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ال�سّيد علي عبا�ض املو�سوي

يـــرُثـــهـــــــا 

عبـــــــادَي 

ال�صــالحون

نهاية  الإن�سان،  نهاية  التاريخ،  نهاية 

وت�سغل  الأل�سن  تتداولها  مفردات  الكون، 

تفكير  النا�س وجانبًا من  زًا من حديث  حيِّ

بع�سهم، يرى بع�سهم فيها فر�سًا يقتن�س 

مك�سبًا  فيها  اآخ��رون  وي��رى  ال�سهرة،  فيها 

العنان  فيها  يطلقون  اأف��ام��ًا  في�سنعون 

العالم،  م�ستقبل  ت�سوير  ف��ي  لمخّيلتهم 

والتاأليف  ال��ك��ت��اب��ة  اإل���ى  بع�سهم  وي��ّت��ج��ه 

هذه  ر  وِّ لُت�سَ ت�سعى  وكلها  القلم،  و�سناعة 

من  فمنهم  ال��ن��ه��اي��ات،  ه��ذه  اأو  النهاية 

نهاية مظلمة كارثّية، ومنهم من  رها  ي�سوِّ

رها نهاية م�سرقة م�سيئة. ي�سوِّ

هذه  اأّن  هو  بو�سوح  ُيلحظ  ما  ولكن، 

عن  فال�سوؤال  الإن�����س��ان؛  �سغلت  الم�ساألة 

ا ينتظرها  م�ستقبل الإن�سانّية والب�سرّية وعمَّ

وتكون عليه خاتمة وجودها �سوؤال م�سروع، 

بل وله جذوره في فطرة هذا الإن�سان الذي 

زرع اهلل فيه فطرة حبِّ البقاء والخلود.

روؤيته  لديه  ودي��ن  كت�سريٍع  والإ���س��ام 

لهذه النهاية والتي تتمّثل في اآيٍة من كتاب 

ِفي  َك��َت��ْب��َن��ا  {َوَل���َق���ْد  فيها:  تعالى  ق��ال  اهلل 

َيِرُثَها  الأَْر���َض  اأَنَّ  ْكِر  الذِّ َبْعِد  ِمْن  ُبوِر  الزَّ
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اِلُحوَن} )الأنبياء: 105(. ِعَباِدي ال�صَّ

ه���ذا وع���د وه����ذا اإخ���ب���ار، ف��ه��ي وعد 

باأنَّهم هم  للعباد ال�سالحين  اأي  للموؤمنين 

اإخبار عن هذه النهاية  ورثة الأر�س، وهي 

التي �ستوؤول اإليها الأر�س.

فما هي خ�سائ�س الوعد الإلهّي هذا؟

الأر�س  �سي�سمل  الوعد  هذا  اإّن  اأّوًل: 

بتمامها؛ لأنَّ الآية ورد فيها اأنَّ هوؤلء العباد 

الأر�س، ل جزءًا  يرثون  �سوف  ال�سالحين 

منها بل هي بتمامها.

الآية  في  الإرث  كلمة  ورود  اإنَّ  ثانياً: 

الكريمة يدلُّ على اأنَّ ال�سابقين الذين كانوا 

رون هذه الأر�س �سوف يكون م�سيرهم  يعمِّ

الفناء والزوال لكي يتحّقق الإرث من قبل 

العباد ال�سالحين.

ثالثاً: اإنَّ هذا وعد اإلهّي حتمّي، مكتوب 

من اهلل عّز وجل.

النهاية  هذه  اأنَّ  ذلك  يعني  هل  ولكن 

لاإن�سان  هل  اأي  الغيب،  باأ�سباب  تنح�سر 

على  ل��ه  دور  ل  اأو  ���س��ن��اع��ت��ه��ا،  ف��ي  دور 

الإطاق؟

اإنَّ المفهوم الخاطئ لفكرة هذا الوعد 

بالنفي  الت�ساوؤل  ه��ذا  ع��ن  يجيب  الإل��ه��ي 

فيرى انتظار هذا الوعد الإلهّي في البتعاد 

اأو  الن�ساط  م��ن  ن��وع  اأي  ممار�سة  وع���دم 

الدعوة اأو محاربة المنكر والف�ساد، وهو ما 

يطلق عليه النتظار ال�سلبّي.

الوعد  لفكرة  ال�سحيح  المفهوم  واأّم��ا 

الت�ساوؤل  ه��ذا  ع��ن  فيجيب  ه��ذه  الإل��ه��ي 

بالإيجاب، فيرى اأّن الإن�سان له دور اأ�سا�س 

من  وذلك  الإلهّي،  الوعد  هذا  �سناعة  في 

توؤّدي  التي  التمهيد وتوفير الأ�سباب  خال 

لتحّقق  المو�سوعّية  ال��ظ��روف  قيام  اإل��ى 

الوعد الإلهّي، وهو ما ُيطلق عليه النتظار 

الإيجابّي.

الإن�سان  ي��رى  ال�سحيح  المفهوم  في 

مقيمًا  م��ل��ت��زم��ًا،  م��م��ه��دًا،  ف��اع��ًا،  نف�سه 

في  وج��ل  ع��ّز  اهلل  واأح��ك��ام  الّدين  ل�سعائر 

هذه الأر�س. 

في المفهوم ال�سحيح يرى الإن�سان اأّن 

�سبيل  في  بالجهاد  يبداأ  اأن  م�سوؤولّيته  من 

هذه  اأداء  في  تق�سيره  واأنَّ  وجل،  عّز  اهلل 

تحّقق  تاأخير  في  �سببًا  يكون  الم�سوؤولّية 

الوعد الإلهّي.

يحمل  ال����ذي  الإن�������س���ان  لأّن  وذل����ك 

الإرث  اأّن  ي��رى  اهلل  لوعد  �سحيحة  روؤي��ة 

م�ساديق  من  م�سداق  هو  لاأر�س  الإلهّي 

ال���س��ت��ب��دال ال���ذي ت��ح��ّدث ع��ن��ه ال��ق��راآن 

الكريم، وذكر في اآياته اأّن هذا ال�ستبدال 

والعمل  الجهاد  قاعدة  �سمن  اإل  يكون  ل 

دون خوف في �سبيل اهلل، قال تعالى: {َيا 

َها الَِّذيَن اآَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه  يُّ
اأَ

وَنُه  َوُيِحبُّ ُهْم  ُيِحبُّ ِبَقْوٍم   ُ اللَّ َياأِْتي  َف�َصْوَف 

اْلَكاِفِريَن  َعلَى  ٍة  اأَِعزَّ اْلُموؤِْمِنيَن  َعلَى  ٍة  اأَِذلَّ

َيَخاُفوَن  َوَل   ِ اللَّ �َصِبيِل  ِف��ي  ُي��َج��اِه��ُدوَن 

ِ ُيوؤِْتيِه َمْن َي�َصاُء  ُل اللَّ َلْوَمَة َلِئٍم َذِلَك َف�صْ

ُ َوا�ِصٌع َعِليٌم} )المائدة:54(. َواللَّ

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.
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نــــمــــاذج مــن 

الـــ�ـــصـــفـــارات 

ـــــكـــــاذبـــــة ال

خ�سائ�س  ع��ن   
)1(

الأّول الق�سم  ف��ي  الحديث  ك��ان 

األ  بها،  تتحّلى  خ�سي�سة  اأه��ّم  وذكرنا  الحّقة،  ال�سفارة 

طريق  عن  المقّد�سة  بالناحية  الإثباتي  ارتباطها  وه��ي 

طرقًا  ال�سابق  المقال  ف��ي  وت��ن��اول��ت  ومعتبر.  �سحيح 

ال�سهرة  وهي:  الحقة،  ال�سفارة  بها  تثبت  معتبرة  ثاثة 

قبل  من  ال�سحيح  والّن�ّس  التكذيب،  عدم  مع  وال�سياع 

الخارقة  م���ور 
ُ
والأ الكرامات  وظهور   ،Qالمع�سوم

للعادة من قبل مّدعي ال�سفارة.

��رق موا�سفات  ال��طُّ ه��ذه  واح��ٍد من  لُكّل  ذك��رُت  وق��د 

ة، ي�ستطيع النا�س من خالها التمييز بين  و�سرائط خا�سّ

الطريق ال�سحيح وغيره.

اأهمية البحث عن ال�سفارات الكاذبة

قديمًا قيل: اإِنَّ الأمور ُتعرف باأ�سدادها؛ ولي�س ذلك اإِلَّ 

لأّن ال�سيئين المتنافرين والمت�سادين في العادة تت�سارب 

خال  من  المراقب  في�ستطيع  وخ�سائ�سهما،  �سفاتهما 

الآخر،  ينفي  اأْن  اأحدهما  وخ�سائ�س  ل�سفات  مطالعته 

وهكذا من الجهة المقابلة.

ْيخ معني دقيق ال�صَّ
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التاريخ  ا�سترجاع  يكون  المنطلق  هذا  ومن 

ودرا����س���ة ال��ن��م��اذج ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ل��م��ن اّدع���ى 

نف�سياتهم،  وتحليل  وزورًا،  ك��ذب��ًا  ال�����س��ف��ارة 

َمْن  مع  للتعامل  لنا  مفيدًا  خ�سائ�سهم  وبيان 

�سوؤونها في ع�سرنا  �سيئًا من  اأو  ال�سفارة  يّدعي 

الحا�سر.

و�سوف اأدر�س في هذا المقال اأربعة نماذج، من 

ُن�سّلط ال�سوء على خ�سائ�س  اأن  خالها ن�ستطيع 

م�ستركة بينها:

الح�سن، اأبو محّمد ال�سريعي

M في كتاب الغيبة: »اأخبرنا  ْيخ الطو�سي  قال ال�سَّ

جماعة، عن اأبي محمد التلعكبري، عن اأبي علي محمد بن 

همام، قال: كان ال�سريعي يكنى باأبي محمد، قال هارون: 

واأظن ا�سمه كان الح�سن، وكان من اأ�سحاب اأبي الح�سن 

علي بن محمد ثم الح�سن بن علي بعده وهو اأّول من اّدعى 

له، وكذب على  اأهًا  مقامًا لم يجعله اهلل فيه، ولم يكن 

يليق بهم، وما هم  اإليهم ما ل  اهلل وعلى حججه، ون�سب 

منه براء، فلعنته ال�سيعة وتبراأت منه، وخرج توقيع الإمام 

بلعنه والبراءة منه. قال هارون: ثم ظهر منه القول بالكفر 

.
)2(

والإلحاد« 

ميري محمد بن ن�سير النُّ

في الكتاب المتقّدم الذكر قال: »قال ابن نوح: اأخبرنا 

اأبو ن�سر هبة اهلل بن محمد قال: كان محمد بن ن�سير 

فلما  علي،  بن  الح�سن  محمد  اأبي  اأ�سحاب  من  النميري 

اأبي جعفر محمد بن عثمان  اأبو محمد اّدعى مقام  توفي 

اأّنه �ساحب اإمام الّزمان | واّدعى البابية، وف�سحه اهلل 

تعالى بما ظهر منه من الإلحاد والجهل، ولعن اأبي جعفر 

محمد بن عثمان له، وتبريه منه، واحتجابه عنه، واّدعى 

.
)3(

ذلك الأمر بعد ال�سريعي« 
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بن  محمد  ظهر  لما  الأنباري:  طالب  اأبو  »قال  اأي�سًا:  وفيه 

ن�سير بما ظهر لعنه اأبو جعفر ر�سي اهلل عنه وتبراأ منه، فبلغه 

اأو  عليه  بقلبه  ليعطف  عنه  اهلل  ر�سي  جعفر  اأب��ا  فق�سد  ذل��ك، 

.
)4(

يعتذر اإليه، فلم ياأذن له وحجبه ورّده خائبًا« 

وفيه اأي�سًا: »وقال �سعد بن عبد اهلل: كان محمد بن ن�سير 

النميري يّدعي اأّنه ر�سول نبي، واأّن علي بن محمد اأر�سله، وكان 

بالربوبية،  فيه  ويقول  الح�سن،  اأبي  في  ويغلو  بالتنا�سخ  يقول 

.
)5(

ويقول بالإباحة للمحارم...« 

اأحمد بن هالل الكرخي

بن  اأحمد  كان  همام:  بن  علي  اأبو  »قال  الغيبة:  كتاب  في 

وكالة  على  ال�سيعة  فاجتمعت  محمد،  اأبي  اأ�سحاب  من  هال 

حياته،  في  الح�سن  بن�ّس  عنه  اهلل  ر�سي  عثمان  بن  محمد 

اأمر  تقبل  األ  له:  الجماعة  ال�سيعة  قالت  الح�سن  م�سى  ولما 

اأبي جعفر محمد بن عثمان وترجع اإليه وقد ن�س عليه الإمام 

المفتر�س الطاعة؟ فقال لهم: لم اأ�سمعه ين�ّس عليه بالوكالة، 

ولي�س اأنكر اأباه � يعني عثمان بن �سعيد � فاأّما اأن اأقطع اأنَّ اأبا 

جعفر وكيل �ساحب الزمان |؛ فا اأج�سر عليه. فقالوا: قد 

�سمعه غيرك، فقال: اأنتم وما �سمعتم، ووقف على اأبي جعفر، 

القا�سم بن  اأبي  يد  التوقيع على  وتبروؤوا منه. ثم ظهر  فلعنوه 

.
)6(

روح بلعنه والبراءة منه في جملِة من ُلعن« 

اأبو دلف الكاتب

ورد في كتاب الغيبة: »اأخبرني ال�سيخ اأبو عبد اهلل محمد 

بن محمد بن النعمان، عن اأبي الح�سن علي بن بال المهلبي 

قال: �سمعت اأبا القا�سم جعفر بن محمد بن قولويه يقول: اأّما 

اأظهر  � فكّنا نعرفه ملحدًا ثم  � ل حاطه اهلل  الكاتب  اأبو دلف 

اإذا  قط  عرفناه  وما  مفو�سًا  �سار  ثّم  و�سل�سل،  جّن  ثم  الغلو، 

مّدة  اإل  ال�سيعة  عرفته  ول  به،  ا�ستخف  اإل  م�سهد  في  ح�سر 

.
)7(

ي�سيرة، والجماعة تتبراأ منه وممن يومي اإليه وينم�س به« 

الخ�سائ�ض الم�ستركة لأدعياء ال�سفارة كذبًا

الأربعة،  النماذج  حول  المتقّدمة  النُّ�سو�س  في  ل  بالتاأمُّ
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الخ�سائ�س  م��ن  �سنفين  ن�ستنتج 

اإلى  ي��رج��ع  اأح��ده��م��ا  الم�ستركة، 

الأدعياء اأنف�سهم، والآخر يرجع اإلى 

معاملة الآخرين معهم.

نف الأول ال�سّ

على  في�ستمل  الأّول،  نف  ال�سّ اأّم���ا 

الخ�سائ�س التالية:

عدم الثبات على موقف واحد

تربية  اأفرزتها  ُعقٍد  عن  تن�ساأ  نف�سانية،  خ�سي�سة  وهذه 

اأو معاملة غير منا�سبة، وما �سابه ذلك. وقد لحظنا  فا�سدة، 

هذه الخ�سي�سة في ال�سريعي؛ حيث كان في بداية اأمره مّتبعًا 

اأْن ظهر منه  اأمره  اآخر  ال�سفارة، وكان  اّدعى مقام  ُثّم  للحّق، 

الكفر والإلحاد.

وقد برز هذا الأمر بو�سوح في النُّميري اأي�سًا؛ حيث تغّير 

من حاٍل اإَِلى حاٍل بطريقٍة فا�سحٍة جدًا.

م��رورًا  الغلّو،  اإَِل���ى  الإل��ح��اد  م��ن  دل��ف  اأب��ي  وتغّيرت ح��ال 

بالجنون، وانتهاًء بالتفوي�س.

دناءة النف�ض

كما  ��م��ي��ري،  ال��نُّ �سخ�سية  ف��ي  ب���ارزة  الخ�سي�سة  وه���ذه 

اأنَّ  يدلُّ على ذلك ا�ستعطافه لأبي جعفر ر�سي اهلل عنه. كما 

ا�ستراكهم في اّتخاذ الكذب و�سيلًة للو�سول اإلى مقا�سدهم من 

اأبرز معالم دنّو نف�سهم وحقارتها.

الجهل وعدم المعرفة

اإِلَّ  �سفاتهم،  من  �سفٍة  كاآخر  ذكرتها  واإْن  فة  ال�سّ وهذه 

اأمير  الخبر عن  الرذيلة فيهم، ففي  ال�سفات  كّل  اأ�سا�س  اأنَّها 

 وعنه Q اأي�سًا: 
)8(

 » الموؤمنين Q: »الجهل اأ�سل ُكّل �سرٍّ

.
)10(

، و«الجهل ف�ساد ُكّل اأمر« 
)9(

»الجهل اأدواأ الّداء« 

نف الثاني ال�سّ

معهم،  الآخرين  معاملة  اإلى  الراجع  الثاني  ال�سنف  واأّما 

فيظهر من خال نقطتين:
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الأُولى: الجتماع على لعنهم والبراءة منهم

الأ�سخا�س،  يّدعيه مثل هوؤلء  اأنَّ ما   وهذا يدلُّ على 

وما يقومون به، مخالٌف للديدن العام الِذي عليه الطائفة 

خوا�سًا وعوامًا. وما اأ�سّد ال�سبه بين اأدعياء اليوم � الَِّذين 

لإيجاد  وت�سنعهم؛  العالمية  المخابرات  اأروق��ة  تغذيهم 

الت�سوي�س في عقائد النا�س، وجعلهم يبتعدون �سيئًا ف�سيئًا 

عن الدين والمتدينين � واأدعياء الأم�س، فاحذروا � اإخوتي 

� منهم كّل الحذر، واجتمعوا على لعنهم، والبراءة منهم، 

والت�سهير بهم؛ لكي يعرفهم النا�س فيبتعدوا عن النخداع 

بتّرهاتهم.

الثانية: عدم المجاملة معهم

ّمة، فاإْن جاملناهم 
ُ
 لأّنهم من اأخطر ما يكون على الأ

في  النُّخب  عن  �سادرة  المجاملة  كانت  اإْن  خ�سو�سًا   �

� ف�سوف ينخدع بهم �سعاف العقول،  المجمتع الإ�سامي 

فيتجمهرون حولهم، وي�سبح لهم اأتباع، فتقوى �سوكتهم، 

باأبي  وا  يتاأ�سَّ اأْن  النُّخب  وعلى  عليهم.  الق�ساء  وي�سعب 

جعفر محمد بن عثمان، في احتجابه عن النُّميري، ورّده 

خائبًا، وعدم الإذن له بالدخول عليه.

ولي�س ذلك اإِلَّ لأّن العاّمة تتاأّثر بالنُّخب، فاإْن جاملت 

اأمثال هوؤلء، فاإّن العاّمة �سوف تظنُّ من خال ذلك اأنَّهم 

مر�سّيون، فيتبعوهم وي�سيروا خلفهم.

 Q ال�سجاد  الإمام  قاله  بما  الأمر  هذا  ويذكرني 

مية: »ويقتادون 
ُ
للعالم الزهري الذي كان يترّدد على بني اأ

.
)11(

بك قلوب الجهال اإليهم« 

والحمد هلل اأّوًل واآخرًا...

.)  ورد الحديث عنه في العدد )223( 1)

 . ْيخ الطو�سي، �س 397( 2)  الغيبة، ال�سَّ

.  م. ن، �س 398( 3)

( 4) م. ن.

( 5) م. ن.

.  م. ن، �س 399( 6)

.  م. ن، �س 412( 7)

.  ميزان الحكمة، محمد الري�سهري، ج 1، �س 463( 8)

 .  م. ن، �س 462( 9)

د اللَّيثي الوا�سطي،  ( 10) عيون الحك���م والمواعظ، علي بن ُمَحمَّ

�س 31. 

.  تحف العقول عن اآل الر�سول، ابن �سعبة الحراني، �س 219( 11)

الهوام�ض

ــة  ــي مجامل ل ينبغ

ال�صفـــارة  اأدعيـاء 

ــم من اأخطـر  لأنهــ

ما يكون على الأمة
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الدنيا فر�سة اإلهية

الدنيا تغرُّ الإن�سان، باعتبار اأنَّ الآمال الدنيوية والخيالت 

الثروة  على  والح�سول  ال�سهوات،  اإل��ى  تو�سل  التي  البعيدة 

تجعل  الدنيوية...  والمنا�سب  ال�سلطة  اإلى  والو�سول  والمال، 

الدنيا تبدو جميلًة من البعيد، ولكن القتراب منها يبّين مدى 

امتزاجها بالخيالت والأوهام الخاطئة.

طبعًا اأولئك الذين لم يجدوا اآمالهم في اإطار هذه الأفكار 

يقعوا  لن  الآخ���رة  لحياة  مقّدمًة  الدنيا  واعتبروا  ال�سيقة، 

دار الغــــرور

رُّ  وَت�سُ َتُغرُّ  »الدنيا   :Q الموؤمنين  اأمير  عن 
)1(

 » وَتُمرُّ

 Q الموؤمنين  اأمير  مع  ال�سحيح  الرتباط  اإن 

الكونية  الروؤية  اإل��ى  الرجوع  خالل  من  يكون  اإنما 

قّمة  اإلى  الو�سول  اأّن  ومع   .Q الإمام  بّينها  التي 

المعرفة والإدراك الإلهي الذي كان يتمّتع به الإمام 

Q اأمر محال، اإل اأنه يمكن التقدم بخطواٍت هاّمٍة 

والمحاور  المو�سوعات  اأهّم  ومن  الم�سيرة.  هذه  في 

هو  الوجود  عالم  عن   Qالإمام بها  ث  تحدَّ التي 

البالغة  نهج  للدنيا، فقد ل نجد في  روؤيته الخا�سة 

حيث  الدنيا،  كما  والتقبيح  بالذم  ُذكرت  م�ساألة  اأية 

Q في هذا المجال خطٌب  و�سلنا عن الإمام علي 

عبارة  ذل��ك  جملة  وم��ن  العبارات.  ومئاُت  متعددٌة 

وت�سرُّ  تغرُّ  »الدنيا  المعنى:  عظيمة  الكلمات  قليلة 

.» وتمرُّ

ال�سيخ علي ذو علم
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الذي  الغرور هو  اإّن من يقع في فّخ  الدنيا.  فري�سة غرور 

لم يّطلع على حقائق ووقائع الدنيا الأ�سا�س، والذي يظّن 

هو  »الظاهر«  اأنَّ  ويت�سّور  »النتيجة«  هي  »المقدمة«  اأّن 

»الباطن«.

وعليه، فاإنَّ الدنيا تغرُّ من يطلبها، ولكنها لن تغرَّ من 

يعتبرها موؤقتة، ومن يعّدها ممّرًا اإلى عالم اآخر. لن تغرَّ 

الإن�سان  يكت�سبها  فر�سة  اأنها  على  اإليها  ينظرون  الذين 

الكمال  اإل��ى  والو�سول  تعالى   
َّ

اهلل ر�سا  اأج��ل  من  للعمل 

يعتبر  النا�س  اأغلب  ك��ان  اإذا  العمل  ما  ولكن  الحقيقي. 

الحياة الدنيا هي كل �سي ء والتوجه اإليها هو جلُّ ما يملك؟ 

يعلموا  لم  ه��وؤلء  لأنَّ  غرورها،  في  الوقوع  من  هنا  بد  ل 

التح�سيل  مكان  واأنَّها  وامتحان،  اختبار  محل  الدنيا  اأّن 

و�سناعة الذات ومكان ال�سعوبات والم�سكات. لم يدركوا 

فيها  تنمو  مرحلة  ولي�ست  نهائيًا،  هدفًا  لي�ست  الدنيا  اأنَّ 

يوؤّمن  التي  ال�ساحة  ولي�ست  الإن�سان،  و�سعي  جهد  ثمار 

الإن�سان فيها اآماله واحتياجاته. لقد ح�سروا حياتهم في 

الدنيا، فلم يكن ن�سيبهم منها اإل الغرور.

الخا�سرون في الدنيا

 Q الإم��ام  ي�سير  تغّر،  الدنيا  اأنَّ  اإل��ى  بالإ�سافة   

فالخا�سرون  اأي�����س��ًا.  بالإن�سان  ال�سرر  تلحق  اأّن��ه��ا  اإل��ى 

والمت�سررون هم الذين غّرتهم الدنيا، والذين �سرفوا جلَّ 

الآخرة  عن  وغفلوا  عليها  الح�سول  �سبيل  في  راأ�سمالهم 

تهم  والم�ستقبل الحتمي الذي ينتظرهم. هوؤلء �سرفوا قوَّ

وعمرهم في �سبيل هذه الدنيا العابرة، فوقعوا في الخطاأ 

اإذ اعتبروها هدفهم النهائي.

ختامًا، اإنَّ الدنيا التي تلحق ال�سرر بالإن�سان المغرور، 

لتعتذر  اأو  لتُجيَبه  تتوقف  ل  اأنها  حتى  وتن�سرم،  تم�سي 

اإليه. فهل ي�ستطيع الذين ينتقلون اإلى عالم الآخرة بعد اأن 

�سرفوا حياتهم وراء الظواهر الدنيوية الزائلة اأن يحاكموا 

الدنيا لما األحقته بهم من �سرر؟ اأبدًا لن يح�سل هذا؛ لأنَّ 

الدنيا تم�سي وتنق�سي بعد اأن تغرَّ وت�سّر.

يلوموا  فا  المغرورين،  عاتق  على  يقع  هنا  التق�سير 

انق�ساء  ي�ساهدون  ك��ان��وا  لأن��ه��م  اأنف�سهم،  �سوى  اأح���دًا 
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الأيام باأّم اأعينهم، وكانوا ي�ساهدون موت المقّربين منهم، 

الوحي  دع��وة  اأنَّ  ه��ذا  من  والأه���ّم  دفنهم،  في  وي�ساركون 

والعقل كانت حا�سرًة اأمامهم باأنَّ الدنيا ما�سيٌة فانية، لذا 

ل يجب على الإن�سان اأن يتعلق قلبه بما هو فاٍن، بل عليه اأن 

يفكّر بالحياة الأبدية، واأن يبداأ الإعداد لها من هذه الدنيا.

العمل لأجل الآخرة

للعمل  م��ك��اٌن  باأنَّها  الدنيا   Qعلي الإم���ام  ي�سف 

نعمة  من  ال�ستفادة  �سوى  اأمامنا  اآخر  طريق  ول  ولل�سعي، 

اأجل  م��ن  العالم  ه��ذا  ف��ي  المتوفرة  والم��ك��ان��ي��ات  عمرنا 

الح�سول على ال�سعادة الأبدية. ل �سك اأنه يجب العي�س في 

عالم الدنيا، ويجب اإعمارها، ولكن لي�س من اأجل الدنيا، بل 

لأجل الح�سول على الكمال الأبدي و�سمان الآخرة. ول عاقة 

النعم الطبيعية، وبالعمل وبال�سعي  لهذا الأمر بال�ستفادة من 

بالنية  الأم��ور  اقترنت هذه  لو  بل  ل،  الحياة،  اأو�ساع  لتح�سين 

الإلهية لأ�سحت بذاتها طلبًا لاآخرة.

لأجل  العمل  هو  اإليه  الّلوم   Qالإمام يوّجه  ال��ذي  اإنَّ 

الدنيا ولي�س العمل في الدنيا من اأجل الآخرة، لأنَّ العمل من 

اآخر  الثواب، ول �سبيل  اأجل الآخرة هو عين ال�سواب ويوجب 

لاإن�سان من اأجل الو�سول اإلى ال�سمو وال�سعادة اإل من خاله.

. نهج الباغة، ال�سريف الر�سي، ج 4، حكمة رقم 415، �س 96( 1)

الهوام�ض

ــه  ــذي يوّجـــ اإنَّ الـ

الإمامQ الّلـــوم 

ــل  العم ــو  ه ــه  اإلي

لأجل الدنيــا ولي�س 

ــي الدنيــا  العمل ف

ــرة الآخ ــل  اأج ــن  م
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وتهيئه  الإن�سان  تعد  الحقيقة مقدمة  في  المناجاة هي  اإنَّ هذه 

للقيام باأعمال �سهر رم�سان المبارك. ولعله لهذا ال�سبب تم تذكير 

الإن�سان الواعي في هذه المناجاة لالتفات اإلى دوافع ال�سيام وجني 

فوائده العظيمة.

لقد اعتمد الأئمة الأطهار R اأ�سلوب بيان الكثير من الم�سائل 

عن طريق الأدعية. فهناك فرق كبير بين اأ�سلوب الأدعية والأ�ساليب 

اإذ  الأحكام؛  بيان  في  العظام  هوؤلء  بها  ي�ستعين  كان  التي  الأخرى 

الطبيعة  وراء  ما  وم�سائل  المعنوية  الم�سائل  يبّينون  كانوا  ما  غالبًا 

بلغة  �سبحانه  اهلل  بمعرفة  ترتبط  التي  وتلك  الإلهية  والم�سائل 

الكرام  مرور  عليها  ونمر  الأدعية  هذه  نحن  نقراأ  اأننا  بيد  الدعاء. 

اأ�سا�سًا ماذا كان  اإلى معانيها مع الأ�سف، بل ل نعي  اأن نلتفت  دون 

يريد الأئمة R منها.

النقطاع  كمال  لي  هب  اإلهي  المناجاة:  هذه  في  نقراأ  فنحن 

كمال النقطاع اإلى اهلل

ت الأحاديث ال�سريفة على قراءة »المناجاة ال�سعبانية« في  ن�سّ

ال�سامية،  الإيمانية  �سعبان، والنتفاع من معانيها  �سهر  كل يوم من 

والإحاطة بم�سامينها حول مقام الربوبية. لقد ذكرت الأحاديث 

الواردة بهذا ال�ساأن اأنَّ الإمام اأمير الموؤمنين Q واأبناءه وجميع 

الأئمة الأطهار Q، كانوا يناجون اهلل تعالى بها. 
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. .اإقبال الأعمال، ال�سيد ابن طاوو�س، ج 3، �س 299( 1) و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 10، �س 313( 2)

الهوام�ض

اهلل  ــى  اإلــ ــوا  توبــ

ــول في  ــل الدخ قب

ــان  رم�صـــ ــر  �صهـ

ــّودوا  ــارك وع المبـ

ــى  ــم علــ األ�صنتـكـ

ذكـر اهلل ومناجاته

اأب�����ص��ار قلوبنا  اإل��ي��ك، واأن����ر 

حتى  اإل��ي��ك،  نظرها  ب�صياء 

تخرق اأب�صار القلوب حجب 

اإل�����ى معدن  ف��ت�����ص��ل  ال���ن���ور 

ال��ع��ظ��م��ة وت�����ص��ي��ر اأرواح���ن���ا 

.
)1(

معلقة بعز قد�صك 

لي  هب  »اإلهي  جملة  اإنَّ 

ربما  اإل��ي��ك«  النقطاع  كمال 

تريد اأن تو�سح هذا المعنى، 

انيين  الربَّ الموؤمنين  اأن  وهو 

اأنف�سهم  ي��ع��ّدوا  اأن  لهم  ينبغي  الواعين 

ويهيئوها قبل حلول �سهر رم�سان، ل�سوٍم 

هو في الحقيقة انقطاٌع عن الدنيا واجتناٌب 

�سورته  ف��ي  الجتناب  )وه���ذا  للذائذها 

الكاملة هو هذا النقطاع اإلى اهلل(.

بهذه  يتحقق  ل  الن��ق��ط��اع  ك��م��ال  اإنَّ 

غير  تروي�س  اإل��ى  بحاجة  اإن��ه  الب�ساطة. 

اعتيادي للنف�س، ويحتاج اإلى جهد وريا�سة 

النقطاع  يمكن  لكي  وا�ستقامة وممار�سة، 

�سبحانه  اهلل  �سوى  ما  كلِّ  عن  القوى  بكلِّ 

وتعالى، واأن ل يكون هناك توجه لغير اهلل 

الجليلة  الإيمانية  ال�سفات  تعالى. فجميع 

وكل م�ستويات التقوى كامنة في النقطاع 

ن من  اإلى اهلل �سبحانه وتعالى؛ ومن يتمكَّ

غاية  بلغ  فقد  المرحلة  هذه  اإلى  الو�سول 

ال�سعادة. ولكن من الم�ستحيل اأن ي�ستطيع 

الإن�سان بلوغ الذرى ما دام في قلبه مثقال 

ذرة من حبِّ الدنيا. والذي يريد اأن يقوم 

باأعمال �سهر رم�سان بال�سورة المطلوبة، 

نف�سه  ف��ي  يحقق  اأن  عليه 

هذا النقطاع اإلى اهلل، واإل 

اآداب  م��راع��اة  ي�ستطيع  لن 

له  يت�سنى  ول���ن  ال�����س��ي��اف��ة 

الم�سيف..  عظمة  اإدراك 

في  اأنه  يدرك  اأن  يمكنه  لن 

رحاب َمْن وعلى مائدة َمْن.

الر�س���ول  لق���ول  طبق���ًا 

P � ح�سبما ورد  الأك���رم 

المن�سوب���ة  الخطب���ة  ف���ي 

اإلي���ه P ف���ي ا�ستقب���ال �سه���ر رم�سان 

� ف���اإنَّ عب���اد اهلل كافة قد تم���ت دعوتهم 

في �سه���ر رم�سان المبارك اإل���ى �سيافة 

اهلل تعال���ى، واإن م�سيفهم هو اهلل تبارك 

وتعالى: »اأيها النا����س اإنه قد اأقبل اإليكم 

�سه���ر اهلل وق���د ُدعيت���م فيه اإل���ى �سيافة 

.
)2(

اهلل« 

القائل  الأي���ام  ه��ذه  ف��ي  عليكم  فما 

التي تف�سلنا عن �سهر رم�سان المبارك، 

روا في اإ�ساح اأنف�سكم والتوجه  اإل اأن تفكِّ

اأفعالكم  من  اهلل  ا�ستغفروا  بارئكم..  اإلى 

قد  كنتم  واإذا  تليق.  ل  ال��ت��ي  واأق��وال��ك��م 

ارتكبتم � ل �سمح اهلل � ذنبًا فتوبوا اإلى اهلل 

قبل الدخول في �سهر رم�سان المبارك.. 

عّودوا األ�سنتكم على ذكر اهلل ومناجاته.. 

اأو  تهمة  اأو  غيبة  عنكم  ت�سدر  اأن  اإياكم 

واأن  ال�سهر،  ه��ذا  في  ذن��ب  اأي  اأو  نميمة 

اأنف�سكم بالمعا�سي وت�سيئوا اآداب  تدن�سوا 

ال�سيافة واأنتم �سيوف اهلل �سبحانه.
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اأف�سل الموجودات

يغدو  اأن  باإمكانه  بالمواهب  المفعم  المخلوق  ه��ذا 

باأدوات  مزود  فهو  موجودات.  من  الأر���س  تقّل  ما  اأف�سل 

ُجِبَل  حيث  والمادّي،  المعنوّي  والتكامل  ال�سمو  ومقّومات 

على  والقدرة  والعقل  الِبر،  و�سبيل  الخير  اأمامه  مفتوحًا 

هداته،  R هم  اهلل  فاأنبياء  والختيار.  القرار  اتخاذ 

يرفدونه بالأمل وهم اأعوان له، لكنه في الوقت نف�سه ربما 

ي�ست�سلم ل�سعفه وهواه واأنانيته اأو جهله وغفلته ومغالطاته 

ما  وذاك  والمعارج،  والآم��ال  الب�سائر  تلك  نف�سه  ليحرم 

ي�سعنا اأن ن�سميه »تقّبل الإن�سان للف�ساد«، وهو ما كان وما 

يهدد  الذي  الداخلي  والخطر  الكبرى  الطاّمة  يعد  يزال 

فرد  كل  كذلك حياة  ويهدد  حياتها  امتداد  على  الب�سرية 

من بني الب�سر.

 � اأحيانًا   � يمّثل  الذي  الإن�سان  اإن 

الكونية  الحقائق  لأ�سمى  مظهرًا 

جهة  من  يمّثل  جهة،  من  واأبهاها 

تتبلور  ب��وؤرة   ،� اأحيانًا   � اأخ���رى، 

له  نظير  ل  وم��ا  ال��ق��ب��ائ��ح،   فيها 

في  وجدناه  فلئن  اأي�سًا.  الرذائل  من 

اأو زمن ما مظهرًا للعمل والمحبة  مكان 

والتفاني اأو التعقل والإبداع والتقدم في 

عر�سات الرقي اأو اآية من اآيات ال�سوق والحما�ض 

والأمل، فاإننا نجده في مكان وزمان اآخرين اأ�سير 

والخمول  الجهل  اأو  والأنانية،  وال�سغينة  الغفلة 

والجمود، اأو ال�سعف والإحباط والت�ساوؤم.

ال�صـالة

باب جّنـة الذكر
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ولغر�س الوقاية وتوفير العاج لهذه الآفة الكبرى، فقد األهم 

كر »لاإن�سان«. والذكر يعني ا�ستذكار الحقيقة  الدين الإلهي الذِّ

له،  والت�سليم  وال�ستماع  �سبحانه  اهلل  اأمام  بالوقوف  وال�سعور 

اأ�سيرًا لو�ساو�س  اأي النعتاق من الم�ساغل التي تجعل الإن�سان 

اإ�سباعًا لمطامعه،  العظمة والنتقام  اأو الجنوح لطلب  الأهواء 

اإي النتقال بالنف�س من الجحيم التي اأعدها بنف�سه اإلى جنة 

النقاء والأن�س والبهجة والأمان.

كمال الذكر

وال�ساة بتركيبتها المتنا�سقة التي تجري في القلب وعلى 

الل�سان ومن خال الحركة هي النموذج والو�سيلة الأكثر اأ�سالة 

محن  من  له  يتعر�س  قد  ما  واإِث��ر  فالإن�سان،  للذكر؛  وكماًل 

و�سدائد وم�سائب في حياته الفردية، وما قد يواجهه في حياته 

الجتماعية من اأحداث تغييرية من قبيل الم�سيرة العامة نحو 

الجهاد اأو الإنفاق اأو اإعانة الفقراء، قد يزداد قربًا من الذكر، 

والنغما�س  النف�سية  بالأهواء  ان�سغاله  نتيجة  عنه  يناأى  وربما 

الذي  العن�سر  هي  وال�ساة  العي�س.  وف�سحة  والترف  باللهو 

في جميع  الذكر  من جنة  فاأكثر  اأكثر  به  القتراب  على  يقّوي 

الحالت.

اإّن اأعظم نعم اهلل تعالى ال�ساة، فهي تعطينا فر�سة اللقاء 

ون�ستمد  معه  نتكلم  يوميًا.  مرات  عّدة  اإليه  والتحدث  اهلل  مع 

ب�ساحة  عاقتنا  ونقّوي  عليه،  حاجاتنا  ونعر�س  منه  العون 

الربوبية بوا�سطة هذا الت�سّرع وهذا التو�سل؛ لذا فاإّن علماءنا 

بيد  وال�ساة  لل�ساة.  كبيرة  اأهمية  يعطون  كانوا  العظام 

الجميع، مع اأننا غالبًا ما نغفل عن اأهمية ال�ساة. فال�ساة 

عظيمة  فر�سة  هي  بل  كا،  وح�سب؛  للتكليف  اإ�سقاطًا  لي�ست 

يجب ال�ستفادة منها، قال ر�سول اهلل P: »اأراأيتم لو اأّن نهرًا 

بباب اأحدكم، يغت�سل منه كل يوم خم�س مرات، هل يبقى من 

 .
)1(

درنه �سيء؟ قالوا: ل، قال: فذلك مثل ال�سلوات الخم�س« 

اآثارًا  ال�سباب  قلوب  في  يخّلف  اأن  يمكن  الغت�سال  هذا  ف��اإّن 

األ�سنتنا  خالدة، فمن خال الطهارة والتقوى ُيجري اهلل على 

الحكمة والموعظة الموؤثرة.

ال�ساة هي التي تمنح الإن�سان العروج والتوّجه والح�سور 

تقرع  التي  وه��ي  ال��روح��ي،  ال�ستعداد  ح��الت  يعي�س  حينما 

وفقدان  الغفلة  بحالة  يمر  الخطر حينما  ناقو�س  م�سمعه  عند 

ــم نعم اهلل  اإّن اأعظ

ــالة،  ــى ال�صـ تعالــ

ــا  تعـطيـنـ ــي  فهــ

ــاء مع  ــة اللقـ فر�ص

اإليـه  والتحدث  اهلل 

يوميـًا ــرات  م عّدة 
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ال���س��ت��ع��داد، وت��ق��ّرب��ه م��ن ذل���ك ال����وادي 

اأن ل نترك ال�ساة  النوراني. لذلك يجب  

في كل الأحوال لأنها الجرعة التي تهب ال�سفاء 

في ال�سدة والمحنة، وفي عر�سات الجهاد، وحين 

اقتربنا  قد  نكون  بلغنا  منها  محطة  واأية  والدعة،  الفراغ 

خطوة من جنة الر�سوان.

حيَّ على ال�سالة

الجهاد« ول »ح��يَّ على  ب��� »ح��يَّ على  ي��اأت  ل��م  ول��ه��ذا 

ال�سوم« ول »حيَّ على الإنفاق«، بل ياأتي النداء مكررًا في 

كل يوم: »حيَّ على ال�ساة«!

والتمنيات  والدعة  الغفلة  خطر  يتهددنا  حيث  اليوم 

الو�سيعة التي تنّم عن ق�سر الروؤية وما اعتدنا عليه من 

م�ساغلنا اليومية، فاإن ال�ساة هي التي ترفدنا بالح�سانة 

وتمزق حجب الأوهام وتنير اأمامنا ال�سبيل والآفاق.

اإذا كّنا لم نتمكن من ت�سخي�س كيفية تاأثير ال�ساة في 

اآفاقها الوا�سعة؛ فاإّن �سبب ذلك يعود اإلى ق�سر نظرنا، واإّل 

 ،
)2(

فاإّن قول الإمام الباقر Q: »ال�ساة عمود الدين« 

على  تجعلنا  ال�ساة،  باأهمية  الناطقة  القراآنية  والآي��ات 

معرفة جيدة بطبيعة دور ال�ساة وتاأثيرها.

بع�س النا�س كان يقول: لماذا تت�سّبثون بترديد م�ساألة 

على  ح��ّي  ال�ساة،  على  ح��ّي  تقولون:  ودائ��م��ًا  ال�ساة 

النا�س  وادعوا  الجهاد،  ال�ساة؟ ح�سنًا، قولوا: حّي على 

اإلى ذلك.

الأمة  و�سراع  الإن�سان  مقاومة  ي�سبغ  الذي  الأمر  اإّن 

ب�سبغة الجهاد ومعانيه هو التوّجه هلل تعالى، الذي تعتبر 

توجهت  التي  الأوام��ر  اأول  ف��اإّن  ولهذا  له؛  �سندًا  ال�ساة 

ِقَبل  ُعّين من  تبليغ  واأول  ال�ساة،  P هو وجوب  للنبي 

اَلِة} )طه:  اهلل تعالى للر�سول P،  {َواأُْمْر اأَْهلََك ِبال�صَّ

132(. والو�سف الذي بّينه اهلل تعالى اإلى المجتمع الموّحد 
نَّاُهْم ِفي اْلأَْر�ِض اأََقاُموا  كَّ في الدرجة الأولى، {الَِّذيَن اإِن مَّ

اَلَة} )الحج: 43(، هذه هي اأهمية ال�ساة. ال�صَّ

اأهمية الباعث نحو اهلل

اإّن اأهم ما يلزم للحركة في هذا الميدان، اأمران:

تحّرك  التي  الباطنية  ال��ق��ّوة  وه��و  الباعث؛  الأّول: 
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الإن�سان وت�سّيره.

غفلة  ع��دم  اإل��ى  ي���وؤدي  ال��ذي  ال�سحيح  ه  التوجُّ ال��ث��ان��ي: 

الإن�سان عن اأنوار الهداية، اأو انحرافها عن جهتها.

اإّن عدم وجود الباعث نحو اهلل يوؤدي اإلى بقاء الإن�سان في 

تواجهنا  التي  الم�ساكل  من  الكثير  هناك  فاإّن  الطريق،  و�سط 

اليوم.

اأفراد  بين  العدل  وانت�سار  التوحيدي،  المجتمع  اإقامة  اإّن 

الناجمة  العوا�سف  الإن�سانية، وثبات خيمة الحق و�سط جميع 

عن الأهواء الباطلة، لي�س بالأمر ال�سهل، بل يحتاج اإلى باعث.

وذك��ره،  تعالى،  اهلل  نحو  التحّرك  ه��و  الباعث  ه��ذا  اإّن 

نّيتنا  تكون  واأن  يريده،  ما  طبق  على  والعمل  به،  وال�ستعانة 

اهلل،  وجه  ال�ساة،  اأجل  من  القبلة  اإلى  البو�سلة  توجيه  عند 

ل القدرة، اأو الثروة، اأو عبادة الهوى، اأو الرغبات النف�سية، اأو 

المداهنات ال�سيا�سية المختلفة.

اهلل  لأج��ل  التحّرك  وهما  المهمين  العاملين  هذين  اإن 

واتخاذ ر�سى اهلل هدفًا دومًا قد تلخ�سا في ال�ساة.

اإّن الأمر المهم في ال�ساة هو التوّجه فيها، وهو ما يطلق 

عليه )ح�سور القلب(.

تمرين ح�سور القلب

ممار�سة  اإلى  يحتاج  عمل  هو  والتوّجه،  القلب  ح�سور  اإّن 

ويعرفونه،  العمل  بهذا  قاموا  الذين  الأ�سخا�س  اإّن  وتمرين. 

يقف  باأّنه  ال�ساة،  حال  ي�سعر  اأن  يجب  الإن�سان  اأّن  يعّلموننا 

اأمام مخاَطب ذي �ساأن ومقام عظيم، وهو خالق الوجود ومالك 

جميع الموجودات.

اإّن اأي جزء من ال�ساة اإذا ُت�سفى عليه حالة من الخ�سوع، 

هذه  )اإّن  الرواية:  تعبير  ت�سّمنه  لما  م�سداقًا  يكون  ف�سوف 

النا�س  ق��ل��وب  تاأن�س  وعندما   .
)3(

مقبولة( ���س��اة  ال�ساة 

اإليه، فمن الطبيعي  بال�ساة، وياأن�سون باهلل تعالى ويتعّرفون 

�سوف تتولد لديهم حالة نفور وا�سمئزاز من المعا�سي، وت�سبح 

قلوبهم ح�ّسا�سة اإزاءها، وبالتدريج �سوف تح�سل لديهم حالة 

التقوى الدينية في ال�سرع المقد�س.

. عوالي الاآلي، ابن اأبي جمهور الأح�سائي، ج 1، �س 109( 1)

. بحار الأنوار، العامة المجل�سي، ج 79، �س 218( 2)

. م. ن، �س 200( 3)

الهوام�ض

ــذي  الــ ــر  الأمــ اإّن 

ــة  ــغ مـقاومــ ي�صب

الإن�صــان و�صــراع 

ــة  ب�صبغــ ــة  الأمــ

ــه  ــاد ومعانيـ الجه

ــه هلل  ــو التـوّجـــ ه

تعالـى، الذي تعتبر 

ــدًا لــه ــالة �صن ال�ص
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اآية اهلل ال�سيخ حممد تقي م�سباح اليزدي

�صفات عباد الرحمن

يم�صون هونًا ويقولون �صالمًا

التوا�سع

العبودية  خال  من  يجري  الإن�سان  تكامل  طريق  اإن 

هلل، حيث يوقن ال�سخ�س اأّنه ل يمتلك اأي �سيء من نف�سه 

اأن  الأم��ر  هذا  ويتطلب  تعالى.  هلل  ملك  لديه  ما  كل  واأّن 

اأرغب  يقول:  فا  نف�سه،  عن  ال�ستقال  ال�سخ�س  ينفي 

واأريد واأرى... لأن ذلك ل يتنا�سب مع العبودية، ول ي�سل 

اإرادته  يجعل  تمريٍن،  بعد  اإل  المرحلة  هذه  اإلى  الإن�سان 

تفنى في اإرادة اهلل.

ر مليًا فيما يريد اهلل تعالى  لذا، على ال�سخ�س اأن يفكِّ

منه ويبداأ ال�سير في اأيام حياته.

ولهذا الأمر � ال�سير اإلى اهلل � مراحل اأولها عدم ارتكاب 

المعا�سي. فبعد اأن تفنى اإرادة الإن�سان في اهلل، ي�سل اإلى 

ْحَمِن الَِّذيَن َيْم�ُسوَن َعَلى الأْر�ِض َهْونًا َواإَِذا  {َوِعَباُد الرَّ

َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا �َساَلمًا} )الفرقان: 63(.

تحّدثنا في العدد ال�سابق حول عباد الرحمان، وذكرنا 

على َمن ُتطلق كلمة عبد وعباد. وفيما يلي نتعر�ض لذكر 

بذكر  ونبداأ  الرحمان   عباد  العباد،  ه��وؤلء  �سفات  بع�ض 

اأبرز �سفاتهم وهي �سفة التوا�سع. 

�صورة ال�صيخ اليزدي

�ض 14 في العدد ال�صابق
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مرحلة وجوب اإرجاع ما يملك اإلى �ساحبه، لأن رداء الكبرياء هو 

هلل وحده، ومن اأراد م�ساركة اهلل فيه فقد ادعى الألوهية. وهذا 

ينافي العبودية وينافي الم�سير التكاملي لاإن�سان. لذلك على 

الإن�سان اأن يبداأ باإبعاد »التكبر« عن نف�سه. واأما ال�سيء الذي 

ينبغي اأن يمتلكه الإن�سان ليحل مكان التكبر، فهو التوا�سع.

ل  اأنه  اأ�سا�س  على  ويعمل  الإن�سان  يوقن  اأن  هو  والتوا�سع 

يمتلك �سيئًا من نف�سه في مقابل عظمة الكبرياء الإلهي. الكل ل 

يمتلك �سيئًا من نف�سه اأمام تلك العظمة، حتى الأنبياء والأولياء 

R كانوا كذلك. فكل ما عند الإن�سان هو من اهلل.

التوا�سع الممدوح والتوا�سع المذموم

ن�سير  فاإننا  التكبر،  ونفي  التوا�سع  مقام  في  نكون  عندما 

اإظهار  فالهدف  اأنف�سنا،  وو�ساعة  الخالق  عظمة  اإل��ى  بذلك 

في  يتفق،  ل  التوا�سع  كان  اإذا  العمل  ما  ولكن  الإلهية.  العظمة 

بع�س الأوقات، مع هذا الهدف؟ مثال ذلك، اأن يتوا�سع الإن�سان 

اإظهار عظمة عدو اهلل. فالعتراف  اأمام عدو اهلل. فهذا يعني 

بعظمة اهلل ل يتفق مع التوا�سع اأمام عدو اهلل. وهذا على عك�س 

اأمام الموؤمن هو من جهة  اأمام الموؤمن، لأن التوا�سع  التوا�سع 

اإيمانه وهذا يعني التوا�سع اأمام اهلل تعالى.

العبودية: �سبيل القرب الربوبي

{َوَما  العبادة:  عن  �سريح  ب�سكل  الكريم  القراآن  يتحدث 

حيث   .)56 ِلَيْعُبُدوِن})الذاريات:  اإَِل  َوالإِْن�����َض  اْلِجنَّ  َخلَْقُت 

لم نتمكن من اأداء حق هذه الآية التي ا�ْستعملت اأداة الح�سر 

وهذا  العبادة.  والإن�س هو  الجن  الهدف من خلق  اأن  لتو�سيح 

يعني اأن طريق تكامل كل موجود مختار عبارة عن العبودية هلل 

تعالى، ول وجود لأي طريق اآخر. فالإن�سان موجود يختار طريق 

تعالى،  اهلل  من  القرب  محل  اإل��ى  لي�سل  ب��اإرادت��ه،  ا�ستقاله 

والعبودية هي الطريق الوحيد للو�سول اإلى ذاك المقام.

المرور الكريم عن اللغو

اللغو  على  يمرون  اأنهم  الرحمان  لعباد  الثانية  الخا�سية 

ِكَراماً})الفرقان:  وا  َم���رُّ ِباللَّْغِو  وا  َم���رُّ َذا  {َواإِ كريم:  ب�سكل 

{َقْد  الموؤمنين  فاح  تو�سيح  ال�سريفة  الآية  بداأت  حيث   )72

اأن  ــو  ه ــع  التوا�ص

ــان  ــن الإن�صـــ يوق

ــك �صيئًا  اأنه ل يمتل

في  ــه  نف�صـــ ــن  م

عظمــة  ــل  مقابـــ

ــاء الإلهــي الكبريــ
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ِمُنوَن} ثم بّينت اأن من �سفاتهم ومميزاتهم المرور  اأَْفلََح اْلُموؤْ

الكريم باللغو. واللغو عمل ل يحمل اأي نتيجة توؤدي اإلى �سعادة 

اأي  اإلى  توؤدي  ل  التي  المباحات  من  كالكثير  الإن�سان،  وكمال 

اأن اللغو هو كل عمل ل  نتيجة على هذا الم�ستوى، وهذا يعني 

فائدة منه وذلك اأعّم من كونه يحمل �سررًا اأو ل يحمل وبهذا 

المعنى ي�سبح اللغو م�ستمًا على المباحات والمحرمات معًا.

طبعًا الموؤمنون لي�سوا من اأهل اللغو، ولكنهم قد يقعون فيه 

نتيجة ظروف الحياة الجتماعية. هنا تتحدث الآيات ال�سريفة: 

وا  وا ِباللَّْغِو َمرُّ وَن} و{َواإَِذا َمرُّ {َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِر�صُ

اإرادة  دون  اإليه  و�سلوا  بل  اللغو،  يمار�سون  ل  فهوؤلء  ِكَراماً}. 

الموؤمن  يكون  اأن  �سرورة  هو  الحالة  هذه  في  الموقف  منهم. 

وا ِكَراماً}. واأما  وا ِباللَّْغِو َمرُّ َذا َمرُّ م�سداق قوله تعالى {َواإِ

الذين يرغبون بالمرور باللغو مرور الكرام، فينبغي لهم 

ال�سعي بدايًة لتح�سيل ملكة »الحلم« ليتمكنوا بذلك من 

�سبط ت�سرفاتهم وال�سيطرة على غ�سبهم.

عندما يكون ال�سكوت جهاًل!

الرحمان  عباد  اأنَّ  اإل��ى  ال�سريفة  الآي���ات  ت�سير 

اأنهم  يمتلكون �سفات وخ�سائ�س معينة من اأبرزها 

يجعلهم  م��ا  وه��و  ووق���ار  واطمئنان  حلم  اأ�سحاب 

يلتزمون ال�سمت والتوا�سع. ويت�سور بع�س النا�س 

ال�سكوت  واأن  مكان،  كلِّ  في  ممدوٌح  التوا�سع  اأنَّ 

مطلوب في كل الأزمنة والأمكنة اأي�سًا.

تتعلق  الم�ساألة  لأنَّ  كذلك،  لي�س  الأمر  طبعًا 

ما  مكان  في  ال�سخ�س  ي�سكت  فقد  بالعبودية، 

وتكون النتيجة ت�سييع حق من حقوق اهلل تعالى، 

لذلك ل ينبغي ال�سكوت في هكذا حالت. وعندما 

عدم  ينبغي  الإل��ه��ي��ة،  للعظمة  التعّر�س  ي��ت��ّم 

ال�سكوت اأي�سًا، لأن ال�سكوت ينم عن الجهل في 

لأجل  الغ�سب  اإظهار  يجب  هنا،  الحالة.  هذه 

الحفاظ على تلك العظمة وذاك الحق الإلهي. 

�سات الإ�سامية لاإهانات  �س المقدَّ عندما تتعرَّ

يموت  »الباطل  باأن  والدع��اء  ال�سكوت  ينبغي  فا 
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بموت اأهله«، لأن العزة هلل فقط وينبغي الحفاظ عليها بكل ما 

اأوتي الإن�سان من قوة.

حقوق  من  حق  ت�سييع  عند  يكون  باللغو  الكريم  فالمرور 

ال�سخ�س، ول يكون الأمر لغوًا عندما يتعر�س دين اهلل واأحكام 

{اأُوَلِئَك  البدع  اأم��ام  يتحرك  ل  فمن  والبدع.  للخطر  الدين 

َيْلَعُنُهُم اللُ َوَيْلَعُنُهُم الاَلِعُنوَن} )البقرة: 159(.

نماذج عن  الرحمان  فاإّن �سفات عباد  تقدم  ما  بناًء على 

عبودية اهلل التي تتبلور في حياتهم وت�ستقر في اأرواحهم فتظهر 

عظمة اهلل تعالى. فالتوا�سع من قبل الإن�سان هو من ناحية كونه 

اأمام  لل�سكوت  مجال  فا  موؤمنًا،  كونه  ناحية  من  ولي�س  فردًا 

والوقوف  الغ�سب  ينبغي  هنا  اإهانته.  اأو  الموؤمن  احترام  عدم 

في هذه  له  معنى  ل  باللغو  الكريم  فالمرور  الحق،  اإلى جانب 

الحالة.

اأهمية النية

اإّن كاّفة القيم والّلطائف الموجودة في النظام التربوي في 

الإ�سام، هي في الحقيقة من اأجل هذه النقاط اللطيفة. هناك 

علوم عديدة يعتقد النا�س اأنها مت�ساوية من ناحية القيم، اإل اأن 

القيمة فيها تختلف من واحد لآخر.

ومن هذا المنطلق توؤكد الروايات على اأن �سخ�سين يدخان 

الم�سجد معًا يوؤديان ال�ساة بلحن ح�سن وقراءة �سحيحة واأول 

تقوده  اأحدهما  اأن �ساة  اإل  الأّول،  ال�سف  ويقفان في  الوقت 

هما  الظاهر  في  جهنم.  اإلى  تقوده  الثاني  و�ساة  الجنة  اإلى 

مت�ساويان، لكن الفارق في اأن نية اأحدهما تدور حول ال�ساة 

اإليه الآخرون فتدخله جهنم، والآخر تدور  التي يوؤديها لينظر 

نيته حول اأداء �ساة تعّبر عن حال التوبة والنك�سار والتعاهد 

. من 
)1(

مع اهلل تعالى وعدم اقتراف المعا�سي، فتدخله الجنة 

هنا فالنية تحتل مرتبة هامة على م�ستوى القيم في الإ�سام. 

لذا، يجب اأن ندرك الدافع للقيام باأي عمل حتى تقودنا نوايانا 

دائمًا اإلى المكان ال�سليم.

ــاد  عب ــات  �صف اإنَّ 

الرحمان نماذج عن 

ــي  الت ــة اهلل  عبودي

ــور في حياتهم  تتبل

ــي  فــ ــر  وت�صتـقـــ

ــم فتظهــر  اأرواحه

ــة اهلل تعالـى عظم

. اأ�سول الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 314، ح 6( 1)

الهوام�ض
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ال�سيخ علي حجازي

والمراد بالمحاربة هنا هو ال�سعي لإخافة النا�س واإرادة الإف�ساد 

بالأمن وقطع  الإخ��ال  به  ي��راد  الأر���س  والإف�ساد في  الأر���س.  في 

خال  من  والر�سول   
َ
اهلل يحاربون  النا�س  بع�س  كان  فقد  الطريق. 

 P اإخالهم بالأمن العام، الأمر الذي يمنع ب�سط ولية الر�سول

على الأر�س.

لذلك ل بّد من طرح بع�س الأمور، لإلقاء ال�سوء عليها، ومعرفة 

الحكم ال�سرعّي تجاهها؛ لنمّيز الأمن العام الواجب تح�سيله، عن 

الإخال بالأمن العام وحرمة فعله.

�سهر ال�سالح

ل يجوز �سهر ال�ساح اأو تجهيزه لإخافة النا�س واإرادة الإف�ساد 

اأم  القتل  اأ�سّبب  �سواء  بالمحارب،  ذلك  فاعل  وي�سّمى  الأر���س،  في 

الجرح اأم ل. والحرمة اأعظم لو اأّدى اإلى جرح اأحد اأو قتله.

ما  كّل  واأنكر  العاّم،  الأمن  على  للمحافظة  ال�سعي  الإ�سالم  اأوجب 

من �ساأنه اأن ُيخلَّ بذلك. فقد نهى المولى العزيز � تبارك وتعالى � عن 

الدنيا  في  ذلك  على  عقوبة  وجعل  بل  ومخالفته،  العام  الأمن  اإف�ساد 

ُيَحاِرُبوَن  الَِّذيَن  َج��َزاُء  {اإِنََّما  الكريم:  القراآن  ورد في  قا�ٍض، فقد  ب�سكٍل 

َع اأَْيِديِهْم  الَل َوَر�ُصوَلُه َوَي�ْصَعْوَن ِفي الأْر�ِض َف�َصاداً اأَْن ُيَقتَُّلوا اأَْو ُي�َصلَُّبوا اأَْو ُتَقطَّ

ْنَيا َوَلُهْم ِفي  َواأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف اأَْو ُيْنَفْوا ِمَن الأْر�ِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ

الآَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم} )المائدة: 33(.
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تو�سيح ذلك:

اإّن تجريد ال�ساح اأو تجهيزه يتحّقق بعّدة و�سائل، منها: اأن يحمل 

ب�سكل مك�سوف،  ي�سعه على خا�سرته )مثًا(  اأن  اأو  بيده،  �ساحه 

باأمنهم،  ُيِخّل  واأن  يخيفهم  اأن  ق�سده  مع  النا�س؛  بين  به  وي�سير 

اأو البحر، في  اأو النهار، في البّر  لتحقيق غاياته وماآربه، في الليل 

المدن اأو القرى اأو الأحياء اأو غير ذلك، فهذا حرام �سرعًا، بل هو 

الق�سد  بنف�س  النا�س  نحو  يوّجه �ساحه  اأن  ومنها:  المحاربة.  من 

المذكور، وهذا اأي�سًا يدخل تحت عنوان المحاربة، وهو حرام.

اأ�سّد جرمًا  لهو  الق�سد  بهذا  ال�ساح عدوانًا  ا�ستعمال  اأن  كما 

لم  ولو  بل  القتل،  اإلى  اأّدى  اأو  الجرح  اإلى  اأّدى  �سواء  حرمة،  واأ�سّد 

ي�سب اأ�سًا. وهكذا لو كان بق�سد ال�سرقة، اأو اأّي اعتداء اآخر.

وهذا ل يعني ح�سر الحرمة بعنوان المحاربة، بل هناك عناوين 

يكون  قد  تعالى،  اهلل  �ساء  اإن  ياأتي  فيما  لبع�سها  نتعّر�س  اأخ��رى 

المهاجم فيها محاربًا وقد ل يكون.

حّل الم�ساكل بال�سالح

قد تح�سل م�سكلة بين اأكثر من طرف، رّبما تكون على موقف 

�سّيارة، اأو على اأولوّية المرور، اأو على اأّي �سيء اآخر، فيلجاأ بع�سهم 

اإلى ال�ساح، ويطلق النار ليكون الحّل لم�سلحته، وهذا غير جائز، 

واأّما  دفاعّية،  ة  خا�سّ حالت  في  اإّل  يكون  ل  ال�ساح  ا�ستعمال  فاإّن 

ال�سرع  منه  يمنع  ح��رام،  فهو  م�سكل  ك��ّل  عند  ال�ساح  ا�ستعمال 

الحنيف، وينكره اأ�سّد ال�ستنكار.

بع�ض حالت الدفاع

والمهاجم  المحارب  �سّد  نف�سه  عن  يدافع  اأن  لاإن�سان  اإّن 

يكون  وقد  ا�ستطاع،  ما  وماله  نف�سه وحريمه  ونحوهم، عن  والل�ّس 

ذلك على نحو الوجوب وقد يكون على نحو الجواز. ولكّن ا�ستعمال 

ال�ساح ل يجوز في جميع الحالت وب�سكل مطلق، بل هناك حالت 

تجيز ا�ستعماله، وحالت اأخرى ل تجيز ا�ستعماله.

وجوب الدفاع

يجب الدفاع ول يجوز ال�ست�سام في الحالت الثاث التالية:
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ل�ّس  عليه  هجم  لو  الأول����ى: 

اأو محارب اأو غيرهما في داره اأو 

غيرها ليقتله ظلمًا، فيجب عليه 

الدفاع باأي و�سيلة ممكنة.

لو هجم على من  الثانية: 

اأب  اأو  اأو بنت  ابن  يتعّلق به، من 

اأو اأخ، اأو �سائر من يتعّلق به ليقتله 

ظلمًا، فيجب الدفاع عنه باأّي و�سيلة 

ممكنة.

اأو غيرها( يجب دفعه باأّي  الثالثة: لو هجم على حريمه )زوجة 

و�سيلة ممكنة.

جواز الدفاع

لو هجم على ماله اأو مال عياله جاز له دفعه باأّي و�سيلة ممكنة.

حدود الدفاع وا�ستعمال ال�سالح

للدفاع  يت�سّدى  اأن  ال��دف��اع  �سور  جميع  في  الأح���وط  على  يجب 

كّل  في  �ساحه  ي�ستعمل  اأن  للمدافع  يجوز  فا  فالأ�سهل،  الأ�سهل  من 

الحالت، وهذا عدوان وظلم. والدفاع له مراتب، ل يجوز النتقال من 

واحدة اإلى اأخرى اإّل بالعجز عن الأولى.

وهذه المراتب هي:

ول  به،  الكتفاء  فيجب  بالتنبيه  المهاجم  دفع  اأمكن  لو  الأول���ى: 

يجوز ا�ستعمال ال�سياح والتهديد وال�ساح ونحو ذلك.

ويقت�سر  والتهديد،  بال�سياح  يقوم  التنبيه  ينفع  لم  اإذا  الثانية: 

عليه، ول يجوز ا�ستعمال اليد اأو ال�ساح.

الثالثة: اإذا لم ينفع ما �سبق، ولم يندفع اإّل باليد يقت�سر عليها.

الرابعة: اإذا لم يندفع اإّل بالع�سا يقت�سر على الع�سا.

الخام�صة: اإذا لم يندفع المهاجم القا�سد للقتل اإّل بال�ساح جاز، 

ب�سرط القت�سار على الجرح اإن اأمكن الدفع به.

اإل  دفعه  يمكن  ولم  بالجرح،  المهاجم  يندفع  لم  اإن  ال�صاد�صة: 

بالقتل، جاز ذلك، فالقتل هو الفر�سة الأخيرة حيث ل ينفع اإّل اأ�سلوب 

واحد وهو القتل.

وعدم  والفر�سة  الإمكان  مع  يجب  اإّنما  ال�سابق  الترتيب  مراعاة 

يدفع  بما  فيتو�ّسل  الفر�سة  مع عدم  واأّما  المهاجم،  غلبة  من  الخوف 
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المهاجم قطعًا.

تجاوز المدافع

لو تجاوز المدافع عّما هو الكافي في الدفع بنظره وواقعًا، فوقع 

الأحوط  على  للنق�س  �سامنًا  المدافع  فيكون  المهاجم  على  نق�س 

وجوبًا.

�سهر ال�سالح على نحو المزاح

ل يجوز �سهر ال�ساح في وجه الموؤمن لإخافته ولو على �سبيل 

المزاح.

اإطالق النار في المنا�سبات

بع�س  ف��ي  الر�سا�س  اإط���اق  المجتمعات  بع�س  ف��ي  يح�سل 

المنا�سبات، كما عند الزواج اأو الولدة، اأو النجاح، اأو اإطالة م�سوؤول 

منا�سك  تاأديته  بعد  �سخ�س  مجيء  عند  اأو  الإع��ام،  و�سائل  عبر 

الحّج، اأو عند وفاة �سخ�س وما �ساكل ذلك. وهذا الأمر حرام �سرعًا 

اإذا اأّدى اإلى اإزعاج اأو اأذّية الآخرين اأو ُعدَّ تبذيرًا اإ�سرافًا.

ال�سمان

لو اأّدى اإطاق الر�سا�س اإلى خ�سارة ماّدّية، كاأن ك�سر �سيئًا، 

اأو مّزق �سيئًا، اأو اأحرق �سيئًا ونحو ذلك، فُمطلُق الر�سا�س �سامن 

وقتله  �سخ�س  لإ�سابة  اأّدى  ولو  لذلك.  الم�سّبب  هو  كان  لو  فيما 

فيجب على ُمطلق الر�سا�س دفع دية القتل الخطاأ، بالإ�سافة اإلى 

�سوم �سهرين متتاليين فاإن لم يمكن ُيطعم �ستين م�سكينًا، وللجرح 

ة. نعم لو كان جرح الآخر اأو قتله جائزًا فا �سمان  اأحكامه الخا�سّ

على القاتل.

ختامًا

اأّيها الأعزاء والعزيزات

به  الإخ��ال  بينما  الجميع،  فيه م�سالح  العام  الأمن  اإّن حفظ 

فيه مف�سدة و�سرر للجميع، فعلى الجميع اأن يتعاونوا لحفظ الأمن 

العام وتطويره، بحيث يعي�سون الأمن وال�سام في مجتمعهم. فاهلل 

اهلل في النا�س، واهلل اهلل في اأنف�سكم، وكونوا موؤمنين في عقيدتكم، 

�ساعة  وتذّكروا  بينكم،  فيما  رحماء  وكونوا  �سلوككم،  في  وموؤمنين 

المح�سر والح�ساب واّتقوا اهلل.

21 من   مالحظة: ت�سحيحًا للنافذة التي وردت في ال�سفحة 

ع�سرة  اإطعام  اأو  رقبة  عتق  اليمين هي:  كفارة  فاإّن  ال�سابق   العدد 

م�ساكين، فاإن عجز �سام ثاثة اأيام )المحّرر(.

ــار في  ــالق النــ اإط

المنا�صبـــات حـرام 

ــًا اإذا اأّدى  �صرعــــــ

اإزعاج  اأو  ــة  اأذّي الى 

ُعــّد  اأو  ــن  الآخـريـ

اإ�صرافــــًا وتبــذيرًا
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ــــــــرٌب فـــقـــدت ح

ـــــاع    ـــــج ـــــص ـــــ� ال

ال�سيخ تامر حممد حمزة

الأع����داء  اإل���ى  الع�سكرية  الأل���وي���ة  ت��وج��ي��ه  الأول�������ى: 

مجرد  من  وليمنعهم  روؤو�سهم  ليتح�ّس�سوا  الخارجيين 

التفكير في العتداء على الدولة الإ�سامية.

 P ال��ن��ب��ي  ال���ذي حققه  الكبير  الن��ت�����ص��ار  ب��ع��د 

على الم�صركين والمنافقين بفتح مكة، بداأت الدولة 

ر في اأر�ض الجزيرة العربية، فعمد  الإ�صالمية تتجذَّ

النبي P اإلى تح�صينها؛ وذلك من خالل الق�صاء 

المتمثلة  التهديدات  واإزال��ة  الخطر  ب��وؤر  على جميع 

على  المنت�صرين  منهم  الخارجيين  �صواء  ب��الأع��داء، 

حيث  ال�صمالية  ال��ح��دود  خ�صو�صاً  ح��دوده��ا،  ط��ول 

الروم هناك، الذين كانوا ي�صكلون اأكبر تهديد واأعظم 

ومنافقين  م�صركين  من  الداخليين  اأم  عليها،  خطر 

لالنق�صا�ض  اللحظة  وينتظرون  الدوائر  يترب�صون 

عليها لزعزعة الأمن وال�صتقرار.

الأخيرتين  ال�صنتين  P في  النبي  قام  وعملياً، 

من عمره ال�صريف باإجراءات على مرحلتين:

تـبـوك
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ــر جي�س فـي  اأكبــ

الدعــوة  ــخ  تــاريـ

الإ�صالمية في عهد 

ــو مــا  ــي P ه النب

جهزه لغزوة تبوك

الثانية: من خال الق�ساء على بوؤر ال�سرك والنفاق، 

حيث و�سعهم اأمام خيارين اإما الإ�سام اأو طردهم خارج 

الحدود.

وفي هذا ال�سياق وخدمة الهدف المذكور كانت غزوة 

تبوك.

الأ�سباب والدوافع

اأخذت  التي  المرحلة  اإل��ى  البداية  في  األمحت  لقد    

تتكون فيها هيكلية ونظام الدولة الإ�سامية، وتناهى اإلى 

اأ�سماع العالم منعة هذه الدولة وقوتها. وهنا بداأ المع�سكر 

البيزنطي وحلفاوؤه ي�سعرون بالخطر. ثم ُترجم �سعورهم 

بع�س  واإر���س��ال  الع�سكرية  التحركات  خ��ال  من  اأف��ع��اًل 

البحر  و�سرق  الميت  البحر  �سمال  البلقاء  اإل��ى  الطائع 

لغزو  ا�ستعدادهم  توؤكد  اأخبار  بورود  قيل  حتى  المتو�سط 

الجزيرة واإ�سقاط الدولة والق�ساء على الر�سالة.

اإعالن التعبئة العامة

 لم يقف النبي P مكتوف اليدين اأمام التهديدات، 

في  مقاتل  اآلف  ثاثة  قوامه  جي�ٍس  تجهيز  اإل��ى  عمد  بل 

اإلى  واأر�سلهم  للهجرة  الثامنة  ال�سنة  من  الأول��ى  جمادى 

موؤتة. وبعد م�سي اأربعة ع�سر �سهرًا، اأعلن التعبئة العامة 

في �سفوف الم�سلمين في رجب من ال�سنة التا�سعة، فجهز 

ع�سرة  ت�سحبه  مقاتل  األ��ف  ثاثون  قوامه  كبيرًا  جي�سًا 

اآلف فر�س، وهو اأكبر جي�س في تاريخ الدعوة الإ�سامية. 

لم  للجيو�س  تجهيزه  حين   P النبي  اأنَّ  ذكره  والجدير 

يكن يبين اأهدافه الع�سكرية؛ زيادة في الكتمان وال�سرية، 

اأما في هذه الحملة فقد بّين النبي P هدفه وهو تبوك؛ 

ليتاأهب النا�س ولي�ستعدوا لبعد الم�سافة وقوة العدو. 

عين على الخارج واأخرى على الداخل 

رجب من ال�سنة التا�سعة للهجرة �سادف وقوعه في حّر 

ال�سيف. وتلك ال�سنة كانت �سنة الجدب وقلة الثمار. واأما 

العدو فهو قوي ومتمر�س وكبير من حيث العدة والعدد. فهذه 

وغيرها عوامل تذرع بها ذوو النفو�س ال�سعيفة وال�سرائر 

الخبيثة، فتقاع�سوا عن الخروج مع النبي P، ولم يكتفوا 
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العزائم  يثبطون  واأخ��ذوا  عانية  النفاق  برز  بل  بذلك، 

لخذلن النبي P في معركته. وقد علم باجتماعهم في 

بيت اأحد اليهود، فتعامل معهم بحزٍم و�سدة، واأر�سل اإليهم 

من يحرق عليهم دارهم ليكونوا عبرًة لغيرهم. وقد روى 

ِخاَلَف  ِبَمْقَعِدِهْم  اْلُمَخلَُّفوَن  {َفِرَح  القراآن عنهم ذلك: 

ْنُف�ِصِهْم ِفي  َواأَ ِباأَْمَواِلِهْم  ُيَجاِهُدوا  اأَْن  َوَكِرُهوا  َر�ُصوِل الِل 

�َصِبيِل الِل َوَقاُلوا َل َتْنِفُروا ِفي اْلَحرِّ ُقْل َناُر َجَهنََّم اأَ�َصدُّ 

81( وكان على راأ�سهم  َيْفَقُهوَن} )التوبة:  َلْو َكاُنوا  َحّراً 

عبد اهلل بن اأبي �سلول.

 P اأمام هذين العاملين من التهديدات، قّرر النبي

اإلى  مواجهتهما والرّد عليهما بت�سيير جي�س قوي بقيادته 

تبوك وبا�ستخافه لعلي Q في المدينة لما يعلم منه 

اإن  علي  »يا   :P له  قائًا  يقيٍن  وق��وة  تدبيٍر  ح�سن  من 

.  ولم يهناأ المنافقون 
)1(

المدينة ل ت�سلح اإل بي اأو بك« 

في   Q علي  بقاء  ب�سبب  ال��زح��ف  ع��ن  والمتخلفون 

والأكاذيب  الأباطيل  بن�سر  ذلك  على  ردوا  وقد  المدينة، 

له وتخففًا منه  ا�ستثقاًل  P تركه فيها  الر�سول  اأن  عن 

�سعيًا منهم لخلو المدينة منه، فاأ�سرع لالتحاق بالر�سول 

بكام  واأخ��ب��ره  المدينة  من  مقربة  على  به  فلحق   P

لما  خلفتك  ولكنني  »كذبوا   :P له  فقال  المنافقين، 

اأن  تر�سى  اأفا  واأهلك.  اأهلي  في  فاخلفني  ورائي  تركت 

تكون مني بمنزلة هارون من مو�سى األ اأنه ل نبي بعدي؟« 

 .
)2(

اأقول: كيف يتاأتى للم�سلمين اإحراز الن�سر في معركة 

لي�س فيها علي بن اأبي طالب Q؟ خا�سة في مثل هذه 

المعركة التي تعتبر الفي�سل في تاريخ الدعوة.

وقيل لبن الجوزي: هل جرى في تبوك قتال؟ فقال: 

الجوزي:  لبن  قيل 

ــرى فــي  هــل جــ

ــوك قتــــــال؟  تبـ

ــال: فقـدت  فقـــــ

الحــرب ال�صجـــاع 

ــل؟ ــن يقاتـــــ فم
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)3(

فقدت الحرب ال�سجاع فمن يقاتل؟ 

جي�ض الُع�سرة 

 �س���ار ر�س���ول اهلل P والنا�س معه ف���ي طريق طويل 

و�س���اق. وق���د م���ر على اأط���ال ق���وم �سال���ح Q وقال 

لأ�سحاب���ه وه���و يعظه���م: »ل تدخل���وا بيوت الذي���ن ظلموا 

اإل اأن تدخلوه���ا واأنت���م باكون مخاف���ة اأن ي�سيبكم مثل ما 

. كم���ا ونهاهم عن ا�ستخ���دام الماء في هذه 
)4(

اأ�سابه���م« 

المنطقة وحذرهم من خطورة الظروف الجوية فيها. 

وقد اأحاطت بهم �سعوبات من حيث الغذاء والماء. وقد 

�ُسّمَي  ولذا  الطريق.  وطول  التعب  �سدة  بع�سهم من  مات 

هذا الجي�س بجي�س الع�سرة، وب�سبب ما  اأ�سابهم قالوا: يا 

ر�سول اهلل ادع لنا ربك ي�سقينا ريًا من الماء فنزل جبرائيل 

Q واأمره اأن ي�سع قدميه واإ�سبعيه الم�سبحتين )وهي 

ال�سبابة اأي الأ�سبع بين الإبهام والو�سطى(  فانفجر منها 

اثنتا ع�سرة عينًا كما انفجرت لمو�سى Q وفا�س الماء 

دوابهم  و�سقوا  النا�س  و�سرب  والبقعة  ال��وادي  ماأ  حتى 

. ويقال ل زالت حتى يومنا 
)5(

وحملوا من الماء ما كفاهم 

اأي�سًا فدعا بف�سلة زاد  اإليه  هذا. كما ونفد الزاد ف�سكوا 

يديه،  بين  تمرة فطرحت  ب�سع ع�سرة  اإل  فلم يجد  لهم، 

فم�سها بيده المباركة، ودعا ربه ثم �ساح في النا�س وقال 

لهم »كلوا ب�سم اهلل« فاأكل القوم ف�ساروا اأ�سبع ما كانوا، 

كهيئتها،  كلها  والتمرات  واأوعيتهم،  م��زاوده��م  وم���اأوا 

.
)6(

يرونها عيانًا 

النبي P في تبوك 

يجد  لم  تبوك  اإل��ى   P الأك���رم  الر�سول  و�سل  لما 

 P ا�ست�سار  وهنا  جمعهم.  تفرق  قد  اإذ  ال��روم  جي�س 

اأ�سحابه في ماحقة العدو اأو العودة اإلى المدينة فقالوا: 

مرت به ما 
ُ
مرت بال�سير ف�سر، فقال P: »لو اأ

ُ
اإن كنت اأ

.
)7(

ا�ست�سرتكم فيه« 
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وقد اأقام P في تبوك ع�سرين يومًا، يراقب تحرك 

القوم من جهة ومن جهة اأخرى بداأ بالتوا�سل مع زعماء 

القبائل الن�سرانية المنت�سرة في المنطقة المتاخمة. وقد 

عقد مجموعة من المعاهدات معهم. وبذلك قطع ولءهم 

للدولة البيزنطية وحولهم اإلى حلفاء للدولة الإ�سامية.

اأتى  اأيلة  اأن يحنة بن روبة �ساحب  الذهبي  وقد ذكر 

ف�سالح ر�سول اهلل P واأعطاه الجزية واأتاه اأهل جرباء 

 .
)8(

واأذرح فاأعطوه الجزية 

النبي P في معر�ض الخطر

الدولة  ر�سالة  واإب���اغ  ال�ساقة  المهمة  تنفيذ  بعد   

اإلى   P النبي  ال�سرق والغرب رجع  اأهل  اإلى  الإ�سامية 

لم  ممن  جمع  نفو�س  في  ال�سيطان  تحرك  وقد  المدينة 

 P الر�سول  اغتيال  على  فعزموا  ور�سوله  باهلل  يوؤمنوا 

وحين  �سحيق.  وادي  في  ليطرحوه  ناقته  بتنفير  وذل��ك 

اأن  منكم  �ساء  من   :P قال  العقبة  اإلى  الجي�س  و�سول 

بطن  النا�س  فاأخذ  لكم،  اأو�سع  فاإنه  ال��وادي  بطن  ياأخذ 

الوادي و�سلك هو طريق العقبة وكان يقود ناقته عمار بن 

في   P النبي  فراأى  اليمان.  بن  حذيفة  وي�سوقها  يا�سر 

في  ورائ��ه  من  به  ولحقوا  تلثموا  قد  فر�سانًا  القمر  �سوء 

اأن ي�سرب  واأمر حذيفة  حركة مريبة فغ�سب و�ساح بهم 

 P النبي  باأن  وجوه رواحلهم، فتملكهم الرعب وعرفوا 

فاأ�سرعوا  وموؤامراتهم  نفو�سهم  اأ�سمرته  بما  علم  قد 

هويتهم.  تنك�سف  ول  النا�س  ليخالطوا  العقبة  تاركين 

وطلب حذيفة من الر�سول P اأن يبعث اإليهم من يقتلهم 

بعد ما عرفهم من رواحلهم ولكن ر�سول الرحمة P عفا 

  .
)9(

عنهم واأوكل اأمرهم اإلى اهلل تعالى 

ــت تبـــوك اأن  اأثبـت

ــن قــوة  الم�صلميــ

ــك  تمتلــ ــرة  كبيــ

ــة ــدة قويـــ عقيـــ
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تبوك مواقف ومالمح 

1� اأثبتت تبوك اأن الم�سلمين قوة كبيرة تمتلك عقيدة 
قوية.

2� القدرة على التعبئة العامة من حيث العدد والعدة.
3� مّيزت بين المخل�سين والمنافقين.

في  تقيم  التي  القبائل  على  �سيطرت  التي  الهيبة   �4
الحجاز.

5� �سخاء الأغنياء باأموالهم لتجهيز الجي�س.
6� تمر�س الجي�س على قطع الم�سافات الطويلة وك�سب 

المهارات البدنية والتكتيكية.

حدود  خ��ارج  القبائل  م��ع  التوا�سل  رقعة  ات�ساع   �7
الدولة.

8� تح�سين الحدود ال�سمالية وتوفير الأمن من خال 
المعاهدات.

خاتمة

 P اأن�س بن مالك قال: »رجعنا مع ر�سول اهلل  عن 

قافلين من تبوك وقد خطب فيهم في بع�س الطريق قائًا 

تهللت  اإبراهيم  اآل  ُذك��ر  اإذا  لي  ما  النا�س  معا�سر  لهم: 

وجوهكم واإذا ُذكر اآل محمد P كاأنما يفقاأ في وجوهكم 

حّب الرمان فوالذي بعثني بالحق نبيًا لو جاء اأحدكم يوم 

القيامة باأعمال كاأمثال الجبال ولم يجىء بولية علي بن 

.
)10(

اأبي طالب Q اأكبه اهلل عّز وجّل في النار« 

. الإر�ساد، ال�سيخ المفيد، ج 1، �س 155( 1)

. ال�سيرة النبوية، ابن ه�سام، ج 4، �س 947( 2)

. تذكرة الخوا�س، ابن الجوزي، �س 46( 3)

. التمهيد، ابن عبد البر، ج13، �س 145( 4)

. الهداية الكبرى، الخ�سيبي، �س 63� 64( 5)

. الثاقب في المناقب، ابن حمزة الطو�سي، �س 52( 6)

. تاريخ مدينة دم�سق، ابن ع�ساكر، ج 2، �س 37( 7)

. تاريخ الإ�سام، الذهبي، ج2، �س 643( 8)

. بحار الأنوار، العامة المجل�سي، ج 21، �س 247( 9)

. الأمالي، ال�سيخ الطو�سي، �س 308( 10)

الهوام�ض
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 اأولد اآخر الزمان 

 المراهقة ودور الأهل

      نجاحات واإخفاقات 

 اأ�صاليب تربوية لمراهقة �صوية 

   المدر�صة والمجتمع 

     معًا لحت�صان م�صاكل المراهقين
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اإلى ق�سمين، موؤمن ي�سعى لتح�سين  اليوم  ال�سباب   ينق�سم 

نف�سه وتقوية اإيمانه، واآخر ل يبالي. ففي مجتمع الأم�ض، كنا 

ة َمْن كان منهم في فترة المراهقة – في  نجد ال�سباب وخا�سّ

ب�سّدة،  الدينّية  التعاليم  اإلى  متحّم�سين   – الثمانينات  فترة 

اإلى  لال�ستماع  الطويلة  الم�سافات  يقطعون  كانوا  اأنهم  حتى 

محا�سرٍة اأو دعاٍء اأو لح�سور در�ض...

والتقوى  مرامهم،  والر�سا  غايتهم،  كان  اهلل  من  فالقرب 

اأن حّب  �سعارهم، والدنيا ما كانت تعني لهم الكثير. وال�سبب 

اهلل كان قد مالأ قلوبهم  ف�سغلهم عن بهارج الدنيا وزينتها.

اأولد اآخـر الزمان
ال�سيخ حممد احلمود

ي�سير  َم��ْن  ال�ساعد  الجيل  في  نجد   

تغّيرت  اآخ��ر  ق�سم  فيما  النهج  نف�س  على 

ال�سيء  الأم��ور  هذه  له  تعني  ول  تطلعاته، 

الكثير.

الإيمانّية  الأج��واء  توفر  من  وبالرغم 

في  اأو  الأه�����ل  ع��ن��د   � ال��دي��ن��ي  وال���وع���ي 

القيام  عن  يتثاقلون  تراهم   � المدر�سة... 

ال�ساة  وخ�سو�سًا  الدينّية،  بواجباتهم 

والتنبيه..  التذكير  اإل بعد  ياأتونها  التي ل 

ويتاأّففون ويتذّمرون من كثرة الممنوعات 

والمحظورات ومن قّلة المباحات! 
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وه�����������وؤلء 

ب���������ات ال������ف������راغ 

الروحي حالهم، وبع�س 

م�سكلتهم،  الدينّية  الأم��ور 

والأ�سئلة الكثيرة حول الوجود 

ت�سغل بالهم... 

الأ�سباب  ما هي  ترى  يا  ولكن 

الظاهرة  هذه  وجود  اإلى  اأّدت  التي 

وتف�سيها بين اأبنائنا؟

اإن الأ�صباب كثيرة، نذكر منها: 

1� المغريات الدنيوّية ال�ّسهلة المنال، 
والتي بّدلت الأولوّيات. 

في  تبالغ  التي  الإعامّية  الأجهزة   �2
اإثارة الجيل الطالع. 

على  ال��غ��رب��ّي��ة  المعايير  �سيطرة   �3
المظاهر  ب��ع�����س  ف�����س��ارت  اأذه���ان���ه���م؛ 

ال��م��ح��ّرم��ة ب��ال��م��ع��ي��ار ال�����س��رع��ي ح��اًل 

عندهم.

والإر����س���اد،  ال��ت��وج��ي��ه  4� غ��ي��اب 

وافتقاد القدوة ال�سالحة. 

الدينّية  والأف��ك��ار  المعاني  تلقين   �5
ب�سكل منحرف مغاير لحقيقتها؛ ما يوؤدي 

وطقو�س  بقيم  الزدراء  اإل���ى   ببع�سهم 

دينية عديدة.

الإجابة  عدم  اأي�سًا  الأ�سباب  من   �6
اأذهانهم  في  تجول  التي  الت�ساوؤلت  عن 

والتي ل يجدون لها اأجوبة �سافية؛ فتظل 

نفو�سهم حائرًة وقلقة.

هذه العوامل وغيرها لها اأثرها البالغ 

�سبابنا.  لدى  وحي  الرُّ الم�ستوى  تدّني  في 

فعلينا الهتمام بتربيتهم وتن�سئتهم؛ لأنهم 

والرعاية  وال��ح��ن��ان  العطف  اإل��ى  بحاجة 

ُت�سنُّ  حربًا  هناك  اأن  وخا�سة  والهتمام، 

عليهم اأخطر من الحروب الع�سكرّية، اإنها 

علينا  يوجب  ما  وال��م��ب��ادئ،  القيم  ح��رب 

حمايتهم والمحافظة عليهم.

اأيها المرّبون الكرام

اإنَّ التربّية والإر�ساد والتوجيه الديني 

اأوجبها  التي  الكبرى  الم�سوؤولّيات  من 

الإ�سام علينا جميعًا.

الكريم:  كتابه  في  ق��ال  تعالى  ف��اهلل 

اأَْنُف�َصُكْم  ُق���وا  اآَم���ُن���وا  ���ِذي���َن  الَّ ���َه���ا  يُّ
اأَ {َي���ا 

َواأَْهِليُكْم َناراً َوُقوُدَها النَّا�ُض َواْلِحَجاَرُة}  

)التحريم: 6(. 

منذ  اأبنائنا  بتربية  البدء  ينبغي  لذا 

وعلى  ال�سرعّية  الأح��ك��ام  على  ال�سغر؛ 

اأرك���ان ال��دي��ن، ك��ذل��ك ل ب��ّد م��ن تزويد 

اأية  يواجهوا  ل  كي  التقوى  بمداد  قلوبهم 

م�سكلة في مرحلة التكليف، 
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اأن المراهقة هي مرحلة ال�سباب  ًة  وخا�سّ

التطّورات  ومرحلة  والعنفوان،  المتدّفق 

المراهق  كيان  على  تطراأ  التي  ال�سريعة 

وما  وفكرّيًا،  وعقلّيًا  ونف�سّيًا  ج�سديًا  كّله 

لها  يهتّم  دي��ن��ّي��ٍة  يقظٍة  م��ن  ذل��ك  ي��راف��ق 

الطبيعة  وراء  فيما  فيفكر  ال��م��راه��ق، 

المادّية، وما قبل الولدة وما بعد الموت.

 

الفترة،  ه����ذه  ا���س��ت��غ��ال  ي��ج��ب  ل��ذل��ك 

كل  من  وحمايتهم  برعايتهم  والهتمام 

وال�سحالة  ال�سطحّية  عن  والبتعاد  �سوء، 

ال�سحيحة  الدينّية  الأف��ك��ار  تقديم  ف��ي 

لهم، وتو�سيع ثقافتهم الدينّية حتى تنه�س 

اأرواح��ه��م  وت��رب��ط  ال��روح��ي  بم�ستواهم 

على  معهم  العاقة  تقوم  بحيث  بخالقها، 

اأ�سا�س الحّب والّرحمة، ولي�س على اأ�سا�س 

الت�سّلط والقهر.

وك���ذل���ك ي��ن��ب��غ��ي ل��ل��م��رب��ي��ن ال���ك���رام 

ترغيبهم في المحافظة على اأداء ال�سعائر 

اللبا�س  الدينّية من �ساة و�سوم وارتداء 

ال�سرعي.. 

ع معهم  ولكن الأهم هو الأ�سلوب الُمتبَّ

ومحّببًا،  لطيفًا  يكون  اأن  ينبغي  وال��ذي 

P: {َفِبَما  كما قال اهلل تعالى لر�سوله 

َفّظاً  ُكْنَت  َوَل��ْو  َلُهْم  ِلْنَت  الِل  ِم��َن  َرْحَمٍة 

وا ِمْن َحْوِلَك} )اآل  َغِليَظ اْلَقْلِب َلْنَف�صُّ

عمران: 159(.

اأما الأهم على الإطاق فهو العمل على 

تحبيبهم بربهم من خال تذكيرهم دائمًا 

بنعمه التي ل ُتعّد ول ُتح�سى، وتذكيرهم 

اإل  يتحّقق  ل  الحقيقي  الحّب  ب��اأن  دائمًا 

تقوى  على  وتربيتهم  المحبوب،  بطاعة 

اهلل في ال�سرِّ والعلن، وعلى ا�ستذكار هادم 

الأليم  العقاب  من  وتحذيرهم  ال��ل��ذات، 

ل  اأن  وعلينا  ال��ب��اري،  اأوام���ر  خالفوا  اإن 

العلم  نن�سى ترغيبهم في ح�سور مجال�س 

والدعاء والعزاء التي تجلي القلوب... 

وعليهم اأن يعلموا ويدركوا اأن المباحات 

فا  محّرماته،  من  اأكثر  هي  الإ�سام  في 

ينبغي اأن ي�سعروا بالختناق.

بناء  ه��و  هنا  مهمًا  دورًا  ي���وؤدي  وم��ا 
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معهم  ال��ث��ق��ة 

بفوائد  واإقناعهم 

الدين واآثاره اليجابية 

مثًا،  كال�ساة  عليهم، 

كونها  ع���ن  ع����دا  ه���ي  ال���ت���ي 

عمود الدين وتقّوي ال�سلة برب 

العالمين فاإنها اأول �سيء ُي�ساأل عنه 

اأي�سًا  وه��ي  القيامة،  ي��وم  الإن�سان 

حاجة اإن�سانية، وراحٌة نف�سية، وتركها 

يوؤدي اإلى الفراغ الروحي والجنوح نحو 

الذنوب، ف�سًا عن العذاب الأليم، كما 

اأهل  بع�س  ع��ن  حكايًة  تعالى  اهلل  ق��ال 

َلْم  َقاُلوا   * {َما �َصلََكُكْم ِفي �َصَقَر  النار: 

َنُك ِمَن اْلُم�َصلِّيَن} )المدثر: 43-42(.

القلب  اأهمية  عن  نغفل  ل  اأن  وعلينا   

المناق�سة  باب  لهم  يفتح  الذي  المن�سرح 

نت�سايق  فا  الدقيقة،  الواعية  الهادئة 

لأنهم  واأ�سئلتهم؛  بمناق�ستهم  نتبرم  اأو 

كل  مناق�سة  اإلى  المرحلة  يميلون في هذه 

فكرة ُتعر�س عليهم. فهم ما عادوا اأطفاًل 

ياأخذون كل �سيء بالت�سليم المطلق.

عن  الإج��اب��ة  نتجاهل  اأن  ينبغي  ول 

تعالى  اهلل  ب��وج��ود  المتعلقة  ت�ساوؤلتهم 

الآخرة  بعالم  يتعلق  ما  كل  وعن  وعدله، 

واإن  نفو�سهم،  اإليها  تركن  مقنعة  ب��اأدل��ة 

عقولهم  ف�ي  ن��زرع  اأن  ينفي  ل  ه��ذا  ك��ان 

فكرة الت�سليم المطلق هلل تعالى والنقياد 

وتعالى  �سبحانه  لأن��ه  واأحكامه؛  لأوام���ره 

ع����ادل ح��ك��ي��م، وم���ا ����س���ّرع ���س�����رع��ت��ه اإل 

عن  عقولنا  عجزت  واإن  لنا،  لم�سلحة 

قد  تعالى  اهلل  لأن  كثيرة؛  اأحيانًا  اإدراكها 

َقِلياًل}  اإَِل  اْلِعْلِم  ِمَن  اأُوِتيُتْم  {َوَما  قال: 

)الإ�سراء: 85(.

توجيٍه  اإل��ى  بحاجة  ال��ي��وم  �سباب  اإن 

واٍعٍ في اختيار الرفقاء ال�سالحين، لأنهم 

يتاأثرون  قد  مما  اأكثر  برفاقهم  يتاأثرون 

باأهلهم اأو بمدّر�سيهم. كما ل بّد من تنويع 
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الخطاب الّديني معهم، �سواء بطريقة غير 

مبا�سرة اأو من خال الإيحاء. فالمراهقون 

ح�سا�سون تجاه الوعظ المبا�سر.

ال��ع��م��ل ع��ل��ى تنمية  ي��ج��ب  م���ن ه��ن��ا 

خال  م��ن  والدينية  ال��روح��ي��ة  جوانبهم 

ربطهم  بالقدوة الح�سنة كالأنبياء والأئمة 

المنتجبين  الأخ��ي��ار  واأ�سحابهم   R

وا�سطحابهم  ال�����س��ال��ح��ي��ن،  والأول���ي���اء 

على  وتعويدهم  لل�ساة،  الم�ساجد  اإل��ى 

ارتيادها وتاأدية ال�ساة في اأول وقتها.

ول نن�سى هنا �سرورة ت�سجيعهم على 

قراءة الكتب الدينّية الم�سّوقة، وخ�سو�سًا 

كتاب اهلل تعالى.

كذلك للمدر�سة دور هام في تن�سئتهم 

وتربيتهم. وربط اأعمالهم التي يقومون بها 

محورًا  اهلل  ليكون  غ�سبه؛  اأو  اهلل  بر�سا 

رئي�سًا في حياتهم، ويدركوا اأن م�سلحتهم 

الإلهّية  الأوام��ر  تنفيذ  في  ال�سخ�سية هي 

والنتهاء عن معا�سيه ل�ساأن يتعّلق بحياتهم 

وم�ستقبلهم واآخرتهم. 

وم����ن ج��ه��ة اأخ�����رى م���ن ال�����س��روري 

اإبلي�س  �سيطرة  عن  البتعاد  اإلى  توعيتهم 

لأنه  منه؛  الّدائم  بالتعّوذ  عليهم  اللعين 

لتحرفهم  مختلفة  وطرق  باأ�سكال  يح�سر 

اهلل  قال  كما  و�سعادتهم،  م�سلحتهم  عن 

ْيَطاُن  تعالى: {َيا َبِني اآَدَم َل َيْفِتَننَُّكُم ال�صَّ

َكَما اأَْخَرَج اأََبَوْيُكْم ِمَن اْلَجنَِّة َيْنِزُع َعْنُهَما 

نَُّه َيَراُكْم ُهَو  ِلَبا�َصُهَما ِلُيِرَيُهَما �َصْواآِتِهَما اإِ

َجَعْلَنا  ��ا  اإِنَّ َت��َرْوَن��ُه��ْم  َل  َحْيُث  ِم��ْن  َوَقِبيُلُه 

. م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 15، �س 164( 1)

الهوام�ض

ُيوؤِْمُنوَن}  َل  ِللَِّذيَن  اأَْوِل��َي��اء  َياِطيَن  ال�صَّ

)الأعراف: 27(.

وي��ك��ون ذل��ك م��ن خ��ال م��لء اأوق���ات 

لديهم  ومحببة  نافعة  باأعمال  فراغهم 

لت�سرف طاقاتهم ب�سكل اإيجابي وهادف.

وفي ختام الكالم 

 اإن م�سوؤوليتنا كبيرة تجاه اأولدنا، ول 

فالعاقبة  تربيتهم   اأهملنا  اإن  اهلل،  �سمح 

 P النبي  عن  ُروي  كما  وخيمة،  �ستكون 

»ويل  فقال:  الأطفال  بع�س  اإل��ى  نظر  اأن��ه 

لأولد اآخر الزمان من اآبائهم!

اآبائهم  م���ن  اهلل  ر����س���ول  ي���ا  ف��ق��ي��ل: 

الم�سركين؟

ل  الموؤمنين  اآب��ائ��ه��م  م��ن  ل،  ف��ق��ال: 

يعّلمونهم �سيئًا من الفرائ�س، واإذا تعلموا 

بعر�س  عنهم  ور���س��وا  منعوهم  اأولده���م 

وهم  ب��ريء  منهم  فاأنا  الدنيا،  من  ي�سير 

 .
)1(

مني براء« 
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المراهقة ودور الأهل:

نجاحات واإخفاقات 

علي زلزلة*

اإنَّ من اأبرز التحديات التي تواجه الأ�سرة هي التي 

تكمن في المرحلة النتقالية التي يواجهها الأبناء ما 

بين مرحلتي الطفولة والن�سج، لكونها تعتبر من اأ�سعب 

مراحل النموِّ الج�سدي والنف�سي والفكري، وهي مرحلة 

مليئة بالمخاطر كونها بداية تفّتح الغرائز وال�سهوات، 

بالذات،  وال�سعور  بال�ستقاللية،  الح�سا�ض  وبداية 

ويجرح،  يقطع  حّد  الحّدين؛  ذي  بال�ّسيف  اأ�سبه  وهي 

وحّد يبل�سم، وفق ما يتم ا�ستخدامه.
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دور الأهل في التعامل مع المراهق

نوعين  توّقع  يجب  المرحلة  هذه  في  اأنه  الطبيعي  ومن 

من ال�سراع مع المراهق؛ �سراع على م�ستوى الذات و�سراع 

متعلِّق بالمحيط. فعلى الم�ستوى الج�سدي؛ هناك متغيرات 

والبلوغ  وال�����س��وت  والبنية  ال�سكل  م�ستوى  على  وا�سحة 

م�ستوى  في  تغّير  هناك  ال���ذات؛  م�ستوى  وعلى  الجن�سي. 

واكت�ساب  الهوّية  عن  والبحث  العاطفي  والن�سج  التفكير 

المعارف، والتغيير في العاقات واللتزامات الجتماعية.

على  المراهق  مع  التعامل  يتم  اأن  الإن�ساف  من  ولي�س 

اإدارة نف�سه وذاته  بالكامل، وقادرًا على  اأ�سبح م�ستقًا  اأنه 

له  بعيدًا عن التوجيه والإر�ساد، بل ل بّد من الجمع بين تحمُّ

للم�سوؤولية والعمل على تعزيز ح�سوره ودوره من خال دور 

الأهل في عملية التوجيه والإر�ساد.

من هنا ياأتي دور الوعي والإدراك عند الأهل من خال 

الفهم العميق لتلك المرحلة. وعليهم اأوًل اللتفات اإلى اأنَّ مرحلة 

تختلف  فهي  الأبناء،  عند  مت�سابهة  اأو  ثابتة  لي�ست  المراهقة 

باختاف الأفراد والعمر والجن�س، وتختلف باأنماطها ال�سلوكية. 

ومن هنا تكمن ح�سا�سّية التعامل مع الأبناء، وفق اأ�سلوب واحد، 

فلكل منهم نمط، ولكل اأزمٍة وحالٍة خ�سو�سيتها.

المنظومة الذهبية

 Q ال�سادق  الإمام  P وحفيده  الر�سول  ولعلَّ حديثي 

اأهميتها،  ومدى  المرحلة،  هذه  ح�سا�سية  عن  ران  ويعبِّ ير�سمان 

�سبع  �سيد  »الولد  بقولهما:  اتباعه  الأهل  الواجب على  وال�سلوك 

 و»دع ابنك يلعب 
)1(

�سنين وعبد �سبع �سنين ووزير �سبع �سنين« 

 .
)2(

�سبع �سنين، ويوؤّدب �سبع �سنين، واألزمه نف�سك �سبع �سنين« 

 لي�س من الإن�صاف 

ــل  التعام ــمَّ  يت اأن 

ــع المراهق على  م

ــه اأ�صبح م�صتقاًل  اأن

بالكامل، واأنه قادر 

ــه  ــى اإدارة نف�ص عل

عن  وبعيدًا  وذاته، 

التوجيــه والإر�صاد
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وبالتاأكيد هذه المراحل الثاث هي منظومة ذهبية متكاملة 

وذات حلقات ثاثية مترابطة ومتما�سكة، ومخرجات كّل حلقٍة 

اأن  هنا  يهمنا  وم��ا  تليها.  التي  للحلقة  طبيعية  مدخات  هي 

الثالثة  للحلقة  للو�سول  والتوجيه  التاأديب  حلقة  اأهمّية  نو�سح 

اأهل  بالمراهقة وعّبر عنها نهج  النف�س  يعّبر عنها علماء  التي 

البيت بالوزارة اأو اإلزام النف�س، وفي حديث اآخر بالم�ساحبة.

فكرية  تاأ�سي�سية  عملية  هي  التاأديب،  عملية  ف��اإنَّ  وعليه 

والباطل،  الحق  اإلى  الولد  تعريف  يتم  وفيها  للوزارة.  و�سلوكية 

وتعريفه اإلى الذات والقيم والعادات وبناء ال�سلوك وتبيين المثل 

العليا ومعرفة ال�سواب والمنهج ال�سليم، لي�سل بعدها الأبناء 

�سليمي التربية والقيم والمفاهيم اإلى مرحلة المراهقة. وبقدر 

ما تّم العمل عليه في ال�سغر، بقدر ما نجهزهم لمواجهة 

التحديات والأزمات التي قد يمرون بها فيما بعد. 

لم يعودوا اأطفاًل

ال�سادق  الإم��ام  وحفيده   P الر�سول  اأراد 

Q اأن يبينا لنا اأن اأبناءنا لم يعودوا اأطفاًل، 

ولم تعد تنفع معهم اأ�ساليب التربية ال�سابقة، بل 

ل  اأ�سبحوا في عمر اإثبات الذات والتفهم وتحمُّ

بالتعاطي  البدء  من  لاأهل  بّد  فا  الم�سوؤولية، 

اإلى  تحتاج  م�سوؤولة،  كاملة،  ككائنات  معهم 

والتعاطف  وال��ّن�����س��ح  والم�ساحبة  ال��رع��اي��ة 

والم�ساركة، وح�سن التوا�سل والح�سا�س بالوجود 

واإعطاء الثقة وبالتالي البتعاد عن الت�سّلط وعن 

عن  بعيدة  �سعيفة  كائنات  كاأنهم  معهم  التعاطي 

تحمل الم�سوؤولية.

واإذا ما عرفنا طبيعة الأزمات التي قد تحدث 

الوزارة  نهج  اأهميَة  اأكثر  فهمنا  المراهقين،  مع 

واإلزام النف�س الواجب اأن نتبعه معهم.

اأزمات وحلول  

هذه  ن��وع  تحديد  اإنَّ  نقول  اأن  ن�ستطيع 

المعوقات وهذه الأزمات يبين لنا دّقة هذا 

الّنهج.

اأهم هذه الأزمات النموُّ الج�سدي، 
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 ، غ لبلو ا ، طفي لعا ا

الذات  توكيد  اأزم���ة 

به،  الخا�سة  ال��ه��وي��ة  و�سنع 

ال�ستقال الذاتي، التفكير، واأزمة اإثبات 

الوجود والتقاليد والعادات.

عبر  المراهق  لدى  تظهر  الأزم��ات  هذه  اآث��ار  اإّن  وعليه 

ت�سرفات �سلوكية ومواقف قد ت�سل اإلى العزلة اأو الخ�سونة 

ات فعل قا�سية من الأهل ظنًا منهم  ي اإلى ردَّ والتمّرد مما يوؤدِّ

اأنهم يحاولون اإنقاذ وم�ساعدة ابنهم من خال عملية ت�سّلط 

ز عمق الفجوة بين الآباء  وق�سوة تزيد من تفاقم الأمور وتعزِّ

والأبناء.

طوله،  وزي��ادة  ج�سده،  نموَّ  التم�س  ال��ذي  ال�ساب  فهذا 

في  لانطاق  تّواقًا  اأ�سبح  الكبار،  قدرة  لديه  ب��اأنَّ  وي�سعر 

وتمتين  تعزيز  اإل��ى  ويحتاج  الوجود،  واإثبات  الحياة  عالم 

الثقة بنف�سه. ومن هنا ياأتي دور الأهل في لعب دور الرفيق، 

يخلق  مما  لبنتها،  والأم  لبنه،  الأب  الموؤن�س،  ال�ساحب، 

مناخًا ملوؤه الحب والعاطفة والتعاون وال�سراحة. والجدير 

ذكره اأنَّ على الأهل اأن ل ين�سوا تلك المرحلة � المراهقة � التي 

مّروا بها، فهذا ي�ساعدهم في فهٍم اأعمق لحاجات وت�سرفات 

اأبنائهم.

نقا�ض هادئ وبّناء

والنغاق،  التحّجر  عن  بعيدًا  منفتح  وبعقل  التعاطي  اإنَّ 

وم�ساركة  العملي،  والتقارب  البّناء،  الحوار  لغة  وبا�ستخدام 

الثقة  على  المبنية  الم�سوؤولية  وتحميلهم  النقا�س،  في  الأبناء 

�ست�ساعد  بالتاأكيد،  الفعال،  والتوا�سل  المتبادل  وال�ستماع 

المراهق وتحّفزه على بذل الجهد، ليثبت رجاحة عقله ورزانته، 

فعملية  القرارات.  اتخاذ  وقادر على  والثقة،  للوزارة  اأهل  واأنه 

الثقة هي عملية اأ�سا�س ويجب اأن تجمع بين التعاطي بم�سوؤولية 

ــا  ــا عرفـنــ اإذا مــــ

الأزمــات  ــة  طبيع

تحدث  ــد  ق ــي  التــ

ــن،  المراهقيـ ــع  م

اأهميَة  اأكثر  فهمنا 

واإلزام  الوزارة  نهج 

الواجــب  النفــ�س 

ــم ــه معهـ اأن نتبع
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والإح�سا�س بالذات مع الرعاية الأبوية.

مع  للتوا�سل  الجيدة  الأ�ساليب  في  روا  يفكِّ اأن  الأهل  وعلى 

هوؤلء ال�سباب ب�سكل اأعمق واأكثر جّدّية واأن يتخذوا الأ�ساليب 

العلمية لهذا الأمر، فالمراهقون يحتاجون اإلى اإيجاد عاقة تبنى 

على التفاهم مع اأنف�سهم ومع الآخرين، واإن نموذج التوا�سل مع 

�سرٍخ في  اإلى  يوؤدي  القوة هو نموذج قد  المبني على  المراهق 

العاقة وابتعاد المراهق عنهم، واإنَّ القوة ل تخلق المحبة، بل 

اإنَّ هذا الأمر �سيوؤدي اإلى فراغ داخلي لديه، قد يلجاأ اإلى تعبئته 

بطرق �ستى وخطرة ويقوده بالتالي اإلى �سراع ومواجهة وتباعد 

فالمراهق  والتجاذب،  وال�سام  التفاعل  من  بدًل  الأه��ل،  مع 

يحتاج اإلى النمو والتطور في ميادين الحياة. ونقل الأهل لهذه 

اإليه هو في غاية من الأهمية،  ولكن عندما يتعر�س  التجارب 

هذا التوا�سل اإلى اأزمة عندها ل يمكن نقل هذه التجارب، بل 

اإن الأمر �سيزداد �سوءًا وبالتالي �سيوؤدي اإلى مزيد من الإحباط 

وال�سعف عند المراهق.

ة والقدرة، ظنًا  والآباء المت�سلِّطون والمت�سلِّحون بفر�س القوَّ

ون عملية الإ�ساح لأولدهم، عليهم اأن يدركوا  منهم اأّنهم يوؤدُّ

اأن اأبناءهم، ومن حيث ل ي�سعرون، �سيمار�سون هذه الأفعال في 

حياتهم مما �سيوؤدي اإلى المزيد من الأزمات لديهم. وعليه، فاإن 

الم�ستوى  على  �سلبية  نتائج  اإلى  �سيوؤدي  والقدرة  القوة  نموذج 

النف�سي والعاطفي والجتماعي للمراهقين.

اأعِطه ثقتك

ولناأخذ اأ�سلوبًا اآخر، الأ�سلوب المبني على الثقة، ولنَر مدى 

الأثر الذي �سيتركه هذا النوع من التوا�سل على المراهق.

اأكثر  فهمه  تعزيز  على  المراهق  �ست�ساعد  العملية  اإنَّ هذه 

تقوية  على  مبني  ذات��ي  ت�سور  �سناعة  على  وت�ساعده  للذات 
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) *( مدير عام المركز الإ�سامي للتوجيه والتعليم العالي.                                                        

. بحار الأنوار، العامة المجل�سي، ج 1، �س 95( 1)

، �س  و�سائ���ل ال�سيع���ة )اآل البي���ت(، الح���ر العامل���ي، ج 21( 2)

475، ح 4.
. نهج الباغة، ال�سريف الر�سي، ج3، �س 40( 3)

الهوام�ض

ــع  ــاب ي�صتطي ال�ص

اأن  ــة  بــ�صــهولــــ

ــس من �صــّر  يتخلـ�

الأمـــارة  ــس  النفـ�

ويتوجـه  ــوء  بال�صـ

ــو المعنويـــات نح

اأي�سًا  والثقة  �سخ�سيته. 

توازنًا  اأكثر  المراهق  من  �ستجعل 

فعملية  العاطفي.  الم�ستوى  على  وا�ستقرارًا 

والملجاأ  الح�سن  الأهل  من  وتجعل  الأم��ان،  تمنحه  الثقة 

وكهف الأ�سرار لأبنائهم، وبالتالي تمنح هذه الثقة وتعزز 

ميدان  في  �سلبًا  مقاومًا  وتجعله  لديه  الحياة  وق��وة  روح 

نظرة  وذا  ووا���س��ح��ة،  جلية  اأه���داف  ذا  ال��ق��وي  ال�سراع 

اإيجابية ن�سطة اإلى الم�ستقبل. وكل خطوة يخطوها بنجاح 

التعاطي  اإن  التالية.  للخطوات  ا�ستعدادًا ونجاحًا  �ست�سكل 

نظرته  ويطّور  المراهق  ويحّفز  الأم��ل  روح  يعّزز  بالثقة 

اليجابية لاأمور، مما يجعله يح�سن التعاطي في عاقاته 

الذات  بناء  عملّية  في  الّتقدم  على  وي�سجعه  الإن�سانية 

و�سقل الهوية الذاتية وهو ما يعتبر خطوة �سليمة في طريق 

الكمال الإن�ساني.

واأخيرًا لاأهل الدور الأ�سا�س، اإيجابيًا كان اأم �سلبيًا، 

وليعلموا � كما قال الإمام الخميني } � »اأنَّ اأرواح ال�سبان 

حّب  من  ال�سبان  لدى  ولي�س  القياد،  �سهلة  �سفافة  رقيقة 

النف�س وحّب الدنيا بقدر ما لدى ال�سيوخ، فال�ساب ي�ستطيع 

ب�سهولة اأن يتخلَّ�س من �سّر النف�س الأمارة بال�سوء ويتوجه 

نحو المعنويات«. وهو م�سداق لكام اأمير الموؤمنين علي 

لقي فيها 
ُ
Q: »واإنَّما قلب الحدث كالأر�س الخالية ما اأ

.
)3(

من �سيء ِقبَلته« 
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حتقيق: مينى املقداد اخلن�سا                                    

 تعّد المراهقة من اأدّق واأ�سعب الفترات والمراحل العمرية 

التي يمر بها الإن�سان، وهي ج�سر عبوٍر من مرحلة الطفولة اإلى 

اإثبات ذاته ون�سجه والتحّرر  الر�سد. يرغب فيها المراهق في 

من القيود الأ�سرية والجتماعية، ما يولد خالفات بينه وبين 

اأ�سرته ومحيطه. كما تلعب التغيرات الف�سيولوجية والج�سدية 

والعقلية والنفعالية التي يمر بها دورًا بارزًا في ن�سوء �سراعات 

ال�سلوكيات  من  براكين  فتتفجر  عنده؛  وخارجية  داخلية 

المزعجة  له ولمن حوله، واأحيانًا اأخرى تمر المراهقة عند 

بع�سهم ب�سال�سة دون اأن ي�سعر الأهل بها.

وفي ع�سر النفتاح العلمي والثقافي والجتماعي والتطور 

اللكتروني، تن�ساأ حاجة ملحة لتح�سين المراهق؛ ليكون قادرًا 

على تجاوز ال�سطرابات والم�ساكل التي تواجهه. كما اأنه ل بد 

لالأهل من معرفة بع�ض الأ�س�ض والمفاهيم حتى ي�ستطيعوا فهم 

وفي  المرحلة.   هذه  لتخطي  والمادية  النف�سية  الحتياجات 

الآتي عر�ٌض لبع�ض الم�ساكل التي يواجهها الأهل مع اأبنائهم. 

اأ�صاليب تربويـة 

لمراهقة �صوية          
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عنيد ل يقنع 

�سام. ن. )37 �سنة،  اأم لأربعة  اأولد، ربة منزل(: عن ابنها 

فهو  اأحد،  من  التوجيه  يقبل  ل  »ابني  تقول:  �سنة(   14( �سادي 

مع  بعدوانّية  ويت�سرف  رجل  واأنه  دائمًا  �سحيح  راأيه  اأن  يعتبر 

�سخ�سية  ت�سبغ  �سفات  الت�سّلط  وحب  والتمّرد  العناد  اإخوته«. 

�سادي الذي ل يعجبه راأي والدته اأحيانًا. وفي حال ا�ستمع اإليها، 

ورغم معرفته اأنها على حق، فاإنه ل يظهر لها ذلك اأبدًا. 

ف معه ك�سديقة،   ث �سام: »اأت�سرَّ  وعن اأ�سلوبها معه تتحدَّ

فاأحاوره واأحاول اأن اأفكر مثله كي يبوح لي بكل ما يجري معه«. 

وتحّدثت �سام عن اأّن هناك نوعًا من ال�سدام بين �سادي ووالده 

قائلة: »اأ�سلوب والده قا�ٍس وعندما لجاأت اإليه كي ي�سبطه كدت 

اأخ�سر ابني الذي  اأ�سبح اأكثر عنادًا ونفورًا وهّددني باأنه �سيرحل 

عن المنزل، عندها ا�سطر والده اإلى اأن يخّفف ال�سغط عنه«.

الرفاق والإنترنت 

عبا�س.ع. )40 �سنة، اأب لأربعة اأولد، �سيدلي(:                       

�سلوك  تحديد  في  هامًا  دورًا  تلعب  البيئة  اأنَّ  عبا�س  يرى 

المراهق واأنَّ الرفاق هم الأكثر تاأثيرًا وخطرًا فيها قائًا: »اأنا 

التفا�سيل  اأعرف كل  اأن  واأحّب  اأولدي  اأتدخل في تحديد رفاق 

عنهم«. 

الإنترنت  ت 
ّ

م��ح��ا اإل��ى  ال��ذه��اب  م��ن  اأولده  يمنع  عبا�س 

فالإنترنت موجود في المنزل اإنما �سمن �سوابط معينة وبرقابة 

منه ومن والدتهم.

عن  المراهق  حياة  ف�سل  يمكن  »ل  اأن���ه:  عبا�س  واعتبر 

نه في الكبر  طفولته، فتربيته منذ ال�سغر على قيم معينة تح�سّ

اأزمات كثيرة«، م�سّددًا على �سرورة مراقبة حياة المراهق  من 

بكّل تفا�سيلها.

على الأهل معرفة 

الأ�صــــ�س  ــس  بع�

والمفاهيــم حتـــى 

ــوا فهــم  ي�صتطيع

ت  ــا جــــ حتـيــا ل ا

النف�صية والمـاديـة 

ــي مرحلـــــة  لتخط

ــة هـقــــــ ا لمـــر ا
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ابنتي مزاجية 

 وداد. ح. )40 �سنة، اأم لخم�سة اأولد، ربة منزل(:                        

 هدى )16 عامًا( مزاجية في التعاطي مع اأهلها، عنها قالت 

والدتها: »ل�ست را�سية عن ابنتي في لبا�سها وت�سرفاتها وطبعها 

التاأّثر بكل �سيء حولها ول ير�سيها  اأنها �سديدة  الع�سبي، كما 

اأي �سيء وتعي�س كما تريد«.

كثيرًا  »حاولُت  وداد:  تقول  ابنتها  مع  تعاطيها  طريقة  وعن 

اأن  لها كل ما تطلبه �سرط  اأنّفذ  باأن  ووعْدتها  اأتحّدث معها  اأن 

وداد  ا�ستعملت  ينفع،  لم  الحوار  ولأن  تفعل«.  لم  لكّنها  تتغير، 

اأ�ساليب اأخرى كال�سراخ والتوبيخ وحتى ال�سرب، لكن اأ�سبحت 

هدى اأكثر عنادًا وع�سبية من ذي قبل. وقد اأّثرت هذه المزاجية 

�سلبًا على تح�سيل هدى العلمي؛ فتركت الدرا�سة، ولم تعد لديها 

رغبة في عمل اأي �سيء اآخر لهذا ال�سبب.

والده قّوى له �سخ�سيته

ديال. ب. )43 �سنة، اأم لأربعة اأولد، ربة منزل(:                            

عن م�سكلتها مع ابنها تتحدث ديال قائلة: »ابني ل يحترمني 

عندما اأتكلم معه واأناني يريد كل �سيء له«. وعن �سبب ت�سرفات 

كثيرًا؛  �سخ�سيته  ل��ه  ق��ّوى  »وال���ده  ت��ق��ول:  ع��ام��ًا(   14( ح�سن 

فاأ�سبح دائم ال�سخرية من الآخرين، واأ�سبح يعتبر نف�سه رجًا. 

ن�ستوعب ت�سرفاته، لكن �سمن حدود معينة،  اأن  ونحن نحاول 

فالأخطاء الكبيرة ممنوعة«. وت�سيف: »هذا الجيل منفتح كثيرًا 

ويعلم كل �سيء عن الحياة واأحيانًا كثيرة بطريقة م�سّوهة ب�سبب 

انت�سار الإنترنت والف�سائيات«، م�سيرة في الختام اإلى اأن ح�سنًا 

المزاح.  اأحيانًا بطريق  ولو  اأمور مختلفة  والده عن  مع  يتحدث 

يتقبل الن�سيحة منه فهو يعتبره مثله الأعلى ويخاف منه كثيرًا.

الطرق التربوية ال�سليمة

كيفية  د  تحدِّ التي  ال�سليمة  التربوية  الطرق  على  لاإ�ساءة   

تعاطي الأهل مع مرحلة المراهقة، كان لنا حوار مع المتخ�س�سة 

في العلوم التربوية والأ�ستاذة المحا�سرة في الجامعة اللبنانية 

)كلية التربية( الدكتورة نان�سي المو�سوي.

ال�صلوكيات  وراء  تقف  التي  وال��دواف��ع  الأ�صباب  اأه��م  هي  ما 

العدوانية  )التمرد،  المراهق  بها  يقوم  التي  المختلفة 

وغيرهما..(؟

عنوان  تحت  تاأتي   المراهق  بها  يمّر  التي  الم�ساكل  كل  اإن 

ــي  الت ــة  ال�صخ�صي  

الأهــل  ــا  يكّونهــ

وهــو  ــم  لطفـلهــ

يح�صلـون  ــر  �صغيـ

عليهـا عندما يكبـر
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نف�سه  المراهق  يجد  ل  حيث  التعبير«  في  �سوّي  غير  »جانب 

اأخرى  يفت�س عن طرق  ال�سحيحة؛ عندها  بالطريقة  يت�سّرف 

ليختار ما ينا�سبه بح�سب الو�سع الذي يوجد فيه.

الج�سدي  التكويني  بالجانب  عاقة  ل��ه  م��ا  هناك  اأوًل: 

هذا  لي�س  ولكن  للمراهق.  تحدث  التي  الهرمونية  والتغيرات 

هو ال�سبب بحد ذاته، بدليل اأن هناك اأ�سخا�سًا كثيرين يمرون 

بالمراهقة ول يكون عندهم م�ساكل بن�سبة عالية. فالهرمونات  

معه  والتعاطي  المراهق  فهم  تّم  واإذا  الأ�سباب.  اأحد  تكون  قد 

بطريقة �سحيحة يمكن الو�سول اإلى مراهقة خالية من الم�ساكل 

بن�سبة كبيرة.       

ثانياً: اإنَّ الأ�سخا�س يختلفون بطرق تفكيرهم وخ�سائ�سهم، 

المراهق  على  معّينة  �سوابط  و�سع  الأهل  يحاول  عندما  لذلك 

فقد ي�سبب هذا الأمر ح�سول نزاعات بينه وبينهم.

ثالثاً: عاقة المراهق باأهله، وهي تبنى منذ ال�سغر. وفي 

احتياجات  �سد  وقفوا  واإذا  اإكمالها،  الأهل  ي�ستطيع  المراهقة 

المراهق، فاإنه �سيواجههم بالتمّرد والع�سبّية، واإذا ما تم احترام 

حاجاته وقدراته وم�ساعدته لي�ستقل ويحقق ذاته بطريقة �سوّية 

فلن يلجاأ اإلى طرق غير �سوية.

رابعاً: يمكن اأن يقف المجتمع �سد احتياجات 

في  بالمجتمع  والمق�سود  اأح��ي��ان��ًا،  المراهق 

م  المتفهِّ فالأ�ستاذ  المدر�سة.  منه  كبير  جزء 

لهذه المرحلة ولخ�سو�سيتها ي�ساعد المراهق 

كثيرًا على تحقيق ذاته بطرق �سحيحة.

�سرورة التربية منذ ال�سغر

وبين  المراهق  �صلوكيات  بين  العالقة  هي  ما 

تربيته منذ ال�صغر؟

وهو  لطفلهم  الأه��ل  نها  يكوِّ التي  ال�سخ�سية 

يكبر،  عندما  عليها  يح�سلون  �سغير 

اأو  ق��ي��ادّي��ة  اأو  م�ستقلة  )�سخ�سّية 

خجولة اأو قلقة(.

العتماد  على  الطفل  تربى  واإذا 

على اأهله فلن ي�ستطيع في المراهقة اأن 

ي�ستقّل وينفِطم نف�سيًا عنهم، ولن تكون له 

الخا�سة.  �سخ�سّيته  له  لتكون  ذاته  في  ثقة 

كـــل الم�صــاكل 

ــا  بهــ ــّر  يمــ ــي  الت

المراهق تاأتي تحت 

غير  »جانب  عنوان 

التعبير« في  �صوّي 
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له  يقول  واأن  هو،  كما  وتقّبله  الطفل  قدرات  احترام  �سيء  اأهم 

مقارنته  يجب  ول  كثيرًا،  يحّبونه  واإّنهم  جّيد  اإنه  دائمًا  الأه��ل 

باأحد، فهذا كّله يحّطم الطفل الذي �سي�سبح مراهقًا فيما بعد. 

اإذا لم تكن ال�سوابط والقوانين موجودة في مرحلة الطفولة 

م�سكلة  و�سيكونون  ومدّللون،  مت�سّلطون  اأطفال  لدينا  ف�سيكون 

كبيرة جدًا لأهلهم؛ لأنهم تعّودوا على اأن يح�سلوا على كل �سيء 

واأن يفعلوا ما يريدون، و�سيكون عندهم فر�س اأكبر للجنوح في 

المراهقة. 

كيف توؤثر عالقة الأهل الإيجابية اأو ال�صلبية على المراهق؟

لاأبناء  النف�سّية  الحتياجات  لتلبية  الأ�سا�س  المكان  هو  البيت 

ومنبعها الأب والأم. واإذا كانت هناك خافات طوال الوقت 

احتياجات  تلبية  ي�ستطيعوا  ولن  باأنف�سهم  الأه��ل  �سين�سغل 

اأبنائهم.

كما اأنَّ الجّو المتوتر داخل المنزل ل ُي�سعر المراهق بالأمان 

اأن  اآخر يمكن  ليفت�س عن مكان  الذي يحتاجه، حينها �سيهرب 

تكون هكذا ظروف،  والتي  فيه �سحبة  يكّون 

معها   فيم�سي  �سّيئة   الأرج����ح،  على 

وي�سير نحو الجنوح. 

المراهق  ي��ك��ون  اأن  يمكن 

اأهله  بين  الم�ساكل  في  �سببًا 

اأ�سلوب  ح��ول  مثًا  كالخاف 

ال�سبب   باأنه  واإذا �سعر  تربيته. 

�ست�سعب الأمور اأكثر.

توفير  اإن  ال��م��ق��اب��ل،  ف���ي 

والهادئة  الي��ج��اب��ي��ة  الأج�����واء 

وال�ستقرار داخل المنزل يفتر�س 

اأن يعطي �سلوكًا اإيجابيًا للمراهق، 

ي�سرفها  اأن  يريد  طاقة  لديه  فهو 

كما  اأي�سًا،  فكرّية  حاجات  وعنده 

المادّية  اح��ت��ي��اج��ات��ه  تلبية  ي��ج��ب 

ال��خ��ا���س��ة م��ن ال��ث��ي��اب والأغ���را����س 

وغيرها.

ه����ل ي���ع���رف ال���م���راه���ق ال�������ص���واب من 

اأن ل يعرف  ب��ي��ن  ف���رق  ال��خ��ط��اأ؟ وه��ن��اك 

50



المراهق ال�صحيح من الخطاأ وبين اأن ل ي�صتطيع اأن يحكم 

اأوقات معينة، فابن الخم�ض  حكماً منطقياً وعقالنياً في 

�صنوات يعرف ال�صحيح من الخطاأ فكيف بالمراهق؟

والمراهق عنده  العقلي.  بالنمو  له عاقة  الأمر  اإن معرفة هذا 

لكن  عاليان،  ذكائه  وم�ستوى  العقلي  فنموه  عالية،   ق��درة 

م�سكلته اأن خبرته قليلة، ول يعرف عواقب اأفعاله، لكن هذا 

ل يمنع اأنه يفهم ويعرف  جيدًا حقوقه وواجباته.

هل نراقب اأبناءنا؟

كيف يمكن اأن يراقب الأهل المراهق دون اأن ي�صعر بذلك؟ 

وما هي حدودهم؟

لاإ�سارات  ينتبهوا  واأن  وعيًا عميقًا  الأهل  يمتلك  اأن  يجب 

في ت�سرفات المراهق، مثًا: اإذا كان يلب�س ثيابًا لم ي�ستروها 

اأو من خال عاقته  اأعطوه،  مما  اأكثر  يملك م�سروفًا  اأو  له، 

معنى  لي�س  لكن  الهاتفية.  والر�سائل  الت�سالت  عبر  برفاقه 

هذا اأن يتج�س�سوا عليه، اإنما اأن يكونوا متيقظين واأن ياحظوا 

موعد نومه وا�ستيقاظه وخروجه وعودته واإذا كان يكذب اأم ل.

اإلى  معه  �سي�سلون  المراهق  الأهل  �ساحب  اإذا  اأّنه  كما 

مرحلة ي�ستطيعون من خالها �سوؤاله عما يريدون، وحتى لو 

لم ي�سارحهم بكل �سيء فهو يعرف اأنهم موجودون ويهتمون 

لأمره.

محبذ  غير  اأمر  فهو  المراهق  اأغرا�س  في  التفتي�س  اأما 

وهو اإجراء قد يتخذه الأهل عندما ي�سعرون باأن هناك م�سكلة 

كبيرة،  كمعرفة  اإذا كان يدخن اأو يتعاطى المخدرات مثًا.

المواقع  �سبط  يتّم  اأن  ال��ازم  فمن  لاإنترنت  وبالن�سبة 

محات  اإلى  الذهاب  من  اأبناءهم  الأهل  منع  واإذا  ومراقبتها. 

الإنترنت يجب اأن يعطوهم بديًا واإل كاأنهم لم يفعلوا �سيئًا. 

هل يجب اإحاطة المراهق بالأمور الجن�صية من قبل الأهل؟ 

وم��ا اأه��م��ي��ة ذل��ك م��ع ت��زاي��د ال��خ��وف م��ن وق��وع��ه �صحية 

الجهل والمغريات الكثيرة هذه الأيام؟

ال�سغر. وبين  تبداأ منذ  الجن�سية مهمة جدًا. وهي  التربية 

ي�سمى  الجن�سية. وهذا ما  الأ�سئلة  والمراهقة  تختلف  الطفولة 

بالتربية اأو الثقافة الجن�سية. وفي مجتمعاتنا هناك خلط كبير 

�سرورية،  فالثقافة  الجن�سية،  والعاقة  الثقافة  مفهوَمي  بين 

والدين الإ�سامي يدعو اإلى عدم الخجل، ولكن �سمن ال�سوابط 

ــن تح�صين   ل بد م

الِقَيمــي  الجــانـب 

ــد  عنـ ــي  الدينــــــ

ــذ  ــق منـ المــراهــ

ــه  ــر وتعليمـ ال�صغ

ــوذج  ــة النم بطريق

ــه  اأمامــ ــود  الموج

ــاأ  ــح والخطـ ال�صحي
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والمعايير ال�سرعية.

اإخبار  الجيد  ومن  بنف�سها.  نف�سها  تفر�س  مرحلة  كل  اإن 

كي  م��رة،  كل  ف��ي   فقط  معرفته  اإل��ى  بحاجة  هو  بما  المراهق 

يفهم ما يح�سل، ويعرف كل ما له عاقة بالطهارة والنجا�سة 

والغت�سال وغيرها من الأحكام ال�سرعية.

الجن�سية  العاقة  تربط  اأن  المراهقة  في  جدًا  المهم  ومن 

كما  فقط،  ج�سديًا  ُبعدها  يكون  ل  بحيث  العاطفي،  بالجانب 

ًة َوَرْحَمًة} )الروم:  جاء في القراآن الكريم: {َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ

21(. ول بد لاأهل من اأن يتحدثوا مع المراهق عن �سوابط هذه 
العاقة.  لكن الم�سكلة اأن بع�سهم يخجل. عندها يمكن اأن يلجاأ 

المراهق اإلى اأن يرى وي�سمع اأمورًا مبتذلة من هنا وهناك حينها 

ل يحق لاأهل ال�سوؤال عن العواقب!

نهم؟ كيف نح�سّ

تبرز كيفية التعاطي مع المراهق من خال اللتزام بالأمور 

الآتية:

وكيف  المراهقة؟  مرحلة  مع  الأه��ل  يتعاطى  اأن  يجب  كيف 

نون اأبناءهم؟ يح�صّ

 � للمراهق   � التوا�سل  فر�سة  ت�سهيل  الأه��ل  ي�ستطيع  اأوًل: 
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مع اأ�سخا�س يعرفون قَيمهم ويعتبرونهم رفاقًا جيدين، كما اأن 

اختيار المدر�سة المنا�سبة التي تعك�س معتقدات الأهل واأفكارهم 

وقيمهم اأمر يخّفف عنهم الكثير.

المراهق  ل��دى  ال��م��وج��ودة  الطاقة  ا�ستثمار  يجب  ث��ان��ي��اً: 

بن�ساطات عقلية اأو ج�سدية، كال�ستراك في النوادي والك�سافة، 

على اأن يتيح الأهل له هذه الخيارات دون اإجباره على �سيء معين 

ويكونوا هم مقّررين لها اأ�سًا.

ثالثاً: على قدر ما يبني الأهل عاقة اإيجابية وعاطفية مع 

والت�سلط  النتقاد  اأ�سلوب  عن  ويبتعدون  ال�سغر  منذ  المراهق 

عمر  في  اإليهم  ي�ستمع  اأن  اإل��ى  �سي�سلون  والإر���س��اد،  والوعظ 

المراهقة.

عند  الديني  الِقَيمي  الجانب  تح�سين  م��ن  ب��د  ل  راب���ع���اً: 

المراهق منذ ال�سغر وتعليمه بطريقة النموذج الموجود اأمامه 

نف�سه  �سيحا�سب  فاإنه  ما  خطاأ  فعل  ف��اإذا  والخطاأ،  ال�سحيح 

تلقائيًا ويعيد النظر بالأ�سياء.

غير  من  فاإنه  تعالى،  اهلل  مع  للعاقة  بالن�سبة  خ��ام�����ص��اً: 

الم�سموح اأن يزرع الأهل فكرة اأن اهلل يعاقب وي�سع في النار، بل 

اإن اهلل يحبنا وهو رحمن رحيم....  

�صاد�صاً: من ال�سروري اأن ي�سع الأهل اأنف�سهم مكان المراهق 

ويروا وجهة نظره وكيف يفكر، ول يتم�ّسكوا بوجهة نظرهم فقط. 

فالحوار مهم جدًا ويجب اأن ُيلجاأ اإليه قبل مرحلة المراهقة.

البدني  العقاب  ع��ن  والب��ت��ع��اد  المراهق  اح��ت��رام  ���ص��اب��ع��اً: 

الموؤذي. كما اأن هناك ما ي�سمى ب�«عواقب الأفعال« اأي اإذا فعل 

المراهق �سيئًا فعاقبة فعله هي عقاب بحد ذاته.   

الأهل  ي�ستطع  لم  حال  في  متخ�س�سين  ا�ست�سارة  ثامناً: 

اأن  يمكن  كما  الطرق.  كل  وا�ستنزفوا  الم�سكلة  على  ال�سيطرة 

تكون الم�سكلة في الأهل اأنف�سهم وفي تعاطيهم بطريقة خاطئة 

مع المراهق.

تا�صعاً: اأن يتفق الأهل على نف�س اأ�سلوب موّحٍد في التربية، 

هناك  تكون  اأن  ويجب  المواقف.  في  »التذبذب«  عن  ويبتعدوا 

�سوابط وقواعد عاّمة بمعزل عن حالتهم النف�سّية اأو المزاجّية.

تربية  كيفية  عن  الأه��ل  يقراأ  اأن  ج��دًا  المهم  من  ع��ا���ص��راً: 

الطفل عندما يقررون الإنجاب، وهذا اأمر ي�ساعدهم كثيرًا على 

�سلوك ال�سّكة ال�سحيحة.

ــدًا  ج ــّم  المه ــن  م

ــل  الأهــ ــراأ  يق اأن 

ــة تربية  ــن كيفي ع

ــل عندمــــا  الطفــ

ــاب  ــّررون الإنج يق
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ال�سيخ م�سطفى ق�سري

والمجتمع  المدر�صة 

لحت�صـــان  ــًا  معــــ

م�صاكـل المراهقين

في البداية ل بّد من التاأكيد على اأّن مرحلة المراهقة 

التدريجي  النتقال  في  منها  ب��ّد  ل  طبيعية  مرحلة  هي 

اإلى  التبعّية  م��ن  وال��رج��ول��ة،  الن�سج  اإل��ى  الطفولة  م��ن 

في  المراهق  لدى  تظهر  التي  المتغّيرات  واأّن  ال�ستقالل، 

المجال النفعالي والعاطفي كما هي في المجال الإدراكي 

والج�سدي على حدٍّ �سواء هي متغيرات طبيعّية، والم�سكلة 

الآخرين  تعامل  المراهق هي في طريقة  منها  يعاني  التي 

معه في هذه المرحلة.
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التي  التربية  اأّن  اإل��ى  اللتفات  ينبغي  اأخ��رى  جهٍة  من 

يتلقاها المراهق في طفولته لها دور كبير في ت�سهيل عملية 

اأو اإ�سفاء �سعوبات  اأو تعقيدها  النتقال في عمر المراهقة 

اإلى حالٍة ومن  انتقاٍل من حالٍة  اأي عملّية  في  عليها، فكما 

و�سعّيٍة ج�سدّيٍة اإلى و�سعّيٍة اأخرى اأو من ظروٍف اإلى ظروٍف 

المدرو�س  والإع����داد  المنا�سب  التح�سير  ف���اإن  م��غ��اي��رة، 

النتقال  بخاف  ومي�ّسرًا،  �سل�سًا  النتقال  في جعل  ي�ساهم 

المفاجئ.

اأّنهم  مجتمعاتنا  في  المراهقون  منه  يعاني  ما  اأكثر 

الجديدة  الأو���س��اع  ليواجهوا  الأغ��ل��ب  الأع���ّم  ف��ي  ُيتركون 

بل  تذكر،  م�ساعدة  دون  ومن  م�سبٍق  اإعداٍد  بدون  باأنف�سهم 

على العك�س من ذلك، قد يكون للمحيط الجتماعي والعائلي 

دوٌر معرقل، ي�سفي �سعوباٍت اإ�سافّيًة على تلك التي يواجهها 

المراهق.

دور المدر�سة

توّفر  اأن  تربوّيٍة متخ�س�سة،  بالمدر�سة كموؤ�ّس�سٍة  ُيفتر�س 

البيئة المنا�سبة لم�ساعدة المراهق على مواجهة المرحلة، وحّل 

م�سادر  من  م�سدرًا  تكون  ل  واأن  منها،  يعاني  التي  الم�ساكل 

القلق والتعقيد للم�سكات، وهذا يتطلب ما يلي:

1� التفاق بين كل اأفراد الجهاز المعني بالتعامل مع المراهق 
على اأّن المدر�سة تتحّمل م�سوؤولية الرعاية التربوّية ف�سًا عن 

الم�سوؤولية التعليمّية، واأّن ال�ستعفاء من الدور التربوي واإيكال 

يمكن  ل  اأ�سا�س  م�سوؤوليٍة  من  تحّلٌل  فيه  الأ���س��رة  اإل��ى  الأم��ر 

اإلى الآخرين، فرغم  اإيكالها بالمطلق  التخّلي عنها، ول يمكن 

المدر�سة  اأّن  اإّل  لاأ�سرة  والموؤثر  الح�سا�س  بالدور  العتراف 

هي المكان الأن�سب لمعالجة م�ساكل المراهق واإعداده تربويًا 

التي يق�سيها  الزمنية  بالمّدة  ونف�سيًا لعتبارات عدة، ترتبط 

اأّن  كما  والأن�سطة،  للوقت  المنا�سب  والتنظيم  بين ظهرانيها، 

القادر  �س  المتخ�سّ المرّبي  اإعداد  على  الأقدر  هي  المدر�سة 

على التعامل مع المرحلة بمنهجّيٍة وتخطيٍط �سليم.

2� اأن يكون الجهاز المدر�سي الذي ي�ساهم في التعامل مع 
اإلى  بالإ�سافة  بالكامل،  الأ�ساتذة  فريق  من  مكّونًا  المراهق 

ناظر الق�سم والمر�سد التربوي والمر�سد الديني، وُي�ساف اإلى 

منه  ــي  يعانــ ــا  مــ

فــي  ــون  المـراهق

ــم  ــا اأّنه مجتمعاتنـ

ــي  ــون فــــ ُيتـركـ

ــب  الأغلــ ــّم  الأعــ

ليواجهوا الأو�صـاع 

الجديدة باأنف�صهـم
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هوؤلء َمن ُيعنى بالأن�سطة والفعالّيات الا�سفية كالنوادي مثًا. 

وم�سوؤولّيته،  لدوره  يكون مدركًا  اأن  بالكامل يجب  الفريق  هذا 

ومتهيئًا لأداء هذا الدور.

المراهق.  مع  التوا�سل  على  ق��ادر  م��ربٍّ  فريق  اإع��داد   �3
بتلك  ة  الخا�سّ المعارف  امتاك  الفريق  لهذا  ال�سروري  ومن 

المرحلة العمرية، وخ�سائ�س المراهقة من الناحية النفعالّية 

والتقّلبات  والجتماعّية،  وال��روح��ّي��ة  والج�سدّية  والإدراك��ّي��ة 

المزاجّية التي ترافق المرحلة.

م هذه  ف المربين بدّقة على حاجات المراهق، وتفهُّ 4� تعرُّ
الحاجات والتعامل معها برحابة �سدر، فاإن الكثير من المربين 

يتنّكر لهذه الحاجات اأو يتجاهلها اعتقادًا منه اأنها غير واقعّية 

اأو غير منطقّية. 

العملّية  الخطوات  و�سع  على  العمل  بالمدر�سة  يجدر   �5
المن�ّسقة والإجراءات المنا�سبة للتفاهم مع المراهق، والتعامل 

يعاني منه  اأكثر ما  اإّن  له.  باأ�سلوٍب منا�سٍب  الخا�س  واقعه  مع 

المراهق اأن يجد اأ�ساتذته يتعاملون معه بنف�س الأ�سلوب الذي 

الج�سدي  الن�سج  يلحظ  ل  وبما  الأط��ف��ال،  مع  فيه  يتعاملون 

والعقلي والإدراكي والنف�سي، مما يوجد ُهّوًة كبيرًة بين المراهق 

واأ�ساتذته، مما ي�سطّره لمواجهتها باأ�سلوبه الخا�س.

اإّن اأغلب المراهقين ي�سكون من عدم فهم الآخرين لهم، 

فمن  لذا  المحيط،  قبل  م�ستنكرٍة من  فعٍل  لرّدات  يدفعهم  ما 

ال�سروري جدًا اأن نمّيز في اأ�سلوب تعاملنا مع المراهق بين ما 
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ينا�سب هذه المرحلة وما ل ينا�سبها.

6� اإ�سعار المراهق بالعتراف به، وال�ستماع اإليه باهتمام، 
الم�ساحبة  منهجية  واع��ت��م��اد  المنا�سب،  التقدير  ومنحه 

المراهق،  في  للتاأثير  الأ�سا�س  المدخل  هو  هذا  والم�سادقة. 

م�سراعيه  على  الباب  فتح  �ساأنها  من  الأم��ور  ه��ذه  اإن  حيث 

المنا�سبة  الأر�سّية  وتوفير  له،  الخا�س  الواقع  اإل��ى  للدخول 

للتعامل معه.

بعدم  واإ�سعاره  للمراهق،  الظهر  اإدارة  جدًا  الخطير  من 

العتراف به وباأفكاره واآرائه، والإقدام على توهينها.

ولعل الحديث الم�سهور ».. وا�سحبه �سبعًا« اأو »�ستًا« ح�سب 

بالذات،  الأ�سلوب  ه��ذا  اإل��ى  ي�سير  ال��م��روي،  الن�س  اختاف 

14-21، وربما  اأو من   18-12 ويتناول هذه المرحلة، وهي من 

كان الختاف في تق�سيم المراحل بين �ست �سنوات لكل مرحلة 

في  المجتمعات  بين  اأو  النا�س  بين  الختاف  نتيجة  و�سبعة 

مراحل النمو والن�سج، وهي لي�ست ثابتة في كل اأفراد الب�سر.

اإّن اأ�سلوب الم�ساحبة عند اعتماده من قبل المربّي يك�سر 

بالطمئنان  المراهق  وُي�سعر  النف�سّية  الحواجز  من  العديد 

والثقة، وهذا با �سك يعّزز القدرة على فهم المراهق، ويف�سح 

الإماء  اأ�سلوب  فاإن  واإل  المجال لمناق�سة ق�ساياه وهواج�سه، 

والتوجيه الفوقي لم يعد منا�سبًا لهذه المرحلة.

من  �سرائح  على  بها  قمنا  التي  ال��درا���س��ات  بّينت  لقد   

ل  تف�سّ  24.4% منهم  ملحوظة  ن�سبة  اأّن  المراهقين  التامذة 

تواجههم  التي  الم�سكات  عر�س  في  الأ�سدقاء  اإل��ى  اللجوء 

عليها  اأجريت  التي  نف�سها  ال�سريحة  و%28.4 من  ومعالجتها، 

%14 فقط  بينما  المدر�سة،  اإلى ناظر  اللجوء  ل  الدرا�سة تف�سّ

في  تعديًا  تفر�س  الن�سب  وهذه  الأهل،  اإلى  تلجاأ  اأنها  ذكرت 

اأ�ساليب التعامل مع ال�سباب في �سن المراهقة، لزيادة م�ستوى 

الوثوق بالأهل لديهم وكذلك ن�سبة الوثوق بالأ�ساتذة والّنظار.

ًا على  7� اأن تولي المدر�سُة الأنديَة المدر�سّية اهتمامًا خا�سّ
ال�سعيد الكّمي والنوعي، لأن الأندية المدر�سّية يمكن اأن توؤدي 

دورًا في معالجة م�ساكل المراهق من عّدة جهات:

اأوًل: الأن�سطة التي تقّدمها الأندية لها دور جذاب، بعيدًا 

ي�سّكل  مما  وغيرها،  والختبارات  والدرا�سة  ال�سف  قيود  عن 

بالمدر�صــة ــدر  يج

ــى  ــل علـــــ العمــ

ــوات  ــع الخطـ و�ص

قـة  العملّيـة المن�صّ

ــراءات  والإجــــــــ

للتفاهـم  المنا�صبة 

المراهقيــن ــع  مـ
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ما  وهو  والروتين،  الرتابة  للخروج من  عليه، هي فر�سة  عبئًا 

يميل اإليه المراهق.

وت�سكيل  الفريقي،  للعمل  فر�سة  ت��وّف��ر  ال��ن��وادي  ث��ان��ي��اً: 

والرغبات،  والميول  العمر  حيث  م��ن  متجان�سة  مجموعات 

واإيجاد  المراهق  م�ساكل  اإل��ى  النفوذ  ذلك  خال  من  ويمكن 

الحلول ب�سكٍل غير مبا�سر.

ثالثاً: النوادي المدر�سية فر�سٌة للتربية على القيم باأ�سلوٍب 

النوادي  هذه  على  الم�سرفون  يكون  اأن  �سرط  وعملٍي  مدرو�ٍس 

فهذا  عملّيًا،  الدين  قيم  ويج�ّسدون  القدوة  �سخ�سية  يمتلكون 

الأ�سلوب في التربية اأجدى من طريقة التوجيه المبا�سر. وفي 

والمربي  المدّرب  يكون  عندما  العك�س،  يح�سل  كثيرٍة  اأحياٍن 

اأنموذجًا �سيئًا في �سلوكه وُخُلقه فيك�سبهم ذلك نتيجة محبوبيته 

وقدرته على التاأثير.

�سليمًة  بيئًة  ت��وّف��ر  اأن  المدر�سية  للنوادي  يمكن  راب���ع���اً: 

المراهق،  بها  ي�سعر  التي  الحاجات  و�سّد  الهوايات  لممار�سة 

فيظهر من خالها قدراته الج�سدّية والفكرّية والعلمّية. ويحقق 
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النجاح والتفّوق الذي ي�سّكل حاجة من حاجاته.

خام�صاً: من الطبيعي اأن توؤّدي النوادي المدر�سّية دورًا في 

اإبعاد التلميذ المراهق عن البيئة الملّوثة اأخاقّيًا و�سلوكّيًا من 

خال اإيجاد البديل ال�سليم والطبيعي.

دور المجتمع 

معالجة  في  المدر�سة  دور  بيان  في  تقّدم  ما  �سوء  على 

والموؤ�س�سات  المجتمع  اأن  يّت�سح  المراهقين،  م�سكات 

باإمكانهم  اجتماعي  محيٍط  اأي  في  والنافذين  الجتماعّية 

اأن يقوموا بدوٍر فاعٍل في هذا المجال، وذلك من خال ما 

يلي:

اأوًل: اإياء الموؤ�ّس�سات الجتماعّية التي تهتم بحاجات 

ال�سريحة  هذه  اإّن  حيث  الهتمام،  في  اأول��وّي��ًة  المراهقين 

تو�سك اأن ت�سّكل جي�س ال�سباب الذين هم اأمل الأمة وذخيرتها 

وم�ستقبل الوطن، فعليهم المعّول في حفظ ال�ستقال وفي 

بناء القت�ساد واإعمار الباد واإدارتها في مختلف المجالت، 

فالهتمام بالمراهقين وتوفير بيئٍة تربوّيٍة �سليمٍة تحت�سنهم 

في  طاقاتهم  وتفّجر  النحرافات  من  وتقيهم  نهم  وتح�سّ

التجاه ال�سحيح، يدخل في �سناعة الم�ستقبل.

وعلى هذا الأ�سا�س يجب و�سع �سّلم اأولويات في ال�ستثمار 

وفي الإنفاق وفي الجهود التي ُتبذل، واإعطاء هذا المو�سوع 

الترتيب الأّول في الهتمامات.

ثانياً: يمكن للموؤ�ّس�سات الجتماعية اأن تمار�س دورًا فاعًا 

في اإر�ساد الأهل وتدريب الأبوين على اأنماط التعامل ال�سحيح 

مع المراهقين، وتوفير الأ�سرة الآمنة والم�ستقّرة القادرة على 

احت�سان اأبنائها وتربيتهم ب�سكٍل �سليم.

ما  وتورث  وترّبي  تعّلم  كبيرة  مدر�سة  هو  المجتمع  ثالثاً: 

لديها من عادات وتقاليد وقيم وممار�سات، واأي�سًا ما تعاني منه 

اأمرا�س وانحرافات. المجتمع يوّرث ما لديه من �سلبيات  من 

واإيجابيات، وهذا يفر�س على الأهل والمربين م�سوؤولية اختيار 

لمواجهة  المنا�سبة  والمدر�سة  ال�سليمة  الجتماعية  البيئة 

�سلبيات ما يمكن اأن يورثه المجتمع اإذا ترك الأمر على ر�سله.

 يمكن للموؤ�ّص�صات 

ــة  عيــــــ جتمــا ل ا

ــس دورًا  اأن تمـــار�

ــي تدريب  فـاعاًل ف

الأبوين على اأنماط 

التعامــل ال�صحيـح 

المراهقيـن ــع  مــ
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ا�سم »محمد« 

ورد التاأكي���د على ت�سمية الأبناء بهذا 

ال�سم ال�سريف، لخير واأكمل مخلوق في 

الب�سرية، من الأولي���ن والآخرين، تبركًا 

ب���ه وانتماًء و�سدعًا بالولء له، �سلى اهلل 

عل���ى نف�سه الزكّي���ة الطاه���رة وعلى اآله 

الك���رام.

بل وُت�ستحب الت�سمية با�سمه ال�سريف، 

خير الأ�صماء »محمد«
ال�سيد �سامي خ�سرا

يهتم الأهل عادًة بت�سمية اأولدهم اهتمامًا بالغًا، من منطلق عاطفي 

وهو الراجح �سرعًا.

والهوية  الفرد  على  كبير  من  لها  لما  الأ�سماء،  اأف�سل  يتخّير  وكلنا 

الإجتماعية.

فما هو اأ�سرف الأ�سماء واأعظمها؟

وما هو ال�سم الذي ل ينبغي اأن يخلو منه بيت؟

ولو موؤقتًا ل�سبعة اأيام على الأقل، ولو كانت 

النية في التغيير، لوجود ا�سٍم مماثل اأو لأي 

�سبب.. 

ع��ن م��ولن��ا ال�����س��ادق Q، ق��ال: 

فاإذا  �سّميناه محمدًا،  اإل  ولٌد  لنا  يولُد  »ل 

واإّل  غيَّرنا،  �سئنا  فاإن  اأي��ام،  �سبعُة  م�سى 

    .
)1(

تركنا« 

واأكثر من ذلك: 
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ـــام  الإم ــن  ع ورد 

اأّنــه   Q الــر�ــصــا 

ــت  ــي ــب ـــــال: »ال ق

محمد  فيــه  الـذي 

بخيـر،  اأهُله  ُي�صبُح 

ــوَن بخيــر« وُيْم�صُ

ت��رك  ك���راه���ي���ة  وردت 

ال��ت�����س��م��ي��ة ب���ه���ذا ال����س���م 

بثاثة  ُرزق  لمن  المبارك، 

من  لي�س  ك���اأنَّ  حتى  اأولد، 

منها  يخلو  اأ���س��رة  اأو  عائلة 

ال�سم ال�سريف.

 ،P اهلل  ر����س���ول  ع���ن 

ق��ول��ُه: »َم����ْن ُول���د ل��ه ث��اُث 

ب��ن��ي��ن، ول���م ُي�����س��مِّ اأح��َده��م 

.
)2(

محمدًا، فقد جفاني« 

بل في كثير من الأحيان ُيقرن اأي ا�سم 

ح�سن/باقر....(  /�سعيد/  /كمال  )نبيل 

با�سم »محمد« تبركًا وتيمنًا به.

تقدي�ض وحماية وفرحة

ى بمحمد.  ي�ستحب اإكراُم كلِّ َمْن ت�سمَّ

ولعمري، ما هذا الكام اإل الُب�ْسرى بغاية 

ال�سم  �ساحب  على  اهلل  �سلى  الإك���رام، 

ال�سامي، وعلى اآله الأطهار.

مائدة  م���ن  »م����ا   :P ال��ن��ب��ي  ع���ن 

اأو  محمد  ا�سُمُه  َمْن  عليها  فقعد  ُو�سعت، 

�س ذلك المنزل، في كل يوم  اأحمد، اإل ُق�دِّ

.
)3(

مرتين« 

قال:   ،Q الر�سا  مولنا  وورد عن 

اأهُله  ُي�سبُح  محمد،  فيه  ال��ذي  »البيت 

.
)4(

بخير، وُيْم�ُسوَن بخير« 

ف�سّماه  غ���ام،  ل��ه  ُول���د  رج���ٍل،  وع��ن 

محمدًا، اأّن الإمام ال�سادق Q بارك 

بخّده  واأق��ب��ل  م���ول���وَده،  ل��ه 

ال�����س��ري��ف ن��ح��و الأر�������س، 

محّمد،  محّمد،  يقول:  وهو 

ه  ُق خدَّ محّمد، حتى كاد ُيل�سِ

 :Q ب��الأر���س، ث��م ق��ال

وباأهلي  وب��ُوْل��دي  »بنف�سي 

كلهم  الأر�س  وباأهل  وباأبوّي 

اهلل  لر�سول  الفداء  جميعًا، 

ه، ول ت�سرْبه،  P، ل ت�سبَّ

ول ُت�سْئ اإليه، واعلم اأنه لي�س في الأر�س 

�س كلَّ  داٌر فيها ا�سم محمد، اإل وهي ُتقدَّ

 .
)5(

يوم« 

اأمان وحماية

َلْمن   Q جعفر  اأب���و  الإم����ام  ق��ال 

ا�سُمُه محمد: »لقد احتظرَت من ال�سيطان 

�سمع  اإذا  ال�سيطان  اإنَّ  �سديدًا،  احتظارًا 

مناديًا ينادي يا محمد... ذاب كما يذوب 

.
)6(

الر�سا�س« 

اإكرامه واحترامه

وعن النبي P، في َمْن يحمل ا�سَمُه 

الولَد محمدًا،  »اإذا �سميُتم  ال�سريف، قال 

ول  المجل�س،  في  له  واأو�سعوا  فاأكرموه، 

.
)7(

تقّبحوا له وجهًا« 

يوم  كان  »اإذا  قال:  عبا�س،  ابن  وعن 

القيامة، نادى مناٍد: األ ليقم كلُّ َمْن ا�سُمُه 

ه  �سميِّ لكرامة  ة  الجنَّ َف��ْل��َي��دخ��ْل  محمد، 

.
)8(

 »P ،محّمد

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 6، �س 18( 1)

. و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحر العاملي، ج 21، �س 394( 2)

م. ن. (3 )

. و�سائل ال�سيعة، ج 21، �س 394( 4)

. الكافي، م. �س، ج 6، �س 39( 5)

. الكافي، م. ن، �س 20( 6)

. بحار الأنوار، العامة المجل�سي، ج 101، �س 128( 7)

. و�سائل ال�سيعة، ج 21، �س 395( 8)

الهوام�ض
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الخير ــاُن  �صعب
ال�سيد ربيع اأبو احل�سن

 P اهلل  ر�سول  اأّن  �سرفًا  وكفاه  و�سريف،  عظيٌم  �سهٌر  �سعبان 

اأعانه فيه على طاعة اهلل  قد اختاره لنف�سه ال�سريفة، ودعا لمن 

بدعائه  ت�سّرف  ممن  لنكون  �سهره  على   P فلن�ساعده  وعبادته. 

المبارك.

ولدة  اأبرزها  عديدة،  اإ�سالميٍة  بمنا�سباٍت  ال�سهر  هذا  يتمّيز 

الأطهار الأربعة: الإمام الح�سين واأبي الف�سل العبا�ض والإمام زين 

.Rالعابدين والإمام الحجة

ف�سله

ق���ال في  اأن����ه   P ر����س���ول اهلل  ع���ن 

وحملة  �سهري  وهو  �سريف  �سهر  ف�سله:« 

العر�س تعظمه وتعرف حقه... واإّنما �سّمي 

الموؤمنين،  اأرزاق  فيه  يت�سّعب  لأنه  �سعبان 

وهو �سهر العمل فيه م�ساعف... والجبار 

ج���ّل ج��ال��ه ي��ب��اه��ي ف��ي��ه ب��ع��ب��اده وينظر 

حملة  بهم  فيباهي  وق��ّوام��ه،  �سّوامه  اإل��ى 

.
)1(

العر�س...«

»من   :P ق��ال  فيه،  ال�سوم  وع��ن   

�سام اأول يوم من �سعبان كتب اهلل له عّز 

عبادة  تعدل  الح�سنة  ح�سنة  �سبعين  وجّل 

حتى   
)2(

اإل��خ«  يومين..  �سام  وم��ن  �سنة، 

ذكر ثواب من �سام الثاثين يومًا من هذا 

ال�سهر الف�سيل.

المناجاة ال�سعبانية

ه��ي غاية ف��ي الأه��م��ي��ة. وق��د ورد في 

كانوا   R جميعًا  الأئمة  اأّن  ال��رواي��ات 

يناجون اهلل بها في هذا ال�سهر.

} في  ي��ق��ول الإم������ام ال��خ��م��ي��ن��ي 
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مناجاة  لنا  ب���اأن  نفتخر  »ن��ح��ن  و�سيته: 

، ويقول }: »لو لم 
)3(

الأئمة ال�سعبانية«

ال�سعبانية  المناجاة  اإل  الأدعية  في  يكن 

اأئمٌة  اأئمتنا هم  اأن  لكفى ذلك دليًا على 

وواظبوا  الدعاء  هذا  اأن�ساأوا  لأنهم  بحق 

.
)4(

عليه«

ليلة الن�سف من �سعبان ويومها 

هي ليلة بالغة ال�سرف؛ فيها اأغاث اهلل 

جّل جاله بمولودها ما كاد اأن يطفيه اأهل 

اأنوار الإ�سام والإيمان. تفّتح  العدوان من 

اأب��واب  فيها  فتفتح  ال�سماء،  اأب���واب  فيها 

المغفرة،  وباب  الر�سوان،  وباب  الرحمة، 

النعمة،  وباب  التوبة،  وباب  الف�سل،  وباب 

وباب الجود، وباب الإح�سان. يعتق اهلل فيها 

فيها  وُيثِبت  واأ�سوافها،  الّنعم  �سعور  بعدد 

م فيها الأرزاق من ال�سنة اإلى  الآجال، ويق�سِّ

ال�سنة، وينزل ما يحدث في ال�سنة كلها.

عن   Qالباقر الإم���ام  �سئل  وق��د 

ليلة  بعد  ليلة  اأف�سل  »ه��ي  فقال:  ف�سلها 

القدر. فيها يمنح اهلل تعالى العباد ف�سله، 

القربة  في  فاجتهدوا   ه،  بمنِّ لهم  ويغفر 

تعالى  اهلل  اآل��ى  ليلة  فاإنها  فيها،  اهلل  اإل��ى 

على نف�سه اأن ل يرّد �سائًا له فيها ما لم 

ي�ساأل مع�سية، واإنها الليلة التي جعلها اهلل 

ليلة  جعل  ما  ب��اإزاء  البيت  اأه��ل  لنا  تعالى 

الدعاء  في  فاجتهدوا   ،P لنبّينا  القدر 

والثناء على اهلل، فاإنه من �سّبح اهلل تعالى 

وكّبره  م��رة  مائة  وحمده  م��رة  مائة  فيها 

مائة مرة، غفر اهلل تعالى له ما �سلف من 

معا�سيه، وق�سى له حوائج الدنيا والآخرة، 

واإن  اإليه  حاجته  علم  وما  منه  التم�سه  ما 

ًا  لم يلتم�سه منه، كرمًا منه تعالى وتف�سُّ

.
)5(

لعباده«

بالعبادات  فيها  الج��ت��ه��اد  وينبغي 

والطاعات وعدم ت�سييع الأوقات.

اب����ن ط���اوو����س عليه  ال�����س��ي��د  ي���ق���ول 

الرحمة:

»اإياك اإياك اأن ت�سّيع �سيئًا من الوقت 

الحركات  من  ي�سّرك  بما  الليلة  هذه  في 

الممات،  بعد  ينفعك  ل  بما  اأو  وال�سكنات 

فاإن غلبك النوم بغير اختيارك حتى �سغلك 

ع��ن بع�س ع��ب��ادت��ك ودع��ائ��ك واأذك����ارك 

فليكن نومك لأجل طلب القوة على العبادة 

.
)6(

كنوم اأهل ال�سعادة«

»وهي   :M التبريزي  العارف  وقال 

في  مثله  ي��ول��د  ل��م  م��ول��ود  فيها  ول��د  ليلة 

للموؤمنين  العام  وال��ف��رج  الأر����س  تطهير 

الأر�س  اأه��ل  على  اهلل  عدل  راي��ات  ون�سر 

... ثم اإن من اأهم الأعمال في هذه الليلة 

الزمان  باإمام  وجل  عز  اهلل  اإل��ى  التقرب 

الأنبياء  وارث  الأم��ر  ول��ي  الع�سر  وحجة 

وال�سماء«..  الأر���س  بين  المت�سل  ال�سبب 

واأقوالك  واأفعالك  حركاتك  من  »فلَيظهر 

متوقع  ظهوره،  منتظر  اإمامك،  فاقد  اأنك 

 .
)7(

الت�سرف بروؤية الطلعة الر�سيدة«

م�ستحباتها

1- الغ�سل، وهو يخفف الذنوب. 
ورد  وق��د  بالعبادة.  الليلة  اإح��ي��اء   -2
تموت  ي��وم  قلبه  يمت  لم  اأحياها  من  اأن 

القلوب. 
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3-  زيارة الإمام الح�سين Q، وهي 
اأف�سل الأعمال في هذه الليلة.

ليلتنا  بحق  »األلهم  دع��اء:  ق��راءة   -4
ومولودها، وحجتك وموعودها التي قرنت 

 .
)8(

اإلى ف�سلها ف�سلك ... «

اإلى  بالإ�سافة  كميل.  دعاء  ق��راءة   -5
الأدعية  كتب  م��ن  تطلب  اأخ���رى  اأع��م��ال 

والأعمال.

اأما يوم الخام�س ع�سر منه، فهو يوم 

فيه  ي�ستحبُّ  الأمر|.  �ساحب  مياد 

الح�سين الإم��ام  وزي��ارة  وال�سوم  الغ�سل 

 Q ال��ن��ب��ي��ي��ن  اأرواح  ف�����اإن  Q؛ 

الإمام  وزي��ارة  زي��ارت��ه،  في  اهلل  ي�ستاأذن 

الحجة|.

الجمعة الأخيرة من �سعبان

اإّن اآخر �سهر �سعبان اأهّم من اأّوله. واإذا 

لم يوفق اأحدنا لخيرات �سعبان المباركة، 

فا اأقّل من اغتنام فر�سة الع�سر الأواخر 

التي يمكن فيها تدارك ما فات.

عن اأب���ي ال�سلت، ق���ال:« دخلت على 

الر�سا Q، في اآخر جمعة من �سعبان 

فق���ال: يا اأبا ال�سلت اإّن �سعبان قد م�سى 

اأكث���ره، وه���ذا اآخ���ر جمعة في���ه فتدارك 

فيما بقي منه تق�سيرك فيما م�سى منه، 

وعلي���ك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما 

ل يعنيك، واأكثر م���ن الدعاء وال�ستغفار 

وت���اوة القراآن، وتب اإلى اهلل من ذنوبك 

ليقبل �سه���ر اهلل عليك واأنت مخل�س هلل 

ع���ز وجل، ول تدعّن اأمان���ة في عنقك اإل 

اأّديته���ا، ول ف���ي قلبك حق���دًا على موؤمن 

اإل  ترتكب���ه  اأن���ت  ذنب���ًا  ول  نزعت���ه،  اإل 

اأقلع���ت عنه، واّت���ق اهلل وت���وّكل عليه في 

ْل َعلَى  �سرائ���رك وعانيتك {َوَم���ن َيَتَوكَّ

َ َباِل���ُغ اأَْم���ِرِه َق���ْد  ِ َفُه���َو َح�ْصُب���ُه اإِنَّ اللَّ اللَّ

ُ ِل���ُكلِّ �َص���ْيٍء َق���ْدًرا} )الطاق:  َجَع���َل اللَّ

3( واأكث���ر من اأن تقول فيما بقي من هذا 
ال�سه���ر: »الله���م اإن ل���م تكن غف���رت لنا 

فيم���ا م�سى م���ن �سعبان فاغف���ر لنا فيما 

بق���ي منه »ف���اإن اهلل تب���ارك وتعالى يعتق 

ف���ي هذا ال�سه���ر رقابًا من الن���ار لحرمة 

.
)9(

�سهر رم�سان«

اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعُف 

عّنا يا اأرحم الراحمين.

. الأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �س75( 1)

م. ن. (2 )

�سحيفة نور، قر�س مدمج. (3 )

م. ن. (4 )

. بحار الأنوار، العامة المجل�سي، ج9، �س 409( 5)

. اإقبال الأعمال، ال�سيد ابن طاوو�س، ج3، �س354( 6)

. المراقبات، التبريزي، �س190( 7)

. م�سباح المتهجد، ال�سيخ الطو�سي،  �س843( 8)

. و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج10، �س301( 9)
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الــطــلــقــة 

الــحــا�ــصــمــة

ايفا علوية

)2006 تموز  ح��رب  خ��الل  ح�سلت  حقيقية  ق�سة  )ع��ن 

اإخ��اء المنزل  اإخ��وان علينا  يا  � »هيا 

على الفور«.

بنبرة  كلماته  ر�سق  ر�سا  الحاج  اأطلق 

خاطفة هيجت الحما�سة في نفو�س اأفراد 

مامحهم  ا�ستنفرت  ال��ذي��ن  مجموعته 

وت�سارعت  الم�ستجدات،  اآخ���ر  لمعرفة 

حركتهم لتنفيذ الأمر:

النتقال  خ��ّط��ة  لتنفيذ  »ا���س��ت��ع��دوا    �

المقابلة،  التال  في  المكمن  نقاط  اإل��ى 

ات���خ���ذوا  قرارهم  ���ه���م ق��د  اأنَّ ف��ال��ظ��اه��ر 

بالتوّغل في اأحياء البلدة ومنازلها، وعلينا  

اأن نف�سح لهم  في المجال كما تعرفون«.
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� »طبعًا، �سن�ستقبلهم«.

� »و�سنقوم معهم بالواجب«!

� »و�سنكرمهم اأيما اإكرام«!

هبَّ الجميع في خطوات مت�سارعة، لم 

بتعليقاتهم  م�سوؤولهم  مبادرة  من  تمنعهم 

ال��م��م��ازح��ة، ال��ت��ي ل��ط��ال��م��ا ع�����ّززت في 

والأخوة،  والمودة  الإلفة  م�ساعر  نفو�سهم 

واأ�سفت على جل�ساتهم روح الأن�س والمرح 

الحرب  ���س��ّدة  عليهم  مهّونة  وال��دع��اب��ة، 

تموز  ح���رارة   م��ع  المترافقة  وق�ساوتها 

واأجوائه الملتهبة.

� »وتقولها بالفم الماآن: اخرجوا من 

على   - لم�ساعرنا  ح�سابًا  اح�سب  بيتي، 

الأقل- يا رجل«.

� »اأهكذا تكون خاتمة ال�سيافة«؟

لتطردنا  الفر�سة  جاءتك  »اعترف،   �

بلباقة«!.

بداية  منذ  َلنا  تحمَّ لقد  ح��ق،  »معه   �

العدوان، ولعله خاف من اأن نق�سي بطول 

مكوثنا هنا على موؤونة البيت باأكملها«.

تعالت �سحكاتهم، وماأ �سداها اأرجاء 

المنزل، قبل اأن يهّموا بالخروج،  ليتفرقوا 

متوارين عن عيون طائرة ال�ستطاع، التي 

تحكم بقب�ستها على �سفحة ال�سماء.

اإن  قريبًا  نلتقي  لأنف�سكم.  »انتبهوا   �

�ساء اهلل«.

نظرات  عليهم  م��وزع��ًا  عبارته،  رّدد 

الطمئنان، اأطلق عينيه في نظرة تفقدية، 

لمنزله.  الخارجية  الباحة  اأرج��اء  طالت 

واأ�سرع  ال��ب��اب،  قفل  ف��ي  المفتاح  اأدار 

في  ال�سير  لي�سق  عنكبوتية،  ب��خ��ط��وات 

طريق فرعية بين البيوت والمنازل، ت�سل 

نه من التواري  به اإلى اأطراف البلدة، وتمكِّ

عن عد�سات طائرات ال�ستطاع.

�سوٌت يت�ساعد من منزل اأبي اإبراهيم، 

»َمن  با�ستغراب:  تمتم  بجانبه.  يمّر  وهو 

ه��ن��اك ي��ا ت���رى؟ ال��ق��ري��ة خ��ال��ي��ة اإل من 

المجاهدين«!

حالة  ف��ي  ال��ن��اف��ذة  قّبة  تحت  انحنى 

ب لأّي طارئ. الجهوزية والتاأهُّ

� »علينا اأن نخرج ب�سرعة من المنزل، 

ي�سل  وق���د  وي��ق��ت��رب،  ي�ستّد  فالق�سف 

اإلينا«!

هذا �سوت اأّم اإبراهيم.

� »وّحدي اهلل، �سنبقى ننتظر ما كتبه 

اهلل لنا«. 66



هذا �سوت اأبي اإبراهيم.

هنا؟  بقيا  »لماذا  متمتمًا:  راأ�سه  هز 

لماذا لم يغادرا مع الأهالي«؟

الحاج  اأن��ا  اإب��راه��ي��م،  اأم  ي��ا  افتحي   �

ب�سعوبة  يفكر  وه��و  ال��ب��اب،  ط��رق  ر�سا. 

المواجهات.  ت�ستعل  اأن  قبل  اإخراجهما 

ي�ستطيع  ل  الفرا�س،  طريح  اإبراهيم  فاأبو 

مقعدة  اإبراهيم  واأم  مكانه،  من  يقوم  اأن 

على كر�سّيها المتحرك.

ُرّدت  من  بب�سمة  اإبراهيم  اأم  اأط��ّل��ت 

اإليه الروح: »اأهًا يا بنّي، ادخل. لقد اأ�سّر 

ولكنني  خروجنا،  عدم  على  اإبراهيم  اأبو 

اإل��ي��ن��ا ونحن  اأر���س��ل��ك اهلل  ل��ق��د  خ��ائ��ف��ة. 

عالقون«.

زا نف�سيكما،  � »ل باأ�س، اهلل يهّون، جهِّ

المجاورة.  القرية  اإلى  م��داورة  �ساأنقلكما 

اإلى  بال�سيارة  ال�سباب  ينقلكما  وهناك، 

مكان بعيد واآمن«.

ولك،  لنا  اأ���س��رف  بيتنا  ف��ي  »ن��م��وت   �

ونحن  وال��ع��ذاب،  الم�سقة  ل��ك  �سن�سبب 

كانا عاجزان«!

فهذا  اإبراهيم،  اأب��ا  يا  ذلك  تقل  »ل   �

واجبنا«.

طوال  اإبراهيم  اأّم  دع��اء  �سدى  ك��ان 

كلماتها  وقع  م�سواره،وكان  اأني�س  الطريق 

يثلج قلبه، ويغمره بالطماأنينة والإح�سا�س 

باللطف الإلهي الذي اأعمى عيون طائرات 

ال�ستطاع، وهو ينقلهما مداورة. يقود اأم 

اإبراهيم بكر�سيها المتحرك مئة متر، ثم 

ليعود  �سجرة،  تحت  اأو  زاوي��ة  في  يركنها 

وي�سل  اإب��راه��ي��م،  اأب���ا  فيحمل  اأدراج����ه، 

الكّرة  ويعيد  اإبراهيم،  اأم  مكان  اإل��ى  به 

مجّددًا. 

� »فّرج اهلل عنك مثلما فّرجت عنا«.

� »ن�سركم  اهلل، واأذّل عدوكم«.

ف�سعر  م�سامعه  اإلى  كلماتهما  تهادت 

بقوة هائلة من ال�ستئنا�س والر�سا، ت�ستقر 

والإرهاق  التعب  من  بالرغم  اأعماقه  في 

ي�سل  وه��و  وقدميه،  بظهره  فتكا  اللذين 

اإلى م�سارف القرية المجاورة. الآن يمكنه 

اأن يودعهما في اأيد اأمينة تعتني بهما.

قراره  واتخذ  القرية  على  نظرة  األقى 

نف�سها  الطريق  م��ن  اأع���ود  »ل��ن  ب�سرعة: 

�سهولة  اأكثر  بلدتنا  خراج  اإلى  فاللتفاف 

لي عبر الوادي الذي �سيوؤدي بي اإلى نقطة 

قريبة من المكمن حيث األتقي بال�سباب«.

ك����ان ي��م�����س��ي ب��خ��ف��ة و���س��رع��ة حين 

المروحية  للطائرات  ن�سطة  حركة  ب��داأت 

والحربية، والق�سف بداأت تت�ساعد وتيرته 
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على اأطراف البلدة، وعند مدخلها. وقف 

ال�سير  اإكمال  ي�ستطيع  لن  مراقبًا.  مكانه 

اإلى حيث الرفاق. فكر ب�سرعة: »يبدو اأنهم 

يمهدون لاإنزال المتوقع فقد تم تم�سيط 

المنطقة  بالق�سف، والطائرات تحوم با 

توقف«.

م�سادفة  »اإنها  نف�سه:  قرارة  في  رّدد 

غريبة، بل هو توفيق من اهلل اأن ت�سل بي 

اأن  الموؤكد  الإنزال. من  اإلى موقع  قدماي 

ال�سباب خلفي في مواقعهم، وهم جاهزون 

اللحظة  ت��ح��ي��ن  ع��ن��دم��ا  ل��ان��ق�����س��ا���س، 

المنا�سبة بعد اأن اأوحوا للعدو باأن الطريق 

�سالكة لتقّدمه وتوغله، ولكنني اأقرب منهم 

اإلى العدو«.

ركز نظراته على م�سهد جنود العدو، 

ها  اأمتار.  بعد  على  الإن��زال  ينّفذون  وهم 

الواقعة  البيوت  دخ��ول  اإل��ى  يعمدون  هم 

ال�ساحة  اإلى  الموؤدية  الطريق  طرفي  على 

الأبواب  يخلعون  اإنهم  خلوها.  من  للتاأكد 

ويطلقون  وع��ن��ف  ب��وح�����س��ي��ة  ال��خ��ارج��ي��ة 

ر�سا�س ر�سا�ساتهم بكل اتجاه.

بف�سول  يعاينهم  وقف  منزله.  دخلوا 

دقات  عنفت  �سيحدث.  م��اذا  ينتظر  من 

قلبه: »لماذا لم يخرجوا بعد؟ ماذا يفعلون 

في الداخل يا ترى؟«. راآهم يدخلون البيوت 

لكنهم  �سريعًا.  منها  ويخرجون  الأخ��رى، 

لهم  المكوث في منزله. هل طاب  اأطالوا 

اأن  اأم   بيته  يق�سدون  هم  هل  الجلو�س؟ 

موقعه اأعجبهم فقرروا ال�ستقرار فيه؟

دخولهم،  ع��ل��ى  ���س��اع��ة  ن�سف  م���رت 

جيدًا،  يراهم  اإن��ه  مكانه.  في  جاثم  وهو 

ي�سولون ويجولون في باحة المنزل. يبدو 

واحد،  عمليات:  غرفة  اإل��ى  ح��ّول��وه  اأنهم 

خم�سة  بل  ع�سرة  خم�سة،  ثاثة،  اثنان، 
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ا�ستطاع  ما  الأق��ل. هذا  ع�سر جنديًا على 

اأن يعّده.

وفير،  فال�سيد  �سيئا  اأفعل  اأن  »علّي   �

والرزق زحف اإلّي برجليه. �ساأعطي اإ�سارة 

لل�سباب بتغيير خطة الرد، وعدم التعامل 

معهم، وترك الم�ساألة لي، فاأنا اأحق منهم 

اأن  وع��ل��ّي  �سيافتي،  ف��ي  ال��ق��وم  جميعًا. 

اأح�سن  �سيافتهم، األي�س كذلك؟ القتحام 

اأن  اأ�ستطيع  لن  وح��دي  فاأنا  واردًا،  لي�س 

اأفتح معهم مواجهة مبا�سرة، لكن المدفع 

موجود و�ساأخرجه من المخباأ بدقائق«.

�سمت قليًا ثم اأردف مخاطبًا نف�سه: 

»اإذن لي�س اأمامي اإل اأن«.

ف��ي دوامة  ي��دور  م��رت وه��و   لحظات 

اأفكاره:

على  واأدم���ره  بيتي  اأق�سف  م���اذا؟!   �

روؤو�سهم؟ اأدمر منزلي بيدي؟!

قب�ستي.  ف��ي  ج��ن��دّي��ًا  ع�سر  خم�سة   �

اأق�سي عليهم ب�سربة واحدة!

� لكن ماذا عن المنزل؟. يا اإلهي، ل�ست 

المعنويات.  عن  بل  الماديات،  عن  اأ�ساأل 

البيت اأثري، ويعني لي الكثير، فهو ال�سيء 

الوحيد الذي ورثته عن اأبي.

� يجب اأن اأقّوي قلبي، واأق�سف.

ماذا  الذكريات؟  عن  ماذا  لحظة..   �

المقاومة  قيادة  �سّرفتني  التي  القطع  عن 

ب��الح��ت��ف��اظ ب��ه��ا ب��ع��دم��ا غ��ن��م��ت��ه��ا في 

العمليات؟ ماذا عن �سور الأولد؟ 

� �ساأق�سف.

� ماذا عن اللوحات التي ر�سَمتها زوجتي 

َرتها لمعر�س المدر�سة؟ هدى، وح�سَّ

� �ساأق�سف.

�ساأق�سف،  بالطبع  �ساأق�سف..  نعم   �

الآخرين.  منازل  من  اأغلى  لي�س  منزلي 

�ساأدمره على روؤو�س جنود العدو، ويكفيني 

المنزل،  �ساأق�سف  وفخرًا.  �سرفًا  بذلك 

التي  الذكرى  هي  هذه  و�ستكون  واأدم��ره، 

هذه  �ستكون  لي.  واإرث��ًا  ر�سيدًا  �ساأحملها 

األبوم  التي �ساأحتفظ بها في  هي ال�سورة 

التي  اللوحة  ه��ي  ه��ذه  و�ستكون  العائلة. 

�ساأعر�سها في معر�س هدى.

وما  المخباأ،  اإل��ى  زح��ف  �ساأق�سف.. 

اأداره  المدفع..  اأخرج  اإل دقائق حتى  هي 

ذّخره  منزله،  باتجاه  وت�سميم  ب��ه��دوء 

بعناية، ثم اأطلق قذيفته، وهو ي�سعر بدفء 

يجري في عروقه.

وقف برهة يعاين اأعمدة النار والدخان 

باتجاه  ال�سير  ويجّد  ظهره،  يدير  اأن  قبل 

الرفاق تمهيدًا للمواجهة.
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�صهيد الوعد ال�صادق: 
عالء علي يا�صين )ال�صيّد مهتدي(
ا�صم الأم:  رفيعة يا�صين 

محل وتاريخ الولدة:
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الو�صع العائلي: 
محيبيب 2 ـ 8 ـ 2006مكان وتاريخ ال�صت�صهاد: متاأهل وله ولدان

ن�سرين اإدري�ض قازان

حتى �سار قائدًا متميزًا، ومنها انطلق �سابًا 

في ال�ساد�سة ع�سرة من عمره اإلى �ساحات 

اإليها،  بالو�سول  حلَم  طالما  التي  الجهاد 

التي  ال�سغيرة  الترابية  ال�سواتر  ل  ولتتحوَّ

ع�سكرية  د�سم  اإلى  �سغره  في  يبنيها  كان 

بعد  بالر�سا�س  �ساحه  ولينطَق  حقيقية، 

اأن كان يقلُد �سوت اأزيزه بفمه وهو يرك�ُس 

حامًا �ساحه الخ�سبي.

المقاومة  ���س��ف��وف  ف��ي  ع���اء  ع��م��ل 

المقربين،  بع�س  ع��ن  اإل  ت��ام��ة  ب�سّرية 

ذلك اأنه اأجاد �ستر كل �سيء في قلبه، ما 

ب�سوق  يتحدُث عنه  كان  واح��دًا  �سيئًا  خا 

الذي  الحلم  ذل��ك  »ال�سهادة«،  الولهان: 

اأ�سفار عينيه، وبحث عنه في  ا�ستقر على 

في  فتًى  انتظره  اأن��ه  حتى  الأم��اك��ن،  ك��ل 

العائلة  قررت  حينما   1996 ني�سان  حرب 

تحت  واأخته  فمكث  المنزل،  مغادرة  عدم 

الدثار وهما يدعوان اهلل بفنون الدعوات 

اأن يرزقهما ال�سهادة، وقبيل اأن يغفوا قراآ 

ا�ستيقظا  عندما  ولكن  ال��م��وت،  �سهادة 

�سباحًا حزن عاء كثيرًا، ف�سحكت اأمهما 

على فكرتهما الغريبة، ولكنها قالت له: »ل 

تقلق، كل �سيء باأوانه«. 

الدعاء رفيقه

العام  من  اأي��ار  في  التحرير  واأ���س��رَق 

2000 على جبهته المخ�سلة بعرق الجهاد. 
لم ت�سع الفرحة قلبه وهو يم�سي في طريق 

بقلٍب مطمئٍن ونف�ٍس هادئة، كان عاء 

تموز  ح��رب  اإب��ان  مجموعته  لقائد  ي��ردد 

2006 في قرية محيبيب: » اأنا معك.. حتى 

الموت ».. هي جملُة م�ستاٍق لطالما انتظر 

العبور اإلى الآخرة.. منتظٍر اأتعبته الأيام، 

وحيرته ال�سبل وهو ي�سقُّ طريقه بين الأودية 

والجبال حامًا �ساحه، وجعبًة من دعاء 

خال�سٍ هلل ويتمنى اأن ي�سل اإليه.

وهو  الكويت  دولة  من  اأهله  عودة  بعد 

�سيعود  لأن��ه  كثيرًا  ف��رح  الثالثة،  �سّن  في 

الإ�سرائيلي  الح��ت��ال  ولكّن  بلدته،  اإل��ى 

الغ�سَب  فيه  واأيقظ  ال�سغير،  قلبه  فطر 

الإ�سرائيلية  المعابر  لم�ساهد  والرف�س 

واللحدية المكتظة بالنا�س المتوجهين اإلى 

اأخذ  قبول  عقله  ورف�س  المحتلة،  قراهم 

وما  الوطن.  اأر���س  في  المحتل  من  الإذن 

�سّمد جرح قلبه، هو اأن ذلك الواقع َحّوله 

ينتظُر  فكان  وه��م،  اإل��ى  المقاومة  رج��ال 

موعد ن�سرة الأخبار لي�ستمع ويعي ما يدور 

والحتال،  المقاومة  بين  الجنوب  ف��ي 

ي�ساهدون  �سّنه  مثل  في  َم��ْن  اأنَّ  حين  في 

الر�سوم المتحركة.

مفتي المدر�سة

راح عاء يبحُث عن طريقٍة تجعل منه 

الك�سافة  في  فوجد  �سغيرًا،  ول��و  مقاومًا 

التربية  بم�سيرة  ب��داأ  عندها  ل��ه،  م���اذًا 

الروحية والإيمانية التي تدعم في النف�س 

حب الجهاد واللقاء باهلل عز وجل، فالتحق 

المحمدية  ال�����س��ي��رة  ليتعلم  بالك�سافة 

الأ�سيلة، والأخاق الح�سنة. ول�سدة تدّينه 

ب�«مفتي  مدر�سته  في  ب  ُلقِّ اّطاعه  و�سعة 

الك�سافة  �سفوف  في  وت��درج  المدر�سة«، 
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حتى �سار قائدًا متميزًا، ومنها انطلق �سابًا 

في ال�ساد�سة ع�سرة من عمره اإلى �ساحات 

اإليها،  بالو�سول  حلَم  طالما  التي  الجهاد 

التي  ال�سغيرة  الترابية  ال�سواتر  ل  ولتتحوَّ

ع�سكرية  د�سم  اإلى  �سغره  في  يبنيها  كان 

بعد  بالر�سا�س  �ساحه  ولينطَق  حقيقية، 

اأن كان يقلُد �سوت اأزيزه بفمه وهو يرك�ُس 

حامًا �ساحه الخ�سبي.

المقاومة  ���س��ف��وف  ف��ي  ع���اء  ع��م��ل 

المقربين،  بع�س  ع��ن  اإل  ت��ام��ة  ب�سّرية 

ذلك اأنه اأجاد �ستر كل �سيء في قلبه، ما 

ب�سوق  يتحدُث عنه  كان  واح��دًا  �سيئًا  خا 

الذي  الحلم  ذل��ك  »ال�سهادة«،  الولهان: 

اأ�سفار عينيه، وبحث عنه في  ا�ستقر على 

في  فتًى  انتظره  اأن��ه  حتى  الأم��اك��ن،  ك��ل 

العائلة  قررت  حينما   1996 ني�سان  حرب 

تحت  واأخته  فمكث  المنزل،  مغادرة  عدم 

الدثار وهما يدعوان اهلل بفنون الدعوات 

اأن يرزقهما ال�سهادة، وقبيل اأن يغفوا قراآ 

ا�ستيقظا  عندما  ولكن  ال��م��وت،  �سهادة 

�سباحًا حزن عاء كثيرًا، ف�سحكت اأمهما 

على فكرتهما الغريبة، ولكنها قالت له: »ل 

تقلق، كل �سيء باأوانه«. 

الدعاء رفيقه

العام  من  اأي��ار  في  التحرير  واأ���س��رَق 

2000 على جبهته المخ�سلة بعرق الجهاد. 
لم ت�سع الفرحة قلبه وهو يم�سي في طريق 

بقلٍب مطمئٍن ونف�ٍس هادئة، كان عاء 

تموز  ح��رب  اإب��ان  مجموعته  لقائد  ي��ردد 

2006 في قرية محيبيب: » اأنا معك.. حتى 

الموت ».. هي جملُة م�ستاٍق لطالما انتظر 

العبور اإلى الآخرة.. منتظٍر اأتعبته الأيام، 

وحيرته ال�سبل وهو ي�سقُّ طريقه بين الأودية 

والجبال حامًا �ساحه، وجعبًة من دعاء 

خال�سٍ هلل ويتمنى اأن ي�سل اإليه.

وهو  الكويت  دولة  من  اأهله  عودة  بعد 

�سيعود  لأن��ه  كثيرًا  ف��رح  الثالثة،  �سّن  في 

الإ�سرائيلي  الح��ت��ال  ولكّن  بلدته،  اإل��ى 

الغ�سَب  فيه  واأيقظ  ال�سغير،  قلبه  فطر 

الإ�سرائيلية  المعابر  لم�ساهد  والرف�س 

واللحدية المكتظة بالنا�س المتوجهين اإلى 

اأخذ  قبول  عقله  ورف�س  المحتلة،  قراهم 

وما  الوطن.  اأر���س  في  المحتل  من  الإذن 

�سّمد جرح قلبه، هو اأن ذلك الواقع َحّوله 

ينتظُر  فكان  وه��م،  اإل��ى  المقاومة  رج��ال 

موعد ن�سرة الأخبار لي�ستمع ويعي ما يدور 

والحتال،  المقاومة  بين  الجنوب  ف��ي 

ي�ساهدون  �سّنه  مثل  في  َم��ْن  اأنَّ  حين  في 

الر�سوم المتحركة.

مفتي المدر�سة

راح عاء يبحُث عن طريقٍة تجعل منه 

الك�سافة  في  فوجد  �سغيرًا،  ول��و  مقاومًا 

التربية  بم�سيرة  ب��داأ  عندها  ل��ه،  م���اذًا 

الروحية والإيمانية التي تدعم في النف�س 

حب الجهاد واللقاء باهلل عز وجل، فالتحق 

المحمدية  ال�����س��ي��رة  ليتعلم  بالك�سافة 

الأ�سيلة، والأخاق الح�سنة. ول�سدة تدّينه 

ب�«مفتي  مدر�سته  في  ب  ُلقِّ اّطاعه  و�سعة 

الك�سافة  �سفوف  في  وت��درج  المدر�سة«، 
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القرية التي �سرعان ما عادت 

ربوعها،  بين  لت�ستقر  العائلة 

القديم  م�����س��ج��ده��ا  و����س���ار 

يق�سي  ح��ي��ث  ال��ث��ان��ي،  بيته 

هناك،  فراغه  اأوق��ات  اأغلب 

فيقراأ للنا�س الأدعية ب�سوته 

اهلل  ي��دي  بين  وه��م  الحنون، 

عز وجل.

الحجير  وادي  وف�����ي 

بنف�سه.  يختلي  ع���اء  ك���ان 

ويجل�س  ال���وادي  يق�سد  ك��ان 

الأدعية،  �سطور  بين  متفكرًا 

وجهه  مقلبًا  رفاقه،  من  ال�سهداء  متذكرًاً 

تذرني فردًا  »ربي ل  م��رددًا:  ال�سماء،  في 

في مح�سر ال�سهداء، واجعلني بينهم على 

.»Pمائدة ال�سرف بين يدي ر�سول اهلل

متوا�سعًا،  ر�سينًا  �سابًا  ع��اء  ك��ان 

قليَل الكام، اجتماعّيًا اهتّم كثيرًا ب�سلة 

حتى  عمله  من  يعود  اإن  ما  فتراه  الرحم، 

اإلى  مطمئنًا  الأق���ارب  بيوت  بين  يتنقَل 

اأحوالهم. في عمله كان مجاهدًا ل يعرف 

يعد  ليرتاح،  البيت  اإل��ى  ع��اد  ف��اإن  التعب 

اإلى  عودته  موعد  ينتظر  وه��و  ال�ساعات 

يحلم  حيُث  هناك  المحاور، 

من  �سبقوه  بمن  يلتحق  ب��اأن 

اأحبائه. 

بفتاٍة،  وُرزق  عاء  تزوج 

اأما ابنه » عاء« فقد ولد بعد 

ا�ست�سهاده. 

و�سار اللقاء قريبًا

اإ�سرائيل  �سّنت  اإن  م��ا 

ل���ب���ن���ان في  ح���رب���ه���ا ع���ل���ى 

التحق  ح��ت��ى   ،2006 ت��م��وز 

واأوكل  عمله،  بمركز  ع��اء 

قرية  اإل����ى  ال���ذه���اب  اإل���ي���ه 

قائد  اإل��ى  هناك  تعّرف  حيث  محيبيب، 

�سجاعة  كثيرًا  لفتته  الذي  المجموعات 

اأي  لفعل  وا�ستعداده  وحما�سته،  ع��اء 

بالن�سبة  النزال  فما  منه،  ُيطلب  �سيء 

للعبور. �سوى قنطرة  اإليه 

للتوا�سل  لعاء  الفر�سة  �سنحت  كلما 

واطمئن  بهم  ات�سل  وعائلته،  اأهله  مع 

ي�ساألوا  اأن  اإليهم  يطلب  وك��ان  عليهم. 

اأو �سمع  اهلل له ال�سهادة. ومن راأى عاء 

حديثه في الآونة الأخيرة اأدرك اأن ال�سوق 

اإلى  ُطلب  ليلة  وفي  قلبه..  في  اأ�سّده  بلَغ 

ــًا اإلى  ــق �صاب انطل

ــاد  ــات الجهـ �صاح

ــر  ــول ال�صوات لتتح

الترابيــة ال�صغيرة 

ــان  كـــ ــي  التـــــ

ــى د�صم  اإل ــا  يبنيه

ع�صكرية حقيقيـة
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عاء ر�سد محيط بلدة محيبيب، وما اإن 

حتى  يقتربون  الإ�سرائيلين  الجنود  لمح 

كان ورفاقه لهم بالمر�ساد، فكان �سوته 

ي�سدح:  الر�سا�س  اأزي��ز  م��ع  المترافق 

وفي  الظلم«.  في  الم�ستوح�سين  نور  »يا 

اأن  المجموعات  قائد  رف�س  التالي  اليوم 

لحاجته  المواجهات  ف��ي  ع��اء  ي�سارك 

يرجوه  وراح  عليه  اأ�سر  ولكن عاء  اإليه، 

كان  بالقتال.  له  ي�سمح  اأن  �سغير  كطفٍل 

بالإمام  يتو�سل  قلبه  فيما  يتحدث  عاء 

قريب،  للقاء  يوّفقه  لكي   Qالح�سين

فما كان من قائد المجموعة اإل اأن ر�سخ 

في  ك��ان  م��ا  �سرعان  ال��ذي  ع��اء  لطلب 

من  العديد  ف��اأوق��ع  المواجهات  مقدمة 

هو  وبينما  الأع��داء،  �سفوف  في  القتلى 

وُخِلع  قدمه  في  اأ�سيب  ر�سا�سه  يطلق 

بذلك  يعباأ  فلم  منها،  الع�سكري  ح��ذاوؤه 

مكاٍن  م��ن  وال��ت��ن��ق��ل  ب��ال��ق��ت��ال  وا���س��ت��م��ر 

دفع  ال�سديد  ال��ن��زف  ول��ك��ن  اآخ���ر،  اإل���ى 

للمكوث  عليه  الإ�سرار  اإلى  بالمجاهدين 

في اأحد البيوت وبالقرب من جريح اآخر. 

واأثناء  ج�سده،  في  ي�ست�سري  الأل��م  وب��داأ 

ذلك تناهى اإلى �سمعه �سوت جنود، فقام 

من مكانه لي�ستطلع الأمر، فراأى مجموعة 

ولكنه  للعودة  ظهره  فاأدار  تقترب،  منهم 

غ�سي عليه من �سدة الوجع، وُبعيد ذلك 
ُ
اأ

انفجرت قنبلة في المكان، فغاب الجريح 

اإن اأفاق حتى �سمع  الآخر عن الوعي وما 

كفي  وبين  الماء،  يطلب  وهو  عاء  اأنين 

الذي  تقّلب عاء  ال�سديد  والعط�س  الألم 

 P اهلل  ر�سول  جده  �سقاُه  ما  �سرعان 

�سربة لن يظماأ بعدها اأبدًا.

كان عالء يتحدث 

يتو�صل  قلبه  فيما 

ــن  ــام الح�صي بالإم

ــي يوّفقه  Q لك

قــريـب ــاء  للقــــ
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ـــون  ـــدع ـــب م

رغـــم الــجــراح
حتقيق: ليندا زراقط 

نماذج  هم  اإنجازاتهم،  في  اأقوياء  باإرادتهم،  اأقوياء 

بال�سبِر،  توم�ض  الحوا�ض.  اأو  البدن  محنة  رغ��م  تتاأّلق 

وتنب�ض بالعطاء، محّولة الجرح اإلى طاقة واإبداع... اإنهم 

جرحى حّطموا القيود و�سنعوا الإبداع.

في هذا التحقيق �سن�سلط ال�سوء على نخبة من الجرحى، 

اأن يحققوا جزءًا  والمثابرة  بالكفاح والإ�سرار  ا�ستطاعوا 

تمنعهم  فلم  المزيد،  تحقيق  اإلى  ويتطلعون  طموحهم  من 

لهم  الحقيقي  الوقود  كانت  بل  ذلك،  من  الإعاقة  ظروف 

اأرواحًا ل  لديهم  اأن  ليثبتوا  وراء تحديهم  القوي  والدافع 

تعترف بالياأ�ض...

تجاوزت اإعاقتي بفمي

وع�سرون  واح��د  بفمه.  فر�سم  الر�سم..  عن  ي��داه  عجزت 

اأن  القدر  �ساء  الذي  الروماني  اإبراهيم  ال�ساب  هو عمر  عامًا 

ي�ساب ب�سلل رباعي لكنه تخطى الإعاقة الج�سدية �سبه التامة 

ليكتب بفمه وعقله ق�سة نجاح ولي�سبح التحّدي هدفه للم�سّي 

قدمًا في حياته.

وبجانبه  متحرك  كر�سي  على  يجل�س  وهو  اإبراهيم  يقول 

�سقيقته ووالدته:

الأخوات  اإحدى  قبل  من  والتحفيز  الت�سجيع  بوادر  تلّقيت 

فمي.  عبر  الر�سم  لممار�سة  الجرحى  موؤ�س�سة  في  تعمل  التي 

اأعجبتني الفكرة، ووجدت في نف�سي رغبة �سخ�سية لاكت�ساف. 
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اأم�سك  اأن  اأ�ستطع  لم  عندما  هو  به  اأح�س�سُت  �سعور  اأق�سى  اإن 

فمي  يكون  اأن  اإل��ى  فبادرت  بيدي،  للر�سم  والري�سة  بالقلم 

الو�سيلة التي بها اأتجاوز اإعاقتي، واأحترف الر�سم بها وتكون 

الوقت  مع  ولكن  �سعبة  البداية  فكانت  لم�ساعري.  ر�سوًل 

والممار�سة نجحت.

وي�سيف: اإن اإعاقتي �سببت لي في البدء اأزمة نف�سية لكني 

ا�ستطعت تجاوزها والتفوق عليها  باإرادتي بعدما �سممت على 

بالتحدي  بالر�سم.  حلمي  وتحقيق  الحياة  م�ساعب  مجابهة 

ي�ستطع  لم  ما  ويحقق  اإعاقته  الإن�سان على  ينت�سر  والإيمان 

الأ�سحاء تحقيقه.

اأي�سًا اإن تعلق اإبراهيم ال�سديد بالكمبيوتر وبرامجه دفعه 

ي�ستطيع،  ما  قدر  على  تجاوزها  ومحاولة  اإعاقته  تحدي  اإلى 

مبتدئًا با�ستخدام لوحة مفاتيح الكمبيوتر بخ�سبة ي�سعها في 

مع  الإنترنت  عبر  ويتوا�سل  بذقنه  يحركها  بفاأرة  م��رورًا  فمه 

لإقامة  طموحه  اإبراهيم  يوؤكد  اآخرين.  واأ�سخا�س  اأ�سدقائه 

معر�س كبير وو�سع الكثير من اللوحات فيه، مع ال�ستمرار في 

ممار�سة هوايته، رغم كل العوائق والظروف المحيطة به. 

َك�َسر حاجز الظالم بامتياز

اإحدى  في  ب�سره  �سيخطف  �ساروخًا  ب��اأن  ي��دري  يكن  لم 

عملياته الجهادية في الجنوب اللبناني عام 1995، اإل اأن مهدي 

الإعــاقـة  تخـطى 

ــه  ــة �صبـ الج�صديـ

التامة ليكتب بفمه 

وعقله ق�صة نجاح 

ــح التحّدي  ولي�صبـ

ــه للم�صــّي  هدفــ

حياتــه ــي  ف قدمًا 

الجريح ابراهيم الروماني
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يا�سين ر�سم �سورة �سمود مدادها العطاء والثبات متعاليًا على 

تنل من عزيمته في موا�سلة  لم  لكنها  نالت من ب�سره  جراح 

لم   الذي  الكفيف  الجريح  فمهدي  المحتل.  ومقارعة  الجهاد 

تعجزه اإعاقته عن تحقيق ما يريد ولم تقف حائًا اأمامه تابع 

رحلة حياته ليبدع في ال�سناعة الحرفية، حيث يجد لذة كبيرة 

اأثناء مزاولته لها.. يحمل مهدي طموحًا كبيرًا 

جدًا. يت�سور الأ�سياء كما هي وينقل ما تخزنه 

اأنامله  اإلى  الب�سيرة   بنور  يراه  وما  ذاكرته 

النا�س. عمله عبارة  اأ�سياء يحتاجها  في�سنع 

عن اأحا�سي�س تت�سرب من اأنامله لتتخذ اأ�سكاًل 

نعت من الق�س والخ�سب. يبدو كاأي حرفي  �سُ

لبناني اإل اأن عمله ي�سبح اأكثر من رائع حين 

للب�سر  فاقد  اأنه  العتبار  في  الناظر  ياأخذ 

يجيد ا�ستخدام الكمبيوتر وي�ستطيع التوا�سل 

التكنولوجية  الو�سيلة  هذه  عبر  الآخرين  مع 

فهو  المب�سرين.  م��ن  بكثير  اأف�سل  ب�سكل 

يراه  ال��ذي  الجمال  عمله  خ��ال  من  يج�ّسد 

تاركًا  حوله  من  ال�سعاب  كل  متحديًا  قلبه 

ر�سالة وا�سحة اإلى العدو ال�سهيوني مفادها: 

العتمة  خلف  فالنور  بعزمنا.  نملكها  الحياة 

والإيمان باهلل والإ�سرار على التحدي للنجاح 

اأثخنته  لو  حتى  الإن�سان  لدى  رهيبة  طاقة  يولدان  الحياة  في 

الجراح.

دفعني  بالعلم  �سغفي  مبت�سمًا:  حديثه  مهدي  الحاج  يبداأ 

لمتابعة الدرا�سة، ف�سعيت جاهدًا لأكمل تعّلمي حيث كان ذلك 

ثم  ومن  واإلهيات  فل�سفة  لي�سان�س  على  فح�سلت  الأول،  همي 

م�سوؤولية. العمل  باعتقادي،  لأن  الحرفي،  العمل  اإلى  اتجهت 

عطي درو�سًا 
ُ
فالإن�سان لديه اأ�سرة يعمل على تربيتها. واأي�سًا اأ

الهدف  الجرحى  من  للمكفوفين  وكمبيوتر  ثقافية  دورات  في 

منها التنمية الروحية لديهم. واإن الإن�سان طالما هو حي فاإنه 

قادر على العطاء. واأعتقد اأننا حققنا الهدف الذي ن�سبو اإليه. 

الجريح مهدي يا�سين
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وعن الدافع الذي كان وراء قيامه بجميع 

هذه الأمور قال: 

باأننا  لنا  المجتمع  نظرة  تغيير  ه��و 

الجرحى  وباقي  ولأنني  عاجزون،  اأنا�س 

المجتمع  هام�س  على  نعي�س  اأن  نرف�س 

والقدرات،  المواهب  من  الكثير  ولدينا 

توقفنا  ولم  الحياة،  في  منطلقون  فنحن 

بع�س  فقدنا  اأننا  �سحيح  يومًا.  الإعاقة 

نفقد  ل��م  لكننا  اأع�سائنا،  اأو  حوا�سنا 

اأخذ  فاهلل  والتمّيز،  الإب��داع  على  القدرة 

القدرات  من  الكثير  ومنحنا  �سيئًا،  منا 

م�سار  لغّيرنا  والممار�سة  بالتدريب  ا�ستغالها  اأح�سّنا  لو  التي 

حياتنا وحياة الكثيرين.

ل ياأ�ض رغم الجراح

ربما ت�سل الإعاقة حياة بع�س النا�س لكن بع�سهم الآخر 

اإثر  ب�سلل ن�سفي  اأ�سيبت  الأطر�س  فاإيمان  يحاول تجاوزها، 

اإ�سابتها بر�سا�سة على �سرفة منزلها خال عام 1984، وكان 

المرحلة  اأعتاب  ربيعًا وهي على  ثمانية ع�سر  اآنذاك  عمرها 

الثانوية. م�ساعب الحياة وحب العمل واإثبات الذات هي ما 

مهنة  اختارت  لذلك  و�سيلة عمل  البحث عن  اإلى  اإيمان  دفع 

الحرف والأ�سغال اليدوية، ونجحت في ذلك واأ�سبحت فنانة 

بالنف�س  بالثقة  ف�سعورها  الجريح.  بيت  داخ��ل  عملها  في 

وفي  اإعاقة.  با  وكاأنها  تتحرك  جعاها  الإب��داع  عن  وبحثها 

الوقت الحا�سر تتعلم قيادة ال�سيارات وتق�سي اأوقات فراغها 

ياأ�س  بالطاع على اأحدث التطورات في المجتمع والعالم. ل 

مع الحياة مقولة رددتها اإيمان على م�سامعنا ل بل  طّبقتها على 

اأر�س الواقع واأثبتت باإ�سرارها على مواجهة ظروف الإعاقة اأن 

الإن�سان قادر على تخطي كل العقبات مهما كانت كبيرة. 

تقول اإيمان: »بالتوكل على اهلل واجهت الألم والم�ساعب. 

لقد اأخذت مفتاح الياأ�س واألقيته في البحر.

ــى  ــل علــ التوكــ

ــت الألم  اهلل واجه

ــب.  والم�صــــــاع

اأخــذت  ــد  لـقـــــ

ــس  ــاح اليــاأ� مفتــ

واألقيتــه في البحـر

الجريحة اإيمان الأطر�س
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الجرح  جّراء  من  ال�سرير  حبي�سة  دائمًا  كنت  البداية  في 

وكانت الأ�سئلة تنهمر علي: األ ت�سعرين بالملل؟ فكان الجواب 

ل، فرفيقي الكتاب وهو خير جلي�س. 

وكنت  الحياة.  في  لا�ستمرارية  ال��داف��ع  اإ�سابتي  كانت 

اإن�سان طبيعي. ولم تكن  اأي  اأكمل حياتي مثل  اأن  م�سرة على 

اأكمل  اأن  ا�ستطعت  فاإني  �سيء،  اأي  في  اأمامي  عائقًا  الإعاقة 

الفني  المتياز  على  وح�سلت  الظروف  كل  رغم  درا�ستي 

در�ست  ثم  ومن  الر�سم  تعلمت  وهناك  الأزي��اء  ت�سميم  في 

اللغة الإنجليزية، وان�سممت اإلى عدة دورات في الكمبيوتر، 

اإذا  الحوزوية،  والدرا�سة  الفار�سية  اللغة  لدرا�سة  واأطمح 

�سمح لي الوقت«.

ت�سيف اإيمان: »اأريد اأن اأوّجه ر�سالة للجرحى والمعوقين 

اأيًا كانت اإعاقتهم طالما لديهم عقل يعمل وهي اأن ل يدفنوا 

اأنف�سهم وهم اأحياء«. 

اأو المعوق على  وتوجه نداء للمجتمع باأن ينظر للجريح 

ُو�سع فيه  اإل بو�سعه الذي  اأنه �سخ�س ل يختلف عن غيره 

اإجباريًا، واأن ل يقّيموه ب�سكله بل بقدراته. 

درب  تنير  التي  »المنارة«  ب�  الجرحى  موؤ�س�سة  وت�سّبه 

الإن�سان الذي اأ�سل طريقه وتو�سله اإلى الهدف المن�سود. 

بيت الجريح ومواكبة عمل الجرحى

الحاج  الجريح  بيت  مدير  م��ع  لقاء  اهلل«  »بقية  ل���  وك��ان 

الجريح  بيت  اأهمية  تكمن  اأنه:  اأو�سح   الذي  ال�سبوري  بال 

بمواكبة عمل الجرحى واإي�سال ر�سالتهم عبر الإبداع والإنتاج 

الجريح  بيت  معهد  اأن�سئ  حيث  المجتمع،  داخ��ل  والن��دم��اج 

الجرحى  يردها  لقاء  واح��ة  ليكون  التراثي  والحرفي  التقني 

المعارف  ببع�س  ول��ي��ت��زودوا  الحرفية،  هواياتهم  لممار�سة 

والتقنيات العلمية والعملية ولتكون لهم عونًا و�سندًا في ميادين 

العديد  وتنفيذ  اإعداد  على  اإدارته  عملت  وقد  والإنتاج.  العمل 

من الأن�سطة التدريبية المهنية والحرفية للجرحى والمعّوقين 

ثابتة  معار�س  عدة  واإقامة  مختلفة  مجالت  وفي  وعائاتهم 

تكمن اأهمية بيت 

بمواكبة  ــح  الجري

ــى  الجرحـــ ــل  عم

واإي�صال ر�صـالتهم 

ــداع  ــر الإبــــ عبــ

والإنتاج والندماج 

ــع ــل المجتمـ داخ
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لإبراز اأعمالهم.

 وت����ه����دف م���وؤ����س�������س���ة ال��ج��رح��ى 

في  ال��ج��ري��ح  بم�ستوى  ال��ن��ه��و���س  اإل���ى 

والثقافية  ال�سحية  ال��ن��واح��ي  جميع 

والقت�سادية  والمعنوية  والجتماعية 

الذي  بال�سكل  واإعداده  الجريح  وتاأهيل 

داخل  المنا�سبة  الحياة  فر�سة  يعطيه 

الجرحى  وت��اأه��ي��ل  وت��دري��ب  المجتمع 

ممار�سة  م��ن  لتمكينهم  وال��م��ع��وق��ي��ن 

فر�س  واإيجاد  اليومية  الحياة  اأن�سطة 

العمل المنا�سبة لهم. 

ومتكامل  متخ�س�س  ف��ري��ق  الموؤ�س�سة  ل��دى  وي�سيف: 

والتربوية  والثقافية  النف�سية  الناحية  من  الجرحى  لتاأهيل 

ح�سب  جريح  كل  حالة  بدرا�سة  يقومون  حيث  والجتماعية 

الإعاقة الموجودة لديه ويوجهونه اإلى العمل الذي ي�ستطيع 

اأن يقوم به. ولدينا عدة نماذج من الجرحى الذين اأبدعوا: 

في  ب��رع  من  ومنهم  الأكاديمية،  درا�سته  اأكمل  من  منهم 

على  وتواكبهم  ترعاهم  فالموؤ�س�سة  الحرفية.  الأع��م��ال 

وتح�سيله  درا�سته  يكمل  فمن  والعملي،  المادي  ال�سعيد 

تخلق   الحرفية  الأعمال  يهَو  ومن  باأق�ساطه،  تتكفل  العلمي 

وتجد له �ساحة العمل وتوؤمن له جميع المواد والم�ستلزمات 

التي يحتاجها كتاأمين و�سائل النقل، مثًا. والذي ل ي�ستطيع اأن 

اأ�ساتذة في المنزل، فهي تهتم بكل  ينتقل من منزله توؤمن له 

التفا�سيل وتذلل ال�سعوبات والمعّوقات الموجودة وتذّوبها حتى 

ي�سبح الجريح معطاًء وله دوره في الحياة. 

واأكد الحاج ذوالفقار اأن جريح المقاومة لم يقف عند حد 

معين من العطاء، واأن الإعاقة التي �سببتها له الحرب لم تكن 

اإنتاجية واإبداعية  اإلى عملية  حجر عثرة في طريقه بل حولها 

واأثبت جدارته في الميادين العلمية والعملية. 

ومن هنا نقول: اإن الجريح يريد اإي�سال ر�سالة الجرح اإلى 

المجتمع والتي هي العطاء والإبداع.

الجريح يريد اإي�صال 

ــرح  الجـ ــة  ر�صالـــ

المجتمــع  ــى  اإلـــ

والتــــي هـــــــي 

ــاء والإبـداع العط

مدير بيت الجريح الحاج بال ال�سبوري

79

م
 2

01
1 

ز
و

م
ت
/

 2
38

د 
د

ع
ل
ا



ــــــق الــــكــــل رفــــــي

دميا جمعة

هل اأنت غا�سب؟ ت�سعر اأنك وحيد ول اأحد ي�ستطيع 

م�ساعدتك؟

اأوراقك المبعثرة وتخط بقلم  هل تبقى �سارحًا في 

تقّيدك  ق�سبان  باأنها  ت�سعر  ودوائر  خطوطًا  الر�سا�ض 

في ف�ساء اأبي�ض رحب؟

من  المزيج  بهذا  فريد  اأنك  تعتقد  ل 

بين  يتخبط  ال�سباب  فاأغلب  الم�ساعر، 

اأن  اإل��ى  وي�سعى  وجنوبي  �سمالي  قطبين 

عّله  ال�ستوائي  الخط  على  رحاله  يحّط 

يهداأ قليًا..

بها  يتفوه  كلمات  توؤلمنا  كثيرة  اأحيانًا 

بها  ن�سعر  الرفاق،  اأو  اأ�ساتذتنا  اأو  اأهلنا 

حقًا  نحن  هل  ونفكر:  كاهلنا  يثقل  حكمًا 

نحلل  فننزوي  ويت�سورون؟  يقولون  كما 

اإ�ساءات الآخرين هي  اأن  ونتاألم.. ونن�سى 

ي�ستطيع  اأح��د  ل  لأن  حكمًا  ولي�ست  راأي 

نحن..  مثلنا  به  نفكر  ما  حقًا  يعرف  اأن 

انتقاداتهم  نعير  اأن ل  ولكن ذلك ل يعني 

ولكن  بها،  نفكر  اأن  الجميل  اهتمامًا. من 

لي�س اأن ننك�سر ب�سببها..

كتابة،  التعبير  اإل����ى  ي��ل��ج��اأ  بع�سنا 

اإعداد:
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ن�سيد  اإلى  اإلى ال�ستماع  يلجاأ  اأو  ر�سمًا، 

يف�سلون  اآخ���رون  ه��ادئ��ة.  مو�سيقى  اأو 

رطب،  ه���واء  وتن�سق  للتنزه  ال��خ��روج 

ر  فيفجِّ ال��م��واج��ه��ة  ل  يف�سّ وبع�سهم 

م�ساعره باأ�سلوب عدائي فيظلم من هم 

اأ�سعف منه، ي�ستبّد باآرائه ويتمرد.

يلجاأ  م��م��ي��زة،  ف��ئ��ة  ه��ن��اك  ول��ك��ن 

اأ�سحابها اإلى �سند متين ورفيق رحيم، 

قريب  مذلة،  دون  �سكواهم  اإلى  ي�ستمع 

اأقرب  المعرفة،  ح��ق  ويعرفهم  منهم 

اإليهم من الأم والأب والإخوة، اأحكم من 

الم�سوؤولين  من  �ساأنًا  واأعظم  الأ�ساتذة 

احت�سان  على  القادر  وح��ده  هو  كلهم، 

وحده  عيوبهم،  على  وال�ستر  اآهاتهم 

العالم حقًا بحالهم..

دائمًا  يكون  ال��ذي  ال�سديق  وه��ذا 

جبروته  بكل  وج��ّل،  عّز  اهلل  هو  قربنا، 

و�سلطته على العباد.. رفيق من ل رفيق 

له. 

هل اأنت غا�سب وحزين؟! حاول اأن 

اأن  الكريم،  القراآن  اآي��ات  وتتلو  تتو�ساأ 

اأو  اأن يخفف عنك،  وتدعو ربك  ت�سلي 

بنعمه  وتفّكر  عينيك  اأغم�س  بب�ساطة 

التي لن ت�ستطيع يومًا ح�سرها.. 

تق���ل  ول  تبتئ����س  ول  تح���زن  ل 

بانك�س���ار »لي����س ل���ي �س���وى اهلل« اإنما 

ن���ك عبد من  قله���ا بع���زة و�سم���وخ، لأ

هو اأه���ل للعبادة.. واإن �ساألت اأين هو 

َل���َك  َذا �َصاأَ ت���ك جواب���ه �سريع���ًا: {َواإِ ياأ

ِجيُب َدْعَوَة  نِّي َقِريٌب اأُ ِعَب���اِدي َعنِّي َفاإِ

َذا َدَع���اِن} )البق���رة: 186(.. اِع اإِ الدَّ

�صوء الغذاء.. 

�صوء الحياة
اأبرز  من  التغذية  �سوء  م�سكلة  تعتبر 

وخا�سة  ال�سباب  ت�سيب  التي  الم�ساكل 

منها  ع��دة  لأ���س��ب��اب  منهم،  المراهقين 

ال��غ��ذائ��ي��ة ع��ن��د الجيل  ال��ث��ق��اف��ة  ان��ع��دام 

ال��ن��ا���س��ئ وت��رك��ي��ز و���س��ائ��ل الإع����ام على 

الماأكولت الغنية بالدهون وال�سكريات من 

جهة ومن جهة اأخرى على اأهمية النحافة 

ال�سبب  ولكن  المم�سوقة،  الأج�سام  ووهم 

اأنف�سهم  ال�سباب  ح��ول  يتمحور  الأ�سا�س 

اإلى  كثيرة  اأحيانًا  باأنف�سهم  يودون  الذين 

�سوء  لمخاطر  منهم  وع��ي  دون  التهلكة 

الغذاء.

الطعام  ت��ن��اول  ف��ي  الإف�����راط  وب��ي��ن 

والمتناع عن الأكل يتاأرجح جيل كامل من 

ال�سباب غير المدرك للنتائج المميتة ل�سوء 

التغذية والتي �سوف نتعرف على اأبرزها.

�سوء  نوع  باختاف  النتائج  تختلف   � اأ 

�سكل  اتخذت  ف��اإذا  ال�سباب  عند  التغذية 

والعتماد  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  ف��ي  الإف����راط 
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ال�سعرات  ذات  ال�سريعة  الماأكولت  على 

اإل��ى:  ت���وؤدي  ف��اإن��ه��ا  المرتفعة  ال��ح��راري��ة 

عند  اأ�سا�س  ب�سكل  تظهر  والتي  ال�سمنة 

والثانوية  المتو�سطة  ال��م��رح��ل��ة  ط���اب 

والبع�س  البتدائية  من  اأكثر  والجامعية 

هذه  خال  الطلبة  اأن  اإل��ى  ال�سبب  يعزي 

واأكثر  للطاقة  ا�ستهاكًا  اأق��ل  المراحل 

ا�ستهاكًا لل�سعرات الحرارية.

. �سنن النبي P، ال�سيد الطباطبائي، �س 226( 1)

الهوام�ض

ال�سيئ  الكولي�سترول  ن�سبة  ارتفاع   � ب 

وظهور بوادر لاأمرا�س المزمنة.

ج� � اأما اإذا اتخذت �سكل المتناع عن 

الأنيميا  اإل��ى  ت��وؤدي  فاإنها  الطعام  تناول 

قلة  ب�سبب  الحديد  بنق�س  ُيعرف  ما  اأو 

واتباع  بالحديد  الغنية  الأطعمة  ت��ن��اول 

من  الإك��ث��ار  مثل  خاطئة  غذائية  ع��ادات 

كافيين  على  تحتوي  ال��ت��ي  الم�سروبات 

)ال�ساي، الن�سكافيه...(.

د � النحافة وفقدان الوزن تعتبران من 

الأمرا�س التي ت�سيب الطلبة نتيجة فقدان 

ال�سهية و�سوء اختيار الوجبات وبالتحديد 

الفتيات اللواتي ينغم�سن في اأنظمة ريجيم 

غير مدرو�سة.

اأن نهتم بنوعية الأكل  والحل بب�ساطة 

يكون  واأن  الكمية  ولي�س  ن�ستهلكه  ال��ذي 

لتقوية  و�سيلة  لنا  بالن�سبة  الغذاء 

منه،  المتاء  ولي�س  الج�سد 

نقوم  اأن  ال��م�����س��ت��ح��ب  وم���ن 

ال��ط��ع��ام بمجرد  م��ائ��دة  ع��ن 

بال�سبع ونحن ل نزال  الإح�سا�س 

ن�ستهيه فقد ورد عن النبي P »نحن 

قوم ل ناأكل حتى نجوع واإذا اأكلنا ل ن�سبع« 

.
)1(
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ن�صيحة لالأهل

اأبنائكم  م�ساعر  ا�ستيعاب  ح��اول��وا   �1
ب�سكل  ق��رارات��ك��م  فر�س  اإل��ى  اللجوء  وع��دم 

تع�سفي.

2� �سجعوهم على الخروج برفقتكم عبر 
تحديد جدول زمني للزيارة ينا�سب الجميع، 

ول باأ�س اإن اأغريتموهم بعد الزيارة بنزهة اأو 

التوّجه اإلى مكان معّين يحبون الذهاب اإليه.

عّبروا لهم عن رغبتكم با�سطحابهم   �3
ُت�سعروهم  ول  معكم  بح�سورهم  و�سعادتكم 

يمكنهم  ل  وقيد  العائلية فر�س  الزيارات  اأن 

الفرار منه.

ن�صيحة لل�صاب

1� بّر الأقارب وزيارتهم من الأمور التي 
الأمور.  وتي�سير  والعمر  ال��رزق  زي��ادة  تجلب 

لكم  ُيكتب  والأق���ارب  الأه��ل  اإ�سعاد  وبمجرد 

الكثير من الأجر والمغفرة.

اأنكم حين تكبرون �ستفرحون  فكروا   �2
وكم  اإخوتكم  لزيارة  رافقوكم  اإن  باأبنائكم 

�ستحزنون اإن عزلوا اأنف�سهم عن اأقاربكم. 

3� في حال كنتم ت�سعرون بال�سجر اأثناء 
تلك الزيارات حاولوا الم�ساركة في الأحاديث 

اأو  اأو ا�سطحبوا معكم كتابًا تحبون مطالعته 

الوقت  يمر  �سوف  وحينها  التلفاز  �ساهدوا 

اأ�سرع مما تتوقعون.

ال��رح��م من  ف����اإّن قطيعة  ال��خ��ت��ام،  ف��ي 

ال�سلبية  النتائج  تورث  التي  الكبيرة  الذنوب 

دنيويًا واأخرويًا.. فا تتذرع بالملل من �ساعة 

واحدة لتكتب على نف�سك بعدها اإثمًا يرافقك 

العمر كله!

ل اأريد اأن اأخرج!

العائلية  الزيارات  تت�سبب  ما  غالبًا 

حين  واأبنائهم  الوالدين  بين  باإ�سكال 

يتمنى الأهل اأن يخرج اأولدهم برفقتهم 

بينما يف�سل ال�سباب عدم الم�ساركة في 

ت�سبب  اأنها  اعتبار  على  ال��زي��ارات  تلك 

لهم الملل وال�سجر..

عمتك،  لزيارة  �سنذهب  هيا  الأب: 

تجّهز لتاأتي معنا.

على  رفاقي  مع  اتفقت  لقد  ال�ساب: 

ل��ع��ب ك���رة ال��ق��دم ب��ع��د ق��ل��ي��ل.. ل��ن اآتي 

معك.

وهي  اإل��ي��ك  م�ستاقة  عمتك  الأب: 

ت�ساأل دومًا عنك، اأّجل اللعب الآن وتعال 

معنا.

تلك  ب�سبب  بالملل  اأ�سعر  ال�ساب: 

التي  الأمور  من  الكثير  ولدّي  الزيارات، 

للجلو�س  الذهاب  بها على  القيام  ل  اأف�سّ

قرب عمتي وال�ستماع اإلى اأخبارها.

الأب: قلت لك �ستذهب معنا.. انتهى 

المو�سوع!

اأ�سطّر  يوم  كل  ظلم..  هذا  ال�ساب: 

وخالتي  عمتي  ل��زي��ارة  معكم  للذهاب 

م�ساريعي  لدّي  حقًا  اأنا  وخالي..  وعمي 

ل القيام بها. الخا�سة التي اأف�سّ

وغالبًا ما تكون النتيجة غ�سب اأحد 

الطرفين ب�سبب الآخر..
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لم يكن ثيودور هرتزل موؤ�س�س العقيدة ال�سهيونية وح�سب، 

الوعي  في  حفروا  الذين  من  العبري،  الأدب  حقل  في  يعّد  بل 

»الأر�س  في  الفل�سطيني   – العربي  �سورة  الأدب��ي  ال�سهيوني 

القديمة« ب�سكل عميق على اأنه، اأي الفل�سطيني، ل يجيد العتناء 

�سوف  فل�سطين  في  العي�س  من  اليهودي  تمّكن  لو  واأنه  بالأر�س 

يجلب لأهلها الزدهار والحياة الائقة.

موؤ�س�س  ذهن  في  ترت�سم  التي  ال�سورة  اأنَّ  الماحظ  ومن 

الفكري،  اأوروب��ا  مناخ  من  عنا�سرها  بع�س  ت�ستمّد  ال�سهيونية 

ومن ذلك التقليد لنظرة اأوروبا اإلى ال�سرق واأهله، وتحديدًا من 

العام  خريف  في  فل�سطين  هرتزل  زار  لقد  ال�ست�سراق.  عالم 

بالإمبراطور  لحق  ال��ذي  ال�سهيوني  الوفد  راأ���س  على  1898م 

وطمعًا  العثماني  ال�سلطان  لدى  و�ساطته  وراء  �سعيًا  الألماني 

اإعداد: زينب الطحان

»�صورة العربي في الأدب العبري«:

اختـــزال وت�صـويـــه 
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ــي  ــورة التـــــ ال�ص

ــا  ر�صـــمتــهـــــــ

ــة  ال�صهيـــــونـيــ

لعــرب  الهرتزلية 

ــن  فــل�صــطــيــــ

ء«  ــدا لــ�صـعـــ »ا

و»الباحثــيـن« عن 

النعمـة اليهوديـة 

ــاء تنازلهم عن  لقـ

حقوقهم �صيطرت 

على الأدب العبري

بجعل فل�سطين محمية األمانية. وكانت زيارة فل�سطين باعثًا 

له على تاأليف روايته »الأر�س القديمة – الجديدة«. 

اأدب اإيديولوجي: تطور النظرة للعربي

اإبراز التباين بين  وكان تركيز هرتزل في روايته على 

وبين  وعر�سها  الباد  في طول  المنت�سرة  اليهودية  القرى 

عربية«  »ق��رى  يدعونها  كانوا  التي  والفقر«،  الو�سخ  »ب��وؤر 

للعرب  ���س��ورة  ر�سم  ف��ي  ه��رت��زل  وي�ستطرد  ال�سابق.  ف��ي 

بادهم،  اإلى  الجديد  بالقادم  »الفرحين«  الفل�سطينيين 

الذي ينب�س خيرات الأر�س وُيعّم الفائدة عليهم. 

ال�سهيونية  تر�سمها  ال��ت��ي  ال�����س��ورة  ه���ذه  اأن  ع��ل��ى 

عن  و«الباحثين«  »ال�سعداء«  فل�سطين  لعرب  الهرتزلية 

النعمة اليهودية لقاء تنازلهم عن حقوقهم لي�ست وقفًا على 

تبّنيها  اإلى  ال�سهيونية  الحركة  �سارعت  بل  نظرة هرتزل، 

واإلحاق المزيد من التفا�سيل والإ�سافات اإليها، حتى و�سل 

بها الأمر اإلى اأن �سيطرت هذه النزعة على الأدب العبري، 

لأنه  بها،  تميَّز  التي  الإيديولوجية  م��ف��ردات  م��ن  وب��ات��ت 

اأ�سحى من ال�سعوبة اأن نفهم ماهّية هذا الأدب دون ربطه 

باإيديولوجية الفكر ال�سهيوني. 

التي  التاريخية،  مراحله  ف��ي  العبري  الأدب  وجهد 

العبري  الإن�سان  �سورة  اإب��راز  في  الع�سور،  خال  بها  مر 

الجديد، و«المثالي« و«البطل«، الذي عاد اإلى اأر�س اأجداده. 

اإل  للعبري  »النا�سعة«  ال�سورة  ه��ذه  ر�سم  له  يت�سنَّ  ول��م 

الفل�سطيني  العربي  الإن�سان  ل�سخ�سية  مقابل  ر�سم  عبر 

»الخامل« و«الجاهل«. فقد كانت ال�سخ�سية العربية �سرورة 

في هذا الأدب لو�سعها ك�سد حاد للنماذج والأنماط الأدبية 

العبري  الأدب  �سادت  التي  العبري   � ال�سهيوني  ل�سخ�سية 

الحديث كتعبير عن »الأدب المجند«. وبالتالي جاء ظهور 

بين  التفاعل  ليعك�س  الأدب  هذا  في  العربية  ال�سخ�سية 

اأبعاد  اإب��راز  ومحاولة  الواقع  اأر���س  في  ال�سخ�سّيات  هذه 

ال�سخ�سّيات الجديدة التي ابتكرها الأدب العبري من خال 

و�سعها اأمام النموذج العك�سي وهو ال�سخ�سّية العربية. 
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العربي بطل �سلبي مقابل العبري المثالي 

اأن نلم�س في هذا الكتاب »�سورة العربي في الأدب  ويمكن 

العبري« � من خال الق�س�س المختارة فيه )17 ق�سة( � بو�سوح 

المختارات،  هذه  في  عيزر  بن  اإيهود  قدمها  التي  النماذج  في 

ال�سخ�سية  نمو  مراحل  لنا  تعك�س  حيث  الزمني،  وبترتيبها 

العبرية في الوقت نف�سه الذي تعر�س لنا فيه نظرة هذا الأدب 

ال�سخ�سيتين  بين  العاقة  تطور  ومراحل  العربية  لل�سخ�سية 

ي�سميه  اأن  اأراد  كما  اأو  واح��دة،  اأر���س  على  تت�سارعان  اللتين 

اإيهود بن عيزر ال�سراع على وطن تتناق�س فيه الأ�سواق. وهو في 

تقديمه لتلك الق�س�س ي�سقط حقبة تاريخية هامة من مراحل 

الن�سال الوطني الفل�سطيني �سد احتال الأر�س، ويحاول اإبراز 

ومباركتهم  اأر�سهم  باحتال  العرب  جانب  من  التام  الر�سى 

كما   � ورملية  �سخرية  الأر���س  هذه  كانت  ف��اإن  الحتال،  لهذا 

هو  هل  �سرائها،  على  التكالب  هذا  كل  فلماذا   � الكاتب  يّدعي 

التي  الأعمال  مجمل  في  ونلحظ  اليهودي؟!!..  ال�سفه  من  نوع 

قدمها بن عيزر في هذا الكتاب، على اختاف المراحل الزمنية 

التي تغطيها، اأنها ت�سعى اإلى تاأكيد اأن اليهود حينما نزحوا اإلى 

وهم  موح�سًا،  خرابًا  كانت  بل  زاه��رة،  جنة  تكن  لم  فل�سطين 

اإلى  الخرائب  وتحويل  الجنة  ه��ذه  ازده��ار  على  عملوا  الذين 

العربي من �سعب متخلف  فل�سطين  حدائق غّناء وتحويل �سعب 

بالطبع  يقودها  التي  الح�سارة  ركب  يواكب  مثقف  �سعب  اإل��ى 

الم�ستوطنون اليهود.

�سفات ال�سخ�سية العربية في الأدب ال�سهيوني 

الم�ستوطن  اأدب  و�سعها  �سفات  م��ن  يطالعنا  م��ا  واأب���رز 

ال�سهيوني لل�سخ�سية العربية تتلخ�س بالنقاط التالية: 

دون  العربية  للمراأة  الخارجي  المظهر  على  التركيز   �1
الجوهر »من لم ير عيون لطيفة لم يَر في حياته عيونًا جميلة«.

)الزواج  ال�سرقية  بالأمرا�س  ي�سّمى  ما  اإب��راز  محاولة   �2
بالإكراه � �سرب الن�ساء � تعدد الزوجات � بيع الن�ساء »كالحمير 

في �سوق الزواج«(.

3� حقد العربي على اليهودي »اإنه غا�سب لأنه ياأخذ العمال 

اإيهود بن  ــى  تنا�ص

ــزر الإ�صارة اإلى  عي

ــي  ــس النف�ص المر�

ــاب  اأ�صـــ ــذي  الــ

رواد ال�صهيـونيــة 

ــّراء  ــل جــ الأوائـــ

ــس القاطــع  الرف�

ــم هــــ د جــو لــو
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اإن  واآخ��ر..  بين حقل  ما  اأعماله  في  وي�سخرهم  الأج��ر  بن�سف 

اليهود يناف�سونه«.

ال�سخ�سية  في  واقع  هو  ما  ولي�س  ماأمول  هو  ما  ت�سوير   �4
العربية »اإنكم ترو�سون الأر�س..اأعتقد اأن الأر�س ل ت�ستجيب اإل 

لكم.. اأخذ يمتدح الإ�سرائيلين الذين يحولون �سحارى فل�سطين 

اإلى حدائق غناء وجنات وي�سيفون قرى جديدة اإلى قراها«.

العربية،  لل�سخ�سية  العبرية ك�سد حاد  ال�سخ�سية  5� و�سع 
وعدت  لمن  اأع��رف  »اإنني  عربية:  �سخ�سية  ل�سان  على  فيقول 

فل�سطين، لم يوعد بها �سوى اإ�سرائيل، اأولئك الذين و�سع الرب 

تبارك وتعالى فيهم المهابة والحترام والقوة والبطولة والكرم 

وال�سخاء، وينفذون م�سيئته عن حب، هم الذين �سوف يملكونها 

و�سيكون ملكهم فيها اأبد الدهر«.

الآخر  الوجه  منظور  اإلى  الإ�سارة  عيزر  بن  اإيهود  وتنا�سى 

ال�سهيونية  رواد  اأ���س��اب  ال��ذي  النف�سي  المر�س  عن  للعملة، 

بالواقع  ا�سطدامهم  وبعد  فل�سطين  اإلى  انتقالهم  حال  الأوائ��ل 

الموؤلم فيها، والذي تمثل في الرف�س القاطع من جانب العرب 

اأر�سهم وتعاظم حركات المقاومة العربية  للوجود اليهودي في 

في  اآملين  فل�سطين  اإلى  النازحين  اليهود  م�ساجع  اأقلقت  التي 

العديد  لدى  النف�سية  الحالة  هذه  تجلت  وقد  الموعودة.  الجنة 

الفترة  تلك  في  ُر�سمت  التي  العبرية  الأدبية  ال�سخ�سيات  من 

وظهرت في �سورة َهو�َس ليلي وجنون وعزلة. واأ�سدق تعبير عن 

حاييم  الكاتب  ق�سة  في  جاء  ما  المر�سية  الحالة  هذه 

لو�سف  مثاليًا  نموذجًا  تعد  التي  »الموعظة«،  هزاز 

الفترة  تلك  في  اليهودية  ال�سخ�سية  ا�سطراب 

وكذلك النموذج الذي اختاره اإيهود بن عيزر 

هنا عن برينر »الثكل والف�سل« دون الإ�سارة 

التي  المر�سية  الحالة  ه��ذه  اإل��ى  بالطبع 

اآن��ذاك،  اليهودي  المجتمع  في  ا�ست�سرت 

والتي ما زالت م�ستمرة حتى يومنا هذا.
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ك�صكول

 الأدب
اإعداد: اإبراهيم من�سور

من الأ�سداد

ُه ولظَّ به: َلِزَمه، ولظَّ به: طرَده.  : َلظَّ َلظَّ

ِلظوا ِب� 
َ
ه: لزمه، ومنه الحديث ال�سريف: اأ َلظَّ

َ
واأ

»يا ذا الجاِل والإكرام«، كما في كتاب العين، 

اأي: �سلِّموا بها وداوموا عليها )الَزموها(.

هوى: معناه �سقط، ومنه الهاوية: الَمْهَواة 

م،  لجهنَّ عَلم  ا�سم  و»هاويُة«:  القعر.  البعيدة 

ية: البئر العميقة. غير من�سِرف. والهوَّ

وُيقال، كما في المنجد: هوى ال�سيُء: �سِعَد 

ت وارتفعت. وارتفع. وَهَوْت يدي له: امتدَّ

�َسَتَرُه وكتمه، وكذلك  ال�سيَء  َخَفى: َخَفى 

هنا  من  اأظهَره،  الأم��َر:  وَخَفى  �ستره.  اه:  خفَّ

من  خرجها 
َ
اأ الفئران:  المطُر  َخَفى  قوُلهم: 

ظهَرها من َمْكَمنها(.
َ
ِجْحَرِتها )اأ

من نوادر العرب

ج��اء اأع��راب��يٌّ اإل��ى ق��ا���ّس وهو 

ي��ق��راأ ف��ي ���س��ورة اإب���راه���ي���م  عن 

{َوا�ْصَتْفَتُحوا  م:  جهنَّ وارِد  الكافِر 

َوَراِئِه  َعِنيٍد*ِمْن  اٍر  َجبَّ ُك��لُّ  َوَخ��اَب 

ِديٍد*  �صَ َم��اٍء  ِم��ْن  َوُي�ْصَقى  َجَهنَُّم 

ِتيِه  َوَياأْ ُي�ِصيُغُه  َي��َك��اُد  َوَل  ُعُه  َيَتَجرَّ

اْل����َم����ْوُت ِم����ْن ُك����لِّ َم���َك���اٍن َوَم�����ا ُهَو 

َغِليٌظ}  َع���َذاٌب  َوَراِئ���ِه  َوِم��ْن  ِبَميٍِّت 

)اإبراهيم: 15�  17(.

قوله  اإل��ى  القا�سُّ  و�سَل  ا  فلمَّ

ُعُه َوَل َيَكاُد ُي�ِصيُغُه}  تعالى: {َيَتَجرَّ

رفع الأعرابيُّ يديه اإلى ال�سماء وهو 

ن  ممَّ اجَعْلنا  اللهمَّ  ُمبتهًا:  يدعو 

ُعه وُي�سيُغه! يتجرَّ
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ْوع،  ال���رَّ لتهدئة   � تعالى  اهلل  ق��وُل  ه��و 

والتمهيد  ال��ق��ب��ر،  وط���اأة  م��ن  والتخفيف 

النَّْف�ُض  ُتَها  يَّ
اأَ {َي��ا   � ومغفرته  اهلل  لرحمة 

َيًة  َرا�صِ َربِّ��ِك  اإَِل��ى  اْرِج��ِع��ي   * اْلُمْطَمِئنَُّة 

ًة * َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي * َواْدُخِلي  يَّ ْر�صِ مَّ

.)30 � َجنَِّتي } )الفجر: 27 

وقول ر�سول اهلل P � عند وفاة ابنته 

الن�ساء  بكِت  وق��د   �  Q رقية  ال�سيدة 

اكنَّ  اإيَّ ق��ائ��ًا:  النبيُّ  فنهاهنَّ  ف��اأَع��وْل��َن 

ونعيق ال�سيطان! فاإنه مهما يكن من العين 

والقلب فمن الرحمة، وما يكون من الل�سان 

 .
)1(

واليد فمن ال�سيطان 

اهلل  �سام  فاطمة،  ال�سيدة  فجل�ست 

النبيُّ  فجعل  وبكت،  �سفير،  على  عليها، 

ابن  وف��اة  وعند  بثوبه.  دموعها  يم�سُح 

�سنة  اب��ن  وه��و   � اإب��راه��ي��م  اهلل،  ر���س��ول 

النبّي  قال   � اأّي��ام  وع�سرة  اأ�سهر  وع�سرة 

ول  القلَب،  ويحزن  العيَن  »تدمع   :P

ب! واإن����ا ب���ك، يا  ن��ق��وُل م��ا ُي�����س��خ��ُط ال����رَّ

.
)2(

اإبراهيُم، لمحزونون« 

وعندم���ا ُقِب�َس ر�س���ول اهلل P توّلى 

الإم���ام عل���ّي Q غ�سل���ه وتكفينه.. ثم 

َك�َس���َف الإزاَر ع���ن وجه���ه ال�سريف فقال: 

»باأب���ي اأنَت واأمي، ِطْبَت حيا، وِطْبَت َمْيتًا. 

لق���د انقط���ع بموتك م���ا لم ينقط���ع بموت 

ة والأنبياء.  ���ن �سواك م���ن النب���وَّ اأح���ٍد ممَّ

���ن  عمَّ م�سلِّي���ًا  �س���رَت  حت���ى  ���َت  �سْ َخ�سَّ

ْم���َت حتى �ساَر في���ك النا�س  �س���واك، وعمَّ

���َك اأمرَت بال�سب���ر ونَهْيَت  �س���واء. ولول اأنَّ

ْنَفْذن���ا عليك م���اء ال�سوؤون 
َ
ع���ن الج���زع َلأ

. باأب���ي اأن���ت واأمي، اذُكرن���ا عند ربِّك، 
)3(

ك«. واجعلنا من َهمِّ

ال�سريف،  وجهه  ل  وقبَّ عليه،  اأك��بَّ  ُثمَّ 

ومدَّ الإزاَر عليه.

اأف�سل ما قيل في التاأبين

89

م
 2

01
1 

ز
و

م
ت
/

 2
38

د 
د

ع
ل
ا



من اأجمل ما قال جبران

اأ � �سعرًا:

ال������ع������دُل ف�����ي الأر�������������س ُي����ب����ك����ي ال�����ج�����نَّ ل�����و ����س���م���ع���وا به

ن�������ظ�������روا ل����������و  الأم����������������������������واَت  وي�����������س�����ت�����������س�����ح�����ك   

ف�����������������س��������ارُق ال���������زه���������ر م����������ذم����������وٌم وم�����ح�����ت�����ق�����ٌر

و�������س������ارق ال����ح����ق����ِل ُي�����دع�����ى ال����ب����ا�����س����ُل ال����َخ����ِط����ُر

وق�����������اِت�����������ُل ال������ج�������������س������ِم م�������ق�������ت�������وٌل ب���ف���ع���ل���ت���ه

ال����ب���������س����ُر ب�������ه  ت������������دري  ل  ال��������������روح  وق��������اِت��������ل 

ب � نثرًا:

»الإمام علّي هو ب�سمٌة على �سفاه الإن�سانية ولكّنه اأتى 

َك في  في زمان غيِر زمانه، وفي قوٍم غير قومه. لكنَّ ِلربِّ

ذلك ل�ساأنًا، وهو اأعَلم«!

 � الإن�سانية  اأّن  يريد جبران، من كامه هذا، 

ة،  مكفهرَّ �ساحبة  مٌة  متجهِّ  �  Q علّي  غير  من 

والإمام هو ب�سمة الر�سا والعدل وال�سام في هذه 

ولكنَّ  وال��غ��در..  والظلم  بالطمع  المليئة  الدنيا 

غير  زم��ان  في  َظَهَر   � ة  اإلهيَّ لحكمة   � الإم���اَم 

زمانه، وفي قوم غير قومه. 

من اأمثال العرب

»قطَعْت َجهيزُة قوَل كلِّ خطيٍب«

قتل  الأع���راب  اأح��د  اأّن  المثل  ه��ذا  اأ�سل 

�سخ�سًا من قبيلة اأخرى، فتنادى اأهُله واأبناء 

قبيلته لاأخذ بالثاأر، بينما راحت قبيلة القاتل 

من  ق��وٌم  فابتدر  بال�سيف.  للمواجهة  ت�ستعّد 

ْين، وراحوا  اإلى الم�سالحة بين الحيَّ العقاء 

وفيما  ية.  بالدِّ القتيل  اأهل  ير�سى  اأن  ي�ساألون 

هم خائ�سون في ذلك اإذ جاءت اأَمٌة )جارية( 

باأنَّ  المجتمعين  واأخ��ب��رت  »َجهيزة«،  ُتدَعى 

فقتله  القتيل  اأه��ل  بع�س  به  ظفر  قد  القاتل 

وُق�سَي الأمر!

»قطَعْت  المجتمعين:  اأح��د  ق��ال  عندئٍذ 

َجهيزُة قوَل كلِّ خطيِب«.

َب����������َخ����������َع: ُي����ق����ال 

َبَخُعو  ال��ع��ام��ّي��ة:  ف���ي 

خائبًا  ه  ردَّ اأي:  )َب��َخ��َع��ُه(، 

لومه  في  بالغ  عه:  وبخَّ له.  خجَّ ، اأو  يعه تقر و

كما في المنجد.

اهلل  ي��ق��وُل  ف�سيح؛  الفعل  ه��ذا  اأ���س��ل  اإنَّ 

اآَثاِرِهْم}  َعلَى  َنْف�َصَك  َباِخٌع  {َفلََعلََّك  تعالى: 

من  ُمهِلُكها  اأو  نف�َسك،  قاتٌل  اأي   )6 )الكهف: 

َهمٍّ وغمٍّ اأو اأَ�َسف.

ِف�ْس  َف�سْ »َع��ْم  العاّمة:  تقول  َف�َض:  ف�صْ

اللحَم من  افت�سَّ  واأ�سُله:  م«.  الَع�سْ اللحم عن 

العظم، اأي انتزعه وَفَرَزه.

الحقير  هو  الب�سر  من  ال��واط��ي  ال��واط��ي: 

الهمزة  اإب��دال  مع  الواِطئ،  واأ�سُله:  الخ�سي�س، 

فهي  الواطئُة  ��ا  اأمَّ ِبير.   = بئر  نقول:  كما  ي��اًء. 

�ُسقاطُة التمر. ومن باب الت�سبيه البليغ فالواطئُة 

)اأو الواطية( هي ال�ساقطُة من َعٍل!

ّي اأ�سُله ف�سيح عامِّ
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. الغدير، ال�سيخ الأميني، ج 6، �س 159( 1)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 3، �س 262( 2)

ال�س���وؤون:  ال�سوؤون: مجاري الدمع  (3 )

في العيون، وماء ال�سوؤون: الدموع.

الهوام�ض

ه��ا اأن���َت � م��ن ج��دي��د � ف��ي َح��ْي��رٍة من 

اأمرك، مع اأنَّ الم�سحف مفتوٌح بين يديك، 

قلبه  يطمئنَّ  اأن  القراآن  يقراأ  لمن  وينبغي 

بكيانه  تع�سف  اأن  ل  ج��وارح��ه،  وتخ�سع 

ال�سكوك، ويفتر�سه الإرباك!

اإرباك، فقلبي مطمئنٌّ  � ل �سكوك ول 

ِك �سدقِت  اإلى الإيمان � والحمُد هلل � ولكنَّ

�سورة  اأقراأ  كنُت  اإذ  الحْيرة؛  م�ساألة  في 

البقرة، فلما و�سلُت اإلى الآية )219(  {

ُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْي�ِصِر ُقْل ِفيِهَما  َي�ْصاأَ

ْثُمُهَما اأَْكَبُر ِمْن  اإِْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللنَّا�ِض َواإِ

يكون  كيف  اإذ  حائرًا؛  وقفُت  َنْفِعِهَما...} 

للخمر والمي�سر )الِقمار( منافع للنا�س؟!

 � هنا   � المنافع  اأّن  �سيدي،  يا  اإعَلم،   �

المادي وك�سب  الربح  اإمكانية  تنح�سر في 

والن�سوة  اللّذة  اإلى م�ساعر  اإ�سافًة  المال.. 

والطرب الم�ساحبة ل�سرب الخمر وتعاطي 

رات.. حتى التدخين. المخدِّ

من  ُيْرَجى  نفٍع  واأيُّ  التدخين؟!  حتى   �

ي اإلى كوارث �سحيَّة؟! التبغ وهو يوؤدِّ

�ساحبي:  ي��ا  ��ة،  م��ه��مَّ م��ن��اف��ع  للتبغ   �

ُت�ساعدان  وتجارتها  التبغ  اأوراق  فزراعة 

اأر�سهم  في  ال�سمود  على  العائات  اآلف 

بع�س  اأّن  ذل��ك  م��ن  والأروع  ودي���اره���م.. 

التبغ  نبتة  اأنَّ   � ��رًا  م��وؤخَّ  � اكت�سفوا  العلماء 

 »Benthamima Naictiama« اة  الم�سمَّ

على  للق�ساء  الة  الفعَّ المواّد  اإنتاج  يمكنها 

ُي�سيب  الذي  النيل«  »فيرو�س مر�س غرب 

 .1937 الإن�سان والحيوان، والمكت�َسف عام 

وخطورة هذا المر�س في اإحداث اللتهاب 

ال�سديد في المخ والأغ�سية ال�سحائّية التي 

قد توؤّدي اإلى الوفاة. وقد بات هذا المر�س 

منت�سرًا في جميع اأنحاء العالم ب�سبب ل�سعة 

البعو�س!

عندئٍذ قلت لها، واأنا اأ�سدُّ اطمئنانًا اإلى 

حكمة اهلل في خلقه:

� اإذًا، اإنَّ لأوراق التبغ منافَع للنا�س، واإن 

َنْت � اأكثر من نفعها..   كان �سررها � اإذا ُدخِّ

)اآل  �ُصْبَحاَنَك}  َب��اِط��اًل  َه��َذا  َخلَْقَت  {َم��ا 

عمران: 191(. 

قالت لي المراآة
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مر�س الدي�صك.. 

عـوار�س وعالج
د. ح�سن ن�سار

اأُ�سيب الإن�سان باآلم اأ�سفل الظهر منذ اآلف ال�سنين، وقد 

لهذه  العلمي  التعريف  اأبقراط. ولكن  ظهر ذلك في كتابات 

1934. ما هو الدي�سك؟  الحالة تم ذكره لأول مرة في العام 

وو�سائل  م�ساعفاته  من  التخفيف  و�سبل  م�سبباته  هي  وما 

عالجه؟ اإجابات ومعلومات هامة نجدها في هذا المقال.

الدي�سك هو األم يبداأ في اأ�سفل الظهر 

كل  لي�سمل  الأحيان  معظم  في  يتطور  ثم 

الأطراف ال�سفلى في فترة لحقة.

اأ�سبابه

جياتينية  م��ادة  عن  عبارة  الدي�سك 

م�ستوَعبة  وه���ي  ال��ف��ق��رات  ب��ي��ن  تف�سل 

في مكانها.  األياف تحفظ وجودها  �سمن 

اللزجة  ال��م��ادة  تتعّر�س  عندما  ول��ذل��ك 

الماء  م��ن  كبيرة  ن�سبة  تخ�سر  للن�سفان 

الموجود فيها، وبالتالي ت�سبح عاجزة عن 

امت�سا�س ال�سغط بين الفقرات   وتوؤدي 

يوؤدي  وعندما  الظهر.  اأ�سفل  في  األم  اإلى 

تتحرك  الألياف  اإلى  �سعف في  الن�سفان 

مو�سعها  م��ن  الجياتينية  ال��م��ادة  ه��ذه 

وت�سغط على الدودة في العمود الفقري اأو 

اأحد الأع�ساب لت�سبب األم اأحد الطرفين 
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معًا.  الثنين  اأو  ال�سفليين 

الدرا�سات  معظم  وت�����س��ي��ر 

النا�س  م��ن   80% اأن  اإل���ى 

في  الظهر  لآلم  يتعر�سون 

مرحلة ما من حياتهم بمعدل 

عمري هو 35 �سنة. 

ع�������وار��������ض م���ر����ض 

الدي�سك

ي��ت��ع��ّر���ض ال��م��ري�����ض ب� 

»الدي�صك« اإلى:

اأ�سفل  ف��ي  ح���اد  األ���م   �1

الظهر م�سحوب ب�سعوبة في الحركة مع 

ت�سنج ع�سلي.

عوار�س  مع  ال�ساق  اإل��ى  ممتد  األ��م   �2

»كالتنميل«.

3� �سعوبة في الوقوف ب�سكل م�ستقيم، 

وعدم القدرة على الم�سي اإما ب�سبب الألم 

اأو �سعف محتمل.

4� �سعوبة في التبول اأحيانًا. 

الم�ساعفات

1� يوؤّدي �سغط الدي�سك على الع�سب 

م�سط  ع�سات  في  �سعف  اإل��ى  الخام�س 

فترة  ف��ي  ل��اأع��ل��ى  تحريكه  عند  ال��ق��دم 

ممتدة من 6 اأ�سابيع اإلى 6 اأ�سهر.

هي  الحالة  هذه   :Cauda Equine  �2

عبارة عن �سغط مفاجئ من قبل الدي�سك 

اأع�ساب  ت��وج��د  ح��ي��ث  ال�����دودة  لأ���س��ف��ل 

مجتمعة. واأّما حدوث هذه الحالة فيترواح 

لها  ُت��ج��رى  اإذ   2% اإل���ى    1،2% بن�سبة 

الدار�صات  بح�صب 

ــاإن %19 فقط من  ف

ــك  ــى الدي�صـ مر�ص

يحتاجون اإلى اإجراء 

ــة جراحيـــة  عمليــ

ــون  يتعـــاف و80% 

تدريجـــي ب�صكـل 

جراحة طارئة لرفع ال�سغط 

 24 م�سي  قبل  ال���دودة  ع��ن 

�ساعة من بدء الحالة وذلك 

الم�ساعفات  م��ن  للتقليل 

بحالة  ال�سعور  اأهمها:  التي 

من ال�سعف ت�سيب ال�ساقين 

ال�سلل،  حد  اإلى  وي�سل  معًا 

بالبول  ال��ت��ح��ك��م  ف���ق���دان 

تكرار  حالة  وف��ي  وال��خ��روج 

نوبات الألم مرة �سهريًا على 

األم  ف���اإن  �سنة  خ��ال  الأق���ل 

اإلى  موؤديًا  مزمن  األ��م  اإل��ى  يتحول  الظهر 

م�ساعفات نف�سية توؤثر على عمل الإن�سان 

وحياته الطبيعية واليومية. 

الفحو�سات الاّلزمة

بمر�س  الإ����س���اب���ة  ح��ال��ة  ت�����س��ت��دع��ي 

الدي�سك اإجراء �سور عديدة منها:

1� �سورة �سعاعية عادية لأ�سفل الظهر: 

الفقرات  بين  ت�سيق  وجود  اإمكانية  تظهر 

اأو انزلق الفقرات.
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وهي  المغناطي�سي  الرنين  �سورة   �2

حالة  هي  المري�س  حالة  كانت  اإن  ُتظهر 

حالة  اأو  الع�سب  على  الدي�سك  �سغط 

ن�سفان فقط.

اأ�ساليب المعالجة

اأ � العالج بالأدوية ومنها:

1� الم�سكنات.

.NSIAD 2� الأدوية المخففة للت�سنج

.NSID 3� اأدوية التهاب

4� اإبرة steul باإ�سراف اأطباء مخت�سين 

حول نقطة خروج الع�سب من الدودة.

ب � العالج الجراحي:

الفكرة  اأن  اإل���ى  الإ���س��ارة  وت��ج��در   

ال�����س��ائ��ع��ة ح�����ول ����س���رورة 

اإج�����راء ع��م��ل ج��راح��ي لكل 

محلها،  غير  في  هي  دي�سك 

لأن����ه وب��ح�����س��ب ال��دار���س��ات 

مر�سى  من  فقط   19% ف��اإن 

ال��دي�����س��ك ي��ح��ت��اج��ون  اإل���ى 

اإجراء عملية جراحية و80% 

من  تدريجي  ب�سكل  يتعافون 

دون  ي��وم��ًا   20 اإل���ى  اأ���س��ب��وع 

طبي  اإجماع  هناك 

الراحـــة  اأن  ــى  علـ

ــن  بي ــد  تمت ــرة  لفت

ــن اإلى اأ�صبوع  يومي

ت�صاعد في تخفيف 

التـزام  ــع  م ــم  الألـ

ــة ــالج بالأدويـ الع

العملية  اإجراء  لعملية. وفي حال  الحاجة 

حياته  اإلى  العودة  بعدها  للمري�س  يمكن 

والعمل  وال��ج��ل��و���س  وال��م�����س��ي  الطبيعية 

اأ�سابيع. المكتبي خال 

ج� � العالج الطبيعي:

ويق�سد به الراحة في ال�سرير، فهناك 

تمتد  لفترة  الراحة  اأن  على  طبي  اإجماع 

بين يومين اإلى اأ�سبوع ت�ساعد في تخفيف 

ع  الألم مع التزام العاج بالأدوية مّما ُي�سرِّ

في العودة اإلى الحياة الطبيعية. اأما النوم 

ردة  اإل��ى  فيوؤدي  اأي��ام   10 تزيد عن  لفترة 

الع�سات  ال�سعف في  لناحية  �سلبية  فعل 

اإ�سافة اإلى التاأثيرات النف�سية.

د � العالج الفيزيائي:

الحركة  وعدم  الت�سنج  تخفيف  هدفه 

الألم  ه��ذا  لعاج  وي�ستخدم  الليونة.  مع 

الخفيفة،  والحركة  الحرارية  الموجات 

الع�سات.  تن�سيط  تمرين  اإل��ى  اإ�سافة 

الم�سد  ارت��داء  العاج  هذا  ي�سمل  كذلك 

دعامة  ي�سّكل  اأن��ه  منه  والغاية   )Brace(

لأ�سفل الظهر وذلك لتخفيف 

اأ�سفل  واإبقاء  األم الحركات 

الظهر دافئًا مما يخفف من 

حّدة الت�سنج.

ه� � ال�صد:

الج�سد  يتحمل  ح��ي��ث 

الهدف  كلغ   30 بثقل  وزن��ًا 

بين  الم�سافة  تو�سيع  منه 

ال�سغط  لتخفيف  الفقرات 

ة الألم. وحدَّ
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اإر�سادات العناية بالظهر

لفترة  الوقوف  اأو  الجلو�س  تجّنب   �1

ن�سف  كل  التحرك  على  اعمل  بل  طويلة، 

قليًا  الم�سي  خال  من  الأقل  على  �ساعة 

وتغيير الو�سعية.

بل  منحٍن،  ب�سكل  الجلو�س  تجنب   �2

المحافظة  مع  م�ستقيمة  بطريقة  اجل�س 

و�سادة  وا�ستخدام  الظهر  ا�ستقامة  على 

�سغيرة خلفه.

عند  للقدمين  م�سند  ا���س��ت��خ��دام   �3

بارتفاع  الم�سند  يكون  اأن  على  الجلو�س 

القدمين  لرفع  �سنتيمترات  ع�سرة  حوالي 

وبذلك يكون الظهر في و�سعية اأف�سل.

على  وال��ح��ف��اظ  ال��رك��ب��ت��ي��ن  ث��ن��ي   �4

الأ�سياء من  التقاط  الظهر م�ستقيمًا عند 

الأر�س.

5� تجّنب حمل اأو رفع الأ�سياء الثقيلة، 

اأن  الأر���س يجب  �سيء من  رفع  وفي حال 

قدر  الج�سم  من  قريبًا  ال�سيء  هذا  يكون 

الإمكان.

ل ثني  6� عند القيام من ال�سرير يف�سَّ

الجنب  على  للنوم  وال�ستدارة  الركبتين 

ثم القيام من هذا الو�سع اإلى الجلو�س ثم 

اإنزال ال�ساقين للقيام.

بارتفاع  �سغير  كر�سي  ا�ستخدام   �7

للوقوف  ال�سطرار  عند  �سم   30 حوالي 

اإح��دى  و���س��ع  يتم  حيث  طويلة  ل��ف��ت��رات 

القدمين على الكر�سي ثم التبديل بالقدم 

الأخرى.

المفيدة  الريا�سات  من  ال�سباحة   �8

على  الماء  دفع  قوة  ت�ساعد  حيث  والآمنة 

التقليل من ال�سغط على اأ�سفل الظهر.

9� ا�ستخدام و�سادة تحت الذراع اأثناء 

على  ال�سغط  من  التقليل  بهدف  القراءة 

اأ�سفل الظهر والرقبة.

10� النوم على فرا�س له دعامة قوية، 

�سغوط  اإل��ى  ي��وؤدي  ج��دًا  الرخو  فالفرا�س 

الفرا�س  اأم��ا  الظهر.  اأن�سجة  على  زائ��دة 

ال�سحي فا ين�سغط ب�سهولة ويحافظ على 

النحناءات الطبيعية للعمود الفقري.
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اإعداد: حوراء مرعي

كتًا  الأطفال  يفقد  جيل  اإلى  جيل  من 

قادرين  وغير  اأ�سعف  وي�سبحون  ع�سلية 

على القيام بتمارين ج�سدية كانت بالن�سبة 

اإلى الجيل ال�سابق ب�سيطة جدًا. هي م�سكلة 

الأن�سطة  ا�ستبدال  اإل��ى  باحثون  يعزوها 

الخارجية باألعاب فيديو وكمبيوتر.

قوتهم  الأط����ف����ال  ي��خ�����س��ر  وب��ال��ت��ال��ي 

من  مزيدًا  ق�سائهم  ب�سبب  وذلك  البدنية، 

األعاب  وانهماكهم في  المنزل  الوقت داخل 

قوة  ت�ستدعي  التي  الأل��ع��اب  ب��دل  كمبيوتر 

األعاب الكومبيوتر

ت�صعف القوة البدنية لالأطفال

والتدلي  الأ�سجار  وت�سلق  كالرك�س  بدنية 

من الق�سبان.

عدة،  درا���س��ات  لحظته  ا�ستنتاج  ه��ذا 

غير اأن اآخرها ركز على اأمر خطير األ وهو 

الحالي  والجيل  ال�سابق  الجيل  اأطفال  اأن 

الذين تمت مقارنة قوتهم البدنية يتمتعون 

بمعدلت اأوزان واحدة، ولكن الجيل الجديد 

البدنية  بالمهمات  القيام  على  ق��ادر  غير 

ذاتها.

اأن���ه خ��ال عقد  ال��ب��اح��ث��ون  اإذ لح��ظ 

م��ن ال��زم��ن ق��ل ع��دد ح��رك��ات �سد المعدة 

 ،27% بن�سبة  �سنوات  الع�سر  اأطفال  عند 

وانخف�ست قوة الذراعين %26 وقوة القب�سة 

%7. بينما كان واحد من كل 10 اأولد قادرًا 
على رفع وزنه متدليًا من الق�سيب عام 98، 

لم يتمكن من القيام بذلك �سوى واحد من 

كل 20 ولدًا عام 2008. وبالتالي، فاإن تمتع 

ي�سير  نف�سها،  ب��الأوزان  المجموعتين  اأولد 

لديهم  تزيد  الجديد  الجيل  اأطفال  اأن  اإلى 

وهو  الع�سات.  كتل  مقابل  ال��ده��ون  كتل 

واقع يرى الخبراء اأنه �سوف يزداد �سوءًا مع 

زيادة الوقت الذي يق�سيه الأولد مع األعاب 

الكمبيوتر والفيديو.
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»اإندبندنت«  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  اأظ��ه��ر 

اعتنقوا  الذين  البريطانيين  »عدد  اأن  البريطانية 

تقريبًا  ال�سعف  بمعدل  ارتفع  الإ�سامية  الديانة 

خال العقد الما�سي«.

يعتنقون  البريطانيين  »اآلف  اأن  التقرير  ووجد 

الإ�سام كل عام، على الرغم من النتقاد والتدقيق 

البريطانيون  الم�سلمون  له  يتعر�س  الذي  المتزايد 

بالمقارنة مع المجتمعات الدينية الأخرى وال�سورة 

ال�سلبية التي تعك�سها و�سائل الإعام عن الإ�سام«.

ولفت تقرير موؤ�س�سة الدرا�سات والأبحاث »فيث 

اعتنقوا  الذين  البريطانيين  »عدد  اأن  اإلى  ماترز« 

الإ�سام بلغ 100 األف �سخ�س خال العقد الما�سي، 

وبمعدل نحو 5000 بريطاني كل عام«.

واأ�ساف اأن »1400 بريطاني اعتنقوا الإ�سام في 

العا�سمة لندن خال الأ�سهر الثني ع�سر الما�سية، 

ما يعني اأن 5200 بريطاني يعتنقون الإ�سام كل عام 

عند تقدير هذا الرقم ا�ستقرائيًا على عموم المدن 

البريطانية الأخرى«.

مدير  م��وغ��ال  فيا�س  اإل��ى  ال�سحيفة  ون�سبت 

موؤ�س�سة »فيث ماترز« قوله اإن »اأ�سباب تزايد اإقبال 

تزايد  اإلى  يعود  الإ�سام  اعتناق  على  البريطانيين 

الحديث عن الإ�سام وبروزه في المجال العام، مما 

يجعل النا�س مهتمين في معرفة كل �سيء عن هذا 

الدين، ويدفع هذا الهتمام ق�سمًا منهم في النتيجة 

اإلى اعتناق الإ�سام«.

الإ�صالم في بريطانيا

المتحدة  ل��اأم��م  تقرير  ك�سف 

يتجاوز  اأن  المتوقع  من  اأن��ه  موؤخرًا 

مليارات  �سبعة  العالم  �سكان  ع��دد 

ت�سرين  اأكتوبر/   31 بحلول  ن�سمة 

الأول المقبل، مع توا�سل زيادة هذا 

العدد اإلى نحو ع�سرة مليارات ن�سمة 

اأو اأكثر بحلول نهاية هذا القرن.

عدد  باأن  اأي�سًا  التقرير  وتكّهن 

�سكان العالم �سيكون بحلول منت�سف 

هذا القرن اأكبر مما توقعته الن�سخة 

�سدرت  والتي  التقرير  من  ال�سابقة 

قبل عامين لي�سل اإلى 9.31 مليارات 

ن�سمة بدًل من 9.15 مليارات، وعزا 

حالت  انخفا�س  اإل���ى  الأم���ر  ه��ذا 

ب�سكل  المواليد  في  والزيادة  الوفاة 

عدد  وك��ان  متوقعًا.  ك��ان  مما  اأكبر 

�ستة  اإل���ى  و���س��ل  ق��د  ال��ع��ال��م  �سكان 

مليارات ن�سمة عام 1998.

ت���وازن���ًا  ال��ع��ال��م  دول  وت���واج���ه 

الخ�سوبة  م���ع���دلت  ب��ي��ن  دق��ي��ق��ًا 

وهو  ال�سكان،  عدد  وارتفاع  العالية 

وم���وارد  ال��غ��ذاء  ت��وف��ي��ر  يتطلب  م��ا 

اأخرى وانخفا�س معدلت الخ�سوبة 

الذي يوؤدي اإلى كبر اأعمار ال�سكان، 

وال�سغط على الخدمات الجتماعية 

مثلما يحدث بالفعل في بع�س الدول 

الأوروبية.

عدد �صكان العالم 

في ت�صرين يتجاوز 

ال�صبعة مليارات!
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اأكدت درا�سة اأن ال�سوم لمدة 24 �ساعة 

على فترات منتظمة مفيد لل�سحة والقلب. 

اإذ اإن باحثين من اأطباء القلب الأميركيين 

يخف�س  اأن  يمكن  ال�سوم  اأن  اإل��ى  تو�سلوا 

التاجية  ال�سرايين  اأمرا�س  تطور  مخاطر 

من  يح�سن  اأن  اأي�سًا  ويمكن  بل  وال�سكر، 

م�ستويات الكولي�سترول في الدم.

وك�سفت الدرا�سة اأي�سًا اأن ال�سوم لمدة 

فقط  المياه  بتناول  الكتفاء  مع  �ساعة   24
يمكن اأن يقوي هرمون النمو الب�سري الذي 

يحمي من �سعف الع�سات. يذكر اأي�سًا اأن 

درا�سة اأخرى في مجلة رابطة اأطباء القلب 

اإلى  اأي�سًا  تو�سلت   2007 ع��ام  الأميركية 

درا�صة توؤكد اأن ال�صيام مرة كل 

�صهر يفيد القلب وال�صحة

الإيرانية  الإ�سامية  الجمهورية  اأعلنت 

محلية  اإنترنت  �سبكة  �ستطلق  اأنها  موؤخرًا 

على  ال��ح��ال«،  الإن��ت��رن��ت  »�سبكة  ت�سمى 

قواعد  فيها  المتوفرة  المواقع  تراعي  اأن 

ط لأن  و�سوابط الدين الإ�سامي، كما يخطَّ

تت�سع م�ستقبًا لت�ستخدم في كل الباد 

الإ�سامية وبلغات مختلفة.

� وف��ق  ال�����س��ب��ك��ة  وت���ه���دف 

ت�سّفح  لتاأمين   � الم�سوؤولين 

بالإ�سراف  اآم����ن  اإل��ك��ت��رون��ي 

تحتويه  ما  على 

اإنترنت حالل للمت�صفحين في اإيران

اأمرا�س  انخفا�س معدلت  بين  �سلة  وجود 

يومًا  ي�سومون  الذين  والأ�سخا�س  القلب 

واحدًا في ال�سهر ك�سعيرة دينية.

مواقعها الخا�سة من معلومات، مع اإمكانية 

العالمية  الإن��ت��رن��ت  ���س��ب��ك��ات  ا���س��ت��خ��دام 

الأخرى.

لتكنولوجيا  الأعلى  المجل�س  و�سي�ستلم 

المو�سوع  م�سوؤولية  اإي��ران  في  المعلومات 

البرلمان  �سيناق�س  كما  ب��ال��ك��ام��ل، 

الم�سروع  تطبيق  قريبًا  الإي��ران��ي 

ما  وف��ق  و�سريع،  عملي  ب�سكل 

في  البحوث  لجنة  رئي�س  اأك��د 

ال��ب��رل��م��ان الإي���ران���ي 

علي عبا�س بور 

تهراني.
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اأع��ل��ن��ت وك���ال���ة ال��ط��اق��ة ال��دول��ي��ة اأن 

انبعاثات ثاني اأك�سيد الكربون بلغت م�ستوى 

قيا�سيًا ال�سنة الما�سية.

واأ�سافت المنظمة الدولية اأن النبعاثات 

ب�سبب  انخفا�سها  بعد  ثانية  مرة  ارتفعت 

القت�ساد  �سربت  ال��ت��ي  المالية  الأزم����ة 

على  األقيت  وقد   .2009 العام  في  العالمي 

الكبرى في هذا  الم�سوؤولية  وال�سين  الهند 

تفاقمت  النبعاثات  اأن  من  بالرغم  ال�ساأن 

في الدول المتطورة.

ويثير هذا الرتفاع �سكوكًا ب�ساأن ما اإذا 

كانت الدول �ستفي بتعهداتها ال�سابقة ب�ساأن 

العالم  ق��ادة  وك��ان  الن��ب��ع��اث��ات.  تخفي�س 

اتفقوا خال اجتماعهم في مدينة كانكون 

في المك�سيك ال�سنة الما�سية على �سرورة 

ارتفاع  من  للحد  كبيرة  بتخفي�سات  القيام 

النبعاثات الحرارية تبلغ م�صتوى قيا�صيًا

درجة حرارة الأر�س درجتين.

الكربون  اأوك�سيد  ثاني  انبعاثات  اإن  اإل 

طن  مليار   30.6 وهو  قيا�سيًا  م�ستوى  بلغت 

المنظمة  تقديرات  وف��ق   2010 ال��ع��ام  ف��ي 

ال��دول��ي��ة. وق���ال ف��ات��ح ب��ي��رول، م��ن وكالة 

الطاقة، اإن الكت�ساف الجديد يعد »تحذيرًا 

نحو  على  العالم  اقترب  للعمل...  يدعونا 

التي  النبعاثات  م�ستويات  من  ي�سدق  ل 

كنا  اإذا   2020 العام  حتى  بلوغها  يجب  ل 

راغبين في الو�سول اإلى هدفنا المتمثل في 

تخفي�س درجة الحرارة بدرجتين... وما لم 

ُتتخذ قرارات �سجاعة وحا�سمة في القريب 

للغاية  ال�سعوبة  م��ن  ف�سيكون  ال��ع��اج��ل، 

المتفق  العالمي  الهدف  النجاح في تحقيق 

عليه في قمة كانكون«.
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في  العزيز  ال��ق��ارئ  اأيها  لك  نقدم 

هذه ال�سفحة معلومات عن مواقع ناأمل 

ت�سفحك  في  مهمًا  رافدًا  لك  ت�سكل  اأن 

والحذر  ال�ستفادة  وكيفية  لالإنترنت 

منه في اآن واحد.

www.shiakids.net

نوافذ  على  ال�سيعة  اأط��ف��ال  موقع  يحتوي 

المتعة  ل��ه��م  يحقق  ب��م��ا  ل��اأط��ف��ال  م��ت��ن��ّوع��ة 

لاأطفال  يمكن  ح��ي��ث  وال��ف��ائ��دة  والت�سلية 

ال�ستماع اإلى قراءة للقراآن الكريم مخ�س�سة 

لهم، ويتعلمون مفاهيمه ويتعرفون اإلى الر�سول 

ق�س�سي.  باأ�سلوب   Rبيته واأه���ل   P

والألعاب  للتلوين  نوافذ  اإل��ى  بالإ�سافة  ه��ذا 

والم�سابقات وال�سوتيات والمرئيات والأنا�سيد 

الإ�سامية. ويمكن للطفل اأي�سًا الم�ساهمة من 

خال ر�سوماته وق�سائده و�سوره التي يحب اأن 

يعر�سها في �سفحة الموقع.

www.dirasat.net

والتوثيق  للدرا�سات  ال�ست�ساري  المركز  موقع  يهتم 

من  ودول��ي��ًا  واإقليميًا،  محليًا،  العامة  الق�سايا  بمواكبة 

خال الأبحاث والدرا�سات والمعلومات. وتتنوع الدرا�سات 

وقانونية،  �سيا�سية،  درا�سات  بين  الموقع  يقّدمها  التي 

واقت�سادية، واجتماعية، وفكرية،  واإنمائية، واإح�سائية، 

وا�ستراتيجية. و�سمن القائمة الرئي�سة يجد الباحث لئحة 

باأ�سماء الكتب المهمة في المجالت المتنوعة اإ�سافة اإلى 

اأر�سيف موقع المركز الإ�سامي للتبليغ وهو اأر�سيف يوثق 

للن�ساطات والّندوات والموؤتمرات التي يقيمها المركز في 

المنا�سبات المختلفة.

موقع اأطفال ال�سيعة

موقع المركز ال�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق
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www.almenbar.org

بباقة   Qالر�سا الإمام  �سبكة  تتميز 

العامة  الإ�سامية  الموا�سيع  م��ن  متنوعة 

حيث   Qالر�سا ب��الإم��ام  خا�سة  وب��اق��ة 

تت�سمن موا�سيع تتعلق بالقراآن الكريم واأهل 

البيتR والمفاهيم والعقائد والتربويات 

بالإمام  خا�س  باب  اإل��ى  اإ�سافة  الإ�سامية 

الر�سا Q يت�سمن عناوين �ساملة تحكي 

وفترة  ع�سره  ومميزات  و�سيرته  حياته  عن 

وكراماته  وم��ح��اورات��ه  عهده  وولي��ة  اإمامته 

واأدبياته.  وكتبه  وزياراته  واأدعيته  واأحاديثه 

جغرافية  ح��ول  بابًا  المت�سفح  يجد  كذلك 

الر�سوّي  للم�سهد  وو���س��ف��ًا  م�سهد  مدينة 

المقّد�س وتاريخ عمارته وق�س�سًا من وحيه.

حول  ومقالت  ن�سو�س  المكتبة  ركن  وفي 

وفي  ال�����س��ج��ادي��ة.  وال�سحيفة  ال��ب��اغ��ة  ن��ه��ج 

لأ�سماء  عر�سًا  نجد  الإ���س��ام��ي  العالم  ب��اب 

العالم  في  الت�سّيع  وجغرافية  الإ�سامية  المدن 

وق�س�س م�ساهير الإ�سام. ويخ�س�س الموقع 

ركنا لل�سغار  وركنًا للمنّوعات الإ�سامية.

موقع المركز الإ�سالمي للتبليغ  

يخ�س�س موقع المركز الإ�سامي للتبليغ 

اأئمة  م��ه��ارات  بتطوير  لاهتمام  �سفحته 

»معهد  خ��ال  م��ن  ال��ع��زاء  وق���ّراء  الم�ساجد 

ال�سهداء  الباقرQ« و»معهد �سيد  الإمام 

معهد  يعنى  حيث  الح�سيني«  للمنبر   Q

في  الم�ساجد  اأئمة  بتطوير   Q الباقر 

بالخبرات  مّدهم  التبليغي من خال  عملهم 

اإي�سال  على  ت�ساعدهم  ال��ت��ي  وال��م��ه��ارات 

يحتوي  م��وؤث��ر.  ب�سكل  الإ�سامية  المفاهيم 

درو�س  على  المبّلغ  زاد  عنوان  تحت  الموقع 

ومتون ومحا�سرات حول الموا�سيع الإ�سامية 

عنوان  و�سمن  المنا�سبات.  بجميع  المتعّلقة 

ذاكرة المحراب يجد المت�سّفح عر�سًا ل�سيَر 

ال�سهداء  �سيد  »معهد  اأم��ا  الإ���س��ام.  علماء 

قّراء  اأداء  م�ستوى  برفع  يعنى  الذي   »Q

من  الموقع  �سفحة  على  حا�سر  فهو  العزاء 

مدّققة  ومتون  �ساملة  تاأهيلية  دورات  خال 

ب�سكل علمّي ممنهج.

Qسبكة الإمام الر�سا� www.imamreza.net
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الجائزة الأولى: زهراء محمد دكروب. 150000ل.ل.

الجائزة الثانية:  محمد قا�سم خازم. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

اأ�سئلة م�سابقة العدد 238

اأ�سماء الفائزين في قرعة م�سابقة العدد 236

* عبير مو�سى نا�سر.
* ح�سين علي نا�سر.

* بارعة اأحمد اأحمد.
* دعد اأحمد فا�سل.

* نور الزهراء عمر البّزاز.
* �سحر جعفر حرب.

* نبيها خ�سر الجّمال.
* فاطمة علي عو�ض.

1

2

3

4

5

�سح اأم خطاأ؟

 اإن المدر�سة هي المكان الأن�سب لمعالجة م�ساكل المراهق واإعداده تربويًا ونف�سيًا..

 بلغ عدد البريطانيين الذين اعتنقوا الإ�سام مئة األف �سخ�س خال القرن الما�سي.

 يجب ا�ستثمار الطاقة الموجودة لدى المراهق بن�ساطات ج�سدية فقط كال�ستراك في النوادي.

اإمالأ الفراغ

 يباهي اهلل تعالى ب�سّوام وقّوام... ... حملة العر�س.

 الذي يريد اأن يقوم باأعمال �سهر رم�سان بال�سورة المطلوبة، عليه اأن يحقق في نف�سه ... ... 

اإلى اهلل.

 اأجاد �ستر كل �سيء في قلبه، ما خا �سيئًا واحدًا كان يتحدث عنه ب�سوق الولهان:... .

َمْن القائل؟

 »ل تدخلوا بيوت الذين ظلموا اإل اأن تدخلوها واأنتم باكون مخافة اأن ي�سيبكم مثل ما اأ�سابهم«.

 »اإّن اإقامة المجتمع التوحيدي وانت�سار العدل بين اأفراد الإن�سانية يحتاج اإلى باعث وهذا الباعث 

هو التحرك نحو اهلل تعالى«.

 »اإّن التوا�سع من قبل الإن�سان هو من ناحية كونه فردًا ولي�س من ناحية كونه موؤمنًا، فاأمام عدم 

احترام الموؤمن ينبغي الغ�سب والوقوف مع الحق«.

ح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد �سحِّ

 كان بع�س النا�س يحاربون اهلل والر�سول من خال اإخالهم بالقيم.

 اإن الريا�سة يمكن اأن تخّف�س مخاطر تطور اأمرا�س ال�سرايين التاجّية وال�سكر.

  اإن نبتة التبغ يمكنها اإنتاج المواد الفّعالة للق�ساء على فيرو�س مر�س غرب النيل الذي ي�سيب 

النبات.

من اأو ما المق�سود؟

 اإن لديهم اأرواحًا ل تعترف بالياأ�س.

 يتحول اإلى األم مزمن موؤديًا اإلى م�ساعفات نف�سية توؤثر على الإن�سان.

 اإن نبتة التبغ يمكنها اإنتاج المواد الفّعالة للق�ساء على فيرو�س ي�سيب النبات.



٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

اإجابات �سحيحة عن كل  الذين يجيبون  بين  بالقرعة من  الفائزون �سهريًا  ُينتخب  ٭ 

اأ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

 8 اإلى  لبنانية بالإ�سافة  ليرة  األف  الثاني: مئة   � لبنانية  ليرة  األف  الأول: مئة وخم�سون 

جوائز 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�ستحقًا لجائزة القرعة ال�سنوية.

٭ ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين واأربعين ال�سادر في 

الأول من �سهر اأيلول 2011م بم�سيئة اهلل.

اآخر مهلة ل�ستالم اأجوبة الم�سابقة:

ل من اآب 2011م الأوَّ
مالحظة:

٭ ت�سل العديد من الق�سائم اإلى المجلة بعد �سحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها من ال�ستراك 

بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاه.

مكتبة  اإلى  اأو   ،)42/35 �س.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  الأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

 - المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  المعمورة   - الثقافية  الإ�سامية  المعارف  جمعية 

النبطية - مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

٭ كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثاثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية.

9

8

7

6

10

في اأي مو�سوع وردت هذه الجملة؟

ويكفيني  العدو،  روؤو�س جنود  �ساأدمره على  الآخرين،  اأغلى من منازل  لي�س  �ساأق�سف منزلي، هو 

بذلك �سرفًا وفخرًا.

ادعى البابية، من هو؟

 اأبو محمد الح�سن ال�سريعي.

 اأحمد الكرخي.

  محمد ن�سير النميري.

اإن التق�سير في اأداء م�سوؤولية الجهاد في �سبيل اهلل هي �سبب

 في البتعاد عن �ساحة القرب الإلهي.

 في تاأخير تحقق الوعد الإلهي.

  في ابتاءات الأمة والأفراد.

بالخيالت  امتزاجها  مدى  يبّين  منها  القتراب  ولكن  البعيد،  من  جميلة  تبدو 

والأوهام الخاطئة، ما هي؟

كانت زيارة فل�سطين باعثًا له على تاأليف روايته »الأر�ض القديمة الجديدة«، من هو؟
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�صهيدًا كما القا�صم

�سادي...

مهًا اأيها الع�سفور ال�سغير

بحاجة  والأودي����ة  فالحقول  م��ه��ًا... 

لألحان تغاريدك

ها هي تال عيتا ت�ستيقظ في ال�سباح

د على  ال���م���غ���رِّ ت��ف��ت��ق��د ع�����س��ف��وره��ا 

اأغ�سانها

ت�ستاق ل�سماع اأنا�سيده

مع بزوغ ال�سم�س

ولكن....

لم تِرد اأن ي�سبقك اأحد

للقاء �سيد ال�سهداء

اإلى  ت�سبقوني  اأدع��ك��م  ل��ن  قلت  حين 

الح�سين في عليائه

فبقيت واأَرْدت...

وكما اأردت �ساء اهلل

وَزفتك عيتا �سهيدًا لم يبلغ الحلم

كما الأكبر والقا�سم

تاركًا ُدنيا فانية

اإلى النعيم الأبدي

والملك الذي ل يفنى

لقد كنت بدرًا في ليلة ظلماء

بكتك فيها الزهراء.

ريما كاظم فرج

نوُر الهدى

ال��خ��ائ��ق ����س���رِّ  الآِل  ذك�����ر  ت���ن�������َس  ول 

ب��ه��م را����س���ُخ ال��ع��ل��م ال��ح��ك��ي��ِم ُم��َق��لَّ��ُد

يًا متاأ�سِّ ال��م�����س��ط��ف��ى  ب���اب  ع��ن��د  َوِق�����ْف 

ُد ب��ف��ي�����س ال���ه���دى ف���ال���َح���قُّ ف��ي��ه ُي���غ���رِّ

بِّ اأم�����ي�����ٌر ل����ك����لِّ م�����وؤم�����ٍن ف������از وال���������رَّ

��ُد ����ُه ي����ق����وُل م��ح��مَّ ك�����ذا ال�����ّدي�����ُن ح����بُّ

ف��ه��م ع��ت��رُة ال��م��خ��ت��ار ���س��لِّ ع��ل��ى الهدى

ُد  ُمحمَّ ف���ع���ًا  اأو�����س����اك  ك��م��ا  ����س���اًة 

وجوههم اإل  ال�������س���اُة  ف��م��ا  وح�����قٌّ 

 

ي���وؤّك���ُد ال�����س��اف��ع��يَّ  ت�������س���اُء  اإن  ف�����س��ل 

���س��ف��اع��ًة اإل  الأع������م������اُل  ُت����ق����َب����ُل  ف����ا 

وا ج��دُّ ل��ُه  العظيم  اهلل  ر���س��ا  ر���س��اه��م 

ال����م����ج����ال���������س ت�������ُح�������دُّ  اآلٌء  وهلل 

���ُد �������ُط م���ح���مَّ ف�����ب�����دٌء واآخ����������ٌر وَو��������سْ

والبع�ُس اأه���ُل���ه  ال��ب��ي��ت  ف��ي  ب��م��ا  واأدري 

���ُد ت���������راُه ُي�������س���ائ���ل ال����غ����ري����َب ي���ب���عَّ

ب���م���م���زوٍج ي���ق���ا����سُ  ال����م����ي����اِه ل  ف���ع���ذب 

��ر ب���ذل���ك ال���م���ث���اِل اأي������ا ع��ب��ُد ت��ب�����سّ

اإل���ه���ي وق����د ك����ان ال�������س���ف���اُء ب��ه��م ف��ُج��ْد

ُد. ع���ل���ى ن��ف�����س ع���ب���ٍد اأب�����ك�����ٍم ي�����ت�����ودَّ

اأمين بو ملحم
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لأنِك �سوت ال�سمير ولحن التراْب

لأّن ال�سهيد بِك ا�ستطعم الموت ع�سقًا

وخاط باأن�سجة الحب ثوبًا

ل��ُي��ه��دي��ِك اإّي�����اه ف��ي ي���وم ع��ر���س��ِك قبل 

الرحيْل

لأنِك �ساكنة في عميق ال�سعور وفي عمق 

وجدان اأر�س الجنوب

فقد فّجر الحزن دمعي

طوال ال�سنين التي غّربتنا

واأنِت �سجينة دارِك

�ساٌم عليِك

واإن كان في غير ُح�سنِك

في غير عطرِك ما قد يهّز القلوب

فهذا دليل ذلول النفو�س وجرم الذنوْب

لقد كّرم اهلل وجهِك، ثم اجتباِك

الذرِّ  عالم  في  كنُت  مذ  فيِك  وحببني 

نورًا

اإليِك  رف��ع��ُت  اأْن  ���س��وى  مني  ك��ان  فما 

النداء

باأعلى نداْء

فل�سطين

ول بّد اأن تعلمي � لي�س غيبًا �

باأّن انت�سارك اآٍت، على يد تلك الرجال 

التي

�سافرْت في عيون عماْد

حين  ال��ط��ف��ل  مب�سم  ف��ي  ال��ط��ه��ر  ه���ُم 

ُيناغي

اإليهْم

اإلى اأنبل النا�س اأُهدي ال�ساْم

من القلب حيث يطيب الكاْم

واأُهدي اإلى واحة الع�سق قلبي

لأجل العيون التي ل تناْم.

ح�سين اآزان

اُق فل�صطين ُع�صَّ

�سيدي يا اأبا �سالح

اآن ل�سنّي الفراق اأن تنتهي...

لأروي لك ق�سة البعد واألم الفراق

ف�سفينة عمري مجرة في بحر هائج...

بين اأمواج متاطمة... علها ت�سل اإلى 

�ساطئ و�سالك...

يا اأبا �سالح... متى ترانا ونراك...

مدى  ي��ن��ب�����س  اأن  ع��اج��ز  ق��ل��ب��ي  ف����اإن 

الأزمان...

يا �سليل الأطهار... لقد اكتوى قلبي... 

�سوقًا  ب��ع��دك  على  ���س��ب��ري...  وا�ستنزف 

للقاء...

ياأخذ  اأن  ق��ادر  �سيدي  يا  غيرك  فمن 

بقلبي العا�سق الولهان...

اأعتابك...  عند  وروح���ي  و�سعته  وق��د 

هذا  ف�ساءات  كل  في  عنك  اأبحث  وب��داأت 

الكون...

يا حفيد فاطمة... عجل... فعزيز علّي 

اأن اأرى الخلق ول اأراك....

هذه  اإليك  اأبعث  م��ولي  يا  ذا  اأن��ا  وه��ا 

الآهات والأ�سواق...

هم�سات  م��ن  هم�سة  م��ع  ت�سلك  علها 

ال�سحر... اأو ن�سمة من ن�سمات الفجر.

مكّللة بالدموع على بعدك وفراقك...

فاإذا قراأتها وت�سفحتها فاعلم اأنها من 

اأحد المت�سولين اأمام اأعتابك.

اإبراهيم ماح

هم�صات

عند اأعتاب الحبيب
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مرَج البحرين يلتقيان...

ولبحوِر الدِم كان اليوم لقاء...

اإليكم  اأُبثُّها  اأر�سالُة �سبٍر  اأدري  ل 

تراه  ِلما  المتفّجع  القلِب  اأث��ي��ر  عبَر 

العين من اأحقاٍد تج�ّسدت ظلمًا وقتًا 

وح�سارًا...

ل��ل��ِع��ب��رِة ل  ك��ل��م��اٍت  ����ُل  ر�����سِ
ُ
اأ اأم 

للَعبرة...

ك�سَر  ي�ستطيعوا  ل��م  اإخ���وان���ي... 

اإرادِة »هيهات مّنا الذّلة«...

�سائرون،  الحق  طريِق  في  لأنكم 

�سعارات  كل  اء  الّو�سّ بوعيكم  تاركون 

ب، ومطلبكم الحق هو »العدالة«  التع�سُّ

الكرا�سي  ُع���ّب���اد  يفهمها  ل��ن  ال��ت��ي 

والمنا�سب.

وامراأٍة  و�ساٍب  طفٍل  كل  اإخواني، 

عرو�سهم  �سيجرُف  دمكم  اإنَّ  وكهل، 

انت�سار  جديد  من  ل��اأّم��ِة  و�سي�سنع 

الدِم على ال�سيف، انت�سار الحق على 

الباطل.

وال�سبُح  وانتظارنا...  اأملنا  هذا 

اآٍت من وراِء الظام...

األي�َس ال�سبح بقريب.

محمد جميل حمود

الم ِمعراٌج اإلى اأر�س ال�صّ

عّرج بي فوؤادي اإلى قلب فل�سطين!!

دروبها  على  بي  و�سْر  العتيقة،  زواياها  اإلى  خذني 

كّل  معي  وتفّياأ  حجر،  ك��ّل  عند  ب��ي  ق��ْف  المن�سّية... 

ولدة  اأر���س  في  القدا�سة  عبق  عن  ابحث  زي��ت��ون��ة... 

في  اأغ�ْس  هّمها،  بحور  في  اأغ��رق  واتركني  ال�ّسام، 

ثنايا عذاباتها، وتجاويف اآلمها، واألثم جراحاتها، عّلي 

اأ�ستطيع لأَمها...

به  ُم  نيمِّ م���اًء،  عروبتها  بحر  م��ن  اأغ���رف  دعني 

�سطرنا العربّي المك�سور، واأقتب�س من �سم�سها �سعاعًا، 

اأطفالها  م��ن  واأ�ستعْر  هجَرتنا،  ن��خ��وِة  ب���رودة  ُي��دف��ُئ 

حجرًا، اأو �سّكينًا، ُيحيي عزيمتنا، فُنعلن موقفًا اأو ُنطِلُق 

�سرخة!!!...

بقاياه،  لأج���ل  ���س��ّل��ي 
ُ
لأ ال��م��ع��ّذب،  ج�سدها  اأرن���ي 

لأقلع  َقَفَل،  ما�ٍس  م�سيَب  زاٍك،  بنجيع طاهٍر  ب  واأخ�سّ

بيدي الُمرتع�سِة َخَجًا، ر�سا�سات الغدر المغرو�سة في 

الزنازين  وقهر  الظّلم  �سياج  بِعَد 
ُ
واأ الُملتهبة،  اأح�سائها 

عن الحرّية الماأ�سورة...

الأنف�س  لأوق��ظ  كّلها،  العروبة  اأر���س  اإل��ى  خذني 

�سدري،  في  الُم�ستعل  الغ�سب  بركان  واأفّجر  النائمة، 

في  ترفرف  ل  ال�ّسام  حمائم  اإنَّ  الماأ؛  اأم��ام  واأق��ول 

اأع�سا�سها  تبني  ول  الموت،  قنابل  ُغبار  اأعماها  �سماٍء 

في اأر�س تميُد على الرياح بعد اأن باعها زيف الكام، 

مجازر  عن  جفونها  اأطبقْت  لأّم���ٍة،  ال�سام  ياأتي  ول 

عف!!! وا�ست�سلمت لل�سّ

فاطمة كامل اإبراهيم

ر�صالة اإلى البحرين
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اأر�ٌس اأطوؤها بقدمي

اأفديها... اأحميها بدمي

معن النظر في ترابها
ُ
اأ

اأَ�سّم عبق رحيق دماء �سهدائها

اأَتلّم�س نعومة ع�سبها

طَرب ل�سماع األحان زقزقة طيورها
ُ
اأ

اأر�س اأطوؤها بقدمي

اأفديها... اأحميها بدمي

األثم حجارتها،... اأ�سجارها

اأروم التبرك من اآثار قب�سات مقاوميها

اأر�ٌس اأطوؤها بقدمي

اأفديها... اأحميها بدمي

حّدث نف�سي عن ارتفاع �سمائها
ُ
اأ

اأ�سمخ بجبهتي، متن�سقًا طيب ن�سماتها

جلي ب�سري، م�سبحًا الخالق على جميل �سنعتها
ُ
اأ

اأحدق في و�سعة �سهولها

اأحمد الرحمان على خيراتها، على بديع ما اأخرج 

من بطنها

اأر�ٌس اأطوؤها بقدمي

اأفديها... اأحميها بدمي

ت�سمع  علَّها  تتهادى  اأ�سجارها،  اأغ�سان 

اأ�سواتًا تحكي ق�س�س اأبطالها

اأهي حقًا اأ�سوات اأقدام �سهداء احت�سنت 

دماءها،... اأج�سامها

اأقدام مقاومين، تفتخر  اأ�سوات  بلى، هي 

ببطولتها

حّبات  نعالهم  لمام�سة  ترتع�س  اأ�سوات، 

ترابها

نعم هذه بع�ٌس من م�ساهداتي في نزهتي

..... اأنا مقاوم

اأبو علي البّزاز

حّدثنا يا اإبراهيم

ِلَم اخترت الرحيل �سريعًا؟

ِلَم هاجرت قبل اأيلول؟

اأيها ال�سّر الدفين، قد

�سققت دربك للو�سول

فحَمَلك براق

وعرجت من عين كوكب

منبع ال�سهداء

اإلى كوكب ت�سكنه الأنبياء

اأو�سيتنا وعّلمتنا

فهذي درو�سك نقروؤها

وبرم�س العين نحفظها

اأن كرامتنا ت�سنعها دماء

يحميها رف�ٌس واإباء

فا يجدي �سوؤال

ول ينفع نوٌح وبكاء

نهجك علَّمنا

كيف الأبطال

تجعل من عتم الليل �سياء

فيا نورًا ي�سع خلف ال�سحاب

ع���ه���دًا ع��ل��ي��ن��ا ح��ف��ظ دم���اء 

ال�سهداء

اأختك اأمل

ُنزهة مقاوم

ِلم اخترت الرحيل؟

مهداة اإلى روح ال�سهيد 

اإبراهيم مّناع »مجاهد«
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اأم�����ن�����ي�����ات 
بخيل

البخاء  بع�س  طبخ 

قدرًا فقعد هو وامراأته ياأكان.

القدر  اأطيب هذا  »ما  البخيل:  فقال   �

لول الزحام«.

هنا  ه��ا  زح��ام  »واأي  ال��م��راأة:  قالت   �

واإنما اأنا واأنت«؟

اأن���ا  اأك�����ون  اأن  اأح����ب  »ك��ن��ت  ق����ال:   �

والقدر«.

:)soduku( �ــصــودوكــو 

�سروط اللعبة: هذه ال�سبكة مكّونة من 

كبير مق�ّسم  وكل مربع  كبيرة  9 مربعات 
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 عامودي.

169
7954

35
146

82769
932

24
3487

851

اأحجية:

طرائف

امراأة م�سّنة

من  ال��م��ال  م��ن  مبلغًا  ه�سام  طلب 

اأبيه، ف�ساأله الأب:

� ماذا تريد اأن تفعل به؟

� اأريد اأن اأعطيه لمراأة م�سّنة.

� جّيد يا ه�سام اأن تحب الم�ساعدة، 

واأين هي تلك المراأة؟

� هناك! اإنها تبيع المثلجات!

ينمو  الذي  الوحيد  الع�سو  هو  الكبد   �

من جديد اإذا قطع جزء منه.

� الكمية التي ي�سخها القلب يوميًا من 

الدم هي 250 األف ليتر.

ج�سم  ف���ي  ال��وح��ي��دي��ن  ال��ع�����س��وي��ن   �

الإن�سان اللذين ل يتوقفان عن النمو طوال 

الحياة هما الأنف والأذنان.

هل تعلم اأن:

� ما هو الحيوان الذي ي�ستطيع اأن يطير اإلى الخلف؟
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روى ال�سيد ابن طاوو�س M عن النبي Pاأجرًا جزيًا لمن �سام ثاثة اأيام من 

التوحيد  لياليها ركعتين، يقراأ في كل ركعة الحمد مّرة، و�سورة  ال�سهر، ي�سّلي في  هذا 

اإحدى ع�سرة مّرة.

من اأدعية القراآن الكريم

دعاء لطلب تي�صير الأمر

لِّ�َصاِني*َيْفَقُهوا  ��ن  مِّ ُع��ْق��َدًة  اأَْمِري*َواْحُلْل  ِل��ي  ْر  ْدِري*َوَي�صِّ �صَ ِل��ي  ا���ْص��َرْح  {َربِّ 

َقْوِلي}.

.)28  - )طه: 25 

من م�صتحبات �صهر رجب:

Q من حكم اأمير الموؤمنين

ـ »�شر النا�س من ال يقبل العذر وال يغفر الذنب«.

)عيون الحكم والمواعظ، الوا�صطي، �ض 293(.

ـ »بقدر الهمم تكون الهموم«.

)عيون الحكم والمواعظ، �ض 185(.

ـ »قاتل هواك بعلمك وغ�شبك بحلمك«.

)عيون الحكم والمواعظ، �ض 396(. 

من و�صايا لقمان:

قال لقمان لبنه: »اإذا �سافرت مع قوم فاأكثر ا�ست�سارتك اإياهم في اأمرهم واأمورهم 

وودع  ركعتين  ف�سّل  ارتحلت  واإذا  زادك..  على  كريمًا  وكن  وجوههم  في  التب�ّسم  واأكثر 

الأر�س التي حللت بها و�سلم عليها وعلى اأهلها فاإن لكل بقعة اأهًا من المائكة.. وعليك 

بقراءة كتاب اهلل عّز وجّل ما دمت راكبًا وعليك بالت�سبيح ما دمت عامًا وعليك بالدعاء 

ما دمت خاليًا«.

)الكافي، ال�صيخ الكليني، ج 8، �ض 348(.

)مفاتيح الجنان، �ض 197(
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اإعداد: في�سل الأ�سمر

اأفقيًا:

الدلئل 1 .

اأداة يو�صع عليها الحديد لطرقه بالمطرقة  2 .

– معلم
للتعريف قانون الدولة الأ�صا�ض – . 3

متكلماً ب�صوت منخف�ض �صاهدتا – . 4

راية بئر – عملة اأوروبية – . 5

للندبة كتاب للجاحظ – . 6

في  ي�����ص��ووؤه  بما  ال�صخ�ض  ن��ذك��ر  7 . – مرتفع 

غيبته

والدة بارق – . 8

هدم فقد عقله – تكرر الكالم – . 9

بيت – �صهروا وتحدثوا لياًل.. 10

عموديًا:

من القارب ا�صتعادة – . 1

�صفاوؤنا من المر�ض اأداة ن�صب – . 2

حرف جواب  فرقت وبعثرت المال – . 3

اإحدى اإمارات الإمارات العربية المتحدة  4 .

 – ك��ل��م��ة ع��ل��ي��ل . 5 – ن�����ص��ف  ���ص��م��ي��ر منف�صل 

زفاف

ت��ك��ون في  �صائلة  م���ادة  6 . – مدينة ج��زائ��ري��ة 

الج�صد

اأترك المكان  يعبرا – . 7

اكتمل  �صبيه – حرف جر – . 8

�صمير مت�صل كاتبوا – . 9

عا�صمة ا�صيوية 10 .

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 237

12345678910

منةديرجلا1

دابامال�سا2

راقنمقدا3

�سبليابهني4

اانبهوام5

لدعينادلا6

ةبمتترع�س7

امرهايري8

ةباتكمتبه9

لةبكارمم10

من يرغب من الإخوة القراء بالم�صاركة في �صحب قرعة الم�صابقة؛ 

فلي�صتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ــة  ـــ ــك ـــ ـــ ــب ــص � ــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ح

237 ـــــعـــــدد  ال فـــــي  ـــــ�ـــــصـــــادرة  ال

769128354

251463897

483795612

914576283

635842971

827931465

376219548

198354726

542687139

الجواب: الع�صفور الطّنان

1- �صح اأو خطاأ؟

اأ � �صح

ب � خطاأ

ج � خطاأ

2- اإمالأ الفراغ:

 اأ � القيلولة

ب � اأمرا�ض جرثومية

ج � ال�صفات

3- من القائل؟

اأ � ال�صهيد علي ح�صن م�صلماني.

ب � الإمام الخميني }.

.Q ج� � الإمام الكاظم

4-  �صّحح الخطاأ:

اأ � ل هدف له.

ب � ارتفاع.

ج � اليابان.

5- من / ما المق�صود؟

اأ � ورق الغار.

ب � �صبع الدجيل.

ج � التخطيط.

اأ�صعبها.  -6

7-   اللتزام بارتداء العباءة.

8-  الخ�صائ�ض الفاطمية.

9- نعوم اإفرام ت�صوم�صكي.

رب �صّل على محمد واآل    -10

بيته.

اأجوبة م�سابقة العدد 236
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اإيفا علوّية نا�سر الدين

�صوق النتظــــار

اأنظارنا، فها  لقياك عن  انتظارك ما غاب طيف  الُمنَتَظر.. في  اأيُّها  يا 

نحن نرنو اإليك بعيون ي�سع في اأحداقها بريق الأمل الذي ينير لنا عتمة 

الطريق.

اآذاننا كلما  الُمنَتِظر.. ت�سدح ماآذن الأمل في  اأيُّها  يا 

تناهت اإليها اآهات الم�ست�سعفين الذين يت�سورون �سوقًا 

القهر  �سياط  اأدمتهم  بعدما  والعدل  الق�سط  ي��وم  اإل��ى 

والعدوان.

يا اأيُّها الموؤّمل.. هّا تاأّملت حال من اأعياه األم 

اإّل في  ب�سفاء  له  اأمل  والوح�سة، فا  الوحدة  واأرهقته  والفراق،  البعد 

تاأّمل طلعة وجهك البهية وطّلة نورك ال�سنية.

رايات  في  يحّلق  �سعار  الن�سر  اإن  والع�سر،  الع�سر..  �ساحب  يا 

اأيدينا التي ترفرف بلهفة اإلى انت�سار الحق المتحقق على يديك بعدما 

ت�سحق عرو�س الباطل التي يتربع في اأح�سانها الطغاة.

يا حجة اهلل.. اإّنا اليوم باأم�سِّ الحاجة اإليك، بعدما اجتاحت عالمنا جيو�س 

ال�سر والكفر والجهل والرذيلة والف�ساد، ول اأمل لنا اإّل في حدِّ �سيفك البتار.

 يا اأيُّها القائم.. قم، واأقم دولة اآمالنا الموعودة التي تقوم بحكم اهلل في 

العباد  على  قب�سته  تحكم  الذي  والظلم  الجور  قمقم  من  وتخرجنا  الأر���س، 

والباد.

يا �ساحب الأمر.. مر فاإّنا لأمرك موؤتمرون، مر ترنا لك جندًا مجندة، 

بين  ال�سهادة  اإل��ى  قلوبهم  تتوق  واأ�سحابًا  الحديد،  كزبر  قلوبهم  واأن�سارًا 

يديك.

يا �ساحب الزمان.. ُترى هل يكون هذا الزمان زمانك، فيكون ظهورك في 

زماننا، ويكون لنا �سرف اأن ندرك يوم الظهور؟
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