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يتزّود  اأْن  والباطل  الحّق  بين  الم�ستمّر  ال�سراع  طبيعة  تفر�س 

بالآخر.  الهزيمة  واإلحاق  النت�سار  له  ي�سمن  بما  الفريقين  كال 

وعندما تنتقل الق�سية اإلى اختيار الو�سائل والأدوات التي ُت�ستخدم 

في هذا ال�سراع، فاإّن ما يحكم ذلك اأوًل هو اإن�سانّية الإن�سان، فهل 

ورد في  ما  �سبياًل، على  الأ�سّل  بمنطق  ليت�سّرف  اإن�سانّيته  يتجاوز 

الو�سف القراآنّي لأولئك الذين اأعطاهم اهلل العلم والمعرفة، و�سّخر 

ولم  واأحقادهم،  �سهواتهم  اّتبعوا  ولكّنهم  والأر���س،  ال�سموات  لهم 

تتحكم عقولهم حّتى في اإدارة ال�سراع مع خ�سومهم؟

واأّما �سفة اأهل الحق في �سراعهم، فهي اأّنهم ل يخرجون عن 

المر�سوم المو�سوع لهم من قَبل رّبهم وخالقهم، ول يخرجون عن 

للعالمين هي الحاكمة على ت�سّرفاتهم  اإن�سانيتهم. فتبقى الرحمة 

و�سلوكهم في كّل ما يقومون به، في كّل حالت ال�سراع العار�سة من 

انت�سار اأو اإخفاق.

اأهل الحّق، ياأخذون بتكليفهم الإلهّي في اأن يكون جهادهم هلل 

حّق الجهاد، بمعنى اللتزام التاّم باأوامر اهلل عّز وجّل ونواهيه في 

كّل ت�سّرف يقومون به في �سراعهم مع اأهل الباطل. 

ال�شّيد علي عّبا�س املو�شوي
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وحركة جهاد اأهل الحّق تعود في الأ�سا�س اإلى الوظيفة التي جعلها 

يوؤّدونه  دور  فلهم  النا�س،  على  ال�سهداء  اأّنهم  وهي  عاتقهم،  على  اهلل 

بتكليف من خالقهم. ووظيفة ال�سهداء على النا�س هي وظيفة الر�سل 

على  التكليف  اأ�سبح  والر�سالت  النبّوات  ختمت  اأن  وبعد  والأنبياء. 

تتوّلى  فهي  العادل،  الفقيه  ولية  في ظّل  ال�سهداء  دور  توؤّدي  اأن  الأّمة 

عملية التقويم لكّل انحراف قد ي�ساب به المجتمع، وهي تتوّلى الهداية 

والإر�ساد. 

يرى  ل  عاتقهم،  على  الملقاة  الإلهية  الوظيفة  هذه  من  وانطالقًا 

اأو زمان واآخر، فالأر�س كلها هلل عزَّ  اأهل الحّق فرقًا بين مكان واآخر 

هما  واأهله  بالباطل  الهزيمة  اإلحاق  على  والعمل  الحّق  ون�سرة   ، وجلَّ

َيفتر�س  ال�سهادة على وجهها  واأداء  باأّي قيد.  يتقّيد  لم  واجب مطلق، 

ُيفَتر�س  مكان  اأّي  في  يكونوا  اأن  يتوانوا عن  ول  روا  يق�سّ ل  اأن  عليهم 

عليهم اأن يكونوا فيه.

جبهة  مع  وا�سعًة  مواجهًة  الوظيفة  هذه  تفر�س  اأن  الطبيعّي  ومن 

اأن  الطبيعّي  اإّنه من  اأ�سكاًل متعددة. كما  ال�سراع  يّتخذ  واأن  ال�سرك، 

تتكاتف قوى الكفر كلها، وتجتمع في خّط المواجهة، وتقف م�ستخدمة 

كّل و�سائل الترهيب ومتجاوزة كّل الحدود والقيود.

المو�سلة  الأ�سباب  اإلى  يّتجه بهم  الحّق  الإلهّي لأهل  التعليم  ولكّن 

عنه  التخّلف  وعدم  التكليف  ب��اأداء  اأوًل  والمتمثلة  النت�سار،  اإلى  لهم 

يكون  وبعد ذلك،  الزكاة.  واإيتاء  ال�سالة  اإقامة  فيه، من  التق�سير  اأو 

في  والأ�سا�س  الداعم  ال�سند  هو  والإلهّي  الغيبّي  المدد  بحبل  التم�ّسك 

�سراعهم، فال ينظرون اإلى معايير القّوة وال�سعف المادّيين. وهم بهذا 

قّوة  من  يجعالن  الحّق  والعتقاد  ف��الإرادة  الباطل،  اأهل  عن  يمتازون 

الحّق، واإن كانت �سعيفة مادّيًا، ذات اأثر اأعلى. ومتى تمّكن اأهل الحّق 

الإلهّي هو  الن�سر  المر�سوم لهم، كان  الإلهّي  الم�سار  الثبات على  من 

الحليف لهم، والمحّقق لنت�ساراتهم على اأهل الباطل. 

{َوَجاِهُدوا ِفي اهلِل َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم ِفي 

َقْبُل  ِمن  اْلُم�ْصِلميَن  اُكُم  �َصمَّ ُهَو  اإِْبَراِهيَم  ِبيُكْم 
َ
اأ لََّة  مِّ َحَرٍج  ِمْن  يِن  الدِّ

النَّا�ِس  َعلَى  �ُصَهَداء  َوَتُكوُنوا  َعلَْيُكْم  �َصِهيًدا  �ُصوُل  الرَّ ِلَيُكوَن  َهَذا  َوِفي 

َفِنْعَم  َم��ْوَلُك��ْم  ُه��َو  ِب��اهلِل  ُموا  َواْعَت�صِ َك��اَة  ال��زَّ َواآُت���وا  اَلَة  ال�صَّ ِقيُموا 
َ
َفاأ

يُر} )الحج: 78(. اْلَمْوَلى َوِنْعَم النَّ�صِ

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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د. يو�شف َمَدن

تنظيم  قيم  م��ب��ادئ  ف��ي  الأخ��ي��ر  ه��و  ع�شر  الثالث  المبداأ 

ذكر  وقد  ال�شابقة.  الأعداد  في  تباعًا  ذكرناها  التي  ال�شلوك، 

الإمام المهدي | في دعاء الفتتاح:

دعاء االفتتاح)11(:

 كْم من هموٍم 
كشـفتـهـا!
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واإنَّ عفوك  اإليه عظيمة...  مع حاجة بي 

ع����ن ذن����ب����ي، وت�����ج�����اوزك ع����ن خ��ط��ي��ئ��ت��ي، 

قبيح  عن  و�صترك  ظلمي،  عن  و�صفحك 

وهي  جرمي«.  كثير  ع��ن  وحلمك  عملي، 

ت�ستبطن معاني هاّمة ذات عالقة بال�سّحة 

معًا،  وال��ق��ارئ  للباحث،  توحي  النف�سّية، 

النفعالّي.  التفريغ  م��ب��داأ  ع��ن  ب��اإ���س��ارات 

حلوًل  ال�سابقان  المقطعان  ا�ستبطن  فقد 

هي  خم�سة  ك��ل��م��ات  ف��ي  تمّثلت  ع��الج��ّي��ة 

اهلل  تخاطب  وجميعها  الحقيقّي،  المفتاح 

�سبحانه، وُتوكل التوفيق اإليه، وُتثني عليه، 

وُت�سّلم اإليه الأمر باعتباره )مفرج الكربات، 

ونا�صر  العثرات،  ومقيل  الهموم،  وكا�صف 

واحدة  البالء..  الرحمة، ومفكك حلقات 

وك�َصفتها،  »فّرجتها،  فكلمات  اأخرى(،  تلو 

لّخ�ست  وفَككتها«  وَن�����ص��رت��ه��ا،  واأَق��ل��ت��ه��ا، 

في  ال��ك��ري��م  لخالقنا  الأ���س��ا���س��ّي  ال����دور 

الحياة،  هموم  على  التغّلب  في  لنا  توفيقه 

فهو  �سواء،  حّد  على  ونتائجها  وم�سّبباتها، 

�سبحانه المعين، ول �سواه. 

اإعادة التوازن للذات

دعائه،  |، في  المهدّي  الإم���ام  اإّن 

ن��وع ه��ذه ال��ه��م��وم، كم�سكالت  ل��م ي��ح��ّدد 

الأف��راد.  �سيكولوجّية  في  موؤّثرة  انفعالية 

التفريغ عملّية تفتيش وجدانّية 
عن هموم تسّبب يف النفس 

إحساسًا باإلثم والذنب

»كم يا اإلهي من كربة فرجتها، وهموم 

قد ك�صفتها، وعثرة قد اأقلتها، ورحمة قد 

ن�صرتها، وحلقة بالء قد فككتها«.

التفريغ  ع�شر:  الثالث  ال��م��ب��داأ 

النفعالي

بالن�سبة  ه��ام،  مبداأ  هو  المبداأ  وه��ذا 

ول  للفرد،  النف�سّية  ال�سّحة  تحّقق  اإل��ى 

يهتّم  حيث  مبحثنا؛  ف��ي  تخّطيه  يمكن 

المخزون  وا�ستخراج(  )ا�ستفراغ  بعملية 

الن��ف��ع��ال��ّي، ف��ي داخ���ل ال��ف��رد، م��ن هموم 

انفعالّية،  م�سكالت  ع��ن  ناتجة  وغ��م��وم 

وذنوب دينّية، واأخطاء �سلوكّية، واجتماعّية 

تجاه رّبه ونف�سه والآخرين. فيتّم العتراف 

ثانيًا،  المغفرة،  معها  يطلب  ثّم  اأوًل،  بها 

التقّرب  ثّم  الهموم،  هذه  �سغوط  لتذويب 

اإلى اهلل �سبحانه وتعالى بطلب »ال�سفح«، 

ثالثًا. فالتفريغ اإذًا، عملّية تفتي�س وجدانّية 

عن هموم ت�سّبب في النف�س اإح�سا�سًا بالإثم 

واإح�سا�س  �سغوط  وت�ساحبها  وال��ذن��ب، 

اأو  معيَّن  اإثم  من  ا�ستياء  وم�ساعر  بالقلق، 

اأكثر.

على  الح�سول  التفريغ،  بعملية  ويتّم 

النف�س  فتهداأ  النف�سّية،  الراحة  من  �سيء 

الم�سحونة بانفعالت القهر والإثم، وت�سفو 

تناق�ساتها،  وت�سُعف  تدريجّيًا،  م�ساعرها 

وتكون اأكثر حيادًا لتقّبل الجديد ال�سحيح.

اللهّم مّفرج الكربات

ر، بتاأّمل دقيق  والباحث يمرُّ متى تب�سَّ

المعرفّية  ال��م��ادة  بمعاني  ث��اق��ب،  وف��ك��ر 

 | وقوله  ال�سابق،  للن�ّس  -الإر���س��ادّي��ة 

7اأي�سًا: »اللهّم اإني اأ�صاألك قلياًل من كثير 
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وحلقات  والكربات  الهموم  كلمات  ولكّن 

مختلفة،  م�سكالت  وج���ود  تعني  ال��ب��الء 

وال�سيكولوجّية  النفعالّية  اآث��اره��ا  تترك 

فرار  ل  منطقّي  واق��ع  وه��ذا  النف�س.  على 

عالمنا  في  �سخ�س  يوجد  فال  لأحد.  منه 

اأو اجتماعّية  انفعالّية  يواِجه م�سكالت  لم 

اه  �سمَّ م��ا  تكوين  ف��ي  ت�سّببت  غيرها،  اأو 

والعثرات  والكربات،  ب�»الهموم،  الدعاء 

الم�سكالت  وتحتاج هذه  البالء«،  وحلقات 

لإعادة  عالجّية  محاولت  اإلى  بال�سرورة 

اأو  المفقود  النف�سّي  توازنها  اإل��ى  ال��ذات 

)خف�س توّترها الداخلّي( على اأقّل تقدير، 

»المنتظرين«  للذات في مجتمع  يتيح  مّما 

على  ي�ساعدها  والعمل  الحركة  من  بَقَدر 

النمّو الطبيعّي والحرّية، والعتبار للذات.

معالجة الهموم بعون اهلل

في  ال��واردة  الكلمات  وبلحاظ محتوى 

�ساأن لفظة )الهموم(، وما اّت�سل بها من 

األفاظ مترادفة معها.. نجد ما ياأتي:

حالة  اإل���ى  ي�سير  ال��ه��م��وم  تعبير  اأّن   .1
تكوين  وع��وام��ل  وم�سّببات  نف�سّية، 

اأّوليَّة، ومن ذلك الكربات، والعثرات، 

الأ�سباب  وت�سير هذه  البالء.  وحلقات 

بدورها اإلى وقوع م�سكالت متنّوعة في 

وغيرهم،  المنتظرين  الأف���راد  حياة 

في  الأخ��ط��اء  م��ن  ب�سل�سلة  وت��اأّث��ره��م 

ال�����س��ل��وك وال��ت��ف��ك��ي��ر، وال��م�����س��اع��ر مع 

النف�س ومع الآخر.

وال��ع��ث��رات،  وال��ك��رب��ات،  للهموم  اأّن   .2
تكون  ق��د  ت��راك��م��ات  ال��ب��الء  وحلقات 

الإث���م  كم�ساعر  ال��ن��ف�����س،  ف��ي  ثقيلة 

على  القلق  م�ساعر  و�سغط  الحرام، 

�سخ�سّية المهموم.

3. يتمّكن الفرد من معالجة همومه، بعون 
من اهلل �سبحانه، وجهده ال�سادق في 

من  نف�سه  في  ما  ت�سفية  على  العمل 

متاعب ما اأمكنه، وتذليل ال�سعاب التي 

يتمّكن الفرد من معاجلة 
همومه، بعون من اهلل 

سبحانه، وجهده الصادق 
يف العمل
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وجماعات،  اأفرادًا  المنتظرين،  تواجه 

هذه  طاحونة  من  للخال�س  ملجاأ  فال 

الهموم �سوى باهلل تعالى بال�ستعانة به 

اآثار هذه  واإزال��ة  المكروهات،  دفع  في 

والأفكار  بالم�ساعر،  وتعبئتها  الهموم، 

الإم��ام  اأو�سحه  ما  وه��ذا،  الإيجابّية. 

المهدّي | في مدخل دعائه: »كم يا 

م��ن كربة فرجتها، وه��م��وم قد  اإل��ه��ي 

ك�صفتها، وعثرة قد اأقلتها، ورحمة قد 

ن�صرتها، وحلقة بالء قد فككتها«.

ورحمة قد ن�شرتها

القلق  م�ساعر  وت��خ��ّف  النف�س،  فتهداأ 

اأو  بالذنوب  الإح�سا�س  األم  ويتقّل�س  لديها، 

اآلم الم�ساكل المتعّددة، وت�سعر النف�س بقدر 

ا�ستعدادًا  وت��ب��دي  ب��ل  ال��راح��ة،  م��ن  اأف�سل 

توازنها  وا�ستعادة  و���س��وّي،  جديد  لتوافق 

المفقود، وهذا م��ا عناه الإمام المهدي | 

بن�س�ر »رحمته« تعالى، وله��ا وجه���ان:

بتفريج  تخفيفها  اأو  ال��ه��م��وم  اإزال����ة  اأ. 

الفرد  بلغ  ت��ّم ذل��ك  ف���اإذا  ال��ك��رب��ات، 

الم�سلم والمنتِظر رحمة اهلل �سبحانه، 

�سكل من  اأن��ه  م���رارًا  كما ذكرنا  وه��و 

اأ�سكال )التدعيم ال�سلبّي(.

ب. وف���ي ال��وج��ه الآخ����ر م��ن رح��م��ة اهلل 

من  عليها،  المنتظر  ال��ف��رد  يح�سل 

خالل توفير مناخات اأف�سل »لل�سّحة 

البيئة  ظ��روف  وتح�سين  النف�سيَّة«، 

اهلل  وع��ب��اد  للمنتظرين،  النف�سّية 

بوجه عام، ودونما تمييز بينهم، بقيم 

جديدة، وا�ستمرار النعم الإلهّية.

اأ�شاألك ُم�شتاأن�شًا

وف����ي م���وق���ف اآخ�����ر، ي���دع���و الإم�����ام 

مخاطبًا   | الح�سن  بن  محمد  المهدّي 

م�صتاأن�صاً  »واأ�صاألك  والجالل:  ة  العزَّ ربَّ 

ُم���دلَّ عليك فيما  ول وج���اًل،  ل خ��ائ��ف��اً 

الن�ّس  وك��اأّن  اإل��ي��ك«،  )ب���ه(  فيه  ق�صدت 

ي�سترط توفير مناخ نف�سّي جيد من خالل 

وال�ستئنا�س  وال��راح��ة،  بالهدوء  ال�سعور 

الإيجابّي بهذه المهمة في الت�سال باهلل، 

النف�س  بموبقات  هلل  الع��ت��راف  و�سهولة 

يعلم  �سبحانه  ك��ان  واإن  حتى  واأخطائها 

الم�سكالت  حّل  اإيكال  اأو  العباد،  باأ�سرار 

والكربات اإليه ع��زَّ وجّل اإْن لم تكن ق�سايا 

الحقوق  تنتهك -بمنظور عبادّي-  �سلوك 

والواجبات.

عملية  -ف��ي  الفتتاح  دع��اء  ذك��ر  ث��ّم 

عيوب  بع�س  الإن�����س��ان-  ل��داخ��ل  تفريغ 

العباد في ال�سّر، واأمام المالأ بقوله: »فاإن 

عليك،  بجهلي  عتبت   ) )عليَّ عّني  اأبطاأ 

ولعلَّ الذي اأبطاأ عّني هو خير لي لعلمك 

اأَر  »فلم  الكالم:  وتابع  الأم���ور«،  بعاقبة 

اأ�صبر على عبد  ��اًل( كريماً  )ُم��وؤّمَّ مولى 

ل��ئ��ي��م م��ن��َك ع��ل��يَّ ي��ا رب، اإن����ك ت��دع��ون��ي 

�����س  ت��ب��غَّ
َ
َف��اأ اإل����يَّ  َوِل���ي ع��ن��ك، وتتحبب 

ُ
ُف���اأ

ك��اَنَّ  منك،  اأقبل  فال  اإل��يَّ  وتتودد  اإليك، 

ل عليك، فلم يمنعك ذلك من  لي التطوُّ

والتف�صل   ، اإل��يَّ والإح�صان  ل��ي،  الرحمة 

ع��ل��يَّ ب��ج��ودك وك���رم���ك، ف��ارح��م عبدك 

اإح�صانك،  بف�صل  عليه  وُج���ْد  ال��ج��اه��ل، 

9اإنَّك جواد كريم«.
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اأ�شهٌر مباركة

النبوّي  المبعث  يعتبر  الحال،  بطبيعة 

ففي  البركات.  هذه  جميع  مبداأ  ال�سريف 

النبوّي  المبعث  ذك��رى  توجد  رج��ب  �سهر 

اأب��ي  ب��ن  الإم����ام ع��ل��ّي  ال�����س��ري��ف، وولدة 

الآخرين  الأئّمة  من  وع��دد   Q  طالب

الإمام  ولدة  �سعبان  �سهر  وي�سّم   .R

المناجاة الشعبانّية: 
قلوٌب تخرق حجب النور)*(

الثالثة: رجب و�شعبان و�شهر رم�شان  الأ�شهر  الإن�شان في هذه  يحظى 

المبارك، ببركات كثيرة. وبو�شع النا�س ال�شتفادة من هذه البركات.

وولدة   ،Q ال�سهداء  �سّيد  الح�سين 

وفي  الفداء(.  له  )اأرواحنا  الأمر  �ساحب 

القلب  على  القراآن  نزول  المبارك  ال�سهر 

 .P المبارك للر�سول الأعظم

تعجز  الثالثة  الأ�سهر  هذه  كرامة  واإّن 

الأل�سن والعقول والأفكار عن ا�ستيعابها.. ول 

�سّك في اأّن من بركات هذه الأ�سهر الأدعيَة 
10



تعتبر  ال�سعبانّية  فالمناجاة  فيها.  ال��واردَة 

م�سادر  اأعظم  ومن  المناجاة،  اأعظم  من 

بها  المهتّمين  بو�سع  التي  الإلهّية  المعرفة 

النهل منها، على قدر وعيهم وا�ستيعابهم.

الإيمان.. برهان القلب

اإّن عناوين الم�سائل الإلهّية والعرفانّية 

َفهمها.  �سخ�س  ك��ّل  بو�سع  �سهلة  عناوين 

والبرهانية؛  ال�ستدللية  الم�سائل  وهكذا 

ففي ذات الوقت الذي تّت�سم فيه بالدّقة اإّل 

اأّنها �سهلة الإدراك، اإذا ما تحّقق البرهان 

البرهان  لكن  م��ن��ه.  ال��م��رج��ّوة  والنتيجة 

ما  وه��ذا  �سعوبة،  اأك��ث��ر  يكون  القلب  ف��ي 

اأ�سحاب  من  فكثير  »الإيمان«.  عليه  ُيطلق 

هذه  اإل���ى  للو�سول  ي��وّف��ق��وا  ل��م  ال��ب��ره��ان 

تنفذ  ل  م�ساألة  فهذه  الإيمان،  المرتبة من 

والتكرار  التلقين  خالل  من  اإّل  القلب  اإلى 

والريا�سة الروحية.

اإّنه غير قادر على  اإلى المّيت،  انظروا 

الإن�سان  ولكّن  بالإن�سان.  ال�سرر  اإلحاق 

اإذا م��ا ك���ان وح���ي���دًا ف��ي م��ق��ب��رة، واإل���ى 

ذلك  لأّن  ال��خ��وف،  ينتابه  الموتى،  ج��وار 

ي�سال  ل��م  العقلّية  وال�����س��رورة  ال��ب��ره��ان 

العقل  اأدرك���ه  ال��ذي  المعنى  القلب.  اإل��ى 

القلب.  في  ي�ستقّر  لم  بال�سرورة،  ويّت�سم 

يعملون  الذين  ه��وؤلء  اإل��ى  بالن�سبة  ولكن، 

الموتى  غ�سل  ف��ي  ال��م��ث��ال-  �سبيل  -ع��ل��ى 

عملهم  ولأّنه  بالموتى،  دائم  اّت�سال  وعلى 

قلوبهم  دخل  قد  الأم��ر  هذا  ف��اإّن  اليومّي، 

ولن تجد عندهم اأّي خوف اأو رهبة.

والم�سائل  الإ�سالمّية،  الم�سائل  وف��ي 

العقلّية يكون الأمر بهذا النحو اأي�سًا، فكم 

القوّي  بالدليل  ثبتت  العقلية  الم�سائل  من 

نتيجة  لأّن  الإن�سان؟!  في  توؤثر  لم  اأّنها  اإل 

البرهان و�سلت اإلى العقل ولكّنها لم تدخل 

ُيدركها  العقل  بها؛  اإيمان  يوجد  ل  القلب، 

ولكّن القلب لم يوؤمن بها.

ال��ت��وّج��ه ال��ع��رف��ان��ّي ف��ي ال��ق��راآن 

والمناجاة

العرفانّية  الم�سائل  م��ن  ن��ج��د  وك���م 

الأئّمة  مناجاة  وف��ي  الكريم،  ال��ق��راآن  في 

R، ل �سّيما المناجاة ال�سعبانّية »اإلهي 

هْب لي كمال النقطاع اإليك، واأنر اأب�سار 

تخرَق  حّتى  اإليك،  نظرها  ب�سياء  قلوبنا 

اإلى  فت�سل  النور،  ُحُجَب  القلوب  اأب�سار 

معّلقًة  اأرواح��ن��ا  وت�سير  العظمة،  معدن 

ناديته  مّمن  واجعلني  اإلهي  قد�سك.  بعّز 

.
)1(

فاأجابك، وناجيته ف�سعق لجاللك«

وال��ف��ال���س��ف��ة،  الأ���س��خ��ا���س،  اأّن  غ��ي��ر 

اإلى  ا�ستيعابها  بو�سعهم  الذين  والعرفاء 

حّد ما، غير قادرين على تج�سيدها 

غياب  ب�سبب  ال���وج���دان،  ف��ي 

ال��ت��وّج��ه ال��ع��رف��ان��ي. م��ث��اًل، 

َدَن��ا  {ُث���مَّ  الكريمة:  الآي��ة  في 

��ى َف��َك��اَن َق���اَب َق��ْو���َص��ْي��ِن  َف��َت��َدلَّ

 ،)9  -  8 )النجم:  ْدَن����ى} 
َ
اأ ْو 

َ
اأ

المف�ّسرين  من  ع��ددًا  اأن  نرى 

والفال�سفة فقط تحّدثوا عن 

هذا المو�سوع.
11

م
 2

01
6 

ر
يا

/�أ
 2

96
د 

د
ع
ل
�



دليل عظمتها

ف��ه��ذه ع��ن��اوي��ن 

تبدو �سهلة لالإن�سان 

غير  رة.  وم���ت�������س���وَّ

ال��ع��ارف،  م��ن  اأي���ًا  اأّن 

والعالم  والفيل�سوف 

ُيدرك  اأن  بو�سعه  لي�س 

»ف�سعق  م�����س��األ��ة  ُك��ن��ه، 

مبدوؤها  التي  لجاللك«، 

القراآن. وكذلك { َوَخرَّ 

�����ِع�����ًق�����ا}  �����ى ������صَ م�����و������صَ

 ،)143 )الأع��������راف: 

الإن�����س��ان  يت�سّور  حيث 

عليه  واأغ��م��ي  �سقط  اأّن����ه 

كان  م��اذا  ولكن  )�سعق(. 

النبّي  �سعق  ه��و  م��ا  ال�سعق؟ 

يفهمها  ل  م�ساألة  ه��ذه  Q؟  مو�سى 

غير النبّي مو�سى Q. وكذلك م�ساألة 

اأن  اأحد  بو�سع  لي�س  التي  َفَتَدلَّى}  {َدَن��ا 

ذلك  غير  فيها  وي��ذوب  ويدركها  يفهمها 

الذي ح�سل له )الُدُنّو(... اإلى غير ذلك 

المناجاة  ال��واردة في هذه  العبارات  من 

�سهلة  الظاهر  في  تبدو  التي  العظيمة، 

ممتنعة  الحقيقة  في  اأّنها  غير  مفهومة 

اإل��ى  بحاجة  الإن�����س��ان  واإّن  الفهم،  على 

فهم  ل��ه  يت�سّنى  ح��ّت��ى  كثيرة  ري��ا���س��ات 

)ناجيُته(  ولي�س  التاء،  بفتح  )ناجيَته( 

ب�سم التاء.

فماذا تعني )ناجيَته(؟ هل المق�سود 

هذه  وما  الإن�سان؟  يناجي  تعالى  اهلل  اأّن 

 R الأئّمة  اأراده  ال��ذي  ما  المناجاة؟ 

التعابير  هذه  مثل  اأَر  لم  اإّنني  ذلك؟  من 

)*( من خطاب الإمام الخميني }في 15 �سعبان 1403ه�.ق.

مفاتيح الجنان، اأعمال �سهر �سعبان.( 1)

الهوام�س

لقد  ال��دع��اء.  ه��ذا  اأخ��رى غير  اأدعية  في 

ي��ق��راأون هذه  R جميعًا  الأئ��ّم��ة  ك��ان 

ما  عظمتها.  على  دليل  وه��ذا  المناجاة. 

هذه الم�سائل التي كانت بينهم وبين اهلل 

النقطاع  كمال  لي  »َه��ْب  وتعالى؟  تبارك 

اإليك«. فما هو كمال النقطاع؟ اإّن اأيدينا 

اأ�ساأل اهلل  قا�سرة عن اأمثال هذه الأمور، 

الكريم  ال�سهر  هذا  في  يوّفقنا  اأن  تعالى 

لتحقيق  المبارك،  رم�سان  �سهر  وكذلك 

في  الأم����ور  ه��ذه  م��ن  ب�سيطة  لمحة  ول��و 

مع  اهلل  مناجاة  بماهّية  نوؤمن  اأن  قلوبنا، 

الإن�سان. 

لطائف في القراآن

ف��ك��ّل ه���ذه ال��م�����س��ائ��ل م��وج��ودة في 

الدعاء  كتب  وفي  لطيف،  بنحو  القراآن 

و�سلت  وال��ت��ي  اأي��دي��ن��ا،  بين  المتوافرة 

اإلينا عن طريق اأئّمة الهدى R. هي 

ولكنها  الكريم،  القراآن  بلطافة  لي�ست 

لطيفة اأي�سًا.

واإّن كّل الذين ا�ستخدموا هذه الألفاظ، 

فيما بعد، كانوا قد ا�ستعاروها من القراآن 

الكريم والحديث ال�سريف، �سواء عن علم 

�سندها  يعتبرون  ل  ورب��م��ا  ع��ل��م.  دون  اأو 

�سحيحًا اأي�سًا. وطبعًا، فاإّن القلة هم الذين 

اإذا ما  اإدراك معنى ذلك. فكيف  بو�سعهم 

تذوَقْته الروح واأن�ست به. فهذه م�ساألة تفوق 

تلك الم�سائل.

اإليك،  النقطاع  كمال  لي  هب  »اإلهي 

اإليك،  نظرها  ب�سياء  قلوبنا  اأب�سار  واأن��ر 

النور،  حجب  القلوب  اأب�ساَر  تخرق  حّتى 

فت�سَل اإلى معدن العظمة، وت�سير اأرواحنا 

معّلقًة بعّز قد�سك«.

12



جراحكم جهاٌد دائم)*(
في  التوفيق  حالفني  اأن  على  اهلل  اأحمد 

اأن األتقي بجمٍع منكم اأنتم الجرحى الأعّزاء، 

و���ش��ّرن��ي ذل��ك ك��ث��ي��رًا، على ال��رغ��م م��ن اأّن��ه 

بع�س  لي  قاله  ما  حقًا  ويخجلني  كاٍف.  غير 

اأو  ع�شرين  منذ  »اإّن��ن��ا  الأع���زاء:  الجرحى 

ثالثين عامًا ننتظر هذا اللقاء«. بيد اأّن هذا 

على  لالإن�شان  طاقة  فال  وق�شورنا،  و�شعنا  هو 

لكانت  بمقدورنا،  كان  لو  واإّل  ذلك،  يفوق  ما 

رغبتنا في اأن نق�شي معكم اأوقاتًا اأكثر من هذا 

الوقت بكثير.
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اأوًل: اأجركم يت�شاعف

جهوَدكم  اإّن  الأع����ّزاء،  الجرحى  اأنتم 

�سبحانه  اهلل  ع��ن��د  م��ح��ف��وظ��ة  واأج����وَرك����م 

اإن  ي��وم،  بعد  يومًا  تزايد  في  وهي  وتعالى، 

والم��ت��ح��ان  الب��ت��الء  ه��ذا  لأّن  اهلل،  ���س��اء 

محفوٌف بكم بالتدريج، واأمركم لم ينق�ِس، 

لأن  ال�سهداء،  مع  يح�سل  ما  خ��الف  على 

اأو ر�سا�سة، ويحّلق  ال�سهيد ُي�ساب بقذيفة 

اأّنكم  َبيَد  اأم��ره.  فينتهي  الجنان  حيث  اإل��ى 

الألم  تقا�سون  �ساعة،  كّل  وفي  يوم  كّل  في 

ومحت�سبون،  را�سون  اأّنكم  مع  والمعاناة... 

واهلل �سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبكم من 

م�ساعفًا  اأجرًا  هذا  بركم  ل�سَ اأّن  اإّل  �سبر، 

في كّل دقيقة، وكّل �ساعة، وكّل يوم.

اأجر الجرحى يزداد  ولهذا، فاإّن قوَلنا 

�ساعة  وكل  دقيق.  قوٌل  هو  اآخ��ر،  بعد  يومًا 

فيها  اأجركم  يت�ساعف  اأعماركم،  من  تمّر 

اأّن  الروايات  في  ورد  وقد  المقدار.  بذلك 

مال  اأو  مثاًل  -كدرهم  ب�سيء  ت�سّدق  من 

اأعاده اهلل عليه يوم  قليل- في �سبيل اهلل، 

حال  ه��و  وه���ذا  ح����د، 
ُ
اأ جبل  مثل  القيامة 

اأع�سائكم،  من  ع�سوًا  بذلتم  فقد  عملكم، 

وتقّبلتم حرمانًا، وهو بالطبع عمل عظيم، 

اأن هذا  اأج��ٌر كبير. غير  ول��ه  وه��ام ج��دًا، 

فكونوا  م�ستمّر،  وتزايد  ت�ساعد  في  الأجر 

�ساكرين هلل على ازدياد الأجر.

ثانيًا: وجودكم جهاٌد وبياٌن وتبليغ

اأن��ت��م ال��ج��رح��ى ت��م��ار���س��ون ف��ي ال��وق��ت 

ال��ح��ا���س��ر ج��ه��ادك��م ب��ه��ذه ال���ج���راح ال��ت��ي 

طبعًا،  اأق�سد،  ل  ذل��ك؟  فكيف  اأ�سابتكم، 

لإلقاء  الت�سّدي  اأعني  ول  الثقافّي،  الجهاد 

اأو  ب�سيء  ال��ت��ح��ّدث  اأو  م��ا  م��ك��ان  ف��ي  كلمة 

-فاإّن  اأمر  تعليم  اأو  مال  بذل  اأو  اإنجاز عمل 

الأعمال  �سمن  تدخل  بالطبع  الأفعال  هذه 

الكرا�سي  على  جلو�سكم  اأّن  اإّل  الجهادية- 

اأو  ��ّرة  الأ���سِ على  ا�ستلقاءكم  اأو  المتحركة، 

�سيركم في الأزّقة والأ�سواق، وقد فقدتم اأحد 

اأع�سائكم كالعين اأو اليد اأو الرجل، هو بحّد 

ذاته يعتبر جهادًا؛ لماذا؟ لأّنه يعّبر عن ذلك 

األّمت  التي  الكبيرة  المحنة  وتلك  البتالء 

بال�سعب في تلك الفترة الع�سيبة. واأنتم، في 

الحقيقة، كاللوحة المعّبرة عن الحرب وعن 

كال�سورة  يراكم،  من  لكّل  المقّد�س  الدفاع 

الكبير،  الخ��ت��ب��ار  ذل��ك  ف��ت��رة  تعك�س  ال��ت��ي 

والمتحان العظيم للموؤمنين.

ذات��ه،  بحّد  ووج��ودك��م،  ح�سوركم  اإّن 

اإليكم  والنظر  وتبليغًا،  وبيانًا  جهادًا  يعّد 

يميط اللثام، اأوًل، عن جرائم تلك القوى، 

عنها،  ودافعت  الظلم  اأنظمة  دَعمْت  التي 

ذلك  وج��الَل��ة  عَظمة  ع��ن  يك�سف  وث��ان��ي��ًا، 

اأن  ا�ستطاعت  التي  الثورة  وتلك  الإم���ام، 

ترّبيكم مثل هذه التربية، واأن ت�سوقكم اإلى 

�ساحات القتال، وثالثًا، هو ُيعّبر عن مقطع 

من تاريخ �سعبنا.
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ومن هنا، فاإّن الجريح، بوجوده وح�سوره 

بع�س  ع��ن  ال�����س��ت��ار  يك�سف  ال��ن��ا���س،  ب��ي��ن 

واحدة،  كلمة  يتكّلم  لم  واإْن  حّتى  الحقائق، 

ومبّين،  كمبّلغ  مرا�سم  اأي  في  ي�ساِرك  ولم 

فاإّن وجودكم، بحّد ذاته، ُيف�سح عن حقائق 

وهذا  ودولية.  و�سيا�سية  ومعرفّية،  تاريخّية، 

�سبحانه  اهلل  عند  وث��واب  اأج��ر  له  نف�سه  في 

وتعالى. هذه هي النقطة الثانية.

ثالثًا: ب�شرى لزوجات الجرحى

ْفَنُكْم  ي�ست�سِ الالتي  ال�سيدات  ت�سحية 

لكم.  زوجات  ب�سفتهّن  اآلمكم،  ويحت�سّن 

فاإن هوؤلء الن�ساء م�سحّيات بكل ما للكلمة 

من معنى، واإّن عمَلهّن هذا ت�سحية كبيرة، 

ولخدمتهّن قيمة بالغة جدًا، ذلك اأّن معاناة 

التمري�س، اإْن لم تكن تفوق معاناة المري�س 

نف�سه، فهي لي�ست دونه. فاأن يقوم الإن�سان 

م�ساكل  من  يحمله  ما  بكّل  جريح  بخدمة 

وال�ستماع  ب��ه،  والعتناء  ج�سدية،  وقيود 

يحدث  قد  ما  على  وال�سبر  اأحاديثه،  اإلى 

اأج��ٌر كبير جدًا عند  له  وملل،  �ساأم  له من 

اهلل �سبحانه وتعالى. ويمكنني القول لهوؤلء 

تعالى  اهلل  اإّن  الجرحى  وزوجات  ال�سيدات 

يب�ّسركّن لعظمة عملكّن الذي تنجزَنه، وهو 

يعتبر حقًا جهادًا وملحمة. 

راب���ع���ًا: اح��ف��ظ��وا ه���ذه ال��ث��روة 

المعنوّية

والنقطة الأخيرة، هي اأن تحاولوا اأنتم 

واأولدك��م،  وزوجاتكم،  الأع��زاء،  الجرحى 

ودور في  ��ة  ل���ه ح�����سّ م���ن  وك����ّل  وذووك�����م 

المعنوّية  الثروة  بهذه  الحتفاظ  خدمتكم، 

العظيمة  ال��ث��روات  اأّن  واعلموا  العظيمة. 

التي في اأيدينا قد ُت�سلُب مّنا ب�سبب غفلتنا، 

نعمل  ول��م  والإه��م��ال،  الغفلة  اأ�سابتنا  فلو 

والإل��ه��ّي،  المعنوّي  ال�ساأن  ه��ذا  بمقت�سى 

ولذلك  المعنوّية،  الثروة  هذه  مّنا  �سُت�سلب 

يجب توّخي الحيطة والحذر. 

ن�ساأل اهلل اأن يوّفقنا جميعًا لأن نتمّكن 

من �سيانة، وحرا�سة، و�سكر هذه المواهب 

الإلهّية المادّية منها والمعنوية، واأن ُيدخل 

في  للتقدم  ويوّفقكم  قلوبكم  في  ال�سرور 

لكم  وي��ه��ب  حاجاتكم  ويق�سي  اأعمالكم 

في  وُيطيل  حياتكم  في  وُي�سعدكم  اأولدك��م 

اأعماركم مع ال�سفاء الكامل اإن �ساء اهلل.

)*( من كلمة لالإمام ال�سيد الخامنئي { في لقائه عددًا من الجرحى المجاهدين وعوائلهم، بتاريخ 2015/9/20م.

الهوام�س

إّن حضوركم ووجودكم أيُّها 
اجلرحى، بحّد ذاته، يعّد 

جهاداً وبيانًا وتبليغًا
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ارت����ب����اط ال���ذك���ر ب��ال��ع��واط��ف 

والأحا�شي�س

Q في  ال�����س��ّج��اد  ي��ق��ول الإم������ام 

في  ذك���رك  فاألهمنا  »اإل���ه���ي،  م��ن��اج��ات��ه: 

ا بالذكر الخفّي
َ
آِنْسن

اآية اهلل ال�شيخ حممد تقي م�شباح اليزدي )حفظه اهلل(

اأ�شرنا في حلقة �شابقة اإلى اأّن الذكر يعني اللتفات، من جديد، 

وهذا  عنه.  َغِفَل  ثم  به  معرفة  الإن�شان  يمتلك  الذي  ال�شيء  اإلى 

الخا�شة.  القلب  اأعمال  من  هو  الغفلة،  بعد  ياأتي  ال��ذي  الذكر، 

اأّنه قوة  العرف،  والروايات، وفي  القراآن  القلب في  من  والمق�شود 

مركز الإدراكات والعواطف والأحا�شي�س الإن�شانّية.

الخالء والمالء، والليل والنهار، والإعالن 

واآن�سنا  وال�سّراء،  ال�سّراء  وفي  والإ�سرار، 

الذكّي،  بالعمل  وا�ستعملنا  الخفّي،  بالذكر 

وال�سعي المر�سّي، وجازنا بالميزان الوفي«
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بالدنيا، وبمحبة الآخرين، ب�سكل م�ستقّل، 

ال�����س��رع  م  ق����دَّ وق���د  اهلل.  ذك���ر  فن�سينا 

المقّد�س، واأ�ساتذة الأخالق طرقًا وبرامج 

للتخل�س من هذه الغفلة، والعودة اإلى ذكر 

بلّذة  الإن�سان  ي�سعر  الحال  وفي هذه  اهلل. 

ذكر اهلل فيحيا قلبه.

كيف ل نن�شى ذكر اهلل؟

م��ن اأه���م واأب���رز ال��ب��رام��ج ال��ت��ي تعيد 

اإحياء ذكر اهلل: ال�سالة. ومن هنا، يقول 

والحياتّي  الأ�سا�سّي  الدور  تعالى حول  اهلل 

��اَلَة  ال�����صَّ ِق������ِم 
َ
{َواأ اهلل:  ذك��ر  في  لل�سالة 

ِلِذْكِري} )طه: 14(. قد يمكن ال�ستفادة 

من الآية ال�سريفة، والقول اإّن حكمة ت�سريع 

ال�سالة هي و�سيلة لتذكير الإن�سان باهلل، 

تم�سي  فقد  ال�سالة،  اهلل  يوجب  لم  فلو 

الأيام ول نتذّكر اهلل، بل نن�ساه. 

على  التاأكيد  اأ���س��رار  جملة  من  ولعّل 

يعتاد  اأن  ال��وق��ت،  اأول  ف��ي  ال�سالة  اأداء 

الإن�سان على ذكر اهلل عند وقت ال�سالة. 

تمنع  ل  بحيث  اليومّية  برامجه  فينّظم 

بحيث  اليومّي  برنامجه  وينّظم  �سالته، 

وهذا  وقتها.  اأّول  لل�سالة  ج��اه��زًا  يكون 

لذكر  النهار  الإن�سان طوال  يدفع  التنظيم 

قد تتحّول حال التذّكر عند الإن�سان اإلى 

حالة غير اختيارية، فال يتمّكن الإن�سان من 

ن�سيان ما يريد اأن ين�ساه فيتذّكره من تلقاء 

نف�سه. بمعنى: عندما يمتلك الإن�سان تعّلقًا 

ي�سعر  عندما  اأو  معلوماته،  ببع�س  قويًا 

التعّلق  ب�سبب  �سديدين  وانزعاج  باألم 

والكراهية  المحّبة  ه��ذه  ف���اإّن  ب��ه��ا، 

ذاك  بقاء  اإل��ى  ت��وؤّدي��ان  ال�سديدتين 

ال�سيء في الذهن فال ُيْن�سى.

اخ��ت��ي��اري��ة  غ��ي��ر  ال��ح��ال��ة  ه���ذه  اإّن 

تقريبًا، اإذ يعاني الإن�سان الم�سّقات لتذّكر 

فاإذا  الحالتين،  هاتين  غير  في  معلوماته 

لل�سيء  كرهنا  اأو  ومحّبتنا  تعّلقنا  ك��ان 

هو  وال��ح��ّل،  ب�سرعة.  نن�ساه  فقد  ع��ادي��ًا، 

في  ليبقى  المتكّرر  واللتفات  بالتمرين 

ذهننا.

لماذا نن�شى ذكر اهلل؟

يّت�سح، مّما تقّدم، اأّن اإيماننا ومحّبتنا 

هلل تعالى قليالن وهذا ما يوؤّدي اإلى ن�سياننا 

وال�ستغال  الهتمام  وبالتالي،  تعالى.  له 

مّما  المادّية،  واللذائذ  الدنيوّية  بالأمور 

الحالة  هذه  في  هلل.  ن�سياننا  في  ي�ساهم 

اإعادة اإحياء ذكر اهلل  يتمّكن الإن�سان من 

اإيجاد  خالل  من  وذلك  وبالعمل.  بم�سّقة، 

اأر�سيات وعوامل اللتفات اإلى اهلل تعالى. 

ولكن الأ�سخا�س اأ�سحاب الإيمان والمحّبة 

اهلل  ذك��ر  ف��ي  ه��م  تعالى،  هلل  ال�سديدين 

يجعلهم  اأن  ل�سيء  يمكن  ل  بل  ل  دائ��م��ًا، 

�ساهين عنه.

فوّفقه  الإن�سان  اهلل  لطف  �سمل  واإذا 

لتقوية اإيمانه ومحّبته هلل، عند ذلك، يكون 

ذاكرًا هلل با�ستمرار، ول يتعب من ذكره، ل 

بل ي�سعر باللذة من ذلك. 

تعّلقًا  ام��ت��الأت  قلوبنا  اأّن  م�سكلتنا 
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دائمًا،  اهلل  الإن�سان  يتذّكر  وعندما  اهلل. 

فاإّنه ي�ستاأن�س به؛ لأّن من جملة خ�سائ�س 

ال��ذي  بال�سخ�س  ي�ستاأن�س  اأّن���ه  الإن�����س��ان 

يرتبط به با�ستمرار، ويعتاد عليه.

حّتى يكون الذكر َمَلكة وروحًا

بحّد  ه��و،  الإن�����س��ان��ّي  الطبع  ه��ذا  اإّن 

م�ستوى  على  وم��وؤّث��ر  حياتّي  عامل  ذات��ه، 

تطّور الإن�سان في الأعمال. فلو لم ي�ستفد 

تظهر  لم  واإذا  الطبيعة،  الإن�سان من هذه 

فيه العادة، ت�سبح الأعمال �سعبة له وتوؤّدي 

اإلى الإرهاق. واأّما في مجال المعرفة، وبما 

اأّن اأكثر المعارف والمعلومات ت�سبح َمَلَكة 

التعّلم  ي�سبح  ذلك  عند  لالإن�سان،  وعادة 

�سهاًل له.

قد  ال�سالة  اأذكار  اأّن  بما  مثال ذلك، 

تلك  نقراأ  فاإننا  وعادة،  لنا  َمَلكة  اأ�سبحت 

كانت  واإّل  توّقف،  ودون  تاأّمل  دون  الأذكار 

�سعبة لنا. وكان ينبغي عندما نقراأ {ِب�ْصِم 

ِحيِم} من �سورة الحمد،  ْحَمِن الرَّ اهلِل الرَّ

الأخ��رى،  الآي��ات  لنتذّكر  م��دة  نتوّقف  اأن 

طويل  وق��ت  اإل��ى  الأم��ر  �سيحتاج  وبالتالي 

طبعًا،  ال�سالة.  واأذك���ار  واج��ب��ات  لتذّكر 

عادة  والعبادات  ال�سالة  ت�سبح  عندما 

وَمَلكة لنا ففي ذلك اآفات اأخرى؛ فالإن�سان 

اأو ال��ع��ب��ادات الأخ����رى،  ي��اأت��ي ب��ال�����س��الة 

بح�سب العادة، دون توّجه فت�سبح �سالته 

وعبادته فاقدة للروح، وخالية من اللتفات 

والتوّجه اإلى اهلل تعالى ودون تاأثير حقيقّي؛ 

Q: »ل  من هنا يقول الإمام ال�سادق 

و�سجوده،  الرجل  رك��وع  طول  اإل��ى  تنظروا 

فاإّن ذلك �سيء اعتاده، فلو تركه ا�ستوح�س 

حديثه  �سدق  اإل��ى  ان��ظ��روا  ولكن  ل��ذل��ك، 

.
)1(

واأداء اأمانته«

ب�سالتنا  لناأتي  ن�سعى  اأن  يجب  اإذًا، 

وبعبادتنا بح�سور قلب وتوّجه. وكما يجب 

اأي�سًا  نهتم  اأن  يجب  بالكمية،  نهتم  اأن 

اهلل  محّبة  اأن  فيه  �سك  ل  مما  بكيفيتها. 

هامًا  دورًا  يلعبان  المحّبة،  تلك  وتقوية 

العبادات والذكر.  اإلى اهلل في  التوّجه  في 

قلوبهم  المليئة  اهلل  اأولياء  فاإّن  هنا،  ومن 

بع�سق اهلل ومحبته، كانوا يعبدون اهلل بكّل 

اأحوالهم تبعث على  وجودهم بحيث كانت 

التعّجب، عند الأ�سخا�س العاديين.

ال�شيخ  ال�شالكين:  ع��ب��ادات  م��ن   

الأ�شفهاني 

الكبيرة  ال�سخ�سيات  ه��ذه  جملة  من 

»محمد  ال�سيخ  الحاج  اهلل  اآي��ة  المرحوم 

كان  ال��ذي  الأ�سفهاني«  ال��غ��روي  ح�سين 

للعبادة  وقته  من  �ساعات  ع��ّدة  �س  يخ�سّ

زيارة  اأمثال:  من  بالم�ستحّبات،  والإتيان 

يوم.  كّل  الطّيار،  عا�سوراء، و�سالة جعفر 

وذلك اإلى جانب برنامجه العلمّي والبحثّي، 

واإلى جانب تدري�س العلوم الدينّية.

وهو  بهجت«  اهلل  »اآي��ة  المرحوم  يقول 

وقد  »الأ�سفهاني«،  المرحوم  تالمذة  من 

تربطه  وكانت  �سنوات،  جانبه  اإل��ى  عا�س 

ي�ساهد  »اإّن من  به عالقة حميمة وقريبة: 

الأ�سفهاني،  للمرحوم  العبادّي  البرنامج 

يظّن اأّنه لي�س من اأ�سحاب الدر�س والبحث، 

عن  وينقل  فقط«.  العبادة  اأه��ل  من  واأّن��ه 

المرحوم الأ�سفهاني قوله: »طلبت من اهلل 

العبادية  الأعمال  هذه  اأت��رك  ل  اأن  تعالى 

النهاية،  وفي  عمري«.  من  يوم  اآخر  حّتى 

اأن  وبعد  اأيام حياته  اآخر  ففي  كان،  هكذا 

اأتى بكاّفة عباداته و�سّلى نوافل الليل، رحل 

عن الدنيا وهو في �سجوده.

الإم�����ام  ال��ك��ب��ي��ر  ال���ع���ارف  اإّن  ك��م��ا 

»الخميني« } كان يتلو اأبياتًا من ال�سعر، 
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كان  حيث  المعنوّي  ال�سلوك  اأوج  في  وهو 

مما  المع�سوق،  ومحّبة  بع�سق  مغمورًا  قلبه 

يحكي عن لّذة الخلوة والأن�س بالمعبود.

ر�سا  »غ��الم  ال�سيخ  ال��م��رح��وم  وك��ان 

يقراأ  ثم  ومن  �سعرية  اأبياتًا  يتلو  اليزدي« 

َعِن  ُجُنوُبُهْم  {َتَتَجاَفى  ال�سريفة:  الآي��ة 

َوَطَمًعا  َخ��ْوًف��ا  ��ُه��ْم  َربَّ َي��ْدُع��وَن  اِجِع  اْلَم�صَ

ا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن} )ال�سجدة: 16(. َوِممَّ

اعتادوا  قد  ال�سالكون  اهلل  عباد  نعم، 

الريا�سة والتمرين فاأخرجوا التمّنيات من 

ع�سق  ف�سلب  اهلل،  بذكر  واأحيوها  قلوبهم 

حوا  واأ�سْ اأعينهم  من  النوَم  ومحّبته  اهلل 

باِكين با�ستمرار لفراق الحبيب. 

اهلل تعالى واإلهام ذكره للعباد

اهلل  ع��ب��ودي��ة  اأه���ل  الأ���س��خ��ا���س  اإّن 

وج��دت  اإذا  با�ستمرار،  ل��ه  وال��ذاك��ري��ن 

اإلى  ي��وؤّدي  ما  وج��د  واإذا  الغفلة  اأر�سية 

حرف اأذهانهم عن ذكر اهلل تعالى، عند 

ذلك يهّيئ اهلل تعالى الو�سيلة لإخراجهم 

اإليه. طبعًا،  انتباههم  ويوّجه  الغفلة  من 

باهلل  عالقتهم  تكون  الذين  الأ�سخا�س 

قوية، تكفيهم الإ�سارة عند الغفلة لتعود 

قلوبهم اإلى اهلل، والذين تكون عالقتهم 

الو�سائل  لهم  اهلل  يهّيئ  اأ�سعف،  ب��اهلل 

والفقر،  المر�س  اأم��ث��ال:  تاأثيرًا  الأكثر 

لأّن المر�س والفقر يذّكران باهلل وعليه 

الأح��وال،  كّل  على  الغفلة.  من  يخرجون 

عبودية  اأه��ل  من  الإن�سان  يكون  عندما 

الذكر  قلبه  يلهم  فاإّن اهلل  اهلل وطاعته، 

حّتى لو اأ�سيب بالغفلة وكان غير ملتفت 

ل��ذك��ر اهلل. وع��ل��ى ه���ذا الأ���س��ا���س ق��ال 

الإم����ام Q ف��ي م��ن��اج��ات��ه: »اإل��ه��ي، 

وال��م��الء،  ال��خ��الء  ف��ي  ذك���رك  فاألهمنا 

والليل والنهار...«.

الأن�س بالذكر

يتوّجه  عندما  بالذكر  الأن�س  يح�سل 

الإن�سان من اأعماق قلبه اإلى اهلل، وعندما 

اأعين  عن  وبعيدًا  الخلوة،  في  باهلل  يتعّلق 

باهلل  الإن�سان  ي�ستاأن�س  عندما  الآخرين. 

والتمّرن  والممار�سة  المداومة  خالل  من 

اهلل  ن�سَي  اإذا  ينزعج  ف��اإن��ه  ال��ذك��ر،  على 

الذي  اإّن  بال�سياع.  في�سعر  واح��دة  لحظة 

يوجد  اأن  عليه  اهلل  ب��ذك��ر  ي�ستاأن�س  ل 

ال�ستعداد الكافي في نف�سه، ولو للحظات 

قليلة، ليرّدد بع�س الأذكار اأمثال: �سبحان 

عندما  ولكن  هلل.  والحمد  اأكبر  اهلل  اهلل، 

ي�ستاأن�س هذا ال�سخ�س بذكر اهلل، فهو لن 

يتمّكن من تركه للحظة واحدة.
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الحوثي  ال��دي��ن  ب���در  ح�سين  ال�����س��ّي��د 

مدينة  ف��ي  ول���د  2004م(،   - )1959م 

�سعدة  محافظة  من  بحر«  بني  »الروي�س 

ها�سمية  لأ�سرة  ن�سبه  ينتهي  اليمن.  �سمال 

من �ساللة الإمام الح�سين بن علي بن اأبي 

طالب L، اأما والده فهو العاّلمة ال�سّيد 

بدر الدين الحوثي من اأبرز علماء اليمن.

التحق  الثانوية،  الدرا�سة  اإكماله  بعد 

�سنعاء،  في جامعة  ال�سريعة  بكلّية  الحوثي 

وح�����س��ل ع��ل��ى ���س��ه��ادة ال��ب��ك��ال��وري��و���س في 

ال�سريعة والقانون. وقد تنّقل ال�سّيد ح�سين 

اإي��ران  بين  ال��دي��ن  ب��در  وال���ده  م��ع  الحوثي 

ولبنان فترة من الزمن.

اأ�سهم ال�سهيد الحوثي في تاأ�سي�س حزب 

1990م، وفاز بمقعد في  العام  »الحّق« في 

اإلى  1993م  العام  من  اليمني  البرلمان 

1997م، كمر�سح عن حزب »الحّق«.
ن�ساط  لإدارة  1994م  ع��ام  بعد  تفّرغ 

)الحوثيين(،  الموؤمن«  »ال�سباب  منتدى 

القراآنية،  الثقافة  فكر  ون�سر  نواته  وتكوين 

وقام بتاأ�سي�س مدار�سه في محافظة �سعدة.

ال�سعار  2004م، بعد ترديده  العام  في 

على  واللعنة  واإ�سرائيل  لأمريكا  المعادي 

اليهود، ونتيجة لقتال م�سلح وقع مع الجهات 

الأمنية في المحافظة، بداأ ال�سراع يحتدم 

ال�سّيد  واأعلن  اليمنّية،  الحكومة  وبين  بينه 

عليهم...  معتدى  قوٌم  الحوثيين  اأّن  ح�سين 

ما اأّدى اإلى وقوع ا�ستباكات ومعارك عديدة 

محافظة  ف��ي  اليمني  الجي�س  وب��ي��ن  بينه 

مجموعة  م��ع  با�ست�سهاده  انتهت  �سعدة، 

كبيرة من منا�سريه.

ال��ح��ك��وم��ة  اع��ت��رف��ت  2013م،  ع����ام 

�سد  حربها  ب��اأن  ر�سميًا  اعترافًا  اليمنية 

فيها  ا�ست�سهد  التي  الحوثي  ح�سين  ال�سّيد 

وجماعته، كانت ظالمة وغير م�سروعة.

 5 بتاريخ  لذويه  الطاهر  جثمانه  و�ُسّلم 

ت�سييع كبير ودفن  له  واأقيم  2013م،  يونيو 

في »مران«.

نبذة عن ال�شهيد القائد ال�شّيد الحوثي
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كونوا أنصار الله)1(

ال بّد للناس من موقف، أو 
فلينتظروا ذّلًا وخزيًا يف الدنيا 

وعذابًا يف اآلخرة.. هذا هو 
منطق القرآن الكرمي

البعد  عن  يحكي  خطاب  من  مقتطف   

ال�ستراتيجي في تفكيره: 

الم�شلم م�شوؤول

ال��ق��راآن  وكتابنا  ديننا  علينا  يفر�س 

منطلق  من  موقف،  لنا  يكون  اأن  الكريم 

�سبحانه  اهلل  اأم��ام  بالم�سوؤولّية،  ال�سعور 

هل  وبالقهر..  بالذّل  ر�سينا  فلو  وتعالى. 

ير�سى اهلل لنا ذلك عندما نقف بين يديه؟

وه���ل ي��ع��ف��ي��ن��ا ذل���ك م���ن ال��م�����س��اءل��ة 

ناأمركم؟  األم  لنا:  ُيقال  اأن  اأو  اهلل،  اأم��ام 

َل����������ْم َت����ُك����ْن اآَي�����اِت�����ي ُت���ْت���لَ���ى َع���لَ���ْي���ُك���ْم} 
َ
 {اأ

َتاأِْتيُكْم  َت��ُك  َوَل���ْم 
َ
{اأ 105(؟  )الموؤمنون: 

األم  50(؟  ��َن��اِت} )غ��اف��ر:  ِب��اْل��َب��يِّ ُر���ُص��ُل��ُك��م 

��ن��ُك��ْم  مِّ {َوْل���َت���ُك���ن  ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  ت�سمعوا 

������ٌة َي����ْدُع����وَن اإَِل�����ى اْل���َخ���ْي���ِر َوَي�����اأُْم�����ُروَن  مَّ
ُ
اأ

ْوَلِئَك 
ُ
َواأ اْلُمنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِباْلَمْعُروِف 

��ِذي��َن  َك��الَّ َت���ُك���وُن���واْ  َوَل  اْل��ُم��ْف��ِل��ُح��وَن  ُه����ُم 

ُق��واْ َواْخ��َت��لَ��ُف��واْ ِم��ن َب��ْع��ِد َم��ا َج��اءُه��ُم  َت��َف��رَّ

ْوَل����ِئ����َك َل��ُه��ْم َع����َذاٌب َع��ِظ��ي��ٌم} 
ُ
��َن��اُت َواأ  اْل��َب��يِّ

هذه  األي�ست  103-104(؟  عمران:  )اآل 

الآيات تخاطبنا؟ األي�ست تحّملنا م�سوؤولّية؟

اإّما ن�شرة المظلوم واإّما الذّل

ف��ي كتابه  ل��ن��ا  ت��ع��ال��ى  ق���ال اهلل  ل��ق��د 

ُك��ون��وا  اآََم���ُن���وا  ���ِذي���َن  ���َه���ا الَّ يُّ
َ
اأ {َي���ا  العزيز: 

ن�َصاَر اهلِل} )ال�سف: 14(. فاإذا ر�سينا 
َ
اأ

بما نحن عليه، واأ�سبحت �سمائرنا مّيتة، 

يوم  اهلل  اأمام  ال�سوؤال  من  ُنعفى  لن  فاإننا 

القيامة.. اإذًا، ل بّد للنا�س من موقف، اأو 

وعذابًا  الدنيا  في  وخزيًا  ذّلً  فلينتظروا 

ال��ق��راآن  ف��ي الآخ������رة.. ه���ذا ه��و منطق 
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 الكريم. وهذه الحقيقة القراآنية ل تتخّلف، 

ِل��َك��ِل��َم��اِت��ِه} )الأن��ع��ام: 115(،  ِل  ُم��َب��دِّ {لَّ 

ٍم  ُل اْل���َق���ْوُل َل����َديَّ َوَم����ا اأََن����ا ِب��َظ��الَّ { َم���ا ُي���َب���دَّ

ْلَعِبيِد} )ق: 29(. لِّ

الأح��داث  ونذكر  نتحّدث،  عندما  ث��ّم 

ومن  ن�سعر،  العالم،  هذا  في  يح�سل  وما 

لنا  اأن يكون  اأّنه فعاًل يجب  منطلق وعينا، 

موقف، رغم اأّننا ن�سمع بع�سهم يقول: ماذا 

نعمل؟ وماذا باإمكاننا اأن نعمل؟

اإّن الميدان مفتوح لأعمال كثيرة جّدًا، 

وكّل واحد مّنا باإمكانه اأن يعمل، و�سنعرف 

كم هو عمل عظيم ما قمنا به عندما يثور 

اأو يعتر�س المرجفون والمنافقون من هنا 

وهناك على اأعمالنا.

لعلماء السوء هؤالء نقول: أنتم 
ْنُتم األّمة اإلسالمية للحّكام،  َدجَّ
نها احلكام  انظروا اليوم كيف دجَّ

الظاملون لإلسرائيليني!

واأم��ام  اهلل  اأم���ام  م�شوؤولون  نحن 

الأّمة

الدول،  التدّخل في  ُح�ِسم مو�سوع  لقد 

في العالم، بال�سكل الذي يوؤّهل اأمريكا لأن 

تعمل ما تريد في بقاع العالم الإ�سالمّي كّله. 

ل في اأفغان�ستانُيحاك  فما �سمعنا اأّنه يح�سُ

لبنان،  ف��ي  اهلل  ح��زب  �سّد  ال��ي��وم،  مثله، 

و�سد الجمهورّية الإ�سالمّية في اإيران. وهو 

ما ُيحاك مثله، اأي�سًا، لل�سيطرة على الحّج، 

وعلى الم�ساعر المقّد�سة في الحّج. ونحن، 

َمن كّنا ن�سرخ لتحرير القد�س، �سياأتي يوم 

و�سن�سرخ عندما ُتحتّل مّكة اأو عندما ُتحتّل 

المدينة، وهذا الحتمال وارد جّدًا.

فهل يمكن الناأي بالنف�س اأمام ذلك؟ اأو اأن 

ترى اأّنك بمعزل عن هذا العالم، واأّنك ل�ست 

م�ستهدفًا؟ اأو ترى اأّنك ل�ست ُم�ستذّلً مّمن هو 

واحد من الأذلء، وواحد من الم�ست�سعفين، 

واحد من المهانين على اأيدي الم�ستكبرين؟ 

ول  اهلل،  اأم��ام  م�سوؤوًل  ل�ست  اأّن��ك  ترى  كيف 

اأمام الأّمة التي اأنت واحد منها، ول اأمام هذا 

الدين الذي اآمنت اأنت به؟!
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الإرهاب رقم واحد!

الجميع  �سّلم  اأْن  بعد  اأّن��ه  موؤّكد،  �سيء 

التحالف  يقود  من  هي  تكون  اأْن  لأمريكا، 

العربّية-  ال���دول  �سمنه  -وم��ن  العالمّي 

لمكافحة الإرهاب.

بل  اأمريكا،  نظر  وجهة  من  الإره��اب، 

ما هو في راأ���س قائمة الإره��اب، هو ذلك 

»الجهاد« الذي تكّررت اآياته على �سفحات 

القراآن الكريم. هذا ما يعتبرونه الإرهاب 

»رق��م واح���د«. وه��ذا م��ا وّق��ع عليه زعماء 

على  الم�سلمين  زعماء  يعمل  وما  العرب، 

طم�سه!

وراء كل  م��ن  ال��رئ��ي�����س  ال��ه��دف  اأّم����ا 

لدن  بن  اأ�سامة  بطله  الذي  التمثيل،  ذلك 

للنيل من  وطالبان، فهو ما نرى مّما يدّبر 

حزب اهلل، فال اأ�سامة بن لدن، ول طالبان 

هم الم�ستهدفون، ول الحدث الذي ح�سل 

الذي  هو  �سبتمبر[  ]اأحداث  نيويورك  في 

ح���ّرك اأم��ري��ك��ا. م��ن ي���دري؟ رب��م��ا كانت 

الأمريكية هي من دّبرت ذلك  المخابرات 

الأجواء  وتهّيئ  المبّررات،  لت�سنع  الحدث 

خطورة  ي�سّكلون  تعتبرهم  م��ن  لت�سرب 

حقيقية عليها.. وهم ال�سيعة... ال�سيعة.

العالمي  التحالف  يقود  من  هي  اأمريكا 

واأم��ري��ك��ا هي  ب���الإره���اب،  ي�سمى  م��ا  ���س��د 

اإ�سرائيل، واإ�سرائيل هي التي تحّرك اأمريكا.

علماء ال�شوء وتدجين الم�شلمين

لقد تجّلت حقيقة خطيرة جدًا، جديرة 

في  رفع  �سوت  كل  من  للتبّروؤ  تدفعنا  ب��اأن 

تاريخ الإ�سالم اأو ُخطَّ باأقالم علماء ال�سوء، 

لم�سلحة  الأّم��ة  َتْدجين  على  عملوا  الذين 

)*( من خطبة لل�سّيد ح�سين بدر الدين الحوثي، األقاها في �سعدة - اليمن، بتاريخ 2002/1/17م. 

الهوام�س

حّكام الجور على امتداد التاريخ، يوم كانوا 

ول  الظالم،  الحاكم  طاعة  تجب  يقولون: 

يجوز الخروج عليه، �سيح�سل �سّق لع�سى 

الم�سلمين، وعبارات كهذه.

ْنُتم  لعلماء ال�سوء هوؤلء نقول: اأنتم َدجَّ

الأّمة الإ�سالمية للحّكام، انظروا اليوم كيف 

نها الحكام الظالمون لالإ�سرائيليين! دجَّ

واأن  بال�سكوت،  تاأمروننا  كنتم  وكما 

هذا  اأو  الخليفة  ه��ذا  �سد  كلمة  نقول  ل 

الزعيم،  هذا  اأو  الملك  ذلك  اأو  الرئي�س، 

هم اليوم يقولون لنا: ا�سكتوا، ول تتحّدثوا 

�سد اأمريكا و�سد اإ�سرائيل!

ول ُتقبل اأّي مبررات عند اهلل �سبحانه 

وتعالى، تحت ذريعة )ل نريد اأن ن�سّق ع�سا 

ك�سر  وهو  ال�سق،  هو  هذا  بل  الم�سلمين(، 

كّله.  لالإ�سالم  وك�سر  الم�سلمين،  لنفو�س 

وهذا هو ما يدفعنا لنتحّدث ب�سراحة في 

مجال�سنا، بدءًا من اأيام الر�سول P اإلى 

الحقائق،  لتتجّلى  اليوم -ح�سب معرفتنا- 

اإذا كان هناك ل يزال  الحقائق،  لتكت�سف 

من  ذّرة  اإب���اء،  م��ن  ذّرة  اإي��م��ان،  م��ن  ذّرة 

�سهامة.
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1. التبّرع بالدم:
يجوز التبّرع بالدم بين الم�سلمين اأنف�سهم، 

وبين الم�سلم وغير الم�سلم لغير الأكل، ويجوز 

بيعه اأي�سًا للمنفعة المحلَّلة �سرعًا.

2. التبّرع بالأع�صاء:
ب��اأّي  يتبّرع  اأو  يبيع  اأن  لالإن�سان  يجوز 

يترّتب  ل  اأن  ب�سرط  بدنه  من  ع�سو 

واإّل  عليه،  �سرر  اأو  ح��رج  اأّي  عليه 

فال يجوز.

3. الو�صّية بالتبّرع بالأع�صاء:
اأ. يجوز لالإن�سان اأن يو�سي بالتبّرع 

م��وت��ه،  ب��ع��د  ب��دن��ه  اأع�����س��اء  ببع�س 

وقرنّية  والقلب  والكلية  كالكبد 

ولكن  ذلك.  �ساكل  وما  العين 

اإذا كان قطع الع�سو من بدنه 

فال  ع��رف��ًا،  حرمته  هتك  يوجب 

يجوز.

يوجب  ل  بما  ال��ت��ب��ّرع  ي��ج��وز  ب. 

اأذن  اإذا  المّيت،  بدن  من  الهتك 

ولّي المّيت.

من األحكام الطبّية
ال�شيخ علي حجازي

اإّن م�شائل علم الطّب كثيرة، ول بّد من 

نقع  ل  حّتى  ال�شرعّية،  اأحكامها  معرفة 

في المحّرمات. وهنا بع�س الم�شائل حول 

هذا المو�شوع.
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�سرايين  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  ي��ج��وز  ج. 

�سخ�س  بدن  في  وترقيعها  المّيت  ج�سد 

مري�س اإذا كان باإي�ساء من المّيت اأثناء 

حياته، اأو باإذن اأوليائه بعد موته.

4. الموت الدماغّي و�صبهه:
الدماغّي  بالموت  الم�ساب  ال�سخ�س  اأ. 

طبّيًا ل يعتبر بحكم المّيت �سرعًا.

ولأجل  ُيحت�سر،  ال�سخ�س  كان  اإذا  ب. 

يقومون  ق��د  اإراح���ت���ه  ف��ي  التعجيل 

بَحقنه بمواّد مميتة، فهذا غير جائز. 

على  الق�سا�س  فيجب  قتله  ت��ّم  ول��و 

القاتل اأو الدَية.

وقتله  دم��اغ��ّي��ًا،  الميِّت  قتل  يجوز  ل  ج. 

يوجب الدّية على المبا�سر للقتل.

الذي  الجهاز  بف�سل  القيام  يجوز  ل  د. 

اإذا  فيما  حّيًا،  دماغّيًا  المّيت  ُيبقي 

كان ف�سل الجهاز يوؤّدي اإلى موته.

للمري�س  الجراحّي  العمل  كان  اإذا  ه���.  

تركه  ولكّن  �سديد،  األم  اإلى  �سيوؤّدي 

فيجب  المري�س  م��وت  اإل��ى  �سيوؤّدي 

الإمكان  مع  الجراحّي  العمل  اإج��راء 

الألم  �سي�سكو  المري�س  كان  لو  حّتى 

ال�سديد.

5. نجا�صة الدواء:
اإذا كان الدواء م�سنوعًا من م�سادر 

معالجة  كانت  ف��اإذا  نج�سة،  اأو  محّرمة 

به  ومنح�سرة  عليه  متوّقفة  المري�س 

فيجوز له تناوله، واإّل فال يجوز.

6. عالج المري�س:
ي��وؤّدي  المري�س  عالج  ترك  كان  اإذا  اأ. 

اإلى موته فال يجوز تركه )العالج( 

مع القدرة عليه.

ب. اإذا كان الطبيب على يقين من عدم 

اإنقاذ  في  الجراحّي  العمل  ج��دوى 

مّيت  المري�س  واأّن  المري�س،  حياة 

ل محالة بعد وقت ق�سير، ومع ذلك 

اإجراء  على  المري�س  مرافقو  اأ�سّر 

العملّية فيجوز اإجراوؤها.

اإذا كانت نجاة المري�س من الموت  ج. 

ولو  فتجوز  عملّية،  اإج��راء  ت�ستلزم 

دون ر�سا المري�س.

7. الخاليا الجذعّية)1(:
ا�ستخدام الخاليا الجذعّية ل مانع 

منه في نف�سه.

 إذا كان العمل اجلراحّي للمريض 
سيؤّدي إىل أمل شديد، ولكّن تركه 
سيؤّدي إىل موت املريض فيجب 

إجراء العمل اجلراحّي
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8. التعديالت الجينّية:
التعديالت  اإج���راء  نف�سه  ف��ي  يجوز 

�سبيل  في  الإن�سان  جنين  على  الجينّية 

تح�سين النوع اأو اإبراز ال�سفات المرغوب 

فيها، كاختيار لون الب�سرة، اأو رفع م�ستوى 

الذكاء، وما �ساكل ذلك، كّل ذلك اإذا لم 

ي�ستلزم مف�سدة واإّل فال يجوز.

9. معّدات الم�صت�صفيات:
م���ع���ّدات  ن��ج��ا���س��ة  م���ن  ت��ي��ّق��ن  اإذا  اأ. 

النجا�سة.  على  فُيبنى  الم�ست�سفيات 

نجا�سة هذه  يتيّقن من  لم  اإذا  ولكن 

المعّدات حّتى في بالد غير الم�سلمين 

فيجوز البناء على طهارتها.

الجراحّية  الخيوط  ا�ستخدام  يجوز  ب. 

الم�سّنعة من اأجزاء الحيوانات غير 

الماأكولة اللحم.

10. معرفة جن�س الجنين:
يجوز التعّرف اإلى جن�س الجنين اإذا 

َمين. لم ي�ستلزم نظرًا اأو لم�سًا محرَّ

 ه��ي م�س��تخل�سات م��ن بع���س الخالي��ا الحّية لالإن�س��ان )اأطفال الأنابي��ب، اأطفال الأجّن��ة المجه�سة، الحبل ال�س��وكي(، وقد اكت�س��فت كعالج حديث ( 1)

واأ�سا�س لزرع اأّي ع�سو.

الهوام�س

11. المواد المحّورة:
الناتجة  الغذائّية  المواد  تناول  يجوز 

الهند�سة  با�ستخدام  الجينّي  التحوير  عن 

الوراثّية.

12. ا�صتن�صاخ الحيوانات:
في  منه  مانع  ل  الحيوانات  ا�ستن�ساخ 

نف�سه.

13. الغطاء الذهبّي:
ي��ج��وز و���س��ع ال��غ��ط��اء ال��ذه��ب��ّي على 

الأمامّية  الأ�سنان  تغطية  ولكّن  الأ�سنان. 

وجوبًا  فالأحوط  للزينة  كان  اإذا  بالذهب 

اجتنابه.

14. الأجرة قبل ال�صفاء:
�سفاء  الأجرة قبل  اأخذ  للطبيب  يجوز 

المري�س.

15. التقرير الطبّي:
ل يجوز تعّمد اإعطاء تقرير طبّي كاذب 

مري�سًا،  لي�س  ل�سخ�س  الطبيب  قبل  من 

ولكّنه يطلب التقرير ليتغّيب عن عمله.
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 الــغــد
ُ

ــب
َ
ـخ

ُ
   ن

ه
الشباب: حين يبلغ أشدَّ

الشباب: الثقة والتفهم

الشباب: ماذا يحتاجون؟

تصنعها  ــخــٌب  ن الــشــبــاب: 
المقاومة

موح ولكن!
ُ
الشباب: ط
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ه ــــــدَّ
ُ

ــيـــن يــبــلــغ أش حـ
ال�شيخ حممد ح�شن زراقط

م���رح���ل���ة ال���م���راه���ق���ة 

المراحل  اأخطر  من  وال�شباب 

الإن�����ش��ان في  بها  ي��م��ّر  ال��ت��ي 

الطفل  ك���ان  واإذا  ح��ي��ات��ه. 

خروجه  بعد  ج�شدّيًا،  يعاني 

مع  التكّيف  ف��ي  ال��رح��م،  م��ن 

ال��ب��ي��ئ��ة ال��خ��ارج��ّي��ة ال��ت��ي 

تحت�شنه، فاإّن مرحلة ال�شباب 

معنوّية،  ولدة  مرحلة  ه��ي 

حياة  على  ب�شماتها  تترك 

باأ�شكال  ال��ق��ادم��ة  الإن�����ش��ان 

عّدة.
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حياة  ف��ي  المرحلة  ه��ذه  ولأه��م��ّي��ة 

الإن�سان وانعكا�ساتها على حياة ال�ساّب 

اإلى  المرحلة  ه��ذه  تحّولت  واأ���س��رت��ه، 

اأهّمها:  مو�سوع للّدر�س في علوم عّدة 

علما الجتماع والنف�س. وظهر اإثر هذا 

العمرّية«  »الفجوة  م�سطلح  الهتمام 

فال تكاد تخلو لغة من ترجمة له وبحث 

درجة  اإلى  ر  معبِّ م�سطلح  وهو  حوله. 

كبيرة عن الم�سكالت التي تثيرها هذه 

المرحلة في حياة الأ�سر والمجتمعات، 

كما في حياة الأفراد. 

مناطق التوّتر وتجّلياتها

ال�ساب  بين  التوّتر  مناطق  تتعّدد 

واأ�سرته، بل ومجتمعه اأحيانًا، وتختلف 

التي  الجتماعّية  الأو���س��اع  باختالف 

تعي�سها الأ�سر، وتتنّوع بتنّوع الثقافات. 

ولكن، مع ذلك، ثّمة مناطق توّتر بين 

اإل��ى  الإ���س��ارة  يمكن  واأ���س��رت��ه  ال�ساب 

بع�سها في ما ياأتي:

اأ. الختيار العلمّي والمهنّي.

ال�����زوج  اخ���ت���ي���ار  ب. 

و�سريك الحياة.

ت. اختيار نمط العي�س.

الأكثر  هي  الموارد،  هذه 

ت����داوًل، والأ���س��ّد َت��ك��ررًا ف��ي حياة 

للح�سا�سّيات  اإث��ارة  والأكثر  ال�سباب، 

جديدًا  الأم��ر  هذا  ولي�س  الأ�سر.  بين 

على الحياة الإن�سانّية. ولكّن التحّولت 

المعا�سرة،  والثقافّية  الجتماعّية، 

القت�سادّية  الحياة  اأن��م��اط  وت��ب��ّدل 

هذه  تعقيدات  من  �ساعفت  وغيرها، 

المرحلة واإ�سكالّياتها.

وق����د اه���ت���ّم الإ�����س����الم ب��م��رح��ل��ة 

الحلول  من  مجموعة  وق��ّدم  ال�سباب، 

التوّتر  نقاط  معالجة  في  ُت�سهم  التي 

ت�سع  اأو  الأق����ّل؛  على  منها  وت��خ��ّف��ف 

مرحلة  َت�ِسم  التي  الخ�سو�سّيات  هذه 

ال�سحيحة،  الم�سيرة  ف��ي  ال�سباب 

على  الناقم  المعار�س  ال�ساب  لينتقل 

اإلى رجٍل ُي�سهم  الأو�ساع المحيطة به 

الأّمة  وم�ستقبل  م�ستقبله  �سناعة  في 

عن  الحديث  قبل  بنا،  ويح�سن  كّلها. 

ُنلقي  اأن  اإليها،  الم�سار  التدابير  هذه 

التقييم الإ�سالمّي لمرحلة  نظرة على 

اإلى  ذل��ك،  بعد  ننتقل،  ث��ّم  ال�سباب، 

بيان تلك التدابير.

اهتّم اإلسالم مبرحلة الشباب، 
وقّدم جمموعة من احللول 

التي ُتسهم يف معاجلة نقاط 
التوّتر وتخّفف منها
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لمرحلة  الإ�شالمّي  التقييم 

ال�شباب

الخلفّية التي تنطلق منها التدابير 

ت�ستند  ال�سباب،  لتوّترات  العالجّية 

اإلى نظرة اإيجابّية اإلى هذه المرحلة 

وح�سن ظنٍّ بالذين يمّرون فيها، على 

الرغم من كل الإ�سكالّيات والتوّترات 

الطبيعّية التي قد يثيرونها اأو ُتثار في 

مواجهتهم. ومن اأجمل ما يك�سف عن 

هذه النظرة الإيجابّية التقييم القراآنّي 

القراآن  ي�سفها  حيث  المرحلة،  لهذه 

في  ال��ذروة  اإلى  الو�سول  مرحلة  باأّنها 

م�سيرة التكامل الجتماعّي، وذلك ما 

َتْقَرُبواْ  {َوَل  يك�سف عنه قوله تعالى: 

ْح�َصُن َحتَّى 
َ
َماَل اْلَيِتيِم اإِلَّ ِبالَِّتي ِهَي اأ

فهذه   ،)152 )الأنعام:  ُه}  ���ُص��دَّ
َ
اأ َيْبُلَغ 

الآية تفيد اأّن مرحلة ال�سباب والخروج 

م��ن ال��ي��ت��م، ه��ي م��رح��ل��ة ال���س��ت��داد. 

ال�سريعة  اأّن  قليل،  بعد  ياأتي،  و�سوف 

الذي  بالإن�سان،  تفتر�س  الإ�سالمّية 

يّت�سف  اأن  المرحلة،  هذه  اإل��ى  ي�سل 

بالر�سد في الحالت الطبيعّية.

ال�سادق  الإم���ام  عن  حديث  وف��ي 

Q ي��و���س��ي ف��ي��ه اأح����د اأ���س��ح��اب��ه 

بالتركيز على فئة ال�سباب في الدعوة 

بالأحداث؛  »عليك  له:  فيقول  والتبليغ 

وفي   .
)1(

خير« ك��ّل  اإل��ى  اأ���س��رع  فاإّنهم 

ال�سياق نف�سه، يو�سع الحديث المروّي 

ع��ن الإم���ام ال�����س��ادق  Q، حيث 

 
ٌ
��اّب   ال��ق��راآن َوُه���َو ���سَ

َ
ي��ق��ول: »َم���ْن َق���َراأ

إّن الشريعة اإلسالمّية تفرتض 
باإلنسان، الذي يصل إىل 
مرحلة الشباب، أن يّتصف 

بالرشد يف احلاالت الطبيعّية
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َوَدِم��ِه  ِبَلْحِمِه  ال��ق��راآن  اْخَتَلَط  ُم��وؤِْم��ٌن 

َفَرِة الِكَراِم   َمَع ال�سَّ
َ
 َعزَّ َوَجلّ 

ُ
َوَجَعَلُه اهلل

َيْوَم  َعْنُه  َحِجيزًا  القراآن  َوَكاَن  الَبَرَرِة 

الإ�سارات،  هذه  في  ولعّل   .
)2(

الِقَياَمِة«

اإلى  الإ�سالمّية  النظرة  لبيان  كفاية 

ال�سباب.

لتخفيف  الت�شريعّية  التدابير 

التوّتر الأ�شرّي

اإذا كان القراآن الكريم معجزًة من 

على  ت��دّل  التي   P النبّي  معجزات 

نبّوته، فاإّن دّقة الت�سريعات الإ�سالمّية 

ُعمق  على  ت���دّل  اأخ���رى،  معجزة  ه��ي 

الت�سريعات بالنف�س  فهم �ساحب هذه 

الإن�����س��ان��ّي��ة وح��الت��ه��ا، الأم����ر ال��ذي 

الت�سريعات،  م��ن  ع��دد  م��ن  نكت�سفه 

اإل��ى  وت��ه��دف  بال�سباب  ترتبط  ال��ت��ي 

ت�سمح  ول  ���س��خ�����س��ّي��ت��ه��م،  ح��م��اي��ة 

بانتهاك  اإليهم،  النا�س  لأق��رب  حّتى 

اأهدافها  وَف��ر���س  ال�سخ�سّية،  ه��ذه 

وغاياتها عليهم. ومن اأهم الت�سريعات 

في  عر�سها  يمكن  التي  والتو�سيات 

هذه المقالة الموجزة، ما ياأتي:

اأ. من عنده �شبّي فليت�شاب له:

التربوّي،  نظامه  في  الإ�سالم  دعا 

ال�����س��اّب  ب�سخ�سّية  الع���ت���راف  اإل���ى 

فال  وخ�سو�سّياته،  عمره  وم��راع��اة 

خيارات  فر�س  على  الإ���س��الم  ي�سّجع 

غير  ف��ي  حّتى  ال�سغار،  على  الكبار 

ح���الت ال��ج��ّد، ل ال��ع��ك�����س؛ ب��ل يقوم 

على  التربية  ف��ي  الإ���س��الم��ّي  المنهج 

يفيد  كما  والتدّرج،  المرحلّية 

ر�سول  عن  ال��م��روّي  الحديث 

عنده  ك���ان  »َم���ن   :P اهلل 

.
)3(

�سبيٌّ فليت�ساَب له«

وقد ا�ستهر على الأل�سن حّتى 

�سار قاعدة تربوّية اإ�سالمّية م�سهورة، 

بع�س  في   P اهلل  ر�سول  اإلى  ُن�سبت 

ال�سادق  الإمام  عن  وُرويت  الحالت، 

Q في بع�س الم�سادر.

وه������ذه ال���ق���اع���دة ه����ي ق���اع���دة: 

مثلها،  وال��ت��اأدي��ب  �سبعًا،  المالعبة 

والم�ساحبة بعد ذلك، فاإن اأفلح فهو، 

ابنك  »دع  خير:  منه  ُيرجى  فال  واإل 

نف�سك  واأل���زم���ه  �سنين،  �سبع  يلعب 

�سبعًا، فاإن اأفلح، واإّل فاإّنه َمن ل خير 

.
)4(

فيه«

ب. زمانهم غير زمانكم:

الظاهرّي  الثبات  من  الرغم  على 

وعاداتها،  تقاليدها  في  للمجتمعات 

يظهر  الأجيال  بين  اختالفًا  ثّمة  ف��اإّن 

من  مجموعة  ب��ي��ن  ت��وّت��ر  �سكل  ع��ل��ى 

في  الآب���اء،  بها  يلتزم  التي  الأع���راف 

الأبناء  عند  الميل  يبداأ  ث��ّم  مرحلة، 

فين�ساأ  عنها،  وال��ت��خ��ّل��ي  تركها  اإل���ى 

عا�سها  قيم  بين  الحاّد  التعار�س  هذا 

الآباء، ويميلون اإلى المحافظة عليها، 

31وبين جيٍل ل يرى لهذه القَيم قدا�سة.
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واإل������ى ج���ان���ب ه��ذه 

توجد  المتغّيرة،  القيم 

م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ق��ي��م 

ال��ث��اب��ت��ة ال��ت��ي َح��َر���س��ت 

ال�سريعة الإ�سالمّية على 

عدم تبديلها اأو تغييرها، 

اإل��ى  الم�سلمين  ون��دب��ت 

واأما  عليها.  المحافظة 

التي  ال��م��ت��ح��ّرك��ة،  ت��ل��ك 

ُي�سّمى  ما  وه��ي  ال�سريعة،  تعار�س  ل 

بالآداب اأو العادات والتقاليد، فال ترى 

ال�سريعة �سرورة للحفاظ عليها.

وب��ال��ت��ال��ي، ف����اإّن الإ����س���الم ال��ذي 

التي نرتاح  الأع��راف  لنا ببع�س  �سمح 

لها، يدعونا في الوقت عينه اإلى عدم 

لأبنائنا،  ال��خ��ي��ار  وَت����ْرك  تقدي�سها، 

مع  يتنا�سب  م��ّم��ا  غ��ي��ره��ا،  ب��ان��ت��ه��اج 

ما  وه��ذا  فيه.  يعي�سون  ال��ذي  الزمن 

يرمي اإليه اأمير الموؤمنين Q حيث 

اأولدك��م  تق�سروا  »ل  قوله:  ُي��روى عنه 

لزمان  مخلوقون  فاإّنهم  اآدابكم  على 

.
)5(

غير زمانكم«

ج. حتى يبلغ اأ�شّده:

الأب��وي��ن  على  اأّن  الطبيعّي،  م��ن 

ذلك،  في  الحّق  ولهما  اأبنائهما  تربية 

وواجب  حقٌّ  فهو  نقا�س؛  ول  �سكٍّ  دون 

الحّق  اإع��ط��اء  ول��ك��ّن   . واح����ٍدٍ اآٍن  ف��ي 

للمرّبي �سواء اأكان اأبًا اأم جّدًا اأم و�سّيًا 

اأم غير ذلك، ل يعطيه الحّق في محو 

ومن  للمترّبي.  القانونية  ال�سخ�سّية 

عن أمري املؤمنني Q: »ال 
تقسروا أوالدكم على آدابكم 
فإّنهم خملوقون لزمان غري 

زمانكم«
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الكافي، ال�سيخ الكليني، ج8، �س93.( 1)

م.ن، ج2، �س603.( 2)

من ل يح�سره الفقيه، ال�سيخ ال�سدوق، ج3، �س483.( 3)

به �س��بعًا، وعِلّمه �س��بعًا، ثم اترك ( 4) الواف��ي، الفي���س الكا�س��اني، ج 23، ���س1379. ون�س��ب اإلى النب��ّي P ب�سيغة اأخرى، مثل: »داِعب ولدك �س��بعًا، واأِدّ

حبله على غاربه«.

انظر: ت�سنيف نهج البالغة، لبيب بي�سون، �س644.( 5)

اليتيم هو من فقد اأباه، ويبقى يتيمًا اإلى اأن ي�سل اإلى مرحلة البلوغ، فال يقال له يتيم.( 6)

الهوام�س

هنا، نجد اأّن ال�سريعة �سمحت لمن له 

، باإدارة اأموال 
)6(

ولية على مال اليتيم

�سالحّية  قّيدت  ولكّنها  اليتيم.  ه��ذا 

الموّلى  م�سلحة  بمراعاة  الت�سّرف 

َتْقَرُبواْ  {َوَل  تعالى:  اهلل  يقول  عليه، 

ْح�َصُن َحتَّى 
َ
َماَل اْلَيِتيِم اإِلَّ ِبالَِّتي ِهَي اأ

ويقول   ،)152 ُه} )الأنعام:  �ُصدَّ
َ
اأ َيْبُلَغ 

ع��ّز وج��ّل ف��ي م��ح��ٍلّ اآخ���ر: {َواْب���َت���ُل���واْ 

َف��اإِْن  النَِّكاَح  َبلَُغواْ  اإَِذا  َحتََّى  اْلَيَتاَمى 

اإَِل��ْي��ِه��ْم  َف��اْدَف��ُع��واْ  ُر���ْص��ًدا  ْنُهْم  مِّ اآَن�ْصُتم 

ْمَواَلُهْم} )الن�ساء: 6(.
َ
اأ

وهذا الحكم، الوارد في الآية، واإن 

كان مرتبطًا باليتيم، اإل اأّن الفقهاء لم 

يعطوا  ولم  وغيره،  اليتيم  بين  يمّيزوا 

اأم��وال  في  الت�سّرف  �سالحّية  الأب 

اب��ن��ه م��ا ل��م ي���راِع »ال��غ��ب��ط��ة« بح�سب 

م�سلحة  ي���راِع  ل��م  م��ا  اأي  تعبيرهم؛ 

البن في ت�سّرفه.

بال�سخ�سّية  العتراف  لوازم  ومن 

في  بحّقه  العتراف  لل�ساّب  القانونية 

ل  ومن هنا،  زوج��ه.  اأو  زوجته  اختيار 

اأو  ابنه  اأن يجبر  لالأب  الإ�سالم  يجيز 

ومن  يختاره.  ال��ذي  ال��زوج  على  ابنته 

اللوازم اأي�سًا، العتراف لل�ساب بحّقه 

المهنّي  م�ستقبله  اختيار  في 

اأو العلمّي.

خ�شو�شّية بّر الوالدين

لمرحلة  الع���ت���راف  م��ق��اب��ل  وف���ي 

واح��ت��رام  بخ�سو�سّياتها،  ال�سباب 

معها،  والتكّيف  الخ�سو�سّيات  ه��ذه 

نجد اأّن ال�سريعة احترزت، من الجهة 

في  ال��رغ��ب��ة  تجنح  ل  ك��ي  المقابلة، 

تريد  ل  حيث  اإلى  بال�ساب  ال�ستقالل 

اإلى  فيتحّول  ي�سل،  اأن  ال�سريعة  له 

منف�سلة  الأبوين  عن  مختلفة  ن�سخة 

الإ�سالمّية  ال�سريعة  ت  فن�سّ عنهما، 

على مجموعة من التدابير الحترازية 

بين  التوا�سل  تحفظ  ك��ي  المقابلة، 

الخ�سو�سّيات  ج��ان��ب  اإل���ى  الأج��ي��ال 

اإلى  الولد  فدعت  المختلفة،  الزمنّية 

من  ال�ستفادة  واإلى  وطاعته،  اأبيه  بّر 

الولد  يكّرر  واحترامها، كي ل  تجاربه 

التجربة نف�سها والخطاأ نف�سه.
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الثقة والتفه
)*(

د. ح�شني يو�شف

لعالقة  م��ا  البيان  ع��ن  غنّي 

الأه����ل ب��اأب��ن��ائ��ه��م ال�����ش��ب��اب من 

اأه��م��ّي��ة وح�����ش��ا���ش��ّي��ة ي��وؤّك��ده��ا 

ال��م��رّب��ي��ن بها  ان�����ش��غ��ال  ِق����دم 

ويثّبتها  ذلك،  على  وا�شتمرارهم 

من  بمجتمع  اخت�شا�شها  ع��دم 

ح�����ش��ارة  اأو  ال��م��ج��ت��م��ع��ات 

م���ن ال��ح�����ش��ارات، ح��ّت��ى 

الكثيرين  ل��دى  تحّولت 

اإن�شانّية،  مع�شلٍة  اإل��ى 

كاأداة يحيط بها الكثير 

ال�شلبّية،  الأف��ك��ار  م��ن 

الم�شبقة  وال��ت�����ش��ّورات 

هذه  ب�شيط  تعّقد  التي 

ي�شير  وت�شّخم  العالقة، 

اأزماتها. 34



�شكوى بين جيلين

اأه��ٍل  مجل�َس  تح�سر  ت��ك��اد  ل  ف��اأن��ت 

بّث  �سمرهم  اإّل وجدت حديث  يت�سامرون 

م�ساكلهم  ا�ستح�سار  في  و�سباقًا  �سكوى، 

�سباٌق  ال�سباب.  اأبنائهم  مع  التعامل  في 

فيها  ي��ت��ب��ارز  ب��ج��وق��ٍة  ينتهي  م��ا  غ��ال��ب��ًا 

به  ت�سعفهم  م��ا  حكاية  ف��ي  ال��ح��ا���س��رون 

الخارج  الجيل  هذا  ق�س�س  من  الذاكرة 

عن كّل ماألوف، والمنفلت من كّل عقال...

الت�سّلل  ف��ر���س��ة  ل��ك  اأُت��ي��ح��ت  ول��ئ��ن 

ببّث  يتناجون  �سباب  �سّلة  اإل��ى  والإ�سغاء 

وم�ساريعهم،  ُخططهم  واإف�ساء  اأفكارهم، 

الأه���ل  ج��ي��ل  ب��ر���س��ق  يت�سّلون  ل��وج��دت��ه��م 

ب��ال��ج��م��ود والن����غ����الق، وي�����س��خ��رون من 

التعامل  في  والمربكة  البطيئة  اأ�ساليبهم 

م��ع ال��ح��دي��ث م��ن ال��ت��ق��ن��ّي��ات، وي��ت��ن��ّدرون 

للتج�ّس�س  ال�����س��اذج��ة  م��ح��اولت��ه��م  ع��ل��ى 

هواتفهم  واأه��ّم��ه��ا  خ�سو�سّياتهم،  على 

وح��وا���س��ي��ب��ه��م! ول���س��ت��وَح��ي��ت م��ن مجمل 

اأهلهم لآرائهم  تفّهم  ياأ�سًا من  مداولتهم 

مقالتهم  م��ن  ول�ست�سّفيت  واأف��ك��اره��م، 

اأ�سرى  زالوا  ل  اأهلهم  باأّن  مرّكبة،  قناعة 

اأفكاٍر اندثرت، وزماٍن م�سى.

ال��ب��ي��وت عن  ل��ك  ��َف��ت  ك�����سَ اإن  واأّم�����ا 

اأ�سرارها، لوجدت اأّن �سمر الأهل �سرعان 

�سراخًا  ال�سباب،  اأبنائهم  مع  ينقلب،  ما 

هائجًا وغ�سبًا ثائرًا ل تدرك له �سياقًا ول 

واإن  نهايًة،  ول  بدايًة  له  تعرف  ول  هدفًا، 

ا�ستعانوا، في  الهادر  ي�سعفهم �سوتهم  لم 

جولة غ�سبهم العبثي، باأطراف اأج�سادهم 

اأو بما تي�ّسر مّما تطاله اأيديهم... ولوجدت 

الأبناء تنقلب في  اأخرى نجوى  من ناحية 

وان�سحابًا  متبّلدًا  �سمتًا  الأح��وال  اأح�سن 

يائ�سًا...

حديٌث  والأبناء:  الأه��ل  عالقة 

ذو �شجون

والحقيقة اأّنني ل�ست في هذه العجالة 

في �سدد التو�ّسع في طرح �سوؤون و�سجون 

فهذا  ال�سباب،  باأبنائهم  الأه���ل  عالقة 

ي�����س��ت��ل��زم ت��ن��اول ال��ع��دي��د م��ن ال��ج��وان��ب 

اجتماعّية  و�ُسنن  بحقائق  يّت�سل  بع�سها 

المتعاقبة،  الأج��ي��ال  بين  كالعالقة  ثابتة 

والأخ��الق  القيم  بثوابت  يّت�سل  وبع�سها 

والأزم����ان  الأع�����راف  بح�سب  وم��ت��ب��ّدل��ه��ا 

فاإّنهم  اآداب��ك��م  على  اأولدك���م  تق�سروا  »ل 

، وبع�سها 
)1(

مخلوقون لزماٍن غير زمانكم«

و�سرعة  الع�سر  هذا  بخ�سائ�س  يّت�سل 

التي  ال�سرو�س  الحرب  واأخبار  تحّولته، 

على  الناعمة  باأ�ساليبه  ال�ستكبار  ي�سّنها 

هوّيتنا الح�سارّية الإ�سالمّية، ويرّكز فيها 

بطبيعة الحال على اأبنائنا وبناتنا من جيل 

ال�سباب...

ب��اخ��ت��ي��ار ه���ذا المدخل  ق��م��ت  واإّن���م���ا 

اأن  اأردت  لأّن��ن��ي  العالقة  ه��ذه  لمعالجة 

اأتوّجه اإلى طرفي العالقة على حدٍّ �سواء، 

وبالتالي اخترت اأن اأتناول عن�سَرين اأرى 

والثابتة  الأ�سا�سّية،  العنا�سر  من  اأّنهما 

من العناصر األساسّية، والثابتة 
واملطلوبة من كلٍّ من األهل 

واألبناء الشباب: الثقة والتفّهم
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والأب��ن��اء  الأه���ل  م��ن  ك��لٍّ  م��ن  والمطلوبة 

حدٍّ  على  ة،  الخا�سّ زاويتهما  من  ال�سباب 

الثقة  ه��م��ا:  العن�سران  وه���ذان  ���س��واء، 

والتفّهم. 

تقديم النماذج ال�شامية

الأهل  عالقة  في  الأ�سل  اأّن  الحقيقة 

بالأبناء هو النموذج الراقي، الذي تن�ساب 

الإن�سانّية  اأبهى �سورها  العالقات في  فيه 

والأخ���الق  الفطرّية  القيم  اأر���س��ّي��ة  على 

النماذج  مثالها  قّدمت  التي  الإ�سالمّية، 

بها  يزخر  التي  والكاملة،  بل  ال�سامية، 

بيت  اأه��ل  �سيرة  في  الإ�سالمّي،  تاريخنا 

الع�سمة R مع اأهلهم واأبنائهم، والتي 

�سورها،  اأجمل  عا�سوراء  محّطة  خّلدت 

في  اليوم  الم�سرقة  ترّدداتها  نرى  والتي 

تلك القافلة المباركة من عوائل ال�سهداء 

في  هم  مّمن  وجّلهم  الأبناء،  و�سهدائهم 

مقتبل ال�سباب. والواقع اأّن نف�س وجودهم 

هو دليل لنا وحّجة علينا. 

مبّررات التوّتر

ل ننفي اأّن بع�س ما ي�سوب هذه العالقة 

اإلى حّد  من توّتر و�سوء فهم ي�سل اأحيانًا 

م�سهده  يبرر  متين  �سياق  له  التناق�س، 

العالقة،  ط��رف��ي  اإل���ى  بالن�سبة  النهائي 

اأحد  افتقاد  عن  ناتج  اأي�سًا  بع�سه  ولكّن 

التوا�سل  ُح�سن  اإلى  كالهما  اأو  الطرفين 

من  التوجيه  وفنون  والت�سامح،  والتجاوز 

والتفّهم  الحكمة،  بميزان  المقّنن  الأهل، 

للو�سعّية التي يمّر بها ال�ساب. 

وه��و ناتج اأي�����س��ًا ع��ن ال��وق��وع ف��ي فّخ 

الم�ستبطن  للماأثور،  التلقائّي  الإ�سقاط 

الذي  والأزم��ات  والحكايات  ال�سفات  من 

�سواء  والأبناء على حّد  الآباء  يقع فيه  قد 

لأفكار  كانعكا�س  تعاملهم،  يومّيات  في 
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بع�سهم  تجاه  يحملونها  م�سبقة  �سلبّية 

الّتجاهات  تلك  ي�ساعد على ذلك  بع�سًا. 

علم  اأدب��ّي��ات  بها  تزخر  التي  التفكيكّية 

النف�س في تعاملها مع الحاجات الفطرّية، 

والتي  ال�سباب،  لفئة  والتربوّية  الطبيعّية 

بطبيعتها  تحمل  ���س��ف��ات  ف��ي  ترجمتها 

المعاني ال�سلبّية، يظّللها عنوان المراهقة 

الم�ستبطن لمعاني النفالت والتمّرد، وهو 

المحورية  العوامل  ان��ت��زاع  اإل��ى  ي���وؤّدي  ما 

واأهّمها  العالقة،  �سالمة  على  للمحافظة 

اأ�سلفنا عامال الثقة والتفّهم، م�سافًا  كما 

اإلى عوامل الت�سامح، والإيثار، والت�سحية. 

الثقة الر�شيد الأهّم

بطبيعة الحال في حالة الأهل والأبناء 

تكمن  م�ساعفة؛  م�سوؤولّيًة  الأه��ل  يتحّمل 

الأولى في بناء ر�سيد الثقة في وعي وقلوب 

وم�سوؤولّية  اأظفارهم،  نعومة  منذ  اأبنائهم 

عليه،  والمحافظة  الر�سيد  ه��ذا  �سيانة 

كافية  الر�سيد  ه��ذا  م��وؤون��ة  تكون  بحيث 

ال�سباب،  مرحلة  التربية  م�سار  بلوغ  عند 

والثانية تكمن في تعليم اأطفالهم فّن بناء 

ثقة الأهل بهم، حّتى اإذا و�سلوا اإلى بداية 

اأهلهم  ثقة  اأهّمّية  وع��وا  ال�سباب  مرحلة 

هذا  على  المحافظة  على  وحر�سوا  بهم 

المتبادلة  الثقة  اأّن  يقيننا  ومع  الر�سيد. 

الآباء  عليه  فطر  اأ�سيل  اإن�سانّي  طبع  هي 

اأّثر  ما  كثرة  اأّن  اإّل  ال�سواء،  على  والأبناء 

�سلبًا على هذا الطبع، تدفعنا اإلى الإ�سارة 

هذه  تركيز  على  ي�ساعد  اأن  يمكن  ما  اإلى 

الثقة وتبّنيها: 

اأ. من الأهل: في�س موّدة وم�شداقّية

بفي�س  يبداأ  الأه��ل،  من  الثقة  فبناء 

ال���م���وّدة، وال��م��ح��ّب��ة وال��ح��ن��ان، وي��ت��ق��ّوى 

بالت�سامح،  ويتعّزز  والإي��ث��ار،  بالت�سحية 

كّل  مع  وينمو  الأف��ع��ال.  ردود  وبان�سباط 

المعرفة  وتفّوق  التجربة  لرجحان  ظهور 

وم�سداقّية الخبرة، تترجم في معالجة ما 

اأ�سكل على ذهن المترّبي اأو ما التب�س في 

وعيه ووجدانه... 

ر�سيد  تثبيت  في  الأه���ّم  العامل  اأّم��ا 

اقتران  ف��ي  فيكمن  المترّبي  ل��دى  الثقة 

اإليه  ي��دع��و  بما  واأدائ����ه  ال��م��رّب��ي  اأع��م��ال 

الأعمال،  من  فيه  المرغوب  من  المترّبي 

والمن�سود من الأخالق وال�سفات. 

ب. من الأبناء: طاعة وبّر

الأب��ن��اء  يبنيها  ال��ت��ي  ال��ث��ق��ة  واأّم�����ا 

والبّر،  الطاعة  فاأ�سا�سها  اأهلهم،  لدى 

ويقّويها �سدق اللتزام بالوعد، ويعّززها 

ال�����س��وؤون  مناق�سة  ف��ي  ال��ج��ن��اح  خف�س 

المكا�سفة  ويدعمها  ويثّبتها  وال�سجون، 

الخطاأ  كبير  م��ع  ح��ّت��ى  وال��م�����س��ارح��ة، 

وج�سيم الزلل... 

ولي�س المهّم فقط كيف نوؤ�ّس�س ر�سيد 

واإّنما  عليه  نحافظ  وكيف  المتبادلة  الثقة 

اأي�سًا متى وكيف ن�سرف من هذا الر�سيد 

الخيارات،  وتر�سيد  وت�سويب  معالجة  في 

يف حالة األهل واألبناء يتحّمل 
األهل مسؤولّيًة مضاعفة؛ 
تكمن األوىل يف بناء رصيد 

الثقة يف وعي وقلوب أبنائهم
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على �سوء اأثرها في التوّجه نحو الم�سارين 

اللذْين فتحهما اهلل اأمام الإن�سان، اإّما في 

المن�سود  الكمال  نحو  والرتقاء  الت�سامي 

���ا  {اإِنَّ الح�سي�س  نحو  الت�سافل  في  واإّم���ا 

َكُفوًرا}  ��ا  مَّ َواإِ �َصاِكًرا  ا  اإِمَّ ِبيَل  ال�صَّ َهَدْيَناُه 

)الإن�سان: 3(.

ال���ت���ف���ّه���م: ت��ح��دي��د ال��م��وق��ف 

المنا�شب

اإدراك  على  يقوم  فهو  التفّهم  واأّم���ا 

النطالق  وبالتالي  وال�سياق.  الو�سعّية 

من  ولي�س  لفهمه  ال��واق��ع  معطيات  م��ن 

الت�سّورات والإ�سقاطات، لياأتي لحقًا على 

 :P عن الرسول األكرم
»أوصيكم بالشّبان خرياً فإّنهم 

أرّق أفئدة«

الروؤية  على  المبنّي  التحليل  الفهم  ه��ذا 

المعيارّي  النظام  على  ويقوم  المتبّناة، 

تحديد  على  ي�ساعد  ما  المعتمدة،  للقيم 

الموقف المنا�سب لهذه الو�سعّية.

اإدراك  اإل���ى  يحتاج  ال�سباب  وتفّهم 

م��وق��ع��ّي��ة الأه������ل وح��ق��وق��ه��م، وه����و ما 

وخف�س جناح  البّر  في�س  على  ي�ساعدهم 

الذّل من الرحمة. 
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)*( مدير عام الموؤ�س�سة الإ�سالمية للتربية والتعليم.

�سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج20، �س267.( 1)

ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج4 �س3673.( 2)

 )م.ن(.( 3)

ب �سبع �سنين، واألزمه نف�سك �سبع �سنين، فاإن اأفلح واإّل فاإّنه مّمن ل خير فيه« ( 4) عن الإمام ال�سادق Q اأّنه قال: »دع ابنك يلعب �سبع �سنين، ويوؤدَّ

)من ل يح�سره الفقيه، ال�سيخ ال�سدوق، ج3، �س492(.

نهج البالغة، خطب اأمير الموؤمنين Q، ج3، �س40.( 5)

الهوام�س

1. تفّهم ال�شباب: تقّبل وتقدير
وتفّهم ال�سباب لموقعّية الأهل هو الذي 

وتوجيهاتهم  اإر�ساداتهم  لتقّبل  يدفعهم 

في اأّي قالب اأتت، وهو الذي ُيبعدهم عن 

كانت  مّمن  بغيرهم  العبثّية  المقارنات 

بالغت الدنيا بفتح ذراعيها لهم، اأو وّفقوا 

لما لم يوّفق له اأهلهم.

يجعلهم  لأه��ل��ه��م،  ال�����س��ب��اب  وت��ف��ّه��م 

ي���درك���ون ح��اج��ت��ه��م اإل����ى ت��وق��ي��ر راأي��ه��م 

واحترام تجربتهم وتقدير ت�سحياتهم. 

2. تفّهم الأهل: اإدراك الحقوق
وتفّهم الأهل لأبنائهم ال�سباب ي�ساعد 

في اأمور عّدة:

التربوّية،  حقوقهم  اإدراك  على  يقوم  اأ. 

وعلى بذل الجهد لمعرفة خ�سائ�سهم 

ال��ع��م��رّي��ة، والأ����س���ول ال��م��رع��ّي��ة في 

وقّلة  حاجاتهم،  وبالتالي  تربيتهم، 

 Q تجاربهم. فعن الإمام ال�سادق

بالحديث  اأحداثكم  »ب��ادروا  قال:  اأّنه 

 .
)2(

المرجئة« اإليهم  ت�سبقكم  اأن  قبل 

الر�سول  ق��ال  حيث  اأفئدتهم،  ورّق���ة 

الأكرم P: »اأو�سيكم بال�سّبان خيرًا 

�سرورة  واأخيرًا   ،
)3(

اأفئدة« اأرّق  فاإّنهم 

.
)4(

التزام م�ساحبتهم

ب. ي��ع��ي��ن الأه����ل ع��ل��ى ت��ق��ّب��ل ف��ك��رة ان��ت��ق��ال 

منهم  التربية  في  الأ�سا�سية  الماأمورية 

مرحلة  في  يدخلون  الذين  اأبنائهم،  اإل��ى 

التكليف ومرحلة التربية الذاتية الحقيقية، 

بالتالي يتفّهمون حاجتهم اإلى التدّرج في 

وال��روح��ّي،  ال��ف��ك��رّي،  ال�ستقالل  م�سار 

ال�ستقالل  مرحلة  اإلى  و�سوًل  والعاطفّي 

ال��ع��م��ل��ّي والق��ت�����س��ادّي، والج��ت��م��اع��ّي، 

واتجاهاتهم،  ميولهم  اإلى  بعمق  لينظروا 

المطوية  طموحاتهم  عليهم  ي�سقطوا  فال 

واأحالمهم غير المنجزة.

الإن�ساف في تحّمل  الأهل على  ي�ساعده  ج. 

فالتربية  الإخ��ف��اق��ات.  عن  الم�سوؤولية 

تكامل في م�سار طويل؛ فاإن كان ال�سلوك 

غير مرغوب، نظر الأهل اإلى م�سوؤولّيتهم 

ابنهم  قلب  في  الأول��ى  بذرته  اإلقاء  عن 

Q مخاطًبا  علّي  الإمام  عن  حدثًا. 

ول���ده: »واإّن���م���ا قلب ال��ح��َدث ك��الأر���س 

قبلته،  �سيء  من  فيها  األقي  ما  الخالية 

قلبك  يق�سو  اأن  قبل  ب���الأدب  فبادرتك 

من  راأي��ك  بجّد  لت�ستقبل  لبُّك،  وي�ستغل 

الأمر، ما قد كفاك اأهل التجارب بغيته 

وتجربته، فتكون قد كفيت موؤونة الطلب، 

.
)5(

وعوفيت من عالج التجربة«

وتفّهم الأهل لأبنائهم ال�سباب يدفعهم 

ال��زم��ان  ت��ب��ّدلت  لفهم  ج���اد  �سعي  اإل���ى 

والأّيام، واآثار المحيط والظروف.

ُيعين  ال��ذي  هو  التفّهم  النهاية،  في 

والتغا�سي  الت�سامح  على  العالقة  طرفي 

عن عابر الأخطاء ونادر الزّلت...
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ماذا يحتاجون؟!
)*(

فاطمة ن�شر اهلل

في  ان��ت��ق��ال��ي��ة  م��رح��ل��ة  ال��م��راه��ق��ة  تعتبر 

طريقًا  يعّد  ال��ذي  بالبلوغ  تبداأ  الإن�شان،  عمر 

هذه  وف��ي  وال�����ش��ب��اب.  الأخ��ي��رة  الطفولة  بين 

المراهق  �شخ�شّية  في  تغّيرات  تحدث  المرحلة، 

والنفعالّية  والعقلّية،  الج�شمّية،  الناحية  من 

القائم  التفكير  من  ينتقل  فهو  والجتماعّية. 

في  الأعمق  التفكير  اإل��ى  الملمو�س  اإدراك  على 

على  قدرته  وتزداد  والفكرّية،  المعنوّية  الأمور 

الأم���ور،  وفهم  والتحليل  النقد 

العتماد  مرحلة  من  وينتقل 

على غيره اإلى العتماد على 

الذاتّي،  والكتفاء  النف�س 

وي��ّت�����ش��ع ن��ط��اق ع��الق��ات��ه 

الجتماعية. 
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الأف���راد.  ح�سب  وتختلف  وال��ح�����س��ارات، 

ورغم اأّن حاجات النوعين �سعبة التحقيق، 

مثال:  الع�سوية،  الحاجات  تخدم  لكّنها 

وتكوين  الغير  مع  الجتماع  اإل��ى  الحاجة 

عالقات اجتماعية ح�سنة، وكذلك الحاجة 

الم�سوؤولية  وتحّمل  بالواجبات  القيام  اإلى 

تجاه الآخر، وغير ذلك.

الحاجات دونها عقبات

اإّن ف�سل المراهق في اإ�سباع الحاجات 

اأو  والإحباط  ال�سّد  من  نوع  اإلى  به  يوؤّدي 

لإ�سباعها  �سعيه  اأثناء  وذل��ك  الحرمان، 

قد  ���س��ع��وب��ات،  اأو  عقبات  وج���ود  ب�سبب 

تحول دون قدرته على تحقيق ذلك. وهذه 

العقبات منها ما هو �سخ�سّي، اقت�سادّي، 

اأو  جن�سّي  اأو  مهنّي  اأو  ت��رب��وّي  اأو  اأ���س��رّي 

ع���اّم،  ب�سكل  وي��م��ك��ن،  اإل����خ.  ع�����س��وّي... 

هما:  نوعين  اإل��ى  العقبات  ه��ذه  ت�سنيف 

المراهق  الفرد  اإلى  ترجع  ذاتية،  عقبات 

عوامل  اإلى  ترجع  بيئّية،  وعقبات  نف�سه، 

البيئة الأ�سرية اأو الجتماعية. 

اأوًل: العقبات الذاتية

عاهة  ي��ك��ون  وق��د  بمر�س:  الإ���ص��اب��ة   .1
ج�سمية اأو مر�سًا نف�سّيًا اأو عقلّيًا. ول 

 احلاجات االجتماعّية متعّلقة 
باجملتمع وبالبيئة احمليطة 

باملراهق، وتكون متغّيرة حسب 
اجملتمعات واحلضارات

حاجات المراهق

لي�ستا  وال��ب��ل��وغ  ال��م��راه��ق��ة  ب���داي���ًة، 

كلمتين مترادفتين، فالمراهقة ُتطلق على 

مرحلة  حّتى  وت�ستمّر  بالبلوغ  تبداأ  مرحلة 

النمّو  على  البلوغ  معنى  ويقت�سر  الن�سج، 

الفيزيولوجّي والج�سدّي.

م��ن خالل  دائ��م��ًا،  ال��م��راه��ق،  ي�سعى 

ت��ح��ق��ي��ق بع�س  اإل�����ى  و���س��ل��وك��ه  اأف����ك����اره 

ح��اج��ات��ه ال��م��ل��ّح��ة وال�����س��روري��ة، لإع���ادة 

والفكرّي  والنف�سّي،  الج�سمّي،  اّت��زان��ه 

والجتماعّي، لكّنه غالبًا ما ي�سعر بفقدان 

الناحية  م��ن  وم��ع��ل��وم  ال��ح��اج��ات.  ه���ذه 

ودوافعه  المراهق  حاجات  اأّن  النف�سية 

نحو  تدفعه  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة  بمثابة  ت��ك��ون 

القيام بعمل اأو �سلوك ما، من اأجل اإ�سباع 

.
)1(

هذه الحاجات اأو اختزالها

م���ن طبيعة  ال��ح��اج��ات  ه���ذه  وت��ن��ب��ع 

التكوين الع�سوّي والج�سمّي لدى المراهق، 

والتي تكون، غالبًا، قوية من حيث الإلحاح 

نمّو  اإلى  ت�سعى  الحاجات  وهذه  والتاأثير، 

ال��ت��وازن  تحقيق  واإل���ى  ون�سجه،  الج�سم 

الوظيفّي لديه. 

الحاجات النف�شّية والجتماعّية

الحاجات النف�سّية هي التي تعمل على 

المراهق،  ل��دى  النف�سّي  ال��ت��وازن  تحقيق 

وتقدير  الطماأنينة،  اإل��ى  الحاجة  مثال: 

والتناف�س  وال��ح��ري��ة،  وال��ح��ّب،  ال����ذات، 

والتفّوق وغيرها.

اأّما الحاجات الجتماعّية فهي متعّلقة 

بالمراهق.  المحيطة  وبالبيئة  بالمجتمع، 

الكت�ساب  بعملّية  ت��ت��اأّث��ر  ح��اج��ات  وه��ي 

41والتعّلم، وتكون متغّيرة ح�سب المجتمعات 
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وطال  ا�ستّد  اإذا  المر�س  اأّن  في  �سّك 

وبين  المراهق  بين  يحول  فاإّنه  اأمده، 

تحقيق حاجاته وطموحاته. 

2. ال�صعف على م�صتوى القدرة العقلّية 
العاّمة )الذكاء(: هذا ال�سعف العقلّي 

تكيُّفه،  �سوء  في  �سببًا  يكون  اأن  يمكن 

وفي ن�سوء م�ساكل عّدة.

ولقدراته:  لذاته  المراهق  َفهم  �صوء   .3
كثيرًا ما يكون انعدام قدرته على فهم 

م�ساكله  في  ال�سبب  واإمكانّياته،  ذاته 

ف�سله  في  اأي�سًا  وال�سبب  وا�سطرابه، 

لإ�سباع حاجاته. 

4. ع���دم و���ص��وح الأه�����داف اأم���ام���ه: وهي 
تحقيقها.  اإل��ى  المراهق  ي�سعى  التي 

التخطيط  على  القدرة  عدم  وكذلك 

مو�سوعّية،  ب�سورة  الأه���داف  لبلوغ 

و�سحيحة. 

5. وجود بع�س العادات ال�صيئة: و�سيطرة 
بع�س الُعقد النف�سية والم�ساعر لديه؛ 

م�سافًا اإلى روا�سب التفكير الخرافّي.

ثانياً: العقبات البيئية

1. المعاملة الأ�صرية ال�صيئة والّتجاهات 
اإّن الأ�سرة بما  الوالدية في التربية: 

فيها من عادات وقيم وتقاليد وثقافة، 

الوراثّية  العوامل  عن  اأهمّية  تقّل  ل 

ت�سكيل  في  توؤّثر  التي  والف�سيولوجّية 

�سخ�سّية المراهق.

الدخل  كفاية  وع��دم  الوالدين  2. جهل 
و�سعف  الوالدين  جهل  اإّن  ال��م��اّدّي: 

والمعرفّي،  الثقافّي  م�ستواهما 

وال���ع���ج���ز ال����م����ادي عن 

ت���اأم���ي���ن ال�������س���روري���ات 
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)*( ماج�ستير في الإدارة التربوية.
م�سكالت المراهقة وال�سباب في الوطن العربي، خير الزراد محمد في�سل، �س25.22.( 1)

الهوام�س

إّن األسرة مبا فيها من عادات 
وقيم وتقاليد وثقافة، ال تقّل 

أهمّية عن العوامل الوراثّية التي 
تؤّثر يف تشكيل شخصّية املراهق

ال��زوج��ي��ة...  وال��خ��الف��ات  الحياتية، 

قد يمّثل عقبات اأمام تحقيق حاجات 

المراهق واأهدافه.

البيئة  اإّن  المدر�صية:  ال��ب��ي��ئ��ة  ���ص��وء   .3
ونظم  و�سائل  من  فيها  بما  المدر�سّية 

ع��ام��اًل  ت��ك��ون  اأن  يمكنها  و���س��ل��ط��ة، 

التكّيف  اأم����ام  ع��ائ��ق��ًا  اأو  م�����س��اع��دًا 

النف�سّي لدى المراهق.

هنا، يتحّتم على الوالدين والمرّبين 

هي  المرحلة  ه��ذه  اأّن  ي��درك��وا  اأن  اأوًل 

لجهدهم  المنا�سب  الحقيقّي  ال��وق��ت 

المتوا�سل  والعمل  والمكّثف،  ال��واع��ي 

التجاهات  وتكوين  الدينية،  للتربية 

بكّل  الن��ح��راف  من  ووقايتهم  لديهم، 

اأ�سكاله.

الوالدان  قام  اإذا  اإن��ه  القول،  يمكننا 

التي  والأ�ساليب  ال�سبل  وعرفا  بدورهما، 

من �ساأنها اأن تعينهما على التربية ال�سليمة 

فاإّنها تكفل لالأبناء حياًة ناجحًة وم�ستقرًة 

وتكون الح�سن الجتماعّي الذي تنمو فيه 

بذور ال�سخ�سّية، كما اإّنها تقوم بتربيتهم 

واإعدادهم اأخالقيًا واجتماعيًا حيث تتوّلى 

وتوجيههم  تعليمهم، 

ال�سلوك  ممار�سة  في 

الجتماعّي القويم.

دور الموؤ�ش�شات دعم لالأهل

المجتمع  موؤ�ّس�سات  تقوم  ب��اأن  وذل��ك 

المدنّي بما عليها من دور تثقيفّي وتوعوّي 

ذات  الموؤ�ّس�سات  �سّيما  ول  الأه��ال،  تجاه 

كالبلديات  والتربوّي،  الجتماعّي  الطابع 

الدينية،  والمراكز  الأهلّية،  والجمعّيات 

والثقافّية وغيرها.

الإع��الم��ّي��ة،  ال��م��وؤ���س�����س��ات  اإّن  ك��م��ا 

النا�س،  على  ت��اأث��ي��رًا  الأك��ث��ر  باعتبارها 

مقارنة بموؤ�ّس�سات المجتمع الأخرى، فاإّن 

الدور المناط بها يعتبر من الأدوار المهّمة 

والخطيرة، في اآن واحد. 

اأّن��ه على  اإل��ى  الإ�سارة  بّد من  ل  هنا، 

التي  المواّد  في  التدقيق  الإع��الم  و�سائل 

بّد  ل  اآخ���ر،  اإط���ار  وف��ي  لل�سباب.  ت��ق��ّدم 

واإر�ساد  تثقيف  على  العمل  من  للوالدين 

التي  ال��ب��رام��ج  اختيار  اأج���ل  م��ن  الأب��ن��اء 

التي  القيمية  ال��م��ن��ظ��وم��ة  م��ع  تتنا�سب 

ينت�سبون اإليها. 

الم�سوؤولية  اإّن  القول  يمكننا  اأخيرًا، 

لكّنها  بالوالدين،  تبداأ  المراهقين  تجاه 

ل  ال��ت��ي  ال��ج��ه��ود  بتظافر  اإّل  تنتهي  ل 

اأجل  من  بينها  فيما  تتنا�سق  اأن  من  بد 

على  الأب��ن��اء  م��ن  الفئة  ه��ذه  م�ساعدة 

ناأمل  التي  �سخ�سّياتهم  مالمح  ت�سكيل 

في  والتاأثير  التغيير  اأداة  هي  تكون  اأن 

م�ستقبل الأّمة.
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ت�سيب  التي  العولمة،  تحّديات  اأّم��ا 

معرفة  اأدوات  وتفرز  الثقافّية،  الهوّيات 

اإّل  المعرفة،  م�سادر  عن  تمييزها  ي�سقُّ 

اأّن اأبرز واأخطر ما اأنتجته اأّنها حّولت كّل 

ـــــــــــٌب 
َ

ـــــــــــخ
ُ
ن

تـــصـــنـــعـــهـــا 
الــمــقــاومــة
د. بالل اللقي�س

عملّية  نوعّية  ع��وام��ل  جملة  ُتميِّز 

بناء النخب و�شياقات اإنتاجها في مجتمع 

المجتمعات.  م��ن  غيره  ع��ن  المقاومة، 

التقليدّية،  العوامل  لم�شاهمة  كان  فاإذا 

مختلف  في  بارٌز  دوٌر  المتعارفة،  لنقل  اأو 

فاإنها  والحركّية،  الجتماعّية  ال�شاحات 

مع نموذج المقاومة وبيئته تحظى باأبعاٍد 

ة.  ا�شتثنائّية وقيمة خا�شّ
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ميادين  اإل��ى  الجتماعّي  الفعل  �ساحات 

اأن  بعد  مبا�سر،  وتما�س  وت��ح��دٍّ  ���س��راع، 

اق��ت�����س��رت ع��ل��ى ال��م��ي��دان ال��ع�����س��ك��رّي، 

فاإّن  ذلك  ومع  ما.  يومًا  القتال  وجبهات 

حالة المقاومة وَمن ُوّفق لل�سير في هديها 

العالية  ا�ستجابتها  بمزّية  تنفرد  ت��ك��اد 

من  ا�ستفادة  خير  وا�ستفادتها  للتحّدي 

وتجّنب  وكيفياتها،  العولمة  خ�سائ�س 

اآفاتها اإلى حّد معقول. 

مزايا النخب في مجتمع المقاومة

اأ�سبه  ب��زم��ان��ه��م  ال��ن��ا���س  ك���ان  واإذا 

المقاومة  حالة  في  فاإّنه  باآبائهم،  منهم 

-كحركة ا�ستنها�س- ي�ساف الحديث عن 

»الهوّية  عن  متر�ّسحة  ة  خا�سّ وقيم  مزايا 

بناء  في  ومفاعيلها  للمقاومة  الحركّية« 

الوعي العام، والإر�ساد اإلى القيم القيادّية، 

العام  المن�سوب  معّدل  ورف��ع  والر�سالّية، 

الذي تتر�ّسح عنه النخب وتتوّلد.

اأ. دور العائلة »ِقيم ا�شتثنائّية«

ال���ي���وم، وب��ع��د ث��الث��ة اأج���ي���ال ون��ّي��ف، 

»اأه����ل« و»ع��ائ��ل��ة«، �سركاء  ن��ت��ح��دث ع��ن 

ال�سعي  اآلم  وفي  نه�ستها،  في  المقاومة 

بالن�سبة  الأول��ى.  الر�سا�سات  منذ  معها 

هو  يوّرثوه  اأن  يمكن  ما  اأعظم  اإّن  اإليهم، 

هذه  اإن���ج���ازات  على  اأب��ن��ائ��ه��م  ا�ستقامة 

ال��ت��ح��ّدي،  وت��ت��ّم  العمل  لتكمل  النه�سة 

ت��ح��ّدي ال���س��ت��واء ع��ل��ى ال�����س��وق ب��ع��د اأن 

بموؤازرتهم.  وا�ستغلظت  �سطاأها  اأخرجت 

وقيمها  روحها  بون  ُي�سرَّ اليوم  فاأبناوؤهم 

وح��ّب  ح���دود  ب��ال  وال��ع��ط��اء  كالت�سحية 

النا�س،  وخدمة  اهلل،  �سبيل  في  ال�سهادة 

ل�سناعة  التحّدي«  وح��ّب  »المبادرة  كما 

منه.  التوّج�س  اأو  انتظاره  ب��دل  التاريخ 

 َل 
َ
في�سيرون وفق �سنن اهلل تعالى: {اإِنَّ اهلل

ْنُف�ِصِهْم} 
َ
 ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّرواْ َما ِباأ

ِفيَنا  َجاَهُدوا  و{ َوالَِّذيَن   ،)11 )الرعد: 

 ،)69 )العنكبوت:  �ُصُبلََنا}  ��ُه��ْم   َل��َن��ْه��ِدَي��نَّ

���َص��َب��ُق��واْ  َك���َف���ُرواْ  ���ِذي���َن  الَّ َي��ْح�����َص��َب��نَّ  و{َوَل 

َل���ُه���م...}  واْ  ِع����������دُّ
َ
����ُه����ْم َل ُي���ْع���ِج���ُزوَن َواأ  اإِنَّ

اهلل  عيال  كلهم  و»الخلق   ،)59 )الأنفال: 

فلم   .
)1(

لعياله« اأنفعهم  اهلل  اإلى  فاأحّبهم 

تكن الحال نف�سها قبل عقود حين ا�ستنكر 

على  تقّبلوه  اأو  الفهم  هذا  الأج��داد  بع�س 

م�س�س ورّبما مار�سوا خالفه يومًا ما. 

 اليوم، وبعد ثالثة أجيال ونّيف، 
نتحدث عن» أهل« و»عائلة« 
شركاء املقاومة يف نهضتها، 
ويف آالم السعي معها منذ 

الرصاصات األوىل
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اليوم،  عنها  نتحّدث  التي  »الأّم«  اأّم��ا 

بولدها  تاأخذ  التي  المجاهدة  تلك  فاإّنها 

البالغة،  ونهج  الكريم  ال��ق��راآن  لتعّلمه 

هي  عاي�ست  ال���ذي  النهو�س،  وكيفّيات 

الوعد  تبا�سير  اأول��ى  تحّقق  مع  لحظاته، 

الآتية  للوعود  قلبها  ُيطمئن  ما  بالن�سر، 

وفر�س تحّققها. 

»العائلة«  ت�سفيه  مّما  بع�س  هذا 

قيادّية  قيم  م��ن  ال��م��ق��اوم  المجتمع  ف��ي 

اليوم،  عالم  في  نظيرها  ق��ّل  ا�ستثنائّية 

عمليات  ينعك�س  ما  الليبرالّية،  وامتدادته 

بناء وتن�سئة وترّقي تلقائّية في حنايا هذا 

المجتمع ومفا�سله.

ب. مجتمع انت�شر على العولمة

مراحلها  ب��اأع��ل��ى  العولمة  �سدمة  اإّن 

اليوم، التي ت�سير لتهديد الهوّيات، ما فتئت 

لها،  تت�سّدى  النامية  ال���دول  مجتمعات 

مخافة الحتواء اأو ال�سقوط الداخلي، وتقف 

فيقيم  وثمينها،  غّثها  بين  للتمييز  حائرة 

اأو هاربًا  اأّنها �ستحميه  بع�سها جدرانًا ظانًا 

مجتمع  لكّن  المجاراة.  بدعوى  الأم��ام  اإل��ى 

ال�سرر،  بتقليل  نجاح،  اأّيما  نجح،  المقاومة 

وزيادة الفوائد المرجّوة من هذه العولمة.

فهّياأت العولمة فر�سة تاريخّية لثقافٍة 

بت على قرون متتالية متحّينة لحظة  خ�سِّ

اإي�سال ر�سالتها اإلى الكّل. فقّوة المخزون 

وح��ي��وي��ة ال��م��ك��ن��ون ���س��رط��ان م��ت��واف��ران 

لقتحام ال�ساحة بجراأة و�سجاعة واإقدام. 46



ج. خطاب المقاومة

ونق�سد به كّل ما ي�سدر عن النموذج 

على  وينعك�س  فعل،  اأو  قول  من  المقاوم، 

الأه��ّم  العامل  اأن��ه  فيبدو،  النا�س.  وع��ي 

الأر�سّيات  تح�سير  في  الأب��رز  والعن�سر 

والطاقات  النخب  لإن��ت��اج  البيئة  وتهيئة 

 ، الواعدة. والمقاومة بما هي فعٌل جهاديٌّ

يبتغي  وا�ستنها�سيٌّ  �سيا�سيٌّ   ، اإي��م��ان��يٌّ

النماذجّية في النظرية والتطبيق، ي�سبح 

النموذج  عن  حديثًا  وعنها  فيها  الحديث 

 ] ]يتبّياأ من  ك��ّل  ي�ستلهمه  ال��ذي  القيمّي 

ببيئتها وينت�سب اإليها. 

1. ت�صدير النموذج: فنفاذ خطابها يلتقي 
بلحظة تاريخّية ا�ستثنائّية �ساهمت هي 

في بلوغها. لحظة اقتراب عالمنا من 

المعّدل الماّدية  نموذج  بف�سل   الإقرار 

وفر�س  الليبرالّية-  -الديموقراطّية 

تنظيرات  �سقوط  اأعقاب  على  تعميمه 

)تقرير  وتجربتها  التاريخّية  الماّدية 

2016م(  ع���ام  ب��روك��ن��غ��ز  لموؤ�س�سة 

تنه�س  اأطروحة  اأمام  المجال  لتف�سح 

بعد غياب اأو تغييب. 

ما  بين  المقارن:  الح�صورّي  ال��وع��ّي   .2
كيف  وبالتالي،  »غ��دون��ا«.  وم��ا  »ك��ّن��ا« 

ال��ج��اّدة  التزمنا  اإذا  ال��ح��ال  �سيكون 

النك�سة  فبين  المنهج.  على  وا�ستقمنا 

عام 1967م والنت�سار عام 2006م، 

الوعي  بقّوة  المقاومة  مجتمع  انتقل 

الح�سور،  اإلى  التهمي�س  الجهادّي من 

وم��ن الن��ق��ط��اع اإل��ى الّت�����س��ال، ومن 

ولوم  التاأّثر  ومن  الفعل،  اإلى  النفعال 

الدهر اإلى التاأثير و�سناعته. 

معها  فالفرد  والل��ت��زام:  ال��وف��اء  فعل   .3
ما  مع  والإيثار  الت�سحية  معنى  يعي�س 

يراه، ويتفاعل معه من �سنوف واأنواع 

الت�سحيات والبّر، مع ال�سهيد الزميل، 

ال�سهيد،  والأ�ستاذ  ال�سهيد،  والقائد 

ال�سهيد،  والمفّكر  ال�سهيد،  والأب 

في  نف�سه  ف��ي��رى  ال�سهيد،  وال��ع��ال��م 

والوفاء،  ال�سوق  وكذا  »الإي��ث��ار«،  موج 

واأخلفت،  اأم���رًا  وع��دت  ما  فم�سيرته 

وما  و�سديق،  اأٍخ  نحو  اأو  ع��دّو  بوجه 

تعّهدت ونق�ست، فغدت بذاتها مدر�سًة 

لل�سدق والوفاء.

»نحن  ح��ج��ّي��ة  اأّم����ا  ق��������ادرون:  ن��ح��ن   .4
فهي  التغيير،  على  والقدرة  ق��ادرون« 

حولها،  ما  ك��ّل  على  المقاومة  حّجية 

وم��ن حولها. واإح��دى اأوث��ق ع��رى ثقة 

المجتمعات بها، اإذ هي ذاتها انطلقت 

ب��اأط��وار  لتنتقل  ال���رك���ام  ت��ح��ت  م��ن 

اأم��ل  اأيُّ  معها  ف��اأ���س��ب��ح  م��ت�����س��ارع��ة، 

لالإ�سالح والتّرقي واقعًا، بعون اهلل.

5. الرحمة حّتى مع الأعداء: ول يقت�سر 
الرحمة  فخطاب  ذل���ك،  على  الأم���ر 

الحاكم على �ساأن الم�سيرة كّلها تعاي�سه 

حجّية »نحن قادرون« 
والقدرة على التغيري، هي 

حّجية املقاومة على كّل ما 
حولها، وإحدى أوثق عرى ثقة 

اجملتمعات بها
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حالة املقاومة، فعل متعّدد 
األبعاد ما ُيتيح للفرد أن ُينّمي 

شّتى أبعاد الشخصّية

الجماهير في �سلوك مقاومتهم، حّتى 

من  القراآن  اآي  فانتقلت  اأعدائها.  مع 

مفاهيم ومعاٍن يت�سّورها اإلى تجّليات 

كتب  تعالى  ف��اهلل  يعي�سها.  وم�ساديق 

َم��اَذا  { َوَي�����ْص��اأَُل��وَن��َك  الرحمة  نف�سه  على 

ُينِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو} )البقرة: 219( من 

ناحية، و{ُخِذ اْلَعْفَو} )الأعراف: 199( 

من ناحية اأخرى.

في  ال�ساب  وه��وذا  ث��الث��ة:  ق���ادة  بين   .6
بناء  ف��ي  يتقّلب  المقاومة  ه��ذه  بيئة 

ه��وّي��ت��ه ال��ح��رك��ّي��ة ب��ي��ن ن��م��اذج ق��ادة 

ثالثة، فمن »ل« ال�سيخ راغب المدوّية 

ال���روح  »ن���ع���م«  اإل����ى  الإرادة،  ب���ق���ّوة 

يخترق  الهادر،  والحّب  الم�ستب�سرة، 

الجدر والقلوب مع ال�سّيد عبا�س، اإلى 

وروح  والمثابرة  الإب��داع،  الحاج عماد 

التحّدي.

7. مفتاح الهوّية: وطالما اأّن الم�سطلحات 
بذاتها مفتاح الهوّية، فقد مّدت بيئتها 

اإن لم نبالغ القول،  الهوّية  في تجديد 

زمن  ف��ي  م�ستقّلة  كهوّية  بنائها  ف��ي 

البنى  مختلف  ذلك  فطال  التبعّيات، 

الم�سطلحات  اإل��ى  وو�سل  المعرفّية، 

معين  م��ن  فاجترحتها  وال�����س��ع��ارات، 

ودون��م��ا قطيعة  ال��ع��ظ��ي��م،  الإ����س���الم 

الم�سيرة  مّد  نموذج  اأّي  مع  ح�سارّية 

ف���»ه��ي��ه��ات مّنا  ب��خ��ي��ر.  الإن�����س��ان��ّي��ة 

ال�سهادة«  اهلل  من  و»كرامتنا  الذّلة« 

بال�ّسر  و»الغالب  منجاة«  و»ال�سدق 

مغلوب«... و»الغر�س يعمي الب�سيرة« 

و»الدين حّب«...

8. ب��ن��اء ال���وع���ي: اأّم���ا خ��ط��اب ال��ق��ي��ادة، 
ف��ب��ام��ت��ي��از ه��و خ��ط��اب ب��ن��اء ال��وع��ي 

فوعي  و»الثقة«.  »ال�سوؤال«،  بُمرتكزه 

قيمة  واإدراك��������ه  ال�������س���وؤال،  ح��ق��ي��ق��ة 

زمن  ف��ي  المدر�سة  لهذه  ا�ستثنائّية 

زمن،  اإجابات.  �سيل  اأو  بفائ�س  يغرق 

حرية  فا�ستبِدلت  ال�سوؤال  فيه  د  ُه���ِدّ

الإرادة بحرّية التعبير، فازداد المقلَّد 

من العلم، وا�سمحّل المنتج. فحّركت 

الأجيال  ُيمّكن  الذي  ال�سوؤال  القيادة 

محّل  وت��ق��دي��ر  ال��ح��اج��ة  اإدراك  م��ن 
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الهوام�س

الم�ستقبل  ا���س��ت��ج��الب  ث���ّم  ال��وق��وف 

ال��ذي  ال�����س��وؤال  ف��ي��ه...  ال���دور  لتفنيد 

يقّوم معرفة وينتج العلم. 

عليها  والع��ت��م��اد  بالنف�س،  وال��ث��ق��ة 

اهلل  على  الت��ك��ال  عين  هما  �سام  لهدف 

على  وقدرتها  الدينّية،  بالهوّية  والإيمان 

�سبابها:  ح��ال  في�سبح  التغيير،  اإح��داث 

ٍة} )مريم: 12(، {َفاَل  { ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقوَّ

��ْن��ُه ِل��ُت��ن��ِذَر ِب��ِه}  ��ْدِرَك َح���َرٌج مِّ َيُكن ِف��ي ���صَ

َحتََّى  �َصْيٍء  َعلَى  {َل�ْصُتْم   ،)2 )الأعراف: 

نِزَل اإَِلْيُكم 
ُ
ُتِقيُمواْ التَّْوَراَة َوالإِنِجيَل َوَما اأ

بُِّكْم} )المائدة: 68(. ن رَّ مِّ

9. ركنا الحوزة والجامعة: وتتقّوم عملّيات 
بيئتها  على  وانعكا�سه  الوعي  �سناعة 

بما يعاي�سونه من نظارة ركَني الحوزة 

الدينّية والجامعة لتعّرف بذلك طبيعة 

انتمائها الح�سارّي الخا�ّس.

وم���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ع��م��ل��ّي��ة، 

فهي، اأي حالة المقاومة، فعٌل 

متعّدد الأبعاد كما المجالت 

ُيتيح  ما  الطوعّية،  العملّية 

ال�سخ�سّية،  اأبعاد  �سّتى  ُينّمي  اأن  للفرد 

م�ساحات  ومجالتها  ميادينها  من  ويجعل 

بناء فريدة نادرة.

والتن�سئة  التربية  اأ�سباب  بين  ختاماً، 

ومثيالتها،  العائلة  من  المتاأتية  الداخلّية 

المتوّلدة  والفر�س  العولمة  طبيعة  وبين 

عنها، وتلك المنبثقة من خطاب المقاومة 

الخا�س،  الإيمانّي  الإ�سالمّي  ونموذجها 

التي  المقّدمات  وتبنى  ال��ظ��روف،  تتهّياأ 

توّلد من معينها موجًا ل متناهياً  تفتاأ  ما 

العاملة،  والنخب  الر�سالّية،  الكوادر  من 

بعون  وتطّلعاته  مجتمعها  مع  المتماهية 

اهلل وقدرته. 
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لي�س هذا ما اأريده!!

عامًا،  والع�سرين  الرابعة  ابن  ح�سن 

�سائقًا  اليوم  يعمل  الإع��الم،  كلّية  خّريج 

عمل:  عن  بحثًا  ق��واه،  كّل  ا�ستنفد  بعدما 

»لم اأكن اأتوّقع يومًا اأن تو�سد بوجهي كّل 

واأن  درا�ستي،  مجال  في  الوظائف  اأبواب 

اأعمل �سائق اأجرة كي ل اأجل�س عاطاًل عن 

العمل. اإلى الآن لي�س هذا ما اأريده«!

يقول ح�سن ذلك بحرقة، اإل اأّنه لي�س 

وحده، فغيره كثير من ال�سباب، الذين لم 

حّقًا.  يريدونه  ما  مجتمعهم  في  يجدوا 

مع  معاناتهم  تعك�س  ح�سن  ة  ق�سّ ول��ع��ّل 

مع�سلة اأّنهم ل ي�ستطيعون الح�سول على 

موح... ولكن!
ُ
ط

حتقيق: هداية طه

ر نف�شه  ي�شتيقظ ح�شن كّل �شباح عند ال�شاعة ال�شاد�شة، ُيح�شّ

ب�شرعة فائقة، ثم يتوّجه وبيده كتاب يرجو اأن ي�شمح له الوقت 

بقراءته. يحمل المفاتيح بيده، ويتوّجه اإلى ال�شيارة التي لم تكن 

قيادتها عماًل يطمح اإليه يومًا.

من  لئ��ق  م�ستوى  وتحقيق  ي��ري��دون��ه،  م��ا 

المعي�سة اأو حّتى اأبعد من ذلك، كالبحث 

عن ال�سبل التي تاأخذ بيدهم اإلى الطريق 

يطمح  وما  المراد،  تحقيق  في  ال�سحيح 

اإليه على كّل الأ�سعدة.

ال�شباب: طريق محفوف بال�شعاب

ولكن، هل كّل العقبات التي قد تواجه 

ال�سباب هي عقبات خارجة عن اإرادتهم؟ 

�سبيل  وف��ي  تطرح،  قد  كثيرة  اأ�سئلة 

تو�سيحها ل بّد اأن ن�سير اإلى اأّنه كما توجد 

نماذج ا�ست�سلم بع�سها للظروف الراهنة، 

حّتى  كافحت  نماذج  المقابل،  في  توجد 

ت�سل اإلى اأهدافها.
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ال��درا���س��ات  وبح�سب  الحقيقة،  ف��ي 

مجتمعات  م��ن  عّينة  على  اأج��ري��ت  التي 

اإل  الم�ساكل،  هذه  تتعّدد  العربّي،  العالم 

اأّن اأبرزها، واأكثرها انت�سارًا، هو البطالة 

فر�س  توّفر  من  الرغم  على  باأنواعها، 

التعّلم، لأ�سباب عديدة.

ال�سباب  اأزم����ات  تنعك�س  واق���ع���ًا، 

وتتفاقم من خالل �سلوكهم، فمنهم من 

الواقع، ومنهم َمن حمل  ا�ست�سلم لالأمر 

محفوف  طريق  في  ي�سير  اأن  عاتقه  على 

بال�سعوبات، حّتى الو�سول اإلى ما يريد.

اإنجاز وندم

�سمر  ث��ن��ا  ت��ح��دِّ ك���ب���ي���رة،   ب��ح�����س��رة 

اإذ  الدرا�سّية.  تجربتها  عن  عامًا(   28(

لخا�ستها  تقول،  كما  الزمن،  بها  عاد  لو 

اإحباطها  وب�سبب  اأّنها  اإّل  �سعوباتها،  بكّل 

تقول  تريده.  ما  تحّقق  لم  ما،  في مرحلة 

الريا�سيات،  مادة  تحّب  كانت  اإّنها  �سمر 

وتبرع فيها، وكانت تحلم اأن ت�سبح معّلمة 

المادة في الم�ستقبل، اإّل اأّنها، وفي عامها 

الجامعّي الأّول، ر�سبت في المادة، ما �سّبب 

تتوّقف  اأن  فقّررت  �سديدًا،  اإحباطا  لها 

عن التعّلم �سنة كاملة.. بعدها لم ت�ستطع 

اللتحاق بالجامعة ب�سبب ظروف طارئة. 

وتعّلق هنا قائلة: »لقد ا�ست�سلمت للظروف 

تنعكس أزمات الشباب وتتفاقم من 
خالل سلوكهم، فمنهم من استسلم 

لألمر الواقع، ومنهم َمن يسري يف 
طريق حمفوف بالصعوبات
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لم  ذلك  وب�سبب  م��ّرة،  الف�سل  اأتقّبل  ولم 

اأتعب  ول��الآن  اأحبُّها،  التي  الدرا�سة  اأكمل 

على  اأن��دم  بالفعل،  عمل.  عن  البحث  في 

للظروف«  وا�ست�سالمي  الوقت،  ت�سييعي 

اأواجه واأ�سبر  اأن  بّد لي  وت�سيف: »كان ل 

كي ل اأ�سّيع علّي فر�سة تحقيق ُحلمي«.

مواجهة... بحزم!

في المقابل، يحّدثنا ربيع عن تجربة 

�سعوبات  مواجهته  حيث  م��ن  مماثلة، 

كاهله  اأثقلت  واأحداثًا 

ف����ي ط���ري���ق ت��ح��ق��ي��ق 

اأّن����ه  اإل  ط��م��وح��ات��ه، 

مواجهتها  على  اأ���س��ّر 

بحزم وتمّكن من ذلك، يقول ربيع: »كنت 

في الرابعة ع�سر من عمري عندما توّفي 

والدي وكان المعيل الوحيد للعائلة، وكنت 

اأّنني  اإل  المدر�سة،  ف��ي  اأزال  ل  حينها 

اأدر���س  اأن  ف��ق��ّررت  المتفّوقين  من  كنُت 

اأتابع  ثم  الظهر،  بعد  واأعمل  الظهر،  قبل 

الدرا�سة  اأخ�سر  ل  ك��ي  م�ساء  درا���س��ت��ي 

واأعيل عائلتي ال�سغيرة، في الوقت عينه، 

من  ت��خ��ّرج��ت  اأْن  اإل����ى 

بتفّوق«.  الهند�سة  كلية 

وي�����س��ي��ف رب��ي��ع: »ح��ّت��ى 

البحث  م�سكلة  اعتر�ستني  تخّرجي  بعد 

اإّل  »وا���س��ط��ة«  اأم��ل��ك  ل  ك��ون��ي  ع��ن عمل 

اأدخل هذا الميدان  اأن  اأّنني �سّممت على 

بكفاءتي، ونجحت في ذلك. وها اأنا اليوم 

بيروت،  في  ال�سركات  اإح��دى  في  اأعمل 

وتزّوجت وعندي ثالثة اأولد«.

�شعوبات وحلول

بو�سوح  ي�سيران  النموذجان  ه��ذان 

للنجاح،  حليفان  وال�سبر  الكفاح  اأّن  اإلى 

ما  تحقيق  في  ال�سبب  يكونان  ما  وغالبًا، 

ميادين  من  اأّي  في  الإن�سان،  اإليه  ي�سبو 

الواقع  لالأمر  ال�ست�سالم  اإّن  كما  الحياة. 

تكون نتائجه غالبًا عدم تحقيق ما يريده 

دون  تحول  عديدة  اأ�سباب  وثّمة  ال�سباب. 

تحقيق تطلعات ال�سباب واآمالهم. فما هي 

الحلول العملّية للمواجهة؟ واأين دور الهل  52



النائب  اأجابنا عنها  اأ�سئلة  من كل ذلك؟ 

الدكتور بالل فرحات.

فر�س  اإل��ى  التحّديات  تحويل   .1
نجاح

تكون  اأن  ف��رح��ات  للدكتور  ي���روق  ل 

ف�سل  تحديد  ف��ي  المعيار  ه��ي  ال��ظ��روف 

الإن�����س��ان اأو ن��ج��اح��ه، ف��ي ال��و���س��ول اإل��ى 

كيفّية  اأن  يوؤّكد  اإذ  وطموحاته.  اأه��داف��ه 

والم�سّقات  الم�ساكل  مع  الإن�سان  تعاطي 

ه��ي ال��م��ع��ي��ار الأ���س��ا���س. ي��ق��ول ال��دك��ت��ور 

ف���رح���ات: »ه���ن���اك اإن�����س��ان ي��ن��ظ��ر اإل���ى 

اأّنها  على  تواجهه  التي  الحياة  م�ساعب 

حافز، فيما اآخر تكون الم�ساعب بالن�سبة 

وي�سيف:  ومحبطًا«  م��دّم��رًا  عاماًل  اإليه 

»بالطبع يعود ذلك اإلى �سخ�سّية الإن�سان 

وطبيعته«.

2. الوعي والإيجابّية
وي�سّدد الدكتور فرحات على اأّن العلم 

جزء منه قدرة الإن�سان على التعاطي مع 

اأمور الحياة بوعٍي واإيجابّية. 

ال��ذي  ال�����س��اّب  ع��ن  م��ث��اًل  لنا  وي�سرب 

معّينة،  وظيفة  على  الح�سول  ف��ي  يطمح 

على  الّلوم  ي�سع  ثم  عليها  يح�سل  ل  لكّنه 

وغيرها من  الوا�سطة  توّفر  وعدم  المجتمع 

العوامل الخارجية، ويقول في هذا ال�سياق: 

بالجدّية،  مقروٍن  غير  اأحيانًا  هذا  »�َسْعُي 

�سبكة  على  المتاحة  الوظائف  اآلف  هناك 

طلبًا  يقّدم  اأن  �سوى  عليه  فما  الإن��ت��رن��ت، 

م��وج��ود،  الأم���ر  ه��ذا  مقابلة.  ُي��ج��ري  واأن 

على  غالبة  اأ�سبحت  الوا�سطة  فكرة  ولكّن 

مجتمعنا«. ويوؤّكد د. فرحات اأّن على ال�ساب 

من عمل  والبدء  الأفكار  هذه  من  التخّل�س 

ب�سيط لالنطالق اإلى ما يريده فعاًل، فالأمور 

بحاجة اإلى �سبر ول تخلو من م�سّقة.

3. �شرط النجاح بذل الجهد
القراآنية  بالآية  فرحات  د.  ي�ست�سهد 

������َك  ����اُن اإِنَّ ����َه����ا اْلإِن���������صَ يُّ
َ
ال��ك��ري��م��ة: {َي�����ا اأ

����َك َك���ْدًح���ا َف��ُم��اَلِق��ي��ِه}  َك�����اِدٌح اإَِل����ى َربِّ

اهلل  ي��وؤك��د  اإذ  )الن�سقاق: 6(، 

���س��ب��ح��ان��ه وت���ع���ال���ى ف���ي الآي����ة 

المباركة على اأّن الطريق ل بّد 

محفوف بالتعب، والم�سّقة، 

الأم��ر  وه��ذا  وال�سعي.. 

ي��ع��ت��ر���س ك����ّل ه��دف 

لالإن�سان.

النائب الدكتور بالل فرحات

على الشاب أن يبدأ من عمل 
بسيط لالنطالق إىل ما يريده 

فعاًل، فاألمور بحاجة إىل صرب 
وال تخلو من مشّقة
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اإمكانيات  ال��ن��اج��ح:  ال��ط��م��وح   .4
الفرد وحاجة المجتمع

على خط مواٍز يرى د. فرحات اأّن على 

ال�سباب اأن يعرفوا ماذا يريدون بدقة، واأن 

تكون طموحاتهم واقعّية. فلو اأراد الجميع اأن 

ي�سبحوا اأطّباء لنهار المجتمع. وي�سير اإلى 

ال�سباب  على  وبالتالي  تكامليٌّ  المجتمع  اأّن 

واقعًا  فال�ساب  جيدًا.  الأم��ر  ه��ذا  يعوا  اأن 

عك�س  �سيكون  فيما  ما،  مجال  في  �سيبرع 

ذلك في مجال اآخر بح�سب اإمكانياته.

دور الأهل 

كبيرًا  دورًا  فرحات  الدكتور  ويعطي 

على  اأبنائهم  م�ساعدة  في  لالأهل  ومهّمًا 

يتمّنونه.  ما  وتحقيق  زاهر،  م�ستقبل  بناء 

وي��ع��زو ذل���ك اإل���ى ق��درت��ه��م ع��ل��ى تكوين 

منذ  الولد  لدى  وم�سوؤولة  قوية  �سخ�سّية 

�سغره وحّتى الو�سول اإلى مرحلة ال�سباب. 

اأ�سا�سّية،  اأمور  على  ترتكز  الخطوة  وهذه 

تخت�سر بالتالي:

اأّوًل: عدم اإعطاء الطفل جرعة كبيرة من 

بناء  على  �سلبًا  ينعك�س  فهذا  »الدلع« 

�سخ�سّية قوّية.

ثانياً: تعزيز مفهوم العتماد على النف�س.

ثالثاً: تعزيز مفهوم اأّن الف�سل مرة ل يعني 

النهاية، بل هو بداية النجاح.

د.  ي�سير  كما  ال�����س��ب��اب،  مرحلة  ف��ي 

دورًا  يلعبوا  اأن  الأه��ل  ي�ستطيع  فرحات، 

ال�ستمرار  على  الولد  تحفيز  في  اإيجابيًا 

مهما  الم�ساعب  وت��خ��ّط��ي  ال��ب��ح��ث،  ف��ي 

عاماًل  �سيكون  ال��دور  فهذا  حجمها.  كان 

اأ�سا�سّيًا في النجاح.

المجتمع  ي��ري��د  ال����ق����ول،  خ���ال����ص���ة 

وزاه��رًا  اآم��ن��ًا،  م�ستقباًل  و�سبابه  لأبنائه 

الأول  الخيار  اأّن  اإّل  بالإنجازات،  وحافاًل 

فاإّما  اأنف�سهم،  ال�سباب  بيد  يبقى  والأخير 

اأن ي�سيئوا �سمعة النجاح واإّما اأن ينتظروا 

هذه ال�سمعة حّتى تذوب وهم ما زالوا في 

اأّول الطريق.
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كثيرًا ما نمّر على ا�شم �شّيدة عظيمة في الروايات التي تذكر 

 ،Q الع�شكرّي  الإم��ام  عّمة  واأنها   ،| الحّجة  الإم��ام  ولدة 

ال���ولدة،  ليلة  نرج�س  ال�شّيدة  بحمل  علمت  التي  وال��وح��ي��دة 

هي  فمن  الزمان...  اآخر  نور  ولدة  وت�شهد  اأمرها  على  لت�شاعدها 

ال�شّيدة حكيمة؟

:O السيدة حكيمة
 مولد النور

ُ
 شاهدة

�شّر  م�����ش��ت��ودع  حكيمة:  ال��ع��ّم��ة 

الإمامة

الإم��ام  اأمَّ  مليكة  ال�سيدة  اأح�����س��رت 

 ،Q الهادي  الإم��ام  اإلى   | المهدّي 

يا  )لخادمه(:   Q الح�سن  اأب��و  فقال 

فلّما  حكيمة،  اأختي  لي  ادُع  كافور، 

Q لها: ها  َدَخَلت عليه قال 

ندى الطويل

كثيرًا،  بها  ت  و�ُسرَّ طوياًل  فاعَتَنَقْتها  ِهَي، 

ف��ق��ال ل��ه��ا م��ولن��ا: ي��ا ب��ن��ت ر���س��ول اهلل، 

الفرائ�س  وعلِّميها  منزلِك  اإلى  اأخرجيها 

واأمُّ  محّمد  اأب��ي  زوج���ُة  ف��اإّن��ه��ا  نن،  وال�سُّ

.
)1(
L القائم

تخت�سر  ع���ب���ارة  ه����ي«،  »ه���ا 

 Q ط��َل��ع عليه الإم���ام
َ
���س��ّرًا اأ
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خته ال�سّيدة »حكيمة« قبل و�سول ال�سيدة 
ُ
اأ

تعالى  اهلل  يمالأ  َمن  �ستلد  التي  الموعودة 

به الأر�س ق�سطًا وعدًل بعد اأن ملئت ظلمًا 

وجورًا.

م�ستودع  كانت  اأّن��ه��ا  على  ي��ّدل  وه��ذا 

المربية  كونها  اإلى  اأ�سف  الإمامة،  اأ�سرار 

اأميرة  تعليم  اإليها  اأوك���ل  التي  العظيمة 

الروم تعاليم الدين الحنيف.

ولدت هذه ال�سيدة الجليلة في المدينة 

الإم��ام  اأولد  اأكبر  اأّن��ه��ا  وينقل  المنّورة، 

�سمانة  ال�سّيدة  واأّم��ه��ا   ،Q ال��ج��واد 

ذات  حكيمة  ال�سّيدة  وك��ان��ت  المغربّية. 

كانت  حيث  ال�سيعة  عند  �سامية  مكانة 

P في زمانها، وراوية  اآل محمد  فقيهة 

ل��ل��ح��دي��ث وك��ان��ت ث��ق��ة ع��ن��د اأه����ل العلم 

والحلم، يثقون بما ترويه.

علّي  الإم���ام  لأخيها  م��الزم��ة  وك��ان��ت 

الإمام  والدها  Q بعد �سهادة  الهادي 

م�ستودع  ك��ان��ت  ح��ي��ث   ،Q ال���ج���واد 

اأ�سراره. وورد في اأخبار كثيرة اأّنها �ساهمت 

الإم��ام  ت��زوي��ج  اأم��ر  ف��ي  كبيرة  م�ساهمة 

)نرج�س(  من   Q الع�سكرّي  الح�سن 

اأّم الإمام المهدّي | واأّن لها دورًا كبيرًا 

.
في ولدة الإمام المهدّي  |)2(

 لم َيِفَها التاريخ حّقها

لقد اأجحف التاريخ بحّق هذه العالمة 

الإم���ام  بنت  حكيمة  ال�سيدة  الفا�سلة، 

اأّن���ه���ا ع��ا���س��رت  L، رغ����م  ال���ج���واد 

ورّبما   .R الأطهار  الأئمة  من  اأربعة 

ال�سائدة  الأمنّية  الأو�ساع  اإلى  ذلك  يعود 

اآن�������ذاك، وال���ت���ي ك����ان ف��ي��ه��ا الإم���ام���ان 

الع�سكريان  L محَتجَزين في منطقة 

ع�سكرّية تحت مراقبة ال�سلطة العبا�سّية.

O اأقوال العلماء في حّقها

ذكرها العديد من العلماء الأفا�سل في 

كتبهم، فقال العاّلمة المجل�سّي }: »ثم 

من�سوبًا  قبرًا  ال�سريفة  القّبة  في  اأّن  اعلم 

الفا�سلة،  العالمة،  الكريمة،  النجيبة،  اإلى 

جعفر  اأب���ي  بنت  حكيمة  الر�سية  التقية 

يتعّر�سوا  َلْم  ِلَم  اأدري  ول   ،Q الجواد 

.
)3(

لزيارتها مع ظهور ف�سلها وجاللتها«

 { الأمين  ال�سّيد مح�سن  وو�سفها 

العابدات  ال�سالحات  من  »كانت  بقوله: 

.
)4(

القانتات«

في   | المهدّي  الإم���ام  �شفيرة 

ع�شر الغيبة ال�شغرى

وفي ع�سر الغيبة ال�سغرى، كانت من 

تنقل  فكانت   ،| المهدّي  الإمام  �سفراء 

الر�سائل والأ�سئلة اإلى الإمام |، وتحمل 

رَوت  اإّنها  كما  النا�س.  اإلى  الإم��ام  تواقيع 

عند  موثوقة  واأحاديثها  الأحاديث،  بع�س 

ال�سيعة.

م�سندة  رواي��ة  الكلينّي  ال�سيخ  اأخ��رج 

يف عصر الغيبة الصغرى، كانت 
من سفراء اإلمام املهدّي |، 
فكانت تنقل الرسائل واألسئلة 
إىل اإلمام |، وحتمل تواقيع 

اإلمام إىل الناس
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ل��الإم��ام  اإي��اه��ا  ن��ا���س��ب��ًا  حكيمة  لل�سيدة 

الجوادQ، حيث قال: »عن محّمد بن 

يحيى، عن الح�سين بن رزق اهلل اأبو عبد 

بن  محّمد  بن  مو�سى  حّدثني  ق��ال:  اهلل، 

جعفر،  بن  مو�سى  بن  حمزة  بن  القا�سم 

بن  م��ح��ّم��د  اب��ن��ة  ح��ّدث��ت��ن��ي حكيمة  ق���ال: 

علي L، وهي عّمة اأبي، اأّنها راأته ليلة 

.
)5(

مولده وبعد ذلك«

عالمة اآل محمد

اإلى  باإ�سناده  ال�سدوق  ال�سيخ  روى 

اأح��م��د ب��ن اإب��راه��ي��م، ق��ال: دخ��ل��ُت على 

الر�سا  ع��ل��ّي  ب��ن  م��ح��ّم��د  ب��ن��ت  حكيمة 

اأخ����ت اأب����ي ال��ح�����س��ن )ع���ل���ّي ال���ه���ادي( 

262 ه�  ���س��ن��ة  ف���ي   R الع�سكرّي

حجاب  وراء  م��ن  فكّلمُتها  بالمدينة، 

تاأتّم  َمن  لي  ت  ف�َسمَّ ِدينها،  و�ساألُتها عن 

منتهى الآمال، ال�سيخ عّبا�س القّمي، ج2، �س366.( 1)

الإر�ساد، ال�سيخ المفيد، ج2، �س351؛ الإمام الجواد من المهد اإلى اللحد، ( 2)

القزويني، �س162.

بحار الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج99، �س79.( 3)

اأعيان ال�سيعة، ال�سّيد مح�سن الأميني، ج6، �س217.( 4)

الكافي، الكليني، ج1، �س266.( 5)

كمال الدين وتمام النعمة، ال�سيخ ال�سدوق، �س501.( 6)

)م.ن(، ج99، �س79. ( 7)

الهوام�س

 ،Q بهم، ثّم قالت: فالن ابن الح�سن

ت الإمام الحّجة ابن  ف�َسّمته )يق�سد �َسمَّ

لها:  فقلُت   ،)L الع�سكرّي  الح�سن 

َخ��َب��رًا؟ اأو  ُمعاَينًة  ِف���داِك،  اهلُل   َجَعلني 

فقالت: خبرًا عن اأبي محّمد Q َكَتب 

.
)6(

به اإلى اأّمه

مقامها في �شامّراء

��ي��ت ه���ذه ال�����س��ي��دة ال��ج��ل��ي��ل��ة في  ت��وفِّ

م��دي��ن��ة ����س���ام���ّراء ب���ال���ع���راق، ودف��ن��ت 

.L الع�سكريين  الإم��ام��ي��ن   ب��ج��وار 

الأن��وار:  بحار  في  المجل�سّي  ال�سيخ  ق��ال 

يعني  ]ب�سامّراء[،  ال�سريفة  القّبة  في  اإّن 

قّبة الع�سكرّيين L، قبرًا من�سوبًا اإلى 

الفا�سلة،  العالمة،  النجيبة،  الكريمة، 

جعفر  اأب��ي  بنت  حكيمة  الر�سّية:  التقّية 

.
)7(
Q الجواد
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�شاأذكر عن العبادات ال�شالة وال�شوم  كلمات نافعة لأهل ال�شعادات.

ال�شالة ح�شور بين يديه

فاعلم ال�سالة ت�ستدعي لك الح�سور بين يدي مالك الأحياء والأموات. 

فبادر اإليها، بالت�سريف وال�ستب�سار بتلك العنايات، واترك كّل �سغل ل يعُذرك 

اهلل، جّل جالله، في ال�ستغال به عنها، فاإّنه ي�سير ذلك ال�سغل مخالفة على 

ت�سلم منها. ول  اأّنك ل  تاأمن  مولك، وت�سغيرًا لأمره، وتخاطر مخاطرة ل 

الأوق��ات، وجّرب ذلك  اأوائل  تاأخيرها عن  ي�سّهل عليك  قول من  اإلى  تلتفت 

القائل، لو كّلفك حاجة واأّخرتها عن اأوائل قدرتك، اأفما يكون يلومك وي�سهد 

اأّنك م�ستحّق للمعاتبات، وما تعرف حّق الموّدات. ولكنهم جاهلون باهلل جّل 

جالله وعظمته ونعمته.

تكون  واأن  لجاللته،  احترامك  من  اأكثر  تحترمهم  اأن  منك  وي��ري��دون 

التهوين  في  بهم  تقتدي  اأن  فاإّياك  محّبته.  من  اأكثر  لهم  وموّدتك  محّبتك 

بالمولى، وخا�سة وهو يراك. هذا  العبد  اأن ي�ساوي  بمولك، فقبيٌح وعظيٌم 

فعل َمن قد هّون بالهالك، فادخل فيها دخول الم�ستاق اإليها، وذوي ال�سباق 

المناف�سين عليها.

ك بين يديه )*(
ّ
أن

ال�شّيد ر�شّي الدين ابن طاوو�س

 أّن الغنى ألهل عنايته
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)*( ك�سف المحّجة لثمرة المهجة، ال�سّيد ر�سّي الدين ابن طاوو�س.

الهوام�س

ٌب اإليه الخ�شوع مقرِّ

وخاطب حّيًا موجودًا، اأنت اأذّل ذليل في ح�سرته، وعّظم مدحه والثناء عليه 

فيها اأعظم واأبلغ ما تعّظم مدح ملك من ملوك الدنيا عند م�سافهته. واإذا ركعَت 

و�سجدَت فُكْن ذاكرًا اأنك بين يديه، واأنَّ ذلك الذّل والخ�سوع خدمة له جّل جالله 

ومقّرب اإليه، واأّن له جّل جالله المّنة كيف ا�ستخدمك، كما قدمناه، واأّنك ل تطلب 

الخدمة  ي�ستحّق  لأّنه  بل  اأ�سلفناه،  نّبهنا عليه فيما  واآجاًل، كما  منه جزاًء عاجاًل 

منك، فاإّنه اأهل للعبادة ال�سادرة عنك.

واإذا خرجت مْن �سالتك، فُكْن على قدم الخوف اأن تكون فيها من التق�سير ما 

ها عليك. فاإّنك تعلم اأّنك تعامل بع�س بني اآدم في حوائجهم بالن�ساط  اقت�سى ردَّ

خراك المح�سن اإليك.
ُ
والإقبال، اأكثر ما تعامل به مالك دنياك واأ

ال�شيام ريا�شة الأبرار

َفَقلب اهلل  المنام،  بالليل في  اأّنك ت�سوم  فاإّنما �سورته  واأّما حديث ال�سيام، 

رت تاأكل  جّل جالله تدبير الحال، وجعل لَك �سوقًا وذكرًا جمياًل في الأعمال، و�سِ

بالليل وت�سوم بالنهار، وهو ريا�سة الأبرار، وبما عّلمهم اهلل جّل جالله منه ومن 

غيره امتالأت قلوبهم من الأنوار، واّطلعوا على ما اأراد جّل جالله اطالعهم عليه 

من الأ�سرار.

وعن  ال��رّب،  عن  ي�سغل  ما  كل  وعن  والقلب،  العقل  ب�سوم  ول��دي،  يا  فابداأ، 

الإفطار بالذنب، وذّكر نف�سك اأّنه لو طلب �سلطان مثل ذلك منك، واأن تتقّرب اإليه، 

واأنت في ح�سرته وبين يديه، ب�سعار المراقبة بخدمته والإم�ساك عّما يبعدك عن 

ح�سرته، اأما كنت تفرح بهذا التكليف، وتعتقد اأّنه من الت�سريف؟

فال يكن اهلل، جّل جالله، عند عقلك دون هذه الحال، فيفت�سح العبد بالإقدام 

على هذا الإهمال، وما يوؤمن عليه الح�سول في الأهوال.

تكون  اأن  جميعها  جوارحك  فكّلف  ال�سواغل،  عن  وقلبك  عقلك  �سام  ف��اإذا 

�سائمة، عّما ي�سَغُل عن مولك، على ما يليق بك من ال�سوم الكامل، فيكون عملك 

باهلل، جّل جالله، على ما يفتحه جّل جالله من الأنوار.
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الـــــــــحـــــــــرب 
الـــنـــاعـــمـــة: 
استراتيجّية 

المواجهة)*(
�شماحة ال�شّيد ها�شم �شفي الدين

الو�شول  اأّن  لعتقادهم  الناعمة  الحرب  اإلى  الأعداء  لجاأ 

اإلى الأهداف المر�شومة غير ممكن عبر العملّيات الع�شكرّية. 

نحملها،  التي  القيم  اأبرز  من  واحدة  كانت  المقاومة  اأّن  وبما 

كانت في معر�س الهجوم من اأعدائها.

ترويج المغالطات �شد المقاومة

هو  الناعمة  الحرب  اأه���داف  اأح��د  اإّن 

الت�سكيك، واإي�سال الآخر �سواء المنتمي اأو 

الموؤّيد، اإلى الت�سكيك. 

لكن من العجائب والغرائب في هذه 

في  م�سطلحًا  ي�ستخدم  من  اأّن  المرحلة 

عن  الثاني  اليوم  في  يغفل  الأّول،  اليوم 

قائل هذا الم�سطلح، ويبني عليه وي�سبح 

كاأّن ما قيل هو الحقيقة. وهذا من الأمور 

الخطيرة جدًا. وقد قّدمت المقاومة روؤية 

قوّية ومقنعة ووا�سحة؛ اأنها تدعم الدولة 

الدولة،  ي�ساعد  وجودها  واأن  وتقويها، 

اأطلقت  التي  الأخرى  الم�سطلحات  وكّل 

في  الخا�سر  الطرف  ي�ستخدمها  مزّيفة 

المعركة.
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ثقافة الموت وثقافة 

الحياة 

للنا�س  اهلل  ح��زب  ق���ّدم 

هدف  وكان  الكريمة.  الحياة 

المجاهدين والمقاومة وكل العمل المقاوم، 

يعي�س  واأن  وم���خ���اط���ره،  الح���ت���الل  دف���ع 

الإن�سان في وطنه حياة كريمة. نعم، هناك 

خالف ونقا�س مفهومّي وثقافّي كبير جدًا، 

بيننا وبين الأميركّي ومن معه من اأ�سحاب 

الحرب الناعمة. 

ف��ال��ح��ي��اة ف���ي م��ف��ه��وم��ن��ا ه���ي ح��ي��اة 

اآَدَم}  َبِني  ْمَنا  َكرَّ {َوَلَقْد  الكريم  الإن�سان 

يعي�س  اأن  ممكنًا  ولي�س   )70 )الإ���س��راء: 

الإن�سان اإن�سانّيته وهو مقّيد، ولذا نتحّدث 

عن اإن�سان ووطن كريمين وعزيزين. 

ت��ق��ّدم  اإّن ال��م��ق��اوم��ة، ح��ي��ن  م��ن ق���ال 

ه���وؤلء ال�����س��ه��داء، ت��اأخ��ذه��م اإل���ى ال��م��وت، 

والعالم  لبنان  تاأخذ  هي  بل  مخطئون،  هم 

اإلى الحياة  العربّي والإ�سالمّي والعالم كّله 

قال  كما  فهم  ي�سَت�سهدون  ومن  الحقيقية. 

ال��ق��راآن،  ف��ي  وتعالى  �سبحانه  اهلل  عنهم 

اإنهم  الناعمة،  ال��ح��رب  اأ���س��ح��اب  وواج���ه 

وه��م في حالة  وي��رزق��ون،  اأح��ي��اء، فرحون 

الت�سحية،  على  والق�ساء  واإيثار.  ت�سحيٍة 

والإي���ث���ار، وال��غ��ي��رة، وال��ح��م��ّي��ة وال��ك��رام��ة 

الإن�سانّية هي اأحد الأهداف الخبيثة للحرب 

الناعمة، التي تقوم على تبديل الثقافات. 

�سّد  مقولة  ط��رح  البع�س  ح���اول  وق��د 

باب  تغلق  العدو  مع  الت�سوية  واأّن  ال��ذرائ��ع، 

ال�سّر، وتك�سب المنطقة ال�سالم وال�ستقرار. 

الإ�سرائيلّي  ال��ع��دو  م��ع  التجربة  لكّن 

للحديث  مجاًل  تدع  ل  الأميركّي  والعدّو 

الت�سوية،  مبداأ  طريق  عن  ذرائ��ع  �سّد  عن 

يتراجع  الآخ��ر  الطرف  وج��دوا  كّلما  لأنهم 

اإلى الخلف ازدادوا توّغاًل في الظلم  خطوة 

وما  ذلك.  في  اأب��دًا  يترّددون  ول  والطغيان، 

يح�سل اليوم في المنطقة يدّل على ذلك. 

الحرب الناعمة وتبديل الأولويات 

ال��ي��وم  يح�سل  م��ا  اأّن  ي���رى  ال��ب��ع�����س 

م���ن ف��ت��ن��ة م��ذه��ب��ي��ة وت��ك��ف��ي��ري��ة ه���و من 

لتبديل  الناعمة  ال��ح��رب  ا�ستراتيجيات 

وطالبان  فالقاعدة  اهلل،  ح��زب  اأول��وّي��ات 

وداع�س هذه الت�سكيالت الفتنوّية والأ�سماء 

اأوجدها الأميركّي واأجهزة المخابرات من 

واأبناء  دينها،  اأبناء  ولتقاتل  الفتنة،  اأج��ل 

جلدتها. 

واأميركا، التي �سنعت هوؤلء، تريدهم في 

المقاومة  محور  مقابل  المواقع،  من  الكثير 

وفي  اأفغان�ستان  في  والمنطقة،  لبنان  في 

المنطقة  في  مكان  كل  وفي  و�سوريا  العراق 

اأن  اأميركا  اأرادت  الإ�سالمّي.  العالم  وف��ي 

وخطرة  ح�ّسا�سة  نقطة  على  منطقتنا  ت�سع 

رعايًة لم�سالحها. 

لكن هل ا�ستطاعت اأميركا بهذه الحرب 

الناعمة اأن تبّدل اأولوّيات حزب اهلل..؟ 

ال�سّباط  اأحد  اأحدهم  �ساأل  فترة،  قبل 

لبنان  في  المقاومة  اأّن  طالما  ال�سهاينة، 

زال  م��ا  ه��ل  ع��ّدة  وجبهات  ان�سغال  لديها 

اإليكم؟  بالن�سبة  الأّول  التهديد  اهلل  حزب 

كان جوابه: اأّن حزب اهلل هو التهديد الأّول، 

ووج��وده��ا.  اإ�سرائيل  على  الأّول  والخطر 

وهذا الجواب كاٍف للرّد وهو واٍف ووا�سح.

المقاومة  تمكنت  ل��ق��د  ن��ع��م،   
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الناعمة، و�ستبقى تواجهها، مع كّل الواعين 

والمخل�سين. 

اأ�شرار القوة الناعمة لحزب اهلل

اأوًل: نحن نواجه هذه الحرب الناعمة 

الدفاع  موقع  في  ونحن  علينا،  ت�سّن  التي 

وقيمنا،  وثقافتنا،  وعقائدنا،  اأّمتنا،  عن 

وق�سايانا المحقة. 

وثقافتنا  ِف��ك��رن��ا  ن��ق��ّدم  ن��ح��ن  ث���ان���ي���اً: 

والجريئة  ال�سريحة  باأدواتنا  وق�سايانا، 

�سيئًا،  نخفي  لأن  حاجة  دون  النا�س،  لكّل 

المقاومة،  ق�سّية  وه��ي  محّقة  فق�سّيتنا 

ب��ل��دن��ا، ع��ن قيمنا  وق�����س��ي��ة ال���دف���اع ع��ن 

ومقّد�ساتنا وعن �سعبنا.

ال�سيادة  ف��ي��ه  م�ستقبل  اإل���ى  ون��ت��ط��ّل��ع 

ونحن  الحقيقّي.  وال�ستقالل  الحقيقية، 

اأن نح�سل  على  تعالى،  باإذن اهلل  قادرون، 

على حقوقنا.

لمواجهة  اهلل  حزب  ا�شتراتيجية 

الحرب الناعمة

للحرب  ال��رئ��ي�����س  ال���ه���دف  ك���ان  اإذا 

الناعمة التي ت�سّن على المقاومة واأتباعها، 

ومعرفته،  المجتمع  ه��ذا  بنية  م��ن  النيل 

تكون  اأن  الطبيعّي  فمن  وتطّلعاته،  واآماله 

مع  متنا�سبة  الناعمة  الحرب  هذه  مواجهة 

طبيعة هذه الأهداف لإحباطها.

الأم���ر  ه���ذا  ن��واج��ه  ل  اأن  وط��ب��ي��ع��ّي، 

اأن يكون هناك م�ستوى عاٍل  بّد  لوحدنا، ل 

والتفاعلّي  والإقناعّي  الثقافّي  الح�سور  من 

يكون  اأن  عليه  يترّتب  ال��ذي  الجمهور،  مع 

جزءًا من هذه الحرب. 

الحرب  ال��م��ع��رف��ة:  ا���ص��ت��رات��ي��ج��ي��ة   .1
نعرف  نحن  النمل.  دبيب  ت��دّب  الناعمة 

ذلك. لذا، فاإّن ف�سح الأهداف، والم�سروع 
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والأ�����س����ال����ي����ب وال����ط����رق 

المنا�سبة لذلك.. 

ا�����ص����ت����رات����ي����ج����ي����ة   .2
ت����ح���������ص����ي����ن ال����م����ج����ت����م����ع 

عن  بمناأى  ليكون  ال��م��ق��اوم: 

التاأثر باأهداف الحرب الناعمة 

التي ت�سّنها الإدارة الأميركية. 

وه���ن���اك ع���دة ط���رق وع��وام��ل 

للتح�سين، منها: 

لتاريخ  ال��ث��ق��اف��ّي  التاأ�صيل  اأوًل: 

هذا المجتمع.

نحن في مجتمع غير منف�سل عن تاريخه. 

وثقافة  خا�سة،  وه��وي��ة  اأ�سالة  نمتلك  واإن��ن��ا 

المجتمع منتميًا، وهذا  اأ�سيلة، ما يجعل هذا 

يوؤّدي اإلى م�ستوى رفيع من التح�سين. 

ثانياً: الأ�صالة والثقة بالنف�س.

ن��ح��ن م��ج��ت��م��ع ن��م��ت��ل��ك م���ن ال���ق���درات 

اأن  يخّولنا  ما  والمعرفية  والعلمية  الب�سرية 

م�ساريع  عن  بمناأى  م�ستقاًل  مجتمعا  نُكون 

ح�سل  مجتمعاتنا  اإن��ه��اك  لأّن  الآخ��ري��ن. 

عندما فقد هذا المجتمع الإح�سا�س بالأمان 

الآخر.  اإلى  فاحتاج  ذاته،  على  العتماد  في 

اإّن تنمية القدرة الذاتية لي�ست عماًل ثقافّيًا 

فح�سب، بل هي عمل ثقافّي، توعوّي وجهادّي.

ثالثاً: الح�صور في المعركة.

َتُقوُموا  ن  اأَ ِب��َواِح��َدٍة  اأَِعُظُكم  ��َم��ا  نَّ اإِ {ُق��ْل 

ورد  كما   )46 )�سباأ:  َوُف�����َراَدى}  َمْثَنى  هلِلِ 

في القراآن الكريم. يعني �سواء قام الإن�سان 

اأن  ب��ّد  ل  ه��ذه  النه�سة  غيره،  مع  اأو  لوحده 

يقوم بها المجتمع كّله، ويتحمل م�سوؤولياته. 

ل يعقل لمجتمع يريد اأن يقاوم هوؤلء الأعداء 

اإّل اأن يكون في حال نه�سة، واإ�سراك النا�س 

)*( هذا المقال عبارة عن حلقة حوارّية حول الحرب الناعمة اأجراه تلفزيون المنار مع �س��ماحة ال�س��ّيد ها�س��م �سفّي الدين �سمن 

برنامج »اأح�سن الحديث« بتاريخ ت2015/2م.

الهوام�س

كّل من موقعه في اأن يتحّمل 

م�سوؤولّي�ته.

ِقيم العولمة

م��ن ال��ق��ي��م ال��ت��ي ي��ري��دون 

ت��روي��ج��ه��ا ه��ي ال��ت��ي ت��ع��ّب��ر عن 

وتقديم  الأحادّية،  بمعنى  الهيمنة 

النموذج  اأّنه  على  الأميركّي  النموذج 

الأوح�����د ال����ذي ي��ح��م��ل الأ����س���رار 

المجتمعات  لقلب  وال�سحر 

ون���ق���ل ال���ن���ا����س م���ن ال��ت��خ��ّل��ف 

واإلغاء  عولمة  طبعًا،  ذل��ك،  وف��ي  التقّدم،  اإل��ى 

للخ�سو�سّيات.

وم�سطلح العولمة يختلف عن العالمية. 

الخ�سو�سّيات  اإلغاء  العولمة  من  فالهدف 

للمجتمعات، بدءًا من الخ�سو�سّية الثقافّية 

اإلى الجتماعّية والتربوّية... اإلخ. 

الإع���الم  فهو  المتفّلت،  الإع����الم  اأم���ا 

ليوهموا  الحّر،  الإعالم  �سفة  اأعطوه  الذي 

اأه��م��ّي��ة  ننكر  ل  ن��ح��ن  ب��ال��ح��رّي��ة.  ال��ن��ا���س 

بين  ف��رق  هناك  ولكن  الحرية،  و���س��رورة 

الحرية الفعلّية المقّننة، والمقّيدة، والحرّية 

النا�س،  على  وتلبي�س  اإيهام  هذا  المطلقة، 

ه��ذه  تعي�س  داخ��ل��ه��ا ل  ف��ي  اأم��ي��رك��ا  ح��ّت��ى 

الحرّية المطلقة، هناك قيود و�سوابط. بعد 

11 اأيلول انُتهكت الحريات كّلها.
القيم  تقّدم  اأميركا  الخال�سة،  وف��ي 

التي تحاكي الغرائز والنواق�س التي تعاني 

منها ال�سعوب، في الوقت الذي نعرف اأّنهم 

والم�ساكل،  المعاناة  ه��ذه  �سنع  م��ن  ه��م 

نهاية  في  ت�سل  اأن  للنا�س  يريدون  ولكنهم 

منتج  ا�ستهالكّي غير  اإلى مجتمع  المطاف 

في العلم، والثقافة، والقت�ساد.
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المحاماة ر�شالة

ال��م��ح��ام��اة، ر���س��ال��ة ن�����س��رة ال��ح��ّق، 

العدل.  وا�ستق�ساء  المظلوم  عن  والدفاع 

�سلطات  عن  بعيدًا  المحاماة  ن�سوء  ولعّل 

ال���دول���ة، وان��ط��الق��ه��ا م��ن واج���ب ال��دف��اع 

والق�سائّية،  القانونّية  الم�ساعدة  وتقديم 

الجّيد،  والتاأهيل  والعلم  المعرفة  وتطّلبها 

حّدد مفهومها كمهنة حّرة م�ستقلة، وحّدد 

غر�سها ودورها كاأداة للدفاع عن المحتاج.

كلمة  »م��ح��ام��اة«  كلمة  باللغة،  ورب��ط��ًا 

م�ستّقة  وه��ي  ال��ع��رب��ّي��ة  اللغة  ف��ي  اأ�سيلة 

وحقوقه  المّتهم،  وحماية  حمى.  فعل  من 

ال�سرعّية هي في �سلب مهنة المحامي.

أخـالقّيـــات المحـامــي
حتقيق: زهراء عودي �شكر

يرجع  ظهورها  اأّن  نجد  المحاماة،  مهنة  على  تاريخّية  اإطاللة  في 

اأهل  من  جماعة  القدماء  الم�شرّيين  عند  ُوجدت  فقد  �شحيق؛  عهد  اإلى 

عهد  وفي  ال�شومريين،  عند  وكذا  للمتخا�شمين.  الم�شورة  ي�شدون  العلم 

توكيل  حّق  جنائّية،  اأو  مدنّية  خ�شومة  في  خ�شم،  لكّل  كان  حمورابي 

غيره للمطالبة بحّقه اأو براءته.
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نظرة ال�شارع المقّد�س

لمهنة  ال�سرعّية  النظرة  اإل��ى  وبالن�سبة 

العملّي،  الم�ستوى  يخ�ّس  وفيما  المحاماة، 

يقول الم�سوؤول الثقافّي لحزب اهلل في البقاع 

ال�سّيد في�سل �سكر: »اإّن هذه المهنة ل ت�ستند 

ال�سماوّية  للر�سالة  الفكرية  المعايير  اإلى  اإّل 

 .R ال��ب��ي��ت  ولأه����ل   P محمد  لنبّينا 

مدافعًا  المحامي  يكون  اأن  الطبيعّي  فمن 

الظالم، وفي وجه من  المظلوم في وجه  عن 

المحاماة  كانت  واإذا  حقوقه.  على  يتعّدى 

دفاعًا عن المظلوم واإثباتًا لحّقه الماأخوذ عنوًة، فهي من اأجّل العبادات 

والطاعات التي ُيتقّرب بها اإلى اهلل تعالى. ومن زاوية اأخرى، الدفاع عن 

ننظر  ًة عندما  ال�سرعّية، خا�سّ الواجبات  اأوجب  النا�س هو من  حقوق 

الح�سن  الإمامين  اإلى  يتحّدث  وهو   Q الموؤمنين  اأمير  كالم  اإلى 

والح�سين L، قائاًل: »وكونا للظالم خ�سمًا وللمظلوم عونًا«، يعني 

الظالم.  ظلم  عنه  وادف��ع��ا  المظلوم  ع��ن  داف��ع��ا 

الزاوية، هي عبادة واجبة،  فالمحاماة، من هذه 

الظلم  ح��دود  يعرف  من  على  مفرو�سة  وطاعة 

فيدفع الظلم عن المظلوم«.

اإذ  اأكثر،  بل  المهن،  ك�سائر  المحاماة  اإذًا، 

والأخالقيات،  اللتزامات،  من  �سياج  بها  يحيط 

تنّظمها  التي  الدينّية  وحّتى  القانونّية  والقواعد 

معها  يتعامل  التي  بالجهات  عالقاتها  وتحكم 

مع  ك��ان  اإن  بمهامه،  قيامه  اأث��ن��اء  ال��م��ح��ام��ي، 

الزمالء اأو الموّكلين.

واحترام  والعتدال،  والنزاهة،  بال�ستقامة،  اللتزامات  وتتمّثل 

الزمالة، والأخالقّيات، وبالوفاء، والأمانة، وال�ستقاللّية، وبالمحافظة 

فتتمّثل  القواعد،  اأم��ا  والإخ��ال���س.  والنزاهة،  والعّفة،  ال�سرف،  على 

بالبنود القانونّية والد�ستورّية. 

اأخالقيات المهنة

للمحاماة اآداب خا�سة تعرف في عالم الق�ساء ب�»اآداب المحاماة«، 

في  الآداب،  هذه  كانت  وبينما  ب�»الأخالقيات«.  تعرف  فهي  عرفًا  اأّم��ا 

مهنة احملاماة يحيط 
بها سياج من االلتزامات، 
واألخالقيات، والقواعد 
القانونّية وحّتى الدينّية

ال�سيد في�سل �سكر
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تلك  من  خليطًا  اليوم  اأ�سبحت  واأدب���ًا،  وتقليدًا  عرفًا  ال�سابق، 

مع  �َسنُّها  وجب  التي  القوانين  اإليها  م�سافًا  والتقاليد،  الأع��راف 

تطّور الزمن، وتغّير المفاهيم، وتحّلل بع�س القيم الأخالقّية. ولعّل 

»ا�ستقاللية  الأخالقيات  عر�س  على  تترّبع  التي  الأم��ور  اأب��رز  من 

باأداء  المحامين  قيام  ع��اّم،  بوجه  بها،  ُيق�سد  التي  المحامي«، 

دورهم متحّررين من اأّي �سغط، والقيام بواجباتهم تجاه موّكليهم 

وحّتى  والت�سريعّية«،  »التنفيذّية  ال�سلطتين  تدّخل  دون  بنزاهة 

»الق�سائّية«.

وا�ستقاللّية المحامي، بالمقابل، لي�ست امتيازًا يتيح له تبرير 

الخروج على القانون اأو التعّدي على الق�ساء، حّتى في اإطار ِخدمته 

طبيعة  ا�ستوجبتها  حماية  اأداة  فال�ستقاللّية،  موّكله.  لم�سالح 

الترابط الع�سوّي بين مهّمة القا�سي والمحامي، في اإقامة العدل.

ال�شتقاللّية في الت�شريعات الدولّية

ونظرًا اإلى �سرورة ال�ستقاللية في المجال العدلّي والقانونّي، 

اأولت الت�سريعات الدولّية والإقليمّية اأهمّية لالأمر، فمثاًل، اأوجبت 

�سائر  توفير  الإن�سان  لحقوق  العالمّي  الإع��الن  من   11 المادة 

عادلة،  محاكمة  ف��ي  المّتهم  ع��ن  للدفاع  ال��الزم��ة  ال�سمانات 

الدولّية  اللجنة  ال�سادر عن  اأثينا  واإعالن  المبداأ،  ذات  �ست  وكرَّ

ا�ستقالل  على  اأّكد   ،1955 عام  القانون  �سيادة  للحقوقّيين حول 

مهنة المحاماة، وتحّررها من التدّخل الخارجّي، ل�سمان احترام 

�سيادة القانون. 

اإلى ذلك، تتجّلى اأخالقّيات المحامي بالنزاهة في ممار�سته 

بالقانون،  وب��الل��ت��زام  وبالحيادّية،  بال�سدق  وكذلك  لمهنته، 

والخ�سوع لل�سمير، والعتدال، والأدب في عر�س الموقف، وفي 

ب، لي�س في ممار�سته  القول، والمرافعة والبعد عن التحّيز والتع�سّ

مقّومات  اأول  لأّن  حياته،  �سوؤون  �سائر  في  بل  فح�سب،  لمهنته 

ان�سجام  في  ي�سعه  ال��ذي  الرفيع  الأخ��الق��ّي  الل��ت��زام  المحامي 

لمهنة  المنظمة  الت�سريعات  جميع  ت  ن�سّ وقد  العدلّي.  دوره  مع 

توّفر مثل هذه ال�سفات في المحامي، بل  المحاماة على وجوب 

اعتبرتها �سرطًا لمزاولة المهنة.

وبين  واجبه  اأداء  بين  التوفيق  في  المحامي  �سجاعة  وتكُمن 

نجاته من ورطة الموقف، والنحياز لطرف على ح�ساب اآخر، تبعًا  66



لر�سوٍة ما اأو مكافاأٍة اأو وعٍد بمن�سٍب اأو �سابه. 

وكذلك، تظهر ال�سجاعة في مواجهة الخ�سم 

ذًا في المجتمع. الذي قد يكون متنفِّ

يتقّيد  اأّل  المحامي  على  ويتعّين  كما 

التقّيد  واإنما عليه  تلقاء موّكله فقط،  بواجبه 

بواجبات المحاماة الأخرى التي ل محّل فيها 

للخ�سومات ال�سخ�سّية.

�شهادة اأرباب المهنة

المحاماة،  مهنة  ع��ن  الحديث  ظ��ّل  ف��ي 

عوا�سة،  اإبراهيم  المحامي  الأ�ستاذ  مع  توّقفنا 

لن�ست�سرف اأكثر اآفاقها، فكانت البداية تاريخية بع�س ال�سيء حيث قال: »اإّن 

هذه المهنة انبثقت من قوانين و�سعّية لتينّية اأبرزها الرومانّي والفرن�سّي. 

المهّمة،  المهنة  هذه  الرومان  اأباطرة  اأحاط  الرومانية،  المجتمعات  ففي 

بكثير من التكريم والتمجيد، واأ�سبحوا ينظرون بعين الرتياب اإليها، لأنها 

في  ونفوذًا  وجاهًا  مكانًة  اأ�سحابها  على  ت�سفي 

هذه  تنظيم  ب��داأ  فرن�سا  وف��ي  الإم��ب��راط��ورّي��ة. 

المهنة في عهد الملك لوي�س التا�سع الذي فر�س 

اأّل  عليهم  محتِّمًا  �سديدة  قيودًا  المحامين  على 

اإّل بق�سايا �سليمة واأن يبتعدوا  يتقّدموا للق�ساء 

بذور  ن�ساأت  ولحقًا،  العتداء.  دفاعهم عن  في 

المحاماة في الإ�سالم مع ن�سوء الق�ساء وفر�س 

اأحكام ال�سريعة على الجميع. وظّل نظام الوكالة، 

على ما هو عليه، من غير تنظيم اإلى عهد محمد علي با�سا والي م�سر في 

العهد العثمانّي، الذي فّكر في ترتيب مجال�س العدالة«.

اأّول  ت�سّكلت   1919/12/19 ت��اري��خ  »ففي  لبنان،  اإل��ى  بالن�سبة  اأم��ا 

الإدارّي،  الحاكم  يعّينه  رئي�س  من  موؤّلفة  المحامين،  لجمعّية  اإدارّي��ة  لجنة 

اأول  الدوماني  وديع  الأ�ستاذ  وعّين  الجمعّية،  تنتخبهم  اأع�ساء  اأربعة  ومن 

رئي�س لّلجنة الإدارية، وبذلك يكون الأ�ستاذ الدوماني النقيب الأول لنقابة 

المحامين في بيروت«.

قواعد وقيود المحاماة

الذي  ال�سخ�س  ذات  من  تنبع  المهنة  اآداب  اأن  اإبراهيم  الأ�ستاذ  ويرى 

امتهنها قبل اأن يلتزم بم�سمون قانون مهنة المحاماة. »بالطبع هناك قانون 

 نشأت بذور احملاماة يف اإلسالم 
مع نشوء القضاء وفرض أحكام 

الشريعة على اجلميع

المحامي ابراهيم عوا�سة
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 احملاماة مهنة جليلة لها 
قدسّيتها ورسالتها السامية، 
ومهنة حّرة تشارك السلطة 

القضائّية يف حتقيق العدالة

وعدم  بمواده  الل��ت��زام  اإل��ى  المحامي  لإخ�ساع  نقابة  ك��ّل  في  مهنة 

الإخالل باآدابها. فهناك قواعد وقيود و�سعت عام 1344م ولم تفقد 

قيمتها اإلى اليوم، منها:

1. اأن يوؤّدي المحامي يمينًا باأن يقوم بر�سالته باإخال�س وذّمة.
2. اأّل يقبل ق�سية يعرف بطالن الحّق فيها.

3. اأن يتجّنب الإدلء ببيانات كاذبة.
4. اأّل يحاول الح�سول من موّكليه على مبالغ 

باأ�سباب م�سطنعة«. 

المحاماة باب للعدالة

تجاه  ع��ّدة  اأم���ور  المحامي  على  تتوّجب 

دور  ي��وؤّدي  باأن  تتلّخ�س  الخ�سم،  كما  موّكله 

الوكالة وفقًا لم�سمونها واأن يحافظ على �سرّية 

العمل واأن ل يف�سي اأ�سراره، واأن ل يتعاطى مع 

خ�سمه، اأو يكون له �سداقة معه اأو ي�ستقبله في 

مكتبه، اأو يّتفق مع الخ�سم على اأّي عمل يلحق ال�سرر بموّكله، واأن ل 

يت�سّرف باأّي ت�سرّف اإّل بعلم موّكله وُيعلمه بكل �ساردة وواردة.

ولأّن الحياة ل ت�ستقيم دون قانون وت�سريعات ت�سمن حماية الفرد 

الأحيان،  معظم  في  يحتاج،  النف�س  عن  الدفاع  ولأن  والموؤ�ّس�سات، 

اإلى م�ساعدة متمّر�س و�ساحب خبرة، ُوِجدت مهنة المحاماة كمهنة 

جليلة لها قد�سّيتها ور�سالتها ال�سامية، وكمهنة حّرة ت�سارك ال�سلطة 

الق�سائّية في تحقيق العدالة، ومجّددًا لحماية اأغلى ما لدى الإن�سان: 

الأف��راد  حقوق  وحماية  وعر�سه،  وكرامته،  وحريته،  وماله،  حياته، 

وحقوق الأّمة.
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ًالـــتـــربـــيـــة...
 وعـــقـــابـــا

ً
ثــــوابــــا

)*(
داليا فني�س 

والعقاب،  الثواب  لناحية  التربية،  في  الأهل  اآراء  تت�شارب 

الآخر  بينما  الثواب،  على  العقاب  بترجيح  يعتقد  من  فمنهم 

فكيف  عقابًا،  ول  ثوابًا  ترّجح  ل  فئة  وثمة  العك�س،  يرّجح 

يمكننا معرفة ال�شلوك ال�شليم والجّيد، لّتباعه مع اأبنائنا؟ 

�سبط  و�سيلة  والعقاب  الثواب  ُيعتبر 

وتقويم ل�سلوك الأطفال: اأخالقّيًا، واأ�سرّيًا، 

عند  لتر�سيخه  وذلك  ونف�سّيًا  واجتماعّيًا، 

الطفل، ب�سكل متوازن.

من  اأ�شغر  لطفل  وع��ق��اب  ث��واب 

عامين

والعقاب  الثواب  اأ�سلوب  تطبيق  يمكن 

بعمر �ستة اأ�سهر، عندما يدرك الطفل ما 

�سوتك  تمييز  وي�ستطيع  ويعرفك،  حوله 

والأ���س��ي��اء، ول��ك��ّن اإدراك�����ه ل ي���زال غير 

اأو  غ�سبت  اأّنك  يدرك  فقط  وهو  مكتمل. 

فرحت. 

اأوًل: اأ�شلوب الثواب:

اأنواع الثواب

ال���ت�������ص���ج���ي���ع: واج�����ب الأب���وي���ن   -

وتعديل  الطفل،  �سلوك  مالحظة 

الخاطئ منه، وت�سجيعه على ما 

يكون �سوابًا.

- ال�صتماع: يعتبر اأعلى 
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الهدية تدخل السرور على 
النفوس، وهي من الوسائل 

الرتبوية املفيدة، تبعث 
احلماس، وتفّجر ينابيع الطموح

درجات التقدير، له �سروط واآداب اأهمها: 

عدم  يتكّلم،  وهو  الطفل  وجه  اإلى  النظر 

مهما  فكلماته  الحديث،  اأثناء  مقاطعته 

الأهمّية،  بالغة  بنظره  فهي  تافهة  ب��دت 

وم�ساركته في و�سع الحلول. ومن الأف�سل، 

اأي�������س���ًا، اإث�����ارة ب��ع�����س ال���س��ت��ي�����س��اح��ات 

والت�ساوؤلت معه لي�سعر باهتمامك.

ر�سالة  اأّن��ه��ا  ف��ي  ���س��ّك  ال��ُق��ب��ل��ة: ل   -

للتقدير  الأط��ف��ال  عند  وب����ارزة  محّببة 

والحّب، والأهّم لهم من باقي المكافاآت.

- اإدخ����������ال ال���������ص����رور ع���ل���ى ال��ط��ف��ل 

تاأثيرًا  يوؤّثر  وذلك  وممازحته:  بمداعبته 

وهو  الفرح؛  يحّبون  فالأطفال  بهم؛  قوّيًا 

هبة ال�ستعداد لتلّقي اأمٍر اأو 
ُ
يجعلهم على اأ

مالحظٍة اأو اإر�ساد.

ال��وال��دان  يقوم  عندما  ال��ت��ك��ل��ي��ف:   -

تراهم  الأم���ور،  ببع�س  الأط��ف��ال  بتكليف 

ي�سعرهم  ذلك  لأّن  بها؛  للقيام  يت�سابقون 

بثقة الأبوين بقدراتهم.

- ال���م���ك���اف���اأة ال���م���ادي���ة )ال���ه���دي���ة(: 

النفو�س،  ع��ل��ى  ال�����س��رور  ت��دخ��ل  ال��ه��دّي��ة 

المفيدة،  ال��ت��رب��وي��ة  ال��و���س��ائ��ل  م��ن  وه��ي 

الطموح،  ينابيع  وتفجر  الحما�س،  تبعث 

والتناف�س، والعزيمة، والجتهاد.

مرحلة  لكل  المنا�سب  ال��ث��واب  ه��و  م��ا 

عمرّية؟

)مرحلة  �صهراً   18 اإل��ى  الر�صاعة  من     .1
الثقة(: البت�سامة، الحت�سان، التقبيل، 

وكّل ما يمكن اأن يزيد طماأنينة الطفل.

18 �صهراً اإلى 3 �صنوات )ال�صتك�صاف(:   .2
��ة  ال��ت�����س��ف��ي��ق، ���س��م��اع اأن��ا���س��ي��د خ��ا���سّ

ب���الأط���ف���ال، ال���ذه���اب اإل����ى ال��ح��دائ��ق 

ال��ع��اّم��ة، وح��دائ��ق ال��ح��ي��وان��ات، �سراء 

األعاب التركيب، والكتب الم�سورة.

)اللعب  �صنوات   6 اإل��ى  �صنوات   3 من   .3
والمبادرة(: 

عملّية  ف��ي  ب��ال��م�����س��ارك��ة  ل��ه  ال�����س��م��اح  اأ. 

الت�سّوق، واختيار اأو حمل بع�س ال�سلع 

الخفيفة والآمنة. 
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باأحّب  ومناداته  له،  الإعجاب  اإظهار  ب.  

الأ�سماء اإليه.

كانت  اإذا  مقترحاته،  بع�س  ق��ب��ول  ج.  

منا�سبة.

د.  م�ساركته في اأن�سطة ريا�سّية.

4.  من 6 �صنوات اإلى 12 �صنة )المثابرة(: 
وال��ك��ت��ب،  الق�س�س،  بع�س  ن�ستري  اأ. 

والبرامج الإلكترونّية المحّببة للطفل.

��ة ل��الأم��اك��ن  ب. ال��ق��ي��ام ب���زي���ارات خ��ا���سّ

الأقارب  وبيوت  والثقافية،  الترفيهية، 

والأ�سدقاء.

ج. نتحّدث باعتزاز عن اإنجازات الأطفال 

اأمام الأهل والرفاق، ونمدحهم ببع�س 

م��ث��اًل: ممتاز،  ل��ه��م  ن��ق��ول  ال��ك��ل��م��ات 

اأح�سنت.

د. ن�سمح للطفل بالقيام بن�ساط مع رفاقه.

5 . من 12 �صنة وما فوق )ال�صتقاللية(:
فتح قنوات الحوار، وم�ساعدته لتكوين  اأ.  

هوّيته، والهتمام بميوله.

الأن��دي��ة  ف��ي  بالم�ساركة  ل��ه  ال�سماح  ب. 

الريا�سّية، والمخّيمات الك�سفّية.

ج.  اإ�سعاره باأّنه اأهٌل لتحّمل الم�سوؤولّية.

ثانيًا: اأ�شلوب العقاب

ال��ت��رب��ي��ة ل ت��ع��ن��ي ال�������س���ّدة وال�����س��رب 

هي  واإّن��م��ا  الكثير،  ي��ظ��ّن  كما  والتحقير، 

م�ساعدة الطفل للو�سول اإلى حياة خالية من 

الم�ساكل، وهذا ل يتحّقق اإّل بقدر من الحّب، 

للعقاب  اللجوء  عند  والع��ت��دال  وال��ح��زم، 

لتحقيق النظام. اإذا كان ا�ستخدام العقاب: 

الطفل  يو�سل  �سليمة،  تربوّية  بطريقة   .1
لتقدير القيم واللتزام بها.

الطفل  فيعّلم  الإيجابّي،  الأث��ر  ُيظهر   .2
تبعات  في  والتفّكر  الم�سوؤولية،  تحّمل 

ت�سّرفاته.

3. يعالج مظاهر التهاون، والدلل الزائد، 
والأنانّية في حياته.

4. يفتح �سفحات جديدة لتح�سين ال�سلوك، 
فهو دعوة اإلى العودة عن اأخطائه.

5. يجعل الطفل مدركًا لحر�س الأهل على 
م�سلحته.

خطوات العقاب

1. ت��ج��اه��ل خ��ط��اأ ال��ط��ف��ل ف��ي ال��ب��داي��ة، 
المواجهة  دون  التلميح  ح�سن  م��ع 

لمراجعة  فر�سة  لإعطاء  71والت�سريح، 
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�سلوكه وت�سحيح خطئه.

2. معاتبة الطفل �سّرًا، ول نكثر من 
في  الأه��ل  هيبة  ت�سقط  ل  حّتى  ذل��ك 

نف�س الطفل، وتوجيهات علماء التربية 

تقول »ل ُتكثروا القول عليهم بالعتاب 

في كّل حين، فاإّنه يهّون عليهم �سماع 

المالمة، وركوب القبائح«.

اإذا ا�ستمّر  3. عتاب الطفل ولومه جهرًا، 
على خطئه. ولكن، ل ينبغي لومه على 

�سكل �ستم و�سّب وتحقير، فالهدف هو 

مكانته  على  الطفل  خ��وف  ا�ستغالل 

الخطاأ،  ع��ن  وال��رج��وع  اأق��ران��ه،  بين 

بتعديل �سلوكه، ليكون عبرة لالآخرين.

و�سائل العقاب

فالتوبيخ  الأل��م،  اإح��داث  لي�س  العقاب 

ال��ب�����س��ي��ط، ول��ه��ج��ة ال�����س��وت ال��ق��ا���س��ي��ة، 

الطفل  ع��ن��د  ي��ح��دث��ان 

ُح�������س���ن ال��ت��رب��ي��ة، 

ب��ن��ف�����س ال��ت��اأث��ي��ر 

ال��������ذي ي���ح���دث���ه 

العقاب الج�سدي 

وهناك  ال�سديد. 

ط�������رق ف���ّع���ال���ة 

للعقاب، هي:

ال��ت�����س��ج��ي��ع في  ح���رم���ان ال��ط��ف��ل م���ن   .1
المراحل الأولى.

2. توبيخ الطفل دون ا�ستهزاء اأو تحقير ودون 
انفعال، القتراب منه والنظر اإلى عينيه 

الم�ساعر  عن  التعبير  ثم  ح��ادة،  نظرة 

تجاهه، وت�سمية ال�سلوك الذي ارتكبه.

3. التعري�س ونقد ال�سلوك الخاطئ الذي 
قام به. 

الطفل  كمجال�سة  المبا�سر،  التوجيه   .4
والتحاور معه.

5. المقاطعة من خالل تعّمد مقاطعة 
الأ�سرة له، بع�س الوقت.

معاقبة  المنطقّي،  ال��ع��ق��اب   .6
�سلوك الطفل ب�سلوك اآخر منطقّي 

على اأن ل يعّر�سه لمخاطر، فمثاًل 

ركوب  من  الطفل  الأهل  منع  اإذا 

ال���دراج���ة ف��ي ال�����س��ارع 

خ���وف���ًا ع��ل��ي��ه ول��م 

لكالمهم  يهتّم 

تتّم  وركبها، 

م��ع��اق��ب��ت��ه 

 ال ينبغي لوم الطفل على 
شكل شتم وسّب وحتقري، 

فالهدف هو الرجوع عن اخلطأ، 
بتعديل سلوكه
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)*( اأخ�سائية تربوية.

الهوام�س

لفترة  ال��دراج��ة  رك��وب  م��ن  بحرمانه 

المنطقّي  غير  ال��ع��ق��اب  اأم���ا  معينة. 

فحرمانه من م�ساهدة التلفاز ليومين، 

مثاًل، لأّنه كذب على والديه.

ل  �سيئًا  يفعل  حين  ت�سّرفه  تجاهل   .7
ن��ري��ده، ف��ذل��ك ي����وؤّدي ت��دري��ج��ي��ًا اإل��ى 

ك��ان  اإن  ال�����س��ل��وك، خ��ا���س��ة  اخ��ت��ف��اء 

الأه��ل  م�ساعر  على  لل�سغط  محاولة 

ليلّبوا مطالبه.

�سوابط العقاب

وغير  المقبول  ال�سلوك  اإل��ى  التعّرف   .1
المقبول مع الإنذار المب�سق.

2. التغا�سي عن الأخطاء غير المق�سودة.
3. اأن يكون العقاب موازيًا للذنب.

ت�سّرع  �ساعة  في  العقاب  اإ�سدار  عدم   .4
وثورة غ�سب.

من  بالحرمان  الطفل  معاقبة  ع��دم   .5
اح��ت��ي��اج��ات��ه ال�����س��روري��ة، ك��وج��ب��ات 

الطعام وغيرها.

في النهاية، يجب اأن ل يخ�سع الثواب 

ول  وال����دلل،  المحّبة  ف��ي  الإف����راط  اإل���ى 

الب��ن،  من  الغ�سب  تنفي�س  اإل��ى  العقاب 

اأ�سلوبان للتربية والتر�سيد والتاأديب  فهما 

فقط.
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سات شهيد الدفاع عن المقدَّ
علي حسين ناصر )ثائر(

اسم األم: أحالم دهيني.
محل الوالدة وتاريخها: الخرايب 

1990/8/1م.
رقم القيد: 90.

الوضع االجتماعي: متأهل وله 3 
أوالد.

تاريخ االستشهاد: 2013/11/1م.

ن�شرين اإدري�س قازان

رحيل  يراقب  ك��ان  ال�شغيرتين  بعينيه 

هذا  من  يفقه  ولم  الطريق،  ذلك  في  وال��ده، 

�شوى  واأخ���رى  فينٍة  بين  المتكّرر  الم�شهد 

اإل��ى  فيميل  ط��ب��اع��ه،  ُي��ب��ّدل  ���ش��وق  ا�شتعال 

ل  ولعب  حركة  كثرة  بعد  والهدوء  ال�شمت 

يهداأ، وكاأّن مر�شًا ا�شتوطن مفا�شله، ول يرجع 

والده  اأق��دام  وقع  �شمع  وقد  اإّل  طبيعته  اإلى 

تقترُب من المنزل... لم يتغّير اأّيما �شيء في 

اإلى ا�شتداد  اأظافره  هذا الم�شهد، منذ نعومة 

كان  ال��ذي  الغياب  لذلك  فهمه  �شوى  ع��وده، 

ُيعييه طفاًل، ف�شار يعنيه �شابًا؛ فهل هناك من 

اأبّوٍة تتخّلى طوعًا عن  اأقد�س واأرفع من  اأبّوة 

وعورة  لت�شكن  الأولد،  و�شجيج  البيت  دفء 

الجبال جهادًا في �شبيل اهلل؟!
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يوم الولدة تجديد العهد

وال����ده،  غ��ي��اب  »ع���ل���ّي«  ف��ه��م  حينما 

اأّن  وع��رف  عينيه،  اأم��ام  الحقيقة  تجّلت 

التعب  م��رارة  من  يحمله  بما  الَخيار  هذا 

المعنوّية  ح��الوت��ه  اأّن  اإّل  والت�سحية، 

وال��روح��ّي��ة ال��ت��ي ت����وِرُق ف��ي ال��ج��ّن��ة اأج���رًا 

اهلل  ي��رون  الذين  خياُر  هو  اإّنما  عظيمًا، 

تعالى في تفا�سيل حياتهم كّلها. وَعِلم اأّن 

ارتباطًا  مرتبٌط  هو  اإّنما  يعي�سونه  ما  كل 

هي  الأر���س  تلك  فكاأّن  بكربالء،  مبا�سرًا 

الرحم التي اأنجبْت هذه الثّلة من الرجال 

الذين ما راأوا الموت اإّل �سعادة والحياة مع 

الظالمين اإّل برمًا.

منا�سبة  م��ول��ده  ع��ي��ُد  يكن  ل��م  ول���ذا، 

ل��الح��ت��ف��ال، ب���ل ك���ان ي���وم���ًا ي���ج���دُد فيه 

�سهر  م��ن  العا�سر  ليلة  ول��د  فقد  العهد، 

في  الأول  ي��وم��ه  ليكون  ال��ح��رام،  م��ح��ّرم 

والفجيعة  الكبير  الحزن  يوم  الدنيا،  هذه 

ب�»علّي  تيمنًا  »ع��ل��ّي«  ب�  ي  و�ُسمِّ العظمى، 

الأكبر« Q، فاأخذ من هذه ال�سخ�سّية 

في  والثبات  ال�سجاعة  اإك�سير  العظيمة 

اأق�سى مواقف الحياة.

فرحة والديه �شعادته

على  �سهاًل  المقاومة  خيار  يكن  ل��م 

اأغلى  المرء  يدفعه  ثمٍن  من  فما  العائلة، 

من ثمن وقوفه اإلى جانب الحق. كان هذا 

الدر�س الذي راآه »علي« باأّم عينيه، و�سمع 

اآخ��ر  ح��ّت��ى  ين�ساه  ول��ن  ال��ح��ك��اي��ات،  عنه 

دونما  للبذل  نف�سه  فهّياأ  حياته..  لحظات 

اأي ترّدد.

كانت المدر�سة مكانًا لمع فيه ذكاوؤه، 

و���س��ع��ى ف��ي��ه اإل���ى ت��ف��ري��غ م��ك��ام��ن عقله، 

ي�سعده  وكان  فيها،  وبرع  الدرا�سة  فالتزم 

فرحة والديه بنتائجه، اإذ كان يعنيه اأن ل 

ُيخّيب اأملهما، واإن كان في الحياة مواقف 

اإّل  اأحيانًا،  تجاوزها  المرء  على  ي�سعب 

المواقف  تلك  على  يتحايل  كان  علّيًا  اأّن 

للتخفيف من وطاأة الواقع، والخروج باأقل 

خ�سائر ممكنة.

ن�ساأ  واأقاربه  اإخوته  وبين  والديه،  مع 

مل يكن عيُد مولده مناسبة 
لالحتفال، بل كان يومًا يجدُد 

فيه العهد، فقد ولد ليلة 
العاشر من شهر حمّرم احلرام
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ع�سق  وق��د  »ال��خ��راي��ب«،  بلدته  ف��ي  علي 

وكاأنه  كتابًا  اأم�سك  اإن  فكان  المطالعة، 

مالمحه  في  تتجّلى  ال�سطور،  بين  بّحار 

حينًا،  ا�ستغرابًا  فتر�سم  الكلمات،  بع�س 

وتترك ب�سمة اأحيانًا، وتارة يلهُب ال�سطور 

ي��راه  م��ن  ي��ك��اُد  حتى  الح�سرات  ب��زف��رات 

ي�ساركه اإح�سا�سه العميق بما يقراأ.

انت�شار في الجهادين

حوت  وق��د  عمره  في  الأي��ام  وتنق�سي 

ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ت��ق��ّل��ب��ات، ف��ب��ي��ن ح���روب 

المقاومة  مجتمع  �سد  مدّمرة  اإ�سرائيلّية 

واإيثار،  وت�سحية  ثبات  تعّلم منها من  وما 

اإلى حروب اأخرى بالوكالة وما زرعت فيه 

م�سى  ال�سديدين،  وال��ح��ذر  الحيطة  م��ن 

»علّي« في طريق والده، و�سار الغياُب يلّفه 

هو الآخر.

الع�سكرّية  ب��ال��دورة  التحق  اأن  فبعد 

من  ع�سرة  ال�ساد�سة  في  وه��و  له  الأول���ى 

اأعاد الكّرة، ومن دورة  عمره، �سرعان ما 

للم�ساركة  جاهزًا  »علّي«  �سار  اأخرى  اإلى 

كبيرًا،  لذلك  �سوقه  كان  وكم  النزال،  في 

اإذ اإّن �ساحة المعركة هي مكان ح�ساِد ما 

انت�سار  فاإّما  نف�سه،  في  الإن�سان  يزرعه 

ُتخ�سر  ه��زي��م��ٌة  واإّم�����ا  ال��ج��ه��ادي��ن،  ف��ي 

مع  دوره  »علّي«  فانتظر  والآخ���رة.  الدنيا 

من  العمر  اأفق  في  يكن  ولم  المنتظرين، 

الجهاد  عا�سق  يتح�ّسُر  وكم  تلوح،  ح��رٍب 

على �سمت الر�سا�س! وعلى حين غّرة من 

الزمن، �سارت المعركة على مرمى حجٍر 

البعيد  من  المرء  ينتظره  فما  قلبه،  من 

يكون في بع�س الأحيان اأقرب اإليه من اأّي 

�سيء اآخر.

وّلى وجهه قبلًة ير�شاها

»علّي« قد �سار  المعركة، وكان  حانت 

اأبًا لثالثة اأطفال.. وكم يتغّير المرء حينما 

ي�سير اأبًا، فجمال الدنيا يتجّلى في عيون 

الأبناء، وتعب العمر ُيزهر فرحًا في اأكّفهم 

ال�سغيرة، ولكن ل بدَّ لمن وّلى وجهه ِقبلًة 

اهلل،  يرى  لكي  العيال  يترك  اأن  ير�ساها 

 Q الح�سين  الإمام  در�س  اأَولي�س هذا 

في كربالء؟! فم�سى مع رفاقه للدفاع عن 

مقام العقيلة، وقد هانت عليهم نفو�سهم.

الجميع  اآخ����ر، لح���ظ  ب��ع��د  وي��وم��ًا 

مضى مع رفاقه للدفاع عن 
مقام العقيلة، وقد هانت 

عليهم نفوسهم
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كلما  »علّي«  يعي�سها  �سار  التي  الغربة 

فكاأنه  بيته،  اإل��ى  ال�سام  بالد  من  رجع 

بالقرب  هناك  الحقيقي  موطنه  وج��د 

اإمطار  م��ن  يمّل  ل  حيث  المقام،  م��ن 

ليل  ال��ق��ذائ��ف  م��ن  ب��واب��ل  التكفيريين 

راأ�سه  ف��ي  اأ�سيب  عندما  حتى  ن��ه��ار، 

اإ�سابة طفيفة، وكان في مكان بعيد عن 

المقام، رف�س ترك مكانه والذهاب اإلى 

الم�ست�سفى للعالج والراحة، ولكنه بّدل 

الم�ست�سفى  اأن  عرف  اأن  بمجّرد  راأي��ه 

اإلى  الذهاب  فا�ستغّل  المقام  بمحاذاة 

هناك للزيارة والتبّرك.

انتهت اأيام النتظار

على  وحنونًا  عطوفًا  اأب��ًا  »ع��ل��ّي«  ك��ان 

ي�سفق  ي�سعر  ل  حيث  من  و�سار  اأولده، 

مالمحهم،  على  اليتُم  لح  وق��د  عليهم، 

على  ب��ال��ت��وك��ل  ق��ل��ب��ه  روع  م���ن  ف��ي��ه��ّدئ 

اأن  ج���ّرب  ال��ق��ت��ال،  م��ن  ع��اد  وكّلما  اهلل، 

بغيابه،  اأي��امٍ  من  فاتهم  ما  عليهم  يعّو�س 

فيالعبهم ويهتّم بهم، ول يفوته اأن يو�سي 

زوجته ووالدته بهم.

م��ا قبل  م�����س��واره  ف��ي  ان��ط��الق��ه  قبيل 

رت  ح�سّ التي  الوحيدة  اأخته  زار  الأخير، 

في  المقّد�سة  المقامات  ل��زي��ارة  نف�سها 

اإّياه  العراق، وقد حمل معه كفنه ليعطيها 

بذلك  قامت  وفعاًل  بالمقامات،  فتباركه 

زيارته  في  اأّن��ه  بالها  في  يخطر  اأن  دون 

كفنه  باأخذه  لها  زياراته  �سيختم  المقبلة 

الذي �سُيَلفُّ به بعد اأن نال مراد ال�سهادة 

اإثر قذيفة رميت عليه، من قبل مجموعة 

من التكفيريين ذاقت ُمرَّ رماياته.

بداأها  التي  »علّي«  انتظار  اأيام  انتهت 

�سرفة  على  وقف  فيما  �سغره،  منذ  باكرًا 

ينظرون  ثالثٌة  واأطفاٌل  واأمٌّ  وال��ٌد  المنزل 

ظّل  اأن  يدركون  وهم  نف�سه،  الطريق  اإلى 

اإل كروٍح ق�ست  الحبيب لن يرت�سم عليه، 

ما عليها في �سبيل الحق.
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ما هو التثقيف ال�شحّي؟

اجتماعّي  علم  ه��و  ال�سحّي  التثقيف 

البيئّية،  البيولوجّية،  العلوم  على  يعتمد 

النف�سّية، الفيزيائّية والطبّية لرفع الم�ستوى 

ال�سحّي ومنع الأمرا�س، كالعجز، والوفّيات 

�سلوك  خ��الل  م��ن  المجتمع  ف��ي  المبكرة 

وعيهم  نتيجة  الأف���راد،  قبل  من  اختيارّي 

للمخاطر الناتجة عن ال�سلوك غير ال�سليم 

الذي يمكن اأن يوؤّدي اإلى اعتاللهم، اإذا ما 

خالفوا قواعد ال�سالمة في حياتهم.

من  المجتمع  موؤ�ّس�سات  تقوم  وع���ادة 

دور  بلعب  وم�ست�سفيات  وم��دار���س  اإع��الم، 

ون�سر  ال�سحّي  التثقيف  مو�سوع  في  ب��ارز 

نحو  لالرتقاء  وذل��ك  الأف���راد،  بين  الوعي 

واأكثر  الأم��را���س،  من  خ��اٍل  �سليم،  مجتمع 

قّوة ومناعة على مواجهة الآفات.

المعرفة ال�شحّية بين يديك

قبل الولوج في معالجة مو�سوع التثقيف 

ال�سحّي، كانت لنا ال�ست�سراحات التالية:

ح���ّدث���ن���ا ع���ل���ّي ع����ن َه���و����س���ه ب��ج��م��ع 

البرو�سورات، وقال اإّن لديه اأكثر من 300 

برو�سور، كّل واحد منها يتحّدث عن مر�س 

اأّما  الم�ست�سفيات.  عناوين  وفيها  مختلف 

�سبب تعّلقه بجمعها فهو �سهولة الح�سول 

لال�ستفادة  الطبّية  المعلومات  على  منها 

منها.

وتقول ليلى اإّن ما يعجبها بالبرو�سور، 

ب��اإي�����س��ال  وال��وا���س��ح  الب�سيط  اأ���س��ل��وب��ه 

ال�ستفادة  للجميع  ي�سمح  ما  المعلومة، 

انت�سار  دون  ال��ح��وؤول  وب��ال��ت��ال��ي،  منها، 

توعية  في  كذلك  والم�ساهمة  الأم��را���س 

�سحّية �سليمة.

و�سكله  البرو�سور  لون  اأّن  �سمير  ويرى 

الخارجّي يجذب النتباه اإليه والهتمام به.

 اأّما علّي، فيرى اأّن الغر�س من اهتمام 

الم�ست�سفيات  ف��ي  ب��ال��ب��رو���س��ورات  النا�س 

ــّي الِصحِّ التثقيــف 
حتقيق: فاطمة اجلوهري غندورة

عبوات  انتباهك  تلفت  الم�شت�شفى  اإل��ى  ب��زي��ارة  قمت  اإذا 

معّلقة، ب�شكل مدرو�س، بين غرف المر�شى. وفي عيادٍة للطبيب 

تجذبك »برو�شورات« ملقاة على الطاولة، في غرفة النتظار. 

ظاهرة  المجتمع،  موؤ�ّش�شات  في  انت�شارها  اّت�شع  ظاهرة  هي 

»التثقيف ال�شّحّي«. كيف بداأت؟ وما هو هدفها؟ وما دورها في 

وقاية  »دره��م  بدايتها  عن  قيل  عظمت  مهما  اأمرا�س  مواجهة 

خير من قنطار عالج«.
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اأخذ  ولي�س  المري�س  ت�سلية  هو  والعيادات 

المعلومات وال�ستفادة منها.

اأ�شل الفكرة 

اإب��راه��ي��م  ال��ح��اج محمد  م��ع  ت��ح��ّدث��ن��ا 

ح��ج��ازي )م��دي��ر ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة في 

لنتعّرف   )P الأعظم  الر�سول  م�ست�سفى 

منه كيف ن�ساأت فكرة التثقيف ال�سحي في 

نتيجة  الفكرة  ج��اءت  فقال:  الم�ست�سفى، 

تقّدم الأبحاث العلمّية عن الأ�سباب الموؤّدية 

اإلى اأمرا�س قاتلة مثل:

ال����وزن  ال�����س��م��ن��ة )زي�������ادة  اأم����را�����س   .1
المَر�سّي(.

الأمرا�س  وبع�س  ال�سرطان  اأنواع  بع�س   .2
المعدية.

فتبّين اأّن هذه الأمرا�س يمكن الحّد منها 

نتيجة تغيير اأنماط ال�سلوك باأنواع الأغذية 

التي نتناولها على م�ستوى الت�سّبب بال�سمنة 

لل�سرطان  المعر�سة  ال��ع��وام��ل  تجّنب  اأو 

)ال���رئ���وي( ك��الم��ت��ن��اع ع��ن ال��ت��دخ��ي��ن، اأو 

الحّث على غ�سل اليدين لمنع نقل الأمرا�س 

ن�سر  اأّن  الملمو�س  بالدليل  وتبّين  المعدية. 

التثقيف  عبر  ال�سحّية،  بالمخاطر  الوعي 

ت�ساحب  اأن  يجب  حاجة  اأ�سبح  ال�سحّي، 

مدار�سهم  ف��ي  الأط��ف��ال  ك��ّل��ه��ا،  الأج��ي��ال 

ال�سّن من خالل  وكبار  بيوتهم،  في  والأهل 

كما  بهم.  يعتني  اأو  الرعاية  لهم  يقّدم  َمن 

ا�ستئ�ساله  يمكن  الأمرا�س  بع�س  اأن  ظهر 

م��ن خ���الل ال��ت��ل��ق��ي��ح. ل��ذل��ك، وج���ب على 

على  التاأكيد  العامة  بال�سحة  المهتّمين 
الحاج محمد ابراهيم حجازي
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تلقيح الجمهور بمختلف �سرائحه العمرية، 

تمنع  ال��ت��ي  باللقاحات  ال��ح��اج��ة،  وح�سب 

)ب(  الكبد  ك��داء  الأمرا�س  بع�س  انت�سار 

به  الم�سابين  ن�سبة  تخفي�س  اأمكن  حيث 

بن�سبة 85 % عّما قبل التلقيح.

من  ال�سحّية  التوعية  اأ�سبحت  ل��ذا، 

كّل  عند  عليها  ال��ت��اأك��ي��د  ال��واج��ب  الأم����ور 

ن�سبة  زي���ادة  ل�سمان  المجتمع،  ���س��رائ��ح 

الأ�سّحاء والتمّتع بحياة اأف�سل واأطول.

اأهمّية التثقيف ال�شحّي

اأ�سار  ال�سحّية،  التوعية  اأهمية  وع��ن 

الوعي حول  لزيادة  نتيجة  اأّنه  اإلى  حجازي 

نمط  باختيار  النا�س  واهتمام  ال�سّحة، 

معي�سة �سحّي وجّيد اأو اهتمامهم بممار�سة 

الن�ساط الريا�سّي المنتظم، زادت الحاجة 

على  للح�سول  واإر�سادات  معلومات  لتوفير 

ج�سم �سليم.

اأّن لن�سر الوعي ال�سحّي  واأّكد حجازي 

التلفزيون،  عبر:  كان  اإن  مختلفة،  اأ�ساليب 

الراديو، اأو المن�سورات على اختالفها، اإلى 

�سة،  الجريدة اليومّية اأو المجاّلت المتخ�سّ

�سرائح  اإل��ى  المعلومات  اإي�سال  يتّم  حيث 

المتلّقي  ي�ساعد  مّما  المجتمع.  من  وا�سعة 

على تغيير م�سلكّياته الم�سّرة اإلى م�سلكّيات 

تت�سبب  ال��ت��ي  المخاطر  لتجّنب  �سليمة، 

الع��ت��الل  اإل���ى  ت���وؤدي  اأو  قاتلة  ب��اأم��را���س 

ال�سحّي للفرد.

الوعي  لن�سر  العالية  الكلفة  اإلى  ونظرًا 

الموؤ�س�سات  ت��ل��ج��اأ  الإع����الم  و���س��ائ��ل  ع��ب��ر 

�سة،  ال�سحية اإلى اإ�سدار برو�سورات متخ�سّ

بعناوين مختلفة، ح�سب الأمرا�س التي تعتبر 

القلب،  اأمرا�س  ال�سكرّي،  كاأمرا�س  �سائعة 

اأو تعليمات لالأّم المقبلة على  الوزن،  زيادة 

الحمل والولدة اأو المر�سى الذين يحتاجون 

اإلى عمل جراحّي.

اأم�����ا ال��ج��ه��ة ال���ت���ي ت���ق���وم ب���اإ����س���دار 

اأطباء  من  متعاونة  لجنة  فهي  المطبوعات 

المراد  المعلومات  بمجال  اخت�سا�س  ذوي 

اخت�سا�س  اأ�سحاب  جانب  اإل��ى  ن�سرها،  80



�سنن النبي، الطباطبائي، �س181.( 1)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج59، �س261.( 2)

)م.ن(، ج78، �س212.( 3)

الهوام�س

من خالل التجربة نعتقد أن 
املريض، عادة، يهتّم مبعرفة 
حجم اخلطر الذي يتهّدده 

وسُبل الوقاية منه

بو�سائل  وال�ستعانة  البرو�سور  ت�سميم  في 

ور اأو ر�سوم. اإي�ساح من �سُ

اأّما عن كيفية التقييم لنجاح البرو�سور 

ا�ستفادة  حجم  معرفة  اأّن  حجازي  فبّين 

اإج��راءات، عادة،  اإلى  المري�س منه يحتاج 

عن  م��ث��اًل،  ك�����س��وؤال��ه،  المري�س  يقبلها  ل 

المعلومات التي اّطلع عليها ومدى اأهمّيتها 

اأن  نعتقد  ال��ت��ج��رب��ة  خ���الل  وم���ن  ب��ن��ظ��ره. 

المري�س، عادة، يهتّم بمعرفة حجم الخطر 

الذي يتهّدده و�سُبل الوقاية منه.

من الو�شايا الإ�شالمّية

مو�سوع  ع��ال��ج  الإ���س��الم��ّي  ال��دي��ن  اإّن 

�سريعة  مراجعة  وف��ي  ال�سحّي.  التثقيف 

واأه��ل   P النبّي  عن  ال���واردة  لالأحاديث 

في  ال��وا���س��ح  اله��ت��م��ام  نجد   R بيته 

اإر���س��ادات  اّت��ب��اع  خ��الل  من  الم�ساألة  ه��ذه 

من  وتعالجهم  تقيهم  طبية  و���س��ف��ات  اأو 

قوله:   P النبّي  عن  ورد  فقد  الأمرا�س، 

اأكلنا ل  ناأكل حّتى نجوع واإذا  »نحن قوم ل 

.
)1(

ن�سبع«

وع���ن الإم����ام ال��ك��اظ��م Q: »ف��ي 

لعقة  لعق  َم��ن  داء،  كل  من  �سفاء  الع�سل 

ويك�سر  البلغم  يقطع  ال��ري��ق  على  ع�سل 

وي�سفو  ال�سوداء  المّرة  ويقمع  ال�سفراء 

اللبان  مع  كان  اإذا  الحفظ  ويجود  الذهن 

الَذَكر وال�سّكر ينفع من كل �سيء ول ي�سّر 

.
)2(

من �سيء وكذلك الماء المغلّي«

هم  روايات �سريفة بل�سان من اخت�سّ

بمثابة  ه��ي  وال��ت��ق��وى،  ب��ال��ه��داي��ة  اهلل 

قوانين طبّية احترازية، َمن اّتبعها �سلم 

البدن  ف�سالمة  والمر�س  ال�سقم  م��ن 

ك�سالمة الروح. لذلك، ل بّد من الوقاية 

والوقاية خير من قنطار عالج كما يوؤكد 

راأ�س  »الحمية   :Q الكاظم  الإم��ام 

د بدنًا ما  الدواء والمعدة بيت الداء وَعوِّ

.
)3(

تعّود«
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يحتاج الج�سم اإلى القليل منه، لت�سنيع 

ل  اأن  علينا  ه��ذا،  وم��ع  الهرمونات،  بع�س 

بكمية  ال��ط��ع��ام  م��ن  الكول�ستيرول  ن��اأخ��ذ 

بنف�سه  ي�سّنعه  الج�سم  لأن  ع�����س��وائ��ّي��ة، 

بوا�سطة الكبد.

اأنواعه

ينق�سم الكول�ستيرول اإلى نوعين:

بال�  المعروف  الجيد:  الكول�صتيرول   .1
من  اأكبر  بن�سبة  يتاألف  وهو   ،)HDL(

على  موؤ�سرًا  ارتفاعه  ويعّد  البروتين، 

غــــذاء
لكولستيرول أقّل

)*(
زينب ترم�س �شعد

الكول�شتيرول مادة �شبيهة بالدهون، وهو اأبرز اأنواع ال�شتيرول. 

يتوّفر الكول�شتيرول في الخاليا الحيوانّية فتتاأّثر ن�شبته في الدم 

والبي�س،  البي�شاء  اأو  الحمراء  الم�شبعة )اللحوم  الدهون  بكمّية 

والحليب وم�شتّقاته( التي نتناولها في الطعام.
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من  الج�سم  ف��ي  وق��ائ��ي  عن�سر  وج��ود 

اأمرا�س القلب.

بال�  المعروف  ال�صّيئ:  الكول�صتيرول   .2
)LDL( وهو موؤلف باأغلبه من الدهون، 

احتمال  على  ��رًا  م��وؤ���سّ ارت��ف��اع��ه  وي��ع��ّد 

الإ�سابة باأمرا�س القلب.

الجيد  الكول�ستيرول  م�ستوى  ولتح�سين 

الخطوات  باّتباع  ين�سح  ال�سّيئ،  مقابل 

التالية:

الم�سبعة  ال��ده��ون  م�����س��ادر  ا�ستبدال   .1
)ال�������س���م���ن���ة، ال������زب������دة، ال����ده����ون 

الم�سبعة  غير  بالدهون  الحيوانية...( 

النّيئة  ��رات  ال��م��ك�����سّ ال��زي��ت��ون،  )زي���ت 

الكانول  ال��ك��ّت��ان،  ب��ذر  المحّم�سة،  اأو 

وال�سويا(.

2. تناول الخ�سار المتنّوعة الغنية بالألياف.
3. البتعاد عن التدخين والنرجيلة.

4. ممار�سة الريا�سة.
والأطعمة  الكحول،  �سرب  عن  البتعاد   .5

التي تحوي الكحول.

6. اّتباع حمية غذائّية، والتخّل�س من الوزن 
الزائد.

في  الكول�شتيرول  ارتفاع  مخاطر   

الدم

العالية  الكول�ستيرول  ن�سبة  تتراكم 

ف��ي ال����دم داخ����ل ال�����س��راي��ي��ن. وم��ع 

اأو  اإل��ى �سيق  ت���وؤّدي  ال��وق��ت، 

ان�������س���داد ال�����س��راي��ي��ن، 

و�سول  ع��دم  وبالتالي 

وال��غ��ذاء  الأوك�سجين 

ال��ك��اف��ي اإل���ى اأع�����س��اء 

الج�سم، واأهّمها القلب.

التعّر�س  اح��ت��م��ال  ي����زداد  ه���ذا،  وم���ع 

ارتفاع  ال�سرايين،  وت�سّلب  القلب  لأمرا�س 

�سغط الدم، الجلطات والذبحات القلبية...

خطوات ب�شيطة لدهون اأقل

1. اعتماد ال�سّي اأو ال�سلق عو�سًا عن القلي، 
في تح�سير الطعام.

الخالية  الطبيعّية،  المنّكهات  ا�ستعمال   .2
م��ن ال���ده���ون، ك��ب��دي��ل ع��ن ال��زي��ت في 

ال��ب��ه��ارات،  الب�سل،  ك��ال��ث��وم،  الطبخ 

ع�سير الحام�س... 

)اللّية  اللحوم  الظاهر في  الدهن  اإزالة   .3
البي�ساء(، قبل التح�سير.

4. اإزالة جلد الدجاج قبل التح�سير.
ال����ب����ّخ����اخ  ال������زي������ت  ا�����س����ت����ع����م����ال   .5 
)Pan Coating Spray(، بدل تغمي�س 

الطعام في الزيت.

ترتاكم نسبة الكولستريول 
العالية يف الدم داخل 

الشرايني. ومع الوقت، تؤّدي إىل 
ضيق أو انسداد الشرايني
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6. تبريد الطعام اأو تجميده، لإزالة الدهن 
الظاهر على ال�سطح قبل تح�سيره. 

الأط���ع���م���ة الأف�������ش���ل ل��ت��ج��ّن��ب 

الكول�شتيرول

التي  الأط��ع��م��ة  بع�س  اختيار  يمكنك 

من  الكول�ستيرول  م��ن  اأق���ّل  ن�سبة  تحتوي 

الأ�سناف نف�سها، مثاًل:

1. من اللحوم:
كاللحمة  الدهن  القليلة  اللحوم  اختر: 

جلد  بدون  الدجاج  العجل،  لحمة  الهبرة، 

الم�سوية  الأ�سماك  م�سويًا(،  اأو  )م�سلوقًا 

على اأنواعها، التونة المعّلبة بالماء.

تجّنب:

اللحوم  الغنم،  لحم  المدهنة:  اللحوم  اأ. 

الع�سوية )الكبد، الكالوي، النخاعات، 

والق�سبة(،  ال��ل�����س��ان��ات  ال�سنا�سل، 

ال�سجق، النقانق والب�سترما.

تناوْل الفاكهة الطازجة 
بقشرها الذي يؤكل بدل 

العصائر

الهوت  المرتدياّل،  المعّلبة:  اللحوم  ب. 

دوغ واللحوم المقلية.

ج. التونة المعّلبة بالزيت.

2. الحليب وم�صتّقاته:
اختر: 

اأ. الحليب واللبن الخالي الد�سم.

كريم  كالدوبل  الد�سم  القليلة  الأجبان  ب. 

واللبنة الخالية الد�سم.

تجنب:

اأ. الحليب واللبن الكامل الد�سم.

ب. اللبنة الكاملة الد�سم والأجبان الد�سمة 

د�سم  %  25 م��ن  اأك��ث��ر  على   )تحتوي 

الق�سقوان،  ال�����س��ف��راء:  والأج��ب��ان   (

ال����م����وزاري����ال، الأج����ب����ان ال��ك��ري��م��ي��ة 

ال�سفراء، كرافت، الحلوم(.

ج. الكريما والآي�س كريم.

3. الدهون:
اختر:

اأ. الزيوت النباتية )زيت الزيتون، زيت 
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)*( اأخ�سائّية تغذية.

الهوام�س

الكانول، زيت ال�سويا ...(.

ب. عبوات رذاذ الزيت.

اإ����س���راف  ب����دون  ج. خ���ذ ال��ق��ل��ي��ل 

اأو  النّيئة  المك�ّسرات  م��ن 

ال��م��ح��ّم�����س��ة )ال��ف�����س��ت��ق، 

الجوز،  ال��ل��وز،  الكاجو، 

الزيتون،  ال���ب���ذورات(، 

الأفوكا... 

ت�������ج�������ّن�������ب: ال�����زي�����وت 

الزبدة،  ال�سمنة،  المقلية، 

المايونيز،  النباتّي،  ال�سمن 

زيت جوز الهند...

4. الن�صويات:
والخبز  والأرّز  ال��ب��رغ��ل  اخ���ت���ر: 

المعكرونة  الأ���س��م��ر،  وال��ق��م��ح  وال��ك��ع��ك 

ال�سمراء.

ت����ج����ن����ب: ال����ك����روا�����س����ون، ال��خ��ب��ز 

والجبنة  الزبدة  تدخلها  التي  والمعّجنات 

البطاطا  الب�سكويت،  القطايف،  كعجينة 

المقلية...

5. البي�س:
اخ���ت���ر: ب��ي��ا���س ال��ب��ي�����س ال��م�����س��ل��وق ل 

المقلّي.

�سفار البي�س )التزم بالكمية  تجنَّب: 

ال��م�����س��م��وح ل��ك ب��ه��ا م��ن ق��ب��ل اأخ�����س��ائ��ّي��ة 

التغذّية(.

6. الحلويات:
الخاليَتين  والمهلبية  الكا�سترد  اختر: 

الحليب  م��ن  والم�سنوعَتين  ال�سّكر  م��ن 

الخالي الد�سم.

الكاتو،  الدونات�س،  ال�سوكول،  تجنَّب: 

العربية  الحلويات  الب�سكويت،  فور،  البيتي 

ال��م�����س��ن��وع��ة م���ن ال�����س��م��ن��ة )ال��ب��ق��الوة، 

المعمول...(، البوظة والكريما.

7. الفاكهة:
قبل  م���ن  ال���م���ح���ّددة  ب��ال��ك��م��ي��ة  ال���ت���زم  اأ. 

اأخ�سائّية التغذّية.

ب. تناوْل الفاكهة الطازجة بق�سرها الذي 

يوؤكل بدل الع�سائر.

ج. ابتعد عن الع�سائر ال�سطناعّية.

واف��ي��ة من  ت��ن��اول كمّية  ال��خ�����ص��ار:   .8
التي  الألياف  على  تحتوي  فهي  الخ�سار، 

تقّلل من الكول�ستيرول في الج�سم.

85

م
 2

01
6 

ر
يا

/�أ
 2

96
د 

د
ع
ل
�



المكت�شف ال�شغير

الم�سادر  اأّول  واأدوات��ه  المطبخ  يعتبر 

التي تهّدد حياة الطفل نظرًا اإلى حّب وولع 

الطفل، دون الخام�سة، في اكت�ساف كّل ما 

مع  يكون  المرحلة، حيث  حوله خالل هذه 

الأم في المطبخ لوقت طويل.

العالمّية  الإح�ساءات  من  العديد  وفي 

 % 70 اأّن اأكثر من  اأّكد الخبراء  والمحلّية 

من حالت وجود الأطفال في الم�ست�سفيات 

تكون نتيجة الحوادث المنزلية عند اأطفال 

في عمر اأقل من 7 �سنوات، ما يفر�س على 

ة  الخا�سّ والعناية  ال�سديد  النتباه  الأه��ل 

باأطفالهم.

خطواته الأولى والخطر!!

يحتاج الطفل خالل �سنواته الأولى اإلى 

درجة كبيرة من الحماية عن طريق مراقبة 

بالزحف  ي��ب��داأ  فعندما  ح��رك��ات��ه،  جميع 

ُيخ�سى عليه من َلْم�س مخارج الكهرباء، اأو 

تناول المواد الكيماوّية الم�ستعملة للتنظيف 

في المطبخ اأو اأدوات الخياطة اأو النباتات 

المنزلّية التي تحتوي على اأوراق �سامة.

اأما مرحلة خطواته الأولى فلها اأخطار 

ال�ساخنة،  ب��ال�����س��وائ��ل  ك��ال��ح��روق  اأخ����رى 

اأو  الطفل  �سقوط  الناجمة عن  والر�سو�س 

بالأر�س  راأ�سه  وارتطام  انزلقه،  خطورة 

عند �سقوطه.

انزالق
ر

َ
ط

َ
الطفل... خ

نبيلة حمزي

من  الكثير  »بذل  الأه��ل  عند  معناها  عبارة  المنزل«  في  »طفل 

الجهد للحفاظ على �شالمته«. هذه الم�شوؤولية تقع على عاتق الأّم، 

المعنّي الأول بتربية الطفل في �شنواته  في الدرجة الأولى، لأّنها 

الأولى، وهي اأكثر اأفراد الأ�شرة بقاًء قربه.
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خطر النزلق.. وارد دائمًا

من  الطفل  ب��ان��زلق  الأم  تتفاجاأ  قد 

عال،  مقعد  من  اأو  عربته  من  اأو  �سريره 

عندما  اأو  ذراعها،  بين  تحمله  عندما  اأو 

تت�سّور  م��ك��ان  ف��ي  ال��ط��ف��ل  الأم  ت��ت��رك 

مثاًل،  م��ا،  عمل  لإتمام  وتذهب  اآم��ن  اأن��ه 

في�سقط الطفل اأثناء تلك الفترة.

والتعثر  الن���زلق  ح��الت  معظم  لكن 

اإذا  للقلق  م��ث��ي��رة  وغ��ي��ر  �سليمة  ت��ك��ون 

ا�سطدم جزء من ج�سده بج�سم مرن غير 

قا�ٍس.

اأما حالت النزلق التي يتلوها فقدان 

من  ال�سقوط  حالت  اأو  الوعي 

م��ك��ان م��رت��ف��ع اأك��ث��ر م��ن 80 

الفح�س  ت�ستدعي  فهي  �سم، 

م���ن ق��ب��ل ط��ب��ي��ب الأط���ف���ال، 

اأ�سّعة لراأ�س  اإلى اإجراء  م�سافًا 

ان��زلق  ح���وادث  لأّن  ال��ط��ف��ل، 

الأط���ف���ال م���ن اأه�����ّم اأ���س��ب��اب 

حدوث نزيف المّخ حال ا�سطدام 

ال�����راأ������س. ه���ن���ا، ي��ج��ب ع��دم 

لأنه  بالحالة،  التهاون 

ب  ي�سبِّ اأن  المحتمل  من 

ذل����ك ن��زي��ف��ًا داخ��ل��ّي��ًا 

للطفل.

كيف نت�شّرف؟

ذلك  ي�ستدعي  األ��م،  وج��ود  حالة  في 

محاولة  بل  كثيرًا،  الطفل  تحريك  ع��دم 

ب��الأر���س:  ا�سطدم  ال��ذي  ال��ج��زء  تثبيت 

ق��دم��ه،  ���س��اق��ه،  ي���ده... ورب��ط��ه بمرونة 

بع�سا مثاًل، حذرًا من وجود �سّق اأو َك�سر 

�سوءًا  الو�سع  ي��زداد  ل  لكي  عظامه،  في 

ريثما يتّم نقله اإلى الطبيب. 

الأطفال  ان��زلق  ح��وادث  وتعتبر  هذا 

داخ���ل ال��م��ن��زل م��ن اأك��ث��ر اأ���س��ب��اب وف��اة 

الأطفال اأو اإ�سابتهم بالك�سور والر�سو�س، 

ل��ع��دم اله��ت��م��ام  نتيجة  ت��ق��ع  م��ا  وغ��ال��ب��ًا 

والأب  الأم  ان�سغال  ب�سبب  اأو  والإهمال 

من  العديد  باتخاذ  ين�سح  ل��ذا،  م��ع��ًا. 

الحتياطات الم�سّددة، منها، مثاًل:

الجوارب  ارت��داء  الأطفال  باإمكان   .1
في البيت بعد و�سع ل�سقات مانعة 

لالنزلق في اأ�سفلها.

المبّللة  الأر����س  تجفيف   .2
المنزل،  اأرج��اء  كافة  في 

خ�سو�سًا  ال����دوام،  على 

في المطبخ والحمامات.
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اأوجاع الت�شّرد

خلف  �سم�س  اأ���س��ع��ة  اآخ����ر  ين�سحب 

تلك ال��ت��ّل��ة، وي��ع��اود ال��خ��وف زي��ارت��ه اإل��ى 

د  بالتمرُّ ب��ارٌد  ن�سيٌم  يبداأ  القلوب...  تلك 

الّثقوب  ليخترق  ال�سغير،  الج�سد  على 

قيــٌر 
َ

ف
د على باِب تشرُّ
مرمي عبد اهلل

تارًة على  ب�شر منك�شرة، ترقُد  جالت قطعٌة من 

�شخرة.. على �شاطئ مهجور ذي رمال مبعثرة، وقفت 

مع  ي��وم  ك��ّل  ففي  ت��ت��اأّم��ل...  البريئة  العيون  تلك 

م�شلوبٌة  براءٌة  الحكاية،  تلك  تبداأ  المغيب  خيوط 

القما�س  بقايا  من  مك�شوفة  باتت  طرّي  ج�شد  وُبقع 

الكفوف  وتلك  كثيرة.  �شنون  عليه  م�شت  ال��ذي 

باألواٍن  وغّطاها  الدهر  اأكلها  الُمنمنمة،  ال�شغيرة 

عاجزتين  م�شلولتين،  اليدان  تلك  باتت  ُمتَّ�شخة... 

عن م�شح تعٍب غّطى الوجه.

اأنواع  اأب�سع  تاركًا  اأنحائه،  اإلى  توؤّدي  التي 

د. التعذيب من خوٍف، وبرٍد، وُيتٍم وت�سرُّ

ثم مع اأّول محاولٍة له للخلود اإلى نوم 

ج�سده  على  ت�ستفيق  نهار،  ق�سوة  ين�سيه 

اإل��ى  مت�سّللة  د  ال��ت�����س��رُّ اأوج����اع  ال�سغير 

88



ت�سّربتا من  باردتين  اإلى قدمين  اأطرافه، 

ت�سيران خالل �ساعات  الفقر، كانتا  دماء 

فت�سّلختا  يحميهما،  ح���ذاٍء  ب��ال  ال��ن��ه��ار 

خب��زٍ،  قطع�ة  عن  يبحث  كان  وت�سّوهتا... 

ل لي�سبع، بل ليعي�س يومًا اآخر.

َي�سلم  ل  هو  الّنهار،  وُجوع  الليل  كبرد 

في  مناف�سون  له  وب��ات  واب��ت��زاز،  تَعدٍّ  من 

ُتك�سب  مهنٌة  اأّن��ه��ا  منهم  ظّنًا  ال�����س��وارع، 

الأموال... و�ساعت تلك الطفولة!!!

ربيع دون ربيع

�سنابل  وتراق�ست  الربيع  ري��ح  ف��اح 

بداأ  حزينة،  اأنغاٍم  على  الخ�سراء  القمح 

يقترب،  الح�ساد  مو�سم  هو  وها  ي�ستّمها 

ولكن لن يطال منها �سيئًا، �ستبقى عطرًا 

من الطبيعة اإلى اأفواٍه اعتادت اأن ت�سبع من 

منظرها. 

عليه،  القا�سي  ال��ح��ي��اة  حكم  يتابع 

ي�سبه  بات  ي��وم...  كّل  منه  ُت�سلب  وحقوقه 

ت��م��ام��ًا ح��ّب��ة القمح ال��ت��ي ت��ك��ون ف��ي اآخ��ر 

مع  وتموت  من�سّية  تكون  فمرارًا  ال�سنبلة، 

تمامًا  الكثير  فيها  َت��َه��اون  التي  فائدتها 

كذاك الج�سد ال�سغير.

تعبث  كاأّنها  واأف��راح  منا�سباٌت  تتدّلى 

قارعة  على  الملقاة  الطفولة  بم�ساعر 

�سميمه  ف��ي  الأح����زان  تتغلغل  ال��ط��ري��ق، 

وه��اك  ف���رح،  روح  م��ن  تبّقى  م��ا  وت�����س��رق 

ال��خ��دود  ع��ل��ى  تنهمر  ال��م��ال��ح��ة  ال��ق��ط��رة 

حّتى  ول  �سعادة،  تذكار  فال  ال�سغيرة، 

كلمة تجبر الخاطر.

اآخر الحروف

اأمام  الأمل  يومّيًا على �ساطئ  �سيكون 

الفقيرتين  يديه  �سيمدُّ  وال�سروق،  المغيب 

ِمرارًا اإلى اأن يحنَّ عليه جن�ٌس من اآدم... 

ركام  تحت  من  �ساحية  �سمائر  لتنت�سله 

مع  للحياة  تذكرة  وتعطيه  والموت،  ال��ذلِّ 

الأول���ى،  فر�سته  اإل��ى  م�سافر  ق��ط��اٍر  اأّول 

ليكون اإن�سانًا.

باله  فما  يوجع!  الحديث  اأن  كم  اآه، 

»هو«  ك�  اأننا  لو  دة!  مج�سَّ �سورًة  اأ�سبح  لو 

اأيدينا،  تقترفه  ل��م  ذن���ٍب  تحت  ُح��ِج��زن��ا 

يهرب  ال��ذي  علينا،  الفقر  بعدها  وُيكتب 

ُبرهًة  اأنف�سهم  ُيعطون  ول  الكثيرون  منه 

وح؟!«. لل�سوؤال: »ما ذنب هذه الرُّ

ت�ستلقي اآخر الحروف من تلك الكلمات 

المكتوبة، فهي ل بدَّ لها من و�سع الخاتمة، 

لكّنها في كّل مّرة تجد خيبتها، اإن قّررت 

الأنانية  تفعل  البوح عن ق�سيَّة فقير. هنا 

هنا  ال�سمير.  �سوت  يختفي  هنا  فعلتها. 

تبقى الطفولة اأ�سيرة لتمّرد ب�سر. 
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فاطمة من�شور

ن�شائم قراآنية 

ِمنُكْم  �ْصَفَل 
َ
اأ َوِمْن  َفْوِقُكْم  ن  مِّ َجاوؤُوُكم  {اإِْذ  تعالى:  قال 

 ِ
َّ

ِباهلل وَن  َوَتُظنُّ اْلَحَناِجَر  اْلُقُلوُب  َوَبلََغِت  ْب�َصاُر 
َ

اْلأ َزاَغِت  َواإِْذ 

القلوب  تبلغ  اأْن  يمكن  فكيف  10(؛  )الأح���زاب:  ُنوَنا}  الظُّ

القلب  اأّن  المعلوم  ومن  اأحياء.  اأ�سحابها  كون  مع  الحناجر 

زاغت  �سيء  اأّي  وع��ن  �ساحبه؟  م��ات  مو�سعه  عن  زال  اإذا 

الأب�سار؟ وباأّي �سيء تعّلقت ُظنونهم باهلل تعالى؟

ويمكن الإجابة عن ذلك بوجوه: 

- ال��م��راد اأن��ه��م ج��ب��ن��وا، وف���زع اأك��ث��ره��م، ل��ّم��ا اأ���س��رف 

الَجبان  �ساأن  ومن  بوائقهم؛  من  وخافوا  عليهم  الم�سركون 

عند العرب اإذا ا�ستّد خوفه اأن تنتفخ رئته، ول ُيمتنع اأّن الرئة 

اإذا انتفخت رفعت القلب ونه�ست به نحو الحنجرة.

في  وال�سطراب  بالوجيب  تو�سف  القلوب  اإّن  وقيل   -

اأحوال الجزع والهلع. قال ال�ساعر: 

 ك������اأّن ق���ل���وَب اأدّلئ���ه���ا
)1(

الظباء ب���ق���رون  م��ع��ّل��ق��ة  90



فروق لغوية)2(

1. الفرق بين ال�صّدة وال�صعوبة:
ال�صعوبة تكون في الأفعال دون غيرها فيقال: �سعب علّي الأمر يعني فعله �سعب 

عليك.

ورجل �سعب اأي ُمقا�ساُته �سعبة.

وفيها معنى الغلبة لمن يزاولها، فال�سعوبة اأبلغ من ال�صّدة. وقد يكون ال�سديد غير 

�سعب ول �سعب اإل �سديد.

2. الفرق بين ال�صّدة والَجلد:
الجلد: هو �سالبة البدن ومنه الِجلد، لأنه اأ�سلب من اللحم.

والَجلَد: ال�سلب من الأر�س، ويت�سّمن معنى الَجلد ال�سبر والقوة.

3. الفرق بين ال�صّدة والقوة :
ال�صّدة في الأ�سل هي مبالغة في و�سف ال�سيء بال�سالبة ولي�س من قبيل القدرة، 

ولهذا ل يقال هلل تعالى �سديد.

اأما القوة فمن قبيل القدرة.

مرادفات قراآنية

1. الفرق بين الدعاء والنداء: {َكَمَثِل الَِّذي َيْنِعُق ِبَما َل َي�ْصَمُع اإِلَّ ُدَعاًء َوِنَداًء} 
)البقرة: 171(.

النداء هو رفع ال�سوت بما له معنى.

والدعاء يكون برفع ال�سوت وخف�سه.

.
)3(

يقال: دعوت اهلل في نف�سي، ول يقال: ناديته في نف�سي

َواَتُكْم} )الحجرات: 2( والكالم {َوُيَكلُِّم  �صْ
َ
2. الفرق بين ال�صوت {َل َتْرَفُعوا اأ

�سوت  مثل:  بكالم  لي�س  ما  ال�سوت  من  اأّن   )46 عمران:  )اآل  ��ا���َس}  ال��نَّ

 .
)4(

ال�سيوف والبهائم والطيور

ِب��ِه  ن��َب��اء َم��ا َك��اُن��واْ 
َ
3. ال��ف��رق بين النباأ {َف�����َص��ْوَف َي��اأِْت��ي��ِه��ْم اأ

ِبُر َعلَى َما َلْم  وَن} )الأنعام: 5( والخبر {َوَكْيَف َت�صْ َي�ْصَتْهِزوؤُ

ُتِحْط ِبِه ُخْبًرا} )الكهف: 68(، اأن النباأ ل يكون اإّل لالإخبار 

بما ل يعلمه المخَبر، ويجوز اأن يكون الَخَبر بما يعلمه المخَبر، 

 .
)5(

ولهذا يقال: تخبرني عن نف�سي ول يقال تنبئني
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اآية وبالغة

ُكم  َمدَّ
َ
اأ َتْعلَُموَن  ِبَما  ُكم  َمدَّ

َ
اأ الَِّذي  {َواتَُّقوا  تعالى:  قال 

ْنَعاٍم َوَبِنيَن َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍن...} )ال�سعراء: 132 - 134(.
َ
ِباأ

لي�س  اإذ  لب�س،  ظاهره  في  كالمًا  المتكّلم  يذكر  هنا 

كالمه،  بقّية  في  يو�سحه  ثّم  به  اهلل  هم  اأمدَّ ما  وا�سحًا 

وهذا ما ي�سمى بالإي�ساح.

مراتب لغوّية

اأ. اإذا زوى ال�سخ�س ما بين عينيه فهو: قاطب -عاب�س. 

ب. اإذا ك�ّسر عن اأنيابه مع الُعُبو�س فهو: كالح.

ج. فاإذا زاد عبو�سه وهو كالح فهو: با�سر اأو مكفهر. 

د. اإذا كان عبو�سه من هٍمّ اأ�سابه فهو �ساهم.

فهو  احمرار  مع  وجهه  وانتفخ  الغيظ  من  عب�س  ف��اإذا  ه�. 

.
)6(

مبرطم

نوادر

الطريق:  في  معًا،  �سيرهما  اأثناء  ل�ساحبه،  نوا�س  اأبو  قال 

من  طّيبة  كثيرة  اأنواعًا  وذك��ر  الطعام؟  من  وك��ذا  كذا  اأت�ستهي 

�سنوف الطعام، مّما ي�سيل لها اللعاب. 

فقال له الرجل بلهفة: نعم، واهلل اإني لأ�ستهي كّل ما ذكرته، 

خ�سو�سًا، اأن جوفي لم يدخله طعام من ليلة البارحة. فقال له 

اأبو نوا�س: اإذن.. فهيا بنا!

وانطلقا في الطريق حّتى و�سال اإلى دار اأبي نوا�س، وهناك 

ترك اأبو نوا�س �ساحبه جال�سًا بالفناء، وغاب عنه لبع�س الوقت 

الكامخ  وبع�س  ياب�سين  رغيفين  يديه  في  حاماًل  اإليه  عاد  ثم 

)المخّلل( ثّم قال له: تف�سل ُكل بالهناء وال�سفاء. 

لك  اأقلت  نوا�س:  اأبو  له  فقال  قلت؟  ما  واأي��ن  الرجل:  فقال 

عندي اأم قلت ت�ستهي؟! 
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ق�ش�س الأمثال

 »من جدَّ وجد ومن زرع ح�صد«

يحمَل  اأن  وزير  كّل  من  وطلب  الثالثة،  وزراءه  ا�ستدعى  ملكًا  اإّن  قيل 

كي�سًا كبيرًا اإلى ب�ستان الق�سر ويبداأ بملء الكي�س للملك من مختلف الثمار 

باأحد  ي�ستعينوا  ل  اأن  بحزم،  اأمرهم،  وقد  بها.  مليئًا  الق�سر  كان  التي 

ال��وزراء طلب  ا�ستغرب  اأحد.  اإلى  ي�سندوها  ل  اأن  اأو  المهمة  تلك  اأداء  في 

وانطلق  فاأخذ كل واحد منهم كي�سه  اأمرهم؛  لما  ان�ساعوا  ولكّنهم  الملك 

اإلى الب�ستان. وجمع الوزير الأول اأف�سل الثمار واأجودها، اأما الثاني، فكان 

متيّقنًا اأّن الملك ل يريد الثمار لنف�سه فتكا�سل ولم ينتبه لفا�سد الثمار التي 

جمعها. والثالث لم يعتقد اأّن الملك كان مهتمًا بما في الكي�س فمالأ الكي�س 

بالح�سائ�س والأع�ساب. وعندما جاء الثالثة اإلى الملك، اأمر الملك رئي�س 

الجند اأن ياأخذ الوزراء وي�سعهم ثالثة اأ�سهر في ال�سجن واأن يحملوا معهم 

اأكيا�سهم، واأن ل ياأكلوا اإّل مّما جمعوه. وهكذا، فاإّن الوزير الأول ظّل طيلة 

المّدة مرتاحًا، والثاني، ق�ساها بتعب و�سيق، اأّما الثالث فمات جوعًا قبل اأن 

ينق�سي ال�سهر الأول، ولهذا جاء في المثل »من جدَّ وجد ومن زرع ح�سد«.

 من طرائف النحوّيين

طلب نحوّي من ابنته اأن تاأتيه باإناء، فجاءت به ونادته: اأم�سك بالإناَء 

)ن�سبت كلمة اإناء( فقال لها: اك�سريه، فرمته على الأر�س!

يراجع: الأمالي، ال�سريف المرت�سى، ج2، �س9.( 1)

الفروق اللغوية، اأبو هالل الع�سكري، �س164.( 2)

يراجع: )م.ن(، �س534.( 3)

يراجع: )م.ن(، �س324.( 4)

يراجع: )م.ن(، �س528.( 5)

فقه اللغة و�سّر العربّية، الثعالبي الني�سابوري، �س139.( 6)

الهوام�س

الوليمة: طعام العر�س 

الوكيرة: طعام الفراغ من البناء 

التحفة: طعام الزائر 

الماأدبة: طعام الدعوة 

موائد الأطعمة
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دميا جمعة فّواز

مشكلتي

ل  كتوم،  اأّنني  م�سكلتي  عامًا،   16 عمري  ح�سن،  ا�سمي  عليكم،  ال�سالم 

بالغ�سب ل  فاإذا �سعرت  اأريده.  ما  اأقول  اأو  اأعّبر عن م�ساعري  اأعرف كيف 

اأدرك كيف اأت�سّرف وكيف اأتعاطى مع الموقف بما يتنا�سب مع م�ساعري!!

اأّنني  العلم  مع  المتحان،  في  اأغ�ّس  باأنني  الأ�ستاذ  اّتهمني  اأ�سبوع،  منذ 

اأي�سًا  »اإنني  بالقول:  اأرّد على �سديقي  العك�س، كنت  اأفعل. ولكّنني، على  لم 

ل اأعرف الجواب ال�سحيح على ال�سوؤال«. اإّل اأّن اأ�ستاذي غ�سب مّني، ومّزق 

الورقة، ولم اأ�ستطع اأن اأدافع عن نف�سي، بل احمرَّ وجهي وتمالكُت دموعي كي 

اأتحّداه، فتطّور  اأنني ب�سمتي  ل تنهمر وي�سخر مّني الجميع. اعتبر الأ�ستاذ 

الم�سكل بيني وبينه، وطلب ولّي اأمري.

هذه الحادثة، تخت�سر لكم طريقة تعاملي مع جميع الأمور: في المنزل، 

اإنني  لوالدي، مثاًل،  اأقول  اأن  اأ�ستطيع  الرفاق.. ل  والمدر�سة ومع 

معنا  يم�سي  اأن  واأح��ّب  ال�سفر،  كثير  كونه  حزين 

اأّنني  لأّم��ي  البوح  من  اأتمّكن  ول  اأك��ث��ر.  الوقت 

اإخوتي  جميع  اإّن  دوم��ًا  وتقول  تعتقد  فهي  اأحبها 

يهتّمون بها اأكثر مّني.

ماذا اأفعل؟ علمًا اأّنني اأحّب التعبير بالكتابة، واأنا 

موهوب بال�سعر، اأي�سًا. ولكّني لم اأُطلع اأحدًا 

اأريد اأن يظّنوا  على كتاباتي، لأّنني ل 

اأّنني مغرور... كيف اأت�سّرف؟

ــنــي 
ّ
أن

كتوم
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1. بداية الحّل لم�سكلتك هي اإدراكك اأّن لكّل اإن�سان طبعه الخا�ّس، بع�سهم 
لون اأن يتحّفظوا على م�ساعرهم، مهما  يكون كثير التعبير، واآخرون يف�سّ

اأّن تكّتمك على ما ت�سعر به هو جزء من  اأن تقتنع  كانت جارفة. وينبغي 

�سخ�سّيتك، ولي�س م�سكلة. وبالتالي، فهو يمّيزك كما العديد من ال�سباب 

الآخرين، �سرط اأن ل يقف عائقًا اأمام عالقاتك الجتماعية.

التعبير،  على  القدرة  َمَلَكة  تطّور  اأن  واأحببت  يزعجك  �سمتك  كان  اإذا   .2
ولوالدك  حّبك  عن  لوالدتك  عّبر  حياتك..  في  ال�سغيرة  بالأمور  فابداأ 

عن �سوقك، ل تترّدد في البوح بم�ساعرك الإيجابّية، لأنها كفيلة اأن تعّزز 

عالقتك بالآخرين.

ُعمق  اإل��ى  ي�سير  وه��و  وم��ه��ّم،  لطيف  اأم��ر  بالكتابة  التعبير  اإل��ى  ل��ج��ووؤك   .3
اإح�سا�سك بالأمور والأ�سخا�س، وهو ي�ساعدك، ينبغي اأن تعّززه.

اأقاربك  لأحد  اأو  به  تثق  لأ�ستاذ  الأقل  وا�سمح على  نف�سك،  واثقًا من  4. كن 
بقراءة ما تخّطه، فاأنا اأكيدة اأّن كتابتك تنبع من اأعماقك، وبالتالي �ستكون 

جميلة.

5. اكتب لئحة بالأمور التي تحّب اأن تبوح بها، واأعِط نف�سك �سهرًا اأو اأكثر، 
لتحّقق كّل فترة خطوة في درب الألف ميل.

ال�شديق ح�شن، �شكرًا لثقتك بنا. ونحن نقّدر اأّنك عّبرت لنا عن 

اأن نتمّكن من م�شاعدتك، لذلك �شنقّدم  م�شكلتك، ب�شراحة، ونتمّنى 

لك بع�س الن�شائح:
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الحنون  الأّم  م�سهد  ا�ستوقفني  لطالما 

حين يطلب منها ولدها باإلحاح اأن تقّدم له 

الحلوى قبل وجبة الغداء.. تجدون في عينيه 

ينفجر  اأن  يمكن  �سديدًا  طفولّيًا  اإ���س��رارًا 

ه�ستيرّية  حالة  اإلى  يتحّول  اأو  وبكاًء  غ�سبًا 

ينل  ول��م  ال��وق��ت  ط��ال  كّلما  حّدتها  ت���زداد 

ونعرف  الأّم،  تلك  نتفّهم  جميعنا  مطلبه.. 

يقينًا اأّنها اأكثر خبرة بم�سلَحة ولدها، واأّن 

هدفها لي�س اإذلله اأو اإزعاجه. بب�ساطة، هي 

الغذائّية  وجبته  على  يح�سل  اأن  منه  تريد 

لينمو  الطاقة  �ستعطيه  وال��ت��ي  المنا�سبة 

ويزداد �سّحة وطاقة. وجميعنا نعرف يقينًا 

اأنها �ستقّدم له، بعد وجبة الطعام، ما يريده 

من َحلوى. ولعّلها �ستكرمه اأكثر مّما يتوقع، 

فتفاجئه بقالب حلوى لذيذ لم يتوّقعه. 

يمّر الوقت بطيئًا، لي�سعر ذاك الطفل، 

اأهملت  اأو  تنا�سته  وال��دت��ه  اأّن  للحظات، 

حاجاته في�ست�سيط حنقًا، وي�سيء الظن بها. 

مع اأنه لو هداأ قلياًل واكتفى بالطلب بهدوء 

واإ�سرار واأدب، فاإّنها �سوف تقّدر له ذلك.

دعونا  الفكرة  تقريب  ب��اب  م��ن  وه��ن��ا، 

نعرف  ما.  نوعًا  م�سابهة  حادثة  اإل��ى  ننتقل 

الأع��رف  وه��و  اهلل،  عيال  كلهم  الَخلق  اأّن 

هلل  دعاءنا  نرفع  حين  ولعّلنا  بم�سلحتهم، 

بطلب معّين، ونكّرره كّل ليلة، علينا دومًا اأن 

ن�ستذكر ذلك الطفل، ونعرف يقينًا اأّنه »لعل 

بعاقبة  لعلمك  لي  خير  هو  عّني  اأبطاأ  ال��ذي 

الأمور« فال ن�سيء الظّن اأو نياأ�س من رحمته، 

كانت  الجزيلة  عطاياه  اأّن  طالما  وعال،  جلَّ 

ول تزال تظّللنا برحمته، ونعمه، بل علينا اأن 

نكّرر الدعاء باإ�سرار وثقة اأّنه ل بدَّ �سيجيبنا 

واأّنه يوؤّخر ما نطلبه لم�سلحتنا، وهو القريب 

مّنا، الذي كّلما ناديناه، لّبى نداءنا، فلناأن�س 

بالت�سّرع بين يديه، وننتظر قالب الحلوى!

قالب الحلوى
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لفقدان  نتاألم  اأو  تجرحنا  كلمات  ن�شمع  موؤلمة،  لمواقف  نتعّر�س 

المواقف  اعتمادها في  اأح�شّنا  اإذا  نعمة  الن�شيان،  نحّبه...  اأ�شخا�س 

التي تتطّلب مّنا التجاهل، حتى ل نقع في فّخ الحقد اأو جلد الذات. 

واإليكم 5 ن�شائح للن�شيان:

تبَق في حالة اجترار  باأفكار جديدة، ل  1. تحّرر من ذكرياتك: ا�سغل فكرك 
اأو  الآخرين  تجاه  الحقد  م�ساعر  اأعماقك  في  وتوؤّجج  توؤلمك،  لتفا�سيل 

تذّكرك باأحّباء فقدتهم.

2. ُقم بجردة ح�سابات: كما ال�سركات ال�سخمة تقوم بجرَدة مو�سمّية، ل باأ�س 
اأن تراجع ح�ساباتك وتتعّلم من اأخطائك، وتّتخذ خطوات للتطوير ثم ترمي 

ملف الما�سي في درج وتن�ساه.

اأن  دون  لالآخرين  تغفر  اأْن  وفّكر  اإليك،  اأ�ساء  لمن  ح�سناً  محماًل   70 ِجد   .3
تنتظر منهم تقديم العتذار اإذ يكفي اأن تت�سالح مع ذاتك، وتتغا�سى عن 

الإ�ساءات، طالما اأّنها ل تغّير من واقعك �سيئًا.

4. اأخرج الطاقة ال�سلبّية التي تعيق تقّدمك: تلك الطاقة ال�سلبّية منبعها الحقد، 
الأحزان.  عن  والتعالي  كالحّب  اإيجابّية  باأخرى  ا�ستبدلها  والكره،  والغيبة 

وبذلك، تك�سب في الدنيا والآخرة.

5. حاول اأن تذكر َمن اآذاك، في دعائك، بالخير له، وقل يا رّب اإني اأغفر لمن 
اأ�ساء اإلّي، فال تبخل علّي يا رّبي بغفرانك... وما اأحوجنا اإليه!

5 نصائح للنسيان
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حوراء مرعي عجمي

 اأجرى علماء جامعة كوبنهاغن درا�سة علمّية على الفئران المخبرية، اأثبتت نتائجها 

البدنّي  الجهد  اإّن  قولهم،  ال�سرطانّية. وح�سب  الخاليا  نمّو  وقف  ي�ساعد في  الجري  اأّن 

المكّثف ي�سمح بتقلي�س حجم الأورام ال�سرطانّية اإلى الن�سف، واأّن هذا الأمر يتّم بف�سل 

اإفراز الأدرينالين، وتن�سيط خاليا المناعة.

ح�سلنا  التي  النتائج  ت�سير  هوجمان:  بيرنيال  الباحثة  تقول 

ال�سرطان  م��ر���س��ى  ع��ل��ى  اأّن  اإل���ى  عليها 

ممار�سة الريا�سة البدنية اأطول وقت 

لكي  مكّثفة،  وب�����س��ورة  ممكن، 

من  اأكبر  كمّية  الج�سم  يفرز 

ولتحفيز  الأدري��ن��ال��ي��ن، 

.NK خاليا

الرياضة تجبر الخاليا السرطانية على »الجفاف«

ين  مخت�سّ اأّن  »ت��ا���س«  وك��ال��ة  اأوردت 

التغّذي  ت�ستطيع  بكتيريا  اكت�سفوا  يابانّيين 

اإيتيلين  البال�ستيك )بولي  على بوليميرات 

نطاق  اأو�سع  على  الم�ستخدم  تيريفثالت( 

في اأنحاء العالم لإنتاج اأواٍن بال�ستيكية.

لهذا  ال�����س��ن��وّي  الإن��ت��اج  حجم  وي��زي��د 

واأع��ي��د  ط��ن.  مليون   50 ع��ن  البال�ستيك 

عن  الآن  حّتى  البال�ستيك  هذا  ا�ستعمال 

با�ستهالك  معّقدة  كيميائية  عملية  طريق 

العلماء  وك��ان  الطاقة.  من  كبيرة  مقادير 

تتاأّثر  ل  ال��م��اّدة  ه��ذه  اأّن  �سابقًا  يعتقدون 

بالأحيائيات البدائية.

في  نوعّية  خطوة  الكت�ساف  هذا  وُيعّد 

التي  القمامة  اأك���وام  على  الق�ساء  �سبيل 

لإعادة  والطاقة  المال  الكثير من  ت�ستهلك 

تدويرها حول العالم.

اكتشاف بكتيريا
ى على 

ّ
تتغذ

البالستيك 
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ي�سود اعتقاد اأّن كثرة الوحمات »ال�سامات« 

اأّن��ه  اإل��ى  ت�سير  عالمة  هي  الإن�سان  جلد  على 

معّر�س اأكثر من غيره لالإ�سابة ب�سرطان الجلد. 

الأمريكية  ه��ارف��ارد  جامعة  من  خبراء  ولكن 

اأعلنوا اأّن هذا العتقاد مجّرد خطاأ �سائع.

والمعّمقة  لة  المف�سّ ال��درا���س��ة  وخُل�ست 

الأ�سخا�س  ب�سرة  على  ال�سامات  عدد  اأّن  اإل��ى 

الم�سابين بهذا ال�سرطان، هو عادة، قليل جدًا.

ويقول الباحثون: »يجب اأن ل يعتبر الأطباء 

وجود هذه ال�سامات عالمة موؤّكدة على الإ�سابة 

بنظر  كثيرة  عوامل  اأخذ  عليهم  بل  بالمر�س، 

�سعيرات  ووجود  البي�ساء،  البقع  مثل  العتبار، 

بي�ساء، والإ�سابة بحروق �سم�سية وغيرها قبل 

و�سع الت�سخي�س النهائّي«.

لي�س مجرد ف�سيلة، بل  ال�سبر  اأّن  وجدت درا�سة جديدة 

بحوث  بّينت  حيث  العمر،  اإطالة  في  ي�ساعد  اأن  اأي�سًا  يمكنه 

لدى  اأكبر  ب�سرعة  يهرم   )DNA( النووّي  الحم�س  اأّن  علمية 

الأ�سخا�س القليلي ال�سبر.

لتاأثير  عر�سة  اأكثر  خا�ّس  ب�سكل  هّن  الن�ساء  اأّن  البحوث  ووج��دت 

فقدان ال�سبر على الأحما�س النووية للج�سم.

اختباراتهم  بتطبيق  قاموا  �سنغافورة،  في  باحثون  الكت�ساف  هذا  قّدم 

على اأكثر من 1000 طالب.

بالحم�س  الأ�سرار  بع�س  تلحق  ال�سّن،  في  الب�سر  تقّدم  كّلما  اأّنه  ومعلوم 

النووّي، وهو ما يرفع احتمال الإ�سابة بالأمرا�س المرتبطة بالتقّدم في ال�سن.

العالقة بين الوحمات والسرطان »أسطورة«

الصــبـر
يطيل العمر
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هل يحّل لغز مثلث برمودا؟

في  خانقة  اأزم��ة  من  غزة  قطاع  ي�سكو 

انقطاع  فترة  وت��ت��راوح  الكهرباء.  مجال 

�ساعة   12 اإل���ى   8 م��ن  الكهربائيّ  التيار 

نحو  غ��ّزة،  �سكان  الأم��ر دفع  وه��ذا  يوميًا. 

الطاقة  ا���س��ت��خ��دام  اإل���ى  ن�سمة،  مليوني 

ال�سم�سية لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء 

وال���ط���اق���ة. وي��ع��ت��ب��ر ا���س��ت��خ��دام الأل�����واح 

اأقّل  الكهرباء،  على  للح�سول  ال�سم�سية، 

كذلك،  وه���و،  البعيد.  ال��م��دى  على  كلفة 

يخّل�س َمن ي�ستخدمها من م�ساكل انقطاع 

التيار، وُيغنيه عن ا�ستخدام الموّلدات التي 

تعمل بالمازوت اأو البنزين.

رّجح علماء من جامعة المنطقة القطبّية 

فّوهات  اكت�ساف  اأّن  النرويج  في  ال�سمالّية 

من  ال�سفلّي  الجزء  في  ر�سدها  تّم  �سخمة 

قد  ال��ن��روي��ج  �سواحل  قبالة  بارنت�س  بحر 

يقّربنا اإلى حّل لغز مثّلث برمودا.

اأخطر  م��ن  ب��رم��ودا  مثّلث  لغز  ويعتبر 

نحو  اإّن  اإذ  العلم،  يواجهها  التي  التحّديات 

وركابها  بطواقمها  وط��ائ��رة  �سفينة  مئة 

غام�سة  ظ��روف  في  المنطقة،  في  اختفت 

خالل القرن الما�سي.

األ��ي��ك�����س��ي ك���ارن���اوؤوخ���وف، كبير  وق���ال 

ال��ح��ي��وّي��ة  ال��ف��ي��زي��اء  ف��ي معهد  ال��ب��اح��ث��ي��ن 

الخلوّية التابع لالأكاديمية الرو�سية للعلوم اإّن 

ثّمة احتماًل قوّيًا اأن اندفاعات غاز الميثان 

من تحت جرف البحر والتي تطلقها مكامن 

النفط والغاز المتراكمة بالروا�سب بكميات 

الطفو  ق��درة  ال�سفن  فقدان  ت�سّبب  �سخمة 

اإن اندفاعات غاز الميثان  فوق الماء، وقال 

يمكن اأن توؤّدي اإلى تحّطم طائرات، اأي�سًا.

وتعتبر هذه الفر�سية، اندفاع الغازات، 

بجانب فر�سية �سذوذ مغناطي�سية الأر�س، 

من اأقوى التف�سيرات لظاهرة مثّلث برمودا.

غزة تلجأ إلى الطاقة الشمسية 
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تغيير التوقيت يمكن أن يسّبب جلطة دماغية
اإ�سابتهم  ن�سبة  ارتفعت  ال�سرطان  مر�سى 

بالجلطة بعد تغيير التوقيت 25 بالمائة.

بتغّير  مرتبط  هذا  اأّن  العلماء  ويعتقد 

اليقظة(.   - )النوم  اليومية  الحياة  دورة 

الكائنات  جميع  تملك  معلوم  هو  فكما 

يتزامن  بيولوجية،  �ساعة  الحية 

الج�سم  وظ��ائ��ف  م��ع  اإيقاعها 

خالل  الأر�سية  الكرة  ودورة 

ف���اإّن  ل��ذل��ك  ���س��اع��ة.   24
اأو  ال��ت��وق��ي��ت  ت��غ��ي��ي��ر 

ت��غ��ي��ي��ر الأح���زم���ة 

ال���زم���ن���ي���ة ي���وؤّث���ر 

ج�سم  ف��ي  �سلبًا 

الإن�سان.

الفنلندية  توركو  جامعة  علماء  ح��ّذر 

من اأن تغيير التوقيت من �سيفّي اإلى �ستوّي 

وبالعك�س، �سنويًا، ي�سّبب الإ�سابة بالجلطة 

��ل ال��خ��ب��راء اإل��ى  ال��دم��اغ��ي��ة. وق���د ت��و���سّ

درا�ستهم  بعد  النتيجة  ه��ذه 

وتحليلهم لأ�سباب ارتفاع 

ع������دد ال��م�����س��اب��ي��ن 

الدماغية  بالجلطة 

التالية  الأي��ام  خالل 

لتغيير التوقيت.

الخبراء  وا�ستند 

ف����ي درا����س���ت���ه���م اإل����ى 

م��ع��ط��ي��ات ال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

الفنلندية خالل ع�سر �سنوات، كما تبّين اأّن 

ال��م��راه��ق��ي��ن،  اأّن  ال��ع��ل��م��اء  ي���وؤّك���د 

والع�سبّية،  ب��ال��ع��دوان��ّي��ة  المّت�سمين 

من  اأكثر  ال��ذاك��رة  لم�ساكل  يتعّر�سون 

تعّر�س ال�سباب الهادئين لها. وكان ذلك 

نتيجة درا�سة اأجراها العلماء الأمريكيون 

وحّللوا  المراهقين،  من  مجموعة  على 

عبرها خ�سائ�س النزعة العدوانّية في 

حالة  على  وانعكا�ساتها  المراهقة،  �سّن 

الإن�سان ال�سحّية الم�ستقبلّية.

التعصيب يقتل الذاكرة
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  �شح اأم خطاأ؟

اأ. الف�سل مّرة ل يعني النهاية، بل هو بداية النجاح.

ب. اإّن تغيير الوقت من �سيفي اإلى �ستوي، وبالعك�س، يوؤثر �سلبًا في ج�سم الإن�سان.

ج. »النباأ« ل يكون اإّل لالإخبار بما ل يعمله المخَبر.

 امالأ الفراغ:

اأ. اإّن ال�سخ�س الم�ساب ب�........... طبّيًا ل يعتبر بحكم المّيت �سرعًا.

ب. الق�ساء على الت�سحية، والإيثار والكرامة الإن�سانّية هي اأحد الأهداف الخبيثة لل�............

ج. ورد عن الإمام الكاظم Q: »من لعق لعقة ع�سل على الريق يقطع ............ ويك�سر ال�سفراء«.

 َمْن القائل؟

اأ. ورد اأنه قال Q: »ل تنظروا اإلى طول ركوع الرجل و�سجوده، فاإّن ذلك �سيء اعتاده، ولكن انظروا 

اإلى �سدق حديثه واأداء اأمانته«.

ب. »اإذا ر�سينا بما نحن عليه، واأ�سبحت �سمائرنا مّيتة، فاإننا لن نعفى من ال�سوؤال اأمام اهلل يوم القيامة«.

ج. »اإذا ركعَت و�سجدَت فكْن ذاكرًا اأنك بين يديه، واأّن ذلك الذّل والخ�سوع خدمة له جّل جالله، ومقّرب اإليه«.

 �شّحح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد:

يها �سدق اللتزام بالوعد، ويعّززها خف�س الجناح. اأ. اأّما المعاملة التي يبنيها الأبناء لدى اأهلهم فيقوِّ

ب. ورد في العدد اأّنه: »ل بّد لمن وّلى وجهه قبلة ير�ساها اأن يترك الدنيا لكي يرى اهلل.

ج. ذكر العاّلمة المجل�سي اأّن ال�سّيدة حكيمة »كانت من ال�سالحات العابدات القانتات«.

 َمن/ ما المق�شود؟

اأ. »اهلل �سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبكم من �سبر، واإّن ل�سبركم هذا اأجرًا م�ساعفًا في كّل دقيقة، وفي 

كّل �ساعة وّكل يوم«.

اأّنها في الحقيقة ممتنعة على الَفهم،  ب. العبارات الواردة فيها، في الظاهر، تبدو �سهلة ومفهومة، غير 

والإن�سان بحاجة اإلى ريا�سات كثيرة لَفهمها.

ج. اإذا كانت َدفعًا لظلم الظالم ودفاعًا عن المظلوم فهي من اأجّل العبادات التي ُيتقّرب بها اإلى اهلل تعالى.

اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

اأ�سئلة  كل  عن  �سحيحة  اإجابات  يجيبون  الذين  بين  من  بالقرعة  �سهريًا  الفائزون  ُينتخب  ٭ 

الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية الأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية 

م�سافًا اإلى 12 جائزة قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

كل من ي�سارك في اثني ع�سر عددًا ويقّدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، يعتبر م�ساركًا  ٭ 

بقرعة الجائزة ال�سنوية.

العدد مئتين وثمان وت�سعين ال�سادر في  ال�سهرية في  بالم�سابقة  الفائزة  الأ�سماء  ُيعلن عن  ٭ 

الأول من �سهر تموز 2016م بم�سيئة اهلل.

1

2

3

4

5
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 في اأي مو�شوع وردت هذه الجملة؟

ولية الفقيه العادل تتوّلى عملّية التقويم لكّل انحراف قد ُي�ساب به المجتمع، وهي تتّولى الهداية والإر�ساد.

 ما هي؟

من الو�سائل التربوّية المفيدة، تفّجر ينابيع الطموح والتناف�س والجتهاد، وتدخل ال�سرور على النفو�س.

اذكر الخطاأ الوارد في الجملة الآتية:

ي�سّنف اأخ�سائيُّو التغذية: زيت الزيتون، الزبدة، المك�ّسرات النّيئة، بذر الكّتان، ال�سويا، دهونًا غير م�سبعة.

ما هي الكلمة الناق�شة؟

اإّن ال�ساب في بيئة هذه المقاومة يتقّلب في بناء هوّيته الحركّية بين نماذج .............. ثالثة.

Q في حديث له اإذ اأو�شى اأحد اأ�شحابه بالتركيز عليهم في  ذكرهم الإمام ال�شادق 

الدعوة والتبليغ: »عليك ب�.............، فاإنهم اأ�شرع اإلى كّل خير« من هم؟

الجائزة الأولى: مريم محمد �سحادة150000 الجائزة الثانية:ح�سن عبا�س �سبيتي 100000 ل.ل.

ي�سل العديد من الق�سائم اإلى المجلة بعد �سحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها من ال�ستراك  ٭ 

بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى جمعية المعارف الإ�سالمية  ٭ 

-النبطية- مقابل  الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  الثقافية- المعمورة 

مركز اإمداد الإمام الخميني }.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 

يحذف ال�سم المتكّرر في ق�سائم ال�ستراك. ٭ 

ل ُت�سّلم الجائزة اإّل مع اإرفاق هوية �ساحبها اأو �سورة عنها. ٭ 

مهلة ا�ستالم الجائزة ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإّل فتعتبر ملغاة. ٭ 

7

8

9

10

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 294

12 جائزة، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

ل من حزيران 2016م اآخر مهلة لت�شلُّم اأجوبة الم�شابقة: الأوَّ

6

 مريم عبا�س دروي�س* 

�صامر مو�صى نون* 

رجوى ح�صين زين الدين* 

زينب اأحمد �صرور* 

محمد علي عبد اهلل نا�صر* 

نادين ح�صن حمدان* 

علي ذياب اأيوب* 

�صهد ح�صين قطي�س* 

مهدي محمد الحاج علي* 

فاطمة اأحمد طلي�س* 

عبا�س ح�صين فقيه* 

فاطمة محمد علي نا�صر* 
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ال�سيطاِن واأ���س��رَة  ال�سالِل  َم���َم 
ُ
اأ

م��ه��َد ال��ن��ف��اِق وَم��ْع��ِق��َل ال��ُك��ف��راِن

ن��ا���س��ْرُت��ُم اأع������داَء دي����ِن م��ح��ّم��ٍد

َوت�����درك�����ون ع���واق���َب ال���خ���ذلِن
َ
اأ

وا�ْست�ْسر�سُتُم الطغيان  نا�سرتُم 

ق��ت��اًل وذب���ح���ًا ف��ي ب��ن��ي الإن�����س��اِن

��َن��ْن��ُت��ُم و���سَ �سيطاَنكم  ن��ا���س��رُت��ُم 

العدناِن النبّي  دي���ِن  على  ح��رب��ًا 

ب����ل اإن����ك����م اأع���ل���ن���ُت���ُم ب���وق���اح���ٍة

ح��رب��ًا ع��ل��ى الأوط������اِن والأدي�����اِن

��ٍر وَع��م��ي��ُت��ُم ع���ن غ��ا���س��ٍب م��ت��ج��بِّ

وم��ن��ح��ت��م��وه رخ�����س��َة ال���ع���دواِن

َب��ْت ��وِّ ك���لُّ ال��ب��ن��ادِق ن��ح��وُه ق��د ���سُ

ِم�����ْع�����واِن خ����ائ����ٍن  ب�����ن�����ادَق  اإّل 

َرخاِتهم �سَ اأطلقوا  َة  غ��زَّ اأط��ف��اُل 

ه��ّي��ا ان��ج��دون��ا م��ن ف���ِم ال��ن��ي��راِن

ر�سا�سًة ال��ع��دوِّ  نحو  تطلقوا  ل��م 

م���ا ك����ان ه����ذا غ���اب���َر الأزم�������اِن

وحليُفكم �سديُقكم  ال��ع��دوُّ  ه��ذا 

���ن���اِن ل���م ت���ر����س���ق���وُه ب��ن��ب��ل��ٍة و����سِ

ل���و ل���م ن��ك��ده ب���ال���رج���اِل الأوف���ي���ا

وق���واف���ِل ال�����س��ه��داء ف��ي ال��م��ي��داِن

ما انزاَح عن اأر�ٍس �َسَمْت في عيِنِه

َق الأج���ف���اِن ُح��ُل��م��ًا وب����اتَ ُم��������وؤرَّ

ع��ج��ب��ًا ل��ق��د ِع��ْب��ُت��م ع��ل��ي��ن��ا اأن��ن��ا

الطغياِن ي��د  م��ن  ح��م��ان��ا  نحمي 

ِن��ْل��ن��اُه معًا ل��و ت��ن�����س��روَن ال��ح��قَّ 

��ُدن��ا م���دى الأزم����اِن ��رًا ي��وحِّ ن�����سْ

ُت���ق���اِت���ِه ح�����قَّ   
َ
اهلل ���ق���وَن  ت���تَّ ل����و 

ل��ن�����س��رت��م��ون��ا ن�����س��رَة الإخ�����واِن

محمد عبد البديع الجواد

الِل
َّ

َمَم الض
ُ
أ

طائر أهل الثغور
اأب�سرُت النور على غ�سن �سجرة �سامخة على جبل �سامخ من جبال لبنان الأبّية... 

فيوؤها على كّل الوطن وجذورها ممتدة فيه.

غّذتني اأمي واأبي بحب الأوطان حتى ا�ستّد عودي ونبت جناحاي.

واأّول  الأبّي.  �سماء وطني  والداي، فتحت جناَحيَّ وحّلقت في  في �سباح حّب دفعني 

�سيء �سّدني اإليه مدينة كبيرة هي بيروت الحبيبة، ع�سقتها وتعّلق قلبي بها وبّت ل اأفارقها.

قبيحة  ناٍر  األ�سنَة  وراأيت  اإليها من كل جانب...  تمتّد  قبيحًة  اأيادَي  راأيت  وبعد حين 

اإلى بيروت فقَتلت كل جميل فيها، و�سقط  تّنين حاقد من ناحية الجنوب وو�سلت  يبّثها 

اآلف ال�سهداء.

ُعدت اإلى اأهلي، هناك راأيت �سعاعًا ي�سّع من بعيد على تلك ال�سجرة. وراأيت العجب 

منها اإذ �سربت جذوعها دماء واأرواح كل اأولئك ال�سهداء، وانتف�ست بكل كيانها واأخرجت 

من كل الوطن رجاًل، انت�سروا في الجنوب والبقاع الغربي وبينهم زبرجدة خ�سراء ت�سيء 
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ملَّ الفوؤاد �سبرًا مولنا فمتى اللقاء؟

ذابت الروح �سوقًا وانتظار...

وع�����ادت ك���رب���الوؤن���ا ف�����س��ك��ون��ا اإل��ي��ك 

الم�ساب...

���س��اق��ت ب��ن��ا الأر������س ب��م��ا رُح��ب��ت يا 

مهدّي، فاإلى متى الغياب؟

ُح�سيننا ل ما مات..

جنودنا اأن�سارك �سيدي..

قب�ساتهم..  تحملها  بنادق  �سيوفهم 

العّبا�س  اأك���فُّ  اأك��ّف��ه��م  ال��ك��واف��ل..  ف��ُه��م 

وب��اأ���س��ه��م ال��ع��ظ��ي��م ب���اأ����س ح��ي��در اأ���س��د 

محمد  ط��ه��ر  وُط���ه���ره���م  ال���غ���ال���ب،  اهلل 

الم�سطفى...

طواغيت  الُكفر..  ي���دروؤون  مقاومون 

بني اأمّية هذا الع�سر..

ُعد يا رجاءنا.. تثاأر لجّدك الذبيح..

طلعتك  واأظهر  الموعود  اأملنا  يا  ُعد 

الر�سيدة ...

فكّل �سهدائنا دماء ثورتك وفداء اأمتك

متى تنادي وي�سدح �سوتك هّدارًا: يا 

لثارات الح�سين؟

متى نلقاك ون�سّمك ِعطرًا من اآل بيت 

محّمد؟

بك  وننَعُم  ال�سريف  بظّلك  ناأن�س  متى 

يا ُقّرة اأعُيننا ويا نب�س قلوبنا؟

يا �سوقًا...

يا فجرًا...

يا اأماًل...

يا وعد اهلل...

مالك علي ما�سي

لهم جهة الم�سير وما لبثت هذه الزبرجدة اأن اأحرقها ذلك التنين وخرجت من 

روحها زبرجدة اأخرى واأكملت الطريق.

اأزور هوؤلء الرجال في القرى والجبال، وهناك في جبل  وكنت بين الفينة والأخرى 

�سافي الأبّي اأخبرني ع�سفوٌر، اأنَّ اأحد هوؤلء الرجال اأطعمه و�سقاه وداعبه حتى ا�ستاأن�س.

وفي اليوم التالي علم ذلك الع�سفور باأّن �ساحبه ا�ست�سهد فبكى وتاأّلم وبقي 

مع رفاق ال�سهيد يذهب معهم اأينما ذهبوا.

وكانت في تلك الثغور اآيات من الطهر والقوة والباأ�س، ي�سربون اأذيال ذلك 

التنين؛ وي�سقط منهم �سهداء، وت�سرب دماوؤهم واأرواحهم جذور تلك ال�سجرة، 

وتمّدهم برجال من جديد، حتى بزغ فجر النت�سار في العام 2000 وتحّرر 

كل الوطن.

اإدري�س المقداد

متى اللقاء يا وعد الله؟!
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اأ�سطورَة  النت�سار،  بذكرى  احتفاًء  وافتخار،  ب�سموٍخ  اأّي��ار،  فجر  اأط��ّل 

المجِد اّلتي �سّطرها البوا�سُل الأطهار، فر�سان حيدر والزهراء. واأمام هذا 

الم�سهد، ي�سّجل الّتاريخ حكايًة جديدة من حكايات ال�سهادة، بطلها عا�سٌق 

من ع�ّساق الح�سين، وفار�ٌس ت�سهد له الميادين ب�سْولِته وجولِته.

هر من اأر�ِس عاملَة، ونفحُة العطاِء من نفحات قالويه، التي ترّبى  اإّنُه بريق الطُّ

بين اأح�سانها، واإّنه مقدامها الذي اأيقن العّزَة بال�سهادة. 

اأخي �ساجد... 

لعينيَك طّلقنا الّدنيا وزخارَفها...

ول�سوِت دعاِئَك الذي ما زال ي�سكن كلَّ زاوية من زوايا الم�سجد اآخْينا 

الحنين...

ولحّبنا لك لم نفارق رو�ستك حيث ُتحّلق روحك الّطاهرة... 

اأخي �ساجد...

عّلمتنا اأن الحياة �ساحٌة للعطاء، واأّن الت�سحية ثمٌن لل�سهادة...

نْم قرير العيِن حيث اأنت في جّنة الّرحمان التي يغِبطك عليها المتلّهفون 

للقاء اهلل...

الُح�سنيين  اإحدى  نيل  عليه حّتى  فارقتنا  الذي  الّنهج  ثابتون على  فاإّننا 

الّن�سر اأو ال�سهادة...

ح�سن محمد علّيان

)*( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقّد�سات، 

بتاريخ 2015/5/4.

هادة
ّ

يقين الش
هيد البطل 

ّ
 مهداة إلى روح الش

علي خليل علّيان  )أبو حسين ساجد()*(
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النور  اأيام اهلل رحل  في يوم مبارك من 

المجاهدين،  اأّم���ة  اأن���وار  م��ن  ن���وٌر  ...رح���ل 

خلفه  ت��ارك��ًا  الملكوت  اإل���ى  روح���ه  وع��رج��ت 

�سهادة مباركة وعماًل �سالحًا قّل نظيره ...

انبالج  ي��ا  ال�سبح،  ب�سمَة  ي��ا  ل،  ف�سْ

النور، يا نور الجهاد...

مع  ي��وم��ًا  وع��ودت��ك  ب��ف��وزك  ن�ستب�سر 

الإمام الحّجة |، وال�سهداء اأجمعين...

م��ن��ذ ال���ب���داي���ة، ك���ن���َت ال�����س��ّب��اق في 

بالنت�سارات؛  م�سيرتك  وحفلت  الجهاد، 

مكان،  كل  اإل��ى  القلمون  اإل��ى  الق�سير  من 

�سّطرت فيه اأنت واإخوانك المجاهدون اأروع 

المقاومة  عن  دفاعًا  والإب��اء  العّز  مالحم 

وال��م��ق��ّد���س��ات. وه���ا اأن���ت ال��ي��وم ِف���زت.. 

عبا�س  ال�����س��ه��داء:  باأ�سدقائك  والتقيت 

المجاهدين  اأ���س��دق��اءك  وزدت  واأم��ج��د. 

في  مع�سوقهم،  ولقاء  لجوار  وع�سقًا  عطاًء 

دار عّزهم الأبدي..

�ستخطو  الغالية  ابنتك  ال��زه��راء،  نور 

اإن   ،O ال��زه��راء  ال�سيدة  خطى  على 

لأنها  حتمًا،  اأبيها  نور  و�ستعرف  اهلل  �ساء 

نور من نور �سهيد َعَبر اإلى الجنة...

اأخوك اأيوب

)*( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقّد�سات

بتاريخ 2015/5/4.

نحلت حروفي قبل بدِء المطلع

لّما �سببُت على �سطوري اأدمعي

لكّن ِعطرًا من �ساللة اأحمد

اأجرى مدادي في المديح الأروع

مهدي يا اأملي وغيث �سبابتي

يا نبل اأورادي وطّبي الأنجع

َمن قال غاب؟ كاّل لم يغب اأبدًا

اأراه في اآلمي بل�سم الوجع

اأراه في ال�سم�س نورًا ت�ست�سيء به

اأراه في الغيث في دفاقة النبع

اأراه في الطير اإذ ت�سدو باأنغام

اأراه في الليل في اإ�سراقة الدمع

مولي يا غوثي ونور ب�سيرتي

يا كنز اأفكاري و�سعري الألمع

يا لحن ترتيل لآيات الهدى

بك ت�ستنير بقاع تلك الأربع

يا مجمع التف�سير والفقه الذي 

حمل الر�سالة في م�سامين الوعي

يا �سائلي مّم اكتنزت ق�سيدتك

�ساأقول من ابن البطين الأنزع

هذي ب�ساعتي مزجاة اأقّدمها

فاأوِف كيلي اإمامي �ساعَة النزع

مرت�سى عوا�سة

نور من نور
 مهداة إلى الشهيد السّيد 

فضل إبراهيم سالمي )السّيد ياسين()*(

نحلت حروفي
بمناسبة والدة اإلمام المهدي|

107

م
 2

01
6 

ر
يا

/�أ
 2

96
د 

د
ع
ل
�



)Sudoku( ســـــودوكـو
�سروط اللعبة: هذه ال�سبكة مكّونة من 

9 مربعات كبيرة وكل مربع كبير مق�ّسم 
اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط اللعبة 

و�سع الأرقام من 1 اإلى 9 �سمن الخانات 

بحيث ل يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط اأفقي اأو عمودي.

من هو؟ 

6 1 7
5 4 2
1 3 9 4
3 7 1 8

6 2 9 4
9 5 1 6

9 7 1 5
2 6 9
8 3 1

الشيخ مرتضى األنصاري )1214هـ - 1281هـ(
هو ال�سيخ مرت�سى بن محّمد الأن�ساري، ينتهي 

)ر���س(  الأن�����س��اري  اهلل  عبد  ب��ن  جابر  اإل��ى  ن�سبه 

ال�سحابي المعروف. ُولد في اإيران من اأ�سرة علمّية، 

عرفت بال�سالح والتقوى. 

حيث  بكا�سان  مرَّ  خرا�سان،  م�سهد  زيارته  عند 

فاز بلقاء اأ�ستاذه النراقي )�ساحب المناهج( الذي 

اأحدهم  لم يكن  »لقيت خم�سين مجتهدًا،  قال عنه: 

مثل ال�سيخ مرت�سى«.

في  وا�ستقّر  العراق،  اإل��ى  �سافر  1232ه�،  �سنة 

النجف حيث تتلمذ على يد عدد من الأ�ساتذة؛ كان 

ال�سيخ  ابنا  وعلّي  ومو�سى  الجواهري،  ال�سيخ  منهم: 

جعفر كا�سف الغطاء.

كان من الموؤ�ّس�سين لعلم الأ�سول والحديث عند ال�سيعة، وانتهت اإليه رئا�سة الإمامّية 

بعد وفاة ال�سيخ محمد ح�سن الجواهري )�ساحب كتاب الجواهر(. له موؤلفات عّدة منها: 

كتاب المكا�سب، كتاب الطهارة، كتاب الفرائد في علم الأ�سول، ور�سائل عّدة. يعّد كتاباه 

المكا�سب والر�سائل من الكتب المهمة، التي تدّر�س في الحوزات العلمّية حتى الآن.

ال�سحن  في  وُدفن  النجف،  في  1281ه�  الآخرة  الثامن ع�سر من جمادى  في  توفي 

الحيدري.
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ً
 كيف تكون سعيدا

نقّلل من حاجاتنا،  اأن  فاإّما  »ثّمة �سبيالن لكي نكون �سعداء:  الكّتاب:  اأحد  يقول 

اأو اأن نزيد من اإمكاناتنا، والقناعة فقط هي الو�سيلة المتاحة لل�سعادة.. لقد كان لي 

�سديق يمتلك من المال والمن�سب ما يغبطه عليه اأ�سدقاوؤه ولكنه كان ي�سكو دائمًا، 

وتعي�سًا دائمًا، وذات يوم ذكرت له حديثًا لالإمام علّي Q يقول فيه: »ال�سعيد َمن 

ا�ستهان بالمفقود« ف�ساأل قائاًل: »ماذا تراه يعني الإمام من ذلك؟«، قلت: »اإّنه يق�سد 

اأّن َمن ير�سى بما لديه، ويقتنع بما عنده، يعي��س ال�سعادة...«.

فاأخذ يتم�ّسى في الغرفة ويكّرر مع نف�سه كلمة الإمام علّي Q ثم التفت وقال: 

»هذه �ساّلتي«. وفيما بعد لم ن�سمع منه �سكاية عن اأو�ساعه ول تذّمرًا، وقال اإّن حياته 

تبّدلت تمامًا منذ قّرر اأن ي�ستهين بالمفقود. فالقناعة تبداأ حيث ينتهي الطمع«.

قال تعالى: {َوَقاَل اإِنِّي َذاِهٌب اإَِلى َربِّي �َصَيْهِديِن} )ال�سافات: 99(.

اإلى اهلل، فعنده  كّلما �سعرت بالحيرة وال�سياع، اجمع همَّ قلبك، وارحل به 

فقط �ستجد النجاة.

كيف؟

يتدّبرون

أحجية 
�سخ�س ي�سكن في مبنى مكّون من طوابق عّدة، اإذا نزل 3 طوابق اأ�سبح ما فوقه 

فوقه من  ما  تحته �سعف  ما  اأ�سبح  واإذا �سعد طابقين  تحته،  ما  من طوابق �سعف 

طوابق. فكم طابًقًا في المبنى وفي اأّي طابق ي�سكن هذا ال�سخ�س؟

لماذا؟
لماذا سّمي الخضر؟

ل  اأنه  اآيته  وكانت  مر�ساًل،  نبّيًا  كان  الخ�سر  »اإّن   :Q ال�سادق  الإم��ام  عن  ورد 

يجل�س على خ�سبة ياب�سة ول اأر�س بي�ساء اإل اأزهرت خ�سرًا، واإّنما �سّمي خ�سرًا لذلك«.

وروي عن النبي P اأنه قال: »اإّنما �سّمي الخ�سر خ�سرًا لأّنه �سّلى على فروة بي�ساء، 

فاهتّزت خ�سراء«.

)تف�سير الميزان، ج13، �س348(.
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الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

1 - من النباتات العطرة - اآلة لرمي 
ال�سهام

2 - دولة اأوروبية - مدينة اإيرانية
3 - اأداة ن�سب - ن�سيرك وموؤيدك

4 - مجرى مائي �سغير - �سار الوقت
5 - ن�سف كلمة �سلوخ - جمعت - نطق

6 - قفزوا - لعب ومرح
7 - اإح�سان - قتلهم

ح��رف��ان   - ل��ل��ن��داء   - ت��رغ��ب��ي   -  8
مت�سابهان

9 - من الطيور - لجاأ اإلى - نق�س العهد
10 - ين�سف - ج�سد

عموديًا:

1 - نبات ُت�سرب بذوره بعد غليها - لحَق

2 - للتعريف - حيوان مائي

3 - نبات يو�سع من الزعتر - زهر 

4 - عا�سمة اآ�سيوية - يدخل

5 - عملة اآ�سيوية - اكتمل - للتذمر

6 - وقت )معكو�سة( - طالب ابتدائية 

7 - اأواظب على ال�سوؤال - حرف ابجدي

8 - من الأحجار الكريمة - وجنة

9 - قمنا من جلو�سنا - ذل

10 - من الحيوانات البحرية - من الفواكه

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

110



حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 295

من يرغب من الإخوة القراء في الم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku حــــل شبــكـة

الصادرة في العدد 295

اأجوبة م�سابقة العدد 294

1. �سح اأم خطاأ؟
اأ. �سح

ب. �سح

ج. خطاأ

2. امالأ الفراغ:
اأ. الأ�سدقاء

ب. الجمال

ج. �سهادة

3. َمن القائل؟
P اأ. الر�سول

P ب. الر�سول

ج. ال�سهيد هادي

4. �سّحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد:
اأ. الحجاب

ب. ل ين�سح

ج. تفترق عن

5. من/ ما هو؟
اأ. ال�سيخ »نمر باقر النمر«

ب. الأ�ستاذ

ج. ال�سهيد �سمران

6. اأّول الكالم
7. الثقافة الإ�سالمّية
8. �سورة النور: 30

9. ب. القلب
10. العّفة اأو العفاف

8 7 5 2 3 4 1 6 9

9 1 3 7 5 6 4 2 8

4 6 2 9 1 8 3 5 7

2 4 9 3 8 1 6 7 5

3 8 6 5 7 2 9 1 4

1 5 7 6 4 9 2 8 3

5 3 1 4 2 7 8 9 6

7 9 8 1 6 3 5 4 2

6 2 4 8 9 5 7 3 1

12345678910
فجي�سلطالا1

�سيناطيللا2

رع�ستمرهم3

قايرتنال4

برهمهيدل5

هبدنيريفخ6

تهح�سنيرم7

ادمهوقبا�س8

نلكلماتت9

يتومينبم10

الجواب: عدد الطوابق 16. وهو ي�سكن 

في الطابق التا�سع. 
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نهى عبد اهلل

بنف�سه  بالهتمام  اأو�سته  لطالما  فيها.  توّدعه  التي  الأول��ى  المّرة  تكن  لم 

بوداعة  معها  تتعامل  كانت  التي  عمله  خطورة  رغم  المخاطر،  عن  والبتعاد 

وعدتني،  كما  الدينّية  الأحكام  تعليمي  تنهي  »عندما  تمازحه:  حين  طفولّية 

يمكنك ال�ست�سهاد كما تحب«... كان دائمًا يختفي مبت�سماً، لكن هذه المّرة قال 

بجدّية لم تعهدها: »وعدتك بذلك، وحتى لو ا�ست�سهدت.. �ساأفي«.

م�ست اأ�سهر ال�ستاء قا�سية على »زينب«، دون خبر عن »�سادق«... اأخذتها 

و�سّجادَة �سالة« هديَة  الخام�سة ع�سرة »حجابًا  ابن  لها  قّدم  الذكريات، حين 

اهلل،  مع  لقاًء  وال�سالة  للقلب،  ُغ�ساًل  الو�سوء  عّلمها  وحين  التا�سع،  عامها 

والدعاء حديَث �سّر ومناجاَة ع�سق.. كبرا معًا، تعاهدا حين زواجهما على زراعة 

الآخرة، ليكونا في ثّلة ال�سالحين معًا.. »لكّنني ما زلت بحاجة اإليه، لدّي الكثير 

من الأ�سئلة، �ساأ�سيع دونه حتمًا...«. هكذا حّدثت نف�سها لتطمئّن، لكن محال، 

هناك خبٌر قراأه القلب، ا�ستّد على وقع طرقات الباب... ا�ست�سهد �سادق!

بعد اأ�سبوع، جل�ست �سباحًا عند قبره تحّدثه ككّل يوم، قاطعها اأحد المعّزين 

و�سّلمها ر�سالة، مكتوب عليها »من �سادق.. اإلى زوجتي« بتاريخ اليوم! فتحتها 

الدين  م�سائل  من  الواجب  تعليمك  في  بداأته  ما  اأُنهي  اأن  »وعدتك  بده�سة: 

ومعرفة اهلل، ولو بعد ال�سهادة، فاأعددت لك ثالثين ر�سالة مما وّفقني اهلل، حّتى 

ُي�سّخر اهلل لك غيري من عباده، وعليك تح�سيل ما يبقى. �ست�سلك الر�سائل 

بتاريخها. اإن و�سلتك ر�سالتي هذه، فقد باتت ن�سف روحي عند بارئها، ون�سفها 

 .
)*(

الآخر معك، احر�سي اأن يجتمع الن�سفان في قرب اهلل«

وبقيت ر�سائل �سادق ت�سلها لأكثر من �سّتة اأ�سهر، وفاًء بوعده... كاأّنها اآتيٌة 

من الغيب.

)*( مقتب�سة عن �سيرة اأحد �سهداء 1983م.

 من الغيب
ٌ

آتية
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