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�ل�سّيد علي عبا�س �ملو�سوي

خ��ي��ٌر واأب��ق��ى

ي��خ��ت��ل��ف ال��ب�����س��ر ف���ي االأف����ك����ار وف��ي 

وللأولَيين  ال�سلوكّيات،  وف��ي  المعتقدات 

تاأثيرهما على االأخيرة، فلكلِّ اعتقاٍد تاأثيره 

اإلى  االإن�سان  فنظرة  االإن�سان.  �سلوك  على 

ف معها وبها  االأ�سياء تجعله يت�سرَّ حقائق 

بالنحو الذي ين�سجم مع هذه النظرة.

الموقف  في  لذلك  مثاٍل  اأب�سط  نجد 

اأو  له  �سديق  من  االإن�سان  يّتخذه  قد  الذي 

دة يتعر�س لها، فاإّنه وتبعًا  من حادثٍة محدَّ

لفهمه وت�سوره يعمد اإلى اتخاذ �سلوك يراه 

منا�سبًا من عداوٍة اأو �سداقٍة اأو مواجهٍة.

فيما  تكون  قد  كما  ال�سلوكّيات  وه��ذه 

يخ�ّس االإن�سان نف�سه، قد تتجلَّى في علقة 

االإن�سان بالجماعة المحيطة به، فاالإن�سان 

�سوف  المبادئ  من  مجموعة  يحمل  ال��ذي 

باب  فتح  على  واأط��وع  ان�سجامًا  اأكثر  يكون 

تلك  في  معه  يّتفقون  الذين  مع  التوا�سل 

المبادئ الأّنه يرى ذلك من�سجمًا مع روؤيته 

لهدفه  خدمًة  ذلك  في  ويرى  يحملها  التي 

المن�سود.
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ول���و ت��ج��اوزن��ا ه���ذه االأف���ك���ار وال����روؤى 

ة اإلى  الجزئّية المرتبطة بمو�سوعات خا�سّ

روؤى اأكثر �سمواًل واأو�سع دائرًة كتلك الروؤى 

المرتبطة بالنظرة اإلى الحياة واإلى الكون 

�سلوكّيات  على  تاأثيرها  النظرة  لهذه  ف��اإّن 

االإن�سان ومواقفه. والأّنها وا�سعة االأبعاد فاإّن 

مجال تاأثيرها ال يتحّدد بالمواقف الفردّية 

اإلى  ذل��ك  يجتاز  بل  الخا�س،  بال�ساأن  اأو 

المرتبط  العام  وال�ساأن  العاّمة  المواقف 

بالمجتمع ككل.

الخا�سة  �سخ�سّيته  للمجتمع  كان  واإذا 

فاإّن  و�سلوكّيات،  مواقف  كاالإن�سان  وله  به 

الروؤية التي يحملها هذا المجتمع واالأفكار 

على  تاأثيرها  لها  يكون  �سوف  ت�سوده  التي 

مواقفه و�سلوكّياته.

وم���ن ه��ن��ا ك���ان م��ن ال���واج���ب اإق��ام��ة 

الناحية  من  ال�سليم  االإ�سلمي  المجتمع 

الفكرّية الأنه هو الذي يقودنا اإلى المجتمع 

ال�سليم من الناحية ال�سلوكّية والعملّية.

نقوم  اأن  ذل���ك  ع��ل��ى  م��ث��ال  واأب�����س��ط 

يوؤمن  ال���ذي  المجتمع  ب��ي��ن  بالمقاي�سة 

عز  اهلل  بيد  هي  التي  وبالعاقبة  ب��االآخ��رة 

االآخرة  ينكر  ال��ذي  المجتمع  وبين  وج��ل، 

ويرى اأّن هذه الدنيا هي نهاية الحياة، فاإّن 

المجتمع االأّول ال بد واأن ت�سوده االأخلقّيات 

ال�سعي  ال��ع��ام،  االن�����س��ب��اط  االإن�����س��ان��ّي��ة، 

االأمل،  النظرة،  و�ِسَعة  االأفق  ُبعد  الحثيث، 

المجتمع  واأّم��ا  الياأ�س.  وفقدان  الت�سحية 

اال�سطراب  حالة  ت�سوده  ف�سوف  الثاني 

المادّية  واالأخ��لق��ّي��ات  وال��ي��اأ���س  وال��ق��ل��ق 

والنفعّية.

واالختلف في الخ�سائ�س هذه يرجع 

اإلى خ�سو�سّية االإيمان لدى االأول وفقدان 

هذا االإيمان لدى الثاني.

فنحن  االإي��م��ان،  عن  نتحّدث  وعندما 

العقل،  في  ال  القلب  في  حالة  عن  نتحدث 

ع��ن داخ���ل ه��ذا االإن�����س��ان ال ع��ن ظاهره، 

االإيماني  المجتمع  ع��ن  نتحّدث  وعندما 

فنحن نتحّدث عن مجتمٍع يعي�س في باطنه 

لي�ست  الدنيا  هذه  وب��اأّن  باالآخرة،  ال�سعور 

هي الخير واأّنها لي�ست باقية، بل محكومة 

عالٍم  في  الدنيا  هذه  خير  اأّن  اأي  بالفناء، 

اآخر وبقاوؤها فيما تحمله لنا للعالم االآخر. 

يحمل  مجتمع  عن  نتحدث  نحن  اإذًا، 

تعالى:  قوله  بمفاد  را�سخًا  قلبيًا  اعتقادًا 

َف��َم��َت��اُع اْلَحَياِة  ِم���ْن ���َص��ْيٍء  اأُوِت��ي��ُت��ْم  {َوَم���ا 

ْنَيا َوِزيَنُتَها َوَما ِعْنَد اهلِل َخْيٌر َواأَْبَقى}  الدُّ

)الق�س�س: 60(.
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ْيخ معني دقيق �ل�سَّ

غالبــًا مــا يكــون �لعتقــاد �ل�ســائع بفكــرٍة مــا ـ نفيــًا �أو 

�إثباتــًا ـ مــن �لأمــور �لفطرية، ول يعني �لختــالف فيها، �أو 

في بع�س تف�ســيالتها، �ســرورة خروجها عن حّيز �لفطرية. 

وهــذ� ما �ســنحاول تطبيقه علــى فكرة �لعقيــدة �لمهدوية، 

فــي هذ� �لمقال، ولكن لّما كان فهم ذلك يتوّقف على معرفة 

حقيقــة �لأمر �لفطري وخ�سائ�ســه فالأْولى �أْن نبد�أ به في 

�لأ�ســطر �لقليلــة �لقادمــة.

�لفطرة لغًة و��سطالحًا

لقد ا�ستخدم القراآن الكريم م�ستقات 

من  مو�سع  من  اأكثر  في  )الفطرة(  كلمة 

ت  اخت�سّ واح���دة  اآي��ة  هناك  لكن  اآي��ات��ه. 

{َف���اأَِق���ْم  ت��ع��ال��ى:  ق��ال  »ال��ف��ط��رة«،  بكلمة 

الَِّتي   ِ اهللَّ ِف��ْط��َرَة  َحِنيًفا  ي��ِن  ِل��ل��دِّ َوْج��َه��َك 

 ِ اهللَّ ِلَخْلِق  َتْبِديَل  َل  َعلَْيَها  النَّا�َص  َفَطَر 

َل  النَّا�ِص  اأَْكَثَر  َوَلِكنَّ  اْلَقيُِّم  يُن  الدِّ َذِل��َك 

َيْعلَُموَن} )الروم: 30(.

بمعاٍنٍ  )الفطرة(  لفظة  وردت  وق��د 

والمعاجم،  اللغة  اأه��ل  اأق��وال  في  مختلفة 

تاأتي  اأنَّها  جميعها  بين  الم�سترك  ولكّن 

بمعنى الخلقة.

قال ابن فار�س: »الفاء والطاء والّراء 

اأ�سٌل �سحيٌح يدلُّ على فتح �سيٍء واإبرازه، 

م��ن ذل���ك ال��ف��ط��ر م��ن ال�����س��وم... ومنه 

���ة..  ال���م���ه���دويَّ

عقيدة الفطرة 2/1

6



فطرت  م�سدر  وهو  الفاء،  بفتح  الَفطر، 

والِفطرة:  حلبتها...  اإذا  ف��ط��رًا،  ال�ساة 

.
)1(

الخلقة« 

وقال ابن منظور: »والِفْطرُة، بالك�سر: 

الِخْلقة«. 

واأّم�������ا ف���ي اال����س���ط���لح، ف��ق��د ق��ال 

الفيل�سوف الفرن�سي، ديكارت عام 1643م: 

المعلومات  عن  عبارة  الفطرية  م���ور 
ُ
»االأ

اإلى  بها  نتو�سل  التي  االأ�سيلة  البدائية 

�سائر المعارف، وهي قليلة جدًا« . 

 
ّ

وي�����رى ال��ف��ي��ل�����س��وف االإل���ه���ي ال��م��ل

الفطرية  االأم��ور  اأنَّ  �سدرا)ت:1050ه�( 

؛ ولذا 
)2(

هي التي اأودعها اهلل في الطبائع 

�ساع اإطلقها في المعارف االإ�سلمية على 

فات والقابلّيات التي  اأّنها مجموعة من ال�سّ

ُتخلق مع المولود، ويّت�سف بها االإن�سان في 

اأم  البدنّية،  القابلّيات  �سواء  خلقته  اأ�سل 

النف�سّية، اأم العقلّية.

خ�سائ�س �لأمور �لفطرية

اأْن  يمكن  خ�سائ�س  الفطرية  مور 
ُ
للأ

ُن�سير اإَِلى اأهّمها:

جميع  في  توجد  ع��اّم��ة،  ��ه��ا  اإنَّ �أّوًل: 

اأفراد الّنوع )االإن�سان(.

يحتاج  ال  وج��وده��ا  اأ�سل  اإنَّ  ثانيًا: 

في  موجودة  هي  بل  وتعلُّم،  اكت�ساب  اإَِل��ى 

مجّردًا  يكون  عندما  الّنوع  حياة  بدايات 

عن اأّي ا�ستعداٍد فعليٍّ للكت�ساب والتعلُّم، 

تنميتها  في  دوٌر  والتعلُّم  للك�سب  كان  واإْن 

وتطويرها.

واال�ستغال  االعتناء  عدم  اإنَّ  ثالثًا: 

وا�سمحللها  اإ�سعافها  اإَِل���ى  ي���وؤّدي  بها 

ب�سكٍل �سريع.

فطرية �لعقيدة �لمهدوية

وعندما نّدعي فطرية العقيدة المهدوية 

تف�سيلت  م��ن  فيها  م��ا  بذلك  نق�سد  ال 

وت�سميات، بل الم�سمون الكلِّي لهذا االعتقاد 

والمدار�س  االأدي���ان  جميع  بين  الم�سترك 

 
ٍ
ة المتمّثلة بجملة ية. ففكرة المهدويَّ الفكرَّ

ب�سيطٍة يمكن التَّعبير عنها بقولنا: »التطلُّع 

ربوع  العدالة  فيه  ت�سود  يوم  نحو  االإن�ساني 

العالم ويزول عنه الّظلم والجور، وتتحّقق 

هذه  ل��لإ���س��لح«.  النهائية  االأه���داف  فيه 

خ�سيَّة  ال�سَّ عن  النَّظر  قطع  ومع   � الفكرة 

التي تحّققها وت�سمياتها � نّدعي اأنَّها فكرة 
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وعقيدة فطرية، ُجِبل عليها االإن�سان مهما 

ة والفكريَّة. تنّوعت اآراوؤه ومعتقداته الدينيَّ

الواقع  ف��ي  ال��ع��ق��ي��دة  ه���ذه  ��ة  وف��ط��ريَّ

ل��ي�����س��ت ع��ل��ى ن��ح��و اال���س��ت��ق��لل، ب���ل هي 

تحته،  تندرج  اآخ��ر  اأم��ر  ة  بفطريَّ ترتبط 

اأال وهو رف�س االإن�سان للّظلم ومبارزته له 

واالنت�سار عليه.

بالفكرة  االإيمان  اإِنَّ  فقل:  �سئَت  واإن 

الموعود|هو  المهدي  يج�ّسدها  التي 

بني  بين  انت�سارًا  االأفكار  واأ�سّد  اأكثر  من 

فطرة  اإَِل���ى  ي�ستند  الأن���ه  ك��اف��ة؛  االإن�����س��ان 

الّتطلع للكمال باأ�سمل �سوره، اأْي اإنَّه يعّبر 

ة، ولذلك فتحّققه حتمي؛  عن حاجٍة فطريَّ

موجود،  غير  هو  ما  تطلب  ال  الفطرة  الأنَّ 

كما هو معلوم.

�لمهدي |.. طموح �لأديان

ال�سيد  ي���ق���ول  ال���م���ج���ال  ه�����ذا  وف�����ي 

»لي�س   :{ ال�سدر  باقر  ال�سهيدمحمد 

المهدي تج�سيدًا لعقيدة اإ�سلمية ذات طابع 

ديني فح�سب، بل هو عنواٌن لطموح اتجهت 

ومذاهبها،  اأديانها  بمختلف  الب�سرية  اإليه 

و�سياغة الإلهام فطري اأدرك النا�س 

عقائدهم  ت��ن��وع  على   � خ��لل��ه  م��ن 

وو�سائلهم اإَِلى الغيب � اأنَّ للإن�سانية 

فيه  تحقق  االأر����س  على  م��وع��ودًا  يومًا 

وهدفها  الكبير  مغزاها  ال�سماء  ر���س��االت 

المكدودة  الم�سيرة  فيه  وت��ج��د  النهائي، 

ا�ستقرارها  ال��ت��اأري��خ  م���رِّ  ع��ل��ى  ل��لإن�����س��ان 

وطماأنينتها بعد عناء طويل، ولم يقت�سر هذا 

على  المنتظر،  والم�ستقبل  الغيبي،  ال�سعور 

الموؤمنين دينيًا بالغيب، بل امتّد اإَِلى غيرهم، 

اأي�سًا وانعك�س حتى على اأ�سدِّ االأيديولوجيات 

واالتجاهات رف�سًا للغيب، كالماّدية الجدلّية 

التي ف�ّسرت التاريخ على اأ�سا�س التناق�سات 

تلك  ك��ل  فيه  ُت�سّفى  م��وع��ود  بيوم  واآم��ن��ت 

وال�سلُم.  ال��وئ��اُم  فيه  وي�سوُد  التناق�سات 

وهكذا نجد اأنَّ التجربة النف�سية لهذا ال�سعور 

 � الزمن  مّر  االإن�سانية على  مار�ستها  والتي   �

من اأو�سع التجارب النف�سية واأكثرها عمومًا 

.
)3(

بين بني االإن�سان« 

اأنَّ  المتقّدم  النَّ�ّس  ف��ي  والملحظ 

ي�ست�سهد  اأْن  يريد  ال�سدر}  ال�سهيد 

بعموميتها  المهدوية  العقيدة  فطرية  على 

عند جميع الملل والنحل.

وا�سحًا  االأم�����ر  ه���ذا  ي��ك��ون  ول��ك��ي 

الق�سم  في  ولكن  الكلمات،  بع�س  ننقل 

الثاني من هذا المقال، والتي تدّلل على 

من  ك��ون��ه  وب��ال��ت��ال��ي  االع��ت��ق��اد  عمومّية 

الب�سر. بني  عند  الفطري  االإلهام  قبيل 

واآخ�����رًا،  اأّواًل  هلل  وال��ح��م��د  ..ه�����ذا، 

وظاهرًا وباطنًا...

 . معجم مقايي�س اللُّغة، اأحمد بن فار�س، �س 510( 1)

 . المبداأ والمعاد، المل �سدرا، �س 438( 2)

. البحث حول المهدي، ال�سهيد ال�سيد محمد باقر ال�سدر، �س 54( 3)

�لهو�م�س
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المعلِّ���م 

ي�����ص��ن��ع 

اإن�����ص��ان��ًا
�لجميع  على  مهمة  م�سوؤولية  �لمعّلم  عاتق  على  تقع 

في  �لب�سرية  ــو�در  ــك و�ل �لــطــاقــات  يــعــّد  فهو  مالحظتها، 

�لمجتمع. هوؤلء �لذين هم تالميذ �ليوم �سي�سبحون رجاًل 

يحملون، في �لم�ستقبل، �أعمال �لمجتمع على عاتقهم في �أي 

مرتبة كانو� �أو في �أي م�ستوى.

�أنه من بينهم �ستظهر فئة متميزة و�سخ�سيات  ول �سّك 

�سيكون  هـــوؤلء  بين  مــن  كذلك  كبيرة؛  منا�سب  �ستتبو�أ 

و�لمخل�سون،  �لم�سّحون  �لحق،  طريق  في  �لمجاهدون 

و�لمت�سوقون لل�ّسير في �سبيل �لأهد�ف �لإلهية.

و�إّن من بين هوؤلء �ستظهر �لأيدي �لقديرة �لتي تدير 

�لقادمة  ــام  �لأي في  �ستنظم  و�لتي  �لبالد  �قت�ساد  عجلة 

ثقافة �لبالد.
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دوركم لي�س �سهاًل

وتربيتهم  التلميذ  ه��وؤالء  اإع��داد  اإّن 

جيدة  ب�سورة  غدًا  العمل  ي�ستطيعوا  حتى 

�سببًا في  وليكونوا  مواقعهم  و�سحيحة في 

ر هو عملّية مهمة  التقدم ولي�س عامل تاأخُّ

تقع على عاتقكم.

بع�س  ف��ي  اأك��ب��ر،  المعلم  ت��اأث��ي��ر  اإّن 

الوراثية.  ال��ع��وام��ل  م��ن  ح��ت��ى  االأح���ي���ان، 

فال�سفات الوراثية اأمور ملزمة للإن�سان 

التمارين  يمكن من خلل  ولكن  وترافقه، 

الثانوية  ال��ع��ادات  على  النف�س  وت��ع��وي��د 

التغلُّب حتى على الخ�سال الوراثية. وهذا 

ما يمكن للمعّلم اأن يمنحه لتلميذه. اأي اإن 

اأن  المعلم ومن خلل هذا الدور ي�ستطيع 

ي�سنع االإن�سان الم�سلم الحقيقي، هذا هو 

دوره. وهو لي�س باالأمر ال�ّسهل.

معرفة �لدور �أوًل

اأْن يعرف  اإن من مهماتنا الواجبة هو 

الم�سوؤولين  وحتى  ال�سعب،  اأب��ن��اء  جميع 

المعلم.  ق��در  الرفيعة،  المنا�سب  ذوي 

وعليهم جميعًا اأن يدركوا اأهميته ويعرفوا 

حرمته. وهذا االأمر من المهّمات االأ�سا�س، 

دوره  يمار�س  اأن  االإعلم  فعلى 

يمار�سوا  اأن  الم�سوؤولين  وعلى 

اإن  المجال.  ه��ذا  ف��ي  دوره���م 

المجاملت ال تكفي، بل ينبغي 

هذا  دور  اأهمية  حول  التوعية 

الرجل اأو المراأة اللذين ينفقان 

عمريهما من اأجل تربية �سبابنا 

واأبنائنا. طبعًا يجب  واأطفالنا 

يدرك  اأن  نف�سه  المعلم  على 

اأواًل دوره ب�سكل �سحيح ويفهم 

ذكرت،  كما  وه���ذا،  اأهميته. 

من مهماتنا االأ�سا�س.

كيف نو�كب �لتطور؟

مرتبط  االأم���ور  بع�س  اإن 

التربية  في  التطّور  بمواكبة 

اأن  االإن�سان  فعلى  والّتعليم، 

ي�ستفيد من تجارب االآخرين 

دومًا. اإننا ال ي�سووؤنا وال ن�سعر 

من  نتعّلم  اأن  م��ن  بالخجل 

�سيئ  هو  ما  ولكن  االآخرين 

هو اأن ناأخذ نماذج ال�سعوب 

10



االأخرى  والثقافات  االأخ��رى 

على  بحذافيرها  ونطبقها 

�سعبنا وبلدنا، وال ناأخذ بنظر 

المقت�سيات  اأب���دًا  االع��ت��ب��ار 

والظروف والثوابت المختلفة 

بين ال�سعوب.

اال�ستفادة من  لذا علينا 

تجارب العالم � �سواء العالم 

ال�سرقي  العالم  اأم  الغربي 

اأجل  م��ن  وذل���ك   � االأخ���رى  ال�سعوب  اأم 

ي�ساعدنا  ما  وهذا  نموذجنا.  جودة  رفع 

ذلك  اإل��ى  اأ�سف  والتطور.  التقّدم  على 

مع  يتنا�سب  اأن  يجب  ال��ت��ط��ور  ه��ذا  اأن 

واالحتياجات  والمعنوية  الروحية  قيمنا 

االإ�سلم  ف��ك��ر  م��ن  ن��اب��ع  اأي  الحقيقية 

االأ�سيل الذي نوؤمن به.

وكيف نحقق �لهدف؟

ن��م��وذج وبنية  وف��ي ظ��ّل م��ا ينتج م��ن 

نكون  والتعليم  التربية  مجال  في  جديدة 

قد حّققنا الهدف الذي نن�سده وهو اإعداد 

ترّبوا  اأن  يجب  ف��اع��ل��ة.  ب�سرّية  ط��اق��ات 

اأ�سحاب  علماء،  �سرفاء،  اأف��رادًا  وتعّدوا 

وابتكار  اإب��داع  واأ�سحاب  متدّفقة  مواهب 

اأ�سحاب  اأف��رادًا  ح�سنة؛  اإن�سانية  واأخلق 

والخو�س  المخاطرة  على  وقدرة  �سجاعة 

في الميادين الجديدة من دون اأن تنتابهم 

تفّوق  عقد  اأو  ودون��ي��ة  ح��ق��ارة  عقد  اأي���ة 

تعالى  اهلل  يحّبون  اأف����رادًا  وا���س��ت��ع��لء.. 

واأ�سحاب  االإلهية  القدرة  على  ويعتمدون 

واأ�سحاب  �سبورين  اأف����رادًا  ت���ام..  توكل 

واالإ�سلم  اأمل.  واأ�سحاب  ومتفائلين  حلم 

كاملة  رزم��ة   �سكل  على  ذلك  كل  يت�سمن 

المعل��م  تاأثي��ر  اإّن 

اأكب��ر، ف��ي بع�س 

من  حتى  الأحي��ان، 

الوراثية العوام��ل 

به.  والمعتقدين  الموؤمنين  لكل  يقّدمها 

لنفتح هذه الرزمة ون�ستفيد من هذه المواد 

منها  وننتفع  واح���دة،  واح���دة  فيها  التي 

وجودنا.  اأعماق  في  ونختزنها  ونتذوقها 

يكونوا  اأن  يجب  والتعليم  التربية   خريجو 

مثل هوؤالء االأفراد.

نموذج غير �سالح 

اأم�������ا االأف����������راد ق�������س���ي���رو ال���ّن���ظ���ر 

والمكتئبون،  واليائ�سون  والمت�سائمون، 

وعديمو التقوى وعديمو الورع فل يمكنهم 

واإ�سعاد  االأم��ام  اإلى  بالمجتمعات  التقدم 

ال�سعوب، ومن الطبيعي اأنهم ال ي�ستطيعون 

للتعليم.  �سالحًا  اأن��م��وذج��ًا  ي��ك��ون��وا  اأن 

والتعليم  التربية  في  بالتطوير  واالهتمام 

يرّكز على هذه الجوانب.

الحديد«،  »ك���ُزب���ُر  ن��ك��ون  اأن  علينا 

اإيماننا  تقوية  علينا  ال��ف��والذ.  كقطع  اأي 

وعينا،  وزي����ادة  ب�سيرتنا،  وم�ساعفة 

بعد  يومًا  علمنا  في  االأم��ام  اإل��ى  والتقدم 

التي  المواهب  وتفجير  تفعيل  يوم. وعلينا 

اأودعها اهلل تعالى في داخلنا.
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اإفال���سٌ و�ص�ق���اء
عن �لإمام �أبي عبد �هلل Q�أّنه قال:  قاَل َر�ُســوُل �لّلــه 

P: قاَل �هلّل َعزَّ َوجــّل  ِلُمــو�َسى بِن ُعـْمرِ�ن: يا �ْبــَن ُعْمـر�ن ل 

َك 
ْ
نَّ َعْينيــ لي ول َتُمدَّ تـْح�ُسَدنَّ �لّنــا�َس َعلى ما �آَتـْيُتــُهْم  ِمـْن َف�سْ

ِلِنَعــمي، �سادٌّ  َفاإنَّ �لحا�ِسَد �ساِخٌط  َنْف�َسَك  ُتْتِبــْعُه  �إِلى ذِلَك َول 

ِمْنُه  َفَلــ�ْسُت  َيــُك كذِلَك  َوَمْن  َبْيَن ِعبادي  َق�َســْمُت  ِلِق�ْسِمَي �لَّذي 

 .
)1(

َوَلْيــ�َس ِمّني« 

عمة اللذين  ة يتمنى �ساحبها �سلب الكمال والنِّ اإن  الح�سد حالة نف�سيَّ

اأرادهما  و�سواء  ال،  اأم  يملكهما  اأكان   �سواء  االآخرين،  عند  يت�سورهما 

الغبطة  �ساحب  الأن  الغبطة،  عن  يختلف  وهذا  يردهما.  لم  اأم  لنف�سه 

ى  عمة التي توجد لدى االآخرين اأن تكون لنف�سه، من دون اأن يتمنَّ يريد النِّ

رها عند االآخرين«  ا قولنا: »النعمة  التي يت�سوَّ زوالها عن االآخرين. واأمَّ

فنعني به اأنَّ تلك النعمة قد ال تكون بذاتها نعمة حقيقية. فطالما تبيَّن 

رها  يت�سوَّ ذائ��ل،  وال��رَّ قائ�س  النَّ من  ذاتها  بحدِّ  تكون  التي  االأم��ور  اأن  

ى  زوالها عن االآخرين. والمعيار في  عم والكماالت، فيتمنَّ الح�سود من النِّ

عمة، ال  النِّ الكمال وت�سوُّر وجود  ��م  توهُّ النف�سيَّة هو  الحالة  معرفة هذه 

عمة نف�سها، فاّلذي يرى في االآخرين نعمة حقيقية، اأو موهومة ويتمنَّى  النِّ

زوالها، يع�دُّ ح�سودًا. 

 . . لح�ص���������د ا
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�أ�سباب �لح�سد

اأكثرها  يرجع  كثيرة،  اأ�سباب  للح�سد 

اأنَّ  كم�ا  تمامًا  ف�س  النَّ في  لة  الذِّ روؤية  اإلى 

عك�س  على  يتمُّ   � نوعًا   � الكبر  في  االأم��ر 

نف���سه  في  يجد  عندما  المرء  فاإنَّ  ذلك. 

كمااًل ال يجده في غيره، تن�ساأ عنده حالة 

نف�سه،  في  والتَّعالي  ز  والتعزُّ ع  الترفُّ من 

غيره،  في  الكمال  الح��ظ  واإذا  فيتكّبر، 

ولوال  واالنك�سار.  ال��ذلِّ  من  حالة  انتابته 

نف�سانية،  ولياقات  خارجية  عوامل  وجود 

من  ين�ساأ  وق��د  الح�سد.  ذل��ك  م��ن  لنتج 

ت�سوُّر ذلَّة في ت�ساوي غيره 

معه، ِمثل اأن يح�سد �ساحب 

اأو  مثيله  ��ع��م��ة  وال��نِّ ال��ك��م��ال 

الذي يليه. ويمكن القول اإنَّ 

االنقبا�س  ذلك  هو  الح�سد 

��ف�����س��ي ال���لَّ���ذان  وال������ذلُّ ال��نَّ

في  غبة  الرَّ نتيجتهما  تكون 

عن   والكمال  عمة  النِّ زوال 

االآخرين. 

وق�������������������د ح���������س���������ر 

م���ة  ك���ال���ع���لَّ  � ب��ع�����س��ه�����م 

اأ�سباب   �  
)2(

المجل�س�ي}

الح�سد في �سبعة اأمور: 

اأ�ص��باب  للح�ص����د 

كثي����رة، يرج����ع 

اأكثره��ا اإل��ى روؤية 

النَّف�س  ل��ة ف��ي  الذِّ

�ص��ل�ب  فيتمن����ى 

الكم���ال والّنعم��ة 

اللذين يت�ص��ورهما 

الآخ��ري���ن عن���د 

الأوَّل: العداوة. 

ز حين يكون �سبب الح�سد  الثَّاني: التعزُّ

معها  يطيق  وال  الحا�سد  بها  ي�سعر  ع��ّزة 

�سببًا  �سيكون  اأن��ه  يظن  ما  غيره  يملك  اأن 

ال�ستكباره عليه. 

طبعه  ف��ي  يكون  حين  الكبر  ال��ث��ال��ث: 

ر على المح�سود ويمتنع ذلك عليه  اأن يتكبَّ

بنعمته وهو المراد بالتكبر. 

ب اأن تكون  الرابع: التعجُّ

والمن�سب  عظيمة  عمة  النِّ

مثله  فوز  من  ب  فيتعجَّ كبيرًا 

اأخبر  كما  النعمة  تلك  بمثل 

اهلل تعالى عن االأمم الما�سية 

ْنُتْم  اأَ َم���ا  {َق���اُل���وا  ق��ال��وا:  اإذ 

 )15 )ي�س:  ِمْثُلَنا}  َب�َصٌر  اإِلَّ 

ِمْثِلَنا}  ِلَب�َصَرْيِن  ِم��ُن  و{اأَُن��وؤْ

واأمثال   ،)47 )ال��م��وؤم��ن��ون: 

اأن  من  بوا  فتعجَّ كثيرة  ذلك 

يفوزوا برتبة الر�سالة والوحي 

ب�سر مثلهم  اأنهم  والقرب مع 
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ع��ل��ى الإن�����ص��ان 

ي�صّم�ر  اأن  الع�اقل 

ع��ن �ص��اعد الج�ّد 

من  نف�ص��ه  لينق�ذ 

واإيمانه  العار  هذا 

م��������ن ه��������ذه 

الم�ح�رق��ة  ��ار  ال�نَّ

عب�ة  ال�صَّ والآف����ة 

فح�سدوهم وهو المراد بالتَّعجب. 

مقا�سده  فوات  من  الخوف  الخام�ص: 

مزاحمته  اإلى  بها  يتو�سل  باأن  نعمة  ب�سبب 

في اأغرا�سه. 

اد�ص: حبُّ الرئا�سة التي تنبني على  ال�صَّ

االخت�سا�س بنعمة ال ي�ساوى فيها.

يكون  ال  حين  ينة  الطِّ خبث  ال�����ص��اب��ع: 

ب�سبب من هذه االأ�سباب، بل  لخبث الّنف�س 

اأعتقد  ولكنني  اهلل.  لعباد  بالخير  و�سّحها 

هذه  معظم  اأنَّ  �سابقًا،  اإل��ي��ه  اأ���س��رت  كما 

االأ�سباب بل كلها يعود اإلى روؤية ذلِّ النف�س. 

مفا�سد �لح�سد  

االأمرا�س  اأحد  نف�سه  الح�سد  اأن  اعلم 

ة المهلكة، ويتوّل��د منه اأي�سًا اأمرا�س  القلبيَّ

ة كثيرة، كالكبر وف�س���اد االأعمال، وتعّد  قلبيَّ

وت�سّك���ل  الموبقات،  من  منها  واح��دة  ك��ّل 

واأما  االإن�����س��ان.  لهلك  م�ستق���ًل  �سببًا  

مفا�سد الح�سد ف�سنكتفي بما ُنقل عن االإمام 

الَح�َس��د  الّدي��ِن  »اآَف��ُة   :Q ال�سادق 

وفي   .
)3(

َوال��َفْخُر« والُع��ْجُب 

م�سلم  ب��ن  محمد  �سحيحة 

»اإِن   :Q جعفر  اأب��ي  عن 

ب���اِدَرٍة  ِب��اأي  َلَي��اأْتى  ُج��َل  الرَّ

ُر، َواإنَّ الَح�َس��َد َلَي��اأُك��ُل  َف��ُيَك��فَّ

الّن��ار  َت��اأُْك��ُل   َكم���ا  االإيمان 

 .
)4(

الَحَطَب«

الكبيرة  المفا�سد  وم��ن 

الح�سد،  ع��ن  تنفك  ال  ال��ت��ي 

الخالق  على  الح�سود  �سخط 

عن  واإع��را���س��ه  نعمته  وول���يِّ 

تقديراته تعالى. 

كما  الذميم،  الخلق  هذا  مفا�سد  ومن 

فهم  وظلمته.  القبر  �سيق  العلماء،  يقول 

يقولون اإنَّ �سورة هذا الخلق الفا�سد الرديء، 

ت�سبه  قلبي،  وكدر  نف�ساني  �سيق  فيها  التي 

�سيق القبر وظلمته، ف�سيق القبر اأو ات�ساعه 

منوط ب�سيق ال�سدر اأو ان�سراحه. 

والكدر  غط  وال�سَّ يق  ال�سِّ يوجد  وقّلما 

ب�سبب  القلب  في  يح�سل  اّل��ذي  لم  والظَّ

اأّي  وعلى  اآخ���ر.  فا�سد  خلق  ف��ي  الح�سد 

في  يعي�س  الخلق  ه��ذا  �ساحب  اإنَّ  ح��ال 

القبر  في  له  ويكون  مبتلى،  بًا  معذَّ الدنيا 

�سيق وظلمة، ويح�سر في االآخرة م�سكينًا  

نف�سه  الح�سد  مفا�سد  هي  ه��ذه  مًا.  متاألِّ

اأو  االأخ������رى،  ��ة  ال��خ��ل��ق��يَّ ال��م��ف��ا���س��د  دون 

اأن  يمكن  التي  الباطلة،  الفا�سدة  االأعمال 

وال�ستم،  ميمة،  والنَّ والِغيبة،  منه  تتولَّد 

واالإِيذاء، وغير ذلك مما هو من الموبقات 

والمهلكات. فعلى االإن�سان العاقل اأن ي�سّمر 

هذا  م��ن  نف�سه  لينقذ  ال��ج��ّد  �ساعد  ع��ن 

ار  العار واإيمانه من هذه النَّ

عبة،  ال�سَّ واالآف���ة  المحرقة 

واأن ينجو بنف�سه من �سغط 

في  ��در  ال�����سَّ و�سيق  الفكر 

هذه الدنيا � وهما نوعان من 

العذاب المرافقان للعمر كّله 

� وكذلك من ال�سيق والظلمة 

في القبر وفي البرزخ، ومن 

غ�سب اهلل تعالى.

ر  يفكِّ اأن  االإن�سان  على 

قليًل ليدرك اأن اأمرًا له هذا 

يجب  المفا�سد  م��ن  ال��ق��در 
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ي�سرَّ  لن  ح�سدك  اأنَّ  العلم  مع  ُيعالج،  اأن 

د ح�سدك  المح�سود، فل تزول نعمته بمجرَّ

له، بل يكون له نفع دنيوي واأخروي، وذلك 

واأنت عدوُّه وحا�سده  �سقاءك وحزنك  الأنَّ 

واأنت  م  متنعِّ ��ه  اأنَّ ي��رى  فهو  ل��ه.  نفعًا  يعدُّ 

ب بتنعُّمه، وهذه نعمة له. وفي االآخرة  معذَّ

اأي�سًا يكون ح�سدك له نفعًا له، وخ�سو�سًا 

الغيبة  اإل��ى  بك  دف��ع  قد  الح�سد  ك��ان  اإذا 

ي�ستوجب  مما  الرذائل،  و�سائر  واالفتراء 

اأنت  فتعود  له،  واإعطاَءها  ح�سناتك  اأخذ 

مفل�سًا، ويزداد هو نعمة وعظمة.

�لمعالجة �لعملية للح�سـد 

لهذه  العملية  العلج  اأ�ساليب  اأب��رز  من 

ة للمح�سود  الرذيلة هي اأن تتكلَّف اإظهار المحبَّ

وترتِّب االأمور بحيث يكون هدفك هو معالجة 

مر�سك الباطني، واأن تعمل خلفًا لما تريده 

وتجّله.  وتحترمه  عليه  تترحم  واأن  النف�س، 

محا�سنه،  ي��ذك��ر  اأن  على  ل�سانك  واح��م��ل 

واعر�س اأعماله ال�سالحة على نف�سك وعلى 

االآخرين، وتذّكر �سفاته الجميلة. 

متكلفًا  يكون  �سوف  ه��ذا  اأن  �سحيح 

��ا ك��ان الهدف  ف��ي ب���ادئ االأم���ر ول��ك��ن ل��مَّ

المنق�سة  هذه  واإزال��ة  ف�س  النَّ اإ�سلح  هو 

في  تقترب  �سوف  نف�سك  ف��اإنَّ  والرذيلة، 

هاية من الحقيقة، وينق�س تكلُّفك �سيئًا  النِّ

ف�سيئًا، وترجع  نف�سك اإلى حالها وت�سبح 

اإنَّ  االأق��ل:  على  لنف�سك،  قل  واقعيَّة.  ذات 

ولعل   ،
ّ

اهلل عباد  م��ن  عبد  االإن�����س��ان  ه��ذا 

 نظر اإليه نظرة لطف فاأنعم عليه بما 
ّ

اهلل

بها.  غيره  دون  ه  وخ�سّ النعم  من  اأنعم 

ه  فاإنَّ المحبة  طريق  اتخذ  اإذا  اأنه  وليعلم 

المحبة  نور  الأنَّ  موفقًا،  يكون  ما  �سرعان 

 
ّ

لمة ومزيل للكدر، ولقد وعد اهلل قاهر للظُّ

تعالى المجاهدين اأن يهديهم واأن يعينهم 

التوفيق  ولّي  اإنُّه  قهم.  ويوفِّ الخفيِّ  بلطفه 

والهداية. 

. الكافي، الكليني، ج2، �س307( 1)

. بحار االأنوار، العلمة المجل�سي، ج70، �س 240( 2)

الكافي، م. �س، ج2، �س307( 3)

. م.ن، �س306( 4)

�لهو�م�س
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الإدمان على الإنترنت

حتقيق: هبة جمعة

تعتبر ظاهرة �نت�سار ما ي�سمى )بالإدمان على �لإنترنت( 

�أو�ساط  بين  كبيرً�  جــدًل  �أثــارت  �لتي  �لمو��سيع  �أكثر  من 

من  لكثير  د�سمة  مــادة  �لمو�سوع  هذ�  �سّكل  وقد  �لباحثين. 

�لمهتمين في هذ� �لمجال.

ظاهرة  االإنترنت  على  االإدم��ان  مو�سوع  اعتبار  من  الرغم  على 

اآثار  من  �سّببته  وما  نتائج  من  عك�سته  ما  حجم  اأن  اإال  ن�سبيًا  حديثة 

عد والميادين )النف�سّية، ال�سحّية، االجتماعّية  �سلبّية على مختلف ال�سّ

وحتى الثقافّية( قد و�سل في كثير من االأحيان اإلى حّد الخطورة التي 

خ�سائر  باأقّل  االأزمة  لتجاوز  الحلول  الإيجاد  ومتابعة  ًل  تدخُّ ت�ستدعي 

ممكنة.

عالم  في  االإبحار  باأّنه  االإنترنت  على  االإدم��ان  م�سطلح  ويعّرف 

ويمكن  والمعقول.  المقبول  الحّد  تتجاوز  طويلة  ل�ساعات  االإنترنت 

واإذا  الدوافع.  في  التحّكم  ا�سطراب  اأمرا�س  �سمن  اأي�سًا  ت�سنيفه 

هو  االإدم��ان  اإن  القول  يمكننا  دّقة  اأكثر  تو�سيف  اإعطاء  على  اأقدمنا 

االأ�سباب  اأبرز  وُتعد  اأ�سبوعيًا.  �ساعة   38 اإلى  ي�سل  الذي  اال�ستخدام 

والدوافع الكامنة وراء ن�سوء هذه الظاهرة اإما عدم قدرة االأفراد على 

ملء وقت الفراغ بهوايات متنوعة، اأو لعدم قدرة االأهل على المراقبة 

ب�سبكة  اأبنائهم  تعلُّق  وتداعيات  عواقب  تفادي  اأج��ل  من  والمتابعة 

االإنترنت.
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مخاطر مخيفة

تتجّلى مظاهر التعّلق المفرط باالإنترنت في عوار�س 

الخمول، االأرق، اآالم في الظهر والرقبة، التهاب العينين، 

تاأثير المجاالت المغناطي�سية واال�سعاعات  اإلى  باالإ�سافة 

االإن�سان،  على  الحديثة  االت�سال  اأجهزة  عن  ال�سادرة 

على  االإنترنت  على  ل��لإدم��ان  ال�سلبي  االأث��ر  عن  ناهيك 

�سرية من خلل فقدان التوا�سل 
ُ
العلقات االجتماعية االأ

مع المحيط االجتماعي. وفيما يتعلق بفئة االأطفال ب�سكل 

الم�ساكل  ظهور  عبر  الم�ساألة  هذه  تاأثيرات  تظهر  خا�س 

مهاراتهم  وتاأثر  العزلة،  اإل��ى  االأطفال  ولجوء  الدرا�سية 

ت�سببها  التي  اال�سطرابات  ذلك  اإلى  اأ�سف  االجتماعية، 

في نومهم.

مناه من معطيات مع الواقع المح�سو�س  ولمقارنة ما قدَّ

نات تترواح اأعمارهم ما بين 16  تناولنا مجموعة من العيِّ

و25 �سنة، وتنوَّعت حاالت االإدمان لديهم ما بين االإدمان 

دة من االألعاب وفئة اأخرى تم�سي  المفرط على اأنواع محدَّ

معظم اأوقاتها على مواقع التَّوا�سل االجتماعي.

نات هو  ولعل اأكثر ما يثير الده�سة في اأجوبة بع�س العيِّ

اإدراكها لمخاطر وتداعيات تم�سيتهم لهذا الوقت الطويل 

باأنَّهم  ذلك  رون  يبرِّ هم  ولكنَّ االإنترنت،  �سبكة  على  ج��دًا 

العالم  اإل��ى  ف  والتعرُّ الوقت،  واإ�ساعَة  التَّ�سلية  يريدون 

ره  باأ�سره و�سائر الم�ستجدات بلحظات قليلة وهذا ما يوفِّ

لهم االإنترنت.

ر على عالقتي باأ�سرتي �أثَّ

لم تتردد مريم )16 �سنة( في التعبير عن 

الوا�سع  االإنترنت  عالم  من  ال�سديدة  ده�ستها 

على  الإدم���ان  اإن 

هو  الإن���ت���رن���ت 

ال���ص��ت��خ�����������دام 

 38 اإلى  ي�صل  الذي 

اأ�صبوعي��ًا �صاع���ة 
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هذا  وت���وّزع  يوميًا  �ساعات   8 من  الأكثر  فيه  تبحر  ال��ذي 

الوقت ما بين التوا�سل مع اأ�سدقائها واالطلع على اأخبار 

الفنانين.

وهي تعاني من عدة عوار�س نف�سية في حال انقطاعها 

جر  ال�سَّ المزاج،  �سوء  الملل،  مثل:  االإنترنت،  �سبكة  عن 

ديد، القلق والتَّوتر... ال�سَّ

وت�سيف قائلة: اإنَّها ال يمكن اأن تت�سّور نف�سها ولو ليوم 

اإلى  ي�سل  قد  فيه  وتعلُّقها  العالم.  هذا  عن  بعيدة  واحد 

حدِّ عدم قدرتها على اال�ستماع اإلى ما يطلبه منها اأهلها، 

وكاأنَّها في عالم منف�سل عنهم.

�سبكة  اأمام  تم�سيه  الذي  الطويل  الوقت  اأنَّ  تنكر  وال 

فقدت  فقد  �سرتها، 
ُ
باأ علقتها  على  ���ر  اأثَّ ق��د  االإن��ت��رن��ت 

طلباتهم،  وتلبية  طويل  لوقت  معهم  الجلو�س  في  غبة  الرَّ

والتَّوا�سل معهم. واأكثر من ذلك اأنَّها ما عادت ترغب في 

الخروج من المنزل وتعتبر االإنترنت هو الو�سيلة الوحيدة 

التي توؤّمن لها الّت�سلية والّترفيه عن النف�س.

�ساعات   9 حوالي  يم�سي  فهو  �سنة(  محمد: )25  اأما 

يومّيًا على �سبكة االإنترنت ولكن ذلك كان مرتبطًا في بادئ 

االأمر بطبيعة عمله الذي يفر�س عليه تم�سية هذا الوقت 

الطويل. اإاّل اأنَّ االأمر �سرعان ما تحّول معه اإلى عادة بات 

بالن�سبة  فاالأمر،  يفارقها.  اأن  يقول،  كما  الم�ستحيل،  من 

واالإرادة.  بط  وال�سَّ يطرة  ال�سَّ اإط��ار  خ��ارج  اأ�سبح  اإليه، 

وي�سيف اأنَّه بات يعاني من التعّلق المفرط بعالم االإنترنت 

الذي تحّول مع الوقت اإلى نوع من االإدمان المزمن. رغم 

ذلك يرى »محمد« اأن االإدمان على االإنترنت اآفة اجتماعية 

انت�سرت كلمح الب�سر بين اأو�ساط ال�سباب ويعتبر اأنه ال ُبّد 

من التدخل لمعالجة اأماكن الَخَلل.

فر�سة لمعرفة �لثقافات �لأخرى

االأمر  جامعي(  طالب  �سنة،   20( اإبراهيم:  بالن�سبة 

الرغب���ة  »فق��دُت 

الج�ل��و�س  ف�����ي 

م��ع اأ�صرتي لوقت 

عدت  وم�ا  طوي�ل 

الخروج  في  اأرغب 

م����ن ال���م���ن���زل«
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الوقت  هذا  ق�ساء  في  م�سكلة  اأي  يرى  ال  فهو  تمامًا  مختلف 

الطويل على �سبكة االإنترنت، بل على العك�س فاإنه يعتبر اأنَّ ذلك 

الحياة  واأنماط  االأخرى  الثقافات  اإلى  التعّرف  فر�سة  له  اأّمن 

المختلفة، واالنفتاح على العالم باأ�سره، وبناء علقات جديدة 

باأ�سرع وقت ممكن. ويقول: »اإّنه ع�سر ال�ّسرعة وع�سر مواكبة 

تجربته،  كل  اخت�سر  العبارات  بهذه  والتكنولوجيا«.  التطور 

رًا لنف�سه تعلُّقه المفرط بعالم االإنترنت. وما يتحدث عنه  مَبرِّ

العالم الغربي يظهر جليًا  تاأثره وانفتاحه على  اإبراهيم لجهة 

في مظهره الخارجي اأ�سف اإلى ذلك اأّنه اأ�سبح اأكثر ميًل اإلى 

اال�ستقللية بقراراته وتوجهاته، وهذا على عك�س ما كان يفعله 

�سابقًا بم�ساركة عائلته بما يدور في نف�سه.

اأنَّ مو�سوع االإدمان على االإنترنت هو مجاٌل وا�سع  ال �سّك 

اللجوء  من  ب��ّد  ال  ك��ان  لذلك  االإ�سكاليات  من  العديد  يطرح 

وخلفيات  للإحاطة بظروف  المجال  اخت�سا�سي في هذا  اإلى 

اآثارها  لمعالجة  واالمكانيات  ال�سبل  عن  والبحث  الم�سكلة 

حياة  جوانب  مختلف  على  الخطيرة  وانعكا�ساتها  وتداعياتها 

الفرد. وقد لم�سنا على اأر�س الواقع مدى انت�سار هذه الظاهرة 

في المجتمع بين مختلف الفئات العمرية، لذا فاالأمر ي�ستدعي 

اأن يعي كل فرد م�سوؤوليَّته.

مخاطر ثورة �لت�سالت

قاط وغيرها، التقينا اأ�ستاذ علم االجتماع  لمناق�سة هذه النِّ

في الجامعة اللبنانية الدكتور ح�سين �سلمة.

19ك��ان ال ب��ّد في ب��ادئ االأم��ر االإ���س��ارة � وكما اأح��ّب الدكتور 
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�سلمة � اإلى ظاهرة اأعّم واأ�سمل من ظاهرة االإدمان على 

بثورة  ي�سّمى  ما  اأو   )info media( ث��ورة  وهي  االإنترنت 

االت�ساالت والتي يعتبر االإنترنت جزءًا منها ومفردة من 

ل اأخطر و�سائلها، وي�سير اإلى عامل اأ�سا�س  مفرداتها وي�سكِّ

وهو  االإنترنت  عالم  على  ال�سباب  اإدمان  في  االأهم  يعتبر 

وهو  الخا�س  عالمهم  لبناء  وميلهم  نزعتهم  في  يكمن 

ف�س االجتماعي »العالم  العالم الذي يطلق عليه في علم النَّ

من  الفرد  ي�سعى  الذي  االفترا�سي«  »العالم  اأو  المتخيَّل« 

له  نه  يوؤمِّ ما  وهذا  رغباته  في  النَّق�س  اإ�سباع  اإلى  خلله 

الذي  العالم  هذا  واأ�سرعها،  بل  ال�سُّ باأرخ�س  االإنترنت 

ة االإفراط عند االأفراد في تحقيق  يعّبر عن ترجمات لعمليَّ

واإ�سباع رغباتهم.

�لفر�غ من�ساأ �لإدمان

فيما يتعّلق بمن�ساأ ظاهرة االإدمان على االإنترنت يقول 

والّثقافي،  وحي،  الرُّ الفراغ  اإلى  يعود  اإنه  �سلمة  الدكتور 

ف�سي، والفكري الذي يعاني منه االأفراد. وال �سّك اأنَّ  والنَّ

جانب  اإلى  ة.  والعقليَّ ة  النف�سيَّ ُبنيتهم  على  ينعك�س  ذلك 

الإدارة  ال�سليمة  والبرامج  االآليات  اإلى  االفتقاد  فاإن  ذلك 

تعلُّق  اإل��ى  ية  الموؤدِّ االأ�سباب  اأكثر  من  يعدُّ  الفراغ  وق��ت 

ب�سكل  ينطبق  وه��ذا  االإنترنت  ب�سبكة  المفرط  االأف���راد 

خا�س على فئة الفتيات.

��وا���س��ل بين االأه��ل  ي قلة ال��تَّ اإل���ى ج��ان��ب ذل���ك، ي����وؤدِّ

واأبنائهم الذي ي�سل اإلى حّد االنقطاع الى اعتبار ال�سباب 

ن لهم التَّوا�سل  اأن االإنترنت هو الو�سيلة االأف�سل التي توؤمِّ

مع االآخرين وبناء العلقات االجتماعية.

حيث  الم�ستركة  اللغة  اإلى  االفتقاد  عن  عو�سًا  هذا، 

باتت �سغوطات العمل والظروف االقت�سادية واالجتماعية 

االآراء  لتبادل  واأبنائهم  االأه��ل  بين  الوقت  توفر  من  تحّد 

رون  يعبِّ الذي  الملجاأ  االإنترنت  عالم  فيعتبر  والنقا�سات 

من خلله عن كل ما يدور في اأنف�سهم دون وجود اأيِّ عائق 

يمنعهم من ذلك.

االنتباه  تلفت  اإ�سكاليَّة مهمة  تظهر  االإطار،  وفي هذا 
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االإنترنت  بعالم  االأب��ن��اء  تعلُّق  في  ال�سبب  ح��ول  وتتركز 

االفترا�سي وهل هو نتيجة انعدام االن�سجام الفكري بين 

واإدمانهم  اإليه  ال�سباب  لجوء  اأن  اأم  واالأبناء  االأهل  جيل 

عليه هو ال�سّبب بانقطاع �سبل التوا�سل بين الطرفين.

حالة �سياع �لُهوية

عن  حديثه  معر�س  ف��ي  �سلمة  ال��دك��ت��ور  وي�سيف 

تاأثيرات وانعكا�سات ظاهرة االإدمان على االإنترنت قائًل: 

»اإن اأ�سواأ ما في المو�سوع هو دخول الفرد في بيئة ال تُمتُّ 

ة ب�سلة، وهنا  والح�ساريَّ وثقافتنا االجتماعية  بيئتنا  اإلى 

ة. توازن و�سياع الهويَّ يبرز ما ي�سّمى بحالة اللَّ

ب���ات ج��ي��ل ال�����س��ب��اب ي��ع��ان��ي ال��ي��وم م��ن ح��ال��ة عدم 

وحي، وحتى على م�ستوى العلقات  ف�سي والرُّ اال�ستقرار النَّ

االجتماعية فما عاد الفرد يجد في محيطه ما يتلءم مع 

تطلعاته الخا�سة لذلك يجد اأن عالم االإنترنت هو الو�سيلة 

ر من خللها عن ذاته«. التي يعبِّ

�ُسُبل �لخروج من �لأزمة

ويذكر دكتور �سلمة ثلثة عنا�سر تعدُّ من االأهم، في 

بل للخروج من اأزمة انت�سار ظاهرة  مجال البحث عن ال�سُّ

االإدمان على االإنترنت وهي:

بين  المبا�سر  التوا�سل االجتماعي  رفع م�ستوى  اأّوًل: 

المجتمع  مع  اأو�سع  �سعيد  وعلى  جهة،  من  العائلة  اأف��راد 

ككل، وذلك من خلل بناء العلقات الهادفة والبناءة.

ثانياً: تعزيز م�ستويات الثقافة والمعرفة من اأجل ردم 

الهوة بين االأهل واأبنائهم.

ثالثاً: تعزيز التربية على االأخلق الدينية وخ�سو�سًا 

الذي  والمعنوي  الروحي  الفراغ  �سغل  على  العمل  لجهة 

يعي�سه الفرد.

وفي الختام، ي�سير دكتور �سلمة اإلى اأنَّ طبيعة تركيب 

في  ت�سبَّبت  �سوّية  غير  ظواهر  وج��ود  اإل��ى  اأّدت  المجتمع 

ارتفاع من�سوب الف�ساد االأخلقي، و�سياع ال�سباب.

م��ن�����ص��اأ ظ��اه��رة 

عل���ى  الإدم����ان 

اإلى  الإنترنت يعود 

وح��ي،  ال��ف��راغ ال��رُّ

النَّف�ص��ي  الّثقافي، 

وال��ف��ك��ري ال��ذي 

الأفراد منه  يعاني 
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عال����ٌم قت�ل���ه جهله

.
)1(

»ُربَّ عالٍم قد قتله جهله وعلمه معه ل ينفعه« 

�لم�سباح  فقدنا  فاإذ�  �لب�سرية،  �أمام  �لّطريق  نور  هو  �لعلم 

به  معرفتنا  مع  حتى  ب�سالم  �لطريق  �سلوك  يمكننا  ل  و�لنور 

و�متالكنا لأعين تر�ه. وكذلك �إذ� كان �لم�سباح موجودً� ولكن 

ل معرفة لنا بالطريق �أو ل تر�ه عيوننا فال فائدة منه �أي�سًا.

وفي �لمقابل، �لجهل هو قاتل �لإن�سان. فلي�س من �ل�سروري 

�لقتل  يكون  قد  بل  �ل�سم،  �أو  �ل�سالح  بو��سطة  �لقتل  يكون  �أن 

يوؤدي،  ذلك  لأن  �ل�سعادة  طريق  عن  �لإن�سان  �إبعاد  خالل  من 

�أ�سّد  �لقتل هو  �لنوع من  و�نحطاطه. وهذ�  ركوده  �إلى  بالتالي، 

فتكًا من �لقتل �لمادي. من هنا كانت �لخطوة �لأولى نحو �لدين 

معرفته. 

بين علم ل ينفع..

اأو  ك��ان  رج���ًل   � مكلف  ك��ل  على  يجب 

ال  اإذ  العلم،  طلب  اإل��ى  ي�سعى  اأن   � ام���راأة 

علم  دون  من  الكمال  اإل��ى  الو�سول  يمكن 

ومعرفة. فالعن�سر االأول الموؤّثر في الكمال 

الّدين.  ومعرفة  والتاأّمل  والتفقه  العلم  هو 

اأو  الزمانّية  الحدود  يعرف  ال  العلم  وطلب 

الحدود  وال  والقبلّية  القومّية  اأو  المكانّية 

العلوم  جميع  تعّلم  يجب  لذا  المو�سوعّية، 

لتكون اأنوار الطريق. فحمل الم�سباح فقط 

االإن�سان؛  ُي�ستعمل في نجاة  لم  اإذا  ال يفيد 

وقد نجد من العلماء من ي�سعى وراء العلم 

�ل�سيخ علي ذو علم
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طريق الو�سول والقرب اإلى الخالق العظيم. 

ينتفع  ال��ذي  النافع  العلم  ه��و  العلم  ه��ذا 

اهلل  �سبيل  في  الأّن��ه  وال�ّسالك؛  الحامل  به 

الخالدة  الحياة  اإلى  للو�سول  الطريق  وهو 

الخ�سية  يحملون  هوؤالء  االأبدية.  وال�سعادة 

تعالى في قلوبهم وتكون عبادتهم   
َّ

من اهلل

 من العبادات المقبولة.
َّ

وطاعتهم هلل

 � العلم  تعّلم  اعتبار  يمكن  ال  طبعًا، 

�سواء العلم الّتجريبي اأم الّطبيعي � ذا قيمة 

لوحده، فالعلوم والمعرفة المفيدة القّيمة 

في  الخلق  عقد  من  عقدة  تحّل  التي  هي 

الدنيا واالآخرة وتفتح للآخرين اأبوابًا من 

حقائق  من  حقيقًة  لهم  وتو�سح  المعرفة 

مبداأ  اإل��ى  العبد  وتقّرب  العميقة  الوجود 

الح والمفيد هو الذي  الخلق. والعالم ال�سّ

االآخرين  ونجاة  نجاته  و�سيلة  علمه  يكون 

والعمل  اَل���ه  ب��ت��ق��وى  المتحّلي  ه��و  م��ع��ه، 

وهو  ال�ّسلوك،  ف��ي  واالإخ��ل���س  الح  ال�سّ

وهذا  اهلل،  عباد  م�سالح  في  يفّكر  الذي 

العالم ال يكون علمه حجابًا له وللآخرين، 

وال يجعل علمه و�سيلة في اأيدي الظالمين 

بحيث يوؤدي اإلى اإ�سعاف روح االإيمان في 

المجتمع. 

يقودون  ال��ذي��ن  ه��م  ال��ع��ل��م��اء  ه����وؤالء 

لح،  وال�سّ والّتقوى  الهداية  نحو  الب�سرّية 

ه����وؤالء ه��م ورث���ة االأن��ب��ي��اء وال��دل��ي��ل على 

ط��ري��ق��ه��م، وه����م ح��ج��ج االإ�����س����لم على 

الظالمين  المحكم في وجه  وال�سّد  الخلق، 

اأف�سل  الّرباني  العالم  فقلم  والفا�سدين. 

درب  ينير  ال��ذي  هو  ��ه  الأنَّ ال�سهيد،  دم  من 

ال�ّسهيد ويو�سله اإلى ال�ّسعادة االأبدية.

. نهج البلغة )خطب االإمام علي Q(، ال�سريف الر�سي، حكمة رقم 107، ج 4، �س 25( 1)

�لهو�م�س

من اأجل تاأمين م�ستلزمات الحياة الطبيعية 

والمادية ولكنهم يف�سلون في جعل العلم نورًا 

في طريقهم نحو ال�سمّو وال�سعادة والكمال. 

العلماء  ع��ن��وان  عليهم  ال��ن��ا���س  ف��ُي��ط��ل��ُق 

في  ه��وؤالء،  ولكن  علمهم،  من  وي�ستفيدون 

الحقيقة، يعي�سون حالة موٍت معنوي.

االآخ���رة  ع��ل��وم  ل  ح�سّ ع��ال��م  م��ن  فكم 

اأمام  الهداية  م�سعل  خللها  من  واأ���س��اء 

اإب��ق��اء هذا  ف��ي  ج��اه��دًا  و�سعى  االآخ��ري��ن 

النور دائم االإ�ساءة واال�ستعال، ولكنه ف�سل 

هذا  على  وال�سير  المواظبة  في  نف�سه  مع 

واقتنع  الدنيوية  باالأمور  فا�ستغل  الطريق 

بحياة الّطبيعة والماّدة ووقع �سحّية جهله. 

وك���م م���ن م��ف��ّك��ر وّظ����ف ع��ل��م��ه لظلم 

االآخ���ري���ن وج��ع��ل��ه م��ط��ّي��ة ل��ل��و���س��ول اإل���ى 

والثروة  وال�ّسهرة  وال�ّسهوات  المنا�سب 

فاأ�سحى علمه قاتًل لحياته المعنوية.

نعم، العلم ينير الطريق، ولكّنه ي�سبح 

يتمّكنوا  لم  ما  لحامليه  االأكبر  كالحجاب 

من �سلوكه.

.. وعلم ينفع

من  العلماء  م��ن  هناك  المقابل،  ف��ي 

الّتجريبي  ال��ع��ل��م  م��رات��ب  ع��ل��ى  ح�سلوا 

اإذ  والّطبيعي ولكّنهم ا�ستفادوا من علمهم 

جعلوه و�سيلة لخدمة الخلق في �سبيل اهلل، 

فاأ�سحى علمهم نور هداية ي�سيء لل�ّسالكين 
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حتقيق: مينى �ملقد�د �خلن�سا 

يقول �هلل تعالى في كتابه �لكريم: {ُقْل َهْل َي�ْصَتِوي 

الَِّذيَن َيْعلَُموَن َوالَِّذيَن َل َيْعلَُموَن} )�لزمر: 9(

و�لعلماء  �لعلم  بها  تعالى  �هلل  خ�ّس  عظيمة  منزلة 

�أجمل  ف�ساًل عن  �سو�ء،  و�لمتعّلمين على حد  و�لمعّلمين 

و�لأدباء  �ل�سعر�ء  كبار  �سّطرها   �لتي  و�لق�سائد  �لكتب 

نثرً� و�سعرً� عنهم.   

عام   كل  من  �آذ�ر  من  �لتا�سع  في  �لمعلم  عيد  وياأتي 

�أمانة  �أكبادنا  فلذ�ت  ن�ستودع  لمن  تكريميًا  يومًا  ليكون 

هو  بغر�ساته.  يهتّم  كب�ستانّي  بها  فيعتني  يديه  بين 

وقائدً�  ومهند�سًا  طبيبًا  غد�  لمن  ومعّلٌم  �لأجيال  �سانع 

ومجاهدً� في مجتمعه.

�لمعّلم  بــدور  تغّنينا  مهما  جديدً�  ن�سيف  لن  ربما 

نف�سه  �لمعّلم  �سي�سيفه  ما  هو  �لجديد  لكن  وعطاء�ته، 

وطموحاته  هو�ج�سه  عن  خالله  من  يعّبر  تحقيق  في 

و�أحالمه، فماذ� يقول �لمعّلمون في عيدهم؟   
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�لحياة �لكريمة 

وخالتي  معلمة  فاأمي  اختارتني  من  هي  التعليم  »مهنة 

اأجنبية،  لغة  الكيال )30 �سنة، معلمة  َدَفَع �سها  �سبٌب  كذلك«، 

اأنه ر�سالة وهدف  التعليم معتبرة  9 �سنوات( المتهان  منذ 

وعطاء. لكن تبقى لهذه المهنة براأي �سها متاعبها، فالمعلم 

اإ�سافة  مختلفة  و�سلوكيات  طباع  ذوي  اأطفال  مع  يتعاطى 

اإلى تاأثر الطفل ال�سديد بما يتلّقنه من م�سار و�سلبيات عبر 

التلفاز واالنترنت مما ي�سبب اأزمة كبيرة للأهل والمعلمين 

معًا.  

تقول:  عيدها  في  لها  حقيقيًا  تقديرًا  �سها  تراه  وعّما  

اأنجح في تح�سين الم�ستوى  »�سعادتي الحقيقية هي عندما 

الدرا�سي لطالب �سعيف في المادة التي اأدّر�سها، على االأقل«، 

خاتمًة كلمها باأملها اإ�سدار قوانين ت�سمن للمعلمين حياة 

كريمة كزيادة االأجور وتاأمين الم�ساعدات لهم.                  

�لهتمام بال�سيخوخة 

اأ�ستاذ  �سنة،   57( ط��ال��ب  ح�سين  االأ���س��ت��اذ  يتحدث 

قائًل:  التعليم  مهنة  عن  وب�سغف  �سنة(   34 منذ  ريا�سيات، 

»اأحب التعليم كثيرًا، وهي مهنة تحتاج اإلى موا�سفات وقدرات 

نجاح  معيار  وهي  الدائم  والتثقف  والمطالعة  كال�سبر  خا�سة 

المعلم«. 

في  التعليم،  ف��ي  المخ�سرم  ح�سين،  االأ���س��ت��اذ  واأف��ا���س 

يرى  فهو  وال�سابق  الحالي  الجيل  بين  الفروقات  عن  الحديث 

اأن االإقبال على المطالعة قد قّل كثيرًا وتّمت مقاي�سته بالبحث 

عبر االنترنت، كما �سعفت �سلطة المعلم وهيبته م�سيفًا: »كنا 

نخاف ونجّل معلمينا اأكثر مما يفعل هذا الجيل«. وفي 

ال�سياق ذاته اأخبرنا االأ�ستاذ ح�سين اأنه يلتقي اأحيانًا 

بتلمذة له قد تبّووؤوا مراكز مهمة، عنهم يقول: »اأ�سعر 

اأكملوا  اأرى بع�س طلبي قد   ب�سعادة كبيرة عندما 

درا�ستهم وهذا هو التقدير الحقيقي بالن�سبة لي«.     

يتّم  اأن  ع��ي��ده  ف��ي  ح�سين  االأ���س��ت��اذ  ويتمنى 

االهتمام اأكثر بتطوير الجهاز التعليمي في المدار�س 

الر�سمية والمجانية وتحديث اأجهزة المختبرات فيها، 

ب�صعادة  »اأ�صع���ر 

اأرى  عندما  كبيرة 

ب��ع�����س ط��الب��ي 

ق����د اأك��م��ل�����وا 

درا�صتهم وهذا هو 

التقدي����ر الحقيقي 

ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ي«
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اآمًل في الختام اأن تتّم رعاية المعلم عندما يتقّدم في ال�سن 

اإلى االهتمام ب�سيخوخته كي يم�سي خواتيم عمره  ُي�سار  واأن 

معّززًا مكّرمًا.  

 �أحلم �أن ل ُتنَثر �أور�قنا 

منذ  عربية  لغة  معّلمة  �سنة،   38( دي��اب  ابت�سام  تعتبر   

يوم الإبراز  واأّنه  المعلم هو قيمة بحّد ذاته  اأّن عيد  17 عامًا( 
اأهمّية  الّتلميذ  لتعريف  القيمة  هذه  وتعزيز  واحترام  وتفعيل 

العلم والمعّلم، م�سيفة: »الحمد هلل اإذ ُوِجد هذا العيد وهو يوم 

الذي   P اهلل  ر�سول  االأول  المعلم  فيه عن  نغفل  اأن  يجب  ال 

نقل النا�س من الجهل اإلى العلم، فالتعليم لي�س مجّرد اأحرف 

المتعّلم.  في  اأث��ر  من  المعّلم  يخّلفه  بما  هو  واإّنما  كلمات  اأو 

وتعتبر ابت�سام اأن الّتقدير الحقيقي للمعّلم يكون باحترام دوره 

ور�سالته م�سيفة: »اإّن اأجمل اللحظات بالن�سبة اإلّي هي عندما 

عندما  اأي  والكتابة  وال�سياغة  ال��ق��راءة  في  تلميذي  يبرع 

اأح�سل على ثمرة عطاءاتي«. 

�لتعليم رهين �لظروف �لمادّية 

»يفرح المعّلم في عيده عندما ي�سعر اأن نتيجة زرعه مثمرة 

والثمار تكون بالطلب الذين يكملون درا�ستهم« بهذه الكلمات 

يتحدث الم�سرف التربوي نجيب عواد )57 �سنة، كان مدر�سًا 

المحزن  اأّن  معتبرًا  المعلم،  عيد  معنى  عن  عامًا(   15 لمدة 

لبنان؛  في  النا�س  لجميع  متوفر  غير  الجّيد  التعليم  اأّن  هو 

فهناك مدار�س مجّهزة باأحدث البرامج التعليمية لكنها مكلفة 

للأهل ماديًا. كما ُيحيل انت�سار ظاهرة الت�سرب المدر�سي في 

تعليم  اأّن  يعتبر  ال  فيها  المواطن  اأّن  اإلى  الفقيرة  المجتمعات 

اأوالده اأولوية بالن�سبة اإليه، وهذا ما يجعل التعليم رهينة ظروف 

االإن�سان المادية.

عيده في �إعادة �لعتبار �إليه 

)م�سرف  الكثيري  الفا�سل  الدكتور  اأم��ا 

التعليم هي  اأن مهنة  تربوي وموؤلف( فيرى 

النبوية.  االإن�سانية  الر�سالة  لبداية  مفتاح 

وعن �سبب اختياره لها يقول: »اخترتها الأخذ دور 

في اأداء مهمة الهداية التي جاء بها االأنبياء، فالعلماء 
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هم ورثة االأنبياء«. 

التي  ال�����س��ع��وب��ات  وع���ن 

تجتاح هذه المهنة، يت�ساءل: 

اأن  ل��ل��م��ع��ل��م  اأي������ن  »م�����ن 

التربوية  المرحلة  يواكب 

الجديدة  في�ستري كتبًا واأقرا�سًا 

يرزح تحت  وهو  ويبحث  ويطالع  ومو�سوعات 

حالة من الوهن االقت�سادي والغلء المعي�سي؟«، معتبرًا 

هذه  في  الّطالب  اأم��ام  المعّلم  �سورة  اهتزاز  اأّن  المقابل  في 

فاالأ�ستاذ  به،  يحتذى  نموذجًا  يعد  لم  اأنه  اإلى  يعود  االأي��ام 

مثقل  فهو  اليوم  اأّما  �سيء  كل  في  مميزًا  ال�سابق،  في  كان، 

يحترم  وال  النموذج  يحترم  والطالب  المعي�سّية،  بهمومه 

ال�سورة االأقل. 

الكثيري  الدكتور  فيرى  المعلم  لعيد  تقييمه  عن  اأم��ا 

راأ�سمالية،  االأ�سا�س فكرة  اأنها في  نبيلة جدًا مع  اأنها فكرة 

م�سيفًا: »اإن الفكرة االإ�سلمية لهذا العيد تكّرم المعلم على 

المكّمل  والأن��ه  االأنبياء  ووارث  اهلل  خليفة  باعتباره  ال��دوام 

انطلقًا من هذا، فهل يخت�سر عيد  التعليمية.  لم�سيرتهم 

المعّلم في يوم واحد؟«.  

في  يكون  اأن  فا�سل  الدكتور  تمنى  كلمه  ختام  وف��ي 

الخميني}  االإمام  العظيم  العربي نماذج كالمعّلم  عالمنا 

ولكنه  وح��وزوي��ًا  معّلمًا  ك��ان  الخميني}  »االإم���ام  بقوله: 

ا�ستطاع اأن ي�سنع انقلبًا عظيمًا ويحّول الجمهورية االإيرانية 

من ا�ستبدادّية تم�سي في ركاب الغرب اإلى اإ�سلمّية تم�سي في 

رحاب االإ�سلم«.  

�لتربية قبل �لتعليم 

تعتبر فاتن روا�س )40 عامًا، معلمة لغة عربية منذ 16�سنة( 

اأّن دور المعّلم هو التربية قبل التعليم وذلك من خلل م�ساعدة 

اأموره  تي�سير  كيفية  وتعليمه  اأه��داف��ه،  تحديد  على  التلميذ 

وتخّطي ال�سعوبات، وتنمية طاقاته وتحفيزه، وكذلك االهتمام 

به ومتابعته �سلوكيًا داخل وخارج المدر�سة.  

ال�ف��ك����=��رة  اإن 

لهذا  الإ���ص��الم��ي��ة 

ال���ع���ي���د ت���ك���ّرم 

المعلم على الدوام 

خليف��ة  باعتب���اره 

الل�ه ووارث الأنبياء
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اأن يكون ذلك في  المعلم في عيده فُيمكن  اأّما عن تكريم 

منا�سبة ومن خلل اإقامة احتفال رمزّي له و�سكره على جهوده 

واإنجازاته ولي�س اأكثر.

�أحلم �أن يتعّلم كل �أطفال لبنان 

وريا�سّيات  علوم  معّلمة  �سنة،   32( �سّباغ  اأح��لم  ت�سف 

المهن  اأ�سمى  من  هو  »التعليم  بقولها:  التعليم  �سنة(   12 منذ 

وهو ر�سالة نبيلة جدًا ولي�س فقط م�سدرًا لتح�سيل المال كما 

المعّلمة  واجب  من  اأّن  اأحلم  وت�سيف  النا�س«.  بع�س  يعتبره 

اأن تتعاطى مع طّلبها كاأم ومعلمة في الوقت نف�سه؛ فتعطيهم 

العاطفة والحنان من جهة وتكون �سارمة فيما خ�ّس درا�ستهم 

من جهة اأخرى.  

محبة  في  هو  »عيدي  فتقول:  المعلم  لعيد  روؤيتها  عن  اأما 

االأطفال  يحت�سنني  عندما  كبيرة  ب�سعادة  واأ�سعر  لي.  طّلبي 

فاأ�سعر اأنهم يعّبرون لي بذلك عن �سكرهم وتقديرهم لجهدي 

تجاههم«. 

والأحلم اأمنيات كثيرة في عيدها فهي تاأمل باأن يكون هناك 

�سمان  تاأمين  خلل  من  العاملة  المراأة  بو�سع  اأكبر  اهتمام 

�سحي واجتماعي لها، وعلى �سعيد الطّلب تحلم باأن يتعّلم كل 

اأطفال لبنان واأن ال ي�سطّر بع�سهم للعمل في �سّن مبكرة وكذلك 

العمل لحمايتهم من الّت�سول والت�سّرد في ال�سوارع، وت�سيف اأنه 

الذين  باالأطفال  الخا�سة  المراكز  بزيادة  االهتمام  من  بد  ال 

يعانون �سعوبات تعّلمية من خلل تخفي�س التكاليف المادية. 

لن  ومعلمين  طلبًا  العلم  دروب  على  ال�سائرين  ولتكريم 

نجد اأبلغ واأعظم واأجمل من هدية معلم الب�سرية جمعاء ر�سول 

اهلل محمد P لهم، حين قال: »من �سلك طريقًا يلتم�س فيه 

 .
)1(

علمًا �سلك اهلل له طريقًا اإلى الجنة« 

    

.  منية المريد، ال�سهيد الثاني، �س 107( 1)

�لهو�م�س
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  قول��وا قوًل لّينًا

  كالم اهلل اإك�صير الحياة

  بالكلمة نعّلم.. بالمعروف نرّبي

  مفتاح القلب.. كلمة

كلمٌة...ُتوؤتي  

اأُُكَلها كلَّ حين
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وحده  وخبيث،  طّيب،  ق�سمين:  �إلى  �لنا�س  كالم  ينق�سم 

ول  يجمع  وهو  �لقلوب،  �أ�سماع  لقلوب  مفتاح  �لّطيب  �لكالم 

ول  ويوؤ�لف  يبّعد،  ول  ويقّرب  يبّغ�س،  ول  ويحّبب  يفرق 

اإِلَّ  َق��ْوٍل  ِم��ن  َيْلِفُظ  {َم��ا  وتعالى:  �سبحانه  �هلل  يقول  يّنفر. 

عن  دومــًا  م�سوؤول  فالإن�سان   .)18 )ق:  َع��ِت��ي��ٌد}  َرِق��ي��ٌب  َل��َدْي��ِه 

�أقو�له، وت�سرفاته وعن �سائر �أفعاله. 

لّينًا قول��وا قوًل 
�ل�سيخ �إبر�هيم �ل�سباعي
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�لأنبياء Rو�لكلمة �لطيبة

قلوب  اإلى  Rوم�سلكهم  االأنبياء  طريق  الطيبة  الكلمة 

�سحريًا  تاأثيرًا  واأّث��روا  وو�سلوا  قد نجحوا  لذا نجدهم  النا�س، 

عجيبًا في مجتمعاتهم.

فهذا نبي اهلل مو�سى Q بعد اأن ُحّمل الر�سالة من رّب 

العالمين، علّمه �سبحانه وتعالى واأخاه كيفية التعاطي التبليغي 

ُر اأَْو َيْخ�َصى} )طه:  َعلَُّه َيَتَذكَّ ًنا لَّ يِّ مع فرعون {َفُقوَل َلُه َقْوًل لَّ

و�سليمة،  �سحيحة  نتائج  يعطي  االأ�سلوب  في  اللين  الأّن  44(؛ 
حتى مع فرعون الجّبار المتغطر�س.

وهذا روح اهلل عي�سى Q اآمن به عدد كبير من النا�س، 

مع اأّنه لم يكن لديه مال يعطيه وال �سيف ي�سّلطه على رقابهم. 

بالنا�س  التاأثير  ا�ستطاع  اإليه  تعالى  اهلل  رفعه  اأن  بعد  وحتى 

طلبه  األ�سنة  تناقلته  ومما  كلماته،  من  �سمعوا  ما  خلل  من 

وتلمذته من الكلمة الطيبة.

ر�ساالت  تبليغ  في  النجاح   P النبي محمد  ا�ستطاع  وقد 

لتربية  كان  فقد  �سبل وطرق  يّتبعه من  كان  ما  رّبه من خلل 

المهمة  تفعيل  في  مهمًا جدًا  دورًا   P له  وتاأديبه  تعالى  اهلل 

التي قد بعث لها.

مفاتيح �لنجاح 

اأي  في  النجاح  تكفل  ثلثة  اأم��ور  اإل��ى  االلتفات  من  بد  ال 

مهمة: 

اأوًل: االأ�سلوب والطريقة

ثانياً: القانون والد�ستور الذي ياأتي به 

ثالثاً: التوقيت المنا�سب لذلك.

الرتباطهما  وال��ط��ري��ق��ة  االأ���س��ل��وب  ع��ن  نتحدث  و���س��وف 

بالمو�سوع:

 .
)1(

تاأديبي«  فاأح�سن  رّب��ي  »اأّدب��ن��ي   :P اهلل  ر�سول  قال 

قبل  وتفاعًل من  اإتقانًا خا�سًا  المجتمعات  اإ�سلح  يتطّلب  اإذ 

 P النبي محمد  انطلق  فعندما  ويفعل؛  يقول  ما  مع  الداعي 
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في حياته االجتماعية، وجد فيه النا�س ال�سدق واالأمانة حتى 

لذا،  االأخ��لق.  بمكارم  متزّينًا  وكان  االأمين،  بال�سادق  ُعِرف 

ا�ستحق اأن ي�سارك في اأمور لم يكن الأي �ساب بعمره اأن يحلم 

في  �سارك  حيث  والمكانة،  ال�سن  حيث  من  فيها،  بالم�ساركة 

تاأ�سي�س حلف الف�سول الذي كان يعتز به جدًا، والذي كان من 

في  اأي�سًا  و�سارك  اأهله.  اإلى  المغت�سب  الحق  اإرج��اع  اأهدافه 

حل الم�سكلة الكبيرة التي كادت اأن توؤدي اإلى مجزرة في مكة 

االأ�سود  الحجر  ي�سع  من  في  القبائل  اختلفت  حيث  المكرمة، 

فكان له الف�سل في جمعهم وتوافقهم على ذلك.

اليهودي  والجار   P النبي  ق�سة  وقراأنا  �سمعنا  كلنا 

ال�سيئ  بالكلم  ت��ارًة  ذلك  عن  ينفك  وال  يوؤذيه  كان  ال��ذي 

وق��د حاول   P النبي  بيت  اأم��ام  االأو���س��اخ  برمي  واأخ���رى 

كان  ولكن  قتله،  وحتى  وط��رده  �سربه   P النبي  اأ�سحاب 

واأنا  اأنا خ�سمه  P واح��دًا: ما لكم وللرجل؟  النبي  كلم 

اأعالجه.

وال�سبر  الطيب  بالكلم  الرجل  يعالج   P النبي  بقي 

الجميل حتى اآمن الرجل بدين النبي P وباالإ�سلم.

جو�ز مرور �إلى كل �لقلوب

انطلق النبي P من خلل الكلمة الطيبة التي �سّبهت 

في القراآن باأنها كال�سجرة الطيبة التي اأ�سلها ثابت وفرعها في 

اأو  بالوردة  ت�سبيهها  يتم  بال�سجرة ولم  الكلمة  َهت  �ُسبِّ ال�سماء. 

الزهرة مع اأنهما اأجمل واأطيب واأزكى رائحة لكن الفرق وا�سح 

اأن  اإال  اأجمل  و�سكل  زكية  طيبة  رائحة  والزهرة  للوردة  حيث 

ال�سجرة اأمتن واأقوى وفائدتها اأكثر واأدوم. 

ولكن الكلمة الطيبة وحدها ال تكفي، بل تحتاج اإلى �سدق 

وكلمات  ناجح  واأ�سلوب  النقل،  في  واأم��ان��ة  القول  في 

منمقة وا�سحة مبينة. فالنبي P لم ُي�سمع منه 

طيلة حياته ال�سريفة كلمة ت�سيء اأو توؤذي 

اأحدًا ممن كان يحيط به من اأ�سحابه اأو 

اأحبابه وحتى اأعدائه، حتى اأنه كان 

ال�سيئ  الخلق  �ساحب  ي��ذم 

عندما انطلق النبي 

محم����د P ف����ي 

الجتماعية  حيات��ه 

��ادق،  بال�صّ ُع���رف 

متزّين���ًا  وك�����ان 

الأخ��الق بم��كارم 
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اهلل  ر�سول  قال  البذيء.  والكلم 

الجنة على  »اإن اهلل حّرم   :P

كل فّحا�س بذيء قليل الحياء، ال 

.
)2(

يبالي ما قال وال ما قيل فيه«

باأجمل   P الر�سول  انطلق  وقد 

واأف�سل الكلمات، فكان يغير اأ�سماء اأ�سحابه 

ي�ساأل  فكان  ل�ساحبه  ي�سيء  ما  ا�سمه  في  يرى  ممن 

من ي�سلم: ما ا�سمك، فاإن قال: حرب، كان يرد عليه، بل ا�سمك 

�سلم، واإن قال جبل، كان يقول له، بل �سهل، وذلك بهدف 

اإحياء المجتمع فيبداأ بالكلمة الطيبة.

�َصِبيِل  ِل����ى  اإِ {اْدُع  تعالى:  ق��ال  االأ�سلوب  �سعيد  وعلى 

يعني   )125 )النحل:  اْلَح�َصَنِة}  َواْلَمْوِعَظِة  ِباْلِحْكَمِة  َربَِّك 

الت�سّلح بال�سبر والمحبة  ذلك بالكلمة الطيبة والنافعة مع 

يح�سل حيث  ك��ان  ما  وه��ذا  للآخرين.  االح��ت��رام  واإظ��ه��ار 

كان الم�سلم بعد لقائه بالنبي P يذهب ويجاهد وي�سّحي 

بنف�سه وماله وولده، وال�سبب ع�سقه وحبه لمحمد P وهلل 

عّز وجّل وت�سديقه بما اآمن به الأن ما يخرج من القلب يدخل 

اإلى القلب.

�لأئمة Rو�لكالم �لطيب

ترجموا  الذين  االأوائ��ل   P محمد  مدر�سة  تلميذ  اإّنهم 

الموؤمنين علي  فاأمير  للر�سالة؛  اأوفياء  وهم  واأعطوا  وتخرجوا 

التي  االأح��داث  الرغم من  P وعلى  النبي  وفاة  بعد   Q

يعتمد  اأ�سلوب  من  اأمكنه  بما  الحّق  بيان  عن  يتواَن  لم  وقعت 

البلغ  اإال  الر�سول  على  وم��ا  حاله:  ول�سان  والحجة  الرهان 

المبين.

كذلك تعامل االإمام الح�سن Q مع معاوية بعد ال�سلح 

بما يمليه عليه اإ�سلمه وتربيته وتاأديبه، وقد رّد على من اأنكر 

.
)3(

ذلك بقوله Q: »اإن العهد كان م�سوؤواًل« 

على  ليخرج  ُدِع��ي  عندما   Q الح�سين  االإم��ام  وك��ذا 

يجوز  وال  وميثاق،  عهد  وبينه  بيننا  عليهم  يرد  كان  معاوية، 

الغدر.

 :P قال ر�صول اهلل

»اإن اهلل حّرم الجنة 

عل��ى كل فّحا���س 

ب��ذيء قليل الحياء، 

ق��ال  م��ا  يبال��ي  ل 

ول م��ا قي��ل في��ه«
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ك�����ان الإم������ام 

 Q ال�����ص��ادق

بع����س  ي��و�ص��ي 

بق�ول��ه:  �صي�عت�ه 

دعاة  لنا  »كونوا 

األ�صنت�كم« بغي���ر 

�لكلمة �لطيبة د�ئمة �لعطاء

ومن  زمن  اإل��ى  زمن  من  تنتقل  حكمة  هي  الطيبة  الكلمة 

لترى ذلك  واإن��ك  �سخ�س.  اإل��ى  �سخ�س  ومن  اآخ��ر  اإل��ى  مكان 

 Q بو�سوح في حياة االإمام علي بن الح�سين زين العابدين

اأن  اأحد ولكنه ا�ستطاع  حيث انطلق بهموم االإمامة ولي�س معه 

يعيد النا�س الى والية اأهل البيت Rوال�سبب اأ�سلوب االإمام 

والكلمة الطيبة والفعل الذي كان يقوم به.

�لتبليغ �ل�سامت 

بتعليم  الحافلة   Q ال�سادق  االإم��ام  تجربة  وه��ذه 

ا�ستثناء،  وبل  Rبينهم  البيت  اأهل  علوم  ون�سر  الّنا�س 

بدينه  والموؤمن  والمناوئ،  له  الموالي  منهم  طلبه  فتجد 

والكافر به، والعربي والعجمي، واالأبي�س واالأ�سود وغيرهم. 

النا�س وهي مجتمعة في  اإلى جموع  اأن تنظر  كم هو جميل 

الم�سجد النبوي ال�سريف وتتزاحم فيه لتجد لنف�سها مكانًا 

وموطىء قدم لتنهل من علم االإمام ال�سادق Q. وهذا 

لهلك  ال�سنتان  »ل��وال  دائمًا:  يقول  كان  النعمان  حنيفة  اأب��و 

النعمان«، وكان يواظب على ح�سور درو�س االإمام، بل نرى 

االإمام يجال�س الجميع حتى الزنادقة والملحدة وذلك الأن 

رجال اهلل تعالى واالأئمة Rيعّم ف�سلهم كل النا�س. 

كان االإمام ال�سادق Q يردد ويو�سي بع�س �سيعته 

، وقال Q في حديث 
)4(

بقوله: »كونوا لنا دعاة �سامتين« 

.
)5(

اآخر: »كونوا لنا دعاة بغير األ�سنتكم« 

.. و�لكالم �لطيب

بغداد  في  يعي�س  ك��ان   Q الكاظم  االإم��ام  ع�سر  في 

بالبنان.  اإليه  ي�سار  ممن  وك��ان  ب�سر.  له  يقال  معروف  رج��ل 

اأم��ام بيت  Q من  الكاظم  االإم��ام   اأن مّر  يومًا  وحدث 

المكان  تملأ  والطرب  اللهو  اأ�سوات  وكانت  ب�سر، 

و�سادف اأن فتحت جارية باب الدار الإلقاء 

في  بها  رم��ت  وحين  الف�سلت،  بع�س 

الطريق �ساألها االإمام Q قائًل: يا 

الدار  جارية، هل �ساحب هذه 
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الجارية  فاأجابته  عبد؟  اأم  ح��رٌّ 

»�سيدي  �سوؤاله  م�ستغربة  وه��ي 

هذا ب�سر وهو رجل معروف بين 

االإمام  فقال  ح��ّر«.   وه��و  النا�س  

Q: »�سدقت لو كان عبدًا لخاف 

من مواله«.

قال االإمام هذه الكلمات وان�سرف، فلما عادت 

الجارية اإلى الدار وكان ب�سر جال�سًا اإلى مائدة الخمر، �ساألها 

وهو:  غريبًا،  �سوؤااًل  �ساألها  رج��ًل  ب��اأن  فاأجابت  اأبطاأها،  عما 

وما  �سكله  ما  ب�سر:  لها  فقال  اأم عبد؟  الدار هو حرٌّ  �سيد  هل 

موا�سفات الرجل، فاأجابته ب�سفات الرجل.

اهتزازًا  فاهتز   Q االإم��ام  اأن��ه  ب�سر  ع��رف  حينها 

اأنه  اأيقظه من غفلته، وخرج يعدو خلف االإمام، حتى  عنيفًا 

باأن  نف�سه  يحدث  الطريق  في  وكان  حذاءه.  ينتعل  اأن  ن�سي 

ولم  حتمًا،   Q الكاظم  مو�سى  االإم��ام  هو  الرجل  هذا 

االأر�س  على  خديه  ب�سر  فمّرغ  ال�سوق،  في  اإال  االإمام  يدرك 

وجهه  على  ه��ام  ثم  عبٌد!  بل  وق��ال:   ،Q االإم��ام  اأم��ام 

تلب�س  ال  لم  له:  فقيل  بالحّفاء،  عرف  حتى  حا�سرًا  حافيًا 

اأزول  اإال واأنا حاف فل  نعًل؟ قال: الأني ما �سالحني موالي 

.
)6(

الممات الحالة حتى  عن هذه 

اأمير  م��ن  ب���دءًا   ،R واالأئ��م��ة   P النبي  ا�ستطاع 

الموؤمنين علي Q اإلى اآخر مع�سوم، دخول قلوب وعقول 

والحكمة  الطيب،  والعمل  الطيبة،  بالكلمة  النا�س  واأف��ئ��دة 

االإ�سلمية  واالأخ����لق  القيم  واإظ��ه��ار  الح�سنة  والموعظة 

بلغوا  م��ا  و���س��دق  حملوا  م��ا  �سدق  ه��و  وال�سبب  ال�سحيحة 

واالإيمان بما عملوا والت�سحية بكل �سيء في �سبيل هذا الدين 

وفي �سبيل اهلل.

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.

 . بحار االأنوار، ج 16، �س 210( 1)

. الكافي، الكليني، ج 2، �س 323( 2)

 . االإر�ساد، ال�سيخ المفيد، ج 2، �س 14( 3)

كتاب التوابين، عبد اهلل بن قدامة، �س 211( 4) بت�سرف.

 . االأنوار البهية للقمي، �س 295( 5)

. كتاب التوابين، م.�س، �س 211( 6)
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ِميُع  ال�سَّ َوُهَو  ِلَكِلَماِتِه  َل  ُمبَدِّ اَل  َوَع��ْداًل  ْدقًا  �سِ َربَِّك  َكِلَمُة  ْت  {َوتَمَّ

اْلَعِليُم} )�لأنعام: 115(

�لقلب،  Q: »مغر�س �لكالم  �لموؤمنين  �أمير  قال 

�لل�سان،  ومبديه  �لعقل،  ومقومه  �لفكر،  وم�ستودعه 

�لإعر�ب،  وحليته  �لمعنى،  وروحه  �لحروف،  وج�سمه 

.
)1(

و�ب«  ونظامه �ل�سّ

بين  و�لتفاهم  �لتخاطب  لغة  هو  �لكالم  �أن  رغــم 

فيتاأثر  فيه  يقع  �لذي  �لمكان  هو  �لقلب  �أن  �إل  �لنا�س 

�لكريم،  �لقر�آن  كان  وقد  �إيجابًا.  �أو  �سلبًا  �لإن�سان  به 

كتاب �هلل، قد نزل على قلب ر�سول �هلل P بلغة �لب�سر 

لأن غايته �إي�سال و�إفهام �لنا�س ما يريده �لباري تعالى 

منهم، �سو�ء لإي�سال �لت�سريعات �لإلهية، �أم على �سبيل 

�أخذ �لحكمة و�لموعظة �أو �لزجر و�لنهي...

كالم اهلل اإك�صير الحياة
�ل�سيخ محمد جمعة

مفهوم �لكالم في �لقر�آن

ورد الكلم ا�سطلحًا في القراآن في اأوجه متعددة:

اْلَواِدي  �َصاِطِئ  ُنوِدي ِمن  اأََتاَها  ا  {َفلَمَّ 1� الكلم اللفظي: 
َجَرِة اأَن َيا ُمو�َصى اإِنِّي اأََنا  اْلأَْيَمِن ِفي اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَكِة ِمَن ال�صَّ

ُ َربُّ اْلَعاَلِميَن} )الق�س�س: 30(. اهللَّ

 اإِلَّ َوْحًيا 
ُ 2� الكلم باالإيحاء: {َوَما َكاَن ِلَب�َصٍر اأَن ُيَكلَِّمُه اهللَّ

اأَْو ِمن َوَراء ِحَجاٍب اأَْو ُيْر�ِصَل َر�ُصوًل َفُيوِحَي ِباإِْذِنِه َما َي�َصاء اإِنَُّه 
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َعِليٌّ َحِكيٌم} )ال�سورى: 51(.

َمْرَيَم  اْبُن  ِعي�َصى  اْلَم�ِصيُح  {اإِنََّما  االأ�سياء:  وجود  نف�س   �3
)الن�ساء:  ْنُه}  مِّ َوُروٌح  َمْرَيَم  اإَِل��ى  اأَْلَقاَها  َوَكِلَمُتُه  اهلّلِ  َر�ُصوُل 

.)171
اْلُح�ْصَنى  َربِّ��َك  َكِلَمُت  ْت  {َوَتمَّ االإلهي:  والحكم  الق�ساء   �4

َبُرواْ} )االأعراف: 137(. َعلَى َبِني اإِ�ْصَراآِئيَل ِبَما �صَ

وقد ف�ّسر اأمير الموؤمنين Q كلم اهلل فقال:

»يقول لمن اأراد كونه كن فيكون ال ب�سوت يقرع وال بنداء 

.
)2(

ي�سمع واإنما كلمه �سبحانه فعل منه اأن�ساأه ومّثله« 

ولذا ورد كلم اهلل تعالى في القراآن ب�سيغة الب�سير تارة 

َراِط اْلَحِميِد}  يِِّب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا اإَِلى �صِ {َوُهُدوا اإَِلى الطَّ

{َواأُْوَل���ِئ���َك  النذير  ب�سيغة  ورد  اأخ��رى  وت��ارة   )24 )الحج: 

َحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن} )البقرة: 217(. اأَ�صْ

بين لغة �لأمر ولغة �لحكمة

اإلى  حديثه  في  تعالى  اتبعها  التي  االأ�ساليب  وتعّددت 

الر�سول P فكان منها ما جاء:

1� بلغة االأمر: {اْدُع اإَِلى �َصِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة 
اْلَح�َصَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َصُن} )النحل: 125(.

َعلَْيَك  َنُق�صُّ  {َنْحُن  تعالى:  قال  اإذ  الرد  �سبيل  2� على 
والكافر  الموؤمن  كق�سة   )3 )يو�سف:  اْلَق�َص�ِص}  اأَْح�����َص��َن 

�ساحب الجنتين. 

ِهْم  َق�َص�صِ ِف��ي  َك���اَن  {َل��َق��ْد  العبرة:  اأخ��ذ  �سبيل  على   �3
وه��و ديدن   )111 الأْل���َب���اِب} )يو�سف:  لأُوِل����ي  ِع��ْب��َرٌة 

القراآن الكريم اإذ تنت�سر العبر في اأنحائه فت�سجع 

الموؤمنين على االلتزام باالأحكام االإلهية.

اْلِحْكَمَة  َت  ُي���وؤْ {َوَم���ْن  الحكمة:  �سبيل  على   �4
َفَقْد اأُوِتَي َخْيراً َكِثيراً} )البقرة: 269(. لعل اأول ما 

يتبادر اإلى الذهن عند ذكر الحكمة 

في  ا�ستهر  ال���ذي  ل��ق��م��ان  ه��و 

التاريخ بالحكيم، وقد مّن اهلل 

اآَتْيَنا  {َوَل��َق��ْد  بالحكمة  عليه 

ُلْقَماَن اْلِحْكَمة} )لقمان: 12( 

ال��ك��الم  اأن  رغ���م 

التخاطب  لغة  هو 

بين  وال��ت��ف��اه��م 

اأن  اإل  ال����ن����ا�س 

القل��ب هو المكان 

فيه  ي��ق��ع  ال����ذي 

فيتاأث��ر به الإن�صان 

اإيج��اب��ًا اأو  �صلب��ًا 
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وقد �سميت �سورة قراآنية با�سمه وذلك لعظمة ال�سفة االإلهية 

التي حظي بها. 

5� على �سبيل الت�سريع: حمل القراآن الكريم في طياته 
الكثير من االآيات الت�سريعية التي ت�ساعد االإن�سان وتعينه 

في م�سيره الطويل للو�سول اإلى الكمال ومنها: 

�أ ـ �لت�سريعات �لفقهية: 

الأْنَثَيْيِن}  َح���ظِّ  ِم��ْث��ُل  َك��ِر  {ِل��ل��ذَّ االإرث:  مو�سوع   -

)الن�ساء: 11(.

َيا  َحَياٌة  اْلِق�َصا�ِص  {َوَلُكْم ِفي  - مو�سوع الق�سا�س: 

اأُوِلي الأْلَباِب} )البقرة: 179(.

ُكِتَب  َكَما  َياُم  ال�صِّ َعلَْيُكُم  {ُكِتَب  ال�سيام:  مو�سوع   -

َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم} )البقرة: 183(.

ب ـ �لت�سريعات �لجتماعية، مثاًل: 

ِلُحوا  �صْ
َفاأَ اْقَتَتُلوا  ِمِنيَن  اْلُموؤْ ِمَن  َطاِئَفَتاِن  {َواإِْن   -

َبْيَنُهَما} )الحجرات: 9(

وا اهللَ َقْر�صاً َح�َصناً} )الحديد: 18(. - {َواأَْقَر�صُ

ج ـ �لت�سريعات �لأخالقية، : 

ُكْم َبْع�صاً} )الحجرات: 12(. - {َوَل َيْغَتْب َبْع�صُ

َق�����وٌم}  ���َخ���ْر  َي�������صْ اآَم�����ُن�����وا َل  �����ِذي�����َن  �����َه�����ا الَّ يُّ
اأَ - {َي�����ا 

)الحجرات:11(

- {َوَل َتَناَبُزوا ِبالأْلَقاِب} )الحجرات: 11(.

نوٌر لل�سالكين

هذا غي�س من في�س كلم اهلل تعالى في كتابه الكريم 

وفرقانه المجيد.

ر�سول  اأف�سل  مع  لنا  اهلل  اأر�سلها  التي  الهدية  ه��ذه 

اأ�سرارها  عن  الك�سف  في  اجتهدنا  فمهما  نبي،  واأعظم 
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�سنظل قا�سرين عن الو�سول اإلى كنه جوهرها.

ذاك النور الذي اإذا تعّقبت اأثره وجدته يم�سك باأ�سعته 

دعائم  باأجنحته  وي�سم  الطريق،  على  ويدله  ال�سالك  يد 

الحكمة  �سيء:  كل  وجدته  ال�سماء  اإلى  فيرفعها  المجتمع 

القانون  وال��رواي��ة،  الق�سة  والعبرة،  الفكرة  والموعظة، 

االأني�س  والمر�سد،  الهادي  والنذير،  الب�سير  والد�ستور، 

وتعالى.  �سبحانه  اهلل  بل�سان  يتحدث  وجدته  والحبيب، 

فالتم�سك بهذا القراآن وااللتزام بتعاليمه واالقتداء بهداه 

عالمنا  في  و�سيتجلى  الكمال  درجات  اأ�سمى  اإلى  يو�سلنا 

المفا�سد  من  الخالي  الموحد  المتما�سك  المجتمع  مثال 

وتغمره  االإ�سلمية  ال�سعائر  ت�سوده  ال��ذي  االأخ��لق��ي��ة، 

المحبة والمودة وال�سلم وتنت�سر منه اأعمال الخير والبر، 

فيه  وُيحقق  بناءه  االأنبياء  اأراد  ال��ذي  المجتمع  و�سُيبنى 

�ساحب  لموالنا  فيه  د  وُيمهَّ وتعالى  �سبحانه  اهلل  ر�سى 

الع�سر والزمان|الذي ين�سر فيه عدالة ال�سماء.

وفي الختام: اإن كلم اهلل هو اإك�سير الحياة. والهدف 

من ر�سالة ال�سماء اإنقاذ الب�سر وهدايتهم واإي�سالهم اإلى 

ال�سمو والكمال.

ن�سال اهلل تعالى اأن يجعلنا من جنوده الذين يحملون 

هذه االأمانة ويكونون على قدر هذه الم�سوؤولية ويجاهدون 

تجليًا  تعالى  اهلل  اأرادن��ا  كما  نكون  حتى  الحياة  هذه  في 

لكلمه الطيب.

ه��و  اهلل  كالم  اإن 

الحياة.  اإك�صي�����ر 

والهدف من ر�صالة 

اإنق����اذ  ال�صم�����اء 

الب�ص��ر وهدايته��م 

اإل���ى  واإي�صاله����م 

والكم��ال ال�صم��و 

. عيون الحكم والمواعظ، الليثي الوا�سطي، �س488( 1)

. �س122( 2) ج2،  نهج البلغة، )خطب االإمام عليQ(، ال�سريف الر�سي، الخطبة 185، 

�لهو�م�س

م
 2

01
2 

ر
ذا

/اآ
 2

46
د 

د
ع
ل
ا

39



بالكلمة نعّلم.. 

بالمعروف نرّبي

د. حممد ر�سا ف�سل �هلل

��َدَق��ٍة َي��ْت��َب��ُع��َه��اآ اأَذًى}  ��ن ���صَ ���ْع���ُروٌف َوَم��ْغ��ِف��َرٌة َخ��ْي��ٌر مِّ {َق����ْوٌل مَّ

)�لبقرة: 263(.

يعي�سها  �أن  �لمفيد  من  �لتي  �لتربوّية  �لم�سّلمات  من 

�أم معّلمًا تنمية كامل  �أمًا  �أم  �أبًا  �أكان  �سو�ء  �لمرّبي، 

�أجل  من  �لمتنّوعة،  باأبعادها  �لطفل  �سخ�سّية 

نف�سيًا،  وم�ستقّر  ج�سديًا،  �سليم  �إن�سان  �إنتاج 

مطمئن  �جتماعيًا،  متكّيف  عقلًيا،  متو�زن 

روحيًا، ومهّذب �سلوكيًا...

ال��ن��م��وذج��ي من  ال��ّن��م��ط  ه���ذا  ننتج  وح��ّت��ى 

بدرا�سة  المربون  ين�سح  االإن�سانّية،  ال�سخ�سّية 

النمو،  مراحل  من  مرحلة  لكّل  العمرّية  الخ�سائ�س 

من اأجل مواكبة  تطّورها، واال�ستجابة لحاجاتها. وقد قيل 

فالثقافة  الطريق«،  على  قدمك  ت�سع  تلميذك  »اإع��رف  للمعلم: 

بالن�سبة  تمّثل  وحاجاته  تلميذه  خ�سائ�س  حول  يمتلكها  التي 

اإليه المفتاح ال�سحري الذي يفتح به قلبه، لتنفتح كل اآفاق عقله 

على ما يحّب هذا المعّلم ويرغب من عنا�سر تهّذب �سخ�سّيته، 

محّبته  يك�سب  جهة  فمن  �سلوكه،  وت�سبط 

وثقته، ومن جهة اأخرى يعي�س هيبته و�سمّو 

خلل  من  ليمّثل  اإل��ي��ه،  فينجذب  مكانته، 

كل ذلك القدوة ال�سالحة التي ياأخذ عنها 

برغبة كل قناعاته وعاداته ومواقفه. 
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محّبتك  غ��ر�س  اإّن 

واحترامك  وثقت�ك 

الطفل  وجدان  في 

اأق�صى  هو  وعقله 

اأن  ي��ج�����ب  م����ا 

اإلي���ه... ت�ص�ع���ى 

�لّنظام في �لالنظام

جاءت  لحادقة  مربٍّ  قال  االأطفال  ريا�س  مرحلة  في 

اإليه وهي ت�سكو �سغب االأطفال وعبثهم و�سعوبة �سبطهم: 

ما  منه  اطلبي  ث��ّم  حّبك،  على  واحمليه  الطفل،  »اأح��ّب��ي 

المربية...  »اأيتها  بالقول:  حديثه  تابع  ث��ّم  ت�سائين«. 

الّنظام في ريا�س االأطفال هو اللنظام، فاأنِت ت�سنعين 

النظام الذي ين�سجم مع حاجاته ومزاجه، اأما اإذا اأردِت 

في  النظام مج�ّسًدا  اأنِت  فكوني  نظام  لرو�ستك  يكون  اأن 

الكلمة واالأدب والفعل، كوني القدوة، و�سترين كيف يندفع 

اأطفالك لتقليدك ومحاكاة كل ما ترغبين فيه«.

حرّيته  ي��اأخ��ذ  ال  اأن  ال�سالح  المربي  ُين�سح  وهنا 

واأفعاله  اأقواله  الطفل، فيحر�س على ر�سد  اأمام  العفوّية 

كلمه،  ونظافة  م�سيه،  وطريقة  اأناقته  وحتى  وحركاته، 

ولطف مع�سره... فعنه ياأخذ االأطفال كل �سيء بدون اأمر، 

وبتقليد دون اختيار.

�أّيها �لمرّبي �لم�سوؤول 

اإّن غر�س محّبتك وثقتك واحترامك في وجدان الطفل 

المرّبي  اأيها  اإليه...  ت�سعى  اأن  اأق�سى ما يجب  وعقله هو 

الم�سوؤول، مهما كان موقعك كن االأب اأو االأم الذي يعي�س 

اإلى  هّم حاجات الطفل واآماله وطموحاته، والذي ي�سارع 

اال�ستجابة لها بال�سكل الذي ي�سمن اأمنه النف�سي، وتوازنه 

ال�ّسخ�سّي، لي�سبح مو�سع ثقته، وم�ستودع �سّره، ونموذج 

قدوته. 
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التقليد  على  الفائقة  الطفل  ق���درة  م��ن  وان��ط��لًق��ا 

بالكلمة  الطفل  تربية  اإطار  في  المربي،  على  والمحاكاة، 

في  اختيارها  ُيح�ِسن  اأن  الطّيبة،  الكلمة  وعلى  الطّيبة 

االآخرين  اليومي مع  للطفل من جهة، وفي حواره  خطابه 

من جهة ثانية، بحيث ال ي�سدر عنه اإاّل التعبير االأح�سن، 

الذي ين�سجم مع التوجيه القراآني: 

ِهَي  ��ِت��ي  الَّ َي���ُق���وُل���واْ  ���ِع���َب���اِدي  لِّ ت��ع��ال��ى:{َوُق��ل  يقول 

اأَْح�َصُن...} )االإ�سراء:53(

ُح�ْصناً...}  ��ا���ِص  ِل��ل��نَّ {َوُق�����وُل�����واْ  وج���ّل:  ع��ّز  وي��ق��ول 

)البقرة:83(

تت�سّلل  نظيفة،  كلمّية  بيئة  في  الطفل  يعي�س  اأن  اأي 

اإلى  المهّذبة  والتعابير  الح�سنة،  الكلمات  كّل  من خللها 

ذاكرته ومنطقه وذلك باأن:

)يا  بالعاطفة  يّت�سم  الذي  المهّذب  الكلم  ُن�سمعه   �1

حبيبي، يا عزيزي افعل كذا...(.

2� ن�سّجعه على ما ي�سدر عنه من كلم جميل فيه اأدب 

واحترام للآخر. 

الق�س�س  اإل��ى  ي�ستمع  اأو  ي��ق��راأ  اأن  على  نحر�س   �3

االأخلقّية التي تن�سجم مع ذهنّيته واأفقه. 

المفرطة  الحركّية  ون�ساطاته  م�سكلته  نعالج   �4

بالمحّبة وال�سبر والهدوء والحوار... 

5� ن�ستخدم التعابير المتوازنة في اإطار العقاب اأو في 

حالة االنفعال، ال عنف، ال اإذالل وال ت�سهير...

�أَ�سعره بخطورة �لموقف 

اأما اإذا تجاوز الطفل بع�س حدوده المر�سومة، وخرج 

عن بع�س ال�سوابط المتعارفة، انطلًقا من موؤّثرات بيئّية 

األفاًظا  ي�ستخدم  وبداأ  ال�سارع...(،  الرفاق،  )المدر�سة، 

ة  نابية دون اأن يدرك مراميها واآثارها... فعلى االأهل خا�سّ

اأ�سبابها  لمعرفة  بداياتها  في  الظاهرة  التوّقف عند هذه 

وال  اللغوي،  قامو�سه  من  جزًءا  ت�سبح  ال  حتى  واأجوائها، 

يتحّول التلّفظ بها اإلى عادة متجّذرة ي�سعب ا�ستئ�سالها 

ع��لي�ن�ا الهتم��ام 

ي�ع�ي������س  ب���اأن 

الطف��ل ف�ي بيئ���ة 

كالمّي��ة نظي�ف��ة
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من  التربويين  الم�سوؤوليين  نحّذر  هنا  الم�ستقبل.  في 

قد  طارئة،  حالة  اعتباره  ومن  االأم��ر،  هذا  في  الت�ساهل 

يرتاح اإليها بع�سهم لي�سّجعها كمادة للتندر وال�سحك...، 

الذي  التام  االنزعاج  يظهروا  اأن  عليهم  العك�س  على  بل 

عدم  من  حالة  ليعي�س  الموقف،  بخطورة  الطفل  ُي�سعر 

التوازن والقلق، من اأجل اأن يبحث عن طرق للتكفير عن 

والت�سميم  والتوبة  واال�ستغفار  واالعتذار  بالندم  ذنبه، 

على اللعودة. 

يتحّدث اأحد االآباء عن تجربته مع اأحد اأطفاله فيقول: 

اأظفارهم،  نعومة  منذ  اأطفالي،  تعليم  على  اأحر�س  كنت 

الكلم المهّذب الجميل، ذات يوم فوجئت باأحدهم يتفّوه 

كياني،  كل  على  ال�ساعقة  وقع  لها  فكان  قبيحة،  بكلمة 

الذي  ال�سديد  والغ�سب  االنزعاج  واأظهرت  فا�سطربت، 

ذهاب،  ال�سريعة،  والحركة  واالرتجاف  بال�سمت،  تمّثل 

اإياب، وقوف، جلو�س، ذهول... بحيث اأح�ّس الطفل بهول 

الموقف و�سّدته وخطورته. وبعد حوار ق�سير حول م�سدر 

منه  طلبت  و�سمعته،  موقعه  على  ونتائجها  الكلمة  ه��ذه 

والمعجون  بالفر�ساة  فمه  لينّظف  الحمام  اإلى  يذهب  اأن 

لتنت�سر  تمتّد  اأن  قبل  المر�سّية  اآثارها  يزيل  اأن  اأجل  من 

الذي  ال��ذن��ب  بحجم  الطفل  �سعر  هنا  ك��ي��ان��ه...  ك��ل  ف��ي 

وليقوم  االعتذار،  وليقّدم  الندم،  ليظهر  فانطلق  اقترفه، 

باال�ستغفار والتوبة.

موؤثر�ت �سلبية 

ت�����س��ّرب بع�س  ن��ح��ت��اط ون��ح��ذر م��ن  اأن  اأج����ل  وم���ن 

التوّقف  اللغوي، علينا  اإلى قامو�سه  المفردات المرفو�سة 

اإذا تج��اوز الطف��ل 

بع������س ح���دوده 

وا�صتخ��دم األفاًظ��ا 

ي����درك  ل  نابي����ة 

واآثاره��ا  مرامي�ه��ا 

ة  فعلى الأهل خا�صّ

التوّق���ف عند ذلك 

اأ�صباب��ه ومعرف��ة 
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عند الموؤّثرات التالية: 

في  متداولة  لغة  اإلى  ال�سباب  تحّول  الذين  الرفاق   �1

زادهم اليومي، بفعل التربية الخاطئة التي ينتجها االآباء 

هذا  فنعالج  مواقعهم،  اختلف  على  والقّيمون  واالأمهات 

من  معهم  الحميم  التوا�سل  من  االأطفال  بحماية  الواقع 

خلل تو�سيح خطورة النتائج. 

2� ال��ب��رام��ج االإع��لم��ّي��ة )م�����س��ل�����س��لت، اإع��لن��ات، 

التهذيب  درج���ات  اأدن���ى  اإل��ى  تفتقر  التي  ح�����وارات...( 

واحترام االآخر، والتي يقّلدها االأطفال، وبالتالي يعتمدونها 

بفعل التكرار، وهنا علينا التنّبه اإلى م�ساهداتهم من اأجل 

تح�سينهم واإظهار االن�زعاج مّما يترامى اإلى اأ�سماعهم. 

3� االآباء واالأمهات الذين ي�سّجعون اأطفالهم على التفّوه 

المقّربين،  لبع�س  بال�سباب  تّت�سل  التي  التعابير  ببع�س 

والتي يحّولونها في مجال�سهم اإلى مادة للتنّدر والت�سلية )قل 

لفلن كذا وكذا... ثّم يبداأ ال�سحك والت�سجيع...(، هنا 

علينا الحذر من التلعب بالقَيم والمواقف الم�سوؤولة.

مهارة �لتو��سل �لإيجابي 

الكلمات  ت�سّرب  من  ونحتاط  نحّذر  الذي  الوقت  في 

والع�سوائّية  االإع��لم  وو�سائل  الرفاق  خلل  من  الخبيثة 

في ت�سّرفات االآباء وغيرهم، علينا اأن ننّمي لدى الطفل 

مهارة التوا�سل االإيجابي المهّذب من خلل: 

يكون  وال��ذي  االإ�سلمي،  الخطاب  مفردات  اإتقان   �1

عبر:

تعّلم  خ��لل  م��ن  ب��اآداب��ه��ا  التحّية  اإل���ى  ال��م��ب��ادرة   � اأ 

مفرداتها. 

� التداول ببع�س التعابير الدينّية التي ت�سفي على  ب 

هلل،  الحمد  بالب�سملة،  )ال��ب��دء  روح��ّي��ة  نكهة  ت�سّرفاته 

ال�سكر هلل، ح�سبنا اهلل، توّكلت على اهلل...(. 

ج � حفظ بع�س االآيات القراآنّية الق�سيرة التي تحمل 

معاني عقيدّية، واأخلقّية واإن�سانّية... من اأجل اأن ت�سبح 

واأمهات  اأباء  هناك 

ي�������ص���ّج���ع���ون 

على  اأط��ف��ال��ه��م 

ببع���س  الت�ف��ّوه 

ال��ت��ع��اب��ي��ر ال��ت��ي 

بال�صب��اب  تّت�ص��ل 

لبع���س المقّربين، 

والتي يحّولونها في 

مجال�صهم اإلى مادة 
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لة )وقل رب زدني علًما...  جزًءا من لغته اليومّية المف�سّ

واأّما بنعمة رّبك فحّدث... واأّما اليتيم فل تقهر...(. 

التعليمّية  واالأ�ساليب  الن�ساطات  بع�س  ا�ستخدام   �2

االآخر، من قبيل:  الحوار مع  اأدب  يتقن من خللها  التي 

الم�سكلت  ح��ّل  اأو  المجموعات،  بعمل  التعّلم  اأ�سلوب 

مهارة  التلميذ  يتعّلم  حيث  الجماعّية...  المناق�سة  اأو 

اأو  اأو علمّية  درا�سّية  الحوار بهدف معالجة م�سكلة  اإدارة 

اجتماعّية، يتعّلمون: 

اأ � التعبير بحرّية واأدب. 

ب � االإ�سغاء باهتمام ومو�سوعّية. 

ممار�سة  م��ن  ال��ح��ذر  م��ع  االآخ���ر،  مقاطعة  ع��دم   � ج 

االإرهاب الفكري. 

ثُبت  اإذا  بالخطاأ  االعتراف  مع  االآخ��ر،  نقد  قبول   � د 

ذلك. 

يمار�سها  التي  المواقف  كل  من  االنزعاج  اإظهار   �3

االآخرون، والتي ال تعّبر عن احترام االآخر، والتي ال تن�سجم 

مع القَيم االأخلقّية التي يرف�سها الدين الحنيف، والذوق 

ال�سليم، والتي تقلل من احترام و�سمعة اأتباعها. 

علقتهم  فنوّثق  اأوالدن��ا،  لدى  التقوى  ملكة  تنمية   �4

ثوابه  في  والرغبة  وطاعته  تعالى من خلل محّبته  باهلل 

اإلى  في�ستمع  اأوام��ره،  بعفوية  ليلتزم  والخوف من عقابه، 

الكلمة الطّيبة، ويتحّدث بالكلمة الطّيبة، ويحفظ االآيات 

واالأحاديث التي ترّكز على الكلمة الطّيبة من اأجل اأن ينال 

محبة اهلل تعالى ور�ساه وثوابه: 

َبًة َك�َصَجرٍة  َكِلَمًة َطيِّ َكْيَف �َصَرَب اهلّلُ َمَثاًل  َتَر  {اأََل��ْم 

اأُُكلََها  َماء*ُتوؤِْتي  ال�صَّ ِف��ي  َوَف��ْرُع��َه��ا  َث��اِب��ٌت  ُلَها  �صْ
اأَ َبٍة  َطيِّ

َلَعلَُّهْم  ِللنَّا�ِص  الأَْمَثاَل  اهلّلُ  ِرُب  َوَي�صْ َربَِّها  ِب��اإِْذِن  ُكلَّ ِحيٍن 

ُروَن} )اإبراهيم: 25-24(. َيَتَذكَّ

ع��ل��ي��ن��ا ال���ح���ذر 

م���ع الأط���ف���ال 

م���ن ال��ت��الع��������ب 

والمواقف  بالقي��م 

ال���م�������ص���وؤول���ة
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خ�سَّ  �سمٌة  �لجتماعي  �لتو��سل 

غيره  عن  بها  ومّيزه  �لإن�سان  بها  �هلل 

و�لحديث  للتو��سل  لما  �لمخلوقات  من 

ت من مدى تاأثيره �إما  من �أهمية ��سُتِمدَّ

�ل�ّسلبي عبر �لكالم �لبذيء و�لم�سيء �أو 

و�لح�سن  �لطّيب  �لكالم  عبر  �لإيجابي 

�سو�ٌء على قائله �أو متلّقيه.

�لعدد،  هذ�  ملف  وفي  �هلل«  »بقية 

�لّطيبة  �لكلمة  �أهمّية  على  ت�سيء 

�أو  �سلبًا  �لآخرين  على  تاأثيرها  ومدى 

�سر�ئح  مع  �لتحقيق  خالل  من  �إيجابًا، 

مختلفة من �لمجتمع تتحدث عن �آر�ئها 

وتجاربها في هذ� �ل�ساأن.

م���ف���ت���اح

ال��ق��ل��ب..

ك���ل���م���ة

حتقيق: هبة عّبا�س
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�لكلمة �لطيبة... �أف�سل

االأفراد  على  اأّن  عامًا(   29( مهى  ال�سّيدة  اعتبرت 

التغا�سي  الواحدة،  العائلة  �سّيما داخل  وال  في مجتمعنا، 

الجيدة  االأفعال  والتركيز على  بع�سًا  بع�سهم  اأخطاء  عن 

الكوب  اإلى ن�سف  النظر  والح�سنة م�سيفًة: »علينا دائمًا 

ن�سمعها  قد  التي  الّطيبة  الكلمة  على  والتركيز  الممتلئ 

مّمن  �سّيما  ال  ال�ّسيئ  الكلم  عن  والّتغا�سي  حولنا  مّمن 

نعرف باأّنهم يحبوننا ويريدون لنا الخير، فالجميع قد يقع 

في فخ االنتقاد اأو التعليق على اأمر يقوم به، �سواء طريقة 

اأمور  من  اأم��ر  اأي  اأم  االأطفال،  تربية  الّلبا�س،  التفكير، 

الحياة«.

ال�سيدة  تفكير  طريقة  على  علي  اأم  الحاجة  وافقت 

مهى موؤّكدة اأنها ت�ستطيع ك�سب اأي �سخ�س وتغيير طباعه 

بكلمها الطيب والح�سن.

الحاجة اأم علي، �ساحبة القلب الطيب والل�سان الحلو 

كما ي�سفها الجميع، اأ�سارت اإلى اأّن االإن�سان لن ياأخذ معه 

�سيرته  �سوى  الدنيا  له في  يبقى  ولن  يموت،  �سيئًا عندما 

جميع  يتذكرني  اأن  »اأريد  م�سيفة:  النا�س،  بين  و»�سيته« 

اإال  اأق��ول  وال  المع�سر  ح�سنة  وباأني  بالخير  يعرفني  من 

الكلمة الطيبة« موؤّكدًة اأن اأثر الكلمة الطيبة اأف�سل واأقوى 

الكلمة  عبة من  ال�سّ االآخرين  وعقلية  ت�سّرفات  تغيير  في 

ال�سيئة.

كلمة بتحّنن وكلمة بتجّنن..

اأو  خلفًا  يحلُّ  قد  االإيجابي  الطيبة  الكلمة  تاأثير  اإن 

يمنع قطع �سلة رحم اأو حتى طلق زوجين وتمزق عائلة؛ 

فكما يقول المثل: »كلمة بتحّنن... وكلمة بتجّنن«.

االإطار  هذا  في  تجربتها  عن  تحدثت  حنان  ال�سيدة 

عائلتها  وتدمر  زوجها  تخ�سر  اأن  كادت  اأّنها  اإلى  م�سيرًة 

قد  الطيبة  الكلمة 

تحّل خالفًا اأو تمنع 

اأو  رحم  �صلة  قطع 

47حت���ى تمّزق عائلة
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من  الرغم  »على  مو�سحة:  حماتها  مع  خلفاتها  ب�سبب 

والدته  وبين  بيني  للإ�سلح  المتكررة  زوج��ي  محاوالت 

التي تعي�س معنا وعلى الرغم من محاولته ا�ستيعابنا نحن 

اأنا  عنادي  ب�سبب  ربما  ذل��ك،  في  ف�سل  اأن��ه  اإال  االثنتين 

ووالدته ما كاد يوؤدي اإلى انف�سالنا وتدمير عائلتنا، لكّن 

دائمًا  زوجي  اأم  ملطفة  مني  طلب  الذي  والدي  ن�سائح 

تغّيرت  حيث  اأثمرت  قد  الطيبة  بالكلمة  معها  والتحدث 

وبالتالي  وتحبني  اإل��يَّ  تتقّرب  واأ�سبحت  معي  معاملتها 

زوجي  من  اأعتذر  جعلني  ما  نف�سه  بال�سيء  اأنا  اأح�س�ست 

نظره  ُبعد  على  وال��دي  و�سكرت  للأمور  تقديري  قّلة  عن 

ون�سيحته«.

تجربة ال�سيدة مريم ال تختلف كثيرًا عن ال�سيدة حنان 

عب الطبع م�سيرة اإلى اأنها  حيث اإنها عانت من زوجها ال�سّ

ا�ستطاعت بكلمها الطيب معه دائمًا تغيير وتعديل مزاجه 

م�ست�سهدة في نهاية حديثها باالآية القراآنية: {اأََلْم َتَر َكْيَف 

َثاِبٌت  ُلَها  �صْ
اأَ َبٍة  َبًة َك�َصَجرٍة َطيِّ َكِلَمًة َطيِّ �َصَرَب اهللُ َمَثاًل 

)اإبراهيم:  ِحيٍن}  ُكلَّ  اأُُكلََها  َماء*ُتوؤِْتي  ال�صَّ ِفي  َوَفْرُعَها 

24 ـ 25(.

�لعين بالعين!

اأن على  راأى  اآخر، حيث  راأي  له  اأبو علي كان  الحاج   

»ال�سّن  قائًل:  يعاملونه  كما  االآخرين  مع  التعامل  الفرد 

بال�سّن والعين بالعين« اأي اإذا عوملت بالح�سنى اأرّد بالمثل 

لكن اإذا عوملت بال�سيئة فل اأ�سامح اأبدًا.

وا�ست�سهد الحاج اأبو علي بالقول الماأثور: »اإذا اأكرمت 

الكريم ملكته واإذا اأكرمت اللئيم تمرَد« معتبرًا اأن الكلمة 

الطيبة قد تنفع مع الكريم اأما مع اللئيم فقد تدفعه اإلى 

االعتقاد باأنك �سعيف وغير قادر على اأخذ حقك منه.

اأن  معتبرًة  راأَي��ه  علي  اأبو  الحاج  وافقت  هل  ال�سيدة 

اأما  االأ�سخا�س  بع�س  مع  ثمارها  توؤتي  قد  الطيبة  الكلمة 

اأتبع مع  »اأنا  قائلًة:  والعدائيون بطبعهم فل،  الهجوميون 

�صماحة ال�صيد �صامي خ�صرا
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بيِّن حّقك وفوتو  القائل:  المثل  االأ�سخا�س  النوع من  هذا 

اأي ال اأبادل الكلم ال�سيئ بالح�سن، وال �سيما اإذا كنت اأنا 

المحقة، بل اأقول ما اأريد قوله واأن�سحب«.

�لقدرة على �لكلمة �لطيبة و�ل�سيئة

القدرة على  النا�س  لبع�س  اأن  راأت  اأم ح�سن  الحاجة 

�سّيئي الطباع مما قد  االأ�سخا�س  الّطيب حتى مع  الكلم 

يدفع هوؤالء اإلى تغيير طباعهم وكلمهم.

جارتها  عن  ح�سن  اأم  الحاجة  تحّدثت  تجربتها  وعن 

اأواًل، م�سيفًة: »كنت  الجديدة والتي ما كانت تتكلم معها 

ال  دائ��م��ًا  كانت  اأنها  اإال  ملطفتها  حاولت  راأيتها  كلما 

تتجاوب معي وتخت�سر في كلمها، كما كنت اأحيانًا اأر�سل 

على  �سهر  م��رور  بعد  وبالفعل  اإليها،  للتقرب  طعامًا  لها 

اأم ح�سن  � قالت  انتقال هذه الجارة تغّيرت طباعها معي 

اأن  الجارة  لها  ت  اأ�َسرَّ االأ�سدقاء وقد  اأعّز  واأ�سبحنا من   �

تغيير  على  م�ساعدتها  ا�ستطاعا  مع�سرها  وطيب  كلمها 

طباعها مع الكثير من االأ�سخا�س«.

�لإ�سالم و�لكلمة �لطيبة

الديني  الجانب  على  وللإ�ساءة  للمو�سوع  ا�ستكمااًل 

الذي عر�س  �سامي خ�سرا  ال�سيد  »بقية اهلل«  التقت  منه 

هذه  معه  لنا  فكانت  الطيبة،  للكلمة  الدينية  للأهمية 

المقابلة.

ما مدى اأهمية الكلمة الطيبة في الإ�صالم؟ وما هو 

تعريفها بال�صبط؟

اأو�سى االإ�سلم بالكلم الطيب واأكد على الم�سلمين اأن 

ال يتفوهوا اإال بالكلمة الح�سنة. ومن الت�سابيه الجميلة في 

الإ�ص��الم  اأو�ص��ى   

الطي��ب  بالكل�����م 

عل�����ى  واأّك������د 

ل�م�ص����لمي������ن  ا

اإل  يتفّوه��وا  ل  اأن 

الح�صن��ة بالكلم��ة 
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َبًة َك�َصَجرٍة  القراآن الكريم اأن اهلل تعالى �سرب مثًل {َكِلَمًة َطيِّ

 .)24 )اإبراهيم:  َماء}  ال�صَّ ِفي  َوَفْرُعَها  َثاِبٌت  ُلَها  �صْ
اأَ َبٍة  َطيِّ

وهذه االأهمية تاأتي من تاأثيرها المهم على قلب الم�ستمع فهي 

ْذِن َربَِّها} ويقول اهلل تعالى في كتابه  {ُتوؤِْتي اأُُكلََها ُكلَّ ِحيٍن ِباإِ

ُح�ْصناً} )البقرة:  ِللنَّا�ِص  {َوُقوُلواْ  البقرة:  �سورة  الحكيم في 

اأَْح�َصُن  الَِّتي ِهَي  ِعَباِدي َيُقوُلواْ  83(، ويقول �سبحانه: {َوُقل لِّ

ْيَطاَن َينَزُغ َبْيَنُهْم} )االإ�سراء: 53(. اإِنَّ ال�صَّ

الكلم  ق��ول  على  ال��دي��ن  ف��ي  دائ���م  ح��ر���س  ه��ن��اك  اإذًا، 

االأح�سن.

 اأما بالن�سبة اإلى تعريف الكلم الطيب، فهو الكلم المقبول 

عند الطرف االآخر ولي�س فيه ما ي�ستفز اأو يوؤدي اإلى ال�ّستيمة 

اأو اللعن. وفي هذا االإطار نهى االإ�سلم حّتى عن لعن اأو �ستيمة 

اآلهة االآخرين اأمامهم؛ الأن هذا �سيوؤدي اإلى �ستم اآلهتنا، ويقول 

ِمن  َيْدُعوَن  الَِّذيَن  واْ  َت�ُصبُّ {َوَل  الكريم:  تعالى في كتابه  اهلل 

واْ اهلّلَ َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلٍم} )االأنعام: 108(.  ُدوِن اهلّلِ َفَي�ُصبُّ

وقد ُرِوَي عن الر�سول P اأنه ن�سح �سخ�سًا باأن ال ي�ستم 

اأباه فتعجب الرجل وقال: يا ر�سول اهلل وهل هناك من ي�ستم 

لي�ستم  ت�ستدعيه  فاإنك  اأح��د  اأب��ا  �ستمت  اإذا  نعم  فقال:  اأب��اه؟ 

اأباك.

وعليه، ُيفتر�س بنا دومًا الحر�س على الكلم الطيب على 

اعتبار اأنه اإن لم يكن الم�ستمع اأهًل للكلم الطيب فنحن اأهٌل 

لما يخرج مّنا.

هل الكلمة الطيبة واجبة في الدين الإ�صالمي؟ ومع من 

هي واجبة تحديداً؟

هناك  ك��ان  واإن  النا�س  ك��ل  م��ع  مطلوبة  الطيبة  الكلمة 

معينة.  حرمة  اأو  قد�سية  نتيجة  االأ�سخا�س  لبع�س  خ�سو�سية 

من  وذلك  االأج��داد  اإلى  اإ�سافة  واالأمهات  االآب��اء  مع  وتتج�سد 

المعا�سرة،  ح�سن  باب  فمن  ال��زوج  مع  اأما  الوالدين،  بر  باب 

ومع االأوالد من باب ح�سن التاأديب، والكلمة الّطيبة مطلوبة مع 

الجيران من باب حق الجار.   

50



وفي  قائلها  نف�ص  ف��ي  الطيبة  الكلمة  اأث���ر  ه��و  م��ا 

الآخرين؟

اإلى  عنوان  فهي  جدًا،  كثيرة  الطيبة  الكلمة  ح�سنات 

تعالى:  اهلل  يقول  الحج  �سورة  وفي  الم�ستقيم،  ال�سراط 

َراِط  ��ِب ِم��َن اْل��َق��ْوِل َوُه����ُدوا اإَِل���ى �صِ ��يِّ َل���ى ال��طَّ {َوُه����ُدوا اإِ

اْلَحِميِد})الحج: 24(.

وقد اأمرنا اهلل تعالى باأكثر من ذلك، اأمرنا اأن ُنعر�س 

عن اللغو اإذا �سمعناه الأنه كلم اأهل الجهالة كما ورد في 

وا َعْنُه َوَقاُلوا َلَنا  االآية الكريمة: {َواإَِذا �َصِمُعوا اللَّْغَو اأَْعَر�صُ

اأَْعَماُلَنا َوَلُكْم اأَْعَماُلُكْم �َصاَلٌم َعلَْيُكْم َل َنْبَتِغي اْلَجاِهِليَن} 

)الق�س�س: 55(.

اأما بالن�سبة اإلى اأثر الكلم الطيب في االآخرين، يقول 

يُِّب}  َعُد اْلَكِلُم الطَّ اهلل تعالى في �سورة فاطر: {اإَِلْيِه َي�صْ

)فاطر: 10(، فهو:

 اأوًل: يجذب ويقّرب من االآخرين. 

ثانياً: يظهر اأثره حتى ولو بعد حين.

الأن  ال�ّسفهاء،  على  الفر�سة  يفّوت  قد  اإّن��ه  ث��ال��ث��اً:   

الم�ساكل  ليفتعل  ال�سيئة  الكلمة  ينتظر  بطبعه  ال�ّسفيه 

والكلم الطّيب يلجمه عن افتعال الم�سكل.

ماذا عن تاأثير الكلمة ال�صيئة؟

يظهر تاأثير الكلم ال�سيئ من خلل:.

 اأوًل: ُينفر الكرام ويجّرئ اللئام.

ثانياً: هو يوغل القلب اأي ي�سحن القلب �سد االآخرين

اإف�ساد العلقات بين  اإلى  ثالثاً: يوؤّدي الكلم ال�سيئ 

النا�س.

علينا الح��ر�س على 

الط�ي��ب  الك���الم 

اإن  اأنه  اعتبار  على 

الم�صتمع  يكن  لم 

اأه�������اًل ل��ل��ك��الم 

اأهٌل  فنحن  الطيب 

ل��م��ا ي��خ��رج م��ّن��ا.
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يبادل  اأن  اأنه ينبغي  راأي �صماحتكم فيمن يعتبر  ما 

الكالم الطيب بالطيب وال�صيئ بالمثل؟ 

يقّدرون  ال  قد  النا�س  بع�س  اإّن  اأق��ول:  االإط��ار  هذا  في 

مبادلتهم  اأن  االأكيد  ولكّن  لهم  يقال  ال��ذي  الطيب  الكلم 

الكلم ال�سيئ �سيكون له االأثر ال�سيئ ونحن ال نريد ذلك؛ لذا 

اإذا باَدَرنا اأحُدهم بالكلم ال�سيئ فاالأف�سل لنا ال�سكوت على 

مبادلتهم بنف�س الكلم؛ الأن ما ننطق به هو عنوان هويتنا 

�سك  فل  الطيب  للكلم  موؤهلين  غير  االآخ���رون  ك��ان  ف��اإذا 

الكلم  بنا  يليق  وال  موؤهلين  ل�سنا  باأننا، على عك�سهم نحن 

ال�سيئ، واإذا كان االإ�سلم قد نهى عن ف�سول الكلم واإن لم 

يكن فيه �سوء فكيف اإذا كان هناك اإ�ساءة للآخرين!؟ 

على  اأطفالنا  ثم  اأوًل  اأنف�صنا  تربية  ن�صتطيع  كيف 

الكلمة الطيبة؟

ال �سك اأن الكِلم الّطيب اإذا كان �سائعًا في بيئة معينة 

االأطفال  على  �سّيما  وال  المحيطين،  على  ينعك�س  ف�سوف 

مثل  االأ�سدقاء  اأّن  نجد  اإذ  تاأثرًا،  االأكثر  عادة  هم  الذين 

وحتى  وال�سفات  ال��ع��ادات  بع�سًا  بع�سهم  م��ن  ي��اأخ��ذون 

بع�س  الأن  ن�سادق،  من  اإلى  التنبه  علينا  لذلك  الكلمات، 

االأهالي يعّلمون اأوالدهم �ستم االآخرين وهذا ال يجوز اأبدًا.

ما  فهناك  الطيب  الكلم  على  اأنف�سنا  تربية  عن  اأم��ا 

تعلم  اإلى  يدعو  االإ�سلم  اإن  اإذ  الكلم«،  »حب�س  ب�  ي�سمى 

ال�سمت كما نتعلم الكلم.

ح�ساب  بدون  نتكلم  هذه،  اأيامنا  في  اأننا،  والم�سكلة 

الكلم،  عدم  على  اأنف�سنا  تدريب  علينا  لذلك  رقيب  اأو 

من  ن��وع   هي  التي  الكلم  ب�سهوة  ن�سعر  عندما  وخا�سة 

اأنواع ال�سهوات، وال �سّيما اأّنه في مجتمعاتنا قّلما نجد من 

يمتنع عن الكلم اأو يحا�سب نف�سه اأو يراقب الكلم الذي 

وجدت  »اإذا  اأّن��ه:  المرء  االإ�سلم  ين�سح  لذلك  به  ينطق 

من نف�سك �سهوة فا�سمت«، وهذه ال�سهوة مثلها مثل باقي 

ال�سهوات بحاجة اإلى ال�سبط والمراقبة.
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�صفات عباد الرحمن )10(

يقول��ون رّبن��ا ه��ب لن��ا 

�آية �هلل �ل�سيخ حممد تقي �مل�سباح �ليزدي

في  تعالى  �هلل  ذكرها  �لتي  و�لمميز�ت  �لخ�سائ�س  من 

�سورة �لفرقان لعباد �لرحمن، �أنهم يهتمون باإ�سالح �لعائلة 

�لقر�آن  في  �لح�سنة  �ل�سيرة  هــذه  ن�سبت  وقــد  و�لأبــنــاء. 

�لكريم �إلى �لنبي �إبر�هيم Q {َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن 

ْعُيٍن  َة اأَ ��اِت��َن��ا ُق���رَّ يَّ ��َن��ا َه��ْب َل��َن��ا ِم��ْن اأَْزَواِج���َن���ا َوُذرِّ َربَّ

َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن اإَِماًما} )�لفرقان: 74(.

قرّة أعين
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ال�سريفة  االآي��ة  وت�سير 

ال���ت���ي ب��ي��ن اأي���دي���ن���ا اإل���ى 

اهتمام  االأول،  مو�سوعين: 

بالعائلة،  ال��رح��م��ن  ع��ب��اد 

باإ�سلح  االهتمام  والثاني، 

ورقي المجتمع. 

يتعلق  ف���ي���م���ا  اأم��������ا 

فتقول  االأول  ب��ال��م��و���س��وع 

اللئقون  اهلل  عباد  اإّن  ال�سريفة  االآي���ة 

اإ�سلح  اإلى  يبادرون  الذين  هم  لعبادته 

عائلتهم ويرغبون في اأن تكون زوجاتهم 

امتاز  وق��د  ال�سالحين،  م��ن  واأب��ن��اوؤه��م 

الخا�سية،  بهذه  وال�سالحون  االأن��ب��ي��اء 

اإبراهيم  اأن  الكريم  القراآن  ينقل  حيث 

كانا  اهلل،  بيت  يبنيان  كانا  عندما  وابنه 

َواْجَعْلَنا  ��َن��ا  {َربَّ ال��دع��اء:  بهذا  يدعوان 

�ْصِلَمًة  مُّ ��ًة  مَّ
اأُ ِتَنا  يَّ ُذرِّ َوِم��ن  َل��َك  ُم�ْصِلَمْيِن 

لََّك} )البقرة: 128(.

مقام   Q اإبراهيم  الّنبي  مقام  اإّن 

وتو�سح  القراآنية.  االآي���ات  تبين  كما  ع��اٍل 

الروايات اأن اهلل تعالى قد منح اإبراهيم مقام 

اأعطاه  ثم  والّر�سالة  النبّوة 

 
ُ ّ
اهلل ��َخ��َذ  {َواتَّ »الخّلة«؛  مقام 

)الن�ساء:  َخِلياًل}  اإِْب��َراِه��ي��َم 

125( ثم اأعطاه مقام االإمامة 

ِللنَّا�ِص  َج��اِع��ُل��َك  ����ي  اإِنِّ {َق����اَل 

 )124 )ال���ب���ق���رة:  اإَِم������ام������ا} 

فكان هذا المقام اأعلى مقام 

اهلل  عند  الإب��راه��ي��م  ومنزلة 

 Q عطي اإبراهيم
ُ
اأ تعالى. ثم وبعد اأن 

فقال:  اهلل  اإلى  مبا�سرة  توجه  المقام  هذا 

فجاءه  124(؛  ��ِت��ي})ال��ب��ق��رة:  يَّ ُذرِّ {َوِم����ن 

الجواب من اهلل تعالى: {َقاَل لَ َيَناُل َعْهِدي 

اإبراهيم  النبي  �سيرة  ه��ذه  اِلِميَن}.  الظَّ

في  ر  ويفكِّ لنف�سه  يعمل  كان  ال��ذي   Q

�سلح ذريته وعائلته. 

قرة �أعين عباد �لرحمن

{َهْب  عبارة  من  المق�سود  ما  ولكن 

اأَْعُيٍن}؟  َة  ُق��رَّ ��اِت��َن��ا  يَّ َوُذرِّ ْزَواِج��َن��ا  اأَ ِم��ْن  َلَنا 

ثلث  العين«  ة  »ق��رَّ عبارة  ا�ستعملت  لقد 

م��رات ف��ي ال��ق��راآن ال��ك��ري��م: االأول����ى، في 

الحديث  ب�سدد  نحن  ال��ذي  المكان  هذا 

عباد  �سفات  حول  جاء  ما  الثانية،  عنه؛ 

ال�سجدة:  �سورة  في  ذلك  ذكر  حيث  اهلل 

اِجِع  اْلَم�صَ َع���ِن  ُج��ُن��وُب��ُه��ْم  {...َت��َت��َج��اَف��ى 

ا َرَزْقَناُهْم  َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا َوِممَّ

َلُهم  اأُْخِفَي  ا  مَّ َنْف�ٌص  َتْعلَُم  ُينِفُقوَن*َفاَل 

 .)17 ـ   16 اأَْعُيٍن...} )ال�سجدة:  ِة  ُقرَّ ن  مِّ

وقد جاء في الرواية: »وال خطر على قلب 

عاجزون  الب�سر  اأن  يعني  وه��ذا   
)1(

ب�سر« 

الل�����ه  عب����اد  اإّن 

ال��الئ��ق�����������ون 

الذين  هم  لعبادته 

ي����ب����ادرون اإل���ى 

اإ�ص��الح عائالته�م
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عن ت�سورها. فقرة االأعين اأعلى من باقي 

باقي  فهم  يمكن  اأّن��ه  اأ�سا�س  على  عم،  النِّ

اهلل  جعلها  التي  االأعين  ق��رة  اأم��ا  الّنعم، 

لخوا�ّس عباده فل يمكن ت�سّورها.

اأما المرة الثالثة التي وردت فيها هذه 

مو�سى  النبي  والدة  ق�سة  في  فهي  الكلمة 

من  ف��رع��ون  ام����راأة  طلبت  حين   Q

مو�سى  النبي  بالطفل  تحتفظ  اأن  زوجها 

ليكون  وذل��ك  عاقرًا،  كانت  الأنها   Q

 .)9 َوَل��َك} )الق�س�س:  لِّي  َعْيٍن  ُت  {ُق��رَّ

في  ورد  وكما   ،Q مو�سى  كان  لذلك 

القراآن، قرة عين لفرعون وزوجته.

و�لأبناء  �لزوجات  كون  فل�سفة 

قرة �أعين

اإن فل�سفة كون الزوجات واالأبناء قرة 

التالي:  ال�سكل  اأعين يمكن تف�سيرها على 

نحو  غ��ري��زي��ًا  م��ي��ًل  يمتلك  االإن�����س��ان  اإن 

الزوجة واالأبناء. وهذه حكمة اإلهية جعلها 

فيما  باالأخ�س  االإن�����س��ان،  في  تعالى  اهلل 

يتعلق بالزوجة التي هي عامل من عوامل 

الميل  ه��ذا  يكن  ل��م  فلو  االإن�����س��ان.  ب��ق��اء 

فلن  االإن�سان،  عند  م��وج��ودًا 

يكون االإن�سان جاهزًا لتحّمل 

العائلة.  اأج��ل  من  الم�سّقات 

واأما الفل�سفة الوجودية لهذه 

اأنها  فهي  االإن�سان،  في  الطبيعية  الغريزة 

توؤدي اإلى بقاء ن�سل االإن�سان وت�ساعده في 

اال�ستمرار. ي�ساف اإلى ذلك اأن اهلل تعالى 

والمحبة  ال��م��ودة  االأزواج  بين  جعل  ق��د 

القراآن  في  ج��اء  العائلت.  ثبات  بهدف 

ْن  مِّ َلُكم  َخ��لَ��َق  اأَْن  اآَي��اِت��ِه  {َوِم���ْن  الكريم: 

َوَجَعَل  اإَِل��ْي��َه��ا  َت�ْصُكُنوا  لِّ ْزَواًج����ا  اأَ اأَنُف�ِصُكْم 

ًة َوَرْحَمًة} )الروم: 21(. وهذه  َودَّ َبْيَنُكم مَّ

يختلفان عن  اأمران  والرحمة هما  المودة 

يوؤدي  الغريزي  فالميل  الغريزي.  الجذب 

وبعد  العائلة  وت�سكيل  الزوجة  اختيار  اإلى 

االأزواج  بين  والموّدة  المحّبة  ت�سود  ذلك 

باعتبارها �سبب ثبات العائلت.

ب��ن��اًء ع��ل��ى م��ا ت��ق��دم، ف����اإّن مقت�سى 

بين  محبة  هكذا  وج��ود  االإلهية  الحكمة 

وبين  االأزواج  وب��ي��ن  وال����م����راأة  ال���رج���ل 

الحياة  م�سيرة  لتتحرك  واالأوالد  الوالدين 

ويتم ت�سكيل العائلة فين�ساأ المجتمع منها.

�لإفر�ط في حب �لأبناء

اإن المودة والرحمة اللتين جعلهما اهلل 

تعالى بين االأزواج اأو بين الوالدين واالأوالد 

اإذا  اإفراطية  حالة  ت�سبح 

ت���ج���اوزت ح���دوده���ا وه���ذا 

يعني وجود انحراف فيها. 

ف������اإذا اأف������رط ال���وال���د  الوال��د  اأف��رط  اإذا 

والوال��دة في محبة 

الول��د ف��ال يمك��ن 

بع��د ذل��ك تربيت��ه 

�صحي��ح ب�صك����ل 
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والوالدة في محبة الولد ال يمكن بعد ذلك 

في  �سببًا  و�ستكون  �سحيح  ب�سكل  تربيته 

�سقائه، بل �سي�سبح �سخ�سًا فاقدًا للهوية، 

اأن  العلم  مع  االأبناء  �سقاء  �سبب  و�سيكون 

�سعادتهم.  �سبب  تكون  اأن  ينبغي  المحبة 

محبة  من  المحرومين  االأب��ن��اء  اأن  وكما 

مجرمين،  ي�سبحون  قد  والوالدة  الوالد 

ي�سبحون  تجعلهم  المحبة  في  فاالإفراط 

ال  تابعين  تافهين  لهم،  هوية  ال  اأ�سخا�سًا 

يحملون اأي نفع الأنف�سهم وللآخرين.

�لعتد�ل �سر بقاء �لعائالت

ه��ن��ا ك��م��ا ف��ي ك��اف��ة م��ج��االت الحياة 

ف���االإف���راط  االع���ت���دال؛  ينبغي  االأخ�����رى 

كلهما  وال��ت��ف��ري��ط 

وقد  ان���ح���راف. 

المحبة  ت���وؤدي 

االإف������راط������ي������ة 

ب���االإن�������س���ان اإل�����ى ت��رك 

محبة  اأح��اط��ت  فلو  تكاليفه؛ 

االإن�سان،  قلب  واالأب��ن��اء  ال��زوج��ة 

اإذا  التكليف  عن  يتخلى  �سنراه 

ما ح�سل تزاحم بين االثنين. 

جاء في االآية ال�سريفة: {ُقْل 

َواأَْبَناآوؤُُكْم  اآَب��اوؤُُك��ْم  َك��اَن  اإِن 

َواإِْخ����َواُن����ُك����ْم َواأَْزَواُج�����ُك�����ْم 

���ي���َرُت���ُك���ْم َواأَْم���������َواٌل  َوَع�������صِ

َك�َصاَدَها  َت��ْخ�����َص��ْوَن  َوِت���َج���اَرٌة  اْق��َت��َرْف��ُت��ُم��وَه��ا 

اهلّلِ  َن  مِّ اإَِلْيُكم  اأََح��بَّ  َتْر�َصْوَنَها  َوَم�َصاِكُن 

واْ َحتَّى  َوَر�ُصوِلِه َوِجَهاٍد ِفي �َصِبيِلِه َفَتَربَّ�صُ

اْلَقْوَم  َي��ْه��ِدي  َل   
ُ
َواهلّل ِب���اأَْم���ِرِه   

ُ
اهلّل َي��اأِْت��َي 

المحبة  فهذه   )23 )التوبة:  اْلَفا�ِصِقيَن} 

الزوجة  �ستجعل  ح��دوده��ا،  ت��ج��اوزت  اإذا 

اهلل  من  االإن�سان  عند  محبة  اأكثر  والولد 

والجهاد في �سبيله؛ لذلك نقول اإن المحبة 

االإفراطية هي �سبب �سقاء االإن�سان و�سبب 

جعل  يعني  الواجب  وت��رك  الواجب،  ترك 

م�سالح االإ�سلم مهددة بالخطر. وفي تلك 

واْ  {َفَتَربَّ�صُ بقوله  تعالى  اهلل  يهدد  الحال 

 ِباأَْمِرِه} )التوبة: 24( وهذا 
ُ
َحتَّى َياأِْتَي اهلّل

تهديد عجيب!

الزوجة  اأن  �سحيحًا  كان  اإذا  ولذلك 

اأن  بّد  فل  االإن�سان  عين  قرة  هما  والولد 

فل  معتدل،  �سكل  ف��ي  محّبتهما  تتجّلى 

ترجح محبة الزوجة والولد على التكاليف 

االإلهية فيمتنع عن القيام بها.

�لمعيار هو �لحق و�لباطل

بناًء على ما تقدم ينبغي االإ�سارة اإلى 

محبة  خ�سو�س  ف��ي  الم�سائل  م��ن  ع��دد 

الزوجة والولد، فقد ورد في بع�س االأماكن 

الولد  اأن  اإل���ى  االل��ت��ف��ات  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 

للإن�سان.  عدوين  ي�سبحان  قد  والزوجة 

هذا  بين  العاطفية  العلقة  اأن  تت�سور  ال 

ال�سعادة  اإل��ى  با�ستمرار  ي��وؤّدي  المجموع 

والمحبة والحميمية، فقد جاء في القراآن 

ِمْن  اإِنَّ  اآَم��ُن��وا  ��ِذي��َن  الَّ ��َه��ا  يُّ
اأَ {َي��ا  الكريم: 
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ا  َعُدوًّ َواأَْوَلِدُك�������ْم  اأَْزَواِج���ُك���ْم 

َتْعُفوا  َواإِن  َفاْحَذُروُهْم  ُكْم  لَّ

 
َ نَّ اهللَّ َفُحوا َوَتْغِفُروا َفاإِ َوَت�صْ

َغُفوٌر رَِّحيٌم} )التغابن:14( 

اأخرى:{اإِنََّما  اآي��ة  في  وج��اء 

ِفْتَنٌة  َواأَْوَلُدُك��������ْم  اأَْم���َواُل���ُك���ْم 

َعِظيٌم}  اأَْج����ٌر  ِع��ن��َدُه   ُ َواهللَّ

)التغابن: 15(.

من  التحذير  ي��اأت��ي  هنا 

باأّن  تظّنوا  ال  اأن  تعالى  اهلل 

دائمًا  يوؤّديان  والولد  الزوجة 

�سعادة  اإل���ى  مطلق  وب�سكل 

يقّدم  االأ�سخا�س من  االإن�سان. وهناك من 

المادية  ول���ذائ���ذه  ال�سخ�سية،  منافعه 

عند  واالأب��ن��اء  الزوجة  ولذائذ  منافع  على 

في  وا�سح  ب�سكل  ذل��ك  ويظهر  التزاحم. 

المجتمعات ال�سناعية والمادية المعا�سرة 

والوفاء  االإن�سانية  العواطف  �سعفت  حيث 

للأب واالأم واالأبناء. وكان هذا االأمر يقع في 

اأّن بع�س الزوجات  الما�سي، حيث ن�ساهد 

ك��نَّ ع����دّوات الأزواج���ه���ّن واالأب���ن���اء اأع���داء 

اأفراد  بين  العلقة  في  فالمعيار  الآبائهم. 

العائلة، الوالدين واالأبناء، الزوج والزوجة، 

هو  المعيار  بع�سًا،  بع�سهم  بين  االأخ���وة 

معهم  العلقة  توؤدي  ال  واأن  والباطل  الحق 

اإلى  فت�سطرون  الدين  مع  التعار�س  اإل��ى 

االمتناع عن الحفاظ عليها. 

اأ�سبح  ح��ال  ف��ي  وح��ت��ى 

ال���وال���دان م�����س��رَك��ي��ن، على 

يكون  اأن  الم�سلم  ال�����س��اب 

ح�سنًا  وال��دي��ه  م��ع  تعامله 

م���ع االن���ت���ب���اه، ط��ب��ع��ًا، اإل���ى 

م�ساألة عدم اتباعهم: {َواإِن 

ُت�ْصِرَك  اأَن  َع��ل��ى  َج���اَه���َداَك 

ِب���ي َم���ا َل��ْي�����َص َل���َك ِب���ِه ِعْلٌم 

اِحْبُهَما  َو�صَ ُتِطْعُهَما  َف��اَل 

ْن�����َي�����ا َم�����ْع�����ُروف�����اً}  ِف�����ي ال�����دُّ

)لقمان:15(.

مهارة عظيمة

المهارات  من  ف��اإن  اأخ���رى،  جهة  من 

يوّجه  كيف  االإن�سان  ي��درك  اأن  العظيمة 

عواطفه واأين عليه اإظهارها، لذا ينبغي له 

كبيرة على �سبط عواطفه  قّوة  يمتلك  اأن 

وال�سرع.  للعقل  ذلك  في  تابعًا  يكون  واأن 

قوية  عاطفية  ع��لق��ة  يملكون  ف��ال��ذي��ن 

هوؤالء  واالأم،  االأب  اأو  والولد  الزوجة  مع 

قد  العلقة  ه��ذه  اأن  اإل��ى  يلتفتون  ال  ق��د 

في�سبح  االإف��راط،  حّد  اإل��ى  اأحيانًا  ت�سل 

بالتكاليف  القيام  من  مانعًا  الحب  ه��ذا 

الواجبة. مع العلم اأن ر�ساهم لي�س �سرطًا 

لذلك  واجب،  تكليف  وجود  عند  �سروريًا 

على هوؤالء ال�سعي كي ال يكون الحب مانعًا 

ويجب  ال�سرعي  بالتكليف  القيام  اأم���ام 

حبًا  والبغ�س  الحّب  ليكون  اأي�سًا  العمل 

م���ن ال��م�����ص��ائ��ل 

يمتلك  اأن  المهمة 

الإن�������ص���ان ق���ّوة 

كبي�رة على �صبط 

عواطفه واأن يكون 

ت��اب��ع��ًا ف��ي ذل��ك 

وال�ص�رع.  للعق��ل 
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. االأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �س 281( 1)

. م�سباح البلغة، الميرجهاني، ج 2، �س 267( 2)

م.ن. (3 )

م.ن. (4 )

�لهو�م�س

ال  واأن  وم�سروعًا  معقواًل  منطقيًا،  وبغ�سًا 

رعاية حّد  اأم��ا  االع��ت��دال.  يخرج عن حّد 

االعتدال في الحب فهي م�ساألة ال ي�ستهان 

بها وتحتاج اإلى تعليم.

وقد كان عباد اهلل ال�سالحون يعملون 

الزوجة  ترجيح كفة حب  دائمًا على عدم 

اأف�سل  ول��ع��ّل  اهلل.  ح��ب  ع��ل��ى  واالأب���ن���اء 

اأمير  االإم��ام  عن  ورد  ما  ذل��ك  على  مثال 

كّنا  »ول��ق��د  ق���ال:  اإذ   Q الموؤمنين 

واأبناءنا  اآباءنا  نقتل   P اهلل  ر�سول  مع 

يوجب  فعندما   .
)2(

واأعمامنا«  واأخوالنا 

التكليف الديني ويتحرك بع�س االأ�سخا�س 

عدو  مواجهة  حينها  يجب  االإ�سلم،  �سد 

كان  ���س��واء  االأم����ر  يختلف  وال  االإ����س���لم 

عمًا،  اأم  اأخ��ًا  اأم  اأب��ًا  للإ�سلم  المعادي 

يكون حيث يجب مواجهة عدو  وليكن من 

»فلما   :Q االإم��ام  يقول  ثم  االإ�سلم 

راأى اهلل �سدقنا اأنزل بعدونا الكبت واأنزل 

 ثم يتابع قائًل: »ولعمري 
)3(

علينا الن�سر« 

لو كنا ناأتي ما اأتيتم لما قام للدين عمود 

. وبما اأن الدين 
)4(

وال اخ�سّر للإيمان عود« 

االإ�سلم ما زالت  واأن خيمة  باقيًا  ما زال 

الت�سحيات  تلك  ب�سبب  كله  م�سيدة، فهذا 

ال��ت��ي ق��دم��ن��اه��ا، ل��ق��د ح��ارب��ن��ا اأع����داء 

اإلينا،  االأقربين  من  كانوا  لو  حتى  الدين 

حاربناهم الأنهم كانوا على باطل، هذا هو 

ال�سدق الذي اأراده اهلل تعالى منا. اأطعنا 

ن�سرنا  �سدقنا  اأثبتنا  وعندما  تعالى  اهلل 

اإلى  يحتاج  االأم��ر  فهذا  لذلك  عنده،  من 

اأ�سلب الرجال الذين ال يخافون �سيئًا عند 

القيام بالتكليف.

خال�سة ما تقدم

ب��ن��اًء على م��ا ت��ق��دم، ف��اإن ح��ب الولد 

ونعمة  مطلوب  اأم��ر  واالأخ��ت  واالأخ  واالأب 

العائلة،  وبقاء  الب�سر  بقاء  توجب  اإلهية 

وبالتالي تاأ�سي�س مجتمع �سحيح، ولكن اإذا 

اإلى حدود االإفراط ترك  و�سل هذا االأمر 

اآثارًا عك�سية.

وال����زوج����ات  االأوالد  ف��ح��ب  اإذًا، 

يمنع  ك��ان  اإذا  مطلوب  غير  واالأ���س��دق��اء 

االإلهية  بالتكاليف  القيام  ع��ن  االإن�����س��ان 

ويوؤدي اإلى �سقوط االإن�سان، ولو خرج هذا 

الحب االإلهي الذي هو نعمة اإلهية عن حّد 

عديدة  �سلبية  اآث��ارًا  ف�سيترك  االع��ت��دال، 

على حياة االإن�سان.
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تتد�ول �لنا�س فيما بينها �لكثير من �لأقو�ل عن 

وعن  حرمتها،  �أو  �لأ�سماك  من  ــو�ع  �لأن بع�س  حلّية 

�ل�سمك �لحالل متى يجوز �أكله ومتى ل يجوز؟ وما هو 

معيار �لحلّية من ذلك؟

في  تبيانها  على  �سنعمل  �لتي  �لأ�سئلة  �أبرز  تلك 

�ل�سفحات �لتالية.

اأح�������ك�������ام

طع�ام الب�ح���ر
�ل�سيخ علي حجازي
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1ـ ما يوؤكل من �ل�سمك
البحرّية  الحيوانات  م��ن  ي��وؤك��ل  ال   � اأ 

فيه  ت��ح��ّق��ق  م��ا  اإاّل  ون��ح��وه��م��ا  وال��ن��ه��رّي��ة 

�سرطان:

الأول: اأن يكون �سمكًا، فما ال ي�سدق 

عليه اأّنه �سمك ال يجوز اأكله. مثًل: ال يجوز 

اأكل االأخطبوط.

وق�سر   
)1(

َفْل�س له  يكون  اأن  ال��ث��ان��ي: 

اأم  بدنه،  على  الفل�س  بقي  �سواء  باالأ�سل، 

زال العار�س. مثًل: ورد اأّن �سمك الكنعت 

له فل�س، غير اأّنه يحتّك بكّل �سيء، فيذهب 

ُذن هذا 
ُ
اأ اأ�سل  اإلى  نظرت  لو  ولذا  فل�سه، 

ال�سمك لوجدت الفل�س فيه، فيكون حلاًل.

بدن  جميع  يكون  اأن  ي�سترط  ال   � ب 

كونها  يكفي  بل  بالفل�س،  مغطى  ال�سمكة 

لو  الفل�س، حّتى  االأ�سماك ذات  من جن�س 

اأو  اإاّل على موؤّخر ذيلها،  لم يكن لها فل�س 

حول راأ�سها فقط.

ج � ال يجوز اأكل ما لي�س له فل�س، كالجّري 

الماء(،  )حية  والمارماهي  )الحنكلي�س(، 

والزّمير )له �سوك ناتئ على ظهره، واأكثر 

ما يكون في المياه العذبة(، وغيرها.

د � يجوز اأكل القريد�س )وهو االأربيان، 

بُّوط،  وال�سُّ البني،  ويجوز  الروبيان(،  اأو 

والطيرامي، واالإبلمي، وغيرها.

ــود  ــي وج ف �لــ�ــســّك  2ـ 
�لفل�س

اأّن  في  ال�سّك  ح�سل  اإذا 

ففيه  ال،  اأم  فل�س  ل��ه  �سمكًا 

�سورتان:

ح�����رزت 
ُ
اأ اإذا  الأول���������ى: 

و�ستاأتي  اأكله.  فيحّل  تذكيته 

اإن �ساء اهلل تعالى طريقة التذكية.

الثانية: اإذا لم ُتحرز تذكيته فل يحّل 

اأكله.

3ـ بي�س �ل�سمك:
اأ � بي�س ال�سمك يتبع ال�سمك، فال�سمك 

الذي يحّل اأكله يكون بي�سه حلاًل واإن كان 

يكون  اأكله  يحرم  ال��ذي  وال�سمك  اأمل�س. 

بي�سه حرامًا واإن كان خ�سنًا.

ب � اإذا لم ُيعرف اأّن البي�س من ال�سمك 

المحّلل اأو المحّرم، فله ثلث �سور:

حّل  خ�سنًا  البي�س  ك��ان  اإذا  الأول����ى: 

اأكله.

فاالأحوط  اأم��ل�����س  ك��ان  اإذا  ال��ث��ان��ي��ة: 

وجوبًا عدم اأكله.

البي�س، ولم  ا�ستبه حال  اإذا  الثالثة: 

ُيعرف اأّنه خ�سن اأو اأمل�س جاز اأكله.

4ـ زيت �ل�سمك
اإذا  ال�سمك  زي���ت  ت��ن��اول  ي��ج��وز   � اأ 

فل�س،  ل��ه  ���س��م��ك  م��ن  ك���ان 

ذكاة  اإحراز  يتّم  اأن  ب�سرط 

ال�سمك.

زيت  تناول  يجوز  ال   � ب 

�سمك  من  ك��ان  اإذا  ال�سمك 

لي�س له فل�س.

زيت  تناول  يجوز  ال   � ج 

لم يثبت ا�صتحباب 

ال�صم���ك  اأك���ل 

الأربعاء  يوم  في 

ب��ال��خ�����ص��و���س
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ال�سمك من ال�سمك غير المذّكى.

ال�سمك هو  زيت  اأّن  ُيعرف  لم  اإذا   � د 

ال�سمك  من  اأو  فل�س  له  الذي  ال�سمك  من 

الذي لي�س له فل�س، فله �سورتان: 

الأولى: اإذا اأحرزنا ذكاة ال�سمك جاز 

تناول زيته.

ُن��ح��رز ذك��ات��ه، فل  ال��ث��ان��ي��ة: اإذا ل��م 

يجوز تناول زيته.

5ـ تربية �ل�سمك في �لمنزل
ال يكره تربية ال�سمك في المنزل.

6ـ �أكل �ل�سمك يوم �لأربعاء
في  ال�سمك  اأك��ل  ا�ستحباب  يثبت  لم 

يوم االأربعاء بالخ�سو�س.

7ـ �ل�سمك �لجاّلل
على  الحيوان  يتغّذى  اأن  هو  الجلل   � اأ 

اأّنها  عرفًا  ي�سدق  بحيث  االإن�سان،  َعِذرة 

عذرة  االإن�سان  بعذرة  يلحق  وال  غ���ذاوؤه، 

غيره، وال �سائر النجا�سات.

ب � يتحّقق �سدق الجلل باأمرين:

الحيوان  غ��ذاء  ينح�سر  اأن  الأول: 

يتغّذى  الحيوان  كان  فلو  االإن�سان،  بعذرة 

بعذرة االإن�سان مع غيرها لم يتحّقق عنوان 

عذرة  بغير  ت��غ��ّذي��ه  ك��ان  ل��و  نعم  ال��ج��ل��ل. 

اأنظار العرف  االإن�سان نادرًا، بحيث يكون 

كاأّنه  به  تغذّيه  يكون  بحيث  العدم،  بحكم 

لم يكن، لندرته، ففي هذه الحالة ال مانع 

من تحّقق عنوان الجلل عرفًا.

الثاني: اأن يكون تغّذي الحيوان بعذرة 

االإن�سان مّدة معتّدًا بها، وال يكفي التغّذي 

في يوم وليلة، بل ُي�سّك في �سدقه باأقّل من 

يومين اأو ثلثة. 

ج � يحرم اأكل ال�سمك الجّلل. وتزول 

حرمة اأكله باال�ستبراء، وذلك بترك التغّذي 

بالعذرة، واأن يتغّذى مّدة بغيرها حّتى يزول 

مع  االحتياط  يترك  وال  الجلل،  ا�سم  عنه 

زوال اال�سم بم�سّي يوم وليلة في ال�سمك. 

فاإذا زال عنوان الجلل جاز اأكل ال�سمك مع 

اجتماع باقي �سروط الحّلّية.

8ـ بيع و�سر�ء �ل�سمك
المحّرم  ال�سمك  و�سراء  بيع  يجوز  ال 

الم�ستري  ك��ان  واإن  حّتى  االأك���ل،  بق�سد 

مّمن ي�ستحّل اأكله. ولكن اإذا كان لها منافع 

االأكل،  العقلء غير  محّللة مق�سودة عند 

من قبيل اال�ستفادات الطّبّية اأو ال�سناعّية، 

اأو لتغذية بع�س الحيوانات ونحو ذلك، فل 

اإ�سكال في بيعها و�سرائها لذلك.

فل�س، وهو ما على ال�سمك من الق�سرة
ُ
الفل�س: جمعه ُفلو�س واأ (1 )

�لهو�م�س
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اإعداد:

نبيلة حمزي

على جلد  ُينّفذ  ثابت  ر�سم  هو  الو�سم 

الملونة  المواد  لذلك  وُت�ستعمل  االإن�سان، 

واالأدوات الثاقبة للجلد. قد يكون مرتبطًا 

اأحيانًا بالخرافات والتعاويذ الباطلة حيث 

اأنه  يعتقدون  كانوا  الم�سريين  قدماء  اإن 

العين  ي��دف��ع  واأن���ه  االأم��را���س  م��ن  ي�سفي 

والح�سد. ويعتبر الو�سم اأحيانًا اأخرى نوعًا 

تقاليد  من  كان  فلقد  النف�س،  افتداء  من 

ال�سحرة  اأو  الكهنة  اأو  النف�س للآلهة  فداء 

الذين ينوبون عنها قديمًا، اإذ اإن الظروف 

وفي  الرجل،  اأو  ال�ساب  من  تتطلب  كانت 

�س ج�سده الأنواع  منا�سبات خا�سة، اأن يعرِّ

الفداء،  �سبيل  على  والكي  الت�سريط  من 

له  وتجلب  مناعة،  الجروح  اآث��ار  ولتك�سبه 

الخير!!

تين: االأولى  ذ الو�سم من خلل تقنيَّ ينفَّ

االإبر  مثل  للجلد،  ثاقبة  اأدوات  خلل  من 

وال�سكاكين الدقيقة التي تمّكن من اإحداث 

جروح جلدية. اأما التقنية الثَّانية، فتعتمد 

مختلفة  وم�ساحيق  حيوانيَّة  نات  ملوِّ على 

من الكحل والفحم وع�سارة الّنباتات.

هل تريد 

اأن تحقن 

نف�صك بطالء 

ال�صيارات؟
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وقد تنّبهت كثير من الدول اإلى �سرره 

حّذرت  كما  ا�ستخدامه،  منع  فحاولت 

اأن هواة ر�سم  اأوروبية مخت�سة من  لجنة 

الو�سوم على اأج�سامهم يحقنون جلودهم 

الجهل  ب�سبب  ���س��ام��ة  كيمياوية  ب��م��واد 

�سبغات  في  الم�ستخدمة  بالمواد  ال�سائد 

الكيمياويات  اأن غالبية  واعتبرت  الو�سم. 

�سناعية  �سبغات  هي  فيه  الم�ستخدمة 

��ن��ع��ت ف��ي االأ����س���ل الأغ���را����س اأخ���رى  ���سُ

الكتابة.  اأحبار  اأو  ال�سيارات  ط��لء  مثل 

و�ساألت الّلجنة في بيان م�ساحب لتقرير 

وثقب  للو�سم  ال�سحّية  المخاطر  ع��ن 

الج�سم »هل تر�سى بحقن جلدك بطلء 

ال�سيارات؟«.

واأكد التقرير اأنه اإ�سافة اإلى مخاطر 

اآي   � )اإت�س  باأمرا�س مثل فيرو�س  العدوى 

في HIV( الم�سبب للإيدز والتهاب الكبد 

اأو االإ�سابات البكتيرية الناجمة عن تلوث 

في  يت�سبب  اأن  يمكن  الو�سم  ف��اإن  االإب���ر 

االإ�سابة ب�سرطان الجلد وال�سدفية. 

ا�ست�ساريون  اأط����ب����اء  وذك�����ر  ه����ذا 

تاأثير  له  الو�سم  اأن  الجلدية  للأمرا�س 

�سلبي على المخ والجهاز الع�سبي للإن�سان 

م��وؤك��دي��ن اأن ال��و���س��م ي���وؤدي اإل���ى اإت��لف 

كما  تحته  ال��م��وج��ودة  واالأن�����س��ج��ة  الجلد 

فاإن  ذل��ك،  اإل��ى  باالإ�سافة  الحرق!!  يفعل 

خ�سو�سًا  جلدية  التهاب�ات  ي�سّبب  الو�سم 

الزئبق  على  الحتوائه  »االأح��م��ر«  الو�سم 

والو�سم »االأخ�سر« الحتوائه على الكروم، 

االأدوات  اأن  انتقال الجراثيم، كما  وي�سّهل 

وقفازات  اإبر  من  الو�سم  في  الم�ستخدمة 

غالبًا ما تكون غير معقمة.

نر�سم  اأن  اأجمل  ما  ال�سباب،  اأعزائي 

في عقولنا �سورًا ومخططات عن م�ستقبل 

واعد، ال اأن نحقن اأج�سادنا باأحبار الجهل 

وال�سرر!        
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ال�صيرة الذاتية مفتاٌح لكثير من الوظائف وباٌب 

كيف  يت�صاءلون  منا  وكثير  اإل��ي��ه��ا.  للو�صول  وا���ص��ع 

التالية  ال�صطور  ف��ي  ال�صحيحة.  بالطرق  نكتبها  

خطوات اأ�صا�ص لكتابة �صيرة ذاتية نموذجية:

�لعن�سر �لأول: �لمعلومات �ل�سخ�سية 

ومحل  تاريخ  اال�سم،  التالية:  المعلومات  وي�سم 

الوالدة، الحالة االجتماعية: وهي اإما متزوج اأو اأعزب، 

الجن�سية، العنوان، المدينة والمحافظة، رقم الهاتف، 

واأخيرًا  البريد االإلكتروني.

�لعن�سر �لثاني: �لّتعليم �أو �لموؤّهالت

وي�سم موؤّهلت ال�سخ�س التي ح�سل عليها  فُتكتب 

في �سورة تنازلية بمعنى تراتب ال�سهادات التي ح�سل 

عليها ال�سخ�س حديثًا اأواًل، ثم االأقدم فاالأقدم.

�لعن�سر �لثالث: �لخبرة �لعملّية 

يتقدم  التي  بالوظيفة  المت�سلة  الخبرات  وت�سّم 

تدوين  على  العن�سر  ه��ذا  ويعمل  ل�َسغلها.  ال��ف��رد 

الخبرات المت�سلة بمجال العمل ويجب اأن يكتبها في 

�سورة تنازلية اأي�سًا.

�لعن�سر �لر�بع: �لهو�يات 

وفيه تعر�س الهوايات التي تحبها.

�لعن�سر �لخام�س: �لمهار�ت 

وت�سمل  بها،  تتمتع  التي  ال��م��ه��ارات  عر�س  وه��ي 

المهارات الفردّية )القدرة على العمل تحت ال�سغط � 

مهارة ا�ستخدام الكومبيوتر...( وكذلك المهارات في 

تتعلق  الوظيفة  هذه  كانت  اإذا  االأ�سخا�س  مع  التعامل 

بمجال البيع والعلقات. كما يجب تعداد الدورات التي 

قمت بها.

�لعن�سر �ل�ساد�س: �لعمل �لتطوعي

نا�سطًا في جمعيات  اختياري ففي حال كنت  وهو 

اأهلية اأو خيرية يمكنك اأن تدونها تحت هذا البند.

�لعن�سر �ل�سابع و�لأخير: �لمرجع 

وهنا تكتب فيه جملة واحدة  »متاح عند الطلب«.

�صيرة 

ذاتية 

نموذجية؟
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تخّل�س من الملل

الملل هو �سعور الفرد بالفراغ وال�ساأم من االأ�سياء واالإعرا�س عنها. وقد يكون 

الملل طبيعيًا اإذا مّر على االإن�سان لفترة ب�سيطة. لكن الخطورة تكمن عندما تكون 

الحياة.  في  الهدف  و�سوح  عدم  عن  الملل  ينجم  ما  وغالبًا  طويلة.  الفترة  هذه 

فاالإن�سان، خ�سو�سًا في مرحلة ال�سباب، اإذا انتهى من االأهداف القريبة كالدرا�سة 

اأو التخرج ولم ي�ستغل ب�سهادته ي�سعر بالملل والفراغ، فاإذا كنت ت�سعر بالملل فاإليك 

هذه الن�سائح للتخل�س منه واالنطلق: 

نف�سه  بالعمل  قيامك  ال�سبب هو  كان  اإذا  بالملل،  ت�سعر  لماذا  اأواًل  اكت�سف   �1
اأما  ب�سكل مختلف.  به  اأو قم  الجديدة،  االأ�سياء  اإليه بع�س  فاأ�سف  ب�سكل متكرر، 

اإذا كان الملل ب�سبب الخوف من القيام بعدد من االأعمال الكثيرة المتراكمة، فقم 

بتق�سيم االأعمال اإلى خطوات واأهداف ب�سيطة.

2� ال تبتعد عن الحياة االجتماعية، فاالندماج مع العالم الخارجي اأمر مهم، 
ولن ت�سعر باأهميته اإال عندما تزيح عنك الغطاء، وترتدي ملب�سك وتذهب لمقابلة 

الكّل،  من  تتعلم  اأن  فحاول  ال�سن..  كبار  مع  تجل�س  اأو  الُقربى،  ت�سل  اأو  �سديق 

وتعّرف اإلى ما قد يملأ حياتك بالمتعة.

و�سحك،  تغيير مزاج  تعالى؛ من  ير�سي اهلل  بما  ولكن  اأمر مهم؛  الّترفيه   �3
هّمتها  من  يزيد  ما  الدنيا  من  تختار  اأن  ت�ستطيع  الم�ستب�سرة  الم�سرقة  فالنف�س 

ويرتفع بها، وحينها تفيد وت�ستفيد، وتجد المتعة في االإنجاز.

الف�سول  هذا  وغذِّ  واالكت�ساف،  المعرفة  ف�سول  داخلك،  الف�سول  اأ�ْسِعل   �4
بالقراءة وم�ساهدة البرامج التي تك�سف لك الغطاء عن الكثير من الحقائق العلمية 

المده�سة، و�سافر عبر الزمن وعبر الم�سافات مع برامج الرحلت والتاريخ، وتاأكد 

اأن الدنيا ما زال بها الكثير من االأ�سياء التي ال  تعرفها.

5� اّت�سل باالأ�سدقاء القدامى، حاول اأن تجمعهم اجتماعًا دوريًا. تعّرف اإلى ما 
اأنجزوه، وتحدث عن اإنجازاتك.

 تذكر دائمًا اأن الملل وهٌم ي�سيطر علينا وي�سجننا في دوامته، وببع�س االإرادة 

والتغيير ن�ستطيع اأن نتخل�س منه الأن نف�سك اإن لم ت�سغلها بالحق �سغلتك بالباطل، 

فل تنتظر اأن يحدث �سيء معين، بل ابداأ في تطوير حياتك وحارب الملل.
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ق���ي���م ال���ن���ه���و����س

هيد مطّهري} عند ال�صّ

�إعد�د: زينب �لطحان

يقول االإمام الخامنئي { في ال�سهيد 

مثل  يوجد  »قلما  مطهري}:  مرت�سى 

ال�سهيد مرت�سى مطهري، بهذا اال�ستعداد 

اإن  والتنظير.  للبحث  العالية  الهّمة  وهذه 

تمثل  عنه  �سدرت  محا�سرة  اأو  كلمة  كل 

ولذلك  الفائدة.  عظيم  تخ�س�سيًا  عمًل 

الفكرية  اأعماله  تكون  اأن  المنا�سب  من 

عميقة.  ل��درا���س��ات  م��ح��ورًا  والفل�سفية 

االأ�سا�س  تمثل  واأفكاره  مطهري  اآث��ار  واإن 

الفكري الذي يقوم عليه نظام الجمهورية 

االإ�سلمية«. اإن َلهذا تقديٌر عظيٌم ل�سخ�س 

التاريخية  الحقبة  تلك  في  ودوره  مطهري 

من عمر الثورة االإ�سلمية في اإيران. 

لم يكن مطهري} مفكرًا فح�سب، 

والكتابة  التاأليف  بين  ن�ساطه  ت��وّزع  فقد 

جامعة  في  يدّر�س  ك��ان  حيث  والتدري�س، 

�سهادة  على  ح�سوله  ع��دم  رغ��م  طهران 

اأكاديمية ر�سمية، كما كان نا�سطًا �سيا�سيًا 

ومجاهدًا من الطراز االأول.

�أق�سام �لكتاب

في هذا الكتاب، »قيم النهو�س : الحرية 

– العدالة- اال�ستقلل الوطني«، والذي هو 
من  النهو�س«،  »اأدبيات  �سل�سلة  �سمن  من 

تعريب  الحكمية،  المعارف  معهد  اإع��داد 

محمد ح�سن زراقط، تنق�سم المو�سوعات 

االأول  اأق�سام،  �ستة  اإل��ى  اأكاديمي  ب�سكل 

منها بعنوان »الحرية بين االإ�سلم واإعلن 

الطروحات  فيه  تتعدد  االإن�����س��ان«،  حقوق 
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ومقارنة  العقيدة  حرية  بين 

والم�سيحية،  االإ���س��لم  بين 

القبول  بين  المعتقد  وحرية 

الغربي  وال��داف��ع  والرف�س، 

ل��ل��ت��ح��رر وخ���ط���اأ االإع�����لن 

العالمي للحقوق. 

وف����ي ال��ق�����س��م ال��ث��ان��ي 

بو�سفها  الم�سوؤولة  »الحرية 

والر�سد  ل��لإي��م��ان  م��دخ��ًل 

عن  فيه  يتحدث  ال�سيا�سي«، 

التفكير،  وح��ري��ة  االإ���س��لم 

ويعر�س لنماذج من الحرية االإ�سلمية. 

في الق�سم الثالث »الحفاظ على الُهوية 

كلية  تجربة  يطرح  للحرية«،  قيدًا  بو�سفه 

االإلهيات. 

االجتماعية«  »العدالة  الرابع  الق�سم 

يتمحور النقا�س فيه حول العدالة واأ�سالتي 

الفرد والمجتمع. 

الق�سم الخام�س يركز فيه البحث حول 

التبعية  يناق�س  حيث  والحرية،  اال�ستقلل 

الثقافية واالجتماعية.

 وفي الق�سم ال�ساد�س واالأخير يخ�س�س 

فيه الطرح للمعنوية في الثورة االإ�سلمية. 

في هذا  ال�سهيد مطهري}  يعالج 

من  عديدة  وم�سطلحات  مفاهيم  الكتاب 

اأهمها مبحث »النهو�س وقيمه«. وهو يق�سد 

مجتمعنا  ي�سيب  اجتماعي  تطور  كل  به 

اأن  الكّتاب  بع�س  يف�سل  ل��ذا  االإ�سلمي، 

ي�ستخدم م�سطلح النه�سة الح�سينية بدل 

الحديث  ياأتي  هنا  ومن  الح�سينية.  الثورة 

عن التغيير في المجتمع ودور االإن�سان في 

في  التغيير  مفهوم  ليناق�س  ويدخل  ذلك. 

الذي  المارك�سي  المفهوم 

يرى اأن المحرك االجتماعي 

وهذا  الطبقي،  ال�سراع  هو 

يرتبط  اأو  ي����وؤدي  ال�����س��راع 

وما  االإن��ت��اج،  و�سائل  بتبدل 

ولوازم  توابع  فهو  ذلك  �سوى 

مقابل  وف���ي  ال��ت��غ��ي��ر.  ل��ه��ذا 

يرى  ال��روؤي��ة هناك من  ه��ذه 

الزم  االجتماعي  التحول  اأن 

االإن�ساني  االختيار  لوازم  من 

التي  القراآنية  القاعدة  وفق 

تقرر �سّنة من �سنن اهلل في حركة التاريخ 

َما  ��ُر  ُي��َغ��يِّ َل   
َ
اهلل {اإِنَّ  تعالى:  قوله  وه��ي 

ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّرواْ َما ِباأَْنُف�ِصِهْم} )الرعد: 

اإلى  االآي��ة  ه��ذه  في  التاأمل  ويف�سي   .)11
وتطور  التاريخ  حركة  تحكم  �سننًا  هلل  اأن 

المجتمعات اأو انحللها، ولكن هذه ال�سّنة 

م��ن �سرط  ف��ق��ل  اأو  رك��ن��ي��ن،  م��ن  ت��ت��األ��ف 

وم�سروط، في االآية الكريمة وهو اأمر اإرادي 

يتعلق باختيار االإن�سان واإرادته، االأمر الذي 

 { ال�سدر  ال�سهيد  ال�سيد  عليه  يطلق 

المحتوى الداخلي للإن�سان. 

ــــــة  ـــس فـــــي روؤي ـــو� ـــه ـــن ـــم �ل ـــي ق

مطهري} 

بنية  ت�سكل  وعنا�سر  �سروط  للنهو�س 

متكاملة ت�سمن لهذه النه�سة الو�سول اإلى 

غاياتها. ومن اأهم هذه القيم التي يحاول 

هذا  مقاالت  في  معالجتها  مطهري} 

االجتماعية  وال��ع��دال��ة  ال��ح��ري��ة  ال��ك��ت��اب، 

واال�ستقلل. وهذه القيم الثلث مترابطة 

ترتيبها  ال��م��رء  ع��ل��ى  ي�سعب  ح��د  اإل����ى 

فاإن  االأخر،  على  اأحدها مقدم  اأن  ودعوى 

يعال��ج ال�صهي�����د 

 { ي مط��ه�����ر

ف��ي ه��ذا الكت��اب 

عدي��دة  مفاهي���م 

اأهمه��ا مبحث  من 

وقيم��ه النهو���س 
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اأنها  وهلة  الأول  تبدو  الحرية 

لتحقيق  القائمة  راأ���س  على 

النه�سة. ولذلك كانت محور 

وبخا�سة  ال�سماوية،  االأدي��ان 

االإ���س��لم، حيث ح��دد هدف 

النا�س  »اإخ����راج  ب���  ال��دع��وة 

عبادة  اإلى  العباد  عبادة  من 

رب العباد«. ولقد ُبنَي الدين 

على  مطهري}  بنظر 

الحرية وفق قاعدة »ال اإكراه 

في الدين«، ومن هنا يفتخر 

الحرية  ب��اأن  مطهري} 

الفرن�سية  الثورة  اعتزاز  م�سدر  هي  التي 

ب�سكل  االإ�سلم  في  قرت 
ُ
اأ �سعاراتها  واأحد 

امتازت  حيث  االإن�سان  بقيمة  واأوف��ق  اأول��ى 

فهي  م�سوؤولة،  حرية  اأنها  منها:  ب��اأم��ور، 

تقدم  منحة  مطهري}  عند  لي�ست 

م�سوؤولية  ه��ي  ب��ل  ل��ه،  وت��ه��دى  ل��لإن�����س��ان 

وتكليف ينبع من داخل االإن�سان ليدعوه اإلى 

ك�سر ما يكّبل يديه وفكره من قيود. 

اأولوية  منه  تبدو  للحرية  التقديم  هذا 

القيم  من  غيرها  على  وتقّدمها  الحرية 

في  ولكن  والنقا�س،  للبحث  المطروحة 

الفرار  ي�سعب  ت�����س��اوؤل  ه��ن��اك  المقابل 

وفائدة  معنى  اأي  وه���و:  مقت�سياته  م��ن 

العدالة  تنعدم  عندما  الحرية  من  ترتجى 

وعندما  الفر�س،  تت�ساوى  وال  االجتماعية 

حار�سًا  تكون  اأن  يجب  التي  الدولة  تتحول 

ِثرة 
َ
ومنظمًا للحراك االجتماعي اإلى دولة اأ

مجرد  الحرية  تكون  عندها  )ظ��ال��م��ة(؟ 

�سكٍل وقوٍل يفقدان اأي فاعلية اأو قدرة على 

االإن�سان  حق  من  وبالتالي  والفعل.  التاأثير 

ليحتج  عاليًا  �سوته  يرفع  اأن 

ويعتر�س. 

ــالل  ــق ــت ــس قــيــمــة �ل�

�لوطني 

وثالثة االأثافي التي يقوم 

عليها كيان االجتماع االإن�ساني 

مطهري  بح�سب  ال�����س��وي، 

اال����س���ت���ق���لل  ه����ي   ،{

ال�سيا�سي  بمعناه  ال��وط��ن��ي 

واالق���ت�������س���ادي وال��ف��ك��ري. 

الدرجة  يحوز  االأخير  وه��ذا 

االأهمية،  حيث  م��ن  االأع��ل��ى 

بهّمين،  مطهري}،الم�سكون  نظر  في 

هّم اال�سلح والتجديد، وهّم الحفاظ على 

الثقافة  اأّن  فيرى}  واالأ�سالة.  الهوية 

الثقافة  الخارج.  من  ُت�ستورد  اأن  يمكن  ال 

والفكر ينبعان من الداخل ويتم تطويرهما 

ير�سى  ال  الذي  الخطر  اأما  واإ�سلحهما. 

له  واال�ست�سلم  بالر�سوخ  مطهري} 

فهو اأن ن�ستورد فكرة من الخارج ثم نعمل 

اأنها  ن��ّدع��ي  ث��م  وتدجينها  تهجينها  على 

كان  اأٍي  حق  من  يكون  ربما  اأفكارنا.  من 

اأن يعتنق المارك�سية مثًل، ولكن لي�س من 

مارك�سيًا  تف�سيرًا  االإ�سلم  يف�سر  اأن  حقه 

غيرها  مقيا�س  المارك�سية  يجعل  اأن  اأو 

م��ن ال��ت��ي��ارات وال��م��ذاه��ب. وه��ذا م��ا يراه 

وهو  اال�ستعمار،  من  نوعًا  مطهري} 

التبعية  من  ونوعًا  االإط��لق،  على  االأخطر 

حتى  االإمبريالي  اأو  فالم�ستعمر  الثقافية، 

االقت�ساد  مجال  في  يريد  ما  اإل��ى  ي�سل 

وال�سيا�سة يقوم باال�ستيلء اأواًل على عقول 

م�ستورد  هو  ما  كل  اأ�سير  ويجعله  ال�سعب 

ربما يكون من حق 

اأي كان اأن يعتنق 

الم�ارك�صي��ة مثاًل 

ولكن لي�س من حقه 

الإ�صالم  يف�صر  اأن 

تف�صي��رًا مارك�صيًا
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حتى في مجال االأدب والفل�سفة. ومن هنا 

الأمة  ينبغي  ال  »اإن��ه  مطهري}:  يقول 

اأو عن  اأخرى،  الأمة  تتنازل عن هويتها  اأن 

ثقافتها، واإال تدخل طوعًا تحت نير عبودية 

تاريخنا  اأن  ويبين  للفكر«.  الموردة  االأم��ة 

المهزومين  من  جماعة  ع��رف  المعا�سر 

وكان  متنورين،  اأنف�سهم  ي�سّمون  م��ّم��ن 

االنفتاح  اإلى  يدعو  فريقًا  فريقين:  ه��وؤالء 

وفريقًا  الليبرالية،  والبلدان  الغرب  على 

المع�سكر  على  االن��ف��ت��اح  اإل��ى  يدعو  اآخ��ر 

ال�سيوعية.  ال��ب��ل��دان  اأي  االآخ���ر  ال��غ��رب��ي 

فريق  ظهر  اأنه  الم�سافة  الم�سائب  ومن 

ال�سيوعية  م��ن  يلتقط  م��ت��ذب��ذب  ث��ال��ث 

المفاهيم  اإل��ى  وي�سمها  المفاهيم  بع�س 

ببع�س  المجموعتين  وي��ل��ّون  ال��وج��ودي��ة، 

اأن  يعلن  ث��م  االإ���س��لم��ي��ة،  الم�سطلحات 

هذا هو االإ�سلم االأ�سيل وال اإ�سلم بعده. 

ويعتقد مطهري} اأن هذا خطر داهم، 

با�ستيرادنا  ا�ستقللنا  نخ�سر  �سوف  واأننا 

بهذه  اأننا  ويوؤكد  الفكرية،  المذاهب  لهذه 

بل  فح�سب،  تابعين  نكون  ل��ن  االأ�ساليب 

�سوف نذوب ون�سمحل. 

»اإن���ه  ل��ي��ق��ول:  مطهري}  ي��خ��ت��م 

روؤيتنا  اأن  نثبت  اأن  علينا  المجال  في هذا 

ال  االإ�سلمية  الفكرية  ومنظومتنا  الكونية 

تنتمي اإلى الغرب وال اإلى ال�سرق، وال تحتاج 

منظومة  ه��ي  ب��ل  الطرفين،  م��ن  اأي  اإل��ى 

فكرية لها كيانها المتميز الم�ستقل«. 

ال�سهيد  اإن  ق��ل��ن��ا  اإن  م��ب��ال��غ��ة  ال 

مطهري} �سبق العديد من المفكرين 

الغربي،  العالم  م��ن  الكبار  والمثقفين 

بلدهم  ب��دور  معترفين  تحدثوا  ال��ذي��ن 

االإمبريالية التاريخي الطويل في الق�ساء 

الم�ستعمرة  االأ�سيلة  ال�سعوب  ثقافة  على 

الطبيعية  خ��ي��رات��ه��ا  ع��ل��ى  وال��ه��ي��م��ن��ة 

ت�سوم�سكي،  نعوم  يكن  ولم  واالقت�سادية. 

عالم اللغويات االأميركي واليهودي، االأول 

من  ع��ان��ى  ال���ذي  ال��ع��ال��م،  م�ستوى  ع��ل��ى 

الممار�سات  ف�سح  كونه  وظلم  ا�سطهاد 

لبلده  والع�سكرية  وال�سيا�سية  الثقافية 

الم�سرق  ف��ي  ال���دول  بنيان  زع��زع��ة  ف��ي 

واالإ�سلمي،  ال��ع��رب��ي  وال��ع��ال��م  ال��ع��رب��ي 

لتكون هي م�سدر الثقافة و»الرب االأعلى« 

ظلم  اإنه  نقول:  اأن  بقي  العالم.   ل�سعوب 

كبير اأن نخت�سر الجهد الفكري والثقافي 

العجالة  هذه  في  مطهري}  لل�سهيد 

ي�ستحق  كبير  ع��ال��م  ف��ه��و  ال����ورق،  ع��ل��ى 

من  طرحه  ما  كل  في  والتعمق  الدرا�سة 

اأ�سى  اأب��ل��غ  ول��ع��ل  ن��ي��رة.  واأف��ك��ار  ق�سايا 

قاله  ما  الجليل  العالم  هذا  فقدان  على 

ال�سهيد  نعى  حين  الخميني}  االإمام 

با�ست�سهاده  فقدت  »اإني   :{ مطهري 

ال�سخ�سيات  م��ن  وواح���دًا  ع��زي��زًا،  اب��ن��ًا 

في  ثلم  ولقد  عّدها حا�سل عمري، 
ُ
اأ التي 

البار والعالم  الولد  االإ�سلم ب�سهادة هذا 

الخالد ثلمة ال ي�سدها �سيء«.
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ال�صهيد المجاهد: 
ح�صين محمد �صلهوب 

)اأ�صامة(
محل وتاريخ الولدة:ا�صم الأم:   و�صال حرب

طير فل�صيه 1979/11/1
رقم ال�صجل: 64الو�ص��ع العائل��ي: متاأه��ل ول��ه ابنة

محل وتاريخ ال�صت�صهاد:  ال�صويفات 

2008/5/11
ن�سرين �إدري�س قاز�ن

مترافقة  الو�سية  تلك  كانت  بعدي«.  من 

اأي�سًا مع ر�سالة وداع خّطها الأ�سامة وكانت 

اأّن  يعلم  فالكّل  ذات��ه،  االآن  في  ودواًء  داًء 

�سرايا  اإل���ى  ف��ت��ًى  ان�سم  ال���ذي  »اأ���س��ام��ة« 

اال�ست�سهاديين، قد تعب من االنتظار، وهو 

عمار  اال�ست�سهادي  ينطلق  اأن  قبل 

ح�سين حمود لتنفيذ عمليته اال�ست�سهادية، 

)حفظه  اهلل  لحزب  العام  االأمين  �ساأله 

فاأجابه:  ي��و���س��ي،  اأن  ي��ح��ب  ع��م��ا  اهلل( 

اال�ست�سهادي  هو  اأ�سامة  يكون  اأن  »اأو�سي 
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في  اختزلها  ب��ل  ال��خ��ا���س��ة،  للحياة 

اإذ ك��ان في  ط��ري��ق ال��ج��ه��اد، 

عمره  م��ن  ع�سرة  ال�ساد�سة 

الجهادي  بالعمل  ب��داأ  حينما 

في  ���س��ارك  اأن  بعد  ر�سميًا، 

وهو  المرابطات  من  الكثير 

فتى.

»�أجمل ما في �لدنيا« 

كان ح�سين رقيقًا وح�سا�سًا 

جدًا تج���اه االآخرين؛ لذا كان 

بالغة.  يتعامل معه���م بح�سا�سية 

وا�ستط���اع بهدوئ���ه الغري���ب اأن ي�ستوع���ب 

الكثير من االأم���ور، واأن يتجاوز عن الكثير 

واحت�س���اب.  و�سب���ٍر  ب�سم���ٍت  االأذى  م���ن 

فال�سفُح كان �ِسمًة ب���ارزًة عندُه، الأنه كان 

متناغم���ًا مع قراره باأنه ل���م ولن يكون من 

اأه���ل الدنيا. والأّن الدنيا لي�ست مقّره، فقد 

تركها الأهله���ا العابثين بتفا�سيلها التي لم 

تزده���م ع���ن اهلل اإال بعدًا، وقد ق���ال يومًا 

لبع����س اأقارب���ه، وهو ف���ي ال�ساد�سة ع�سرة 

من عمره، فيما كانوا يتحّدثون عن الدنيا: 

»اإّن اأجم���ل ما في الدني���ا هو الزهد فيها«، 

ف�ساأل���ه اأحده���م: »كي���ف؟«، ف���رد عليه: » 

بترك ما فيها«..

تعّفف وقناعة

االختلط،  جّو  عن  يناأى  ح�سين  كان 

بلوغه  منذ  الرحيل  انتظار  بداأ  الذي 

الثانية ع�سرة من عمره.

م�ساهد في �لقلب

الغبيري،  منطقة  ف��ي 

�سلهوب  ح�سين  وترعرع  ولد 

المتوا�سعة  ال��ع��ائ��ل��ة  اب���ن 

وال���م���ل���ت���زم���ة. وك�����ان اأب����وه 

اإل��ى  ���س��غ��ره  م��ن��ذ  ي�سحبه 

الم�سجد لل�سلة. وقد ظّلْت 

في  محفورة  الم�ساهد  تلك 

ومع   .. ���س��بَّ حتى  ح�سين  قلب 

رفاق له، �سار اأغلبهم �سهداء، انت�سب اإلى 

له  ممهدًا  ذلك  ليكون  الك�سافة،  �سفوف 

لللتحاق ب�سفوف المقاومة.

المدر�سة،  ت��رك  اأ�سامة  ق��ّرر  عندما 

ل��م يكن ذل��ك زه���دًا ف��ي ال��درا���س��ة، وهو 

ال��ذك��ي ال���ذي ���س��ار ف��ي ي���وم م��ن االأي���ام 

المقاومة  في  الع�سكرية  القيادة  »م��دّل��ل 

قراره  اإّنما  المتوّقد.  لذكائه  االإ�سلمية« 

في  رغبته  وبب�ساطة،  �سببه،  ك��ان  ه��ذا 

البدء  تخّوله  ع�سكرية  ب���دورة  االلتحاق 

ذلك  اأّن  مع  االإ�سرائيلي،  العدو  بمقاومة 

كان م�ستحيًل نظرًا ل�سغر �سّنه، اإاّل اأنه لم 

يترك حيلة اأو و�سيلة ُيقنع بها المجاهدين 

بانت�سابه، ووعدوه خيرًا. 

مكانًا  اأي��ام��ه  ف��ي  ح�سين  ي��ت��رك  ول��م 

ال�����ص��ف��ُح ك��ان 

عندُه،  بارزًة  �ِصمة 

لأنه كان متناغمًا 

باأنه  ق���راره  م��ع 

يكون  ول���ن  ل��م 

الدنيا اأه���ل  م��ن 
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يحب�ُس  ك��ان  االأح��ي��ان  بع�س  في  اأن��ه  حتى 

وكثيرًا  االأم��ر.  لزم  اإذا  الغرفة  في  نف�سه 

الحرج  بعدم  وال��دت��ه  على  ي��وؤك��د  ك��ان  م��ا 

مو�سيًا  بهتان،  اأو  غيبة  فيه  حديٍث  لقطع 

والنهي  بالمعروف  ب��االأم��ر  دوم���ًا  اإّي��اه��ا 

وقت  يحين  كان  عندما  اأّم��ا  المنكر.  عن 

الباب  يقفل  ك��ان  فاإنه  وال��دع��اء  ال�سلة 

ويطلب من اأمه اأن تعتبره غير موجود واأن 

تعتذر لمن ي�ساأل عنه. 

عن  وتعففه  بقناعته  ح�سين  ت��م��ّي��ز 

�سربة  ول��و  حتى  اأح��د  من  �سيء  اأي  طلب 

ماء، وكان ي�سوم في بع�س االأحيان، فل 

يخبر والدته كي ال تهيئ له طعامًا خا�سًا، 

غير  باأنه  يجيبها  للغداء  تدعوه  وعندما 

اأنه  المغرب  ���س��لة  بعد  لتفاجاأ  ج��ائ��ع، 

اأنها  الحظت  وقد  بنف�سه.  اإفطاره  يح�سر 

اأنه  اأخبرها  يحبه  ال  طعامًا  رت  ح�سّ اإذا 

لي�س جائعًا، حتى ال يربكها بتح�سير وجبة 

خا�سة له. 

�أمهر �لم�ستطلعين

ح�سين  ال��ت��ح��ق  اأن  ب��ع��د 

�سار  ال��م��ق��اوم��ة،  ب�سفوف 

في  اأوق���ات���ه  معظم  يق�سي 

المحاور المتقدمة. وكان من 

اأمهِر الم�ستطلعين، واإذا ما كانت العملية 

اأن  م��ن  ب��ّد  ف��ل  وح�سا�سة،  ج���دًا  دقيقة 

ي�ستطلع مكانها »اأ�سامة«، فهو كان يحفُظ 

ولو مع�سوب  ويم�سيها  االأمكنة،  ت�ساري�س 

العينين.

وكاأنه  اأي��ام��ه  ي��وم  من  وق��د عا�س كل 

االأخير له، ل�سدة �سوقه اإلى ال�سهادة، فاإذا 

تلو  ال��درب يرحلون واح���دًا  ب��داأ رف��اق  ما 

االآخر، عا�س غربًة لم يعرف اأحد مرارتها 

اإال م��ن ع��اي�����س��ُه ع��ن ق����رب، وه���و ال��ذي 

رفاقه  توارثها  �ساعة  مع�سمه  في  حمل 

اأو�سى  ح�سيكي  نعمة  فال�سهيد  ال�سهداء، 

بدوره  ال��ذي  حمود،  محمود  لل�سهيد  بها 

اأو�سى بها الأخيه عمار، وما كان من عمار 

يحمل  اإرثًا  لح�سين،  وتركها  خلعها  اأن  اإال 

الكثير من الم�سامين الروحية والجهادية 

العالية.

�أجمل لحظات حياته

ق�سيرة،  زم��ن��ي��ة  ف��ت��رة  خ���لل 

العمليات  ع�سرات  في  �سارك 

منها  ال���ع���ادّي���ة  ال��ع�����س��ك��رّي��ة 

وتنفيذًا،  تخطيطًا  والنوعّية 

اإلى  تعّرفه  في  ذلك  و�ساهم 

العديد من المجاهدين الذين 

ا�ست�سهد بع�سهم، فمن مواقع: بلط و�سجد 

وبئر كلب الريحان ومحوري جبل �سافي 

ِة  بغ�سّ ح�سين  يتنقُل  كان  الرفيع،  وجبل 

تفاجاأ  ا�ست�سهاده  وبعد  والم�ستاق.  الفاقد 

النا�ُس باأنه هو من كان يظهر في كثير من 

العمليات الع�سكرية الم�سّورة ممّوه الوجه. 

ولطالما عّبر ح�سين عن اأجمل لحظة في 

فيها  يقتل  التي  اللحظة  تلك  اأّنها  حياته، 

وجّل  عّز  اهلل  مّن  وقد  اإ�سرائيليًا،  جنديًا 

عليه بالكثير من تلك اللحظات التي اأردى 

فيها جنودًا اإ�سرائيليين.

قيامه  اأثناء  ح�سين  تواجد  ما  وغالبًا 

من  ج���دًا  ق��ري��ب��ًا  اال���س��ت��ط��لع،  بعمليات 

الحر�س اأو من االآليات التي تحر�س الموقع، 

فقبل تحرير اأيار 2000، واأثناء ا�ستطلعه 

التح�سير  �سياق  ف��ي  »ع��رم��ت��ى«،  لموقع 

لتنفيذ العملية، التقى ورفاقه المجاهدين 

ر�سوان«  »الحاج  ال�سهيد  الكبير  بالقائد 

الذي وّدعه ورفاقه. وبعد تنفيذ العملية تّم 

عر�سها على ال�سا�سة، حيث يظهر ح�سين 

وقد فجر الموقع بعد ان�سحاب المجاهدين 

منه، وفيها تعر�ست قدمه لر�سو�س قوية 

يعد  فلم  طبيعي،  ب�سكٍل  ال�سير  من  منعته 

ال�سير  با�ستطاعته  المنزل حتى �سار  اإلى 

جيدًا، وذلك حتى ال يعرف اأحد من اأهله 

اأو رفاقه اأنه �سارك بالعملية الع�سكرية.

�ستتربى يتيمة 

اإقناعه بالزواج،  كثيرًا ما حاول والداه 

فلم يقبل مرددًا اأن هدفه ال�سهادة ال غير، 

ولكنه عندما غّير راأيه بحث عن زوجة �سهيد 

لديها طفل �سغير كي يربيه معها، فكان اأن 

ق�ساق�س،  با�سم  ال�سهيد  زوج��ة  من  ت��زّوج 

وطلب من طفلها »ح�سين« اأن يناديه »بابا«، 

ح�سين«.  »اأب���ي  ب���  يعرفه  الجميع  و���س��ار 

»زينب«،  اأ�سماها  طفلة  اهلل  رزقه  وعندما 

اأ�سميتهم  �سبي  مئة  اهلل  رزقني  »لو  وق��ال: 

ح�سين، ومئة فتاة اأ�سمتيهن زينب«..

»زينب« تلك الطفلة التي ات�سل اأ�سامة 

بلحظات،  ا�ست�سهاده  قبيل  اإليها  ليطمئن 

قائًل لزوجته: »انتبهي اإليها، فهذه الفتاة 

اإال  ه��ي  م��ا  وب��ال��ف��ع��ل،  ي��ت��ي��م��ة«،  �ستتربى 

لحظات، ووفى ح�سين بما وعد به، حينما 

من  ثلة  م��ع  الجهادي  بواجبه  يقوم  ك��ان 

الحمراء،  القطرات  بتلك  ليختم  رفاقه، 

�سطورًا كثيرة ُملئت بالت�سحية والتفاني في 

�ساحة الجهاد، والتحق باأحبائه ال�سهداء، 

ال  وكيف  الدنيا،  ه��ذه  في  غربته  لتنتهي 

يكون غريبًا و»فقد االأحبة غربة«؟

الدرب  رف��اق  ب��داأ 

ي��رح��ل��ون واح���دًا 

فعا�س  الآخر،  تلو 

يعرف  ل��م  غ��رب��ًة 

اأحد مرارتها اإل من 

قرب عن  عاي�صُه 

72



يحب�ُس  ك��ان  االأح��ي��ان  بع�س  في  اأن��ه  حتى 

وكثيرًا  االأم��ر.  لزم  اإذا  الغرفة  في  نف�سه 

الحرج  بعدم  وال��دت��ه  على  ي��وؤك��د  ك��ان  م��ا 

مو�سيًا  بهتان،  اأو  غيبة  فيه  حديٍث  لقطع 

والنهي  بالمعروف  ب��االأم��ر  دوم���ًا  اإّي��اه��ا 

وقت  يحين  كان  عندما  اأّم��ا  المنكر.  عن 

الباب  يقفل  ك��ان  فاإنه  وال��دع��اء  ال�سلة 

ويطلب من اأمه اأن تعتبره غير موجود واأن 

تعتذر لمن ي�ساأل عنه. 

عن  وتعففه  بقناعته  ح�سين  ت��م��ّي��ز 

�سربة  ول��و  حتى  اأح��د  من  �سيء  اأي  طلب 

ماء، وكان ي�سوم في بع�س االأحيان، فل 

يخبر والدته كي ال تهيئ له طعامًا خا�سًا، 

غير  باأنه  يجيبها  للغداء  تدعوه  وعندما 

اأنه  المغرب  ���س��لة  بعد  لتفاجاأ  ج��ائ��ع، 

اأنها  الحظت  وقد  بنف�سه.  اإفطاره  يح�سر 

اأنه  اأخبرها  يحبه  ال  طعامًا  رت  ح�سّ اإذا 

لي�س جائعًا، حتى ال يربكها بتح�سير وجبة 

خا�سة له. 

�أمهر �لم�ستطلعين

ح�سين  ال��ت��ح��ق  اأن  ب��ع��د 

�سار  ال��م��ق��اوم��ة،  ب�سفوف 

في  اأوق���ات���ه  معظم  يق�سي 

المحاور المتقدمة. وكان من 

اأمهِر الم�ستطلعين، واإذا ما كانت العملية 

اأن  م��ن  ب��ّد  ف��ل  وح�سا�سة،  ج���دًا  دقيقة 

ي�ستطلع مكانها »اأ�سامة«، فهو كان يحفُظ 

ولو مع�سوب  ويم�سيها  االأمكنة،  ت�ساري�س 

العينين.

وكاأنه  اأي��ام��ه  ي��وم  من  وق��د عا�س كل 

االأخير له، ل�سدة �سوقه اإلى ال�سهادة، فاإذا 

تلو  ال��درب يرحلون واح���دًا  ب��داأ رف��اق  ما 

االآخر، عا�س غربًة لم يعرف اأحد مرارتها 

اإال م��ن ع��اي�����س��ُه ع��ن ق����رب، وه���و ال��ذي 

رفاقه  توارثها  �ساعة  مع�سمه  في  حمل 

اأو�سى  ح�سيكي  نعمة  فال�سهيد  ال�سهداء، 

بدوره  ال��ذي  حمود،  محمود  لل�سهيد  بها 

اأو�سى بها الأخيه عمار، وما كان من عمار 

يحمل  اإرثًا  لح�سين،  وتركها  خلعها  اأن  اإال 

الكثير من الم�سامين الروحية والجهادية 

العالية.

�أجمل لحظات حياته

ق�سيرة،  زم��ن��ي��ة  ف��ت��رة  خ���لل 

العمليات  ع�سرات  في  �سارك 

منها  ال���ع���ادّي���ة  ال��ع�����س��ك��رّي��ة 

وتنفيذًا،  تخطيطًا  والنوعّية 

اإلى  تعّرفه  في  ذلك  و�ساهم 

العديد من المجاهدين الذين 

ا�ست�سهد بع�سهم، فمن مواقع: بلط و�سجد 

وبئر كلب الريحان ومحوري جبل �سافي 

ِة  بغ�سّ ح�سين  يتنقُل  كان  الرفيع،  وجبل 

تفاجاأ  ا�ست�سهاده  وبعد  والم�ستاق.  الفاقد 

النا�ُس باأنه هو من كان يظهر في كثير من 

العمليات الع�سكرية الم�سّورة ممّوه الوجه. 

ولطالما عّبر ح�سين عن اأجمل لحظة في 

فيها  يقتل  التي  اللحظة  تلك  اأّنها  حياته، 

وجّل  عّز  اهلل  مّن  وقد  اإ�سرائيليًا،  جنديًا 

عليه بالكثير من تلك اللحظات التي اأردى 

فيها جنودًا اإ�سرائيليين.

قيامه  اأثناء  ح�سين  تواجد  ما  وغالبًا 

من  ج���دًا  ق��ري��ب��ًا  اال���س��ت��ط��لع،  بعمليات 

الحر�س اأو من االآليات التي تحر�س الموقع، 

فقبل تحرير اأيار 2000، واأثناء ا�ستطلعه 

التح�سير  �سياق  ف��ي  »ع��رم��ت��ى«،  لموقع 

لتنفيذ العملية، التقى ورفاقه المجاهدين 

ر�سوان«  »الحاج  ال�سهيد  الكبير  بالقائد 

الذي وّدعه ورفاقه. وبعد تنفيذ العملية تّم 

عر�سها على ال�سا�سة، حيث يظهر ح�سين 

وقد فجر الموقع بعد ان�سحاب المجاهدين 

منه، وفيها تعر�ست قدمه لر�سو�س قوية 

يعد  فلم  طبيعي،  ب�سكٍل  ال�سير  من  منعته 

ال�سير  با�ستطاعته  المنزل حتى �سار  اإلى 

جيدًا، وذلك حتى ال يعرف اأحد من اأهله 

اأو رفاقه اأنه �سارك بالعملية الع�سكرية.

�ستتربى يتيمة 

اإقناعه بالزواج،  كثيرًا ما حاول والداه 

فلم يقبل مرددًا اأن هدفه ال�سهادة ال غير، 

ولكنه عندما غّير راأيه بحث عن زوجة �سهيد 

لديها طفل �سغير كي يربيه معها، فكان اأن 

ق�ساق�س،  با�سم  ال�سهيد  زوج��ة  من  ت��زّوج 

وطلب من طفلها »ح�سين« اأن يناديه »بابا«، 

ح�سين«.  »اأب���ي  ب���  يعرفه  الجميع  و���س��ار 

»زينب«،  اأ�سماها  طفلة  اهلل  رزقه  وعندما 

اأ�سميتهم  �سبي  مئة  اهلل  رزقني  »لو  وق��ال: 

ح�سين، ومئة فتاة اأ�سمتيهن زينب«..

»زينب« تلك الطفلة التي ات�سل اأ�سامة 

بلحظات،  ا�ست�سهاده  قبيل  اإليها  ليطمئن 

قائًل لزوجته: »انتبهي اإليها، فهذه الفتاة 

اإال  ه��ي  م��ا  وب��ال��ف��ع��ل،  ي��ت��ي��م��ة«،  �ستتربى 

لحظات، ووفى ح�سين بما وعد به، حينما 

من  ثلة  م��ع  الجهادي  بواجبه  يقوم  ك��ان 

الحمراء،  القطرات  بتلك  ليختم  رفاقه، 

�سطورًا كثيرة ُملئت بالت�سحية والتفاني في 

�ساحة الجهاد، والتحق باأحبائه ال�سهداء، 

ال  وكيف  الدنيا،  ه��ذه  في  غربته  لتنتهي 

يكون غريبًا و»فقد االأحبة غربة«؟
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ق�صة »ربيع«              
ندى بنجك

كالموج،  قلبها  ف��ي  النب�س  يهدر   ..

اال�سطراب  �سّدة  من  ج�سدها  ويرتع�س 

ال  ه��ي  عينيها،  تغم�س  وت��ك��اد  وال��خ��وف، 

تريد اأن ترى، وتتمّنى في هذه اللحظة اأن 

منها،  بالقرب  »دالل«  الطبيبة  تعرف.  ال 

طبيبتها  فهي  ب��دّق��ة،  اأحا�سي�سها  تفهم 

لم  »زهرة«  اأن  وتدرك  االأربعة،  بناتها  في 

تحمل هذه المّرة اإال متاأّملة في اأن يرزقها 

تر�ّس  اأن  الطبيبة  تحاول  لهذا  بولد.  اهلل 

من حولها ابت�سامات ت�سكت روعها، وتاأتي 

اأح�ّست،  لكّنها  بعد،  تتاأكد  لم  بالحلم. 

تفا�سيل  في  تتاأّمل  اأن  االآن  عليها  يبقى 

ال�سورة، لكي تعرف اإن كان جنين »زهرة« 

�سبيًا، اأم بنتًا. هنيهات، واأ�سرقت عيناها 

فرح   من  مهرجانًا  زهرة  له  �ستقيم  بخبر 

»م��ب��روك ي��ا زه���رة، األ��ف م��ب��روك، معك 

�سبي«.

الع�سافير على �سفاف قلبها،  وتحّط 

اإلى  تتوق  واالأيام  تغاريد،  النب�س  وي�سير 

فتلد  التا�سع،  �سهرها  تبلغ  حتى  �سباق 

بعد  �سنوات  �سبع  انتظرته  لقد  »رب��ي��ع«. 

اللون  �سيدخل  واأخ��ي��رًا  ال��راب��ع��ة،  البنت 

كثرت.  التي  الزهر  االأث���واب  بين  االأزرق 

وال��ى ذل��ك ال��ي��وم  �ستعّد »زه���رة« االأي��ام 

وال�ساعات، وترتقب اأحلى المواعيد بفارغ 

ال�سبر.

وغدًا  ال�سابع،  ال�سهر  ف��ي  اأ�سبحت 

�ستنزل اإلى محلت جهاز االأطفال لتتنّزه 

الخا�سة  ال�سغيرة  القطع  بين  روح��ه��ا 

اأقبل عليها  بالمواليد ال�سبيان. لكن ليًل 

74



ما لم يكن في الح�سبان..

ا�ستفاقت على وجع غريب، وا�ستغرب 

لي�س  نومه،  من  وانتف�س  ال��زوج،  »ح�سن« 

اأقرب  اإلى  م�سرعًا  َحَملها  للوالدة!  االأوان 

بّد  ال  فكان  بطبيبتها،  وات�سل  م�ست�سفى، 

من اإجراء �سورة للطمئنان على الولد.

والغيم  �ستاء،  ذات  كانت  الليلة  تلك 

احتدامًا  اأكثر  كان  ال�سماء،  في  المتثاقل 

في �سبيحة »زهرة«، وقت علمت اأن نب�س 

الطبيبة  اأبلغته  م��ا  ه��ذا  ب��ط��يء.  الطفل 

كل  وجهيهما  من  هاجر  اللذين  للوالدين 

في  مخنوقة  دموع  وان�سكبت  الفرح،  ذاك 

قلبيهما والعيون. مّرت اأ�سابيع قا�سية ومّرة، 

واال�ست�سارات،  الطبية  االآراء  فيها  كثرت 

والحال واحد. من الناحية الطبية، الطفل 

اأن  ف��ي  القلق،  يبعث  مما  ب��ط��يء،  نب�سه 

يكمل حتى ال�سهر التا�سع، وهو اإن ولد فمن 

المتوّقع اأن يعاني من بع�س م�ساكل. ومن 

على  الفتاوى  اأجمعت  ال�سرعية،  الناحية 

اأنه اإن كان الجنين ما زال فيه رمق حياة، 

فل يجوز اإ�سقاطه.

عند  حطت  ال��ت��ي  الع�سافير  رح��ل��ت 

و�سمتت  »زه��رة«  قلب 

وتل�ست  التغاريد، 

ال�سور الحبيبة 

كانت  ال���ت���ي 

اأن  ت���ن���ت���ظ���ر 

احتّل  تعي�سها. 

الحزين  االأل��م 

ك����ل ج���ارح���ة. 

كاد  ال��ذي  الحلم 

اأن يزهر �سرعان ما 

انتهى. اأ�سحت دموعها 

كي  بنب�سها  يتم�ّسك  طفل  على  تجّف  ال 

يحيا، لكّن الحياة م�سير ع�سيب، كتبت له 

من قبل اأن يولد. لم ت�ستطع اأن تتمّنى موته 

في جوفها وال لحظة، ولم تقدر على تحّمل 

روؤيته في م�سكلة ما، اإذا رحلت عيناها اإلى  

مّرة،  الخيارات  كّل  نظرة.  اأول  مع  وجهه 

وال مجال �سوى التوّكل على اهلل، والر�سى 

بم�سيئته كما فعلت وا�ست�سلمت.

التا�سع،  ال�سهر  االأّول من  االأ�سبوع  اإنه 

طلع ال�سبح على »زهرة« وهي على �سرير 

الخارج  في  الكل  الم�ست�سفى.  في  ال��والدة 

ف��ي غ��ي��ر ح���ال، وه���ي غ��ارق��ة ف��ي البنج 

الجميع  وي�سمع  ون�سف،  �ساعة  العمومي. 

�سراخ الطفل...

هذا جر�س الباب يرّن، فتنتبه »زهرة« 

وتم�سح دموعها  التي تت�ساقط من عينيها 

اإلى وجهه. ت�سّمه اإلى قلبها، وتمّرر يدها 

ناعمة  قبلة  وتطبع  االأ�سقر،  �سعره  على 

في  غ��اٍف  وه��و  الخ�سراوتين  عينيه  ف��وق 

به  �سّجت  ال���ذي   »رب��ي��ع«،  اإّن���ه  ح�سنها. 

في  االأطباء  وتحيَّر  عام،  قبل  الم�ست�سفى 

والدته �سليمًا معافى.
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حت��ى ل تحرجنا 

اأ�صئل���ة اأبن�ائن�ا
حتقيق: مينى �ملقد�د �خلن�سا

بع�س  يفتقر  وقد  عمومًا،  �ساذجة  �لأطفال  �أ�سئلة  تبدو 

�لأهل �إلى �لتعاطي معها بجدية وم�سوؤولية، فيما تحمل �أ�سئلة 

�أخرى مو��سيع تثير ح�سا�سية �لأهل في كيفية �لإجابة عنها، 

في  �أطفالهم  ينهرون  �أو  عنها  �لإجابة  يتجاهلون  �إما  فتر�هم 

وعندما  �لأحــو�ل  �أح�سن  وفي  �لإجابة،  من  للتهرب  محاولة 

كيفية  في  ُيربكون  تر�هم  �أطفالهم  �أ�سئلة  ��ستيعاب  يحاولون 

ومدى �لإجابة �لتي من �لأف�سل تقديمها لهم.

في هذ� �لتحقيق �لتقينا بع�س �لأهالي لالطالع منهم على 

عن  منهم  و��ستخبرنا  �أطفالهم  �أذهان  في  تدور  �لتي  �لأ�سئلة 

�لأ�ساليب �لتي يعتمدونها في �لإجابة عن هذه �لأ�سئلة.
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�لإجابة بطرق علمية 

في  يرونها  التي  الم�ساهد  ح��ول  اأوالده���ا  اأ�سئلة  عن 

التلفاز وعلى الطرقات والتي تتجاوز ال�سوابط االأخلقية 

تقول وفاء )43 �سنة، اأم الأربعة اأبناء، اإجازة في الحقوق(: 

بمعلومات محددة،  واأجيبهم  اأنها محّرمة،  اأوالدي  »اأعّلم 

الجانب  على  واأرك���ز  الكتب  اأو  باالإنترنت  اأ�ستعين  وق��د 

ال�سرعي دائمًا«.

 8( البنتها  اهلل«  »ِنَعم  كلمة  معنى  تف�سير  اأجل  ومن   

�سنوات( تقول وفاء اإنها تطلب من ابنتها اأن تغم�س عينيها 

وتفتحهما لتدرك معنى ِنعم اهلل، م�سيرة ختامًا اإلى تمّتع 

اأوالدها ب�سخ�سية واعية ومنفتحة نتيجة اأ�سلوبها معهم. 

�أتهّرب لعجزي عن �إقناعه

مقابل االإجابات المقت�سبة لوفاء، تتهرب ابت�سام )39 

�سنة، اأم الأربعة اأبناء، �ساحبة محل تجاري( من االإجابة 

اأما  اأحيانًا«.  ابني  اإقناع  عن  اأعجز  »اأن��ا  قائلة:  وتو�سح 

الموقف المحرج الذي تعّر�ست له فكان اتهام ابنتها )13 

يولدون  االأطفال  اأن  تخبرها  لم  الأنها  بالكذب  لها  �سنة( 

كما تعلمت في المدر�سة الحقًا!«.

�أتهّرب ب�سبب �لخجل

تتحدث �سلمى )38 �سنة، رّبة منزل، اأم الأربعة اأبناء( 

اأوالدها المحرجة في  اأ�سئلة  عن الخجل من االإجابة عن 

وقت تكثر فيه المغريات بقولها: »اأعتبر بع�س اأ�سئلة اأوالدي 

روها مجددًا، فابني  معيبة ومخجلة واأطلب منهم اأن ال يكرِّ

الكبير )15 عامًا( ال ي�ساألني عن اأمور عديدة الأنِّي 

ي اأخجل منه«. ولكن هل  ال اأ�سمح له، وربما الأنِّ

من  المراهق  ابنها  تمنع  اأن  �سلمى  ت�ستطيع 

اآخر؟  مكان  في  معرفته  يريد  ا  عمَّ البحث 

هذا ما لم تجبنا عنه. 

�أغّير �لمو�سوع 

واحد،  لولد  اأب  �سنة،   44( جميل  يخبرنا   

فكرة  عن  )ال�سغير(  البنه  اإجابته  عن  تاجر( 

اهلل تعالى بالقول: »اأخبرته باأن اهلل نور فا�ستغرب 
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فاأجبته  �سيء،  كل  النور  يخلق  كيف 

اأحيانًا  لكن  ج���دًا،  قوية  ق��درت��ه  ب��اأن 

ال�سوؤال  ك��ان  اإذا  التف�سير  عن  اأعجز 

ح�سا�سًا ويحتاج اإلى تفكير عميق فاأغّير 

المو�سوع دون اأن ي�سعر بذلك«.

ل دخل لبنتي بهذه �لمو��سيع 

 40( م��ّي��ادة  تتعاطى  وال�سخرية  الع�سبية  من  بنوع 

اأ�سئلة ابنتها )12  اأم لخم�سة اأوالد( مع  �سنة، رّبة منزل، 

�سنة( وقد تمتنع عن اإجابتها اأحيانًا معتبرة اأ�سئلتها حول 

التغيرات الج�سدية واإنجاب االأطفال معيبة. وتعّقب قائلة: 

�سغيرة  زال��ت  ما  فهي  الموا�سيع  بهذه  البنتي  دخ��ل  »ال 

وهناك اأمور من المعيب اأن تعرفها«.

مع  لقاء  لنا  ك��ان  المو�سوع  حيثيات  على  وللوقوف 

عن  فيه  ثنا  حدَّ المو�سوي  خ�سر  ال�سيد  التربوي  الباحث 

االأ�ساليب التربوية الحديثة للتعامل مع اأ�سئلة االأطفال.

متى يبد�أ �لطفل بطرح �لأ�سئلة؟ ولماذ� ي�ساأل؟ 

والف�سول  االطلع  حبِّ  من  حالة  الطفل  اأ�سئلة  تمثِّل 

ي�سبع  الأن��ه  نحّبذه  اأن  يجب  اأم��ر  وه��ذا  للمعرفة.  الكبير 

الكت�ساب  باب  االأ�سئلة  اأنَّ  عن  ف�سًل  وف�سوله،  رغباته 

العلم. 

عنده  كاملة  ب��راءة  عن  الطفل  ت�ساوؤالت  تعّبر  كما 

اال�ستف�سار  هي  غايته  بل  بها،  الكبار  اإح��راج  يق�سد  وال 

�سنة  �سن  من   � عنده  االأق�سى  الهدف  يكون  وقد  فقط، 

اإلى �سنتين � اأن يتعرف اإلى ما حوله اأو يثير االنتباه فقط، 

ماذا  يفهم  اأن  فيريد  �سنوات  والخم�س  ال�سنتين  بين  اأما 

يح�سل ولماذا وكيف.. وتتطور اأ�سئلته تبعًا لن�سج قدرته 

يدور  ومعظمها  الخارجي،  العالم  عن  وخبرته  العقلية 

حول رغباته، حاجاته، اأو �سوؤون والديه...

وقد ي�ساأل بهدف فتح حوار ونقا�س مع اأمه لي�سعر اأنها 

مهتمة به، اأو لمجرد اللهو والت�سلية واأحيانًا قد يكون مّطلعًا 

اأحيان��ًا اأعج��ز ع��ن 

الت�ف�ص��ي������ر واإذا 

ال�ص����وؤال  ك����ان 

ح�صا�ص�ًا ويحت���اج 

اإل��ى تفكي��ر عميق 

المو�ص��وع  اأغّي����ر 
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على الجواب لكنه ي�ساأل ليوؤكد معلوماته ويثبت �سخ�سيته. 

تقلقه  اأمور  نف�سه من  بما يدور في  اأ�سئلته  تتعلق  واأحيانًا 

وتحّيره اأو تخيفه.

طرق خاطئة

تفاديها  للأهل من  بّد  ال  هناك طرق عديدة خاطئة 

في االإجابة عن اأ�سئلة اأطفالهم، منها:

1� ا�ستعمال الكذب مع االأوالد فل بدَّ من ال�سدق في 

ومهما  اأعمارهم  كانت  مهما  ا�ستف�ساراتهم  عن  االإجابة 

اأين  من  وال��دت��ه:  ي�ساأل  عندما  مثًل  اأ�سئلتهم،  اختلفت 

اأتيِت بي؟ فل ي�سح اأن تجيبه باأنها ا�سترته من ال�سوق اأو 

وجدته على الطريق. 

اأو خياليًا،  2� اأن يكون الجواب غير عاقل اأي خرافيًا 

مثًل: عندما ي�ساأل عن خ�سوف القمر فهناك من يجيب 

اأن الحوت اأكله وهذا جواب خاطئ. 

واإبعاده  وجهه  في  وال�سراخ  الطفل  �سّد  يجب  ال   �3

االأه��ل  ك��ان  ل��و  حتى  يقوله،  مما  وال�سخرية  واح��ت��ق��اره 

)بل  كقول  االإجابة،  يعرفون  ال  اأو  مرهقين  اأو  م�سغولين 

اتهامه  اأو  ل��ع��م��رك...(،  لي�ست  االأ�سئلة  ه��ذه  فل�سفة، 

بالثرثرة فذلك يوؤدي به اإلى االإحباط والخجل.

ي�ستحيل  اأ�سئلة  هناك  كان  لو  حتى  التهرب  عدم   �4

في  النجوم  عدد  عن  ي�ساأل  عندما  مثًل:  عنها،  االإجابة 

ال  باأننا  نجيبه  فل  العالم...  في  ال�سيارات  اأو  ال�سماء 

نعرف بل نقول: كثيرة جدًا جدًا كرمل البحر.

في �لمقابل، ما هي �لقو�عد �ل�سحيحة؟

ال بّد من اتباع اأ�ساليب �سحيحة في االإجابة عن اأ�سئلة 

االأطفال، ومنها:

اإن�سان عنده �سخ�سية  اأنه  التعامل مع الطفل على   �1

فنتقّبل اأ�سئلته دون خجل اأو اإرباك ويجب اأن يتحلى االأهل 

جوابهم  يكون  كي  ال�سوؤال  في  ويتمّعنوا  والهدوء  بال�سبر 

دقيقًا.

الباحث التربوي ال�سيد خ�سر المو�سوي
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ر ال�سوؤال ونبادله  2� اأن نتركه يف�سِّ

تق�سد  م��اذا  بقولنا:  ب�سوؤال  ���س��وؤااًل 

من �سوؤالك؟ وما راأيك..؟ ليتعود على 

جوابه  اأ�سا�س  وعلى  والتحليل،  التفكير 

ة فعله نعرف اإذا كنا �سنتعمق  وبناًء على ردَّ

اأو نعطي جوابًا ب�سيطًا.

ب�سيطًا،  مخت�سرًا،  مبا�سرًا،  ال��ج��واب  يكون  اأن   �3

ال�سنتين  عمر  )من  فالطفل  ووا�سحًا،  �سادقًا  محددًا، 

وعميقة  مو�سعة  اإج��اب��ات  يريد  ال  �سنوات(  خم�س  حتى 

وعلمية، مثًل عندما ي�ساألنا عن الجو الحار فل �سرورة 

الأن نحدثه عن ثقب طبقة االأوزون!

واإذا �ساأل اأمه مثًل: من اأين اأتيت بي؟ عليها اأن تجيبه 

ي�ستوعب  لن  الأنه  الم�ست�سفى  في  اأنجبته  اأنها  باقت�ساب 

التفا�سيل، اأما بين عمر ال� 5 و10 �سنوات فتتو�سع االأجوبة 

التحليل  على  ق���ادرًا  ي�سبح  �سنوات  الع�سر  وبعد  اأك��ث��ر، 

والربط.

4� اأن يجيب االأهل بطريقة ذكية حتى ال يخترع الطفل 

�سوؤااًل اآخر ثم تغيير المو�سوع. 

6� اأن تكون االإجابات فورية، فالطفل ال ي�ستطيع انتظار 

تاأجيل  من  مانع  ال  لكن  لتجيبه،  مو�سوعة  لتقراأ  والدته 

ال�سوؤال قليًل لتفكر به وهنا ال َيعتبر اأنها رف�ست اأو تجهل 

االإجابة.

اأمكن،  اإذا  واقعية  بق�سة  اأ�سبه  االإجابة  تكون  اأن   �7

له ق�سة عن غليان  المطر نروي  ي�ساأل عن  مثًل: عندما 

الماء والبخار.

8� اأن ي�ستعين االأهل بالكتب والمو�سوعات والمحا�سرات 

يلجاأ  ال  كي  ويطالعوا  يتثقفوا  واأن  وال�سور،  واالإنترنت 

الطفل  يحفزوا  واأن  للمعرفة،  اأخرى  بدائل  اإلى  اأبناوؤهم 

وهدايا  م�سابقات  يقيموا  واأن  واأب��دًا  دائمًا  ال�سوؤال  على 

لذلك. 

الإجابة  في  يج��ب 

عن اأ�صئلة الأطفال 

الجواب  يك�ون  اأن 

مخت�ص��رًا، ب�صيطًا، 

�صادق���ًا ووا�ص��حًا 80



�أ�سئلة  ــن  ع نــجــيــب  كــيــف 

�أطفالنا حول فكرة �هلل عز 

وجل؟  

فكرة  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 

اإل���ى  ��ب��ة  م��ح��بَّ اهلل  وج�����ود 

الطفل واأنه خالق كل �سيء 

وه����و ال����ذي اأع���ط���ان���ا كل 

النعم... وممنوع اأن يعي�س 

�سيعاقبه.  اهلل  اأن  ف��ك��رة 

ولكن في نف�س الوقت ُنفهمه 

واأنه  المذنبين  يحب  ال  اهلل  اأن 

يعاقب بالنار ولكنه خلقها للكافرين 

فقط، كي ال نفزعه منها في هذا العمر.

واأن تكون بداية الحوار عن اهلل تعالى بيد االأهل حتى 

اأن ي�ساألهم، لي�سعر الطفل بهيبة واأمان واحترام له.  قبل 

وعندما ي�ساأل: اأين هو اهلل؟ نجيبه اأنه في كل مكان مثل 

َماَواِت َواْلأَْر�ِص} )النور:35(. ُ ُنوُر ال�صَّ نور ال�سم�س {اهللَّ

ال�سم�س  نرى  نحن  ب�سوؤال:  نجيبه  ن��راه؟   ال  ولماذا   

اإليها؟  اأن ننظر  واأنوارها في كل �سيء ولكن هل ن�ستطيع 

تعالى  اهلل  له  فنقول  جدًا،  قوي  نورها  الأن  كّل  فيجيبنا: 

كذلك، في�ستنتج اأن اهلل تعالى موجود في كل مكان وهذه 

نقطة هامة جدًا.

�أ�سئلة عن �لموت

الموت  عن  الطفل  اإجابة  من  عمومًا  كاأهل  نتهرب   

مثًل  اأحيانًا  �سحيحة  غير  اأجوبة  ونعطيه  نحزنه  ال  كي 

ال�سطح ومنه  اإلى  اأنه �سعد  اأو  ال�سماء  اإلى  �سافر جدك 

خطير  اأنه  كما  لتفكيره  مربك  جواب  فهذا  ال�سماء  اإلى 

اأن  اإفهامه  هو  المطلوب  ذلك،  يجرب  اأن  الممكن  فمن 

ُخلق  االإن�سان  واأن  يعي�سها،  التي  الحياة  نهاية  الموت 

موت  عن  واقعية  اأمثلة  ونريه  اإليه،  ويعود  التراب  من 

يج��ب اأن تك����ون 

اهلل  وج��ود  فك��رة 

ب��ة اإلى الطفل 81محبَّ
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النباتات والزهور.. ويمكن اأن نقول 

الجنة.  الميت في  اإن  له 

الميت  ع���ن  ي�����س��األ��ن��ا  وع��ن��دم��ا 

فلنحدثه عنه وال ُن�سعره اأننا محرجون 

ليعرف اأن الموت اأمر طبيعي. 

لكل  اأّن  الطفل  ُنفهم  اأن  ينبغي  كما 

علقة  وال  عمره،  ينتهي  عندما  ويموت  عمرًا  اإن�سان 

للعمر بالموت وممنوع اأن نهّدده به كعقوبة كقول )بدي 

مّوتك، مثًل(، واأن ي�سمع بع�س التعليقات الخاطئة )يا 

حرام ال ي�ستحق الموت...(.

 �أ�سئلة �أخرى

اإن االأ�سئلة المتعلقة باالختلف بين البنت وال�سبي 

لي�ست محرجة ويمكن االإجابة عنها باأن نقول للطفل اإن 

وال�سبي  هكذا  �سكلها  فالبنت  الحياة  طبيعة  هي  هذه 

هكذا، واإنها تلعب بلعبة معينة وهو باأخرى مختلفة، وال 

حاجة الإفهامه اأنَّ اهلل خلقهما من اأجل ا�ستمرار التنا�سل 

الب�سري! فهو لن ي�ستوعب ذلك في عمر �سغير. 

اأما االأ�سئلة الخا�سة اأو الح�سا�سة فتحتاج اإلى اأجوبة 

اأطفالهم  مع  عنها  التحدث  االأه��ل  واج��ب  وم��ن  دقيقة 

متوقعة  غير  باأمور  ويفاجوؤوا  يخطئوا  ال  كي  ومتابعتهم 

في الحياة ويلجوؤوا اإلى بدائل ثانية.

االأهل  ُيفهم  اأن  يجب  الح�سا�سة  الم�ساهد  وع��ن 

اأم���ور خا�سة  واأن��ه��ا  ���س��غ��ارًا  زال���وا  م��ا  اأن��ه��م  اأطفالهم 

متزوجين  يكونوا  ل��م  واإن  فقط  المتزوجين  بالكبار 

فاإنه  ال�سغار  للأطفال  وبالن�سبة  �سرعًا.  مة  محرَّ فهي 

ي�ستحيل اإجابتهم عن الزواج بمفهوم الكبار، بل بمفهوم 

ب�سيط واإعطاء �سورة م�سرقة عنه واأنه عمل جيد لبناء 

المجتمع. 

 ما هي �نعكا�سات �لطرق �لخاطئة في �لإجابة 

على �أ�سئلة �لطفل؟ 

ين�بغي اأن ُنفه���م 

اأّن  ال��ط��ف�����������ل 

اإن�ص���ان  ل��ك����ل 

ع��م�����رًا وي��م��وت 

عندما ينتهي عمره

82



نظلم  اإن��ن��ا  ال��ق��ول  يمكن 

اأن  دون  وندّمرهم  اأطفالنا 

ن�سعر عندما ال نجيب عن 

ال�سّد  ففي  اأ�سئلتهم، 

ي�سبح  وال��ت��ع��ن��ي��ف 

الطفل معّقدًا ومنزويًا 

ومتلّقيًا ال يعاود طرح 

وق��د يكره  االأ���س��ئ��ل��ة، 

ومجتمعه،  وال���دي���ه 

ويزهد  خجله،  وي��زي��د 

والبحث  ب��ال��م��ع��ل��وم��ات 

عنها، ونقتل عنده روح االإبداع 

والتفكير والتحليل. 

كذلك فاإّن اأي جواب غير عاقل يترك اأثرًا �سلبيًا على 

�سخ�سية الطفل في الم�ستقبل، و�سيكت�سف اأنَّ اأهله اأخبروه 

اأمورًا خاطئة وقد ي�سعر اأنهم ال يعرفون وال يفهمون �سيئًا 

وال يعودون يمثلون قدوة له.

واإذا وجد اأنَّ اأهله ال ي�ستطيعون االإجابة اأو اأن اإجاباتهم 

غير كافية خا�سة في االأمور العقائدية والجن�سية وذهب 

اآخر وتلقاها ب�سكل خاطئ، �سيوؤدي  لتح�سيلها من مكان 

به ذلك اإلى االنحراف حتمًا.

�أبنائه  ــة  ــاب �إج �ــســرعــًا  �لأب  على  يجب  هــل 

�ل�سبيان و�لأم �إجابة �لفتيات �أو ل مانع من عك�س 

�لأدو�ر؟

لي�س بال�سرورة، فل مانع من تبادل االأدوار في االأمور 

العامة، لكن تبقى هناك خ�سو�سيات متعلقة بالفتاة يف�سل 

ب�سكل كبير جدًا اأن تجيب عنها االأم اإما بداعي الخجل اأو 

لقدرتها على متابعة ابنتها اأكثر، واأي�سًا خ�سو�سيات متعلقة 

بال�سبي يف�سل اأن يجيب عنها االأب ب�سكل مبا�سر لقدرته 

على متابعة الم�سائل الخا�سة بال�سبي ب�سكل اأف�سل.

اأطفالن��ا  نظلم  اإننا 

دون  ون��دّم��ره��م 

ن���ص���ع������ر  اأن 

عندم����ا ل نجي��ب 

اأ�صئلته���م،  ع����ن 

ف���ف���ي ال�����ص��د 

ي�صبح  والتعني��ف 

ال��ط��ف��ل م��ع��ّق��دًا 

ومن��زوي�ًا ومتلّقي�ًا
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ك�صكول

 الأدب
�إعد�د: �إبر�هيم من�سور من �أمثال �لعرب

اأنَّ  المثل  واأ�سُل هذا  عطينا«. 
ُ
اأ ُنعطي الذي  »واإنما 

متواليات.  بنات  ثلث  امراأته  له  وَل��دت  ِمئناثًا  رج��ًل 

ا وَلَدت له الثالثة.  ل عنها اإلى بيت قريب منها لمَّ فتحوَّ

فلّما راأت ذلك منه قالت:

ما الأبي الّذلفاِء ال ياأتينا

وهو في البيِت الذي َيلينا

يغ�سُب اإن لم نِلِد البنينا

عطينا
ُ
واإنَّما ُنعطي الذي اأ

ا �سمع الرجُل ذلك طاَبْت نف�ُسه ورجع اإليها. فلمَّ

اأو 
 )1(

ا ال ُيْمَلك، ُي�سَرب هذا المثل في االعتذار عمَّ

القراآن  و�سَف  وقد  ُيطيق.  ال  ما  االإن�ساُن  يكلََّف  عندما 

الكريم حال هوؤالء الذين يت�ساءمون من والدة االأنثى، 

التمثيل  اأ�سلوب  اأبلغ ت�سوير معتمدًا  ة فعلهم  ردَّ ر  و�سوَّ

َحُدُهْم  اأَ َر  ُب�صِّ َذا  {َواإِ �سبحانه:  فقال  المتحرك،  الحّي 

ِمَن  َكِظيٌم*َيَتَواَرى  َوُه��َو  ا  ُم�ْصَودًّ َوْجُهُه  َظلَّ  ِبالأُنَثى 

ُه  َر ِبِه اأَُيْم�ِصُكُه َعلَى ُهوٍن اأَْم َيُد�صُّ اْلَقْوِم ِمن �ُصوِء َما ُب�صِّ

َراِب اأََل �َصاء َما َيْحُكُموَن} )النحل: 58ـ 59(. ِفي التُّ

من رو�ئع �لأدب 

�ل�سعبي

اأو  ال�سعبي،  االأدب  في  اإنَّ 

َورًا  �سُ العادي،  العاّمي  الكلم 

التعبير   م��ن  واأ�ساليب  جميلة 

العفوي مّما قد ال نجد  البياني 

له مثيًل عند كثيرين من الكتاب 

الف�سحى،  اللغة  في  وال�سعراء 

من ذلك مثًل ما اأجاب به اأحد 

�ساأله �ساحبه  القرويين عندما 

عن زوجته � وكانت قوّية �سليطة 

الل�سان � قال له على الَفْور: »�سو 

َعباْلها! عليم اهلل ل�ساْنها بيقَلْع 

.
)2(

ي«!!  دِّ الم�سمار الم�سَ

84



رج��ال  ع��ن  ث  ت��ت��ح��دَّ دائ���م���ًا،  اأراك   �

ثتم  تحدَّ فاإذا  الب�سرية.  خدموا  مبتكرين 

عن العلم ذكرتم نيوتن واأين�ستاين... واإذا 

ليوناردو  ذكرتم  الر�سم،  اني  لفنَّ ُتم  عَر�سْ

داڤن�سي وبيكا�سو... واإذا قاَرْبُتم فّن ال�سعر 

�سهبُتم في الحديث عن المتنبي 
َ
واالأدب، اأ

و�سك�سبير... ُقل ّلي، بربك، اأال يوجد ن�ساء 

في هذا المجال لتذكروهنَّ بخير؟!.

ْمَن  قدَّ ن  ممَّ الكثيرات  هناك  بلى،   �

في  و�ساَهْمن  للإن�سانية،  جليلة  خدماٍت 

مثًل،  منهنَّ  الب�سرية..  المجتمعات  تطور 

الفيزياء والكيمياء   عالمة 
)3(

ماري كوري 

التي �سارَكْت زوجها بيار كوري في اكت�ساف 

عن�سر الراديوم عام 1899...

وهنا، قاطَعْتني المراآة قائلة:

� اأراأْي�����ت! ل��م ت��ذك��ر م���اري ك���وري اإالَّ 

اأنها  ع��ل��ى  ب��ي��ار،  زوج��ه��ا  معها  وذك����رَت 

الراديوم.  اكت�ساف  في  فقط  م�ساعدُته 

ون�����س��ي��ت اأّن���ه���ا ه���ي ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت ا�سم 

»ال��ن�����س��اط االإ���س��ع��اع��ي«، وان��دف��ع��ت بقوة 

غت  وحما�س في درا�سة هذه الظاهرة وتفرَّ

لها. ولّما اأدرك زوجها بيار اأّن زوجته ربما 

تكون اأقدر منه في هذا المجال من العلم، 

قالت لي �لمر�آة

بحوثها،  ف��ي  اإليها  وان�سمَّ  بحوثه  ت��رك 

الراديوم  اكت�ساف  في  �ساركها  الذي  وهو 

عن�سرًا  اكت�سفا  ال��رادي��وم  وقبل  الم�سّع. 

اأطلقْت  وقد  »البولونيوم«،  هو  اآخر  م�سعًا 

االأ�سلي  بلدها  اإلى  ن�سبًة  عليه هذا اال�سم 

 1906 عام  زوجها  مات  وعندما  بولونيا. 

)وقد �سدمته عربة حنطور( �َسَغلت ماري 

كوري من�سب االأ�ستاذية الرفيع الذي خل 

وكانت  بمفردها،  العمل  ووا�سَلت  بوفاته، 

نالت جائزتين  التي  العلماء  بين  الوحيدة 

الكيمياء  ف��ي  واح���دة  ن��وب��ل،  م��ن ج��وائ��ز 

وواحدة في الفيزياء!

العِطرة  ال�سيرة  في  نن�سى،  ال  وبعد، 

�سيبت بمر�س 
ُ
لهذه المراأة العظيمة، اأنها اأ

للإ�سعاع  الم�ستمّر  �سها  تعرُّ ب�سبب  ال�سّل 

اكت�ساف  على  تعمل  كانت  ال��ذي  ال���ذري 

ت بحياتها في �سبيل خير  عنا�سره، ف�سحَّ

العلمي،  مها  وتقدُّ االإن�سانية 

في  مري�سة  م��ات��ت  اإذ 

كان  ال��ذي  مختبرها 

موبوءًا  رطبًا  ب���اردًا 

ب��االإ���س��ع��اع ال���ذري، 

اإل������ى كل  وي��ف��ت��ق��ر 

مقّومات الحياة!

85

م
 2

01
2 

ر
ذا

/اآ
 2

46
د 

د
ع
ل
ا



من �آلّيات �للغة

ويتمُّ  الِقَدم.  منذ  )كاال�ستقاق(  العربية  اللغة  اأغنت  التي  االآليات  من  وهو  الّنْحت: 

النحُت باأن ناأخذ كلمتين اأو اأكثر ونرّكب منهما، اأو منها، كلمة واحدة لي�سُهل دَوراُنها على 

ِحيِم، و »الحوقلة« التي  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ
ّ

االأل�ُسن من ذلك: »الب�سملة«، وقد ُنحتت من ِب�ْسِم اهلل

ة اإاّل باهلل..« ومن االأفعال الرباعية على وزن فعَلَل: ِفعل »َبْعَثَر«،  ُنحتت من »ال حول وال قوَّ

فهو منحوت من فعلين هما: َبعث � اأثار، كما تقول بع�س كتب اللغة. ولكننا � بتوا�سع � نرى 

اأّن هذا التخريج للم�ساألة غير دقيق، اإذ اإّن ِفعل »بَعَث« ُيفيد الدفع واالإر�سال، وفعل »اأثار« 

ُيفيد التهييج والتحريك، فُهما بمعنيين متقاَربْين، ولكنهما ال ُيفيدان معنى التبديد الذي 

ُيفيده فعل »بعثر«. اأّما الفعل الذي نراه � هنا � اأن�سَب من فعل »اأثار«، فهو فعل »َنَثَر« الذي 

ثاُر هو ما ُينثر في الُعر�س على الحا�سرين. قًة، والنِّ يعني: رمى االأ�سياَء متفرِّ

وهكذا فاإّن فعل »بعثر« هو منحوٌت من َبعَث � نَثر � ال من بَعَث � اأثار.

من �أجمل �لِحَكم

َقلَّ  ما  الكلم  فاأبَلُغ  وعليه  االإيجاز«،  »البلغُة  العرب:  قالت 

فِمْن  معانيه.  قْت  وتعمَّ دالالُته  وَكُثرت  مفرداته  قلَّت  ما  اأي  ودّل، 

القاعدة  ه��ذه  من  انطلقًا   � واأبلغها  واأق�سِرها  الِحَكم  اأجمل 

اأ�سواأ  للظلم  »اال�ست�سلم  الخميني}:  االإمام  َقْوُل   � البيانية 

من الظلم«!

دود   من �أجمل �لرُّ

راأى �سخ�س نا�سكًا منفردًا بنف�سه في مكان منعزل ُي�سرف 

على ال�سهول واالأودية، فقال له:

ُبور الكبير على الوحدة! � اأيُّها ال�سَّ

فردَّ عليه النا�سك مبت�سمًا:

اأن  اأردُت  اإذا  الحّق،  جلي�ُس  اأنا  وحيدًا،  ل�سُت  اأنا   �

�سلِّي، واإذا اأردُت اأن ُيناجَيني اأقراأ القراآن!.
ُ
ناجَيه اأ

ُ
اأ

فعل  الَبرطيل  من  ة  العامَّ ت  ا�ستقَّ وقد  العامّية،  باللهجة  الّر�ْسوة،  معناها:  »الَبْرطيل«: 

م له ر�سوًة،  َبْرَطَل، اأي: َر�َسا، وتبرَطل، اأي: قبل الر�سوة. وعليه: ر�سا المواطُن الموظَف: قدَّ

اأي  »الِبْرطيل«،  وهو  ف�سيح،  الكلمة  واأ�سُل  واجَبه.  ليوؤّدي  بالمال،  موافقته،  ا�سترى  اأي: 

الحديدة الطويلة التي ُتْنقُر بها الرحى )حجر الطاحون(، فكاأنه � اأي حجر الطاحون هذا � 

اح  َك بالِبْرطيل! َفْلَننتبْه لهذا الت�سبيه ال�سمني اللَّمَّ ال يقوم بعمله )اأي: ال يطحن( اإاّل اإذا ُحرِّ

الرائع الذي ابتدعته قريحة العاّمة بفطرتها ال�سليمة.

ّي �أ�سُله ف�سيح عامِّ
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من جذور �لكالم

للفنون  ع��اٍل  معهد  اأو  ثانوية،  مدر�سة  الحديث،  اال�سطلح  في  معناها  اأكاديمّية: 

اأكاديمية  اإلى  فيعود  اال�سطلح  هذا  من�ساأ  اأّما   .
)4(

اأدبي  اأو  علمي  مجمع  اأو  العلوم،  اأو 

ق.م   387 عام  اأثينا  في  الفيل�سوف  هذا  اأن�ساأها  فل�سفية،  مدر�سة  اأقدم  وهي  اأفلطون، 

لتدري�س الريا�سيات والفل�سفة، وكتب على باب اأكاديميته: »من لم يكن مهند�سًا فل يدخل 

يت  اأو حدائق »اأكاديمو�س«، فقد �ُسمِّ علينا«. ولّما كانت هذه المدر�سة تطّل على ب�ساتين 

البطل  »اأكاديمو�س«  اإلى  فتعود  اال�سم  هذا  جذور  اأّما  »اأكاديميا«.  اال�سم  بهذا  المدر�سة 

.
)5(

اليوناني القديم، وقد جاء في الميثولوجيا االإغريقية اأنه كان �سفيعًا لهذا المكان 

من نو�در �لعرب

ث عن �سعة معارفه وغزارة علومه،  كان اأحد المعلمين �سديد االعتداد بنف�سه والتحدُّ

كم  وكان يتباهى اأمام تلميذه م�ست�سغرًا �ساأنهم، ويقول: اأنا عندما كنُت تلميذًا في �سفِّ

ل في �سّفي. هذا، وفي غيره من ال�سفوف، كنُت دائمًا، االأوَّ

ترتيُبَك  كان  ة  مرَّ وال  ل!  االأوَّ دائمًا  كنَت  هل  م�ستغربًا:  و�ساأله  التلميذ  اأحد  اأ  فَتجرَّ

ثانيًا؟!

ل! فاأجابه المعلم مغتاظًا: بل كنُت قبل االأوَّ

يا  ال�سفر،  اإاّل  ل  االأوَّ قبَل  لي�س هناك  الجميع:  له  التلميذ كلمًا �سحك  قال  عندئٍذ 

موالنا!

. المنجد، ِللوي�س معلوف، فرائد االأدب، �س 963( 1)

االأديب ال�سعبي �سلم الرا�سي، في اإحدى مقابلته التلفزيونية. (2 )

م���اري كوري، عالم���ة بولونية االأ�س���ل، ا�سمها قبل ال���زواج، مارجا  (3 )

�سكلودوم�س���كا، ُول���دت ع���ام 1867، ث���م ق�س���دت ال�سوربون في 

باري����س لتلّقي العلم، فتزوج���ت العالم الكيميائ���ي الفرن�سي بيار 

ك���وري )عن كتاب »البحث عن العنا�سر«، الإ�سحق عظيموف، �س 

132ـ 135(.
، والمنهل، ل�سهي���ل اإدري�س  (4 )Academy � انظ���ر: الم���ورد للبعلبك���ي

.Académie � وجبور عبد النور

معج���م الم�سطلح���ات العلمية والفني���ة، اإع���داد وت�سنيف يو�سف  (5 )

خياط، �س 31.

�لهو�م�س
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ح���ّول نفايات��ك 

اإل�����ى منتج��ات

�لنفايات �ل�سلبة ملف �سائك يرهق كاهل �أ�سحاب �لقر�ر، و�لكّل �سائع 

�لع�سو�ئية منت�سرة  �لّتخل�س من عبء هذ� �لملف؛ فالمكبات  في دّو�مة 

في كل مكان حيثما توّجهت تجدها تقتحم �ل�ّساح بملّوثات عدة. 

ي�ساأل �لمو�طن با�ستمر�ر عن �لحّل ويتطّوع في �سبيل خدمة �لمنظومة 

�لبيئّية �لتي حنَّت عليه منذ �ل�سغر و�حت�سنته في �لكبر و�ستبقى ملجاأه 

يعتبر  ل  با�ستمر�ر  �لنفايات  م�سكلة  تتز�يد  حين  وفي  �لممات.  حتى 

فالعبء  �لوحيدة  �لو�سيلة  هو  لطمرها  جديدة  �أر��ٍس  �إيجاد  �أو  حرقها 

يطال حياتنا و�سّحتنا. 

اأنت كمواطن تعتبر م�سوؤواًل، ويمكنك الم�ساهمة في التخفيف من الم�سكلة عبر 

فرز الّنفايات الإعادة تدويرها فيما بعد، وبالتالي التخفيف من معّدل اإنتاج الفرد 

لبة.  اللبناني الذي ي�سل اإلى  حوالي 800 غرام يوميًا من النفايات المنزلّية ال�سّ

للتدوير  القابلة  الّنفايات  الأنك بالفرز من الم�سدر تحافظ على نوعية جيدة من 

لتباع المواد بعد ذلك باأ�سعار اأف�سل.

رول �أ�سامة فقيه
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اأن������ظ������ر ك��ي��ف 

خلل  م��ن  ت�ساهم 

ف�����رز ال���ّن���ف���اي���ات 

ب��ح��ف��ظ ال���م���وارد 

ن�سبة  م��ن  وال��ح��ّد 

اأكثر  على  ال��م��ل��ّوث��ات 

من �سعيد:

ت�سنيع  �إعـــــادة 

�لورق و�لكرتون  

طن  ت�سنيع  ب��اإع��ادة 

واحد من الورق:

1� ن�ساهم في اإنقاذ 17 �سجرة. 
2� نوّفر  74% من تلوث الهواء. 
3� نوّفر  35% من تلوث المياه.

4� نوّفر  67% من الطاقة. 
ثاني  م��ن  ط��ن   2.5 ان��ب��ع��اث  نمنع   �5
لظاهرة  ال��م�����س��ب��ب  ال���ك���رب���ون  اأك�����س��ي��د 

رميها  في حال  بينما  الحراري  االحتبا�س 

في الطبيعة تحتاج هذه المواد لمدة تحلل 

تناهز الثلثة اأ�سهر. 

�لبال�ستيك و�لنايلون  

باإعادة ت�سنيع البل�ستيك ن�ساهم في 

كم�سدر  النفط،  ا�ستهلك  من  التقليل 

اأما  م��ت��ج��دد.  غ��ي��ر  طبيعي 

مدة تحّلله في الطبيعة فهي 

ما بين 500 و1000 �سنة.

�لزجاج  

الزجاج  ت�سنيع  باإعادة 

تلّوث  اأو  ا�ستهلك  من  نحدُّ 

الموارد التالية:

الطاقة  ا���س��ت��ع��م��ال   �1
بن�سبة %32. 

2� تلوث الهواء بن�سبة %20.
بن�سبة  الرمل  ا�ستخراج  ف�سلت   �3

 .%80
4� ا�ستعمال المياه بن�سبة %50. 

كليًا  تدويره  وممكن  التدوير  �سهل   �5
اأخرى. بينما مدة تحّلل الزجاج  مرة بعد 

في الطبيعة فهي 1000 �سنة.

تدوير �لألمنيوم

باإمكان تدوير طن واحد من االألمنيوم 

اأن: 

الّنفايات  من  اأطنان  خم�سة  يوفر   �1
الناتجة عن الت�سنيع. 

غاز  م��ن  غ��رام   500 انبعاث  يقلل   �2
ثاني  م��ن  ط��ن��ًا  و13  ال��ف��ل��ور 

اأوك�سيد الكربون. 

المياه  تلوث  من  يقلل   �3
بن�سبة 97 % ومن تلوث الهواء 

ا�ستهلك  ومن   %95 بن�سبة 

الطاقة بن�سبة %95. 

علبة  ت���دوي���ر  ي���وف���ر   �4
كافية  ط��اق��ة  ف��ق��ط  واح����دة 

ثلث  لمدة  التلفاز  لت�سغيل 

ت��ح��ّل��ل  م�����دة   

ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك 

في  وال��ن��اي��ل��ون 

الطبيع���ة هي م��ا 

بين 500 و1000 �صنة
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�ساعات. بينما مدة تحّلله في الطبيعة هي 

450 �سنة.
�لمو�د �لع�سوية

ال��م��واد  م��ن  ال��ت��ال��ي��ة  ال���م���واد  تعتبر 

الع�سوّية:

الفواكه،  الماأكوالت،  بقايا  الخ�سار، 

الخ�سب، وبقايا االأ�سجار.

طريقة �لمعالجة 

اأو ما  يمكن معالجة بقايا هذه المواد 

تخّلفه في عملية �سهلة، غير مكلفة ومفيدة 

ويكون  والبيئي،  ال�سحي  عيد  ال�سَّ على 

ي�ستفاد  اإذ   
)1(

ت�سبيخها خ��لل  من  ذل��ك 

منها في اإنتاج اأ�سمدة طبيعية.

خطو�ت لتقلي�س �لنفايات

اأما على �سعيد تقلي�س حجم الّنفايات 

المنتجة فيمكننا القيام 

بالخطوات التالية:

مواد  �سراء  عدم   �1
واح���دة،  م���رة  ت�ستعمل 

مثل االأطباق الورقية.

�����س����راء  ع�������دم   �2
التغليف  المنتجات ذات 

الزائد.

ا�����س����ت����ع����م����ال   �3
يمكن  التي  البطاريات 

اإعادة �سحنها. 

4� الكتابة على الورق من الجهتين.
5� ت�سليح االأدوات المك�سورة بداًل من 

�سراء اأدوات جديدة.

6� اإعارة الكتب والمجّلت اإلى �سخ�س 
اآخر لمطالعتها بدل التخل�س منها.

اإلى  وال��م��لب�����س  االأل���ع���اب  ت��ق��دي��م   �7
االأقارب والجمعيات الخيرية.

لتبقى  المنزلية  بالمعدات  العناية   �8
�سالحة مدة اأطول.

9� ا�ستعمال العبوات الزجاجية الفارغة 
لحفظ التوابل واالأطعمة الجافة.

وال��ح��اوي��ات  ب��ال��ع��ب��وات  ال��ت��ب��ّرع   �10
مدار�س  اإل���ى  وال��زج��اج��ي��ة  البل�ستيكية 

االأط�����ف�����ال وم����راك����ز ال���ف���ن���ون الإع������ادة 

ا�ستخدامها.

االأك���ي���ا����س  ا���س��ت��ع��م��ال  اإع�������ادة   �11
البل�ستيكية اأو اأكيا�س ت�سّوق يمكن اإعادة 

ا�ستخدامها.

الت�سبيخ هو الم�سطل���ح العلمي لتدوير المواد  (1 )

الع�سوية.

�لهو�م�س
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َم�سُئواًل َي���َزْل  وَل���ْم  ك��اَن  ال��َع��ه��َد  والِف  َمْو�سُ َت���َزْل  ل��ْم  اع���ِت���َزاَزَك  وَذِر 

اِللَقا اأَدَب  َوال��َت��ِزْم  َح��َي��اًء  ْع  والواْخ�سَ اأ�سُ وَل  الُف�سُ َب��َذَر  ِلَمْن  َواحَفْظ 

ُمْظِهرًا َع  الَتَوا�سُ َرِتِه  ِبَح�سْ الَتْبِجيلوال��َزْم  ���َت���ْع���ِم���ِل  َوا����سْ ِل���َم���َق���اِم���ِه 

ال��َوَرى اأح��َي��ا  َكَما  َيْحَيا  اأْن  َح��قَّ  َخِلْيلاإْذ  ال���ِك���َراِم  َم���َع  ِب��ال��َم��ْك��ُرَم��اِت 

ِحيَنَما اإال  ��َع��راُء  ال�����سُ َب  ُك�����ذِّ �َسِبْيلَم���ا  ���اَع  اأ����سَ َم���ْن  َم��َق��اَل��َة  َق��اُل��وا 

������ي ال اأُق�������وُل َم���َق���اَل���ًة َدِل���ي���لَف���َل���ع���ْم���ُر اإنِّ ل���ل���َم���ُق���وِل  ����َب  واأْن���������سُ اإال 

َي��ُك��وَن( جنايٌة اأْن  ��ُم   ال��ُم��َع��لِّ ���وال)ك���اَد  َر����سُ ي������زاُل  َم����ا  ���َم  ال���ُم���َع���لِّ اإنَّ 

��ُر االأْح�������لُم َب���ْي���َن ُع��ُي��وِن��ِه �ُسُيوالَت��َت��َف��جَّ ال��َوَف��اِء  َع��ْي��ِن  ِم��ْن  َوُي��ِف��ي�����ُس 

��لِت ِب��َق��ْط��ِرِه��نَّ َرَواِف�����ٌد �ُسُهوالَك��ال��ُم��ْر���سَ َفَي�ْسَتِحلْن  ال��ِق��َف��اَر  َت�ْسِقي 

َوالُقَرى ال��َم��َداِئ��ِن  َبْيَن  َم��ا  ��ْرَن  ُجُعوالَوَي�����سِ ال���ِع���َب���اِد  ِم����َن  َي��ْرَت��ِج��ْي��َن  ال 

��وِل َرَواِف����دًا ُنُحوالَوَي���ُع���ْدَن ِف��ي ُك��لِّ ال��ُف�����سُ ال��َرِب��ي��ِع  ِل��ْي��ِن  َع���ْن  َوُي���ِزْل���َن 

َبَوا�ِسَقًا ال��َن��ِخ��ْي��ِل  اأْع�����َواَد  اأ�ْسُطوالَوُي��ِق��ْم��َن  َب����َي����اِدِري  َم����وَج  َوُي���ِح���ْل���َن 

َق�َسْت َواإِْن  ِم��ْث��ُل��ُه��نَّ  ��ُم  ال��ُم��َع��لِّ َجِمْيلَوَك����َذا  ُت��ِع��رُه  َف��َل��ْم  ال���ُدُه���وِر  اأْي����ِدي 

َزاِرَعًا ال�َسَحاِئِب  َكَما  الَحَياَة  ِج���ْي���ًل َت���َك���لَّ���َل ِب���ال���َع���َط���اِء َوِج���ْي���لَب��َذَل 

���َم���ا َخ����اُن����وُه َوه�����َو اإَم���اُم���ُه���ْم َنِبْيلَوَل���ُربَّ ��ي��ُع  ال��َو���سِ ���َق  َر����سَ ���َم���ا  َوَل���ُربَّ

اِلِه ِخ�سَ َج��ِم��ْي��ِل  ِم���ْن  َق��ِل��ْي��ٌل  َقِلْيلَه����َذا  اأَراُه  َك����ْم  ��ْع��ٍر  ���سِ َوَج���ِل���ْي���ُل 

��ُه َع��ْر���سَ ُي����َق����اِرُب  َوال  َي��ْرَت��ِق��ي��ِه  االإك���ِل���ْي���لال  َن�����ْح�����َوُه   ِل����َي����ْرَف����َع  اإال  

جميُل المعلم

�ل�سيخ حممود كري
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ا�صمك 

يوؤثر على 

فر�صك

عن  النقاب  اأميركية  درا�سة  ك�سفت 

ي�ستطيعون  االأ���س��خ��ا���س  م��ن  الكثير  اأّن 

وروؤية  الّنوم  خلل  جديدة  مهارات  تعّلم 

االأحلم.

اإل���ى طريقة  ��ل ال��ب��اح��ث��ون  ف��ق��د ت��و���سّ

من  االإن�سان  مخ  في  االأفكار  لزرع  جديدة 

على  والموؤثرة  الوا�سحة  االأح��لم  خ��لل 

�سغفه  م��دى  تعك�س  وال��ت��ي  الباطن  عقله 

واهتمامه بما راآه في الحلم، وهو ما ي�سابه 

اإلى  االإن�سان  تدفع  التي  اليقظة  اأح��لم 

في  يفتقدها  كثيرة  مهام  واإنجاز  التقدم 

الواقع. 

ي�سعى  الدرا�سة،  ه��ذه  اإل��ى  وا�ستنادًا 

عدد من العلماء اإلى تدريب الكثيرين على 

بعقولهم  الجديدة  االأفكار  بع�س  اإل�ساق 

حتى يتمكنوا من روؤيتها في االأحلم، االأمر 

الذي يوؤدي اإلى تنمية عقولهم ب�سكل كبير، 

وتح�سين مهاراتهم الحياتية والواقعية. 

اإن  ما  االآخ��ري��ن  عند  انطباعًا  يترك  االإن�سان  ا�سم  اأن  المعروف  من 

ي�سمعوا به، وقد تاأكد هذا االأمر االآن علميًا بعدما اكت�سف الباحثون اأن اال�سم 

المرتبط ب�سفات �سيئة يمكن اأن يترك في الحقيقة تاأثيرًا �سلبيًا على الحياة 

في مرحلة الرا�سد.

ووجد الباحثون في درا�سة ن�سرت في مجلة »علم النف�س االجتماعي وعلم 

ال�سخ�سية« اأّن ا�سم االإن�سان يوؤثر على فر�سه في الحياة، وله دور كبير في 

العلقات؛ اإذ اإن عملية الربط بين اال�سم والعلقات غالبًا ما تحدث بطريقة 

غير واعية، بحيث نتاأثر بال�سحف والق�س�س  وبتاريخنا مع االأ�سخا�س.

على �سوء هذه الدرا�سة، حّذر الباحثون االأهل ودعوهم اإلى التروي عند 

الّتعليم  على  توؤّثر  اأن  يمكن  االأ�سماء  اأن  موؤّكدين  اأطفالهم،  اأ�سماء  اختيار 

الحياة  م��راح��ل  ف��ي  النف�س  وتقدير  االآخ��ري��ن  م��ع  ع��لق��اٍت  اإق��ام��ة  وف��ر���س 

اللحقة.

اأطلب العلم ولو في الحلم!

�إعد�د: حور�ء مرعي
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اأذه�����������������ل ط���ف���ل 

بريطاني االأطباء بعدما 

قطرة  اأي  دون  من  ولد 

ول���م  ج�����س��م��ه  ف����ي  دم 

 25 ط���وال  قلبه  يخفق 

ذلك  م��ع  ولكنه  دقيقة 

تخطى ال�سعاب ونجا.

�سحيفة  واأف������ادت 

البريطانية  �سن«  »ذا 

م�سابًا  ُول��د  الطفل  اأن 

ت�سبب  ن����ادر  ب��م��ر���س 

بجفاف كل دمه عندما 

كان في رحم والدته.

اأّن  واأ������س�����اف�����ت 

والدت���ه  ع��ن��د  ال�سغير 

وال  ال��ل��ون  �ساحب  ك��ان 

وت���ع���ّذر على  ي��ت��ن��ف�����س، 

نب�س  اإي��ج��اد  االأط��ب��اء 

دقيقًة،   25 ط��وال  قلبه 

اأخ�سع  ب��ع��دم��ا  ل��ك��ن��ه 

لعملّية نقل دم، ا�ستعاد 

من  ونجا  قلبه  خفقان 

الموت.

االإيراني  واالأبحاث  والتكنولوجيا  العلوم  وزي��ر  اأعلن 

كامران دان�سجو اأن اأكثر من األف طالب جامعي في مختلف 

جامعات البلد في الجمهورية االإ�سلمية االإيرانية تقّدموا 

الفيزياء  ق�سمي  اإلى  الدرا�سية  فروعهم  لتغيير  بطلبات 

النووية والهند�سة النووية خلل االأيام االأخيرة. 

واأردف دان�سجو، اأن هذا االأمر يدل على اأن االغتياالت 

االإيرانيين  النوويين  العلماء  �سد  االأع��داء  ينّفذها  التي 

العلمّية  االأو����س���اط  ف��ى  وال��خ��وف  ال��رع��ب  ب��ه��دف خ��ل��ق 

والجامعّية في البلد لم تترك اأدنى تاأثير واأن مخططات 

االأعداء لن تجديهم نفعًا. 

واأكد اأّن ال�سريحة العلمية والجامعية لن تترك ال�ساحة 

الّنوايا  واأ�سحاب  االأع��داء  ومخّططات  الجرائم  ب�سبب 

ال�سيئة واأّنها �ستحافظ على مبادئ الجهاد العلمي والوالية 

بالعلم والقلم والدم.

الجديدة  العلمية  االإح�ساءات  اأّن  اإلى  االإ�سارة  تجدر 

التي ن�سرها موقع المعلومات العلمّية الدولّية »ا�سكوبو�س« 

على االإنترنت، اأظهرت اأن اإيران قد تبّواأت المركز االأول 

في المنطقة على ال�سعيد العلمي بعد اأن كانت في المركز 

الثاني بعد تركيا. 

كما اأن ن�سبة نمّو االإنتاج العلمي فى اإيران فاقت ال� 15 

بالمئة، في الوقت الذي تعاني فيه بلدان اأخرى مثل اأميركا 

من انخفا�س وا�سح في هذا االإنتاج.

ردًا على ا�صتهداف العلماء النوويين في اإيران..

طفل يولد من 

دون دم في 

ج�صمه وينجو
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ممار�سة  فوائد  اأّن  اإل��ى  هولندية  درا�سة  خل�ست 

على  فقط  تقت�سر  ال  المختلفة  ل��لأل��ع��اب  االأط��ف��ال 

اإلى  ت��وؤدي  قد  بل  بدنية،  ريا�سة  كونها  اأو  الترفيه 

تح�سين اأدائهم في ف�سول الدرا�سة.

وقام فريق الباحثين بمراجعة 14 درا�سة مختلفة، 

ال�سغار  بها  قام  بدنية  اأن�سطة  بيانات  بع�سها  ي�سّجل 

قبل بدء البحث، وبيانات طّلب اآخرين تم اختيارهم 

في  مختلفة  ريا�سية  تمارين  لممار�سة  ع�سوائيًا 

البدني  الّن�ساط  اأن  الّدرا�سات  واأظ��ه��رت  اليوم، 

ي�ساهم في تح�سين االإنجاز االأكاديمي لدى 

االأطفال.

وقد ُوجد اأن زيادة معّدل الن�ساط 

البدني ي�ساحبها، في المقابل، تح�ّسن 

ملحوظ في التح�سيل، وخا�سًة في مواد 

الريا�سيات واللغة االإنكليزية والقراءة.

كما  تعّزز التمارين اأي�سًا م�ستويات هرمونات معّينة 

يمكن اأن تح�ّسن المزاج وت�ساعد على مكافحة االإجهاد، 

ويوفر كلهما بيئة تعليمية اأف�سل للأطفال.

المحمول،  هاتفك  على  »البا�سوورد«  اأو  المرور  كلمة  وّدع 

الأن فريقًا من الباحثين نجح في تطوير هواتف محمولة ذكّية 

يمكنها التعّرف اإلى �ساحبها بم�جرد لم��سه لها، وهو ما قد يعّد 

خطًا دفاعيًا اأّول�يًا �سد ال�سرقة اأو �سّد تطّفل االآخرين.

فقد نجح الباحثون في �سركتي »غوغل« و»اآبل« العملقتين 

في تطوير هواتف ذكّية لديها القدرة على التعّرف اإلى �ساحبها 

بمجرد الّلم�س. 

وكانت �سركة »اآبل« قد طّبقت من قبل تكنولوجيا التعرف 

بوا�سطتها  والتي  المحمول  الهاتف  اإلى ملمح وجه م�ستخدم 

من  ليتمّكن  وجهه  من  الجهاز  بتقريب  الهاتف  �ساحب  يقوم 

فتحه. 

اإن�َس »البا�صوورد«...

ن تح�صيلهم العلمي َلِعُب الأطفال يح�صِّ
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ك�سفت �سركة اإيرانية عن »عزمها اال�ستجابة بطريقتها اإلى طلب الرئي�س االأميركي 

في  الما�سي  العام  اأواخر  �سقطت 
ُ
اأ طيار  بدون  اأميركية  طائرة  با�ستعادة  اأوباما  باراك 

الجمهورية االإ�سلمية، والتي قالت طهران اإنها كانت تقوم بمهمة تج�س�سية«.

اإال اأّنه بداًل من اأن يح�سل اأوباما على الّطائرة، التي تقول طهران اإنها اأ�سقطتها اأثناء 

تحليقها في االأجواء االإيرانية، اأعلنت ال�سركة غير الحكومية، المتخ�س�سة في �سناعة 

لعب االأطفال، اأنها »�ستر�سل اأحدث نماذج الطائرات التي تنتجها«، وذكرت اأنها »�ستر�سل 

الكثير منها«.

واأعلن ر�سا كيومار�سي المتحدث با�سم �سركة »اأيا اآرت غروب«، وهي �سركة ال تهدف 

االأبي�س، كهدية  البيت  اإلى  12 طائرة  اأنه يخطط الإر�سال �سرب كامل ي�سم  الربح،  اإلى 

خا�سة للرئي�س اأوباما.

»�سركته  اأن  االإي��ران��ي  المتحدث  واأ���س��اف 

قبل  الأوباما،  المف�سلة  االأل��وان  معرفة  تحاول 

اإر�سال الطائرات بدون طيار، والتي ي�سل حجم 

الواحدة منها اإلى نحو واحد على 80 من حجم 

الطائرة االأ�سلية، التي تحطمت في اإيران مطلع 

كانون االأول الما�سي«.

�صرب طائرات »هدية« اإيرانية لأوباما !!
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م النمل تحطُّ
نا�سر حاطوم

ت�سّمن القراآن اإ�سارة رائعة عن تركيب 

اكت�سف  فهل  يتحّطم،  واأّن��ه  ملة  النَّ ج�سم 

القراآني؟  الن�س  دّق��ة  ُيثبت  �سيئًا  الِعلم 

لنقراأ.

�لنمل يتكلم

اأثبت العلماء بعد درا�سة طويلة لعالم 

النمل اأّنها من اأكثر الح�سرات تنظيمًا، واأّن 

لديها و�سائل للتوا�سل عن بعد، وذلك من 

رائحتها  تنت�سر  خا�سة  مواد  اإفراز  خلل 

الّنملت  بقّية  تمّيزها  اتجاه حيث  في كل 

عن  القراآن  حّدثنا  فقد  ولذلك  وتفهمها. 

حقيقة علمية لم يكن اأحد ليقتنع بها حتى 

زمن قريب، وهي حقيقة التوا�سل والكلم 

في عالم النمل.

�سليمان  �سّيدنا  ق�سة  في  تعالى  يقول 

و�سادف  جنوده  مع  خ��رج  عندما   Q

مرورهم بقرب وادي النمل: {َحتَّى اإَِذا اأََتْوا 

َها النَّْمُل  يُّ
َعلَى َواِدي النَّْمِل َقاَلْت َنْملٌَة َيا اأَ

�ُصلَْيَماُن  َيْحِطَمنَُّكْم  َل  َم�َصاِكَنُكْم  اْدُخُلوا 

َوُجُنوُدُه َوُهْم َل َي�ْصُعُروَن} )النمل: 18(.

ه من �لخطر ُتَنبِّ

العلمية  الحقائق  م��ن  اهلل!  �سبحان 

الموؤكدة والتي لم يكن الأحد علم بها حين 

نزول القراآن اأن النملت الموؤنثة هي التي 

تتولى الدفاع عن الم�ستعمرة وحمايتها من 

اأي خطر مفاجئ، وذلك باإ�سدار اإ�سارات 

اإلى  ليتنبهوا  الم�ستعمرة  اأف���راد  لبقية 

ثنا عنه القراآن  الخطر القادم. وهذا ما حدَّ

بقول الحّق تبارك وتعالى: {َحتَّى اإَِذا اأََتْوا 

َها النَّْمُل  يُّ
َعلَى َواِدي النَّْمِل َقاَلْت َنْملٌَة َيا اأَ

�ُصلَْيَماُن  َيْحِطَمنَُّكْم  َل  َم�َصاِكَنُكْم  اْدُخُلوا 

وتاأّمل معي  َي�ْصُعُروَن}.  َل  َوُه��ْم  َوُج��ُن��وُدُه 

)نملة(  ل�سان  على  التحذير  ج��اء  كيف 

الموؤنثة  النملة  اأن  يعلم  كان  فمن  موؤنثة، 

هي التي تتولى الدفاع عن الم�ستعمرة في 

ذلك الزمن؟
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بلغته  يتكلم  النمل  اأن  العلماء  اأثبت 

الموؤنثة  النملة  اأن  كذلك  واأثبت  الخا�سة، 

قادم،  خطر  الأي  بالتنبيه  تقوم  التي  هي 

ولي�س للذكور اأي دور في ذلك، ولذلك 

القراآن  في  الخطاب  �سيغة  جاءت 

على ل�سان )نملة(: {َقاَلْت َنْملٌَة َيا 

َها النَّْمُل اْدُخُلوا َم�َصاِكَنُكْم}. يُّ
اأَ

�لنملة تتحطم!

اأحد  لم يكن  ال��ق��راآن  ن��زول  في زم��ن 

يملك اإمكانية درا�سة تركيب ج�سم النملة 

تبيَّن  لكن  عنها،  معلومات  اأي  معرفة  اأو 

الأي  تعّر�سها  ل��دى  النملة  اأن  بعد  فيما 

تعالى  قال  ولذلك  تتحطم،  فاإنها  �سغط 

على ل�سان النملة: {َل َيْحِطَمنَُّكْم �ُصلَْيَماُن 

ُكْم(  َمنَّ َوُجُنوُدُه} وبالتالي فاإن كلمة )َيْحطِّ

دقيقة جدًا من الناحية العلمية، ف�سبحان 

اهلل!

النملة  ج�سم  اأن  العلماء  واكت�سف 

للتَّحطم،  قابل  ج��دًا  �سلب  بغلف  مغلَّف 

م��رون��ة  ل���ه  ل��ي�����س  اأي 

مثًل،  ينحني  تجعله 

كالزجاج،  يتك�سر  ب��ل 

البيان  ج��اء  ق��د  وك���ان 

االإل���ه���ي ل��ي��ت��ح��دث عن 

بكلمة  الحقيقة  ه���ذه 

وهذه  )يحطمّنكم(، 

بالطبع معجزة قراآنية.

ـــف  ـــطـــائ مــــــن ل

�لقر�آن �لعددية

ع��ل��ى ال���رغ���م من 

 11 من  اأكثر  للنمل  اأن 

األف نوع مختلف، فاإنها 

جميعًا ثلثة اأ�سناف فقط وهي: 

1� الملكات.
2� النمل العاملت.

3� النمل المذكر.
القراآن  ف��ي  ورد  النمل  اأن  والعجيب 

النمل،  اأ�سناف  بعدد  فقط  م��رات  ث��لث 

وفي االآية ذاتها:{َحتَّى اإَِذا اأََتْوا َعلَى َواِدي 

اْدُخُلوا  النَّْمُل  َها  يُّ
اأَ َيا  َنْملٌَة  َقاَلْت  النَّْمِل 

َوُجُنوُدُه  �ُصلَْيَماُن  َيْحِطَمنَُّكْم  َل  َم�َصاِكَنُكْم 

َوُهْم َل َي�ْصُعُرونَ}. 

العلماء  اكت�ص��ف 

النملة  ج�ص��م  اأن 

مغلَّ����ف بغ��الف 

قد  وك��ان  �صلب 

الإلهي  البيان  جاء 

ل��ي��ت��ح��دث ع��ن 

الحقيق���ة  ه���ذه 

ْم
ُ
بكلم�ة َيْحِطَمنَّك�
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ال�ّسهيد  بموؤ�س�سة  ال��م��وق��ع  ي��ع��ّرف 

ويتيح  وبرامجها،  االجتماعية  الخيرية 

تفا�سيل  ع��ل��ى  االط�����لع  ل��ل��م��ت�����س��ف��ح 

اأبوابه  خ��لل  م��ن  وال��ب��رام��ج  االأن�سطة 

اأيتام  تكّفل  برنامج  باب  تت�سّمن:  التي 

ال�سهداء، باب م�ساريع الموؤ�ّس�سة، وباب 

واأ�سر  بعوائل  ة  الخا�سّ الّرعاية  برامج 

»قالوا  باب  اإلى  اإ�سافة  المقاومة،  �سهداء 

الذي  ال�ّسهادة«  »اإرث  وباب  ال�سهداء«  في 

العظام. هداء  ال�سُّ و�سير  ق�س�س  يحوي 

موقع �ل�سحابي �لجليل

 ميثم �لتّمار

www.altmaar.net

موقع موؤ�ّس�سة �ل�سهيد

www.alshahid.org

الجليل  حابي  بال�سّ خا�ّس  موقع 

االأبواب  من  عددًا  ي�سّم  التمار  ميثم 

االإ�سلمّية  وال��ع��ق��ائ��دّي��ة  ال��ث��ق��اف��ّي��ة 

الثقافّية  والمقاالت  للأخبار  واأبوابًا 

الر�سول  وخطب  والتربوّية  والفكرّية 

 ،R االأط���ه���ار  ئ���م���ة  واالأ  P االأك�����رم 

ب���واب���ًا ل��ل��زي��ارات واالأدع���ي���ة.  ك��م��ا ي�����س��ّم اأ

للتعريف  ب��اب  على  اأي�سًا  الموقع  ويحوي 

ومعر�سًا  وكراماته،  الجليل  بال�سحابي 

ومكتبة  م��ت��ن��وع��ة،  ن�����س��ط��ة  واأ ل��ل�����س��ور، 

خا�سة. اإعلمية 
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�سبكة �لإمامين �لح�سنين 

للتر�ث و�لفكر �لإ�سالمي

www.alhassanain.com  

وت�سحيح  بانتقاء  يهتم  اإ�سلمي  موقع 

لة للثقافة  ون�سر اأهّم الم�سادر الرئي�سة الممثِّ

تلك  منها  �سواء  االأ�سيل،  والفكر  االإ�سلمية 

بيته  واأه��ل   P االأعظم  نبّينا  عن  ال���واردة 

اأم  )ر���س(،  المنتجبين  وال�سحابة   R

تلك التي خّطها العلماء االأعلم.

الوعي  اإ����س���اع���ة  اإل����ى  ال��م��وق��ع  ي��ه��دف 

ثقافة  وت��ر���س��ي��د  وت��اأ���س��ي��ل��ه،  االإ����س���لم���ي 

وو�سع  وتنميتها،  االإ���س��لم��ي��ة  المجتمعات 

الم�سادر الرئي�سة والّدرا�سات العلمّية الثرّية 

في تناول اأكبر عدد من المعنيين والمتابعين 

من المثقفين والباحثين على �سبكة االإنترنت 

من  ع��دد  على  الموقع  يحوي  كما  العالمية. 

المعرفة  اأنواع  ب�ستَّى  �سة  المتخ�سّ المكتبات 

ة  ة اأق�سام فرعيَّ ة التي تتوّزع على عدَّ االإ�سلميَّ

القراآن،  )ع��ل��وم  العلوم  حقول  اأب���رز  ي  تغطِّ

الحديث وعلوم اأهل البيت R(، والثقافة 

)العلوم الفل�سفية، االأخلق وال�ّسلوك، االأدب، 

م��ن��ت��دى ث��ق��اف��ي اج��ت��م��اع��ي اأ����س���ري يهدف 

الرجل  م��ن  ك��ل  ل��دى  الحياء  �سلوك  تعزيز  اإل��ى 

ال�سلوك  ال�سواء وكل ما يتعلق بهذا  والمراأة على 

انطلقًا من مدر�سة الّر�سول االأكرم Q واآل 

باب  على  الموقع  يحتوي   .R االأطهار  بيته 

خا�س بالمنتدى والمت�سمن للعديد من الق�سايا 

والمقاالت والكتابات والبرامج التثقيفّية والدينّية 

بابًا  اأي�سًا  الموقع  والترفيهّية، كما ي�سّم  والفنّية 

خا�سًا يهتم بالثقافة االجتماعية واالأ�سرّية.

www.hayaa-m.com موقع مجلة حياء

خلل  وم��ن  والمجتمع(،  االأ���س��رة  ال��ّت��اري��خ، 

جملة وا�سعة من الكتب والدرا�سات الجاهزة 

للت�سّفح والتحميل. 

خا�سًا  ق�����س��م��ًا  ال��م��وق��ع  ي�����س��ّم  ك��ذل��ك 

وعددًا  الجامعية،  واالأط��روح��ات  بالّر�سائل 

�سية والعاّمة التي  ت التخ�سُّ هامًا من المجلَّ

الكتَّاب  من  ب��ارزة  مجموعة  باأ�سماء  حفلت 

�سوتية  مكتبة  وج��ود  مع  االخت�سا�س،  ذوي 

القراآن  ت��لوة  من  متنوعة  باقة  على  ت�ستمل 

ة  حوزويَّ ودرو�س  ثقافيَّة  ومحا�سرات  الكريم 

النبّي  في  وم��راٍث  ومدائح  وزي��ارات  واأدعية 

وق�سمًا   ،R االأط��ه��ار  بيته  واأه���ل   P

خا�سًا الأ�سدقاء الموقع ُتن�سر فيه اإ�سهاماتهم 

رة عن وجهات نظرهم في  وم�ساركاتهم المعبِّ

ما يرونه جديرًا بالمناق�سة والبحث..
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�لجائزة �لأولى: زينب طالب �سقير 150000ل.ل.

�لجائزة �لثانية:  بتول �سمير �لحاج ح�سن 100000ل.ل.

8 جو�ئز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

�أ�سئلة م�سابقة �لعدد 246

�أ�سماء �لفائزين في قرعة م�سابقة �لعدد 244

* م�سطفى خ�سر حرب
* ح�سين علي نا�سر

* فاطمة محمد بزي
* علي عبا�س فقيه

* زينب �أحمد �سبيب
* �أحمد �أمين �سم�س �لدين

* علي عيد حرب
* عبا�س ح�سين هزيمة

100

1

2

3

4

�سح �أم خطاأ؟

اأ � اإن الّلين في االأ�سلوب يعطي نتائج �سحيحة و�سليمة حتى مع فرعون الجبار المتغطر�س.

ب � اإن للك�سب والتعّلم دورًا في تنمية وتطوير االأمور الفطرية.

ج� � يجوز تناول زيت ال�سمك حتى اإذا كان من �سمك لي�س له فل�س.

�إمالأ �لفر�غ

اإلى المجتمع ال�سليم من الناحية ال�سلوكية  � المجتمع االإ�سلمي ال�سليم من الناحية... هو الذي يقودنا  اأ 

والعملية.

ب � اإذا كان �سحيحًا اأن الزوجة والولد هما... ... االإن�سان فل بّد اأن تتجلى محبتهما في �سكل معتدل. 

ج� � ال بّد من... في االإجابة عن ا�ستف�سارات االأوالد مهما كانت اأعمارهم ومهما اختلفت اأ�سئلتهم.

من �لقائل؟

اأ � »اإّن اأجمل ما في الدنيا هو الّزهد فيها«.

ب � »علينا اأن نكون كزبر الحديد، علينا م�ساعفة ب�سيرتنا، وزيادة وعينا وعلينا تفعيل وتفجير المواهب 

التي اأودعها اهلل تعالى في داخلنا«.

ج� � »اآفة الدين الح�سد والعجب والفخر«.

�سّحح �لخطاأ ح�سبما ورد في �لعدد

اأ � االإيمان ينير الطريق ولكنه ي�سبح كالحجاب االأكبر لحامليه ما لم يتمّكنوا من �سلوكه.

اك: »اأنا ل�ست وحيدًا، اأنا جلي�س الحق، اإذا اأردت اأن اأناجيه اأدعوه، واإذا اأردت  ب � قيل اإنه ورد عن اأحد الن�سَّ

اأن يناجيني اأقراأ القراآن«.

ج� � اإن الهدف من ر�سالة المعّلم اإنقاذ الب�سر وهدايتهم واإي�سالهم اإلى ال�سمو والكمال. 

ما/ من �لمق�سود؟

اأ � قيل عنه اأنه كان معّلمًا وحوزويًا، ولكنه ا�ستطاع اأن ي�سنع انقلبًا عظيمًا. 

ب � على الرغم من اإّنه اأكثر من 11 األف نوعًا مختلفًا اإاّل اأّنه ثلثة اأ�سناف فقط. 

تكون  اأن  المنا�سب  ومن  الفائدة  �سيًا عظيم  تمّثل عمًل تخ�سّ اأو محا�سرة �سدرت عنه  كلمة  كل  اإّن   � ج� 

اأعماله الفكرية محورًا لدرا�سات عميقة.

5
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٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في االإجابة 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 االآتي:

 8 اإلى  لبنانية باالإ�سافة  ليرة  األف  الثاني: مئة   � لبنانية  ليرة  األف  االأول: 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�ساركًا بقرعة الجائزة ال�سنوية.

واأربعين  وثمان  مئتين  العدد  في  ال�سهرية  بالم�سابقة  الفائزة  االأ�سماء  عن  ُيعلن  ٭ 

ال�سادر في االأول من �سهر اأيار 2012م بم�سيئة اهلل.

�آخر مهلة ل�ستالم �أجوبة �لم�سابقة:

ل من ني�سان  2012م �لأوَّ
مالحظة:

٭ ت�سل العديد من الق�سائم اإلى المجلة بعد �سحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها من اال�ستراك 

بال�سحب لذا يرجى االإلتزام بالمهلة المحددة اأعله.

مكتبة  اإلى  اأو   ،)24/53 �س.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  االأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

المعارف  جمعية  معر�س  اإل��ى  اأو  المعمورة   - الثقافية  االإ�سلمية  المعارف  جمعية 

االإ�سلمية الثقافية - النبطية - مقابل مركز اإمداد االإمام الخميني}.

٭ كل ق�سيمة ال تحتوي على اال�سم الثلثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر الغية.

9

8

7

10

في �أي مو�سوع وردت �لعبارة �لتالية:6

قيل للمعّلم: »اعرف تلميذك ت�سع قدمك على الطريق«.

�لع�سبي  �لمخ و�لجهاز  �سلبيًا على  تاأثيرً�  له  �أّن  ��ست�ساريون  �أطّباء  ذكر 

لالإن�سان، ما هو؟

اأ � االأخطبوط.

ب � الحنكلي�س.

ج� � الو�سم.

تتر�وح مّدة تحّلله في �لّطبيعة ما بين �لـ 55 و 1000 �سنة، ما هو؟

اأ � الكرتون.

ب � البل�ستيك.

ج� � البل�ستيك والنايلون.

بين  �لعالقات  ويف�سد  �لقلب  يوغل  �لّلئام،  ويجّرئ  �لكر�م  ينّفر  هو 

�لنا�س.

اأ � الح�سد.

ب � الكلم ال�سيئ.

ج� � الطعام الحرام.

»�أ�سكوبو�س«  موقع  ن�سرها  �لتي  �لجديدة  �لعلمية  �لإح�ساء�ت  �أظهرت 

على  �لمنطقة  في  �لأول  �لمركز  تبو�أت  �لتي  �لدولة  �أنها  �لإنترنت  على 

�ل�سعيد �لعلمي خلفًا لتركيا، �أي دولة هي؟



وعادت الذكرى كب�سمٍة طفلة..

تر�س براءتها على جفون فجٍرغافيه..

توقظ النهار م�ستب�سره..

وت�سدو االأطيار �سدوًا..

والورود تفوح عبقًا..

فليقطر الندى.. 

ولت�سدحي: »اإنا اأعطيناك الكوثر«

واأراها.. تتهادى اأنوارًا قد�سية..

وتفي�س بالرحمة ريحانًا كالطهر.. 

لتحّط رحااًل على �سطور قافيتي..

حروفًا على جنبات القلب.. 
ُ
ّف  وُت�سَ

فاأطير حبورًا بالب�سرى..

يا كون هنيئًا بالب�سرى.. ويا جموع هّللي.. 

�سّفقي فرحًا على عتبات االنتظار..

تّوجي التاريخ بزخرف الميلد.. 

ريحانًة..�سديقًة..اأن�سودة االأعياد..

دالل حجازي

ب�صرى النتظار

في  تلوح  واأ�سرعتها  ال�ّسفن  تحّط  حيث  هناك 

وتوّدعنا،  تهاجر  ال�سنونو  طيور  حيث  االأف��ق، 

وفي  ببع�س،  بع�سها  يتخبط  البحر  واأم��واج 

من  حبااًل  ت�سدل  المغيب  حمرة  ال�سم�س 

النور عن وجنات النهار، اأما �ساطئ االأمل 

وقفت  اأعيننا،  محيط  على  قابع  فهو 

اأنتظر الباخرة التي �ستقلنا اإلى جزيرة 

اأجهل معالمها، انتظرت طويًل، حتى 

تاأِت  ولم  نف�سي  من  ال�سبر  تململ 

الباخرة بعد.

ورحت  واأوراق���ي  قلمي  اأخ��رج��ت 

اأج�����ذف ب���ه ف���ي ب��ح��ر ورق��ت��ي، 

كلماتي  ترمي  العا�سفة  واأخذت 

فحاولت  ال�سطور،  �ساطئ  على 

اأنقذ تلك الكلمات من ثورة  اأن 

غا�سبة لكنني عبثًا فعلت، فمن يريد اأن يوقف 

دوي مدافع عليه اأواًل اأن ي�سم اآذاننا عن �سرير 

اأقلم ويغم�س اأعيننا عن حروفها، لذا فكثيرة 

هي المحاوالت التي تعمل عليها الدول العظمى 

يقتلون  اأال  االأخ����رى،  ال�سعوب  م��ن  ت��ن��ال  ك��ي 

يقيدون  اأال  ق��ادت��ن��ا؟  يخطفون  اأال  علماَءنا؟ 

اأردت  اإذًا فقلمي وقلمك �سلح، فاإذا  قنواتنا؟ 

اأن ُتن�سئ دولة قوية، اجعل العلم اأ�سا�س بنيانها 

والقلم كبير اأ�سلحتها. 

على  يعتدي  من  نقاوم  اأن  فعلينا  واأنت  اأنا  اأما 

وننا�سر  بلغتنا،  ي�ستهين  من  ن�ستنكر  اأقلمنا، 

اأنت  اإذًا  تقاوم  اأنت  طالما  الأنه  كلمتنا،  حلفاء 

حر.

ناديا ح�سن زعيتر

...وقلمي �صالح
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الم�سرقة،  عّزها  �سفحات  بين  وتقلبت  مليتا  زرت  لقد 

اأعتاب  على  زاح��ف��ًا  ال��خ��ال��دة،  اأ�سطرها  بين  وتنقلت 

كلماتها، انعك�ست على ناظري �سياءات حروفها الم�سعة، 

�سرت اأنظر اإلى كل �سيء، وفي كل �سيء وجدت اأ�سياء، 

اأعطت مكوناتها لذلك المكان، فاالأملك  ال�سماء  وكاأن 

االأمين  ال�سهيد  ب�سوت  حزين  دعاء  �سمعها  اأطرب  قد 

تحجه،  معلمًا  ج��ه��اده  م��ح��راب  و���س��ار  عبا�س،  ال�سيد 

وت�ستن�سق عطر الهم�سات، تقبل العمامة وتتبرك بخاتم 

و�سجادة �سلة، وحبات التراب كاأنها نجوم �سماوات، في 

كل معلم معالم، وعند كل حجر وزاوية ق�سة لن تموت، 

مغارتها  اإلى  وتنظر  االأب��د،  حياة  من  بمدد  كتبت  الأنها 

تلك التي �سمت اإلى �سدرها رجاالت االنت�سار، �ساهرة 

معهم ال تنام، تحمي كيانهم من كل غا�سب وغاٍز وقّتال، 

على  ال�سفراء  ال��راي��ة  فيها  ترفع  ليوم  يخططون  بها 

اأر�س الوطن الغ�سبان، ومنها ينطلقون لكتابة االأمجاد، 

بال�سلمة  الأوالده��ا  تدعو  وكاأنها  اإليهم  تنظر  والمغارة 

واالنت�سار، تفتقد اأحدهم تبكي حزنًا لفقد عزيز خلت 

�سيد  خطى  على  �سفك  ل��دم  فرحًا  وتبكي  ال��دي��ار،  منه 

خل�سة  ففيها  ت��ط��ول،  والحكاية  مليتا  ه��ي  االأح���رار، 

رجال ال�سموخ، وفيها خل�سة جي�س انهار ذليًل، وهرب 

خائفًا، وانهزم رعبًا تحت اأقدام المجاهدين االأبرار.

حيدرة مرت�سى

دماء الُحّر فوح العطر

اأمير ال�سعر في نف�سي يقيُم

لذا االأ�سعار معناها حكيُم

فاإني من جنوب العز اأ�سلي

واأر�ُس العز م�سكنها نعيُم

ولي �سرٌف مقاومٌة اأرادت

عدّو اهلل في وطني ت�سيُم

على االأعدا كق�سف الرعد كونوا

فن�سُر اهلل في اأر�سي زعيُم

ب�سدق الوعِد معروٌف فاأكرم

بمن هو عند اأعداه عظيُم

وطيُب الزهِر اأنغامًا �ُسكارى

لتموٍز به زالْت هموُم

فما اأ�سهاُه طعُم الموت حرًا

حتوف الذل تلقاُه جحيُم

دروب الن�سِر اإْن القْت �سهيدًا

فما للموِت اإاّل �سميُم

فلواله لما زدنا �سموخًا

ومات الورد من عط�ٍس �سقيم

دماُء الحرِّ اأْن �سالْت عليها

يفوُح العطُر اإن هبَّ الن�سيُم

 ر�سا دياب

محراب الجهاد
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اإني هنا

اإني هنا باأمان… ال تندبي… بل زغردي… 

هللي وكبري

بالحبر…  ال  بدمي  ف��وزي  الملكان  �سجل  قد 

اإني هنا… وهناك مع الح�سين يوم المح�سر 

اأماه.. ال تجزعي… اإني اأتيتك و�سادتي معي

اأماه… معي ال�سهداء… اأماه معي االأولياء… 

اأماه اإني في رخاء…

اأماه… اأتيتك اأحمل اأعلى �سهادة… قد كنت 

تتمنين اأن تكون لي وظيفة واأطفال وزوجة… 

لكني اأتيتك وفي يدي لجواز �سراط يوم الح�سر 

ال�سهادة... �ساأنتظرك هناك

عند اأبواب ال�سعادة...

اأماه... م�سكني قلبك من جديد... ل�ست ل�سكنى 

الدور اأريد

اأماه... �سوتي �ست�سمعينه كل يوم... في �سدى 

اهلل  ي��ردد  حين  الموؤذن  ي��وؤذن  حين  المنارات 

اأكبر ويعيد... هي ذي كلماتي... يوم مماتي... 

اأحيتني من جديد...

زوجة  وي��ا  ال�سهيد  اأم  ي��ا  عليك  ���س��لم  اأم���اه 

ال�سهيد

اأماه... نلتقي في يوم الوعيد

عبير دعمو�س

التغني ع��ن  ال��ح��ي��اء  يكّبلني 

وي��ع��ج��ز ع��ن��ه فني ب��اأي��ت��ه��ن 

وكّلي مطمئٌن  وقلبًا  روح��ًا  اأن��ا 

م����ن روؤاه����������ن ف����ا�����س دّن����ي

ف����وؤاد ف���ي  ال��م��دل��ل  وال زل����ت 

والتهّني ال�����س��ع��ادة  ك���ّل  ح���وى 

ابتداًء ال��رح��م  اأرج���ع  فدعني 

اأبل�سم ما جرحت بغ�سب عّني

�سلتي م��ن  اأم��ي  قلب  واأزرع 

لحني االآالم  يبل�سم  ع�����س��اه 

اأي���ا اأم���ي اأن���ا م��ا ذق���ت طعمًا

األ���ّذ ع��ل��ّي م��ن ع��ط��ٍف وح�سن

اأم��ّر علّي من دمعك وال طعمًا 

حزني اإث���ر  ح��زن��ًا  المن�ساب 

ن��ظ��رت اإل����ّي وال��رح��م��ى م���اآٍق

�سجني ظ���لم  بقعر  تلقتني 

فاأب�سر في هداك �سياُء عمري

ومن في�س االأمومة �سرت اأجني

دمع رذاذ  اإل��ي��ك  ف�سّميني 

اأ����س���ّب���ح ف���ي م���اآق���ي���ك وغ��ّن��ي

بطهر عيونك ا�ستوحيُت وردي

واأوح��ي��ت ال�����س��لة ب���دون مّن

ن�سرين بدوي

اأيا اأمي

اأماه ... معي ال�صهداء

)بل�صان ال�صهيد علي عبا�س المو�صوي(
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�صالم للمجاهدين
ال�ساهرة ولنب�سات  �سلٌم لدفء عيونهم 

قلوبهم المتهجدة...

�سلٌم للأيادي القاب�سة على الّزناد.. لكل 

خطوٍة م�سوها في اأر�س الجهاد...

العروق  ولتلك  الثائر  ال��دم  ل��ذاك  �سلٌم 

المّتقدة بالع�سق..

ف��ي حياتهم  االأم���ان  اإل��ى لحظات  ���س��لٌم 

ورمق الحياة في �سهادتهم..

الزهراء،  وخ��ّدام  الح�سين  لع�ّساق  �سلٌم 

الأحرار علي!

ال�ساطعة  واالأقمار  الطالعة  ال�سمو�س  اإلى 

واالأنجم الزاهرة!

الليل  ���س��لم.. لمن رك��ب��وا  واأل���ف  ���س��لٌم 

�سهادًة واتخذوا النهار اإرادة..

لمن اهتدوا الطريق ولم تعثرهم م�سقاته 

ف�سلكوه وهم بعين اهلل..

وتجّلى  اإ�سراقهم  من  ال�سبح  تنف�س  لمن 

الكلُم في اأمجادهم!..

النَّ�سر  و�سقوا  حياة  الحياة  وهبوا  لمن 

عرق الجبين...

لم  هم  اأح��رار  كربلئيون  هم  ح�سينيون 

كيد  يوهنهم  ول��م  ال�سيف  ح��د  ي��رّده��م 

البغي..

اأول����ئ����ك ال�������س���اب���رون ب���ك���رام���ات���ه���م.. 

المجاهدون بدمائهم حتى الظفر..

وليكون الدين كله هلل ولو كره الكافرون!!!

كوثر م�سطفى ال�سيخ �سعيد

مهداة اإلى خالي ال�سهيد علء يا�سين

اإليك اأّيها ال�سهيد البطل

اإليك يا �سانع المجد في الجنوب

اإليك اأّيها الجبار ال�سبور

اإليك يا من �سنعت العّزة بالدماء

اإليك يا من ذرفت دمعي عليك

اإليك اأّيها المكّلل بال�سهادة

هنيئًا لك ال�سهادة

يا �سهيد العّزة واالإباء

هادي كركي

اإليك اأّيها 

ال�صهيد 

البطل

اأم  الأ�صير
على مدارات ال�سنين

ذاب قلبي باالأنين

اأم االأ�سير ال تحزني

باإذن اهلل محررون

اإن ابنك وقومه هم الوعد ال�سادق

هم النا�سر الناطق

هم االأمل الدافق

اإذا ما حّل ظلم الليل

هّبوا للنجدة كاالأ�سود

طلع ال�سباح مهلًل

بالن�سر ون�سيم الورود

تبًا تبًا لل�سجون

اأ�سرانا يرّددون

فا�سبري اأم االأ�سير

على جراحات وغ�سون

مريم يو�سف عبيد
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هناك... على اآخر الطريق الموؤدي اإلى الغابة، وعلى م�سافة غير بعيدة من تلك 

الطريق، تجل�س فتاة تت�سابك يداها على ركبتيها وكاأنها في اأعماق قلبها تعرف 

ت�سابك الحياة، وتر�سل بنظراتها اإلى االأفق.

لهذه الفتاة ق�سة عادية كاآالف الق�س�س المكتوبة في �سفحات عالمنا الباهت، 

والتي لم يقراأها اآالف النا�س المزروعين في كتاب حياتنا االآفلة.

تبداأ ق�ستها من قبل والدتها، حيث قامت ق�سة حب بين جارين في قرية ب�سيطة 

كانت  واإن  تعي�سة  تكن  لم  االأولى  فحة  ال�سّ هذه  بالفقر.  المكّلل  بالّزواج  تّوجت 

متعبة، لكن االألم �سيطبع كلمات ال�سفحات التالية، فقد حملت الزوجة، وكانت 

ت�ساعد زوجها في اأعماله في ب�ستانهما المتوا�سع وفي جلب الحطب، وفي رعي 

الما�سية وحلبها، فلم يكن هناك من ي�ساعدها، وهذه الزوجة ال�سعيفة الحامل 

وقد  اإال  الت�سعة  االأ�سهر  تمر  ولم  وزادها �سعفًا على ما هي عليه  العمل  اأوهنها 

ا�ستنفدت منها اآخر نقطة من دلو قوتها، كما ي�ستنفد الفتيل الزيت من القنديل. 

الكوخ،  زاوية  في  ب�سرخة  واإذا  بدرها،  و�سطع  �سماوؤها  جلت  �سيفية  ليلة  وفي 

انطفاأت  واالأخ��رى  ا�ستمرت  منها  واحدة  اأمل،  مع �سرخة  متزامنة  األم  �سرخة 

لت�ستمر منطفئة اإلى يوم القيامة.

ومرت االأعوام، واالأب يحكي البنته حكاية تلك المراأة المعذبة الجميلة وتر�سم 

الطفلة في مخيلتها �سورة تلك التي يدعوها »اأمك..، حبيبتي«.

وفي هذه الليلة، ينعك�س القمر ل�سابع مرة على البحيرة، لتعد الفتاة على اأ�سابعها 

�سني عمرها المماثلة.

حنان ال�سبلني

�صرخة الأم.. اأمل
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اأو  والن�سر  وال��دف��اع  الجهاد  ثقافة  اإل��ى  للتعرف 

ال�سهادة من خلل القراآن الكريم اأعّدت جمعّية القراآن 

في  والّن�سر  »الجهاد  كتاب  واالإر�ساد  للتوجيه  الكريم 

تتعّلق بهذا  التي  االآيات  تّم اختيار  الكريم« وقد  القراآن 

ال�سريف  الم�سحف  ترتيب  بح�سب  وترتيبها  المو�سوع 

وذلك  الن�سر  ب�سورة  وانتهاًء  البقرة  �سورة  من  ب��دءًا 

�سمن اأربعة ع�سر در�سًا ُرّتبت بح�سب التدّرج الّتاريخي 

الجهادي الذي عا�سه ر�سول اهلل P من اأّول اأمر واإذن 

.P بالجهاد اإلى اآخر حملة ع�سكرّية قادها الر�سول

يتاأّلف الكتاب من 228 �سفحة من القطع الكبير.

واالإر�ساد  للّتوجيه  الكريم  القراآن  جمعّية  عن  �سدر 

»�سّر الدعوة اآداب الّتبليغ واأ�ساليبه« يتحّدث الكتاب عن 

بع�س اآداب المبّلغ، �سفاته واأ�ساليبه التي ُتفهم من كتاب 

اهلل »القراآن الكريم« ومنها اأن على المبّلغ اأن ال يخ�سى 

اأحدًا اإاّل اهلل، واأن يتوّكل عليه. اأما لجهة االأخلق فعلى 

ن باالأخلق الر�سالّية، والمنطق، وال�ّسجاعة،  المبّلغ اأن يتح�سّ

دق،  وال�سّ واالأمانة  والعدل  بالحّق  والمجادلة  الح�سنة؛  والموعظة 

والمحافظة على الجانب االإن�ساني عند الّتبليغ والدعوة والمحاورة.

تهدف الجمعية من خلل هذا الكتاب اإلى اأن تقّدم خدمة جديدة في ن�سر 

الّتعاليم االإ�سلمّية والقراآنّية ان�سجامًا مع قول االإمام الخميني } »نحن باالإ�سلم 

والقراآن انت�سرنا« يقع الكتاب في 160 �سفحة من الحجم الو�سط.

»الجهاد والن�صر في القراآن الكريم«

»�صّر الدعوة

اآداب التبليغ واأ�صاليبه«
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�أبي لَم �لبحر مالح؟

� ل اأعرف.

� ولم ال�صماء زرقاء؟

� ل اأعرف.

� كيف يظهر قو�ص قزح؟

� ل اأعرف.

� اأبي هل اأزعجك باأ�صئلتي؟

اأك��م��ل ط���رح الأ���ص��ئ��ل��ة فهكذا  اأب�����داً،   �

�صتتعّلم وتتثقف.

لَم �لبكاء؟

دخل ال�صبي اإلى المطبخ وهو يبكي 

ف�صاألته الوالدة عن ال�صبب فاأجابها:

على  ل��وح��ة  يعّلق  اأن  اأراد  اأب���ي،  اإن���ه   �

الحائط ف�صرب اأ�صبعه بالمطرقة!

اأن  يجب  العك�ص  على  البكاء؟  ول��َم   �

ت�صحك!

� هذا ما فعلت.. و..!

:)soduku( ���ص��ودوك��و 

مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �صروط 

من 9 مربعات كبيرة وكل مربع كبير مق�ّسم 

اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط اللعبة 

و�سع االأرقام من 1 اإلى 9 �سمن الخانات 

بحيث ال يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

12
2184

4256
9352

2578
7425

7415
1672
98

اأحجية:

طرائف

وزناً  تحمل  اأن  ت�صتطيع  النملة  اأّن   �

يفوق وزنها ب� 50 �صعفاً؟

اأن يختلطا  اأن الزيت والماء يمكن   �

اإذا و�صعت قطعة من ال�صابون معهما؟

اأن  ي�صتطيع  الليزر  م��ن  �صعاعاً  اأن   �

في  ال��ف��ولذ  وه��و  المعادن  اأ�صلب  يثقب 

ثوان معدودة؟

هو �صيء بحجم اإ�صبع الإبهام ويلف بالإن�صان العالم وهو �صاكن، ما هو؟

هل تعلم؟
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اآداب في لب�ص الحذاء

� عن الإمام اأبي عبد اهللQ اأّنه قال: »اإذا لب�ص اأحدكم نعله فليلب�ص اليمين قبل 

الي�صار واإذا خلعها فليخلع الي�صرى قبل اليمنى«

)الكافي، ج 6، �ص 467(

� وعنه Q قال: »نهى ر�صول اهللP اأن يم�صي الرجل في فرد نعل واأن ينتعل 

وهو قائم«.

)مكارم الأخالق، الطبر�صي، �ص 424(

»اآداب« في الروايات

من قب�س الولية

ورد عن اأمير الم�ؤمنين علي Q في ذكر النعمة:

»اإن من الّنعم �صعة المال، واأف�صل من �صعة المال �صحة البدن، واأف�صل من �صحة 

البدن تقوى القلب«.

وق����ال Q»اإن هلل ت��ع��ال��ى ف��ي ال�����ص��ّراء ن��ع��م��ة الإف�������ص���ال، وف���ي ال�����ص��ّراء نعمة 

التطهير«.

)ميزان الحكمة، ج 4، �ص 3308(

غريب المفردات في القراآن

مح�ص: اأ�صل المح�ص تخلي�ص ال�صيء مما فيه من عيب، والمح�ص يقال في اإبرازه 

ته اإذا اأزلت عنه ما ي�صوبه من خبث، قال  عما هو مت�صل به، يقال: مح�صت الذهب ومح�صّ

�  َوِلُيَمّح�َص َما ِفي ُقُلوِبُكْم} فالتمحي�ص ههنا كالتزكية  �َص اهلّلُ الَِّذيَن اآَمُنواْ  {َوِلُيَمحِّ

والتطهير ويقال في الدعاء »اللهم مح�ص عنا ذنوبنا«، اأي اأزل ما علق بنا من الذنوب.

مري: المرية التردد في الأمر وهو اأخ�ص من ال�صك، قال {َوَل َيَزاُل الَِّذيَن َكَفُروا 

َقاِئِه � اأََل  ن لِّ ا َيْعُبُد َهوؤُلء � َفاَل َتُكن ِفي ِمْرَيٍة مِّ مَّ ْنُه � َفاَل َتُك ِفي ِمْرَيٍة مِّ ِفي ِمْرَيٍة مِّ

َربِِّهْم}. والمتراء والمماراة المحاجة فيما فيه مرية، قال  لَِّقاء  ن  ِمْرَيٍة مِّ ِفي  اإِنَُّهْم 

اإِلَّ  ِفيِهْم  ُتَماِر  َفاَل   � َيَرى  َما  َعلَى  اأََفُتَماُروَنُه   � َيْمَتُروَن  ِفيِه  الَِّذي  اْلَحقِّ  تعالى: {َقْوَل 

ِمَراء َظاِهًرا} واأ�صله من مريت الناقة اإذا م�صحت �صرعها للحلب.

)مفردات غريب القراآن � الراغب الأ�صفهاني )�ص 464 � 467(
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من يرغب من الإخوة القراء بالم�صاركة في �صحب قرعة الم�صابقة؛ 

فلي�صتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.
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الجواب:  البو�صلة

1� �صح اأم خطاأ
اأ � �صح

ب � �صح

ج � خطاأ

2� اإمالأ الفراغ
اأ � قّوة

ب � ق�صّية المراأة

ج � الكيان الإ�صرائيلي

3� من القائل؟
Q اأ � الإمام الح�صين

ب � الخليل بن اأحمد

ج � �صلمان الفار�صي

4� �صحح الخطاأ ح�صبما ورد 
في العدد

    اأ � ُبني م�صهد

ب � ت�صققات دقيقة

اإلى  الو�صطى  الأذن  تنقل   � ج 

طبلة الأذن

5� من اأو ما المق�صود؟
اأ � �صالة الليل

ب � الأخ�صر اأعماًل

ج � اأحمد علي ع�صاف

6� م��و���ص��وع »ك���ي ل ن��ق��ع في 
العداوة«
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ي�صارًا اأم يمينًا؟

درب  و�سط  وحيدًا  كان  حوله،  ونظر  جفنيه  ب�سعوبة  فتح 

طويل، تعبًا وخائفًا، ينظر تارة عن يمينه واأخرى عن ي�ساره 

اأم غربًا. كل الدربين طويل وال  وال يدري هل يتجه �سرقًا 

اأفق يحّدهما!

وفجاأة التفت ليجد �سيخًا مبّجًل مغّطى برداء اأبي�س، 

اأ�سار له يمينًا  وهم�س: »هذا الطريق طويل و�ساق، 

فاحذر يا بني.. الدرب مليء باالأ�سواك والمخاطر، 

واالأني�س،  ال��زاد  قلة  من  �ستعاني  والغربة،  وال�سعف  بالوهن  ت�سعر  �سوف 

�ستبقى متفكرًا طيلة �سفرك، فل ت�سعف الأنك ما اإن تقطع الوديان �ست�سل 

اإلى مدينة خ�سراء، ت�سّج ب�سكان طيبين �سيخففون عنك متاعب ال�سفر، 

وتنعم بالر�سى وال�سعادة.. فام�ِس بعين اهلل«.

وما هي اإال لحظات حتى التفت ال�ساب ولم يجد لل�سيخ اأثرًا، وحين هّم 

بحزم  منه  اقترب  طويًل،  اأ�سود  جلبابًا  يرتدي  بعجوز  فوجئ  الم�سرق  نحو 

والملذات،  بالِنعم  محاط  ي�سارًا  طريقك  الَخِرف!  ذاك  من  »دعك  قائًل: 

�ستلقى الكثير من المحبين وتتمتع بوفرة من الماأكل والملب�س..« تنهد ال�ساب 

من اأعماقه �سعيدًا و�ساأل العجوز: »واإلى اأين يقودني هذا الدرب الحريري؟« 

النزهة  المهم هو  بالنتيجة،  تباِل  »ال  واأج��اب:  كتفيه بل مباالة  العجوز  هز 

اأعداء  اإلى  الطويل  م�سوارك  بعد  �ست�سل  ولكنك  بها،  �ستنعم  التي  واللذات 

و�ساح:  ال�ساب ذعرًا  قلب  امتلأ  حيًا!«  ويحرقونك  اأو�سالك  �سيقطعون  لك، 

ل الطريق ال�ساق والمتعب مئة مرة على اأن اأ�سل اإلى النهاية المرعبة  »اأف�سّ

التي تعدني بها!« واتجه يمينًا بعد اأن �سحذ همته لرحلته ال�ساقة..

الفانية  الدنيا  درب  في  المتعبة  اليمين  اأهل  رحلة  اأخ��ي،  حياتك،  تلك 

ال�سوؤم  درب  بعدها  تختار  فهل  اأبدية..  و�سعادة  وا�سعة  جنان  اإلى  والموؤدية 

الممتع الذي يقودك اإلى الجحيم؟ 

ال اأعتقد ذلك!

دميا جمعه فو�ز
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