهدافه ويفّكر في م�شتقبله..

ِحّب؟
ُ
 ت

ْ
َمن

النف�س  تلك  اأّن  دوم��ًا  نتنا�شى  لماذا 

التي وهبنا اهلل، من حّقها علينا اأن نفّكر 

بها، بم�شتقبلها في الدنيا واالآخرة؟ لماذا 

نتنا�شاها ونر�شى لها اله�ان واالألم؟

تحّبه  بما  ق��ل��ي��اًل..  تفّكر  اأن  ح���اول 

اأّي  عن  وبعيدًا  ب��ه��دوء،  وت��ري��ده.  نف�شك 

ت�ش�ي�س، حّلل مدى �شدق م�شاعرك تجاه 

وربما..  واأق���ارب  اأ�شحاب  من  االآخ��ري��ن 

هل  وف��ّن��ان��ي��ن.  ريا�شّيين  م��ن  م�شاهير 

تمنحه  الذي  ال�قت  هذا  منك  ي�شتحّق�ن 

ال  ي���م  لك  �شي�شفع�ن  ي���م؟ هل  ك��ّل  لهم 

ينفع خليل خليله؟ 

يرّدد  �شتجده  القلب،  ل�ش�ت  ان�شت 

تجد  لن  خال�س  حّب  عن  م�شامعك  على 

مهما  منك  قريب  عزيز  ع��ن  مثياًل،  ل��ه 

يتركك  لم  ق�ّي  قريبًا. عن  يبقى  جافيته 

ي�مًا رغم اأنك عنه بعيد.

معرفة نف�شك ومحاولة فهمها �شت�ؤّدي 

اأن  ي�شتحّق  بمن  التم�ّشك  اإل��ى  حتمًا  بك 

على  ويكافيك  ل��ه،  ع�شقًا  قلبك  ينب�س 

تفكيرك به، و�شتجده كما يق�ل �شادقًا في 

ق�له »اإّنه اأقرب اإليك من حبل ال�ريد!«.
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النف�سّية  ال�سغوط  اأهمّية ال�سحك في التخفيف من  جميعنا نعرف 

التي تلّم بنا، وفي الوقت الذي ي�سحك فيه الطفل من 300 اإلى 400 مرة 

يومّيًا، يتقلَّ�س هذا العدد مع مرور الأيام ب�سكل كبير، لذلك �سنقّدم لك 

�س وقتًا من يومك لل�سحك: 5 فوائد تجعلك تخ�سّ

1- تن�شيط الج�شم كما في التمارين الريا�شّية: ح�شب الدرا�شات فاإّن ال�شحك 
رك�ب  اأو  دقائق،  ع�شر  لمّدة  التجديف  اآل��ة  على  التمرين  يعادل  م��رة  مئة 

الداخلّية  يزيد من طاقتك  فه�  �شاعة،  ربع  لمّدة  الثابتة  الريا�شّية  الدراجة 

ل التنّف�س. اإذًا، ال غرابة في اأن ي�شعر اأحدنا باالإنهاك بعد �شحكة  بزيادة معدَّ

ط�يلة هنيئة، فهي تمرين ريا�شّي، ولكن من ن�ع اآخر!

لمحاربة  و�شيلة  اأبرز  ال�شحك  فاإّن  العلماء،  وبح�شب  المناعة،  جهاز  تعزيز   -2
االأمرا�س الم�شتع�شية مثل ال�شرطان.

3- ي�ؤّدي ال�شحك اإلى زيادة االإبداع عند االأ�شخا�س الَمِرحين، اإذ تبّين اأّن لهم 
على  اأكبر  ومهارًة  اأف�شل،  ذاك��رًة  ويمتلك�ن  الم�شاكل،  حّل  على  اأكبر  قدرة 

التعامل مع الم�اقف الح�ّشا�شة الم�ّترة.

خاليا  وي��ق��ّ�ي  القلب،  �شّحة  على  يحافظ   -4
الغ�شاء الداخلي للقلب واالأوعية والدم�ّية 

ل�10  ال�شحك  وي�شاعد  واللمف�ّية، 

دقائق على تخفي�س �شغط الدم. 

على  ال��ح��ف��اظ  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��د   -5
ن�����ش��ارة ال��ج��ل��د، وي�����ش��اع��د في 

ظه�ر  ي�ؤخر  مّما  ع�شالته  تق�ية 

التجاعيد خالفًا لل�شائع.

5 فوائد
للضحك
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واأ�شرع طريقة  اأ�شهل  اأّن  العلماء  اأعلن 

لم�شاعدة االإن�شان في اأن ي�شبح ذكّيًا �شرب 

التي  االختبارات  نتائج  اأّك���دت  اإذ  ال��م��اء؛ 

الماء  �شرب  اأّن  بريطانّي�ن  علماء  اأجراها 

االإن�شان؛  لج�شم  ج��ّدًا  مهّم  الي�م  خ��الل 

اإل��ى  وي������ؤّدي  ال���دم���اغ،  ينع�س  ال��م��اء  الأّن 

ف��ي منطقة  ال��ت���ّت��ر  ان��خ��ف��ا���س 

ال�شع�ر  عن  الم�ش�ؤولة  الدماغ 

اأّن  العلماء  وي�ؤّكد  بالعط�س. 

الماء  �شرب  االإن�شان  على 

بالعط�س،  ي�شعر  ال  عندما  حّتى 

م�شت�ى  على  للمحافظة  وذل��ك 

وقال�ا:  الج�شم.  في  الرط�بة 

م���ن االأف�������ش���ل ����ش���رب ال��م��اء 

دقيقة،   30-15 ب�  االأك��ل  قبل 

ال��م��اء  ك��م��ي��ة  ت��ق��ّل  ال  اأن  ع��ل��ى 

عن الي�م  في  االإن�شان  يتناولها   التي 

 1،5 لتر.

حوراء مرعي عجمي

وجود أصدقاء يطيل العمر
و»كارولينا  »ي�تا«  جامعَتي  في  العلماء  اأثبت 

��ي��ب��ة، ودم��اث��ة  ال��ج��دي��دة« واق���ع ال��ع��الق��ة بين ال��طِّ

ل�ا  وت��شّ عمره.  وط���ل  االإن�شان،  عند  الُخُلق 

دائرة  ازدادت  كّلما  اأّن��ه  مفاده  ا�شتنتاج  اإل��ى 

عمره.  طال  كّلما  االإن�شان،  لدى  االأ�شدقاء 

اأحد روؤ�شاء فريق الباحثين في هذا  واأو�شح 

الم��ش�ع وه� »بيرت اأوت�شين�« اأّن التعامل مع 

ارتياحًا  المرء  يك�ِشب  المخل�شين  االأ�شدقاء 

معن�ّيًا ويح�ّشن مزاجه، وا�شتطرد العالم قائاًل: 

الم�شاعدة  ويقّدم�ن  الفرح  يجلب�ن  »االأ�شدقاء 

وي�شهّل�ن طريق العي�س«.

أسهل وأسرع طريقة لتحسين الذكاء

حول العالم
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البريطانّية  »الغارديان«  �شحيفة  اأف��ادت 

اإمالئّي ب�شيط في ا�شتج�اب  اأّنه »ت�شّبب خطاأ 

ال�شرطة البريطانّية لطفل م�شلم في العا�شرة 

من عمره بتهم تتعّلق باالإرهاب«.

ال��ذي  »الطفل  اأّن  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت 

يعي�س في مقاطعة »النك�شير« كتب في واجبات 

منزل  في  يعي�س  اأّن��ه  االإنجليزّية  الّلغة  م��ادة 

منزل  بداًل من   ،)terrorist house( اإرهابّي

له �شرفة )terraced house(، ف�قع في خطاأ 

غير مق�ش�د جلب له الكثير من المتاعب«.

مدّر�ش�  يعتبر  ل��م  ال�شحيفة،  وبح�شب 

االإمالئّي  الخطاأ  يتعّدى  ال  »االأم��ر  اأّن  الطالب 

االإرهاب  لقان�ن  وفقًا  ال�شرطة  باإبالغ  وقام�ا 

المدّر�شين  ُيلزم  2015، الذي  الذي �شدر في 

لل�شك«،  مثير  ت�شّرف  باأّي  ال�شلطات  باإعالم 

مع  تحقيقًا  اأج��رت  »ال�شلطات  اأّن  اإل��ى  الفتة 

 إلى الشرطة
ً
 مسلما

ً
خطأ إمالئّي يقود طفال

االبتدائّية  المرحلة  في  يدر�س  الذي  الطالب 

في  ُوجد  اآل��ّي  حا�شب  محت�يات  على  واّطلع�ا 

تحت  يعي�س  الطفل  جعل  م��ا  اأ���ش��رت��ه  م��ن��زل 

�شغط نف�شّي �شديد«.

حجبت  ال��ذي  الطفل،  وال��دة  واأو�شحت 

يك�ن  اأن  يجب  »ك��ان  اأّن���ه  ا�شمه،  ال�شلطات 

القلق  م�شدر  ه�  االإم��الء  في  الطفل  �شعف 

بات  االآن  فالطفل  ال��م��دّر���س،  ل��دى  ال�حيد 

يخاف من الكتابة«.

اأوليفيا فارنزورث، الفتاة ذات ال�شبعة 

م�شافة  بها  واألقت  �شيارة  اأع�ام، �شدمتها 

دون  قدميها  على  وم�شت  فنه�شت  بعيدة، 

اأن تذرف دمعة واحدة. هذه الطفلة لديها 

الكروم�زوم  بانمحاء  ُتعرف  طبّية  حالة 

6، وه� ما يجعلها ال ت�شعر باالألم، اأو  رقم 

بالخطر، كما تق�ل اأّمها.

نهارًا  تنم  لم  الطفلة  اإّن  والدتها  تق�ل 

طفلة ال تنام وال تشعر بالجوع أو األلم
اأ�شهر، واأّن �شعرها  منذ كان عمرها ت�شعة 

اأع����ام.   4 بعد  اإاّل  طبيعي  ب�شكل  ينُم  ل��م 

»اأوليفيا« اأي�شًا ال ت�شعر بالج�ع، لهذا تاأكل 

تهّددها  اأن  اأمها  ت�شتطيع  لها، وال  ما يحل� 

لتتمّكن من  العالج  تتلقى  االآن  ب�شيء. هي 

ُي�شار  الن�م، وتعي�س حياة هادئة، طبيعّية. 

غير  الكروم�زومات  ا�شطرابات  اأّن  اإل��ى 

قابلة للعالج، لكن يمكن تقليل اأعرا�شها.

99

م
 2

01
6 

ر
ذا

/اآ
 2

94
د 

د
ع
ل
ا



لتا أسطورة »الدايت« كوكاكوال وبيبسي موَّ
ذكرت �شحيفة »االإندبندنت« البريطانّية، اأّن اأ�شتاذ علم 

اأجرى  روج��رز«،  »بيتر  بري�شت�ل  بجامعة  البي�ل�جّي  النف�س 

في  ون�شرها  »دايت«  الغازّية  الم�شروبات  ف�ائد  تعّدد  درا�شة 

المجلة الدولّية للبدانة.

ت�شرين  ف��ي  ن�شرت  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  نتائج  وتناق�شت 

بارتباط  تفيد  م�شتقّلة  اأخرى  درا�شات  مع  الما�شي،  الثاني 

تف�شح  لم  فيما  ال�زن،  بزيادة  »دايت«  الغازّية  الم�شروبات 

جامعة بري�شت�ل عن م�شدر تم�يلها خالل اإعالن النتائج.

الم�شروبات  عن  درا�شة   5500 وج���د  من  الرغم  وعلى 

المياه  بين  المقارنة  ت�شبق  لم  فاإنه  للحمية،  �شة  المخ�شّ

العادّية والمياه الغازّية، اإاّل في 3 درا�شات بحثّية، 2 منهما لم 

تجدا اأّي تاأثير ي�شاعد في اإنقا�س ال�زن، بينما وجدت الثالثة 

ياأتي تم�يله من  ILIS لالأبحاث والذي  اأجراها معهد  -التي 

م�ؤ�ش�شة ت�شم »بيب�شي وك�كا ك�ال« - اأّن الم�شروبات الغازّية 

»دايت« ت�شاعد في فقدان ال�زن.

الغداء الجماعّي يزيد مردود فريق العمل
»ك���رن��ي��ل«  جامعة  م��ن  علماء  اأج���رى 

ت  ال�اقعة في والية ني�ي�رك تجربة ا�شتمرَّ

ونح�  عمل  فريَق   50 و�شملت  �شهرًا،   15
400 مراقب. تبّين من خاللها اأن التناول 

الجماعي للغذاء ياأتي بنتائج اإيجابّية.

واأّكدت الدرا�شة التي اأجراها الباحث�ن 

التي  الغداء  وجبات  اأّن  وا�شع  نطاق  على 

ت�ؤّثر  �ش�يًة،  العمل  في  الزمالء  يتناولها 

عملّية  ومردود  العمل  اإنتاجّية  على  اإيجابًا 

تناول  التي  الفرق  ح�شلت  حيث  االإن��ت��اج، 

اأع�شاوؤها طعامهم �ش�يًة على اأعلى درجات 

التقدير على اإنتاجّية عملهم. واأثبت العلماء 

اأّن تناول الطعام بهذه الطريقة ي�جد »جّ�ًا 

من القربى« بين العاملين والم�ّظفين.
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 »Rayzone Group« �شركة  ق��ام��ت 

ا�شتطالع  ن��ظ��ام  بت�شميم  االإ���ش��رائ��ي��ل��ّي��ة 

واأُطلق  المخابرات،  في  ُي�شتخدم  تكتيكّي 

د الم�شّمم�ن باأن  عليه »InterApp«. وتعهَّ

ُيطرح النظام للبيع في ال�ش�ق. وب��شع هذا 

الجهاز جمع كاّفة المعل�مات الممكنة على 

اله�اتف النّقالة الم�شتهدفة، م�شتفيدًا من 

ثغراتها ونقاط �شعف التطبيقات عليها.

اأّي  بتمكين  الجهاز  م�شّمم�  وتعّهد 

ال�شحّية  بريد  على  االّطالع  من  م�شتخدم 

ف��ي �شبكات  ال��م��رور وم��دّون��ات��ه  وك��ل��م��ات 

الت�ا�شل االجتماعّي و�ش�ره الف�ت�غرافّية. 

جهاز »إسرائيلّي« لسرقة البيانات
ومن اأجل �شمان نجاح ت�شغيل الجهاز يجب 

د بمر�شل  اأن يت�ّفر بجانبه هاتف ذكّي مزوَّ

��ب  ي��ركَّ اأن  وي��م��ك��ن  ن�شيط.  ف���اي(  )واي 

الجهاز على جدار في المطار، مثاًل، اأو في 

يجمع  اأن  النظام  وبمقدور  عاّم.  مكان  اأّي 

في  الذكّية  اله�اتف  مئات  من  المعل�مات 

اآن واحد، حّتى في حال عدم و�شلها ب�)واي 

فاي(. وال يترك نظام »InterApp« اأّية اآثار 

�س عليه. للتدّخل في هاتف متَج�شَّ

»InterApp« مع مختلف  نظام  يتعامل 

التي تعمل  تلك  بما فيها  النّقالة،  االأجهزة 

.»Android«و »iOS« مع اأنظمة الت�شغيل

ن مهند�س �شناعّي تركّي من ت�شميم  تمكَّ

اإاّل  االأ�شخا�س  �ش�ر  تعك�س  ال  م��راآة  و�شناعة 

ي�شًا لمر�شى  في حال ابت�شامتهم، وذلك خ�شِّ

 الوجه المبتسم
ّ

مرآة ال تعكس إال
بيرك  »�شالح  المهند�س  وق��ال  ال�شرطان. 

ة اأحد مر�شى ال�شرطان باأنه  اإّن ق�شّ اإلهان«، 

ال يجروؤ على النظر في المراآة ل�شع�بة تقّبله 

األهَمته  ج�شمه،  في  ال�شرطان  خاليا  وج���د 

الهدف  اأّن  »اإل��ه��ان«  واأّك���د  ال��م��راآة.  �شناعة 

لدى  االأم��ل  بْعث  ه�  الجديد  الت�شميم  من 

مر�س  من  يعان�ن  الذين  ة  وخا�شّ المر�شى، 

اإل��ى  النف�شّية  حاالتهم  وتغيير  ال�شرطان، 

االأف�شل. و�شيتّم طرح المراآة للبيع خالل هذا 

بالتهافت  ال�شراء  طلبات  ب��داأت  فيما  العام، 

101على المهند�س ال�شاب.
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 �سح اأم خطاأ؟

اأ- اأ�ّش�س اهلل �شبحانه وتعالى عطاءه على الهبات والّنعم المبهجة، ومنع الك�ارث والن�ائب التي ت�شّبب 

الخ�ف والهلع.

ب- يج�ز ال�شج�د على ق�ش�ر الم�ز والرّمان والج�ز بعد انف�شالها.

ج- يعتبر علماء التربية اأّن عادة م�ّس االإبهام �شل�ك غير طبيعّي وال يختفي دون ت�شّ�هات.

امالأ الفراغ:

اأ-.......... يجلب�ن الفرح ويقّدم�ن الم�شاعدة وي�شّهل�ن طريق العي�س.

ب- في اعتقاد ال�شاكنين في ال�شاحية، اأّن ......... و�شيلة وراءها غايات من الكمال ال تحّد.

ج- ........ وحياة تالزما ليكتبا في هذا الزمن اأن »هيهات مّنا الذّلة«.

من القائل؟

اأ- ورد اأّنه قال Q: »اإّنك اإن تترك ُولدك اأغنياء خير من اأن تدعهم عالة يتكّفف�ن النا�س«.

ب - »ما اأكرم �شابٌّ �شيخًا من اأجل �شّنه اإاّل قّي�س اهلل له عند كبر �شّنه من يكرمه«.

ج - »... ه�ؤالء الحمقى القابعين على التّلة، هل يظّن�ن فعاًل اأنهم مانعتهم ح�ش�نهم من باأ�شنا؟!«.

�سّحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد:

اأ- كان الجلباب من اأكثر الظ�اهر التي جرت محاربتها على �شعيد اأدبّيات تحرير المراأة وجرى ربطه 

بالتخّلف وظلم المراأة.

ب- عند تنظيف االأ�شنان بالفر�شاة ين�شح باإ�شافة الماء اإلى معج�ن االأ�شنان، فتقّل فاعلّيته.

ج- »الخ�شية«، في البيان القراآني، مثل »الخ�ف«، وتك�ن عن يقين �شادق بعظمة َمن تخ�شاه.

 من هو؟

اأ- ق�شى اأربع �شن�ات وحده في زنزانة �شغيرة حفظ خاللها القراآن وكان يق�شي جّل وقته في تدّبره.

ب- »كم لدينا من ال�شباب الذين ال يرغب�ن في اال�شتماع اإلى ن�شائح ال�الد والجّد وال�الدة واالأ�شرة وفي 

ال�قت ذاته تترك فيهم كلمته واإ�شاراته اأثرًا عميقًا«.

ج- »كان رجاًل غريبًا، كبيرًا ودكت�رًا ذا مقام رفيع، عرفانّيًا ال نظير له«.

اأ�شئلة الم�شابقة ُيعتمد في االإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

اأ�شئلة  كل  عن  �شحيحة  اإجابات  يجيب�ن  الذين  بين  من  بالقرعة  �شهريًا  الفائزون  ُينتخب  ٭ 

الم�شابقة وتك�ن الج�ائز على ال�شكل االآتي:

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية االأول: مئة وخم�ش�ن األف ليرة لبنانية 

باالإ�شافة اإلى 12 جائزة قيمة كل واحدة منها خم�ش�ن األف ليرة.

كل من ي�شارك في اثني ع�شر عددًا ويقّدم اإجابات �شحيحة ولم ي�فق بالقرعة، يعتبر م�شاركًا  ٭ 

بقرعة الجائزة ال�شن�ية.

في  ال�شادر  وت�شعين  و�شت  مئتين  العدد  في  ال�شهرية  بالم�شابقة  الفائزة  االأ�شماء  ُيعلن عن  ٭ 

االأول من �شهر اأيار 2016م بم�شيئة اهلل.
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في اأّي مو�سوع وردت الجملة الآتية:

»اإّن الدم عندما ُيراق ي�شتنه�س من الهمم ما ال يمكن اأن ينه�س بالكلمة فقط، وكّلما كانت المظل�مّية 

اأ�شّد، كانت ب�شاعة القتل اأعظَم وكان تاأثير ال�شهادة اأكبر«.

 ما هو المق�سود؟

ورد في العدد اأّنها »مظل�مة.. منذ رحيل النبّي الكريم P ولحّد االآن، ]كما[ ُظلمت اأحكام االإ�شالم«.

اذكر ا�سم ال�سورة ورقم الآية:

اآية قراآنّية تح�ّس على غ�ّس الب�شر الأّنه ي�ؤّدي اإلى »تزكية النف�س«.

اختر الإجابة ال�سحيحة:

اإّن ذكر اهلل اأو�شع من الذكر اللفظّي، ذلك اأّن اأ�شل الذكر يرتبط ب�:

ج- الدعاء. ب- القلب.    اأ- القراآن. 

 ما هو؟

اإّنه في الحجاب اأواًل واآخرًا، وه� اأف�شل العبادة، واأف�شل �شيم االأ�شراف وراأ�س كّل خير.

الجائزة االأولى: محمد �إبر�هيم �لحاج علي150000 الجائزة الثانية:طارق �صليمان مهدي 100000 ل.ل.

 زهر�ء علي عطوي* 

 علي �أ�صد �هلل �صبر�* 

 فاطمة نعمة �صوفان* 

 نور طالل دروي�س* 

 كريمان عبد �لكريم �لأ�صعد* 

 ريما علي مرجي* 

 محمد ح�صن قرياني* 

حورية عبد �لعزيز فتوني* 

فاطمة ملحم �لمذبوح* 

لمياء �أحمد خليل* 

مروة علي قان�صوه* 

محمد يون�س �صرور* 

ي�شل العديد من الق�شائم اإلى المجلة بعد �شحب القرعة ما ي�ؤدي اإلى حرمانها من اال�شتراك  ٭ 

بال�شحب لذا يرجى االإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

المعارف  جمعية  اإل��ى  اأو   ،)24/53 ���س.ب:  البريد)بيروت،  �شندوق  عبر  االأج���ب��ة  ُتر�شل  ٭ 

االإ�شالمية الثقافية- المعم�رة اأو اإلى معر�س جمعية المعارف االإ�شالمية الثقافية -النبطية- 

مقابل مركز اإمداد االإمام الخميني }.

كل ق�شيمة ال تحت�ي على اال�شم الثالثي ومكان ورقم ال�شجل تعتبر الغية. ٭ 

يحذف اال�شم المتكّرر في ق�شائم اال�شتراك. ٭ 

ال ُت�شّلم الجائزة اإاّل مع اإرفاق ه�ية �شاحبها اأو �ش�رة عنها. ٭ 

مهلة ا�شتالم الجائزة ثالثة اأ�شهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإاّل فتعتبر ملغاة. ٭ 

7

8

9

10

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 292

12 جائزة، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

ل من ني�سان 2016م اآخر مهلة لت�سلُّم اأجوبة الم�سابقة: الأوَّ
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كغفوة صغيرة
كنِت...

كغف�ٍة �شغيرٍة بين الُحلم واليقظة

ورحلِت.. كطيف مالك

قا�شيًا  �شيك�ن  الّرحيل  اأّن  ي�مًا  نتخّيل  لم 

هكذا

اأنِك �شترحلين فجاأة عّنا

َهناء... ت�شتاقِك الّروح...

وما زال الّرحيل في اأّول اأيامه

كيف واإْن طال اأيامًا واأيامًا

هنا اأوالدك يفتقدون ال�ش�ت الحن�ن

و�ش�ق اللقاء ي�شاأل الّرحيل:

»ّمي... ِلَم باكرًا؟.. ِلَم حرقِت قلبي؟

واأنا اأم�شح في االأكتاف دم�عي

اإْن �شّمني ل�شدورهم اأقربائي

اأّمي... كيف غدًا اإن بقيُت وحيدًة

من ذا اأ�شّم لي�ا�شَي اأحزاني

انتظرت و�ش�لك ...

فكان مختلفًا عن كّل لقاء

ه� اللقاء االأخير...

دع�ني للمرة االأخيرة

اأوّدعها... اأَُق�ّبل يديها

ال تاأخذوها من بين يدّي

لم ارتِ� َبعد من ِعطرها

الة ظهرًا رفع�ها بعد ال�شّ

واأظلمت دنياي عمرًا ودهرًا

يا من تحت قدميِك الجّنة

�شالمي اإليِك يا حن�نة...

فاطمة ي��شف قان�ش�ه

اإلهي تركُت الخلق ُطّرًا في ه�اك

واأيتمُت العيال لكي اأراك

اأنا الها�شمّي وجّدي حيدرا

ما ارت�شيُت لدين االإله انك�شارا

عبرُت فل�ل االأر�س

فما ارت�شت روحي بغير ال�شام 

�شكنا

تاَق نح� ذاك المقام ف�ؤادا

فيا �شعدي اإْن تحّقق المنى

وحين اأرداني َبْغَيهم اأر�شًا

حّفت بج�شدي اأقماُر الدجى

�شادة حبي اآل بيت الم�شطفى

قد وجدُت وعد ربي حّقا

رَوحٌ وريحان وجنّات العُال

هذا وعُد ربنا

نا بالجهاد فختم  اإذ خ�شّ

بال�شهادة دنيانا

اآالء قا�شم ها�شم

)*( ا�شت�شهد في 2015/5/11 وقد 

رزقه اهلل طفلين ت�اأمين بعد �شهادته في 

2015/5/27 )علي الكرار ومحمد ح�شن(.

َروٌح وَريحان
مهداة إلى الشهيد محمد حسن 

محمد هاشم)*(

بأقالمكم
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رة االأث�اِب تم�شي مطهَّ

وتعل�ها القباب

ويزّينها الهالل

وبيدها مئة حبٍة، وحّبٌة من تراب

ال ت�شتحي وهي تغّطيها كّل تلك الثياب

ال ت�شرب من عين درب

ف�شيمطر ال�شحاب

ذلك اأدنى من اأن ت�شتّم رائحة

اأو يخدعها �شراب

ووجهها ي�شعُّ من بين الخي�ِط

والفكر ي�شعُّ بغير كتاب

ُمنيرٌة هي كّلها

ما اأطرقت راأ�شها

وال �شربت برجلها

وعلى جيبها اأدنِت الجلباب

كالعفيفة االأولى

والثانية، الثالثة

وعفافها ا�شمه الحجاب

زينب را�شي

َهي والحجاب

اأحمد يا راحاًل بين الن�شمات

ف�ُح عبيركَ االآتي بقاء

تم�شي وظلَُّك يحكي

اأحمد يا ُبرعمًا بين الَزْهرات

اأراَك ترُفُل في رو�شةِ ال�ُشهداِء

نظراُتَك لم اأعرْفها

َب�َشماُتَك لم اأَلْحظها 

حركاُت يديَك لم ُنَف�ّشْرها

ي�َم ُبحَت باالأخبار 

فت لنا االأ�شرار تك�شَّ

ُرَك وال�ُشهداء روُحَك واالأرواُح حا�شِ

اأهكذا تتناج�ن 

يا حروَف المَلك�ت هم�شًا.. �شمتًا.. 

ترحل�ن...

عا�شقًا لل�شهادة

َه�ْيَت تلك القالدة

�َشريعًا تخطيَت الم�شاَفاْت

بحٌر وَق�اٍف و�َشماوات

يا نجمَة ال�شباِح 

في غروِب الُعمر

م�ُس  حين نثرِت ال�شَّ

�ُشعاَعها ط�يَت حبَل ال�ّشنين 

ومع اآذاِن الّظهيرِة كان االأداء اأحمد يا 

رفيَق الحياة

رَت �ِشنيَن ُعمِرَك في اأياِم ال�شهادة َع�شَ

عَناَك �شهيدًا َوحيَن حلَّ الُغروُب ودَّ

وا�شتمرَّ العطاء من ال�ُشهداء االأواِئل اإليَك

اَيَة  َنِقُف على مَنابرُكم ُنعاِهُدُكم َنحمُل الرَّ

وَت�شتمرُّ المقاومة 

رنا وعلى َنْهِجُكم َن�شير كان�ا وُكْنُتم ِبُكم �شِ

َعهُدنا للمقاومة.. ِل�َشيِدها و�ُشهداِئها

اأن َنبقى الِدرَع والَنبَع وال�عَد والعهَد

في اأماِن اهلل يا اأحمد

ح�راء م�شطفى البزال

)*( ا�شت�شهد دفاعًا عن المقّد�شات، بتاريخ 

.2015/11/14

 بين النسمات
ً
يا راحال

مهداة إلى الشهيد أحمد مصطفى البزال )*(
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باكرًا عبرت نح� الطف�ِف

يا َمن كنَت زهرة العمر وجذوة الروِح

حنيٌن اأثقل كاهلي يا مداد االأمِل

وب�شمٌة عند �شالِة الفجِر

كنَت عرب�ن فرحة مخّباأٍة لي�م زفافَك

بَك  وحّلقْت  �شابقتني  المالئكة  لكّن 

قبل االأواِن

وحيدًا الأّمك ترْكَتها لالآهاِت

هي ُحرقة الفراق و�ش�ق اأذاب الف�ؤاِد

مع كّل االألم، اأ�شبح دمك �شعلًة ت�شيء 

لي دربي

ُيرفرف ن�رًا لبيارق عّز ُترفع كاالأذاِن

على تالل عيتا وكّل الروابي

اأق�شُم اأّن دمك �شيك�ن حّجًة اأمام الباري

�ْشَلم�ا ِلَيزيَد
َ
على اأمراٍء تاأ

وتاآمروا على حزب اهلل النجباِء

ال�شهداء  ن�شر اهلل... في عيد  ال�شيد ح�شن  �شيدي.. 

ح�ش�رك  اأترّقب  ال�شا�شة  اأم��ام  جل�شت  االأول  ت�شرين  في 

وطّلتك، كنت االأب وال�شديق في كالمك الم�ّجه لنا نحن 

اأنا الذي بتُّ �شعيدًا الأني ت�شاويت معك،  ع�ائل ال�شهداء.. 

�شيدي، اإذ �شرنا نحن االثنين من ع�ائل ال�شهداء..!

»جميل«  قّدمنا  ونحن  ه��ادي..  ال�شيد  قّدمت  اأن��َت 

و»�شاجد« الذي اأرهب ال�شهاينة في مجزرة الدبابات، واأرهب التكفيريين في �ش�ريا.. ارتحل 

اإلى العلّي االأعلى ليق�ل اإّننا لن نترك ال�شاح الأّن العدو واحد..

وجميل االأب ال�شغير الجميل الذي اأراد ارتحااًل يليق بجهاده فكانت �شاحته كفرّيا والف�عة 

المحا�شرتان الأّنهما تدعمان المقاومة..

غريب   »Q الر�شا »علي  اإمامي  مثل  غريبًا  اجعل�ني  قائاًل:  وغ��اب  جميل  ارتحل 

الغرباء.. كما كان حال ال�شيد هادي ي�م ارتفع �شهيدًا وح�شَنته اأر�س فل�شطين المغت�شبة اإلى 

اأن حان م�عد الحرّية الذي اأزهر في اأيار العام 2000.

واالحتالل..  المقاومة  لعبة  الطيري  �شاحة  في  الي�م  يلعب�ن  و»جميل«  »�شاجد«  اأطفال 

منتظرين ال�شنين التي �شيحمل فيها كّل منهما �شالحه..

عائلتنا تق�ل لك: �شيدي ح�شن ن�شر اهلل ماذا تريد بعد؟ ماذا تطلب؟ اأرواحنا فداء لهذا 

الخط، الأنك ابن ر�ش�ل اهلل، ابن االمام علي، ابن فاطمة الزهراء..

ومهما قّدمنا لن نك�ن اإاّل جن�دًا على طريق الحق الذي تق�ده اأنت، والذي قال فيه االإمام 

علي Q: »ال ت�شت�ح�ش�ا في طريق الهدى لقّلة اأهله«.

ر�شا ح�شين فقيه

)اأخ� ال�شهيدين �شاجد الطيري وجميل فقيه(

 سيدي.. 

ماذا تطلب؟ أرواحنا الفداء..

حنيٌن وشوق
مهداة إلى الشهيد محمد يوسف ناصر  )ذو الفقار عيتا()*(
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وتنا�َشْ�ا اأّننا اأّمهات ال�شهداِء

نمتطي ال�شبر، �شبر زينب

ومن خمارها ُنحيُك الأبنائنا خي�ط ال�شهادِة

ونفاخُر اأننا ننتمي لخطٍّ كربالئي

ذو الفقار اأبى الرحيل اإاّل في �شباط

اإذ �شار ب�شفينة راغب والم��ش�ي والر�ش�ان

َفَر�َشْت بهم ال�شهادُة على �شاطئ االأن�ِس واالأماني

فلك ولدي من اأّنات اأوجاعي

ِ
األُف تحّيٍة و�شالم ولل�شهداء العظام

والدة ال�شهيد 

)*( تاريخ �شهادته: 2015/2/6

مقاوٌم، جريٌح، أسيٌر، عميٌد وشهيد...
من العام 1662م اإلى العام 2015م م�شيرة جهاد وعطاء 

لم تت�ّقف اأو تهداأ ي�مًا... هذا ه� اأب� علي �شمير القنطار.

�شمير المقاوم، الجريح، االأ�شير، العميد... وال�شهيد...

عند  اإاّل  منه  ينزل  ول��م  الجهاد،  القنطار  �شمير  ا�شتقلَّ 

االنطالق  نقطتي  وبين  ال�شهادة.  محّطة  االأخيرة،  المحّطة 

وال��ش�ل تاريٌخ ط�يل من البذل واالألم والعطاء وال�شبر، ومن 

العمل الّدوؤوب الذي لم يهداأ ولم يكّل.

دخل اإلى ال�شجن مقاومًا جريحًا، وكان له فيه �ش�الت وج�الت 

ال�شّجان�ن،  كما  االأ���ش��رى،  زم��الوؤه  يذكرها  عامًا  ثالثين  طيلة 

فالكثير من الحق�ق ا�شتطاع �شمير اأن ينتزعها من جاّلده ويخّفف 

تبّني  ال�شج�ن على  اإدارة  يرغم  واأن  �شروطه،  يفر�س  واأن  االأ�شرى،  كّل  ومعاناة  اآالم  بها من 

الق�انين التي و�شعها في كيفّية معاملة االأ�شرى، هذه حقيقة ولي�شت مبالغة.

�شيره  وجهة  ب�ش�ابّية  وثقة  معرفة  واأكثر  عنيدًا،  مقاومًا  ال�شجن  من  خ��رج  ولقد 

ومق�شده: فل�شطين اأو ال�شهادة!

لقد حافظ �شمير على عنف�انه وعناده طيلة فترة اأ�شره، حتى في الدقائق االأخيرة قبل 

تحريره، لقد اأ�شرَّ على عدم ارتداء البنطال الم�شحك الذي اأح�شره له �شّجانه ليخرج به 

وقال: فليعتبروا �شفقة التبادل الغية!!

اإلى  �شَعْ�ا  هل  ت�شنيفهم:  في  المرء  يحتار  الذين  المقاومين  من  نم�ذج  ه�  �شمير 

ال�شهادة اأم اأّن ال�شهادة �شعت اإليهم؟!

اأب� علي، »�شمير القنطار« مقاوٌم ومجاهٌد في كافة دقائق ولحظات حياته، وهكذا رجال ال 

يمكنهم اأن يك�ن�ا، اأو يق�ش�ا، اإاّل �شهداء، فهنيئًا لهم ال�شهادة، وهنيئًا لل�شهادة بهم...

طارق �شليمان مهدي
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)Sudoku( ـــــودوكـــــو  ـــ ـــ ـــ ســـ
�شروط اللعبة: هذه ال�شبكة مكّ�نة من 

9 مربعات كبيرة وكل مربع كبير مق�ّشم 
اإلى 9 خانات �شغيرة. من �شروط اللعبة 

و�شع االأرقام من 1 اإلى 9 �شمن الخانات 

بحيث ال يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط اأفقي اأو عام�دي.

من هو؟ 

2
9 1 3 6
4 1 5

3
6 7 1
7 6 4 9 3

2 8 6
9 3 2

8 5 7

نصير الدين الطوسي )597هـ - 672هـ(
الط��شي،  الح�شين  ب��ن  محمد  ب��ن  محمد  ه��� 

المحّقق  اأو  الط��شي«  ال��دي��ن  ب�»ن�شير  الم�شه�ر 

وُدفن  خرا�شان  في  ط��س  منطقة  في  ُولد  الط��شي. 

في بغداد في الكاظمين.

العل�م  مختلف  في  والت�شنيف  التاأليف  بكثرة  ا�شتهر 

والفن�ن. عا�شر االجتياح المغ�لي لبالد الم�شلمين في عهد جنكيز خان وا�شتطاع 

اأن يح�ل بين ه�الك� وال�شير على طريقة والده جنكيز خان في التدمير والفتح... 

اأدرك اأّن الن�شر الع�شكرّي على المغ�ل لي�س ممكنًا فا�شتغّل بذكائه و�شجاعته حاجة 

ه�الك� اإليه كعالم فلكّي وحر�شه اأن يك�ن في مع�شكره، فاأقام اأعظم مر�شد ُعرف 

طاّلبها  على  واأنفق  المدار�س  الط��شّي  وافتتح  »مراغة«.  مر�شد  ه�  ال�شرق،  في 

و�شّجع العلماء على الع�دة اإلى بالدهم بعد اأن اأ�ّش�س اأول اأكاديمية علمية واأن�شاأ اأول 

جامعة حقيقية.

يق�ل العالم االأزهرّي ال�شيخ عبد المتعال ال�شعيدّي: »لم يمت ن�شير الدين اإاّل 

بعد اأن جّدد ما ُبلي في دولة التتار من العل�م االإ�شالمية، واأحيا ما مات من اآمال 

الحقيقة  في  يكن  لم  التتار  على  االنت�شار  اإّن   ...« يق�ل:  اأن  اإلى  بها«،  الم�شلمين 

االإ�شالم  اإلى  قل�بهم  بفتح  واإّنما كان  ال�شام في م�قعة »عين جال�ت«،  برّدهم عن 

وهدايتهم له«. وهذا ما حّققه ن�شير الدين الط��شّي.

الواحة

108



تتسّوقين مع طفلك
في ج�لة الت�شّ�ق مع طفلك في المتجر يمكنك القيام ببع�س الخط�ات التي تريحه وتّخفف 

عنك �شغط طلباته المتكّررة:

1- اإذا مررت معه بق�شم االألعاب واأعجبته �شيارة، يمكنك اأن تظهري اهتمامك بالق�ل: 
اأنِك  �شي�شعر  الحمراء؟  �شيارتك  ت�شبه  اأال  الزرقاء؟  ال�شيارة  هذه  �شراء  في  اأترغب 

تعيرين انتباهك لرغباته وهذا يكفي الإ�شكاته في معظم االأحيان.

االأغرا�س،  بع�س  الي�م  �شن�شتري  المخزن:  اإلى  ال��ش�ل  لدى  له  تق�لي  اأن  يمكنك    -2
ون�شّجل ما يعجبنا ل�شرائه في المّرة المقادمة.

ن�شّجلها على الئحة  اأردت  اإذا  رائعة،  �شيارة  له: هذه  ق�لي  مثاًل  �شيارة  اأعجبته  اإذا   -3
هدايا عيد ميالدك لن�شتريها لك.

�شي له ي�مًا ل�شراء ما يحّبه، واإذا اأعجبه �شيء اأّجليه للي�م المحّدد. 4-  خ�شّ

َلَنا  �َصَقْيَت  َما  �أَْجَر  ِلَيْجِزَيَك  َيْدُعوَك  �أَِبي  �إِنَّ  َقاَلْت  ��ْصِتْحَياٍء  َعلَى  َتْم�ِصي  �إِْحَد�ُهَما  {فَجاَءْتُه 

اِلِميَن} )الق�ش�س: 25( ا َجاَءُه َوَق�سَّ َعلَْيِه �ْلَق�َص�َس َقاَل َل َتَخْف َنَجْوَت ِمْن �ْلَقْوِم �لظَّ َفلَمَّ

ة اإاّل ب�شفة واحدة  1- من الجميل اأّن القراآن الكريم لم ي�شف فتاة تربَّت في بيت النب�َّ
عند تعاملها مع رجل: {َتْم�ِصي َعلَى ��ْصِتْحَياٍء}، والحياء من اأف�شل خ�شال المراأة 

بنات  تم�شي  فهكذا  ة،  الخا�شّ ة  النقيَّ التربية  ومظهر  القراآنّي  الت��شيف  في 

االأنبياء.

�َصَقْيَت}،  َما  ْج���َر 
َ
{�أ للعمل:  االآخرين  تقدير  وبين  القربة  ق�شد  بين  تنافي  ال   -2

قي طلبًا لر�شا اهلل عّز وجّل، ولكن النبّي �شعيبًا  فم��شى Q قام بال�شَّ

Q قّدر له ما قام به، وقّرر مجازاته على عمله.

كيف؟

يتدّبرون

أحجية 
 كم تساوي؟

120 درجة ذكاء على االأقل هم فقط من ي�شتطيع�ن  اإّن االأ�شخا�س الذين يملك�ن  يقال 

حّل هذا اللغز:

96=4+8                 66=5+6   63=2+7  10 =3+2  

          اإذًا، فكم ت�شاوي: 9+7= ؟؟؟؟
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الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

1 - من �شالطين التتار 

2 - طين - من البق�ل

3 - يقنط - حرف جر - للتمني

4 - ن�شف كلمة وزرة - غيُرهم

5 - اأداة �شرط - يفقد عقله

6 - نقي�س النهار - قعد

7 - اأماكن ح�شاد القمح - األم�س

8 - من الحي�انات - ذّل

9 - والد - اأجدَب المكان

10 - جاوؤوا - ي�شابه

عموديًا:

1 - ن�ع �شيارات - حرف اأبجدي
2 - ينال - عاقلة

3 - يجمع )معك��شة( - �شد كثير 
4 - اأ�شا�س - للنداء - حرفان مت�شابهان

5 - حرب جر - اأب�هم
6 - حكيم ورد ا�شمه في القراآن الكريم - نف�شي

7 - نتركه - وجع
8 - ن�شف كلمة ي�شك� - انحراف الطريق او 

ال�شيء 

9 - اأداة ن�شب )معك��شة( - ج�شد - ح�ّس على
10 - مدينة م�شرية - طريق

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الواحة

110



حل الكلمات المتقاطعة ال�شادرة في العدد 293

من يرغب من االإخ�ة القراء في الم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 293

ب��اأّول  ال�شرب  ث��م  الجمع  ال��ج���اب: 

عدد في المعادلة: 9*)7+9( = 144

اأج�بة م�شابقة العدد 292

1 - �شح اأم خطاأ؟
اأ- �شح

ب- خطاأ

ج- �شح

2 - امالأ الفراغ:
اأ- اأهدافه

ب- الغذاء

ج- متاري�س

3 - َمن القائل؟
اأ- االإمام الخامنئي {

Q ب- االإمام ال�شادق

Q ج- اأمير الم�ؤمنين علّي

4 - �شّحح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد:
اأ- م�ش�ؤولّياته

ب- اإن�شاني وديني

ج- التهاب القرنّية

5 - من/ ما ه�؟
اأ- اأرحام النا�س

ب- التربية على التق�ى

ج- ال�شكر

6 - مع الخامنئي »طالب الُمثل العليا«
7 - ال يج�ز
8 - �شدقة

9 - ال�شّكان
)ر�شالة  العابدين  زين  »االإم��ام   -  10

الحق�ق(«

9 1 7 2 6 8 3 5 4

3 6 2 7 4 5 1 8 9

8 4 5 3 1 9 7 6 2

5 2 9 1 8 3 4 7 6

1 8 6 9 7 4 2 3 5

7 3 4 5 2 6 9 1 8

2 5 1 6 9 7 8 4 3

4 9 3 8 5 1 6 2 7

6 7 8 4 3 2 5 9 1

12345678910
عينمخورا�س1

دجنولوازي2

نولدجييمد3

رايدلايا4

املمهدل5

لجولطلاد6

امهوارادب7

يابكارملا8

العانحيب9

بيناتلالة10
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نهى عبد اهلل

ال�شارع. حاولت خديجة،  في  كالمطر  يت�شاقط  الر�شا�س  كان 

�شّيق  زق��اق  في  فاختباأت  البنادق،  وج��ه  من  ال��ه��روب  ك�شديقاتها، 

ونظرت اإلى حقيبتها، فقد نجحت الي�م في اإنقاذها با�شتثناء كتاب التاريخ 

»الم�شكين«، الذي �شقط ب�شرعة. اأحكمت ربط حقيبتها المثق�بة وو�شعتها خلف 

كتفها، وثّبتت حجابها و�شلكت طريق المنزل.

لم يكن المنزل اأف�شل حااًل من ال�شارع، فما اإْن دخلته، حّتى انتزعت والدتها الحجاب 

القطعة من  ب�شبب هذه  �شاأبقى خائفًة عليك  »اإلى متى  به غا�شبة:  ولّ�حت  راأ�شها،  عن 

اأعد اأحتمل، اقرئي الر�شالة التي و�شلتنا الي�م، تهديد مبا�شر بقتلك!! ال  القما�س؟! لم 

نريد م�شاكل مع الحك�مة التي منعت ارتداء الحجاب، هم يعتبرونكّن متمّردات... ال اأريد 

لك الم�ت، ال حجاب بعد الي�م.. نهائيًا..«.

�شيا�شة  ترف�س  كانت  لكّنها  كذلك،  خديجة  اإل��ى  ينظرون  المنزل  في  الجميع  كان 

الحك�مة المتاأّثرة باال�شتعمار االأجنبّي، الذي يحاول عزل النا�س عن مفردات انتمائهم 

الحقيقي ودينهم. 

لتنّبهها:  الباب  والدتها  طرقت  ال�شباح.  حّتى  غرفتها،  في  حزنها  مع  اختباأت 

والدتها  ت�شّدق  لم  وخرجت...  جاهزة«.  »اأنا  فاأجابتها:  حجاب«،  دون  الي�م  »المدر�شة 

ما راأت، ف�شرخت: »برّبك! ماذا فعلِت براأ�شك؟!«، اأجابتها خديجة: »اأنا جاهزة الأطبق 

»قمِت  والدتها:  بكت  اأي�شًا«.  الحجاب  اإلى  يدع�  الذي  ال�شيء  وال  »ال حجاب«،  ال�  نظام 

بت�ش�يه نف�شك، كيف �شتخرجين واأنت �شلعاء تمامًا؟!«.

يك�ن  لن  ت�شّ�هي،  من  تخجلين  كنِت  »اإن  بثقة:  والدتها  مجتازًة  الباب  نح�  اّتجهت 

لديك م�شكلة اأن اأ�شع »القما�س« لي�شتر هذا الت�شّ�ه، اأظن اأّن الحك�مة كذلك«، وو�شعت 

حجابها على راأ�شها وان�شرفت.

حارَبت االستعمار.. 
بقطعة قماش)*(

)*( مقتب�شة من حادثة اإّبان اال�شتعمار الفرن�شّي للجزائر.

اله�ام�س

آخر الكالم
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