
موعد مع الفكر الأ�صيل لقارئ يبحث عن الحقيقة

اإ�صالمية ثقافية جامعة ت�صدر كل �صهر عن

الم�صرف العام

رئي�س التحرير

مديرة التحرير

المدير الم�صوؤول

اإخراج وطباعة

1

م
 2

01
2 

ز
و

ّم
ت
/

 2
50

د 
د

ع
ل
ا



4اأول الكالم: وال ي�صمع ال�صّم الدعاء
ال�سيد علي عبا�س المو�سوي

6في رحاب بقية اهلل: الُحبُّ واال�ستخال�ص
ال�سيخ نعيم قا�سم

10مع االإمام الخامنئي: المهدوية اأُن�ص المنتظرين

14نور روح اهلل: عيد االإن�سانية االأكبر

16فقه الولي: اأحكام االأطعمة واالأ�سربة)2/1(
ال�سيخ علي حجازي

ء اإلى مر�ساة اهلل 20و�سايا العلماء: االأدالاّ
اآية اهلل ال�سيخ عبد اهلل جوادي اآملي

25الملف: جلي�ُسك مراآة نف�سك

26عليك بخير المجال�ص
ال�سيخ ح�سن اأحمد الهادي

32اإياك و�سرُّ المجال�ص
ال�سيد بالل مح�سن وهبي

38�سركاء في تربية االأبناء
اآيات نور الدين

44وفي مجل�ســه اأ�سـوٌة ح�سنـــة
ال�سيخ اإ�سماعل حريري

48)اأنت(.. َمن تعا�سر
نان�سي عمر

.. اإيااّك وهوؤالء 53حكمة االأمير:بنياّ
ال�سيخ علي ذوعلم

56�سخ�سية العدد: حنظلة غ�سيل المالئكة
ال�سيخ ب�سام ح�سين

60اخت�سا�سات: هكذا تختار اخت�سا�سك
حوراء غازي

2



64مجتمع: انتبه اإلى ما ُيكتب على ثيابك!
زهراء عودة �سكر

68قراءة في كتاب: ثقافة الطائفية
زينب الطحان

72اأمراء الجنة:  ال�سهيد المجاهد ريا�ص �سالح الح�سيني )اأبو حمزة(
ن�سرين اإدري�س قازان

76اأدب ولغة: ك�سكول االأدب   
اإبراهيم من�سور 

80ال�سحة والحياة: �سعف النظر وعالجه
نبيلة حمزي

84تغذية: البي�ص.. اأكثر الغذاء تنوعًا
روال فقيه

86�سباب: ليتني كنت �سابًا-ريا�سة الم�سافات الطويلة-ل�ست نادمًا!
ديما جمعة فّواز

90حول  العالم
حوراء مرعي

94اإنترنت
حوراء مرعي

96بيئة: التلوث البيئي و�سحة االأطفال
هبة جمعة

101ن�ساطات: توزيع جوائز م�سابقة ال�سهيد مطهاّري}

102الم�سابقة

104باأقالمكم 

108الواحة
ليندا زراقط

110المتقاطعة
في�سل االأ�سمر

112اآخر الكالم: اأ�سعد الب�سر
ديما جمعة فواز

3

م
 2

01
2 

ز
و

ّم
ت
/

 2
50

د 
د

ع
ل
ا



ال�سيد علي عبا�ص املو�سوي

مُّ  ول ي�صمُع ال�صُ

الـدعـــــاء

ح االإن�سان تاريخ االأنبياء واالأئمة والدعاة اإلى اهلل  عندما يت�سفَّ

عز وجل، اأو عندما يتلو اآيات كتاب اهلل التي تحكي ق�س�س االأنبياء 

باع طريق الحق، يجد �سبرًا عظيمًا  في دعوتهم قومهم للهدى واتِّ

هدٍف  اإلى  الو�سول  الأجل  كلها  رت  �ُسخِّ هائلًة  وطاقًة  نادرًا  وعزمًا 

واحد وغايٍة نهائّية هي هداية هذا االإن�سان اإلى طريق الحق وهو ما 

فيه نجاته في دنياه واآخرته.

لقد وفر اهلل عز وجل لالإن�سان كّل ال�سبل المو�سلة اإلى الهداية، 

ولكن حيث تعلَّقت اإرادة اهلل باأن تكون الهداية اختيارّية واأن تكون 

من االإن�سان بملء اإرادته لم ي�سل في هذه ال�سبل اإلى حد االإجبار 

واالإكراه، فال اإكراه في الدين، ولكن قد بّين للنا�س طريَقي الر�سد 

والغّي.

ولم يكن حر�س الدعاة على الهداية من باب اأداء الوظيفة اأو 

التكليف، بل كان ذلك من باب الحر�س و�سّدة االهتمام والعطف 

 Pثنا القراآن الكريم عن نبي االإ�سالم والمحّبة للنا�س. وقد حدَّ

على  قومه  اإ���س��رار  من  ي��راه  لما  يعي�سها  ك��ان  التي  الح�سرة  وع��ن 

الكفر، فقال: {َفاَل َتْذَهْب َنْف�ُسَك َعلَْيِهْم َح�َسَراٍت} )فاطر، 8(.

وهذه الحالة يجب اأن يكون عليها كّل اإن�سان موؤمن في كّل مكان 

في هذه االأر�س، �سواء اأكان مبلغًا وداعيًا اإلى اهلل عّز وجّل فيكون 

حري�سًا ومهتمًا بهداية النا�س، اأم كان فردًا من اأفراد المجتمع في 
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البيئة التي يقيم فيها، اأم كان اأبًا في بيته اأو اأّمًا مع اأ�سرتها، اأو اأ�ستاذًا في 

مدر�سته.

تن�سئتها  في  واالأم  الأبنائه  رعايته  في  االأب  يعي�سه  الذي  ال�سعور  اإّن 

يتمثَّل  والذي  الدنيوّية  والحاجات  المادّي  الم�ستوى  على  اأ�سرتها  الأفراد 

حا�سرًا  يكون  اأن  ينبغي  المتطّلبات،  كاّفة  توفير  على  ال�سديد  بالحر�س 

فيما يرتبط بالحياة االأخروّية والمعنوّية لالأبناء.

من  ج��زٍء  اإل��ى  تحّولت  اإذا  واالهتمام  الحر�س  من  الحالة  ه��ذه  اإّن 

فاإّنه  المنكر  عن  والناهي  بالمعروف  االآم��ر  اهلل  اإل��ى  الداعية  �سخ�سّية 

�سوف يكون في ماأمٍن من الوقوع في حالٍة من الياأ�س من اال�ستجابة وقبول 

الدعوة وامتثال االأمر والنهي.

اإّنها ال�سمانة ال�ستمرار العمل في الدعوة اإلى اهلل وفي االإ�سرار على 

ي��وؤّدي  من  بين  الفارق  هو  وه��ذا  المن�سود.  الهداية  هدف  اإل��ى  الو�سول 

العمل فقط الأّنه يريد اأن ُي�سِقَط الواجب عن عاتقه ومن يوؤّدي العمل �سعيًا 

لتحقيق الغاية والمق�سود.

اإلى  االأنبياء  دعوة  عن  حديثه  معر�س  في  الكريم  القراآن  اأ�سار  وقد 

اأ�سباب تخّلف النا�س عن اال�ستجابة اإليهم فعّد منها الحر�س على الدنيا، 

التي  االأ�سباب  المعرفة. ولكن من  االآباء واالأجداد، الجهل وعدم  عادات 

اأّن  بال�سمم؛ فهوؤالء مع  يتمّثل  القابلّية والذي  القراآن فقدان  اإليها  اأ�سار 

ولكّنهم  يجري حولهم  ما  كّل  ي�سمعون  �سليمة  اآذانهم  اأّن  ومع  اآذان��ًا  لهم 

الأ�سباب  اأ�سبح،  ال��ذي  القلب  غفلة  من  نا�سئ  ال�سمم  وه��ذا  اأ�سّماء. 

فال�سوت  ال�سماع،  عن  االأذن  فاأ�سمَّ  الهداية،  قابلية  يمتلك  ال  متعّددة، 

الدماغ  اإلى  ال�سوت  نقل  من  بوظيفتها  تقوم  وهي  المادية  االأذن  يطرق 

ويقوم الدماغ بوظيفته في تحليل االأ�سوات واإدراك المعاني ولكّن القلوب 

الدعاء،  من  �سيئًا  االأ�سم  هذا  ي�سمع  فلن  بالحجب  مغلَّفة  تكون  حيث 

َما  اإَِذا  َعاَء  الدُّ مُّ  ال�سُّ َي�ْسَمُع  َواَل  ِباْلَوْحِي  اأُنِذُرُكْم  اإِنََّما  {ُقْل  تعالى:  قال 

ُينَذُروَن} )االأنبياء: 45(.

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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ال�سيخ نعيم قا�سم

د »ابن طاوو�ص« في كتاب »م�سباح الزائر« دعاء  روى العالمة ال�سياّ

الندبة، وُي�ستحب اأن ُيدعى به في االأعياد االأربعة: عيد الفطر، 

ز على التفاعل  واالأ�سحى، والغدير، ويوم الجمعة. وهو دعاٌء يركاّ

الحجة  باالإمام  اللقاء  و�سوق  ومكانتهم   Rالمع�سومين مع 

م العدل وُينهي الظلم. ق االآمال، وُيعماّ المنتظر| الذي يحقِّ

الــــــــُحــــــــبُّ 
�س �صتخال ل ا و

مفتاح كل خير

ي��ب��داأ ال���دع���اء ب����: »ال��ح��م��د هلل رب 

تعالى  اهلل  م��ع  ف��ال��ع��الق��ة  ال��ع��ال��م��ي��ن«، 

اال�ستقامة،  اإلى  وهدًى  خير،  كل  مفتاح 

قال  االآخرة،  في  وثواٌب  الدنيا،  في  ونوٌر 

ُث��مَّ  اهللُ  ��َن��ا  َربُّ َق��اُل��وا  ��ِذي��َن  الَّ {اإِنَّ  تعالى: 

اأَاَل  اْلَماَلِئَكُة  َعلَْيِهُم  ُل  َتَتَنزَّ ا�ْسَتَقاُموا 

ِباْلَجنَِّة  َواأَْب�����ِس��ُروا  َت��ْح��َزُن��وا  َواَل  َت��َخ��اُف��وا 
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ُيغني  له،  انفكاك  ال  رب��اٍط  في  بال�سماء، 

عن كل �سيء، ولذا فالحمد كلُّه هلل تعالى 

ال �سريك له.

ونه هم ويحباّ يحباّ

والحبُّ  بالحب،  مفعٌم  اال�ستخال�ُس 

ُهْم  متبادٌل بين اهلل تعالى واأوليائه، {ُيِحبُّ

هذه  في  موؤثٍر  انعكا�ٍس  في  وَنُه}،  َوُيِحبُّ

الحياة الدنيا، بحيث يولُد الحبُّ ت�سامحًا 

حواجز،  دون  من  الموؤمنين  مع  خال�سًا 

�سلبًا  وموقفًا  ِمِنيَن}،  اْلُموؤْ َعلَى  ���ٍة  {اأَِذلَّ

َعلَى  ٍة  {اأَِع��زَّ وال�سعف،  المداهنة  يقبل  ال 

يتوقف  ال  عطاٍء  اإط��ار  في  اْل��َك��اِف��ِري��َن}، 

} اأو مال،  وال يحول دونه �سيء من نف�ٍس 

ُيَجاِهُدوَن ِفي �َسِبيِل اهلِل}، من دون خوف 

} اأخ��روي،  اأو  دنيوي  م�ستقبلي،  اأو  حالي 

َل���ْوَم���َة الآِئ�����ٍم}، وه��ذه هي  َي��َخ��اُف��وَن  َواَل 

اهلل  مع  الحب  لعالقة  الحتمية  النتيجة 

ُل اهلِل ُيوؤِْتيِه َمْن َي�َساُء  تعالى، {َذِلَك َف�سْ

َواهلُل َوا�ِسٌع َعِليٌم} )المائدة: 54(.

يتمظهُر الحبُّ ف���ي العالقة مع اأولياء 

اهلل تعال���ى، وخاتمه���م االإم���ام المه���دي 

|. ومن اأراد اأن يكون م���ن المخَل�سين 

 .)30 )ف�سلت:  ُت��وَع��ُدوَن}  ُك��ْن��ُت��ْم  ��ِت��ي  الَّ

ومن  يبالي،  ال  تعالى  اهلل  مع  ك��ان  فمن 

حمُده  اأو�سله  فقد  فحَمَدُه  ِنعَمه  اأدرك 

حمُد 
َ
اأ ي  ه جلَّ وعال، فربِّ اإلى �سبحات عزِّ

�سيٍء عندي واأحقُّ بحمدي.

ا�ستخال�ص االأولياء

ث��م ي��ق��ول ف��ي ال���دع���اء: »ال��ّل��ه��م لك 

ال��ح��م��د ع��ل��ى م��ا ج���رى ب��ه ق�����س��اوؤك في 

لنف�سك  ا�ستخل�ستهم  ال��ذي��ن  اأول��ي��ائ��ك، 

محاطون  ت��ع��ال��ى  اهلل  اأول���ي���اُء  ودي���ن���ك«. 

اختارهم،  تعالى  فاهلل  االإلهي،  بالتوفيق 

ذائبون  هم  ولدينه،  لنف�سه  وا�ستخل�سهم 

في  عاملون  بع�سقه،  َولُهون  اهلل،  حب  في 

وتثبيت  اإل��ي��ه  وال��دع��وة  دينه  ن�سر  �سبيل 

اأولياُء اهلل تعالى  اأحكامه في حياة االأمة. 

في رعايته مهما جرى عليهم من ق�ساء، 

بع�سهم  فالموؤمنون  بع�سًا،  بع�سهم  يوالي 

هم  المع�سومون  واالأولياء  بع�س،  اأولياء 

تلك  تت�سور  اأن  ول��ك  ح��ق��ًا،  اهلل  اأول��ي��اء 

االأول��ي��اء  تربط  التي  الرائعة  المنظومة 

النور  حبُل  ليمتد  تعالى،  ب��اهلل  باالأولياء 

معلَّقًة  القلوب  يجعل  بمدٍد  بهم،  محيطًا 
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مواليًا  فليك���ن  والم�ستخل�سي���ن 

لالأولياء، ولت�س���ل �سذرات حّبه 

هلل تعال���ى اإلي���ه. فع���ن االإم���ام 

نقل���ه عما  فيم���ا   Qالباق���ر

ج���رى م���ع ر�س���ول اهللP ليلة 

االإ�س���راء والمعراج، خطاُب اهلل 

تعال���ى للنب���يP ع���ن االأئم���ة

م���ن  ه���م  واأنَّ وواليته���م،   R

ن���وٍر واحد، ث���م خاطب���ه قائاًل: 

»يا محم���د، اأتح���بُّ اأن تراهم؟ 

م  تق���دَّ فق���ال:  نع���م.  فقل���ت: 

اأَماَمك، فتقدم���ُت اأَمامي، فاإذا 

علي بن اأب���ي طالب، والح�سن، والح�سين، 

وعل���ي ب���ن الح�سي���ن، ومحم���د ب���ن علي، 

وجعف���ر ب���ن محم���د، ومو�سى ب���ن جعفر، 

وعل���ي بن مو�سى، ومحم���د بن علي، وعلي 

بن محم���د، والح�س���ن بن عل���ي، والحجة 

القائ���م كاأنَّه الكوكب ال���ّدّري في و�سطهم. 

فقل���ت: يا رّب، م���ن هوؤالء؟ 

ق���ال: ه���وؤالء االأئم���ة، وهذا 

حالل���ي،  ���ُل  محلِّ القائ���م، 

ُم حرام���ي، وينتق���م  ومح���رِّ

م���ن اأعدائ���ي. ي���ا محم���د، 

حبُّ 
ُ
���ه، واأ حبُّ

ُ
اأحِبْب���ُه فاإني اأ

.
)1(

من يحبُّه«

الوالية والحب

اأيها  نف�سك  تتعب  ف��ال 

البحث طوياًل،  في  الموالي 

 ، ف���م�������س���دُر ال����ن����ور ج���ل���يٌّ

م�ستقيمة،  اإل��ي��ه  وال��ط��ري��ُق 

فاإذا واليَت اأولياء اهلل تعالى فقد و�سلت، 

واأنت االآن في زمن ولي اهلل االأعظم االإمام 

ب��َرْك��ِب��ه،  فالتحق  المنتظر|،  الحجة 

وال�سير  منا�سرته  على  نف�سك  وع��اِه��ْد 

تحت لوائه، ولَيُكن والوؤك بقلبك وعملك. 

ْره في م�ساعرك، وجريان دمك،  ا�ستح�سِ

من اأراد اأن يكون 

ـــين  من المخَل�ص

لم�صتخل�صين  ا و

مواليًا  ــن  فليكــ

ولت�صل  لالأولياء، 

ــه  حّب ــــذرات  �ص

ــه اإلي ــى  تعال هلل 
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النعماني، كتاب الغيبة، �س 94 � 95.( 1)

�ساذان بن جبرئيل القمي، الف�سائل، �س 166 � 167.( 2)

الري�سهري، ميزان الحكمة، ج 1، �س 511.( 3)

المتقي الهندي، كنز العمال، ج 1، �س 41.( 4)

الهوام�ص

فهذه هي المواالة التي ُتغني عن كل �سيء، 

ل اإلى الملكوت االأعلى. وُتو�سِ

اإلى  يرفعه   ،Qالر�سا االإمام  عن 

 ،Qالح�سين االإم���ام  ال�سهداء  �سيد 

 Pاهلل ر�سول  عن   Qعلي اأبيه  عن 

لي�سل   R االأئمة  مواالة  عن  يتحدث 

»وم��ن  فيقول:  الزمان|  �ساحب  اإل��ى 

اإي��م��ان��ه،  َك��ُم��َل  وق��د  اهلل  يلقى  اأن  اأح���بَّ 

�ساحب  الحجة  فليواِل  اإ�سالمه،  وَح�ُسَن 

محمد  المهدي  المنتظر  القائم  الزمان 

الدجى  م�سابيُح  ف��ه��وؤالء  الح�سن،  ب��ن 

واأئ���م���ة ال���ه���دى واأع�����الم ال��ُت��ق��ى، فمن 

هم كنُت �سامنًا له على اهلل  اأحبَّهم وتوالَّ

.
)2(

الجنة«

����ه ال��ح��بُّ هلل ت��ع��ال��ى، ال���ذي ي���وؤدي  اإنَّ

اأعمى  منه  والمحروم  اال�ستخال�س،  اإلى 

فعن  و�سموليته،  النور  �سعة  في  الب�سيرة 

عرفة:  دع��اء  في   Qالح�سين االإم���ام 

عليها  تراك[  ]ال  ت��زال  ال  عين  »عميت 

له  تجعل  لم  عبٍد  �سفقُة  وخ�سرت  رقيبًا، 

.
)3(

من حبك ن�سيبًا«

ُت��رِج��م ه��ذا ال��ح��ب ف��ي االأر�����س حبًا 

المو�سلة  الطريق  الأّنه  تعالى،  اهلل  الأولياء 

اإلى الفوز، فعن ر�سول اهللP: »ال يوؤمن 

نف�سه،  من  اإليه  اأح��ّب  اأك��ون  حتى  اأحدكم 

اأحّب  وعترتي  اأهله،  من  اإليه  اأحّب  واأهلي 

من  اإليه  اأح��ّب  وذري��ت��ي  عترته،  من  اإليه 

.
)4(

ذريته«

اهلل  ال�ستخال�س  �س  تعرَّ لمن  فهنيئًا 

تعالى بمحبته ومواالة اأوليائه.
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ــــة  الــــمــــهــــدويَّ

اأُن�ُس المنتظرين

الق�سايا  من  قليل  عدد  جملة  هي  من  ة  المهدوياّ ة  ق�سياّ اإن 

االأ�سا�ص في منظومة المعارف الدينية العليا، مثل ق�سية النبوة. 

بهذا الم�ستوى، ينبغي النظر الأهمية هذه الق�سية. لماذا؟ الأن ما 

ة هو توفير عالم توحيدي مبني وقائم على  ر به المهدوياّ تب�ساّ

العدالة  وذلك من خالل ا�ستخدام كافة االإمكانيات التي و�سعها 

هو  الموا�سفات،  بهذه  وع�سٌر  االإن�سان.  في  واأودعها  تعالى  اهلل 

ع�سر ظهور االإمام المهدي |. 

التوحيد،  و�ــســيــادة  الــتــوحــيــدي،  المجتمع  ع�سر  هــو 

الحياة  مفا�سل  كافة  على  وال�سيادة  الحقيقية  للدين 

بمعناه  الــعــدل  ا�ستقرار  ع�سر  ــو  وه الب�سرية، 

ما  بالتالي  وهذا  للكلمة.  والجامع  الحقيقي 

جاء  االأنبياءR من اأجله.
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زمن االأهداف العليا

اإن الم�سيرة التي تنقلت خاللها االإن�سانية  لقد قلنا، مرارًا، 

باتجاه  كانت  المتمادية   القرون  ط��وال  االأنبياء  تعاليم  ظّل  في 

طريق معبدة ت�سل اإلى ع�سر االإمام المهدي | نحو االأهداف 

يمكن  فالم�ساألة  عليها.  الب�سرية  ت�سير  ���س��وف  ال��ت��ي  العليا 

والمنعطفات  الجبال  في  ي�سيرون  النا�س  من  بجماعة  ت�سبيهها 

من  عدد  بهداية  االأ�سواك،  وبين  والم�ستنقعات  الوعرة  والطرق 

االأ�سخا�س، من اأجل اأن ي�سلوا اإلى تلك الجادة االأ�سا�س، ع�سر 

مفتوحًا  وا�سعًا  الطريق  كان  و�سلوا  ف��اإذا   .| المهدي  االإم��ام 

وال�سراط م�ستقيمًا نّيرًا الأن حركتهم لن تتوقف، اإنما �ستبداأ من 

ذلك الحين الم�سيرة نحو االأهداف االإلهية  العليا، الأن ا�ستيعاب 

الب�سرية ال حدود له. 

طوال القرون ال�سابقة �سارت الب�سرية في طرق وعرة و�سعبة 

كذلك  و�ستبقى  الموانع  من  الكثير  وواجهت  ع�سيبة  ومتاهات 

اإلى اأن تبلغ تلك الجادة االأ�سلية التي هي جادة ع�سر الظهور. 

تبداأ فيه حركة  الذي  الزمن  اإن زمن الظهور هو  القول:  ويمكن 

الب�سرية، وبمعنى من المعاني.

اأّي معنى لكّل م�ساعي  فلو لم تكن المهدوية لما كان هناك 

الم�سنية  البعثات. وكل هذه الجهود  الدعوات وكّل  االأنبياء وكّل 

كان ال فائدة منها. كما اأنه يوجد في كل االأديان االإلهية تقريبًا 

- وفي حدود اطالعنا طبعًا - �سيء جوهره ومعناه الحقيقي هو 

اأو غير  باأ�سكال محّرفة وغام�سة  المهدوية، ولكن  نف�س هذه 

وا�سحة.

ن وا�سح  الم�سداق بياّ

اأي  الم�سّلمات،  من  هي  المهدوية  ق�سية  االإ�سالم،  ففي 

االإ�سالمية  المذاهب  كل  بل  فقط،  بال�سيعة  تخت�س  ال  اأنها 

والعدل  ال��ح��ّق  حكومة   اإق��ام��ة  ه��و  العالم  م��ن  الغاية  تعتبر 

|. وثمة روايات معتبرة مروية،  بوا�سطة المهدي المنتظر 

في مختلف المذاهب، عن الر�سول االأكرمP وعن العظماء 

عن االإمام المهدي |. اإذًا، ال يوجد �سك في هذه الم�ساألة، 

ما يمّيز ال�صيعة عن 

ق�صية  اأن  غيرهم 

هي  ــة  ــدوي ــه ــم ال

ق�صية وا�صحة ولها 

مــ�ــصــداق وا�ــصــح
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المهدوية عندهم  اأن ق�سية  ال�سيعة عن غيرهم  يمّيز  لكن ما 

اإنما هي ق�سية وا�سحة ولها  لي�ست ق�سية مبهمة غام�سة، 

ومعروف،  معّين  �سخ�س   | فالمهدي  وا�سح.  م�سداق 

نعرف خ�سو�سّياته ونعرف اآباءه وتوجد روايات وا�سحة 

عن والدته. هذه المعلومات لي�ست من روايات ال�سيعة 

فقط اإنما توجد روايات عن غير ال�سيعة تتحدث عنه. 

فعلى اأتباع المذاهب االأخرى اأن ينتبهوا لهذا المعنى 

ويدّققوا فيه ليكت�سفوا هذه الحقيقة الوا�سحة. 

معنى االنتظار

من  يتجزاأ  ال  ج��زءًا  تعّد  التي  االنتظار  وم�ساألة 

ق�سية المهدوية هي من المفردات االأ�سلية لفهم الدين 

واالجتماعية  العامة  االأ�سا�سي  والحركة 

لالأمة االإ�سالمية نحو اأهداف االإ�سالم العليا. 

د حقيقة قطعّية، ومعناه دال اأي�سًا  فاالنتظار معناه ترّقب وتر�سّ

على م�ستقبل حتمي اأكيد، فهو انتظار �سخ�س حّي موجود. هذه 

م�ساألة على جانب كبير من االأهمية. فهذا ال�سخ�س موجود وله 

ح�سوره بين النا�س. وفي الرواية اأن النا�س يرونه وهو يرى النا�س 

بالنبي  ت�سبيهه  جرى  ال��رواي��ات  بع�س  وفي  يعرفونه.  ال  لكنهم 

واإلى جانبهم  بينهم  يرونه وهو  اإخوانه  الذي كان   Qيو�سف

اإنه مثل هذه الحقيقة  ويم�سي على ب�ساطهم لكنهم ال يعرفونه. 

الب�سرية  االنتظار.  ي�ساعد على  االأمر  والوا�سحة. وهذا  البارزة 

واالأمة االإ�سالمية اأي�سًا بحاجة اإلى هذا االنتظار. 

واجبات االنتظار

وتكاليف،  واجبات  االإن�سان  عاتق  على  ي�سع  االنتظار  وهذا 

حينما يتيقن من وجود مثل هذا الم�ستقبل، كما هو مذكور في 

اأَنَّ  ْكِر  الذِّ َبْعِد  ِمن  ُبوِر  الزَّ ِفي  َكَتْبَنا  {َوَلَقْد  الكريم:  القراآن 

َقْوٍم  َلَباَلًغا لِّ اِلُحوَن*اإِنَّ ِفي َهَذا  َيِرُثَها ِعَباِدَي ال�سَّ ااْلأَْر�َض 

العابدين  النا�س  اإن  اأي   ..)106  �  105 ) االأنبياء:  َع��اِب��ِدي��َن} 

ويكونوا  اأنف�سهم  ي��ع��ّدوا  اأن  وعليهم  ال��ك��الم،  ه��ذا  يفهمون 

ات واأن نكون  منتظرين متر�سدين. االنتظار معناه اإعداد الذَّ

�سمن موا�سفات الزمن الذي ننتظر واأن نعلم اإّن حدثًا كبيرًا 

�سوف يقع. لي�س بال�سرورة اأنه �سيقع في زمن قريب اأو بعيد. 

االإن�سان  ينتظر  حينما  دوم��ًا.  واالنتظار  التر�سد  يجب  ل��ذا، 

العدل وحينما ننتظر الحق والتوحيد واالإخال�س والعبودية هلل 

معـناه  النتـــظـار 

ات واأن  ــذَّ ال اإعــداد 

نــــكــون �صمـــن 

مـــوا�ـــصـــــــفـــات 

الزمــن الذي ننتظر
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 من كلمة لالإمام الخامنئي{ في االأ�ساتذة والخريجين المتخ�س�سين في المهدوية 09/ 07/ 2011.( 1)

الهوام�ص

يجـــب عليـنا نحن 

المنـتــظريــــــــن 

اأن نعّرف اأنف�صنــا 

ونعـــّدها  العـدل 

ــق ــح ــل ال ــب ــق ــت ل

- حينما نتوقع اأن تكون تلك الفترة بهذه الموا�سفات - فيجب علينا 

ف اأنف�سنا  ب اأنف�سنا من هذه االأمور، ونعرِّ نحن المنتظرين اأن نقرِّ

العدَل ونعّدها لتقبل الحق. االنتظار يخلق مثل هذه الحالة.

كذلك يجب عدم الغفلة عّما يتداول ويقال حول ق�سايا االنتظار 

تمثل خطرًا  التي  االأمور  اإلى  االإ�سارة  الظهور. كذلك يجب  وع�سر 

كبيرًا على هذه الق�سّية ومنها المعرفة غير الم�ستندة اإلى اأ�سانيد 

ووثائق فيما يتعلق باالإمام المهدي المنتظر|اأو الروايات ال�سعيفة 

التي ال يمكن الوثوق بها.. مثل هذه االأعمال تبعد النا�س عن حالة 

الدّجالين.  الكاذبين  لالأدعياء  االأر�سّية  وتمّهد  الحقيقية  االنتظار 

قطعي،  غير  الظهور  عالمات  بخ�سو�س  الموجودة  االأم��ور  فبع�س 

اأ�سياء لم ترد في الروايات المعتبرة الجديرة باال�ستناد،  اإنما هي 

ُتهَجر  �سوف  واالن��ح��راف  الخطاأ  وق��ع  ف��اإذا  بها.  الوثوق  يمكن  وال 

الحقيقة وُي�ستبه فيها وتتوفر االأر�سية ل�سالل اأذهان النا�س. 

ل اأن�ٌص معنوي التو�ساّ

الوثائق  على  المعتمدة  المتينة  العلمية  باالأعمال  عليكم 

االخت�سا�س  اأهل  بها  ينه�س  اأعمال  طبعًا  وهذه  واالأ�سانيد. 

والحديث والرجال والعارفون بالحقائق. فكلما تعرفت القلوب 

اإلى فكرة المهدوية اأكثر وا�ستاأن�ست بها اأكثر، كلما كان ح�سور 

زمن  نعي�س  الذين  نحن  لنا  بالن�سبة  مح�سو�سًا  االإم��ام  ذلك 

تقدمنا نحو  اأكثر،  به  وارتبطنا  اأكثر  به  �سعرنا  وكلما  الغيبة، 

تلك االأهداف.

ولبع�سها   - المختلفة  الزيارات  في  الموجودة  التو�سالت 

التو�سل  اإن��ه  كبيرة.  قيمة  ذات  تو�سالت   - جيدة  اأ�سانيد 

ي�سمعه  التو�سل  ه��ذا  بعيد.  من  به  واالأن�����س  اإليه  والتوجه  به 

االإمام| ويتقبله منا اإن �ساء اهلل. حتى لو كنا نتحدث مع مخاطبنا 

الم�سلمين  �سالم  يو�سل  تعالى  اهلل  ذل��ك.  في  اإ�سكال  ال  بعد،  عن 

ور�سائل المر�سلين اإلى ذلك االإمام الكبير. هذه التو�سالت واالأن�س 

المعنوي اأمور جيدة والزمة جدًا.

من  ويجعلنا  االإم���ام  ذل��ك  ظهور  تعالى  اهلل  يعّجل  اأن  نتمنى 

من  اهلل  �ساء  اإن  ويجعلنا  ظ��ه��وره،  زم��ن  وف��ي  غيبته  في  اأن�ساره 

المجاهدين اإلى جانبه والم�ست�سهدين في ركابه.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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عيد الإن�صانية الأكبر
من  ع�سر  الخام�ص  عيد  بمنا�سبة  الم�سلمين  لكافة  التهاني  م  اأقدِّ

�سعبان المبارك. �سهر �سعبان �سهٌر عظيم فقد ُولد في الثالث منه اأبو 

االأحرار والمجاهدين، وفي الخام�ص ع�سر منه ولد المهدي الموعود 

| اأرواحنا له الفداء.

خاللها  من  نفهم  ة  مهماّ ق�سياّة  الع�سر|  �ساحب  غيبة  ق�سياّة  اإن 

خر اإن�سانًا ينه�ص بهذا العمل  العديد من الم�سائل، ومنها: اأناّ اهلل لم يداّ

الجبار في ب�سط العدل بمعناه الحقيقي في كل المعمورة اإال المهدي 

الموعود |. فكل االأنبياء جاوؤوا لتطبيق العدل وكانت مهمتهم ن�سر 

العدل في ربوع العالم كلها، ولكن لم يكتب لهم النجاح. وحتى خاتم 

هذا  تحقيق  اإلــى  ي�سل  لم  الب�سرية  الإ�سالح  جاء  الــذي   Pالر�سل

الهدف في ع�سره.

المنقذ الحقيقي لالإن�سانية 

اإن ن�سر العدالة في كافة اأنحاء العالم 

- لي�ست العدالة التي يفهمها عامة النا�س 

والمتمثلة فقط في ب�سط العدل على االأر�س 

في  العدالة  بل  للنا�س،  الرفاهية  لتحقيق 

كافة المراحل والدرجات االإن�سانية - يبداأ 

ال�سواب  ج��ادة  عن  االن��ح��راف  بمعالجة 

االإن�سان  يعود  فعندما  الحقيقي.  بالمعنى 

فاإن  االعتدال  اإلى جادة  المنحرف خلقيًا 

ذلك يعني تحقيق العدالة في داخله. واإذا 
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عقائد  على  �سقم  اأو  انحراف  اأي  ما طراأ 

االإن�سان فاإن تعديل هذه العقائد المعوّجة 

وال�ّسقيمة والعمل على ت�سحيحها وجعلها 

على ال�سراط الم�ستقيم يعّد ب�سطًا للعدل 

ظهور  فع�سر  االإن�سان.  عقل  �سعيد  على 

الذي  الع�سر  هو   | الموعود  المهدي 

ل��ي��ق��وم فيه  ت��ب��ارك وت��ع��ال��ى  ادخ����ره اهلل 

| بب�سط العدل وهو ما  االإمام المهدي 

اأّن  اإال   R االأنبياء  جميع  يتمناه  ك��ان 

هو  وكذلك  تطبيقه،  دون  حالت  العقبات 

يتمّكنوا  لم  ولكن  االأولياء،  يتمناه  كان  ما 

من تحقيقه.

طول العمر 

اإن فل�سفة طول العمر الذي منحه اهلل 

من  كانت  المع�سوم  لهذا  وتعالى  تبارك 

اأجل اأن نفهم اأن الب�سرية تفتقر لمن يجدر 

المهدي  االأم��ر. فلو كان  اأن يقوم بهذا  به 

الموعود | ذهب مثل �سائر االأولياء اإلى 

الب�سر  اأو�ساط  في  يبقى  فلن  رب��ه،  ج��وار 

اأحد ليب�سط العدل بهذا ال�سكل. ولكن اهلل 

ادخر هذا االإن�سان للقيام بمثل هذا االأمر.

يملوؤها ق�سطًا وعداًل

اأكبر   Pالر�سول اإذا كان عيد مولد 

ي�سل  لم   Pوالر�سول للم�سلمين،  عيد 

اأن  وبما  اإل��ي��ه،  يتطلع  ما  كل  تحقيق  اإل��ى 

�ساحب االأمر | �سينجح في تنفيذ ذلك 

�ستى  وف��ي  وع��داًل  ق�سطًا  العالم  و�سيمالأ 

مراحل العدالة، في �ستى مراحل الق�سط، 

وعيد  �سعبان  عيد  اإن  نقول  اأن  فباإمكاننا 

اأكبر عيد  | هو  الموعود  المهدي  مولد 

االإم��ام  يظهر  فعندما  جمعاء.  للب�سرية 

في  يعجل  اأن  ت��ع��ال��ى  اهلل  ون�����س��األ   ،|

اأن  ن�ساأل  الوقت  نف�س  في  نكون  ظهوره، 

واأن  االن��ح��ط��اط،  م��ن  االإن�سانية  ينت�سل 

يعالج كل االنحرافات، ويمالأ االأر�س عداًل 

بعدما ملئت جورًا.

فمعنى يمالأ االأر�س عداًل بعدما ملئت 

جورًا هو اأن االأر�س ملئت جورًا وهي تزداد 

تعاني  الموجودة  النفو�س  فجميع  �سوءًا. 

م��ن االن���ح���راف، واالإم�����ام ال��م��ه��دي | 

كل  يعيد  واأن  معوج  كل  يعالج  ب��اأن  ماأموٌر 

اإلى جادة االعتدال، لي�سدق  االنحرافات 

ملئت  بعدما  ع���داًل  االأر�����س  )ي��م��الأ  ح��ق��ًا 

جورًا(. حيث اإنه �سيهدي الب�سرية جمعاء 

اإن �ساء اهلل، وي�سع حدًا للظلم والجور في 

لذا،  المطلق  معناه  وف��ي  المعمورة  كافة 

هذا العيد هو عيد االإن�سانية كلها. 

�سرورة اال�ستعداد لظهور المهدي 

الموعود |

اأي��ام اهلل،  علينا في مثل هذه االأي��ام، 

اأن ننتبه ونعمل على اإعداد اأنف�سنا لظهور 

االإمام. اأنا ال ا�ستطيع اأن اأطلق عليه ا�سم 

اأ�ستطيع  وال  ذل��ك،  من  اأكبر  فهو  القائد، 

اأن اأقول عنه ال�سخ�س االأّول، الأّنه ال ثاني 

فة  له. فال يمكننا اأن ن�سفه باأي نعت و�سِ

�سوى اأن نقول المهدي الموعود |، الذي 

اّدخره اهلل للب�سرية. علينا اأن نعد اأنف�سنا 

اهلل  �ساء  اإن  نلقاه  اأن  لنا  كتب  اإذا  بحيث 

اإعداد  الجميع  وعلى  اأبي�س  بوجه  فْلنْلَقه 

اأنف�سهم للقاء االإمام المهدي |.
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خلق اهلل عزاّ وجلاّ طيبات لهذا االإن�سان واأحلَّ 

م عليه الخبائث لما فيها من  له اأن ي�ستثمرها وحراّ

مة؟ �سرر عليه، فما هي االأطعمة المحلَّلة والمحرَّ

اأحكام الأطعمة 
والأ�صــــربـة)2/1(
ال�سيخ علي حجازي

االأطعمة اأربعة اأنواع: 

االأّول: حيوان البحر. 

الثاني: الطيور. وقد مّر الحديث عن 

هذين النوعين في اأعداد �سابقة. 

 .
)1(

الثالث: حيوان البّر

االأطعمة  الحيوان. وهذه  الرابع: غير 

االأ�سربة - منها ما هو حالل،  باإ�سافة   -

ال  هو حرام  ما  ومنها  و�سربه،  اأكله  يجوز 

يجوز اأكله وال �سربه. وهذه المقالة تتعّر�س 

لتو�سيح الحالل والحرام. وعلى كّل مكّلف 

ويمّيز  المحّرمات،  فيجتنب  اهلل  يّتقي  اأن 

الحالل ليتناوله اأكاًل اأو �سربًا.

)2(
ة(  ياّ حيوان البراّ )البهائم البراّ

�سنفان:  الحيوان  من  البّرّية  البهائم 

اإن�سّية ووح�سّية.

ة االإن�سياّة ياّ 1ـ البهائم البراّ
تاأَْلف  المتوح�سة،  غير  البهائم  هي 

وه��ذه  �سلطته،  تحت  وتعي�س  االإن�����س��ان، 

هو  ما  ومنها  حالل،  هو  ما  منها  البهائم 

حرام.

ة المحلاّلة 2ـ البهائم االإن�سياّ
يحّل  التي  االإن�سّية  البهائم 

اأكلها هي:

ومنه  اأ�سنافه،  بجميع  الغنم   � اأ 

الماعز.
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ب��ج��م��ي��ع  ال���ب���ق���ر   � ب 

اأ�سنافه.

)ال���ج���م���ل  االإب��������ل   � ج 

والناقة..( بجميع اأ�سنافها.

د � جميع اأ�سناف الخيل 

والبغال والحمير، ولكن ُيكره 

اأخّف  اأكل هذه االأ�سناف الثالثة، والخيل 

الثالثة كراهة. 

التي  البّرّية  االإن�سّية  البهائم  هذه هي 

يجوز اأكلها، وال يجوز اأكل غيرها.

مة: ة المحراّ 3ـ البهائم االإن�سياّ
يحرم اأكل جميع البهائم االإن�سّية غير 

فيحرم  ال�سابق،  المقطع  في  ُذكرت  التي 

اأك��ل  ي��ح��رم  كما  ب��اأ���س��ن��اف��ه،  الكلب  اأك���ل 

االإن�سّية  البهائم  من  ذلك  وغير  الهررة، 

ا�سمه  ُيذكر  ول��م  تبّقى  مّما 

في الق�سم المحّلل.

البهائم الوح�سياّة

ه���ي ال��ب��ه��ائ��م ال��ت��ي لم 

تاأن�س باالإن�سان، منها ما هو 

االأك���ل، ومنها م��ا هو  ح��الل 

حرام االأكل.

ة المحلاّلة: 1ـ البهائم الوح�سياّ
البهائم الوح�سّية التي يحّل اأكلها هي:

اأ � الغزالن.

ب � الظباء.

ج � البقر الوح�سي.

د � الكبا�س الجبلّية.

االأيائل،  من  ن��وع  )وه��و  اليحمور   � ه� 

ث��الث  ق��رن��ي��ه  م��ن  ل��ك��لٍّ  ال���ذن���ب،  ق�سير 

�سعب(.

و � الحمير الوح�سّية.

ة  الوح�سياّ البهائم  2ـ 
مة: المحراّ

التي  الوح�سّية  البهائم 

يحرم اأكلها هي:

ال�سباع، وهي ما كان   � اأ 

ق�سمان:  وهي  ون��اب،  ظفر  وله  مفتر�سًا، 

قوّي و�سعيف.

كاالأ�سد،  قوّيًا،  كان  ما  االأّول:  الق�سم 

والنمر، والفهد، والذئب، وغيرها.

ال�سباع  م��ن  ك��ان  م��ا  ال��ث��ان��ي:  الق�سم 

اآوى،  واب��ن  وال�سبع،  كالثعلب،  �سعيفًا، 

ونحوها. فكّل ال�سباع يحرم اأكلها.

اأك��ان  �سواء  اأكله  يحرم  االأرن���ب،   � ب 

ذكرًا اأم اأنثى.

ال��ح�����س��رات  ت��ح��رم   � ج 

ك��ّل��ه��ا، ك��ال��ح��ّي��ة، وال���ف���اأرة، 

وال���������س����ّب )ح�����ي�����وان م��ن 

ال��������زّح��������اف��������ات، ���س��ب��ي��ه 

عقد  فيه  ذنبه  ب��ال��ح��رذون، 

)حيوان  واليربوع  كثيرة(، 

الأرنب  اأكل  يحرم 

ذكرًا كان اأم اأنثى

ــــرم اأكـــــل  ــــح ي

الح�صـــرات كّلـها
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طويل  ال��ي��دي��ن،  ق�سير  ب��ال��ف��اأرة،  �سبيه 

والقنفذ،  ط��وي��ل(،  ذن��ب  ول��ه  الرجلين، 

وال�����س��را���س��ي��ر، وال��ب��راغ��ي��ث، وال��ق��م��ل، 

الخناف�س(،  من  �سرب  )ه��و   
)3(

والُجَعل

وغيرها مّما ال ُيح�سى.

:
)4(

3ـ الم�سوخ
يحرم اأكل الم�سوخ، كالفيل، والقردة، 

والدّب، وغيرها.

ل الحيوان الجالاّ

ل: 1ـ الحيوان الجالاّ
توّفرت  اإذا  اًل 

ّ
ج��ال الحيوان  ي�سير   � اأ 

ثالثة �سروط:

االإن�سان  َعِذرة  يتغّذى على  اأن  االأّول: 

يفهم  بحيث  االإن�������س���ان(،  غ��ائ��ط  )اأي: 

�سارت  ال��ع��ذرة  اأّن  )ال��ع��ق��الء(  ال��ع��رف 

غذاء الحيوان. وال يتحّقق الجلل بالتغّذي 

بعذرة غير االإن�سان، وال ب�سائر النجا�سات 

االأخرى.

بعذرة  غ���ذاوؤه  ينح�سر  اأن  ال��ث��ان��ي: 

االإن�سان  بعذرة  يتغّذى  كان  فلو  االإن�سان، 

وغيرها ال ي�سير جاّلاًل اإال اأن يكون تغّذيه 

بغيرها نادرًا جدًا.

الثالث: اأن يكون تغّذيه بعذرة االإن�سان 

مّدة معتّدًا بها، وال يكفي يوم وليلة، بل قد 

تكون المّدة ثالثة اأّيام ف�ساعدًا.

االأك��ل  محّلل  ال��ح��ي��وان  ك��ان  اإذا   � ب 

باالأ�سل، ولكن َعَر�َس عليه عنوان الجلل، 

حرامًا  كان  لو  كما  حرامًا،  اأكله  في�سير 

باالأ�سل، فيحرم لحمه وحليبه، وغيرهما.

ل: 2ـ ا�ستبراء الجالاّ
الجاّلل  الحيوان  اأكل  حرمة  تزول   � اأ 

وي�سير حالاًل باال�ستبراء.

الحيوان  بمنع  اال�ستبراء  يتحّقق   � ب 

عن التغّذي بعذرة االإن�سان في مّدة معّينة، 

المّدة  تلك  في  وُيعلَّف  ُيحب�س،  اأو  فُيربط 

ا�ستحبابًا  واالأح��وط  االإن�سان،  عذرة  غير 

اأن يكون العلف طاهرًا.

يتحّقق  اأن  الجلل  ل��زوال  ي�سترط   � ج 

اال���س��ت��ب��راء م���ّدة ح��ّت��ى ي���زول ع��ن��ه ا�سم 

اال�سم  زوال  مع  وجوبًا  واالأح���وط  الجلل، 

م�سّي مّدة محّددة في الن�سو�س ال�سرعّية 

في كّل حيوان، وهي:

1� اأربعون يومًا في االإبل.
واالأح��وط  البقر،  في  يومًا  ع�سرون   �2

ا�ستحبابًا ثالثون.

3� ع�����س��رة اأّي�����ام ف���ي ال��غ��ن��م )وم��ن��ه 
الماعز(.

4� خم�سة اأّيام في البّطة.
5� ثالثة اأّيام في الدجاجة.

6� نهار وليلة في ال�سمك.
زوال  ال�سابطة  ذكر  ما  غير  وفي   � د 
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اأّن  ع��رف��ًا  ي�سدق  بحيث  الجلل،  و�سف 

غذاءه غير عذرة االإن�سان.

الر�ساعة من حليب خنزيرة

بع�س  ع��ل��ى  ال���ح���رم���ة  ت��ع��ر���س   � اأ 

ال��ح��ي��وان��ات ال��ت��ي ي��ح��ّل اأك��ل��ه��ا ب��االأ���س��ل، 

الحيوانات  وه��ذه  ح��رام��ًا،  اأكلها  في�سير 

فاإّنها  العجل،  اأو  الجدي  اأو  الحمل  ه��ي: 

)حليب(  لبن  م��ن  ارت�سعت  اإذا  ت��ح��رم 

الحيوان،  هذا  يقوى  اأن  ب�سرط  خنزيرة، 

ب�سبب  ع��ظ��م��ه  وي�����س��ت��ّد  ل��ح��م��ه،  وي��ن��ب��ت 

ارت�ساعه من حليب الخنزيرة.

� يحرم لحم هذه الحيوانات  ب 

وحليب  لحم  ويحرم  كما  وحليبها، 

ما يتوّلد من اأّي واحٍد منها، يعني 

يحرم لحم وحليب ن�سلها.

على  تعر�س  الحرمة  ه��ذه   � ج 

ارت�سعت  اإذا  الحيوانات  ه��ذه 

من حليب الخنزيرة، وال تحرم لو ارت�سعت 

من حليب كلبة اأو غيرها.

الحيوان ال�سارب للخمر

ل��و ���س��رب ال��ح��ي��وان ال��م��ح��ّل��ل الخمر 

حّتى �سكر، فاإن ُذبح في تلك الحالة ففي 

الم�ساألة اأمران:

من  جوفه،  في  ما  اأك��ل  يحرم  االأّول: 

وغيرها،  والقلب  والكبد  والكر�س  االأمعاء 

�سواء غ�سله اأم ال.

ما  )ب��دون  اللحم  اأك��ل  يجوز  الثاني: 

حيوان البّر ما يكون مقابل حيوان البحر والطيور.( 1)

البهائ���م مفرده���ا بهيمة، وهي كّل ذات اأربع قوائم، من دواّب البّر والماء، ما عدا ال�سب���اع والطيور. والحديث هنا لي�س عن دواّب الماء، ( 2)

بل دواّب البّر فقط.

الجعل: ب�سّم الجيم، وفتح العين.( 3)

الم�سوخ: وهي الحيوانات التي م�سخ اهلل تعالى بع�س النا�س على �ساكلتها، ثّم ماتت قبل التنا�سل.( 4)

الهوام�ص

في الجوف( ب�سرط اأن يغ�سل على االأحوط 

وجوبًا قبل اأكله.

الحيوان ال�سارب للبول

ثّم  ب��واًل،  المحّلل  الحيوان  �سرب  اإذا 

اأكل  يحّل  مبا�سرة،  البول  �سرب  بعد  ُذبح 

في  ما  واأّم��ا  اإلى غ�سله،  وال حاجة  لحمه، 

جوفه فيجب اأن ُيغ�سل قبل اأكله.
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ء اإلى الأدلَّ

مر�صاة اهلل
اآية اهلل ال�سيخ عبد اهلل جوادي اآملي

يتمكن  وا�سعة  �ساحة  االإلهية  ال�سعادة  على  الح�سول  اإن 

واإحدى  التقدم.  من   R المع�سومين  الب�سر حتى  كافة  فيها 

اإذ  تعالى،  اهلل  ر�سوان  هي  االإلهية  ال�سعادة  تح�سيل  مفردات 

ي�سعر االإن�سان عند الر�سى باالنب�ساط اأما عند ال�سخط والغ�سب 

فتنتابه حالة من ال�سخط والغ�سب واالنقبا�ص الداخلي. 

كان  تعالى  اهلل  ر�سى  اأن  عن  الكريم  القراآن  تحدث  وقد 

الدافع لدى االإمام اأمير الموؤمنينQ في ذاك العمل ال�سجاع 

َمن  ا�ِص  النَّ {َوِمَن  تعالى:  المبيت«، قال  »ليلة  به في  الذي قام 

} )البقرة: 207(. كذلك فاإن  ِ اِت اهللاّ َي�ْسِري َنْف�َسُه اْبِتَغاء َمْر�سَ

ر�سى  تح�سيل  الأجل  كانت   R االأطهار  االأئمة  حياة  �سيرة 

اإلى  ينظر  عندما  كان   Qال�سجاد االإمــام  اأن  ورد  فقد  اهلل. 

َطُلَع عليه واأزكى َمن  َمن  اأر�سى  ِمن  الهالل يقول: »... واجعلنا 

 ... علياّ »وامنن   ،
)2(

اأر�سى« هو  بما  »وا�ستعملني   ،
)1(

اإليه« ُنِظَر 

وفي  ال�سهداء  �سيد  اإن  ثم   .
)3(

وتر�سى« تحب  بما  لك  بالعمل 

ل به  بداية رحلته اإلى كربالء، وقف عند قبر جدهP وتو�ساّ

وطلب من اهلل تعالى اأن يجعل حركته في ر�ساه: »اأ�ساألك يا ذا 

الجالل واالإكرام بحق القبر ومن فيه اإالاّ اخترت لي ما هو لك 

.
)4(

ر�سًى ولر�سولك ر�سى«
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باع الحق والدين اتاّ

ويمكن تح�سيل ر�سى اهلل 

الحق  اّت��ب��اع  خ��الل  م��ن  تعالى 

واالتيان  الدينية  االأم��ور  واإقامة 

ن�سيب  وي��ك��ون  ال�سالح.  بالعمل 

تعالى  اأك��ب��ر م��ن ر���س��ى اهلل  االإن�����س��ان 

الإحياء  �سعى  وكّلما  ال�سالح  العمل  كثر  كّلما 

 :Qال�سجاد االإم��ام  يقول  الدينية.  واالأم���ور  الدين 

اأترك معه �سيئًا من  »وا�ستعملني في مر�ساتك عماًل ال 

.
)5(

دينك«

االأمور فهو عبارة عن  بهذه  التوفيق لال�ستمرار  اأما 

ينتهي  ال��ذي  الطويل  الطريق  ذاك  م��ن  الخطوة  تلك 

بر�سوان اهلل تعالى: »فهب لي يا اإلهي من رحمتك ودوام 

توفيقك ما اأّتخذه �سّلمًا اأعرج به اإلى ر�سوانك واآمن به 

.
)6(

من عقابك«

الّدينية من  االأم��ور  واإقامة  الحق  اتباع  الأجل  بّد  وال 

من  بّد  ال  كما  والتعلم،  بالتعليم  تكت�سب  التي  المعرفة 

التربية.

الدعاة اإلى اهلل

فاالأئمة R هم الدعاة اإلى اهلل تعالى، وهم االأدالء 

اإلى مر�ساة اهلل. فدعوة هوؤالء المقد�سين اإلى اهلل هي 

دعوة ماأذونة، خال�سة وحقيقية، ذلك اأنهم وبعد دعوة 

النا�س اإلى اهلل تعالى ومعرفة ذاك الكمال الالمتناهي 

ر�ساه.  لتح�سيل  ال�سوق  عندهم  يتحّقق  مجمل،  ب�سكل 

ــوة  الدع ــت  كانـــ

بداية اإلى المجتمع 

ــو  نحــــ ــر  لل�صيــــ

ــم  ث ــى  تعالــــ اهلل 

ر�صاه ــل  لتح�صيـــ
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من هنا كانت الدعوة بداية اإلى المجتمع لل�سير نحو اهلل 

تعالى ثم لتح�سيل ر�ساه.

اإ�سارات

1ـ التحليل العقلي لم�ساألة ر�سى اهلل تعالى

محّددة  ومعايير  ثابتة  حالة  وغ�سبه  اهلل  لر�سى  اإّن 

حيث يقال اإّن اهلل را���سٍ عن فالن اأو غير را���سٍ عنه اإذا 

تحّققت في ال�سخ�س اأمور محّددة حيث توؤدي هذه االأمور 

وج��ّل،  ع��ّز  ر�ساه  تحقيق  في  ت�ساعد  اأو  اهلل  غ�سب  اإل��ى 

مثل: ال�سكر )الزمر: 7(، ن�سرة دين اهلل )الفتح: 18(، 

ال���رك���وع   ،)2 )ال����م����ائ����دة:  ت��ع��ال��ى  اهلل  ب��ي��ت  زي�������ارة 

.)1 )الممتحنة:  الجهاد   ،)29 )الفتح:  هلل  وال�سجود 

������س�����الم  االإ ات�����ب�����اع  ف�����ي  اإن  ال����خ����ال�����س����ة  وف������ي 

������اَلَم  �������سْ االإِ َل����ُك����ُم  �����ي�����ُت  {َوَر������سِ ت��ع��ال��ى:  ر���س��ا اهلل 

َل����ُه����ْم  �����َن�����نَّ  {َوَل�����ُي�����َم�����كِّ  ،)3 )ال����م����ائ����دة:  ِدي������ًن������ا} 

 .)55 َل�����ُه�����ْم} )ال���ن���ور:  ����ى  اْرَت���������سَ �������ِذي  الَّ ِدي����َن����ُه����ُم 

تعالى  اهلل  ر�سا  على  الح�سول  اإلى  يوؤدي  االتباع  فهذا 

االإ�سالم  التخلي عن  واأما في حالة  الدنيا واالآخرة.  في 

وعن االت�ساف باالأخالق الح�سنة، فيقال: »اهلل �ساخط 

على  االإن�سان  يطال  التغيير  اأن  هنا  والحقيقة  عليه«، 

اأو  الُمر�سية  ال�سفات  طبق  تكون  قد  اأفعاله  اأن  اأ�سا�س 

اأّيًا من حاالت  اأن  تعالى. وهذا يعني  المر�سية هلل  غير 

اللذان  والتحّول  فالتغيير  تعالى.  هلل  يح�سل  ال  التغيير 

يوؤديان اإلى الفناء والعدم وكل ذلك يح�سل في االإن�سان، 

ولي�س في الذات االإلهية المقد�سة.

 Qال�سادق االإم���ام  عن  ال��رواي��ة  تعّر�ست  وق��د 

انَتَقْمَنا}  اآ�َسُفوَنا  ا  {َفلَمَّ ال�سريفة  لالآية  تف�سيره  في 

)الزخرف: 55( اإلى االأمور االآتية:

اأ � »اإن اهلل تعالى ال ياأ�سف كاأ�سفنا«.

وير�سون  ياأ�سفون  لنف�سه  اأول��ي��اء  خلق  »ولكنه   � ب 

 »مـن اأهــــان لـــي 

فــــقــد  ولــــيــــًا 

بالمحــاربة  بارزني 

اإليــها« ودعـــانـي 
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ر�سى  لنف�سه  ر�ساهم  فجعل  مدبرون  مخلوقون  وه��م 

و�سخطهم لنف�سه �سخطًا«.

عليه  واالأدالء  اإليه  الدعاة  جعلهم  الأن��ه  »وذل��ك   � ج 

فلذلك �ساروا كذلك«. 

وبما اأن معيار ر�ساهم وغ�سبهم قبول اأو عدم قبول 

االّت�ساف  ع��دم  اأو  االّت�ساف  تعالى،  اهلل  اإل��ى  الدعوة 

اهلل  اأوام��ر  اأمام  الّتمّرد  اأو  الّطاعة  الح�سنة،  فات  بال�سّ

.
)7(

تعالى و... لذلك كانوا معيار ر�سى اأو غ�سب اهلل تعالى

د � ال يعني ذلك اأن يكون في اهلل كما يكون في خلقه. 

وليًا فقد  لي  اأهان  القد�سي: »من  الحديث  ورد في  وقد 

، وفي االآية الكريمة: 
)8(

بارزني بالمحاربة ودعاني اإليها«

�ُسوَل َفَقْد اأََطاَع اهلّلَ} )الن�ساء: 80( وفي  ْن ُيِطِع الرَّ {مَّ

 {َ اهللَّ ُيَباِيُعوَن  اإِنََّما  ُيَباِيُعوَنَك  الَِّذيَن  {اإِنَّ  اأخرى:  اآية 

)الفتح: 10(. 

وبناًء على هذا، فاأولياء اهلل هم مظهر محاربة اهلل 

وطاعته وبيعته. فكل من اأهانهم فقد حارب اهلل وكل من 

اأطاعهم اأو بايعهم فقد اأطاع اهلل وبايعه.

2ـ اأعلى النعم، ر�سوان اهلل

ال يمكن مقارنة اأيٍّ من النعم االإلهية مع نعمة ر�سوان 

اهلل. جاء في القراآن الكريم بعد ذكر النعم التي وعد اهلل 

ُهَو  َذِلَك  اأَْكَبُر  اهلّلِ  َن  َواٌن مِّ {َوِر�سْ تعالى بها الموؤمنين: 

اْلَفْوُز اْلَعِظيُم} )التوبة: 72(، واأكبر نعمة عند حزب اهلل 

واْ َعْنُه} )المجادلة: 22(. َي اهلّلُ َعْنُهْم َوَر�سُ هي: {ر�سِ

يطلب االإمام ال�سجادQ في دعائه من اهلل تعالى 

 ،
)9(

اأن ي�سّرفه بمقام الر�سى: »�سّرف درجتي بر�سوانك«

التي  باالأعمال  يوفقه لالإتيان  اأن  تعالى  ويطلب من اهلل 

تو�سل اإلى مقام الر�سى«: »اللهم... فاأعطني من نف�سي 

، واأن ي�سّهل عليه طرق الو�سول اإلى 
)10(

ما ير�سيك عني«

.
)11(

ر�ساه: »و�سّهل اإلى بلوغ ر�ساك �ُسُبلي«
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»اإن بــــــيـنـــــــي 

ــن اهلل ذنــوبًا  وبــي

ل يـاأتــــــي عليــها 

ــم« ر�صـــاكــــ اإل 

النوري، م�ستدرك الو�سائل، ج 7، �س 440.( 1)

ال�سحيفة ال�سجادية، الدعاء 20.( 2)

م.ن، الدعاء 21.( 3)

بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 44، �س 328.( 4)

ال�سحيفة ال�سجادية، الدعاء 54.( 5)

م.ن، الدعاء 49.( 6)

جاء ح���ول ال�سديق���ة الكبرى فاطمة الزه���راءO: »اإن ( 7)

اهلل ليغ�س���ب لغ�سب فاطمة وير�س���ى لر�ساها«، البحار، ج 

43، �س 19.

الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 1، �س 144.( 8)

م.ن، الدعاء 41.( 9)

م.ن، الدعاء 22.( 10)

م.ن، الدعاء 20 )دعاء مكارم االأخالق(.( 11)

ال�سحيفة ال�سجادية، الدعاء 47 )دعاء يوم عرفة(.( 12)

مفاتيح الجنان، �س 288، اأعمال �سهر �سعبان المعظم.( 13)

الهوام�ص

3ـ االإمام ميزان الر�سا االإلهي

االإمام وا�سطة الو�سول اإلى ر�سوان اهلل. وُيْفتح هذا 

ونواهيه.  اأوامره  اتباع  االإن�سان من خالل  اأمام  الطريق 

العابدينQ في دعاء  وزين  ال�ساجدين  �سيد  يتوجه 

عرفة اإلى اهلل تعالى:

اأقمته  باإمام  اأوان  كل  في  دينك  اأّي��دت  اإن��ك  »اللهم 

حبَلُه  ْلَت  و�سَ اأن  بعد  ب��الدك  في  ومنارًا  لعبادك  علمًا 

بحبلك وجعلته الذريعة اإلى ر�سوانك وافتر�ست طاعته 

.
)12(

وحّذرت مع�سيته«

اإّن كالم االإمام المع�سومQ و�سلوكه هو الدليل 

للو�سول اإلى ر�سى اهلل تعالى. 

االأدعية واالأحاديث واالأحراز  به  ونختم بما تحدثت 

منزلته  وتجلي  الر�سى  مقام  تاأثير  ح��ول  وال��زي��ارات 

العبودية  اإلى  االإ�سارة  �سواء في   R البيت  اأهل  عند 

اأم  االأزل���ي  المعبود  م��ن  وقربهم  والخ�سوع  والخ�سوع 

اهلل  عباد  لكافة  وواليتهم  زعامتهم  عن  الحديث  في 

اأن  »واأ�سهد  الجامعة:  الزيارة  في  جاء  وقد  االآخرين، 

محمدًا... ور�سوله المرت�سى � وارت�ساكم لغيبه ور�سيكم 

خلفاء في اأر�سه � وبذلتم اأنف�سكم في مر�ساته � و�سننتم 

ُي�سلك  بكم   � الر�سى  اإل��ى  منه  ذلك  في  و�سرتم  �سنته 

عليها  ياأتي  ال  ذنوبًا  اهلل  وبين  بيني  اإن   � الر�سوان  اإلى 

اإال ر�ساكم«. وجاء في دعاء ُيقراأ عند زوال كل يوم من 

�سهر �سعبان: »اللهم �سل على محمد واآل محمد �سالًة 

.
)13(

كثيرة تكون لهم ر�سا«
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عليك بخير المجال�س

اإياك و�صرَّ المجال�س

�صركاء في تربية الأبناء

وفي مجل�صــه اأ�صـوٌة ح�صنـــة

)اأنت(.. َمن تعا�صر
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به  والمق�سود  اللغة،  في  الجلو�ص،  مو�سع  المجل�ص 

لغاية  واحــد  من  اأكثر  فيه  يجتمع  الــذي  المو�سع  هنا 

المجاِل�ص  ة  االإ�سالمياّ التربية  اأولــت  وقد  الغايات.  من 

نات االأ�سا�ص  ة، كونها اأحد المكواّ والمجال�سة عناية خا�ساّ

ل اأحد اأهم روافد التربية والتاأثير في  للبيئة، التي ت�سكاّ

ة االإن�سانياّة.  خ�سياّ ال�ساّ

ر، ينفعل  ر ويوؤثاّ فاالإن�سان موجود اجتماعي وهو يتاأثاّ

اأياّ  اأن  اإن�سانيًا،  بل  تربويًا،  عليه  والمتفق  ويتفاعل. 

بالطرف  فقة  والراّ داقة  ال�ساّ تربطه  ما  بمقدار  �سخ�ص 

ر اأي�سًا  االآخر يمكنه اأن يرتبط به وجدانيًا ومعنويًا، ويوؤثاّ

وتقاليده.  عاداته  وحتى  و�سلوكه  واأخالقه  عقائده  في 

اأناّ  االإ�سالمية  التربوية  واالأ�ــســول  القيم  في  ابت  فالثاّ

ر في تربيته  العوامل الخارجية المحيطة باالإن�سان توؤثاّ

 )1(
من ن�ساأته وحتى نهاية حياته »فالمرء على دين خليله«

ار  بالعطاّ د  الجياّ الجلي�ص  ه  و�ُسبِّ  .Pاهلل ر�سول  قال  كما 

فيك،  ــر  تــوؤثاّ رائحته  ــاإناّ  ف عطره،  يعطرك  لم  اإن  الــذي 

ر  اد، اإذا لم يحرقك بناره توؤثاّ والجلي�ص ال�سيئ مثل الحداّ

ئة فيك. وروي عن االإمام عليQ قوله:  رائحته ال�سياّ

»واعلموا اأن مجال�سة اأهل الهوى من�ساٌة لالإيمان ومح�سرٌة 

.
)2(

لل�سيطان«

ال�سيخ ح�سن اأحمد الهادي
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مجال�ص يحبها اهلل تعالى 

مجال�س  اإل��ى  المجال�س  االإ�سالمية  ال�سريعة  �سّنفت 

واال�ستفادة  فيها  الح�سور  على  النا�س  حّثت  ممدوحة 

لما  نظرًا  فيها  الح�سور  نهت عن  واأخرى مذمومة  منها؛ 

يجري فيها من محّرمات ومفا�سد. ومورد كالمنا هنا عن 

المجال�س الممدوحة فقط.

كر مجال�ص العبادة والذاّ

العمود  ت�سّكل  وال��ّذك��ر  العبادة  مجال�س  ب��اأن  �سّك  ال 

الداخلّية والروحّية، والتي تنعك�س  االإن�سان  لبنية  الفقري 

خير  واإّن  االآخ���ر.  م��ع  االجتماعي  �سلوكه  على  اإي��ج��اب��ًا 

عنده  مكانة  واأجّلها  اهلل،  عند  ق��درًا  واأعالها  المجال�س 

مجال�س الذكر، فهي حياة القلوب، ونماء االإيمان، وذكاء 

النف�س، و�سبيل ال�سعادة والفالح في الدنيا واالآخرة. ومما 

روي عن  ما  المجال�س،  واأنها خير  مكانتها  علّو  على  يدل 

ر�سول اهللP حيث قال: »ارتعوا في ريا�س الجنة، قالوا: 

.
)3(

يا ر�سول اهلل، وما ريا�س الجنة؟ قال: مجال�س الذكر«

والعبادة عندنا لي�ست من نوع الطقو�س الفردية المغلقة 

تعالى  اهلل  مع  روحية  عالقة  هي  بل  واآث��اره��ا،  بنتائجها 

تتجّلى اآثارها في الُخلق الح�سن واالبتعاد عن كل ما يندرج 

االآخر.  مع  العالقة  م�ستوى  على  والحرام   المنكر  �سمن 

فاإننا اإذا ما نظرنا لالإن�سان نظرة متكاملة على اأنه مكّون 

من �سخ�سية  ذات جوانب ج�سمية وعقلية ونف�سية وروحية 

:P عن رسول اهلل

»ارتعوا في 
رياض الجنة، 

قالوا: يا 
رسول اهلل، 
وما رياض 

الجنة ؟ قال: 
مجالس 
الذكر«.

بحار االأنوار: 

.163/93
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واجتماعية، فاإن ذلك يتطّلب تنمية هذه الجوانب كلها، وعلى 

راأ�سها الجانب الروحي والنف�سي المتحّقق بالعبادة، وهذا يوؤّدي 

الذاتي  الداخلي  ال�سبط  بين  واالن�سجام  التالقي  من  نوع  اإلى 

الفكر  عنا�سر  تتالقى  اأي  المو�سوعي؛  الخارجي  ال�سبط  مع 

القيم  مع هذه  النف�س  داخل  من  المنبعثة  والحوافز  واالإيمان، 

للقوانين، ولالأنظمة  الت�سريعات، وت�سبح روحًا  حينما تتج�ّسد 

المختلفة في المجتمع. وهذا ما يف�ّسر العالقة الحيوية 

المتالزمة بين العبادة وال�سلوك االجتماعي بين النا�س.

اإجمااًل  نظر  »م��ن  الخميني}:  االإم���ام  يقول 

ال�����س��وؤون  جميع  ف��ي  وب�سطها  االإ���س��الم  اأح��ك��ام  اإل���ى 

العباد  بين  وظائف  هي  التي  العبادات  من  الجامعة 

وخالقهم كال�سالة والحج واإن كان فيها اأي�سًا جهات 

اجتماعّية و�سيا�سية مربوطة بالحياة... ومن القوانين 

وال�سيا�سّية،  واالجتماعّية  والحقوقّية  االقت�سادّية 

العبادّية  االأحكام  عن  عبارة  لي�س  االإ�سالم  اأّن  ل��راأى 

.
)4(

واالأخالقّية فح�سب«

والذكر في  العبادة  اأن مجال�س  نفهم  كله  من هذا 

ال�سريعة  حر�ست  التي  االأم��ور  من  وغيرها  الم�ساجد 

على اإحيائها في المجتمع، نظرًا لما ينتج عنها من اآثار 

تربوية في الفرد والمجتمع.

مجال�ص طلب العلم

االإ�سالم   اأب��داه   الذي  الخا�س  االهتمام  من  يفهم 

بمجال�س طلب العلم والتعليم والتعّلم،  في العديد من 

االآيات والروايات، حر�س الدين االإ�سالمي على البنية 

المعرفّية والعلمّية التي ينبغي اأن يكون عليها المجتمع 

االإ�سالمي، حتى عّد طلب العلم فري�سة واجبة على كّل 

بل  اإليه،  ينتهي  حّدًا  لذلك  يجعل  ولم  وم�سلمة،  م�سلم 

جعله اأمرًا الزمًا حتى لو كان في اأق�سى نقاط االأر�س 

ـــس  ـــ� ـــال ـــج ـــم ال

ــيــة  ـــ الجــتــمــاعـــ

ـــواء كـــــانــت  ـــص �

وُملزمة  مفــرو�صة 

ل  �صرعًا  راجحة  اأم 

بّد فيها من مراعاة 

ــة مــن  ــوع ــم ــج م

رعية  ال�صّ وابط  ال�صّ

الأخالقّية والآداب 
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وفي كّل لحظة من حياة االإن�سان: »اطلبوا العلم من المهد 

.
)6(

، ويقول: »اطلبوا العلم ولو بال�سين«
)5(

اإلى اللحد«

اإلى  االآيات  من  العديد  في  الكريم  القراآن  اأ�سار  وقد 

فقال  والجاهلّية  الجهل  وذّم  العلماء  ومقام  العلم  مكانة 

اهلل عّز وجّل مخاطبًا نبيَّه:{َوُقل رَّبِّ ِزْدِني ِعْلماً} )�سورة 

التمايز  ميزان  هو  العلم  جعل  اآخر  مكان  وفي  طه:20(. 

َه��ْل  {ُق���ْل  يعلمون:  ال  والذين  يعلمون  الذين  طبقة  بين 

َي�ْسَتِوي الَِّذيَن َيْعلَُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعلَُموَن} )الزمر: 9(. 

ة للعلم وللر�سد  ة على االأهمّية الخا�سّ وتدلُّنا كلمات االأئمَّ

النا�س  »اأكثر   :Pالنبي عن  ورد  فقد  لالإن�سان  الفكري 

 .
)7(

علمًا« اأقلُّهم  قيمة  النا�س  واأق��لُّ  علمًا،  اأكثرهم  قيمة 

والجهل  ينّجيك،  »العلم   :Qالموؤمنين اأمير  وورد عن 

.
)9(

، وفي رواية اأخرى: »وال كنز اأنفع من العلم«
)8(

يرديك«

وفي الخال�سة يمكن القول هنا: اإن الدين االإ�سالمي 

كما  العلم،  مجال�س  في  الفاعل  بالح�سور  الم�سلم  يلزم 

يلزمه بمجال�س العبادة والّذكر لتكون �سخ�سّيته �سخ�سّية 

مع  والُخُبرات  والمعارف  االأف��ك��ار  تتبادل  عالمة  عارفة 

االآخرين. 

المجال�ص االجتماعية

والخاّلن،  االأ�سدقاء  بين  اأو  االأرحام،  بين  اإما  وتكون 

اأو من خالل االأن�سطة الجماعية المختلفة، وقد تكون في 

ميادين العمل ومراكزه. وال �سك باأن الدين االإ�سالمي قد 

الح�سور في  رّجح  اأو  المجال�س، وحّبب  ببع�س هذه  األزم 

اأخرى.

من  وُملزمة  مفرو�سة  كانت  �سواء  المجال�س  وه��ذه 

اأم  االأرح��ام،  ولقاءات  كما في مجال�س  ال�سرعية  الناحية 

اأم  ن،  والخالَّ االأ�سدقاء  مجال�س  في  كما  �سرعًا  راجحة 

العامة؛  االجتماعية  الّن�ساطات  بحكم  مفرو�سة  كانت 

والجمعّيات  والك�سفّية  ال�سبابية  المنّظمات  ف��ي  كما 

بّد  العمل ودوائره، ال  اأم في مراكز  واالّتحادات ونحوها، 

وابط ال�ّسرعّية واالآداب  فيها من مراعاة مجموعة من ال�سّ

االأخالقّية.

عن اإلمام الرضا
 :Q

»من جلس 

مجلسًا يحيى 

فيه أمرنا لم 

يمت قلبه 

يوم تموت 

القلوب«.

:Qعيون اأخبار الر�سا

.294/1
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ة للمجال�ص رعياّ اأهماّ ال�سوابط ال�ساّ

اأواًل: وجوب مراعاة االأحكام ال�سرعية من عدم االختالط 

فيها  يرتكب  التي  المجال�س  في  الم�ساركة  وع��دم  المحّرم، 

ونحوهما...،  والنميمة  كالغيبة  فعل  اأو  قول  اأي  في  الحرام 

والخو�س بالباطل ونحوه.

اأو  لالآخر  مجال�ستنا  عند  الح�سن  بالخلق  التحّلي  ثانياً: 

ا�ستراكنا معه باأي عمل، الأن االأخالق تعّبر عن هوية االإن�سان 

�سبط  ف��ي  االإ�سالمية  االأخ���الق  تتج�ّسد  م��ا  واأك��ث��ر  الم�سلم. 

�سلوك  يحّدد  اإطار  االأخالق  الأن  ال�سخ�سي،  واالتزان  النف�س، 

االإن�سان وت�سّرفاته. 

النُّ�سح  تقديم  في  المجال�س  هذه  من  اال�ستفادة  ثالثاً: 

به  ت�سمح  ما  بح�سب  والعمل،  القول  وفي  الح�سنة  والموعظة 

الظروف. فهذا من الواجبات التي ترافق الم�سلم اأينما وجد.

ومن  واآداب��ه��ا،  للمجال�س حرمتها  اأن  اإل��ى  االلتفات  راب��ع��اً: 

اأ�سرار  حفظ  بمعنى  باالأمانة  المجال�س  اأن  اأهمها 

اأبي  عن  بها،  البوح  وعدم  وخ�سو�سّياتهم  الجل�ساء 

المجال�س  ذّر  اأب��ا  »يا   :Pاهلل ر�سول  قال  ق��ال:  ذّر 

.
)10(

باالأمانة، واإف�ساء �سّر اأخيك خيانة، فاجتنب ذلك«

خ��ام�����س��اً: ال��م��وازن��ة ب��ي��ن ال��ج��دّي��ة وال��ّت�����س��ام��ر 

حك: فال تخلو المجال�س التي ن�سارك فيها من  وال�سّ

االأمور  من  لي�س  وهذا  حك،  وال�سّ والمزاح  الّدعابة 

للترويح عن  لالإن�سان  يكون حاجة  قد  بل  المحّرمة، 

الّنف�س، على اأن ال يكون �سببًا في الغفلة عن ذكر اهلل.

روي عن االإمام ال�سادقQ اأّنه قال: »ما ِمن موؤمن اإال 

وفيه دعابة«. وفي رواية اأخرى و�سف الُمداعبة اأّنها من ُح�سن 

. وبالمقابل ورد 
)11(

اأخيك رور بها على  ال�سُّ الُخلق الأّنك ُتدخل 

ال�سحك  وكثرة  الوجه،  بماء  تذهب  المزاح  كثرة  »اأن  اأي�سًا: 

.
)12(

تمحو االإيمان..«
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و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج12، �س 48.( 1)

ميزان الحكمة، الري�سهري، ج 1، �س 403.( 2)

بحار االأنوار، المجل�سي، ج93، 163.( 3)

كتاب البيع، االإمام الخميني، ج2 �س459.( 4)

نهج الف�ساحة، ترجمة اأبو القا�سم ياينده، �س64.( 5)

بحار االأنوار، ج1، �س 177.( 6)

بحار االأنوار، ج1، �س 164.( 7)

عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الوا�سطي، �س 34.( 8)

ن. م، �س380.( 9)

م�ستدرك الو�سائل، ج8، �س  398.  ( 10)

يراجع: و�سائل ال�سيعة، باب ا�ستحباب المزاح وال�سحك من غير اإكثار.( 11)

ن. م.( 12)

اآل عمران/104، االأنعام/153، البقرة/143.( 13)

البقرة، 79، اآل عمران،  112.( 14)

بحار االأنوار، ج2 �س267.( 15)

و�سائل ال�سيعة، ج8، �س399.( 16)

الهوام�ص

خاتمة

اأمر  يهمل  ول��م  اجتماعي،  اأ�سا�س  على  االإ���س��الم  ُبِني 

المجتمع في اأّي �ساأن من �سوؤون الب�سر، فالكثير من الّتكاليف 

وظرف  مجتمع  وج��ود  على  ف  يتوقَّ االإ�سالمّية  والواجبات 

االأم��ور  ف��ي  بالتدّخل  مكّلف  والم�سلم  م��الئ��م،  اجتماعي 

االجتماعّية، بل حّتى العبادات الفردّية، واالأخالق لها جنبة 

اجتماعّية وا�سحة. فاالإن�سان في االإ�سالم كتلة من العالقات 

اأف��راد  من  ف��رد  ق��ام  متى  بل   ،
)13(

المجتمع مع  المتنّوعة 

المجتمع باأمٍر ما فاإّن ذلك ين�سب اإلى المجتمع ككل، وذلك 

 .
)14(

الأن روح المجتمع واإرادته تنبع من اأفراد هذا المجتمع

وقد ورد عن النبيP: »من خلع جماعة الم�سلمين قدر 

. ويرى االإمام ال�سادق
)15(

�سبٍر، َخلع َربَق االإ�سالم من عنقه«

Q االجتماع من ال�سرورّيات الحياتّية اإذ يقول: ».... 

النا�س  اأح��دًا ال ي�ستغني من  اإّن  النا�س،  بّد لكم من  اإنه ال 

.
)16(

حياته، والنا�س ال بّد لبع�سهم من بع�س«

وه���ذا م��ا ي���دّل ب��و���س��وح على ح��ر���س االإ���س��الم على 

ب��االآداب  وتوجيهها  المجال�س  من  الق�سوى  اال�ستفادة 

مظاهر  واأب���رز  اأجلى  ت�سّكل  كونها  االإ�سالمية،  والقيم 

االجتماع االإن�ساني، واإْن على نحو م�سّغر؛ فالتاأثير والتاأّثر 

فيه  ي��دور  بما  بل  �سغره،  اأو  المجتمع  بِكبر  يرتبطان  ال 

من فكر وثقافة، وما يمار�سه االأفراد من �سلوك وعادات 

واأعراف وتقاليد.

قال احلواريون 
 :Q لعيسى

»يا روح اهلل 
فمن نجالس 
إذًا ؟ قال: من 
يذكركم اهلل 
رؤيته، ويزيد 
في علمكم 

منطقه،  
ويرّغبكم في 
اآلخرة عمله«.

حتف العقول: 44
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عديدة  عوامل  اأن  والتجربة  المعرفة  اأهل  عند  جدال  ال 

منها  بنائها،  في  وتوؤثر  االإن�سان  �سخ�سية  �سناعة  في  ت�سهم 

الثقافي، ومنها عامل  العامل  التربوي،  العامل  الوراثي،  العامل 

بتاأثير  نُقل  لم  واإن  واإناّا  وال�سحبة...  المحيط  وعامل  البيئة 

اإال  الكريم  القراآن  مذهب  هو  كما  مطلق  ب�سكل  االأخير  العامل 

خطيرًا  واأثــرًا  حا�سمًا،  تاأثيرًا  للبيئة  اأن  فيه  �سك  ال  مما  اأنه 

المذهب  ا�ستنباط  ويمكن  االإن�سانية.  ال�سخ�سية  �سناعة  على 

القراآني في هذا المجال من مجموعة من االآيات الكريمة والتي 

اأَْنُف�ِسِهْم  َظاِلِمي  اْلَمالآِئَكُة  اُهُم  َتَوفَّ الَِّذيَن  {اإِنَّ  تعالى:  قوله  منها 

َعِفيَن ِفي االأَْر�ِض َقاْلَواْ اأََلْم َتُكْن اأَْر�ُض  َقاُلواْ ِفيَم ُكنُتْم َقاُلواْ ُكنَّا ُم�ْسَت�سْ

يراً}  َم�سِ َو�َساءْت  َجَهنَُّم  َماأَْواُهْم  َفاأُْوَلِئَك  ِفيَها  َفُتَهاِجُرواْ  َوا�ِسَعًة  اهلّلِ 

)الن�ساء: 97(. 

ال�سيد بالل حم�سن وهبي 

ال�سخ�سية  ب��ن��اء  ف��ي  البيئة  ت��اأث��ي��ر  ف��ي  �سريحة  ف��االآي��ة 

االإن�سانية، البيئة التي ت�سغط على االإن�سان فتمنعه من الو�سول 

اإلى الحق.

كنعان  فيها  ترعرع  التي  بالبيئة  لذلك  اال�ست�سهاد  ويمكن 

اإبراهيمQ؛  النبي  ابن  واإ�سماعيل   ،Qنوح النبي  ابن 

فاالأول عا�س في بيئة ظالمة منحرفة فتاأثر بمفاهيمها وعاداتها 

وقيمها الزائفة االأمر الذي منعه من االلتحاق باأبيه حين دعاه 

للركوب معه في ال�سفينة طلبًا للنجاة من الغرق، كما ورد في 

.
)1(

القراآن الكريم

ال��ذي   Qاإ�سماعيل اهلل  نبي  ب��ه  اأع��ن��ي  الثاني،  واأم���ا 
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باأبيه  باالقتداء  يكتف  فلم  �سليمة،  طيبة  بيئة  في  عا�س 

ي�ستجيب  نراه  بل  الربانية،  تكاليفه  اأداء  في  وم�ساركته 

الأبيه وهو يدعوه اإلى اال�ست�سالم الإرادة اهلل في ذبحه دون 

ْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ اإِنِّي  ا َبلََغ َمَعُه ال�سَّ تردد، قال تعالى: {َفلَمَّ

اأََرى ِفي اْلَمَناِم اأَنِّي اأَْذَبُحَك َفانُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا اأََبِت 

اِبِريَن}  ال�سَّ ِمَن   ُ اهللَّ �َساء  اإِن  �َسَتِجُدِني  ُتوؤَْمُر  َما  اْفَعْل 

)ال�سافات: 102(.

وال �سك اأن البيئة الطيبة والتربية ال�سالحة �ساهمتا 

في هذا االنقياد االإرادي الواعي الأمر اهلل تعالى. 

ولهذا راأينا االإ�سالم يحر�س على الناأي باالإن�سان عن 

البيئة التي ت�ساهم في حرفه عن فطرته ال�سليمة، ويمنعه 

والف�سق  للف�ساد  ب���وؤرًا  تمثل  التي  المجال�س  ح�سور  عن 

والفجور، وتحول بين االإن�سان وبين ما ينبغي اأن يكون عليه 

االأعمال.  وا�ستقامة  العقيدة،  ونقاء  ال�سريرة،  �سفاء  من 

وهو ما اأروم الحديث عنه في هذه العجالة؛ اأعني الحديث 

عن المجال�س التي يبغ�سها اهلل تعالى.

و�ساأ�سيء على هذا االأمر من منظارين اثنين:

االأول: ويت�سّمن حرمة ح�سور الموؤمن في كل مجل�س 

يتم فيه النيل من الدين واإ�سقاط قدا�سة عقيدته ورموزه 

واأتباعه. وقد دل على ذلك مجموعة من االآيات ال�سريحة 

في النهي عن الكون في تلك المجال�س. 

 :Pعن رسول اهلل

»إياكم 
ومجالسة 

الموتى، قيل: 
يا رسول اهلل 

من الموتى؟ 
قال: كل 

غنّي أطغاه 
غناه«.

تنبيه اخلواطر:

.32 / 2 
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َل َعلَْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب اأَْن اإَِذا �َسِمْعُتْم اآَياِت  قال تعالى: {َوَقْد َنزَّ

واْ  اهلّلِ ُيَكَفُر ِبَها َوُي�ْسَتْهَزاأُ ِبَها َفاَل َتْقُعُدواْ َمَعُهْم َحتَّى َيُخو�سُ

اْلُمَناِفِقيَن  َجاِمُع   
َ
اهلّل نَّ  اإِ ْثُلُهْم  مِّ اإًِذا  ��ُك��ْم  اإِنَّ َغْيِرِه  َحِديٍث  ِفي 

َواْلَكاِفِريَن ِفي َجَهنََّم َجِميعاً} )الن�ساء: 140(، الأن الح�سور 

في هذا المجل�س يعني قبول الموؤمن بما يقال في دينه وحينئذ 

يكون عر�سة لنزول العذاب والنقمة، ولن يفرق العذاب حين 

ينزل بين المنافق والم�ستهزئ والموؤمن.

الثاني: ويتحدث فيه عن حرمة الح�سور في المجال�س 

التي تت�سبب للموؤمن بالتهمة واالإهانة، اأو ت�سعف اإيمانه، اأو 

النهاية من  في  يحوله  ما  المع�سية،  االأب��واب على  له  تفتح 

والفجور  الف�سق  �سفة  اإلى  والتقى  والطاعة  االإيمان  �سفة 

لتتبعها  االأول��ى  الخطوة  فيه  تكفي  االأم��ر  وهذا  والمع�سية. 

{َيا  تعالى:  قال  وقد  مفجعة،  نهاية  اإلى  وخطوات  خطوات 

َيتَِّبْع  َوَمن  ْيَطاِن  ال�سَّ ُخُطَواِت  َتتَِّبُعوا  اَل  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  يُّ
اأَ

ُل  ُه َياأُْمُر ِباْلَفْح�َساء َواْلُمنَكِر َوَلْواَل َف�سْ ْيَطاِن َفاإِنَّ ُخُطَواِت ال�سَّ

ي  َ ُيَزكِّ ْن اأََحٍد اأََبًدا َوَلِكنَّ اهللَّ ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمُتُه َما َزَكا ِمنُكم مِّ اهللَّ

ُ �َسِميٌع َعِليٌم} )النور: 21(. َمن َي�َساء َواهللَّ

المجال�س  كل  ا�ستق�ساء  العجالة  ه��ذه  في  متاحًا  ولي�س 

وعلى  بع�سها،  بذكر  نكتفي  ل��ذا  تعالى،  اهلل  من  المبغو�سة 

المكلف اأن يحدد م�ساديقها فيتخذ الموقف المنا�سب منها. 

مجال�ص اللهو 

وهي كل مجل�س يلهي االإن�سان عما يفيده في حياته، �سواء 

�سروري  هو  ما  كل  عن  األهاه  اأم  تعالى،  اهلل  ذك��ر  عن  األهاه 

لحياته. فاهلل تعالى منحنا الحياة فر�سة للعمل، واللهو يحول 

بيننا وبين ذلك، ما يوقفنا في النهاية مواقف الح�سرة والندامة 

وال�سعور بالغبن، على عمر م�سى لم ن�ستفد منه، واأيام انق�ست 

دون اأن ن�ستثمرها فيما ينبغي.

ْتُهُم  َوَغرَّ َوَلِعباً  َلْهواً  ِديَنُهْم  اتََّخُذواْ  {الَِّذيَن  تعالى:  قال 

ْنَيا َفاْلَيْوَم َنن�َساُهْم َكَما َن�ُسواْ ِلَقاء َيْوِمِهْم َهَذا َوَما  اْلَحَياُة الدُّ

َكاُنواْ ِباآَياِتَنا َيْجَحُدوَن} )االأعراف: 51(.

ــي عل ــام  الإم ــن  ع

ــب  »اجتــنـــ  :Q

ــا اإدام  ــة فاإنه الغيب

النـــار« ــالب  كـــ
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مجال�ص الغيبة 

فيه  وُتك�سف  الموؤمنون،  فيه  ُيغتاب  مجل�س  كل  وهي 

فاإنها  الغيبة  االإمام عليQ: »اجتنب  اأ�سرارهم، فعن 

 .
)2(

اإدام كالب النار«

مجال�ص النميمة 

وُينقل  الخالف،  الإيقاع  ُت�ستغل  التي  المجال�س  وهي 

فيه  المقول  اإلى  القائل  من  ال�سيئ  الخبيث  الكالم  فيها 

فهي مجال�س يحذر االإ�سالم من الكون فيها، ففي ر�سالته 

»اإي��اك   :Qال�سادق االإم��ام  يقول  االأه���واز  وال��ي  اإل��ى 

وال  منهم،  اأحد  بك  يلتزقّن  فال  النمائم،  واأه��ل  وال�سعاة 

يراك اهلل يومًا وال ليلة واأنت تقبل منهم �سرفًا وال عداًل، 

 .
)3(

في�سخط اهلل عليك ويهتك �سترك«

مجال�ص الخمور

وقد  البغ�س.  اأ�سد  تعالى  هلل  مبغو�سة  مجال�س  وهي 

حذر االإ�سالم منها ب�سكل منقطع النظير، الأنها بوؤر للف�ساد 

»ال  قال:  اأنه   Pاهلل ر�سول  فعن  والجرائم،  والمنكرات 

وال  مر�ساهم،  ت��ع��ودوا  وال  الخمر،  �سارب  مع  تجال�سوا 

ت�سيعوا جنائزهم، وال ت�سلوا على اأمواتهم، فاإنهم كالب 

 .
)4(

اأهل النار كما قال اهلل: {اْخ�َسوؤُوا ِفيَها َواَل ُتَكلُِّموِن}«

مجال�ص القمار

ال���م���وؤم���ن في  ال��ق��م��ار وح����رم ح�����س��ور  ح����رم اهلل 

نََّما  اإِ اآَم��ُن��واْ  ��ِذي��َن  الَّ ��َه��ا  يُّ
اأَ {َي��ا  �سبحانه:   قال  مجال�سها، 

َعَمِل  ْن  مِّ ِرْج�ٌض  َواالأَْزاَلُم  َواالأَن�َساُب  َواْلَمْي�ِسُر  اْلَخْمُر 

��َم��ا ُي��ِري��ُد  ��ْي��َط��اِن َف��اْج��َت��ِن��ُب��وُه َل��َع��لَّ��ُك��ْم ُت��ْف��ِل��ُح��وَن * اإِنَّ ال�����سَّ

اء ِفي اْلَخْمِر  ْيَطاُن اأَن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغ�سَ ال�سَّ

اَلِة َفَهْل اأَنُتم  ُكْم َعن ِذْكِر اهلّلِ َوَعِن ال�سَّ دَّ َواْلَمْي�ِسِر َوَي�سُ

نَتُهوَن} )المائدة: 90 � 91(. مُّ

الحظ  على  ك�سبه  في  يعتمد  االإن�سان  يجعل  فالقمار 

هدم  اأداة  وه��و  والجد  العمل  على  ال  الفارغة  واالأم��ان��ي 

للبيوت العامرة. 

عن اإلمام علي
 :Q

»مجالسة 
أهل الهوى 

منساٌة 
لإليمان، 
ومحضرٌة 

للشيطان«.

نهج البالغة: 

اخلطبة 86.
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مجال�ص الغناء 

ال  ال��ذي  واللغو  الحديث  ولهو  الطرب  مجال�س  وه��ي 

الفتنة والف�سوق.  اأجواء  النا�س في  اإيقاع  طائل منه �سوى 

وهذه مجال�س يبغ�سها اهلل تعالى واالإ�سالم يحرم ارتيادها 

اأي  في  الغناء  اإلى  اال�ستماع  يحرم  كما  فيها،  والم�ساركة 

 :Qال�سادق االإم���ام  يقول  اإذ  قطعية،  حرمة  مكان 

»الغناء مما اأوعد اهلل عز وجل عليه النار، وهو قوله عّز 

لَّ َعن  وجل: {َوِمَن النَّا�ِض َمن َي�ْسَتِري َلْهَو اْلَحِديِث ِلُي�سِ

َعَذاٌب  َلُهْم  اأُوَلِئَك  ُه��ُزًوا  َوَيتَِّخَذَها  ِعْلٍم  ِبَغْيِر   ِ اهللَّ �َسِبيِل 

 .
)5(

ِهيٌن}« مُّ

مجال�ص ال�سداّ عن �سبيل اهلل 

وهي المجال�س التي يرّوج فيها لالأفكار الباطلة وتهدف 

اإلى اإ�سالل الموؤمنين فت�سكك في عقيدتهم الدينية، وتبث 

فيهم روح الرف�س للدين، وتزين لهم الحرام، وتجّرئهم 

على المع�سية، فهذه مجال�س ينهى اهلل عباده عن الكون 

فيها الأنها تفتن االإن�سان عن دينه، وت�سده عن �سبيل اهلل 

 Qال�سادق االإم��ام  الحديث عن  في  ورد  وقد  تعالى. 

اأنه قال: »ال ت�سحبوا اأهل البدع وال تجال�سوهم فت�سيروا 

عند النا�س كواحد منهم، قال ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه 

 .
)6(

واآله(: المرء على دين خليله وقرينه«

مجال�س  »ثالثة  اأي�سًا:   Qال�سادق االإم��ام  وعن 

فال  اأه��ل��ه��ا،  على  نقمته  وي��ر���س��ل  وج��ل  ع��ز  اهلل  يمقتها 

ل�سانه  فيه من ي�سف  تجال�سوهم: مجل�ٌس  وال  تقاعدوهم 

وِذْكُرنا  فيه جديد  اأعداِئنا  ِذْكُر  ومجل�ٌس  فتياه،  في  كذبًا 

 .
)7(

، ومجل�ٌس فيه من ي�سد عنا واأنت تعلم َرثُّ

يجل�س  اأن  للموؤمن  ينبغي  »ال  ق��ال:  اأن��ه   Qوعنه

  .
)8(

مجل�سًا يع�سى اهلل فيه وال يقدر على تغييره«

تلك  وه��ي  البدعة،  مجال�س  المجال�س  بهذه  ويلحق 

فيها  وين�سط  وال�سالل،  للبدع  فيها  ُيروج  التي  المجال�س 

غالبًا  التي  الأفكارهم  للترويج  المنحرف  الفكر  اأ�سحاب 

ما ُيلب�سونها لبا�س القدا�سة الدينية، كا�ستحداث عبادات 

ــس  يحر� ــالم  الإ�ص

ــان  الإن�صــ ــى  علــ

ويمنعه عن ح�صور 

ــي  الت ــس  المجالـــ�

ــوؤرًا للف�صاد  تمثل ب

ــق والفجور والف�ص
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على  تختلط  قد  الأّن��ه��ا  م�سبوهة  مجال�س  فهذه  ج��دي��دة، 

ولذلك  حين.  بعد  اإاّل  وا�سحة  هويتها  تظهر  فال  ال�سباب 

ومراجعنا  علمائنا  اإل��ى  فلنرجع  الفرز  علينا  تعّذر  اإذا 

وخبرائنا لن�ستنير براأيهم في ما هو دخيل وما هو اأ�سيل. 

ويدخل في تلكم المجال�س المغاالة في الدين، والغلو 

الربوبية  مقامات  اإل��ى  برفعهم   R واآل���ه  النبي  ف��ي 

اأ�سد   R البيت  اأهل  واالألوهية، وغير ذلك مما ينكره 

اأنه قال: »ال   Qاالإنكار. وقد ورد عن االإمام ال�سادق

ت�سحبوا اأهل البدع وال تجال�سوهم فت�سيروا عند النا�س 

 .
)9(

كواحد منهم«

مجال�ص الطرقات

وهي المجال�س التي تكون في الطرقات اأو على االأر�سفة، 

والتي ت�سّيق على المارة من النا�س وت�سبب لهم االأذى.

فقال:  الطرقات،  مجال�س  عن   Pالنبّي نهى  وق��د 

»اإّياكم والجلو�س على الطرقات. قالوا: ما لنا بّد منها اإّنما 

هي مجال�سنا نتحّدث فيها.

قال: فاإذا اأبيتم اإاّل ذلك فاأعطوا الطريق حّقه. قالوا: 

ورّد  االأذى،  وكّف  الب�سر،  غ�ّس  قال:  الطريق؟  حّق  وما 

ون�سرة  المنكر،  عن  ونهي  بالمعروف،  واأم��ر  ال�سالم، 

واإر���س��اد  ال�سعيف،  وع��ون  الملهوف،  واإغ��اث��ة  المظلوم، 

.
)10(

ال، واإعطاء ال�سائل« ال�سّ

تعالى،  اهلل  يبغ�سها  مجال�س  عن  عامة  لمحة  ه��ذه 

وينهى الموؤمن عن الكون فيها، ويح�سه على االإنكار عليها 

ومواجهتها، �سونًا لدينه و�سرفه وكرامته.

�سورة هود، االآيات: 42 � 46.( 1)

ميزان الحكمة، ال�سيخ الري�سهري، المجلد الثالث، �س 2329.( 2)

م. ن، المجلد الرابع، �سفحة 3369. ( 3)

م. ن، المجلد االأول، �سفحة 418. ( 4)

م. ن، المجلد الثالث، �سفحة 2312.( 5)

الكافي، الكليني، ج 2، �س 375.( 6)

م. ن، �س 378.( 7)

ميزان الحكمة، م. �س، المجلد االأول، �سفحة  39.( 8)

م. ن، �س 39.( 9)

ال�سنن الكبرى، البيهقي، ج 7، �س 89.( 10)

الهوام�ص

عن اإلمام علي

 :Q

 »خلطة 

أبناء الدنيا 

تشين الدين، 

وتضعف 

اليقين«.

غرر احلكم: 5072.
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اآيات نور الدين*

ذكورًا  ـ  اأوالدهــم  ى  اأداّ ما  اإذا  بالر�سى  االأهل  من  كثير  ي�سعر 

راأوا  ما  اإذا  راحــة  اأكثر  ويكونون  العلمية،  واجباتهم  ـ  واإنــاثــًا 

اأوالدهم ُيظهرون عالمات انتمائهم الديني كال�سالة وغيرها من 

ال�سعائر، في�سعرون ـ انطالقًا من قول االإمام عليQ: »للموؤمن 

معا�سه،   
)1(

يرماّ و�ساعة  ه،  رباّ فيها  يناجي  ف�ساعة  �ساعات:  ثالث 

اأناّ  ـ   
)2(

ويجمل« يحلاّ  فيما  تها  لذاّ وبين  نف�سه  بين  يخلي  و�ساعة 

االأوالد،  من قبل  تاأديتهما  تماّ  العبادة قد  و�ساعة  العمل  �ساعة 

ون �ساعة الترفيه، ليق�سوها كيف ي�ساوؤون.  وبالتالي فهم ي�ستحقاّ

وهنا يكمن اأحد اأهماّ الم�سارب، م�سارب التربية.

�سر، حّتى المتدّينة منها، ُتفاجاأ 
ُ
لذلك قد نجد كثيرًا من االأ

بعد مرور الزمن، وبعد بذلها الجهد الجهيد في تربية اأبنائها، 

اأن هوؤالء االأبناء بعيدون عن الخّط القيمي الذي يتبّناه االأهل. 

اأوق��ات  من  الكثير  االأب��ن��اء  فيها  يق�سي  التي  المجال�س  ولعل 

فراغهم للترفيه عن اأنف�سهم تكون اأحد اأهم االأ�سباب.

دور المجال�ص في �سلوك االأبناء

لّلقاء،  فالمجال�س، بما هي حّيز مكاني، وبما هي م�ساحة 

وبما هي ملتقى لممار�سة العديد من االأن�سطة المحتملة، ت�سّكل 

زًا، بامتياز، اإّما لقيم اإيجابية ُيعمل على تر�سيخها،  مجااًل محفِّ

الفرد  قبل  من  وتكرارها  قبولها  يكون  �سلبية  ل�سلوكيات  واإما 

المنظومة  اإحداث �سدع في  اأو المجموعة عاماًل م�ساهمًا في 
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القيمّية واالأخالقّية التي تعمل االأ�سرة وموؤ�س�سات التن�سئة 

االأخرى على بنائها.

دوره  ف��ي  حا�سمًا  ع��ام��اًل  المجل�س  م��ك��ان  ي��ك��ون  ق��د 

االإيجابي اأو ال�سلبي، كما عندما نتحّدث عن م�سجد مثاًل 

�سهولة على  اأكثر  االأمر  يكون  ليلي، وعندها  اأو عن ملهًى 

اأو  المنع  وفي  والمف�سدة  الم�سلحة  ت�سخي�س  في  االأه��ل 

التحفيز والتوجيه. 

اإال اأن االأمر يكون اأكثر �سعوبة عندما ال يحمل المكان 

في  االأه��ل  فيقع  النتائج،  حيث  من  له  محددة  �سبغة  اأّي 

حيرة من اأمرهم في قبول اأو رف�س ارتياد اأوالدهم لهذه 

اأن  اإطالقًا  يتوّقعون  ال  قد  االأحيان  بع�س  وفي  المجال�س. 

�سلبي الأوالده��م، فال  المجال�س على ما هو  ي�ستمل بع�س 

يجري  وما  المجال�س  هذه  تكون  اأن  �سرورة  اإلى  يلتفتون 

فيها محطَّ نقا�س وحوار مع اأبنائهم.

ال�سا�سة اأهم عوامل التاأثير

اآخر  مكانًا  ُحكمًا،  بالمجل�س،  نق�سُد  وال 

غ��ي��ر ال��م��ن��زل، وال ل��ق��اًء واق��ع��ي��ًا مع 

اأن��واٌع  هناك  بل  اآخ��ري��ن؛  اأ�سخا�س 

من المجال�س هي االأكثر 

من  االأي��ام  هذه  انعقادًا 

وال�سابات وحتى  ال�سباب  قبل 

ق�ساء  بها  نعني  والفتيات،  الفتية 

االإنترنت  مواقع  ت�سّفح  في  الوقت 

به  تزخر  م��ا  وك��ل  المحادثة  وم��واق��ع 

جذب  عوامل  من  العنكبوتية  ال�سبكة 

كان  اإن  �سّيما  وال  مقاومتها،  ت�سعب 

عوامل  خلف  يكمن  ما  يجهل  المت�سّفح 

الجذب هذه. وهذا هو واقع غالب االأهل؛ 

اإذ ي�سعرون بالطماأنينة حيال كون اأبنائهم 

فيعتبرون  ال��م��ن��زل،  ف��ي 

:Pعن رسول اهلل

»ال تفحش 

في مجلسك 

لكي يحذروك 

بسوء خلقك، 

وال تناِج مع 

رجل وأنت مع 

آخر«.

بحار االأنوار:

.354 /84 
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اأن  ــل  الأه ــر  يعتب

ــم في ماأمن  اأبناءه

ــل  عوام كل  ــن  م

ــي  ــر الخارج الخـطـ

مجرد  ــام  اأم واأنهم 

ــت الإنترن ــة  �صا�ص

اأمام  فهم  الخارجية،  الخطر  عوامل  كل  عن  ماأمن  في  اأّنهم 

اأهم  من  واقعًا  وهي  اأهّميتها،  من  االأه��ل  يقّلل  �سا�سة  مجّرد 

واالتجاهات  القيم  تغيير  على  الع�سر  هذا  في  التاأثير  عوامل 

والمواقف واالآراء.

عالم مواقع التوا�سل االجتماعي

جراء  م�ساعفة  االإنترنت«اأهمية  »مجال�س  اكت�سبت  وقد 

دخول عالم جديد اإليها، ا�ستقطب خالل �سنوات قليلة الماليين 

من االأ�سخا�س حول العالم، غالبّيتهم من فئة ال�سباب، هو عالم 

مواقع التوا�سل االجتماعي. هذه المواقع لها خ�سو�سّية عما 

غّيرت هذه  فقد  االإنترنت.  متاح من خالل  هو  مما  عداها 

ال�سداقة  منظومة  لذلك،  نلتفت  اأن  ودون  �سريعًا  المواقع، 

والقرب والبعد والحميمّية بين االأ�سخا�س، فلم تعد نظرية 

اإذ  فعالية؛  ذات  اأبنائهم  اأ�سدقاء  اختيار  في  االأهل  تدّخل 

»اأ�سدقائه  من  الع�سرات  يختار  نف�سه،  ال�سخ�س  اأ�سبح 

باإمكانهم،  كما  باإمكانه،  في�سبح  زّر،  المفتر�سين«بكب�سة 

والعميقة،  منها  ال�سطحية  الق�سايا،  ومناق�سة  التحادث 

واالّطالع على تفا�سيل حياة كل منهم ال�سخ�سية، و�سوره، 

وهو ما لم يكن مقبواًل �سابقًا في مجتمعاتنا، تحديدًا عندما 

الم�ساحة  مدى  وعن  الجن�سين،  بين  العالقات  نتحّدث عن 

المعطاة لكي يعر�س االإن�سان خ�سو�سّياته في هذا الف�ساء 

الوا�سع.

مكمن التحدي

كل ذلك دخل اإلينا على غفلة مّنا، ودون اأن ندري اأّنه في 

ومع  االجتماعية،  نظم عالقاتنا  الكثير من  تغيير  اإلى  طريقه 

اأن��ت«، يكون قد  اأقل لك من  تعا�سر،  ثبات قاعدة »قل لي من 

اأفكار ومعتقدات و�سلوكيات وثقافة،  اأنف�سنا، بما هي  غّير في 

واإن كان هذا التغيير ال يتحّرك في اتجاه واحد، فقد يكون في 

تغيير  في  ن�ساهم  اأن  بمعنى  بالمهمة،  نقوم  اأن  نحن  اإمكاننا 

را�سخة  وثقافة  قيمية  يفتر�س منظومة  اأن ذلك  اإال  االآخرين، 

وعميقة، وهنا يكمن التحّدي.
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غزو المقاهي

واإذا ما غادرنا عالم االإنترنت، اإلى العالم الواقعي، اأي 

المجال�س االأكثر ارتيادًا من قبل ال�سباب اليوم، فباإمكاننا 

ال�سباب، ذكورًا  لحركة  ومتناميًا  الفتًا  ازديادًا  نر�سد  اأن 

واإناثًا، اإلى المقاهي، هذه المقاهي التي �سهدت تحواًل في 

طبيعة مرتاديها عّما هو الحال في ال�سابق؛ اإذ كانت حكرًا 

وكان  المثقفة،  الفئة  ومن  ال�سن  كبار  من  الرجال  على 

لكل من هاتين الفئتين اأهدافه المختلفة؛ ففي حين كان 

االجتماعية  حياتهم  محور  ال�سن  لكبار  بالن�سبة  المقهى 

بعد تقاعدهم، كان بالن�سبة لكثير من المثّقفين، المكان 

فقد  اليوم  اأما  ال�سحف.  وقراءة  والبحث  للكتابة  االأمثل 

مرتادوها  �سعر  ل��درج��ة  المقاهي،  ه��ذه  »غزا«ال�سباب 

القدامى بالغربة عن هذا المكان الجديد، الذي اأ�سبحت 

على  والحفاظ  لل�سباب  النرجيلة  تقديم  االأول��ى  مهّمته 

فحمتها دائمة اال�ستعال لعدد من ال�ساعات، بكل ما لذلك 

الثقافة  في  الطاقة  ومفهوم  الوقت  قيمة  على  داللة  من  

االأف��ق  هو  المقهى  ي�سبح  عندما  وخ�سو�سًا  ال�سبابية، 

الذي يرى ال�سباب اأّن ما من دور لهم خارجه. 

اأخرى كثيرة، تكون رهينة طبيعة  هذا، عدا عن قيم 

المقهى واالأ�سخا�س الذين نلتقيهم والبيئة التي نلتقيهم 

ن��ت��داول��ه��ا خالل  ال��ت��ي  واالأن�����س��ط��ة  واالأح���ادي���ث  فيها، 

جل�ساتنا.

االأن�سطة الثقافية لي�ست اأولوية

طاقات  تنمية  ت�سّكل  ذل���ك،  مقابل  ف��ي 

عمل  م��ح��ور  منها  واالإف����ادة  ال�سباب 

التي  ال�سبابية،  التجّمعات  من  الكثير 

قد ُيعنى بع�سها ب�سوؤون الثقافة اأو البيئة 

اأّن ما قد يمكن ت�سجيله  اإاّل  اأو غير ذلك، 

الخجول  اال�ستقطاب  ه��و  االإط���ار  ه��ذا  ف��ي 

عن اإلمام زين 
 :Q العابدين

»أما حق 
جليسك: فأن 

تلين له جانبك، 
وتنصفه في 

مجازاة اللفظ... 
وتنسى زالته، 

وتحفظ خيراته، 
وال تسمعه إال 

خيرًا«.

من ال يح�سره الفقيه:

.623/2
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الذي تحّققه هذه التجّمعات. فلو اأخذنا الك�سافة على �سبيل المثال 

اإليها فقط،  تنت�سب  التي  ال�سباب هي  ن�سبة خجولة من  اأن  لراأينا 

كذلك الحال في كثير من التجّمعات ال�سبابية في الجامعات حيث 

يمكن مالحظة توا�سع الح�سد الذي يعمل على تنظيم ن�ساط 

ثقافي اأو بيئي اأو فكري..

�ساأنها  من  التي  والتجّمعات  والمجال�س  االأماكن  هذه 

الم�ساهمة في تعزيز الكثير من القيم وتنمية مختلف جوانب 

هوّيته  ت�سّكل  اأن  �ساأنها  من  والتي  الفرد،  عند  ال�سخ�سية 

اأولوية  ت�سغل  ال  الحياة،  في  ودوره  لذاته  وروؤيته  الثقافية 

عند الكثير من ال�سباب. ولو اأردنا الغو�س في اأ�سباب ذلك، 

الأمكننا رّدها اإلى الكثير من العوامل؛ منها الهّم االقت�سادي 

الم�ساكل  فيه  تكثر  اأولوية في مجتمع  يعتبر  الذي  المعي�سي 

االجتماعية وتقّل فيه فر�س العمل، مع اأّنه لي�س في مقدورنا 

التربية الذي يزرع منذ  اأ�سا�سًا، وهو عامل  اأن نغفل عاماًل 

ال�سغر في الفرد بذرة الذات الثقافية واالجتماعية، والتي 

يعمل ال�سخ�س الحقًا خالل كل مراحل حياته على تنميتها، 

اإن لم يجد ما يروي له هذا الظماأ  وي�سعر بالفراغ والخواء 

الثقافي والفكري، فال تعود مهّمته في الحياة بالن�سبة اإليه، 

مجّرد الح�سول على و�سيلة ك�سب عي�س، بل اأن يكون قادرًا على اأن 

يحّقق اإ�سافة ما اإلى المجتمع من حوله. 

ويمكننا ت�سجيل اأمر ملحوظ، وهو اأّن الكثير مّمن هم في مواقع 

اأو  المتو�ّسطة  الطبقة  اأبناء  من  هم  اليوم،  المجتمع  في  متقّدمة 

حتى الفقيرة، وبالتالي ال �سرط الأن يكون ال�ساب فاعاًل في الحياة 

الثقافية واالجتماعية لكي يعي�س الرفاه على الم�ستوى االقت�سادي. 

هذا، عدا عن اأمر اآخر، وهو اأن لهذه الفئة )من يعي�سون الرفاهية( 

ول�سنا  االأمر،  اأي�سًا عن هذا  تعيقها  قد  التي  المختلفة  م�سكالتها 

هنا ب�سدد معالجة هذا المو�سوع.

المنظومة القيمياّة حبل وثيق

تربية  م�سوؤولية  ال�سباب،  على  كما  االأهل،  على  كان  اإن  ف��اإذًا، 

اأوالدهم واأنف�سهم على البحث عن »المعنى«في الحياة، فاإن على 

تلك التجمعات الثقافية ال�سبابية اأي�سًا اأن تحّدث ال�سباب بلغتهم؛ 

عنوان  ــان  ك ـــًا  اأي

» عــــــــــة ل�صا ا «

يق�صيــــها  التـــي 

فهي الإنــ�ــصــان 

تعّزز  اإمــا  ـ  حتمًا  ـ 

قــيمــــة اإيجابيــة 

كتـــ�صــبــهـــــا  ا

الـعــكـــــــ�س اأو 
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)*(مخت�سة في علم النف�س االجتماعي واالأنتروبولوجيا

يرم: ي�سلح.( 1)

ميزان الحكمة، الري�سهري، ال�سيخ محمد، ج2، �س 1111.( 2)

الهوام�ص

اإذ قد نجد اأن 

ال  منها  كثيرًا 

تزال اآلّيات عمله 

ع��ل��ى م��ا ه��ي عليه 

وبالتالي  عقود،  منذ 

تلبي  اأن  ت�ستطيع  ال 

هذا  �سباب  احتياجات 

الع�سر، مما ي�سّكل عاماًل 

جوهريًا في عدم ا�ستقطابها 

بين  بالهّوة  ي�سعرون  اإذ  لهم؛ 

ما  وبين  وطموحاتهم  تطّلعاتهم 

تتيحه هذه التجّمعات والمجال�س.

اأن  اإل��ى  االإ�سارة  بد من  واأخ��ي��رًا، ال 

اأيًا كان عنوان »ال�ساعة«التي يق�سيها االإن�سان، 

�سواء �ساعة العمل اأم �ساعة العبادة اأم �ساعة الترفيه، 

العك�س.  اأو  اإيجابية اكت�سبها  اإما تعّزز قيمة   � � حتمًا  فهي 

نهاره  مدار  على  االإن�سان  ن�ساطات  يربط  اأن  ينبغي  فما 

وليله هو تلك المنظومة القيمية الم�ستمّدة من روؤيته اإلى 

الحياة وما بعدها، فتكون تلك المنظومة بمثابة حبل وثيق 

اأو  اأو لقاء،  اأو ن�ساط،  اأّي فعل،  يجمع جزئيات ذاته؛ واإن 

م  اأّنه يحافظ ويدعِّ اإّما  مجل�س ي�سترك فيه االإن�سان، فهو 

فتقًا،  فيه  اأّنه يحدث  واإّم��ا  الحبل،  وثاقة هذا  من خالله 

وي�سبح  ينقطع،  اأن  اإل��ى  بالتمّزق  ف�سيئًا،  �سيئًا  فيبداأ، 

تمّنى  الذي  اأو  لذاته  ر�سمه  الذي  غير  مكان  في  االإن�سان 

اأبواه اأن ير�سماه له.

عن  اإلمام الرضا
:Q

»إذا سمعت 

الرجل يجحد 

الحق ويكذب 

به ويقع في 

أهله، فقم 

من عنده وال 

تقاعده«.

بحار االأنوار:  

.96/100
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من اآداب قدوم الر�سولP اإلى المجل�ص

كانP عند قدومه اإلى مجل�س،  يقعد في اأقرب مكان 

في  ليجل�س  ال��رق��اب  يتعدى  فال  دخ��ول��ه،  حين  اإليه  ي�سل 

ال�سدر اأو في مكان يتمّيز به عن اأهل المجل�س. ففي الرواية 

عن االإمام ال�سادقQ قال: »كان ر�سول اهلل )�سلى اهلل 

عليه واآله( اإذا دخل منزاًلً قعد في اأدنى المجل�س اإليه حين 

.
)1(

يدخل«

 Pففي مناقب ابن �سهر اآ�سوب في ذكر مجل�س النبي

اإاّل  يقوم وال يجل�س  واآل��ه( ال  »وك��ان )�سلى اهلل عليه  قال: 

.
)2(

على ذكر اهلل... وكان اأكثر ما يجل�س م�ستقبل القبلة...«

ال�سيخ اإ�سماعل حريري

اأُ�ْسَوٌة َح�َسَنٌة}   ِ : {َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َر�ُسوِل اهللَّ قال اهلل عزاّ وجلاّ

)االأحزاب: 21(.

اإناّ حياة ر�سول اهلل محمدP من حين والدته واإلى وفاته 

زاخرة بالف�سائل والمكارم حتاّى و�سفه تعالى بما لم ي�سف به 

نََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم} )القلم: 4(. ًا من اأنبيائه {َواإِ نبياّ

به فاأح�سن تاأديبه، ورعاه فاأح�سن رعايته، وارتقى به  وقد اأداّ

في مدارج الكمال ومراتب القرب، فكان قاب قو�سين اأو اأدنى.

ومما  فعل.  اأو  من قول  ي�سدر عنه  �سيء  بكل   Pتمياّز وقد 

ل  ز به ما كان يراعيه ويعمل به من اآداب في مجل�سه من اأواّ تمياّ

جلو�سه، وفي اأثنائه، وحتاّى قيامه من المجل�ص.

ــــــانP عــنــد  ك

ــــى  ــــه اإل ــــدوم ق

في  يقعد  مجل�س، 

ي�صل  مكان  اأقرب 

ــه ــن دخول ــه حي اإلي
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 Qال�سادق اهلل  اأبي عبد  االإم��ام  الخبر عن  وفي 

ما  اأكثر  واآل���ه(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  »ك��ان  ق��ال: 

.
)3(

يجل�س تجاه القبلة«

ُيقام  اأن  يكره   Pوكان

في  ورد  كما  قدومه  عند  له 

ع��وال��ي ال��الآل��ي: »وُن��ق��ل عنه

ُيقام  اأن  يكره  كان  اأن��ه   P

له، فكانوا اإذا قدم ال يقومون 

ف��اإذا  ذل��ك،  ك��راه��ة  لعلمهم 

يدخل  حتى  معه  قاموا  ق��ام 

. وقد اقتدى االأئمة 
)4(

منزله«

 .Pالنبي ب��ف��ع��ل   R

ال�سادق االإم��ام  اأّن  ورد  كما 

في  ي��ج��ل�����س  »ك����ان   :Q

قبالة  بيته  ب���اب  ع��ن��د  بيته 

.
)5(

الكعبة«

ورد  وك���������ذل���������ك 

ل��ل��م��وؤم��ن��ي��ن على  ال���ح���ّث 

 Pالنبي بفعل  االق��ت��داء 

ف��ق��د ورد  ال��م��ج��ل�����س.  ف���ي 

اأب���ي عبد اهلل  االإم����ام  ع��ن 

قال:  اأن��ه   Qال�سادق

الت�سّرف  بدون  ر�سي  »من 

عّز  اهلل  ي��زل  لم  المجل�س  من 

حتى  عليه  ي�سّلون  ومالئكته  وجّل 

.
)6(

يقوم«

جــــــلــــــــــــو�ص  اآداب 

Pالر�سول

في  ورد  كما  العبد  جل�سة  يجل�س   Pكان

.
)7(

Qالخبر عن االإمام ال�سادق

ــان )�صلى  »كـــــــ

ــه( ل  ــه واآل اهلل علي

ــس  ــوم ول يجل� يق

اإّل على ذكر اهلل... 

ــا  م ــر  اأكث وكان 

م�صتقبـل  ــس  يجل�

القـــبــــــــــلـــة«

عن اإلمام 

:Qالصادق

 »كان )صلى 

اهلل عليه 

وآله(  إذا دخل 

منزاًلً قعد 

في أدنى 

المجلس إليه 

حين يدخل«.

الكايف: 2 / 662.
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ــــــــام  ـــــن الإم ع

 :Q ق د ل�صــــا ا

ــط  ــم يب�صـــ »ولـــ

اهلل  ر�ـــــصـــــول 

ــه  علي اهلل  ــى  )�صل

ــن  ــه بي ــه( رجلي واآل

ــه قـط...« اأ�صحابــ

الح�سي�س.  على  الجلو�س  هو  العبد  جل�سة  والجلو�س   

والح�سي�س هو قرار االأر�س. والمعنى اأنهP كان يجل�س 

على االأر�س ال�سقًا بها دون اأّي مظهر من مظاهر الملوك 

واالأمراء.

القبلة ما  اأكثر جلو�سه تجاه  اإنه كان  القول  وقد تقدم 

دام جال�سًا.

وكانP ال يمّد رجليه بين اأ�سحابه اأبدًا، ففي مكارم 

االأخالق نقاًل عن كتاب النبّوة عن االإمام علّيQ في 

جلي�ٍس  يدي  بين  رجليه  مقّدمًا  ُرئي  وما   ...« قال:  حديث 

.
)8(

له قط«

»ول��م  ق��ال:  حديث  ف��ي   Qال�سادق االإم���ام  وع��ن 

بين  رجليه  واآل���ه(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر���س��ول  يب�سط 

.
)9(

اأ�سحابه قط...«

ْن اأَنُف�ِسُكْم  وقال تعالى في حّقه: {َلَقْد َجاءُكْم َر�ُسوٌل مِّ

َروؤُوٌف  ِباْلُموؤِْمِنيَن  َعلَْيُكم  َحِري�ٌض  ْم  َعِنتُّ َما  َعلَْيِه  َعِزيٌز 

رَِّحيٌم} )التوبة: 128(.

وكانP حال جلو�سه ال يفّرق في النظر بين جلي�س 

ر�سول  »ك��ان   :Qال�سادق االإم��ام  عن  ورد  كما  واآخ��ر 

اأ�سحابه،  واآله( يق�ّسم لحظاته بين  اهلل )�سلى اهلل عليه 

.
)10(

فينظر اإلى ذا وينظر اإلى ذا بال�سوّية...«

ن��ظ��ره  »ج�����ّل   :Pو�سفِه ح���دي���ث  ف���ي  ورد  وق����د 

. واللحظات جمع لحظة من لحظ اإذا نظر 
)11(

المالحظة«

دغ. وهذا من عدلهP حيث  بموؤّخر العين فيما يلي ال�سّ

ي�ساوي بين جل�سائه في نظره اإليهم لئاّل يح�سب اأحُدهم اأّن 

االآخر اأكرم على ر�سول اهللP منه، فينعم عليهم بجميل 

نظره اإليهم م�ساويًا بينهم.

والم�ساوي بين جل�سائه بنظرة راأفًة بهم وعطفًا عليهم 

اأم خطيرًا كالت�سوية  ي�ساوي بينهم في غيرها حقيرًا كان 

في العطاء والعدل في الحكم والق�ساء. ثم اإّنه بعمله هذا 

تمييزه   نتيجة  جل�سائه  بين  ين�ساأ  قد  ال��ذي  التنافر  يمنع 
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 Pكان ر�صول اهلل

اإلى ذا وينظر  ينظر 

بال�صـوّية ذا  ــى  اإلــ

بينهم في النظر والمالحظة. 

فكانP في ت�سّرفه هذا حكيمًا عليمًا مدركًا الأهمّية 

ما يقوم به وخطر تاأثيره على نفو�س القوم.

وكانP يكرم من يدخل عليه حتى ربما ب�سط ثوبه 

.
)12(

له ويوؤثر الداخل بالو�سادة التي تحته

يرغب  اأّن��ه  الجلي�س  يفهم  ال  وكي  لجلي�سه،  وم��راع��اًة 

يحّل  ال   Pكان بمغادرته، 

على  ث���وب���ه  ]يلف  ح��ب��وت��ه 

جلي�سه  يقوم  حتى  ج�سمه[ 

كما ورد في الخبر عن االإمام 

.
)13(

Qاأبي عبد اهلل

من   Pالر�سول قيام 

المجل�ص

كانP ال يقوم اإاّل على 

ذكر اهلل تعالى كما كان في جلو�سه كذلك، وقد تقدم ذكر 

ل. هذا في االأمر االأوَّ

ي�سير  نزٌر  اإنما هو   Pاآداب مجل�سه وما ذكرناه من 

و�سرف  مكانته  وع��ل��و  اأخ��الق��ه  �سمّو  في�س  م��ن  وغي�ٌس 

لو راجعها   Pاأخرى من حياته ف�سائله، فهناك جوانب 

االإن�سان ال�ستفاد منها في �سيره و�سلوكه اإلى اهلل تعالى الأنه

P هو الداّل على اهلل والقائد اإليه، وال خيَر في باب اإلى 

.Pوطريق ال يكون طريقه ،Pاهلل ال يكون بابه

الكافي، الكليني، ج 2، �س 662.( 1)

مناقب اآل اأبي طالب، ابن �سهر اآ�سوب، ج 1، �س 127.( 2)

الكافي، م. �س، ج 2، �س 661.( 3)

�سنن النبيP، ال�سيد الطباطبائي، �س 124.( 4)

الكافي، م. �س، ج 2، �س 662.( 5)

م. ن، �س 661.( 6)

م. ن، ج 6، �س 271.( 7)

مكارم االأخالق، الطبر�سي، �س 20.( 8)

الكافي، م. �س، ج 2، �س 671.( 9)

الكافي، ج 2، �س 671.( 10)

مجمع البحرين، ج 4، �س 290، مادة لحظ.( 11)

مناقب ابن �سهر اآ�سوب، �سنن النبيP، �س 134.( 12)

�سنن النبيP �س 121.( 13)

الهوام�ص

عن اإلمام 
 :Qالصادق

»كان رسول 
اهلل )صلى 

اهلل عليه 
وآله( يقّسم 
لحظاته بين 

أصحابه، 
فينظر إلى ذا 
وينظر إلى ذا 

بالسويّة...«.

الكايف: 2 / 671.
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ي�سارك االإن�سان في حياته اليومية في عدد من المجال�ص في 

اأماكن مختلفة، قد تكون داخل منزله اأو في مكان عمله اأو في اأي 

المجال�ص وبح�سب  ء. وتوؤثر  االأ�سدقاء واالأخالاّ اآخر بين  مكان 

طبيعتها، �سلبًا اأو اإيجابًا، في نف�سية و�سخ�سية اأفرادها. فما هي 

طبيعة هذه المجال�ص التي يمكن اأن يكون فيها االإن�سان؟ وما هي 

تاأثيراتها المختلفة عليه؟

اختالف في الم�سامين

المتنوعة  المجتمع  �سرائح  بع�س  مع  لقائنا  خالل  من 

اتفقت االآراء على اأن للمجال�س دورًا موؤثرًا على حياة الفرد 

االأول  لقائنا  ففي  معها.  يتفاعل  التي  بيئته  على  وبالتالي 

»ي�سكل  قالت:  اإعالمية(  موؤ�س�سة  »زينب« )الموظفة في  مع 

بع�س المجال�س ف�سحة مالئمة الكت�ساب المعلومات وتبادل 

تاأثيرات  لها  تكون  قد  فيما  واالأف��ك��ار،  والتجارب  الثقافات 

�سلبية على الفرد اإذا ت�سّمنت غيبة اأو نميمة«.

اختيار  ف��ي  الحق  اإن�����س��ان  لكل  اأن  فتعتبر  فاطمة  اأم��ا 

المجل�س الذي ي�ستاأن�س به وباأهله، لناحية الترفيه اأو لزيادة 

حتقيق: نان�سي عمر
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المعرفة والثقافة، وت�سيف: »ولكن يجب على االإن�سان اأن 

كتلك  تعالى،  هلل  مع�سية  فيها  التي  المجال�س  عن  يبتعد 

تغّر  والتي  ال�سرعية  بال�سوابط  تلتزم  ال  التي  المجال�س 

ال�سباب فيتهافتون عليها في المقاهي اأو بع�س المنازل«.

االإن�سان وليد بيئته

تعتبر »هبة« اأن كل مجل�س ال يخلو من عادات ُتكت�سب، 

وقد تكون �سليمة اأو قد تكون �سيئة، وتكمل: »هذا المجتمع 

النهاية  وفي  والثقافات،  والعادات  االأفكار  لتبادل  �ساحة 

فاإن االإن�سان وليد بيئته، ما يكت�سبه منها ير�سخ في كيانه 

حتى يكبر، �سالحًا كان اأم �سيئًا«.

كبير  تاأثير  هناك  نظري  وجهة  »من  »زينب«:  وتعّلق 

للمجال�س على االإن�سان وعلى نمط حياته و�سلوكياته، الأن 

مبا�سر«،  ب�سكل  فيها  يعي�س  التي  بالبيئة  يتاأثر  االإن�سان 

وت�سيف: »من يترّبى في بيئة �سليمة مكّونة من اأ�سخا�س 

من  اأما  والّطيبة،  االأخ��الق  على  يتربى  وطيبين  خلوقين 

�سّك  فال  الكراهية  اأو  الكذب  عليها  يطغى  بيئة  في  ينمو 

اأنه �سيكت�سب اأخالقًا �سيئة ولي�س ببعيد اأن يتوارثها اأبناوؤه 

بعَده«.

َمن عا�سر القوم

وانطالقًا من القول الماأثور: من عا�سر القوم اأربعين 

بالقول:  نرج�س  تعلق  عنهم،  رحل  اأو  منهم  �سار  يومًا 

»يبين هذا الحديث تاأثير االأجواء المحيطة 

على �سخ�سية االإن�سان، واأن االإن�سان ال 

ي�ستطيع العي�س في بيئة ال تنا�سبه وال 

هذا  في  يجل�س  اأنه  فطالما  تعجبه، 

على  دل��ي��ل  ف��ه��ذا  ذاك  اأو  المجل�س 

رغم  فيه،  ومن  المجل�س  عن  ر�ساه 

�سخ�سه  على  اأث��ر  من  يتركه  قد  ما 

و�سلوكه وعاداته«.

ويقول م�سطفى )طالب جامعي(: 

اأن��ت.  من  لك  اأق��ل  تعا�سر  من  لي  »ق��ل 

واالأف��راد  االأ�سدقاء  اأن  على  دليل  وهذا 

الفرد  يجال�سهم  اأو  يخالطهم  ال��ذي��ن 

و�سخ�سيته.  �سلوكه  على  كبير  تاأثير  لهم 

 :Pعن رسول اهلل

»إن كفارة 
المجلس: 
سبحانك 

اللهم 
وبحمدك ال 
إله إال أنت، 

ربِّ تُب عليَّ 
واغفر لي«.

اإقبال االأعمال: 

.164/1
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ــه  فيــ ــر  اأمـــ كل 

ــم  كالعل ــدة  فائــ

ــر  ون�ص ــم  والتعلي

ــالق  ــة والأخ المحب

ــًا ذكٌر هلل  هي اأي�ص

ــادٌة له ــى وعب تعال

فمجال�سة ذوي االأخالق والطباع الح�سنة تعّلم االأخالق والقيم 

االأخالق  اإاّل  تعّلم  فال  ال�سوء  اأ�سدقاء  اأما مجال�سة  االإيجابية، 

ال�سيئة، وُتك�سب الفرد، دون اأن ي�سعر، �سخ�سّية �سلبّية ال تلبث 

اأن توؤثر في من حولها«.

ذكر اهلل اأ�سا�ص المجل�ص الطيب

بد  »ال  ق��ال��ت:  فقد  ال��ح��وزة(  ف��ي  )مبلغة  غ���ادة  اأم���ا 

تعالى  هلل  مع�سية  فيه  اأمر  اأي  من  تخلو  اأن  من  لمجال�سنا 

حتى توؤتي ثمارًا طّيبة، وخا�سًة ما نهى اهلل عنه كالغيبة مثاًل 

التي �سرنا نراها بدايَة وخاتمَة غالبية المجال�س. يجب اأن 

تكون مجال�سنا مبنّية على طاعة اهلل وذكره، وهذا ال يعني 

اأن نق�سي كل وقتنا بالعبادة، ولكن كل اأمر فيه فائدة كالعلم 

والتعليم ون�سر المحبة واالأخالق الحميدة هو اأي�سًا ذكر هلل 

تعالى وعبادة له«.

ربح الدنيا واالآخرة

وفي لقائنا مع ف�سيلة ال�سيخ يو�سف �سرور )اإمام مجمع 

االإمام ال�سّجادQ( �ساألناه عن المجال�س ومدى تاأثيرها 

المجال�س  »اإن  بالقول:  فاأجابنا  اإيجابًا  اأو  �سلبًا  الفرد  على 

لغر�س  �سخ�س  من  اأكثر  تجمع  التي  المحافل  عن  عبارة  هي 

اهلل  يحبها  مجال�س  تكون  اأحيانًا  المحافل  وه��ذه  مق�سود. 

وال  اهلل  يبغ�سه  مما  تكون  اأخ��رى  اأحيان  وفي  لعباده  ويريدها 

يرت�سيه لعباده. اأما المجال�س التي يحبها اهلل �سبحانه وتعالى 

واالآخرة،  الدنيا  نفع لالإن�سان في  التي يح�سل فيها  تلك  فهي 

ومنها مجال�س الّذكر والعبادة ومجال�س الّتربية»، ويتابع: »اإن 

ففيها  والعلماء،  العلم  المجال�س عند اهلل هي مجال�س  اأعظم 

م�سلحة لالإن�سان ومنفعة ال تقّدر وال تعّو�س«.

وماذا عن المجال�ض التي يبغ�سها اهلل؟

اهلل  يبغ�سها  التي  المجال�س  »اأم��ا 

ت��ل��ك ال��ت��ي فيها  ت��ع��ال��ى ف��ه��ي 

الدنيا  ف��ي  لالإن�سان  ف�ساد 

لما  االآخ��رة،  في  وخ�سارة 

مع�سية  من  تت�سّمنه  قد 

هلل وم��ح��ّرم��ات وت���وؤدي 

و�سخطه  غ�����س��ب��ه  اإل����ى 

المجال�س  وه��ذه  تعالى. 
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اأو  تذكر،  منفعة  دون  للوقت  واإ�ساعة  لهو  يتخّللها  التي  هي 

المجال�س التي يتناول فيها االإن�سان طعامًا اأو �سرابًا محّرمًا، 

اأو يتناول فيها النا�س  اإلى ما ال يحّل له،  اأو ي�ساهد وي�ستمع 

بال�ّسوء والغيبة والّنميمة«.

الترفيه طاعة �سمن ال�سوابط

للت�سلية  االإن�����س��ان  فيه  يح�سر  مجل�ض  ك��ل  ه��ل  ولكن 

والترفيه يعتبر مجل�ض �سوء؟ 

 »اإن �سرف الوقت في الم�سائل التي ال نفع فيها اأمر غير 

اأحيانًا ي�سبح االإن�سان بحاجة  مقبول وغير م�ستحب، ولكن 

للت�سلية اأو الترفيه للخروج من الظروف ال�ساغطة والمتعبة 

التي يعي�سها في حياته اليومية، وكما يقال في الماأثور »رّوحوا 

ح�سور  من  �سرر  ال  �ساعة«لذلك  بعد  �ساعة  اأنف�سكم  عن 

على  االإن�سان  يبعث  دافعًا  ت�سبح  عندما  الت�سلية  مجال�س 

ا�ستعادة ن�ساطه وحيويته لالنطالق من جديد، والو�سول اإلى 

نتائج مثمرة واأكثر اإبداعًا واإفادة في حياته العملية«. 

اأما عن كيفية تاأثير المجل�س على من يوجد فيه، فقال 

تاأثيرًا  االإن�����س��ان  يح�سره  مجل�س  لكل  »اإن  ���س��رور:  ال�سيخ 

مبا�سرًا عليه. وكلما كان الفرد اأكثر اندفاعًا اإليه كلما كان 

اإيجابي  تاأثرًا باإيجابياته و�سلبياته. فاإذا كان المجل�س  اأكثر 

واالإ�سالح،  الهداية  على  و�ساعد  بعث  والم�سمون  ال�سكل 

ف�سيلة ال�سيخ يو�سف �سرور

 :Pعن رسول اهلل

»المجالس 
باألمانة، 

وإفشاء سر 
أخيك خيانة، 

فاجتنب 
ذلك«.

بحار االأنوار:

.89 / 77 
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االإيجابية،  والقيم  الخير  نحو  خالله  من  االإن�سان  وتوجه 

االإن�سان  ف�ساد  في  �سببًا  كان  ذلك  عك�س  على  كان  اإذا  اأم��ا 

وتهديم ال�سخ�سّية االإن�سانّية االإيجابّية والفّعالة في المجتمع، 

وتحويلها اإلى �سخ�سّية �سلبّية وفا�سدة«.

م�سوؤولية التاأثير في المجل�ص

طاعة  نحو  المجل�ض  توجيه  يمكن  كيف  ول��ك��ن 

اهلل؟

فاإنه  المجل�س  وموؤثرًا في  فاعاًل  االإن�سان  كان  »اإذا 

بالتالي  وي�سبح  يريد،  ال��ذي  باالتجاه  اأخ��ذه  ي�ستطيع 

فيقوم  والهداية،  الحق  اتجاه  نحو  توجيهه  عليه  لزامًا 

وذك��ره،  اهلل  لطاعة  مجل�س  اإل��ى  المجل�س  بتحويل  هو 

ن بطاعة اهلل والقيم االإيجابية التي يدعونا  عبر التح�سّ

اإليها االإ�سالم«.

من  االإن�سان  لتح�سين  االأم��ث��ل  الطريقة  هي  ما 

التاأثير ال�سلبي لمجال�ض ال�سوء؟

وهنا  لالإن�سان.  االأول��ى  التربية  من  تبداأ  الح�سانة  »اإّن 

اأوالدهم من ال�سلبيات التي تبّثها  ياأتي دور االأهل في حماية 

نة  مح�سّ ممانعة  قوية  �سخ�سّية  لتاأ�سي�س  ال�ّسوء،  مجال�س 

بالقيم االإيجابية وطاعة اهلل. ولكن اإن لم يقم االأهل 

بهذا فيجب على االإن�سان عندما يكبر اأن يقوم هو 

ال�سالح،  اأهل  مجال�سة  عبر  نف�سه،  بتح�سين 

و���س��رف  ال�سحيحة،  ال��ع��ق��ي��دة  واك��ت�����س��اب 

الوقت في م�سائل مفيدة ونافعة، باالإ�سافة 

مع�سية  فيه  مجل�س  كل  عن  االبتعاد  اإلى 

العامل  هي  ال�سخ�سية  فالم�سوؤولية  هلل، 

الحا�سم في ك�سب المناعة«.

وي��خ��ت��م ال�����س��ي��خ ي��و���س��ف ���س��رور 

اأف�سل  ع��ن  �ساألناه  عندما  بن�سيحة 

هي  المجال�س  اأف�����س��ل  »اإن  جلي�س: 

التي  الكتب  واأف�سل  العلماء،  مجال�س 

يجال�سها االإن�سان هو القراآن الكريم، 

اأن  يمكن  التي  االأماكن  اأف�سل  اأم��ا 

يكون فيها االإن�سان فهي الم�ساجد، 

بيوت اهلل«.

ــة  ــي ــوؤول ــص ــ� ــم ال

هـي  ال�صخ�صـيـــة 

الـعامــــل الحا�صم 

في ك�صب المناعة
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ـــــــــّي.. ـــــــــن ب

اإّيـــــاك وهـــوؤلء
ال�سيخ علي ذوعلم

والفاجر...  والبخيل...  االأحــمــق...  وم�سادقة  ــاك  اإياّ  ! بنياّ »يــا 

 .
)1(

والكذاب«

االأمور  اأهماّ  من  االآخرين  مع  نقيمها  التي  والعالقات  وابط  الراّ لعل 

التي ت�ساعد في التربية واالأخالق وال�سلوك االإن�ساني، فيلعب ال�سديق 

دورًا هامًا في �سمو اأو انحطاط ال�سخ�ص، على اأ�سا�ص اأن عالقة ال�سداقة 

وامتالك ال�سديق من الحاجات الطبيعية عند االإن�سان. وقد تبرز هذه 

الم�ساألة على وجه الخ�سو�ص عند ال�سبان الذين ما زالوا في مرحلة ما 

قبل الزواج حيث تبرز لديهم حاجة ملحة لل�سديق.

هي  االإن�����س��ان  حياة  م��ن  المرحلة  ه��ذه 

العالقة  فيها  تظهر  التي  الوحيدة  المرحلة 

ال�سريحة  والمحبة  ال�سداقة  على  القائمة 

نف�سه  الفرد  يرى  والتي  فيها،  َتَكلَُّف  ال  التي 

الم�ستويات  على  االآخرين  يغاير  ال  اأنه  فيها 

نف�سه  ي�ساهد  بل  والعاطفية،  االجتماعية 

ال�سبه  اأوج��ه  من  كبيرًا  مقدارًا  يمتلك  وهو 

نفعل  اأن  يجب  م��اذا  ال�سوؤال  ويبقى  معهم. 

والنقية  الخال�سة  ال�سداقة  ج��و  لي�سبح 

ننجّر  فال  االإن�ساني  والكمال  لل�سمّو  مقدمة 
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العمر  اإت��الف  اأو  واالنحطاط  ال�ّسقوط  اإل��ى 

في غير المنا�سب؟

م�ساحبة ال�سالحين �سالح

طبيعة  في  النا�س  من  اأحد  ي�سّك  ال  قد 

توؤّمنه  ال���ذي  ال�ّسلبي  اأو  االإي��ج��اب��ي  ال���ّدور 

وتبّين  ال�سبان.  عند  باالأخ�س  ال�سداقة 

االإي��م��ان  �سعيف  اأن  االإن�سانية  ال��ّت��ج��ارب 

وع��ل��ى اأث����ر م�����س��ادق��ة اأ���س��ح��اب ال��ت��ق��وى 

لحاء  ال�سّ من  الوقت  مع  ي�سبح  واالإي��م��ان 

من  وي�سبح  �سحيحة  حياة  يمتلكون  الذين 

ال�سالح.  والعمل  واالإيمان  التقوى  اأ�سحاب 

االإيمان  �سعفاء  مجال�سة  فاإن  المقابل  وفي 

والفا�سدين لن تكون لها عاقبة �سليمة. هنا 

فال  اأ�سدقاءنا  لنختار  قلياًل  التوقف  يجب 

نقع في الح�سرة والندامة.

الموؤمنينQ من  اأمير  االإمام  يحذر 

م�سادقة اأربعة اأ�سناف:

االأحمق  م�سادقة  والثاني:  االأول 

والجاهل

يمتلك  ال  م��ن  ع��ل��ى  يطلق 

ب�سكل  االأمور  فهم  على  القدرة 

�سحيح �سفة االأحمق والجاهل، 

ف��ه��و ي��ق��دم ع��ل��ى االأم�����ور دون 

درا�����س����ة وت���ق���دي���ر ف��ي��ق��ع في 

االنحراف وال�سياع.

ف��ع��ن��دم��ا ي��ح��اول االأح��م��ق 

ما  �سخ�س  اإلى  نفعًا  يو�سل  اأن 

فاإّنه قد يلحق ال�سرر به ب�سبب 

كان  ول��ذل��ك  وحماقته،  جهله 

العاقلين  ل��الأع��داء  الترجيح 

اأما  الحمقى.  االأ�سدقاء  على 

ـــذي  الــطــريــق ال

اأّنه  الأحمق  يعتقد 

ينفـــعك هــو فـي 

ي�صّرك.  الواقـــــع 

ــذي  والــمــ�ــصــيــر ال

يظــنه يــوؤدي اإلـى 

يو�صل  ال�صـــعادة 

والغم الحــزن  اإلى 

اأن  فهو   Qعلي االإم���ام  اإل��ي��ه  ي�سير  م��ا 

في  ب��االإن�����س��ان  يلقون  الحمقى  االأ���س��دق��اء 

الروحي  بالعذاب  له  ويت�سببون  الم�سكالت 

ويف�سدون اأخالقه، وي�ساهمون في اإهانته.

فالطريق الذي يعتقد االأحمق اأّنه ينفعك 

هو في الواقع ي�سّرك. والم�سير الذي يظنه 

يوؤدي اإلى ال�سعادة يو�سل اإلى الحزن والغم. 

هذا ال�سخ�س وب�سبب جهله ياأخذ باالإن�سان 

علمه  دون  من  ال�سحيح  غير  الطريق  اإل��ى 

بذلك.

الثالث: م�سادقة البخيل 

اأما البخيل فاإنه يم�سك ما عنده ويمتنع 

عن اإعطائه حتى الأ�سدقائه وحتى لالآخرين 

واإن ك��ان ه���وؤالء ف��ي اأم�����ّس ال��ح��اج��ة اإل��ي��ه، 

عنده  ما  بتقديم  يقوم  وال  يتحرك  ال  فنراه 

للم�ساعدة.

الف�سق  اأ�سحاب  م�سادقة  الــرابــع: 

والفجور 

يتعامل  والفاجر  الفا�سق  ال�سخ�س  اإن 

اأ�سا�س  على  االآخ��ري��ن  م��ع 

واالأهواء  والميول  ال�سهوات 

م��ع��ن��ى  وال  ال���ح���ي���وان���ي���ة، 

ال�سداقة.  لمواثيق  عنده 

والفاجر  الفا�سق  ال�سديق 

ما  ال�سداقة  على  يحافظ 

دامت توؤّمن له الو�سول اإلى 

وتبّين  واأغ��را���س��ه.  اأه��وائ��ه 

يتركون  هوؤالء  اأن  التجارب 

خالفوا  اإذا  اأ���س��دق��اءه��م 

يفكرون  ال  الأنهم  رغباتهم، 

واأهوائهم،  بم�سالحهم  اإال 
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نهج البالغة، )خطب االإمام عليQ(، ال�سريف الر�سي، ج 4، حكمة 38، �س 11.( 1)

الهوام�ص

و�سيلة  ���س��وى  ال�����س��داق��ة  يعتبرون  ال  ب��ل  ال 

للو�سول اإلى ما يحبون.

نعم، اإن م�سادقة هذه االأ�سناف االأربعة 

واالنحطاط،  والندامة  الخ�سران  اإلى  توؤدي 

اأ�سدقاء  عن  نبحث  اأن  علينا  المقابل  وفي 

ي��ت��ح��ّل��ون ب���اأ����س���داد ت��ل��ك ال�����س��ف��ات، مثل 

م�ساحبة العاقل والكريم المعطاء.

�سروط ال�سديق

اأما اأهم �سروط ال�سداقة فهي ال�سدق 

بين  ال�سداقة  من  �سليمًا  ج��وًا  يوؤمن  ال��ذي 

االأ�سحاب، وهو بعيد عن اأجواء الخيانة. 

 Qوهكذا فاإن االإمام اأمير الموؤمنين

ت�ساعد  التي  اأنها  على  ال�سداقة  لنا  يقدم 

وت�ساهم  �سخ�سياتهم  �سناعة  في  االآخرين 

طاعة  على  وت�سجعهم  اإيمانهم  تقوية  ف��ي 

، وتقويهم عند ال�سدائد والم�ساعب فال 
َّ

اهلل

تكون هذه ال�سداقة الأجل المنافع الدنيوية، 

لالآخرين  دع��وة  الح�سن  ال�سلوك  يكون  بل 

في  ال�سدق  خ��الل  وم��ن  �سلوكهم  لتح�سين 

ل�سدق  االآخ��ري��ن  يدعو  فاإنه  اأي�سًا  الكالم 

ال�سداقة  ت�ساعد  النهاية  وف��ي  الحديث. 

الر�سد  اتجاه  في  لل�سير  االأ�سخا�س  ه��وؤالء 

والفالح وال�سالح. اأما القراآن الكريم فاإنه 

يوؤكد على اأ�سلين هامين يوؤديان اإلى النجاة 

»التوا�سي  وهما:  الخ�سران  عن  واالبتعاد 

اأ�سالن  وهما  بال�سبر«،  و»التوا�سي  بالحق« 

محوريان في خ�سو�س عالقة االأ�سخا�س مع 

بع�سهم بع�سًا.
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غ�صيل المالئكة

في   Qالموؤمنين اأم��ي��ر  ع��ن  وج��اء 

اأ�سحاب  راأي��ت  »لقد  قوله:  اأي�سًا  و�سفهم 

اأحدًا  اأرى  فما  واآله  محمد �سلى اهلل عليه 

غبرًا  �سعثًا  ي�سبحون  كانوا  لقد  ي�سبههم، 

وق��د ب��ات��وا ���س��ج��دَاً وق��ي��ام��ًا ي��راوح��ون بين 

ال�سيخ ب�سام ح�سني

و�سف اهلل تعالى في اآيات كتابه الكريم بع�ص اأ�سحاب 

النبيP، واأثنى عليهم اأعظم الثناء، فقال عزاّ من قائل: 

اِر ُرَحَماء َبْيَنُهْم  اء َعلَى اْلُكفَّ ِ َوالَِّذيَن َمَعُه اأَ�ِسدَّ �ُسوُل اهللَّ ٌد رَّ َحمَّ {مُّ

�ِسيَماُهْم ِفي  َواناً  َوِر�سْ  ِ َن اهللَّ اًل مِّ َيْبَتُغوَن َف�سْ داً  �ُسجَّ عاً  ُركَّ َتَراُهْم 

ِفي  َوَمَثُلُهْم  ��ْوَراِة  ال��تَّ ِفي  َمَثُلُهْم  َذِل��َك  ُجوِد  ال�سُّ اأََث��ِر  ْن  مِّ ُوُجوِهِهم 

�ُسوِقِه  َعلَى  َفا�ْسَتَوى  َفا�ْسَتْغلََظ  َفاآَزَرُه  �َسْطاأَُه  اأَْخَرَج  َكَزْرٍع  ااْلإِنِجيِل 

َوَعِمُلوا  اآَمُنوا  الَِّذيَن   ُ اهللَّ َوَع��َد  اَر  اْلُكفَّ ِبِهُم  ِلَيِغيَظ  اَع  رَّ ال��زُّ ُيْعِجُب 

ْغِفَرًة َواأَْجًرا َعِظيًما} )الفتح: 29(. اِلَحاِت ِمْنُهم مَّ ال�سَّ

جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر 

ركب  اأعينهم  بين  كاأن  معادهم،  ذكر  من 

ُذِكر اهلل  اإذا  المعزى من طول �سجودهم، 

ومادوا  جيوبهم،  تبل  حتى  اأعينهم  هملت 

كما يميد ال�سجر يوم الريح العا�سف خوفًا 

ــة حــنــظــل
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.
)1(

من العقاب ورجاء الثواب«

وقد تمّيز العديد من هوؤالء االأ�سحاب 

ناداهم  و�سفات  ونعوت  واألقاب  باأو�ساٍف 

بها التاريخ في مداه وتاأّلقوا في �سماء عاله، 

ال�سهداء«  »ب�سيد  المعروف  »حمزة«  فمن 

اإلى »جعفر« الم�سمى ب� »الطّيار« و�سواًل اإلى 

»حنظلة« المنعوت ب� »غ�سيل المالئكة«.

المقالة  ه��ذه  ف��ي  �سنحاول  م��ن  وه��و 

االإطاللة على �سذرات من �سيرته العطرة.

من هو حنظلة؟

هو حنظلة بن اأبي عامر بن �سيفي بن 

مالك بن اأمية بن �سبيعة بن زيد بن عوف 

االأو���س،  بن  مالك  بن  ع��وف  بن  عمرو  بن 

اإليه قبيلة االأو�س اأحد الحّيين  الذي ترجع 

والقبيلتين في المدينة التي يت�سكل منها مع 

قبيلة الخزرج االأخرى ما يعرف باالأن�سار، 

.
)2(

فهو اأو�سي اأن�ساري

عامر  اأب��ي  اأبيه  بيت  في  حنظلة  ن�ساأ 

الذي كان �سريفًا مطاعًا في قومه، وكان قد 

و�سار  الم�سوح  ولب�س  الجاهلية  في  ب  ترهَّ

، وكان ُيذكر بْعث النبي
)3(

يقال له الراهب

P مب�سرًا به، ويحثُّ على دين الحنيفية، 

 .
)4(

وح�سده ع��ان��ده   Pالنبي ُبعث  فلما 

وحين قدم ر�سول اهللP المدينة واجتمع 

اأب��ي عامر على االإ���س��الم ف��ارق قومه  ق��وم 

واأتى ر�سول اهللP وجادله في الحنيفية 

 Pواتهم ر�سول اهلل ،Qدين اإبراهيم

اأدخل في الحنيفية ما لي�س منها!  باأنه قد 

بي�ساء  بها  جئُت  بل  فعلُت،  ما   :Pفقال

الكاذب  اهلل  اأم��ات  عامر:  اأبو  فقال  نقية. 

يعّر�س  وهو  وحيدًا،  غريبًا  طريدًا  )مّنا( 

بذلك بر�سول اهلل. فقال النبيP: اأجل، 

فمن كذب فعل اهلل تعالى به ذلك. فحين 

اجتمع قومه على االإ�سالم اأبى اأبو عامر اإال 

رجاًل  ع�سر  بب�سعة  فخرج  لقومه  الفراق 

مكة،  اإلى  ور�سوله  االإ�سالم  مفارقًا  منهم 

على  اأنها  ويعلمها  قري�سًا  يحّر�س  واأخ��ذ 

الحق وما جاء به محمد باطل!

فلما �سمع ر�سول اهللP بخبره قال: 

 .
)5(

ال تقولوا: الراهب، ولكن قولوا: الفا�سق

مع  رج��ع  ث��م  اأح��د  وقعة  قري�س  م��ع  و�سهد 

الروم فمات  اإلى  ثم خرج  اإلى مكة  قري�س 

اهلل ر�سول  دع��وة  بذلك  فا�ستجيبت  بها.. 

P فيه، حيث مات طريدًا غريبًا وحيدًا.

اإ�سالم حنظلة

واأما حنظلة فقد اأ�سلم وَح�ُسن اإ�سالمه 

اأ�سد  اأب���اه  وخ��ال��ف   ،Pالنبي م��ع  وب��ق��ي 

ر�سول  ا�ستاأذن  اأن��ه  روي  حتى  المخالفة، 
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ياأذن  فلم  الم�سرك  اأبيه  قتل  في   Pاهلل

وهذا   .
)6(

غيرك ذل��ك  يكفيك  وق��ال:  ل��ه، 

من اأدب االإ�سالم الرفيع وحفظه لعالقات 

االأرحام ورعايته لحق االأبوة.

العر�ص وال�سهادة

اأبي  بن  اهلل  عبد  بابنة  حنظلة  ت��زوج 

�سبيحتها  في  كانت  التي  الليلة  في  �سلول، 

اأن   Pاهلل ر�سول  وا�ستاأذن  اأحد،  معركة 

يقيم عندها، فاأنزل اهلل: {اإِنََّما اْلُموؤِْمُنوَن 

ِ َوَر�ُسوِلِه َواإَِذا َكاُنوا َمَعُه  الَِّذيَن اآَمُنوا ِباهللَّ

َيْذَهُبوا  َلْم  َجاِمٍع  اأَْم��ٍر  َعلَى 

��ِذي��َن  الَّ اإِنَّ  َي�����ْس��َت��اأِْذُن��وُه  َحتَّى 

الَِّذيَن  ْوَل��ِئ��َك  اأُ َي�ْسَتاأِْذُنوَنَك 

َفاإَِذا  َوَر�ُسوِلِه   ِ ِباهللَّ ُيوؤِْمُنوَن 

ِنِهْم  �َساأْ ِلَبْع�ِض  َذُن��وَك  ا���ْس��َت��اأْ

���ْئ���َت ِم��ْن��ُه��ْم  ���َم���ن ����سِ َف�������اأَْذن لِّ

 َ اهللَّ اإِنَّ   َ اهللَّ َل��ُه��ُم  َوا�ْسَتْغِفْر 

َغُفوٌر رَِّحيٌم} )النور: 62(، 

باأهله فح�سر  فدخل حنظلة 

القتال. 

ولما ح�سر القتال نظر اإلى اأبي �سفيان 

على فر�س يجول بين الع�سكر، فحمل عليه 

الفر�س،  فانك�سف  فر�سه  عرقوب  ف�سرب 

يا  االأر���س و�ساح:  اإل��ى  �سفيان  اأب��و  و�سقط 

حنظلة  وهذا  �سفيان  اأبو  اأنا  قري�س  مع�سر 

حنظلة  ومر  �سفيان  اأب��و  وع��دا  قتلي.  يريد 

الم�سركين  من  رجل  له  فعر�س  طلبه،  في 

طعنته  ف��ي  الم�سرك  اإل��ى  فم�سى  فطعنه 

االأر�س  اإلى  و�سقط حنظلة  فقتله،  ف�سربه 

ب���ي���ن ح���م���زة وع����م����رو ب��ن 

الجموح وعبد اهلل بن حرام 

.
)7(

وجماعة من االأن�سار

 Pاهلل ر���س��ول  وراأى 

حنظلة،  تغ�سل  ال��م��الئ��ك��ة 

ف���ق���ال: راأي������ت ال��م��الئ��ك��ة 

ال�سماء  بين  يغ�سلون حنظلة 

واالأر�����������س ب���م���اء ال���م���زن 

ف���ي ���س��ح��اف م���ن ذه���ب، 

حنظلة  ــاأذن  ا�صتـــ

ــول اهللP في  ر�ص

ــه الم�صرك  قتل اأبي

فلم ياأذن له، وقال: 

يكفيك ذلك غيرك
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ف���ك���ان ي�����س��م��ى: غ�����س��ي��ل 

.
)8(

المالئكة

 Pالنبي ق��دم  ول��م��ا 

عنه  �سلوا  ق��ال:  المدينة، 

�سمع  لما  فقالت:  امراأته. 

 Pر����س���ول اهلل ب���خ���روج 

خ���رج م���ب���ادرًا وه���و جنب 

فقال  يغت�سل.  اأن  قبل  من 

ر�سول اهللP: فلذلك ما 

المالئكة  غ�سل  من  راأي��ت 

.
)9(

اإياه

ق�سته  اأبـــعـــاد  مـــن 

ودالالتها

1� تو�سح ق�سة حنظلة 
�سخ�سية  ف��ي  العظيمة  ال��ج��وان��ب  اأح���د 

اال�ستثنائية،   Pمحمد االأع��ظ��م  النبي 

الخا�سة  ونورانيته  بهديه  ا�ستطاع  ال��ذي 

لهم  ك��ان  االأف���راد  من  مجموعة  يربي  اأن 

اأعظم  ون��ال��وا  الف�سيلة،  ف��ي  ال�سبق  ق��دم 

ذلك  كل  والف�سائل،  والمنازل  المراتب 

مهامه  من  كان  الذي  النبي  �سحبة  ببركة 

يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم  اأن: {َيْتُلو َعلَْيِهْم اآَياِتِه َوُيَزكِّ

َلِفي  َقْبُل  ِمن  َكاُنواْ  َواإِن  َواْلِحْكَمَة  اْلِكَتاَب 

ِبيٍن} )الجمعة: 2(. �َسالٍل مُّ

حنظلة  ق�سة  اأظ��ه��رت   �2
ب��ع�����س��ًا م��ن م��ق��ام ال�����س��ه��ادة 

اأك���د عليها  ال��ت��ي  وال�����س��ه��داء، 

فاإن  كثيرًا،  اآياته  في  القراآن 

ال�سهيد  بهذا  المالئكة  عناية 

وتغ�سيلهم له حال عروج روحه 

بين  م��ن  ليكون  ب��ارئ��ه��ا،  اإل���ى 

ت��ع��ال��ى في  ال��ذي��ن ذك���ر اهلل 

حقهم اأنهم {اأَْحَياء ِعنَد َربِِّهْم 

ُيْرَزُقوَن} )اآل عمران: 169(، 

ليدل على عظيم المنزلة التي 

حباه اهلل تعالى بها حتى عرف 

بغ�سيل المالئكة.

3� لقد ترك حنظلة زوجته وفارقها في 
ال�سهوات  له  تكبِّ ولم  عر�سه،  ليلة  �سبيحة 

االإن�سان  تاأ�سر  قد  التي  المغريات  ده  وتقيِّ

فاآثر  ال�سعبة،  ال��م��واق��ف  ه��ذه  مثل  ف��ي 

يديه  بين  والقتال   Pبالنبي االلتحاق 

من  �سيء  كل  وراءه  ت��ارك��ًا  ال�سهادة  حتى 

زخارف الدنيا وم�ستهياتها، ما يعلمنا كيف 

ينبغي لالإن�سان اأن يقدم كل �سيء في �سبيل 

اهلل واإعالء كلمته.

نهج البالغة، ال�سريف الر�سي، ج 1، الخطبة 97، �س 189.( 1)

االإ�سابة، ابن حجر، ج 2، �س 119.( 2)

مو�سوعة التاريخ االإ�سالم���ي، اليو�سفي الغروي ال�سيخ محمد ( 3)

هادي، ج 2، �س 252.

االإ�سابة، م.�س، ج 2، �س 119. ( 4)

مو�سوعة التاريخ االإ�سالمي، م. �س، ج 2، �س 252.( 5)

المب�سوط، ال�سرخ�سي، ج 9، �س 62.( 6)

تف�سير القمي، القمي علي بن اإبراهيم، ج1، �س 118.( 7)

م. ن، ج1، �س 118.( 8)

�سرح االأخبار، القا�سي النعمان المغربي،  ج 1، �س 272( 9)

الهوام�ص

 :Pر�صـــول ــال  ق

راأيــــت المالئكـــة 

حنظلة  يغ�صـلون 

ــن الــ�ــصـــــمــاء  ــي ب

والأر�ـــــــس بــمــاء 

ــي  ــــزن ف ــــم ـــــ ال

ذهب،  من  �صحاف 

فكـــــــان ي�صمى: 

المالئكة غ�صيــل 
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المرحلة االأ�سا�ص

تمّث���ل مرحل���ة الدرا�س���ة الثانوّية، بما 

ت�سّكل���ه م���ن همزة و�س���ٍل بي���ن مرحلتين، 

االأ�سا�س الذي تتبلور فيه �سخ�سّية التلميذ 

والثقافّي���ة حي���ث  الفكرّي���ة واالجتماعّي���ة 

تبداأ ميوله وقدرات���ه بالظهور؛ وتبرز لديه 

الت�ساوؤالت حول كيفّية اختيار االخت�سا�س 

هكذا تختار اخت�صا�صك
حوراء غازي*

خالل  من  المهنياّة  ميوله  با�ستك�ساف  التلميذ  يبداأ  ما  غالبًا 

ما هي  نف�سه من مثل:  ة على  الذاتياّ الت�ساوؤالت  العديد من  طرح 

تما�سًيا  تحقيقها  اأريد  التي  االأهــداف  هي  ما  ا�ستعداداتي؟  اأهم 

الت�ساوؤالت  مع قدراتي؟ ما هو مركز اهتماماتي؟ و�سوى ذلك من 

ة يتفادى الوقوع  في  التي من خالل اإجابته عنها بطريقة عقالنياّ

اختيار خاطئ ال يتما�سى وميوله الحقيقياّة. 

العلم���ي المنا�س���ب. وتترّت���ب عل���ى عملّية 

االختي���ار ه���ذه نتائ���ج م�ستقبلّي���ة مهّم���ة، 

فتبرز بالتالي اأهمّية اإعداد تلميذ المرحلة 

الثانوّي���ة وتهيئت���ه لر�سم معال���م م�ستقبله 

العلم���ي والمهن���ي، بناًء عل���ى اأ�س�س علمّية 

متينة لي����س اأقّلها مراع���اة قدراته وميوله 

ورغباته، وربط ذلك كّله باحتياجات �سوق 
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العمل ومتطّلبات التنمية في البلد. 

م������ن ه����ن����ا ُي����ع����ّد 

ال��ت��وج��ي��ه ال��م��ه��ن��ي 

م�����ن ال���خ���دم���ات 

االإر�سادّية الرئي�سة 

االرت����ب����اط  ذات 

بمتطّلبات  الفّعال 

الفرد والمجتمع؛ بحيث 

ي�ساعد التلميذ على اختيار 

والعملي  التعلُّمي  ال��م��ج��ال 

الذي يتنا�سب مع طاقاته 

وا�ستعداداته وقدراته، 

وموازنتها مع طموحاته ورغباته لتحقيق 

اأه���داف �سليمة وواق��ع��ّي��ة. وه��ذا ما ت�سعى 

جمعّية المركز االإ�سالمي للتوجيه والّتعليم 

العالي اإلى تقديمه.

يم الذات؟ لماذا تقواّ

وفهمه  لنف�سه،  االإن�����س��ان  معرفة  اإّن 

ل��ك��ف��اءات��ه ول���ق���درات���ه، ي�����س��اع��دان على 

التخطيط الجّيد لحياته وتقّدمه من جهة، 

ن��واح��ي قّوته  اأخ���رى  وي��ح��ّددان م��ن جهة 

و�سعفه. ومن اأبرز تجّليات معرفة االإن�سان 

التعّلمي، ومجاله  اأن يختار م�ساره  لنف�سه 

المهني الحقًا، بوعيٍ يعك�س ِقَيمه وقدراته 

تعّدد  لكّن  ال�سخ�سّية.  وممّيزاته  وميوله 

االختيار  عملّية  على  توؤّثر  التي  العوامل 

لدى التلميذ في المرحلة الثانوّية قد يوؤدي 

ما  اإذا  ووقته،  جهده  و�سياع  ت�سّتته  اإل��ى 

قدراته  مع  يتعار�س  تعلُّمّيًا  م�سارًا  اختار 

وميوله وا�ستعداداته، في�سعر بالندم حين 

مّما  المنا�سب  مكانه  غير  في  نف�سه  يرى 

قد ي�سّبب له اأ�سرارًا على كاّفة الم�ستويات 

نتيجة �سوء االختيار الذي ال تظهر نتائجه 

عادًة اإاّل بعد فوات االأوان، اأي عندما يفقد 

ي�سبح  اأو  التغيير،  على  القدرة  التلميذ 

تبرز  كّله  ذلك  الأجل  ج��ّدًا.  مكلفًا  التغيير 

بعملّية  القيام  على  التلميذ  حّث  �سرورة 

تقويم لذاته وت�سجيعه على ا�ستك�سافها كي 

ال يكون عر�سًة ل�سوء االختيار. 

م نف�سك؟ كيف تقواّ

تحديد  ح��رّي��ة  التلميذ  ام��ت��الك  اإّن 

وي�سعر  فيه  يبرع  الذي  التعّلمي  م�ساره 

بمثابة  يكون  اّتجاهه،  قوي  بميٍل 

ولي�س  التفّوق  االأولى نحو  الخطوة 

ترك  يعني  ال  وهذا  فقط.  النجاح 

التلميذ من دون توجيه واإر�ساد، بل 

المق�سود هنا اأن تكون هذه العملّية 

علمّية بامتياز، قائمة على قواعد ومعايير 

التلميذ  ق��درات  باالعتبار  تاأخذ  محّددة، 

على  قادرًا  ي�سبح  بحيث  ورغباته  وميوله 

والمهنّية  ال��درا���س��ّي��ة  طموحاته  تحقيق 

واالك��ت��ف��اء  بالر�سا  لي�سعر  وال��ح��ي��ات��ّي��ة، 

الذاتي.

في  اأك��ث��ر  ن��غ��و���س  اأن  اأردن����ا  م��ا  اإذا 

ال��ذات،   تقويم  على  المعينة  الموؤ�ّسرات 

لَوَجَب الحديث ب�سكلٍ محّددٍ عن مجاالت 

وميوله  العقلّية،  التلميذ  قدرات  مثل:  من 

ال��درا���س��ّي��ة، ف�ساًل  ون��ت��ائ��ج��ه  ال��م��ه��ن��ّي��ة، 

المهني  ال��ق��رار  اّت��خ��اذ  ق��درت��ه على  ع��ن 

المنا�سب.  
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ة  ف اإلى قدراتك العقلياّ تعراّ

المتنّوعة  الدرا�سّية  ال��م��واد  تتطّلب 

م�ستويات  التعليمي  المنهج  يوؤّمنها  التي 

التعّرف  تّم  ما  فاإذا  الذكاء،   مختلفة من 

ق��درات  في  والق�سور  ال��ق��ّوة  نواحي  اإل��ى 

التلميذ العقلّية، ال�ستطاع اأن يحّدد فر�س 

نجاحه في م�ساراٍت تعّلمّية  وفروعٍ درا�سّية 

اأكثر من �سواها. وتقترح نظرّية الذكاءات 

يمتلكون  باأجمعهم  النا�س  اأّن   
)1(

المتعّددة

متفاوتة،  بدرجات  ولكن  متعّددة  ذكاءات 

وتو�سح اأّن القدرات التي يمتلكها اأّي فرد 

تغّطي  اأ�سا�س  اأن��م��اط  ثمانية  �سمن  تقع 

لدى  االإن�ساني  الن�ساط  من  وا�سًعا  نطاًقا 

المختلفة  العمرّية  الفئات 

وه������ي: ال����ذك����اء ال���ل���غ���وي، 

الريا�سي،  المنطقي  الذكاء 

المكاني،  الب�سري  الذكاء 

الحركي،  الج�سمي  ال��ذك��اء 

الذكاء  المو�سيقي،  الذكاء 

الذاتي،  الذكاء  االجتماعي، 

والذكاء الطبيعي.

ا�ستك�ساف  اأّن  ���س��ّك  ال 

ي�ساعد  التلميذ  ل��دى  الكامنة  ال��ق��درات 

على تحديد اأهّم اال�ستعدادات التي يمكن 

والتدريب،  االهتمام  من  بمزيٍد  تنميتها 

بنجاحه  التنّبوؤ  اإمكانّية  تتعّزز  وب��ذل��ك 

حال  في  معّينة  مجاالت  في  الم�ستقبلي 

بوا�سطة  وتنميتها  القدرات  تلك  ا�ستغالل 

فاإّن  ثّم  ومن  �سة،  متخ�سّ تدريبّية  برامج 

التلميذ  ل��دى  التفّوق  جوانب  ا�ستك�ساف 

مهّمة  ُيعّد  العقلّية  قدراته  اإل��ى  والتعّرف 

اأ�سا�سًا في عملّية تقويم الذات التي توؤ�ّس�س 

الدرا�سي  الم�ستوى  على  �سليم  الختياٍر 

والمهني.

ع م�ستوى تح�سيلك الدرا�سي تتبَّ

ي����م����ّث����ل ال���ت���ح�������س���ي���ل 

المعايير  اأح����د  ال��درا���س��ي 

ال��ذات  تقويم  ف��ي  االأ���س��ا���س 

ل������دى ال���ت���ل���م���ي���ذ. وُي����ع����ّد 

التح�سيل المرتفع في بع�س 

المواد عاماًل اأ�سا�سًا للنجاح 

ف���ي ال��م�����س��ار ال�����ذي ي��ري��د 

نظرًا  �س،  للتخ�سّ اختياره 

بين بع�س  الدقيق  لالرتباط 

اإّن النا�س باأجمعهم 

ذكاءات  يمتلكون 

مـتـعــّددة ولـكـن 

بدرجـــات متفاوتة
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�����س��ات ال��ج��ام��ع��ّي��ة  ال��ت��خ�����سّ

وبع�س المواد الدرا�سّية ذات 

االأدب���ي.  اأو  العلمي  الطابع 

التح�سيل  تطّور  متابعة  اإّن 

وتحليل  للتلميذ  ال��درا���س��ي 

ي�ساعد  ال��درا���س��ّي��ة  نتائجه 

ع��ل��ى ب��ن��اء ت�����س��ّور وا���س��ح 

�س الجامعي الحقًا،  للتخ�سّ

كما تفيد تلك العملّية في اقتراح االأ�ساليب 

لدى  لوحظ  ما  اإذا  المالئمة  اال�ستدراكّية 

كان  ج��زئ��ّي��ًا   � ق�سور  اأو  نق�س  التلميذ 

الدرا�سّية  ال��م��واد  بع�س  في   � �ساماًل  اأم 

بميول  المبا�سرة  ال�سلة  ذات  المختلفة 

التلميذ وتوّجهاته الم�ستقبلّية 

اكــتــ�ــســف مــيــولــك واهــتــمــامــاتــك 

المهنياّة

اإّن تفّوق التلميذ في قدرةٍ عقلّية معّينة 

الميدان  في  النجاح  بال�سرورة  يعني  ال 

ال���ق���درة، م��ا لم  ت��ل��ك  ال���ذي يعتمد ع��ل��ى 

اإلى  الوا�سح  التلميذ  ميل  ذلك  ي�ساحب 

ا�ستك�ساف  يعّد  وب��ذل��ك  ال��م��ي��دان.  ذاك 

و�سرورّيًا  مهّمًا  �سرطًا  المهنّية  الميول 

اعتبر  وق��د  ال��ذات��ي.  التقويم  عملّية  ف��ي 

� وا�سع مقيا�س ال�سخ�سّيات  جون هواّلند 

اأّن   � لها  المنا�سبة  وال��ب��ي��ئ��ات  المهنّية 

االختيار المهني هو تعبير عن ال�سخ�سّية، 

انعكا�س  ه��ي  المهنّية  االهتمامات  واأّن 

الفرد ومعرفته وقدراته وفهمه  ل�سخ�سّية 

مبداأ  على  تقوم  هواّلند  نظرّية  اإّن  لذاته. 

النا�س  وُت�سّنف  والبيئة  ال��ف��رد  تفاعل 

�سخ�سّية:  اأنماط  �سّتة  اإل��ى 

النمط  ال���واق���ع���ي،  ال��ن��م��ط 

اال�ستق�سائي، النمط الفني، 

النمط  االجتماعي،  النمط 

التقليدي.  النمط  المغامر، 

بنمط  يتّميز  مّنا  ف��رٍد  وك��ّل 

من  ب��خ��ل��ي��ط  اأو  اأك���ث���ر،  اأو 

 .
)2(

المختلفة االأنماط  هذه 

البيئات  )اأو  المهنّية  البيئات  وتنق�سم 

التعليمّية( وفق االأنماط ال�ستة المذكورة، 

من  م��ح��ّدد  نمط  عليها  يغلب  بيئة  وك��ل 

االأ�سخا�س الذين يبحثون عن بيئات ت�سمح 

ومهاراتهم،  قدراتهم  بح�سب  بالعمل  لهم 

والتعبير عن قيمهم ومواقفهم، كما ت�سمح 

وتجّنبهم  تروقهم  ب����اأدوار  بالقيام  لهم 

االأن�سطة التي ال يرغبون بها.

ال��ذات��ي  التقويم  اإّن  ب��ال��ق��ول:  نختم 

تعّرف  الفرد على  ينبع من قدرة  الدقيق  

الموؤ�ّسرات كاّفة التي �سبقت االإ�سارة اإليها، 

ويتجّلى في قدرته على التوفيق بين جميع 

بنف�سه  يختار  واأن  المطروحة  االعتبارات 

وحاجات  وتوّجهاته  طموحاته  يالئم  ما 

مجتمعه، ال اأن يختار من اأجل االآخرين.

ال�سفحات  ه���ذه  خ���الل  م��ن  ن���وؤّم���ن 

التعرف  االأعزاء فر�سَة  التوجيهية قراءنا 

للتوجيه  االإ�سالمي  المركز  خدمات  اإل��ى 

العالي كما يمكنكم التوا�سل مبا�سرة على 

الموقع الخا�س بالمركز 

www.orientation94.org

اأو االت�سال على الرقم 01457774 

)*(مديرّية الّتوجيه في المركز االإ�سالمي للّتوجيه والّتعليم العالي

تعتم���د جمعّي���ة المركز االإ�سالمي للّتوجي���ه والّتعليم العالي مقيا����س الذكاءات المتع���ّددة كاأداة ت�ساعد الطاّلب عل���ى اكت�ساف قدراتهم ( 1)

�س العلمي والحقًا مهنة الم�ستقبل. وميولهم تمهيدًا الختيار التخ�سّ

 تعتم���د جمعّي���ة المركز االإ�سالمي للّتوجيه والّتعليم العالي اختبار ال�سخ�سّية المهنّية كاأداة  اأخرى ت�ساعد الطاّلب على اكت�ساف ميولهم ( 2)

�س العلمي االأن�سب والمهنة االأف�سل. واهتماماتهم المهنّية للتعّرف اإلى التخ�سّ

الهوام�ص

ــج  ــل النتائ اإن تحلي

ــة ي�صاعد  المدر�صّي

ــّور  ت�ص ــاء  بن ــى  عل

ــس  � ــح للتخ�صّ وا�ص

ــًا لحق ــي  الجامعــ
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حتقيق: زهراء عودة �سكر

ب�سحبته  عربيًا  رجاًل  االأجانب  ال�سائحين  اأحد  ا�ستوقف 

طفله ال�سغير، و�ساأله: ما �سعر هذا الطفل؟ ف�سيطرت الده�سة 

على الوالد اإثر هذا ال�سوؤال، وا�ستغرب ال�سبب الذي دعا االأجنبي 

اه، حتى اأدرك اأن الجملة االأجنبية التي كتبت على  الأن ي�ساأله اإياّ

قمي�ص طفله، وهي  »Baby For Sale «معناها طفل للبيع.

 وهكذا حال الكثير من الكلمات االأجنبية، التي تحمل المعاني 

االجتماعية  وللنظم  االأخالقية  للقيم  والمخالفة  الم�سادة 

في  ورواجها  المو�سة  هذه  �سيوع  ومع  الحنيف.  ديننا  ولتعاليم 

ية ب�سورة كبيرة  الغرب، وغزوها لبالدنا،  �سرَت تلحظها متف�ساّ

والجدير   . ال�سناّ كبار  وحتى  واالأطفال  بل  ال�سباب،  �سفوف  في 

ذكره اأن معظم من يرتدي هذه الثياب ال يدرك معنى العبارات 

ها  ت عليها، والفئة القليلة التي تدركها، ال يهماّ والرموز التي خطاّ

اإال اأْن ُتجاري المو�سة، خا�سًة واأن اختيار الثياب لم يعد هاج�سًا 

مقت�سرًا على فئة ال�سباب فقط، بل اأ�سبح اأي�سًا اأحد االأولويات 

اآبائهم  مع  ي�سطدمون  الذين  االأطفال  اهتمامات  تحاكي  التي 

ب�سبب ت�سارب االأذواق حينًا، ورف�ص الثياب التي تحمل كلماٍت 

ورموزًا نابيًة وغيَر الئقٍة حينًا اآخر.

ــه ــب ــت ان

يكتب  ــا  م ـــى  اإل

ــابــك! ــي ــى ث ــل ع

64



خيارات  مع  االأهــل  يتعامل  كيف 

اأبنائهم؟

خيارات  مع  االأه��ل  تعاطي  كيفية  عن 

اللبا�س  ب��ن��م��ط  يتعلق  ف��ي��م��ا  اأب��ن��ائ��ه��م 

والمو�سة تتحّدث ال�سيدة »مريم« عن 

�سنوات(  )���س��ت  »ه��اج��ر«  طفلتها 

ثيابها  اختيار  على  ت�سّر  التي 

بنف�سها، وتقول: »يزعجني عناد 

لها  الأبتاع  اأذه��ب  عندما  ابنتي 

الثياب، ولكني اأحاول اأن اأتمالك اأع�سابي 

قدر االإمكان واأ�سايرها كثيرًا حتى اأ�ستطيع 

م�ساركتها في انتقاء ما ينا�سبها«.

وت�سكو ال�سيدة »زينة« من ال�سدامات 

»ف��اط��م��ة« )ع�سر  اب��ن��ت��ه��ا  م���ع  ال��دائ��م��ة 

ال�سوق،  اإل��ى  ابنتي  »اأ�سطحب  �سنوات(: 

مع اأنها ترهقني بعنادها، ولكن في الكثير 

ما  لها  واأختار  ذلك  اأتجاوز  االأحيان  من 

المادية.  واالإمكانات  عمرها  مع  يتنا�سب 

اأحاول اإقناعها بما يتنا�سب مع �سّنها«.

على خطى المو�سة 

من جهة اأخرى ال ن�ستطيع اأن نتجاوز 

التي  والغريبة  ال�ساّذة  التعليقات  ظاهرة 

ب�سكل  والفتيات  ال�سباب  ثياب  اجتاحت 

وا�سع في االآونة االأخيرة، فبتنا نقراأ اآالف 

التعليقات على ثيابهم، بع�سها يحاكي لغة 

ت�ستعمل  التي  والرموز  كالكلمات  الع�سر 

مثل  االإن��ت��رن��ت  عبر  التوا�سل  مجال  ف��ي 

وبع�سها   ،SMILY FACES اأو   LIKE
تمت  ال  ومفاهيم  ر�سائل  تمرير  ي��ح��اول 

بع�س  اأن  والكارثة  ب�سلة.  اإلى مجتمعاتنا 

يدركون  ال  الكثيرون  فيما  يفهمها  النا�س 

فيعتبرون  ال�سبان  اأما  ومغزاها.  معناها 

هذه الر�سوم المل�سقة والعبارات الُمحاكة 

المو�سة  �سروب  من  �سربًا  الثياب  على 

والحداثة ومواكبة الع�سر، وال يلتفتون اإلى 

اأنها تقليد اأعمى للنموذج الغربي الذي ال 

يتنا�سب مع المفاهيم االإ�سالمية والتربوية 

في مجتمعاتنا المحافظة.

اأن��ه  اع��ت��ب��ر  ال���ذي  »م��ح��م��د«  التقينا 

والموديالت  المو�سة  يلب�س  يجاري في ما 

الغريبة وال يهتم اإلى ما ُيكتب على الثياب: 

على  وال�سور  ال�سعارات  مو�سة  األحق  »ال 

االألب�سة، بل اأكثر ما يهمني اأن تكون ثيابي 

فاالأهم  وتريحني،  بي  تليق  المو�سة  وفق 

بالن�سبة لي اللون والموديل«.

»ريما«  لنا  تحكي  الخ�سم،  هذا  وفي 

ال  لم�سايقات  �ست  »تعرَّ قائلةً:  تها  ق�سّ

ت��و���س��ف ل���دى ت��ج��وال��ي ف��ي ال�����س��ارع، في 

اأن  لي  تبين  ثم  ال�سبب،  اأدِر  لم  البداية 

العبارة المكتوبة على �سترتي كانت ال�سبب 

فتخل�ست منها، والحقًا �سرت األتفت اإلى 

ما يكتب، كي ال اأقع في االإحراج ثانيًة«. 

بيد  اأدوات  ــعــبــارات  وال ــرمــوز  ال

المو�سة

ق�سية  وال�سعارات  ال�سور  اإلى  اأ�سف 
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وهي  اليوم  نواجهها  اأخ��رى 

الخطورة  م��ن  بلغت  ق�سية 

فقد  بها،  ي�ستهان  ال  درج��ة 

ثياب  موؤخرًا  اأ�سواقنا  غزت 

وال�سباب  للمراهقين  وحلي 

الرغم  وعلى  رم��وزًا،  تحمل 

اإال  الغرب  اأن م�سدرها  من 

اأنها مح�سورة في فئة معينة 

يرتديها  وال  مجتمعاتهم  في 

م��ع��ظ��م االأج�����ان�����ب ن���ظ���رًا 

ال�ساذة  ودالالتها  لمعانيها 

تجد  فيما  االأخالقية،  وغير 

يلتفتوا  اأن  دون  ي�ستهلكونها  �سّباننا  بع�س 

لخطورة االأمر، فتجد اأحدهم حاماًل على 

والجمجمة  المعزة،  راأ���س  وظهره  �سدره 

ال��ن��اري��ة على اأر���س��ي��ة ���س��وداء وح��م��راء، 

ال�سياطين.  عبدة  رموز  من  حقيقًة  وهي 

االأديان  بع�س  �سعارات  تت�سلل  ما  وكثيرًا 

االأخ����رى، اأي�����س��ًا، وغ��ي��ره��ا م��ن ال��رم��وز 

المالب�س. ت�سميمات  اإل��ى 

ك��م��ا ه���ن���اك االأل���ف���اظ 

التي  الرخي�س،  البعد  ذات 

معظم  ف��ي  مكتوبة  تجدها 

االإنكليزية  باللغة  االأح��ي��ان 

على المالب�س الملونة ومنها 

تلم�سني،  ال   do not touch
  follow me ،خذني take me

اتبعني،         

والعبارات  الجمل  وم��ن 

ب��االأدي��ان:  ال��ت��ي لها ع��الق��ة 

 Trinity ���س��ه��ي��ون��ي،   zion
 Brahman ال��ع��ذراء،   Madona الثالوث، 

م��ل��ح��د،   Atheist ه���ن���دو����س���ي،  ك���اه���ن 

Synagogue كني�س يهودي!!
ومن الكلمات التي لها عالقة بالخمر 

 Brandy و   spirit الكحولية  والم�سروبات 

 Big خنزيرة،   :Sow الحيوان:  عالم  ومن 

Bull ثور، Dog كلب.
ما�سوني:  الم�سبوهة:  المذاهب  ومن 

عبدة  رم���وز  م��ن   FFF اأو   Mason  666
ال�سيطان.

ــزت اأ�صواقنا  لقد غ

ــيــاب  ــــرًا ث ــــوؤخ م

للمراهقين  ــي  وحل

وال�صباب تحمــــل 

معاني  ذات  رموزًا 

ودللت �صــــــاذة 

وغــيــر الأخــالقــيــة
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اأي�����س��ًا: نحن  يكتب  م��ا  اأغ����رب  وم���ن 

 ،WE BUY PEOPLE ال��ن��ا���س  ن�ستري 

ل��ل��ب��ي��ع ����س���ب���ّي   ،BUY ME ا����س���ت���رن���ي 

.BOY FOR SALE 

وجهة نظر الدين

ال��دي��ن  راأي  ع��ل��ى  اأك���ث���ر  ول���الط���الع 

ال�سيخ  مع  توا�سلنا  االإ�سكالية  ه��ذه  من 

الوكيل  مكتب  )ع�سو  حريري  اإ�سماعيل 

على  اأكثر  للوقوف  لبنان(،  في  ال�سرعي 

هذا المو�سوع. 

ب��دور  االأه����ل  ي��ق��وم  اأن  يفتر�س  ه��ل 

اأبنائهم حين �سراء ثيابهم؟  الرقيب على 

ذوقهم  عليهم  يفر�سوا  اأن  يجب  وه��ل 

اإذا لم يح�سنوا  الثياب  الخا�س في نوعية 

اختيار ما يالئم؟

والن�سح  االإر�ساد  االأهل  على  الواجب 

يخّل  ما  االأوالد  �سدر عن  فاإذا  والتوجيه، 

بااللتزام ال�سرعي في اللبا�س وغيره وجب 

عليهم نهيهم عن ذلك عماًل بوظيفة االأمر 

رعاية  مع  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 

�سروطهما ومراتبهما. 

هذه  اأيامنا  في  ال�سباب  بع�س  يلب�س 

مالب�س كتب عليها عبارات تخد�س الحياء 

وال تنا�سب الدين، فما هي براأيكم االأبعاد 

التي ُتتوخى من هذه الرموز والعبارات؟

العفة  ي��ن��اف��ي  م���ا  ارت�����داء  ي��ج��وز  ال 

ارت��داوؤه  كان  ما  اأو  االإ�سالمية،  واالأخ��الق 

المعادية.  الغربية  للثقافة  اإ�ساعة  يعّد 

يتوخون  االأمة  اأع��داء  فاإن  ذلك  اأبعاد  اأما 

والتبعية  واالنحراف  الف�ساد  اإ�ساعة  منها 

بجميع  ل��ال���س��ت��ي��الء  ت��م��ه��ي��دًا  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

وجوهه.

واإنما  لبا�س  م�ساألة  لي�ست  فالم�ساألة 

مفاهيم  وحمل  وتفكير  ثقافة  م�ساألة  هي 

�سحيحة اأو باطلة. وهذا له تاأثير كبير في 

تربية االإن�سان وتعبئته فكريًا.

ثقافة معادية

الق�سية؟  هذه  اإلى  الدين  ينظر  كيف 

االأمة مع  لتطبيع  �سعي  وبراأيك هل هناك 

الرذيلة ورموزها؟ 

اإال  لالإن�سان  يريد  االإ�سالمي ال  الدين 

الخير وال�سالح لدنياه واآخرته. ومن اأهم 

ما يعنى به الدين االإ�سالمي �سلوك الفرد 

الذي هو دعامة المجتمع. فاإذا كان �سلوك 

ف�سينعك�س  و�سليمًا  �سحيحًا  الفرد  ه��ذا 

والعك�س  المجتمع  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ًا  ذل���ك 

االأمة يهدفون  اأعداء  اأن  �سحيح. وال �سك 

من خالل بّث ثقافة معادية ولو من خالل 

اللبا�س اأن ي�سلبوا االأمة �سالحها وخيرها 

هذه  من  ون��ح��ّذر  نحذر  اأن  علينا  ولذلك 

الثقافة.

ختامًا، اإّن التطور في عالم المو�سة ال  

 يمكن الأحد اإيقافه، ولكن علينا اأن نراقب 

م�سلكًا  ي�سلكوا  كي  اأبنائنا  لبا�س  مو�سوع 

اإيمانيًا يحافظ عليهم في مجتمعات كُثرت 

ذئابها ال�سارية.  

ف�سيلة ال�سيخ ا�سماعيل الحريري
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»ثقافة 

الطائفية:
ــخ  والتاري ــة  الطائف

ــي  ــــعــــنــــف ف وال

ــت  ــح لــــبــــنــــان ت

ــي« العثمان ــم  الحك

اإعداد: زينب الطحان

الطائفية لي�ست دهرية

المراجعة  اأه��م��ي��ة  ت��ت��ب��ّدى 

لبنان  في  للطائفية  التاريخية 

عبر نظرة موجزة اإلى الكتابات 

الطائفية«في  »م�سكلة  ع��ن  المتعددة 

ل��ب��ن��ان. وم���ن ال�����ّروؤى ال��م��م��ّي��زة ف��ي ه��ذه 
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الم�سالك  ب��االع��ت��ب��ار  اآخ����ذًة  ال��ت��اري��خ��ي، 

التي  والموؤ�س�ساتية  الخطابية  الثقافية، 

اإع���ادة  ف��ي  وت�ستمر  ال��ط��ائ��ف��ي��ة  اأن��ت��ج��ت 

اإنتاجها اإلى يومنا هذا. ويرى ماك�س فاي�س 

اأّن   - للطائفية  رين  المنظِّ اأح��د  وه��و   -

هذه الدرا�سات النقدية »�سعت اإلى اإيجاد 

التاأريخي  الم�سهد  ف��ي  و�سطية  اأر���س��ي��ة 

المادية  العوامل  تحديد  عبر  للطائفية 

النظم  اإدام��ة  في  اأ�سهمت  التي  والثقافية 

اأبرز  ومن  الطائفي«.  والمجتمع  الطائفية 

الم�ساهمين في هذا »التيار النقدي« اأ�سامة 

مقنع،  نحو  على  ُيظهر  ال���ذي  مقد�سي، 

الموارنة  بين  الطائفي  للعنف  عبر درا�سة 

والدروز في جبل لبنان في منت�سف القرن 

التا�سع ع�سر، كيف اأّن الطائفية نبعت من 

)المعروفة  العثمانية  االإ�سالحات  تقاطع 

في  االأوروب����ي  والتدخل  ب�»التنظيمات«( 

ففي  ع�سر.  التا�سع  القرن  في  المنطقة 

القرن المذكور، »جرت«، بح�سب مقد�سي، 

»اإعادة ابتكار جبل لبنان بح�سب طوائفه، 

و�سيا�سية  عامة  طائفية  هوية  اأّن  بمعنى 

حّلت محل �سيا�سات الوجاهة غير الطائفية 

التي كانت ال�سمة المميزة لمجتمع ما قبل 

االإ�سالح«. لذلك ي�سدد مقد�سي على عدم 

قبلّي،  »ك��ن��زوع  الطائفية  معاملة  ج��ّدي��ة 

وكتدّين بدائّي معاٍد للحداثة«، م�سيرًا اإلى 

اأّنه ال بّد من االعتراف »باأّن الطائفية جزء 

اأّن  وي��رى  المعقدة«،  حداثتنا  من  حيوي 

لته �سلبيًا«، اإذ اإّنها  تاأثيرها »كان في مح�سّ

االإ�سكالية روؤية الموؤّرخ اأ�سامة مقد�سي في 

والتاريخ  الطائفة  الّطائفية:  »ثقافة  كتابه 

والعنف في لبنان القرن التا�سع ع�سر تحت 

»ثائر  ترجمة  من  وهو  العثماني«،  الحكم 

ديب« واإ�سدار »دار االآداب«. 

اأ�ستاذ م�سارك في دائرة  مقد�سي هو 

)هيو�ستن(،  راي�����س  جامعة  ف��ي  التاريخ 

على  حا�سل  واأول  المتحدة،  الواليات  في 

ك��ر���س��ي ال�����س��ن��دوق ال��ع��رب��ي � االأم��ي��رك��ي 

في  فيها.  العربية  ل��ل��درا���س��ات  ال��ت��رب��وي 

»المقد�سي«  يبين  الطائفية«  »ثقافة  كتابه 

ده��ري��ة،  لي�ست  لبنان  ف��ي  الطائفية  اأن 

القرن  في  ج��دًا  وا�سح  ب�سكل  انبثقت  بل 

التا�سع ع�سر. وعليه، فاإنها لي�ست موؤامرة 

عثمانية، وال اختراعًا اأوروبيًا، وال »طبيعة« 

ال��ّن��ظ��ام  ت��ح��ّل��ل  تعك�س  واإّن���م���ا  ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

االجتماعي الّلبناني الّتقليدي و�سط وجود 

كبرى  عثمانّية  واإ�سالحات  متناٍم  اأوروبي 

في ال�سرق االأو�سط. كما اأّن العنف الديني 

بين الموارنة والدروز، واّلذي تّوج بمجازر 

ومتعدد  مركبًا  تعبيرًا  كان   ،1860 العام 

 Modernization التحديث  عن  الطبقات 

ال رّد فعل بدائيًا له. 

جزء  الطائفية  مقد�سي:  درا�سة 

حيوي من حداثتنا المعقدة

الحرب  انتهاء  بعد  م��ا  فترة  �سهدت 

جديدة  درا���س��ات  ب��روز  اللبنانية  االأهلية 

التحليل  دم��ج��ت  ال��ط��ائ��ف��ي��ة،  ل��ظ��اه��رة 

تطورها  وم�سار  الطائفية  الأ�سول  النقدي 
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»منعت � وال تزال تمنع � تبلور مفهوم وطني 

�سامل قادر على توحيد اللبنانيين«.

لبنان  ف���ي  ال��ط��ائ��ف��ي  ال��ن��ظ��ام  ل��ي�����س 

لعله  بل  فح�سب،  عربي  حكم  نظام  اأق��دم 

وخ�سو�سًا  ور���س��وخ��ًا،  ق��وًة  اأكثرها  اأي�سًا 

قام،  اأّنه  ذلك  االجتماعي.  الم�ستوى  على 

وال�سلم،  ال��ح��رب  م��ن  عقود  ام��ت��داد  على 

اإط��ارًا  تمّثل  قد  عامة  م�ساحة  اأية  بابتالع 

الم�ستركة  والتطّلعات  الم�سالح  لتالقي 

انتماءاتهم  ت��ن��ّوع  على  اللبنانيين،  بين 

االج��ت��م��اع��ّي��ة وال��ط��ائ��ف��ّي��ة وال��م��ن��اط��ق��ّي��ة، 

الطائفية  ف��اإّن  ذلك،  كّل  من  بالرغم  لكن 

�سياقها  ف��ي  اإليها  ُن��ظ��ر  متى  لبنان،  ف��ي 

بل  حتمّية،  وال  غريزة  لي�ست  التاريخي، 

هي، كما ي�سير اأ�سامة مقد�سي، »تعّبر عن 

للم�ساواة  جديدة  لفكرة  وتحوير  ترجمة 

ظهرت في منت�سف القرن التا�سع ع�سر في 

ل�سغوط  وخا�سع  الطوائف  متعدد  مجتمع 

خارجية ويفتقر على جميع الم�ستويات اإلى 

روؤية قادرة على تخّيل م�ستقبل اأف�سل«.

ك��ت��اب م��ق��د���س��ي ع��ن ت��ك��وي��ن ال��ه��وي��ة 

ال��ط��ائ��ف��ي��ة ف���ي ج��ب��ل ل��ب��ن��ان ب��ي��ن 1839 

ثورّيًا  يكون  اأن  يجب  كان   1860 واأح��داث 

نقا�سًا  يفتح  واأن  اللبنانّيين،  اإلى  بالن�سبة 

العمل  لكن  اللبنانية،  الهوية  عن  متجّددًا 

- م��ع االأ���س��ف - ل��م ينل االه��ت��م��ام ال��ذي 

ترجمة  توافر  من  الرغم  على  ي�ستحّقه، 

جّيدة له بالعربّية. وتعود قّلة النقا�س حول 

الجميع  تزعج  نتائجه  الأّن  مقد�سي  كتاب 

فهو  واأع��داءه��م.  الطائفيين  لبنان،  ف��ي 

من ناحية يعامل الطوائف )بمعنى الهوية 

حديثة  تاريخّية،  كتكوينات  وال�سيا�سة( 

وعر�سّية، لكّنه، من المنطلق ذاته، يحّللها 

تختلف  ال  اأم��م«،  و»محاوالت  »قومّيات«  ك� 

جوهريًا عن غيرها من الحركات القومية 

فحاز  االأخيرين،  القرنين  في  ن�ساأت  التي 

بع�سها على دول وكيانات، وف�سل كثيرها.

هو  مقد�سي  اأ�سامة  عليه  ي�سدد  وم��ا 

حاكتها  »م���وؤام���رة«  لي�ست  الطائفية  اأن 

تحوكها  اأو  الما�سي  في  الخارجية  القوى 

تعك�س  اأن��ه��ا  االأح����رى  ب��ل  فح�سب،  االآن، 

في  متعددة  جماعات  لدى  واعية  خيارات 

اأم��ة  لكل  اأن  فمع  م��ح��دد،  تاريخي  و���س��ع 

الحكم  �سكل  نجد  ال  اأننا  اإال  انق�ساماتها، 

اأن  ال��م��وؤك��د  وم��ن  اأم���ة.  ك��ل  ف��ي  الطائفي 

الحكم  تطور  في  الحا�سمة  العوامل  بين 

لبنان  اليوم كما في  العراق  الطائفي )في 

القرن التا�سع ع�سر( ذلك التدخل المفرط 

تقراأ  التي  الغربية  القوى  تمار�سه  ال��ذي 

ال�سرق قراءة ا�ست�سراقية وطائفية، فطرية 

اإلى  »حلواًل«ت�ستند  وتفر�س  مطبوعة،  اأو 

�سبب  فثمة  المغر�سة.  الخا�سة  قراءاتها 

وزير  ب��اول  كولن  يزجيه  لما  النهاية،  في 

الخارجية في اإدارة بو�س االبن، من الثناء 

اللبناني  الطائفية  ال�سيا�سة  نموذج  على 

وح�س العراق على تبنيه. 

في قراءة متاأنية لهذا الكتاب ت�سل اإلى 

نتيجة اأوردها الباحث في ثنايا ال�سفحات، 
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كممار�سة  لبنان  في  بزغت  الطائفية  اأن 

المارونية  النخب  بين  ال�سراع  ن�سب  حين 

والعثمانيين،  االأوروبيين  وبين  والدرزية، 

ومن�سفة  ع���ادل���ة  ع��الق��ة  ت��ح��دي��د  ح���ول 

ل�»القبيلتين« و»االأمتين« الدرزية والمارونية 

التحديث. بزغت  ت�ستهدف  بدولة عثمانية 

منت�سف  في  الثقة  نزعت  حين  الطائفية 

القديم  النظام  عن  ع�سر  التا�سع  القرن 

محكومًا  ك��ان  نظام  وه��و  لبنان،  جبل  في 

بتراتب نخبوي تحدد فيه ال�سيا�سة المنزلة 

في الدنيا ال االنتماء في الدين. فلقد فتح 

لت�سكٍل  الف�ساَء  القديِم  النظاِم  انهيار 

على  قائٍم  والتمثيل  ال�سيا�سة  من  جديٍد 

هذا  اأع��ل��ى  ولقد  الدينية،  الم�ساواة  لغة 

التحول من �ساأن الطائفة بداًل من المكانة 

النخبوية، وجعلها االأ�سا�س الأي م�سروع من 

م�سروعات التحديث والمواطنة والتح�سر. 

واإغفال  التب�سيرية  االإر�ساليات 

دورها في »الطائفية«

ول��ق��د اأغ��ف��ل ال��ك��ات��ب، رب��م��ا ع��ن غير 

دور  االإغفال،  هذا  واأ�ستغرب  منه،  ق�سد 

ظل  ف��ي  اإن��ه  اإذ  التب�سيرية،  االإر���س��ال��ي��ات 

ع�سر،  التا�سع  القرن  في  دولية،  ف�ساءات 

نجحت النخبة ال�سامية، ومنها جبل لبنان، 

َتميَّز  المعا�سر  التفكير  من  اأنماط  بتوليد 

بنوع من الخ�سو�سية الثقافية. و�سكلت هذه 

الخ�سو�سية مدار�س متنوعة خلطت الكثير 

محلية  بانتماءات  البحثية  المناهج  م��ن 

اأدت��ه  ال��ذي  ال��دور  بف�سل  وذل��ك  متوارثة. 

االإر�ساليات التب�سيرية الغربية، التي كانت 

االإمبراطورية  اأقاليم  في  موزعة  مدار�سها 

يعتمد  وع��ي  بين  الخلط  وه��ذا  العثمانية، 

وتاريخ مت�سل�سل من  اأوروبية  فل�سفات  على 

في  اأ�سهم  والمناطق  والمذاهب  الطوائف 

ت�سكيل نواة اأيديولوجية »حديثة« اآنذاك في 

لغتها ومفرداتها وم�سطلحاتها ومناهجها 

و�سكل  وغاياتها.  اأهدافها  في  و»معقدة« 

اأزم��ة  وال��واق��ع  الفكرة  بين  التعار�س  ه��ذا 

�سيا�سية للنخب اللبنانية. وت�سكل في بالد 

ذاك  لبنان،  جبل  ف��ي  وت��ح��دي��دًا  ال�����س��ام، 

االأف��ك��ار  يحمل  ال���ذي  الع�سوي  المثقف 

مع  الرابط  بذاك  محكوم  ولكنه  التقدمية 

فتاأ�س�ست  منطقته.  اأو  مذهبه  اأو  طائفته 

في  تحكمت  مختلفة  مناهج  وف��ق  النخبة 

برامجها االإر�ساليات االأجنبية.
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ال�صهيد المجاهد: 
محل وتاريخ الولدة:ا�صم الأم:   حكمت علي الح�صيني )اأبو حمزة(ريا�س �صالح الح�صيني

�صم�صطار 13/ 08/ 1972
الو�صع العائلي: متاأهل وله ولدان

محل تاريخ ال�صت�صهاد:  رقم ال�صجل: 5

عيتات 11/ 05/ 2008

ن�سرين اإدري�ص قازان

ال�سنة والن�سف من عمره.

بعدها عا�ست االأم هاج�سًا غريبًا ولد 

من �سعور غام�ٍس باأنها �ستفقد ولديها فوؤاد 

وريا�س )اأ�سمته على ا�سم االأخ الُمتوفى( 

اللذين رزقها اهلل اإياهما فيما بعد.

ابتالها  عائلة  كنف  ف��ي  ري��ا���س  ول��د 

اهلل تعالى بفقد اأول ولدين اأنجبتهما االأم 

منى  قي�سريتين؛  عمليتين  اإث��ر  ب�سعوبٍة 

بلوغه  بعد  وريا�س  ال�سهرين،  بعمر  وهي 
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ثقافية ودينية فتحت اأمامه طريق المعرفة 

باالأحكام ال�سرعية.

�سوء الحياة من عينيه 

غر حنانًا وطيبَة  حمل ريا�س منذ ال�سّ

ال��راب��ع��ة ع�سرة  ف��ي  ف��ك��ان  الف��ت��ي��ن،  قلب 

ابنة  ليحمل  الليل  في  ي�ستيقظ  عمره  من 

عندهم  ت�سكن  التي  الر�سيعة  �سقيقته 

ب�سوؤون  يهتم  كان  كما  ويهدئها،  في�سكتها 

اأختيه وباأحوالهما. 

وفاة  بعد  كثيرًا  بوالدته  ريا�س  تعّلق 

الحياة  �سوء  ترى  كانت  اّلتي  وهي  اأخيه، 

من عينيه، وكان كالهما يخفي عن االآخر 

الُمقِلقة  اأ���س��راره  ويكتم  واأوج��اع��ه،  اآالم��ه 

اأم��ا  االآخ���ر،  ه��ّم  اأحدهما  يحمل  ال  حتى 

وال  بها  فيت�ساركان  ال�����س��ارة  اأخ��ب��اره��م��ا 

يماّلن من نقلها اأحدهما لالآخر..

المطيع،  البار  االبن  كان  والده  ومع 

ذاته  ال��رّد  دائمًا  يلقى  ك��ان  وال��ده  وم��ن 

وف����ي ك���ل ال���م���واق���ف م��ه��م��ا اخ��ت��ل��ف��ت؛ 

»مثلما  وكلمة:  ال��راأ���س  وحني  الب�سمة 

ت����ري����د«.. ح���ت���ى ع���ن���د ات����خ����اذه ق���رار 

بينها  وال��ده  َخيَّره  بالمقاومة  االلتحاق 

رجل  باأنه  ذلك  له  مبررًا  عائلته،  وبين 

مجيبًا:  ريا�س  فتب�ّسم  الوحيد،  العائلة 

كليكما..«. اأختار  »بل 

ون�سف  ب�سنة  ريا�س  يكبر  ف��وؤاد  كان 

ت��ق��ري��ب��ًا. ع��ا���س��ا م��ت��الزم��ي��ن ط���وال فترة 

الطفولة التي مزقتها الحرب االأهلية، ولم 

المنزل  من  بالخروج  لهما  م�سموحًا  يكن 

اإال مع والدتهما ل�سدة حر�سها عليهما. 

خ�سية فراق ال بداّ اآت

كبر فوؤاد وريا�س واالأم تعي�س الخ�سية 

عن  فيها  يغيبا  ق��د  لحظٌة  ت��اأت��ي  اأن  م��ن 

هذه  تبعد  اأن  ج��ّرب��ت  وكلما  ن��اظ��ري��ه��ا. 

رهينة  نف�سها  وجدت  راأ�سها،  عن  الفكرة 

لها، فبالغت بحر�سها عليهما.. ولكن تلك 

اأوج  في  حانت  منها  خافت  التي  اللحظة 

عمر ال�سباب، حينما �سافر فوؤاد للعمل في 

�سوي�سرا، في اإحدى ال�سركات، حيث �سقط 

الحياة،  وف���ارق  ب��ه  الكهربائي  الم�سعد 

فكانت �سدمًة كبيرة لقلب االأم واالأخ معًا.

نقطة  المفجعة  ف���وؤاد  ح��ادث��ة  �سكّلت 

َتحّول في حياة ريا�س؛ ففي خ�سم حزنه 

ال�سديد على اأخيه، جل�س على درٍج �سغير 

ثًا نف�سه اأنَّ هذه الحياة  اأمام المنزل محدِّ

وال  ال�سر،  وطريق  الخير  طريق  طريقان؛ 

بّد للعاقل من �سلوك طريق الخير.. فح�سم 

خياره في لحظة غيرت مجرى حياته.

الم�سجد  في  رفاق  اإلى  ريا�س  تعّرف 

حيث �سار يوؤدي �سالته، كما تابع درو�سًا 
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ـــقـــاء  ـــل ف ب ـــــراّ تـــــ�ـــــس

االإمام}

ري��ا���س  اأن���ه���ى  اأن  ب��ع��د 

ال�سف الثاني ثانوي، وعو�س 

االل��ت��ح��اق ب��ال��ج��ام��ع��ة ب��ن��اًء 

لرغبة والديه، قّرر االلتحاق 

ب�����س��ف��وف ال��م��ج��اه��دي��ن، 

الم�ست�سارية  في  بدايًة  فعمل 

مرافقًا  االإي��ران��ي��ة  الثقافية 

ل��ل��م�����س��ت�����س��ار، وق���د ت�����س��ّرف 

ب��ل��ق��اء االإم�������ام ال��خ��م��ي��ن��ي 

التي  الرحالت  اإح��دى  في   { العظيم 

نّظمتها الم�ست�سارية، وتاأثر كثيرًا بالحياة 

الخميني  االإم��ام  عا�سها  التي  المتوا�سعة 

العظيم }.

واإل����ى ج��ان��ب ع��م��ل��ه، ال��ت��ح��ق ري��ا���س 

وخ�سع  اهلل  ل��ح��زب  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ّت��ع��ب��ئ��ة 

للعديد من الدورات الثقافية 

في  عنه  وُع��ِرَف  والجهادية، 

اأن��ه  اهلل  ح��زب  داخ���ل  عمله 

العمل،  على  وي�سرف  ينفذ 

وق����د ����س���ارك ف���ي ال��ع��دي��د 

م��ن ال��ح��روب وال��م��راب��ط��ات 

والمهّمات الجهادية، اأبرزها 

وني�سان   1993 ت��م��وز  ح��رب 

1996، وحرب الوعد ال�سادق 

في تموز 2006.

�سهداء رفاق الدرب

تحويطة  في  محّله  �سّكل 

ال�سبان،  من  العديد  التقاء  نقطة  الغدير 

مميزة  �سداقات  ال�سغير  المحلُّ  و�سهد 

��ه��داء،  ب��ي��ن ري���ا����س وال��ع��دي��د م���ن ال�����سّ

اأبرزهم: ال�سهيد ح�سن م�سطفى قماطي 

ال�سديق الحميم له، الذي اأو�ساه اأن يقوم 

بتغ�سيله وتكفينه، كما اأو�سى له بالحرزين 

ــوز  ــرب تم ــي ح ف

ــس اإلى  ــه ريا� توّج

ــًا  ــوب قاطع الجنـ

الم�صـــــافــة بين 

مـديـنـتـي �صيــدا 

ــرًا  ــي ـــور �ــص و�ـــص

القـدمين عـــــلى 
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�سري  رومل  ال�سهيد ح�سين  اأما  خا�سته.. 

وكذا  منفردة،  بو�سية  ريا�س  خ�ّس  فقد 

افتقد ريا�س ال�سهيد محمد خليل عبد اهلل 

الذي كان يجل�س عنده في اأغلب االأوقات.

»زه��راء«  بولدين  ورزق  ريا�س  ت��زّوج 

تنب�س  التي  روح��ه  كانا  االأك��ب��ر«.  و»ع��ل��ي 

تعوي�سهما  ج��ه��ده  ح���اول  وق��د  بالحياة، 

المنزل  فيها عن  يغيب  التي  الفترات  عن 

ب�سبب عمله الجهادي.

واح��د  اأ�سبوع  وبعد  ت��م��وز،  ح��رب  ف��ي 

ال�ساحية  ريا�س  غ��ادر  الحرب،  بدء  من 

الم�سافة  ق��اط��ع��ًا  ال��ج��ن��وب  اإل���ى  متوجهًا 

على  ���س��ي��رًا  و���س��ور  ���س��ي��دا  مدينتي  ب��ي��ن 

القدمين يرافقه هدير الطائرات الحربية 

واال�ستطالع، وبين القذائف. وقد دّك مع 

في  ال�سهيونية  الم�ستعمرات  المجاهدين 

فل�سطين المحتلة بال�سواريخ، ولعب دورًا 

الذين  االإخ��وة  معنويات  تعزيز  في  مهمًا 

عملوا معه، وترك في نفو�سهم اأثرًا كبيرًا 

من خالل اإيثاره وتفانيه في العمل.

اأحّب ريا�س كثيرًا تربية القطط، وكان 

لديه قطان اأنجبا العديد من القطط التي 

كانت تبقى بالقرب من المحل، فكان يهتم 

بها كثيرًا، حتى اأثناء حرب تموز، اأطعمها 

قبل ذهابه اإلى الجنوب.

جمعة،  ليلة  اأول  وفي  ا�ست�سهاده،  بعد 

ج����اءت ال��ق��ط��ط ووق��ف��ت ت��ح��ت م��ن��زل��ه، 

ع����اٍل فخرجت  ب�����س��وت  ت��م��وء  و����س���ارت 

الزوجة واأطعمتها، ثم غادرت ولم تعد..

�سالة وا�ست�سهاد

ك������ان ري����ا�����س م����ع م���ج���م���وع���ة م��ن 

ب�ساعات،  ا�ست�سهاده  قبل  المجاهدين 

وطلب  ال�����س��الة  ف��ي  ق��وي��ة  برغبة  ف�سعر 

اإبراهيم البرجي اأن يوؤديا  اإلى )ال�سهيد( 

اإال  � وما هي  وقتها  لي�س  اأنه  � مع  ال�سالة 

اأثناء  ريا�س  ا�ست�سهد  حتى  قليلة  �ساعات 

قيامه بواجبه الجهادي..
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ك�صكول

 الأدب
اإعداد: اإبراهيم من�سور

ال��ع��ال��م��ي��ة، لي�س  ال��ل��غ��ات  ك��ث��ي��ٌر م��ن 

 - ال�سمائر  مبحث  في  خ�سو�سًا   - فيها 

لفظة  اإّن  بل  بالمثّنى،  ة  خا�سَّ مفردات 

معًا،  والمثنى  للجمع  نف�ُسها  هي  الجمع 

الفار�سية،  اللغة  في  »�ُسما«،  فال�سمير 

و»اإّياْن«يعني:   . واأنتنَّ واأنتم،  اأنتما،  يعني: 

، وُهما، وهو، احترامًا. ُهم، وهنَّ

وفي االإنكليزية، ال�سمير »you« يعني: 

. اأنَت، اأنتما، واأنتم، واأنتنَّ

اللغة  ف��ي   ،»vous« ال�سمير  وك��ذل��ك 

الفرن�سية.

مقاٌم  َفِللتَّثنية  العربية،  اللغة  في  ا  اأمَّ

مقابل  في  للمثنَّى،  اأنتما،  فُيقال:  خا�ّس، 

ة  ، وذلك لمزيد من الدقَّ اأنِت، واأنتم واأنتنَّ

في التعبير.

اللغة  ف���ي  م���ف���ردات،  ه��ن��اك  ول��ك��ن 

العربية، تالزم �سيغة واحدة، ومنها:

ْفُر: اأي الم�سافرون، فيقال: رجل  � ال�سَّ

وناقة  �َسْفر،  ورجاٌل  �َسْفر،  �َسْفر، ورجالن 

.
)1(

�َسْفر، اأي م�سافرة

يقال:  ��ة،  ب��ال��ع��ام��يَّ ك��راع��ي��ن،  َك����َرٌع:   �

رج��ل َك���َرٌع، ورج��الن ك���َرٌع، ورج���اٍل ك��َرٌع، 

ون�ساٌء كَرٌع، اأي حقير، اأو حقيرون، اأدنياء 

اأ�ساًل،  النف�س، من �َسفلة القوم ومعناها، 

قوائم الدابة، للتحقير. 

فرجٌل  جبان،  معانيها:  وم��ن  َه��واء:   �

هواء،  ورج��اٌل  هواء،  ورجالن  هواء،  قلُبه 

اأي: جبناء.

ق���ال اهلل تعالى ف���ي محك���م كتابه: 

.)43 براهيم:  ْفِئَدُتُه���ْم َه���َواء} )اإ اأَ {َو

مفرداُت ُتالزم �سيغة واحدة
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قالت لي المراآة

رًا، فقالت لي المراآة: ذات م�ساء، جل�سُت في غرفتي متفكِّ

� فيَم اأنَت �سارح؟

وقت  خ�سو�سًا  اأمامه  الوقوف  اأه��وى  الذي  البحر  �ساطئ  عند  �ساعٍة،  منذ  كنُت،   �

االأ�سيل، وُرحُت اأرقب لحظات غروب ال�سم�س، و�سقوطها الظاهرّي في البحر عند االأفق، 

ف�سبَّحُت بحمِد الخالق المقتدر، و�سرح خيالي في نظرّية كروّية االأر�س ومركزّية ال�سم�س 

ودوران االأر�س حولها، للعالم الفلكي االإيطالي »غاليليو غاليلي«.

عندئٍذ قالت مراآتي بجالء:

ا غاليلي فهو  � لي�ست هذه النظرية لغاليلي واإنما للفلكي البولندي »نيقوال كوبرنيك«. اأمَّ

الذي �سرح واأ�ساف اإليها. هذا ما هو معروف ورائج لدى الغرب.

واالأمانة  العلمية  الدقة  اأن  اإال  وكوبرنيك،  غاليلي  من  كلٍّ  عبقرية  ُننكر  ال  اأننا  ومع 

بمركزية  القول  اإن  نقول  وعليه  ه،  حقَّ حقٍّ  ذي  كلَّ  نعطي  اأن  علينا  تفر�سان  التاريخية 

تها � يعود الف�سل فيه للعلماء الم�سلمين  ال�سم�س ودوران االأر�س حولها � اإ�سافة اإلى كرويَّ

وجهودهم ونماذجهم الفلكّية، منهم عالء الدين ابن ال�ساطر الفلكي العربي الدم�سقي، 

وابن خرداذبه وابن ر�سته الفار�سيَّين واأعمالهما الفلكية في مرا�سد جنديابور واأ�سفهان 

وجبل قا�سيون و�سواهما.

كوبرنيك  قال  بينما  1350م،  عام  الم�سلمين  العلماء  لهوؤالء  نماذج  وقد ظهرت  هذا 

بمركزية ال�سم�س عام 1511، اأي اأن العلماء الم�سلمين �سبقوا كوبرنيك ب� 161 �سنة؛ حتى 

اإن كوبرنيك نف�سه يعترف، في كتابه، باأنه اأخذ هذه النظرية عن العلماء الم�سلمين!

ومن ُيِرد التحقق من هذا الكالم يمكنه العودة اإلى الكتب االآتية:

1� فجر العلم الحديث، لموؤلِّفه توبي هاف.
2� كتاب عالم المعرفة، العدد 220.

3� تاريخ العرب العاّم، للعاّلمة �سيديو.
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من نوادر العرب

عن  التغيُّب  اإل��ى  فا�سطرَّ  مدر�سٍة  مديُر  مر�َس 

وف��ٌد من  ف��ذه��َب  اأّي���ام.  عمله م��الزم��ًا فرا�سه ع��دة 

المعلمين لعيادته في منزله واالطمئنان عن �سحته.

ا  وكان على راأ�س الوفد الزائر �سيُخ المدر�سة. فلمَّ

دخل المعلمون على المدير - وكان طريح الفرا�س - 

ٍة وانفعال و�سوتٍ عال قائاًل، وقد رفع يده في الهواء: بادره ال�سيخ بحدَّ

ْفريت«!. »ال بارك اهلل في الِعْفريت النِّ

فو�سع المعلمون اأيادَيهم على اأفواههم محاولين، بجْهد، َكْبَت �سحكتهم من 

ح ما بدَر منه من  اأ�سلوب ال�سيخ في الموا�ساة، ونظروا اإليه با�ستغراب لعلَّه ُي�سحِّ

كالم �سديد الَحَرج.

اأ�سبح  قد  هو  فها  وجهه..  و�سحوُب  لونه،  ا�سفراُر  ازداد  فقد  المدير  ��ا  اأمَّ

ن من كظم غيظه وابتالع  ِعْفريتًا ِنْفريتًا، في نظر ال�سيخ وعلى ل�سانه، ولم يتمكَّ

االإهانة التي ال يجوز الت�سامُح فيها.. فقال له حانقًا:

� هل اأتيت لتوا�سيني في مر�سي، اأم لُتهينني وتزيَد َباأْ�سائي، اأيها ال�سيخ؟!

�سيَء فهُمه:
ُ
فاأجابه ال�سيخ على الفور، وقد بدا عليه الحَرج؛ الأّنه قد اأ

على  واأنت  بيتك،  في  خ�سو�سًا  هينك، 
ُ
اأ اأن  المدير،  ح�سرة  يا  اهلل،  معاَذ   �

الِعْفِرَيَة  ُيبغ�ُس  »اإنَّ اهلل  اإّنه حديث �سريف لر�سول اهللP يقول:  هذه الحال.. 

.
)3(

 في ولده وال ي�ساب في ماله«
ُ
ْفريت( الذي ال ُيْرَزاأ  )اأو الِعْفريت النِّ

)2(

ْفِرَيَة النِّ

المدير فظلَّ  ا  اأمَّ ال�سحك.  بدل  ابت�سامة ر�سى  المعلمون عن  انفرج  عندئٍذ 

على وجومه وَحَنقه ينظر �سزرًا اإلى ال�سيخ.

من اأمثال العرب

ال���َع���ْوراء هي  َت����ْخ����َط����اأَْك:  ال����َع����ْوراَء  َدِع 

ال�سنعاء،  الكلمة  اأو  القبيحُة،  لُة  الَخ�سْ

مَثٍل  اأحَكُم  هذا  قيل:  تتجاوْزَك.  وَتْخَطاأَْك: 

�سربْتُه العرب.
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المنجد في اللغة واالأدب والعلوم، مادة »�سفر«.( 1)

الداهية الخبيث ال�سّرير.( 2)

�سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج 18، �س 318.( 3)

الهوام�ص

من اأجمل ال�سعر والمَثل

موم  عندما كان ال�ساعر امروؤ القي�س عائدًا من بالد الروم )تركيا، اليوم( كانت ال�سُّ

والقروح قد انت�سرت في ج�سمه، فمر�س واأ�سرف على الموت. ثم و�سل اإلى مكان راأى فيه 

قبرًا، قيَل له اإنه قبُر اأميرٍة غريبٍة عن المكان، فلما ماتت، خالل �سفرها، ُدفنت فيه، في 

رًا بماآله وغربته، وهو الملُك  ديار الُغربة، فبكى ال�ساعر لماآِل تلك االأميرة وغربتها، متاأثِّ

ال�سلِّيل، واأح�سَّ بدنّو االأجل فقال:

وك�������لُّ غ����ري����ٍب ل���ل���غ���ري���ِب ن�����س��ي��ُباأي����ا ج���اَرت���ا اإن����ا غ��ري��ب��اِن ه���ا ُه��ن��ا

ثم قال:

���ع���ي���َن الأم�������ِر َغ���ْي���ٍب ���َح���ُر ب��ال��ط��ع��اِم وب��ال�����س��راِباأران��������ا م���و����سِ وُن�������سْ

��َج��ْت ُع��روق��ي وه�����ذا ال����م����وُت ي�����س��ل��ب��ن��ي ���س��ب��اب��ياإل���ى ِع����ْرِقِ ال��ث��رى و���سَ

ْف�����ُت ف����ي االآف���������اِق ح��ت��ى ر����س���ي���ُت م���ن ال��غ��ن��ي��م��ِة ب����االإي����اِبوق�����د ط�����وَّ

ل:  ة تاأثيرها في النف�س، نرى ال�سطر الثاني من البيت االأوَّ وِلجمال هذه االأبيات و�سدَّ

»وكلُّ غريٍب للغريِب ن�سيُب«قد ذهَب مثاًل بين العرب. وكذلك البيُت االأخير. 
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ــف  ــع ــص �

ـــر  ـــظ ـــن ال

وعــالجــه
اإعداد: نبيلة حمزي

اأداة  هي  ليمة  ال�ساّ والعين  النظر.  اأداة  العين 

العين،  �سبكة  وعبر  بوا�سطتها،  ال�سليم،  الناّظر 

الدماغ،  اإلــى  الخارجي  العالم  من  ال�سور  تنتقل 

االإن�سان  ع  يتمتاّ ولكي  اإليها.  ف  التعراّ يتماّ  حيث 

ة العين بحالة  اأن تكون �سبكياّ بروؤية جياّدة يجب 

اإلى  ال�سورة  اإي�سال  في  خلل  اأياّ  فاإناّ  لذا،  جياّدة، 

�سبكية العين يوؤدي اإلى ت�سوي�ص في الروؤية اأو ما 

ى �سعفًا في النظر.  ي�سماّ

مــا هــي اأنــواع �سعــف النظــر؟ ومــا هــي طــرق 

عالجــه؟ اأ�سئلــة اأجابنــا عليهــا االخت�سا�ســي في 

اأمرا�ــص العين الدكتور علــي الحكيم الذي كان لنا 

معه الحوار االآتي:
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اأن����واع����اً  ال��ن��ظ��ر  ل�����س��ع��ف  اأّن  ن�����س��م��ع 

عديدة، ما هي؟

هناك ثالثة اأنواع ل�سعف النظر وهي: 

ق�سر النظر اأو ح�سر الب�سر، مد الب�سر، 

والالبوؤرية.

في حالة ق�سر اأو ح�سر الب�سر ال تقع 

�سبكية  على  العين  تلتقطها  التي  ال�سور 

ال�سبكية  اأمام  اإلى  فقط  ت�سل  بل  العين، 

وهذا ينتج عن اأمرين:

1� طول العين: حيث تكون العين اأطول 
من الحّد الطبيعي، فالعين الطبيعية ي�سل 

طولها اإلى 24 ملم، وكل زيادة مليمة واحد 

بالطول توؤدي اإلى 3 درجاٍت �سعفًا.

تكون  حيث  ال��ق��رن��ي��ة:  ان���ح���دارات   �2
قرنية العين  ذات انحدار مرتفع.

عوار�ص �سعف النظر

م����ا ه����ي ع�����وار������ض ه�����ذا ال����ن����وع م��ن 

ال�سعف؟

لكن  ك��ث��ي��رة،  النظر  ق�سر  ع��وار���س 

في  وج���ع  ال���روؤي���ة،  ف��ي  ت�سو�س  اأب���رزه���ا: 

ال����راأ�����س، دم����وع وث��ق��ل في 

العينين.

ه���ن���اك م���ا ي���ع���رف عند 

النا�ض بقوة النظر، هل هذه 

المعلومة �سحيحة؟

ق��وة  اأو   - ال��ن��ظ��ر  م����ّد 

النظر - هو حالة من ال�سعف 

تقع  ال  وفيها  العين  ت�سيب 

العين  تلتقطها  التي  ال�سور 

على ال�سبكة، بل خلفها وهذا 

ينتج عن اأمرين اثنين: 

قوة النظر هي حالة 

من ال�صعف ت�صيب 

وفيــــها  العيــــن 

ال�صور  تقــــــع  ل 

الــتي تلتقـطـــــها 

ــى  ــل ـــن ع ـــي ـــع ال

ال�صبكية بل خلفها

1� طول العين: وهي حالة تكون العين 
من  اأق�سر  ال�سابقة،  الحالة  عك�س  فيها، 

الحّد الطبيعي.

قرنية  ت��ك��ون  حيث  ال��ع��ي��ن:  قرنية   �2
اأو  االن���ح���دار  قليلة  ال��ع��ي��ن  

م�سطحة.

مداّ »النظر« وق�سره

م����������ا ه����������ي ع��������وار���������ض 

النظر  م��ّد  بين  االخ��ت��الف 

وق�سره؟

ال���ع���وار����س  ذات  ه���ي 

الم�ساب  منها  يعاني  التي 

الفرق  لكّن  الّنظر،  بح�سر 

ال��ّروؤي��ة  ف��ي  الت�ّسوي�س  اأّن 

ي��ك��ون ع��ن ق��رب اأ���س��ّد منه 

بعد. عن 
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ما هي الالبوؤرية؟

ما  ه��و  الّنظر  ل�سعف  الثالث  ال��ن��وع 

من  الحالة  هذه  وفي  بالالبوؤرية،  ي�سمى 

الخارجية  ال�سورة  يقع جزء من  عف  ال�سّ

خلف  يقع  االآخ��ر  وال��ج��زء  ال�سبكية  اأم��ام 

انحناءات  ف��ي  خلل  ع��ن  وينتج  ال�سبكية 

القرنّية، فت�سبح الروؤية على �سكل خياالت 

متعددة.

هي  وم��ا  الّنظر؟  ت�سحيح  يتّم  كيف 

اأنواع عالج ال�سعف؟

ي��ت��ّم ت�����س��ح��ي��ح ال��ّن��ظ��ر ع���ن ط��ري��ق 

الال�سقة،  والعد�سات  الطبية،  النظارات 

ال��ّن��ظ��ارات  ال��ن��ظ��ر.  ت�سحيح  وعمليات 

لت�سحيح  ُو���س��ع  ع��الج  اأول  ه��ي  الطبّية 

النظر، وهي تعطي المري�س نظرًا وا�سحًا 

العد�سات  تكوين  وُي�ساعد  والقرب.  للبعد 

اأما  ال�ّسم�س.  اأ�سعة  العين من  على حماية 

روؤي��ة  تعطي  ال  فهي  ال��ن��ظ��ارات  �سلبّيات 

كاملة للحقل الب�سري في كل االتجاهات 

اأو ت�سّكل �سغطًا  اأي�سًا،  وقد تعيق الحركة 

ت�سبب  اأو  وزنها،   ثقل  ب�سبب  االأن��ف  على 

المظهر  على  فتوؤثر  الجلد،  في  انثناءات 

الجمالي.

العد�سات الال�سقة

م���ا ه���ي ال��ع��د���س��ات ال��ال���س��ق��ة؟ وم��ا 

الذي تتميز به؟

�سفافة  ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة  ع��د���س��ات  ه���ي 

وهي  طرية،  غير  تكون  واأحيانًا  وطرية، 

تحتوي على ن�سبة عالية من المياه، تو�سع 

مبا�سرة على قرنية العين. واأما ما تتمّيز 

به فهو اأّنها:

1� تعطي روؤية وا�سحة و�ساملة للحقل 
حركة  مع  تتما�سى  حركتها  الأّن  الب�سري 

العين في كل االتجاهات.

ال��خ��ارج��ي  ال��م��ن��ظ��ر  ُت��ب��ق��ي ع��ل��ى   �2
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اأنه  اإلى  االنتباه  دون  لل�سخ�س  والجمالي 

ي�سع �سيئًا على عينيه. 

الحجم  و���س��غ��ي��رة  ال����وزن  خفيفة   �3
بحيث تتنا�سب مع حجم القرنية.

للعد�سات  معلومة  �سلبيات  م��ن  ه��ل 

الال�سقة؟

الال�سقة  العد�سات  و�سع  ي�سبب  قد 

العين،  قرنية  التهابات  التالية:  العوار�س 

العين.  قرنّية  ف��ي  ن�سفان  الح�سا�سّية، 

ا�ستعمال  ع��ن��د  ت��زي��د  ال�سلبيات  وه���ذه 

ال���ع���د����س���ات ل�����س��اع��ات 

التنبيه  بّد من  وال  طويلة. 

قبل  اإزالتها  �سرورة  اإل��ى 

و���س��رورة مراعاة  ال��ن��وم، 

النظافة، وتجنب العمل اأو 

التعر�س للغبار اأو الغازات 

في  الح�سور  اأو  ال�سامة 

اأماكن التدفئة العالية.

بتجنب  ين�سح  ل���ذا، 

ه���ذه االأم��ك��ن��ة وم��راع��اة 

بين  العد�سات  ا�ستعمال 

والحفاظ على  يوميًا فقط،  �ساعات   6  �  4
ن��ظ��اف��ة ال��ي��دي��ن ع��ن��د و���س��ع ال��ع��د���س��ات، 

ب��ال��م��اء  ول��ي�����س  ج��ي��د  بمعقم  وتنظيفها 

المنزلي.

عمــليــة ت�صحيــح 

الــنــظــر ُتــجــرى 

الذين  لالأ�صخــا�س 

يتجــاوز عمرهم 18 

�صنـــة وتتــّم خالل 

دقائـــق معـدودة

عمليات ت�سحيح النظر

ل���ق���د ان���ت�������س���رت م�����وؤخ�����راً 

 ،lasik عمليات ت�سحيح النظر

ما هو هذا  النوع من العمليات؟

لت�سحيح  العمليات  هذه 

ال��ن��ظ��ر، وه����ي ف���ي ازدي����اد 

على  فقط  ُت��ج��رى  م�ستمر، 

قرنية العين حيث يتم العمل 

على تغيير وتعديل انحناءات 

وانحدارات القرنية.  وُتجرى 

يتجاوز  ال��ذي��ن  لالأ�سخا�س 

عمرهم 18 �سنة. وهي عملية 

�سريعة تتّم خالل دقائق معدودة وتحت 

بنج مو�سعي.

بعد العملية، يقوم المري�س من تلقاء 

بعد  الم�ست�سفى  مغادرة  وي�ستطيع  نف�سه، 

في  يعاني  ق��د  اإج��رائ��ه��ا.  م��ن  دقيقة   15
عند  وح��رق��ة  خفيفة  اأوج���اع  م��ن  البداية 

تقريبًا،  يومين  ل��م��دة  لل�سوء  التعّر�س 

القطرة  با�ستعمال  العين  عالج  وي�ستمر 

النظارات  تو�سع  وق��د  اأ�سبوعين،  لمدة 

على  للم�ساعدة  وذلك  اأيام  لب�سعة  اأي�سًا 

ال�سفاء ب�سكل اأ�سرع.

الدكتور علي الحكيم
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اإعداد: روال فقيه

الــــبــــيــــ�ــــس.. 

اأكثر الغذاء تنوعًا

القيمة  حيث  من  و�سمولية  عًا  تنواّ الغذائية  المواد  اأكثر  البي�ص 

% زالل  % من الماء و12.5  الغذائية، حيث يتاألف بيا�ص البي�ص من 87 

ويتميز  البي�سة،  ثلثا  ون�سبته  البروتين  من  االأكبر  الق�سم  وي�سكل 

المادة  )وهي  ال�سرورية  االأمينية  االأحما�ص  كافة  على  باحتوائه 

االأ�سا�ص لتكوين مجموعات البروتينات التي يحتاجها الج�سم(.

 %  30 ونحــو  بروتيــن   %  50 علــى  فيحتــوي  البي�ــص  �سفــار  اأمــا 

دهنيــات. ويتميــز بكونــه من اأنواع الماأكــوالت القليلــة التي تحتوي 

علــى فيتاميــن D )فيتاميــن اأ�سعــة ال�سم�ــص(.

ن�سائح هامة

ين�سح باالنتباه عند �سراء البي�س لئال . 1

الأ�سعة  يكون معرو�سًا في مكان مواجه 

ال�سم�س. 

قليلة . 2 بكمّيات  البي�س  ���س��راء  ل  يف�سّ

اإلى  دائمًا  االنتباه  مع  الحاجة  وح�سب 

العلبة،  على  المدّون  الحية  ال�سّ تاريخ 

البي�س  لتلف  ال��م��ح��ّددة  المهلة  الأّن 

تاريخ  م��ن  ي��وم��ًا  و21   14 بين  ت��ت��راوح 

تعليبها من مكان االإنتاج.

اأو . 3 المك�سور  غير  البي�س  اختيار  يجب 

المت�سقق.

تتم . 4 اأن  يجب  البي�س  غ�سل  عملّية  اإّن 

مبا�سرة قبل الطبخ ولي�س قبل ذلك.

يجب . 5 ال��م��ن��زل��ي،  ل��ل��ّت��خ��زي��ن  بالن�سبة 

االأماكن  في  ال��ب��راد  في  البي�س  و�سع 

المخ�س�سة له. 

اأن . 6 يمكن  ق�سرته  مع  الم�سلوق  البي�س 

يحفظ اأربعة اأيام في البراد، والمق�ّسر 

البي�س  و���س��ف��ار  ف��ق��ط،  يومين  ل��م��دة 

النيئ يدوم 24 �ساعة فقط داخل البراد 

والبيا�س النيئ من 5 اإلى 12 �ساعة.

ق البي�ص المت�سقاّ

هل البي�س المت�سّقق �سالح لالأكل؟
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ا�ستخدام  ف��ي  ���س��ررًا  ي�سّكل  م��ا  اإّن 

البي�س المت�سّقق هو اإمكانية دخول بكتيريا 

الظاهرة  ال�سقوق  خالل  من  ال�سالمونيال 

على الق�سرة اإلى داخل البي�سة.

ل���ذل���ك ي��ج��ب ع����دم ����س���راء ال��ب��ي�����س 

المت�سّدع اأو ا�ستهالكه اإذا وجد في البيت. 

تّم  حال  في  تناوله  فقط  الممكن  من 

طهوه فور ك�سره، 

ال�ّسلق،  اأثناء  البي�س  ت�سّقق  اإذا  اأم��ا 

ويمكن  مخاطر  اإل��ى  اأب���دًا  ي���وؤدي  ال  فهذا 

ا�ستهالكه باأمان.

البي�ص الطازج

حتى نتمكن من معرفة اإذا كان البي�س 

طازجًا اأم ال علينا القيام باالآتي:

من  يكفي  ما  مع  عميق  وع��اء  م��لء   �1
بمقدار  البي�سة  لتغطية  ال��ب��اردة  المياه 

�سعفي حجمها.

و�سع البي�س في الماء وبالتالي تحليل 

النتائج وفقًا لالآتي:

الوعاء أ.  اأر�س  في  البي�س  �سقط  اإذا   

ومال اإلى جنبه فهذا يعني اأنه طازج 

�سغيرًا  زال  ما  الهواء  جيب  اإن  اإذ 

جدًا.

الوعاء ب.  اأر���س  في  البي�س  �سقط  اإذا 

وب���ق���ي م��ن��ت�����س��ب��ًا ذل����ك ي��ع��ن��ي اأن 

البي�س  بالتالي  اأكبر،  الهواء  خلية 

�سالح  لكنه  ت��م��ام��ًا،  ط��ازج��ًا  لي�س 

لال�ستهالك دون اأي خ�سية

ال�سطح، ذلك ج.  البي�س على  اإذا طفا   

اأن جيب الهواء داخل البي�سة  يعني 

اأ�سبح كبيرًا وينبغي عدم ا�ستهالكه 

الأنه فا�سد.

اإذا  ما  لمعرفة  اآخ��ر  موؤ�سر  وهناك   �2
كان البي�س الذي ن�ستهلكه طازجًا، ويت�سح 

ذلك عند ك�سر البي�س اإذ يجب:

عند أ.  كثيرًا  البيا�س  ينت�سر  ال  اأن   

و�سعه في المقالة.

اأن يبقى ال�سفار جامدًا ومنتفخًا.ب.   

�سميكًا  ي��ك��ون  ال���ط���ازج  ال��ب��ي�����س  اإن 

فهو  القديم  البي�س  اأم��ا  كثيفًا،  ومنتفخًا 

م�سّطح رقيق وقوامه مائي.

لون الق�سرة وجودة البي�ص

على  اأث���ر  اأي  ل��ه  لي�س  ال��ق�����س��رة  ل���ون 

ال��ج��ودة  اأو  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  مقايي�س 

البي�ساء  الق�سرة  ذو  فالبي�س  للبي�س، 

في  مت�سابهان  البنية  الق�سرة  ذو  والبي�س 

الجودة والقيمة الغذائية.

الدموية  البقع  تنتقل  الدموية:  البقع 

الدقيقة  ال��دم��وي��ة  االأوع��ي��ة  ت��م��زق  نتيجة 

داخل �سفار البي�س اأثناء التكون ولكن هذا 

ال يعني اأن البي�س غير �سليم. 

اختالف لون ال�سفار

بدرجات  البي�س  �سفار  ل��ون  يختلف 

بح�سب  وذلك  االأ�سفر  اللون  من  متفاوتة 

النظام الغذائي للدجاجة.
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في  والفتاة  ال�ساب  بها  يتمتع  التي  االمتيازات  تختلف 

حتى  يخرج  اأن  لل�سبي  ُي�سمح  حين  ففي  الواحد،  المنزل 

وقت متاأخر ُتمنع الفتاة من اأ�سل التفكير بالخروج وحدها 

بعد غروب ال�سم�س.. ولعل الحوار التالي ن�سمعه في العديد 

من المنازل التي مّن اهلل على اأهلها بالبنين والبنات..

من  - ي�سادق  اأن  الأخ��ي  يحق  لماذا  اأفهم  ال  اأن��ا  الفتاة: 

يريد ويخرج كيفما يحلو له بينما تو�سع القيود على كل 

ت�سرفاتي!

�سبي  - ولكنه  �سيء؟  كل  له  يحق  اإنه  لك  قال  ومن  االأم: 

لذلك يتمتع بحرية اأكثر منك.

الفتاة: هي العبارة ذاتها تتكرر كلما طالبت بحقوقي..  -

في  وال�سهر  االنترنت  ا�ستخدام  له  يحق  اإذًا  �سبي  هو 

منع اأنا 
ُ
الخارج وامتالك الخلوي وقيادة ال�سيارة بينما اأ

من كل �سيء!

االأم: ينبغي اأن تفهمي اأنك فتاة وينبغي اأن نحافظ عليك  -

ونحميك..

اأتمتع  - �سبيًا حتى  ولدت  ليتني  تحمونني؟!  ممن  الفتاة: 

بحريتي! اأنا اأكره كوني فتاة!

تقارني  - اأن  واإي��اك  هكذا  تتكلمي  اأن  المعيب  من  االأم: 

نف�سك باأخيك!

ليتني كنت �صابًا!

اإعداد: 

از دميا جمعة فواّ
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ن�صيحة للفتاة

يتمتع . 1 التي  االم��ت��ي��ازات  اأّن  ت��اأّك��دي 

توزيع  قاعدة  من  تنطلق  اأخ��وك  بها 

اأن��ه  واع��ل��م��ي  ال��ح��ي��اة.  ف��ي  االأدوار 

يواجه تحديات مختلفة عنك ولي�ست 

بال�سهلة اأبدًا.

خا�سة . 2 اأحكامًا  االإ�سالم  فر�س  حين 

عليها،  الحفاظ  هدفه  كان  بالمراأة 

وقد قّد�س دورها كابنة وزوجة واأم.

لم يفرق االإ�سالم بين الذكر واالأنثى . 3

في فر�س القواعد العامة التي تمنع 

ال�سرعيين.  غير  واللهو  االختالط 

ف���ال ت��ن��ت��ظ��ري م���ن وال���دي���ك و���س��ع 

ما  بنف�سك  ح���ّددي  اإّن��م��ا  القوانين 

ي��ر���س��ي اهلل وي��غ�����س��ب��ه وع��ل��ى ه��ذا 

باأ�سلوب  بحقوقك  طالبي  االأ�سا�س 

يتما�سى مع طبيعتك.

تحت . 4 الجنة  جعل  اهلل  اأّن  ت��ذك��ري 

قدميك اأمًا، واأّن الّنبي اأو�سانا باالأم 

االأب.  م��ن  بمرتين  اأك��ث��ر  اأي  ث��الث 

دورها  قدا�سة  على  تاأكيد  ذلك  وفي 

 Qالموؤمنين اأمير  و�سفك  وقد 

بالريحانة.. فيا ِلَحّظك الوافر كونك 

فتاة!

ن�صيحة لالأهل

عليكم . 1 تفر�س  الحياة  طبيعة  لعل 

ال��ت��ع��ام��ل م���ع اأوالدك�������م ال���ذك���ور 

ولكن  الفتيات.  عن  مختلف  ب�سكل 

قائمة  تكون  اأن  ينبغي  ال  القاعدة 

مقابل  الكلية  الفتى  امتيازات  على 

�سلوكّيات  على  الحتمّية  ال��ق��ي��ود 

الفتاة.

المنزل . 2 في  ابنتكم  مكانة  ع���ّززوا 

واجعلوها ت�سعر باأهمية دورها عبر 

الثقة بها وم�سادقتها لتت�سالح مع 

كونها  من  النفور  من  ب��داًل  ذاتها 

اأنثى.

اأّن . 3 ف��ك��رة  ت��ك��ّر���س��وا  ال  اأن  ح��اول��وا 

الأخته  يحق  ال  ما  له  يحق  ال�سبي 

فتكون الحجة الدائمة تاأكيدكم اأنه 

�سبي وهي مجرد فتاة.

اأعطوا فتياتكم �سالحيات مميزة، . 4

الأخيها  ينبغي  ال  اأّن��ه  اأهّمها  ولعّل 

وتقديرها،  احترامها  من  يقّلل  اأن 

ويح�سن  ي�ساعدها  اأن  ي��ج��ب  ب��ل 

معاملتها على قاعدة تاأكيد الر�سول

منزل  ف��ي  كريمة  الفتاة  اأّن   P

والديها وعزيزة.
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الدراجة الهوائية المنا�سبة

ينبغي  الهوائية  الدراجة  اختيار  عند 

التاأكد من االأمور التالية:

ال��دراج��ة  مقعد  م��رك��ز  ي��ك��ون  اأن   �1
بارتفاع فخَذي الراكب واأن يكون في و�سع 

التمدد  على  ق���ادرة  �ساقه  بينما  جلو�س 

ب�سكل كامل.

2� اأن يتمكن الراكب من االنحناء قلياًل 
الدراجة  مقود  يكون  ما  وع���ادًة  ل��الأم��ام. 

اأعلى قلياًل من المقعد.

عمود  بين  م�سافة  وجود  اأمكن  اإذا   �3
ال��ذراع  اإط��ال��ة  يجب  اإذ  والمقعد  المقود 

ال�سفلى للراكب كمعيار اأف�سل.

ن��ظ��رة  ال��م�����س��ت��ري  ي��ل��ق��ي  اأن  ب���د  وال 

فاح�سة على الدراجة قبل ركوبها والتاأكد 

اأنها �سليمة من ناحية الفرامل واالإطارات 

المختلفة.  ال��م��خ��اط��ر  ل��ت��ف��ادي 

بع�س  �سراء  من  بد  ال  وبالطبع 

م�����س��ت��ل��زم��ات ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة 

المع�سم  وواق��ي  الخوذة  مثل 

ريا�صة الم�صافات الطويلة

منذ بداية ف�سل ال�سيف ين�سط عمل محالت بيع 

من  العديد  يلجاأ  حيث  الهوائية  الدراجات  تاأجير  اأو 

ال�سباب اإلى �سراء اأو ا�ستئجار الدراجات لما في ذلك 

من م�سلحة اقت�سادية ت�سمح لهم بالتنقل ب�سكل اأوفر 

من ال�سيارات وفوائد �سحية ونف�سية من جهة اأخرى.

لتالفي االإ�سابات المحتملة في حال وقوع 

حادث.

الفوائد ال�سحية 

الطرق  اإح��دى  الدراجة  رك��وب  يعتبر 

تح�سين  من  المرء  تمّكن  التي  المثالية 

على  والمحافظة  الج�سم  وظائف  جميع 

�سحته. 

ا�ستخدام  ف��اإن  ال��درا���س��ات  وبح�سب 

الدراجة الهوائية لمدة ع�سر دقائق يوميًا 

وال���دورة  الع�سالت  تقوية  على  ي�ساعد 

حال  في  اأم��ا  الج�سم.  ومفا�سل  الدموية 

فاإنها  يوميًا  �ساعة  ن�سف  مدة  ممار�ستها 

وتنظيم  القلب  حالة  تح�سين  في  ت�ساعد 

نب�ساته.. وعند ممار�ستها لمدة 50 دقيقة 

بناء  عملية  ف��ي  ت�ساعد   ف�سوف  ي��وم��ي��ًا 

الدهون  الإح��راق  الالزمة  البروتوبالزما 

في  ت�ساهم  اأنها  عن  ف�ساًل  الج�سم  في 

الظهر  ع�سالت  تقوية 

والعمود الفقري. 
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هل ت�سعر اأنك اأخطاأت في اتخاذ 

على  قـــادر  غــيــر  واأنــــك  معين  قـــرار 

ت�سويب االأمور؟

اإل��ى  اأ���س��اأت  كلمة  اأو  بت�سرف  اأن���ك 

نف�سك اأو اأنك بب�ساطة لم تكن اأنت!؟ 

م�سببات  عن  تبحث  ذات��ك،  تحا�سب 

ف�سلك وتدر�س اآثار فعلتك على غدك..

وت�سعر بالندم القاتل

مهاًل.. انتظر قلياًل..

يجب عليك اأن ت�سعى لترميم اأي قبيح 

عملته

ومن  النا�س  من  الم�سامحة  تطلب  اأن 

اهلل

ولكن ممنوع عليك

اأن ت�سعر بالندم!

بك  يرمي  ال��ذي  المدّمر  الندم  ذاك 

اأ�سير اأخطاء الما�سي ويهبك �سوطًا لتجلد 

به نف�سك..

الندم الذي ال يعرف كيف ولماذا..

م�ساعرك  لينه�س  ل��ه  ت�ست�سلم  ال 

ويقودك اإلى الح�سي�س..

نورًا  اأكثر  لم�ستقبل  معبرًا  منه  اجعل 

ونجاحًا..

ل�صت نادمًا!
لتخطي  قوة  ال�سعف  ذاك  من  ا�ستّق 

تجربٍة  من  والتعلم  ومعالجتها  االأخ��ط��اء 

اأخطاأت فيها ولكن حياتك لم تقف  لعلك 

الفر�س  ع�����س��رات  اأم���ام���ك  ب��ل  ع��ن��ده��ا، 

لت�سّحح ما فعلته.

ولكن  ح�سل  ما  تغيير  يمكنك  ال  لعله 

بالتاأكيد يمكنك تغيير اأ�سلوب تعاطيك مع 

االأحداث القادمة

الندم لي�س حاًل.. هو و�سيلة

الذي  الداخلي  باالألم  لت�سعر  و�سيلة 

يقويك 

فتبكي ولكن ال تغرقك الدموع

تغ�سب ولكن ال تكبلك االأحا�سي�س

تذكر اأنك كنت في موقف �سعب.. في 

لحظة فقدت فيها �سوابك 

اأو  ال�سر  لفعل  االأّم��ارة  نف�سك  غّرتك 

الخطاأ

واهلل يحب التّوابين.. 

علينا  وي�ستر  قبائحنا  ع��ن  ي��ت��ج��اوز 

ونتعلم من  ر�سدنا  اإلى  نعود  وينتظرنا كي 

اأم�ِسنا در�سًا ال نن�ساه

ف���اح���زن.. ت��ب اإل����ى رب���ك ال��رح��م��ان 

الرحيم ولكن.. 

اإّياك والندم!
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اإعداد: حوراء مرعي

ح����ّذر ال��دك��ت��ور ال��ب��ري��ط��ان��ي اآري���ك 

االأطفال  اأّن هناك جياًل من  �سيغمان من 

اإدم���ان  ع��ل��ى  وي��ت��رع��رع  ينمو  ال��ي��اف��ع��ي��ن 

الّذكية  وال��ه��وات��ف  وال��ت��ل��ف��از  ال��ح��ا���س��وب 

ي�سبه  اإدم��ان  وه��و  الّلوحية،  والحوا�سيب 

االإدم��ان على  العلمي  الّت�سنيف  من حيث 

الكحول.

طّبية  ب��ب��ح��وث  �سيغمان  وا�ست�سهد 

قوية  عالقة  وج��ود  بّينت  حديثًا  اأج��ري��ت 

لل�سا�سات  ال��م��ك��ّث��ف  اال���س��ت��خ��دام  ب��ي��ن 

بداء  االأط��ف��ال  اإ�سابة  وبين  االإلكترونّية 

الّنوع  من  ال�ّسكري 

ال��ث��ان��ي واأم��را���س 

واالأوع��ي��ة  القلب 

الدموية.

ك�����م�����ا ب����ّي����ن 

ال�سبه  وجه  �سيغمان 

االإدم�������ان على  ب��ي��ن 

الأطــــفــــال يــدمــنــون 

الكحول مثل  ال�صا�صات 

وقال  الكحول،  على  واالإدم���ان  ال�سا�سات 

اإّن الجلو�س اأمام ال�سا�سات لفترات طويلة 

يوّلد مادة كيميائية ت�سبه تلك التي يولدها 

االإدمان على الكحول.

و�سّدد �سيغمان باأْن ال ُي�سمح لالأطفال 

من  ن��وع  اأي  بم�ساهدة  الثالثة  �سن  تحت 

ال�سا�سات االإلكترونية، بينما ال ي�سمح لمن 

هم فوق الثالثة وتحت ال�سابعة من العمر 

بق�ساء اأكثر من �ساعة.

ال�سهر  اأوروبيًا �سدر  تقريرًا  اأن  ُيذكر 

ال��م��ا���س��ي ي��ه��دف اإل����ى م��ح��ارب��ة ب��دان��ة 

االأطفال، طالب بمنع دور ح�سانة االأطفال 

ا�ستخدام  من  االأوروب��ي  االتحاد  دول  في 

ت�سلية  الأغ����را�����س  ال��ت��ل��ف��از 

االأطفال، ودعا االآباء اإلى 

تجاهل اإلحاح االأطفال 

ع��ل��ى و���س��ع ���س��ا���س��ات 

تلفاز في غرف نومهم.  
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احذر لوحة مفاتيح الكمبيوتر 

ك�سف اأحد البحوث الطبية عن خطر تجمع الفيرو�سات والفطريات التي لها تاأثيرات 

�سحّية �سلبّية على الفرد في بيئة عمل الموّظفين.

واأ�سارت درا�سة ن�سرت في مجلة تايم االأميركية اإلى اأّن عددًا من االأ�سطح المنت�سرة 

في مكاتب العمل والتي يتم ا�ستخدامها ب�سورة يومية من قبل الموّظفين، تعتبر بيئات 

مثالية لنمو وتكاثر الجراثيم والفطريات، باالإ�سافة اإلى عدد من الفيرو�سات.

وجاء في البحث، الذي قام بفح�س نحو 5000 �سطح في عدد من المكاتب والم�ساحات 

مقاب�س  هي  والفطريات  الجراثيم  فيها  تترّكز  اأ�سطح  اأكثر  اأّن  للعمل،  �سة  المخ�سّ

الحنفيات ولوحة المفاتيح المو�سولة بجهاز الكمبيوتر، بن�سبة تركيز 27 في المائة.

لالإدمان على الت�صوق.. دواء

دواء  اأن  اأميركيون  باحثون  اكت�سف 

ي�ساعد  قد  »األزهايمر«  لمعالجة  ي�ستخدم 

مدمني الت�سّوق على كبح عادتهم هذه.

الت�سّوق  مدمني  اإن  الباحثون  وق��ال 

�����س  ال���ذي���ن ت���ن���اول���وا ال������دواء ال��م��خ�����سّ

ل�»األزهايمر« خالل التجارب، اأم�سوا وقتًا 

اأقل في الت�سّوق وقّل�سوا كمية االأموال التي 

ينفقونها على م�سترياتهم.

ويعاني اأكثر من 4 من بين 5 ن�ساء من 

عدم  فقط  ت�سمل  ال  التي  الم�سكلة،  ه��ذه 

اأي�سًا  بل  الت�سّوق،  في  رغبتهم  مقاومة 

�سراء اأ�سياء ال يحتجنها.

ي�سمى  دواء  النف�س  علماء  واخ��ت��ب��ر 

»ميمانتين«، المعروف بمنعه لتدهور حالة 

المر�سى الم�سابين ب� »األزهايمر« المعتدل 

الكلينيكية  االختبارات  وبّينت  الحاد.  اإلى 

اأم�ساها  اّلتي  االأوق��ات  اأّن  اأ�سابيع،   8 بعد 

ال��دواء،  تناولوا  الذين  والرجال،  الن�ساء 

اأنفقوها  التي  االأم��وال  وكمية  الت�سّوق  في 

في هذا المجال تقّل�ست. وتراجعت ب�سكل 

91عام اأعرا�س الم�سكلة اإلى الّن�سف تقريبًا.
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ال�صيد ح�صن 

يهدي اأحمد 

الزين �صبحته 

ال�صفراء 

يطّل الفنان اأحمد الزين على الجمهور العربي 

�سهر  في  »الغالبون«  الوطنية  الدراما  خالل  من 

رم�سان المقبل، ومعه �سيء »غال« من المقتنيات 

الخا�سة بال�سيد ح�سن ن�سر اهلل )حفظه اهلل(.. 

�سبحة  ح�سين«  »اأب��و  �سخ�سية  في  دوره  ت�ساركه 

له،  ملكيتها  انتقلت  التي  الخا�سة  ال�سيد  �سماحة 

لتغدو »اأعّز ما يملك« كما عّبر.

ل�»حزب  العام  االأمين  فقد طلبها موؤخرًا من 

وكان  قا�سم.  نعيم  ال�سيخ  نائبه  خالل  من  اهلل«، 

له ما اأراد.

يقّدر الزين كثيرًا ُح�سن اال�ستجابة، ال �سيما 

�سنوات،  »ال�ّسيد«ت�سع  اأ�سابع  الزمت  ال�سبحة  اأّن 

وي�ستخدمها عادة في تاأدية فري�سة ال�سالة. 

وقد طلب الزين من ال�سيخ قا�سم اأن ينقل اإلى 

�سماحة ال�سيد اعتزازه و�سكره العارم نظرًا للبعد 

اأثناء  ال�سبحة  اإياه  تمنحه  الذي  الهام  الروحاني 

تاأدية دوره. فجاءه الرد باأن »ال�سيد هو الذي يعتز 

بذلك، نظرًا لما يمّثله الزين �سخ�سيًا، ولرمزّية 

ل�سّبان  »الغالبون«كاأب  في  يج�ّسده  ال��ذي  ال��دور 

مقاومين«.
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انت�سر  المحمولة،  الهواتف  ا�ستخدام  تزايد  مع 

»نوموفوبيا«وهو  با�سم  يعرف  الّرهاب  من  نوع جديد 

عبارة عن مر�س ي�سيب الفرد بالهلع لمجرد التفكير 

ب�سياع هاتفه المحمول اأو حتى ن�سيانه في المنزل. 

»�سكيوريتي  �سركة  اأج��رت��ه��ا  درا���س��ة  واأ����س���ارت 

على  االأم��ن��ي��ة  ال��خ��دم��ات  ف��ي  انفوي«المتخ�س�سة 

االإ���س��اب��ة  م���ع���ّدالت  اأّن  اإل����ى  ال��م��ح��م��ول��ة  االأج���ه���زة 

ال�سباب  فئة  بين  اأكبر  تنت�سر ب�سورة  بال�»نوموفوبيا« 

من عمر 18 اإلى 24 عامًا، حيث اأفاد 77 في المئة منهم 

هواتفهم  عن  بعيدين  يكونوا  اأن  ي�ستطيعون  ال  اأّنهم 

الن�سبة  هذه  بلغت  بينما  معدودة،  لثواٍن  المحمولة 

68 في المئة بين الفئة العمرية من 25 اإلى 34 عامًا. 
بفقدان  الن�ساء مهوو�سات  اأن  الدرا�سة كذلك  وبّينت 

ال�»نوموفوبيا«  وت�سمل  الرجال.  من  اأكثر  هواتفهّن 

اأي�سًا القلق من عدم الح�سور في نطاق التغطية.

يتفقدون  االأ�سخا�س  اأّن  عن  الدرا�سة  وك�سفت 

هواتفهم المحمولة بمعدل 34 مرة في اليوم، واأّن 75 

حتى  هواتفهم  ي�ستخدمون  االأ�سخا�س  من  المئة  في 

في الحمام.

اأّم����ا ع��وار���س ال��م��ر���س ف��ه��ي ع��ب��ارة ع��ن ع��دم 

الر�سائل  الهاتف، وتفّقد  اإطفاء  القدرة على  امتالك 

التي  والمكالمات  الن�سية  والر�سائل  االلكترونية 

البطارية  �سحن  من  والتاأكد  بهَو�س،  عليها  يجب  لم 

الهاتف  عن  التخلي  على  القدرة  وع��دم  با�ستمرار، 

حتى اأثناء دخول الحمام.

والبروفي�سور  الموؤّرخ  تلّقى 

�ساند«  »���س��ل��وم��و  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

مغّلفًا  اأب��ي��ب  ت��ل  ج��ام��ع��ة  م��ن 

اأبي�س  م�سحوق  ع��ل��ى  اح��ت��وى 

بقتله  تهديدًا  ت�سمنت  ور�سالة 

»لن  �سريح:  بن�ّس  فيها  ُكتب 

فهو  ال�سبب  اأما  تعي�س طوياًل«. 

بعنوان  الجديد  كتابه  ���س��دور 

اأر���س  اختراع  تم  وكيف  »متى 

فيه  يك�سف  ال��ذي  اإ���س��رائ��ي��ل؟« 

ب�  ي�سّمى  م��ا  وادع�����اءات  زي��ف 

»اأر�س اإ�سرائيل«.

وك�������������س������ف ال���������م���������وؤرخ 

التهديدات  اأن  »االإ�سرائيلي« 

�سدور  اإث��ر  على  ج��اءت  بقتله 

يخِف  لم  فيما  الجديد،  كتابه 

ق��ل��ق��ه م���ن ال��ت��ه��دي��د، م�����س��ي��ًرا 

تّم  وكيف  »متى  كتاب  اأّن  اإل��ى 

اختراع اأر�س اإ�سرائيل؟ «يبحث 

في معنى الوطن واالأ�سباب التي 

من  الموت  اإلى  اأ�سخا�سًا  تدفع 

على  االأم��م  �سراع  و�سبب  اأجله 

يعلنه  م��ا  وي��ن��اق�����س  ال���ح���دود، 

اليهود حول اأ�سولهم ون�ساأتهم.

ُي��ذك��ر اأن ال��م��وؤرخ ك��ان قد 

اأ�سدر اأي�سًا كتابًا قبل 4 �سنوات 

تحت ع��ن��وان »م��ت��ى وك��ي��ف تم 

اختراع ال�سعب اليهودي؟«.

موؤّرخ يهودي 

مهّدد بالقتل

»نوموفوبيا«:

 رهاب فقدان الهاتف المحمول
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 �سبكة »الجئ نت«

  www.laji-net.net

البالغة،  نهج  ن�س  اإل���ى  ب��االإ���س��اف��ة 

ي��ح��ت��وي م���وق���ع »ن���ه���ج ال���ب���الغ���ة« على 

ف�ساًل  الكتاب،  لكامل  ال�سوتية  الملفات 

اأمير  وحكم  وخطب  لر�سائل  ���س��رٍح  ع��ن 

الدرو�س  من  ومجموعة   Qالموؤمنين

ما  تف�سير  ف��ي  ال�سوتية  والمحا�سرات 

ي�سّم  كما  ال��ق��ّي��م.  الكتاب  ه��ذا  يحتويه 

ال��م��وق��ع ب��اق��ة م��ن ال��ب��ح��وث وال��م��ق��االت 

لمجموعة  واأق�����وااًل  ال��ب��الغ��ة،  نهج  ح��ول 

الذين  والمفّكرين  واالأدب���اء  العلماء  من 

 Qعلي االإم����ام  ب��الغ��ة  ا�ستوقفتهم 

واأهمّية هذا الكتاب، ورّدوا ال�سبهات التي 

حاول الم�سككون زرعها في �سنده.

اإعداد: حوراء مرعي

 موقع نهج البالغة  

www.balaghah.net/nahj-htm/ara

ه����ي »����س���ب���ك���ة اأخ�����ب�����ار ال��الج��ئ��ي��ن 

تعرف  ل��ب��ن��ان«ال��ت��ي  ف��ي  الفل�سطينيين 

اخت�سارًا با�سم »الجئ نت«.

ال�سيا�سية  االأخ��ب��ار  بنقل  ال�سبكة  تهتم 

واالأمنية في المخيمات ومواقف مختلف القوى 

الفل�سطينية، واإجراء الحوارات مع القيادات 

والتحقيقات  التقارير  واإع��داد  الفل�سطينية 

عن االأو�ساع االإن�سانية واالجتماعية لالجئين 

الفل�سطينيين في لبنان.

حديثة  معلومات  الموقع  يت�سّمن  كما 

واالجتماعية  االقت�سادية  االأو���س��اع  عن 

لالجئين  والقانونية  والتربوية  وال�سحية 

باالإ�ساءة  تهتّم  وزاوي���ة  الفل�سطينيين، 

ال�سهيوني  العدو  و�سوؤون  اأخبار  اآخر  على 

اإ�سافة اإلى مجموعة من ال�سور الخا�سة.
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ل���الإج���اب���ة ع���ن اال���س��ت��ف��ت��اءات 

االآراء  اإل���ى  وال��ت��ع��ّرف  ال�����س��رع��ي��ة، 

االإم���ام  �سماحة  م��ن  لكل  الفقهية 

اأمر  ول��ي  و�سماحة   { الخميني 

ال�سيد  العظمى  اآي��ة  اهلل  الم�سلمين 

مرا�سلة  يمكنكم  الخامنئي 

في  الخامنئي  االإم����ام  مكتب 

طهران عبر هذا الموقع.

ك���م���ا ي��م��ك��ن��ك��م م����ن خ��الل��ه 

ال��ت��ع��ّرف اإل����ى اأح�����دث اال���س��ت��ف��ت��اءات 

 ، الخامنئي االإم�������ام  ل�����س��م��اح��ة 

الخا�سة  وال�����س��وؤون  الق�سايا  ومتابعة 

ال�سعار  ق��ّوة«، تحت هذا  االتحاد  »في 

ب��ل��دي��ات ق���رى ق�ساء  ال��ت��ق��ى ع���دد م���ن 

اأهدافها  يجمع  اّتحاد  الإن�ساء  مرجعيون 

الم�ستركة ويوّحد روؤيتها الم�ستقبلية تجاه 

تنمية قراها الحدودية. وتوثيقًا لن�ساطاته 

اأطلق اتحاد بلديات جبل عامل موقعه الذي 

ي�سّلط ال�سوء على احتياجات منطقة جبل 

والتنموي،  الخدماتي  المنظور  من  عامل 

ويعر�س الأهّم اإنجازاته من و�سع اإ�سارات 

مداخلها  وتجميل  ال��ق��رى،  ف��ي  توجيهية 

�سبكات  وتمديد  طبيعية  محميات  واإن�ساء 

مياه ال�سفة... وغيرها من م�ساريع التنمية 

ملخ�سًا  الموقع  يت�سمن  كما  الم�ستدامة. 

القائد  ال�سيد  وم��ه��اّم  ال��ق��ي��ادة  بمقام 

الموّثقة  ولقاءاته  ون�ساطاته  وخطاباته 

الدقة. عالية  بال�سور 

التي  واالإر�سادية  الزراعية  الندوات  حول 

يقيمها في مختلف القرى، واإعالنات حول 

دورات زراعية وت�سنيع مواد غذائية تحت 

اإ�سرافه وتنظيمه. 

 موقع مكتب اآية اهلل العظمى ال�سيد علي الخامنئي{

 http://www.leader.ir/langs/ar

اتحاد بلديات جبل عامل

www.itihadjabalamel.com
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ــئــي  ــي ــب ـــّوث ال ـــل ـــت ال

ـــال ـــف ــة الأط ــح ــص و�

اإعداد: هبة جمعة

بالدنا  وفــي  العالم  في  ة  البيئياّ الم�ساألة  اأ�سبحت 

ر المناخ العالمي وانتقال  ا�ص. فتغيُّ اغل للناّ الحديث ال�ساّ

ثقب  �ساع  واتاّ المت�ساعد  ر  والت�سحُّ االأمــطــار  مناطق 

م�سائل  باتت  البيئية،  الم�ساكل  من  وغيره  االأوزون 

نظرًا  االإنـــذار  جر�ص  تــدق  و�سارت  الخطورة،  �سديدة 

االإن�سان والبيئة،  والتي تتهدد  الناجمة عنها  للمخاطر 

يومًا بعد يوم.

انعكا�ص  فهو  مليًا  عنده  الوقوف  ي�ستلزم  ما  اأكثر  اأما 

لوث البيئي على االإن�سان، وخ�سو�سًا على فئة  اأ�سرار التاّ

اأناّ  ما  �سياّ وال  المخاطر،  لهذه  ُعر�سة  االأكثر  االأطفال، 

االأخيرة  العقود  في  مخيفة  اأ�سكااًل  اتخذ  البيئة  ث  تلواّ

ئي�ص لهذه الكوارث  ب الراّ وو�سل اإلى االإن�سان ذاته، الم�سباّ

البيئياّة.
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االأمرا�ص البيئية واآثارها

رب��ع  اأّن  اإل����ى  االإح�������س���اءات  ت�����س��ي��ر 

االأم��را���س ف��ي ال��ع��ال��م ي��ع��ود اإل���ى تدهور 

ال�سلبّية  اآثارها  واأكثر  البيئّية.  االأو���س��اع 

الجلد  على  تظهر  التي  االأ�سرار  تلك  هي 

نظرًا  وذل��ك  التنف�سي،  والجهاز  والعيون 

باالإ�سافة  للملّوثات،  المبا�سر  لتعّر�سها 

هذه  الأن�سجة  العالية  الح�سا�سّية  اإل���ى 

في  ال�سلبية  المتغّيرات  تجاه  االأع�����س��اء 

الو�سط المحيط بالكائن الحي.

التلّوث  ي�سببه  ما  �سوءًا  االأم��ر  ويزيد 

كالمالريا  الخطورة  �سديدة  اأمرا�س  من 

الم�ستفحلة.  ال�سرطان  واأ�سكال  واالإ�سهال 

ّحة  ال�سّ منّظمة  اأ�سدرته  تقرير  اأفاد  وقد 

في  يوجد  اأّن��ه   2005 �سباط  في  العالمية 

دون  طفل  مليون   600 م��ن  اأك��ث��ر  العالم 

ع�سر  نحو  ي�سّكلون  العمر،  من  الخام�سة 

�سكان العالم يموت منهم �سنويًا اأكثر من 

ثالثة ماليين الأ�سباب واأو�ساع لها عالقة 

بالبيئة.

ك��م��ا ي��رب��ط ال��ع��ل��م��اء ت��زاي��د وت��ج��ّدد 

بع�س االأمرا�س بتغّيرات في البيئة تجتاح 

االأر�س، اإذ اعتبروا اأّن 25 % من االأمرا�س 

اإلى  يعود  العالم  في  تحا�سيها  يمكن  التي 

�سوء االأو�ساع البيئية.

خطر الموت

ي�سبب �سوء االأو�ساع البيئية حاالت من 

الوفيات يرجع بع�سها اإلى:

1� ت��ل��وث ال��ه��واء داخ���ل ال��م��ن��ازل من 

الحطب  ح��رق  ي�سببه  وم��ا  التدفئة  خ��الل 

اأو اأ�سكال اأخرى من الوقود. وقد ينتج عن 

غالبًا  �سنويًا،  مليون طفل  لنحو  قتل  ذلك 

نتيجة اأمرا�س رئوية حادة. ومن الملوثات 

دخان  الداخلي،  للهواء  االأخرى،  الخطرة 

يحملها  التي  الدقيقة  والكائنات  التبغ 

الهواء.

نتيجة  تتفاقم  ق��د  ال��ت��ي  ال��م��الري��ا   �2

�سوء اإدارة المياه والعي�س في م�ساكن غير 

في  مليون طفل  �سنويًا  تقتل  والتي  �سحية 

العالم.
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اأن  اإل��ى  االإ���س��ارة  تجدر 

بيئّية  الأخ���ط���ار  ال��ت��ع��ّر���س 

ي���ب���داأ ح��ت��ى ق��ب��ل ال�����والدة. 

ف��ال��ر���س��ا���س ف���ي ال���ه���واء 

وال����زئ����ب����ق ف�����ي ال���ط���ع���ام 

الكيميائية  ال��م��واد  وبع�س 

ت�سبب  اأن  ي��م��ك��ن  االأخ�����رى 

االأجل  طويلة  مر�سّية  اآث��ارًا 

مثل  اأح��ي��ان��ًا،  وم�ستع�سية 

العقم، واالإجها�س والعيوب الخلقية.

اأطفالنا في خطر

كيميائية  م����ادة   75000 م���ن  اأك���ث���ر 

وطعامنا  وم��ائ��ن��ا  ه��وائ��ن��ا  ف��ي  م���وج���ودة 

ولكثير  يوميًا.  نتداوله  ما  وك��ل  واأدوات��ن��ا 

الج�سدّية  �سحتنا  على  خطيرة  اآثار  منها 

الفئة  هم  واالأطفال  والنف�سّية.  والذهنّية 

االأكثر تاأثرًا وعر�سة لهذه المخاطر.

في  البيئية  االأ���س��ب��اب  ت��داخ��ل��ت  وق��د 

اأم���را����س اأ���س��اب��ت ���س��ري��ح��ة ك��ب��ي��رة من 

مع  الطفولة  اأمرا�س  فتطورت  االأط��ف��ال. 

القرمزّية  الحمى  مثل  اأوبئة  من  الزمن، 

مزمنة  ح��االت  اإل��ى  والح�سبة  وال��ج��دري 

م���ث���ل ال�������س���رط���ان وال���رب���و 

الهرمونية  واال���س��ط��راب��ات 

واالعتالل الع�سبي. 

ي�ستهلك االأطفال طعامًا 

اأكثر م���ن البالغين وي�سربون 

اأكثر، وي�ستن�سقون هواًء  ماًء 

اأكث���ر، قيا�س���ًا اإل���ى وزنه���م 

وحجمه���م، وتعّر�سه���م ف���ي 

طبيع���ة �سلوكه���م الأمرا����س 

التل���ّوث، فه���م يلعب���ون عل���ى االأر�س حيث 

تتكاث���ر الملوث���ات وبقايا الم���واد ال�سارة، 

وي�سع���ون اأيديهم ف���ي اأفواهه���م وهذا ما 

يجعله���م عر�س���ة لمخاط���ر التل���وث الذي 

يحيط بهم من كل جانب، اأكثر من غيرهم 

من الفئات العمرية.

اأمرا�ص تتفاقم

وفي ما ياأتي اأمرا�س ازدادت االإ�سابة 

بها نتيجة م�سببات عديدة للتلوث البيئي:

1ـ  الربو واأمرا�ص الرئة:

الربو نحو خم�سة ماليين  داء  ي�سيب 

وتفيد  �سنة،   18 عن  اأعمارهم  تقل  طفل 

 )CDC( االأم����را�����س  م��ك��اف��ح��ة  م���راك���ز 

ــن 75000  ــر م اأكث

ــة  كيميائي ــادة  مــ

موجودة في هوائنا 

وطعــامنا  ــا  ومائن

ــل  وكـــ ــا  واأدواتن

يوميًا ــه  نتداول ــا  م
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تــطــورت اأمــرا�ــس 

مع  الــطــفــولــة 

اأوبئـــة  من  الزمن، 

ــى  ــم ــح ـــل ال ـــث م

والجدري  القرمزية 

والــحــ�ــصــبــة اإلـــى 

مثل  مزمنة  حالت 

ال�صرطـــان والربـو

االأطفال  ل��دى  ي�سببها  التي  الوفيات  اأن 

تت�ساعف با�ستمرار.

 )metabolism( والأن الن�ساط الخليوي

اإلى  يحتاجون  فهم  االأط��ف��ال،  ل��دى  اأكبر 

اإل��ى  قيا�سًا  االأوك�سجين  م��ن  اأك��ب��ر  كمية 

اأ�سرع  يتنف�سون  لذلك  ووزنهم،  حجمهم 

لكل  الملوثات  م��ن  م��زي��دًا  وي�ستن�سقون 

كيلوغرام من وزنهم.

2ـ ال�سرطان:

اأن  لل�سرطان  الوطني  المعهد  يفيد 

تكون  قد  البيئية  االأ�سباب 

م�سوؤولة عن اأكثر من ن�سف 

اإ���س��اب��ات ال�����س��رط��ان. وقد 

ال�سرطان  ح��االت  ازدادت 

التي ت�سيب اأدمغة االأطفال 

بن�سبة  الع�سبية  اأجهزتهم 

 .%  26

وت���ع���ود اأ����س���ب���اب ك��ون 

الفئات  اأك��ث��ر  االأط��ف��ال ه��م 

تاأثرًا اإلى عوامل ثالثة:

اك��ت��م��ال  ع����دم  اأواًل: 

اأج��ه��زت��ه��م ال��ح��ي��وي��ة، فهم 

يمرون في مراحل من النمو ال�سريع.

على  ق��درة  االأق��ل  هم  االأطفال  ثانياً: 

حماية اأنف�سهم. 

يعّر�سهم  الطبيعي  ف�سولهم  ث��ال��ث��اً: 

لمخاطر يتجّنبها البالغون.

تدابير وقائية

العالمية  ال�سحة  منظمة  ط��رح��ت 

التدابير  بع�س  العالمي  ال�سحة  يوم  في 

لحماية  االأه���ل  بها  ن�سح  التي  الوقائية 

اأط����ف����ال����ه����م م������ن ب��ع�����س 

االأمرا�س:

اأواًل: قبل الحمل

يمكن للمراأة اأن توّفر بيئة 

�سحّية لنمّو طفلها حتى قبل 

المثال،  �سبيل  على  يولد.  اأن 

قبل  الفوليك  حم�س  تناول 

يمنع  اأن  يمكن  ال��ذي  الحمل 

الع�سبي  االأنبوب  اختالالت 

خالل  االأج��ّن��ة  ت�سيب  التي 

من  االأول��ى  القليلة  االأ�سابيع 

االأطفال  في  وتظهر  الحمل، 

ت�سّوهات  �سكل  على  الح��ق��ًا 
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وتخّلفات ذهنّية اأو ع�سبّية.

ثانياً: الغذاء ال�سحي

تفاقم  ف��ي  ال��غ��ذاء  نواق�س  ت�ساهم 

فنق�س  االأطفال.  لدى  الكيميائي  التلوث 

ال��ك��ال�����س��ي��وم م��ث��اًل ي�����س��ّج��ع ع��ل��ى ت��راك��م 

والعظام  اله�سمّية  القناة  في  الّر�سا�س 

االأط��ف��ال  ومعظم  والكليتين.  وال��ّدم��اغ 

اّل��ذي��ن ت��ت��راوح اأع��م��اره��م م��ا بين اأرب��ع 

غير  كمية  ي�ستهلكون  ���س��ن��وات  وث��م��ان��ي 

يتعر�سون  وعندما  الكال�سيوم،  من  كافية 

للمواد الكيميائية في البيئة يعانون غالبًا 

الذكاء  حا�سل  وانخفا�س  الدم  فقر  من 

اإلى  ونزعة  التعّلم،  في  و�سعوبات   )IQ(

العنف.

لذا، على االأم تنويع اأطعمة اأطفالها.. 

ثالثاً: منزل غير ملوث

ع���الوة ع��ل��ى ت��ن��اول اأط��ع��م��ة اأف�����س��ل، 

�سحي  منزل  على  الحر�س  لالأهل  يمكن 

فالمبيدات  والملوّثات.  ال�ّسموم  فيه  تقّل 

ال��م��وج��ودة ف��ي ال��م��ن��ازل ه��ي غ��ال��ب��ًا في 

اإلى  متناول االأطفال. وهنا تجدر االإ�سارة 

اأن 34 مادة كيميائية هي االأكثر ا�ستعمااًل 

لر�س المزروعات المنزلية والع�سب، منها 

11 مادة ت�سبب ال�سرطان، 20 مادة ت�سبب 

تحدث  مواد  و9  الع�سبي،  للجهاز  مًا  ت�سمُّ

عيوبًا خلقية، و30 تهيج الجلد. 

وبناًء   - البيئي  المو�سوع  اليوم  يعتبر 

على ك��ّل م��ا ت��ق��ّدم - م��ن اأب���رز واأخ��ط��ر 

الق�سايا المطروحة على ال�ّساحة المحّلية 

تفاقم  ف��ي  خ��ط��ورت��ه��ا  والأن  وال��ع��ال��م��ّي��ة، 

حلول  اإيجاد  ت�ستدعي  فهي  لذلك  م�ستمر 

بن�سبة  ولو  للحّد  �سريعة وخططًا مدرو�سة 

قليلة من التاأثيرات على �سّحة الفرد وعلى 

�سائر الكائنات الحية.
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مطهري}  ال�سهيد  م�سابقة  التربوية  التعبئة  اأطلقت   

الكامل«،  »االإن�سان  كتاب  في  لبنان  م�ستوى  على  العام  لهذا 

ن�سر  ح�سن  ال�سيد  اهلل  لحزب  العام  االأمين  �سماحة  برعاية 

والمناق�سة  المباحثة  اهلل )حفظه اهلل(، باالعتماد على نمط 

من  عدد  مع  النقا�سية  الحلقات  من  اأ�سهر  ثالثة  م��دار  على 

هذه  ف��ي  طالب   3500 بم�ساركة  ال��دي��ن  وعلماء  المدر�سين 

الحلقات، وبم�ساركة 1240 طالبًا في الم�سابقة الخطية.

في  ال�سيا�سي  المجل�س  رئي�س  رعى  الجهد،  لهذا  وتتويجًا 

جوائز  توزيع  حفل  ال�سيد  اأمين  اإبراهيم  ال�سيد  اهلل  ح��زب 

موؤ�س�سة  رئي�س  القائد  ال�سيد  ممثل  بح�سور  الم�سابقة 

االأوقاف االإ�سالمية في الجمهورية االإ�سالمية االإيرانية اآية اهلل 

محمدي، و�سفير الجمهورية االإ�سالمية د. غ�سنفر ركن اأبادي 

والم�ست�سار الثقافي ال�سيد محمد ح�سين رئي�س زاده وم�سوؤول 

الفعاليات  من  وعدد  مرعي،  يو�سف  الحاج  المركزية  التعبئة 

التربوية وال�سيا�سية.

تخلل الحفل عر�س فيلم عن اأجواء م�سابقة العام الما�سي 

من اإعداد التعبئة التربوية واإعالم منطقة بيروت ثم كلمة لل�سيخ 

فكر  ون�سر  الثقافي  الحراك  اأهمية  على  فيها  �سدد  محمدي 

التي  الق�سايا  من  للكثير  الت�سدي  في  مطهري}  ال�سهيد 

تواجه ال�سباب المعا�سر، تلتها كلمة م�سوؤول التعبئة التربوية في 

حزب اهلل الحاج يو�سف مرعي، وختامًا كلمة راعي الحفل ال�سيد 

اإبراهيم اأمين ال�سيد متناواًل في �سقيها اأهمية تنظيم هكذا نوع 

من الم�سابقات وحديثًا في اآخر الم�ستجدات ال�سيا�سية.

توزبع جوائر م�صابقة ال�صهيد مطهري}
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الجائزة االأولى: ح�سن نزيه غنوي 150000ل.ل.

الجائزة الثانية: �سميرة ح�سين ركين 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

اأ�سئلة م�سابقة العدد 250

اأ�سماء الفائزين في قرعة م�سابقة العدد 248

زينب محمد علي العيتاوي* 

مريم علي �سليم* 

فرح اأحمد اأحمد* 

اأحمد ح�سن عيدي* 

ب�سمة اأحمد حاج عمر* 

 مالك في�سل هارون* 

 نجاة علي زين الدين* 

عمار يا�سر عبيد* 

1

2

3

4

�سح اأم خطاأ؟

اأ � يتّم ت�سحيح النظر عن طريق النظارات الطبّية وعمليات ت�سحيح النظر فقط.

اأو حتى  المتو�سطة  الطبقة  اأبناء  اليوم، هم من  المجتمع  الكثير ممن هم في مواقع متقدمة في  اأن  المالحظ   � ب 

الفقيرة.

ج� � »وكلُّ غريب للغريب ن�سيب«، قيل اإنه من اأحكم اأمثال العرب.

اإمالأ الفراغ

اأ � »اجتنب الغيبة فاإنها اإدام كالب...«.

ب � كان اأكثر جلو�س الر�سولP تجاه....

ج� � كلما كان الفرد اأكثر اندفاعًا اإلى... كلما كان اأكثر تاأثرًا باإيجابياته و�سلبياته.

من القائل؟

اأ � »اإن تعديل العقائد المعوجة وجعلها على ال�سراط الم�ستقيم يعّد ب�سطًا للعدل على �سعيد عقل االإن�سان«.

ب � »ال بّد الأجل اتباع الحق واإقامة االأمور الدينية من المعرفة التي تكت�سب بالتعليم والتعّلم«.

ج� � »اإن االنتظار ي�سع على عاتق االإن�سان واجبات وتكاليف، حينما يتيقن من وجود »ما ينتظر«في الم�ستقبل«.

ح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد �سحاّ

اأ � االإ�سالم عبارة عن االأحكام العبادية واالأخالقية.

ب � اإن ا�ستك�ساف قدرات التلميذ العقلية ُيعد عاماًل م�ساعدًا في عملية تقويم الذات.

د حقيقة م�سكوك فيها. ج� � االنتظار معناه ترّقب وتر�سّ

من/ما المق�سود؟

اأ � ذائبون في حب اهلل، محاطون بالتوفيق االإلهي،  ولهون بع�سقه، عاملون في �سبيل ن�سر دينه والدعوة اإليه.

ب � اإن الطريق الذي يعتقد، هذا االإن�سان، اأنه ينفعه هو في الواقع ي�سّره، والم�سير الذي يظّنه يوؤدي به اإلى ال�سعادة 

يو�سل اإلى الحزن والغّم.

ج� � ا�ستاأذن الر�سوَلP في قتل اأبيه الم�سرك فلم ياأذن له.

في اأي مو�سوع وردت هذه العبارة:

»كان كالهما يخفي عن االآخر اآالمه واأوجاعه، ويكتم اأ�سراره المقلقة حتى ال يحمل اأحدهما هّم االآخر«.

6

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.

وخم�سين  واثنين  مئتين  العدد  في  ال�سهرية  بالم�سابقة  الفائزة  االأ�سماء  عن  ُيعلن  ٭ 

ال�سادر في االأول من �سهر اأيلول 2012م بم�سيئة اهلل.

اآخر مهلة ال�ستالم اأجوبة الم�سابقة:

ل من اآب  2012م االأوَّ
مالحظة:

من  حرمانها  اإل��ى  ي��وؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإل��ى  الق�سائم  من  العديد  ت�سل  ٭ 

اال�ستراك بال�سحب لذا يرجى االإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

مكتبة  اإلى  اأو   ،)42/35 �س.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  االأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

المعارف  جمعية  معر�س  اإل��ى  اأو  المعمورة   - الثقافية  االإ�سالمية  المعارف  جمعية 

االإ�سالمية الثقافية - النبطية - مقابل مركز اإمداد االإمام الخميني}.

٭ كل ق�سيمة ال تحتوي على اال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر الغية.

9

8

7

10

اختر االإجابة ال�سحيحة

اإن البي�س الم�سلوق:

اأ � يمكن اأن يحفظ مع ق�سرته مدة يوم واحد في البراد، واأما المق�ّسر فيوؤكل خالل �ساعات فقط.

ب � يمكن اأن يحفظ مع ق�سرته مدة يومين في البراد، والمق�ّسر يومًا واحدًا فقط.

ج� � يمكن اأن يحفظ مع ق�سرته مدة 4 اأيام في البراد، والمق�ّسر لمدة يومين فقط.

اختر االإجابة ال�سحيحة

اأ � يجوز اأكل البهائم: كالغنم، واالإبل، والبقر الوح�سي، والغزالن.

ب � ال يجوز اأكل: اليحمور، الحمير الوح�سية، الكبا�س الجبلية.

ج� � يجوز اأكل: البهائم الوح�سية، ما له ظفر وناب.

من هو؟

ل في ظهوره، نكون في الوقت نف�سه ن�ساأله اأن: عندما ن�ساأل اهلل تعالى اأن يعجاّ

اأ � يوفقنا لروؤية الطلعة الر�سيدة والغّرة الحميدة.

ب � ينت�سل االإن�سانية من االنحطاط ويعالج كل االنحرافات.

ج � يرفع عنا ظلم الظالمين والم�ستكبرين.

تحتوي ثالثة اأمور مهمة هي: المالحظة، اال�ستك�ساف، البحث الذاتي عن المعرفة.

اإن اال�ستخدام المكثف لها من قبل االأطفال ي�ساهم م�ساهمة قوية في 

ري واأمرا�ص القلب واالأوعية الدموية، ما هي؟ اإ�سابتهم بداء ال�سكاّ
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كيف تن�صاك عيتا!
مهداة اإلى روح ال�صهيد 

محمود قعيق )ح�صان(

كلمات  وال  وانطوت،  كتابٍ  في  �سفحة  ل�سَت 

قيلت فيك وانتهت، وال لحظات وّد ق�سيتها وم�ست

الوجدان  مرافئ  بين  ال�سهيد  اأيها  تبقى  بل 

اإنزالها  يمكن  ال  االأجيال  تتوارثها  جميلة  لوحة 

وال ياأتي عليها يومًا غبار الن�سيان، بل ت�سع بريقًا 

وجمااًل على مرِّ االأزمان...

بدمك  فديتها  م��ن  ي��ا  عيتا  تن�ساك  ك��ي��ف 

الطاهر عزًا؟ كيف تن�ساك يا من اأعطيتها كرامًة 

ومجدًا؟

كيف تن�سى طلتك البهية بعدما قدمَت لالأهل 

عذرًا..؟

الحب  وجهِه مالمح  وفي  ح�سان!!  تن�سى  هل 

والحنان ومن طيبِه تفوح رائحة الجنان

تن�سى الّثغر البا�سم والوفاء في عينيه

واالأب العطوف للفقراء واالأيتام

والمعلم الذي ج�ّسد مالحم البطولة واالإباء

يا من عطاوؤك اأغلى العطاءات

�ستبقى منارة تنير درب االأوفياء

�سالٌم عليك وعلى جميع ال�سهداء

خديجة طحيني

عيتا ال�سعب

�ستبقى ال�ساحية اأجمل العرائ�س

مع اآذان الم�سجد وجر�س الكنائ�س

و�ستبقى... منارة لكل البلدان

بوركِت يا اأر�سنا ال�سّماء

بوركِت يا من حمتك الزهراء

يا اأر�سًا اأعادت لنا �سدى كربالء

يا �ساحية المقاومة، يا �ساحية الفداء

جئناك ننثر الورود واالأرز في كل االأنحاء

جئناِك ُنقّبل اأعتاب طرقاتك

ن�ستن�سق من غبارك روح الحياة

يا نجمة االأكوان يا �ساحية الكرامة

نحن هنا على العهد باقون

وعلى نهج خطى اأبطالك البوا�سل

�سنبقى دومًا �سائرين

فاطمة اإبراهيم حمود

و�صتبقى
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متى  ال��ج��ن��وب..  اأر����سَ  ي��ا  اأبلغيني 

ياأتي زمان الو�سال؟

علَّ ن�سيَم الفجر ياأتيني بن�سمٍة من 

تلك الروابي والتالل...

ل��ه��ا..  ان��ق��ط��اع  ال  ع�سقي  ��ُة  ف��ق�����سّ

ل��ب��ع��ده ع��ن هاتيك  م��ح��ت��رٌق  وال��ق��ل��ب 

الرجال...

فها اأنا ذا اأكتب ق�سة �سوقي لّلقاء.. 

ودمُع عيني باٍك ال محال..

اأحبٌة لي كالندى تقاطروا وتركوني 

اأ�سير الدنيا مقّيد االأغالل.. 

العلقم..  م��ن  اأم���رُّ  فراقهم  وَوْق����ُع 

ولقاوؤهم غايُة المنى واالآمال.. 

اآٍه ِلترابِك ياطر..

كيف كان وداعِك للهالل.. وهل لي 

من لقاٍء بعد الهجر والترحال.

وتركوني..  البعيد..  نحو  �سافروا 

ولم يدعوا للوداع مجال..

فقد حال لي لقاوؤهم.. لكني �ساأ�سبر 

واأبكي..

اإّن دموَع العا�سقين حالل..

اإبراهيم المالح

رحل القمر

ت������ارك������ًا ن�������ورًا 

ُيهتدى به

ع����م����اًل وق�������واًل 

وحياًة

واالأب  ع��ل��ي  ه��و 

محمد واالأم نداء

وفي كل مّرٍة اأراه

ي��ت��ج��ل��ى ب��اأب��ه��ى 

�سور اللقاء

تارًة مع خميني الدرب والهوى

واأخرى مع قافلة الت�سحية والهدى

اأو اأراه جال�سًا في م�ساله

رافعًا راأ�سه بالدعاء... يناجي ربَّه رب 

ال�سماء قائاًل:

ربي من الأبي غيرك

ربي من الأمي غيرك

اأال �سّكنَت من روعهم

اأال دّفاأت قلبهم الم�ستاق

ف��ل��ِك ي���ا اأم�����اه م��ن��ي ك���ل ال��دع��اء 

والنجوى

فما اأنا اإال طيفك الذي هام

)اأي��ا  العين  قريرة  نامي 

همي(

يحت�سن  قلبي  وخ���ذي 

قلبك

فقد اقترب اللقاء

ال�سيخ محمد علي 

خروبي

مناجاة ع�صق

ما اأقرب اللقاء
مهداة اإلى ال�صهيد القائد

 علي محمد الحركة )اأبو الف�صل(.

مهداة اإلى ال�صهيد وال�صديق العزيز 

خالد عبد اهلل )هالل(.
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ورحل البدر باكرًا
مهداة اإلى فقيد الجهاد الدكتور عبد اهلل 

قا�صم بمنا�صبة مرور العام الأول على رحيله

اأخ��ي،  يا  قبرك  ت��راب  من  ي��دّي  نف�سُت  االآن 

المنك�سر  القائد  يعود  كما  المنزل  اإل��ى  وع���دُت 

اأ�ستطيع  ال  دمعة  اإال  اأملك  ال  الحرب،  �ساحة  من 

اإر�سالها، وزفرة ال اأ�ستطيع ت�سعيدها.

اأب��دًا،  يومًا  لك  تمّنيتها  ما  التي  العودة  هذه 

من  العك�س  على  بل  المقدام،  المجاهد  االأخ  اأيها 

ذلك، كم تمّنيُتك عائدًا من الجهاد فاتحًا يديك 

اأقّبلك  اأعانقك،  الأ�سّمك،  بالن�سر،  م�ستب�سرًا 

واأ�سّم عبق الجنة فائحًا منك.

علياًل  فرا�سك  في  العري�س،  اأخ��ي  يا  راأيتك 

فجزعُت، ثم خفُت عليك الموت، ففزعُت، وكاأّنما 

�سوؤون  �ساأن من  والحياة  الموت  اأّن  اإلّي  كان يخّيل 

لي  فكتب  اأم��رك  في  الطبيب  فا�ست�سرُت  النا�س، 

الدواء، وبا�سر العالج، ووعدني بال�سفاء، فجل�سُت 

ال�سائل  ذل��ك  ق��ط��رات  فمك  ف��ي  اأ���س��ّب  بجانبك 

قطعة  الحياة  جنبيك  من  ينتزع  والقدر  االأ�سفر، 

قطعة، حتى نظرُت فاإذا اأنت بين يدّي جثة باردة 

ال حراك بها فعلمُت اأني قد فقدُتك واأن االأمر اأمر 

يحين  حتى  اليوم  بعد  اأراك  اأن  فهيهات  الق�ساء، 

يوم الح�ساب، عندها �ستاأخذ بيدي وتدخلني معك 

جنة عدن التي وعد اهلل المتقين بها.

اأختك الكبرى

داليا علي قا�سم

فوق اأعتاب ال�ّسوق

هناك حيث ن�سمة االأمل

تنهدت ونادت

»�سيدي، العجل، العجل...»

اأتوق للّنظرة الحيدرّية...

اأكاد اأبكي من طول ال�ّسوق دمًا!

متى اللقاء؟!

لو راأيتك ُترى...

اأُقبلة اليد حينها �ستكفي؟

اأو الّدمعة الغزيرة؟

اأو النّظرة االأ�سيرة؟

بماذا �ساأفدي؟

هل الّروح �ستكفي؟

و�سيرتها  القد�س  �سهم  طريحة  خذني 

الّدموّية

خذني �سرخة هيهات 

خذني قب�سًة حيدرّية...

تربًة ح�سينّية...

اأنا ق�سة الع�سق االأبدّية

ورمح الثاأر والّرعود المهدوّية...!

حّولني برقًا يوم�س قّوًة في قب�ستك...

عند  �سهيٍد  ك��ّل  الأزّف  وردًا  ازرع��ن��ي 

قدميك

احملني ذا الفقار الحق بين يديك...

ارفعني... كّفّني... ادفّني...

تائهًة بين غيبتيك...!

اإلى متى االنتظار؟

متى وقت ذاك القرار؟

قرار الّظهور واالأخذ بالّثار...؟!

نغم نزيه حمزة

ثورة حروف
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اأزهرت  تفتحت االأزهار... 

اأّي��ار... جاء  االأ�سجار... وجاء 

عيد التحرير واالنت�سار

عن  االأ����س���رار  ليعلن  ج��اء 

ذكرى عر�س البطل المغوار

ماذا  اأب��ي  يا  عر�سك  وف��ي 

باقة  اأم  قبلة  اأه��دي��ك  ت��ران��ي 

اأزهار 

اأاأه���������دي���������ك ق�������س���ي���دة 

وق�سائدي وا�سعة كالبحار

مع  ���س��اآت��ي��ك  طق�س  وب����اأي 

ال�سم�س اأم مع ت�ساقط االأمطار

وح��ي��دًا  ل�ست  اأن���ك  اأع��ل��م 

فاأ�سدقاوؤك في الجوار...

�ساأهديك  اأب���ي  ي��ا  اأح��ب��ك 

روحي فمن بعدها بالهدايا لن 

اأحتار

ابنتك فاطمة

تاريخ اال�ست�سهاد 29 

اآيار 1995. 

عيد النت�صار

و�سلَت  َحت�ى  الع�سِق  ُه��ّب��ِة 
َ
اأ على  َرح��ل��َت 

اإليه...

القلب،  ���س��م��اِء  اإل���ى  ن�سيٌم  ��ُل  ي�����سِ ك��م��ا 

ليكت�سف الفرح الطليق..

وطفَت وكّل المجِد يمكُث مبتهجًا على ورِد روحك، اأيها 

ال�َسائُر على طريِق الح�َسين..

اإليه، من  تاأتي  اأّن كل جهاِت االأر�ِس  �ساأقوُل لَك: كيَف 

عراِء البدايات..

�سراَط  وت�سمَّ  ه 
َ
اأعت��اب�� ل�ُتقّبل  الجديدة،  االأوط��اِن  اإلى 

ترابِه الم�ستقيم...

�سعر  اإلى  ت�ستحيل  هناك  اللغة  اأّن  كيف  لك،  �ساأف�سي 

�سجي، واأّن الدعاء يم�سح وجه الخطايا البائ�سة!

واأّن النهار ي�سحو في الليل ليكمل ال�سالة.. 

كنَت اأنَت منهم من هذه القوافِل التي تم�سي على ُجلُجلِة 

الحّب.

ال تكتفي بالحلِم من بعيد..

وال بال�سالم الذي يوؤجج الوجد واالأ�سواَق ال�سامتة..

تريُد اأن تلتقيه عن قرب..

ُقبيل رحيل الغروب. 

تريد موعدًا خا�سًا لتناجيه بلغة االأر�س التي ارتوت 

بنداءاته َفَعَبَرْت اإلى الخلود على ا�سمه ودمه...

باالأمل،  يبوح  الموت  يديك  بين  ح�سين:  يا 

وعند حيا�سَك باَت الخياُل اأجمل حقيقة...

بيني وبينك �ُسبحة ت�ستحق اأن ُتقال..

اأن ُت�سم بكل الحوا�س الممكنة..

من  بالم�سك  مجّمرة  �سهادة  الأب���داأ 

طلوعها االأول!

ال�سيخ �سادق النابل�سي

اإلى كل �صهيد على طريق

Qزيارة الإمام الح�صين 

مهداة اإلى روح والدي ال�صهيد 

نوح عبد الرزاق عيا�س

 )اأبو علي(

107

م
 2

01
2 

ز
و

ّم
ت
/

 2
50

د 
د

ع
ل
ا



:)soduku( �ــصــودوكــو 

مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �سروط 

كبير  م��رب��ع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  اإل��ى   1 االأرق��ام من  اللعبة و�سع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ال  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

2436
9528

4351
672

46
945

6894
1945
2419

اأحجية:

طرائف

� اأن االأ�سبوع كان في م�سر الفرعونية 

يتاألف من 10 اأيام. 

ج�سم  في  الوحيَدين  الع�سَوين  اأن   �

االإن�سان اللذين ال يتوقفان عن النمو طوال 

الحياة هما االأنف واالأذنان. 

� اأن اأقوى ع�سلة في ج�سم االإن�سان هي 

الل�سان.

� اأن الدموع تحتوي على مواد كيميائية 

يبكي  عندما  المخ  يفرزها  لالألم  م�سكنة 

االإن�سان. 

هل تعلم؟

 اأقدم حيوان

� االأ�ستاذ: ما هو اأقدم حيوان في التاريخ؟ 

التلميذ: حمار الوح�س. 

االأ�ستاذ: ولماذا هو اأقدم حيوان؟ 

التلميذ: الأنه اأبي�س واأ�سود

اإعداد: 

ليندا زراقط

قا�ٍس عادل له كفان، بال اأ�سابع، وكل النا�س را�سون بحكمه، مع اأنه بال ل�سان.

المدر�ص

� التلميذ ل�سديقه: ترى هل المدر�س 

»مب�سوط منك؟»

يقول  اأن��ه  لدرجة  طبعًا  ال�سديق:   �

�سوف تبقى معي في ال�سنة القادمة. 
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من اآداب النوم

عن االإمام علي بن مو�سى الر�ساQ قال: »لنا اأهل البيت عند نومنا ع�سر خ�سال: 

وتكبيره  وثالثين،  ثالثًا  وتحميده  وثالثين،  ثالثًا  وت�سبيح اهلل  اليمين،  وتو�سد  الطهارة، 

اأربعًا وثالثين، ون�ستقبل القبلة بوجوهنا، ونقراأ فاتحة الكتاب، واآية الكر�سي، و�سهد اهلل 

اأنه ال اإله اإال هو � اإلى اآخر االآية � فمن فعل ذلك فقد اأخذ بحظه من ليلته«. 

بحار االأنوار: ج72، �ص210

وقال االإمام اأبو عبد اهللQ: »اأال اأخبركم بما كان ر�سول اهللP يقول اإذا اأوى 

باهلل  اآمنت  اهلل  ب�سم  ويقول:  الكر�سي  اآية  يقراأ   Pكان قال:  بلى،  قلت:  فرا�سه؟  اإلى 

وكفرت بالطاغوت، اللهم احفظني في منامي وفي يقظتي«. 

الكافي: ج2، �ص536

اآداب في الروايات

من قب�س الولية

:Q عن االإمام علي

لّما ُخوِّف من الغيلة : »واإّن َعليَّ من اهلل ُجّنة ح�سينة، فاإذا جاء يومي انفرجت عني 

واأ�سلمتني، فحينئذ ال يطي�س ال�سهم، وال يبراأ الَكلم«.

نهج البالغة: ج1، �ص108

غريب المفردات في القراآن

هجر: الهجر والهجران مفارقة االإن�سان غيره اإما بالبدن اأو بالل�سان اأو بالقلب، قال 

اِجِع} كناية عن عدم قربهن، وقوله تعالى: {اإِنَّ َقْوِمي  تعالى: {َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَم�سَ

اتََّخُذوا َهَذا اْلُقْراآَن َمْهُجوًرا} فهذا هجر بالقلب اأو بالقلب والل�سان. وقوله: {َواْهُجْرُهْم 

المفارقة  على  َفاْهُجْر} فحثٌّ  ْجَز  {َوالرُّ تعالى:  وقوله  الثالثة،  يحتمل  َجِمياًل}  َهْجًرا 

بالوجوه كلها. والمهاجرة في االأ�سل م�سارمة االآخر ومتاركته، من قوله عز وجل: {َوَمن 

َيْخُرْج ِمن َبْيِتِه ُمَهاِجًرا اإَِلى اهلّلِ} {َفاَل َتتَِّخُذواْ ِمْنُهْم اأَْوِلَياء َحتََّى ُيَهاِجُرواْ ِفي �َسِبيِل 

اهلّلِ} فالظاهر منه الخروج من دار الكفر اإلى دار االإيمان، وقيل مقت�سى ذلك هجران 

ال�سهوات واالأخالق الذميمة والخطايا وتركها ورف�سها، وقوله: {اإِنِّي ُمَهاِجٌر اإَِلى َربِّي} 

اأي تارك لقومي، وذاهب اإليه.
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اإعداد: في�سل االأ�سمر

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا: 

1 . – اأخ��رى  اأرا�سي دولة   �سيطرة دولة على 

�سجن

عاقل – اإمارة عربية. 2

ح��رف��ان . 3  – ا���س��ت��ث��ن��اء  اأداة   – ال���ق���ول  ردد 

مت�سابهان

االأفعى. 4

في . 5 �سقطت   – للطعام  ال�سراهة  ال�سديد 

االمتحان

�سقط الفر�ُض – والد – �ساهَدْت. 6

ي�ستيقظون . 7  – القهوة  منها  ت�سنع  م��ادة   

من النوم

�ساأن – تفعال. 8

عدالة – للنداء. 9

لال�ستدراك )معكو�سة( – هدَم – لل�سوؤال. 10

عموديًا:

النجوم – اأداة ن�سب و�سرط. 1

دول��ة . 2  – الكتابة  ف��ي  ت�ستعمل  �سائلة  م��ادة 

عربية

للمري�ض . 3 يعطى  دواء   – األبانيا  عا�سمة 

عبر حقنة في يده

عقل – خا�سته – ي�سلح ال�سدع. 4

اأ�سعار . 5

�سّوَت الر�سا�ض – ح�سمت االأمر. 6

ا�سم علم مذكر – �سد قريب. 7

�سّخَن الماء – األقى القب�ض عليهما . 8

موؤ�س�ض الحركة الك�سفية في العالم . 9

دعَم – تاأخد ال�سيء بيدك. 10
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 249

12345678910
بخي�شلالبج1

طايمدديرو2

قزلمه�مجر3

بعرانماج4

�شاي�شا�شرج5

ةانقمهودر6

عتبيلود7

زاحننلدا8

مي�شومهرهق9

نننيدايم10

من يرغب من االإخوة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

الجواب:  الميزان

اأجوبة م�سابقة العدد 248

1� �سح اأم خطاأ

اأ � �سح

ب � خطاأ

ج � �سح

2� اإمالأ الفراغ

اأ � اليقظة

ب � ر�سا زوجها

ج � ال�سفات

3� من القائل؟

Q اأ � االإمام زين العابدين

Qب � االإمام الهادي

ج � االإمام الخميني }

4� �سحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد

اأ � لي�ض واقعياً

ب � هو حرام

ج � يمكن

5� ما/ من المق�سود؟

اأ � المتقاعد

ب � االإمام

ج � ال�سهيد ح�سن علي رباح 

6� طريق اهلل تبداأ بهم

7� ب

8� اأ

9� ج�

10� بي�سة الطير
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اأ�صعد الب�صر..

وتتاأرجح  حولنا،  هم  بمن  و�سقاوتنا  �سعادتنا  ترتبط  حين 

وي�سعب  ثقيلة  الحياة  ت�سير  العي�س،  بح�سب ظروف  اأمانينا 

�سوى  تنع�سها  ال  ذاب��ل��ة  اأرواح��ن��ا  وتم�سي  تحمّلها،  علينا 

المهّدئات وال يخّفف عنها �سوى النوم ل�ساعات و�ساعات، 

وتغيب عّنا لالأ�سف اأحيانًا حقيقة محورية ول�سدة ب�ساطتها 

ال ت�ستوقفنا، حقيقة اأن حياتنا لي�ست معادلة ريا�سية 

تو�سلنا دائمًا اإلى نتيجة �سح اأو خطاأ، الأننا ال ندرك، 

واأي  �سهونا  رقم  اأي  عند  ح�ساباتنا،  راجعنا  مهما 

التالية،  للحظة  االأولية  المالمح  تر�سم  نعي�سها  لحظة  فكل  اأغفلنا،  قاعدة 

تقلب  اأن  المعادالت،  تغير  اأن  االأح��ي��ان،  بع�س  في  عين،  لغم�سة  ويمكن 

ال�سفحة اأو.. تغلق الكتاب!

نا  ولكل منا خطة بعيدة المدى وت�سوٌر لحياته الأعوام قادمة. وقد ح�سّ

االإ�سالم على التعلم والعمل والتخطيط وعدم الياأ�س.. ولكن من الموؤّكد اأننا 

اآفاق م�ستقبلنا نتيجة متغيرات،  جميعًا مررنا في لحظة معينة تغيرت فيها 

�سيا�سية، اجتماعية اأو اأمنية.. بع�سنا �سعر بالهلع، فبع�س االأحداث تح�سل 

لدرب  وتح�س�سًا  دائمًا  ترقبًا  فينا  وتوقظ  حياتنا  تزلزل  اإن��ذار،  �سابق  دون 

الم�ستقبل ال�سبابي فال نعلم اإلى اأين نتجه اأو اأين �ستو�سلنا ال�سبل، اإلى هاوية 

اأو �سهل، اإلى �سلم اأو ثعبان؟!

ولعل اأكثر النا�س �سعادة من ي�سير بخطًى واثقة وعيناه ت�ستب�سران الغد 

االآتي ببريق اأمل وقلبه م�سرق باأنوار التوكل على اهلل..ال يبالي اإن بات ب�سدة 

بّر  اإلى  و�سيقوده  اأموره  ينظم  ربًا رحيمًا   ثمة  اأن  يقينًا  اأو رخاء فهو مدرك 

االأمان..

وقليل منا يعي�س على يقين اأنه عبٌد لجبار ال�سماوات واالأر�س.. ي�ستفيد 

في  مرات  خم�س  للقائه  نداءه  ب�سوق  ويلبي  به،  الدائمة  االت�سال  قناة  من  

اليوم، ينفرد به ل�ساعات حين تنام الجفون، يناجيه ويدعوه.. ال يرجو قربًا 

اإنما قناة ات�ساله مبا�سرة مع  اأو �سرًا،  من مخلوقات ال تملك لنف�سها نفعًا 

الخالق الذي يقول لل�سيء كن فيكون! 

وحده من يعي�س هذه الحقيقة يكون اأ�سعد الب�سر!

دميا جمعة فواز
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