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ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

اجتماعّية،  ظ��اه��رة  ك��لِّ  واأم���ام  اجتماعّي،  ح��دٍث  ك��ّل  عند 

الأن��ظ��ار  تّتجه  ل�ستغرابهم،  م��ث��ارًا  وت��ك��ون  ال��ن��ا���س،  ت�ستوقف 

ناحية الموقف الذي �سوف يتبّناه الذين يمثلون الخط الإيمانّي 

التي  الفعل  رّدة  وعن  ذل��ك،  في  راأيهم  عن  فُي�ساألون  الملتزم، 

ينبغي اتخاذها. وهذا طبيعي، لأّن �سلوك الإن�سان الملتزم نابع 

في الحقيقة من الروؤية التي تبّناها لحياته والتي ل بّد واأن تتجّلى 

في كّل البيئة المحيطة به من �سغائر اأو كبائر.

وهذا يعني اأّن من غير الممكن للم�سلم الذي يحمل لواء هذا 

اأن  الدين، ويتوّلى وظيفة الدفاع عنه امتثاًل لأمر اهلل عزَّ وجّل 

يقف موقفًا �سلبيًا والذي يتمّثل باأحد اأمرين: ال�سمت اأو الحياد.

فالواجبات  لأتباعه،  الدين  ه  ير�سَ فلم  ال�سمت  موقف  اأّما 

والنهي عن  بالمعروف  الأمر  العباد من  المفرو�سة على  الإلهية 

�سبيل  في  وبال�سيف  بالكلمة  والجهاد  الحدود،  واإقامة  المنكر، 

راأي  ُيعلن  اأن  الم�سلم  على  الواجب  من  اأّن  تعني  اهلل، 

الإ�سالم �سراحة في الم�ستجدات ول ُيقبل منه اأن يلجاأ 

اإلى ال�سمت.

حاربه  ال��ذي  الموقف  فهو  الحياد،  موقف  واأم��ا 

ير�سه  ولم   R البيت  اأه��ل 

المحن  رغم  لأ�سحابهم، 

وال���ظ���روف ال��ت��ي ك��ان��وا 

يعانون منها؛ لأنه موقف 

أول الكالم
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رون بم�سالحهم الخا�سة، والذين ل يمتلكون نظرًا بعيدًا  الذين يفكِّ

الخائفة  اأو  المترّددة  ال�سخ�سية  عليهم  وتغلب  الأ�سياء،  في  وعميقًا 

التي ترى في الحياد �سبيل النجاة.

اإذًا، فالتعبير عن الموقف الإ�سالمي، والتحرك والعمل على اأ�سا�س 

الملتزمين  على  الواجب  اأنه  على  الإ�سالم  يوؤّكد  ما  هو  الموقف  هذا 

بحّق بهذا الدين، والذي يريدون لرايته اأن تعلو ول ُيعلى عليها.

لقد �سّجل لنا تاريخ اأهل البيت R ال�سيا�سة الواجبة الّتباع، 

بالمجتمع  ي��ودي  ال�سمت  واأن  المجتمع،  في  يظهر  ُمْنَكٍر  كل  اأم��ام 

عاماًل  كانوا  ب�سمتهم  لأنهم  منهم،  ال�سالح  اأه��ل  حتى  بتمامه، 

م�ساعدًا على انت�سار المنكر.

 Q الح�سين  الإم��ام  �سيرة  التاريخ،  هذا  في  نقراأ،  وعندما 

بالخروج  المتمّثل  الإلهي  الفر�س  هذا  اأهمية  تمامًا  ندرك  الخالدة 

اأنه  وندرك  وال�سالل،  النحراف  لكل مظاهر  الرف�س  عن  والإعالن 

كّلما ازداد حجم الخطر النحرافي في المجتمع كان التكليف الإلهي 

بمواجهة هذا الخطر اأ�سد اأهمية، وكان الت�سامح والت�ساهل في الأداء 

مرفو�سًا تمامًا.

عن  بو�سوح  الإع���الن  اأح��ي��ان��ًا  يفر�س  بالمواجهة  التكليف  اإّن 

باأنه  النحرافي  الخط  لأ�سحاب  المبا�سر  الوعيد  وتوجيه  المواجهة، 

لن ُي�سكت عنهم؛ واأنه ل بّد من تحطيم ما يبنون من زيغ و�سالل.

للنا�س،  الإ�ساللي  �سيره  في  الن��ح��راف��ي،  الخط  ي�سل  عندما 

عندها  للعكوف  ويوّجههم  لالنحراف،  رم��وزًا  للنا�س  فيه  يبني  حدًا 

وي�سّورها لهم على اأنها الخال�س والنجاة لهم، وعندما يجاهر خّط 

ال�سالل بكّل منكر، ويتجّراأ على الإعالن عن اأهدافه التي ر�سمها له 

موقف  ذلك،  مواجهة  في  الواعي،  الم�سلم  يقف  واأن  بّد  ل  �سيطانه، 

اإخفاء،  بال  هوؤلء جهارًا  يخاطب  واأن   Q اإبراهيم  الأنبياء  �سيخ 

الزيغ  هذا  واأّن  تحّطم  اأن  يجب  الرموز  هذه  اأّن  اإ�سرار  بال  واإعالنًا 

اإلى  تعيد  نفو�سهم  في  �سدمة  باإيجاد  ولو  يهدم  واأن  بّد  ل  وال�سالل 

النا�س وعيها ور�سدها وهذا ما فعله Q حيث خاطب قومه قائاًل: 

وا ُمْدِبِريَن * َفَجَعلَُهْم ُجَذاًذا  َناَمُكم َبْعَد اأَن ُتَولُّ �سْ
ِ َلأَِكيَدنَّ اأَ {َوَتاللَّ

ُهْم َلَعلَُّهْم اإَِلْيِه َيْرِجُعوَن})الأنبياء: 58-57(. اإِلَّ َكِبيًرا لَّ

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

ُتقـبل األعـمـال
نَّ ِبِولَيِتَك ُتْقَبُل الأْعماُل،  جاء في زيارة الحّجة |: »اأَ�ْسَهُد اأَ

َفَمْن  ئاُت.  ال�َسيِّ َوُتْمحى  الَح�َسناُت،  َوُت�ساَعُف  الأْفعاُل،  َوُتَزّكى 

َقْت اأَْقواُلُه،  دِّ جاَء ِبِولَيِتَك، َواْعَتَرَف ِباإِماَمِتَك، ُقِبَلْت اأَْعماُلُه، َو�سُ

ئاُتُه«. َوَت�ساَعَفْت َح�َسناُتُه، َوُمِحَيْت �َسيِّ

في رحاب بقية اهلل
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*مفتاح قبول الأعمال
ال�سهادة بولية الإمام الحّجة المهدي 

| طريق النجاة وقبول الأعمال، فوليته 

اإلى  وت��ق��وُد  وال�سالح،  الحق  اإل��ى  ُتر�سُد 

ف��ي دار  ن��ج��اح  ت��ع��ال��ى، ول  م��ر���س��اة اهلل 

الختبار اإّل بالهداية اإلى �سبيل اهلل تعالى.

ف���ي تزكية  ال���ولي���ة دوره�����ا  وت������وؤّدي 

الأفعال، لأنَّ توجيهات الأولياء وتعاليمهم 

 P الر�سول  توجيهات  �سنخّية  من  هي 

يِّيَن  الأمِّ ِفي  َبَعَث  ��ِذي  الَّ و{ُهَو  وتعاليمه، 

يِهْم  َوُيَزكِّ اآَياِتِه  َعلَْيِهْم  َيْتُلو  ِمْنُهْم  َر�ُسوًل 

َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َواإِْن َكاُنوا ِمْن 

 .)2 )الجمعة:  ُمِبيٍن}  �َساَلٍل  َلِفي  َقْبُل 

ي الأفعال بقيادته  فالإمام الحجة | يزكِّ

الموؤمنين اإلى �سالحهم وفالحهم.

وتمحو  الح�سنات  ت�ساعف  التي  وهي 

الإ�سالمي  المبداأ  مع  ان�سجامًا  ال�سيئات، 

كتابه  ف��ي  تعالى  اهلل  اأعلنه  ال��ذي  ال��ع��ام 

َع�ْسُر  َف��لَ��ُه  ِباْلَح�َسَنِة  َج��اء  {َم��ْن  العزيز: 

ف��زي��ادة   ،)160 )الأن���ع���ام:  اأَْم���َث���اِل���َه���ا} 

فينمو  والموالة،  الحب  ب�سبب  الح�سنات 

ق له �سمانة الفوز  ر�سيد الموالي بما يحقِّ

في الدنيا والآخرة.

ل يمكن اأن نعُبر اإلى برِّ الأمان من دون 

ول  العقبات،  لنتجاوز  باأيدينا  تاأخذ  قيادٍة 

يمكن اأن ننجو في خ�سم الآثام اإّل ب�سفينة 

و�سفاعة  ب��ه��دي��ه��ا  تحملنا  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اة 

اأحّب  P: »من  ر�سول اهلل  قيادتها، فعن 

اأن يركب �سفينة النجاة، وي�ستم�سك بالعروة 

الوثقى، ويعت�سم بحبل اهلل المتين، فليواِل 

بالأئمة  ولياأتّم  ع��دّوه،  ولُيعاِد  بعدي،  علّيًا 

الوالية هي التي تضاعف 
احلسنات ومتحو السيئات، 

انسجامًا مع املبدأ اإلسالمي 
العام الذي أعلنه اهلل تعاىل يف 
كتابه العزيز: {َمْن َجاء ِباْلَحَسَنِة 

َفَلُه َعْشُر أَْمَثاِلَها}

الهداة من ُولده، فاإنَّهم خلفائي واأو�سيائي، 

وح��ج��ُج اهلل ع��ل��ى ال��خ��ل��ق ب��ع��دي، و���س��ادة 

حزبهم  الجنة،  اإلى  الأتقياء  وق��ادة  اأّمتي، 

حزبي وحزبي حزب اهلل عزَّ وجّل، وحزب 

.
)1(

اأعدائهم حزب ال�سيطان«

*العادلون عن الولية
»َوَم�����ْن َع����َدَل َع���ْن ِولَي���ِت���َك، َوَج��ِه��َل 

 
ُ
اهلل ُه  َكبَّ َغْيَرَك،  ِبَك  َوا�ْسَتْبَدَل  َمْعِرَفَتَك، 

َلُه  اهلل  َيْقَبِل  َوَل��ْم  اِر،  النَّ ِفي  َمْنَخِرِه  َعلى 

َعَماًل، َوَلْم ُيِقْم َلُه َيْوَم الِقياَمِة َوْزنًا«.

عرف  م��ن  ال��ولي��ة  ع��ن  يتخّلى  كيف 

{َوَمن  �سل�سلتها المو�سلة اإلى اهلل تعالى: 

��ِذي��َن اآَم��ُن��واْ َف��اإِنَّ  َ َوَر���ُس��وَل��ُه َوالَّ َي��َت��َولَّ اللهّ

ِ ُهُم اْلَغاِلُبوَن} )المائدة: 56(. ِحْزَب اللهّ

وم���ا ه��و ع���ذر م��ن ا���س��ت��ب��دل ال��ولي��ة 

بغيرها، وهي التي ت�سمن له الو�سول اإلى 

مر�ساة اهلل تعالى؟

فاإذا ما كان الجاهل معذورًا، واإذا ما 

كان القا�سر محرومًا، فما بال المتجاهل 

عينيه  ُيغم�س  الذي  والمتعّنت  ر  والمق�سّ

كي ل يرى نور الإمامة؟
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عن رسول اهللP: »األئَمة من 
ُولد احلسنيQ، من أطاعهم 

فقد أطاع اهلل، ومن عصاهم 
فقد عصى اهلل عزَّ وجّل«

 :Q اآدم  ابَني  فلنعتبر من ق�سة 

َبا  {َواْتُل َعلَْيِهْم َنَباأَ اْبَنْي اآَدَم ِباْلَحقِّ اإِْذ َقرَّ

ُيَتَقبَّْل  َوَل��ْم  اأََحِدِهَما  ِمْن  َفُتُقبَِّل  ُقْرَباًنا 

ُل  ِمَن الآََخِر َقاَل َلْقُتلَنََّك َقاَل اإِنََّما َيَتَقبَّ

 .)27 ��ِق��ي��َن} )ال��م��ائ��دة:  اْل��ُم��تَّ ِم���َن  الُل 

اهلل  ل  يتقبَّ حيث  بالم�سمون  اإذًا،  العبرة 

من المّتقين.

اإلى  الولية هي خط ال�سير الم�سمون 

عن  خ��رج  جافاها  فمن  تعالى،  اهلل  جّنة 

مهما  لأعماله  قيمة  ل  وعندها  الطريق، 

ما  ف��اإذا  والعمل،  الإي��م��ان  لتالزم  بلغت، 

م�ساره  له  وانك�سف  الح�ساب،  ي��وم  ج��اء 

المنحرف، وقد خّفت موازينه، ف�سينجرف 

اإلى الهاوية، منكّبًا على منخره في النار، 

وهو جزاء خياره الخاطئ.

*نظام الدين
�ْسِهُدَك 

ُ
َواأ �ْسِهُد َمالِئَكَتُه 

ُ
َواأ �ْسِهُد اهلل 

ُ
»اأ

ُه  ��رُّ َو���سِ َكباِطِنِه  ظ��اِه��ُرُه  ِب��ه��ذا،  َم���ْولَي  يا 

َوُهَو  ذِلَك،  َعلى  اِهُد  ال�سَّ ْن��َت 
َ
َواأ ِتِه،  َكَعالِنيَّ

ْنَت ِنظاُم 
َ
َعْهِدي اإَِلْيَك َوِميثاِقي َلَدْيَك، اإِْذ اأ

ِديَن،  يِن، َوَيْع�ُسوُب الُمتَِّقيَن، َوِعزُّ الُمَوحِّ الدِّ

َمَرِني َربُّ العاَلِميَن«.
َ
َوِبذِلَك اأ

القلب  ي��ن��ب��ع م��ن  ب��ال��ولي��ة  الإي���م���ان 

على  يقت�سر  ل  فهو  ال�سلوك،  في  ويتجلَّى 

الموّدة والمحّبة.

الإن�سان  بين  التزاٌم  بالولية  والعهُد 

درب  على  الم�ساَر  ُد  ي��ح��دِّ واإي��م��اٌن  ورب��ه، 

الدين  نظام  الولية  لأنَّ  وذلك  الإ�سالم، 

�سّيدنا  خدمت  قال:  جابر  فعن  و�سنامه، 

 L علي  بن  محمد  جعفر  اأب��ا  الإم���ام 

الخروج  اأردت  فلّما  �سنة،  ع�سرة  ثماني 

ثماني  »بعد  فقال:  اأِفْدني.  وقلُت:  عته،  ودَّ

ع�سرة �سنة، يا جابر! قلُت: نعم اإنَّكم بحٌر 

ل ينزف ول ُيبلغ قعره. فقال: يا جابر، بلِّغ 

�سيعتي عني ال�سالم، واأعلمهم اأنَّه ل قرابة 

ُيتقّرب  ول  وج��ّل(،  )ع��زَّ  اهلل  وبين  بيننا 

اأطاع  من  جابر،  يا  له.  بالطاعة  اإلَّ  اإليه 

اهلل  ع�سى  وم��ن  ولّينا،  فهو  واأحبنا  اهلل 

لم ينفعه حبنا. اإلى اأن قال... وحّبنا اأهل 

.
)2(

البيت نظام الدين«

الدين،  يع�سوُب   | المهدي  الإم��ام 

وم���رك���ُز ال��ق��ط��ب م��ن ال���رح���ى، وم��ن��ارُة 

عزُّ  وه��و  والعارفين،  لل�سالكين  الهداية 

في  وكرامتهم  مقامهم،  وعلوُّ  الموّحدين، 

 | الدنيا والآخرة. وهذا الموقع لالإمام 

رّب  واأوام��ر  وتوجيهاته،  الدين  نظام  من 

بالعروة  بالتم�ّسك  اأمرنا  ال��ذي  العالمين 

َوْجَهُه  ُي�ْسِلْم  {َوَم��ْن  تعالى:  قال  الوثقى، 

في رحاب بقية اهلل
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 عيون اأخبار الر�ساQ، ال�سيخ ال�سدوق، ج1، �ص262.( 1)

 الأمالي، ال�سيخ الطو�سي، �س296.( 2)

 عيون اأخبار الر�ساQ، م.�س، ج2، �ص63.( 3)
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الهوام�س

ا�ْسَتْم�َسَك  َف��َق��ِد  ُم��ْح�����ِس��ٌن  َوُه����َو  الِل  اإَِل����ى 

َعاِقَبُة  الِل  َواإَِل���ى  اْلُوْثَقى  ِب��اْل��ُع��ْرَوِة 

وقال   .)22 )لقمان:  الأُم����وِر} 

من  »الأئّمة   :P اهلل  ر�سول 

من   ،Q ال��ح�����س��ي��ن  ُول����د 

اأطاعهم فقد اأطاع اهلل، ومن 

عزَّ  اهلل  ع�سى  فقد  ع�ساهم 

وهم  الوثقى،  العروة  هم  وج��ّل، 

.
)3(

الو�سيلة اإلى اهلل عزَّ وجّل«

*المجاهدون المنتظرون
ُه���وُر، َوَت���م���اَدِت  »َف���َل���ْو َت��ط��اَوَل��ِت ال���دُّ

اإِّل  َوَلَك  َيِقينًا،  اإِّل  ِفيَك  ْزَدْد 
َ
اأ َلْم  الأْعماُر، 

َكاًل َوُمْعَتَمدًا، َوِلُظُهوِرَك  ُحّبًا، َوَعَلْيَك اإِّل ُمتَّ

َيَدْيَك  َبْيَن  َوِلِجهاِدي  َوُمْنَتِظرًا،  عًا  ُمَتَوقِّ اإِّل 

َوَوَل���ِدي  َوم��اِل��ي  َنْف�ِسي  ْب���ُذْل 
َ
َف���اأ ��ب��ًا،  ُم��َت��َرقِّ

َيَدْيَك،  َبْيَن  ي  َربِّ َلِني  َخوَّ ما  َوَجِميَع  ْهِلي 
َ
َواأ

ْمِرَك َوَنْهِيَك«.
َ
َف َبْيَن اأ رُّ َوالتَّ�سَ

وم��اأم��ورون  بالفرج،  م��وع��ودون  نحن 

بالنتظار، من دون تحديد للوقت، على اأن 

تكون اأعمالنا بقيادة الإمام المهدي |، 

الغائب �سخ�سًا، والحا�سر منهجًا، بحيث 

ا�ستقامتنا  تحيد  ول  اأعمالنا  تنق�س  ل 

ا لو كان ظاهرًا بيننا، مهما  طرفة عين عمَّ

ال��زم��ان، ل يحول ذل��ك دون زي��ادة  ط��ال 

الع�سر  ب�ساحب  واليقين  والحب  ال�سوق 

الحتمّي  ظ��ه��وره  ون��ت��وّق��ع   ،| وال��زم��ان 

»لو   :P ر�سول اهلل  قال  الإلهي،  بالوعد 

ل اهلل  لم يبَق من الدنيا اإّل يوم واحد، لطوَّ

عزَّ وجّل ذلك اليوم، حتى يبعث فيه رجاًل 

من ُولدي، ا�سمه ا�سمي.

فقام �سلمان الفار�سي فقال: يا ر�سول 

اهلل، من اأيِّ ُولدك هو؟

قال P: من َوَلدي هذا، و�سرب بيده 

.
)4(

»Q على الح�سين

ب��ن��ا م���ن ال��ف��رج،  ك���ل ي���وم ي��م��ّر ي��ق��رِّ

فعن   ،| ن�سرته  اإل��ى  �ساعين  و�سنبقى 

حتى  ال�ساعة  تقوم  »ل   :P اهلل  ر�سول 

ياأذن  حين  وذل��ك  ا،  منَّ للحق  قائٌم  يقوم 

ن��ج��ا، ومن  ل��ه، وم��ن تبعه  اهلل ع��زَّ وج���ّل 

تخّلف عنه هلك. اهلل اهلل عباَد اهلل، فاأْتوه 

عزَّ  اهلل  خليفة  فاإنَّه  الثلج،  على  حبوًا  ولو 

.
)5(

وجّل وخليفتي«
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العلوم  في  ثبت  لقد  العزيز،  اأيها  فيا 

غير  ]للعذاب[  ال�سّدة  درجات  اأن  العالية 

محدودة، فمهما تت�سّور اأنت ومهما تت�سّور 

فوجود  ال��ع��ذاب،  ���س��ّدة  باأ�سرها  ال��ع��ق��ول 

تَر  لم  كنَت  واإذا  ممكن.  اأم��ر  اأ�سّد  ع��ذاب 

اأهل  ك�ْسَف  ت�سّدق  ولم  الحكماء،  برهان 

الريا�سات، فاأنَت بحمد اهلل موؤمٌن، ت�سّدق 

الأخ��ب��ار  ب�سحة  وت��ق��ّر   ،R الأن��ب��ي��اء 

يقبلها  التي  المعتبرة،  الكتب  في  ال��واردة 

جميع علماء الإمامّية، وتقّر ب�سّحة الأدعية 

ور تت�سّكل في البرزخ  تبّين في العدد ال�سابق، اأّن الأعمال لها �سُ

والقيامة، فاإن كانت من نار فهي جهنم الأعمال، التي يراها هناك 

ًرا} )الكهف: 49(. {َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحا�سِ

أعظم الحسرات

والمناجاة الواردة عن الأئمة المع�سومين 

م�سمونها،  ف��ي  ق��ل��ي��اًل  ف��ت��اأّم��ل   ..R

وفّكر قلياًل في محتواها، وتمّعن قلياًل في 

دع��اًء  تقراأ  اأن  �سروريًا  فلي�س  فقراتها، 

تفّكر  دون  وب�سرعة،  واح��دًة  دفعة  طوياًل 

اأنا واأنت لي�س لدينا حال �سّيد  في معانيه. 

الأدعية  تلك  نقراأ  كي   Q ال�ساجدين 

لة ب�سوق واإقبال، اقراأ في الليلة ربع  المف�سّ

ذلك اأو ثلثه وفّكر في فقراته، لعّلك ت�سبح 

�ساحب �سوق واإقبال وتوّجه، وفوق ذلك كّله 

نور روح اهلل
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فّكر قلياًل في القراآن، وانظر اأّي عذاب َوَعد 

به، بحيث اإّن اأهل جهنم يطلبون من الملك 

اأرواحهم.  منهم  ينتزع  اأن  بجهنم  الموكل 

ولكن، هيهات فال مجال للموت.. انظر اإلى 

طُت  َفرَّ َما  علَى  َح�ْسَرَتى  {َيا  تعالى:  قوله 

اِخِريَن}  ِ َواإِن ُكنُت َلِمَن ال�سَّ ِفي َجنِب اللَّ

)الزمر: 56(.

*ل تمّر عليها دون تاأّمل
ي��ذك��ره��ا اهلل  ال��ت��ي  ف��اأّي��ة ح�سرة ه��ذه 

تعالى بتلك العظمة وبهذا التعبير؟ تدّبر في 

عليها  تمّر  ول  ال�سريفة  القراآنية  الآية  هذه 

َتَرْوَنَها  {َي��ْوَم  اآية:  اأي�سًا  وتدّبر  تاأّمل.  دون 

ُع ُكلُّ  ا اأَْر�َسَعْت َوَت�سَ َعٍة َعمَّ َتْذَهُل ُكلُّ ُمْر�سِ

َذاِت َحْمٍل َحْملََها َوَتَرى النَّا�َس �ُسَكاَرى 

 ِ
َّ

َع���َذاَب الل َوَل��ِك��نَّ  ِب�ُسَكاَرى  ُه��م  َوَم��ا 

�َسِديٌد} )الحج: 2(.

القراآن  عزيزي!  يا  فّكر  حقًا 

بكتاب  ل��ي�����س  اهلل-  -اأ���س��ت��غ��ف��ر 

انظر  لأح��د،  بُممازحٍ  ول  ق�سة، 

الذي  اأّي عذاٍب هذا  يقول...  ما 

وهو  وتعالى،  تبارك  اهلل  ي�سفه 

لعَظمته  ح��ّد  ل  ال���ذي  العظيم 

لعّزته  انتهاء  ول  ح�سر،  ول 

باأّنه �سديد  و�سلطانه، ي�سفه 

وع���ظ���ي���م؟! ف���م���اذا وك��ي��ف 

لأن  ي��ع��ل��م،  اهلل  ���س��ي��ك��ون؟ 

جميع  وعقول  وعقلك  عقلي 

ت�سّوره.  ع��ن  ع��اج��زة  الب�سر 

ول��و راج��ع��ت اأخ��ب��ار اأه���ل بيت 

واآث���اره���م،  وال��ط��ه��ارة  الع�سمة 

ق�سّية  اأّن  لفهمت  فيها،  وتاأّملت 

قياس عذاب ذلك العامل
بعذاب هذا العامل،

قياس باطل وخاطئ

ع���ذاب ذل���ك ال��ع��ال��م، ه��ي غ��ي��ر اأن���واع 

العذاب التي فّكرَت فيها، وقيا�س عذاب 

قيا�س  العالم،  هذا  بعذاب  العالم  ذلك 

باطل وخاطئ.

*جهنم الأعمال اأبرد النيران
وهنا اأنقل لك حديثًا �سريفًا عن ال�سيخ 

ال��رج��ل  ه���ذا  ال��ط��ائ��ف��ة،  ���س��دوق  الجليل 

العظيم، المولود بدعاء اإمام الع�سر |، 

الأمر  تعرف ماهية  لكي  باألطافه،  وحظي 
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*ماذا دهانا ل ن�ستحي في مح�سر 
الربوبّية؟

اأيها العزيز... اإن اأمثال هذا الحديث 

والعذاب  جهنم  ووج��ود  كثيرة،  ال�سريف 

الأديان ومن  الأليم من �سرورّيات جميع 

البراهين الوا�سحة، وقد راأى نماذج لها 

في هذا العالم اأ�سحاب المكا�سفة واأرباب 

م�سمون  في  بدقة  وتدّبر  ففّكر  القلوب. 

ف���اإذا  للظهر،  ال��ق��ا���س��م  ال��ح��دي��ث  ه���ذا 

تهيم  اأن  لك  ينبغي  األ  �سّحته،  احتملت 

الم�ّس؟!.  اأ�سابه  كمن  ال�سحاري،  في 

الحد  اإلى هذا  نبقى  لكي  لنا  ماذا حدث 

علينا  اأنزَلْت  والجهالة؟!  الغفلة  نوم  في 

- كر�سول اهلل P وجبرائيل - مالئكة 

الأمان من عذاب اهلل، في حين  اأعطْتنا 

يقّر  لم  واأول��ي��اَء اهلل   P ر�سول اهلل  اأّن 

اأعمارهم من خوف  اآخ��ر  اإل��ى  ق��رار  لهم 

نوم ول طعام؟ فماذا  لهم  اهلل، وما كان 

َفَنْهتك  اأب���دًا،  ن�ستحي  ل  و�سرنا  دهانا 

المحّرمات  كّل هذه  الربوبية  في مح�سر 

والنوامي�س الإلهية؟ فويٌل لنا من غفلتنا، 

وفي  و�سدائده،  البرزخ  في  لحالنا  ووي��ٌل 

في  لحالنا  وي��ل  وي��ا  وظلماتها  القيامة 

جهّنم وعذابها وعقابها.

الحديث  ه��ذا  اأّن  مع  الم�سيبة،  وعَظمة 

من  اأب���رد  وه��ي  الأع��م��ال،  بجهّنم  يتعّلق 

جميع النيران.

مولنا  عن  باإ�سناده  ال�سدوق،  روى 

اهلل  ر�سول  »بْينا  ق��ال:   ،Q ال�سادق 

P ذات يوم قاعدًا اإذ اأتاه جبرائيل وهو 

كئيب حزين متغّير اللون، فقال ر�سول اهلل 

P: يا جبرائيل ما لي اأراك كئيبًا حزينًا؟ 

فقال: يا محّمد فكيف ل اأكون كذلك واإنما 

ُو�سعت منافيخ جهنم اليوم؟ فقال ر�سول 

اهلل P: وما منافيخ جهنم يا جبرائيل؟ 

فقال: اإّن اهلل تعالى اأمر بالنار فاأوقد عليها 

األف عام حتى احمّرت، ثم اأمر بها فاأوقد 

ت، ثم اأمر بها  عليها األف عام حتى ابي�سّ

وهي  ا�سوّدت  حتى  عام  األف  عليها  فاأوقد 

ال�سل�سلة  اأن حلقة من  فلو  �سوداء مظلمة. 

على  ُو�سعت  ذراع���ًا  �سبعون  طولها  التي 

اأّن  ولو  حّرها،  من  الدنيا  لذابت  الدنيا، 

في  قطرت  وال�سريع  ال��زق��وم  من  قطرة 

قال:  َنْتنها.  لماتوا من  الدنيا  اأهل  �سراب 

جبرائيل  وب��ك��ى   P اهلل  ر���س��ول  فبكى 

ربكما  اإّن  فقال:  َمَلكًا،  اإليهما  اهلل  فبعث 

اأِمنتكما من  اإّني  ويقول:  ال�سالم  ُيقِرُئكما 

اأن تذنبا ذنبًا اأعذبكما عليه«.

نور روح اهلل
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والقيم  ال�سعوب.  من  �سعٍب  ك��ّل  هوية  الثقافة  ت�سّكل 

الثقافية هي روح ال�سعب ومعناه الحقيقّي، فكلُّ �سيٍء مرتبط 

بالثقافة. الثقافة لي�ست هام�سًا لالقت�ساد وتابعة له؛ لي�ست 

هام�سًا لل�سيا�سة وتابعة لها، بل اإّن القت�ساد وال�سيا�سة هما 

التابعان للثقافة، وهما الهام�س لها.

عن  ال��ث��ق��اف��ة  نف�سل  اأن  يمكننا  ل 

ينبغي  بينها.  ونفّكك  الأخ��رى  ال�ساحات 

�سابقًا  قلنا  لذا  الأم��ر.  هذا  اإلى  اللتفات 

القت�سادية  للم�سائل  يكون  اأن  ينبغي  اإنه 

خا�ّس  ثقافّي  ملفٌّ  المتنوعة  والم�سائل 

بحركة  نقوم  اأن  نريد  فحين  بها.  مرَفق 

اأ�سا�سية، في مجال القت�ساد اأو ال�سيا�سة 

العلم  اإن��ت��اج  اأو  التقنّيات  اأو  العمران  اأو 

اإل��ى  نلتفت  اأن  ينبغي  العلمي،  وال��ت��ق��ّدم 

لوازمها الثقافية.

عمل  ما،  بعمٍل  اأحيانًا  الإن�سان  يقوم 

ل  ولكّنه  المثال[،  �سبيل  ]على  اقت�سادّي 

عمل  الثقافية.  واآث��اره  لوازمه  اإلى  يلتفت 

قد يترّتب عليه لوازم واآثاٌر ت�سّبب اأ�سرارًا 

اأن  الثقافة. ولذلك ينبغي  للبلد. هذه هي 

جميع  في  الثقافي  الُبعد  هذا  اإل��ى  نلتفت 

الم�سائل، ول ندعه يغيب عن بالنا.

*التخطيط وعدم النتظار
اأي�سًا؛  التخطيط  اإلى  الثقافة  تحتاج 

اأو  الُنَخب  ثقافة  اأو  العامة  الثقافة  �سواء 

مع اإلمام الخامنئي
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تتقّدم  ل  فهي  وغيرها،  الجامعات  ثقافة 

بل  الأم���ام،  اإل��ى  ت�سير  ع��ف��وّي،  ب�سكٍل  ول 

اأن  اإلى التخطيط. ول ي�سّح  الأمر يحتاج 

في  بالم�سوؤولية،  ما  بلٍد  م�سوؤولو  ي�سعر  ل 

مجال التوجيه الثقافي للمجتمع.

النتباه  لهم  ينبغي  عوائق  ُوجدت  اإذا 

�سبط  على  العمل  وينبغي  واإزالتها،  اإليها 

والمف�سدة  بة  المخرِّ والعنا�سر  الموانع 

نقول  عندما  فنحن  بوجهها.  وال��وق��وف 

لب�ستانّي وحدائقيٍّ ماهر وخبير باأن: »ُقم 

الأع�ساب  واق��ل��ع  الب�ستان  ه��ذا  بتع�سيب 

في  نقف  اأّن��ن��ا  يعني  ل  ف��ه��ذا  ال�����س��اّرة«، 

بل  كاّل،  وتكاملها؛  الأزه��ار  نمّو هذه  وجه 

للورود  ن�سمح  اأن  الحال،  هذه  في  نريد، 

المعّطرة، ذات الرائحة الجميلة، باأن تنمو 

وتترّبى بح�سب طبيعتها وا�ستعدادها، واأن 

ال�سم�س؛  ونور  والهواء،  الماء  ت�ستفيد من 

لأّنها  تنمو،  اأن  ال�ساّرة  الأع�ساب  ومنع 

�ستمنع تكامل الأزهار. لأجل ذلك، نخالف 

ب�سكٍل  الثقافّية  الظواهر  بع�س  اأح��ي��ان��ًا 

الأهمية،  �سديدة  النقطة  وه��ذه  ج���دّي، 

اأبدًا  تتنافى  ل  الثقافية  العوائق  فمقاومة 

مع تنمية وحرية وتربية الأهداف الثقافّية 

المن�سودة.

*اإزالة العوائق والموانع
الثقافة  ف��ي  اأّن���ه  م��ث��اًل  فر�سنا  اإذا 

اآّف���ة خ��ط��رة ا�سمها  ي��وج��د  ال��ع��ام��ة 

اأّن  واف����ر�����س����وا  »ال�����ط�����الق«. 

ه��ن��اك ح��رك��ة اإع���الم���ّي���ة اأو 

ت��وؤّدي  البالد،  اأنحاء  في  ظهرت  اإعالنّية 

في  وت�ساهم  الأ���س��رة،  بنية  اإ�سعاف  اإل��ى 

هذه  تمنعوا  اأن  فاإّنكم مجبورون  الطالق، 

للطالق في  ُي��رّوج  اأّل  اأردت��م  اإذا  الحركة. 

المجتمع، فعليكم النتباه اإلى هذا المعنى؛ 

ب�سكٍل  يوؤّدي  الذي  الأمر،  تمنعوا هذا  واأن 

مثل  اأخ����رى،  �سيئة  م�ساألة  اإل���ى  طبيعّي 

نحو  وال�سابات  وال�ّسباب  النا�س  ج��رف 

الكتراث  وعدم  العائلة،  في  الرغبة  عدم 

بموؤ�س�سة الأ�سرة، وتجاهل الزوج للزوجة، 

اأو العك�س. اإذًا، من الموؤّكد وجود مخالفة 

وعقبات.

*ثقافة البلد؛ م�سوؤولية �سرعية
بناًء على هذا، فاإّننا نتحّمل م�سوؤولّية 

�سرعّية وم�سوؤولية قانونية تجاه ثقافة البلد 

قدرة  لديه  َمْن  وكّل  فيه.  العامة  والثقافة 

ينبغي اأن ينفق منها؛ وبمقدار ا�ستطاعته، 

يعيق  ما  ومْنع  الف�سائل  ترويج  �سبيل  في 

ُينفق  اأن  ينبغي  ال��دي��ن،  ع��ال��م  رق��ّي��ه��ا. 

الجامعي،  الطالب  ا�ستطاعته؛  بمقدار 

ينبغي اأن يبذل بمقدار ا�ستطاعته؛ وكذلك 

للنفوذ  مجاًل  اأو  منبرًا  يمتلك  اإن�سان  كّل 

والتاأثير على النا�س، عليه اأن ينفق بمقدار 

المجتمع  ثقافة  تحتاج  ف��اإذًا،  ا�ستطاعته. 

اإل����ى م�����س��وؤول ي��ت��وّله��ا؛ وه���ي ف��ي ذل��ك 

كالقت�ساد.

لي�س  بثقافته،  الغربي  *تم�ّسك 
اأقّل من تم�ّسكنا

بقيمه  وتم�ّسكه  ال��غ��رب��ّي  اإ���س��رار  اإّن 

افر�سوا  اأكثر.  بل  اأقّل منا،  لي�س  الثقافية 

الفالني  البلد  ف��ي  والثقافة  ال��ع��رف  اأّن 

اأن يكون في مرا�سم لقاء رئي�س  يفر�سان 

مع اإلمام الخامنئي
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إّن إصرار الغربّي ومتّسكه 
بقيمه الثقافية ليس أقّل منا، 

بل أكرث

الفالني.  المعّين  الم�سروب  الجمهورّية، 

اأريد  اإنني ل  اإذا قال رئي�س جمهورية ما: 

وقد  اأ�سا�سه!  من  اللقاء  اإلغاء  يتّم  ذل��ك، 

حدث هذا الأمر بالفعل و�ساهدناه باأنف�سنا 

في زماننا هذا؛ لعّل اأكثركم تعلمون هذا، 

ولديكم اطالع عليه. اإذا لم يقبل �سخ�س 

واأراد  )الكرافات(  العنق  ربطة  ي�سع  اأن 

الم�ساركة في مجل�س ر�سمي، ُيقال له: اإّن 

اأن  يمكن  ل  »للبروتوكول«،  مخالف  ه��ذا 

يح�سر هناك؛ يجب عليكم حتمًا اأن ت�سعوا 

ربطة عنق اأو »بابيون«! ح�سٌن، ما هو هذا؟ 

بون  متع�سّ اإّن��ه��م  غير،  ول  الثقافة  اإن��ه��ا 

ومتم�ّسكون بها اإلى هذه الدرجة.

*الختالط لي�س م�ساواة!
م�ساألة الختالط بين الن�ساء والرجال، 

هي  الم�ساواة؛  ا�سم  عليها  اأطلقوا  والتي 

اختالٌط  هي  بل  م�ساواًة،  لي�ست  لالأ�سف 

م�سّر، وهي مالأى بال�سموم المهلكة، وهذا 

البالء موجود في المجتمعات اليوم، وهو 

اأكثر ما ي�سود المجتمعات الغربية نف�سها. 

واليوم، اأدرك علماوؤهم اأّن هذا الم�سار ل 

نهاية له اأبدًا، وهذا الّنهم، الذي ل يمكن 

بهذه  �سيوؤدي  الإن�ساني،  للطبع  اإ�سباعه 

ومع  وال�سياع«.  »المجهول  اإل��ى  الحركة 

اأ�سولهم؛  اأحد  الختالط  يعتبرون  ذلك، 

يرف�سونكم  ف��اإّن��ه��م  ب��ه،  تقبلوا  ل��م  واإن 

بون  متع�سّ اإّنهم  منكم.  ذلك  وي�ستنكرون 

ير�ساها  ل  باأ�سياء  ويتم�ّسكون  مّنا  اأكثر 

الثقافية،  قَيمهم  لأجل  كّله  وذلك  العقل، 

اأي�سًا.  للقيم،  منافية  الواقع  في  التي هي 

ونتم�ّسك  ن��ح��ن،  ن�سمد  ل  اإذًا  ل��م��اذا 

باإ�سراٍر بثقافتنا؟

)*( في لقائه { مع اأع�ساء المجل�س الأعلى للثورة الثقافية في 2013/12/10م.

الهوام�س
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اأّن  ال�سابق،  المقال  ف��ي  ذك��رن��ا 

الو�سول اإلى مقام القرب الإلهي يكون 

اأق�سر  الم�ستقيم،  الطريق  بعبور 

عن  الحديث  اإلى  وانتهينا  الطرق... 

اأو�ساف رفاق ال�سفر في هذا الم�سير، 

في  التوفيق  اأ�سرار  اأح��د  اإّنهم  حيث 

ال��واردة  ال�سفات  تلك  واأول  ال�سفر. 

ف���ي ال��م��ن��اج��اة ه���ي ال�����س��رع��ة في 

الحركة، كما مّر.

اآية اهلل ال�سيخ حممد تقي 

م�سباح اليزدي )حفظه اهلل(

وصايا العلماء
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وفي هذا المقال �سن�سّلط ال�سوء على 

الذين  بعبادك  »واألحقنا  ال�سفات.  باقي 

على  وبابك  ي�سارعون،  اإليك  بالبدار  هم 

والنهار  الليل  في  واإّياك  يطرقون،  الدوام 

يعبدون، وهم من هيبتك م�سفقون...«.

ب - الثبات وال�ستمرار في الحركة

الم�سير  ل���رف���اق  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����س��ف��ة 

اهلل  بيت  باب  يطرقون  اأّنهم  ال�سالحين، 

با�ستمرار. واإن عبارة »طرق باب �سخ�س« 

فالإن�سان  م��ن��ه.  ال��ع��ون  طلب  ع��ن  كناية 

من  يمتلك  ول  تعالى،  اهلل  اإل���ى  محتاج 

نف�سه �سيئًا، وكّل ما هو بين يديه لي�س اإّل 

ا�ستعارة واأمانة قّدمها اهلل تعالى له.

اإّن الذي يخطو في م�سير الو�سول اإلى 

اأّنه  جيدًا  ي��درك  الطويل،  الإلهي  القرب 

واأّن عليه  كّل خطوة  لعون اهلل في  بحاجة 

يقطع  فال  با�ستمرار،  اهلل  من  ال�ستمداد 

توّجهه به فيحول دون �سقوطه في جهنم. 

عندما يظهر بع�س الحتياجات فينا، مثاًل 

التلميذ  حاجة  اأو  الطعام،  اإل��ى  الحاجة 

الحتياجات  اأو  وال��در���س  الأ���س��ت��اذ  اإل���ى 

اأ�سخا�س  من  نطلبها  فاإننا  الجتماعية، 

اأننا  اإّل  تاأمينها،  على  ق��ادرون  اأنهم  نعلم 

نن�سى لمدة اأ�سابيع واأ�سهر اأننا بحاجة اإلى 

اإليه  التوّجه  البداية  في  يجب  لذلك  اهلل. 

ليوؤّمن احتياجاتنا.

قد ينتظر المري�س دوره عند الطبيب 

اأنه ل يخطر بباله التوّجه  اإّل  اأ�سهر،  عّدة 

يطلب  واأن  وال��ت��و���س��ل  ب��ال��دع��اء  اهلل  اإل���ى 

يحّقق  واأن  المطلق  ال��غ��ن��ي  م��ن  ���س��ف��اءه 

غير  يتوّجه  ل  اأن  الطبيعي  من  حاجته. 

الموؤمنين  نحن  ولكن  اإليه،  باهلل  المعتقد 

والمعتقدين باهلل ونحن اأ�سحاب ال�سالة 

والطاعة، قد نن�سى الرجوع اإلى اهلل لرفع 

اإلى  نذهب  نمر�س  عندما  احتياجاتنا. 

الطبيب، اإّل اأننا نغفل عن التوّجه اإلى اهلل، 

وهو �سافي الآلم.

والأ���س��وة  ال�سالكون  اهلل،  ع��ب��اد  اأم���ا 

اهلل  بيت  يق�سدون  فهم  الح�سنات،  في 

اأيادي حاجاتهم  واإليه يرفعون  با�ستمرار، 

اهلل.  ���س��وى  لما  ���س��اأن  ب���اأي  يعتقدون  ول 

عندما  الطعام  يتناولون  اأن��ه��م  �سحيح 

عندما  ال��ط��ب��ي��ب  وي������زورون  ي��ج��وع��ون، 

المادية  الأ�سباب  اإلى  ويلتفتون  يمر�سون 

متعّلقة  قلوبهم  اأن  اإل  احتياجاتهم،  لرفع 

كافة  اأن  يدركون  ه��وؤلء  با�ستمرار.  باهلل 

اأن  تعالى بيده  واأّن اهلل  اأمورهم بيد اهلل، 

عباد اهلل، يقصدون بيت اهلل 
باستمرار، وإليه يرفعون أيادي 

حاجاتهم وال يعتقدون بأي 
شأن ِلما سوى اهلل
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كّل اأعمالهم بق�سد القرب من اهلل، ولأجل 

عبادته وك�سب ر�ساه.

د- الخ�سية والخوف من اهلل

اهلل  يخ�سون  اأّن��ه��م  الرابعة،  ال�سفة 

ت��ع��ال��ى، ف��ي ك��ل ح���ال. ال��دل��ي��ل ع��ل��ى اأن 

حالة  في  العبد  يرى  اأن  ُيحب  تعالى  اهلل 

فيه  تظهر  ال�سخ�س  اأّن  م��ن��ه،  الخ�سية 

ذي  موجود  اأمام  وقف  اإذا  انفعالية  حالة 

عظمة غير عادية واأدرك من هو ال�سخ�س 

ال�سخ�س  ك��ان  وكّلما  اأم��ام��ه.  يقف  ال��ذي 

اأدرك  كّلما  عظيمًا،  الإن�سان  يقابله  الذي 

اأدرك  فاإذا  اأمامه؛  �سغره  مقدار  الإن�سان 

الالمتناهية،  اهلل  وق��درة  عظمة  الإن�سان 

ازدادت هيبته وخ�سيته من اهلل. يقول اهلل 

تعالى: {َيْعلَُم َما َبْيَن اأَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم 

ْن  مِّ َوُه��م  ى  اْرَت�سَ ِلَمِن  اإِلَّ  َي�ْسَفُعوَن  َوَل 

َخ�ْسَيِتِه ُم�ْسِفُقوَن} )الأنبياء: 28(.

الإل��ه��ي،  ال��ق��رب  اإذًا، ط��الئ��ع ط��ري��ق 

اهلل،  عظمة  اأم���ام  خ�سية  ح��ال��ة  ف��ي  ه��م 

الإل��ه��ي  العظمة  م��ق��ام  لإدراك��ه��م  وذل���ك 

الالمتناهي.

اهلل  اأم��ام  حالة  هكذا  تعتِرنا  لم  اإذا 

عظمة  ن��درك  لم  لأننا  اإّم��ا  فذلك  تعالى، 

اهلل اأو لأننا ندرك ذلك، ولكننا لم نلتفت 

اإلى �سغرنا وحقارتنا.

ق���د ن�����س��ع��ر ب��ال�����س��غ��ر اأم�����ام ال��ق��وى 

الظاهرية، مع العلم اأن م�سدر تلك القوة 

اأدركنا  اإذا  ولكن  الأزلية.  الإلهية  القدرة 

�سعفنا وعلمنا اأن كل قّوة هي م�ستمدٌة من 

اهلل تعالى، تظهر فينا حالة الهيبة وحالة 

قوية  ال��ح��ال��ة  ه��ذه  ك��ان��ت  وق��د  الخ�سية. 

الذين   R المع�سومين  عند  و�سديدة 

الإلهية  المعرفة  مراتب  اأعلى  اإلى  و�سلوا 

حتى اأنهم كانوا، في بع�س الأحيان، يقعون 

ي��ج��ع��ل الأ����س���ب���اب 

غ��ي��ر  اأو  م�����وؤث�����رة 

م�����وؤث�����رة. ج�����اء ف��ي 

اهلل  اأن  ال��ق��د���س��ي  ال��ح��دي��ث 

 Q ت��ع��ال��ى ك��ّل��م م��و���س��ى

ما  كل  �سْلني  مو�سى  »يا  وق��ال: 

�ساتك  عَلف  حتى  اإليه،  تحتاج 

.
)1(

وِملح عجينك«

وهذا ل يعني ترك الأ�سباب 

والو�سائل اأو اأن ل نعمل بتعاليم اهلل تعالى 

لأجل  الأ�سباب  من  لال�ستفادة  تدعو  التي 

اإل��خ؛  وال�����س��ح��ة...  والعلم  ال���رزق  ك�سب 

هذا  اإدارة  اقت�ست  تعالى  اهلل  فحكمة 

العالم عن طريق الأ�سباب. لكن، الغر�س 

اأن يوقن الإن�سان باأن كل �سيء في العالم 

مرتبط باهلل واأن كافة الأ�سباب والو�سائل 

وم�سيئته،  باإرادته  موؤثرة  تكون  والعوامل 

واأن يعّزز الإن�سان هذه الروحية فيه.

ج- العبودية هلل

ال�سفة الثالثة، اأنهم يعبدون اهلل تعالى 

لياًل نهارًا واأن ل عمل اآخر لهم �سوى العبودية 

له، واأنهم ي�ساهدون كل �سيء م�سبوغًا بلون 

ير�ساها  التي  بالأعمال  وياأتون  العبودية، 

اهلل تعالى، فت�سبح كل الأعمال التي ياأتون 

ليعبدوا  ينامون  للعبودية:  م�سداقًا  بها 

على  ليح�سلوا  وياأكلون  اأف�سل  ب�سكل  اهلل 

على  ليح�سلوا  ويعملون  لعبادته،  الطاقة 

الأف�سل  الفر�سة  لهم  توفر  �سريفة  حياة 

تكون  اأن  الطبيعي  من  والعبودّية.  للعبادة 

وصايا العلماء
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لم�ساهدتهم  عليهم  ويغ�سى  الأر���س  على 

وفقرهم  الالمتناهية  الإل��ه��ي��ة  العظمة 

بع�س  تطول  الحالة  هذه  وكانت  الذاتي، 

الأحيان حتى يظّن المحيطون اأّنهم فارقوا 

الحياة.

الخ�سية  حالة  لإيجاد  *ال�سبيل 
من �هلل

ن��ح��ن ع���اج���زون ع���ن ال��و���س��ول اإل���ى 

 ،R للمع�سومين  المعرفّية  المرتبة 

اإّل اأنه يجب علينا تخ�سي�س وقت للتفكير 

وعجزنا.  �سعفنا  وف��ي  اهلل،  عظمة  ف��ي 

عاجزين  كنا  حيث  ما�سينا  ف��ي  لنفكر 

على  القدرة  نمتلك  ل  وكنا  الطفولة  عند 

التكّبر  بنا  يجدر  هل  اأنف�سنا.  عن  الدفاع 

اإذا اأدركنا اأننا كنا مجرد نطفة واأن كل ما 

اأعطي لنا هو من اهلل بحيث ل نمتلك من 

اأنف�سنا �سيئًا؟ يقول الإمام اأمير الموؤمنين 

ك��ان  ال���ذي  للمتكّبر  »وع��ج��ب��ت   :Q

.
)2(

بالأم�س نطفة ويكون غدًا جيفة«

وقد  يتكّبر  اأن  ل�سخ�س  يمكن  كيف 

تحول  ثم  نتنة  م��اء  قطرة  ذل��ك  قبل  ك��ان 

اإلى جيفة ل يرغب اأحد في القتراب منها 

اإذا لم تدفن في التراب؟ يح�سل الإن�سان 

على العزة من خالل القرب من اهلل. جاء 

وفي  اأ�ستعّز  كيف  »اإلهي  عرفة:  دعاء  في 

واإليك  اأ�ستعّز  ل  كيف  اأم  اأركزتني  الذّلة 

.
)3(

ن�سبتني«

عندما يدرك الإن�سان اأنه مخلوق هلل، 

بحاجة  باأكمله  هو  اهلل،  عبد  والمخلوق، 

المح�س،  الفقير  ه��و  ب��ل  خ��ال��ق��ه،  اإل���ى 

ووجوده هو عين الذل والفاقة، لذلك عليه 

اأن ل يعتز بذاته.

بذّل  الإن�سان  �سعور  اآث��ار  جملة  وم��ن 

اهلل.  من  الخ�سية  وج��ود  و�سعفها،  نف�سه 

طبعًا لي�س هذا الخوف بمعنى الخوف من 

تجعل  حالة  هي  بل  الأخالقية،  ال��رذائ��ل 

العبودية،  طريق  عن  ينحرف  ل  الإن�سان 

عظمة  و�ساهد  وفاقته  بفقره  �سعر  ما  اإذا 

ب�سرورة  دائ��م��ًا  ي�سعر  وتجعله  الخالق، 

طاعة اهلل وعبادته حتى ل ُيحرم من ِنَعم 

اهلل عليه.

اخلوف حالة جتعل اإلنسان 
ال ينحرف عن طريق العبودية، 

إذا ما شعر بفقره وفاقته 
وشاهد عظمة اخلالق

 و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج7، �ص32.( 1)

 نهج البالغة، )126(.( 2)

 مفاتيح الجنان، ال�سيخ عبا�س القمي، دعاء عرفة.( 3)

الهوام�س
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M ال�سهيد ال�سيخ راغب حرب

الم�سكلة اأن الموؤمن يتعامل مع قلوب اأهل الدنيا، يفهم ُخُلق 

بينكم  الفارق  خطاأ.  اأم��ٌر  وه��ذا  خلقه،  يرى  كما  الدنيا،  اأه��ل 

)اأهل الإيمان( وبين الآخرين كبير. اأنتم تملكون قلوبًا ثّقلها 

خوف اهلل عبر قرون، واأنف�سًا ثّقلتها رحمة اهلل. اأنتم تملكون 

الأنف�س الوادعة، الطيبة، التي فيها زكاة الإ�سالم.

*رغبًة في رحمة اهلل
نزل 

ُ
اأ فالقراآن  فزكوتم،  القراآن  زّكاكم 

اأجل الزكاة، لذلك ترون قلوبكم مليئة  من 

اأ���س��ّد ح��الت  ف��ي  اأع��رف��ك��م،  اأن��ا  بالرحمة. 

الرحمة  لأن  ت��رح��م��ون،  اأن��ت��م  غ�سبكم، 

غر�سها اهلل في قلوبكم.

لماذا اأنتم هكذا؟ لأن الإ�سالم ثّقلكم، 

تنتبهون،  ل  اأو  تنتبهون  حيث  من  ولأن��ك��م 

النا�س رغبًة  اليوم الآخر، ترحمون  ترجون 

اليوم  يرجون  ل  الذين  اأما  اهلل،  رحمة  في 

ل  الآخ����ر،  ب��ال��ي��وم  يعتقدون  ل  اأو  الآخ����ر، 

يرحمون!!

راأى  اإذا  الآخ����ر  ب��ال��ي��وم  ي��وؤم��ن  ال���ذي 

على  اهلل،  رحمة  في  طمعًا  رِحمُه  �سعيفًا 

الآخ��ر.  باليوم  م��وؤم��ن  غير  ه��و  َم��ن  عْك�س 

من  بمزيد  يغريه  اأم��ام��ه  النا�س  عف  ف�سَ

كانت  الزمن  من  فترة  جاءت  ما  العدوان، 

فيها دماء الخراف تغري الذئاب بالرحمة، 

دائمًا  الذئاب  تغري  الخراف  دم��اء  اإّن  بل 

بمزيد من الدماء!

*دنيا الذئاب
ما تملكون من رحمٍة م�ستمدٌّ من رحمة 

اهلل. والنا�س في الدنيا لي�سوا كذلك. الدنيا 

فيها  لي�س  والأظفار.  والأنياب  الذئاب  دنيا 

َنسيُج وحدتنا:

منبر القادة
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أيُّ رحمٍة عند قوم إذا حاربوا 
يلقون على مدٍن كاملة 

قنابل نووية؟

�سيء ا�سمُه الحرام، اأو العيب، اأو �سيء 

ُتنير  كهرباء  الدنيا  ف��ي  الممنوع.  ا�سمه 

طريقًا لل�سو�س ُيريدون اأن يخطفوا كنوزًا 

الم�ساألة  ولي�ست  �سعوب.  وث��روات  كبرى، 

هيمنة و�سيطرة على �سخ�س، اأو اأ�سخا�س، 

واإنما الم�ساألة هي م�ساألة التجّبر في الأر�س 

بغير حق.

يلقون  حاربوا  اإذا  قوم  عند  رحمٍة  اأيُّ 

على مدٍن كاملة قنابل نووية؟! هيرو�سيما، 

دليل  هيرو�سيما  ُتن�سى؟!  اأن  اأيجوز  ق�سة 

متقدم!  اإن�ساني  دل��ي��ل  متقدم!  ح�ساري 

هيرو�سيما دليل ُخلقية عالية!

الزاكية  ال����ورود  ه��ذه  ال��رح��م��ة،  ه��ذه 

ن  ُتح�سَّ لم  اإذا  �سدوركم،  تختزنها  التي 

�سيتلفها  الُذباب،  حقير  �سياأكلها  بال�سوك، 

حقير البعو�س!!!

نحن طاّلب زكاة، و�سانعو زكاة. ودماء 

وزكاًة.  نماًء  الدنيا  تعطي  التي  هي  اأبنائنا 

الزكاة.  هذه  �سنحمي  »نحن  اأي�سًا:  ونقول 

َراأوا رقابكم  اإذا  الدنيا،  اأعداوؤكم، بمنظار 

بمزيد  ال��رق��اب  ه���ذه  �سُتغريهم  محنية 

احتالل  في  ال�ستمرار  ومن  المطامع  من 

الأر�س.

م�سار  حول  والحديث 

ال���س��ت�����س��الم، وح����ول ع��دم 

دنيويًا  لذلك  طويل...  الت�سدي، 

اأي�سًا، ل خيار لنا اإل بهذا الموقف.

*تحقيق الوحدة وتمتينها
وح��دت��ن��ا،  بتحقيق  ن�ستمر  اأن  ي��ج��ب 

واأن  متكاملة،  وح��دة  نكون  واأن  وتمتينها، 

يكون اأهلنا وحدة على اأر�س الإ�سالم، وفي 

ظل طاعة اهلل. يجب اأن ت�سبح وحدتنا اأكثر 

اأن ي�سهم فيها  متانة، واأكثر �سموًل، ويجب 

لأّنه  اهلل،  اأم��ام  ذمتنا  تبراأ  حتى  الجميع، 

َجِميعاً  الِل  ِبَحْبِل  ُموا  {َواْعَت�سِ اهلل:  اأمُر 

اإِْذ  َعلَْيُكْم  الِل  ِنْعَمَة  َواْذُك���ُروا  ُقوا  َتَفرَّ َوَل 

َبْحُتْم  �سْ
َفاأَ ُقُلوِبُكْم  َبْيَن  لََّف  َفاأَ اأَْعَداًء  ُكْنُتْم 

َوُكْنُتْم َعلَى �َسَفا ُحْفَرٍة ِمَن  اإِْخَواناً  ِبِنْعَمِتِه 

َلُكْم   
ُ
ُيَبيُِّن الل َكَذِلَك  ِمْنَها  َفاأَْنَقَذُكْم  النَّاِر 

اآَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن} )اآل عمران: 103( 

21�سدق اهلل العلي العظيم.
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اأن  يمكن  ل  العدو،  مواجهة  اأردت��م  اإذا 

اأن  يجب  الوحدة  متفرقون.  واأنتم  تواجهوه 

لي�ست  الم�ساألة  لأن  الجميع،  فيها  ُي�سهم 

معركة يوم اأو يومين.

كل  ع��ل��ى  ال���وح���دة  ُت��ن�����س��ج  اأن  ي��ج��ب 

على  حتى  يّتحدوا،  اأن  للكل  نريد  �سعيد. 

الم�سائل التف�سيلّية، ولكن بالروح الواعية، 

عّلمنا  التي  الزاكية،  وبالقلوب  المنفتحة، 

اأن  يجب  ال�����س��دور.  ف��ي  نختزنها  اأن  اهلل 

وحدة  تن�سج  اأن  اأج��ل  من  الأم���ور،  نناق�س 

الرجل،  وعمل  الرجل،  منطق  عبر  البيت، 

وعبر منطق المراأة، وعمل المراأة، ومن ثم 

الجيرة،  مع  الوحدة  هذه  تنعك�س  اأن  يجب 

واأن تنعك�س في البلدة، وفي المنطقة. يجب 

اأن يزول �سيء ا�سمُه الفرد، يجب اأن نكون 

مجتمعين. اإني فرٌد، ولكني اأركب في �سيارة 

المجموع. اإني واحٌد اأتحرك بتحّرك التيار. 

اأ�سعر  اأن  اأ�ستطيع  ذل���ك،  اأعي�س  عندما 

وقدرة  طاقتي  لي�ست  اإن��ه  حقيقيًا،  �سعورًا 

ج�سدي ال�سعيف اأو القوي هي التي تندفع، 

وهذه  الكتف،  ه��ذه  ق��رب  حولي،  من  اإنما 

الكتف اأكتاف اأخرى، ت�سهم ببعث الحرارة، 

وت�سهم بدفع الحركة.

*الوحدة رمز الحياة
�سالة  في  نقف  اأن  اهلل  اأم��رن��ا  عندما 

يكون  اأن  م�ستحباتها،  وجعل من  الجماعة، 

كتف اأحدنا اإلى كتف الآخر، لأنه يريد منها 

اأن تكون رمزًا لحياة، اأن تكون رمزًا لوا�سع 

الجماعة،  روح  فينا  اأن تحقق  الفعل، يجب 

والنعمة،  ال�سالم  اأوا�سطنا  في  تن�سر  التي 

تن�سر نعمًا اإذا عاملتنا الدنيا بكرامة.

اخترتموه  ال��ذي  خطكم  النا�س  اأي��ه��ا 

اتخذتموه  ال���ذي  موقفكم  م��ب��ارك،  خ��ط 

ول  �سك  فال  فيه،  ا�ستمروا  كريم،  موقف 

الكرامة،  فيه  واأّن  الن�سر،  فيه  اأّن  ري��ب 

 
َ
الل اإِنَّ  ُرُه  َيْن�سُ َم��ْن   

ُ
الل َرنَّ  َوَلَيْن�سُ  ...}

َلَقِويٌّ َعِزيٌز} )الحج: 40(.

يٌد قوية على من  لنا  لتكون  اأعنا  اللهم 

حّقنا  ناأخذ  اأن  على  �سّلطنا  اللهم  عادانا، 

)التي(  الأي��دي  تلك  فنك�سر  ظلمنا،  ممن 

تحاول اأن ته�ّسم حناجرنا، ثم نبعث في دنيا 

الم�ست�سعفين ال�سالم.

الم�ست�سعفين  اإم��ام  ف��رج  عّجل  اللهم 

العدل،  وينتظره  الأر�����س،  تنتظره  ال��ذي 

اللهم  ف��ّرج   ،| المنتظر  المهدي  الإم��ام 

الأر�س،  في  والم�ست�سعفين  الموؤمنين  عن 

اغفر لنا ذنوبنا ووّفقنا لما تحب وتر�سى. 

يجب أن ُتنسج الوحدة 
على كل صعيد، حتى على 
املسائل التفصيلّية، ولكن 
بالروح الواعية، املنفتحة، 

وبالقلوب الزاكية

)*(  خطبة لل�سيخ راغب حرب، األقاها بتاريخ: 1983/6/20.

الهوام�س
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 الروتين:

   اأنت ترّبي قاتلك!

 اإدارة تخنق الإبداع

 حين تت�شّلل الرتابة

    اإلى الأ�شرة

 الروتين: �شبعة مكّرر

الروتين:
حين تجمد الصورة
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حوراء مرعي عجمي

»يقُتُلني الملل«، »لي�س لدّي رغبة في القيام باأّي عمل«، »كل �سيء 

كنت اأحّبه بات يفتقد المتعة«، »اأ�سعر اأّن الروتين ي�سّيق علّي مناف�س 

الحياة«... وغيرها من العبارات التي نرّددها كثيرًا ون�ست�سعرها في 

اأّن  فترات حياتنا. فاأحيانًا نفتقد لّذة كل �سيء في حياتنا، فن�سعر 

كممثلين  الحياة  م�سرح  في  نعي�س  واأّننا  رماديًا،  بات  حولنا  ما  كل 

بارعين، ُنتقن اأدوارنا ونفتقد بهجة حقيقتها.

الملف
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* ما هو الروتين؟
متكّرر  يومي  ب�سلوك  الروتين  تعريف  يمكننا   بب�ساطة، 

الأ�سياء  فتكرار  والمكان،  الّزمان  اأ�سا�سان:  عن�سران  يحّده 

يق�سيان  محّدد  بمكان  الإن�سان  حركة  وانح�سار  الزمان  مع 

رْونق  وي�سلبانه  ووج��وده،  خياله  بين  المفتر�س  التفاعل  على 

ال�ستمرار بن�ساط وحما�س.

فكما اأننا نتنف�س ب�سكل ل اإرادي، كذلك الأحداث المتكّررة 

اإرادية مع مرور الوقت كوظائف  الأخرى في حياتنا ت�سبح ل 

نفقد  الروتين  الت�سّرف حّيز  يدخل  اإن  وما  الحيوية،  الج�سم 

مّدة  بعد  ثم  وتقديره،  به  ال�ستمتاع  على  الحقيقية  القدرة 

ال�ستمتاع  ع��ن  فنعجز  اأنف�سنا،  على  ال��رت��اب��ة  تطغى  رب��م��ا 

بالحياة وتقديرها؛ لأننا اأ�سبحنا حبي�سي اأنماط محدودة من 

الت�سرفات.

والروتين ل يقت�سر على فئة عمرّية اأو طبقة 

من النا�س دون اأخرى، بل يت�سّلل اإلى العامل كما 

العاطل عن العمل، واإلى ال�سغير كما الكبير... 

من اأّي نافذة �سمحَت له بالعبور وجدَت نف�َسك 

اأ�سير �سغطه، تتراكم من حولك الهموم واأنت ل 

تدري لها �سببًا.

* مظاهر الروتين في حياتنا
قهوتك  ت�سرب  نف�سه،  الموعد  في  ت�ستيقظ 

ت�سلك  دوام���ك،  على  تتاأخر  ل  ك��ي  عجل  على 

الطريق المعتاد اإلى عملك، تجل�س في مكتبك، 

ال�ساعات  وتترّقب  مهامك  في  تغرق  ذات��ه��ا،  ال��وج��وه  تقابل 

لتعود اإلى منزلك، ولعّل اأق�سى ما يمكن اأن يرّفه عنك تنفيخ 

�سيجارة اإن كنَت من المدّخنين، تتناول غداءك، تقوم ببع�س 

الجتماعي  التوا�سل  مواقع  بع�س  تت�سّفح  الأ�سرية،  مهامك 

�ساعات  في  تغرق  ثم  التلفاز،  ُت�ساهد  الإخبارية،  وال�سفحات 

تم�سي  وهكذا  ك�سابقه...  رتيبًا  جديدًا  يومًا  منتظرًا  النوم 

الحياة.

ل �سّك في اأّن معظم ما تقوم به خالل نهارك من عمٍل ومهامَّ 

اأ�سرّية وغيرها هي اأ�س�ٌس ل يمكنك التخّلي عنها، تت�ساءل بينك 

 الروتني ال يقتصر على فئة 
عمرّية أو طبقة من الناس، 
بل يتسّلل إىل العامل كما 
العاطل عن العامل، وإىل 

الصغري كما الكبري
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وبين نف�سك: كيف اأك�سر هذا الروتين؟ اأترك عملي؟ ل اأ�ستطيع. 

اأتخّلى عن واجبي تجاه اأ�سرتي؟ من يقوم به؟

اإذًا، الم�سكلة لي�ست هنا، الروتين لي�س في تاأديتك واجباتك 

اإلى  فلننظر  المطلوب،  بال�سكل  دونها  حياتك  ت�ستمّر  لن  التي 

ب�سكل طفيف في  التغيير  اأخرى، ولنحاول  المو�سوع من زاوية 

الم�سهد اأعاله.

* ماذا لو؟
1- غّيرَت موعد ا�ستيقاظك مّرة في الأ�سبوع، وقّررت اأن تذهب 

اإلى عملك م�سيًا هذه المّرة!

واأنت في طريقك راِقب الحياة عن كثب. حتمًا �سُتده�سك 

ال�سير  اأزم���ة  ��ط  و���سْ �سيارتك  ف��ي  لتلحظها  تكن  ل��م  تفا�سيل 

الخانقة وتفكيرك الم�سدود للو�سول اإلى العمل!

2- قّررَت اليوم اأن ُتنجز عملك في مقهى، بعيدًا عن ال�سكون 
فكرة  تبدو  لعّلها  مكتبك.  ج��دران  بين  القاتل 

مجلة  في  ُن�سرت  لدرا�سة  وفقًا  ولكن  غريبة، 

المعتدلة  ال�سو�ساء  اإّن  الم�ستهلك«،  »اأبحاث 

المهام  في  الأداء  تعّزز  المقاهي،  في  كالتي 

اأو  المنخف�سة  ال�سو�ساء  من  اأكثر  الإبداعّية 

العالية المحيطة.

3- مار�سَت بع�س الحركات الريا�سية الخفيفة 
لمّدة ع�سر دقائق قبل انغما�سك في العمل؛ اإذ 

�ساعتين  لمدة  اأف�سل  ب�سكل  التفكير  �سيمكنك 

تتيح  لأنها  الريا�سية؛  التمارين  ممار�سة  بعد 

و�سول الجلوكوز والأوك�سجين اإلى الدماغ.

4- ُخ�سَت معركة ال�سباق مع الزمن؛ فالمناف�سة حافز كبير، ل 
�سّيما مع نف�سك، لأّنك تعرف اأنك ت�ستطيع تقديم الأف�سل، 

اأن  ولو لمّدة ع�سر دقائق، يمكن  المنّبه،  فاإّن �سبط  لذلك 

يعّزز الإنتاجية. كما اأن لعبة الفوز على الزمن تخّل�سك من 

المماطلة والت�سويف. وحتمًا �سي�سيف هذا النت�سار جرعة 

معنوّيات اإيجابّية اإلى نهارك.

اإلى لعبة تحفيز لدماغك.  اليوم  ال�سجائر  بّدلَت ا�ستراحة   -5
فال �سّك، كجميع الع�سالت، في اأّن عقلك يحتاج لممار�سة 

تذّكر جّيداً، أنت أفضل مؤّلف 
لقّصة حياتك؛ فتخّلص 

من القصة السابقة وحاول 
إيجاد ُنسخة جديدة، 

وستلمس الفرق
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�سودوكو  اأو  المتقاطعة  الكلمات  بحّل  راأي��ك  ما  الريا�سة. 

الألغاز مثاًل؟

6- حّولَت فر�سة التوا�سل الجتماعي من �سا�سة اإلى واقع. اإّن 
خروجك مع �سديق قديم لمّدة ن�سف �ساعة وتناول فنجان 

من ال�ساي مع ا�سترجاع ذكرياتكما الجميلة �سُينع�س فيك 

اإلكترونية.  �سفحة  اأّي  على  تجده  لن  ب�سكل  التوا�سل  روح 

�سورك  األبوم  ُتخرج  اأن  راأي��ك  ما  اإذًا  وق��ت؟  لديك  لي�س 

القديم ُت�سارك اأولدك ذكرياتك الجميلة؟

بزيارة  والداك  �سيفرح  عائلية،  ب�سهرة  نهارك  ختمَت   -7
البّر  اأج��ر  اإل��ى  فاإ�سافة  منزلك.  اإل��ى  بدعوتهما  اأو  خاطفة، 

واأق��ارب��ه  اأه��ل��ه  م��ع  يتوا�سل  َم��ن  اأّن  ال��درا���س��ات  اأثبتت  بهما، 

عن  الم�سوؤولة  دوبامين  مادة  فرز  يتم  حيث  بال�سعادة،  ي�سعر 

هذه  من  الأب���وان  ي�ستفيد  كذلك  والر�سا.  باللذة  الإح�سا�س 

العاطفة فيتح�ّسن اأداء نظام المناعة لديهما.

مع  الممّيزة،  بالن�ساطات  حافاًل  مختلفًا،  نهارًا  كان  لقد 

اأّنك اأّديت كل ما هو مطلوب ولكن هذه المّرة باأ�سلوب مختلف.

* ار�سم حياتك باأ�سلوب مختلف
م�سهدك،  ار�سم  الحياة،  هذه  في  دورك  كان  اأي��ًا  والآن، 

ة. فالحياة مليئة بالأن�سطة، العمل،  27واأ�سف اإليه لم�ساتك الخا�سّ
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إّن لبعض الروتني فوائد، 
فالقيام بالسلوك نفسه 
أوتوماتيكيًا كّل يوم يريح 
الذهن من عناء التفكري 

بأسلوب أو طريقة القيام 
بأمٍر أصبح، لدى امُلعتاد 

عليه، بديهيًا

ال�سحك، الأ�سدقاء، الهتمام بالآخرين والعطاء... واإذا قمت 

با�ستغالل وقتك بال�سكل ال�سحيح، المتوازن، �ست�سعر بالر�سا، 

وال�سعادة والنجاح. وهذه كّلها و�سائل دفاع لمنع و�سول الملل 

اإلى نف�سك وت�سّرب الروتين اإلى منعطفات حياتك.

فتخّل�س  حياتك؛  ة  لق�سّ موؤّلف  اأف�سل  اأنت  جّيدًا،  وتذّكر 

و�ستلم�س  جديدة،  ُن�سخة  اإيجاد  وح��اول  ال�سابقة  الق�سة  من 

الفرق.

*فكر خارج ال�سندوق
عادة ناألف التفكير �سمن حدود نقوم نحن بو�سعها، لذلك 

يتحول تفكيرنا اإلى م�سار مكرر ومغلق )�سندوق(. من المهم 

بطريقة  نفكر  ل  لم  ون�ساأل:  ال�سندوق  ه��ذا  خ��ارج  نفكر  اأن 

مختلفة؟

اأهمية  تبين  ال��ت��ي  الق�س�س  بع�س  ه���ذه 

عن  وال��خ��روج  ال�سندوق  خ��ارج  دائمًا  التفكير 

الروتين القاتل:

الق�سة الأولى:

�سعوبة  الأم��ري��ك��ي��ون  الف�ساء  رّواد  واج���ه 

وع��دم  الجاذبية،  لن��ع��دام  ن��ظ��رًا  الكتابة،  ف��ي 

على  وللتغلب  ال��ق��ل��م!  راأ����س  اإل���ى  الحبر  ن���زول 

الأمريكية  الف�ساء  وكالة  اأنفقت  الم�سكلة  هذه 

عدة  ا�ستغرقت  بحوث  على  ال��دولرات  ماليين 

اإنتاج قلم يكتب  �سنوات لتتمكن في النهاية من 

الأ�سطح  اأرّق  وعلى  الماء  وتحت  الف�ساء،  في 

رواد  تمكن  بالمقابل  اتجاه.  اأي  وفي  واأ�سلبها 

با�ستخدام  نف�سها؛  الم�سكلة  على  التغلب  من  الرو�س  الف�ساء 

قلم ر�سا�س!

الق�سة الثانية:

تلقت �سركة �سناعة �سابون يابانية �سكوى من عمالئها لأن 

بع�س العبوات خاٍل، فاقترح مهند�سو الم�سنع ت�سميم جهاز 

اأثناء مرورها،  الخالية  العبوات  الليزر لكت�ساف  باأ�سعة  يعمل 

بالمقابل  تكلفته،  رغم  منا�سبًا  الحل  كان  وقد  اآليًا.  و�سحبها 

باتجاه  كبيرة،  مروحة  الم�سنع  في  التغليف  عمال  اأحد  و�سع 
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العبوات  تطير  حتى  ال�سابون،  عبوات  عليه  تمر  الذي  ال�سير 

الفارغة قبل و�سولها اإلى �سناديق التعبئة.

الق�سة الثالثة:

الخا�سة  و�سفتها  عن  لت�ساألها  ب�سديقتها  �سيدة  ات�سلت 

باإعداد ال�سمك. ف�سرحت لها الطريقة م�سددة عليها اأن تقوم 

بقطع راأ�س ال�سمكة وذيلها، �ساألتها عن ال�سبب، لكن ال�سديقة 

اأجابت: ل اأعرف، ربما �ستكون اأ�سهى، فقد راأيت والدتي تفعل 

ذلك. دعيني اأ�ساألها! 

ال��وال��دة:  اأج��اب��ت  و�ساألتها،  بوالدتها  ال�سديقة  ات�سلت 

هذا،  تفعل  جدتك  اأرى  كنت  فقد  اأع���رف،  ل  اأنني  الحقيقة 

�سحكت  و�ساألتها.  بالجدة  الوالدة  فات�سلت  اأ�ساألها!  فدعيني 

الجدة: لم يكن لدي �سوى مقالة �سغيرة، ل تت�سع ل�سمكة كاملة.  

* هم�سة
ل يوجد في قامو�س الحياة م�سطلح ا�سمه عطلة، بل هي 

فر�سة لتجديد الن�ساط الروحي والفكري والنف�سي والج�سدي. 

الأي��ام  في  تح�سيله  ت�ستطيع  ل  بما  فر�ستك  اأي��ام  اغتنم 

كال�سفر  حّيز،  الروحية  لحاجاتك  يكون  اأن  واحر�س  العادية، 

ن�ساطات  في  الم�ساركة  اأو   ،R المع�سومين  مراقد  اإل��ى 

خيرّية وتطّوعية لما في ذلك من اأثر نف�سّي واأجر معنوّي.

* على الهام�س
فوائد  الروتين  لبع�س  اأّن  نذكر  اأن  من  ُبّد  ل  الختام،  قبل 

قد ل تدركها، فالقيام بال�سلوك نف�سه اأوتوماتيكيًا كّل يوم يريح 

الذهن من عناء التفكير باأ�سلوب اأو طريقة القيام باأمٍر اأ�سبح، 

اأكثر  يكون  الذهن  يرتاح  وعندما  بديهيًا.  عليه،  الُمعتاد  لدى 

قدرة على الهتمام بما هو اأكثر �سرورة مثل الق�سايا العاّمة، 

يقّلل  والتفكير. كما  ل  التاأمُّ اإلى  تحتاج  التي  الم�سكالت  اأو حل 

هرمون  اإفراز  على  وُي�ساعد  بالتوتر،  الإ�سابة  ُفر�س  الروتين 

الأندورفين الم�سوؤول عن ال�سترخاء والنوم الجيد. 

اإذًا، ل يوجد �سيء بال فائدة، كّل ما هو مطلوب الموازنة 

بين متطّلبات نف�سك لال�ستمتاع بالحياة وبين اأدائك لمتطّلبات 

29الحياة بال�ّسكل الأدّق والأف�سل دون تعار�س بين الثنين.
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إدارة 
تخنق 

اإلبداع

 )*(

الأ�ستاذ ح�سني النمر

قد نعتقد اأن الأ�سهل هو القيام بما نقوم به دائمًا؛ اأعمال روتينية 

وحلول متكّررة، فكرٌة ين�ساق خلفها الكثير منا دون التفكير فيها، ما 

اأ�سابنا ب�سلٍل في التفكير، واأّدى اإلى خنق الإبداع، وقتل القدرات. في 

حين اأن الإبداعات هي متغّيرات وم�ستجّدات ي�سّخها التفكير المتجّدد 

الذي يخرج عن اإطار التفكير الماألوف )المتكرر(. والم�سكلة الأ�سا�س 

يلجاأ  تغيير  لأّي  اأكبر،  تهديد  اإلى  التقليدي  التفكير  تحّول  في  هي 

المجتمع اإليه كحاجة ملّحة في تطّوره، وعالج م�سكالته. وال�سوؤال: 

رياح  وب��ّث  رتابتها،  من  الروتينّية  الإدارة  نمط  تغيير  يمكن  كيف 

التغيير وروح الحياة فيها؟
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*الروتين الإداري
الترّهل  ع��ن  ك��ث��ي��رًا  ال��ن��ا���س  يتحدث 

معرفة  دون  الإداري،  والروتين  الإداري 

الأ���س��ب��اب ال��ت��ي ت���وؤدي اإل���ى ح���دوث هذه 

ال��ظ��اه��رة ف���ي ال��م��وؤ���س�����س��ات ال��خ��دم��ّي��ة 

اإكمال  بمو�سوع  ُتعنى  التي  والإنتاجّية، 

في مجاٍل  والقانونّية  الإدارية  الإج��راءات 

اإلى  ذهابهم  عند  النا�س  وي�سعر  معين... 

والترّهل  الروتين  بمعنى  الموؤ�س�سات  تلك 

كونهم  وواقعّية  حقيقّية  ب�سورة  الإداري 

ومعامالتهم  اأع��م��ال��ه��م  اإك��م��ال  ي��ري��دون 

ب�سورة �سريعة ودون تاأخير.

والتقليد  للعادة  مرادف  هو  والروتين 

ب�سكل  نف�سها  المهام  اأداء  اأي  والنمطية، 

في  اأنف�سهم  الأ�سخا�س  قبل  من  منتظم 

الأوقات نف�سها، واعتماد اللوائح الثابتة 

الأداء  على  والقدرة  والأقدمية 

ومنهج  ل�����الإدارة،  ك��اأ���س�����س 

ل��ل��ت��ع��اط��ي ب��ي��ن ال��روؤ���س��اء 

وال��م��روؤو���س��ي��ن، ب��ع��ي��دًا عن 

تبّني  اأو  التجديد،  اأو  التطوير 

الأفكار المبتكرة، والحلول غير النمطية.

اأّي��ة  في  الإداري  الروتين  ف  ُع��رِّ كما 

العملية  الحالة  ب��اأّن��ه  دائ���رة  اأو  موؤ�ّس�سة 

اأهداف  خاللها  من  تنّفذ  التي  الإجرائية 

وواجبات وم�سوؤولّيات العمل ب�سورة بطيئة 

واأنماط  اأ�ساليب  على  اعتمادها  ب�سبب 

الإح�سا�س  التجديد وعدم  اإلى روح  تفتقر 

بنظم  الحرفي  التقّيد  مع  الوقت  باأهمية 

تعيق العمل وتوؤّخره وتربكه وتطيل من اأمد 

النتظار بين يدي م�سل�سل التوقيعات التي 

حر�سًا  تقنية  بو�سائل  اخت�سارها  يمكن 

على ال�سرعة والجودة واللتزام.

*الروتين في مواجهة التجديد!
وال��روت��ي��ن ب��ال �سك م��ن الآف���ات التي 

م�سيرة  عن  وعّطلتها  مجتمعاتنا  اأ�سابت 

النهو�س والتقدم وروح الع�سر الذي تلهث 

فيه المجتمعات نحو التجديد، ونحو تبّني 

الجديد من الأفكار والمخترعات.

ف��ال��ت�����س��ب��ث ب���الأف���ك���ار ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 

وباللوائح  ل���الإدارة،  الجامدة  وبالأنماط 

ال�سكلّية للعمل هو دافع اإلى التراجع وربما 

والموؤ�س�سات.  ال�سركات  داخ��ل  النهيار 

لكن الموؤ�س�سات الناجحة بالفعل هي تلك 

واإع��ادة  التغيير  على  القادرة  الموؤ�س�سات 

تترك  والتي  واأهدافها،  خططها  �سياغة 

والإب��داع  التحرك  من  م�ساحة  لموّظفيها 

المو�سوعة  الأه�����داف  نف�س  اإط����ار  ف��ي 

م�سبقًا.

ال�����س��راع ب��ي��ن ال��ق��دي��م وال��ح��دي��ث، 

�سنن  اإح���دى  ه��و  وال��ت��ط��ور،  الجمود  بين 

على  الأم���ر  ه��ذا  وين�سحب  ال��ك��ون.  ه��ذا 

�سيما  ل  والأفراد،  والموؤ�س�سات  ال�سركات 

بع�س  فيها  يعاني  ال��ت��ي  مجتمعاتنا  ف��ي 

والنمطية  الإداري  الترهل  من  موؤ�س�ساتها 

التشبث باألفكار التقليدية 
وباألمناط اجلامدة لإلدارة 
هو دافع إىل الرتاجع داخل 

الشركات واملؤسسات
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وال���خ���وف م��ن ال��ت��ج��دي��د والب��ت��ك��ار وه��و 

م�سطلح  ف��ي  الإدارة  خ��ب��راء  ُيجِمله  م��ا 

الروتين.

المدير  فيه  يفاخر  ع�سرًا  ع�سنا  لقد 

اأو الرئي�س في موؤ�س�سة ما باأنه يقود جي�سًا 

من المروؤو�سين ل يمكنهم الت�سرف دون 

ما  وكثيرًا  وم�سوراته.  اإ�ساراته  اأو  قراراته 

على  »ب��ن��اًء  جملة  اأ�سماعنا  على  ت��رددت 

هو  هذا  كان  ف��اإذا  المدير...«،  توجيهات 

العليا،  الإداري����ة  الم�ستويات  ف��ي  ال��ح��ال 

الأدن��ى.  الإداري���ة  بالم�ستويات  بالنا  فما 

الإدارية  الثقافة  تطوير  ي�ستدعي ذلك  األ 

واإطالق حرية الإبداع وترقية المتميزين؟

*عقبات ي�سنعها الروتين
1- في الوقت الذي يتطّلب اإنجاز معاملة 
معّينة في اإحدى الدوائر يومًا اأو يومين 

اأو  اأ�سهر  �ستة  يمتد  اإنجازها  اأّن  نرى 

�سنة بحجة اإجراءات اإدارية وقانونية.

الهروب  في  يتمثل  بالفرد  يرتبط  ما   -2
وتحملها،  ال��م�����س��وؤول��ي��ة  م��ن  ال��دائ��م 

وبالتالي  القوانين  بحرفية  والتم�سك 

جمود وعدم مرونة الأداء.

يتعلق  فيما  ال��روت��ي��ن،  �سلبيات  وم��ن   -3
بالموؤ�س�سة اأو ال�سركة، التدرج النمطي 

في ال�سلطة.

4- ما يرجع اإلى انتفاء العنا�سر المعنوية 
وتحّول  والإب���داع،  لالجتهاد  كبواعث 

وموظفيها  الموؤ�س�سة  بين  ال��ع��الق��ة 

اإلى عالقة مادّية جافة، وهو ما يقتل 

في  والنهو�س  التطوير  دافعية  ب��دوره 

نفو�س الأفراد.

الموؤ�س�سات  في  التطوير  معّوقات  من   -5
وال�����س��رك��ات الرت����ب����اط ب��ال��ن��م��ط��ّي��ة 

والروتين والتزام المروؤو�سين بقوانين 

ولوائح وقواعد العمل الر�سمية.

*اأ�سباب الروتين
ي��ع��ود ال�����س��ب��ب ف��ي ح����دوث ال��روت��ي��ن 

اإلى  المفرطة(  )البيروقراطية  الإداري 

اأمور عدة، منها:

1. عدم كفاءة الم�سوؤول في اأداء المهام.
2. عدم كفاءة الموظف اأو المنت�سب.

3. عدم وجود رقابة دورّية لمتابعة اإكمال 
المعامالت.

4. ع��دم وج���ود ع��ق��وب��ات اإداري����ة رادع��ة 
للموظف المق�سر في اأغلب الأحيان.

5. ع����دم وج����ود ���س��ق��ف زم��ن��ي لإك��م��ال 
المعامالت.

 - مذهبية  اأنواعها:  بكافة  الخالفات   .6
مناطقية -عرقية - �سيا�سية...
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اأدنى من  7. عدم وجود متابعة من موقع 
قبل الإدارات العامة والعليا.

في  يتدخالن  والمح�سوبية  المحاباة   .8
الم�سلحة العامة.

على  ال�سخ�سية  الم�سلحة  تف�سيل   .9
الم�سلحة العامة.

10. �سيا�سة التدوير والنقل وفق الم�سلحة 
ال�سخ�سية.

11. النكو�س والتراخي في اأداء الواجبات 
والمهام.

12. عدم تطوير المهارات والكفاءات على 
ال�ساملة  الجودة  واإدارة  الوقت  اإدارة 

والعالقات العامة وغيرها.

تركز على  الر�سمية  الجهات  زيارات   .13
الجانب  م��ن  اأك��ث��ر  الدعائي  الجانب 

التقويمي والت�سويقي.

قبل  من  الميدانية  ال��زي��ارات  ن��درة   .14
الإدارات العليا والو�سطى للمنت�سبين.

المتقدمة  الدول  اأن  نالحظ  حين  في 

المال  راأ���س  ا�ستثمار  على  جاهدة  تعمل 

الب�سرية(  ال��م��وارد  )ا�ستثمار  الب�سري 

تكليفهم  قبل  الأف���راد  تمكين  خ��الل  م��ن 

وتطويرهم قبل منحهم المراكز والمواقع 

لتوفير  وج���دت  ال��ت��ي  ال��م��ه��م��ة  الإداري������ة 

حواجز  و�سع  ولي�س  النا�س  اإل��ى  الخدمة 

وعقبات روتينّية قاتلة. 

*خطوات لك�سر الروتين
ل��م��ع��ال��ج��ة ال��ت��ف��ك��ي��ر ال��ن��م��ط��ي ال���ذي 

بع�س  �سنقدم  الإدارة،  على  بظالله  يلقي 

وبعث  الإداري  الروتين  لك�سر  الخطوات 

التغيير فيه: 

من معّوقات التطوير يف 
املؤسسات والشركات 

االرتباط بالنمطّية والروتني
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1- بين الجمود والمرونة
بتطوير  ي��ب��داأ  ال�سامل  التطوير  اإن 

عمل  تحكم  التي  وال��ق��رارات  الت�سريعات 

اأو  ال��م��وؤ���س�����س��ة  داخ���ل  الإداري  ال��ج��ه��از 

الروتينية  التعقيدات  من  فكثير  ال�سركة، 

م��واد  بع�س  ع��ن  ناتج  العمل  تعطل  التي 

المهم  فمن  للعمل.  المنظمة  الت�سريعات 

والأنظمة  القوانين  كافة  �سياغة  اإع���ادة 

والقرارات التنفيذية الجامدة والتي غالبًا 

ما تعود لفترات ما�سية قد ت�سل لربع قرن 

اإلى  تحتاج  واأ�سبحت  عامًا،  خم�سين  اأو 

تعديل جذري.

وت��رك  الجمود  ك�سر  يعني  فالتغيير 

ت�سمح  ال���م���رون���ة  م���ن  وا���س��ع��ة  م�����س��اح��ة 

وموؤ�س�سات(،  )اأف���رادًا  بالكامل  للنظام 

وال��ن��ج��اح،  التطوير  م��ن  خ��ط��وات  ب��اأخ��ذ 

والو�سول اإلى بناء تنظيمي ي�سمح لالأفراد 

والموؤ�س�سة اأن يتحركوا نحو اأكبر قدر من 

المرونة دون الإخالل اأو التفريط.

2- الإدارة بالم�ساركة
الإداري��ة  الثقافة  لتغيير  بحاجة  اإننا 

ال�سائدة بالأجهزة الحكومية والموؤ�س�سات 

وال�سركات من القاعدة اإلى القمة والتحول 

اإلى الإدارة بالم�ساركة والقتناع والترقية 

موظفًا  نريد  اإذ  والمبدعين،  للمتميزين 

القرار  اتخاذ  على  قادرًا  وم�سوؤوًل  مبدعًا 

وتحمل تبعاته. 

الروؤ�ساء  بين  الإدارة  في  فال�سراكة 

على  مفتوحًا  نظامًا  تعني  والمروؤو�سين 

اأو ال�سركة  المجتمع ترتبط فيه الموؤ�س�سة 

النا�س،  مع  وتتفاعل  الجتماعي  بالن�سيج 

النظم  عك�س  على  فيهم،  وت��وؤث��ر  ت��ت��اأث��ر 

ُتعنى  الإدارة  ف��ي  وال�سراكة  الروتينية. 

بال�سلوك الر�سمي وغير الر�سمي كاأ�سا�س 

الثنين  لأن  الموؤ�س�سة  داخل  التعامل  في 

ي�سدران عن �سلوك ب�سري واحد )فردي 

العمل  على  الوا�سح  اأثره  وله  اأو جماعي( 

وفقًا  المطلوب  الهدف  وتحقيق  لإن��ج��اح 

تعار�ست  ولو  العمل حتى  ومبادئ  لقواعد 

مع الأهداف والرغبات ال�سخ�سية.

3- القيادة وك�سر الروتين
النظم  تحريك  ف��ي  مهم  دور  للقيادة 

الإداري�����ة وك�����س��ر ال��ج��م��ود وال��روت��ي��ن داخ��ل 

الموؤ�س�سة اأو ال�سركة عبر تنظيم �سامل للجهاز 

اعتباره  في  ي�سع  الموؤ�س�سة  داخ��ل  الإداري 

الملف
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)*( مدير الجمعية اللبنانية للعلوم الإدارية.

الهوام�س

إن التطوير الشامل يبدأ 
بتطوير التشريعات والقرارات 

التي حتكم عمل اجلهاز 
اإلداري داخل املؤسسة

ا�ستراتيجية  لتحقيقها  ت�سعى  التي  الأه��داف 

للتقييم  كاأ�سا�س  والكفاءة  ال�سامل  الإ�سالح 

وو�سع البرامج التنفيذية لذلك.

فاإذا كان القائد في النظم والموؤ�س�سات 

المن�سب  بحكم  وظيفته  يتوّلى  الروتينية 

وطبقًا  ل��ه  الر�سمي  الوظيفي  وال��م��رك��ز 

)الأقدمية(،  ال�سلطة  في  التدرج  لمبداأ 

بعيدًا عما يتمتع به من �سمات اأو مهارات، 

بتولي  المتطورة تعنى  النظم  فالإدارة في 

اأ�سحاب الكفاءة للمواقع القيادية لي�سبح 

الكفاءة والتميز اأ�سا�سين للترقي والو�سول 

للمنا�سب الإدارية العليا.

4- جودة العمل والتغيير
ال��ج��ودة،  ن��وع��ي��ة  تح�سين  م��ن  ب���ّد  ل 

الوقت  اإدارة  مفاهيم  تفعيل  على  والعمل 

اأو  توجد  اأن  بّد  ل  التي  العامة  والعالقات 

ت�ستحدث في كل وزارة ودائرة والعالقات 

واإكمال  النا�س  اإر�ساء  اإلى  ت�سعى  العامة 

معامالتهم. 

*خطوات اأخرى على طريق الحل
ت���وج���د ح���اج���ة ل����دى ال��م��وؤ���س�����س��ات   -

الحكومية الخدمية والإنتاجية لتطوير 

على  الط��الع  من  وتمكينهم  كوادرها 

اإدارة الجودة  الموا�سيع الحديثة في: 

الإع���الم  ال���وق���ت،  اإدارة  ال�����س��ام��ل��ة، 

الحديثة،  الإدارة  العامة،  والعالقات 

وغيرها  والأزمات،  ال�سراعات  اإدارة 

من الموا�سيع الحديثة التي ت�سعى اإلى 

اإلى  ونموذجية  نوعية  خدمات  تقديم 

المجتمع والدولة. اإن مو�سوع ا�ستثمار 

الخطوة  ه��و  ال��ب�����س��ري  ال��م��ال  راأ�����س 

الأول�����ى. وي���رى ال��م��ه��ت��ّم��ون ���س��رورة 

والتطوير  البحث  مراكز  ا�ستحداث 

خير  الحكومية  الموؤ�س�سات  لمالكات 

وتح�سين  لتطوير  وغاية  وهدف  �سبيل 

ليكون  المنت�سب  اأو  الموظف  مهارات 

موظفًا اأو منت�سبًا نافعًا وناجحًا.

ال����دورات  وف���ق  ال��ت��رق��ي��ة  م�����س��األ��ة  اإّن   -

ج��دًا  مهمة  وال��ت��ط��وي��رّي��ة  ال��ت��دري��ب��ّي��ة 

روتينية  ا���س��ت��م��ارات  و���س��ع  م��ن  ب���دًل 

وكال�سيكية تعتمد على عن�سر الزمن 

في  المنت�سب  اأو  الموظف  ترقية  في 

وذوي  ال��ك��ف��اءات  اأ���س��ح��اب  اأّن  حين 

م�����س��ي��ره��م كحال  ي��ك��ون  ال��خ��ب��رات 

اأو  النكو�س  المنت�سب  اأو  ال��م��وظ��ف 

اأو غير المبالي بالم�سوؤولية.  المترّهل 

الروتين  ظ��اه��رة  اأن  ن�ستنتج  ف��اإن��ن��ا 

المنت�سب  اأو  الموظف  �سببها  الإداري 

الرقابية،  والجهات  العامة  واإدارت���ه 

ولي�س م�سطلح  والخارجية،  الداخلية 

)ال�سوابط والتعليمات اأو ال�سالحيات 

الإدارية(.
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*الروتين نظام حياة
اليومّية  اأعمالنا  من  جزء  هناك  يكون  اأن  الأم��ور،  بديهّيات  ومن 

متكّررًا اإلى حّد الن�سخ، وهذا ما ل اإرادة لنا به، ول �سيما الأمور المتعلقة 

العمل مثاًل،  بدوام  المرتبطة  اليومّية  وتنظيمه. فالهتمامات  بالوقت 

تغييرها، فال  اإلى  ن�سعى  اأن  الخطاأ  التي من  الروتينية  الأمور  هي من 

ي�سح مثاًل اأن ن�سل اإلى العمل كل يوم بوقت مختلف عن الآخر.

المتكّرر  الحياتي  النظام  فهو  التعريف،  حيث  من  الروتين،  اأما 

الذي ل بّد من فعله، ولي�س باإمكاننا التعديل عليه اأو تغييره ب�سهولة.

في العالقة بين الزوجين، نجد اأّن من الأمور ال�سلبّية التي تطراأ 

على حياتهما - وغالبًا بعد مرور ال�سنوات الخم�س الأولى على الزواج، 

واأحيانًا مع وجود الأولد - الجمود الذي قد ي�سود العالقة بينهما. وهذا 

حين تتسّلل
الرتابة إلى األسرة

 )*(

 فاطمة ن�سر اهلل

هدوء  بكّل  الأ�سرية  حياتنا  اإلى  الرتابة  تت�سّلل  ما  غالبًا 

وخّفة، ومن دون اأن ي�سعر بها اأفراد الأ�سرة بما فيهم الوالدان. 

فالرتابة، والروتين اليومي هما من الأمور التي تتعلق غالبًا باأ�س�س 

الحياة اليومّية لأفراد الأ�سرة، كمواعيد ال�ستيقاظ والنوم، دوام 

ثم  الأم،  اأو  بالزوجة  الخا�س  المنزلي  العمل  اإلى  بالإ�سافة  العمل 

و�سائل  على  والعمل  التلفاز،  كم�ساهدة  العادّية،  اليومّية  المتابعات 

التوا�سل الجتماعي وغيرهما من الأمور.

الملف
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بالتاأكيد يعود اإلى الن�سغالت الجديدة التي تحكم الحياة اليومية. 

فبع�س هذه الن�سغالت متعّلق بالزوجة التي تبداأ بتحديد اأولوّياتها 

بناًء على ما هو مهم ويجب اإنجازه، وما هو اأقّل اأهمّيًة وهكذا..

يعّبر عنها  التي  الروتينية  الحياة  يقع فري�سة  فاإنه  الزوج،  اأما 

من خالل ا�ستغراقه ببع�س التفا�سيل اليومية، والتي غالبًا ما تكون 

بالأطفال،  الزوجة  كان�سغال  الجديد  الأ�سري  الواقع  على  مبنّية 

متابعة  اإل��ى  وتحتاج  التاأخير  تنتظر  ل  التي  المنزلية  والأع��م��ال 

مبا�سرة وحثيثة.

*م�سكلة اإ�سافية
لالأ�سرة ل تقف عند  الروتينية  الحياة  اإّن  القول:  المفيد  ومن 

تترافق  حين  متفاقمة  م�سكلة  اإلى  ت�سل  وقد  فح�سب،  الحد  هذا 

الأمور اليومية مع وجود م�سكالت اأ�سا�سّية باأ�سل عالقة الزوجين 

فيما بينهما والتي يمكن اإدراجها وفق الآتي:

من  حيث  الناجح،  ل��ل��زواج  ال��الزم��ة  ال�سروط  ا�ستيفاء  ع��دم   -1
الموا�سفات والمعايير التي تجعل من كال الزوجين متقاربين 

)ال��ب��ي��ئ��ة الج��ت��م��اع��ي��ة - ال��ج��غ��راف��ي��ة، 

العادات اأو من الناحية الثقافية والعلمية 

اأو من الناحية النف�سّية والروحّية(.

مبني  غير  اأ�سا�سه  من  ال��زواج  يكون  اأن   -2
على الإلفة والمحبة كحالت التزويج التي 

بغ�ّس  لالآباء  بالتزويج  فيها  ال��راأي  يكون 

النظر عن راأي الزوجين نف�سيهما.

3- عدم وجود تقارب من حيث الهتمامات 
ال�سخ�سية  الرغبات  في  �سّيما  ول  الزوجين،  بين  والميول 

كال�سداقة والمهارات والمواهب.

4- النغما�س باأعباء الحياة والتكاليف التي يعتبر كل من الزوجين 
ان�سغال  فاإن  كذلك،  مثاًل.  ال��زوج،  كعمل  وقته  كل  تاأخذ  اأنها 

الزوجة وانغما�سها في الهتمام ب�سوؤون الأولد والأ�سرة والبيت 

من األمور السلبية يف حياة 
الزوجني اجلمود الذي يسود 

العالقة بينهما
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مرغوب  غير  رتابة  اإلى  يوؤدي  ما  الزوج  عن  البتعاد  في  �سبب 

فيها، اأو اإلى نتائج اأ�سواأ من ذلك في العالقة بينهما كالنف�سال 

المعنوي والروحي مع مرور الوقت.

*الروتين الممّل... داء
والتي  اليومية،  والمتطلبات  بالم�سّقات  مليئة  الإن�سان  حياة  اإّن 

اإّن  حيث  والالمبالة،  والبرود  الفتور  دّوام��ة  في  ُتدخلنا  ما  غالبًا 

البقاء على نظام واحد يجعل الإن�سان يعي�س روتينًا مماّلً يتحول مع 

الإ�سارات  باإظهار  تبداأ  التي  نف�سه  ثم  اأوقاته  يلتهم  داء  اإلى  الأيام 

ال�سلوكية المختلفة ويحرمه من العي�س ب�سعادة واطمئنان.

يدّمرنا«..  اأن  قبل  عليه  الق�ساء  »نريد  نعي�سه«،  ممّل  »روتين 

عبارتان ن�سمعهما يوميًا، ولكن كيف ال�سبيل للخال�س؟ وكيف يمكن 

اأ�سوارًا من الجليد بين الزوجين من  محاربة تلك الآفة التي تبني 

جهة، والآباء والأبناء من جهة اأخرى، وتمنع من ال�سعور بال�سعادة، 

م والإبداع في حياتنا العملية والعاطفية؟ وباتت حاجزًا اأمام التقدُّ

* الآثار �سلبّية على الجميع
قبل الإجابة عن هذين ال�سوؤالين ل بّد من الحديث عن الآثار 

ال�سلبية المتوقع اأن تح�سل بين الزوجين اأوًل، وبقية اأفراد الأ�سرة 

ثانيًا، وذلك بفعل الرتابة، وعليه يمكننا الحديث عن التالي:

البعد  نتيجة  وذل��ك  الزوجين؛  بين  و�سمورها  العاطفة  فتور   -1
في  الكامل  ال��وق��ت  ��رف  ���سَ بفعل  بينهما  الحا�سل  والتباعد 

اهتمامات اأخرى لم تو�سع جيدًا على �سّلم اأولوّيات كّل منهما.

الزوج  من  كل  عن  ال�سادرة  ال�سلبّية  ال�سلوكّيات  بع�س  ظهور   -2

البقاء على نظام واحد يجعل 
اإلنسان يعيش روتينًا ممّلًا 

يتحول مع األيام إىل داء يلتهم 
أوقاته ثم نفسه

الملف
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الخالية  اأو  القا�سية  العبارات  بتوجيه  َتبتدئ  والتي  والزوجة، 

اللوم  من العاطفة والوجدان، والتي غالبًا ما تت�سمن نوعًا من 

اأي  عن  ي�سدر  قد  ال��ذي  اليومية  الت�سرفات  لبع�س  والرف�س 

لأنهم  ذل��ك  اإليه،  ويلتفتون  الأولد  يالحظه  ما  وه��ذا  منهما، 

بها  ويتاأثرون  وبرودتها  الزوجين  بين  العالقة  ير�سدون حرارة 

الأعمار  في  �سّيما  ل  فالأطفال،  اإيجابية.  اأم  �سلبية  كانت  �سواًء 

ال�سغيرة، يف�سرون الأمور على طريقتهم الخا�سة والتي ل تخلو 

من المبالغة اأو الت�سخيم.  

3- ال�ست�سالم للواقع المعا�س من قبل الزوجين وعدم بذل الجهد 
للقيام بما هو مطلوب لتغيير الواقع. 

4- ال�ستغراق بالبدائل التي قد تكون موجودة لدى كّل منهما، والتي 
ت�سّكل تعوي�سًا عن الفراغ الحا�سل والروتين من جّراء ابتعاد كل 

منهما عن الآخر، كالهوايات، والأ�سدقاء، والعالم الفترا�سي، 

وو�سائل اللهو والت�سوق وغيرها. 

اختالفًا  تختلف  قد  والتي  اليومية،  الهتمامات  بع�س  تقدي�س   -5
فبع�س  وال��زوج��ة،  ال���زوج  ومفاهيم  قناعات  بين  م��ا  وا�سحًا 

التنظيف.  واأعمال  المنزلي،  العمل  يقّد�سن  ما  عادًة  الزوجات 

وطبعًا هذا ما ل يعجب الزوج والذي قد يعتبره نوعًا من الَخلل 

ووقتها لالهتمام  التي ت�سرف كل جهدها  الزوجة  في كفاءات 

بالأمور التي تتعبها من الناحيتْين الج�سدّية والنف�سّية.

اأما الأزواج فاإنهم اأي�سًا يقّد�سون بع�س الهتمامات الخا�سة بهم 

كالأوقات التي يق�سونها مع الأ�سدقاء، وهم يجدون التبرير لأنف�سهم 

اأنهم يرّوحون عن اأنف�سهم جراء التعب الج�سدي والإرهاق الحا�سلْين 

بفعل دوام العمل اأو المهنة. وهذا ما ل يروق للزوجة اأي�سًا.

6- ال�سماح لالآخرين بالتدّخل في حياتهما وقد يكون من �ساأن هذا 
العالقة  بتجفيف  الم�ساهمة   في  �سلبيًا  دورًا  يلعب  اأن  التدّخل 

البنيان  ح��دود  اإل��ى  التدّخل  ه��ذا  و�سل  اإذا  �سّيما  ل  بينهما، 

الأ�سا�سي للعالقة الزوجّية الخا�سة بهما وبحياتهما الأ�سرّية.
39
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*من تداعيات الحياة الروتينية في الأ�سرة
اإّن من اأهّم التداعيات التي من الممكن اأن تحدث بين الزوجين، 

والتمتع  ال�سعادة  بعدم  نف�سيهما  لديهما  �سعور  من  يتولَّد  ما  هو 

بجمال الحياة الزوجّية، وقد يوؤدي بهما اإلى الإحباط، اأي�سًا. وفي 

اإليهم، مّما  اأن ينتقل  اأولد، فاإن هذا ال�سعور من �ساأنه  حال وجود 

يوؤدي اإلى ن�سوء العديد من الم�سكالت النف�سّية وال�سلوكّية لديهم، 

كالنزواء اأو العدوانية اأو حتى التاأخر الدرا�سي وغيرها...  

ومن التداعيات اأي�سًا الهامة والخطيرة هي لجوء الزوجين اإلى 

الطالق كحل، وهذا ينعك�س على الأولد، في حال وجودهم، نتائج 

ل يمكن ح�سرها.

*القتراحات والن�سائح العملية
ال�سادق  الإم���ام  لبنه   Q الباقر  الإم���ام  و�سّية  في  ورد 

�سر،  كّل  مفتاحا  فاإنهما  وال�سجر  والك�سل  اإياك  بني،  »يا   :Q

 .
)1(

حق« على  ت�سبر  لم  �سجرت  واإن  حقًا  ت��وؤّد  لم  ك�سلت  اإذا  اإنك 

ولذا، يجب علينا اأن نعمل على اأن تتحّول بيوتنا اإلى دوحة غّناء من 

المحبة والوئام وراحة البال، بدًل من ال�ستغراق في الأجواء العامة 

الم�سيطرة على عالمنا والذي تحّول فيه النا�س اإلى اآلت. لذلك، ل 

بّد من القيام بالكثير من الأعمال التي ت�ساعدنا على تحقيق هذه 

الأهداف ال�سامية والمعتبرة. 

في  فقط،  نعي�سها  التي  الرتابة  من  جزءًا  اأن  جميعًا  نقتنع  اأن   -1
حياتنا اليومية هي اأمر واقع، ول يمكن تغييره؛ وذلك لأّنه من 

متطلبات الحياة اليومية والمعي�سّية.

2- اأن ن�سرف وعينا واهتمامنا على اإ�سعاد الحياة الزوجية، واأن 
نوليها العناية الفائقة لأنها ت�ستحق منا كل البذل والعطاء.

ومتى  اأعناقنا،  في  اهلل  اأمانة  فهم  ب��اأولدن��ا  ن�ستهين  ل  اأن   -3
اأهملناهم على ح�ساب الأمور المادية التي يمكن تاأجيلها، فاإّن 

و�سنكون  عندهم،  تن�ساأ  قد  وحياتية  ومعنوية  نف�سية  م�سكالت 

اأمام م�سكالت متفاقمة اأكثر خطورة من الملل والرتابة.

4- اأن نحر�س على تقوية عالقتنا باهلل تعالى، واأن يكون برنامجنا 

الملف
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 الكافي، الكليني، ج5، �ص85.( 1))*( مخت�سة بالإر�ساد التربوي.

الهوام�س

العبادي والروحي اأ�سا�سًا في اأن�سطتنا اليومية، وهذا من �ساأنه 

تجاوز  على  تعيننا  التي  العزيمة  من  كبيرة  جرعة  اإعطاوؤنا 

المتاعب وال�سعوبات.

ول  الآخرين،  مع  التعاطي  في  الإيجابّية  من  الكثير  نظهر  اأن   -5
�سيما اأفراد الأ�سرة، واأن تكون البت�سامة رفيقتنا في انطالقة 

لدى  عنا  اإيجابية  �سورة  تعطي  اأن  �ساأنها  من  والتي  النهار، 

الآخرين.

6- ل بّد للزوجين اأن يبتكرا اأن�سطة متجددة، 
تك�سر التكرار والملل كالزيارات العائلية، 

اإلى  الأ�سدقاء  مع  الم�ستركة  والرحالت 

الحدائق والطبيعة وغيرها...

7- اأن ت�سعى الزوجة لتغّير �سيئًا ما في ديكور 
الم�سهد  تجديد  �ساأنه  من  وهذا  المنزل 

الذي تراه العين ب�سكل دائم.

اإلى الهتمام  الزوجين  اأن ي�سعى كل من   -8
الجميل  كالمظهر  بنف�سه،  ال�سخ�سي 

والنظيفة  الجميلة  المالب�س  ارت��داء  يت�سمن  بما  وال��ج��ذاب 

وا�ستخدام العطور وغيرها.

9- اأن ي�سعيا لتخ�سي�س وقت معّين لكليهما معًا لممار�سة الريا�سة 
كالم�سي وغيره.

اأن تكون عالقة الزوجين عالقة رفقة و�سداقة  واأخيرًا، ل بّد 

لكي ياأن�سا اأحدهما بالآخر ويرتاحا لق�ساء الوقت معًا، ما ينعك�س 

الخا�سة،  »م�ساويرهما«  لهما  يكون  واأن  الأب��ن��اء،  على  �سعادًة 

واأوقاتهما الخا�سة... وهكذا �سيجد كل منهما �سياحته عند الآخر، 

اإلى بيت �سعادة  واإرادتهما �سيتحول البيت  وبجهدهما وعزيمتهما 

وطاعة ورحمة.

ال بّد للزوجني أن يبتكرا أنشطة 
متجددة، تكسر التكرار وامللل 
كالزيارات العائلية، والرحالت 

املشرتكة
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من مّنا لم ي�سعر باأّن يومه مّر من قبل، 

اأو اأّن الحادثة التي ت�سادفه هي جزء من 

وحفظ  م�سبقًا،  ها  عر�سَ �ساهد  م�سرحّية 

ممّثليها عن ظهر قلب؟

عليه  تنطبق  م��م��ن  واح����دًا  ك��ن��ت  اإن 

الأفعال ال�سابقة، ومّر ببع�سها اأو بجميعها، 

فاأنت تعاني من »الروتين« الذي ي�سادف 

في  م��دار���س��ه��م،  اأو  منازلهم  ف��ي  ن��ا���س��ًا 
ُ
اأ

جامعاتهم اأو حتى في اأعمالهم، وي�سادف 

بع�سهم الآخر كيفما اتجه واأينما دار.

حتقيق: جنان �سحادة

من مّنا لم ي�سُك يومًا من ظروف 

اإلى  بتفا�سيلها  المت�سابهة  حياته 

تدور  التي  اأيامه  ومن  كبير،  حد 

ف��ي فلك واح���د، وم��ن ذك��ري��ات ل 

عقارب  م��وق��ع  اإّل  فيها  يختلف 

ال�ساعة، وتت�سابه بكّل �سيء؟

الملف
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�سحيمي  الدكتور ف�سل  الإدمان  في عالج 

تعريفًا لغويًا للروتين باأنه  م�سطلح اأجنبي 

عر�س  على  وت��رّب��ع  وعقولنا،  ُلغتنا  دخ��ل 

م�ستهلكًا  ب��ات  حتى  الّدخيلة  المفردات 

اأّن  اإلى  وي�سير  والعامة.  الخا�سة  قبل  من 

البع�س يف�ّسره  بمعنى النمطّية اأو العادي، 

يعنينا  ما  اأن  ويوؤّكد  والنظام،  التكرار  اأو 

والنتائج  الآث���ار  ه��و  الم�سطلح  ه��ذا  ف��ي 

وعلى  النف�سّية،  حياتنا  على  يتركها  التي 

�سخ�سّيتنا.

*درا�سات ونتائج
ويذكر الدكتور ف�سل �سحيمي درا�سات 

ال�سناعي  النف�س  علم  علماء  بها  ق��ام 

الم�سانع،  في  العّمال  واق��ع  عن  تتحّدث 

ب�سع  م��رور  وبعد  العامل  اأّن  وج��دوا  حيث 

تتناق�س  الم�سنع  في  عمله  على  �سنوات 

وتغزوه  بالملل،  وي�ساب  للعمل،  دافعّيته 

الروتني »أن تعيش اليوم 
نفسه بتسمياتٍ خمتلفةٍ 
تبدأ من االثنني وتنتهي 

باألحد«

م��ا ه���و  ال��روت��ي��ن؟ وم���ا ه��ي اأن��واع��ه 

عمالنّية  طرائق  هناك  وه��ل  وتاأثيراته؟ 

اإل��ى  ن��دع��وك��م  كثيرة  ن��ق��اط  لمواجهته؟ 

الطالع عليها في هذا التحقيق.

*وائل والخم�سة ع�سر عامًا 
يعمل وائل منذ خم�سة ع�سر عامًا في 

عينه،  المن�سب  وف��ي  ذات��ه��ا،  الموؤ�ّس�سة 

وبالراتب نف�سه، لم يتغّير �سيء منذ ذلك 

الوقت اإّل هو.

يتحّدث وائل عن ال�سيق الذي يخالج 

باب  م��ن  ب��ال��دخ��ول  َي��ه��مُّ  ��دره عندما  ���سَ

بها في  ي�سُعر  التي  الآلم  الموؤ�س�سة، وعن 

وائل  ي�سّنف  بالعمل.  يبداأ  عندما  راأ�سه، 

الروتين  ت��اأث��ي��رات  باأنها  معه  يحدث  م��ا 

الذي ي�سعر به في العمل. يرّدد كثيرًا كلمة 

»روتين« اأثناء حديثنا معه، ن�ساأله: »ما هو 

»اأن  ب�سرعة:  فيجيب  ب��راأي��ك؟«،  الروتين 

تبداأ  بت�سمياٍت مختلفة  نف�سه  اليوم  تعي�س 

من الثنين وتنتهي بالأحد«.

*مفهوم الروتين )الرتابة(
�س  النف�سي والمتخ�سّ  يقّدم الطبيب 

الدكتور ف�سل �سحيمي
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حالة التوتر والقلق، ول �سيما في ال�ساعات 

ما  اليومي،  العمل  �ساعات  من  الأخ��ي��رة 

يت�سبب بتدني ن�سبة الإنتاج.

اأن  �سحيمي  ف�سل  ال��دك��ت��ور  وي�سرح 

ب�سبب  بيولوجية،  لي�ست  الأ���س��ب��اب  ه��ذه 

التعب وا�ستنزاف الطاقة، بل اإن الأ�سباب 

هي:  العلماء  ه���وؤلء  ي��رى  كما  الحقيقية 

القلق الجزئي، ال�سرود، والتوتر.

�سحيمي،  ي��رى  كما  الأ���س��ب��اب،  وه��ذه 

اأكبر،  ب�سكل  تزداد  العّمال  اأخطاء  جعلت 

على  والقدرة  التركيز  اإ�سعاف  اإلى  واأّدت 

اأوامر  من  ال�سيق  عنها  وَنتج  ال�ستيعاب، 

وكُثرت  والم�سوؤولين،  الروؤ�ساء  وتوجيهات 

العمل،  واأرباب  العّمال  بين  النزاع  حالت 

حّد  اإلى  الأحيان،  اأغلب  في  ت�سل،  والتي 

الف�سل من العمل.

*ابت�سام والملل
ر�سمية  )موظفة  ابت�سام  اإلى  توّجهنا 

في اإحدى الدوائر الإداري��ة(، طلبنا منها 

اأن ت�سف لنا عملها فاأجابت: »ممّل جدًا، 

المبا�سر  مديرنا  اإل��ى  العودة  اإل��ى  نحتاج 

والمدير العام في كّل نقطة وكّل تف�سيل، 

ي�سيع معظم وقتي في اأ�سئلة يمكنني البّت 

فيها لوحدي لو �سمحت الإدارة لي«.

قتل  بالتفا�سيل،  ال���س��ت��غ��راق  اإذًا، 

القوانين  اإلى  الموظفين  انحكام  التفكير، 

بين  ال�سخ�سّية  العالقات  ك�ساد   ، فقط 

ال���دوام  اإل���ى  العمل  ارت��ه��ان  الموظفين، 

يمكن  كثيرة  عناوين  الإنجاز،  ل  ال�سارم 

يعّرفه  ال��ذي  »الروتين«،  �سّلة  اإل��ى  �سّمها 

ال��دك��ت��ور ن��ب��ي��ل األ��م��ا���س الخ��ت�����س��ا���س��ي 

اأم��ان  جمعية  الجتماعية/  التنمية  ف��ي 

بالقول:  والجتماعي،  ال�سلوكي  لالإر�ساد 

بالعمل  مثاًل،  نف�سه  ال�سخ�س  قيام  اإن��ه 

نف�سه، وبالطريقة نف�سها، وب�سكل منتظم.

على الرغم من كفاءة الفرد 
ومقدرته على القيام بعمله، 
فإّن إحساسه بالضغوط أو 

امللل واإلحباط، سينتج عنه 
الرتابة يف األداء

الدكتور نبيل الما�س

الملف
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اأه��ّم  من  اأّن  األما�س  نبيل  د.  وي�سرح  

في  الروتيني  النمط  تكّر�س  التي  الأ�سباب 

العمل، هو تركيز اأ�سحاب العمل والمديرين 

)كال�سرعة،  الأع��م��ال  اإن��ج��از  اآل��ي��ة  على 

الجودة، والكمية( واإهمال الهتم�ام ببيئ�ة 

العمل )الجتماعية والمكانّية( وما يرتبط 

بها من عالقات اجتماعية، وحالت نف�سّية، 

يمكن، في حال اإيالئها العناية، اأن ُت�سفي 

اأجواء التحفيز والحيوّية بين العاملين.

*الروتين والم�ساكل
الآث���ار  م��ن  الكثير  ال��روت��ي��ن  ي��خ��ّل��ف 

الأولى،  بالدرجة  الموّظفين  على  ال�سلبية 

الأ���س��ت��اذ  وي�سير  ال��ع��م��ل.  على  وب��ال��ت��ال��ي 

رئي�س  �سبٌب  الروتين  اأن  اإلى  األما�س  نبيل 

ينتج  النف�سية وما قد  بال�سغوط  لالإ�سابة 

عنها من اإحباط اأو اكتئاب. ولكن، ينبغي 

اأن ال�سغوط النف�سّية  اإلى  اأي�سًا،  اللتفات 

في الحياة، قد تكون في اأحياٍن كثيرة هي 

ال�سبب في الأداء الروتيني في العمل.  

الرغم  وع��ل��ى  الأح���ي���ان،  بع�س  ففي 

القيام  على  ومقدرته  ال��ف��رد  ك��ف��اءة  م��ن 

الملل  اأو  بال�سغوط  اإح�سا�سه  فاإّن  بعمله، 

والإحباط، �ستنتج عنه الرتابة في الأداء، 

اأدائه  م�ستوى  تدّني  اإلى  طبعًا،  ي��وؤدي،  ما 

بع�س  اإل��ى  األما�س  د.  ولفت  واإنتاجيته. 

الإح�سا�س  اأن  اأظ��ه��ر  ال���ذي  ال��درا���س��ات 

يمكن  الروتيني،  العمل  الناتج عن  بالملل 

اأن يت�سّبب في خمول ظرفي للدماغ، ما قد 

ينتج عنه الوقوع في هفوات واأخطاء خالل 

تاأدية المهام.

في  اث��ن��ان  والإدارة،  *المدير 
واحد

اآثار  من  للروتين  عما  الحديث  وبعد 

اأوًل  العامل  على  انعكا�سات  وم��ن  �سلبية 

ياأتي  الثانية،  بالدرجة  العمل  واإنتاجية 

ال�سوؤال الأهم: »من الم�سوؤول عن معالجة 

راأ�سًا  العمل  يقلب  قد  ال��ذي  النمط  ه��ذا 

على عقب؟«.

على  �سحيمي  ف�سل  الدكتور  ُيجيب 

المدير  اأو  »للرئي�س  فيقول:  ال�سوؤال  هذا 

التغيير  اإحداث  الكبير في  الأثر  الم�سوؤول 

في الإنتاجّية، وفي مواجهة �سبح الروتين. 

ويجب عليه اأن ُيح�سَن اختياره وفق معايير 

ذكائه  ون�سَبة  �سخ�سّيته  بالعتبار  تاأخذ 

ومقدرته على اإدارة المجموعة، وخلّوه من 

الم�سكالت والأمرا�س النف�سّية التي غالبًا 

ما تظهر من خالل �سلوكّياته ال�ساذة وغير 

45المنطقية«.
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اأو  الم�سوؤول  هذا  تعيين  فاإن  ولذلك، 

الرئي�س يخ�سع في الموؤ�س�سات المحترمة 

وال��م��ت��ق��دم��ة ل��م��ع��اي��ي��ر ع�����ّدة: ن��ف�����س��ّي��ة، 

واج��ت��م��اع��ي��ة، وك��ف��اءات وق����درات واأم���ور 

المح�سوبّية  طبعًا  بينها  ولي�س  اأخ���رى، 

اأي�سًا،  �سحيمي،  ويحّدد  وال�ستن�سابّية. 

ف���الإدارة  موؤ�س�سة،  اأّي  ف��ي  الإدارة  دور 

لي�ست بالمدير، بل هي منظومة الأ�سخا�س 

الموؤ�س�سة،  في  الم�سوؤولية  يتوّزعون  الذين 

الأفكار  ويتبادلون  ويتكاملون  فيتعاونون 

اإل�ساق  لأن  الت��ه��ام��ات،  يترا�سقون  ول 

اأن  �ساأنه  من  بالآخر  الف�سل  اأو  التق�سير 

يت�سبب باإحداث خلل في الموؤ�س�سة.

*لَك اأيها المدير
قابْلنا  التحقيق  لهذا  اإع��دادن��ا  خالل 

ي��واج��ه م�سكلة  اأن��ه  لنا  اأّك���د  ال��ذي  م��ازن 

ال��روت��ي��ن ف���ي ك���ل ع��م��ل ي���زاول���ه، وه���ذه 

في  ا�ستقالته  تقديم  �سبب  كانت  الم�سكلة 

الكثير من المرات، واأنه لم يفلح ولو لمرة 

�سنة  اأكثر من  واح��د،  في عمل  البقاء  في 

واحدة!

 احرتام العامل أو املوّظف 
وتقديره وعدم الضغط 

اإلداري أو النفسي عليه، 
فهو إنسان وليس بآلة

 الأ�ستاذ نبيل األما�س اعتبر اأن  العالج 

الأ�سا�سي لَك�سر الروتين وتفادي �سيطرته 

اأنظمة  م��ن  فقط  ينبع  ل  ال��ع��م��ل،   على 

اإدارية، بل يعتمد اأي�سًا على ُقدرة ومهارة 

اإنعا�س  وعلى  والمديرين،  العمل  اأ�سحاب 

وتحفيز  فيها  الحيوية  وب��ّث  العمل  بيئة 

العاملين، وزرع قيمة النتماء لهذه البيئة. 

في  الأ�سا�س  الحجر  هو  المدير  ولأن 

اإح��داث  على  ق��درت��ه  ب�سبب  ك��ّل��ه،  البناء 

خطوات  خ��الل  م��ن  موؤ�س�سته  ف��ي  ال��ف��رق 

الدكتور  قّدم  بها،  يقوم  اأن  يمكن  ب�سيطة 

للمدراء  يمكن  ن�سائح  �سحيمي  ف�سل 

القيام بها ويمكن لبقية النا�س ال�ستفادة 

منها:

ال�ساعة  بين  ا�ستراحة  فترات  اإحداث   -1
وال�ساعة.

2- اإدخال المو�سيقى المهدئة لالأع�ساب.
3- دفع بع�س المكافاآت والحوافز.

العمل  م��راك��ز  ف��ي  ال����دوري  التبديل   -4
وذلك بعد اإجراء التدريب طبعًا.

للعّمال  الم�سبقة  النف�سية  المعالجة   -5
تعيين  طريق  عن  وذلك  والموظفين، 

مر�سد نف�سي ول �سيما في الموؤ�س�سات 

العّمال  اإليه  يعود  الكبيرة،  ال�سناعية 

من  نوع  باأي  ال�سعور  عند  والموّظفون 

اأنواع التوتر. 

وتقديره  الموّظف  اأو  العامل  احترام   -6
النف�سي  اأو  الإداري  ال�سغط  وع��دم 

ع��ل��ي��ه، وت��ق��دي��ر ظ���روف���ه ال�����س��ح��ّي��ة 

والنف�سية فهو اإن�سان ولي�س باآلة.

الملف
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7- اإقامة ندوات وحوارات من وقت لآخر 
ة في اأوقات العطل والأعياد واأن  وخا�سّ

تكون مدفوعة الأجر.

*قل ل��ي م��ن اأن���ت، اأق��ل ل��ك م��اذا  
تعمل

فيما يلي �سنطلب منك اأيها القارئ اأن 

تعرف نف�سك، لتعرف اأّي نوع من الأعمال 

ُتنا�سبك.

ال��ذي��ن  - اأو  المتفوقين  م��ن  ك��ن��ت  اإذا 

ج���دًا،  ع��ال��ي��ة  ذك���اء  بن�سبة  يتمّتعون 

ل��ك،  ت�سُلح  ل  ال��روت��ي��ن��ي��ة  ف��الأع��م��ال 

وت�ستنزف ُقدراتك، وت�سبب لك المزيد 

من القلق والهروب من العمل.

فيمكنك  - ال��ذك��اء  متو�سط  ك��ن��ت  اإذا 

التكّيف مع العمل الروتيني، لكن عليك 

اأن ت�سعى بنف�سك لتخلق جوًا من الحياة 

عمل،  اأّي  تحّول  اأن  ويمكنك  والن�ساط 

م�سروعك  اإل���ى  ح��ج��م��ه،  �سغر  مهما 

فيه.  ُت��ب��دع  اأن  يمكنك  ال��ذي  الخا�س 

وتذّكر دائمًا اأن َفهم طبيعة العمل بهذه 

ما  اأو  لذيذة  الروحّية تجعل منه هواية 

ي�سبه  الإبداع، وبذلك يخُرج من دائرة 

ولتتذكر  الروتين،  اأو  بالملل  ال�سعور 

»اأيها  ال�سريف:  النبوي  الحديث  دائمًا 

فليتقنه  عماًل  منكم  عمل  من  النا�س 

وليكمله...«، وهو من اأهم اأ�ساليب اإبعاد 

الروتين.

اأو المتقاعدين،  - اإذا كنت من الم�سّنين 

الذين ت�سير حياتهم اليومية على نمط  

ياأتي  فهنا  التجديد،   من  خ��اٍل  واح��د، 

دور المحيط كما ال�سخ�س نف�سه، ب�سخ 

دم جديد ون�ساطات جديدة تتالءم مع 

نن�سى  ل  اأن  ويجب  �سخ�س،  كل  عمر 

اأوجاع هوؤلء المحاربين  اأننا نتعّلم من 

الإن�����س��ان  يبني  كيف  نتعلم  ال��ق��دام��ى 

فرحًا منتزعًا من ظلمات الياأ�س.
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يا نفس... لكلِّ طالٍع أُُفول
ال�سيخ تقي الدين اإبراهيم الكفعمي

يا نف�س!
 ُح�سن الِب�سر اأحد العطاءين، والكّف عّما في اأيدي النا�س اأحد ال�سخاءين، 

اأف�سل  وال��ذك��ر  الهدايتين،  اإح���دى  والفكر  الحباءين،  اأح��د  الجميل  وال��ذك��ر 

ال�سالحة  والنّية  الن�سبْين،  اأ�سرف  ين  والدِّ الح�سبين،  اأحد  والأدب  الغنيمتين، 

ر اأحد  اإحدى العملين، والموّدة اإحدى القرابتين، والعفو اأعظم الف�سلْين، والتب�سّ

الّظفرين، والتوفيق اأ�سرف الحّظين، والتوا�سع اأف�سل ال�سرَفين، وال�سخاء اإحدى 

ين، واإنجازه اأحد الِعْتَقين. ال�سعادتين، والوعد اأحد الرقَّ

يا نف�س!
 الحلم اإحدى المنقبتين، والعلم اأف�سل الجمالين، والزهد اأف�سل الراحتْين، 

النعمتين،  اإح��دى  ]اللّين[  ال�سجيح  والخلق  الزادين،  اأف�سل  ال�سالح   والعمل 

والعدل اأف�سل ال�سيا�ستْين، وال�سجاعة اأحد العّزْين، والفرار اأحد الذلَّين، والموّدة 

في اهلل اآكد ال�سبيلين، والإيمان اأف�سل الأمانتين، والقراآن اأف�سل الهدايتين.

نصوص تراثية
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يا نف�س!
ال�سدق اأف�سل الذخرين، وال�سدقة اأعظم الربحين، والمعرفة بالنف�س اأنفع 

المعرفتين، والأخذ على العدو بالف�سل اأحد الظفرين، والقناعة اأف�سل الغناءْين، 

التوبتين،  اإحدى  والندامة  الكنزين،  اأف�سل  والمعروف  الجزاءين،  اأحد  وال�سكر 

اإحدى  ال��رّد  وح�سن  ال�سحتين،  اإح��دى  وال�سيام  القربَتين،  اأف�سل  وال�سالة 

ال�سدقتين، ولطف المنع اأحد البذلين، والقر�س اإحدى الهبتين، وح�سن التدبير 

اإحدى الترويتين.

يا نف�س!
الهجا  ومن�سد  الكذابين،  اأحد  الكذب  وراوي  المغتابين،  اأحد  الغيبة  �سامع 

والكتاب  الل�سانْين،  اأحد  والقلم  ال�ساتمين،  اأحد  ال�ستيمة  وُمبلغ  الهاجين،  اأحد 

اأحد المحدثين، وح�سن الرّد اأحد البذلين، والعّدة اأحد العطاءين، والدعاء اأحد 

ال�سدقين.

الموؤّدبين،  اأن�سح  الدهر  الحليتين،  اإحدى  النظافة  الهبتين،  اإحدى  القر�س 

والم�سيبة  الم�سيبتين،  اإحدى  بال�سبر  الم�سيبة  القطيعتين،  اإحدى  الم�سيب 

واحدة فاإن جزعت فهي اثنتان.

يا نف�س!
دي للموت   العمر واإْن طال فما تحته حائل، وكّل نعيم ل محالة زائل، فتر�سّ

فلكل طالع اأفول، وتزّودي لدار الإقامة فلكل غائب قفول ]رجوع[ واتخذي الدنيا 

�سوقًا م�سلوكًا، ل بيتًا مملوكًا، فهي حانوت ل ُيطرق اإّل للتجارة، ومبيت ل ُي�سكن 

اإّل بالإجارة، وما هذه الحياة الفانية اإّل اأنفا�س تترّدد و�ستنقطع، وقامات تتمّدد 

و�ستنقلع.

يا نف�س!
 عالم تركنين اإلى الدنيا وعن قليل تقلعك، وترفلين على وجه الأر�س وعن 

قريب تبلعك، ولعمري َمن عاين تلّون الليل والنهار ل يغتّر بدهره، ومن علم اأّن 

بطن الثرى م�سجعه ل يمرح على ظهره، ومن عرف الدهر حق العرفان يزهد 

فيه، ومن �سغله هّم الموت ل ي�سحك ِملء فيه، فاغتنمي الَخْم�َس قبل الَخْم�س، 

49واأدركي ع�سرك قبل غروب ال�سم�س.
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أحكام الّلباس
ال�سيخ علي حجازي

1- الميزان في لبا�س ال�سهرة:
ل  ال��ذي  الّلبا�س  هو  ال�سهرة  لبا�س 

ا من  اإمَّ يرتديه،  اأن  ال�سخ�س  ع من  ُيتوقَّ

اأجل  اأو من  اأو كيفّية خياطته،  اأجل لونه 

كونه رّثًا، اأو كان لبا�سًا للمراأة وقد اّتخذه 

للرجل  لبا�سًا  كان  اأو  له،  لبا�سًا  الرجل 

غير  اأو  لها،  لبا�سًا  المراأة  اّتخذته  وقد 

ذلك، بحيث لو ارتداه بمراأى من النا�س 

اإليه  �سيَر 
ُ
واأ نف�سه،  اإل��ى  اأنظارهم  لفت 

بالَبنان.

2- حكم لبا�س ال�سهرة:
ل يجوز لب�س لبا�س ال�سهرة.

الجن�س  لبا�س  �سخ�س  لب�س   -3
الآخر:

واأح��ذي��ة  لبا�س  لب�س  للرجل  ي��ج��وز  اأ- 

الن�ساء في المنزل -مثاًل- ل بق�سد 

لبا�سًا  باّتخاذه  ول  بالن�ساء،  الت�سّبه 

له. واأّما اّتخاذه لبا�سًا له، فحرام.

لبا�س  تلب�س  اأن  للمراأة  ويجوز  كما  ب- 

الرجل وحذاءه في المنزل -مثاًل- ل 

بق�سد الت�سّبه بالرجال، ول باّتخاذه 

لبا�سًا لها. ومع اّتخاذه لبا�سًا لها فال 

يجوز.

فقه الولي
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 ال يجوز للمرأة لبس ما يكون 
من حيث لونه أو شكله أو 
كيفّية لبسه مّما يجلب 

ويلفت نظر األجنبّي

4- لب�س ال�سل�سلة والحلق:
ل يجوز للرجال لب�س ال�سل�سلة والحلق 

كانت  اأو  الذهب،  من  كانت  اإذا  والأ�ساور 

مّما يخت�ّس لب�سها بالن�ساء.

5- لب�س ال�سّيق:
يجوز للمراأة لب�س الثياب ال�سّيقة اأمام 

ترّتب  عدم  مع  محارمها  واأم��ام  الن�ساء، 

اأم��ام  لب�سه  لها  يجوز  ل  ولكن  مف�سدة. 

الرجال الأجانب من غير محارمها.

6- الألب�سة الملّونة:
يجوز للمراأة اأن ترتدي اللبا�س الملّون 

اأمام الرجال الأجانب اإذا لم يوؤّد اإلى جلب 

مف�سدة.  عليه  يترّتب  ولم  الآخرين  اأنظار 

مف�سدة  اأّي  رّت��ب  اأو  الأن��ظ��ار  جلب  ف���اإذا 

فيكون حرامًا.

7- الكعب العالي:
يجوز لب�س الحذاء ذي الكعب العالي، 

نظر  يلفت  ل  اأن  ب�سرط  لونه  ك��ان  مهما 

الآخرين اإلى لب�سه، ول يوؤّدي لالإ�سارة اإلى 

لب�سه بالبنان، واإّل فيحرم.

8- الملفت:
ل يجوز للمراأة لب�س ما يكون من حيث 

يجلب  مّما  لب�سه  كيفّية  اأو  �سكله  اأو  لونه 

الفتنة  يوجب  اأو  الأج��ن��ب��ّي،  نظر  ويلفت 

والف�ساد.

9- كيفّية ال�ستر:
يجب على المراأة اأن ت�ستر بدنها اأمام 

بال�سروط  محارمها  غير  م��ن  الأج��ن��ب��ّي 

الثالثة التالية:

عدا  ما  بدنها،  تمام  ت�ستر  اأن  ل:  الأوهّ

الوجه والكّفين.

ول  مثيرًا  ال�ساتر  يكون  ل  اأن  الثاني: 

مرّتبًا لأّي مف�سدة.

ال�سهرة  لبا�س  يكون  ل  اأن  ال��ث��ال��ث: 

ملفتًا وجالبًا للنظر من الأجنبّي.

10- الزينة:
واإظهارها  الزينة  و�سع  للمراأة  يجوز 

المف�سدة،  ترّتب  ع��دم  مع  الن�ساء  51اأم��ام 
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واأمام الرجال من المحارم، ولكن ل يجوز 

اإظهارها اأمام الرجل الأجنبّي.

11- التاتو:
اأن ت�سع التاتو، واإظهاره  يجوز للمراأة 

عدم  مع  المحارم  والرجال  الن�ساء  اأم��ام 

ترّتب المف�سدة، ولكّنه اإذا ُعّد زينة فيجب 

�ستره اأمام الرجال الأجانب.

12- المحب�س:
اأم��ام  المحب�س  لب�س  ل��ل��م��راأة  ي��ج��وز 

الزينة،  من  ُيعّد  لم  اإن  الأجانب  الرجال 

واإن ُع���دَّ م��ن ال��زي��ن��ة ف��ال ي��ج��وز اإظ��ه��اره 

المحارم.  غير  من  الأجنبّي  الرجل  اأم��ام 

فعليها اأن تختار محب�سًا ل يعّد من الزينة 

اأمام الأجنبّي من غير  اأرادت اإظهاره  اإذا 

المحارم.

13- الخاتم:
من  غ��ي��ره  اأو  العقيق  خ��ات��م  ُع���دَّ  اإذا 

وتظهره  تلب�سه  اأن  للمراأة  فيجوز  الزينة 

ل  ولكن  المحارم،  والرجال  الن�ساء  اأمام 

من  الأجانب  الرجال  اأم��ام  اإظهاره  يجوز 

غير المحارم.

14- ال�سل�سلة:
يجوز للمراأة اأن تلب�س ال�سل�سلة، ولكّنها 

اإظهارها  يجوز  فال  الزينة  من  عّدت  اإذا 

اأمام الأجنبّي من غير المحارم.

15- الجوارب:
ل يجوز للمراأة لب�س الجوارب الرقيقة 

اأي�سًا  يجوز  ول  الأج��ان��ب،  الرجال  اأم��ام 

للنظر،  الملفتة  ال�سميكة  الجوارب  لب�س 

والتي يترّتب عليها مف�سدة.

16- ال�ساعة:
ال�����س��اع��ة،  تلب�س  اأن  ل��ل��م��راأة  ي��ج��وز 

واإظهارها اأمام الن�ساء والرجال المحارم. 

ملفتة فال  كانت  اأو  الزينة  ُعّدت من  واإذا 

يجوز اإظهارها اأمام الرجال الأجانب من 

غير المحارم.

17- الخاتمة:
اأو كان  اإّن كّل لبا�س للمراأة ُيعّد زينة، 

اإليها، ويترّتب عليه  يجلب اأنظار الأجانب 

اإثارة اأو مف�سدة فهو حرام غير جائز.

فقه الولي
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الحضارة والحداثة
في الفكر العربّي المعاصر 
اإعداد: حوراء حمدان 

P �سنة  Q من مدينة جّده   حينما خرج الإمام الح�سين 

ل  وا�سحًا  حركته  يحكم  اّل��ذي  العام  الإط��ار  كان  للهجرة،  �سّتين 

اأن  اأريد  جّدي،  اأّمة  في  الإ�سالح  لطلب  خرجت  »واإّنما  فيه.  ُلْب�َس 

اآمر بالمعروف واأنهى عن المنكر« وقد كان الإ�سالح هدفًا اإحيائّيًا 

ال�سريفة  روحه  ي�سع  اأن  الوقت  ذلك  في   Q منه  تطّلب  لالأّمة 

واأهل بيته مو�سع الخطر، فمهما تقّلبت الظروف ما كان من الممكن 

الّر�سوخ والم�ساومة والّر�سى باأن�ساف الحلول.

قراءة في كتاب
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اعتمدت الوهابّية يف 
ِحراكها االجتماعّي على 

منطق السالح واملواجهة 
املباشرة

حيث  من  الأّم��ة،  لتلك  م�سابه  و�سع  في  اأنف�سنا  نجد  واإذ 

اختالل منظومة الِقيم، فاإّنه من الأولى لنا اأن نطلب الإ�سالح 

ون�سعى اإليه بكّل اإمكانّياتنا واإّل فاإّن الخطر والبالء الذي �سيحّل 

ة. ومن المفيد في هذا الطلب اأن  لن ي�سيب الذين ظلموا خا�سّ

نتعّرف اإلى بع�س رموز الإ�سالح والإحياء الإ�سالمّيين لنزداد 

وعيًا من تجارب الآخرين، وهذا ما يقّدمه لنا كتاب: الح�سارة 

والحداثة في الفكر العربّي المعا�سر.

اإيرانيين،  لكّتاٍب  مقالت  خم�س  عن  عبارة  الكتاب  هذا 

مجال  ف��ي  الحداثوية  العربّية  التجربة  درا���س��ة  على  عكفوا 

الإ�سالح بهدف ال�ستفادة المتبادلة والتقريب بين الثقافتين. 

خرا�ساني  ور�سا  بابائي  اهلل  حبيب  الكتاب  اأعّد 

وعّربه ح�سين �سافي.

الإ���س��الح��ّي  ال��ف��ك��ر  ف��ي  *الح�سارة 
)حبيب اهلل بابائي(

الم�ستوردة  الفكرّية  ال��ت��ّي��ارات  ل��وف��ود  ك��ان 

م�سراعيه  على  الباب  ُفتح  فقد  العوا�سف،  فعل 

العربّية  الهوّية  اإل��ى  للدخول  الغربية  لالأفكار 

بع�س  ل��ول  ت�سيع  اأن  ك��ادت  ه��وّي��ة  الإ���س��الم��ّي��ة. 

لإع��ادة  اأو  اإنقاذه  يمكن  ما  لإنقاذ  �سواًء  البارزة  المحاولت 

وانق�سمت  الجديد.  الوافد  �سوء  على  اإ�سالحّية  روؤي��ة  تقديم 

المواقف اّتجاه الحداثة، فثّمة  من بهرته تلك القيم ودعا اإلى 

تقليدها، واآخر اّتخذ موقفًا �سلبّيًا اإزاءها ودعا اإلى مناه�ستها، 

وثمة موقف و�سطّي اأراد القتبا�س مع مراعاة الخ�سو�سّيات. 

حاولت  التي  التّيارات  اأب��رز  اأح��د  الإ�سالحّي  التّيار  وُيعّد 

من خالل نهجها العتدالّي اأن ُتعيد تقويم الم�سار الجتماعّي 

العا�سف. يقّدم الكاتب في هذا الف�سل وجهتي نظر متباينتين 

اإلى  حنفي«  ب�»ح�سن  ممّثاًل  الإ�سالمّي  الي�سار  من  التّيار  لهذا 

الم�سار الخلدونّي ممّثاًل ب�»مالك بن نبي«.

*الّتجاهات الأ�سولّية )ر�سا حبيبي(
ج���ذور م�سطلح   ع��ن  ال��م��ق��ال  ه���ذا  ف��ي  ال��ك��ات��ب  يبحث   

الأ�سولّية، معتبرًا اإّياه من نتاج الفكر الحداثوي، فهو يك�سف، 
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معّينة  �سيا�سّية  ظ��اه��رة  ع��ن  ج��وه��ره،  ف��ي 

بخالف التّيارات الإحيائّية الأخرى. وال�ّسمة 

البارزة للتّيار الأ�سولّي، هي تم�ّسكه باأ�سالة 

الّن�ّس وتعاليه على الّنقد.

من �سمات الأ�سولّية الإ�سالمّية الّتماهي 

التّيارات  ف��اإّن  ل��ذا،  وال�ّسيا�سة.  الّدين  بين 

الأ�سل  في  تكون  اأ�سولّيًا  فكرًا  تحمل  التي 

تّيارات اجتماعّية ذات ُبعد �سيا�سّي. من هذه 

الأ�سولّية  كوجه  الوهابّية  الحركة  التّيارات، 

وجهها  الم�سلمين،  والإخ����وان  المحافظ، 

المعتدل.

الفكر الوهابّي، يعود في اأ�سوله اإلى ابن 

تيمّية ومذهب ابن حنبل. اعتمدت الوهابّية 

ال�سالح  منطق  على  الجتماعّي  ِحراكها  في 

التكفيرّي  الفكر  هي  المواجهة  وبذرة  المبا�سرة.  والمواجهة 

ل�سائر المذاهب والتّيارات المناوئة لها، بالإ�سافة اإلى عدائها 

الكاتب  ويرى  الحديثة.  والمدنّية  الح�سارة  لمظاهر  ال�سريح 

اإلى  اأّدى  در  اأّن افتقاد هذا التّيار الروؤية ال�ساملة ورحابة ال�سّ

ف�سل م�ساعيه.

حياة  تحقيق  الم�سلمين  الإخ��وان  هدف  كان  المقابل،  في 

الكاتب  قّدم  وقد  ال�سامل.  الإ�سالمّي  النهج  خالل  من  اأف�سل 

المراحل التاأ�سي�سّية لهذا التّيار من موؤ�ّس�سه ح�سن البّنا اإلى �سّيد 

المحنة  مرحلة  ثّم  للجماعة،  الفكرّي  التحّول  وم�سيرة  قطب، 

وبروز  الن�سقاقات  مرحلة  اإل��ى  الإخ��وان��ّي  الكيان  ه��ّزت  التي 

الأ�سولّي،  التّيار  وم�سكلة  الم�سّلحة.  والتكفير  الجهاد  جماعة 

المتناق�س  التراثي  المخزون  اإل��ى  تعود  الكاتب،  يراها  كما 

للتراث،  التطبيق الحرفّي  الموا�سع، ومع  والُمحّرف في بع�س 

بتناق�ساته وا�ستح�ساناته، برزت الم�سكالت على ال�سطح.

*العلمانّية )ر�سا خرا�ساني(
الفا�سل  الخّط  العربّي  العالم  في  العلمانّي  النهج  »يج�ّسد 

بين  الف�سل  تراوح هذا  وقد   .
)1(

والدولة« الدين  موؤ�س�ستّي  بين 
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إّن الهدف من هذه الّدراسة 
هو استحداث مدخل 

للتعّرف إىل الّرؤى العربّية 
احلداثوّية بغية التقريب بني 
الثقافتني العربّية والفارسّية

ُي�سيء  النظرّي.  الفكرّي  والجانب  الميدانّي  العملّي  الجانب 

والذي  للعلمانّية  الفكرّي  الم�سار  على  المقال  هذا  في  الكاتب 

ينق�سم اإلى جانب تاريخّي - �سيا�سّي، واآخر فل�سفّي - معرفّي.

التي  الأزم����ات  لحّل  الّدينّية  المرجعّية  العلمانّي  يرف�س 

تنبثق عن حاجات الإن�سان المتغّيرة، فالدين عندهم هو تجربة 

�سخ�سّية والدولة عقٌد اجتماعّي عام.

برزت العلمانّية عربّيًا بوجهها ال�سيا�سّي، وقد اأوكلت اإدراك 

ووقفت  الب�سرّي،  للعقل  ال�سيا�سّي  العمل  ومعايير  الِقيم  وَفهم 

ل  ككّل  َقبولها  يجب  التي  الغربّية  للح�سارة  المناوئين  بوجه 

ح�سين  طه  التوّجه،  ه��ذا  ممّثلي  اأب��رز  يتجّزاأ. 

ورفاعة رافع الطهطاوّي. 

اأّما العلمانّية الفل�سفّية،  فاأ�ْسَكلت على الهوّية 

بالتخّلف.  اإّياها  وا�سمًة  العربّي  للعالم  المعرفّية 

المفاهيم  في  اإ�سالحّية  ثورة  اإحداث  لذا، وجب 

لتحقيق الحداثة اإ�سالمّيًا على الّنهج الغربّي اإّياه. 

وقد نّظر هولء للعلمانّية كحقيقة عقالنّية فل�سفّية 

عاّمة، وهذا هو الهاج�س الحقيقّي للتّيار العلمانّي 

براأي الكاتب. وقد عر�س اأخيرًا النتقادات التي 

للفكر  عمارة«  و»محمد  غليون«  »برهان  وّجهها 

العلمانّي، فهو منزلق خِطر واأزمة فكرّية براأيهما.

*الّتجاه الّنقدي )ذبيح اهلل نعيميان(
اإّن اتخاذ موقف �سريح من التراث الإ�سالمّي هو اأ�سا�سّي 

لكّل التّيارات الإ�سالحّية والإحيائّية، فهذا الموقف هو بمثابة 

اإحيائّية،  بين  التّيارات  انق�سمت  وعليه،  العام.  التحتّي  البناء 

واإ�سالحّية معتدلة، ليبرالّية ونقدّية.

التّيار  ت�سّكل  ظ��روف  في  الكاتب  يبحث  الف�سل  هذا  في 

الّنقدّي وقواِعده المعرفّية من خالل اأبرز رّواده كمحمد عابد 

الجابري، ومحمد اأركون، ون�سر حامد اأبو زيد.

منهجّية  �سمن  نقدّية،  ق��راءة  اإلى  الّتراث  تحليل  وي�ستند 

تقوم على تاريخّية الفكر، تهدف في نهاية المطاف اإلى اإحياء 

العقالنّية. 
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   الح�سارة والحداثة في الفكر العربي المعا�سر، مجموعة موؤلفين، �س144.( 1)
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الهوام�س

اإلى منهجّية كّل مفّكر  الكاتب  كما دلف 

للح�سارة  المختلفة  ال��ق��راءات  م�ستعر�سًا  

الإ�سالمّية من العقل العتزالّي اإلى العقالنّية 

الر�سدّية، ومنهج الّنقد التاريخّي.

)�سعيد  ال��ك��ال���س��ي��ك��ّي  *الّتجاه 
فيت�س(

يعتبر كاتب المقال اأّن التّيار الكال�سيكّي 

ان��ب��رى ل�سيانة  ال���ذي  ال��وح��ي��د  ال��ت��ّي��ار  ه��و 

الغزو  وج��ه  في  الإلهّية  والمعرفة  ال��ّت��راث، 

الكاتب  ��ح  و���سّ وق��د  المفاهيمّي.  الثقافّي 

�سوئه  في  وال��ذي  العلم  مفهوم  من  المراد 

ت��ّت�����س��ح م��ك��ان��ة ال��ع��ال��م الج��ت��م��اع��ّي��ة، من 

الح�ّسّي  المفهومّي  العلم  اإل��ى  الإلهّي  العلم 

كما  العقلّي.  والعلم  ال�ّسهودّي  بالعلم  مرورًا 

الّتراث  �سيانة  في  ودورها  وفّية  ال�سّ الفرق  عن  اإ�ساءات  قّدم 

كالّطريقة الّتيجانّية وال�ّسنو�سّية.

*مالحظات ل بّد منها
اإّن الهدف من هذه الّدرا�سة كما يذكر المعّد هو ا�ستحداث 

مدخل للتعّرف اإلى الّروؤى العربّية الحداثوّية بغية التقريب بين 

الثقافتين العربّية والفار�سّية. فكان من المفيد اأن ي�سّم الكتاب 

الّتجربة الإيرانّية الإحيائّية المعا�سرة، ولو من باب الإ�سارة اإلى 

ال�ّسبل العملّية لالإحياء الإ�سالمّي.

 من جهة اأخرى، فاإّن ال�ّسنوات القليلة الما�سية قد ك�سفت 

ت�سّلمها  بعد  الم�سلمين  الإخ��وان  جماعة  لدى  بنيوّية  اأزم��ة  عن 

من  العديد  ت��دْح��رج  ع��ن  ناهيك  ع��رب��ي،  بلد  غير  ف��ي  الحكم 

الّروؤو�س الّدعوّية وتك�ّسف وجهها الحقيقّي. وهذا ما لم يلحظه 

الكتاب على الأقل نقدّيًا، واإّن البعد الّنقدّي هو ما يعطي للبحث 

ِغًنى.
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محمد بن مسلم
Lمستوَدع علم الصاِدَقين

ال�سيخ تامر حممد حمزة

عن ابن اأبي عمير عن جميل بن دّراج، قال: �سمعت اأبا عبد 

ر المخبتين ]الخا�سعين - المتوا�سعين[  �هلل Q يقول: »َب�سِّ

بالجنة: بريد بن معاوية العجلي، واأبا ب�سير ليث بن البختري 

المرادي، ومحمد بن م�سلم، وزرارة، اأربعة نجباء، اأمناء اهلل على 

حالله وحرامه، لول هوؤلء انقطعت اآثار النبوة  واندر�ست«)1(.

�سرف  ن��ال��ت  اأرب����ع  �سخ�سيات  ه��ي 

المع�سوم  عند  وال�سدق  الوثاقة  �سهادة 

Q و�سرف الحفاظ على اآثار النبّوة.

*البطاقة ال�سخ�سية والمكانة
جعفر  اأبو  رياح  بن  م�سلم  بن  محمد 

الأع��ور،  ثقيف  مولى  الطحان  الأوق�����س 

َوِرع،  فقيه  ب��ال��ك��وف��ة.  اأ���س��ح��اب��ن��ا  وج���ه 

واأب��ا  جعفر  اأب���ا  ��ِح��ب  ���سَ

من  وكان  عنهما،  وروى   L اهلل  عبد 

النا�س، له كتاب ي�سمى »الأربعمائة  اأوثق 

.
)2(

م�س�األة في اأبواب الحالل والحرام«

كتابه  في   ،{ الطائفة  �سيخ  عّده 

الرجال، تارة من اأ�سحاب الباقر واأخرى 

اأّن  وذكر   ،L ال�سادق  اأ�سحاب  من 

عن  وفاته  �سنة  هي  ومائة  خم�سين  �سنة 

ثالثة  وذكر  عامًا،  ال�سبعين  يقارب  عمر 

شخصية العدد
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. وبناًء 
)3(
Q اأنه من اأ�سحاب الكاظم

قد  ي��ك��ون  م�سلم  ب��ن  محمد  ف���اإّن  عليه، 

.R عا�سر ثالثة من الأئمة الأطهار

واأما ال�سيخ المفيد } في ر�سالته 

العددية فقد ذكره من الفقهاء والأعالم 

الروؤ�ساء الماأخوذ عنهم الحالل والحرام 

عليهم  يطعن  ل  الذين  والأحكام  والُفتيا 

واأم��ا  منهم.  واح���د  ذّم  اإل���ى  ط��ري��ق  ول 

بن  بريد  ترجمة  في  ذك��ره  فقد  الك�سي 

الع�سابة  اجتمعت  ممن  واعتبره  معاوية 

.)4(
على ت�سديقهم وانقيادهم لهم بالفقه

*اأبو حنيفة يقّر بفقاهة محمد 
بن م�سلم

ل��ق��د ب��ل��غ م��ح��م��د ب���ن م�����س��ل��م درج���ة 

علمية اأقّر له  الموؤالف واأناخت له رقاب 

اإليه  ورّد  الجاهل  ا�ستعلمه  المخالف، 

العالم. ومن ذلك ما اأورده العالمة الك�سي 

اإلى عبد اهلل بن بكير عن محمد  ب�سنده 

على  ليلة  ذات  لنائم  اإني  قال:  م�سلم  بن 

اإذ طرق الباب طارق فقلت: من  ال�سطح 

هذا؟ فقال: �سريك رحمك اهلل، فاأ�سرفت 

ف����اإذا ام����راأة ف��ق��ال��ت: ل��ي ب��ن��ت ع��رو���س 

حتى  تطلق  زال���ت  فما  ال��ط��ل��ق،  �سربها 

ماتت، والولد يتحرك في بطنها ويذهب 

اهلل  َم��ة 
َ
اأ يا  فقلت:  اأ�سنع؟  فما  ويجيء، 

الباقر  الح�سين  بن  علي  بن  محمد  �ُسئل 

Q عن مثل ذلك، فقال Q: ي�سق 

َمة اهلل 
َ
اأ بطن الميت وي�ستخرج الولد، يا 

اأنا  افعلي مثل ذلك، 

َم��ة اهلل رجل في 
َ
اأ يا 

��ه��ك  ��ت��ر، َم���ن وجَّ ���سِ

)محمد  ق���ال  اإل����ّي؟ 

قالت  م�����س��ل��م(:  ب��ن 

اأب���ي حنيفة  اإل���ى  رح��م��ك اهلل جئت  ل��ي: 

من  عندي  ما  لي:  فقال  ال��راأي،  �ساحب 

ولكن عليك بمحّمد بن م�سلم  هذا �سيء 

.)5(
الثقفي، فاإّنه يخبرك«

*خزانة العلم
ط���وب���ى ل���رج���ل ب�����ات واح�������دة م��ن 

 R الأئمة  فيها  اأودع  التي  الخزائن 

اإليها  المتعّلمين  ير�سدون  علومهم  بع�س 

اإليها. من جملة  الم�ستر�سدين  ويرجعون 

»محمد  ال�سريفة  ال��خ��زائ��ن  تلك 

ما  ذل���ك  ع��ل��ى  ودّل  م�����س��ل��م«،  ب��ن 

اإلى  ب�سنده  قولويه  بن  محمد  رواه 

قلت  قال:  يعفور  اأبي  بن  اهلل  عبد 

 :Q ال�����س��ادق  اهلل  عبد  لأب���ي 

ويمكن  األقاك  �ساعة  كل  لي�س  »اإنه 

ذكره الشيخ املفيد } يف 
رسالته من الفقهاء واألعالم 

الرؤساء املأخوذ عنهم 
احلالل واحلرام والُفتيا
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اأ�سحابنا  من  الرجل  ويجيء  القدوم، 

ي�ساألني  ما  كل  عندي  ولي�س  في�ساألني 

بن  محمد  من  يمنعك  فما  ق��ال:  عنه 

اأبي،  م�سلم الثقفي، فاإنه قد �سمع من 

؟«.
)6(

وكان عنده وجيهًا

واأم����ا ال��دل��ي��ل ع��ل��ى ك��ون��ه اإح���دى 

 R الخزائن وفيها كنوز اأهل البيت

بن  ن�سير  ب��ن  حمدويه  ب��ه  ح���ّدث  م��ا 

حريز عن محمد بن م�سلم، قال: »ما 

�ساألت  اإّل  ق��ط  �سيء  راأي���ي  ف��ي  �سجر 

Q حتى �ساألته عن  اأبا جعفر  عنه 

عبد  اأب��ا  و�ساألت  حديث  األ��ف  ثالثين 

 .
)7(

اهلل Q عن �ستة ع�سر األف حديث«

ون��ق��ل م��ن �سمع م��ن ع��ب��د ال��رح��م��ن بن 

»ما  يقولن:  عثمان  بن  وحماد  الحجاج 

كان اأحد من ال�سيعة اأفقه من محمد بن 

.
)8(

م�سلم«

يدافع   Q ال�سادق  *الإمام 
عن محمد بن م�سلم 

عن اأبي كهم�س قال: »دخلت على اأبي 

عبد اهلل Q فقال لي: �سهد محمد بن 

م�سلم الثقفي الق�سير عند ابن اأبي ليلى 

ب�سهادة فرّد �سهادته؟ فقلت: نعم، فقال: 

اأبي ليلى  اإلى الكوفة فاأْت ابن  اإذا �سرت 

فقل له: اأ�سالك عن ثالث م�سائل ل تفتني 

تقول  ول  بالقيا�س  فيها 

�سْله  ثم  اأ�سحابنا،  ق��ال 

الأوليين  الركعتين  في  ي�سّك  الرجل  عن 

من الفري�سة، وعن الرجل ي�سيب ج�سده 

اأو ثيابه البول، كيف يغ�سله؟ وعن الرجل 

يرمي الجمار ب�سبع ح�سيات في�سقط منه 

واحدة، كيف ي�سنع؟ فاإذا لم يكن عنده 

فيها �سيء فقل له: يقول جعفر بن محمد: 

رجل  �سهادة  رددت  اأن  على  حملك  م��ا 

ب�سيرة  واأعلم  منك،  اهلل  باأحكام  اأعرف 

ر�سول اهلل P منك؟

اأمره  ما  اأب��و كهم�س  نّفذ  لقد  اأق��ول: 

وبعد عجز   ،Q ال�سادق  الإم��ام  به 

يجيب  اأن  ع��ن  ليلى  اأب��ي  اب��ن  القا�سي 

الإم��ام  ر�سالة  اأبَلغه  الثالث  اإح��دى  عن 

عن  فيها  يدافع  التي   Q ال�سادق 

محمد بن م�سلم، فقال له ابن اأبي ليلى: 

واهلل اإن جعفر بن محمد قال لك هذا؟ 

ه��ذا،  جعفر  ل��ي  ق��ال  اإن���ه  واهلل  فقلت: 

فدعاه  م�سلم  ب��ن  محمد  اإل���ى  ف��اأر���س��ل 

ف��اأج��از  ال�����س��ه��ادة،  بتلك  ع��ن��ده  ف�سهد 

.)9(
�سهادته«

يعالج   Q ال��ب��اق��ر  *الإمام 
محمد بن م�سلم

ق���ال م��ح��م��د ب��ن م�����س��ل��م: »خ��رج��ت 

 
َّ
اإلي فاأر�سل  ثقيل  َوِجع  واأنا  المدينة  اإلى 

مغّطى  ال��غ��الم  م��ع  ب�سراب  جعفر  اأب���و 

لي:  وق���ال  ال��غ��الم،  فناولنيه  بمنديل 

ت�سربه،  حتى  اأرج��ع  اأّل  اأمرني  ا�سربه، 

واإذا  منه،  الم�سك  رائحة  فاإذا  فتناولته 

�سربته  ف��اإذا  ب��ارد،  الطعم  �سراب طّيب 

�سربت  اإذا  ل��ك  يقول  ال��غ��الم:  ل��ي  ق��ال 

شخصية العدد
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اأقدر على  فتعال. ففّكرت فيما قال  ول 

فلما  رج��ل��ي.  على  ذل��ك  قبل  النهو�س 

ا�ستقّر ال�سراب في جوفي، كاأنما ن�سطت 

عليه  فا�ستاأذنت  بابه  فاأتيت  عقال،  من 

َت لي: ف�سحَّ الج�سُم ادخل ادخل،  وَّ َف�سَ

وقّبلت  عليه  ف�سّلمت  باك،  واأنا  فدخلت 

يا  ُيبكيك  ل��ي: م��ا  ف��ق��ال  ي��ده وراأ����س���ه، 

على  اأبكي  فداك  جعلت  فقلت:  محمد؟ 

المقدرة  وقّلة  ال�سقة،  وُبعد  اغترابي، 

على المقام عندك، والنظر اإليك، فقال 

اأّما قّلة المقدرة، فكذلك جعل اهلل  لي: 

البالء  وجعل  م��وّدت��ن��ا،  واأه���ل  اأول��ي��اءن��ا 

اإليهم �سريعًا، واأّما ما ذكرت من الغربة 

فلك باأبي عبد اهلل اأ�سوة باأر�ٍس ناٍء عنا 

 معجم رجال الحديث، ال�سيد الخوئي، ج7 �ص222.( 1)

 رجال الك�سي، ترجمة محمد بن م�سلم.( 2)

(3 ).R رجال الطو�سي، باب في ذكر اأ�سحاب الأئمة 

 معج���م رج���ال الحديث، م.����س، ج13، �ص248 نق���اًل عن كتاب ( 4)

رجال البرقي.

 مجمع الرجال، القهبائي، ج6، �ص47.( 5)

 معجم رجال الحديث، م.�س، ج17، �ص220.( 6)

 تذكر الأعيان، ال�سيخ ال�سبحاني، �س17.( 7)

 م.�س، �س253.( 8)

 معجم رجال الحديث، م.�س، ج17، �ص250 - 251.( 9)

م.ن، �س254 نقاًل من كتاب الخت�سا�س لل�سيخ المفيد.( 10)

مجمع الرجال، م.�س، ج6، �ص251.( 11)

الهوام�س

عن حممد بن مسلم قال: ما 
شجر يف رأيي شيء قط إّلا 

 Q سألت عنه أبا جعفر
حتى سألته عن ثالثني ألف 
حديث وسألت أبا عبد اهلل 

Q عن ستة عشر ألف حديث

ب��ال��ف��رات، واأّم���ا ما 

ذك�������رت م�����ن ب��ع��د 

ال�سقة، فاإن الموؤمن 

ف�����ي ه������ذه ال������دار 

غ���ري���ب وف�����ي ه���ذا 

هذه  من  يخرج  حتى  المنكو�س  الخلق 

ما ذكرت  واأّم���ا  اهلل،  اإل��ى رحمة  ال��دار 

ل  واأن��ك  اإلينا،  والنظر  قربنا  حبك  من 

تقدر على ذلك، فاهلل يعلم ما في قلبك 

.)10(
وجزاوؤك عليه«

*فاٍن في اإرادة اإمام زمانه
الطيال�سي  عن  ب�سنده  حمدويه  روى 

رجاًل  م�سلم  بن  محمد  »ك��ان  ق��ال:  الأب 

 :Q مو�ِسرًا جلياًل، فقال له اأبو جعفر

ت���وا����س���ع )ي����ا م���ح���م���د(، ف��اأخ��ذ 

َقو�سرة من تمر فو�سعها على باب 

فجاء  التمر  يبيع  وجعل  الم�سجد، 

فقال:  ف�سحتنا،  ف��ق��ال��وا:  ق��وم��ه 

اأمرني مولي ب�سيء فال اأبرح حتى 

اأبيع هذه الَقو�سرة فقالوا: اأما اإذا 

اأبيت اإّل هذا، فاقعد في الطّحانين 

ثم �سلَّموا اإليه رحًى فقعد على بابه 

من  كان  اإنه  وقيل:  يطحن،  وجعل 

.)11(
العّباد في زمانه«
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للصغار أيضاً... 
هاتفهم الذكي
حتقيق: نان�سي عمر

باتت  بل  الكبار،  على  حكرًا  المحمول  الخلوي  الهاتف  يعِد  لم 

اإدم��ان  و�سار  وبرامجه،  بمحتوياته  تعبث  اأي�سًا  ال�سغار  اأي��ادي 

التي  الإدم��ان  اأ�سكال  واأخطر  اأح��دث  من  الهواتف  على  الأطفال 

في  الأط��ف��ال،  بين  المنت�سرة  الغيرة  اأو  بالعدوى  اأي�سًا،  تنتقل، 

مختلف الأعمار.

تربية
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بين  ال�سغار  يق�سيها  ط��وال  �ساعات 

الهواتف  وتطبيقات  اآب  والوات�س  الألعاب 

من  كبيرًا  ج��زءًا  احتلت  التي  المختلفة، 

فقد  واهتماماتهم،  وت��رك��ي��زه��م  وقتهم 

اأن  غوغل  ل�سركة  حديثة  درا�سة  اأظهرت 

ن�سبة ا�ستخدام الهواتف الذكية في بع�س 

الدول العربية تجاوزت ال�ستين في المئة. 

واليوم، لم يعد يعني الطفل اأن ت�ستري له 

محمول،  بهاتف  يطالبك  اأ�سبح  بل  لعبة، 

�سرط اأن يكون ذكيًا!

*تبريرات الأطفال ذكّية
تفاجئك �سارة )8 �سنوات( حين تبّرر 

اأية لعبة قد تطلبها  تف�سيلها للهاتف على 

�ستنك�سر،  »اللعبة  فبنظرها  اأخرى.  طفلة 

�سنة(   11( اآلء  اأم��ا  ل!«.  الهاتف  ولكن 

الهاتف  اأم��ا  تفيدني،  ل  »اللعبة  فتقول: 

الوقت  نف�س  وفي  برامجه،  من  فاأ�ستفيد 

اأت�سلى باألعابه«.

الأطفال  يق�سي  التي  البرامج  وع��ن 

 12( ج���واد  ي��ق��ول  وق��ت��ه��م،  معظم  معها 

���س��ن��ة(: »اأه����م ب��رن��ام��ج ه��و ال��وات�����س اآب 

مع  خالله  من  واأتوا�سل  به  اأت�سلى  ال��ذي 

تهتم  �سنوات(   8( مايا  فيما  اأ�سدقائي«. 

حديثًا  برنامجًا  اأت��رك  ل  »اأن��ا  جديد  بكل 

اإلى  اآب  الوات�س  من  بتحميله،  واأق��وم  اإل 

الفايبر والتانغو وكل لعبة جديدة، ولكنني 

اأ���س��ت��خ��دم ال��ه��ات��ف لأك��ث��ر م��ن ن�سف  ل 

�ساعة«.

واإن كان العجيب هو ا�ستخدام الأطفال 

ساعات طوال يقضيها الصغار 
بني األلعاب والواتس آب 

وتطبيقات الهواتف اخملتلفة، 
التي احتلت جزءاً كبرياً من 

وقتهم وتركيزهم واهتماماتهم
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تطبيقاتها،  بمختلف  ال��ذك��ي��ة  للهواتف 

فالأعجب هو امتالك هوؤلء الأطفال ذوي 

بهم،  خا�سة  هواتف  ال�سغيرة  الأع��م��ار 

ابتاعها لهم ذووهم، و�سمحوا لهم بتحميل 

مختلف التطبيقات والألعاب دون رقيب اأو 

الهواتف  على  نظرة  األقيت  فاإذا  ح�سيب. 

وي�سطحبونها  الأط��ف��ال،  يحملها  ال��ت��ي 

من  تجدها  مدار�سهم،  اإلى  معهم  اأحيانًا 

المحمولة.  الهواتف  اأن��واع  واأغلى  اأح��دث 

والمفارقة اأن ذوي هوؤلء الأطفال هم من 

اأ�سحاب الدخل المحدود!

لي  »ا�سترى  يقول:  �سنة(   12( ربيع 

والدي الهاتف كي اأتوا�سل معه اأثناء غيابه 

اأ�سدقائي،  م��ع  اأي�����س��ًا  ولأت��وا���س��ل  ع��ن��ي، 

ون���ت���ب���ادل ال�������س���ور وم���ق���اط���ع ال��ف��ي��دي��و 

�سنوات(   10( محمد  اأم��ا  والمو�سيقى«. 

لأنني  الهاتف،  اأب��ي  لي  »ا�سترى  فيقول: 

اأنجح دائمًا في المدر�سة«.

لالأهالي  المحدود  الدخل  اأن  ويبدو 

و�سلطتهم  رقابتهم  من  اإّل  يحد  يعد  لم 

على اأطفالهم، ول يحّد، في المقابل، من 

تلحق  التي  المتزايدة،  الأطفال  متطلبات 

الحداثة وارتفاع الأ�سعار مع تطور الزمان.

*تبريرات الأهل...
تبرر رانيا )اأم لأربعة اأطفال( ابتياعها 

العمر  البالغ من  لولدها  »اآي فون«  لهاتف 

11 عامًا بالقول: »لقد كان �سرطه للنجاح 
في المدر�سة اأن ن�ستري له اآي فون حديثًا، 

ن�سّجعه  حتى  اآخ��ر  خيار  اأمامنا  يكن  فلم 

على الجتهاد والنجاح«.

لطفلين(  )اأم  م��ح��م��د  اأم  وت�����روي 

ا�ستخدامهما  ب�سبب  ولديها  مع  معاناتها 

للهاتف فتقول: »اأّكد لي الطبيب اأّن ولدي 

من  يعاني  �سنوات  �سبع  العمر  من  البالغ 

ال���س��ت��خ��دام  ب�سبب  الب�سر  ف��ي  �سعف 

إّن استخدام األطفال للهواتف 
الذكية بشكل غري مراقب 

ومدروس يكسبهم ِقَيمًا سلبية 
كالعنف والكذب واألنانية

الدكتورة لينا حجازي

تربية
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المطّول للهاتف«.

في المقابل، توؤكد اأم حيدر )اأم لأربعة 

بامتالك  لأولده��ا  ت�سمح  لن  اأنها  اأولد( 

هواتف خا�سة بهم قبل دخولهم الجامعة، 

بحاجة  لي�سوا  المرحلة  تلك  قبل  لأن��ه��م 

ل��ل��ه��ات��ف. وت�����س��ي��ف: »اأن����ا ل اأ���س��م��ح لأي 

لأكثر من ن�سف  با�ستخدام هاتفي  منهم 

ال�سلبية  التاأثيرات  عن  اأعرفه  لما  �ساعة، 

لال�ستخدام المطّول للهاتف«.

ت��ع��ّب��ر ���س��م��ر )م��ع��ّل��م��ة ف���ي م��در���س��ة 

م��ت��و���س��ط��ة( ع��ن اأ���س��ف��ه��ا ل��م��ا ت�����س��ّب��ب به 

الأط��ف��ال؛  بين  الذكية  الهواتف  انت�سار 

والألعاب  العائلي،  التوا�سل  عن  فاأبعدهم 

المطالعة،  وح��ت��ى  لأع��م��اره��م،  المفيدة 

ال�سلبي  الهاتف  تاأثير  »األح���ظ  وتكمل: 

تركيزهم  عدم  خالل  من  الأطفال،  على 

في ال�سف ونعا�سهم الدائم، ول اأ�ستغرب 

ذلك حين اأرى اأن اآخر ظهور لأحدهم على 

الوات�س اآب كان في الثالثة فجرًا«. وت�سير 

�سمر اإلى اأن 80 % من الطالب يمتلكون 

بع�سهم  واأن  بهم،  خا�سة  ذكّية  هواتف 

اأن  وتوؤكد  �سرًا.  المدر�سة  اإلى  ي�سطحبها 

ال�ستخدام المطول وغير المنّظم للهواتف 

للتوتر  ع��ر���س��ة  الأط���ف���ال  يجعل  ال��ذك��ي��ة 

والقلق والعزلة، وت�سيف: »ل يمكنني منع 

الذكي،  الهاتف  ا�ستخدام  من  الأط��ف��ال 

ولكن يمكننا توجيههم لال�ستفادة منه«.

*من �سلبّيات الهواتف الذكّية
ما  ف��ي  راأي��ه��م  اأي�سًا  للمتخ�س�سين 

و�سل اإليه هذا الجيل مع الهواتف الذكية. 

في  )مخت�سة  ح��ج��ازي  لينا  ال��دك��ت��ورة 

والمدر�سي(  الأ���س��ري  التربوي  الإر���س��اد 

الهواتف  �سلبيات  ع��ن  الحديث  اأن  ت��رى 

للحّد  وذل��ك  المجتمع  في  اأول��وّي��ة  الذكية 

من الآثار الناتجة عن ال�ستخدام المتهور 

لهذه الأجهزة. وت�سيف د. حجازي: »توؤثر 

الهواتف الذكية �سلبًا على اأدمغة الأطفال، 

65وعلى تركيزهم الذهني، وتوؤدي اإلى تراجع 
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بعك�س العتقاد  لديهم،  الفكرية  القدرات 

ال�سائع اأنها تزيد من ذكائهم. اأ�سف اإلى 

ذلك تراجع مهارات التوا�سل الجتماعي، 

قدرتهم  فت�سعف  الأ�سرة،  مع  والتوا�سل 

وم�ساعرهم،  اأفكارهم  عن  التعبير  على 

ب�سبب  مر�سّية  نف�سّية  م�ساكل  ويواجهون 

هذه العزلة عن العائلة«.

ممار�سة  عن  الأطفال  ابتعاد  اأن  كما 

الأن�سطة الحركية الالزمة لتحقيق التوازن 

الج�سدي لديهم، وابتعادهم عن الم�ساركة 

في الألعاب الجماعية ب�سبب عدم قدرتهم 

على التكيف مع المجموعة وفهم ر�سائلها 

ال�سلبية  النتائج  من  اأي�سًا  هي  الكالمية، 

ل�ستخدام الأطفال للهواتف الذكية. وهي 

والتفاعل  والإق��ن��اع  ال��ح��وار  لغة  تفقدهم 

والم�سكالت  الحقيقيين  الأ���س��دق��اء  م��ع 

الموجودة  التي تختلف عن تلك  الواقعية، 

في األعاب الهواتف. وتوؤكد د. حجازي اأي�سًا 

الذكية  للهواتف  الأط��ف��ال  ا�ستخدام  اأن 

يك�سبهم  وم��درو���س  م��راق��ب  غير  ب�سكل 

والحتيال  والكذب  كالعنف  �سلبية  قَيمًا 

والأنانية والنتقام... اإ�سافة اإلى اإهمالهم 

للواجبات المنزلية والمدر�سية.

*ن�سائح اإلى الأهل
الأهل  دور  اإلى  د.حجازي  تنّبه  ختامًا 

الهواتف  �سلبيات  اأطفالهم  تجنيب  ف��ي 

الن�سائح  ب��ع�����س  ع��ب��ر  وذل����ك  ال��ذك��ي��ة، 

والتوجيهات التي تقدمها لالأهل، ومنها:

الطبيعّية  بيئتهم  اإلى  الأطفال  اإع��ادة   -1
الحوا�س  با�ستخدام  لهم  ت�سمح  التي 

الخم�س، فتوّفر لهم القدرة على تطوير 

مهاراتهم الفكرّية والجتماعّية.

خالل  من  للوقت،  ال�سحيحة  الإدارة   -2
في  اأب��ن��ائ��ه��م  اأوق����ات  الأه����ل  تنظيم 

المطالعة، واللعب الهادف، والريا�سة، 

وغير ذلك.

3- تحديد وقت ا�ستخدام الهاتف.
الأ����س���رة،  لأف�����راد  وق���ت  تخ�سي�س   -4
وم�ساعدة  المفيد،  الهادئ  للتحّدث 

الأهل طفلهم على التعبير عن اأفكاره، 

وباأهمية ق�ساء  الأهل  لي�سعر باهتمام 

الوقت معهم.

وال��ح��وار  الم�سارحة  على  الت�سجيع   -5
ال���ب���ّن���اء ال����ذي ُي�����س��ع��ر ال��ط��ف��ل ب���اأن 

النف�سّية  ح��اج��ات��ه  ي��ت��ف��ّه��م��ون  ذوي���ه 

ي�سبح  وبهذا  والروحّية،  والجتماعّية 

لأنهم  خطورة  اأق��ّل  الهاتف  ا�ستخدام 

عليه  يتعرفون  ما  في  الأهل  ي�ساركون 

من خاللها.

6- تكييف ا�ستخدام الأولد لهذه الأجهزة 
م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��م��در���س��ي 

والتح�سيل المعرفي.

تربية
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الكّنة والحماة )2(:
خصومة من سراب
حتقيق: زينب �سالح

م�ساكل  المعا�سر  مجتمعنا  في  العائالت  َهناَء  َيطُرق 

اإ�سقاطات  عديدة، فتعّكر �سفَوة عي�سهم. ومنها م�ساكل لها 

�سن�سيء  اإحداها.  والحماة«  »الكّنة  اجتماعّية،   - نف�سّية 

حول هذه الم�سكلة، ب�سكل �سريع، ثم نتحّدث حول اإمكانية 

الذي  الجتماعي   - الإ�سالمي  الإط��ار  في  لنعي�س  تجّنبها 

ير�ساه اهلل ور�سوله.

*اأ�سباب الم�سكلة
تتعّدد اأ�سباب الم�ساكل بين الكّنة والحماة، وتنق�سم تحت عدة 

عناوين منها:

اأ- الزواج ان�سهار بين مجتمعين مختلفين:

 ل تقت�سر العالقة الزوجية بين الرجل والمراأة على الزوجين، 

�سرته ومحيطه 
ُ
بل هي رابطة اإن�سانّية بين �سخ�سين، لكلٍّ منهما اأ

الجتماعي، حيث ت�سبح الرابطة بعد الزواج رابطة بين اأ�سرتين 

ورابطة بين مجتمعين مختلفين. وكّلما كان تقارب العائلتين اأكبر، 

كان الن�سهار بينهما اأكثر ان�سجامًا. من هنا، ياأتي الختالف اأو 

اأخرى وبالتالي  القادمة من عائلة  الن�سجام بين الحماة وكّنتها، 

من مجتمع اآخر.

مجتمع

67

م
 2
01
5 

ن
سا

�
ي
ن
/

 2
83

د 
د

ع
ل
ا



ب- ُنُظم هوامية تكّدر �سفو العالقات الإن�سانية:

»يحكم  غنوي:  محمود  النف�سي  الإخ�سائي  يقول 

ّي  ن�سّ منها  وال��ق��واع��د:  ��ُظ��م  ال��نُّ م��ن  ن��وع��ان  المجتمع 

كالعادات  ع��رف��ّي  اأو  وال�سرائع،  والأن��ظ��م��ة  كالقوانين 

وال��ت��ق��ال��ي��د. وم��ن��ه��ا ن��ظ��م ه��وام��ي��ة ت�����س��وب ال��ع��الق��ات 

العالقات  ت�سّير  ال���زواج،  وبعد  مثاًل،  وه��ي  الإن�سانية. 

هي  ول  �سرعيًا،  مقبولة  ل هي  خفّية  بطريقة  الإن�سانية 

اأبرز  ومن  موجودة؛  ولكّنها  وعرفيًا  اجتماعيًا  مقبولة 

اأمِثلتها نظام الكّنة والحماة.

فنجد ال�ّساب قبل الزواج يتعامل مع اأهل الفتاة كاأنهم 

بعد  ولكن  اأهلها،  كاأنهم  ال�ساب  اأهل  تعامل  والفتاة  اأهله 

الزواج تنتقل العالقة من عالقة واعية، مدركة، نا�سجة 

جهة  من  ال�سلبية،  الأهواء  تتجاذبها  هوامية  عالقة  اإلى 

الزوجة  اأهل  نظرة  جهة  ومن  للزوجة  الزوج  اأهل  نظرة 

هذه  خ��الل  ن��راه  قد  العقل  يقبله  ل  ما  وف��ع��اًل،  ل��ل��زوج. 

بين  الخفّية  والنظرة  التاأثير  �سوء  من  الغريبة  العالقة 

اأطراف هذه العالقة«.

ج- اإ�سقاطات نف�سّية - اجتماعّية:

يقول  العالقة كما  نف�سية تدخل في هذه  ثّمة عوامل 

غنوي، تندرج تحت العوامل النف�سية ومنها:

1 - ال�سراع الخفي ما بين الرجل والمراأة:
الرجل  بين  للعالقة  ال�سحيحة  النظرة  من  فبدًل 

وزوجته والمتمّثلة بالتعاون والتكامل، ينظر المجتمع اإلى 

هذه العالقة نظرة خاطئة، فيرى اأّن على الأم توعَية ابنها 

وحمايته من المراأة - اأي الزوجة - التي �ستاأخذه منها، 

و�ستاأخذ ماله، وقّوته و�سحته. فالكّنة »عالة«، يجب على 

اأم الزوج اأن تح�سن تربيتها و�سبطها بال�سكل الذي تراه 

منا�سبًا لطفلها الكبير.

مجتمع
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2 - ال�سراع الخفي بين ال�سهر والحماة:
واجبها  من  اأن  الأم  تجد  ال�سراع،  هذا  في   

الذي هو زوجها.  الرجل  ت�سّلط  ابنتها من  حماية 

به، كما ل يمكنها  لتهتم  ابنها  لي�س  ولأّن �سهرها 

لدى  حاجات  ال�سهر  هذا  لدى  ولأّن  به،  التحّكم 

قوانينها  �سمن  ُي�سبط  اأن  يجب  اأّنه  تجد  ابنتها، 

هي )حماته(. هكذا، ت�ستعيد الأم فر�سة لتعوي�س 

الرغبة الأّولية بال�سلطة.

3 - تناق�س نمط المعاملة:
التناق�س. فابنها  اأحيانًا حالة من  الأم  تعي�س 

متزوجة  وابنتها  ك��ّن��ة،  لديها  وبالتالي  م��ت��زوج، 

القوانين  تطبق  فنجدها  �سهر.  لديها  وبالتالي 

المتناق�سة للتعامل والتوا�سل.

4 - الأم المت�سلهّطة:
على الرغم من وعي الرجل والمراأة تن�سب 

مت�سلطة.  اأم  وج��ود  ب�سبب  م�سكالت  اأحيانًا 

تفتيت  اإل��ى  واٍع-  ل  -بهدف  تعمد  الأم،  فهذه 

فالكثير  وزوجته.  ابنها  بين  الزوجية  العالقة 

من العالقات الزوجية و�سل اإلى الّطالق ب�سبب 

تدّخل الحماة في �سوؤون الزوجين.

واأحيانًا، اإذا كانت الأم زوجة مظلومة لدى 

زوجها، ت�سعى كي ل يتكرر الحال مع ابنتها اإلى 

ل خوفها،  المطالبة بحقوقها، فيحوِّ حّثها على 

وب�سكل ل واٍع، حياة ابنتها اإلى جحيم ل يطاق وقد يوؤدي 

ذلك اإلى الّطالق.

5 - كثرة النا�سحين:
جدًا  وواعيتين  متحاّبتين  اأ�سرتين  نجد  قد  اأحيانًا، 

النا�سحون  يتدّخل  ولكن  دينيًا،  وملتزمتين  ومثقفتين 

على الرغم من وعي الرجل 
واملرأة تنشب أحيانًا 

مشكالت بسبب وجود أم 
متسلطة

ائي النف�سي محمود غنوي الأخ�سهّ
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ت�سهر  باأن  الزوجة،  لأم  النا�سحون  اأو  الزوج-  -اأم  لالأم 

على حقوق ابنها اأو ابنتها، ونعود للنتائج المذكورة �سابقًا.

*من الناحية الإ�سالمية
يعتبر الإ�سالم العالقة ما بين ال�سهر والحماة قريبة 

من عالقة الرجل بوالدته. اإذ ت�سبح من المحارم عنده بعد 

الزواج من ابنتها. ولذا، عليها اأن تعامله كما تعامل ابنها.

ولكن، على الرغم من وجود النظام ال�سرعي والنظام 

العرفي الأخالقي المجتمعي، هناك نظم خفّية ل واعية، 

هوامية تحكم العالقات الزوجية �سواء ما بين الزوجين 

اأو ما بين اأ�سرة واأهل الزوجين معًا.

*المجتمع اللبناني
»ل يختلف الأمر في لبنان عن باقي المجتمعات. لكن 

مما  �سراوة  اأق��ّل  يبقى  ومثقفًا،  متعّلمًا  مجتمعًا  ب�سفته 

اأو الإ�سالمية«،  نجده في باقي المجتمعات �سواء العربية 

كما يقول غنوي. وي�سيف: »في لبنان 19 طائفة مختلفة 

ولكل منها عاداتها وتقاليدها التي تعتبر نماذج م�سّغرة 

هناك  اأّن  ونجد  العالم.  دول  من  كثير  مجتمعات  عن 

بين  ما  الجتماعي  لالندماج  نتيجة  ن�سجًا  اأكثر  عالقة 

مجتمعات هذه الطوائف، لأّن طبيعة النظام اللبناني اأنه 

اأّنه  كما  محددة.  بديانة  متدّينًا  ولي�س  وحّر،  ديمقراطي 

ونتيجة لالندماج اللبناني بمجتمعات متعددة، نجد ن�سبة 

ال�سراع الخفي، الموجود، ما بين الرجل والمراأة، اأو بين 

المجتمعات  في  نراه  مما  �سراوة  اأقل  هو  والحماة  الكّنة 

الأخرى«.

*مقترحات لتخفيف توّتر العالقات
1- اأهمية وعي الزوجين:

من  ه�س  بناء  هو  القيم  تدخله  ل  »م��ا  غنوي:  يقول 

و�سهولة. من  بُي�سر  وتدميره  تفتيته  ُيعمل على  اأن  ال�سهل 
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ثّمة ضرورة ألن ُتبنى 
العالقات الزوجّية على 

قيم ثابتة راسخة وأن يعمل 
الزوجان معًا حلماية بيتهما 

من أّي تأثري خارجي

الزوجّية على قيم  العالقات  ُتبنى  اأن  تاأتي �سرورة  هنا، 

ثابتة را�سخة واأن يعمل الزوجان معًا لحماية بيتهما من 

اأّي تاأثير خارجي، ومْنع اأّي تدّخل من الأهل اأو الأقارب اأو 

الأ�سحاب في حياتهما المقد�سة ال�سرية الم�ستركة.

على  م��ع��ًا  ال��زوج��ان  يعمل  اأن  المهم  وم��ن 

الثقة  بناء  لمفاتيح  وفقًا  الزوجية  بناء حياتهما 

الزوجّية، واأهمها ال�سدق والو�سوح، والإخال�س 

ن من  والتح�سّ تعالى،  باهلل  والإيمان  المتبادل، 

كل دخيل من النف�س اأو الخارج مهما كان ماديًا 

اأو معنويًا«. 

2- وعي الأهل:
على الأم اأن تعي جيدًا اأن ابنها كُبر واأ�سبح 

واأن تعمل جاهدة على ف�سله عنها من  را�سدًا، 

دون خوف. ومن جهة ثانية عليها اأن تترك ابنتها 

ابنها  تربية  تح�سن  اأن  بعد  الزوجية  الحياة  معترك  في 

تحّمل  على  وقدرتهما  ا�ستقاللّيتهما  وتعّزز من  ابنتها  اأو 

الم�سوؤولية.

ين: 3- توعية المخت�سهّ
من المهم - كما لكّل اأمر في الحياة - وجود مدار�س 

�سة تحت اإ�سراف وزارة التربية والتعليم  اأو معاهد متخ�سّ

العالي، ووزارة ال�سوؤون الجتماعية لإعداد مادة درا�سّية 

ت�ساف اإلى مادة التربية الوطنية اأو مادة التربية الدينية 

عن قواعد الزواج الناجح، وطرق اإدارة الحياة الزوجية 

والتعامل مع الأولد وتربيتهم ب�سكل �سليم ودقيق ومثمر.

و�سع  الإ�سالمية  الموؤ�س�سات  المفيد في  اأنه من  كما 

والفتى  الم�سلمة  الفتاة  تن�سئة  لقواعد  خا�سة  م��ادة 

العلم  ورج��ال  التربويين  جهود  بت�سافر  وذلك  الم�سلم، 

والفقه.
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ن�سرين اإدري�س قازان

غيرها  ت�سبه  المعركُة  تكن  لم 

من المعارك، فالقتال لم يهداأ طرفة 

نب�سَة  َيِهنوا  لم  والمجاهدون  عين، 

ثّمة  كان  المعركة،  قلب  وفي  قلب. 

لأحد  اأوكلت  وخطيرة  �سعبة  مهّمة 

المجاهدين، ففاو�سه ح�سن ليتبادل 

المهام.

شهيد الدفاع عن المقّدسات

حسن فيصل شكر )ساجد الهاشمي(

اسم األم:  كرمة شكر  

محل وتاريخ الوالدة:  النبي شيث 

1989/3/21

الوضع االجتماعي: عازب  

رقم السجل: 15/62

تاريخ االستشهاد:  2013/5/19

أمراء الجنة
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* على العهد.. باأن ل اأعود
اأمام  يجيب  بماذا  �سديقه  يعرف  لم 

اإ�سراره الغريب، وح�سن يحّدثه باأنه �ساب 

عك�سه،  على  اأولد،  ول  له  زوجة  ل  عازب 

ا�ستغرب  الذهاب.  اأف�سلّية  يعطيه  وه��ذا 

ولكن  اآم��ن��ة،  غير  الأم��اك��ن  فكل  حديثه، 

دفعه  ح�سن،  عيني  ف��ي  لمع  رج���اء،  ثمة 

غريب  ب�سيء  �سديقه  و�سعر  القبول،  اإلى 

عندما ارت�سمت ابت�سامة �سافية على تلك 

ال�سفتين اللتين �سارعتا اإلى حمد اهلل بعد 

ذناه الموافقة.
ُ
اأن �سمعت اأ

ال��م��ي��دان، ول��م تكن  اإل���ى  ن��زل ح�سن 

ال�سجاعة والب�سالة ما ظهرا منه فح�سب، 

اأنظار  اإليه  ج��ذب  بنور  وجهه  اأ���س��رق  بل 

لّوح  الأع���داء  ناحية  تقّدم  وكّلما  رف��اق��ه. 

قائاًل لهم اإنه على عهده باأن ل يعود.. وما 

الأع��داء  اأذاق  اأن  وبعد  لحظات،  اإّل  هي 

منه  ر�سا�سة  قطفت  المواجهة،  م��رارة 

الرفاق  اإليه  فهرع  جريحًا،  وهوى  الحياة 

الأخيرة  اأنفا�سه  يلفُظ  به  واإذ  لإ�سعافه، 

وا�سم جدته الزهراء O يعّطرها.

* ابن م�سيرة المجاهدين
وال��د  في�سل  ال�سيد  هاتف  رنَّ  حين 

تخريج  حفل  يح�سر  وقتذاك  كان  ح�سن، 

ح�سن  ابنه  اأن  فاأخبروه  قراآنية،  ل��دورات 

اخ��ت��اره  اهلل  اأن  قلبه  ف��اأن��ب��اأه  م�����س��اب، 

عن  بعيدًا  الخبُر  ه��ذا  يكن  ول��م  �سهيدًا. 

توقعاته، فهو لي�س ابن م�سيرة الجهاد، بل 

هو اأحد مربي اأجيال هذه الم�سيرة.

واأن ينال ح�سن ال�سهادة هو اأمر لي�س 

م�ستغربًا، ف�سيماوؤه كانت تلوح في تفا�سيل 

وج��ه��ه، لأن���ه ���س��اب ح���ّدد وج��ه��ة حياته 

يرتُع في  كان �سغيرًا  اأن  تام منذ  بو�سوح 

مالعب الطفولة. فابن قرية »النبي �سيث« 

�سماحة  ال�سهيد  ق�س�س  على  عينيه  فتح 

وترّبى  وجهاده  المو�سوي«  عبا�س  »ال�سيد 

بها  حفلت  التي  الذكريات  اأح�سان  بين 

ال�سيد،  وَم��ْن عاي�س  َم��ْن حوله  كّل  ذاك��رة 

وكاأن تلك الأحاديث كانت المدر�سَة الأولى 

التي تعّلم منها، ناهيك عن اأنه ابن عالم 

البيئة  فكانت  ملتزمة،  ام��راأة  واأّم��ه  دين، 

بعد أن أذاق األعداء مرارة 
املواجهة، قطفت رصاصة منه 

احلياة وهوى جريحًا، يلفُظ 
أنفاسه األخرية واسم جدته 

الزهراء O يعّطرها
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المتدّينة الرحم الثاني الذي منه ُولد.

اأرج��اء  في  ت��رّن  التي  الجماعة  �سالة 

ال�سغار،  اأ�سوات  من  الأب  خلف  المنزل 

والدعاء الهادئ، ومرافقة الأب اإلى اأماكن 

عمله، كل ذلك �ساهم في بناء �سخ�سّيته 

الواعية والمطمئنة.

*ملتزمًا... فمجاهدًا... ف�سهيدًا
فيها  تمّيز  كثيرة،  اأ�سياء  ثمة  وك��ان 

ح�سن عن اإخوته وعن اأترابه، وربما اأغلبها 

وحديث  اأنظار  ومحّط  للعيان  كان ظاهرًا 

الح�سن  الإم��ام  با�سم  �ُسّمي  وقد  والديه.  

المجتبى Q تيمنًا وعلى ا�سم ال�سهيد 

»ح�سن علي �سكر« الذي �سادف ا�ست�سهاده 

في تلك الفترة في مواجهة ميدون.

كان ح�سن في طفولته هادئًا، متاأّماًل 

ما حوله، وكبر من دون اأن ي�سَغله ما ي�سغل 

ولهذا  قلياًل،  اإّل  ولهو  لعب  من  الأط��ف��ال 

كان  فقد  ا���س��ت��غ��راب،  محط  ت��اأّم��ل��ه  ك��ان 

التجارب  يتعّلُم ب�سمت ويبني حياته على 

من  العا�سرة  بلغ  اإن  وم��ا  عاينها.  ال��ت��ي 

�سابًا  يكون  اأن  يريد  اأنه  حّدد  حتى  عمره 

ملتزمًا مجاهدًا ف�سهيدًا، وبناًء على هذه 

العناوين كان يولي اهتمامًا بالغًا بتفا�سيل 

ت�سّرفاته ال�سغيرة قبل الكبيرة.

*�سّيد الهدوء
 هو �سيُد الهدوء اإن اأراد اأحد و�سفه، 

حتى  �سيء،  الهدوء  هذا  �سفو  يعّكر  فلم 

اأنه يثير حفيظة من حوله لقدرته الغريبة 

عليه  يظهر  فال  المواقف  امت�سا�س  على 

الغ�سب،  ي�ستحق  ���س��يء  م��ن  ال���س��ت��ي��اء 

في�سبط نبرَة �سوته ومالمحه، ول يف�سي 

بانزعاجه اأمام اأحد، فقد كان هّمه ب�ْسط 

اإن  فتراه  حوله،   من  قلوب  في  ال�سكينة 

عاد من عمله منهكًا اإلى المنزل وقف في 

ويت�سّفح  والده  كتب  يرّتُب  المكتبة  غرفة 

اأمه،  لم�ساعدة  يدخل  ثم  بع�سها،  طيات 

ال��ت��ي ل��م ت��ع��رف اإّل ف��ي زي��ارت��ه الأخ��ي��رة 

للمنزل اأنه ماهر جدًا في اإعداد الطعام، 

فاأخبرها اأنه دائمًا يتولى هذه المهمة في 

مركز عمله، فا�ستغربت الأمر، فالمبادرة 

التي تحّلى بها ح�سن ان�سحبت على جوانب 

عّدة في حياته ولكن لم يخطر في بالها اأن 

ي�سل اإلى المطبخ.

ي��وم��ًا،  نف�سه  ه���ّم  ح�سن  يحمل  ل��م 

فان�سغل  ط��ري��ق��ه،  نهاية  ي��رى  ك��ان  لأن���ه 

جاهدًا  يعمل  وكان  واإخوته،  بوالديه  باله 

كاهله،  عن  والتخفيف  وال��ده  لم�ساعدة 

وكان ل يترك في جيبه اإل م�سروفًا قلياًل 

له، والباقي ي�سّدده ثمن منزل كان يدرك 

في قرارة نف�سه اأنه لن ي�سُكنه اأبدًا، وبينما 

اأمه تحّثه على انتقاء عرو�س له، كان يرمي 

ب�سمته اإلى البعيد.

ول���م ي��م��ل��ك ح�����س��ن ف���ي ه���ذه ال��دن��ي��ا 

استشهد حسن، وهكذا هم 
اجملاهدون أبناء اجملاهدين 
جتدهم يف مقدمة املقاتلني 
عندما يحني النزال، وال تنتهي 
حكاياتهم إال بشهادٍة أو بنصر 

من اهلل العزيز اجلبار

أمراء الجنة
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علي  القائد  الإم��ام  هدية  من  اأغلى  �سيئًا 

بزيارته  ت�سّرف  ال���ذي   } الخامنئي 

الإ�سالمية،  الجمهورية  اإل��ى  �سفره  اأثناء 

فتراه يهتم بها اهتمامًا كبيرًا.

عن  ال���دف���اع  م��ع��رك��ة  *�سهيد 
المقّد�سات

ال��ت��ح��ق ح�����س��ن ب��ح��رب ال���دف���اع عن 

منذ  وك��داأب��ه  بدايتها،  منذ  المقّد�سات 

ال��ت��ح��اق��ه ب�����س��ف��وف ال��م��ق��اوم��ة، اأح���اط 

يكن  ل��م  اأّن���ه  حتى  كاملة،  ب�سرّية  عمله 

بين  ت�سود  العمل  ف�سّريُة  وال���ده،  ليخبر 

وال��ده  رّب��اه  هكذا  اأنف�سهم،  المجاهدين 

اأن   R البيت  اأهل  مدر�سة  من  وعّلمه 

الكتمان اأ�سا�س نجاح كل عمل.

الرجال  تنتظُر  الق�سير  حرب  كانت 

والديه  وّدع  منهم،  كان  وح�سن  الرجال، 

المعركة  اإل���ى  وم�����س��ى  ك��ع��ادت��ه  واإخ���وت���ه 

ا�ست�سهد  الذين  اإلى جنب مع رفاقه  جنبًا 

وبقي  الآخ����ر،  بع�سهم  وج���رح  بع�سهم، 

من بقي يقارُع بب�سالة ح�سينّية، وكيف به 

 ،Q الح�سين  الإم��ام  �ساللة  من  وهو 

اهلل  ورزق��ه  الذلة،  مّنا  هيهات  منه  فورث 

ال�سيدة  عن  ال��دف��اع  طريق  في  ال�سهادة 

.O زينب

ا���س��ت�����س��ه��د ح�������س���ن، وه����ك����ذا ه��م 

طريق  في  المجاهدين  اأبناء  المجاهدون 

م�سيرة  ف��ي  اآبائهم  خلف  ت��راه��م  ال��ح��ق، 

المقاتلين  مقدمة  في  وتجدهم  الجهاد، 

عندما يحين النزال، ول تنتهي حكاياتهم 

العزيز  اهلل  م��ن  بن�سر  اأو  ب�����س��ه��ادٍة  اإل 

الجبار.
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اإذًا،  اأ���س��ل.  ول��ه  اإّل  ف�سل  م��ن  لي�س 

الح�سين في حكايته هو خيط كل حرف. 

اإّل واأ�سله قلب. اإذًا  لي�س من درب نور 

قلبه كان خابية اأنوار وغيمة اأ�سرار.

ت��راب..  والأ���س��ل  اإّل  عطر،  م��ن  لي�س 

ل���وردة من  ن��ث��ار،  ت��راب��ه ك��ان م��ج��رد  اإذًا، 

ج�سد،  هيئة  على  الظاهر  في  ت�سّكلت  دم، 

واأورقت في الباطن �سم�سًا عا�سقة. 

* »حزب اهلل« هو ال�سعار
الثامنة من عمره، عندما بداأ  كان في 

يحفر بقلمه الر�سا�سي، على دفتره عبارة: 

الر�سم  معلمة  تطلب  ح�سين«.  ي��ا  »لّبيك 

واسى اإلمام الحسين Q بشهادته
ندى بنجك

وير�سموه،  محّددًا  �سيئًا  يختاروا  اأن  منهم 

اهلل«،  »ح���زب  ���س��ع��ار  ال��ف��ق��ار  ذو  فيختار 

فتبدي  بالألوان،  يخّططه  وهو  وقتًا  ويبذل 

ال�سّر  عن  وت�ساوؤلها،  ا�ستغرابها  المعلمة 

قلبه،  في  ال�سغير  الولد  هذا  يحمله  الذي 

ال�سعار على محفظته  فيجعله يفتر�س هذا 

ومقعده والدفاتر.

اأنه مقيم ال�سالة  اأدراها معّلمته،  وما 

وهو في عمر ال�سابعة، ومواظب على ُغ�سل 

واأن  و�سوء،  بال  البيت  يغادر  ول  الجمعة، 

يكون   �سوف  حمله  الذي  الفقار«  »ذو  ا�سم 

فلطالما  ال��ح��ي،  ف��ي  رف��اق��ه  ب��ي��ن  ن�سيده 

تسابيح شهادة
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يجري احلسني يف دمه، 
واملهدي غرس النبض، وهذا 

الدرب له خري عبق، واملرحلة... 
دفاع مقّدس

»اأنا �سيفك  �سمعوه يرّدد بنبرته الطفولية: 

ذو الحّدين يا اأبا الح�سنين«. ومن هنا بداأ 

بال  ممرات  ل�سبابه  وير�سم  طريقه،  يحفر 

حواجز. 

*عا�سق ل�ساحب الزمان |
 ك����ان خ��ال��ه ك��ا���س��ف ���س��وئ��ه، وب��ي��ت 

اأ�سراره، ومالذ ع�سقه الجميل. ت�ساأله عن 

انحناءة  ف��ي  ال��ج��واب  فترى  الفقار«  »ذو 

من  معدودات  كلمات  ثم  و�سمت،  جفنيه، 

قلب م�سم�س:

يمّر  ل  الزمان،  ل�ساحب  عا�سقًا  »كان 

يوم اإّل ويذكره«.

حينما  اأمه،  عيَنّي  في  ابت�سامة  وُتزهر 

تتذّكر تلك الحادثة، عندما تّم تكليفهم في 

اأن يختار كل   ،| المهدي  الإم��ام  ك�سافة 

لكي   ،R البيت  اأهل  من  اإمامًا  ك�سفّي 

يكتب عنه، فيختار هو الإمام الحّجة |.

بحالة  اأ�سيب  العر�س  ي��وم  ك��ان  ولّما 

طريح  فجعلته  حرارته  وارتفعت  مر�سية، 

ال��ف��را���س، اإّل اأن���ه غ��ال��ب ك��ل ���س��يء، اأخ��ذ 

تفوته  ل  لكي  الأدوي��ة،  من  كبيرة  جرعات 

يرى  كان  راآه  قّدم. من  ما  وقّدم  الفر�سة، 

الحقيقة  ال�سورة  لكن  يديه  بين  اأوراق���ًا 

وجهًا  ك��ان��ت  الأوراق  تلك  اأّن  المخفية، 

لع�سق طري ينبت في قلبه، ويقطر من بين 

اأ�سابعه الخم�س، ويتفتح في ن�ساطه ذاك، 

حروفًا على الورق. ماذا بعد اإذًا..؟!

ف��ت��ًى ف���ي م��ط��ل��ع ال�����س��و���س��ن، ووج��ه��ه 

دمه،  في  الح�سين  يجري  �سم�س،  قر�س 

�سوى  بعد؟  ماذا  النب�س،  غر�س  والمهدي 

خطًى  ويفر�سه  القلب،  من  الُحّب  يلّم  اأن 

له خير عبق،  ال��درب  وه��ذا  ال���درب،  على 

والمرحلة... دفاع مقّد�س.

*ما بين النطالقة وال�سهادة
الع�سكرية،  بالجبهة  الفقار  ذو  التحق 

العمل  اأ���س��ب��ال  م��ن  ���س��ب��اًل  ك���ان  اأن  ب��ع��د 

تلتها  نوعّية،  لدورة  التعبوي، خ�سع خالله 

دورة خا�سة، برز فيها ا�ستعداده وقدراته، 

وجهوزّية روحه للميدان القتالّي.

بين  ما  الت�سعة  تتجاوز  لم  اأ�سهر  77هي 
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ا�ست�سهد  اأن  منذ  وال�سهادة.  النطالقة 

رفيقه »�سالح ال�سباغ«، كان  ميقات روحه 

النقطة  ف��ي  ي���ورق  ال��ن��ور،  ف�����س��اءات  نحو 

خدمة  ف��ي  وا�ستب�ساًل  اإي��ث��ارًا  الجهادية، 

اإلى  اأطعمتهم،  تح�سير  بدءًا من   اإخوانه، 

حمل العتاد الثقيل عنهم. 

لها:  هام�سًا  اأم��ه،  كفِّ  فوق  يحنو  وهو 

»عندما اأ�ست�سهد غدًا، ل تبكي علّي، فليكن 

 .»Q بكاوؤك على الإمام الح�سين

تلحق به عيناها، تتبعه من النافذة اإلى 

المرات  في  الم�سهد  هو  هكذا  يغيب.   اأن 

المرة  اأن  غير  بها،  انطلق  التي  الثالثة 

الرابعة قد ارتدت مالمح وتفا�سيل، تالئم 

الخبر ال��ذي ج��اءه��م، وال��ح��دث ال��ذي قد 

ح�سل.

قبل اأن يغادر، اإلى مهمته الأخيرة، راأته 

يجول بطريقة لفتة في زوايا البيت، ويطلب 

منها اأن تاأخذ له ال�سورة تلو الأخرى  قائاًل 

لها: »التقطي ما ت�سائين من ال�سور، فغدًا 

�ستتوّزع في اأرجاء المنزل«. ول يتوقف عن 

»اأمي،  م�سمعها:  عن  تغيب  ل  جملة  تكرار 

اإلى  ويم�سي  لن...«.  اأعود،  لن  المّرة  هذه 

رحلة الخلود.

Q ليلة في ح�سَرة الح�سين*
في منطقة القا�سمية في �سوريا، اأم�سى 

ليلة مع الح�سين Q قبل اأن تحدث اأي 

ي�ست�سهد،  اأنه �سوف  اأخبره  مواجهة، حيث 

ويحتّز راأ�سه، وطماأنه باأن المالئكة �ستتلّقاه 

على الفور، ولن ي�سعر باأي األم. ا�ستفاق ذو 

اأخبر  بالروؤيا،  ماأخوذًا  الفجر  مع  الفقار 

اأحد اأ�سدقائه وهو في حالة تاأهب ورهبة، 

من عناق جليل ينتظره.

الفقار  ذو  واأ�سيب  المواجهة،  ح�سلت 

دمًا  فيها  ن��زف  اإ�سابة  ج�سده  اأن��ح��اء  في 

مثله.  كان  من  اإّل  روؤيته  يتقن  ل  ��وءًا،  و���سَ

بينه  ح��ال��ت  القا�سية  المعركة  وظ���روف 

عّدة  وف�سلت  اإن��ق��اذه  فتعّذر  رفاقه،  وبين 

محاولت.

*اأيُّ �سرٍّ حمَل معه!
جريحًا،  الميدان  في  الفقار  ذو  بقي 

وما اأجمل ال�ساعة التي  بقي فيها! لم يكن 

بكّل  تحمله  اأن��وار  حوله  من  كانت  وحيدًا، 

اأّي  �سماء. من هم؟!  اإلى  اأر���سٍ  ال��وّد، من 

�سّر لم ُيحَك وحمله معه!

*برزٌخ من نور
يقول خاله: »بعد اأ�سابيع من ا�ست�سهاده، 

مل يكن وحيداً، كانت من حوله 
أنوار حتمله بكّل الوّد، من أرض 

إىل سماء

تسابيح شهادة

78



مبت�سمًا  الفجر، وجاءني  م�ستلقيًا مع  كنت 

بما  »اأف��رح��ت  ل��ي:  هام�سًا  مني  مقتربًا 

حدث؟« قلت: »ما الذي جرى عليك؟«.

�سديد  نزف  حالة  في  اأنا  »بينما  قال: 

من  ال��م��ك��ان   ت�سّيج  ب���اأن���وار  واإذا  واأل����م، 

حولي، ووجوه ل اأتمّكن من و�سفها، �ساروا 

يحادثونني ويخبرونني عن موعدي القريب 

مع ال�سهادة، وعن الذي ينتظرني في جنان 

اهلل الوا�سعة«.

ف�ساألته عنهم..! اأجابني: »هم عّرفوني 

بجانبي..  ح�سورهم  لحظة  في  باأنف�سهم 

 ،Q الح�سين  وكان   ،| المهدي  كان 

اأح��د  اأف��ل��ح  وق��د   .»..O زينب  وك��ان��ت 

في  الفقار،  ذو  عاي�سوا  ممن  المجاهدين 

تو�سيفه بالقول: »كان ذو الفقار منذ ن�ساأته 

يعي�س برزخًا من نور. وقد امتّد هذا البرزخ 

من  للروح  ال��م��غ��ادرة،  موعد  ج��اء  اأن  اإل��ى 

الج�سد«.

راأ�سه،  واحتّزوا  الفقار،  ذو  ا�سُت�ْسِهَد 

.Q ووا�سى الح�سين

مجاهد، ثم جريح، ثم اأ�سير، ثم �سهيد 

وما زال جثمانه اأ�سيرًا.

اكتمل الح�سين في �سيرته و�سار �سلعًا 

الع�سق  زم��ن  ف��ي  ن��دور  و�سرنا  ت��راب��ه  م��ن 

وراأ�سه  الطري،  لدمه  ونحدو  ونبكيه  نغّنيه 

المفارق ج�سده:

»اأيا ذا الفقار

يا مب�سر الأطهار وقد جاوؤوك وحيدًا 

ي�سهدون �سوء جرحك الذي تدّلى

وي�سلمونك من قبل عروجك

مفتاح فردو�سك الأغر..

ومرَّ العام

 ونحن نجمع من عينيك

ترابين ال�سوء

ومرايا ال�سم�س

ومناديل العطر

وموا�سم المطر..

هي الأر�س في انتظارك

كي ت�سّم فيك عبق الح�سين

حين التقاَك«.
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الحمد هلل الذي ل تدركه ال�سواهد، ول 

ثني عليه حمدًا 
ُ
تحويه الم�ساهد، اأحمده واأ

الخالئق  له  يح�سي  ول  اأب���دًا،  ينقطع  ل 

الكفار،  �سّد  بالجهاد  اأمرنا  الذي  ع��ددًا، 

ول  بالحق،  الحنيف  الّدين  عن  وال��دف��اع 

)تبارك  ق��ال  اإذ  المعتدين،  نحن  نكون 

الَِّذيَن  الِل  �َسِبيِل  {َوَقاِتُلوا ِفي  وتعالى(: 

ُيِحبُّ  َل  اللَ  اإِنَّ  َت��ْع��َت��ُدوا  َوَل  ُيَقاِتُلوَنُكْم 

�سدق   )190 عمران:  )اآل  اْل��ُم��ْع��َت��ِدي��َن} 

اهلل العلّي العظيم.

على الإن�سان اأن يجعل حب اهلل والتوّجه 

له بالعبادة قلبًا وفكرًا هدفًا اأمامه في كلِّ 

ولكن  الدنيا،  لطلب  اأي�سًا  وي�سعى  حين، 

د الكالم  الدنيا الحالل التي عّبر عنها �سيِّ

»اعمل  بو�سفه:   Q الموؤمنين  اأم��ي��ر 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

{َوَل َتْح�َسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوْا ِفي �َسِبيِل اهلّلِ اأَْمَواًتا َبْل اأَْحَياء 

ِهْم ُيْرَزُقوَن} )اآل عمران: 169(. ِعنَد َربِّ

عليه  �سلواتك  الح�سن،  ابن  ة  الحجَّ لوليك  كن  »اللهم   

وعلى اآبائه، في هذه ال�ساعة وفي كلِّ �ساعة، وليًا وحافظًا، 

طوعًا،  اأر�سك  ت�سكنه  حتى  وعينًا،  ودلياًل  ونا�سرًا،  وقائدًا 

وتمّتعه فيها طوياًل، برحمتك يا اأرحم الراحمين«. و�سّلى 

اهلل على �سّيدنا محمد، وعلى اآل بيته الطيبين الطاهرين. 

الشهيد
محمد ياسر السبالني)*(

وصية شهيد
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لدنياك كاأنك تعي�س اأبدًا، واعمل لآخرتك 

الحياة  عن  تحّدثنا   .
)1(

غدًا« تموت  كاأنك 

في الدنيا، فما اأروع اأن نعي�س اأعّزاء، وقد 

الظلم  وَرف�س  بالجهاد،  علينا  اهلل  اأنعم 

التي  الإ�سالمية  المقاومة  بوجود  وال��ذل 

واإذا  لل�سهاينة.  بهزمها  الأم���ة  اأع���ّزت 

اأف�سل من  تحّدثنا عن الآخرة فهل يوجد 

القتل في �سبيل اهلل، لنيل ال�سعادة، لّلقاء 

دار  ف��ي   R وب��الأئ��م��ة   P بالر�سول 

الآخرة؟

اأيها  اأنتم  اأّم��ا  المجاهدين:  اإخ��وت��ي 

الأحبة، يا من اخترتم طريق ذات ال�سوكة، 

Q، يا من  P وعلي  اأبناء محمد  يا 

 Q امتثلتم لقول �سّيدكم اأبي عبد اهلل

�سعادة  اإّل  ال��م��وت  اأرى  »ل  ق���ال:  ال���ذي 

ل   ...
)2(

برمًا« اإّل  الظالمين  مع  والحياة 

الإ�سالمية؛  المقاومة  بحفظ  اأو�سيكم 

والأرواح  العر�س  الأمناء على  اأنتم  فواهلل 

فيما  الفتن  بنبذ  اأو�سيكم  ولكن  والدماء، 

بينكم، والتراحم والتحابب. 

اأم����ي ال��ح��ن��ون: واأم���ا اإل��ي��ِك ي��ا اأم��ي 

الحروف  جميع  جمعت  لو  اأق��ول:  الغالية 

وحبي؛  وامتناني  �سكري   مدى  لأعّبر عن 

لما وفيتِك من الجهد والكدِّ والتعب الذي 

وفي  ال�سالحة،  التربية  تربيتي  في  بذلِته 

 .O تعليمي لحب فاطمة واآل فاطمة

اأن  عّلمتنا  التي  اأن��ت  الحنون،  ���ي  اأمهّ

ن�سبر في وجه المحتل، ونقاتل في �سبيل 

اهلل، ون�سقط �سهداء في �سبيل اهلل، وعلى 

الحنيف.  الإ�سالم  بي�سة  على  نحافظ  اأن 

والطلب  لي،  والدعاء  ال�سبر  واأرجو منِك 

الأخير اإليِك هو عدم البكاء، لأنَّ دموعِك 

غاليٌة غالية. 

اأبي الحنون: اأما اأنت اأيها الكاّد علينا 

يا َمن زرعت فينا الكرامة،  منذ ال�سغر، 

العزيز؛  وال��دي  يا  والرجولة،  وال�سهامة، 

الم�سامحة  اأ�ساألك  تحّيتي،  عليك  لقي 
ُ
اأ

واأ�سكر  مني،  ب��دا  ال��ذي  التق�سير  على 

اإياه. والدي  اأُكن لأوفيك  جهدك الذي لم 

 Q الح�سين  اأنَّ  فتني  عرَّ ال��ذي  اأن��َت 

�سهيٌد يبقى خالدًا، فمنك نهلت حبه.

ال�����س��ه��ادة  اإنَّ  ال���ع���زي���زي���ن:  وال�������ديهّ 

وال�سعادة،  بال�سرف  الأم���ة  لتحيا  ه��ي 

كما  �سهيدًا  نف�سك  م  تقدِّ اأن   
]وعليك[)3(

علَّمنا الح�سين Q في كربالء؛ واأن ل 

تبقى في ال�سقاء... واأرجو اهلل العزيز اأن 

قك اأنت وجميع اأهلي بما فيه مر�ساة  يوفِّ

الم عليكم ورحمة  اهلل )عزَّ وجّل(، وال�سَّ

اهلل وبركاته.

و�سية ب�س���وت ال�سهيد - ا�ست�سهد دفاعًا ع���ن المقّد�سات بتاريخ   )*(

.2013/5/19

 ا�سته���ر هذا القول عن ل�س���ان اأمير الموؤمنين Q وهو مروي عن ( 1)

.L الإمامين الح�سن والح�سين

 اللهوف في قتلى الطفوف، ال�سيد ابن طاوو�س، �س48.( 2)

 ورد في الأ�سل: )فاأما(. الموّثق.( 3)

الهوام�س
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السيلياك: مرٌض خفي
�سارة املو�سوي خزعل

كالخمول  المري�س،  بها  ي�سعر  التي  الأع��را���س  بع�س  اإّن 

والتوتر ووجع البطن وفقر الدم اأو غيرها، قد ل يكون مدعاة 

ولي�س  اأحيانًا  عليه  يعر�س  ك��ان  اإذا  خا�سة  ال�سديد،  للقلق 

ي�ستدعي  الأعرا�س ب�سورة م�ستمّرة،  اأّن وجود هذه  اإّل  دائمًا. 

بمر�س  الإ�سابة  اأ�سبابها  اأحد  يكون  وقد  اأ�سبابها.  عن  البحث 

»ال�سيلياك«، اأي الح�سا�سّية من الغلوتين.

هي  وم���ا  ال�سيلياك؟  م��ر���س  ه��و  ف��م��ا 

الغلوتين؟  يوجد  الأغذية  اأّي  وفي  اأ�سبابه؟ 

يمكن  وكيف  ال�سيلياك؟  عوار�س  هي  وما 

اكت�سافه؟ وهل من �سبيل لل�سفاء منه؟ وما 

الممنوعة  وتلك  الم�سموحة،  الأغذية  هي 

لمري�س ال�سيلياك؟

*ما هو مر�س ال�سيلياك؟
اله�سمي  ال��ج��ه��از  ي�سيب  م��ر���س  ه��و 

ن��ات��ج ع��ن اخ��ت��الل  ع��م��ل ج��ه��از المناعة 

بروتين  تناول  عند  الدقيقة،  الأم��ع��اء  في 

الغلوتين، الموجود في بع�س اأنواع الحبوب 

ومنتجاتها: كالقمح وال�سعير.

الأمعاء  اإّن  الطبيعية:  ال��ح��الت  ف��ي 

دقيقة،  �سعيرات  على  تحتوي  الدقيقة، 

اله�سمّية   الأن���زي���م���ات  اإف�����راز  مهّم�تها 

وامت�سا�س الغذاء من فيتامينات، ومعادن، 

وبروتينات وغيرها واإي�سالها اإلى الدم.

اأم�������ا ف����ي ح����ال����ة الإ�����س����اب����ة ب��م��ر���س 

يخطىء  المناعة  جهاز  ف��اإن  ال�سيلياك: 

الموجود  الغلوتين  بروتين  ت�سخي�س  في 

الصحة والحياة
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للج�سم  ع��دوًا  ويعتبره  الحبوب،  بع�س  في 

بمحاربته  فيبداأ  والبكتيريا(  ك�)الفيرو�س 

الدقيقة. وهذا  الأمعاء  اإلى  بمجّرد و�سوله 

ما يوؤّدي اإلى ح�سول التهابات وتقّرحات في 

ال�سعيرات.  وتلف  الدقيقة،  الأمعاء  �سطح 

الم�سوؤولة عن  ال�سعيرات هي  اأن هذه  وبما 

ه�سم الغذاء وامت�سا�سه، فَتلفها يوؤدي اإلى 

خلل في ه�سم وامت�سا�س المواد الغذائية 

خا�سة  الج�سم؛  ف��ي  ونق�سها  الرئي�سة 

والفوليك  الحديد،  الكال�سيوم،  ال��ده��ون، 

اأ�سيد.

*اأ�سبابه وانت�ساره
ه��ذه  �سبب  اأن  تبين  الآن،  ح��د  اإل���ى 

الح�سا�سّية هو الوراثة، وقد تظهر في جميع 

الأعمار، اإْن في مرحلة الطفولة اأو ال�سباب 

اأو حّتى عند كبار ال�سن.

وي�سيب هذا المر�س حوالي 1 من كل 

مئة، اإلى 1 من كل 170 �سخ�سًا في العالم.

وال�ستمرار  المعالجة،  عدم  حال  وفي 

قد  الغلوتين،  على  يحتوي  غ���ذاٍء  بتناول 

الدقيقة  الأم��ع��اء  في  تقّرحات  اإل��ى  ي��وؤدي 

احتمال  اإلى  متقدمة  حالت  وفي  ونزيف، 

الإ�سابة بال�سرطان.

*عوار�سه
ناتٌج  المر�س  ه��ذا  ع��وار���س  اأكثر  اإّن 

والمعادن،  الأغ��ذي��ة،  امت�سا�س  �سوء  عن 

اإلى  ي��وؤدي  ما  الج�سم،  في  والفيتامينات 

الج�سم  من  طبيعي  غير  ب�سكل  خروجها 

وال�سعور بال�سعف في �سائر اأق�سام الج�سم، 

في�سّبب:

الب�سرة،  في  �سحوبًا  الأط���ف���ال:  عند 

اإ�سهاًل، وجعًا في البطن وغازات، انخفا�سًا 

في الوزن، وتاأّخرًا في النمو.

م�ساكل  من  فيعانون  الكبار:  عند  اأم��ا 

ع���ادة،  الج�سم  ف��ي  وم��ت��ف��ّرق��ة  ع��دي��دة 

فقط،  والإ�سهال  التعب  من  واأحيانًا 

بهذا  الإ���س��اب��ة  ب��داي��ة  عند  خا�سة 

المر�س.

 يف حال عدم املعاجلة، 
واالستمرار بتناول غذاٍء يحتوي 

على الغلوتني، قد يؤدي إىل 
تقّرحات يف األمعاء الدقيقة ونزيف
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وم��������ن ه����ذه 

الأع��������را���������س م��ا 

ي�سيُب:

الأ���س��ن��ان  ت�سّو�س  ال��ف��م:   -1
المينا  طبقة  وتلف  لونها،  وفقدان 

- التهاب في اللثة وانتفاخها - رائحة 

فم كريهة.

2- الب�سرة: اأظافر ه�ّسة - هالت �سوداء 
وجافة  �ساحبة  ب�سرة   - العين  ح��ول 

في  تقّرحات   - الحّكة  ت�ساحبها  وقد 

الجلد.

اإ�سهال -  اإم�ساك -  نفخة -  الأمعاء:   -3
قّلة ال�سهية للطعام - غثيان.

4- الن�ساء، في�سّبب: انقطاع الطمث في وقت 
التاأرجح   - المتكرر  الإجها�س   - مبكر 

ال���دم -  ف��ي  ال��ه��ورم��ون��ات  ف��ي م�ستوى 

اأوجاعًا �سديدة اأثناء العادة - العقم.

5- العظام والع�سالت: اأوجاع في الظهر  
والمفا�سل - ت�سّنج ع�سالت القدمين 

- انتفاخ في اليدين والقدمين - ترّقق 

العظام.

الأعرا�س  ومن   -6
م���ا ي���وؤث���ر ع��ل��ى ال�����س��ل��وك: 

ت��وت��ر دائ���م - ع��دم تركيز- ع��زل��ة - 

�سعف الذاكرة - تبّدل المزاج.

7- ومن الأعرا�س نق�س في الفيتامينات 
م�ساكل  ذلك  اإلى  اأ�سف  المعادن،  اأو 

اأوج����اع ف��ي ال��راأ���س -  اأخ����رى، منها: 

ت�ساقط ال�سعر - ق�سور الغّدة الدرقية.

*كيف يتم ت�سخي�س هذا المر�س 
واكت�سافه؟

وال�سك في  العوار�س،  اإلى  النظر  بعد 

وجود هذا النوع من الح�سا�سية، يطلب من 

المري�س اإجراء فح�س دم خا�س لمعرفة 

في    antigliadin ال�  م��ادة  وج��ود  م�ستوى 

توؤخذ  اإيجابيًا،  الفح�س  كان  ف��اإذا  ال��دم. 

للمري�س  ال��دق��ي��ق��ة  الأم���ع���اء  م��ن  خ��زع��ة 

للتاأّكد ومعرفة مدى �سوء الحالة. ولأن هذا 

ن�سبيًا،  مكلف  الت�سخي�س  وهذا  الفح�س 

المري�س  التغذية  اأخ�سائّية  تن�سح  ق��د 

 glutin ال���  من  خ��اٍل  غذائي  نظام  باتباع 

حالة  تح�سنت  ما  ف��اإذا  م��ح��دودة.  لفترة 

المري�س، نتاأكد من اأنه م�ساب بالمر�س، 

ما ي�ستدعي الهتمام والمعالجة.

*العالج والحل
اإّن من ح�سنات هذا المر�س اأنه يمكن 

التعافي منه نهائيًا اإذا اّتبع المري�س نظامًا 

غذائيًا خاليًا تمامًا من ال�غلوتين اإلى نهاية 

الصحة والحياة
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ُيمنع مرضى السيلياك من 
تناول كّل األغذية التي حتتوي 

على الغلوتني

لأّن  وذل���ك  ع��م��ره. 

م���ج���رد غ���ي���اب ه��ذه 

وقتًا  لالأمعاء  يعطي  المادة، 

لتجديد خالياها.

*الأغذية الممنوعة
تحتوي  التي  الأغذية  كّل  تناول  ُيمنع 

على الغلوتين الموجود في القمح وال�سعير 

منتجات  ف��ي  وال��م��وج��ود  ومنتجاتهما، 

اأخرى، ومن المهم جدًا لمر�سى ال�سيلياك 

ُمنَتج  كل  في  الغذائية  المكّونات  ق��راءة 

ليتّم التاأّكد من خلّوها من هذه الأ�سناف، 

ومن هذه المنتجات:

اأ- من الن�سويات:

الخبز الم�سنوع من القمح وال�سعير اأو 

تلك الأنواع المحتوية على اأنواع من الحبوب 

المختلفة - البرغل )التبولة، الكّبة...( - 

البيتيفور،  )ال�سفوف،  ومنتجاته  ال�سميد 

المعمول...( -  المعكرونة - المغربية.

ب- من الخ�سار:

اأح��ي��ان��ًا  ال�سل�سة  م��ع  المعلبة  تلك 

 - الغذائية(  المكونات  في  البحث  )يجب 

كريما الخ�سار.

ج- من الفواكه: 

بع�س اأنواع الفاكهة المعلبة.

د- من اللحوم: 

والبي�س  بالكعك  المغطاة  اللحوم  كّل 

الناغت�س-  الإ���س��ك��ال��وب-  )ال��ك��ان��ت��اك��ي- 

اأ�سابع ال�سمك(.

*الأغذية الم�سموحة
اأعاله  المذكورة  عدا  ما  الأغذية  كل 

اأحيانًا  المري�س  يمنع  قد  اأنه  اإّل  م�سموح، 

بداية  ف��ي  ومنتجاته  الحليب  ت��ن��اول  م��ن 

العالج؛ وذلك لأّن الح�سا�سية من الغلوتين 

من  الح�سا�سية  اإل���ى  اأح��ي��ان��ًا  ت����وؤّدي  ق��د 

الالكتوز اأي �سكر الحليب.

وي��م��ك��ن ل��ل��م��ري�����س ا���س��ت��ب��دال 

الممنوعة  الحبوب  منتجات 

)طحين  ال����ذرة  بمنتجات 

الذرة( والأرّز وال�سويا.

حليب  ا�ستبدال  يمكن  كما 

من  الخالي  ال�سويا،  بلبن  البقر 

85الالكتوز.
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)*(
ال�سيد د. علي ف�سل اهلل

الُبعد السياسي لمصطلح 
»الشيطان األكبر«
اإي��ران  في  الثوريين  ال��ط��اّلب  لقتحام  التالي  اليوم  في 

ت�سرين   5 ال�سخم في طهران، وفي  الأميركية  ال�سفارة  مجمع 

باأنها  المتحدة  الوليات  الخميني  الإمام  و�سف   ،1979 الثاني 

} م�سطلحًا دينيًا  »ال�سيطان الأكبر«. فلماذا اختار الإمام 

عميقًا هو ال�سيطان؟

*ال�سيطان عدّو مف�سد
ال�سيطان، لغًة، هو كل متمّرد مف�سد، 

اإن�سانًا كان اأو جاّنًا، و�سيلته الغواية لجذب 

الإن�سان لفعل ال�سّر. لذلك، و�سف القراآن 

ْيَطاَن  ال�سَّ {اإِنَّ  بالعدّو:  ال�سيطان  الكريم 

 ،)6 اً} )فاطر:  َع��ُدوهّ َفاتَِّخُذوُه  َع��ُدوٌّ  َلُكْم 

فهو الذي ُيبعد الإن�سان عن طريق الخير: 

اأَْع��َم��اَل��ُه��ْم}  ��ْي��َط��اُن  ال�����سَّ َل��ُه��ُم  ����َن  َزيَّ {َواإِْذ 

د بالب�سر  )الأنفال: 48(. وهو الذي يتر�سّ

{َقاَل  الم�ستقيم:  ال�سراط  عن  لحرفهم 

َراَطَك  �سِ َل��ُه��ْم  َلأَْق���ُع���َدنَّ  اأَْغ��َوْي��َت��ِن��ي  َفِبَما 

اْلُم�ْسَتِقيَم} )الأعراف: 16(. 

لم يكن اختيار الإمام الخميني } 

الأميركية  الإدارة  لو�سم  الم�سطلح  لهذا 

»كان  بيمان:  ويليام  يقول  اعتباطّيًا،  به 

ال�سيطان  م�سطلح  الخميني  ا�ستخدام 

الأكبر، في الحقيقة، و�سيلة بالغّية ذكّية 

اأزم��ة  م�سار  خ��الل  كبيرًا  ت��اأث��ي��رًا  حققت 

الرهائن«. لكن اختيار الم�سطلح يتجاوز 

هذه الحادثة.

*�سالح �سياطين الإن�س
ُيعلن  ال��ذي  الظالم  بين  كبير  الفارق 

ظ��ل��م��ه، وب��ي��ن م��ن ي��ظ��ل��م ال��ن��ا���س، ربما 

بمعدلت اأ�سد، لكنه يجذبهم اإليه. الظالم 

مشاركات القراء
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اأنظمة  من  كثير  كما  ومبا�سر،  غبّي  الفّج 

الظالم،  اأم��ا  وال�سمولية.  العربية  القهر 

ال����ذي »ي��م��ك��ر وي��ف��ج��ر«، ف��خ��ط��ي��ر؛ لأن��ه 

هو  ه��ذا  بجاّلديها.  تتعلق  النا�س  يجعل 

حال  ه��و  وه��ذا  الأميركية،  الإدارة  ح��ال 

ال�سيطان. 

و�سيلة  ���س��وى  ال�سيطان  يمتلك  ل 

الجذب بالو�سو�سة، لكن �سياطين الإن�س 

والناعمة.  ال�سلبة  القوتين  يمتلكون 

الأميركية  القيادة  خطورة  تكمن  هنا 

ل��ل��ع��ال��م ف���ي ����س���ّن م���ئ���ات ال���ح���روب، 

ماليين  وقتل  بالوا�سطة،  اأو  مبا�سرة 

والتورط  باأكملها،  مم 
ُ
اأ وت�سريد  الب�سر، 

الإن�سان،  لحقوق  ج�سيمة  بانتهاكات 

وفي  ال�سعوب،  رات  مقدَّ على  والَهْيَمنة 

العالم  �سعوب  اإلى  تتقّدم  نف�سه،  الوقت 

موؤ�س�سات  تدعمها  اإن�ساني،  بخطاب 

وفورد  والنا�سا  وهارفرد  هوليوود  مثل 

 IBMو�سيفرون وجنرال اإلكتريك واآّبل و

ومايكرو�سوفت وMIT وغيرها.

*اأميركا وما نهوى!!
ث��ّم��َة م��ن ي��ن��ادي: »ال��م��وت لأم��ي��رك��ا« 

وثّمة  عليه،  ُعر�ست  لو  جن�سيتها  ويتمنى 

الوقت نف�سه يدّخن  اأميركا وفي  من يكره 

ويتلّذذ  بماركاتها  ويتباهى  �سيجارتها 

الأميركيون  اأوق��ع  لقد  ال�سريع.  بطعامها 

منها،  الأوروبية  حتى  ال�سعوب،  من  كثيرًا 

ي��اأت��ي  ل  فال�سيطان  م��ك��ره��م.  ب��ح��ب��ائ��ل 

ل  النف�س،  تهوى  حيث  م��ن  اإّل  الإن�����س��ان 

ال�ستعباد  اأن��واع  واأخطر  تنفر.  حيث  من 

عندما يظّن العبد نف�سه حرًا، ويجد نف�سه 

�سعيدًا، رغم تعّر�سه لظلم جاّلده. 

 { الخميني  الإم���ام  و�سف   *
دقيق

و�سُف الإمام الخميني } الوليات 

دقيق.  و�سف  الأكبر  بال�سيطان  المتحدة 

المثابر  �سلوكه  على  الأم���ر  انعك�س  وق��د 

�سد �سيا�ساتها والحذر من األعيبها، وهو 

الإ�سالمية.  الجمهورية  في  م�ستمر  م�سار 

وقد  اإي���ران،  اأميركا  تعادي  ال�سبب  لهذا 

{َك���ُب���َر َع��لَ��ى اْل��ُم�����ْس��ِرِك��ي��َن َم���ا َت��ْدُع��وُه��ْم 

لي�س خطابًا  هذا   .)13 )ال�سورى:  اإَِلْيِه} 

بال�سيطنة  عبثيًا  و���س��م��ًا  اأو  ث��ي��ول��وج��ي��ًا، 

تعالي  طريقة  على   ،)Demonization(

بل  المنبهرين،  اأو  الم�ست�سرقين  بع�س 

اأطروحة تدعو للتاأمل. عندما تتحدث اإلى 

الأميركيين، يجب التاأ�ّسي باأمير الموؤمنين 

Q، الذي و�سفه »وح�سي«، قاتل �سيد 

ال�سهداء الحمزة Q: »اأّما علّي فراأيته 

حذرًا كثير اللتفات«. 

)*( اأ�ستاذ حوزوي وجامعي.

الهوام�س

87

م
 2
01
5 

ن
سا

�
ي
ن
/

 2
83

د 
د

ع
ل
ا



اإعداد: فاطمة �سعيتو حالوي

تطّل زاوية »اإنترنت« في هذا العدد على مجموعة من 

�سة: المواقع الإلكترونية المتخ�سّ

�س في مجال التكنولوجيا  موقع متخ�سّ

م��واده  تتنّوع  اأخبارها.  واأح��دث  الرقمية 

وم�سائل  المعلومات،  ون��ظ��م  اأم���ن،  بين 

وحلول  وخفايا  والإنترنت،  ال�»هاردوير«، 

وال�سبكات  وال��ب��رم��ج��ي��ات،  ال��رق��م��ي��ات، 

الجتماعية، و�سبكات الت�سال.

متنّوعة،  »ال��رق��م��ي��ات«  م��وق��ع  اأب���واب 

اإنفوغرافيك«،  م�سّورة  »مقالت  منها: 

»اأكاديمية الرقميات«، و»�سحتك تهمنا«.

موقع »الرقميات«

 www.alrakameiat.com

التي  الترفيهية  بزاويته  الموقع  يتمّيز 

»ح��ك��وات��ي  ال��ف��ي��دي��و«،  »ط��رائ��ف  ت�سمل: 

الرقميات«، و»الكاريكاتور«.

موقع »كورابيا«

www. korabia.com

»كورابيا« تقارير ريا�سية اإخبارية عن اأهم 

الأحداث الريا�سية في العالم. كما يتمّيز 

.»SMS«�بخدمتي الفيديو وال

�س، يقّدم لهواة  موقع ريا�سي متخ�سّ

م�ستجدات  م��ن  ه��ام��ة  �سّلة  ال��ق��دم  ك��رة 

واأن�����س��ط��ة ه����ذه ال��ري��ا���س��ة ف���ي م�����س��ر، 

اإفريقيا  و�سمال  والخليج،  وال�سعودية، 

واأوروبا.

كرة  محترفي  اأخ��ب��ار  ال��م��وق��ع  يتابع 

ال��ب��ط��ولت،  تفا�سيل  وي��ع��ر���س  ال���ق���دم، 

المباريات والأندية.

وت��ح��ت ع���ن���وان »����س���ك���ووب«، ي��ق��ّدم 

انترنت
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حزب  في  التربوية  للتعبئة  تابع  موقع 

كمنظمة   1985 ع��ام  تاأ�س�ست  التي  اهلل 

العلم  ت��واأم��ة  على  تعمل  تربوية،  �سبابية 

ودعم  الإ�سالمي،  الفكر  ون�سر  والجهاد 

ال��م��ق��اوم��ة وت��ع��م��ي��م ث��ق��اف��ت��ه��ا ورف��ده��ا 

بالكفاءات المتخ�س�سة.

ب��م��واق��ع  مت�سفحيه  ال��م��وق��ع  ي�����س��ل 

ال��ج��ام��ع��ات ف���ي ل��ب��ن��ان، وال��م��ك��ت��ب��ات، 

الأبحاث.  ومراكز  العلمية،  والمو�سوعات 

ال��ت��رب��وي  ال�سحفي  ب��ال��ت��ق��ري��ر  وي��ت��م��ّي��ز 

ال��ي��وم��ي، وخ��دم��ة »ب��ن��ك الأ���س��ئ��ل��ة«، التي 

تعر�س نماذج عن اأ�سئلة امتحانات الدخول 

الأطفال،  طّب  في  متخ�س�سة  عيادة 

ُيعنى  ال���ولدة.  بعد  ما  حتى  الحمل  منذ 

الموقع بتقديم معلومات عن نمو الأطفال، 

و�سالمتهم،  وت��غ��ذي��ت��ه��م،  واأم��را���س��ه��م، 

والإ�سعافات الخا�سة بهم.

م�سّورة  مو�سوعة  على  الموقع  ي�ستمل 

ومكتبة فيديو، ويتمّيز بنظام ال�ست�سارات 

في  البحث  وخا�سّية  المجانّية،  الطبّية 

اإلى خدمة »مخّططات  العيادة، بالإ�سافة 

نمو  مخطط  بر�سم  ت�سمح  التي  النمو«، 

الطفل والحتفاظ به.

وامتحانات  اللبنانية،  الجامعة  كليات  اإلى 

ال�سهادات الر�سمية، المتو�سطة والثانوية.

المتنّوعة،  الثقافية  اأبوابه  عن  ف�ساًل 

ي��ت��ي��ح ال��م��وق��ع ل������رّواده ال��ح�����س��ول على 

البريد  على  ت��رب��وي  قانوني  م�ستند  اأي 

الإلكتروني التالي:

info@tarbaweya.org

موقع التعبئة التربوية في حزب اهلل

www.tarbaweya.org

موقع »عيادة طب الأطفال«

www.childclinic.net
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في�سل الأ�سمر

*ا�سٌم ومعنى
نهى: ا�سم علم موؤنث عربي، معناه: العقل؛ �ُسّمي بذلك لأنه َينهى عن كل 

ما ينافي العقل. والنُّهى في الأ�سل جمع، واحَده: ُنْهية.

كشكول

 األدب

P من بالغة الر�سول الأعظم *
 :P عن ر�سول اهلل

بها«،  اأحق  فهو  وجدها  حيثما  الحكيم  �سالة  الحكيمة  »الكلمة 

وهذه ا�ستعارة. وذلك اأنه P جعل الكلمة الحكيمة للحكيم بمنزلة 

لها،  نا�سد  التي هو  ويبحث عنها(  التي فقدها  الدابة  )اأي  ال�ساّلة 

و�ساٍع في طلبها، لأنها اأ�سبه بحكمته، واأولى بالن�سمام اإلى اأخواتها 

اأو مر�سد غير ر�سيد، فهو  في قلبه، فحيثما �سمعها من قائل حكيم 

اأحّق بالحيازة لها والغلبة عليها. 

 )المجازات النبوية لل�سريف الر�سي(.

أدب ولغة
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*اأخطاء �سائعة
عالَم: ي�ساأل �سخ�س �سخ�سًا اآخر: َعالَم تعتمد في قولك؟ وهذا 

خطاأ.

 ، اْلَجرِّ َحْرِف  »َعَلى«  ِمْن:  َبٌة  ُمَركَّ َكِلَمٌة  َوِهَي  »ِلَماَذا«  تعني  فعالَم 

ِة. ولذلك نقول: على اأّي �سيء تعتمد في قولك؟ َو»َما« ال�ْسِتْفَهاِميَّ

ل فالن على ال�سفر، وال�سحيح اأن يقال: �سّمم على  ل: يقال: عوَّ عوهّ

ال�سفر، لأن عّول على الأمر: اعتمد عليه.

في  يقال:  اأن  وال�سحيح  اأغ��الط،  ع�سر  المقال  في  يقال:  غلَط: 

غلطات  فالجمع  »غلطة«  المفرد  كان  اإذا  لأنه  غلطات،  ع�سر  المقال 

واإذا كان »غلط« فال يجوز اأن يجمع على اأغالط لأن الم�سدر الثالثي 

ل يجمع.

اأن يقال:  �س: يقال: فّو�سه الت�سرف في الق�سية، وال�سحيح  فوهّ

فّو�س اإليه الت�سرف في الق�سية.

*من ذخائر الأدب
كتاب: المثل ال�سائر في اأدب الكاتب وال�ساعر

�سرف  المو�سلي،  محمد  بن  اهلل  ن�سر  بن  محمد  هو  موؤّلفه 

�سنة  وتوفي  ه�(،   585( �سنة  بالمو�سل،  ولد  الأثير،  ابن  الدين 

)622 ه�(.

كتاٌب مهم في اأ�سول الأدب، بحَث الموؤلِّف فيه الأدواِت التي 

حلبة  في  فر�سانًا  ليكونوا  وال�سعراء؛  الُكتَّاب  عند  توّفرها  يجب 

الإبداع، كما لم ُيغفل دور الَمَلَكة الأدبية، التي ُت�سهم هذه الأدواُت 

في تنميتها وثرائها. كما َعَر�َس الكتاُب لكثيٍر من الق�سايا الأدبّية: 

كالحقيقة والمجاز، والف�ساحة والبالغة.
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*من غريب القراآن الكريم
ثبر

اأي:  الُمَثاِبر على الإتيان،  الثُُّبور: الهالك والف�ساد،   

المواظب، من قولهم: َثاَبْرُت. قال تعالى: {َدَعْوا ُهناِلَك 

ُثُبوراً ل َتْدُعوا اْلَيْوَم ُثُبوراً واِحداً َواْدُعوا ُثُبوراً َكِثيراً} 

��َك يا  َلأَُظ��نُّ ��ي  {َواإِنِّ 14(، وقوله تعالى:   -13 )الفرقان: 

102(، قال ابن عبا�س:  َم��ْث��ُب��وراً} )الإ���س��راء:  ِف��ْرَع��ْوُن 

يعني ناق�س العقل. ونق�سان العقل اأعظم هالك. وثبير 

جبل بمكة. 

)بت�سرف من: المفردات في غريب القراآن للراغب الأ�سفهاني(.

*من ال�سعر العربي
العدو  جنود  مخاطبًا  القا�سم  �سميح  الكبير  الفل�سطيني  لل�ساعر  ق�سيدة  من 

الإ�سرائيلي:

ت������������ق������������ّدم������������وا.. ت�������ق�������ّدم�������وا

ك������ل ������س�����م�����اٍء ف����وق����ك����م ج���ه���ن���ُم

وك��������ل اأر�������������س ت���ح���ت���ك���م ج��ه��ن��م

ت�������������������������ق�������������������������دم�������������������������وا..

ي����م����وت م����ن����ا ال�������س���ي���خ وال����ط����ف����ُل

ي�������������������س�������������������ت�������س���������������������������ل���ُم ول 

القتلى اأب��ن��ائ��ه��ا  ع��ل��ى  الأم  وت�سقط 

ت�������������������س�������������������ت�������س���������������������������ل���م.. ول 

ت�������������������������ق�������������������������ّدم�������������������������وا..

ب���������ن���������اق���������الت ُج���������ن���������دك���������م..

وراج�����������������م�����������������اِت ِح�������ق�������دك�������م

وه�������������������������������������������������������������������������ّددوا..

و�������������������������������������س������������������������������������ّردوا..

وي��������������������������ّت��������������������������م��������������������������وا..

وه�������������������������������������ّدم�������������������������������������وا..

ل��������ن ت������ك�������������س������روا اأع�����م�����اق�����ن�����ا

ل���������ن ت�������ه�������زم�������وا اأ�������س������واق������ن������ا

ن������ح������ن ق���������������س�������اٌء ُم����������ب����������رُم..

أدب ولغة
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*من النثر العربي
عبد الرحمن الكواكبي )1855 - 1902م( اأحد رّواد 

النه�سة العربية ومفّكريها في القرن التا�سع ع�سر، واأحد 

»طبائع  بكتاب  ا�ستهر  العربي،  القومي  الفكر  موؤ�ّس�سي 

ال�ستبداد وم�سارع ال�ستعباد«. من كالمه في ال�ستبداد:

عن  والأنفة  براأيه،  المرء  غ��رور  هو:  لغًة  ال�ستبداُد 

الحقوق  وفي  ال��ّراأي  في  ال�ستقالل  اأو  الّن�سيحة،  قبول 

الم�ستركة.

الحكومات  ا�ستبداد  اإطالقه  عند  بال�ستبداد  وُي��راد 

ًة؛ لأّنها اأعظم مظاهر اأ�سراره التي جعلِت الإن�سان  خا�سّ

م  اأ�سقى ذوي الحياة. واأما تحّكم الّنف�س على العقل، وتحكُّ

وبع�س  الأدي���ان،  بع�س  وروؤ���س��اء  وال���ّزوج،  والأ�ستاذ  الأب 

مجازًا  بال�ستبداد  فيو�سف  الطبقات؛  وبع�س  ال�سركات، 

اأو مع الإ�سافة.

ُف فرٍد  رُّ ال�ستبداد في ا�سطالح ال�سيا�سيين هو: َت�سَ

وقد  تبعة،  خ��وِف  وبال  بالم�سيئة  ق��وٍم  حقوق  في  جمٍع  اأو 

َتطُرق مزيدات على هذا المعنى ال�سطالحي في�ستعملون 

واعت�ساف،  ا�ستعباد،  كلمات:  )ا�ستبداد(  كلمة  مقام  في 

م. وت�سلُّط، وتحكُّ

وفي مقابلتها كلمات: م�ساواة، وح�ّس م�سترك، وتكافوؤ، 

)م�ستبّد(  �سفة  مقام  ف��ي  وي�ستعملون  ع��ام��ة.  و�سلطة 

مطلق.  وحاكم  ب��اأم��ره،  وحاكم  وطاغية،  جّبار،  كلمات: 

وفي مقابلة )حكومة م�ستبّدة( كلمات: عادلة، وم�سوؤولة، 

الّرعية  و�سف  مقام  في  وي�ستعملون  ود�ستورية.  ومقّيدة، 

)الم�سَتَبّد عليهم( كلمات: اأ�سرى، وم�ست�سغرين، وبوؤ�ساء، 

وم�ستنبتين، وفي مقابلتها: اأحرار، واأباة، واأحياء، واأعّزاء.
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مشكلتي 
أنني 

أكذب

كلية  خ��ّري��ج  ع��ام��ًا،   24 عمري  ح�سام،  ا�سمي  عليكم،  ال�سالم 

الحقوق، و�ساب اجتماعي بامتياز. كما اأنني األتزم بواجباتي الدينية 

الحقيقة  اأقول  اأن  اأ�ستطيع  ل  اأنني  م�سكلتي  ولكن  و�سالة.  �سوم  من 

ودومًا اأن�سج ق�س�سًا من خيالي حتى بتُّ ل اأملك الخيار في ذلك.

حين  الأول،  الجامعي  عامي  في  كنت  منذ  الخ�سلة  هذه  ب��داأت 

عن  ق�سة  واخترعت  معها  وت�سورت  �سيا�سية  �سخ�سّية  �سادفت 

الزمالء  باهتمام  و�سعرت  الكذبة  اأعجبتني  بها.  الوطيدة  عالقتي 

والنا�س من حولي ثم بداأت ال�ّسبحة تكّر في جميع الأمور. فاإذا �ساألني 

عن �سبب تاأّخري عن المنزل اأتذرع بكل عفوية اأنني كنت وال���������دي 

اأح���اول اأن  ف��ي اجتماع ه��ام. واأم���ام ال��رف��اق، 

اأبدو بمظهر ال�ساب النا�سط �سيا�سيًا، والذي 

في  وي�ساعدني  مهمة.  وعالقات  مكانة  لديه 

حّتى  الحكايا.  ن�سج  ف��ي  براعتي  الإق��ن��اع، 

من  تمنعني  التي  الخ�سلة  هذه  اأكره  �سرت 

الآخرين  مع  عالقاتي  في  �سفافًا  اأك��ون  اأن 

وت�سبب لي الإحراج. منذ مدة قريبة �سادفت 

اأ�ساعده،  اأن  الذي لديه م�سكلة ورجاني  جارنا 

ولم ي�سدقني حين قلت له: ل اأ�ستطيع، واعتبر 

عالقاتي المهمة ت�ستطيع اأن تنقذه بينما اأنا اأتهرب 

منه. ماذا اأفعل؟ وكيف اأعود اإلى �سابق عهدي؟

دميا جمعة فواز
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ال�سديق ح�سام، ن�سكر لك ثقتك، ونتمّنى اأن نتمّكن 

الذميمة،  العادة  التخل�س من هذه  من م�ساعدتك على 

ُيبتلى  اأن  للموؤمن  التي يمكن  اأ�سواأ ال�سفات  فالكذب من 

كمن  فاأنت  الأكاذيب  ن�سج  على  اعتدت  حال  وفي  بها، 

يحفر بئرًا ل قرار لها و�سيقع فيها حتمًا. لذلك نتمنى 

الإ���س��رار  ببع�س  ال��ك��ذب  م��ن  التخل�س  ف��ي  تنجح  اأن 

وبالتوّكل على اهلل. واإليَك مجموعة من الن�سائح التي 

ناأمل اأن ت�ساعدك في ذلك:

1- عليك اأوًل اأن تطالع اأكثر عن م�ساوئ الكذب واأ�سراره وحرمته 
على ال�سعيدين الديني والجتماعي وتذّكر نف�سك بها.

في  وعّلقها  ال�سدق  عن  اأحاديث  �سغيرة،  اأوراق  على  اكتب   -2
غرفتك وفي مكان عملك وفي �سيارتك.

الكذب،  اإلى  تدفعك  التي  والأ�سباب  يومياتك،  بكتابة  اب��داأ   -3
ولعلها رغبة نف�سية با�ستقطاب اهتمام َمن حولك، والكتابة 

المخاطر  ولتدرك  اأكثر  نف�سك  لتفهم  اأي�سًا،  �ست�ساعدك 

الكامنة وراء ذلك.

4- تجّنب الجل�سات التي ت�سّجعك على الكذب في المرحلة الأولى 
التاأثير  على  قدرتك  واكت�سف  ج��دد  اأ�سخا�س  اإل��ى  وتعرف 

عليهم واكت�ساب قلوبهم بعيدًا عن الأوهام.

5- عاِهد نف�سك منذ اللحظة اأنك �سوف تعتذر عن كل كذبة تتفوه 
بها وبذلك �ست�سعى اأن تحفظ ماء وجهك في الكّف عن ذلك.

6- وتذّكر اأّن اهلل ُيمهل ول ُيهمل فعاقبة الكاذب �سّيئة في الدنيا 
والآخرة.

حلول عملية
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خرجت نرج�س من غرفتها مقفلًة 

في  المفتاح  وخ��ّب��اأت  ال��ب��اب،  خلفها 

�سفتيها  على  ارت�سمت  وق��د  جيبها 

تمّكَنْت  لقد  المنت�سر:  ابت�سامة 

بالأم�س  تقنع  اأن  ال�سلبة  باإرادتها 

والديها بحقها في اأن تقفل غرفتها كي ل 

باأغرا�سها  اإليها والعبث  اأحد من الدخول  يتمّكن 

خ�سو�سّية  مو�سوع  اأث���ار  لطالما  ال�سخ�سية. 

من  والديها  م��ع  المنزل،  ف��ي  الم�ساكل  نرج�س 

الآن، فقد  اأما  اأخرى.  اإخوتها من جهة  جهة ومع 

اأ�سبحت غرفتها خطًا اأحمر، ومن الآن ف�ساعدًا 

لن يدخلها اأحد اإّل تحت رقابتها!

�سوت  اف��ت��ق��دت  وق��د  المطبخ  نحو  ت��وّج��ه��ت 

والدتها تناديها لتناول طعام الغداء. وقفت لثوان 

اأمام باب المطبخ. لقد كان مغلقًا على غير عادة. 

عند  تقف  اأّمها  لتجد  بهدوء،  ودفعته  يدها  مّدت 

طاولة المطبخ، تهم�س عبر �سماعة الهاتف وتكتب 

حتى  ال��وال��دة،  راأت��ه��ا  اإن  ما  �سغيرة،  ورق��ة  على 

اأقفلت الخط، وبدت مرتبكة، وبيد مرتجفة فتحت 

الجارور وو�سعت الورقة في علبة �سغيرة والتفتت 

نحو ابنتها: »نرج�س! متى اأتيت يا ابنتي؟ �ساأتو�ساأ 

واأ�سّلي ثم نتغّدى �سويًا.. ح�سنًا؟«. لم تنتظر الأم 

اإجابة الفتاة، وهرولت م�سرعة من المطبخ.

القلق  تحليل هذا  تحاول  لثوان  نرج�س  وقفت 

التعبير.  واللعثمة في  الأم،  يبدو على محيا  الذي 

مع من كانت تتكلم هام�سة على الهاتف؟ وما هي 

تلك الورقة؟

فتحته،  الجارور،  نحو  واثقة  بخطى  توجهت 

منها  واأخ��رج��ت  فتحتها  ب��ت��ردد،  العلبة  اأم�سكت 

الورقة ال�سغيرة. ا�ستغربت عبارة ُكتبت عليها من 

الخارج: »خا�س جدًا«.

خط 
أحمر
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نظرت حولها وفتحت الورقة ب�سرعة. 

في  لطيف  غير  �سلوكها  اأن  تعرف  كانت 

ولكنها  وال��دت��ه��ا،  خ�سو�سية  ان��ت��ه��اك 

مع�سلة  تواجه  ربما  اأمها  ب��اأن  ت��ذّرع��ت 

وهي تريد اأن تعرف بها عّلها تتمّكن من 

الم�ساعدة.

من  مالمحها  وتحّولت  قليلة..  ثوان 

خوٍف اإلى تعّجب وا�ستنكار، جل�ست على 

الكلمات  تقراأ  واأخ��ذت  المطبخ  كر�سي 

بهدوء: 

اأن��ك  اأك��ي��دة  اأن���ا  الحبيبة،  »اب��ن��ت��ي 

ول��م  اأي�����س��ًا،  وال��ع��ل��ب��ة  ال���ج���ارور  فتحت 

تردعك عبارة خا�س جدًا، ولم تحترمي 

القواعد التي فر�ستها علينا.. ول بّد اأنك 

بال  ي�سغل  ما  معرفة  في  بحقك  مقتنعة 

والدتك بدافع القلق عليها.

ح�����س��ن��ًا.. ل��ق��د اع���ت���دُت ووال�����دك، 

في  وت��ت��دخ��ل��ي  غ��رف��ت��ن��ا،  ت��دخ��ل��ي  اأن 

ب�سرورة  تنادين  دوم��ًا  وكنِت  حواراتنا، 

اإننا  ���س��يء،  ك��ل  ووال���دك  اأن��ا  م�ساركتنا 

اأم�سيت  وقد  اليوم،  اأما  واح��دة..  اأ�سرة 

اأم�سيت  عمرك  من  الع�سرين  في  �سابة 

ت�سّمينه  ما  لحماية  بالحجج  تتذّرعين 

قلياًل..  �ساأدعك تفكرين  خ�سو�سيتك.. 

واأنا اأكيدة اأنك �ستتخذين قرارًا �سحيحًا 

ب�ساأن ما ح�سل الآن«.

وانتف�ست  بعمق،  نرج�س  تنهدت 

وفتحت  غرفتها  نحو  توجهت  مبت�سمة، 

الباب منادية والدتها: »اأمي، حين ُتنهين 

و�سوءك، تعالي لت�سّلي في غرفتي بينما 

اأقوم اأنا بتح�سير الغداء«.

سّت نصائح 
لتختار كتاباً

في  المطالعة  اأهمّية  ي��درك  جميعنا 

اأغلبنا يعاني  بناء �سخ�سّية ممّيزة، ولكن 

ما  اختيار  في  التوفيق  ع��دم  م�سكلة  من 

ينا�سبه اأو يهّمه، لذلك �سنورد �ست ن�سائح 

مفيدة لختيار الكتاب:

1- ابداأ بزيارة المكتبات، وت�سّفح الكتب. 
اأن  يكفي  ولكن  ت�ستريها  لأن  داعي  ل 

تتعّرف اإلى اأبرز المو�سوعات.

2- ل تقراأ كتابًا فقط لأّن عنوانه اأعجبك. 
نف�س  على  ثقياًل  يكون  الكتب  بع�س 

الفهر�س  ت�����س��ّف��ح  اإن��م��ا  ال��م��ب��ت��دئ، 

والمقّدمة واّطلع على اأ�سلوب الكاتب.

فالبع�س  كتابين،  من  اأكثر  ت�ستِر  ل   -3
طال  فكلما  بالفطيرة  الكتاب  ي�سّبه 

اقتناوؤه مع عدم قراءته مّلته نف�سك.

في  ي�سهب  ال��م��وؤل��ف  اأّن  ت�سعر  حين   -4
ف�سل من الف�سول، وت�سعر بالملل في 

القراءة تجاوزه اإلى الف�سل الآخر.

في  وت��ل��ّذذ  متعة،  ال��ق��راءة  من  اجعل   -5
اكت�ساب المعلومة.

6- ا�ست�سر بع�س المثقفين حول خياراتهم 
في  تنّوع  اأن  وح��اول  الكتب  انتقاء  في 

منابعها.
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

في اختراق علمي جديد، تمّكن فريق 

من العلماء في ا�سكتلندا من جعل ال�سوء 

ي�سير ب�سرعات اأقل من �سرعته المعتادة.

وح���ّق���ق ال��ف��ري��ق، ال����ذي ي��ت��ك��ّون من 

وجامعة  غال�سكو  ج��ام��ع��ة  م��ن  باحثين 

طريق  عن  الإنجاز  هذا  وات،   - هيريوت 

اإر�سال الفوتونات، التي هي  اختبار، وهو: 

جزيئات فردية من ال�سوء، من خالل قناع 

خا�س يغير من �سكلها ويحّد من �سرعتها 

ويجعلها اأبطاأ من �سرعة ال�سوء الطبيعية.

وقالت »جاكلين روميرو«، التي �ساركت 

في البحث: »لقد تبّين نتيجة هذا الختبار 

اختراق علمي جديد: إبطاء سرعة الضوء

اأن انت�سار ال�سوء يمكن اأن يتباطاأ اإلى اأقّل 

من 299،792،458 مترًا في الثانية، حتى 

عند ال�سير في الهواء اأو الفراغ«. رغم اأنه 

مروره  عند  يتباطاأ  ال�سوء  اأن  ال�سائع  من 

بماء اأو زجاج فقط.

ات�سح للعلماء اأّن التوّتر النف�سي يوؤّثر اإيجابًا في ج�سم المتفائلين، ويمنحهم الثقة 

بالنف�س، ولكن من ناحية اأخرى قد يكون �سببًا في الإ�سابة بمر�س ال�سكري.

وذكر العلماء اأّن هذا مرتبط بدرجة قلق ال�سخ�س. فاإذا كان يميل اإلى روؤية ما حوله 

رماديًا واأ�سود ويعتبر كل �سيء معاديًا له، فاإن التوتر النف�سي يزيد من �سوء حالته، ويقّلل 

من م�ستوى ثقته بنف�سه. اأما تاأثيره في حالة الأ�سخا�س المتفائلين الذين م�ستوى قلقهم 

منخف�س ونظرتهم للعالم طبيعية واإيجابية، فاإن التوتر النف�سي يزيد من ثقتهم بنف�سهم 

ويجعلهم اأكثر ن�ساطًا. من جانب ي�سمح هذا الكت�ساف باعتبار اأن حالة التوتر النف�سي 

ال�سبب  اإنها  العك�س،  بل على  ف�سله،  ناتجة من  لي�ست  لالإن�سان 

في ف�سله. لذلك فاإن الأ�سخا�س الأكثر ثقة بنف�سهم هم اأكثر 

نجاحًا في الحياة.

اأن  الكت�ساف  ه��ذا  اإل��ى  ا�ستنادًا  يمكن  العلماء:  ويقول 

في  فعالّية  اأك��ث��ر  ج��دي��دة  ط��رق  و�سع  اإل��ى  الأط��ب��اء  يتو�سل 

الإ�سابة  في  �سببًا  يكون  قد  ال��ذي  النف�سي،  التوتر  مكافحة 

بمر�س ال�سكري اأي�سًا.

ً للتوّتر النفسي فوائده أيضا

حول العالم
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الواقعة  ت�سيليابن�سك،  مدينة  �سهدت 

�سباح  الرو�سي،  الأورال  اإقليم  جنوب  في 

17 فبراير/ �سباط الما�سي  يوم الثالثاء 

�سروق 3 �سمو�س فوقها دفعة واحدة.

في  الجوية  الأر���س��اد  خبيرة  واأك���دت 

ت�سيبورينكو«  »غالينا  الأورال  منطقة 

التي  هي  المنخف�سة  ال��ح��رارة  درج��ة  اأّن 

النادرة.  الظاهرة  هذه  وق��وع  في  ت�سببت 

ال�سغيرة  الجليدّية  البّلورات  اأن  واأ�سافت 

روؤيتها  يمكن  ل  التي  الأ���س��الع  �ُسدا�سية 

بالعين المجردة تت�سّكل في الهواء وتعك�س 

خاللها،  من  المرور  عند  ال�سم�س  اأ�سعة 

خدعة  ت�سكيل  اإل���ى  ي����وؤّدي  ال���ذي  الأم����ر 

�سرائط  اأو  قزح  قو�س  �سكل  على  ب�سرية 

ظهورها  اأم��ا  ال�سماء،  في  تظهر  بي�ساء 

فرّبما  �سمو�س،  ب�سعة  �سروق  �سكل  على 

ي�سير اإلى قرب انخفا�س درجة الحرارة اأو 

قرب ت�ساقط الثلوج.

تخّلوا  الذين  الأميركيين  عدد  ارتفع 

اإل��ى  ال�����س��رائ��ب  ب�سبب  جن�سّيتهم  ع��ن 

2014، ح�سب  عام  قيا�سي خالل  م�ستوى 

ف��ال��ولي��ات  الأم��ي��رك��ي��ة.  ال��خ��زان��ة  وزارة 

مواطنيها  على  �سرائب  تفر�س  المتحدة 

عن  النظر  بغ�ّس  يك�سبونه  دخل  اأي  على 

م�سدره وعن المكان الذي يقيمون فيه.

ف��ق��د ت��خ��ّل��ى ال��ع��ام ال��م��ا���س��ي 3415 

قدرها  بزيادة  جن�سياتهم،  عن  اأميركيًا 

14 بالمائة عن عام 2013، واأكثر من 15 

�سعفًا عن الرقم الذي كان عليه الحال في 

فقط  اأميركيًا   231 تخلى  )حين   ،2008
عن جن�سياتهم(.

مستوى قياسي للتخلي عن الجنسية األميركية

3 شموس في وقت واحد في سماء روسيا
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تناول  خطر  اأن  العلماء،  اأجراها  التي  العلمية  والبحوث  الدرا�سات  نتائج  بّينت 

بع�س الم�ستح�سرات الطبية المعهودة، اأكبر مما كان يعتقد �سابقًا.

فقد جمع علماء من جامعتين اأميركيتين قائمة الأدوية التي ي�ستخدمها النا�س من 

دون العودة الى الأطباء، وي�سبب تناولها نتائج �سلبية لالإن�سان، كالم�سادات الحيوية 

وم�سكنات الألم.

عمليات  اخ��ت��الل  ت�سبب  تناولها  ع��ن  الناتجة  المخاطر  اأّن  الباحثون،  واأّك���د 

الج�سم  بمناعة  يتعّلق  ما  منها  اأخ��رى  وم�ساكل  اله�سمي،  الجهاز  في  المت�سا�س 

والح�سا�سية.

في  مزمنة  اآلم  من  يعانون  مري�سًا  ل�355  ال�سحية  للحالة  درا�سة  نتائج  وبّينت 

الظهر اأنهم يتناولون با�ستمرار العقاقير الم�سّكنة.

عدم  اأن  حديثة  علمّية  درا���س��ة  ك�سفت 

النوم  من  ال�ستيقاظ  بعد  الفرا�س  ترتيب 

يعود بفائدة على ال�سحة. فقد تبين لباحثين 

من جامعة »كينغ�ستون« البريطانية اأّن ترتيب 

مبا�سرة  الفرا�س  من  النهو�س  بعد  ال�سرير 

»يمكن اأن يزيد قمل الغبار«، واأن هذا الأمر 

يخلق التربة الخ�سبة لتكاثر القراديات.

ويعود ذلك اإلى تجمع الرطوبة والحرارة 

في ال�سرير جّراء التعّرق الليلي، ل �سّيما في 

ترتيب 
الفراش 

صباحاً مضّر 
بالصحة

على  لي�ست  الغرفة  في  التهوية  كانت  ح��ال 

اأح�سن ما يرام.

وكانت بحوث �سابقة قد ك�سفت اأن عدد 

القراديات في ال�سرير الواحد يتراوح ما بين 

اأحد  يعتبر  ما  منها،  ون�سف  ومليون  مليون 

الأ�سباب الموؤدية اإلى الإ�سابة باأمرا�س الربو 

والزكام المزمن وحتى الأرق، بالإ�سافة اإلى 

الح�سا�سية والأكزيما والعديد من الأمرا�س 

الجلدية.

احذروا المضادات الحيوية والمسكنات 

حول العالم

100



»فيسبوك« يطلق خدمة »توريث« الحساب

تشجيعاً للمطالعة
فاإّن  عالمية،  اأنباء  وك��الت  بح�سب 

 10 باإلقاء  قامت  الأ�سترالية  الحكومة 

ال��م��ج��الت  مختلف  ف��ي  ك��ت��اب،  اآلف 

وال��ف��ن��ون، وال��ع��ل��وم، وال��ث��ق��اف��ات، مع 

مراعاة مختلف ال�سرائح العمرّية، على 

لتعميم  حملة  �سمن  ال��م��دن،  اأر���س��ف��ة 

المطالعة للجميع.

ال��ف��ك��رة ع��ل��ى تقدير  وق���د ح����ازت 

واإعجاب الكثير من الأ�ستراليين الذين 

ا���س��ت��ف��ادوا ك��ث��ي��رًا م��ن ه���ذه ال��م��ب��ادرة 

ال��ح��ك��وم��ي��ة، ال���ت���ي ت���ه���دف اإل�����ى ح��ّث 

على  والعمل  ال��ق��راءة  على  المواطنين 

التنمية والتقدم.

للتوا�سل  »ف��ي�����س��ب��وك«  م��وق��ع  اأع��ل��ن 

الج��ت��م��اع��ي ع��ن اإط���الق خ��دم��ة جديدة 

الذي  ال�سخ�س  اختيار  للم�ستخدم  تتيح 

»�سيرث« ح�سابه بعد وفاته.

 »Legacy Contact« خدمة  وت�سمح 

معارفه  اأحد  ت�سمية  للم�ستخدم  الجديدة 

يوافق  اأن  على  الوفاة،  بعد  لإدارة ح�سابه 

الأخير على ذلك.

ت�سمح  ل  الح�ساب«  »ت��وري��ث  خدمة 

للوريث باأن ي�ستخدم كافة المزايا الذي 

كان يتمتع بها �ساحب الح�ساب الأ�سلي، 

حيث تتيح له ا�ستقبال طلبات ال�سداقة 

وت��ع��دي��ل ���س��ور ال��ح�����س��اب ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

 ،»profile picture and cover photo«

لكنها ل ت�سمح له بالطالع على الر�سائل 

ال�سخ�سّية الواردة على الح�ساب.
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�سح اأم خطاأ؟

اأ - اإّن الإح�سا�س بالملل الناتج عن العمل الروتيني يت�سّبب، وب�سكل موؤّكد، في خمول الدماغ.

ب - ال�سيطان ل ياأتي الإن�سان اإّل من حيث تهوى النف�س، ل من حيث تنفر.

ج - توؤثر الهواتف الذكّية اإيجابًا على اأدمغة الأطفال، وعلى تركيزهم الذهني.

امالأ الفراغ:

]الكلمة  النخب   ........ اأو  العامة،   ........ �سواء  عفوي،  ب�سكل  تتقّدم  ل  فهي  تخطيط،  اإلى  تحتاج   ........  - اأ 

واحدة[.

ب - اإذا عّد الخاتم العقيق من الزينة ف�........ اإظهاره اأمام الرجال الأجانب من غير المحارم.

ج - الت�سّبث بالأفكار التقليدية هو دافع اإلى التراجع وربما ........ داخل ال�سركات والموؤ�س�سات.

من القائل؟

اأ - »الكلمة الحكيمة �ساّلة الحكيم حيثما وجدها فهو اأحّق بها«.

ب - »الذي يوؤمن باليوم الآخر، اإذا راأى �سعيفًا رحمه طمعًا في رحمة اهلل«.

ج - ورد اأنه قال: »عجبت للمتكّبر الذي كان بالأم�س نطفة، ويكون غدًا جيفة«.

�سحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد:

اأ - اإّن موقف المواجهة هو الموقف الذي حاربه اأهل البيت R ولم ير�سه لأ�سحابهم رغم المحن والظروف 

التي كانوا يعانون منها.

ب - المراقبة هي خط ال�سير الم�سمون اإلى جنة اهلل تعالى.

ج - الروتين �سلوك يومي متكّرر يحّده: المال والمكان والزمان.

من هو؟

اأ - رّباه والده وعّلمه من مدر�سة اأهل البيت R اأن الكتمان اأ�سا�س نجاح كّل عمل.

ب - اإنه واأولياء اهلل لم يقّر لهم قرار اإلى اآخر اأعمارهم من خوف اهلل.

ج - كان منذ ن�ساأته يعي�س برزخًا من نور، وقد امتّد هذا البرزخ اإلى اأن جاء موعد المغادرة للروح من الج�سد.

أسئلة مسابقة العدد 283

اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل اأ�سئلة  ٭ 

الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية الأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية 

بالإ�سافة اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �سحيحة ولم يوفق  اثني ع�سر عددًا ويقّدم  ي�سارك في  كل من  ٭ 

فائزًا بالجائزة ال�سنوية.

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وخم�س وثمانين ال�سادر  ٭ 

في الأول من �سهر حزيران 2015م بم�سيئة اهلل.
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في اأّي مو�سوع وردت الجملة الآتية:

»المعرفة بالنف�س اأنفع المعرفتين، والأخذ على العدّو بالف�سل اأحد الظفرين، والقناعة اأف�سل الغناءين«.

ما هو؟

ي�سّبب لالأطفال: �سحوبًا في الب�سرة - اإ�سهاًل - انخفا�سًا في الوزن - وجعًا في البطن.

 ما هي الكلمة ال�سحيحة؟

هناك �سرورة لأن تبنى العالقات الزوجية على )اآراء/ قيم/ معرفة( ثابتة، واأن يعمل الزوجان معًا لحماية بيتهما 

من اأي تاأثير خارجي.

 اختر الكلمة التي وردت في العدد:

ال�سمة البارزة للتيار ........، هي تم�ّسكه باأ�سالة الن�س وتعاليه على النقد. )الإ�سالمي، الأ�سولي، ال�سيعي(.

اآفة اجتماعية تبني اأ�سوارًا من الجليد بين الزوجين من جهة، والآباء والأبناء، من جهة 

اأخرى، وتكون حاجزًا اأمام التقّدم والإبداع في الحياة العملّية والعاطفّية، ما هي؟

الجائزة الأولى:علي اإ�سماعيل �سكر. 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  دانة علي قا�سم. 100000 ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

مهدي محمد �سبيتي* 

فاطمة اأحمد عبد النبي* 

مريم �سميح �سرور* 

جهاد محمد عي�سى* 

�سحر فريد الجمال* 

اإح�سان عبا�س �سكر* 

مريم محمد رحمة* 

مريم اأحمد �سّباح* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 281

ل من اأيار  2015م اآخر مهلة ل�ستالم اأجوبة الم�سابقة: الأوَّ

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�سائم  من  العديد  ي�سل  ٭ 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى جمعية المعارف  ٭ 

الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  المعمورة  الثقافية-  الإ�سالمية 

-النبطية- مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 

يحذف ال�سم المتكّرر في ق�سائم ال�ستراك. ٭ 

ل ُت�سّلم الجائزة اإّل مع اإرفاق هوية �ساحبها اأو �سورة عنها. ٭ 

مهلة ا�ستالم الجائزة ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإّل فتعتبر ملغاة. ٭ 
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ق��د ي��ب��دُع ال��ف��ّن��ان ف��ي ر���س��ٍم ب��دا

ال�سكل الجميل م�ساِهدا اأو ينحُت 

لآلئا النبيل  ال��ح��رَف  يقطف  اأو 

ق�سائدا للحياة  و���س��ع��رًا  نظمًا 

ُي��رى ل��ك��ّن منهم م��ن ي��غ��ي��ُب ف��ال 

جدا من  ط��ه��ارُة  �سيماهم  وتظلُّ 

ر���س��م��وا ب���م���اء ال���م���اآق���ي ع��ال��م��ًا

روا المالحم قادرين على العدا �سطَّ

ال�����س��ي��ُف زي��ن��ُت��ه��م ف���ذا ن��ح��ت��وا به

المدى وف��ي  الأثير  في  تاأّلق  ع��ّزًا 

»كّلنا فداٌء لك يا زينب«

»كّلنا فداٌء لك يا عترة علّي«

»يا لثارات الح�سين«

ك��ل��م��ات ق���د ت���ه���ّي���اأت ل���ي ع��ل��ى وج���وه 

اإخوتي...

قد لّبوا النداء والواجب الح�سيني..

عليكم  ب���اهلل  ال���ح���رب..  لَم����َة  لب�سوا 

خذوني حيث تاأن�سون

لكّن جوابهم هو اأّن الرحيل قد اآن

ل��الل��ت��ح��اق ب��رك��ب ���س��ه��داء ال��واج��ب 

المقّد�س

اأخي... علّي..

ما �سّر ابت�سامتك حينما اأتْيتنا �سهيدًا

باهلل عليَك ماذا راأيَت؟!

هل ارتحت بقتلك الع�سرات من اأحفاد 

يزيد،

بمع�سوقك  ل��ق��اوؤك  ابت�سامتك  �سّر  اأم 

الإمام الح�سين

مهداة إلى شهيدي الدفاع عن المقّدسات: 
الشهيدين األخوين علي ورضوان قاسم العطار

اأخي... ر�سوان..

جَّ به في اأر�س عامل ا�سمك قد �سُ

اأهل هذه  ا�ست�سهادك عرفت من  فبعد 

في  الميركافا«  ب�»قاهر  ملّقب  اأنك  الأر���س 

وادي الحجير

نعل  ع��ن  التاريخ  يكتب  �سوف  ن��ع��م... 

تاج  م��ن  اأع��ظ��م  اأن���ه  اهلل  ح��زب  مجاهدي 

ملوك الع�سر

اأخوكم الم�ستاق يو�سف

�سمائهم ول���ون  ري�ستهم  ال��وع��ي 

�سدى لهم  العطاء  واأل���وان  وح��ٌي 

هّبوا فكان الحرف من وَم�ساتهم

���س��ّرًا واإع���الن���ًا ب��ه ال��م��الأ اقتدى

وه��داي��ٍة تقًى  اأول���و  ال�سموخ  فهُم 

اهتدى الكون  ن��وره  من  مهدّيهم 

في اهلل  اأح��رار حزب  مبدعو  هم 

ب��ل��دي ف��ط��وب��ى ل��ل��ب��الد وم���ن ف��دا

م��ن��ه��ُم ك�����لٌّ  اهلل  ن�����س��ر  ث��������ّواُر 

ُي�ست�سهدا اأن  اهلل  ع��ن��د  يكفيه 

ال�سيخ علي حمادي

المبدعون
بأقالمكم
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اأيَقُن العاَلُم اأنَّ

نا فيها اأنا�ٌس اأْر�سَ

ل ُيريدوَن وطننا

اأْن ُيدا�َس

اإّنُهْم اأولُد طَه

اإّنُهْم اأْحفاُد عي�سى

يْمِلكوَن الأْمَر والحْزَم

ويْحكوَن �ِسيا�سة

***
لم نزْل في كنِفِهْم

كنِف الإباِء

يْلُفُظ الفاُه لدينا:

ل ِم�سا�َس

اّلذي يهوى الِقتاَل 

وُيريُد الْمِتياَز

في القدا�سة

فْلُيِعْد ح�ْسَب ح�ساباِت الِعتاِد

فتبّدى ما عليِه نحُن مْن

َفْقِد ال�سرا�سة

وتبّدت ِعْنَدنا روُح الِكيا�سة

وال�ّسيا�سة

يا عدوَّ الأْر�ِس قاِتْلنا واأْب�ِسْر

بالق�سا�ِس

حينما ُتْعطي اأِدّلة

عْن �ِسالٍح وَر�سا�ِس.

اأ�سد الزين

       

اأريٌج من ال�سماء فاح، وعبٌق في الأر�س 

دماٌء  غابت،  وكواكب  اأ�ساءت  �سم�ٌس  لح، 

عليها،  الم�ساة  كقلوب  �ساَلت  الثلج  على 

اأحمر قاٍن �ساَل ورحلت الأرواح اإلى بارئها.

الإقليم  وج��ب��ال  ال��ج��ن��وب،  �سماء  بين 

الأج�ساد  ع��ادت  الأب��ّي��ة،  بال�ساحية  م��رورًا 

ع�سقتها  التي  الأر���س  ت��راب  اإل��ى  الطاهرة 

وو�سلتها بتراب القد�س والمقّد�سات، وبقيت 

الكرامة  طريق  لنا  ت�سيء  جهادهم  اأن��وار 

والفخر والعّزة، وُتعلي راية الولية.

اأب��و  اأم���ا  ج��ه��اد،  تعّلم  ع��م��اد  ي��ا  فمنك 

في  ُقهروا  الذين  الطغاة  حّير  فقد  عي�سى 

مروج الخيام و�سعقتهم حجارة ال�سقيف في 

اأيار وتموز.

ف�����س��الم ع��ل��ى ك���ل ال�����س��ه��داء الأب�����رار 

واإك��ب��ار  ع��ّز  وتحّية  الأح���رار  والمجاهدين 

ل�سّيد المقاومة البار.

�سمر جميل

شكٌّ
كواكب بطعم اليقين

القنيطرة

105

م
 2
01
5 

ن
سا

�
ي
ن
/

 2
83

د 
د

ع
ل
ا



ال�سبيل... لنر�سم فوق هامات  لنا  لتنير  واأ�سرقت الأر�س بنور رّبها.. 

الزمن... ولتنبت في �سحراء الكيان.. برعم طهٍر، وطيف اإيمان.. وم�سكاة 

نور.

علي... دعني اأبحر في محراب عينيك... اأغرف منها ِعبَرًة وَعبرة.. 

ها على من فاَته ُلقياك.. َعبرة الرحيل.. وِعبرة الوجود. لأق�سّ

علّي.. ما عرفنا اأّن في هداأة عينيك بحرًا عميقًا من ع�سق ال�سهادة، 

ما عرفنا اأن �سمتك ال�ساكن، تختلف فيه كل معاني الّطهر ولغة الإباء..

اأخًا بات في  اأبوك رقْدت.. يا لغزًا حار من و�ساله الأدعياء، يا  حيث 

مقعد �سدٍق عند مليٍك مقتدر.. �سالمًا �سالمًا.. اإلى روحك الطاهرة وروح 

والدك البطل.

علي... تركت الأرواح هائمًة ورحلت، ع�سقت دربًا واأردت.. تركت اأّمًا 

واأقرباء  ال�ستياق،  وي�سنيها  الفراق  يلّوعها  ال�سبر  محراب  في  تجاهد 

اأق�سموا  والجهاد...  والألفة  المحبة  على  تحّثهم  للقياك  ال�سوق  غمرهم 

جميعًا اأن خّطك واأباك هو الذي �سيجمعهم ورّددوا �سوّيًا:

»واهلل لن يمحوا ذكرنا ولن يميتوا وحينا«.

علي.. لن نن�ساك اأبدًا، ونعاهدك ونعاهد اهلل اأن نكمل الم�سير ون�سير 

على نهجك ما دمنا اأحياء.

�سهادة مباركة.

ك زهراء �سوقي اإبراهيم ابنة عمهّ

شهيد... 
ابن 
شهيد

الشهيد المجاهد علي حسن إبراهيم »إيهاب«

بأقالمكم
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يا قلب قم بّلغه عّني تحّية

واهتف لأق�سام الّزمان با�سمهم  

روٌح من الّرحمان اأنزلت الهنا

للّدين والّدنيا بهم وبن�سرهم  

وتحّير الو�سف البليغ اإذا اأتى

ِذكٌر لهم ولروحهم ولمجدهم  

اليوم ماتوا اأّي موٍت قادهم

للحور والّرحمن كان م�سيرهم  

حيث تجّلت في عيون بريقهم

ورٌد تفّتح من �سنّي جمالهم  

من ذا المقاوم كان �سبل محّمٍد

كان اأبو عي�سى وكان جهادهم  

عّبا�س يا روح البنادق افخري

فيه تباين في اأو�سافه واأ�سافهم  

لو جاء يخبرنا لكاظم غيظه

جاء اأبو الح�سن و�سيف عندهم  

غازيُّ غادرت الحياة ومن بها

ليدّمر الّرج�س ويخرق نحرهم  

ثّم اأولدَت الحياة مجاهدًا

اإيهاب يا ابن �سهيد و�سالهم  

فهناك لمعت تلك الّثغور بقولها

عنهم وقد قّرت عيوني بذكرهم  

وهناك نرجو ذا ال�ّسفاعة عّلنا

بكالمنا عنهم يطيب مالمهم  

بالأم�س كانوا ال�ّسابقين بف�سله

واليوم نحن الاّلحقون وخلفهم  

غدير كركي

عنقود نصر
مهداة لشهداء القنيطرة على طريق القدس
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)Sudoku( ســـــودوكـو 
مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �سروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  اإلى   1 الأرق��ام من  اللعبة و�سع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

2 8 5 6
5 2 7 3

1 7
7 3 5 2

4 6 8 3
4 2

1 7 2 9
5 6 4 8

َمْن هو؟
 جالل الدين الرومي

العلوم،  واأنواع  والخالف  الحنفّية  بفقه  عالم 

و�ساحب  بالفار�سية،  الم�سهور  المثنوي  �ساحب 

بلخ في خرا�سان عام  في  ولد  المولوية.  الطريقة 

1207م. تلقى جالل الدين العلم على يدي والده 
العارفين  ب�سلطان  يلقب  الذي  ولد«  الدين  »بهاء 

بالدين  وال��ع��ل��م  ال��م��ع��رف��ة  ف��ي  �سعة  م��ن  ل��ه  ل��م��ا 

كان  واإن�سادها.  الأ�سعار  ونظم  المو�سيقى  و�سماع  بالريا�سة  �سغل  والت�سوف.  والقانون 

الرومي ي�ستعمل المو�سيقى وال�سعر اإ�سافة اإلى البتهال والذكر ك�سبيل للو�سول اإلى اهلل 

و�سع  وبطلب من مريديه  اأخ��رى.   وملل  ديانات  اأ�سخا�س من  ا�ستطاع جذب  عزَّ وجّل. 

الرومي اأفكاره ومبادئه في كتاب اأ�سماه »المثنوي« الذي ا�ستعمل في حياكته خيوطًا من 

ق�س�س يومية واإر�سادات قراآنية. بعد وفاته عام 1273م، حّول ابنه »�سلطان ولد« تعاليم 

بدراوي�سها  ا�ستهرت  والتي  المولوية  بالطريقة  ُعرف  والذي  للمريد،  �سلوٍك  اإلى  الرومي 

ورق�ستهم الروحية الدائرية. ت�سنف اأعمال الرومي اإلى عدة ت�سانيف وهي: الرباعيات، 

المثنوي  مجلدات  ال��غ��زل،  دي��وان 

ور�سائل  ال�سبعة  المجال�س  ال�ستة، 

الذي  اإلى كتابه  بالإ�سافة  المنبر، 

الع�سق  »قواعد  با�سم  موؤخرًا  ُطبع 

الأربعون«.

اإل��ى  اأع��م��ال��ه  بع�س  ُت��رج��م��ت 

كثير من لغات العالم ولقت �سدًى 

وا�سعًا جدًا.

الواحة
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*لماذا ُسّمي النجف نجفاً؟
عن علي بن اأبي حمزة، عن اأبي نعيم، عن الإمام اأبي عبد اهلل Q قال: اإّن النجف 

ُمِني ِمَن اْلَماء} )هود:  كان جباًل وهو الذي ذكره ابن نوح: {َقاَل �َساآِوي اإَِلى َجَبٍل َيْع�سِ

43( ولم يكن على وجه الأر�س جبل اأعظم منه، فاأوحى اهلل عّز وجّل اإليه يا جبل اأيعت�سم 
بك مني؟ فتقطع قطعًا قطعًا اإلى بالد ال�سام، و�سار رماًل دقيقًا، و�سار بعد ذلك بحرًا 

عظيمًا وكان ُي�سّمى ذلك البحر بحر )ني( ثم )جف( بعد ذلك قيل ني جف ف�ُسّمي بنجف 

ثم �سار النا�س بعد ذلك ي�سمونه نجفًا لأنه كان اأخف على األ�سنتهم.

)علل ال�سرائع، ج1، �س31(

كيف يعتاد طفلك على النوم في وقت محّدد؟
لكي ل تمّثلي دور ال�سخ�س ال�سرير الذي يقطع على الأطفال لعبهم ويجبرهم على 

�سيء  كل  �ستتركون  ي��دّق  عندما  لهم:  وقولي  المنّبه  لهم  ا�سبطي  النوم،  اإل��ى  الذهاب 

وتذهبون اإلى الفرا�س، فال مجال للجدال مع المنّبه، ول داعي بذلك ل�سراع القّوة بينِك 

وبينهم.

أحجية
عقوبة الإعدام

العقوبة  وكانت  مذنبة  واعتبرت  بحقها  ق�سائي  حكم  و�سدر  امراأة  على  القب�س  تّم 

التي اأمالها الحكم هي الإعدام. اإّل اأن ذلك لم يحدث نهائيًا ولم ُتعدم المراأة المذنبة. 

لماذا؟

يتدّبرون
َوَيْبُغوَنَها   ِ اللهّ �َسِبيِل  َعن  وَن  دُّ َوَي�سُ الآِخ��َرِة  َعلَى  ْنَيا  الدُّ اْلَحَياَة  وَن  َي�ْسَتِحبُّ {الَِّذيَن 

ِعَوًجا اأُْوَلِئَك ِفي �َساَلٍل َبِعيٍد} )اإبراهيم: 3(.

الدنيا للموؤمن �سجٌن يق�سي فيه اأيامًا في انتظار الحياة الأبدية بجوار اأولياء اهلل، فال 

تاأخذه في مهالكها ول يكون هّمه الح�سول عليها باأّي �سبيل واأّي و�سيلة... بل ي�سّخر حياته 

في تح�سيل مر�ساة اهلل بانتظار القائم من اآل محمد...

اإّن اهلل جعل الجّنة ثمنًا لأنف�سكم فال تبيعوها باأبخ�س اأثمانها...
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12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

 دولة عربية - ي�سفى من المر�س. 1

 ف�سة - مدينة فل�سطينية. 2

 م��دي��ن��ة اي��ط��ال��ي��ة - اأخ�����ذ ال��م��ا���س��ي��ة اإل���ى . 3

المرعى

 �سالمتا و�سالحتا . 4

 اأدرَك وعلم - يكمل - والد. 5

 عملة اليابان - اأعوام. 6

 �سد النهايات . 7

 ر�سالة - جرائدنا. 8

 منعه من ال�سيء - ن�سير �سباباً. 9

ظرف مكان - ال�سامت. 10

عموديًا:

 مدينة عراقية - تناولت الطعام. 1

 اأوى اإلى المكان - مزحت اأو �سارت نحيفة . 2

 عارهم - اأف�ست ال�سر. 3

 �سغطوا على الجر�س - يهرب اأو يذهب. 4

 عندنا - ا�سم مو�سول. 5

ت الح�سان. 6  اإناء لل�سرب - ي�سوهّ

 من الحيوانات المفتر�سة . 7

 ي�سفى  - اأزلنا ري�س الطائر. 8

 زوال �سعر الراأ�س - للتف�سير - نرتاب. 9

10 .P ساعر جاهلي اأ�سلم ومدح الر�سول�

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 282

من يرغب من الإخوة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 282

5 8 9 1 2 4 7 6 3

4 7 3 5 6 8 1 9 2

6 1 2 3 7 9 5 8 4

1 9 7 8 3 5 4 2 6

3 5 4 6 9 2 8 7 1

8 2 6 4 1 7 3 5 9

7 6 8 9 4 3 2 1 5

2 4 1 7 5 6 9 3 8

9 3 5 2 8 1 6 4 7
ال���ح���ل: ال����م����راأة ت��وف��ي��ت قبل 

تنفيذ الإعدام

اأجوبة م�سابقة العدد 281

12345678910
ةينغمدامع1

�س�صامحدحل2

رات�صنارمي3

مجرمكنيدا4

اندجوع�صال5

لحيلاملر6

�سةفولعب�س7

يلجنلماا8

خاليدانق9

مليمكاري10

1 - �سح اأم خطاأ؟
اأ - �سح

ب - خطاأ

ج - خطاأ

2 - امالأ الفراغ:
اأ - كتاب

ب - الإ�سالم

ج - وبال

3 - َمن القائل؟
اأ - الإمام الخميني }

ب - الإمام الخامنئي {

م�سباح  ت��ق��ي  محمد  ال�سيخ   - ج 

اليزدي )حفظه الل(

في  ورد  ح�سبما  ال��خ��ط��اأ  ��ح  ���س��حهّ  -  4
العدد:

اأ - الأدلهّة والبراهين

ب -  عملي وميداني

ج -  من النوم

5 - من المق�سود؟
اأ - ال�سحابي الجليل »زرارة بن اأعين«

ب - ال�سهيد محمد ديب �سيد اأحمد

ج - ال�سيد عبا�س المو�سوي }

6 - اأموال العمل اأمانة
7 -  ل يجوز

8 - ج. المال العام
9 - اآ�سيا الو�سطى

10 - نظم الأمر
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ذنوٌب تأكل أصحابها

اأن  اأريد  جيدًا،  »اختبئ  بحذر:  الأ�سغر  ل�سقيقه  المزارع  هم�س 

اأعلم ماذا تفعل هذه الأفعى المخيفة بزادنا«. لكنها ما اإن �سمعت هم�سًا، 

طعامهما،  لتفّقد  ال�سقيقان  فذهب  واختفت.  �سريعًا  نف�سها  ا�ستّلت  حتى 

لكنهما وجدا قطعة ذهبية ثمينة، اأ�سقطتها الأفعى بين قطع الفاكهة، التي اختفى 

بع�ٌس منها.

في اليوم التالي، تمّنى ال�سقيقان لو تاأتي الأفعى نف�سها لتترك قطعة ذهبية اأخرى، 

ف�ساعفا كمية الطعام، واختباآ. انق�سى وقٌت كبير من النهار والنتظار ياأكلهما. واأخيرًا 

ح�سرت، كانت تراقبهما جيدًا حيث يختبئان، و�سعت قطعة ذهبية اأر�سًا، لتبَتلع بع�س 

الفاكهة بهدوء وترحل كما الأم�س، فعزم المزارعان على اأن يح�سرا لها ح�سًة كل يوم، 

ليح�سال على الذهب.

اأخاه  و�سارح  الأكبر،  ال�سقيق  اإلى  الطمع  من  �سيٌء  ت�سّرب  اأ�سهر،  ثالثة  م�سي  بعد 

بفكرته: »لَم ل نتتّبع زائرتنا اإلى حيث تخفي الكنز الذي تحمله قطعة قطعة، فنح�سل 

عبثًا،  لكن  الأمر.  وحّذره من خطورة  الأ�سغر  ارتعب  اإليها؟«.  الحاجة  دون  كاماًل  عليه 

فقد تبعها ال�سقيق الأكبر في اليوم التالي، وهو يحمل فاأ�سًا �سغيرة، و�سريعًا ما �سعرت به 

خلفها، خاف اأن تهاجمه، فهوى بالفاأ�س على راأ�سها محدثًا �سقًا بليغًا، لكن اأنيابها كانت 

اأ�سرع من فاأ�سه.

بعد وفاته بمّدة، تفاجاأ �سقيقه الأ�سغر بالأفعى في ب�ستانه، لم تكترث للطعام هذه 

قطعة  اآخر  »هذه  وقالت:  اأمامه  ذهبية  قطعًة  و�سعت  الراأ�س،  م�سجوبة  وبدت  المرة، 

راأيُتك تذكرُت فاأ�س  اأخاك، وكلما  اأنني قتلت  راأيتني �ستتذكر  تح�سل عليها، لأنك كلما 

اأخيك و�سّج راأ�سي، فاقنع بما اأهلك اأخاك«.

الغدر  ي�ستدعي  حين  والطمع  كالح�سد  اأخ��رى،  اأخطاء  ي�ستدعي  الأخ��ط��اء  بع�س 

واإ�سالح  لإ�سالحها...  الزمن  اإعادة  يمكن  ول  محوها،  ي�سعب  اآث��ارًا  ليترك  والخيانة؛ 

الأثر جزٌء من التوبة. حّريٌّ اأن نفكر جيدًا، لكن قبل الوقوع فيها.

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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