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ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

قوا اأنف�شكم

واأهليكم

�سلوكها  اأبدلت نمطه في  ها  ولكنَّ حجابها، 

منها  ال��غ��رب  ي��ري��ده  لما  منا�سبًا  فجعلته 

م��ن ال��ت��ب��ّرج واإظ��ه��ار م��ا ي��ك��ون �سببًا في 

انحراف المجتمع، وكذلك �سائر المظاهر 

فيما  �سواء  اأبنائنا  �سلوك  التي نجدها في 

واأ�سلوب  الكالم  بمنطق  اأو  باللبا�س  يتعلق 

المعاملة، فبع�س من يدخل في عداد الذين 

التخّلي  يريدون  وال  ين  الدِّ بهذا  كون  يتم�سَّ

المر�س  هذا  بعدوى  بو�سوح  مبتلى  عنه، 

دون �سعور منه.

��ة ف��ي كل  ول��ك��ن اأي���ن ت��ق��ع ال��م�����س��وؤول��يَّ

ذلك؟!

في  االأول  بالثقل  رمينا  اإن  نتجّنى  ال 

ال  فحيث  االأ���س��رة،  ربِّ  على  ال�سدد  ه��ذا 

َيرقب �سلوك اأبنائه وهو ي�ساهد هذا التبّدل 

ال�سلوكي، يكون م�سوؤواًل عن ذلك. وال يعود 

ال�سبب الح�سرّي لنفوذ ثقافة الغرب هذه 

التي  الغرب  اإلى موؤامرات  داخل مجتمعنا 

يحوكها وي�سهر على رعايتها، بل يعود اأي�سًا 

اإلى �سعف المناعة في مجتمعنا الم�سلم، 

ع  يتتبَّ اأن  اأراد  لو  باالأ�سى  المرء  ي�سعر 

مجتمعنا  َيعي�سها  ال��ت��ي  ال��ح��االت  بع�س 

الم�سلم والتي ال تتطابق مع الِقَيم االأخالقيَّة 

ة االإ�سالميَّة. والدينيَّ

م�سلم  مجتمع  ف��ي  ف��ع��اًل  نعي�س  فهل 

ونحن ن�ساهد مظاهر الحياة الغربيَّة وهي 

تحكم هذا المجتمع في تفا�سيل حياته؟

فئة  ف��ي  ��ر  ي��وؤثِّ اأن  ال��غ��رب  ا�ستطاع  لقد 

من النا�س في البدء، فا�ستَلب منها عقولها 

ما�سيها  من  م�ستقيلًة  خلفه  ت�سير  وجعلها 

ين عقيدة وفكرًا  رت لهذا الدِّ االإ�سالمي، فتنكَّ

ر له �سلوكًا ونمط حياة. وراأيًا قبل اأن تتنكَّ

وحيث عجزت ثقافة الغرب وروؤاه عن 

التاأثير  اأو عن  الم�سلمين،  غزو فكر بع�س 

الحق  به من  يعتقدون  ما  تبديل  فيهم في 

طريق  �سلوك  عن  تتوان  لم  ب��ه،  ويوؤمنون 

اإليهم  ينفذ  اأن  الغرب  ا�ستطاع  فقد  اآخر، 

ال�سلوك  اإل��ى  النفوذ  هو  مختلف  باب  من 

)حجاب  ن�ساهد  فابتداأنا  مبا�سر،  ب�سكل 

عن  تتخلَّ  ل��م  فالفتاة  م��ث��اًل،  المو�سة( 
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و�سعف المناعة هذا يبداأ من الِكَبار الذين 

�سرورة  االأحيان عن  من  كثير  في  َيغفلون 

ة لالأبناء. الرعاية التامَّ

َي�سغل االإن�سان نف�سه ويكلفها الكثير كي 

مات الحياة الكريمة التي  ن الأبنائه مقوِّ يوؤمِّ

وَير�سى  النا�س،  اإلى  الحاجة  عن  تغنيهم 

عن نف�سه تمام الر�سا اإن قارن نف�سه بغيره 

يعي�سون  اأوالده  اأن  فوجد  جيله  اأبناء  من 

�سيء  ينق�سهم  ال  ًا،  ومعي�سيَّ حياتّيًا  اأمَنًا 

كماالتها  وم��ن  بل  الحياة،  متطلَّبات  من 

وكماالت كماالتها.

ر االإن�سان في م�سير اأبنائه  ولكن ال يفكِّ

هم وتطابق  حيث يرتبط ذلك بعالقتهم بربِّ

�سلوكهم مع عقيدتهم ودينهم الذي يوؤمنون 

به.

����ه هل  واأنَّ اب��ن��ه،  ال يعي�س ه��مَّ ���س��الة 

يوؤديها على وجهها اأو ال، وحجاب ابنته واأّنه 

ال،  اأو  ال�سرعية  المعايير  مع  يتطابق  هل 

اإلى غيرها من المفردات، فهو قد ا�ستقال 

تمامًا من هذه المهّمة.

االإنجاب  على  ح��ثَّ  ال���ذي  واالإ���س��الم 

هذا  تربية  على  اأي�سًا  حثَّ  الن�سل  وتكثير 

�سليمًة و�سحيحة، وجعل من  تربيًة  الن�سل 

ة للمولود. وال  ة االأبوين الرعاية التامَّ م�سوؤوليَّ

ة اإطالقًا باأهميَّة  ُت�سعرنا الن�سو�س الدينيَّ

ما  بقدر  االأ���س��رة،  لحياة  ال��م��اّدي  ال��رف��اه 

تدّلنا بو�سوح على خطر اال�ستهانة بالتربية 

ة وال�سلوكيَّة لالأبناء. ة والدينيَّ الُخُلقيَّ

مكّوناتها  بتمام  االأ���س��رة  ن  تتمكَّ ه��ل 

�سالحة  تربية  �سبيل  في  تتكاتف  اأن  من 

الأبنائها؟!

يتكاتف  اأن  م��ن  المجتمع  يتمكن  ه��ل 

ة في �سبيل مواجهة تلك الظواهر  باأفراده كافَّ

غير المن�سجمة مع طابع المجتمع االإ�سالمّي؟!

االإلهي  ل��الأم��ر  ن�ستجيب  ه��ل  وختامًا 

َها �لَِّذيَن  المنزل في القراآن الكريم: {َيا �أَيُّ

َوُقوُدَها  َن��اًر�  َو�أَْهِليُكْم  �أَنُف�َسُكْم  ُقو�  �آَمُنو� 

ِغَلٌظ  َمَلِئَكٌة  َعلَْيَها  َو�ْلِحَجاَرُة  �لنَّا�ُس 

َ َما �أََمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن  وَن �للَّ �ِسَد�ٌد َل َيْع�سُ

َما ُيوؤَْمُروَن} )التحريم: 6(؟
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ال�شيعة وبدايات 

ع�شر الغيبة
ال�سيخ كاظم يا�سني

الغيبة ال�سغرى، هي المرحلة الممتدة من وفاة الإمام الحادي ع�سر 

من اأئمة اأهل البيتR الح�سن بن علي الع�سكريQ في الثامن من 

المام  ولده  �سفراء  من  �سفير  اآخر  وفاة  حتَّى  هـ   260 عام  الأول  ربيع 

محمد بن الح�سنQ في الن�سف من �سعبان عام329هـ. 

الإمام  به  قام  الذي  ال�سارم  بالجراء  خاللها  ال�سيعة  ر  تاأثَّ وقد 

ح�سر  ثمَّ  ته،  خا�سَّ بع�س  عن  اإّل  ولده  ولدة  اأخفى  حين  الع�سكري، 

اإمكانية م�ساهدته بعد ذلك في عدد محدود جدًا من اأ�سحابه و�سيعته، 

وقابليَّة  الــظــروف  تقت�سيه  ح�سبما 

دعاه  من  فمنهم  الم�ساِهد،  ال�سخ�س 

الإمــام  زار  من  ومنهم   ،
)1(

لم�ساهدته

مبا�سرة،  فحادثه  ولــده  عنده  ووجــد 

ومنهم من كتب له الإمام كتابًا يخبره 

.
)2(

بالولدة
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الأول:  الــ�ــســفــيــر 

ــــن �ــســعــيــد  ـــمـــان ب عـــث

العمري

بين  التوا�سل  اأخذ  ثمَّ 

و�سيعته  ال��م��ه��دي  االم���ام 

لعب  وقد  تدريجيًا،  ين�سج 

في  عظيمًا  دورًا  ال�سفراء 

تحقيق ذلك، فكان عثمان 

بن �سعيد العمري يت�سّلم الر�سائل والحقوق 

للناحية  وي�سّلمها  ال�سيعة  من  ال�سرعية 

�سة. ولكن ال�سك في ح�سول الوالدة  المقدَّ

ى عند بع�سهم اإلى ال�سك في اأ�سل وجود  اأدَّ

و�سيعة  اإيران  �سيعة  اأغلب  ووا�سل  االمام، 

العراق طريقتهم في دفع الحقوق ال�سرعية 

�سة  المقدَّ للناحية  الماليين  الوكالء  اإل��ى 

با�سم ولد االإمام الع�سكريQ، بعد اأن 

 ،
)3(

�سعيد بن  عثمان  قبل  من  اإقرارهم  تمَّ 

في  دًا  م���ت���ردِّ ال��ع��راق  �سيعة  بع�س  وب��ق��ي 

اأ�سل  في  و�ساكًا  مترّددًا  بقي  الأنَّه   ،
)4(

ذلك

. فقد ظهر في الكوفة ومناطق 
والدته|)5(

 ،
)6(

يفعلون ما  ي��درون  ال  متحّيرون  العراق 

حتَّى التحق بع�سهم بباقي الفرق ال�سيعية 

 
)8(

منهم كثير  واعتقد   ،
)7(

ال�سيعية وغير 

باإمامة جعفر.

حال ال�سيعة حين بداية الغيبة

ال�سنوات  ف��ي  االإم���ام  غيبة  تكن  ول��م 

الحّق  الت�سّيع  اأت��ب��اع  عند  غريبة  االأول���ى 

االإم���ام  اإب���ن  محمد  ب��اإم��ام��ة  المعتقدين 

علموا  ع��ن��دم��ا  ول��ك��ن   ،Qالع�سكري

االأولى،  اأيَّامها  في  وغيبته  االإم��ام  بوجود 

كثيرًا،  �ستطول  اأنها  يت�سّورون  يكونوا  لم 

اإذ كانوا يعتقدون اأنَّه بمجرد حّل الم�ساكل 

ـــام  الإم غيبة  تكن  ــم  ل  

ـــى  ــي الــ�ــشــنــوات الأول ف

الت�شّيع  اأتباع  عند  غريبة 

ـــّق الــمــعــتــقــديــن  ـــح ال

بـــاإمـــامـــة مــحــمــد اإبـــن 

.Qالع�شكري ــام  الإم

الخطر  وت��ج��اوز  ال��ط��ارئ��ة 

االآني، فاإنَّه| �سوف يظهر 

�سوؤون  وي��م��ار���س  ب�سرعة، 

االإم���ام���ة اأ����س���وًة ب��اأج��داده 

ذلك  وم���ع   .
)9(

الطاهرين

قبل  طويل  وقت  يم�س  فلم 

تدريجيًا  ال�سيعة  يدرك  اأن 

الروايات  تكون  اأن  احتمال 

اأجداده،  طريق  عن  و�سلت  التي  الكثيرة 

والتي �سمعها النا�س لمّدة قرن من الزمان، 

حول غيبة االإمام في الم�ستقبل، ناظرًة اإلى 

الو�سع الحا�سر الذي يعي�سونه، ففي هذه 

يختفي  محمد  اآل  قائم  اأنَّ  ُذِك��َر  الروايات 

ع��ن االأن��ظ��ار م��دة م��ن ال��زم��ن، ث��م يظهر 

.
)10(

ليقيم حكومة العدل والق�سط

عن  اأُخفي  ال��ذي  ال�سريف  ا�سمه  ��ا  اأمَّ

 ،
)11(

النا�س فقد اكت�سفه ال�سيعة من الروايات

الذي  الموعود  المهدي  عن  تتحّدث  التي 

ينتظر العالم ظهوره. فالم�ساألة المهدوية، 

البيت  اأهل  من  رجل  بظهور  االعتقاد  هي 

والق�سط،  العدل  دولة  يقيم  الم�ستقبل  في 

االأر�س.  في  والجور  الظلم  على  ويق�سي 

هذا  ي�سّمى  االإمامية  ال�سيعة  اأدبيات  وفي 

.
)12(

المنقذ »قائم اآل محمد«

ال�سفير الثاني: محمد بن عثمان

العمري  �سعيد  ب��ن  عثمان  وف���اة  بعد 

الذي  عثمان  ب��ن  محمد  ول��ده  محله  ح��ل 

االإمام  بيت  في  الأبيه  مالزمًا  دائمًا  ك��ان 

في  ل��ه  م�ساعدًا  وبقي   ،Qالع�سكري

النيابة  ة  مهمَّ ��ى  وت��ولَّ ال�سغرى،  الغيبة 

ال�سلبي  الموقف  من  بالرغم  طويلة  ة  لمدَّ

ال�سيعة  وجهاء  بع�س  حياله  اتَّخذه  ال��ذي 
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على  يعتر�سوا  ل��م  ال��ذي��ن 

وتوّفي  قبل.  م��ن   
)13(

اأبيه

اأقطاب  فقام  305ه�،  �سنة 

باإخبار  بغداد  في  ال�سيعة 

اأواخ���ر  ف��ي  ��ه  ب��اأنَّ ال�سيعة 

اأي��ام��ه ع��ّي��ن م��ك��ان��ه اأح��د 

بن  الح�سين  وهو  اأعوانه، 

بقي  الذي  النوبختي،  روح 

حتى  المهّمة  هذه  يمار�س 

اأي�سًا  وه��ذا  326ه�.  ع��ام 

. وخلفه في 
)14(

به �سكك  اأو  بع�سهم  رف�سه 

ال�سمري،  محّمد  بن  علّي  النيابة  من�سب 

النيابة،  بمهمة  يقوم  �سنوات   4 لبث  الذي 

اأح���دًا  يعّين  اأن  دون  329ه�  ع��ام  وت��وف��ي 

وبداأت  النيابة،  باب  اأغلق  وهكذا  مكانه، 

الغيبة الكبرى.

الغيبة  زمــــن  فـــي  ــات  ــع ــي ــوق ــت ال

ال�سغرى

وخالل االأعوام ال�سبعين، والواقعة بين 

النواب  اآخر  ووف��اة  الع�سكري  االإم��ام  وفاة 

ين، وهي الفترة التي عرفت بالغيبة  الخا�سّ

يت�سلمون  االأربعة  النواب  كان  ال�سغرى، 

ال�سيعة،  من  ال�سرعية  والحقوق  الر�سائل 

�سة. واأحيانًا  لغر�س اإر�سالها للناحية المقدَّ

المناطق  ول��وك��الء  لل�سيعة  يبعثون  ك��ان��وا 

ال�����س��ادرة عنها.  وال��ت��وق��ي��ع��ات  ب���االأوام���ر 

عن  عبارة  ال��ع��ادة  في  التوقيعات  وكانت 

با�ستالم  واإي�ساالت  الوكالء  اإلى  تعليمات 

اأجوبة  ن��ادرة  واأحيانًا  ال�سرعية،  الحقوق 

عن الم�سائل ال�سرعية، التي كان قد �سدر 

 .
)15(

لل�سيعة اأمر بالرجوع فيها اإلى الفقهاء

انقطعت  280ه�،  ع���ام  ح��وال��ي  وف���ي 

مفاجئة  ب�سورة  التوقيعات 

عام  حتى  هكذا  وا�ستمّرت 

اآخ��ر عهد  اإل��ى  ب��ل  290ه�، 
االأم��ر  ع��ث��م��ان،  ب��ن  محمد 

الذي دعا ال�سيعة لالعتقاد 

التي  الكبرى،  الغيبة  بوقوع 

تمامًا  ال�سلة  فيها  تنقطع 

 .
)16(

باالإمام ح�سب الروايات

ث������مَّ �����س����درت ف����ي زم���ن 

الناحية  الثالث عن  النائب 

رف�سوه  ال��ذي��ن  تلعن  توقيعات  المقّد�سة 

�سفير  �سار  الوقت  ذلك  ومنذ   .
)17(

�سفيرًا

الناحية المقّد�سة ير�سل االأ�سئلة ال�سرعية 

اإلى الفقهاء ال�سيعة؛ لكي يجيبوا عنها. بل 

اإنَّ ال�سفير نف�سه كان يبعث باأ�سئلته اإليهم. 

مكتوبة  الفترة  هذه  في  التوقيعات  وكانت 

بخط اأحد الكتاب في دار النيابة وباإمالء 

له عن  ال�سادر  لالأمر  وفقًا  نف�سه  ال�سفير 

.
)18(

االإمام طبعًا

اإت�ساع النفوذ ال�سيعي

���ام  اأيَّ وف��ي نهاية ال��ق��رن ال��ث��ال��ث، ف��ي 

في  ال�سيعة  اأم��ر  ظهر  ال�سغرى،  الغيبة 

اال�سالمي، فقد  العالم  اأنحاء مختلفة من 

اأن�ساأ اأئمة الزيدية في اليمن و�سمال اإيران 

دين  دويالت م�ستقلة. وو�سل اآل بويه، الموؤيِّ

الربع  في  اإيران  اإلى  ال�سلطة  اإلى  لل�سيعة، 

االول من القرن الرابع، اأواخر اأيام الغيبة 

والخالفة  بغداد  على  وا�ستولوا  ال�سغرى، 

اإلى  ال�سيعة  الحمدانيون  وو�سل  العبا�سية، 

الو�سع  وتغّير  وحلب.  المو�سل  في  الحكم 

ال�سيعة  ل�سالح  مكان  ك��ّل  في  ال�سيا�سي 

رجاالت  وارتقى  مثيل.  له  ي�سبق  لم  ب�سكل 

ــد ال�شمري،  ــّي بن محّم عل

لبث 4 �شنوات يقوم بمهمة 

ــة، وتوفي عام 329 هـ  النياب

دون اأن يعّين اأحدًا مكانه، 

ــذا اأغلق باب النيابة،  وهك

ــرى. الكب ــة  الغيب ــداأت  وب
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العليا.  الحكومية  المنا�سب  اإل��ى  ال�سيعة 

درجة  اإل��ى  ال�سيعي  المذهب  نفوذ  وو�سل 

هذا  ي�سفون  الغربيين  الموؤّرخين  جعلت 

واأّن  خ�سو�سًا  ال�سيعة.  بقرن  القرن 

االإ�سماعيلية  ال�سيعية  ال��خ��الف��ة 

بكل  ظهرت  ما  �سرعان  الفاطمية 

في  االإ�سالمي  العالم  غ��رب  في  ق��وة 

نف�س القرن. 

باأنه  ال�سيعة  عند  اعتقاد  ن�ساأ  وهنا 

خوفه  ب�سبب  حقًا  االإم��ام  غياب  ك��ان  اإذا 

اإذا  �سيظهر  حقًا  ك��ان  واإذا  حياته،  على 

حامل  ع�سر  وث��الث��ة  ث��الث��م��ائ��ة  ل��ه  ت��وّف��ر 

اأوان  ه��ذا  ف���اإن   ،
)19(

اأن�ساره م��ن  �سيف 

وارتفاع  ال�����س��روط  لتوّفر  وذل��ك  ظ��ه��وره؛ 

الذهن  عن  غابت  م�ساألة  ولكن  الموانع. 

ال�سيعي واالإ�سالمي العام في ع�سر الغيبة 

نتوقع من  اأن  ينبغي  اأننا ال  ال�سغرى وهي 

من  ظرف  اأي  في  الكامل  الظهور  االإم��ام 

العدل  لن�سر  مذخورًا  باعتباره  الظروف، 

الكامل في العالم كله، فهو اإمام العالم وال 

بد من تحقق »العالمية« في الوعي الب�سري 

الذي  العالمي  الب�سري  المجتمع  ن�سوء  اأي 

يوم  في  ليظهر  وي�ست�سرخه  يناديه  �سوف 

من االأيام.

 /  اإكمال الدين واإتمام النعمة: 2/ 399. بحار االأنوار: 52( 1)

16. االإر�ساد لل�سيخ المفي���د: 2/ 353�354. ينابيع المودة: 
461، عنه منتخب االثر: 356.

. بحار االأنوار: ج 51 �س 16( 2)

. كمال الدين: 478–479 و501 و509 و516 و518( 3)

.  الكافي 1: 517( 4)

. غيب���ة   الكاف���ي 1: 318 و329. كم���ال الدي���ن: 458 و487( 5)

ال�سيخ: 146 و218.

. مروج الذهب 5: 108.غيبة ال�سيخ: 138 و172( 6)

.  كمال الدين: 408، الكافي 1: �س146 و520( 7)

.  كمال الدين: 320 و321.غيبة ال�سيخ: 136( 8)

.  فرق ال�سيع���ة: 116 و118. المقاالت والفرق: 102 و106( 9)

.  غيبة ال�سيخ: 38 و40 و41( 10)

. الكافي 1: 328 و330 و331( 11)

. المقاالت والفرق: 43 وغيبة النعماني: 230( 12)

. رجال الك�سي: 564 و566( 13)

.  غيبة ال�سيخ: �س 192 و227( 14)

. كمال الدين: 484( 15)

. كتاب التنبيه الأبي �سهل النوبختي: 93( 16)

. غيبة ال�سيخ: 228 و252 – 253( 17)

. غيبة ال�سيخ: 181 و228 و229 و240( 18)

. كمال الدين: 378( 19)

الهوام�س
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ال.. عّزة وا�شتقالل العمَّ
مّر  على  العمال  وجميع  هذا،  المبارك  العمال  يوم  في  اأهنئكم  اإنني 

التاريخ، والعمال في الم�ستقبل. اأهنئكم اأيتها الفئة العزيزة الكادحة على 

تلك القيم الإن�سانية العظيمة، وجميع الم�سلمين في هذا اليوم العظيم.

فجميع  والعمال،  العمل  عن  معكم  اأتحدث  زاوية  اأية  من  اأدري  ل 

واحدة  جل�سة  في  اأطرحها  اأن  اأ�ستطيع  ل  ذهني  في  التي  الأبــعــاد 

محدودة. واإنني م�سطر لذكر بع�س الأبعاد هنا، واأريد منكم اأن تقّيموا 

الأمور من خالل �سمائركم النزيهة حتى تعلموا الو�سع الذي اأنتم عليه 

في هذا البلد واأو�ساع العمال في الدول الأخرى.

العامل و�سالمة الروح والبدن:

اإنني وفي البداية اأ�سير اإلى الجانب المادي للعمال. الحظوا 

مجموعة العمال ب�سكل عام �سواء اأولئك العاملين في ال�سناعات 

والم�سانع والكادحين فيها، اأم اأولئك الذين يعملون في المزارع، 

اليوم  هذا  ُيعّد  والتي  والعاملة  الكادحة  الفئة  هذه  عام  وب�سكل 

يومها. الحظوا ن�ساط هذه الفئات العاملة والجوانب المادية، هل 

اأنها تتمتع ب�سالمة الروح و�سالمة البدن اأكثر من اأرباب العمل؟ 
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اأكثر من اأولئك الراأ�سماليين الذين يجل�سون جانبًا وال يعملون، 

ويق�سون اأعمارهم في البطالة؟ ارجعوا اإلى �سمائركم، وتفكروا 

ن�ساهد  عّمالنا -الذين  اإلى  ونظر  الخارج  اأحدًا جاء من  اأن  لو 

�سيمائكم  هنا-  اإل��ى  اليوم  ح�سر  منهم  نموذجًا  هلل  والحمدُّ 

ثم  نبراتكم،  و�سمع  وب�سا�ستكم  الوا�سعة  و�سدوركم  و�سواعدكم 

والعاطلون  الر�ساميل  اأ�سحاب  فيه  اجتمع  اآخر  مجل�سًا  �ساهد 

الذين يجل�سون في بيوتهم وياأكلون وينامون وال يقدمون �سيئًا... 

اأ�سحاء  �سباب  هم  العمال  ه��وؤالء  اأن  الناظر  ه��ذا  �سي�ساهد 

من  يتاأوهون  اأو  اأو خاملون  نائمون  اإما  اأولئك  بينما  ون�سيطون، 

اآالم قلوبهم واأج�سامهم وروؤو�سهم. 

قد ال يدرك اأكثركم هذا المعنى وهو اأن الراأ�سماليين واأرباب 

العمل واالإقطاعيين يعي�سون اأيامًا مرة و�سعبة واأليمة، واأنَّ يومًا 

واحدًا من عمركم يعادل حياتهم كلها.

ومراكز  والهيرويين  واالأف��ي��ون  الترياق  اإل��ى  يلجاأون  اإنهم 

الفح�ساء ب�سبب البطالة والنهم في االأكل والنوم والتحلل، الأنهم 

ال يقدرون على تحمل تلك االآالم التي ي�سعرون بها في اأعماقهم. 

االأمرا�س  تروا مثل هذه  لم  العمال  اأيها  اأنكم  ونحمد اهلل على 

وهذه الم�سائب وال�سعوبات، واالأمل اأن ال تروا ذلك.

لتبقى  اأمزجتكم  على  يحافظ  فالعمل  العمل،  قدر  اعرفوا 

�سالمة، ولو بقي االإن�سان عاطاًل ف�سوف تتوقف فعاليات وخاليا 

بدنه عن الن�ساط، اأما الذي يمار�س فعالية وعماًل ولو محدودًا 

وقّلما  النق�س.  ه��ذا  وتعو�س  وتعمل  تن�سط  بدنه  خاليا  ف��اإن 

ت�ساهدون في مجموعة من العمال من يكون مري�سًا من بينهم 

اإن  بالن�ساط.  ي�سعرون  الجميع  فاإن  هلل  والحمد  بالكاآبة  وي�سعر 

تلك الطبقة التي ت�سمي نف�سها بالطبقة العليا هي في الحقيقة 

طبقة �سفلى، لها من االأمرا�س والم�سائب ما ال يمكن ح�سره.

فكروا بهذا المو�سوع فيما بعد، وادر�سوه جيدًا، وقارنوا بين 

بالتحلل  حياتهم  يق�سون  الذين  العاطلين  اأولئك  وبين  �سبابكم 
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لكم،  االإ�سالم  و�سعها  التي  المكانة  تلك  اإلى  وانظروا  والعبثية، 

قّبل  اأنه  االأكرمP من  الر�سول  ورد عن  اأنكم �سمعتم ما  بد  وال 

يد العامل، اأي تلك اليد التي اأ�سبحت خ�سنة ب�سبب العمل، وهذه 

الحادثة تعك�س مكانة العامل على طول التاريخ.

الر�سول يوؤكد قيمة العامل:

توا�سع  كامل،  اإن�سان  اأعظم  هو  ال��ذي   Pاالأكرم فالنبي 

وهذه  اليد،  ظهر  ال  اليد،  باطن  قّبل  وق��د  ال�سكل،  بهذا  للعامل 

مالحظة مهمة اإذ اإن اآثار العمل تظهر في باطن اليد، واإنه يريد 

من ذلك اأن يقول اإن قيمة العمل تتجلى هناك حيث ظهرت عالمة 

ب�سبب العمل، واأنا اأقّبل ذلك المكان لكي تدرك ال�سعوب االإ�سالمية 

والب�سرية قيمة هذا العامل.

واإنني اأقولها اليوم اإن عامل اليوم يختلف جدًا عن العامل في 

االرتباط  ب�سبب  ال�سابق  عن  الحياة  تغيرت  فاليوم  الفترة.  تلك 

وترتبط  ببع�س،  بع�سها  ال��دول  ترتبط  اإذ  العالم.  في  الموجود 

ما  وهذا  ال�سيوعية.  اأو  الراأ�سمالية  �سواء  الكبيرة  بالدول  البلدان 

الزمن  ذلك  في  العمل  فقيمة   .Pاهلل ر�سول  عهد  في  يكن  لم 

كانت بمقدار ما كان العمل �سريفًا وبمقدار ما كان مفيدًا لالإن�سان 

وروحياته، اإ�سافة اإلى اأن  له فائدة اأي�سًا للمدينة. اأما اأن يرتبط 

يكن  لم  فاإنه  يعمل  لم  لو  فيما  بال�سوفييت  اأو  باأمريكا  االإن�سان 

مطروحًا في ذلك الوقت.

قيمة العمل بمقدار تطور هذا الع�سر:

في  الحا�سل  التطور  بمقدار  هي  عملكم  قيمة  ف��اإن  وال��ي��وم 

العالم، ولو لم يعمل العامل بال�سكل الذي ينبغي، فاإن ذلك البلد 

�سيرتبط بارتباطات تختلف عن الو�سع الذي كان عليه في ال�سابق 

.Pوفي القرون ال�سابقة وفي عهد ر�سول اهلل

العمل يحافظ على 

ــى  لتبق ــم  اأمزجتك

بقي  ــو  ول ــة،  �شالم

ــاًل  عاط ــان  الإن�ش

ــف  تتوق ــوف  ف�ش

ــا  وخالي ــات  فعالي

ــن الن�شاط. بدنه ع
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اإنكم ت�ستطيعون من خالل عملكم اأن تق�سوا على هذا االرتباط 

التي  الفترة  تلك  التاريخ ومنذ  ُوجدت على طول  التي  التبعية  وهذه 

وطئت اأقدام ال�سرق والغرب بالدنا. ويجب اأن نكون م�ستقلين، وينبغي 

اأن ال نمّد اأيدينا اإلى االآخرين في االأمور التي تحتاج اإليها بالدنا. 

ر�سول اهلل في ذلك  بعهد  يمكن مقارنتها  ال  اليوم  فقيمة عملكم 

المحيط الذي كان يعي�سه، وال بد من االلتفات اإلى جميع االأجواء 

المحيطة، فعندما قّبل باطن كّف العامل في ذلك المحيط فذلك 

لكي يبّين قيمة العمل على طول التاريخ. واإننا واأنتم نفتخر جميعًا 

بهذا الو�سام الذي قدمه الر�سول االأكرمP لكم، اأو كما جاء عنه 

المت�سببة من  العرق  �سّبه قطرة  اأنه  االأخرى  الروايات  في بع�س 

ال�سهيد في �سبيل  ال�ّساقطة من ج�سم  الدم  العامل بقطرة  ج�سم 

اأجل  من  تكدحون  اأنكم  ذلك  و�سبب  القيمة.  من  لهذا  فكم  اهلل، 

ا�ستقالل  وتحقيق  للخارج،  تبعيتها  وقطع  اأي�سًا،  البالد  اإحياء 

الدفاع  اأجل  من  يكدحون  الجبهات  في  والذين  االإ�سالمي.  البلد 

واأنتم مجاهدون  االإ�سالم. فهم عمال مثلكم  اإ�سالمي وعن  بلد  عن 

مثلهم، وهذه نعمة كبيرة. واأنتم اأيها االأعزة العاملون في الم�سانع 

وفي االأماكن ال�سناعية اعلموا اأن الذين خانوا البالد، والذين كانوا 

مرتبطين بالقوى العظمى، لم ي�سمحوا لكم ب�سناعة ما تحتاج اإليه 

خالل  البالد  اأقدامهم  وطئت  الذين  االأجانب  ه��وؤالء  فلوال  البالد. 

الفترات االأخيرة، وخيانات الحكومات التي فر�ست �سلطتها علينا، 

اأن  علينا  ويجب  المتطورة.  ال�سناعات  تلك  نف�س  اليوم  نملك  َلُكّنا 

ال  المو�سوع  بهذا  تفكروا  لم  فما  اأي�سًا.  المو�سوع  بهذا  اليوم  نفكر 

يمكنكم اأن تنقذوا بالدكم واالأجيال القادمة.

ينبغي بكم اأن تقتنعوا باأنكم قادرون على �سناعة تلك االأمور 

التي ت�سنع في الخارج واأنتم وبالدكم بحاجة اإليها.

 Pعندما قّبل النبّي

باطن كف العامل 

يبّين  اأن  بذلك  اأراد 

على  العمل  قيمة 

ــخ. ــاري ــت ـــول ال ط
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جمال الم�شائــب

Oفي عين زينب

هي  �سفر  من  الأواخــر  الع�سرة  ــام  الأي اإنَّ 

اإلى  نظرنا  واإذا  الأربعين.  بعد  ما  ــام  اأي

هذه  اأنَّ  ف�سنجد  الإ�سالم  �سدر  تاريخ 

الأيام هي اأيام ال�سيدة زينب الكبرى

بها  نه�ست  التي  فالمهمة    .O

مهمة  كانت    Oالكبرى زينب 

اإلهّية، عماًل لوجه اهلل تعالى. 

المعنوي  الــكــيــان  ظــهــر  وقـــد 

ال�سخ�سية  في  للدين  والإلهي 

زينب  لــلــ�ــســيــدة  الــحــا�ــســمــة 

الأخطار  و�سط   Oالكبرى

ـــعـــاب. من  ـــ�ـــس والـــمـــحـــن وال

المنا�سب اأن نعلم ونفهم كلمات 

جــدًا،  القّيم  القديم  التاريخ 

والذي ل يزال يفي�س اإلى اليوم 

الفكرية  والخيرات  بالبركات 

اإلى  و�سيبقى كذلك  والمعرفية، 

اآخر الدنيا اإن �ساء اهلل.
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كوليٍّ   Oزينب ال�سيدة  تاألَّقت 

مع  ك��رب��الء  اإل���ى  الم�سير  ف��ي  اإل��ه��ي 

حادثة  وف���ي  ال��ح�����س��ي��ن،  االإم�����ام 

تلك  تحّملها  وف��ي  عا�سوراء  ي��وم 

في  واأي�����س��ًا  وال��م��ح��ن،  ال�سعاب 

االإمام  ا�ست�سهاد  بعد  ما  اأح��داث 

الح�سين بن عليQحيث قامت 

ية من  برعاية تلك الجماعة المتبقِّ

ال  ب�سكل  تاألَّقت  والن�ساء..  االأطفال 

يمكن اأن نجد له نظيرًا على مّر التاريخ. 

ثمَّ في االأحداث المتتابعة خالل فترة االأ�سر، 

في الكوفة وال�سام واإلى هذه االأّيام، وهي اأّيام نهاية  

االإ�سالمية  للحركة  وابتداء مرحلة  جديدة  االأحداث  هذه 

وتقدم الفكر االإ�سالمي والمجتمع االإ�سالمي. وب�سبب هذا 

اهلل  عند   Oالكبرى زينب  اكت�سبت  الكبير  الجهاد 

تعالى مقامًا ال يمكننا و�سفه.

فرعون  وزوجـــة  زيــنــب  ال�سيدة  بين  مقارنة 

الموؤمنة

عن  المثال  الكريم  القراآن  في  ي�سرب  تعالى  اهلل  اإن 

المثال  وي�سرب  المتكامل،  االإيماني  للنموذج  امراأتين 

َكَفُرو�  لَِّذيَن  لِّ َمَثًل   ُ �للَّ {�َسَرَب  امراأتين.  اأي�سًا  للكفر 

ِعَباِدَنا  ِمْن  َعْبَدْيِن  َتْحَت  َكاَنَتا  ُلوٍط  َة  َو�ِْم���َر�أَ ُنوٍح  ِ�ْم��َر�أََة 

�َسْيًئا   ِ �للَّ ِم��َن  َعْنُهَما  ُيْغِنَيا  َفلَْم  َفَخاَنَتاُهَما  �َساِلَحْيِن 

)التحريم:10(،  �ِخ��ِل��ي��َن}  �ل��دَّ َم���َع  ��اَر  �ل��نَّ �ْدُخ����َل  َوِق��ي��َل 

كافرتان.  امراأتان  وهما  الكفر  على  المثاالن  هما  هذان 

اإنَّه ال ي�سوق المثال للكفر من الرجال بل ياأتي به من  اأي 

االإيمان  باب  وفي  الكفر  باب  في  نجده  ما  وهذا  الن�ساء. 

ِ�ْم��َر�أََة ِفْرَعْوَن}  �آَمُنو�  لَِّذيَن  لِّ ُ َمَثًل  {َو�َسَرَب �للَّ اأي�سًا. 

االإيماني  النموذج  على  المثالين  اأح��د  )التحريم:11(. 

مريم  ال�سيدة  االآخ��ر  والمثال  فرعون  ام��راأة  هو  الكامل 

الكبرى {َوَمْرَيَم �ْبَنَت ِعْمَر�َن} )التحريم:12(.

ــ�ــشــيــدة اآ�ــشــيــا  ال

ــون  ــرع ــــة ف زوج

مــ�شكلتها  كانت 

ــًا  ــم ــا األ ــه ــذاب وع

تكن  ولم  ج�شمانيًا 

زينب  كال�شـــيدة 

فــقــدت اأخــوتــهــا 

ــار  اأقــاربــهــا  ــش و�

عــــينيها  اأمـــــام 

مقــاتلهم.  اإلــــى 
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مقارنة مخت�سرة بين زينب الكبرى وبين زوجة فرعون 

يمكن اأن تجلي لنا عظمة مقام ال�سيدة زينب الكبرى. ُعّرفت 

االإيمان  نموذج  بو�سفها  الكريم  القراآن  في  فرعون  زوج��ة 

لكم  ثمَّ  الدنيا.  اآخر  واإلى  الزمان  مّر  على  والن�ساء  للرجال 

بتلك  وتعّلقت  بمو�سى  اآمنت  التي  فرعون  زوج��ة  تقارنوا  اأن 

�سغوط  تحت  كانت  وحينما  مو�سى،  بها  جاء  التي  الهداية 

تنقل  ما  ح�سب  ب�سببه  فيت  توَّ وال��ذي  الفرعوني  التعذيب 

التواريخ والروايات، التعذيب الج�سماني جعلها ت�سرخ: {�إِْذ 

ِني ِمن ِفْرَعْوَن  َقاَلْت َربِّ �ْبِن ِلي ِعنَدَك َبْيًتا ِفي �ْلَجنَِّة َوَنجِّ

لها  يبني  اأن  تعالى  اهلل  من  طلبت  َوَعَمِلِه})التحريم:11( 

اأن  اإّنها طلبت الموت واأرادت  عنده بيتًا في الجنة.. والواقع 

ِني ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه}.. اأنقذني من  تفارق الحياة. {َوَنجِّ

فرعون واأعماله الم�سلة. والحال اأنَّ ال�سيدة اآ�سيا زوجة فرعون 

دة زينب  كانت م�سكلتها وعذابها األمًا ج�سمانيًا ولم تكن كال�سيِّ

واأبناء  االأقارب  وولدين وعددًا كبيرًا من  اإخوان  ة  فقدت عدَّ

االإخوان �ساروا اأمام عينيها اإلى مقاتلهم. هذه االآالم الروحيَّة 

�س لها ال�سيدة اآ�سيا زوجة  لتها زينب الكبرى لم تتعرَّ التي تحمَّ

فرعون. راأت ال�سيدة زينب بعينيها يوم عا�سوراء كل اأحبتها 

 Qعلي بن  الح�سين  وي�ست�سهدون:  المذبح  اإلى  ي�سيرون 

واأبناءها هي  والقا�سم  االأكبر  وعليًا  والعبا�س  ال�سهداء  �سيد 

نف�سها وباقي اإخوانها راأتهم كلهم. وبعد ا�ست�سهادهم �سهدت 

االأع��داء وهتك الحرمات وم�سوؤولّية  المحن: هجوم  كل تلك 

و�سدة  عظمة  مقارنة  يمكن  فهل  والن�ساء.  االأطفال  رعاية 

هذه الم�سائب بالم�سائب الج�سمانيَّة؟ ولكن مقابل كلِّ هذه 

الم�سائب لم تقل ال�سيدة زينب هلل تعالى: »رّب نّجني«، بل 

المقّطع  الج�سد  راأت  منا«.  بل  تقَّ »ربنا  عا�سوراء:  يوم  قالت 

الأخيها اأمامها فتوجهت بقلبها اإلى خالق العالم وقالت: »اللهم 

تقبل منا هذا القربان«. وحينما ُت�ساأل: كيف راأيِت؟ تقول: »ما 

راأيت اإال جمياًل«.. كل هذه الم�سائب جميلة في عين زينب 

الكبرى الأنَّها من اهلل وفي �سبيل اهلل وفي �سبيل اإعالء كلمته. 

م وهذا الع�سق للحق والحقيقة كم  الحظوا هذا المقام المتقدِّ

هو الفارق بينه وبين ذلك المقام الذي يذكره القراآن الكريم 

لل�سيدة اآ�سيا. هذا دليل على عظمة مقام ال�سيدة زينب. هكذا 

اإلى  هو العمل في �سبيل اهلل. لذلك بقي ا�سم زينب وعملها 

وبقاء  االإ�سالم  دين  بقاء  العالم.  في  خالدًا  نموذجًا  اليوم 

اهلل  عباد  قبل  من  ال�سبيل  هذا  في  ال�سير  وبقاء  اهلل  �سبيل 

يعتمد كله على العمل الذي قام به الح�سين بن عليQ وما 

دة زينب الكبرى. اأي اإنَّ ذلك ال�سبر العظيم  قامت به ال�سيِّ

ى  اأدَّ والم�سكالت  الم�سائب  تلك  وتحّمل كل  ال�سمود  وذلك 

في  ال�سائدة  القيم  هي  الدينّية  القيم  اليوم  ترون  اأنَّكم  اإلى 

ة.  هذه القيم االإن�سانية التي نجدها في المدار�س  العالم كافَّ

المختلفة والمتطابقة مع ال�سمير الب�سريِّ هي قيم نابعة من 

ة العمل هلل. الدين. هذه هي خ�سو�سيَّ

وقد كان العمل للثورة من هذا ال�سنخ. لذلك 

خلدت الثورة وا�ستمرت واأحرزت ثباتًا واقتدارًا 

معنويًا حقيقيًا. كانت هذه الثورة ثورة هلل. يوم 

لم  النه�سة  هذه  لت  وت�سكَّ الثورة  هذه  انطلقت 

تكن على غرار نه�سات االأحزاب اأو كاأيِّ حركة 

�سيا�سية تقوم بها االأحزاب في العالم وتروم تولِّي 

تطبيق  اإل��ى  ترنو  مظلومة  حركة  كانت  ال�سلطة. 

االأحكام االإلهيَّة وتحقيق مجتمع اإ�سالمي وتكري�س 

ال��ع��دال��ة ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع. ال��ذي��ن ج���اه���دوا حتَّى 

انت�سار الثورة والذين �سمدوا من اأجل هذه الثورة  

واال�ستقرار  الثبات  هذا  لها  ق  يتحقَّ لكي  وجاهدوا 

الذي  ال�سيء  مخل�سة.  نواياهم  كانت  واال�ستمرار 

ال�سيء  النقطة.  اإدراكه هو هذه  الثورة عن  اأعداء  يعجز 

الذي ال ت�ستطيع اأجهزة اال�ستكبار وال�سهيونيَّة فهمه هو 

البناء  هذا  متانة  اأنَّ  فهم  ي�ستطيعون  ال  الم�ساألة.  هذه 

االإخال�س  اأ�سا�س  على  �سّيد  ��ه  والأنَّ هلل؛  ��ه  اأنَّ ب�سبب  هي 

والنظام  الثورة  ا�ستطاعت  لذلك  الجهاد.  بف�سل  م  وتقدَّ

االإ�سالمي التر�ّسخ في القلوب.

هــــذا الــعــ�ــشــق 

على  دليل  للحق 

ــام  ــق عــظــمــة م

.Oال�شيِّدة زينب
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مقارنة مخت�سرة بين زينب الكبرى وبين زوجة فرعون 

يمكن اأن تجلي لنا عظمة مقام ال�سيدة زينب الكبرى. ُعّرفت 

االإيمان  نموذج  بو�سفها  الكريم  القراآن  في  فرعون  زوج��ة 

لكم  ثمَّ  الدنيا.  اآخر  واإلى  الزمان  مّر  على  والن�ساء  للرجال 

بتلك  وتعّلقت  بمو�سى  اآمنت  التي  فرعون  زوج��ة  تقارنوا  اأن 

�سغوط  تحت  كانت  وحينما  مو�سى،  بها  جاء  التي  الهداية 

تنقل  ما  ح�سب  ب�سببه  فيت  توَّ وال��ذي  الفرعوني  التعذيب 

التواريخ والروايات، التعذيب الج�سماني جعلها ت�سرخ: {�إِْذ 

ِني ِمن ِفْرَعْوَن  َقاَلْت َربِّ �ْبِن ِلي ِعنَدَك َبْيًتا ِفي �ْلَجنَِّة َوَنجِّ

لها  يبني  اأن  تعالى  اهلل  من  طلبت  َوَعَمِلِه})التحريم:11( 

اأن  اإّنها طلبت الموت واأرادت  عنده بيتًا في الجنة.. والواقع 

ِني ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه}.. اأنقذني من  تفارق الحياة. {َوَنجِّ

فرعون واأعماله الم�سلة. والحال اأنَّ ال�سيدة اآ�سيا زوجة فرعون 

دة زينب  كانت م�سكلتها وعذابها األمًا ج�سمانيًا ولم تكن كال�سيِّ

واأبناء  االأقارب  وولدين وعددًا كبيرًا من  اإخوان  ة  فقدت عدَّ

االإخوان �ساروا اأمام عينيها اإلى مقاتلهم. هذه االآالم الروحيَّة 

�س لها ال�سيدة اآ�سيا زوجة  لتها زينب الكبرى لم تتعرَّ التي تحمَّ

فرعون. راأت ال�سيدة زينب بعينيها يوم عا�سوراء كل اأحبتها 

 Qعلي بن  الح�سين  وي�ست�سهدون:  المذبح  اإلى  ي�سيرون 

واأبناءها هي  والقا�سم  االأكبر  وعليًا  والعبا�س  ال�سهداء  �سيد 

نف�سها وباقي اإخوانها راأتهم كلهم. وبعد ا�ست�سهادهم �سهدت 

االأع��داء وهتك الحرمات وم�سوؤولّية  المحن: هجوم  كل تلك 

و�سدة  عظمة  مقارنة  يمكن  فهل  والن�ساء.  االأطفال  رعاية 

هذه الم�سائب بالم�سائب الج�سمانيَّة؟ ولكن مقابل كلِّ هذه 

الم�سائب لم تقل ال�سيدة زينب هلل تعالى: »رّب نّجني«، بل 

المقّطع  الج�سد  راأت  منا«.  بل  تقَّ »ربنا  عا�سوراء:  يوم  قالت 

الأخيها اأمامها فتوجهت بقلبها اإلى خالق العالم وقالت: »اللهم 

تقبل منا هذا القربان«. وحينما ُت�ساأل: كيف راأيِت؟ تقول: »ما 

راأيت اإال جمياًل«.. كل هذه الم�سائب جميلة في عين زينب 

الكبرى الأنَّها من اهلل وفي �سبيل اهلل وفي �سبيل اإعالء كلمته. 

م وهذا الع�سق للحق والحقيقة كم  الحظوا هذا المقام المتقدِّ

هو الفارق بينه وبين ذلك المقام الذي يذكره القراآن الكريم 

لل�سيدة اآ�سيا. هذا دليل على عظمة مقام ال�سيدة زينب. هكذا 

اإلى  هو العمل في �سبيل اهلل. لذلك بقي ا�سم زينب وعملها 

وبقاء  االإ�سالم  دين  بقاء  العالم.  في  خالدًا  نموذجًا  اليوم 

اهلل  عباد  قبل  من  ال�سبيل  هذا  في  ال�سير  وبقاء  اهلل  �سبيل 

يعتمد كله على العمل الذي قام به الح�سين بن عليQ وما 

دة زينب الكبرى. اأي اإنَّ ذلك ال�سبر العظيم  قامت به ال�سيِّ

ى  اأدَّ والم�سكالت  الم�سائب  تلك  وتحّمل كل  ال�سمود  وذلك 

في  ال�سائدة  القيم  هي  الدينّية  القيم  اليوم  ترون  اأنَّكم  اإلى 

ة.  هذه القيم االإن�سانية التي نجدها في المدار�س  العالم كافَّ

المختلفة والمتطابقة مع ال�سمير الب�سريِّ هي قيم نابعة من 

ة العمل هلل. الدين. هذه هي خ�سو�سيَّ

وقد كان العمل للثورة من هذا ال�سنخ. لذلك 

خلدت الثورة وا�ستمرت واأحرزت ثباتًا واقتدارًا 

معنويًا حقيقيًا. كانت هذه الثورة ثورة هلل. يوم 

لم  النه�سة  هذه  لت  وت�سكَّ الثورة  هذه  انطلقت 

تكن على غرار نه�سات االأحزاب اأو كاأيِّ حركة 

�سيا�سية تقوم بها االأحزاب في العالم وتروم تولِّي 

تطبيق  اإل��ى  ترنو  مظلومة  حركة  كانت  ال�سلطة. 

االأحكام االإلهيَّة وتحقيق مجتمع اإ�سالمي وتكري�س 

ال��ع��دال��ة ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع. ال��ذي��ن ج���اه���دوا حتَّى 

انت�سار الثورة والذين �سمدوا من اأجل هذه الثورة  

واال�ستقرار  الثبات  هذا  لها  ق  يتحقَّ لكي  وجاهدوا 

الذي  ال�سيء  مخل�سة.  نواياهم  كانت  واال�ستمرار 

ال�سيء  النقطة.  اإدراكه هو هذه  الثورة عن  اأعداء  يعجز 

الذي ال ت�ستطيع اأجهزة اال�ستكبار وال�سهيونيَّة فهمه هو 

البناء  هذا  متانة  اأنَّ  فهم  ي�ستطيعون  ال  الم�ساألة.  هذه 

االإخال�س  اأ�سا�س  على  �سّيد  ��ه  والأنَّ هلل؛  ��ه  اأنَّ ب�سبب  هي 

والنظام  الثورة  ا�ستطاعت  لذلك  الجهاد.  بف�سل  م  وتقدَّ

االإ�سالمي التر�ّسخ في القلوب.

. مقتطف من خطاب لالإمام الخامنئي األقاه بتاريخ 2010/2/8( 1)
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ْخَو�ُنُكْم} )البقرة:220(،  يقول تعالى: {َو�إِْن ُتَخاِلُطوُهْم َفاإِ

حيث ي�سير اهلل عّز وجّل في هذا الق�سم من االآية اإلى ال�سماح 

باالختالط والتعامل والتفاعل مع حياة االأيتام، واأمر بالتعامل 

معهم كاالإخوان.

ِلِح}  �ْلُم�سْ ِم���َن  �ْل��ُم��ْف�����ِس��َد  َي��ْع��لَ��ُم  {َو�لُل  تعالى:  وي��ق��ول 

)البقرة:220(. في النهاية فاإنَّ اهلل عّز وجّل بعلمه الالمحدود 

واأغرا�سهم ومقا�سدهم، ممن كان هدفه  النا�س  نّيات  يعرف 

اليتامى.. 
اإ�شــالح لهم خيـر

ــ�ــســرازي اآيــــة اهلل الــ�ــســيــخ نــا�ــســر مــكــارم ال

ُهْم َخْيٌر} َلٌح لَّ �سْ ُلوَنَك َعِن �ْلَيَتاَمى ُقْل �إِ يقول تعالى: {َوَي�ْساأَ

 )البقرة:220(.

التعامل مع  فاإنَّه في  لذا  الكريم تعابير جامعة وكاملة،  القراآن  في 

الأيتام ي�ستخدم كلمة الإ�سالح الذي ي�سمل الإ�سالح الج�سمي والروحي 

اإلى  ت�سير  اللفظة  هذه  اإنَّ  نعم  ذلك.  واأمثال  والقت�سادي  والعاطفي 

ة جوانب حياتهم. �سرورة م�ساعدة الأيتام والهتمام بهم في كافَّ
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اإن الطفل الذي نما 

ظل  في  وتــرعــرع 

والمحبة،  العاطفة 

اأن  الم�شتحيل  من 

يتحول اإلى �شخ�ص 

في  القنابل  ي�شع 

في  لتنفجر  �شيارة 

اأ�شواق الم�شلمين.

اإ�سالح عمل االأيتام ومن ي�ستغّل االأيتام في هذا المجال.

ُ لأْعَنَتُكْم} )البقرة:220(  �للهّ �َساء  {َوَلْو  تعالى:  وي�سيف 

فيه  تقومون  ال��ذي  عينه  الوقت  في  ب��اأّن��ه  تعالى،  اهلل  وي��اأم��ر 

اأن  يجب  واأموالهم  حياتهم  واإدارة  االأي��ت��ام  على  باالإ�سراف 

اأموالكم  عن  ع��ام  ب�سكل  واأم��وال��ه��م  حياتهم  بف�سل  تقوموا 

وحياتكم ومعي�ستكم و�سمن اإطار مح�سوب ومحدد.

الأيتام في القراآن الكريم:

وا�ستثنائية  ة  خا�سَّ اأهميَّة  الكريم  ال��ق��راآن  اأول��ى  لقد 

من  باأكثر  المجال  ه��ذا  ف��ي  عنهم  ث  ت��ح��دَّ حيث  لالأيتام 

ع�سرين اآية ن�سير اإلى نماذج منها:

ــة والحــتــيــاط فــي الــتــعــامــل مــع اأمـــوال  ــدقَّ 1- ال
الأيتام:

من   )152( ال�سريفة  االآي��ة  في  تعالى  اهلل  اأو�سى  لقد 

�سورة االأنعام باأموال اليتامى، الأنَّها عر�سة للخطر اأكثر من 

فاع عنها فيقول تعالى:  اأي �سيء اآخر؛ الأنَّهم ال ي�ستطيعون الدِّ

َيْبُلَغ  َحتَّى  �أَْح�َسُن  ِهَي  ِبالَِّتي  �إِلَّ  �ْلَيِتيِم  َماَل  َتْقَرُبو�ْ  {َولَ 

اأح�سن(  هي  بالتي  )اإال  جملة  واإنَّ  )االإ�سراء:34(.  ُه}  �أَ�ُسدَّ

اليتيم  مال  لحفظ  طريقان  هناك  كان  اإذا  ه  اأنَّ اإلى  اإ�سارة 

فيجب اأن تختاروا الطريق االأف�سل واالأ�سلح واالأح�سن.

2- اأكل النار:
في االآية )10( من �سورة الن�ساء تمَّ تو�سيف حقيقة اأكل 

�ْلَيَتاَمى  �أَْم��َو�َل  َياأُْكُلوَن  �لَِّذيَن  {�إِنَّ  ال�سكل:  بهذا  اليتيم  مال 

لَْوَن �َسِعيًر�}. ُظْلًما �إِنََّما َياأُْكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َناًر� َو�َسَي�سْ

وراأى حقيقة  اليتيم ظلمًا  ياأكل مال  لمن  الغطاء  ُك�سف  لو 

فهل  النار.  �سوى  ياأكل  ال  ��ه  اأنَّ له  لبان  اأكله،  الذي  المال  ذلك 

النار  من  �سعلة  فمه  في  لي�سع  م�ستعد  عاقل  اإن�سان  هناك 

وياأكلها؟

3- اإكرام الأيتام:
�سورة  من  و)18(   )17( االآيتين  في  وج��ّل  ع��ّز  اهلل  اأ�سار 

الفجر اإلى الجوانب العاطفية والمعنويَّة في التعامل مع االأيتام 

َعلَى  وَن  َتَحا�سُّ َوَل  �ْلَيِتيَم  ُتْكِرُموَن  لَّ  َبل  {َك��لَّ  يقول:  حيث 

َطَعاِم �ْلِم�ْسِكيِن}.
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عطفه،  من  وُح���ِرم  اأب���اه،  فقد  ال��ذي  اليتيم  اإنَّ 

ته،  ه الدموع على فقدانه، و�ُسِلب نعمة محبَّ وذرفت اأمُّ

بحاجة اأكثر اإلى العطف والمحبة والحنان.

اكم وقهر اليتيم: 4- اإيَّ
اإنَّ االآيات من ال�ساد�سة حتَّى التا�سعة من 

العاطفّية،  الجوانب  اإلى  ت�سير  ال�سحى  �سورة 

عّز  اهلل  ي�سير  االأيتام، حيث  مع  التعامل  وكيفّية 

اإلى مرحلة ُيتم ر�سول اهلل وجل في بداية هذه االآيات 

الم�سلمين من تحقير  ر  ثمَّ يحذِّ باألطافه عليه،  ره  P مذكِّ

االأيتام، ويقول تعالى: {�أََلْم َيِجْدَك َيِتيًما َفاآَوى َوَوَجَدَك �َسالاًّ 

َتْقَهْر}، ولذا  َفَل  �ْلَيِتيَم  ا  َفاأَمَّ َفاأَْغَنى  َعاِئًل  َوَوَجَدَك  َفَهَدى 

فال يحق الأحد اأن يقهر اليتامى.

5- �سوء ال�سلوك مع الأيتام مترادف مع الكفر باهلل:
في االآيتين االأولى والثانية من �سورة الماعون توجد تعابير 

{�أََر�أَْي����َت  تعالى:  فيقول  االأيتام  مع  ال�سلوك  �سوء  حول  مهولة 

بناء على  �ْلَيِتيَم}.  َي��ُدعُّ  ��ِذي  �لَّ َف��َذِل��َك  يِن  ِبالدِّ ُب  ُي��َك��ذِّ ��ِذي  �لَّ

ال�سلوك مع االأيتام يعتبر في  هاتين االآيتين فاإن العنف و�سوء 

م�سافِّ الكفر باهلل عّز وجل.

ن�سيب  مــن  منه  ة  وح�سّ الخم�س  مــن  ق�سم  جــعــُل   -6
الأيتام:

التعريف  ت��ّم  االأن��ف��ال  �سورة  من   )41( ال�سريفة  االآي��ة  في 

ي�ستطيع  اأي�سًا، حتى  االأيتام  لهوؤالء  واقت�سادي  مالي  بم�سدر 

االأيتام الفاقدون للدخل والفقراء اأن يديروا حياتهم باال�ستفادة 

َغِنْمُتم  �أَنََّما  {َو�ْعلَُمو�ْ  تعالى:  فيقول  الخم�س،  من  �سهم  من 

َو�ْلَيَتاَمى  �ْلُقْرَبى  َوِلِذي  �ُسوِل  َوِللرَّ ُخُم�َسُه   ِ لِلهّ َفاأَنَّ  �َسْيٍء  ن  مِّ

ِ َوَما �أَنَزْلَنا َعلَى  ِبيِل �إِن ُكنُتْم �آَمنُتْم ِباللهّ َو�ْلَم�َساِكيِن َو�ْبِن �ل�سَّ

ُ َعلَى ُكلِّ �َسْيٍء  �ْلَجْمَعاِن َو�للهّ �ْلَتَقى  َيْوَم  �ْلُفْرَقاِن  َيْوَم  َعْبِدَنا 

َقِديٌر}.

نعم، اإّن ق�سمًا من الخم�س من ن�سيب االأيتام المحتاجين 

حيث يجوز �سرفه في هذه الحالة مع اإجازة مرجع التقليد.

فل�سفة اإكرام اليتيم:

ل��م ي��و���َس ب��االأي��ت��ام اإل��ى ه��ذا ال��ق��در واإل���ى ه��ذا الحد من 
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االإ�سرار في اأيٍّ من الدول واالأديان والمذاهب المختلفة في 

عالم اليوم، لذا نعتقد اأنَّ قوانين االإ�سالم من المعجزات.

وقد نزلت االآيات القراآنية في مرحلة كانت فيها ر�سوبات 

االأفكار الجاهليَّة موجودة في اأذهان العديد من النا�س، اإذ 

من  االأيتام  اأم��وال  واأك��ل  والنهب  والقتل  الدماء  �سفك  كان 

القّيمة  االأم��ور  من  كانت  اإنَّها  بل  عندهم،  العادية  االأم��ور 

اأحيانًا.

وعلى اأيِّ حال فاإنَّ فل�سفة جميع هذه الو�سايا وتكرارها 

في اأمرين:

�أ- �لم�سائل �لإن�سانيَّة:

دعم  اإل���ى  يحتاجون  اأي��ت��ام  مجتمع  ك��لِّ  ف��ي  ي��وج��د  حيث 

حكرًا  لي�س  االأب  وفقدان  الحرمان  هذا  مثل  واإنَّ  االآخ��ري��ن. 

اآخرون،  اأطفال  يواجهه  اأن  االآخر، فقد يمكن  بع�ٍس دون  على 

تعّر�س  لربَّما  الم�ستقبل،  في  به  يحل  ماذا  االإن�سان  يعلم  فال 

اأطفاله لليتم غدًا، لذا كما يحب االإن�سان اأن يتم تعامل النا�س 

مع اأيتامه ب�سكل جيد والئق يجب اأن يتعامل مع اأيتام االآخرين 

.Qكما يقول االإمام ال�سادق 
)1(

»وهل الدين اإال الحّب«

اليتيم  بو�سع  يو�سي  االإ���س��الم  ف��اإّن  االأ�سا�س  ه��ذا  وعلى 

واإجال�سه على ركبتك وم�سح راأ�سه بيد العطف والرحمة، اإذ اإّن 

ذلك يوؤدي اإلى اإ�سافة ح�سنات في �سجل اأعمال من يقوم بذلك 

.
)2(

على قدر كل �سعرة يتيم مّرر يده عليه

ب- �لم�سكلت �لجتماعيَّة:

�س  يتعرَّ �سوف  المجتمع  ف��اإنَّ  باالأيتام  االهتمام  يتم  لم  اإذا 

اإ�سراف  ب��دون  االأيتام  االأوالد  ترك  ف��اإذا  الم�ساكل،  من  للعديد 

والمحبة  العاطفة  المجتمع، وحرموا من  في  اهتمام  اأو  اإدارة  اأو 

موجودات  اإلى  لون  يتحوَّ فاإنَّهم  النا�س،  قبل  من  المالي  والدعم 

لتهريب  عوامل  اإلى  لون  يتحوَّ فاإنَّهم  وبالتالي  وخطيرة،  دة  معقَّ

وم�سايقة  وال�سرقة  ال�سرور  وخلق  وال�سلب،  والقتل  المخدرات 

اأعرا�س النا�س والم�سكالت االأخرى؛ الأّنهم لم يلقوا من االآخرين 

محبة اأو عاطفة فيكونوا ب�سدد االنتقام من المجتمع.

مالحظة:

اأقاربنا واأهلنا، فاإن لم يوجدوا فلنبحث  اأيتام  اإلى  ه  فلنتوجَّ

ــان  الإن�ش ــم  يعل ل 

ــه  ب ــل  يح ــاذا  مــ

ــل،  المـ�شتقب ــي  فـ

ــص  تعـــّر� ــا  لــربم

لليتم غدًا. ــه  اأطفال
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وزمالئنا  وجيراننا  اأ�سدقائنا  بين  من  االأيتام  عن 

ة االإ�سراف عليهم، فاإن  ل م�سوؤوليَّ لهم ونتحمَّ حتَّى نتكفَّ

ه اإلى المياتم ونتكفل بع�سًا  لم نجد هوؤالء عندهم نتوجَّ

من هوؤالء االأيتام كي يكون لنا ذلك زادًا لالآخرة.

زيادة الجرائم:

من الم�سكالت التي يواجهها عالم اليوم 

زيادة ن�سبة الجرائم والجنايات.

في نظرنا فاإنَّ اأحد اأهم اأ�سباب هذا االأمر يكمن 

في ذهاب العواطف االإن�سانية؛ الأنَّ عالمنا المادي اليوم، 

لالأ�سف ال�سديد، هو عالم موت العواطف االإن�سانيَّة.

اإّن ما يهم العالم الماديَّ هو ك�سب اأكبر قدر من الدوالرات 

والمنا�سب العالية، باأية و�سيلة.

االأوالد  يكبر  عندما  ��ه  اأنَّ نالحظ  اليوم  الماديِّ  العالم  في 

فاإنَّ اآباءهم يتخلَّون عنهم وال يح�سون باأيَّة م�سوؤولّية تجاههم، 

وعندما ي�سيخ االآباء يقوم اأوالدهم باإر�سالهم اإلى دور العجزة، 

وال يطمئنون على اأحوالهم عامًا بعد عام اأبدًا.

فيه  ماتت  ال��ذي  اليوم  عالم  مح�سلة  المّرة  الثمار  ه��ذه  اإّن 

العواطف االإن�سانيَّة، والذي تدور عواطفه على محور الدوالر والقتل 

والنهب والمواد المخدرة واالإرهاب وانعدام العاطفة والحنان!

من�ساأ العواطف:

واالأ�سول  باهلل  االإيمان  هو  االإن�سانية  العواطف  من�ساأ  اإنَّ 

�إِْخ���َوة}  �ْل��ُم��وؤِْم��ُن��وَن  ��َم��ا  {�إِنَّ االإ�سالم:  يقول  وعندما  الدينية، 

العواطف  ت��اأج��ج  تبعث  الجملة  ه��ذه  ف���اإنَّ   )10 )ال��ح��ج��رات: 

االإن�سانية. وعندما يخاطب القراآن الكريم االأوالد ويقول {َفَل 

} )االإ�سراء: 23( فاإن هذه التوجيهات توؤدي اإلى  ُهَماآ �أُفٍّ َتُقل لَّ

تفجر العواطف االإن�سانية.

فقدوا  الذين  واالأف���راد  االأي��ت��ام  ح��ول  االإ���س��الم  وتو�سيات 

الج�سمية  الحاجات  رف��ع  اإل��ى  ت��وؤدي  ال  المجتمع  في  معيلهم 

اأي�سًا وتنمي العواطف  اإنها تزيد  والروحية لليتيم فح�سب، بل 

االإن�سانية النبيلة في هوؤالء الذين يقدمون الم�ساعدة والدعم 

لالأيتام. وقد اأتى �سخ�س اإلى ر�سول اهللP و�سكا اإليه ق�سوة 

اهلل ر�سول  له  فقال  القلب،  وق�ساوة  للدموع  ذرفه  وعدم  قلبه 
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الهوام�س

وام�سح  الم�سكين  فاأطعم  قلبك،  يلين  اأن  اأردت  اإذا   :P

.
)3(

على راأ�س اليتيم

واإّن الطفل الذي نما وترعرع في ظلِّ العاطفة والمحبة، 

في  القنابل  ي�سع  �سخ�س  اإل��ى  يتحّول  اأن  الم�ستحيل  من 

من  المئات  لتقتل  الم�سلمين  اأ���س��واق  في  لتنفجر  �سيارة 

واإن من يقوم بمثل هذه الجرائم ويقتل  االأبرياء وغيرهم. 

االأطفال والن�ساء وال�سيوخ وال�سباب والمر�سى وغيرهم، لم 

اأو ي�سم رائحتها، لذا فاإنَّ  يذق طعم العاطفة ولم يَر لونها 

االإ�سالم يدعو اإلى مجتمع مملوء بالعواطف االإن�سانيَّة!

تو�سيات المع�سومينR حول الأيتام:

المختلفة  بالتو�سيات  مملوءة  االإ�سالمية  ال��رواي��ات  اإّن 

باالأيتام واالأطفال الذين فقدوا معيلهم، ون�سير اإلى نماذج من 

ذلك فيما يلي:

1- يقول ر�سول اهللP: »من كفل يتيمًا وكفل نفقته كنت اأنا 
.

)4(

وهو في الجنة كهاتين وقرن بين اإ�سبعيه ال�سبابة والو�سطى«

اهلل ر�سول  مجاورة  ب�سعادة  يحظون  الجنة  اأهل  كل  لي�س 

P، ولكن متكّفلي وكافلي االأيتام يحظون بدرجة عالية من 

مجاورين  يكونون  اإنهم  حيث  الجنة،  في  والقرب  االح��ت��رام 

لر�سول اهللP. واأية درجة اأعظم من هذه الدرجة؟

تعّر�س  التي  الحالة  تلك  االإمام عليًاQوهو في  اإّن   -2
اأ�سقى  يد  على  الم�سموم  ال�سيف  ل�سربة  المبارك  راأ�سه  فيها 

بو�سايا  يو�سي  ال�سهادة،  فرا�س  على  وهو  واالآخرين  االأولين 

يبدوؤها بعبارة: )اهلل اهلل( واأول و�سيته كانت حول االأيتام ثم 

حول الجيران ثم القراآن ثم ال�سالة ثم الكعبة ثم الجهاد. وفي 

و�سيته لالأيتام يقول: »اهلل اهلل في االأيتام فال تغّبوا اأفواههم 

.
)5(

وال ي�سّيعوا بح�سرتكم«

3- في الرواية المنقولة عن ر�سول اهللP يقول: »اإن في 
يتامى  فّرح  اإاّل من  يدخلها  الفرح ال  دار  لها  يقال  دارًا  الجنة 

.
)6(

الموؤمنين«

الم�شلمين  اأمر  اهلل 

اليتيم  بـــاإكـــرام 

وتعوي�ص ما خ�شره 

ـــف. ـــواط مــــن ع
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ال�سيخ تامر حمزة

وقيل   
)2(

ثمامة ــهــا  اأمِّ وا�سم  حزام)1(  بنت  فاطمة  هي 

اأبي  ابن  )وهــو  مالك  بن  عامر  بن  ال�سهيل  بنت  ليلى)3( 

كالب. بــن  جعفر  بــن  الأ�سنة()4(  مالعب  عامر  ــراء  ب

ـــهـــا عــمــرة بــنــت الــطــفــيــل وهـــو »فــار�ــس  ــا لأمِّ ــه ت ــدَّ وج

ينتهي  ثــمَّ  هــــوازن«)5(  رئي�س  الأخـــرم  مالك  بــن  ــرزل  ق

مناف)6(. عبد  وهــو  للنبي  الأعــلــى  الــجــدِّ  ــى  اإل الن�سب 

اأمُّ البنين 

عـ�شـارة 

الإيثار والفداء

24



اأمُّ البنين بعين ر�سول اهلل

ها فلم ُيعرف في العرب  ا جدها الأمِّ واأمَّ

بمالعب  ب  الملقَّ وهو  ال�سجاعة  في  مثله 

اإلى  االأ�سنة، وكان به مر�س ع�سال فبعث 

عم  )وه��و  ربيعة  بن  لبيد   Pاهلل ر�سول 

 مع هدايا 
)7(

حزام بن خالد والد اأم البنين

هدية  ليقبل  كان  ما  ��ه  الأنَّ  Pيقبلها فلم 

فتفل  االأر���س  من  حثوة  اأخ��ذ  ثمَّ  م�سرك، 

عليها وقال للبيد: دفها بماء ثّم اأ�سقه اإيَّاها 

فاأخذها متعجبًا يرى اأنَّه قد ا�ستهزىء به 

.
)8(

ف�سربها فاأطلق من مر�سه

العمل  اإلى هذا  النبي عمد  اأنَّ  ويظهر 

لذا  �سلبه،  ف��ي  البنين  اأم  ب����اأنَّ  لعلمه 

مات  فالمحافظة عليه اإنَّما هي لتهيئة المقدِّ

 .Qف الوجود بوالدة اأم البنين ليت�سرَّ

ا  اإذًا فهي مورد عناية ر�سول اهللP. واأمَّ

لبيد هذا فهو معروف ب�سعره ويكفيه فخرًا 

 :Pف��ي ح��ق �سعره ر���س��ول اهلل ق��ال  م��ا 

اأ�سدق كلمة قالها العرب كلمة لبيد حينما 

قال:

باطل  اهلل  ����س���وى  م���ا  ����س���يء  ك���ل  اأال 

)9(

ن��ع��ي��م ال م���ح���ال���ة زائ��������ل وك�����ل 

البنين  اأم  ب��اأن  مفتخرًا  القائل  وه��و 

منهم:

ي��ا واه����ب ال��خ��ي��ر ال��ج��زي��ل م��ن �سعه

االأرب����ع����ة ال��ب��ن��ي��ن  اأم  ب���ن���و  ن���ح���ن 

وقد ترك ال�سعر منذ اأن اأ�سلم وقال: 

علَّمني اهلل  وقد  �سعرًا  الأق��ول  ما كنت 

 .
)10(

البقرة واآل عمران

الموؤمنين  اأمير  ه  توجَّ

اأبي  ب��ن  عقيل  اأخ��ي��ه  اإل��ى 

��اب��ة  ط���ال���ب وه�����و ال��ن�����سَّ

العرب  باأن�ساب  ال��ع��ارف 

قد  امراأة  اإلى  انظر  له:  وقال  واأخبارهم 

جها،  الأتزوَّ ال��ع��رب  م��ن  الفحولة  ول��ده��ا 

اأين  ل��ه:  فقال  ف��ار���س��ًا،  غ��الم��ًا  ل��ي  فتلد 

اأن���ت ع��ن ف��اط��م��ة ب��ن��ت ح���زام ب��ن خالد 

اأ�سجع  العرب  في  لي�س  فاإنَّه   
)11(

ة الكالبيَّ

.
)12(

من اآبائها

طالما اأنَّها تحمل كلَّ بذور الخير وقد 

اأعطاها  ُجِبَلت على ال�سهامة والكرم فقد 

المقامات  ل��ت��درك  ن��اف��ذة  ب�سيرة  اهلل 

مع  اليافعين  ال�سيدين  لهذين  الرفيعة 

نبرا�سًا  ف�سارت  الكبرى  زينب  اأختهما 

الموؤمنين اأم��ي��ر  لبيت  ال��وف��اء  ف��ي  يذكر 

فها اهلل تعالى باأن جعلها  Q. وقد �سرَّ

كانت  التي  المطهرة  االأرح���ام  ذوات  من 

قة  ظرفًا الأبي الف�سل العبا�س واإخوته محقِّ

االإمام  اإليه  يرمي  كان  الذي  االأمل  بذلك 

.Qعلي

اإلى  البنين  اأمُّ  اأقبلت  يوٍم  ذات �سباح 

ها ثمامة واأخبرتها اأنَّها راأت في منامها  اأمِّ

قد  معه  كواكب  وثالثة  ال�سماء  قمر  ك��اأن 

�سارت في حجرها ف�سمتهم اإلى �سدرها 

من  انتبهت  وحين  م�سرورة.  فرحة  وهي 

فقدهم،  على  حزنت  تجدهم  ولم  نومها 

الروؤيا  معّبر  اإلى  ابنتها  االأم  فا�سطحبت 

رجل  م��ن  ت��ت��زوج  �سوف  ��ه��ا  ب��اأنَّ فاأخبرها 

اأكبرهم  اأوالد  اأربعة  منه  وتنجب  عظيم 

)13(. واالأربعة 

يكون كالقمر بين النجوم

ه���م ال��ع��ب��ا���س وج��ع��ف��ر وع���ب���د اهلل 

.
)14(

وعثمان

كانت والدة اأبي الف�سل 

اأمير  ه�. وقد قال   26 �سنة 

ولدي  الموؤمنينQ:اإّن 

���ًا،  زقَّ ال��ع��ل��م  ُزقَّ  ال��ع��ب��ا���س 

يذكر  نـبرا�شًا  �شــارت 

اأمير  لبيت  الوفاء  في 

.Q ــن  ـــ ــي ــن ــوؤم ــم ال
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ركب  اإذا  و�سيمًا  بطاًل  كان  باأنَّه  َوُو�سف 

االأر����س.  تخطان  رج���اله  ك��ان��ت  المطهم 

ل��ه من  ك��ان  ك��رب��الء  ف��ي  �سهادته  وح��ي��ن 

الثاني عبد اهلل  اأنجبت  العمر35 �سنة. ثمَّ 

بعد ع�سر �سنوات وكان عمره يوم �سهادته 

الناحية  25 �سنة وقد جاء ذكره في زيارة 
�سة: ال�سالم على عبد اهلل ابن اأمير  المقدَّ

والمنادي  البالء  مبلي   Qالموؤمنين

والم�سروب  ك��رب��الء  عر�سة  ف��ي  ب��ال��والء 

مقباًل ومدبرًا، ثمَّ جاء الوليد الثالث عثمان 

على ا�سم اأخيه في اهلل عثمان بن مظعون 

اأنجبت  ثمَّ  �سنة،   23 عمر  عن  وا�ست�سهد 

�سقيق  ا�سم  على  جعفر  ال��راب��ع  الكوكب 

اأمير الموؤمنينQ جعفر الطيار. ويوم 

�سهادته كان له من العمر 21 �سنة.

االأحفاد  اأنَّ  فالظاهر  االأح��ف��اد  ��ا  اأمَّ

ا�س،  العبَّ الف�سل  اأب���ي  ول��د  م��ن  كلهم 

والف�سل  اهلل  عبيد  االأبناء  من  رزق  وقد 

وبنتًا  وال��ق��ا���س��م  وم��ح��م��د  وال��ح�����س��ن 

.
)15(

واحدة

اإلى  م��وج��ودًا  المبارك  ن�سله  زال  وال 

في  منت�سرون  وه���م  ال��ح��ا���س��ر  ع�سرنا 

والهند وطبر�ستان وم�سر  واليمن  العراق 

.
)16(

وغيرها

ع�سارة الإيثار والفداء

البنين للح�سين لم يقف عند  اأم  حّب 

دتنا الطيبة منذ  حد، وهذا يظهر من �سيِّ

وقد  الموؤمنين،  اأم��ي��ر  بيت  اإل��ى  دخولها 

اأ�سعب  ف��ي  وال��ح��ن��ان  ال��ح��ب  ه��ذا  تجّلى 

االأربعة  اأوالدها  اإليها  ُنعي  حين  اللحظات 

اأوالدها  اأحد  اإليها  ينعى  ب�سٌر  كان  فكلَّما 

 Qالح�سين عن  اأخبرني  تقول  كانت 

 Qالعبا�س الف�سل  اأبا  اإليها  نعى  حتَّى 

عت نياط قلبي، اأوالدي  فقالت: يا هذا قطَّ

ومن تحت الخ�سراء كلهم فداء الأبي عبد 

البنين  اأم  وتعتبر   .
)17(

Qالح�سين اهلل 
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الروؤيا  ر  معبِّ اأخبرها 

تتزوج  �شوف  ــهــا  بــاأنَّ

مــــن رجـــــل عــظــيــم 

اأربــعــة  منه  وتنجب 

يكون  اأكبرهم  اأولد 

النجوم. بين  كالقمر 

في  ال��ع��زاء  مجال�س  اأق���ام  م��ن  اأّول 

عندها  واجتمع   
)18(

دارها

يندبن  ها�سم  بني  ن�ساء 

واأه����ل   Qالح�سين

بيته. والإكبارها وجاللتها 

زينب  ال�����س��ي��دة  زارت���ه���ا 

من�سرفها  بعد  الكبرى 

م���ن واق���ع���ة ال��ط��ف كما 

ك���ان���ت ت����زوره����ا اأي�����ام 

 .
)19(

العيد

من رثاء اأولدها الأربعة

ال��ب��ن��ي��ن اأم  وي�������ك  ت����دع����ون����ي  ال 

ت����ذك����ري����ن����ي ب����ل����ي����وث ال���ع���ري���ن

ك�����ان�����ت ب�����ن�����ون ل������ي اأدع�����������ى ب��ه��م

بنين م���ن  وال  اأ���س��ب��ح��ت  وال����ي����وم 

اأرب��������ع��������ة م�����ث�����ل ن�����������س�����ور ال�����رب�����ى

الوتين بقطع  ال��م��وت  وا���س��ل��وا  ق��د 

وفاتها

اإال  وفاتها  تاريخ  البنين  الأم  يوؤرخ  لم 

اأم  كتابه  في  ال�سويج  مهدي  الخطيب  اأنَّ 

اأهل  م��رات   ة  ع��دَّ �ساأل  اأن��ه  ذك��ر  البنين 

�ساف.  ج��واب  على  يح�سل  فلم  الخبرة 

مخطوطة  وه��و  ك��ت��اب��ًا  ت��ن��اول  ي��وم  وذات 

ها اإلى عام 1221ه� با�سم  يعود تاريخ خطِّ

باقر  محمد  للعالمة  المطالب  كنز 

تاريخ  فيه  ُذك��ر  الهمداني 

الثالث  في  البنين  اأم  وف��اة 

االآخ��رى  م��ن ج��م��ادى  ع�سر 

وُدفنت بالبقيع قرب موالتنا 

 .Qالزهراء ف��اط��م��ة 

وعن االأعم�س  يقول: دخلت 

العابدين  زي��ن  االإم��ام  على 

في الثالث ع�سر من جمادى 

الجمعة  ي��وم  وك��ان  الثانية 

باكيًا   Qالعبا�س بن  الف�سل  فدخل 

اأم  جدتي  ماتت  لقد  يقول:  وه��و  حزينًا 

الك�ساء  اأه���ل  فجع  كيف  ف��ق��ال:  البنين 

مرتين في �سهر واحد؟ وي�سيف الخطيب 

هام�س  في  خبر  على  مدة  بعد  عثرت  ثم 

وقائع ال�سهور واالأيام للبيرجندي وفيه اأنَّ 

.
)20(

اأم البنين توفيت �سنة 64ه�

من كانت له حاجة

فليقراأ  ملحة  ح��اج��ة  ل��ه  ك��ان��ت  م��ن 

الفاتحة الأم البنين مع ال�سالة على محمد 

باإذنه  تق�سى  اهلل  �ساء  ف��اإن  محمد  واآل 

باب من  المجربات، فهي  تعالى وهي من 

عّرفنا  اللهم   .Qالبيت اأه��ل  اأب���واب 

مقامهم واح�سرنا معهم.

27

م
 2

01
0 

ر
يا

/�أ
 2

24
د 

د
ع
ل
�



فاطمة املبدر �سومر

ــوا..  ل تقربــ

م�شجور بحر  وطني 

الم�سهد الأول.. اأيار 2000

م�سى هادي اإلى مركز الك�سافة كعادته 

كان  المدر�سة.  دوام  انتهاء  بعد  يوم  كلَّ 

الذي  التحرير  يوم  من  اأ�سبوع  بعد  ذلك 

اأي �سي ء  اأع��اد المجد واالأر���س.. لم يكن 

لبنان..!  انت�سر  لقد  عهده..  �سابق  على 

وك��ف��ى ب��ذل��ك ف���خ���رًا.. ب��ل وك��ف��ى بذلك 

المرَّ  ذاق��ت  قلوٍب  في  لها  مثيل  ال  فرحة 

واعت�سرتها اآالم غير االآالم..

اإال اأّن قلب هادي كان يحمل همًا احتل 

التي بناها ق�سرًا في فكره..  اآماله  مكان 

التحرير  يوم  التي خلفها  الح�سرة  وكادت 

كيانه  من  وتم�سح  تقتله  به  فرحته  رغ��م 

ال��دم��وع.. �سار وه��و ابن  ك��ل م��ا ه��و غير 

الك�سافة  مركز  اإل��ى  ربيعًا  ع�سر  الثالثة 

�سدره  اعتلت  جبااًل  وكاأن  الراأ�س  منحني 

ال�سغير..

التفكير بم�ستقبله اأتعبه.. ترى.. كيف 

�ستكون االأيام القادمة بدون بندقية؟ واأين 

له اهلل في  يتقبَّ باأن  ليلة جمعة  دعواته كلَّ 

واأحالمه  اأمانيه  اأي��ن  المقاومين؟  ع��داد 

بتالل �سافي والرفيع..؟

اآاآاآاآه..

طريقه  اعتر�س  حجرًا  بقدمه  �سرب 

الجنوبيَّة  ال��ق��م��م  ن��ح��و  ب��وج��ه��ه  واأ����س���اح 

مًا..  معاتبًا.. متاألِّ

»هنيئًا لمن ُولد قبلي.. كان له �سرف 

اأن يحمل البندقية بين ترابك.. واأن يزرع 
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ج�سده فيك كاأّنه نبتة زعفران«!

الن�ساطات  كانت  المركز..  اإلى  و�سل 

كلها تحمل طابع التحرير.. والفرحة تعلو 

كلَّ وجه جنوبّي.. اإال وجه هادي.

فلقد كان في �سراع بين فرحة دفينة 

ليوم العز الذي تمناه طوياًل.. وبين حلمه 

باأن يكون مقاومًا حين يكبر..

قالئل  اأع���وام  �سوى  يف�سله  يكن  ل��م 

حتَّى ي�سبح في عداد اال�ست�سهاديين فوق 

�سفوح الجبال التي بنى لها في قلبه وكيانه 

ركنًا من الحب..

الع�ساكر  ا�سطفاف  وزم��الوؤه  ا�سطف 

اأمام القائد.. كما العادة..

الوقفة،  تلك  يقف  م��رة  ك��لِّ  ف��ي  ك��ان 

»�سافي«..  اإل��ى  طريقه  في  ��ه  وك��اأنَّ ي�سعر 

م��ن خلف  ينظر  ال��زن��اد  على  ي��ده  وك����اأنَّ 

اإلى القد�س.. ي�سرخ بكلِّ ما فيه  ال�سم�س 

من �سوق وتوق.. كاأنه يرحل على جناحي 

ال�سرخة اإلى حيث يريد..

يخالطه  ك��ان  ة  ال��م��رَّ ه��ذه  ف��ي  ه  ولكنَّ

حزن كما طائر ك�سير..

كلَّ  ين�سى  اأن  وعليه  �سي ء..  كلُّ  انتهى 

بعدما  طفاًل  يعود  اأن  عليه  االآن..  اأمانيه 

طلَّق الطفولة حبًا باأن يكبر.. ويلتحق..

ياه.. ما اأق�سى الزمان..!

قوا..  طلب القائد من النا�سئة اأن يتفرَّ

ال�سم�س  و���س��ارف��ت  ال��وق��ت  ان��ت��ه��ى  فلقد 

بعينين  هاديًا  رمق  اأنَّه  اإال  المغيب..  على 

اأوماأ له براأ�سه  تحمالن الباأ�س والحنان.. 

م�سيرًا اإليه اأن يقترب منه.

من  واقترب  عميقة  اآه��ة  ه��ادي  اأطلق 

د.. ووقف اأمامه �سامتًا  القائد ببطء متردِّ

حبيبات  يالعب  وهو  االأر���س  في  قًا  محدِّ

ال��ت��راب ب��ط��رف ح��ذائ��ه االأ����س���ود. و�سع 

و�سار  فانحنى  ركبتيه  على  يديه  القائد 

تعلو  وابت�سم  ه��ادي،  لوجه  مقاباًل  وجهه 

حاجبيه عقدة خفيفة.

يا  ال��م��ق��اوم  قلبك  ف��ي  تحمل  »م���اذا 

هادي؟«
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»ال �سيء....«

»ال�سيء؟..«

»....«

وال��ت��ق��ت عيناه  ب�����س��ره  ه����ادي  رف���ع 

الحزينتان عيني القائد العميقتين..

»زعالن؟«

».... ممم«

»...«

ل��ق��د ذهبت  م���ق���ه���ور..  »خ����ائ����ف... 

بب�ساطة؟  هكذا  ال��ري��اح  اأدراج  اأمنياتي 

لماذا.. لماذا؟«

اإلى االأر���س.. ولكن القائد  عاد ونظر 

اإلى  ب�سرعة  �سالت  يرى دمعة  اأن  ا�ستطاع 

حبيبات التراب..

بقي �سامتًا.. ففي جعبة هادي حكاية 

اأكثر..  يعي  كان  ه  ولكنَّ اأي�سًا..  هو  روحه 

فلم يكن خائفًا مثله...

ت ل��ح��ظ��ات م��ن ال�����س��م��ت ال��ذي  م����رَّ

قال  هنيهة  وبعد  روحاهما..  فيه  نطقت 

هادي بحزن:

»قائد..؟«

»حبيب قلبي..«

اأّي����ام  وان��ت��ه��ت  ت��ح��ررن��ا..  ل��ق��د   ...«

الجهاد.. �سح؟«

اأدار وجهه عن القائد ونزع عن راأ�سه 

اإلى عالمة  قبعة الحزب ال�سفراء.. نظر 

م�سارعته  ورغ���م  ط���وي���اًل..  اهلل  ح���زب 

وجنتيه  ف���وق  ���س��ال��ت  اأّن���ه���ا  اإال  ال���دم���وع 

باأطراف  القائد  م�سحها  ال�سمراوين.. 

اأ�سابعه واأم�سك وجه هادي بين يديه.. ثم 

قال بهم�س: »البندقية �ستظل رفيقة دربنا، 

�سوف نحملها دائمًا على اأكتافنا«

تلميذه  كتف  وح�سن  واق��ف��ًا  ا�ستوى 

ونظرا �سويًا اإلى الجبال ال�سامخة..

غيرنا  يحميها  م��ن  ال��ج��ب��ال  »ت��ل��ك 

نبقى  �سوف  ت��ح��ررت..  واإذا  ه���ادي..  ي��ا 

مزروعين فيها حتى نموت.. هل تفهم؟«

بـقــوة  القائــد  ح�شـنه 

�شـفتيه  وفـوق  اأي�شـًا.. 

ــد.  ــم ــح ــات ال ــم ــت ــم ت

ــة  ــي ــش بـــــاإذن اهلل..و�

لــن تن�شى... ال�شهـداء 
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هادي..  عينا  تو�سعت 

وارتع�س ج�سده حتى �سعر 

رغم  فيه  ت�سري  ب��ب��رودة 

وت�سبب  ال�سم�س  ح��رارة 

العرق من جبينه..

»هل تعني يا قائد...«

»اأع���ن���ي ي���ا ه�����ادي.. 

عندما تكبر اأريد اأن األقاك 

على الحدود لنفتح بوابة القد�س معًا..!«

»وعلى كتفي بندقية...؟!!«

تمامًا  ال�سهادة..  حلم  عيونك  »وف��ي 

مثل االآن..!«

لهادي  الكلمات  تلك  اأع���ادت  ��ا  ك��اأن��مَّ

للقد�س  ���ه  ووجَّ قفز  ج��دي��د..  م��ن  ال���روح 

التحية الع�سكرية من مكانه.. �سرخ حتَّى 

»يا جنوبي  روح��ه..  ال�سدى هيجان  اأعاد 

بقوة  القائد  خ�سر  وح�سن  ق���ادم..«  اأن��ا 

اأنها غادرت في  ترجمت فرحته التي ظن 

يوم الفرحة..

وفوق  اأي�����س��ًا..  ب��ق��وة  ال��ق��ائ��د  ح�سنه 

�سفتيه تمتمات الحمد. باإذن اهلل.. و�سية 

ال�سهداء لن تن�سى...

الم�سهد الثاني.. تموز 2006

حزب  عنا�سر  ذات����ه:  ه��و  الم�سهد 

���س��ب��ر م��ن تلك  ك��ل  ف��ي  اهلل م���زروع���ون 

من  ال��ذئ��اب  لعاب  قاومت  التي  االأر����س 

الب�سر.. وحاربها كل العالم على طاوالت 

اأن  اإال  اهلل  فاأبى حزب  الكاذب..  الحوار 

من  حديد  قطعة  وك��ل  ه��و،  فيها..  يبقى 

�سالحه..

كل عن�سر في مكانه. بينهم �ساب لما 

حجرًا  بقدمه  �ــشــرب 

ــقــه  ـــص طــري ـــر� ـــت اع

نحو  بوجهه  ــاح  ــش واأ�

ــم الــجــنــوبــيــة  ــم ــق ال

مــتــاألــمــًا..مــعــاتــبــًا...

عمره  ك��ان  لحيته.  تكتمل 

ا�ستاأذن  اأكثر..  18 عامًا ال 
مكانه  يترك  اأن  في  القائد 

من  اقترب  واح��دة.  لحظة 

على  يجل�س  ك��ان  مجاهد 

ب�سوت  وحدثه  منه  مقربة 

يكاد هو ذاته ال ي�سمعه:

»حاج قا�سم..«

تحركت  لماذا  خير؟  ه��ادي..  »اأه��اًل 

من مكانك؟«

اأًذّك���رك  اأن  اأحببت  اأم���ر..  »ت��ذّك��رت 

به..«

»ماذا هناك!«

»اأَتذُكر، قبل �ست �سنوات.. في اأ�سبوع 

تكون  اأن  خائف  اأنا  كنت  كيف  التحرير.. 

قد انتهت اأيام الجهاد؟«

وجهه  وغ��ط��ى  قا�سم  ال��ح��اج  �سحك 

بيديه.. ف�سحك هادي اأي�سًا.

ذلك  اأتذكر  زل��ت  ما  ه��ادي..  يا  »اإي 

اليوم.. وكل ما اأتذّكره اأبكي من الفرحة«

»لماذا؟«

عّلمني  ال��ي��وم  ذاك  اأع������رف...  »ال 

الكثير«

فيها  لي�س  كاأنها  تلك  الجبال  اإنَّ  حقًا 

غير الذكريات الحلوة.. و�سدى ال�سرخات 

والكمائن واالنت�سار..

اإال اأن تحت �سجيراتها المتحركة وبين 

ثقيل المدافع ر�سالة مرعبة: اأهلكت العدو 

فجنة  تقربوا..  فال  الم�سروقة  داره  في 

بحر  اهلل،  وح��ق  اق��ت��رب��ت��م،  اإن  التحرير 

م�سجور..!
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د.غادة اأحمد عي�سى 

اإتقان العمل... 

جهــاد وعبـادة

مكانة العمل في الإ�سالم

وجوهره  االإ����س���الم  م��ح��ور  ال��ع��م��ل 

َعَملَُكْم   ُ �للهّ َف�����َس��َي��َرى  �ْع��َم��ُل��و�ْ  {َوُق����ِل 

)التوبة:105(،  ِمُنوَن}  َو�ْلُموؤْ َوَر�ُسوُلُه 

وهو معنى من معاني الحياة االإن�سانية، 

لالرتزاق  �سببًا  االإن�����س��ان  منه  يتَّخذ 

ولك�سب الحالل. ولقد رفع االإ�سالم من 

�ساأن العمل حيث جعله بمنزلة العبادة  

مر�ساة  ابتغاء  الم�سلم  بها  د  يتعبَّ التي 

اهلل، بل بلغ من اإجالل االإ�سالم للعمل 

ج��اء في  م��ا  ال���رزق  ف��ي طلب  وال�سعي 

على  »ال��ك��اد   :Pاهلل ر���س��ول  حديث 

�سبيل  ف���ي  ك��ال��م��ج��اه��د  ع��ي��ال��ه 

.
)1(

اهلل«

�سي���رة  راجعن���ا  واإذا 

Rوالر�س���ل االأنبي���اء 

يقول اهلل �سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: 

َوُهَو  �أَْح�َسُن َعَمًل  ُكْم  �أَيُّ ِلَيْبُلَوُكْم  َو�ْلَحَياَة  �ْلَمْوَت  {�لَِّذي َخلََق 

�ْلَعِزيُز �ْلَغُفوُر}

)الملك:2(
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نجد اأنَّ جميعه���م كانوا من 

وال�صناعات  الح���رف  ذوي 

اته���م  بالرغ���م م���ن م�صوؤوليَّ

�لعظيم���ة ف���ي �لدع���وة �إلى 

�هلل �لو�ح���د، ف���كان �لعم���ل 

م���ن �صفاتهم ليكون كلُّ نبي 

�إبر�هيم قدوة لقومه، فهذ� 

�لتج���ارة،  Qيحت���رف 

�لأغنام  ومو�صىQرعى 

لدى نبي �آخر -�صعيب Q- وكان داود

ا  �دً� وي�صنع �ل���دروع، �أمَّ Qيعمل ح���دَّ

زكريا فكان نجارً� و�إدري�س خياطًا... وكان 

محم���دP ر�عيًا وجّماًل وتاج���رً� وقائدً� 

ة كلها. للب�صريَّ

و�إذ� كانت �لأعمال تختلف من �صخ�س 

�لمو�صوع  في هذ�  يعنينا  فالذي  �آخر  �إلى 

هي  ه��ل  �لأع���م���ال:  ه��ذه  �أد�ء  ة  كيفيَّ ه��و 

�أم على وجه  و�لإح�صان  �لإتقان  على وجه 

�لتق�صير و�لإهمال؟

�لعمل  تجعل  لم  �لكونية  �صريعتنا  �إنَّ 

عاجلة  منفعة  منه  تبتغي  دن��ي��وي��ًا  �أم����رً� 

به  ب  ُيتقرَّ تعّبديًا  �أم��رً�  جعلته  بل  فح�صب 

�إلى �هلل.

عنا�صر اإتقان العمل

و�إتقان �لعمل يتمثَّل في �أربعة عنا�صر:

- �أد�ء �لعمل دون �أي خلل فيه

له  د  �لمحدَّ �لوقت  في  �لعمل  �أد�ء   -

دون اأي تاأخير

- �أد�وؤه وفق متطلَّبات ذلك �لعمل من 

�لتقيد ب�صو�بط وتقنيات معّينة

�لعمل  �إلى تطوير هذ�  �ل�صعي دومًا   -

حتى يو�كب متطلَّبات �لع�صر.

���ة اإت���ق���ان  اأه���م���يَّ

العمل

ن����اح����ظ ف�����ي ه���ذ� 

ي�صوده  �ل�����ذي  �ل��ع�����ص��ر 

م  �ل�����ت�����ط�����ّور و�ل����ت����ق����دُّ

يمكن  ل  ��ه  �أنَّ �لتكنولوجي 

�إذ�  �إل  م  ت��ت��ق��دَّ �أن  ���ة  لأمَّ

قيمة  �أجو�ئها  في  �صادت 

�لإتقان في �لعمل.

نحن  �أنَّنا  �لمجال  هذ�  في  و�لموؤ�صف 

م��ن ن��دي��ن ب��دي��ن �لإت���ق���ان، دي���ن �لعمل 

�ل�صامية،  �لقيمة  ه��ذه  فقدنا  و�ل��ن��ج��اح، 

�لم�صلمين  على  �لعام  بالنفع  تعود  �لتي 

رو�  مة �لأمم بعد �أن تاأخَّ وتجعلهم في مقدِّ

�لقرون  في  عليه  كانو�  �لذي  موقعهم  عن 

�لأولى.

�ل�صياق  و�ل�صوؤ�ل �لذي ُيطَرح في هذ� 

يدور حول معرفة �لعو�مل �لتي تجعل بع�س 

يتدنَّى  بينما  �أعمالهم،  يتقنون  �لأف���ر�د 

م�صتوى �أد�ء �آخرين في �أعمالهم.

اأ�صباب اإتقان العمل

بنظر  �لعمل  ة  قد�صيَّ الأّول:  ال�سبب 

بع�س �لأفر�د:

ينظر بع�س �لأفر�د �إلى �لعمل على �أنَّه 

تها  �س وعبادة ل تختلف في قد�صيَّ �أمٌر مقدَّ

عن �ل�صاة و�ل�صيام و�لحج، و�أن »�لعمل 

 كما يقول �أمير �لموؤمنين
)2(

�صعار �لموؤمن«

برغبة  ع��م��ل��ه  �ل��ف��رد  ل��ي��م��ار���س   ،Q

على  و�  تربَّ �لذين  �لأفر�د  بخاف  و�صوق، 

�لك�صل و�لتو�كل.

�لحو�فز  ���ر  ت���وفُّ ال���ث���ان���ي:  ال�����س��ب��ب 

�إت���ق���ان �ل��ع��م��ل: يربط  ��ع��ة ع��ل��ى  �ل��م�����ص��جِّ

الأفراد  بع�ض  حمل  اإنَّ 

العمل  اإت��ق��ان  ع��ل��ى 

خالل  م��ن  اإل  يتم  ل 

منحهم حوافز م�شجعة 

اأو  ال���رات���ب  ك��رف��ع 

مادية. مكافاأة  تقديم 
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ب��ع�����ض �لأف��������ر�د �إت���ق���ان 

�لمادي،  بالمقابل  �لعمل 

غياب  فر�صة  فيتحيَّنون 

لإب��د�ء  ����ة  �لإد�ريَّ �لرقابة 

في  و�ل��ت��ه��اون  �لتق�صير 

ل  وهوؤلء  �لو�جبات.  �أد�ء 

على  �لعمل  �إل��ى  ينظرون 

�إتقانها  يجب  ع��ب��ادة  ��ه  �أنَّ

�لأج��ر  ع��ن  �لنظر  بغ�ضِّ 

عليه  ي��ح�����ص��ل��ون  �ل�����ذي 

ي�صت�صعرون  ل  كما  �لعمل،  ه��ذ�  مقابل 

ح�صور �هلل ورقابته عليهم.

ل��ذل��ك ف�����اإنَّ ح��م��ل ه�����وؤلء �لأف�����ر�د 

خالل  من  �إل  يتّم  ل  �لعمل  �إت��ق��ان  على 

�لر�تب  كرفع  عة  م�صجِّ ح��و�ف��ز  منحهم 

تتبعه  ما  وهذ�  ماديَّة،  مكافاأة  تقديم  �أو 

باإتقان  تهتمُّ  �لتي  مة  �لمتقدِّ �لمجتمعات 

ما  وهذ�  �لإنتاجيَّة،  م�صتوى  ورفع  �لعمل 

ز�ت  محفِّ جعل  حين  �لإ�صالم  عليه  حثَّ 

لفعل  �لإن�������ص���ان  ق  ت�������ص���وِّ

عه عليه �صو�ء  �لخير وت�صجِّ

�أو  �لدنيوية  �لأع��م��ال  ف��ي 

�هلَل  ي�صكر  »ل  �لأخ��روي��ة 

.
)3(

�لنا�ض« من لم ي�صكر 

زين  �لإم��ام  يقول  كما 

حبُّكم  �أ «Q ين بد لعا �

�إلى �هلل عز وجل �أح�صنكم 

.
)4(

عماًل«

اآثار اإتقان العمل

تعالى:  �هلل  يقول 

اِلَحاِت  {اإِنَّ الَِّذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�صَّ

 { َعَملاً اأَْح�����َص��َن  َم���ْن  اأَْج����َر  يُع  ُن�صِ َل  ���ا  اإِنَّ

في  يوؤجر  يتقن عمله  )�لكهف:30(. فمن 

�لدنيا كما في �لآخرة.

�إتقان  ف��ي  ق��دوة   Rلبيت� و�أه���ل 

�لح�صين �لإم��ام  �ل�صهد�ء  ف�صيد  �لعمل، 

Q في حركته �لإ�صالحية و��صت�صهاده 

في كربالء ُيعَتبر نموذجًا في �إجادة �لعمل 

بالرغم من  �أكمل وجه، فهو  و�إتقانه على 

�صي�صل  �ل��ذي  و�لم�صير  بالنتيجة  علمه 

و� دورهم في  �إليه، �أو�صى �أ�صحابه باأن يوؤدُّ

وكان  �أف�صل �صورة ممكنة.  �لمعركة على 

ناب�صة  حية  ز�ل��ت  ما  �أنَّها  ذلك  �أث��ر  من 

تخّرج  ب��ال��ق��ي��م...  حا�صرة  ب��ال��ع��ط��اء... 

للت�صحيات  �لم�صتعدين  �ل��م��ج��اه��دي��ن 

و�لدفاع عن بي�صة �لإ�صالم.... 

. و�صائل �ل�صيعة، �لحّر �لعاملي، ج7)، �ض67( ))

. ميز�ن �لحكمة، �لري�صهري، ج3، �ض)))( ))

. و�صائل �ل�صيعة، ج6)، �ض3)3( 3)

. بحار �لأنو�ر، ج75، �ض80)( 4)

الهوام�ش

الأنبــياء والر�سل عليهم 

ال�سالم نجد اأن جميعهم 

ــوا من ذوي الحرف  كان

بالــرغم  ــات  وال�ســناع

مــــن مـــ�سوؤولياتهــم 

الـعظيمة فــي الـدعوة 

ــه   الــواحــد. اإلــى اللــ
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 الّلعب رواح اأم عبث؟

 التكنولوجيا ت�سلب 

    من اأبنائنا العقول!

 األعابنا الهادفة.. 

     بديل خجول

 اأنفلونزا الإنترنت
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ال�شيخ عبا�ش ر�شيد

هدفية وغائية خلق الكون

�إنَّ من �ل�صروري للم�صلم �أن يعرف �أنَّ 

هذ� �لكون لم ُيخلق عبثًا ولهوً� ولعبًا ولغوً�، 

�ل��ذي��ن ك��ف��رو� م��ن �لملحدين  وه���ذ� ظ��نُّ 

�لماّديين، �لذين ل يعترفون بهدف للخلق؛ 

للعقل  �لفاقدة  �لطبيعة  �أنَّ  يعتقدون  لأنَّهم 

�بتد�أت �لخلق،  �لتي  و�ل�صعور و�لهدف هي 

دون �للغوّية  ب�صدفٍة عمياء؛ ولهذ� فاإنَّهم يوؤيِّ

وعدم �لفائدة في مجموعة �لوجود.

�لعبثية  �لنظرة  هذه  مع  غريبًا  فلي�ض 

�أن يكون �لغرب �لماّدي -�لذي ل �إيمان له 

مجتمعًا  �لخلق-  من  وغاية  هدف  بوجود 

و�للهو  و�ل�صرب  �لأك��ل  �إل  له  هّم  ل  عبثّيًا 

�لنظرة  وه��ذه  و�ل��م��ل��ّذ�ت.  و�للغو  و�للعب 

وقد  تاريخّية،  لها جذور  بل  لي�صت جديدة 

كانت �لجاهلّية �لأولى توؤمن بهذه �لعبثّية، 

َحَياُتَنا  اإِلَّ  ِه��َي  َم��ا  {َوَق��اُل��وا  تعالى:  يقول 

ْهُر  ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلُكَنا اإِلَّ الدَّ الدُّ

َوَما َلُهم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم اإِْن ُهْم اإِلَّ َيُظنُّوَن} 

)�لجاثية: 4)(.

رواح اأم عـبـث؟

فهي  �لخلق  �إل��ى  �لإ���ص��الم  نظرة  �أّم��ا 

��َم��اء َواْلأَْر�����������ضَ َوَم���ا  {َوَم�����ا َخ��لَ��ْق��َن��ا ال�����صَّ

ا  َلْهواً نَّتَِّخَذ  اأَن  اأََرْدَن��ا  َلِعِبيَن*َلْو  َبْيَنُهَما 

َفاِعِليَن*َبْل  ُكنَّا  اإِن  ُدنَّا  لَّ ِمن  تََّخْذَناُه  لَّ

َفاإَِذا  َفَيْدَمُغُه  اْلَباِطِل  َعلَى  ِباْلَحقِّ  َنْقِذُف 

ُفوَن}  َت�صِ ��ا  ِم��مَّ اْل���َوْي���ُل  َوَل��ُك��ُم  َزاِه����ٌق  ُه���َو 

)�لأنبياء: 6)-8)(.

اأَنََّما  ��ْب��ُت��ْم  {اأََف��َح�����صِ �صبحانه:  وي��ق��ول 

ُتْرَجُعوَن}  َل  اإَِلْيَنا  َواأَنَُّكْم  َعَبثاًا  َخلَْقَناُكْم 

اْلإِن�َصاُن  {اأََي��ْح�����َص��ُب   )((5 )�لموؤمنون: 

هو  فما   )36 )�لقيامة:  ى}  �ُصداً ُي��ْت��َرَك  اأَن 

�لهدف �إذً�؟؟

�لخالق  �إلى  يعود  ل  �لخلق  �لهدف من 

تعالى، فهو غنيٌّ عن خلقه، و�إنَّما يعود �إلينا 

نحن �لمخلوقين �لناق�صين.

ويمكن �لقول �إّن �لهدف من خلِقنا هو 

بمعرفتنا  يح�صل  وذلك  و�رتقاوؤنا  تكاملنا 

لخالقنا وبعبادته �أي طاعته.

فبطاعته نتكامل وبع�صيانه نت�صافل �إلى 

ة و�للغوّية و�لالهدفّية. �لحيو�نية و�ل�صهو�نيَّ

َّ
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خلق  غاية  �إل��ى  م�صيرً�  تعالى  يقول 

�لإن�صان: {َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْلإِن�َض اإِلَّ 

الَِّذي   ُ {اللَّ  )56 ِلَيْعُبُدوِن})�لذ�ريات: 

ِمْثلَُهنَّ  اْلأَْر�ِض  َوِمَن  َخلََق �َصْبَع �َصَماَواٍت 

َ َعلَى  ُل اْلأَْمُر َبْيَنُهنَّ ِلَتْعلَُموا اأَنَّ اللَّ َيَتَنزَّ

ُكلِّ �َصْيٍء َقِديٌر} )�لطالق: ))(.

�����ِذي َخ���لَ���َق اْل����َم����ْوَت َواْل���َح���َي���اَة  {الَّ

 { ����ُن َع���َم���لاً ْح���������صَ �����ُك�����ْم اأَ يُّ ِل���َي���ْب���ُل���َوُك���ْم اأَ

.)( )�لملك: 

الكّفار ولغوهم

�لدنيا  �إلى  ينظرون  �لكّفار  كان  و�إذ 

على  ذل��ك  �نعك�ض  لغ��ي��ة  عابثة  ن��ظ��رة 

حتَّى  �لأم���ور  ي��اأخ��ذون  فاإنَّهم  �صلوكهم، 

�لمهّمة منها ماأخذً� لهوّيًا، يقول �صبحانه: 

الَِّذيَن  اآَمُنواْ لَ َتتَِّخُذواْ  َها الَِّذيَن  اأَيُّ {َيا 

الَِّذيَن  ��َن  مِّ َوَلِعباًا  ا  ُه���ُزواً ِديَنُكْم  ��َخ��ُذواْ  اتَّ

ْوِلَياء  اأَ اَر  َواْلُكفَّ َقْبِلُكْم  ِمن  اْلِكَتاَب  اأُوُت��واْ 

وؤِْمِنيَن*َواإَِذا  مُّ ُك��ن��ُت��م  ن  اإِ  َ اللهّ ���ُق���واْ  َواتَّ

ا َوَلِعباًا  َلِة اتََّخُذوَها ُهُزواً َناَدْيُتْم اإَِلى ال�صَّ

)�لمائدة:  َيْعِقُلوَن}  لَّ  َقْوٌم  ِباأَنَُّهْم  َذِلَك 

.)58-57
نالحظ في هذه �لآيات �أنَّ �لكافرين 

مهّمة  م�صاألة  وه��و  �ل��دي��ن  م��ع  يتعاملون 

�لإن�صان-  م�صير  يمثِّل  -لأن��ه  وخطيرة 

با�صتهز�ء وِلعب.

�لم�صحوب  �ل��ك��الم  ه��و  و»�ل���ه���زو« 

وي�صتخدم  �ل�صخرية،  ت�صّور  بحركات 

لال�صتخفاف و�ل�صتهانة.

و»�للعب« هو �لذي ي�صدر عبثًا وبدون 

هدف،  �أي  من  خاليًا  �أو  �صحيح،  هدف 

و�صمّيت بع�ض �أفعال �ل�صبيان لعبًا لنف�ض 

�ل�صبب.
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وتنبيه  ال��ك��ّف��ار  روؤي���ة  ت�شحيح 

الموؤمنين:

�أفكار  �ل��ق��ر�آن  ل  ي��ح��وِّ �أن  �أج���ل  وم��ن 

�لكّفار �لعبثية �لالغية من �أفق هذه �لحياة 

لهم  يبّين  �أو���ص��ع،  عالم  �إل��ى  �ل��م��ح��دودة 

�لحياة  �إلى  بالن�صبة  �لدنيا  �لحياة  حقيقة 

�لآخرة �لتي ل يوؤمنون بها، يقول �صبحانه: 

َوَلِعٌب  َلْهٌو  اإِلَّ  ْنَيا  الدُّ اْلَحَياُة  َه��ِذِه  {َوَم��ا 

اَر اْلآِخَرَة َلِهَي اْلَحَيَواُن َلْو َكاُنوا  َواإِنَّ الدَّ

كل  معناه:   )64 )�لعنكبوت:  َي��ْع��لَ��ُم��وَن} 

�لحياة  م�صائل  �لإن�صان عن  ي�صرف  عمل 

�لأ�صا�صية.

�لتي  �لأعمال  على  فيطلق  �للعب  ��ا  �أمَّ

و�لهدف  �لخيالّي،  �لنظم  من  ن��وع  فيها 

�أحد  ي��ك��ون  م��ث��اًل  �للعب  ففي  �ل��خ��ي��ال��ي، 

و�لثالث  وزي���رً�،  و�لآخ��ر  ملكًا،  �لالعبين 

وبعد  ���ص��ارق��ًا...  و�ل��ر�ب��ع  للجي�ض،  ق��ائ��دً� 

�إلى  �صيء  كلُّ  يعود  �لموؤقت  �للعب  �نتهاء 

مكانته.

في  نف�شه  ال��م��وؤم��ن  ي��ط��م��ر  ه��ل 

التراب اإذًا:

م��ا م���رَّ م��ن ك���الم ق��د ي��وح��ي لبع�ض 

�صود�ء،  قاتمة،  �لموؤمن  حياة  باأنَّ  �لنا�ض 

جاّدة �إلى �أبعد �لحدود، ل ترفيه، ل لعب، 

ل ت�صلية، ل �صياحة، بل فقط عليه �أن ينظر 

�إلى �لقبر  �إلى �لموت  �إلى ما ور�ء �لدنيا، 

�إلى �لقيامة �إلى �لآخرة!!

�لأم�����ر كذلك،  ل��ي�����ض  �ل��ح��ق��ي��ق��ة  ف���ي 

�لإن�صان  ف��ط��رة  يحاكي  دي��ن  ف��الإ���ص��الم 

وطبيعته، وُيعطي لكلِّ �صيء حّقه، فالإن�صان 

لي�ض ملكًا من �لمالئكة بل فيه جنبة ماّدية 

ل بدَّ من مر�عاتها، و�إل �إذ� لم ُتر�َع �أّدت 

نف�صية  م�صاكل  و�إلى  عك�صية  فعل  رّدة  �إلى 

وع�صبية و�صلوكية.

لذلك يقول �لإمام عليQ: »رّوحو� 

.
)((

قلوبكم فاإّنها �إذ� �أُكرهت عميت«

ويقول �أي�صًا: »�إنَّ للقلوب �صهوة وكر�هة 

و�إقباًل و�إدبارً� فاأتوها من �إقبالها و�صهوتها 

.
)((

فاإنَّ �لقلب �إذ� �أكره عمي«

ويقول ر�صول �هللP: »ينبغي للعاقل 

�صاعات  �أرب��ع  له  يكون  �أن  عاقاًل  كان  �إذ� 

من �لنهار: �صاعة يناجي فيها رّبه، و�صاعة 

يحا�صب فيها نف�صه، و�صاعة ياأتي �أهل �لعلم 

�لذين يّب�صرونه في �أمر دينه وين�صحونه، 

�أمر  من  تها  ولذَّ نف�صه  بين  يخلي  و�صاعة 

.
)3(

�لدنيا فيما يحّل وُيحمد«

�أنا�ٍض  عن  و�صمعنا  �صاهدنا  وقد  هذ� 

�نقلبو�  �أنَّهم  �إل  بالإيمان  ملتزمين  كانو� 

�أو  �ل��ّدي��ن  فهمو�  ��ه��م  لأنَّ �أع��ق��اب��ه��م؛  على 

�إلى  �أّدى  ا  ممَّ �صلبي،  قاتم  ب�صكل  �أُفهموه 

ولجاأو�  �للتز�م  فتركو�  عك�صية  فعل  رّدة 

ه عنهم ويرفع �ل�صغط و�لكبت  �إلى من ُيرفِّ

�أحد  هدى  -�لذي  �لموؤمن  وق�صة  عنهم. 

�إلى  ه��ذ�  ِرّدة  ثم  �لإي��م��ان  �إل��ى  �لكافرين 

�لكفر؛ ب�صبب �صغط �لموؤمن عليه �صغطًا 

�صديدً� وهو بعُد مبتدئ �لإيمان- معروفة 

وفيها عبرة لمن �عتبر.

ب��ي��ن ال��ل��ع��ب ال���اغ���ي وال��ل��ع��ب 

الهادف:

ت معك �آيات عديدة تذم حالة  لقد مرَّ

�لأحاديث  بع�ض  و�إل��ي��ك  �ل��الغ��ي،  �للعب 

علي �لإم���ام  عن  �لحالة:  ه��ذه  ت��ذّم  �لتي 

»�لموؤمن  �لجهل«  ثمار  من  »�للهو   :Q

يعاف �للهو وياألف �لجد« »ل يفلح من وله 
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.
)4(

باللعب و��صتهتر باللهو و�لطرب«

وفي �لمقابل هناك �أحاديث ت�صير �إلى 

نماذج من �للعب �لهادف و�إليك بع�صها:

بالرمي  »عليكم   :Pهلل� ر�صول  عن 

، »من ترك �لرمي بعدما 
)5(

فاإنه خير لهوكم«

.
)6(

علمه رغبة عنه فاإنها نعمة كفرها«

�لمالئكة  »�إن   :Pهلل� ر���ص��ول  ع��ن 

لتنفر عند �لرهان، وتلعن �صاحبه ما خال 

.
)7(

�لحافر و�لخف و�لري�ض و�لن�صل«

»�أغار  قال:   Qهلل� عبد  �أبي  وعن 

�لم�صركون على �صرح �لمدينة فنادى فيها 

ر�صول  ف�صمعها  �صباحاه،  �صوء  يا  مناٍد: 

�هللP في �لجبل فركب فر�صه في طلب 

�لعدو، وكان �أّول �أ�صحابه لحقه �أبو قتادة 

 Pعلى فر�ض له، وكان تحت ر�صول �هلل

بطر  ول  �أ�صر  فيه  لي�ض  ليف  دفتاه  �صرج 

وتتابعت  �أح���دً�  يلقيا  فلم  �ل��ع��دو  فطلبا 

�إن  �هلل  ر�صول  يا  قتادة:  �أبو  فقال  �لخيل، 

�لعدو قد �ن�صرف، فاإن ر�أيت �أن ن�صتبق؟ 

�هلل ر�صول  فخرج  فا�صتبقو�  نعم  فقال: 

.
)8(

P �صابقًا عليهم...«

ون��ن��ه��ي ه���ذ� �ل��م��ق��ال ب��م��ن��اج��اة زين 

نف�صًا  �إليك  �أ�صكو  »�إلهي   :Qلعابدين�

مبادرة،  �لخطيئة  و�إل��ى  �أم���ارة،  بال�صوء 

وبمعا�صيك مولعة،... كثيرة �لعلل، طويلة 

م�ّصها  و�إن  تجزع،  �ل�صر  م�ّصها  �إن  �لأم��ل، 

و�للهو،  �للعب  �إل���ى  ميالة  تمنع،  �لخير 

.
)9(

مملوءة بالغفلة و�ل�صهو...«

. عو�لي �لالآلي، ج3، �ض)))( ))

. غرر �لحكم، ج)، �ض4)( ))

. بحار �لأنو�ر، ج)، �ض)3)( 3)

. �لأحاديث كلها من: غرر �لحكم، ج)، �ض4)3( 4)

. ميز�ن �لحكمة، ج4، �ض4))( 5)

. ن.م، �ض0)))( 6)

. �لو�صائل، ج9)، �ض49)( 7)

. �لو�صائل، ج9)، �ض49)( 8)

�ل�صحيفة �ل�صجادية، مناجاة �ل�صاكين، �لد�ر �لإ�صالمية،  (9 )

ط)، 006)، �ض4)3.

الهوام�ش
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ال�شيد خ�شر املو�شوي

نف�شها،  كالطفولة  جميل  ع��ذب  الطفولة  عن  الحديث 

والثروة  ال�شافي  والإح�شا�ش  والحبِّ  الفرح  عن  حديث  فهو 

ة. الحقيقية لاأمَّ

والحديث عن اللعب بالن�شبة للطفل لي�ش حديثًا عن اأداة 

تاأثيره  في  والماء  والغذاء  الهواء  مثل  لكنَّه  فح�شب،  ترفيه 

الكثير  الطفل  يتعلَّم  الألعاب  فمن  والكبير،  الطفل  حياة  في 

اللعب  زمن  ولَّى  وقد  والمعارف،  عة  المتنوِّ المهارات  ويكت�شب 

لت الأمور  راجة والكرة، وتحوَّ بات والدَّ باأواني المطبخ والمكعَّ

دة غير �شهلة، األعاب في ع�شر الثورة اللكترونيَّة  اإلى األعاب معقَّ

حتَّى  المخترعات  من  والمده�ش  بالمثير  علينا  طلعت  التي 

�شملت �شناعة األعاب الأطفال واليافعين.

التكنولوجيا 

ت�ســــــلـب 

ــا  اأبنائن ــن  م

العقــــول!
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األعاب تحمل قيمًا غربية

على �أنَّ هذه �لألعاب �للكترونية �لتي 

�لثمانينات  منت�صف  من  �لعالم  �جتاحت 

حتَّى  �ليوم  لتق�صي  �لما�صي  �لقرن  من 

�لكاتب  تنباأ  كما  و�ل�صحف  �لكتب  على 

هذ�  �صمة  �أ�صبحت  )بو�صمان(  �لأميركي 

�لت�صلية  و�صيلة  �إل��ى  لت  تحوَّ حتَّى  �لع�صر 

�لأولى لدى �لجيل منذ ع�صرين �صنة حتَّى 

لعبة   (50 من  �أكثر  �نت�صار  ولي�ض  �ليوم. 

و�ل�صويد  و�لنم�صا  �ألمانيا  في  �لكترونية 

بل  بريئًا  ع��ادي��ًا  �أم���رً�  و�أمريكا  وهولند� 

للنازّية �لجديدة وتدعم فكرها  هي ترّوج 

رهيب  ب�صكل  �نت�صرت  وق��د  وت��ط��ّرف��ه��ا، 

وتح�ّض  �لمد�ر�ض.  تالمذة  بين  ة  وخا�صَّ

و�لعنف  �لحقد  على  بالذ�ت  �لألعاب  تلك 

ب�صكل خا�ض.

في  �ل��م��وج��ودة  �لأل��ع��اب  معظم  و�إنَّ 

�أو  ع��ادي��ة  ك��ان��ت  ���ص��و�ء  �ل��ع��رب��ي  عالمنا 

من  منقولة  معظمها  ف��ي  ه��ي  �لكترونية 

�لغرب لبالدنا وفق م�صمون ِقَيمّي يتعار�ض 

خطرً�  ل  وي�صكِّ ل  �صكَّ ما  مجتمعنا  قيم  مع 

كبيرً� على �أجيالنا وهويتهم وثقافتهم.

وي�����ص��ه��د م��ج��ت��م��ع��ن��ا ك��ث��اف��ة �أل���ع���اب 

�لتكنولوجيا من �لأتاري و�لننتندو و�ل�صيغا 

و�لفيديو وجيم بوي وفاميلي جيمز و�صتريت 

فايتر وغيرها حتَّى تحول �إلى �صبح يطارد 

�أطفالنا في كلِّ  �أبناءنا ليل نهار ويحا�صر 

مكان، في �ل�صو�رع و�لنو�دي وغيرها. وقد 

عة  متنوِّ فعل  ردود  �لأل��ع��اب  ه��ذه  �أحدثت 

غير  و�صحية  وتربويَّة  و�جتماعية  نف�صية 

و�جتاحت  علينا  هطلت  كونها  عة  متوقَّ

�لمتعة  وبق�صد  �لأطفال  لت�صلية  �أ�صو�قنا 

كلِّ  وتحطيم  �لآخ���ري���ن  م��ع  و�لمناف�صة 

طبيعة  خ��الل  م��ن  وجوههم  ف��ي  يقف  م��ا 

بمعظمها  �لقائمة  �لإلكترونية  �لأل��ع��اب 

على �لعنف و�لقوة و�لهيمنة. وقد �صيطرت 

�صغارنا  على  �لم�صتحدثة  �لأل��ع��اب  ه��ذه 

�لمنازل  ماليين  دخلت  �أن  بعد  و�صبابنا 

�لمالية  ع��ائ��د�ت��ه��ا  و�أ���ص��ب��ح��ت  و�ل��ب��ي��وت 

و�صط  �لدولر�ت  مليار�ت  ع�صر�ت  تتعدى 

تناف�ض �صديد بين �ل�صركات �لعمالقة في 

ونينتاندو  �صوني  �صركة  وهي  �لمجال  هذ� 

ومايكرو�صوفت.

�لآث���ار  ت�صريح  ف��ي  ه��ن��ا  ن��دخ��ل  ول���ن 

�لألعاب  �لكترونية من  لعبة  لكلِّ  �لخطيرة 

ث ب�صكل عام عن  �لمتد�ولة لكننا �صنتحدَّ

ــاب  الألع ــم  معظ اإن   

عالمنا  ــي  ف ــودة  الموج

ــن  م ــة  منقول ــي  العرب

ــق  وف ــا  لبالدن ــرب  الغ

م�سمون ِقَيمي يتعار�ض 

ــا. مجتمعن ــم  ِقَي ــع  م
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�آثارها �ل�صلبية و�لإيجابيَّة.

���ة ل��األ��ع��اب  الآث������ار الإي���ج���اب���يَّ

اللكترونيَّة

مجموعة  �إل���ى  ر�����ص���ات  �ل���دِّ �أ����ص���ارت 

�لألعاب  ع��ن  �ل��ن��ات��ج��ة  �لإي��ج��اب��ي��ات  م��ن 

�للكترونية نذكرها كما يلي:

)- تنمية قدر�ت �لطفل �لعقلية باعتبار 
ي  تقوِّ ذهنية  ريا�صة  تمثِّل  �لأل��ع��اب  تلك 

ي قدرته  ملكة �ل�صتدلل عند �لالعب وتنمِّ

على �لتركيز و�لتفكير �لعلمي �ل�صليم وعلى 

و�صع �لحتمالت و�لدخول في �لتحديات. 

وتعويد  �لذ�كرة  تن�صيط  عن  ف�صاًل  هذ� 

ويعتقد  و�ل��م��ث��اب��رة.  �ل�صبر  على  �ل��ول��د 

بع�صهم �أنَّ �لأتاري ينمي �لذكاء فيما ورد 

�لقول عن �أحد �لالعبين: يمكنني �أن �ألعب 

�لأتاري و�أنا مغم�ض �لعينين لأنِّي حفظت 

طريقة برمجتها.

)- تنمية �لقدرة على �لبتكار و�تِّخاذ 
�لقر�ر و�لتغّلب على �لم�صكالت من خالل 

وبر�مج  ع��ام��ة،  معلومات  م��ن  تحويه  م��ا 

تعليمية، ما يوؤدي دورً� �إيجابيًا لجهة تنمية 

قدر�ت �لأطفال وم�صاعدتهم على �لندماج 

و�لتكنولوجيا  �ل��م��ع��ل��وم��ات��ي��ة  ع��ال��م  ف��ي 

و�لمكننة �لحديثة.

�أوقاتًا طيبة  3- ق�صاء �لطفل �لالعب 
�أو  �لق�صيرة  �للعب  فترة  خالل  و�صعيدة 

�لولد  وخ��روج  �لفر�غ  وقت  وملء  �لطويلة 

من حالة �لملل.

��ة ل���األ���ع���اب  الآث��������ار ال�����ش��ل��ب��يَّ

اللكترونيَّة

هي  �ل�صلبية  �لآث��ار  �أنَّ  له  يوؤ�صف  مما 

ي  �لطاغية وخ�صو�صًا على �ل�صعيد �ل�صحِّ

و�لتعليمي  �لفكري  بال�صعيدين  م���رورً� 

و�نتهاًء بالجتماعّي.

�ل�صكل  على  �ل�صلبيات  ذك��ر  ويمكن 

�لآتي:

اأ- على ال�شعيد ال�شحي:

تناولت  �لتي  ر����ص��ات  �ل��دِّ ه��ي  كثيرة 

�لحا�صوب  عبر  �للكترونية  �لألعاب  تاأثير 

�لو�صائل  من  وغيرها  و�لهاتف  و�لفيديو 

في �صّحة �لأطفال و�ل�صباب، يمكن 

على  �لآث���ار  تلك  بع�ض  �إي���ر�د 

�ل�صكل �لآتي:

در�����ص���ة  �أ������ص�����ارت   -(
م��اج�����ص��ت��ي��ر �����ص����ادرة عن 

في  �لأم��ي��رك��ي��ة  �لجامعة 

ه��ذه  �أنَّ  �إل�����ى  ب���ي���روت 

ع �لأطفال  �لألعاب »ت�صجِّ
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�إلحاق �لأذى لي�ض فقط بالمخلوقات  على 

�أي�صًا  ب��ل  م��ث��اًل(  )�لف�صائية  �ل��غ��ري��ب��ة 

م�صاكل  مجموعة  دت  عدَّ وقد   .
)((

بالب�صر«

�لعد�ونية  ومنها  �لالعبين  على  تنعك�ض 

ن�صبة  و�ن��خ��ف��ا���ض  �ل�����ص��ري��ع  و�لن���ف���ع���ال 

�لر�أ�ض  في  و�أوج��اع  �لدر��صة  في  �لتركيز 

و�لعينين، وَنَقلت عن بع�ض �لخت�صا�صين 

�أنَّ  وج��دو�  �أنهم  �لروماتيزم  �أمر��ض  في 

�للعب  خالل  �لمتكررين  و�لتوتر  �ل�صغط 

�لمفا�صل  في  وم�صاكل  �أوجاع  �إلى  يان  يوؤدِّ

)و�ي���ن  ت��وؤك��د  جهتها  م��ن  و�ل��ع�����ص��الت. 

كاوموتو( �لمتخ�ص�صة في �صوؤون �لترفيه 

في  يحكم  �لذي  هو  �لعنف  �أن  �للكتروني 

�ألعاب �لفيديو.

�لطر�بل�صي  كلود  �لدكتورة  ت�صير   -(
)طب �أطفال( �إلى �أنَّ و�صعية �لطفل �أثناء 

ب له �لأوجاع و�لت�صنجات  �للعب جلو�صًا ت�صبِّ

�إلى  �لفقري  و�لعمود  و�لرقبة  �لكتفين  في 

ب�صبب  و�لر�أ�ض  �لعينين  في  �أوج��اع  جانب 

�لتركيز على �ل�صا�صة.

و�لحياة  �لعلم  مجلة  �أك��دت��ه  م��ا   -3
باحثين  عن  نقاًل  �لفرن�صية 

�ألأطفال  �أنَّ  من  بريطانيين 

�لموَلعين  و�ل���م���ر�ه���ق���ي���ن 

لديهم  تزيد  �لفيديو  باألعاب 

ن�����ص��ب��ة �ل��ك��ول�����ص��ت��ي��رول عن 

�صون  معرَّ وه���م  ��ط  �ل��م��ت��و���صِّ

لالإ�صابة  غيرهم  م��ن  �أك��ث��ر 

و�ل�صر�يين  �لقلب  باأمر��ض 

�لألعاب  �بتعادهم عن  ب�صبب 

عاماًل  ت�صكل  �لتي  �لريا�صية 

ت��ط��وي��ري��ًا ه���ام���ًا لأع�����ص��اء 

�لج�صد ولياقته �لبدنية و�صحته.

�إلى  ر����ص��ات  �ل��دِّ بع�ض  و�أ����ص���ارت   -4
حال �لإرهاق �لنف�صي �لتي يعانيها �لطفل 

تلك  في  �أحيانًا  �لربح  �أو  �لخ�صارة  نتيجة 

�لألعاب.

5- في فرن�صا تمَّ تحديد ع�صر حالت 
�لفيديو،  �ألعاب  با�صتعمال  مرتبطة  �صرع 

ح�صاباتها  �ل�صركات  تر�جع  �ليابان  وفي 

للحد من خطورة هذه �لمنتجات على جيل 

.
)((

�لم�صتقبل

و�لعط�ض  للجوع  �لأط��ف��ال  ن�صيان   -6
�لوجبات  تناول  �أو  بذلك  �لهتمام  وعدم 

وغيرهما  وبطاطا  �صوكول  من  �ل�صريعة 

على  �صلبًا  ينعك�ض  ما  �لجوع  ل�صدِّ 

�صحة �لأطفال و�ل�صباب.

هذه  لت  تحوَّ لقد   -7
�لألعاب �إلى مثل �لمخدر 

�لتنويم  �أو  �ل���ن���اع���م 

�لمغناطي�صي �لذي يعجز 

�لأطفال عن مقاومته.

ال�شعيد  ع��ل��ى  ب- 

والتعليمي  ال��ت��رب��وي 

والعقلي

�إه���م���ال  ل���وح���ظ   -(
لو�جباتهم  �لأط����ف����ال 

�أنَّ  خ�صو�صًا  �لمدر�صيَّة 

ــض اأن  ــد الـبـعـ� يعتـق

ــي الذكاء  ــاري تنم الأت

ــول  الـق ورد  ــا  فيـم

الالعـبيـن:  ــد  اأحـ ــن  ع

ــب  األـع اأن  ــي  يمـكنن

الأتـاري واأنـا مــغم�ض 

العـينين لأنني حـفظت 

ــة بـرمــجـتـها. طريــق
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ب�صكل  �أوقاتهم  ��صتنزفت  �لأل��ع��اب  تلك 

�لم�صتوى  على  �صلبًا  ينعك�ض  م��ا  ي��وم��ي، 

يح�صل  م��ا  وه��ذ�  كبير  ب�صكل  �لتعليمي 

د�ئمًا.

)- ُي�صير �لمعالج �لنف�صي جو عاقوري 
�إلى �أنَّ �ل�صاب �لذي يدخل م�صروعًا تريده 

�لذي  �لإط��ار  من  لعبته  ويختار  �ل�صا�صة 

�لت�صلية  بق�صد  �للعب  يبد�أ  عليه  تفر�صه 

و�إرهاقًا  ج�صدية  حما�صة  �لنتيجة  وتاأتي 

فكريًا وكلَّما كب�ض على �أزر�ر �للعبة �زد�د 

على  �للعب  يكون  لذلك  وت�صنُّجه  ت��وت��ره 

درجة عالية من �لنتباه و�لغ�صب �ل�صديد 

عند �لف�صل، ولكن �إذ� نظرنا �إلى �لألعاب 

ت�صلي  �أنَّها  نجد  �ل�صطرنج  مثل:  �لأخ��رى 

مع  �لتعامل  على  ب  وت���درِّ �لفكر  ك  وت��ح��رِّ

م  �لآخرين ومن يمار�صها ي�صعر باأنَّه يتحكَّ

باللعبة �لتي تتطلب مناف�صة �لعقل �لب�صري 

.
)3(

�أف�صل من مناف�صة جهاز �لكومبيوتر

من  �لأل��ع��اب  تلك  تحمله  م��ا  �إنَّ   -3
م��ع��ل��وم��ات و�أخ����الق وت��ق��ال��ي��د ب��ع��ي��دة عن 

ديننا  لتعاليم  ومغايرة  وعاد�تنا  �أخالقنا 

�لتعليمية  �لبر�مج  فنوع  ج��دً�،  خطير  هو 

منها  �لكثير  في  مقبوًل  ول  مثاليًا  لي�ض 

و�لتناف�ض  �لحتكار  ُتعلِّم  و�أنها  �صيما  ل 

�لمادي �لخطير و�لهيمنة و�ل�صلطة و�لقوة 

و�لعنف وغير ذلك.

ُي��ل��ف��ت ع��ال��م �لأع�����ص��اب )ك���ارل   -4
�لكومبيوتر  مخزن  مع  �أنَّه  �إلى  بريبر�م( 

�لذ�كرة  على  �أق��ل  نعتمد  �صرنا  �لهائل 

ون�صع كلَّ ثقتنا في هذه �لعلبة �ل�صحرية. 

�لطريقة  ��رت  غ��يَّ ح�صارتنا  �أّن  معتبرً� 

ت�صير  فيما   .
)4(

�لعقل فيها  ينمو  �ل��ت��ي 

�ليوم  �لأولد  �أنَّ  �إل��ى:  دينغمان  �لدكتور 

يك�صبون قدر�ت في ن�صف �لدماغ �لأيمن 

�لأي�صر،  �لن�صف  م��ه��ار�ت  ح�صاب  على 

من  ج��ي��اًل  �لنتيجة  ك��ون  ف��ي  و�لم�صكلة 

في  بعجز  ي�����ص��اب��ون  ق��د  �ل��ذي��ن  �لأولد 

وقد  �لأي�����ص��ر،  �ل��دم��اغ  ن�صف  م��ه��ار�ت 

�للكترونيَّات  متع  مدمني  من  ي�صبحون 

ع�صر  و�أبطال  �لحركة  �ل�صريعة  ة  �لمرئيَّ

�لخا�صة. ر�ت  �لموؤثِّ

ج- على ال�شعيد الجتماعي العام:

�لأل���ع���اب  لع���ب���ي  �أنَّ  ُي���الح���ظ   -(
للزمان  ل��دي��ه��م  �ع��ت��ب��ار  ل  ��ة  �لل��ك��ت��رون��يَّ

و�لمكان فمر�كز �للعب مفتوحة.

ل �لطفل بفعل تلك �لألعاب  )- لقد تحوَّ
د �ألعاب  وم��ع �ل��وق��ت �إل��ى �آل��ة لأن��ه��ا م��ج��رَّ

تعتمد على تحريك �لأزر�ر وتركيز �لذهن 

�ألعاب غير  �إنَّها  ب�صيط.  و�حد  على هدف 

�لفريق  روح  تعك�ض  ول  بمعظمها  جماعية 

بعد  �لطفل  يحّول  ما  و�لتعاون،  و�لجماعة 

و�لمز�ج  و�لفكر  �لنظرة  �أحادي  �إلى  فترة 

كما �أنَّها تنمي لديه روح �لعزلة و�لنطو�ء.

44



. �صحيفة �ل�صفير، عدد )889، �ض9( ))

. مجلة زهرة �لخليج، عدد 736، �ض6)( ))

. ملحق نهار �ل�صباب، �صحيفة �لنهار، ))/995/8)( 3)

. ملحق نهار �ل�صباب، �صحيفة �لنهار، ))/995/9)( 4)

الهوام�ش

ة  ق �نت�صار�ت وهميَّ 3- �إنَّ �لطفل يحقِّ
�لألعاب  تلك  بف�صل  وه��و  �للعب،  خ��الل 

بالوهم  مليء  كائن  �إل��ى  ل  يتحوَّ �لمبهرة 

و�لخيال وجنون �لعظمة من دون �أن يكون 

لذلك �أي و�قع خارجي.

وعن  �أهلهم  عن  �لأط��ف��ال  �بتعاد   -4
�لحو�ر معهم بل عن �لإخوة و�لأخو�ت.

دور اأولياء الأمور:

في هذه �لعجالة يمكننا ذكر مجموعة 

من �لتو�صيات لالأهل �لكر�م وهي:

)- عليهم �إيجاد �لبد�ئل با�صتمر�ر عن 
ة ب�صكل عام. �لألعاب �للكترونيَّ

)- عليهم مر�قبة �أبنائهم وعدم تركهم 
ة ب�صكل  يرتادون مر�كز �لألعاب �للكترونيَّ

�لتي  �لألعاب  نوع  �إل��ى  و�لتعّرف  ع�صو�ئي 

تماَر�ض وطبيعتها وبر�مجها وفر�ض رقابة 

على ذلك.

3- �لتاأّكد من فترة �لر�حة عند �لأبناء 
حال  في  �لألعاب  تلك  من  �صاعة  كلِّ  بعد 

ت�سجع  ــاب  الألع هذه 

اإلحاق  ــى  عل ــال  الأطف

ــط  فق ــض  لي� الأذى 

ــة  الغريب ــات  بالمخلوق

ــاًل(  ــة مثـــ )الف�ســــائي

ــر. ــًا بالب�س اأي�ســ ــل  بــ

كانت مقبولة وفقًا لمعايير ثقافتنا وديننا 

و�لكون  �لإن�صان  ومفاهيمنا عن  وتقاليدنا 

تنظيم  �أو  وتحديد  و�ل��ع��الق��ات  و�ل��ح��ي��اة 

فتر�ت �لتعامل مع �لكمبيوتر على �أن تكون 

�ل�صتر�حة في �لهو�ء �لطلق قدر �لإمكان 

مع تحريك �لج�صم.

عن  �أبنائنا  �إبعاد  �لمطلوب  لي�ض   -4
��صتخد�مها  لهم  نريد  ب��ل  �لتكنولوجيا 

تبقيهم  �ل��ت��ي  �ل�����ص��ح��ي��ح��ة  ب��ال��ط��ري��ق��ة 

على  �ل��ح��ر���ض  م��ع  ع��ل��ي��ه��ا،  م�صيطرين 

�لمادية  و�أخطارها  �صلبياتها  عن  �لبعد 

و�لمعنوية.
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حممود ريا

المجموع،  على  نمطه  يفر�ش  حياة،  اأ�شلوب  ع�شر  لكلِّ 

وير�شم قواعد ينبغي اللتزام بها للعي�ش في اإطار هذا الع�شر 

وعدم البتعاد عن الم�شار الذي يوؤ�ش�شه.

اإل اأنَّ العي�ش في الع�شر ل يعني اأبدًا التخلِّي عن الأ�شول، 

اأن يطّوع كلَّ جديد  اأن يفعله المرء هو  اأف�شل ما يمكن  اإنَّ  بل 

م  ليكون في خدمة المبادئ والأفكار التي يوؤمن بها والتي تقدِّ

له الخا�ش في الدنيا والآخرة.

الق�شايا  من  الحياة،  في  �شيء  كلَّ  تحكم  المعادلة  وهذه 

العقائدية والأخاقية و�شوًل اإلى لحظات الترويح عن النف�ش، 

اأنف�شهم«  »�شحن  النا�ش  يعيد  كي  ال�شرورية  اللحظات  وهي 

وال�شتعداد لف�شل جديد من الجدية في الحياة.

ــة.. الهادف ــا  األعابن

ــول ــج بـــديـــل خ
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مختلفة  و�صائل  هناك  ع�صر  كلِّ  وفي 

للترويح عن �لنف�ض، ولتمرير وقت �لفر�غ. 

و�إذ� كان هناك من تغيير �أ�صا�صي في هذ� 

�ل�صنو�ت  في  نعي�صه  �ل��ذي  فهو  �لمجال، 

�أ�صاليب �لت�صلية كل  �لأخيرة، حيث تتبدل 

�صنة، ل بل كل �صهر و�أ�صبوع.

�لحديثة  �لتَّ�صال  و�صائل  �نت�صار  ومع 

�لتطّور  ت�صاعد  ومع  �للكترونية،  و�لآلت 

في  -وخ��ا���ص��ة  �لت�صلية  ب��ات��ت  �ل��ع��ل��م��ي، 

مع  �لتعامل  على  ترتكز  �لمكتظة-  �لمدن 

خدمات  م��ن  يقدمه  م��ا  بكل  �لكومبيوتر 

ومن فر�ض للت�صلية �لبريئة، وغير �لبريئة 

على حد �صو�ء.

خدمة  في  اللكترونيَّة  الألعاب 

تغريب العالم

�صاعًا  �تِّ �لما�صية  �لفترة  �صهدت  لقد 

غ��ي��ر ق���اب���ل ل��ل��ح�����ص��ر ل�����ص��وق �لأل���ع���اب 

هذه  �إنتاج  ة  عمليَّ لت  وتحوَّ �لإلكترونية، 

�إلى �صناعة حقيقية تدر ع�صر�ت  �لألعاب 

�أنحاء  ف��ي  �ل������دولر�ت،  م��ن  �ل��م��ل��ي��ار�ت 

ز هذه �ل�صناعة في �لوليات  �لعالم. وتتركَّ

��ع في  �ل��م��ت��ح��دة �لأم��ي��رك��ي��ة ح��ي��ث ت��ت��ج��مَّ

مناطق محددة فيها، ت�صبه بال�صبط ترّكز 

�ل�صناعة �ل�صينمائية في هوليوود.

نمط  م  تقدِّ هوليوود  �أف��الم  �أنَّ  وكما 

�لحياة �لأميركي وتحاول تعميمه في �لكرة 

�لتي  �لإلكترونية  �لألعاب  ف��اإنَّ  �لأر�صية، 

بالأفكار  �لغربية حافلة  �لم�صادر  مها  تقدِّ

م�صروع  ت��خ��دم  �ل��ت��ي  وب��ال�����ص��ي��ن��اري��وه��ات 

تغريب �لعالم وتحويله �إلى تابع ل� »�لطريقة 

�لأميركية« في �لحياة.

�لغربية  �لهجمة  ه���ذه  م��و�ج��ه��ة  ف��ي 

في  التغريبي  النمط 

يركز  الحربية  الألعاب 

ــعــدو  عــلــى جــعــل ال

وي�سوه  م�سلمًا  عربيًا 

�ـــســـورتـــه ويــجــعــل 

غربيًا. اأميركيًا  البطل 
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�ل�صر�صة كان ل بدَّ من 

�إيجاد  �أج��ل  من  �لعمل 

�لحدِّ  في  -ول��و  �لبديل 

م روؤية  �لأدنى- �لذي يقدِّ

و�لت�صلية،  للترفيه  �أخ��رى 

�لنمط  رف�ض  على  تقوم  روؤية 

�لتغريبي �لذي يظهر في �لألعاب، 

ز  تركِّ �لتي  �لحربية  �لأل��ع��اب  �صيما  ول 

عربيًا  �لأحيان  �أغلب  في  �لعدو  على جعل 

�لبطل  وتجعل  �صورته،  وت�صّوه  وم�صلمًا، 

بهذ�  �لالعب  فيرتبط  غربيًا،  ًا  �أميركيَّ

�لمثال �لغربي وي�صبح هو مثاله �لأعلى.

بديل اإ�شامي عربي خجول

�نطالقًا من هذه �لفكرة �نطلقت بع�ض 

م�صيرة  في  و�لإ�صالمية  ة  �لعربيَّ �لأطر�ف 

ِقَيمنا  م��ن  ينطلق  ب��دي��ل  لتقديم  طويلة 

ي�صتخدم  كان  و�إن  و�لعربية،  �لإ�صالمية 

ن��م��ط �لأل���ع���اب �لإل��ك��ت��رون��ي��ة ف��ي تقديم 

لالعبين  ي�صمح  بما  �لترفيهية،  �لخدمة 

في  �لوقت  تم�صية  في  وغيرهم  �ل�صبان 

�لأفكار  �كت�صاب  عن  بعيٍد  ترفيهي  �إط��ار 

عي�ض  م��ن  وخ���اٍل  ناحية،  م��ن  �لتغريبية 

وخو�ض  باللعبة  �لنبهار  بين  �لتناق�ض 

مة  �لمقدَّ �لإ�صالمية  �ل��ذ�ت  �صد  معركة 

كنموذج لل�صر و�لعنف.

�لتي  �لأل��ع��اب  م��ن  �لعديد  ظهر  وق��د 

ج�ّصد  م��ا  منها  �ل��م��ب��د�أ  ه��ذ�  على  ت��ق��وم 

�لمو�جهة �لبطولية �لتي خا�صتها �لمقاومة 

�لإ�صالمية في لبنان �صدَّ �لعدو �ل�صهيوني 

و)   ( �لخا�صة  )�لقوة  �صنو�ت  مدى  على 

�ل�صعب  بطولت  ج�ّصد  ما  ومنها  كمثال(، 

في  �لمتو��صلة  �نتفا�صته  في  �لفل�صطيني 

وجه �لعدو �ل�صهيوني نف�صه )تحت �لرماد 

وغيرها من �لألعاب(.

مواجهة  ف��ي  ترفيهية  األ���ع���اب 

ة اأعداء الأمَّ

�لألعاب  ه��ذه  ف��ي  �لأ�صا�صية  �لمّيزة 

وغيرها �أنَّ �لالعب يعي�ض �لتماهي �لكامل 

بين حقيقته كُمَعاٍد لل�صهاينة �لذين يقتلون 

في  �لالعب  وبين  بالدنا،  رون  ويدمِّ �أهلنا 

�لذي يخو�ض حربًا في  �لإلكترونية  �للعبة 

بقعة  وف��ي  �أنف�صهم  �ل�صهاينة  مو�جهة 

من  كبير  ح��د  �إل��ى  م�صتوحاة  �فتر��صية 

�لبقعة �لأر�صية �لحقيقيَّة.

ة  لقد جعلت هذه �لألعاب وغيرها عمليَّ

�لترفيه جزءً� من �لتعبئة �لمطلوبة للجيل 

ة، وفتحت  �لجديد في مو�جهة �أعد�ء �لأمَّ

�آفاقًا و��صعة �أمام �إنتاج »ثقافة �إلكترونية« 

ة  مه �لمو�قع �لإلكترونيَّ متكاملة مع ما تقدِّ

على �صبكة �لإنترنت �لتي تقدم �لمعلومات 

�لحقيقية حول �ل�صر�ع مع �لعدو وتحاول 

�لتي  �لغربية  �لإعالمية  للهجمة  ي  �لت�صدِّ

تنا ومقاومتها وثقافتها. ت�صتهدف �أمَّ
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�إل �أنَّ �ل�صورة في هذ� 

�لمجال لي�صت وردية ب�صكل 

ب���د من  ���م���ا ل  ك���ام���ل، و�إنَّ

�لعتر�ف باأن هذه �لألعاب 

�لتي �أُنتجت ل تلبي حاجات 

منطقتنا،  ف���ي  �أج��ي��ال��ن��ا 

ف�����ص��اًل ع��ن ق��درت��ه��ا على 

�لأجنبية  �لألعاب  مناف�صة 

في �لأ�صو�ق �لعالمية.

مواجهة الكترونية غير متكافئة

ة �لحاملة  �إنَّ عدد �لألعاب �لإلكترونيَّ

�أنتجت  �لتي  �لمقاوم  �لإ�صالمي  للنَف�ض 

يتجاوز عدد  ل  �لما�صية  �ل�صنو�ت  خالل 

في  �لع�صر�ت  يبلغ  وقد  �ليدين،  �أ�صابع 

»تق�صف«  ح��ي��ن  ف��ي  �لأح����و�ل،  �أح�����ص��ن 

�لعالم  �لأجنبية  �لأل��ع��اب  �إنتاج  مر�كز 

�أ���ص��ب��وع، م��ا يجعل  ك��ل  �لأل��ع��اب  ب���اآلف 

يمكن  ل  �أم�����رً�  ب��ال��م��ن��اف�����ص��ة  �ل��ت��ف��ك��ي��ر 

هذه  �أنَّ  ذل��ك  يعني  �أن  دون  ره،  ت�����ص��وُّ

�لإ�صالمي  عالمنا  في  �لمنَتَجة  �لألعاب 

�صبابنا  جذب  في  حقيقي  بدور  تقم  لم 

»تــقــ�ــســف« مــراكــز 

الأجنبية  الألعاب  اإنتاج 

الألعاب  باآلف  العالم 

كل اأ�سبوع، ما يجعل 

التفكـيـر بـالـمنافـ�سـة 

ت�سوره. يمكن  ل  اأمرًا 

�إل���ي���ه���ا وج���ع���ل���ه���م �أك���ث���ر 

بها. �رتباطًا 

ة  �لقوَّ لعبة  تجربة  �إنَّ 

�أنتجتها  �ل��ت��ي  ��ة  �ل��خ��ا���صَّ

��ة  �ل����ج����ه����ات �ل��م��خ��ت�����صَّ

موجة  خ��ل��ق��ت  ل��ب��ن��ان  ف��ي 

بين  �له��ت��م��ام  م��ن  كبيرة 

م�صتوى  وع���ل���ى  ���ص��ب��اب��ن��ا 

�لكثير  و�أث�����ارت  �ل��ع��ال��م، 

و�لخوف  ين،  �لمحبِّ عند  �لإع��ج��اب  م��ن 

ما  و�لمبغ�صين،  �لأع��د�ء  عند  �لآت��ي  من 

في  �ل�صير  في  �ل�صتمر�ر  مو�صوع  يجعل 

هذ� �لطريق حاجة ق�صوى ومهمة �صامية 

بالوقوف  معوقات  لأي  �ل�صماح  يمكن  ل 

�أمامها.

عالم  �لهادفة  �لإلكترونية  �لأل��ع��اب 

م  ُيقدَّ �أن  ي�صتحق  عالم  وهو  بذ�ته،  قائم 

�لذر�ئع  �أجل �صد  له كلُّ دعٍم ممكن، من 

ولكل  ل�صبابنا  �ل�صالح  �ل��ب��دي��ل  وخ��ل��ق 

�أنحاء  ك��ل  ف��ي  �ل��ع��ال��م،  بهذ�  �لمهتمين 

�لعالم.
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حتقيق: �شفيَّة حيدر اأحمد

الع�شر  فيرو�ش   )H(N(( اأو  الخنازير  اأنفلونزا 

الذي بات اأ�شهر من ناٍر على علم.... هذا ما يقال، 

لكننا اإذا ما اأمعنا النظر جيدًا ف�شنرى العديد من 

دون  من  اإلينا  تت�شلل  التي  الفتَّاكة  الفيرو�شات 

رادع، لأنَّنا ل ن�شعر بها اأ�شًا، وهنا مكمن الخطورة.

فيرو�ش الإنترنت هو من تلك الأمرا�ش الم�شتع�شية 

والمنت�شرة في اأنحاء المعمورة، فكيفما تلفّت تجد 

الأطفال وال�شبان وحتى العجّز ي�شتعملونه دونما 

هوادة اأو �شعور بعقارب ال�شاعة، واأ�شبح  الإنترنت 

في اأغلب الأحيان و�شيلة لإ�شاعة الوقت واإهداره 

والمجتمع. بالفرد  وم�شرة  مف�شدة  اأم���ور  ف��ي 

هذه  وم�شار  ف��وائ��د  على  عامة  نظرة  ولإل��ق��اء 

اأحد  م��ع  مقابلة  لنا  كانت  الحديثة،  التقنية 

واأح���د  الإن���ت���رن���ت  م��ج��ال  ف���ي  المتخ�ش�شين 

ال�  اأو  الإن��ت��رن��ت  مقاهي  اأح��د  ع��ن  الم�شوؤولين 

»coffee net« الذي هو نقطة الو�شل الرئي�شية بين 
لنا  كان  كما  الإنترنت،  عالم  وبين  الم�شتخدمين 

وذويهم. الإنترنت  م�شتخدمي  بع�ش  مع  لقاءات 

ـــزا  ـــون ـــل ـــف اأن

الإنــــتــــرنــــت

50



ــت  ــرن ــت ـــادان الإن ـــرت ي

اأحـيــانــًا  للمعلومـات 

بـالألعـاب  وللتـ�سـلــي 

اأخــرى  اأحـيـانًا  المميزة 

يـحـر�ســان  ولكنهـما 

الــتقـيد  على  دائــمــًا 

والــدهــمــا. بن�سائـح 

متابعة ميدانية

�إد�رة  عن  �لم�صوؤول  »ح��ي��در«  �ل�صيد 

�أحد مقاهي �لإنترنت يقول �إنَّ معظم �لذي 

يق�صدون »Coffee Net« يق�صدونه بهدف 

تتر�وح  هوؤلء  �أعمار  �أنَّ  مو�صحًا  �لت�صلية 

ع�صرة  وث��م��ان��ي  �صنة  ع�صرة  �ثنتي  بين 

�صنة، �أي �لعمر �لأخطر في حياة �لإن�صان 

و�لذي ُيحّدد فيه توّجهه وربما م�صيره في 

�لم�صتقبل. 

مدير  في�صعها  �ل��ق��و�ن��ي��ن  ع��ن  ����ا  �أمَّ

من  بع�صًا  لنا  ذكر  ولقد   ،»coffee net«�ل�

قو�نينه �لخا�صة �لتي يجب على كل زبون 

وعدم  �ل��ت��ام،  �ل��ه��دوء  وه��ي:  يلتزمها  �أن 

�ل��دخ��ول �إل���ى م��و�ق��ع ل �أخ��الق��ي��ة �أو 

��صتخر�ج �صور �إباحية، �أما عن �لعمر 

ف��ال ت��وج��د ���ص��روط عنده 

بهذ� �لخ�صو�ض.

�أد�ئهم  مر�قبة  وحول 

د  يتفقَّ �����ه  �أنَّ �إل����ى  �أ����ص���ار 

�لحين  ب��ي��ن  �ل�����ص��ا���ص��ات 

و�لآخ���ر ف��ي ن��ظ��رٍة عابرة 

�أنَّه  مع  دوم��ًا،  لي�ض  ولكن 

�أحد  »على  �لقب�ض  �ألقى 

�إلى  ب��ال��دخ��ول  �لمتهمين 

�إلى �صرورة عدم  �أخالقي« ونبهه  موقع ل 

�لمتهم  هذ�  فاإن  ولالأ�صف  ذلك،  معاودة 

كان فتى ل يتجاوز عامه �لخام�ض ع�صر.

اآراء من خلف الإنترنت 

ولقطع �ل�صك باليقين جلنا في �لقاعة 

كثب،  ع��ن  �لآر�ء  بع�ض  ع��ل��ى  ل��الإط��الع 

�لعمر  من  �لبالغ  جهاد  بالفتى  و�لتقينا 

يرتاد  �إن��ه  ق��ال  و�ل��ذي  عامًا  ع�صر  ثالثة 

�ل�»coffee net« لمعرفة �أخبار كرة �لقدم، 

بذلك  تام  علٍم  على  �أهله  �أنَّ  �إل��ى  م�صيرً� 

ولكن دون �أي توجيهات من قبلهم.

جتان  �لمتزوِّ ز.  وبثينة  ع.  فايزة  ��ا  �أمَّ

فكان �لإنترنت طريقهما لجمع �لمعلومات 

و�إن���ج���از �لأب���ح���اث �ل��ج��ام��ع��ي��ة. وقد 

فائدة  عن  ر�أيها  على  بثينة  دت  �صدَّ

�لإن����ت����رن����ت ف����ي �ل��ع��ل��وم 

و�ل��در����ص��ة و�ل��ت��و����ص��ل مع 

�لأقرباء و�لأ�صدقاء.

�لثاني  �ل��م��ق��ل��ب  وف���ي 

كانت  �لإن��ت��رن��ت  محل  م��ن 

�ل�صباب  م���ن  م��ج��م��وع��ة 

�إح���دى  ح���ول  �لمتحلِّقين 

�ل�صا�صات، فاأخذو� يتكلَّمون 

دون  �لإنترنت  على  ويثنون 
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ــــاد قـــاعـــات  ــــرت ت

للبحث  ــت  ــرن ــت الإن

في  المعلومات  عن 

ت�سنح  وحين  الظاهر 

تتحدث  الــفــر�ــســة 

ــيــن  مــــع مــجــهــول

ــد. ــوال ال علم  دون 

ــي  ال�سهيون ــد  التجني

ــت  الإنترن ــر  عب ــم  يت

ــٍل. هــائــ ــمٍّ  بكــــــ

تحّفظ لما ي�صهل لهم في حياتهم �لخا�صة 

�لجديدة  و�لأح��د�ث  �لمعلومات  جمع  من 

كالفاي�صبوك  �لتحادث  ومو�قع  و�لأبحاث 

)موقع �صهير لإن�صاء �لمجموعات و�لتو��صل 

�لفورية  �لمحادثة  �إلى  �إ�صافة  و�لتعارف( 

�لتي كانت �صببًا لزيجة �بن عم �أحدهم.

بع�ض  وط��رح  وفتاة  فتى  دخ��ول  وبعد 

�لأ�صئلة عليهما قالت �لفتاة »نور �إ�صماعيل« 

يرتاد�ن  �إنَّهما  عامًا  ع�صر  �ثنتا  وعمرها 

وللت�صلي  �أح��ي��ان��ًا  للمعلومات  �لإن��ت��رن��ت 

هما  ولكنَّ �أخرى  �أحيانًا  �لمميزة  بالألعاب 

بن�صائح  �لتقيد  على  د�ئ��م��ًا  يحر�صان 

هناك  �إل��ى  ��صطحبهما  �ل��ذي  و�ل��ده��م��ا 

للمرة �لأولى، كما �أنه ين�صم �إليهما �أحيانًا 

دون علمهما لمباغتتهما ولالإطالع على ما 

يفعالن.

و�أخيرً� كان �لنموذج �لخفي و�لذي لن 

ناأتي على ذكر ��صمه تفاديًا للم�صاكل بين 

�لإنترنت  قاعات  ترتاد  �لتي  و�بنته  �لو�لد 

وحين  �لظاهر  في  �لمعلومات  للبحث عن 

�لمجهولين  مع  للتحادث  �لفر�صة  ت�صنح 

د في ذلك. هي تعلم  دون علم �لو�لد ل تتردَّ

و�لدها  �إن  وتقول  بالمخاطرة  تقوم  �أنها 

ين�صحها د�ئمًا، ولكن ف�صولها �لم�صاك�ض 

يدفعها نحو ذلك! قالتها وهي تبت�صم....

الأهل والنترنت

طرق �أبو�ب بع�ض �لبيوت كان ل ّبد منه 

لال�صتف�صار من بع�ض �لأهالي عن �آر�ئهم 

وما  �لمعدية،  �لنفلونز�  بهذه  �لمتعلقة 

�لتي تحيق  بالمخاطر  كانو� على علم  �إذ� 

�لإنترنت  يتركها  �لتي  �لآث��ار  �أو  باأبنائهم 

على فلذ�ت �أكبادهم.

�أرب��ع  لديها  غ��ري��ب«  »ه��ي��ام  �ل�صيدة 
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حديثها  ب��د�أت  �لمر�هقة،  �صنِّ  في  فتيات 

لمقاهي  �رتيادهنَّ  من  �لحدِّ  عن  بالتكّلم 

ت�صاهم  �لتي  �لمو�قع  من  خوفًا  �لإنترنت 

�إ�صافة  �ل��ي��وم،  ه��ذ�  �صباب  �ن��ح��ر�ف  في 

�ل�  في  م�صبوهًا  يكون  قد  �ل��ذي  �لجو  �إل��ى 

�نتقاء  �إل��ى  دفعها  و�ل��ذي   »Coffee Net«
�لمنزل  م���ن  �ل��ق��ري��ب��ة  �ل��م��ق��اه��ي  �أح����د 

�أنَّها  �لجيدة، م�صيفًة  باإد�رتها  و�لمعروفة 

ل ت�صمح لبنتها »لبنى« �لموَلعة بالإنترنت 

وجود  حال  في  �إل  �لمقهى  �إل��ى  بالذهاب 

بحث در��صي بحت.

�إلى  �لإنترنت  ل جلب  ف�صّ �آخر  نموذج 

�إلى  بالذهاب  لبنه  �ل�صماح  بدل  �لمنزل 

�ل�صيد  يقول  كما  �لمنزل  ففي  �لمقهى، 

من  �لبالغ  »�صاري«  و�لد  فرج«  »م�صطفى 

تكون  �لمر�قبة  ع��ام��ًا،  ع�صر  �أح��د  �لعمر 

�إبعاد �بنه عن كلِّ ما  ن من  ل�صيقة فيتمكَّ

حتَّى  �أن��ه  دً�  موؤكِّ و�أخالقه  ته  بنف�صيَّ ي�صر 

ي�صمح  محددة  �أوق��ات  هناك  �لمنزل  في 

�أنَّه  و�أ���ص��اف  �لإنترنت.  با�صتخد�م  فيها 

عبر  �أولده���م  توعية  �لأه��ل  على  يجب 

يتم  �ل��ت��ي  و�ل�����ص��ر�ح��ة  �لمناق�صة 

بناوؤها عبر �لثقة. 

ب���ي���ن ي�����دي اأط����ب����اء 

مخت�شين

��صتعمال  ه��ل  ل��ك��ن 

على  ينطوي  �لإنترنت 

�أم  ف��ق��ط  م��خ��اط��ر 

ل����ه ����ص��ت��ع��م��الت 

لالإجابة  مفيدة؟ 

عن هذ� �لت�صاوؤل ق�صدنا �لأ�صتاذ �لجامعي 

في  �لمخت�ّض  جزيني«  »رم���زي  �لدكتور 

مجال �لإنترنت و�لكومبيوتر ليطلعنا على 

خفايا �لإنترنت ومز�ياه.

�لإنترنت  �إنَّ  جزيني:  �لدكتور  يقول 

�لما�صي  �لقرن  �صتينات  منذ  رً�  متوفِّ كان 

ولي�ض حديثًا.

ذو  �صالح  �آخر  �أي علم  مثل  مثله  وهو 

ة �لنقمة و�لنعمة معًا، وذلك  حّدين، فهو قمَّ

يعتمد على طريقة ��صتخد�منا له، محذرً� 

�أك���ان لجهة  �إدم���ان �لإن��ت��رن��ت  م��ن مر�ض 

�لتاأثير�ت  م�صاوئه  فمن  �ل�صّر،  �أو  �لخير 

وحتَّى  �لمر�هقين  على  ة  وخا�صَّ �ل�صلوكيَّة 

�لكبار منهم، فللتعارف �لكاذب �أثر نف�صي 

كبير،  ب�صكٍل  م�صرٌّ  �أنَّه  كما  �لإن�صان  على 

هذ� �إذ� ما ذكرنا �لمو�قع غير �لمحت�صمة 

و�لم�صيئة لالأخالق و�ل�صلوكيات �لمجتمعية 

و�لتي تجذب �أعمارً� معينة من �لجن�صين، 
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و�أحيانًا كبار �ل�صّن. �أما بالن�صبة للم�صاوئ 

�لطويل  �لجلو�ض  منها  فكثيرة  �لج�صدية 

خم�ض  �إل���ى  �أرب���ع  م��ن  �لكومبيوتر  �أم���ام 

�ل�صعور  دون  �أك��ث��ر،  يكن  لم  �إذ�  �صاعات 

بمرور �لوقت، بالإ�صافة �إلى �ل�صرر �لذي 

يلحق بالنظر و�لظهر و�لأ�صابع و�لمع�صم. 

�أب���رز  »م���ن  ق��ائ��اًل:  ج��زي��ن��ي  د.  وي�صيف 

م�صاوئ �لإنترنت حرق �لوقت بطريقة غير 

معقولة. ول يجب ن�صيان �لأفكار �لعقائديَّة 

�لعاد�ت  ول  �ل�صاب،  للجيل  �لم�صمومة 

�لجتماعية �لغريبة �لتي تنعك�ض من خالل 

جزيني  �لدكتور  وتابع  و�لمظهر«.  �للبا�ض 

�ل�صيا�صية  �لعقائدية  عن  ثقة  بكلِّ  كالمه 

من  يريدون  كما  �ل�صهاينة  كها  يحرِّ �لتي 

ر �أحد  خالل �لإعالم و�لإنترنت، فال يت�صوَّ

كالإنترنت  ًة  مهمَّ و�صيلًة  يتركون  قد  �أنَّهم 

ة  �لإباحيَّ �لمو�قع  فاأكثر  ��صتغالل،  دونما 

�أيديهم.  �صنع  من  هي  �لمحت�صمة  وغير 

يتّم  �ل�صهيوني  فالتجنيد  وبعد،  هذ�  كل 

عبر �لإنترنت بكمٍّ هائٍل، وم�صتوًى عاٍل من 

بادئ  بذلك  �لمتلقي  ي�صعر  �أن  دون  �لدقة 

�أنَّ  لبنان  ف��ي  نا  حظِّ ح�صن  وم��ن  �لأم���ر، 

�لدولة تر�قب هذ� �لو�صع بدقة مما يبعث 

�نت�صاره  من  ويقلل  قلياًل،  �لطماأنينة  على 

كما في بلد�ن �أخرى.           

ا  هذ� على �صعيد م�صاوئ �لإنترنت، �أمَّ

على �صعيد �لمنفعة و�لخدمات 

فهي ل ُتعّد ول ُتح�صى، و�أكمل 

�لبتة  �صيء  ل  قائاًل:  �لدكتور 

عبر  عليه  �لح�صول  يمكننا  ل 

رت خدمات  �لإنترنت. فقد تطوَّ

�لإن��ت��رن��ت �إل���ى ح���دٍّ ب��ع��ي��ٍد ج���دً�، 

من  نموذج  �صّم  يمكننا  ��ه  �أنَّ لدرجة 

زجاجة عطٍر ما عبر �آلٍة تو�صع لدينا 

في �لمنزل.

ال�شكوت من ذهب

يقول �لدكتور جزيني:

�صلبية  ت��اأث��ي��ر�ت  ل��ه��ا  �ل��درد���ص��ة  �إنَّ 

نحٍو  على  ولكن  �لإنترنت،  كما  و�إيجابيَّة 

على  باأبحاٍث  ذلك  مدعمًا  و�أ�صمل،  �أو�صع 

�أر���ض �ل��و�ق��ع. ف��اأم��ور »�ل��درد���ص��ة« تزد�د 

تعقيدً� وجر�أًة في �لأماكن �لتي توجد فيها 

كامير�ت، في�صبح �لتِّ�صال عبر �ل�صوت 

�لأمور  تطّور  في  ُي�صاهم  ا  ممَّ و�ل�صورة 

و�لعالقات  �لحديث  ف��ي  �لإ���ص��ف��اف  نحو 

�لتي تلفها �ل�صو�ئب و�لمحرمات، وخا�صًة 

ــد منه في  ــذب ل ب الك

ــة  ــات الـمــبنـي العـالق

الإنترنت،  ــض  اأ�س� على 

ــرا  ــدت الكامي ــو ُوج ول

ــان. الأحي ــض  بع� ــي  ف
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�أو  مر�قبة  غير  �أم��اك��ٍن  في  نكون  عندما 

غرٍف معزولٍة عن �لآخرين. وتابع حديثه 

م�صتطردً�: �لكذب ل بد منه في �لعالقات 

وجدت  ولو  �لإنترنت،  �أ�ص�ض  على  �لمبنيَّة 

عن  ناهيك  �لأحيان.  بع�ض  في  �لكامير� 

�صرره �لقاتل في تجنيد �لعدو �لإ�صر�ئيلي 

لالأ�صخا�ض دون علمهم �أوًل، و��صتغاللهم 

لحقًا. ولكن في �لجانب �لآخر، ل يمكننا 

لتقريب   »chatting« �ل����  منفعة  �إل��غ��اء 

�لم�صافات بين �لأهل و�لأقارب و�لأ�صدقاء، 

وخا�صًة �لم�صافرين منهم.

م��ن قنطار  دره���م وق��اي��ة خ��ي��ٌر 

عاج

مع �لنتقال �إلى دور �لأهل في معالجة 

د.  �أك��د  تفاديها،  �أو  �لإنترنت«  »�أنفلونز� 

لالأولد  �لأهل  متابعة  �أهميَّة  على  جزيني 

منذ �ل�صغر و�إطالعهم على دور �لإنترنت 

في ت�صهيل �صبل �لعي�ض في حياتنا �ليومية، 

لكن �صمن �لحدود �لمتعارف عليها وح�صب 

رً� من عدم �ل�صماح  �لعمر �لمنا�صب. محذِّ

�ل�صخ�صيِّ  »�لكومبيوتر  با�صتعمال  لالأولد 

و�صع  وم��ن  م�صبق،  �إذن  دون  �لمحمول« 

�لكمبيوتر في غرفة �لأولد �لخا�صة بعيدً� 

عن �لمر�قبة.

�للجوء  على  جزيني  د.  �صدد  �أخ��ي��رً� 

ك�صمان  و�لثقة  �ل�صر�حة  �عتماد  �إل��ى 

لل�صاب �أو �لفتاة على حٍد �صو�ء، فالتربية 

�لوثيق  و�لتِّ�صال  �لأ�صا�ض  هي  �ل�صليمة 

و�لبنين،  �لأه��ل  بين  �لمميزة  و�لعالقة 

�لمر�هقين منهم، �صرورية جدً�،  خا�صًة 

عنو�ن  تحت  �لمر�قبة  للو�لدين  ويمكن 

�لفتاة  �أو  �ل�صاب  ي�صعر  ل  كي  �لم�صاعدة 

�لعتقاد  ذويه.  وبين  بينه  �لثقة  بانعد�م 

�إلى  �ل��ت��ع��رف  �أولده  على  يجب  ل  ب��اأن��ه 

حماية  ذلك  في  و�أّن  بالمطلق  �لإنترنت 

�لأم  فعلى  ف��ادح،  خطاأ  �أي�صًا  ه��ذ�  لهم، 

لأولدهما  �لمعلومات  يقدما  �أن  �لأب  �أو 

تحت  وه��م  وممنهجة  منظمة  بطريقة 

بطريقة  عليها  يح�صلو�  ل  كي  نو�ظرهما 

�أخرى خاطئة من �لخارج.  

نهاية المطاف 

ما  ك��ان  �لكو�لي�ض  ور�ء  �لبحث  وبعد 

يلي: »�أنفلونز� �لإنترنت« متف�صية بطريقٍة 

غير معقولة وغير قابلة لل�صيطرة، و�لوقاية 

لي�ض  �لذي  �لعالج  من  بكثيٍر  �أ�صهل  منها 

لحقًا  ولربما  �لحالي  وقتنا  في  ترياق  له 

�أي�صًا. �لإنترنت هامٌّ جدً� في حياتنا ولكن 

�لأهّم هو معرفتنا لطريقة ��صتعماله وبدقة 

كي ل نعلق في �صباك متاهاته، و�إّن �لكذب 

و»�لفاي�ض  �لغرباء،  مع  »�ل��درد���ص��ة«  ملح 

�لجتماعية،  لحياتنا  محكم  كميٌن  بوك« 

�صتاًء،  �صيفًا  »�لأنفلونز�«  هذه  فاحذرو� 

َوُقو� �أولدكم �صقيعها عبر دفء عالقاتكم 

لحر�رة  �لد�ئمة  ومتابعتكم  معهم  �لوثيقة 

�لإنترنت �لمت�صاعدة.
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اللهو و�سائل  حكم 

والــتــ�ــســلــيــة
ال�شيخ ح�شن الهادي

و�شائل اللهو والت�شلية من العناوين التي اقتحمت مجتمعاتنا، 

للكثير  اليومّية  الحياة  من  جزءًا  ت�شّكل  وباتت  فيها،  وتغلغلت 

�شّيما  ول  اأوقاتهم،  من  بها  معتّدًا  ن�شبة  وت�شتهلك  النا�ش،  من 

�شريحة ال�شغار وال�شباب. وقد اأّدى التطّور التكنولوجي العام 

اإلى تنّوع و�شائل اللهو والت�شلية بال�شكل والكيفّية والم�شمون؛ 

فلم تعد م�شامينها مقت�شرة على الت�شلية، بل ُوّجهت لبّث الكثير 

اأو تلك التي توؤّثر  في ال�شلوك  من القيم والمفاهيم الغربية، 

العام، وتوؤ�ّش�ش لنمط جديد وغريب عن ثقافتنا الإ�شامية من 

ال�شلوك الفردي والجتماعي...

ولهذا كّله كان من ال�شروري جدًا اأن يلتفت النا�ش اإلى م�شاّر 

هذه الألعاب والو�شائل، والعمل على توجيه كيفّية ال�شتفادة 

م�شتقبل  على  وانعكا�شاتها  ال�شرعي،  حكمها  معرفة  بعد  منها، 

اأبنائهم.
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معنى اللهو واللغو:

�للهو كّل ما �صغلك من هوى وطرب، وما 

 ،
)((

تلتّذ به �لنف�ض وينبعث عن �لقوى �ل�صهوّية

ما  هو  �أو  فيلهيه،  �لإن�صان  به  يتلّذذ  و�ل�صيء 

عن  ويعّبر  ويهّمه،  يعنيه  عّما  �لإن�صان  ي�صغل 

.
)((

كل ما به ��صتمتاع باللهو

 و�أّما �للغو فهو ما ل يعتّد به من �لكالم، 

في�صمل  �لإط���الق،  على  به  يعتّد  ل  ما  هو  �أو 

�لكالم وغيره. 

حكم مجال�ش اللهو والمع�شية:

�لمجل�ض  �ل��م��ح��ّرم  �للهو  مجال�ض  م��ن 

و�لمع�صية؛  و�لفجور  �لف�صق  فيه  يكون  �لذي 

�لو�جبات.  ُتترك  �أو  �لمحّرمات  فيه  فُترتكب 

�هلل  ذكر  عن  و�لغفلة  �ل�صغل  هو  هنا  و�للهو 

هذه  ف��ي  �لح�صور  لأح���د  ي��ج��وز  ول  ت��ع��ال��ى. 

مجل�ض  م��ن  �ل��خ��روج  يجب  ب��ل  �لمجال�ض، 

�لعا�صين،  عمل  على  و�لعتر��ض  �لمع�صية 

من باب �لنهي عن �لمنكر مع تحقق �ل�صروط 

�ل�صرعّية، وهذه �لمجال�ض مثل:

- �لح�صور في مجل�ض )كالقاعة ونحوها( 

ُت�صرب فيه �لخمور.

- �لح�صور في مجال�ض �لغناء و�لمو�صيقى 

�للهو  �أه����ل  لمجال�ض  �ل��م��ن��ا���ص��ب��ة  �ل��ل��ه��وّي��ة 

�أو  �إليها  �أّدى ذلك لال�صتماع  �إذ�  و�لع�صيان، 

�إلى تاأييدها �أو ترّتب �أّية مف�صدة �أخرى.

اأحكام الإنترنت:

تمهيد:

ت��ت��ن��ّوع �ل���ص��ت��ف��ادة م��ن �لن��ت��رن��ت بين 

عن  و�لبحث  و�لت�صال،  �لتجارّية،  �لأم���ور 

حكمه  �أّن  و�لو��صح  و�لت�صلية...  �لمعلومات، 

�ل�صرعي يرتبط بطبيعة �ل�صتفادة منه، فعند 

من  مانع  ف��ال  �ل�صرعّية  �ل�صو�بط  م��ر�ع��اة 

محّرم  وجود  مع  �إّل  كو�صيلة،  منه  �ل�صتفادة 

�إث��ارة  �أو  �لآخ���ر،  ع��ورة  �إل��ى  كالنظر  ب��ذ�ت��ه 

ثانوي  عنو�ن  ترّتب  �أو  �لمحّرم  في  �ل�صهو�ت 

�لإباحية  للمو�قع  و�لترويج  كالتاأييد  محّرم 

مثاًل.

اأ- فتح مواقع النحراف:

ل يجوز فتح �أو ت�صّفح �لمو�قع �لمحّرمة، 

كان  و�إن  حّتى  و�ل�صذوذ،  �لنحر�ف  ومو�قع 

�لفتح �أو �لت�صّفح لمعرفة ما يدور فيها للك�صف 

ل  �ل�صخ�ض  ف��اإّن  �لنظر،  �إ�صباع  دون  فقط 

ياأمن من �لنحر�ف �أو �لوقوع في �لحر�م �أو 

ــاآلت  ب ــب  اللع ــة  حرم

ــضّ  تـخـتـ� ل  ــار  الـقـم

ــل  ــر ب المبا�س ــب  باللع

ــى  عل ــب  اللع ــل  ت�سم

ــره من  ــوب وغي الحا�س

ــة. ــزة اللكترونّي الأجه
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ترتب �لمف�صدة كتاأييد �لحر�م.  

ب- حكم تبادل النغمات اللهوّية في 

النترنت:

�لهو�تف  نغمات  بتبادل  �ل�صماح  يجوز  ل 

�للهوّية بل مطلق �لنغمات �للهوّية، �لمنت�صرة 

على مو�قع �لإنترنت.

موقع  من  الأ�شياء  بع�ش  اأخ��ذ  ج- 

وو�شعها في اآخر 

�أ�صياء  بع�ض  �أخذ  �لأح��وط  على  يجوز  ل 

�أخذ  ب��دون  ث��اٍن  موقع  في  وو�صعها  موقع  من 

ُعدَّ ذلك ت�صّرفًا في مال  �إذ�  ر�أي �صاحبها، 

�لغير عرفًا ولم يكن ر��صيًا بذلك.

د-الّت�شال بالنترنت مع ال�شّك في 

اإجازة �شبكة الّت�شالت

�لال�صلكي  �لّت�����ص��ال  ����ص��ت��خ��د�م  ي��ج��وز 

-�لذي  �لمحمول،  �لكمبيوتر  في  �لموجود 

ب���اأق���رب �صبكة  ي��خ��ّول ���ص��اح��ب��ه �لّت�����ص��ال 

و�لّت�����ص��ال ب��الن��ت��رن��ت- م��ع وج���ود �حتمال 

�صبكة  ��صتجاز  �لكمبيوتر  بائع  ب��اأّن  عقالئي 

�لّت�صالت ومن ثّم قام ببيعه مع حّق �لمتياز 

�لمذكور، و�إّل مجرد  وجود مثل هذه �لقابلية 

من  فيه  �لت�صّرف  في  �لحّق  يعطيك  ل  فيه 

دون ��صتجازة �ل�صبكة.   

اأحكام بع�ش الألعاب:

منها  ي�صتفيد  �لتي  �لو�صائل  من  �لألعاب 

حاجاته  مع  ين�صجم  بما  كلٌّ  و�لكبار،  �ل�صغار 

بنوعها  حلّيتها،  �أو  حرمتها  وترتبط  وقدر�ته. 

م�صنوعة  كانت  ف���اإذ�  بها،  �للعب  كيفّية  �أو 

فيحرم  �لقمار  ك��اآلت  �لمحّرمة  لال�صتفادة 

و�إن  وبيعها،  �صناعتها  عن  ف�صاًل  بها  �للعب 

كانت م�صّنعة لال�صتفادة �لمحّللة منها، فُينظر 

�إلى كيفّية �للعب بها �إذ� كان محّرمًا �أم ل. 

اأ- حكم  اللعب بالورق: 

- اخ��ت��لف ال��ع��رف ف��ي ك���ون اللعب 

بالورق قمارااً: 

وكذ�  للقمار،  عرفًا  �لمعّد  بالورق  �للعب 

�للعب بالآلت �لتي يعّد �للعب بها قمارً� عرفًا، 

يحرم على �لإطالق حّتى و�إن كان �للعب بها 

بال رهان وبهدف �لت�صلية. و�أّما مع �ختالف 

�لعرف في كون �للعب باآلٍة قمارً� يكون حكمه 

حكم �لقمار �لمحّرم و�إن كان بال رهان �إذ ل 

ُبدَّ في جو�ز �للعب في هذه �لمو�رد من �إحر�ز 

�أّن �لعرف لم يعد ير�ه �آلة للقمار.

اأو  ــح  ــت ف يـــجـــوز  ل 

ــع  ــواق ــم ــح ال ــّف ــ�ــس ت

الــمــحــّرمــة، ومــواقــع 

النحــراف وال�ســذوذ.
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- ل���ع���ب���ة ال��������ورق ع���ل���ى الأج����ه����زة 

اللكترونية: 

ح��رم��ة �ل��ل��ع��ب ب����اآلت �ل��ق��م��ار ل 

ت�صمل  ب��ل  �لمبا�صر  باللعب  تخت�ّض 

�لأجهزة  من  وغيره  �لحا�صوب  على  �للعب 

�للكترونّية.

ب- حكم لعبة البليارد:

�لرهان  مع  ُلعبت  �إذ�  بها  �للعب  يجوز  ل 

�أو  �جتماعّية  �أو  �أخالقّية  مفا�صد  ��صتلزمت  �أو 

كانت م�صحوبة بارتكاب �لمحّرمات �ل�صرعية.

ج- حكم الألعاب الريا�شية 

ل م��ان��ع م��ن �لأل���ع���اب �ل��ري��ا���ص��ّي��ة حتى 

�لمتقاتلون  ي�����ص��رب  ح��ي��ث  منها  �ل��ق��ت��ال��ّي��ة 

يك�صر  وربما  �لتمرين  خالل  بع�صًا  بع�صهم 

هناك  يكن  لم  �إذ�  رج��ل��ه...  �أو  ي��ده  �أحدهم 

خوف على �لنف�ض �أو �صرر معتنى به، مع ر�صا 

�لطرفين بها. و�أّما �لدَية فمع تحّقق موجبها 

يجب �صمانها �إّل �أن يتّم �إبر�ء �لذّمة. 

. .�لمكا�صب، �ل�صيخ �لأن�صاري،ج)، �ض48( )) م�صطلحات �لفقه، �آية �هلل �لم�صكيني، �ض456( ))

الهوام�ش

حكم الم�شابقات التلفزيونّية:

للم�صابقات  ���ص��رع��ّي��ة  ���ص��ورة  ي��وج��د  ل 

خالل  من  تلفزيونّية،  قنو�ت  تعر�صها  �لتي 

و�صروط  �ل��ج��ّو�ل،  خط  عبر  بها  �لم�صاركة 

�لم�صابقة هي �أن ير�صل �لفائز �أكبر قدر من 

�لقناة  وتقوم  �لجّو�ل  �لهاتف  من  �لر�صائل 

باإر�صال مبلغ 00) دولر للفائز وذلك فيما �إذ� 

كان هناك تو�فق بين �لقناة و�صركة �لهاتف 

عليه  كانت  وعّما  �لمكالمة  ثمن  زي��ادة  على 

ليقومو� بتقا�صمها فيما بينهم.
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ا�سم الأم: حياة دقماق)ال�سيخ اأبو زينب(عماد علي جابر�سهيد الوعد ال�سادق: 
الو�سع العائلي: خاطب  رقم القيد:  45)

محل وتاريخ الولدة:  �سريفا، )/)/975)

مكان وتاريخ ال�ست�سهاد: �سريفا، 8)/006/7)

طويلة  فترة  قبل  عماد  ا�شت�شهد 

يكن  ول���م   ،(006 ت��م��وز  ح���رب  م���ن 

الق�شف العنيف الذي دّمر المكان في 

ورفاقه  ت�شدى  حيث  �شريفا  قريته 

للعدوان الإ�شرائيلي �شوى ج�شر عبور 

كانت  فروحه  خوائه،  من  ملَّ  لج�شٍد 

اآخر،  نوٍع  من  ع�شق  ملكوت  في  ت�شبح 

ل��ذا كان  �شوقًاً،  اأط��راف��ه  ذاب��ت  وق��د 

رفاقه المقّربون ينادونه بال�»ال�شهيد 

الحي«.
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غربة الطفولة

ك����ان����ت ح������رب ت��م��وز 

خاتمة غربة طويلة عا�صها 

ر�صمت  �ل��ذي  �ل�صاب  ه��ذ� 

خطوط  �لأه��ل��ي��ة  �ل��ح��رب 

طفاًل  ي��ز�ل  ل  وه��و  حياته 

عمره  م��ن  �ل�صنة  يبلغ  ل��م 

ولم  و�لده  �خُتِطَف  عندما 

في  فعا�ض  م�صيره،  ُيعرف 

يتنقُل  �لال��صتقر�ر،  د�ئرِة 

م��ن ب��ي��ٍت �إل���ى ب��ي��ٍت. وقد 

من  �لتخفيف  لأج��ل  جهدها  �أم��ه  حاولت 

وفاة  من  �لتاأكد  ت��ّم  �أن  بعد  �ليتم  �صعور 

�لوحدة  �صغيرها  قلب  �ختزن  وقد  و�لده. 

��صتطاع  لكنه  �لكبير  و�ل��ح��زن  و�ل��غ��رب��ة 

في  ق��وٍة  �إل��ى  يحولها  �أن  وتجّلده  ب�صبره 

�لحياة.

�شغف بالعلم والعمل

بيروت  بين  ما  �ل�صكن  ل عماد في  تنقَّ

وقريته �صريفا.

و�أنجبت  و�لدته  تزوَّجت  �صنو�ت  بعد 

�لعائلة  تلك  �صمن  عماد  فعا�ض  �صبيين، 

�أمه(  )زوج  عمه  جانب  و�إل��ى  �ل�صغيرة، 

�لدر��صة  فترك  مبكرً�،  �لم�صوؤولية  تحّمل 

بعد �أن �أنهى �ل�صف �لر�بع 

في  �لعمل  ليبد�أ  �لمتو�صط 

محاوًل  �لميكانيك  مهنة 

�لتخفيف  �لم�صتطاع  ق��در 

من �صغط �لحياة �لقا�صية، 

تابع  ع��م��ل��ه،  وب�����م�����و�ز�ة 

تلك  ولكن  ثقافية،  درو�صًا 

طوياًل،  ت���دم  ل��م  �ل��ف��ت��رة 

محب  ذكي  �صخ�ض  فعماد 

�لب�صيرة،  ن��اف��ذ  ل��ل��ع��ل��م، 

�لعلمية  بالحوزة  فالتحق 

در��صته  خ��الل  وتمّيز  عمله،  جانب  �إل��ى 

تح�صيل  على  ومثابرته  مالحظاته  بدقة 

�أف�صل ما يمكن من �لمعلومات �لتي عمد 

�إلى فهمها جيدً� بحيث كان ل ُيجادل في 

فيها،  �لنقا�ض  قدر  على  وك��ان  �إل  م�صاألة 

حتى �أنه كان �إذ� ما جال�ض رفاقه من طلبة 

�ل�صّك  يغزو  ل  حديثهم،  و�ُصمع  �لجامعة، 

�صامعهم في �أنه تخّرج قبلهم.

الع�شق هلل

روحيًا  عباديًا  برنامجًا  عماد  و�صع 

مو�ظبًا  �ل�صيام،  كثير  فكان  به،  خا�صًا 

�صالة  خ�صو�صًا  �ل�صلو�ت  بع�ض  على 

تف�صيل  ب���اأي  ليتهاون  يكن  ول��م  �ل��ل��ي��ل، 

ــارة �سديقه  عاد اإلى زي

ــزّوج حديثًا مع  ــذي ت ال

ــذه  ــن ه ــه ولك خطيبت

ــا  معهم ــال  حم ــرة  الم

ــذي  ــد ال ــيء الوحي ال�س

وهو  لمنزلهما  ــراه  ادخ

ــة. الثــمين ــادة  ال�سـجـ
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�صغير، فتجّلت على تقا�صيم 

�ل�صفاء  من  �صحنٌة  وجهه 

�لخال�ض ما هي �إل �نعكا�ض 

تعّلق  من  قلبه  �ختزنه  لما 

�لبيت و�أه��ل  وجّل  عّز  باهلل 

R، فبد� جليًا في ربِط 

فما  بهم،  حياته  تفا�صيل 

وزي��ار�ت  �أدع��ي��ة  من  يقوله 

تاأثر  وقد  له.  بّينًا  د�صتورً�  كان  ومناجاة 

فكان  �لخميني}  �لإم��ام  بنهج  كثيرً� 

من �لمد�فعين عن ولية �لفقيه و�أهميتها 

في �لحفاظ على �أ�صالة �لإ�صالم �لمحمدي 

تعّلق  كما  �لأمر|،  �صاحب  ظهور  حتى 

قلبه بالإمام �لخامنئي{.

خدمة العمل المقاوم

بخلفية  ويتميُز  مثقٌف  ���ص��ابٌّ  ولأن���ه 

ثقافية-علمية و��صعة، كان ي�صُع ما تعّلمه 

في خدمة م�صيرة �لمقاومة، معتبرً� نف�صه 

�صاعيًا  �لجاهلين  رك��ِب  ف��ي  ي��ز�ل  ل  �أن��ه 

غرفة  �غ��ت��رف  فكلما  �أك��ث��ر،  للتح�صيل 

عمله  حوله  عّمن  كتم  وقد  عط�صًا،  �زد�د 

�لدور�ت  في  ي�صارك  فكان  �لمقاومة،  في 

ُي�صعر  �أن  غير  من  �لجهادية  و�لمهمات 

�أحدً� بذلك.

�شخ�شية مرحة

يبتعُد  ب�صيطًا  �صخ�صًا  ع��م��اد  ك���ان 

عن  بعيدً�  م��زوح��ًا  �لمعّقدة،  �لأم���ور  عن 

مع  ودودً�  ح��ول��ه،  لمن  محبًا  �لإ���ص��ف��اف، 

�أ�صدقائه وخ�صو�صًا �ل�صيخ و�صيم �صريف 

�لآونة  في  عنه  يفترق  بالكاد  ك��ان  �ل��ذي 

يلتقيا  ل��م  ف���اإن  �لأخ��ي��رة، 

ت��ح��ادث��ا ع��ل��ى �ل��ه��ات��ف، 

ُيبالغ  وكثيرً� ما كان عماد 

محبته  ع���ن  ت��ع��ب��ي��ره  ف���ي 

�صديقه  �أم���ام  لل�صيجارة 

ُيطيق  ل  �ل�����ذي  و���ص��ي��م 

يترك  ل  ف��ك��ان  ر�ئحتها، 

منا�صبًة �إل وذّكره بذلك.

للتفرغ  بطلب  ت��ق��ّدم  ق��د  ع��م��اد  ك��ان 

متابعته  جانب  �إلى  �لمقاومة  �صفوف  في 

عدم  على  عزم  وقد  �لحوزوية،  لدر��صته 

معتبرً�  �لجهاد  خال  ما  عمٍل  ب��اأي  �لقيام 

�هلل  �إلى  �صلوكه  من  يتجز�أ  ل  ج��زءً�  ذلك 

قبول  �صعوبة  من  �لّرغم  وعلى  وج��ّل،  عّز 

طلبه لأنَّه وحيد �أمه لجهة �لأب، خ�صو�صًا 

�لعام  �لأمين  عن  �صدر  �لقر�ر  هذ�  و�أنَّ 

�إل  نف�صية،  �أزمة  له  �صبب  ما  لحزب �هلل، 

ه �آثر �ل�صبر و�لنتظار �إلى �أن كان ذلك  �أنَّ

بعد مرور ثالث �صنو�ت.

كريم النف�ش

�أُه��دي عماد �صجادة  �لأي��ام  �أح��د  في 

بها  ف��ف��رح  �صديقه،  م��ن  ثمينة  عجمية 

�أن تحتفظ  �إليها  �إلى خطيبته طالبًا  وعاد 

هي  �ل�صجادة  هذه  وكانت  لمنزلهما،  بها 

تزوج  فترة  بعد  ولكن  ز�ن،  يجهِّ ما  ل  �أوَّ

�أحد �أ�صدقائه، وعندما ذهب لزيارته في 

�ل�صتاء تفاجاأ باأن منزله خاٍل من �ل�صجاد 

فعاد  و�ح���دة،  �أي��ة  �صر�ء  ي�صتطيع  ل  وه��و 

عماد �إلى خطيبته وطلب �إليها �أن تر�فقه 

ثانية لمنزل �صديقه ولكن هذه  في زيارة 

ــة �ستكون لرجال  الغلب

ــم لن  ــة ولكنه المقاوم

ي�سهدوا النت�سار لأنها 

ا�سـتـ�سهادهم  ــة  ليــل

وعليهم اأن يتهّياأوا لها.
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�لذي  �لوحيد  �ل�صيء  معهما  حمال  �لمرة 

�دخر�ه لمنزلهما وهو »�ل�صجادة«.

عندما اختير �شهيدًا

نف�صه.  وقد علم �هلل عّز وجّل ما في 

وما �إن بد�أ �لعدو�ن �لإ�صر�ئيلي حتى كان 

قرية  في  �صريف  و�صيم  �ل�صيخ  ورفيقه 

�لمجاهدين  بع�ض  مع  لير�بطا  �صريفا، 

وو�صيم  ه�صام  ع��م��اد  �صديقاه  ومنهم 

ليل  وفي  �لبلدة.  في خر�ج  وذلك  نجدي 

�لثامن ع�صر من �صهر تموز، فكر �لأخوة 

�ل�صتخارة  �آثرو�  �أنهم  �إل  �لمكان  بترك 

�ل�صيخ  لهم  فا�صتخار  ي��غ��ادروه،  �أن  قبل 

فكانت  �لكريم  بالقر�آن  �صريف  و�صيم 

ِحيِم َفاْخلَْع  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ �لآية: {ِب�ْصِم اللهّ

���ِض ُطواًى}،  ���َك ِب���اْل���َواِد اْل��ُم��َق��دَّ َن��ْع��لَ��ْي��َك اإِنَّ

�لحرب  هذه  �أن  و�صيم  �ل�صيخ  فاأخبرهم 

طويلة و�صي�صقط فيها �لكثير من �ل�صهد�ء 

�لمقاومة  ل��رج��ال  �صتكون  �لغلبة  ول��ك��ن 

ليلة  لأنها  �لنت�صار  ي�صهدو�  لن  ولكنهم 

��صت�صهادهم وعليهم �أن يتهّياأو� لها، فعكفو� 

�ل�صاعة  على �ل�صالة و�لدعاء حتى كانت 

حين  �ل��ل��ي��ل،  منت�صف  بعد  م��ن  �لثانية 

�لإ�صر�ئيلي  �لحربي  �لطير�ن  ��صتهدف 

�لمكان لي�صت�صهد �لجميع ما عد� مجاهدً� 

تحت  �لطاهرة  �لجثامين  وبقيت  و�ح��دً�، 

�لأنقا�ض طو�ل فترة �لحرب.
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اأ�سـرانــا
في مهّب الحريَّة
حتقيق: ولء اإبراهيم حمود

ت�شوير: مو�شى احل�شيني

بعد انتهائهم من ا�شتقبالت التهنئة البروتوكولية، احتفلت 

ثانيًة،  �شاحاتها  في  ولدوا  جديد،  جهاٍد  اأح��رار  بهم  الحياة 

جاديهم  �شجون  في  الماأ�شاة  رحم  من  يولدون  كانوا  اأن  بعد 

كلَّ يوم. منهم من �شفق خلفه باب �شجنه تاركًا حتَّى ال�شدى 

ومنهم  ن�شاله،  الحياة  مع  ي�شتاأنف  دون��ه،  وم�شى  مكانه،  في 

اللقاء، ومنهم من  ة ذلك  باإعداد عدَّ الغام�ش  ي�شابق غده  من 

ة، ومنهم �شيخ  تحدِت القيد بقلٍم؛ لأنَّها كرامة وطن، ونقاء اأمَّ

له اإلى حوزًة، ومع كل هوؤلء  جليل جعل المعتقل مدر�شة، حوَّ

رئي�ش جمعية ن�شاأت لأجلهم بعد اأن عا�شت معهم، اأ�شيرة ولئها 

رجل  اأ�شرانا...  اإنَّهم  الق�شبان.  خارج  ولو  وجهادهم  لنهجهم 

ة الماأخوذة  وامراأة وجمعيَّة ُتعنى بهم... فلهم اأمجاد الحريَّ

ة الجهاد، ولكم ولي اأجُر معرفة ما حدث. بقوَّ
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ثباتنا �ضمان حريتنا

ال�سجن  القنطار  �سمير  الحاج  اأخرج 

يرافقه  فللا  مللغللادرتلله،  قبل  نف�سه،  مللن 

ينفي  هو  خللارجلله.  عطاءه  يعيق  هاج�سًا 

اأيَّة �سعوبات بعد تحّرره، ب�سبب  مواجهته 

رغبته في موا�سلة جهاده في الخطِّ الذي 

ارت�ساه لنف�سه. كان اإيمانه بتحّرره واقعيًا 

يدفعه اإلى ممار�سة ال�سبر »عبادة«، اأجمل 

وزوجته  و�سيِّدها  المقاومة  ما في حّريته: 

ه الكبير لهذا القائد  زينب التي ت�ساركه حبَّ

اال�ستثنائي. يرى القنطار اأن �سمانة نتائج 

ما يقوم به هو في ظلِّ قيادة ر�سيدة اأمينة 

ه الحاج �سمير، عميد  على دم الجهاد. ينوِّ

�سريكة  ب�سجاعة  الللمللحللرريللن،  االأ�للسللرى 

كم�ستهدٍف  واقللعلله  مت  تفهَّ التي  حياته، 

اأنَّ  ويللرى  االإ�سرائيليين.  ِقللَبللِل  مللن  دائللم 

ال�سجن،  خارج  الحريَّة  �سدمات  مقاومة 

هناك  »الأنَّنا  داخله  المقاومة  من  اأ�سعب 

نقاوم عدوًا ال نختلف في وجوب �سراعه، 

لكن هنا، ن�سارع اأنف�سنا ومن حولنا وهذا 

يفوق �سعوبة  الدنيا  اأمام مغرَيات  محِبٌط 

مقاومة عدٍو ُي�سادر ماًء وهواًء ودواء«.

االإمللللام  اأنَّ  الللقللنللطللار  �سمير  يعتبر 

الح�سينQج�ّسد في التاريخ االإ�سامي 

قيمًا جمالية كبرى. ويرى اأنَّ واقع ال�سعب 

االإمام  ة  �سخ�سيَّ ثمَّ  الموؤلم  الفل�سطيني 

في  الللثللبللات  اإللللى  دفللعللاه  الخميني} 

مقاومة قيود االحتال ثاثين عامًا. وقد 

مع  »بكالوريو�س«  ة  العلميَّ �سهادته  كلَّفته 

يختم  �سهيد.  مئتي  المعتقلين،  من  �سواه 

بقاوؤنا  »المهم  بالقول:  القنطار  �سمير 

داخللل  عللدونللا  مللواجللهللة  فللي  متما�سكين 

عن  كاإجابة  ويعلن  وخللارجللهللا«.  �سجونه 

مقابلة  عبر  عليَّ  طرحه  قللد  كللان  �للسللوؤال 

 )1(

ح�سرية اأجريتها معه قبل تحّرره ب�سهور

فكري  ثقافي  دوٌر  اهلل  بقية  »لمجلة  اأنَّ 

بامتياز، ويجب اأن يلتزم قراءتها ال�سباب« 

فهو وبعد اإطاعه على اأعداٍد كثيرة منها، 

اقترح اأن ت�سبح مو�سوعًا اإلزاميا للنقا�س 

موا�سيعها  لعمق  ثقافية،  جل�سات  فللي 

و�سمولها مختلف جوانب الحياة.

�أحمد طالب: �أين �ضمان غدي؟

االعتقال،  مللن  عللامللًا  ع�سر  اثني  بعد 

َتِبَعات  مواجهة  في  طالب  اأحمد  ا�ستخدم 

عميد الأ�سرى المحررين �سمير القنطار
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الحرية، اأ�سلحته ذاتها، في المعتقل وهي: 

رحلة عاج  بداأ  بهما  واالإيللمللان«،  »ال�سبر 

وبنى  بها.  »فللاز«  التي  العديدة  االأمللرا�للس 

دًا �سمن الخط الذي اآمن به.  حياته مجدَّ

ة دورات تاأهيلية في الكمبيوتر، عاد  وبعد عدَّ

الجامعة في  ثمَّ دخل  المهني،  اإلى معهده 

اخت�سا�سه »االإدارة«. وقد �ساعده في تجاوز 

االأ�سرى.  ة  جمعيَّ في  االإخللوان  قات،  المعوِّ

اأ�سرته التي زيَّنها ثاثة اأطفال.  �س  اأ�سَّ ثمَّ 

�سعوبة  عليه  هللوَّن  المعتقل  في  عاناه  ما 

التاأقلم خارجه. ما زال اأطفاله �سغارًا، ال 

ي�ستوعبون تفا�سيل كثيرة في تجربة اأبيهم. 

هو ي�سعى لتربيتهم تربية اإ�ساميَّة، �سمن 

ه الجهادي ذاته. و�سمن �سعيه الدوؤوب  خطِّ

ُيلفت  لهم،  كريمة  عللزيللزة  حياة  لتاأمين 

المعنيين  الم�سوؤولين  نظر  طالب  اأحمد 

والجمعيات،  الدولة  في  االأ�للسللرى  ب�سوؤون 

اإلى م�ساألة غائبة عن االأذهان: »اإنَّ االأ�سير 

عمره  من  ثاثة  اأو  عقدين  اأم�سى  الللذي 

العدِّ  مرحلة  بللاكللرًا  �سيبداأ  المعتقل،  في 

و�ستداهمه  االإنتاجية  لقدراته  العك�سي 

مجددًا اأمرا�س ال�سيخوخة. و�سيكون اأكبر 

اأبنائه عاجزًا عن اإعالته في زمن فاقته«، 

ويت�ساءل اأحمد بمرارة؛ وبل�سان كلِّ االأ�سرى 

دافعُت عنها  التي  دولتي  »اأين  المحررين: 

في �سجون محتلِّها؟ اأهكذا يكافاأ مجاهدو 

الوطن في وطننا«؟

�لمر�أة �لأ�ضيرة: ر�ضمية جابر!

مت قيدها وكتبت. بعد اعتقال �سنة  حطَّ

الرجال  عاناه  ما  خالها  عانت  ون�سف، 

عا�ست  االإ�سرائيلية،  ال�سجون  في  الرجال 

منزل  عللن  البحث  عناء  جللابللر«  »ر�سميَّة 

يوؤويها في بيروت بعد منعها من االإقامة في 

معتقلها  من  حافظت  »محيبيب«.  قريتها 

على »�سغبها الثوري« الذي �سبَّب اعتقالها، 

ح�سار  مواجهة  على  بعد  فيما  و�ساعدها 

اأ�سئلة اأبناء قريتها لها. كانت قناعتها اأنَّ 

واأنَّ مقّد�ساتها  ها  ِعْر�سُ اأي�سًا  اأر�سها هي 

الدينية والعقائدية، ت�ستحقُّ �سرف الجهاد 

تحدي  اإلللى  �سجاعتها  دفعتها  اعللتللقللااًل. 

فكتبت  العلمي،  التح�سيل  من  حرمانها 

ال�سادق  الللوعللد  �سهيد  اأخلليللهللا  م�ساعر 

»حب  بعنوان  رواية  تي  دفَّ بين  خليل جابر 

ونار«، وهي تروي عاقة اأخيها بالمقاومة 

الأ�سير المحرر اأحمد طالب
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في  ا�ست�سهاده  لحظة  للى  حللتَّ االإ�للسللاملليللة 

ر�سمّية  تتم�ّسك  حريتها  في  تموز.  عدوان 

غ�سب  مثار  كللان  الللذي  بحجابها،  جابر 

اأن  يللحللدث  مللا  اأ�للسللعللب  وكلللان  انيها  �سجَّ

بال�سهيدة  لقاوؤها  �ساعدها  به.  دوها  يهدِّ

ل رحلة  اأم يا�سر قبل ا�ست�سهادها على تحمِّ

العاج ال�سحي الطويل وقد اأعطتها كثيرًا 

من المعنوّيات بقليل من الكلمات. واليوم، 

تعلن ر�سميَّة خا�سة مفادها: »اإّن لوطني 

ا  كرامة اأمام عدوي هي ذاتها كرامتي. اأمَّ

وتفوق   ،» حللبٍّ كلللَّ  حبُّها  فيفوق  المقاومة 

جابر،  ر�سميَّة  وجللدان  في  اأ�سراها  حرية 

ة اأخرى خارج مداها. كل حريَّ

مريم ن�صار: حريتها علم و�أمومة

بلغت  اأنَّها  تعتبر الحاجة مريم ن�سار 

من  �سنوات  اأربللع  بعد  الحقيقية  تها  حريَّ

العماء  ت�سريح  قت  مزَّ عندما  االأ�للسللر، 

اأ�سّرت  كفرتبنيت.  معبر  تجاوزها  بعد 

»الهرملي«  حياتها  ب�سريك  لقائها  بعد 

على عقد قرانها في قريتها »بني حّيان«؛ 

ي كان اأهم ما تعلَّمته مريم من  والأنَّ التحدِّ

تواأمين  اهلل  رزقها  فقد  المعتقل،  مدر�سة 

»مهديًا وفاطمة«، ثمَّ زينب )التواأم( التي 

مبا�سرًا  تحّديًا  تموز  عللدوان  بعد  جللاءت 

�سلبها  الللللذي  اللللعلللدوان  ذللللك  لللمللخللاطللر 

بزوجها  كثيرًا  تعتز  وهي  التواأم.  �سقيقها 

اأ�سرها  اعتبر  الذي  نعمة«  الحاج »ع�سام 

�سهادة اعتزاز، وهو ي�سرُّ على تعليق تنويه 

المنزل،  �سالون  في  ح�سن«{  »ال�سيد 

فهو الناجي الوحيد في المنزل الذي �سمد 

اإثر عدوان تموز.

حقيقة  وعّرفها  المعتقل  قللّواهللا  لقد 

اأ�للسلليللرة مقيَّدة،  عللدوهللا، وواجللهللتلله وهللي 

كت باإيمانها. �سرخت واعت�سمت وتم�سَّ

اأو�سلت  الر�سميين،  الم�سوؤولين  اإلللى 

وقد  ال�سجن.  فللي  بقي  مللن  �سوت  مريم 

ا�ستغرب الرئي�س الهراوي اأثناء لقائه بها 

ت�سكر  الختام  في  اأ�سيرات.  ن�ساء  وجللود 

تحّررها  بعد  معها  تعاطف  من  كل  مريم 

الأ�سيرة المحررة ر�سمية جابر

الأ�سيرة المحررة مريم ن�سار
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خا�سًة ال�سّيد القائد الخامنئي{ الذي 

ذلك  �سخ�سيَّات  جميع  دون  ا�ستقبلهنَّ 

النهار ب�سبب و�سعه ال�سحيِّ وقد غمرهنَّ 

ولّما  الفائ�سة،  ة  االإن�سانيَّ ته  ومحبَّ بلطفه 

نف�سها  وجللدت  كتفيه  لت  وقبَّ اإليه  و�سلت 

القلب  �سغاف  من  وت�سرخ  ذاتها  تن�سى 

لنا  احفظ  اللهم،  وحللده:  اهلل  وتطلب من 

ال�سيد القائد، بحقِّ محمد واآل محمد.

�ل�صيخ عبد �لكريم عبيد

يعت�سم  اأن  الجليل  ال�سيخ  يرف�س 

لم  الأنهم  بحقوقهم،  مطالبين  االأ�للسللرى 

عن  فللاع  الللدِّ دعللائللم  تثبيت  فللي  روا  يق�سِّ

دولتهم، التي تدين لهم باأمنها واقت�سادها 

يوم  كل  عن  دوالر  المليون  والأنَّ  وكيانها 

�س االأ�سير ا�ست�سهاده اليومي  اأ�سر، لن تعوِّ

بين يدي عدو غا�سم. ويرى �سماحة ال�سيخ 

بديونها  لاأ�سرى  تفي  اأن  دولتنا  على  اأّن 

تجاههم باأن تعطيهم دون طلب واأن ت�سمن 

لهم كرامة العي�س العزيز.

بعد  اجتماعّيًا،  ال�سيخ  بنظر  تغّير  ما 

تحّرره، هو بع�س التقنيات، وبقي االإن�سان 

اأبلللرز كلللَّ ف�سائله في  الللذي  فللي جللوهللره 

ق  وتحقَّ الجوهر  ُحللكَّ  عندما  تموز  حرب 

في  ما  اأجمل  اأنَّ  ف�سيلته  ويللرى  الن�سر. 

خلف  والقلب  ال�سمير  حرية  هو  الحرية، 

ح  ي�سرِّ اأ�سره.  وفي  وخارجها،  الق�سبان 

له  تعّر�س  ما  اأ�سعب  باأّن  الفا�سل  ال�سيخ 

اأيام  اأربعة  النوم  من  حرمانه  االأ�سر،  في 

ثيابه  من  بتجريده  تهديده  ثللمَّ  متتالية، 

ذلك،  في  ف�سلوا  هم  لكنَّ التحقيق،  اأثناء 

تعذيب  مل  يتحَّ وهو  �سابته  راأوا  عندما 

ُي�سمح  لم  اإن  الكام  راف�سًا  �ساعة رهيبة 

باإعانه  اللحوم  رف�س  ثللمَّ  بال�ساة،  له 

اأنَّ اعتقاله ب�سفته  ال�سوم، وُيعلن ال�سيخ 

عالم دين لم ي�سفع له، فحاولوا من خال 

اأوُج  وكان  وف�سلوا.  اإذالله  �ساته  مقدَّ اأغلى 

عبيد،  ال�سيخ  عند  المريرة  التجربة  هذه 

ال�سهيونية  الللطللائللرة  مللغللادرتلله  لحظة 

اإلى  يللداه  مدرجها،  على  هو  األمانيا،  في 

قيده،  يفك  فيها،  وال�سهيوني  الللداخللل، 

ال�سيخ  وال  ثانية،  اعتقاله  ي�ستطيع  ال  فهو 

لحظة  وهللي  حكمًا،  اإللليلله  بالعودة  راغلللٌب 

وطبعًا  ت�سويرها.  من  ال�سحافة  ُمنعت 

ال�سيخ عبد الكريم عبيد
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بين  وهللو  م�ساعره  ي�سف  اأن  ي�ستطيع  ال 

ة  للمرَّ اأهله  ومللع  المطار،  في  م�ستقبليه 

على  العهد  وتجديد  المنزل،  في  االأولللى 

قبر �سيخ ال�سهداء »راغب حرب«، وزيارة 

قبر الوالدة الغالية التي توّفَيت في غيابه. 

هو اإح�سا�س ال تحتويه كلمات. ويختم �سيخ 

بال�سكر  �ساجد«،  »اأبو  المحررين  االأ�سرى 

»لنعبد  ويدعو:  لعبادته.  فّرغه  الللذي  هلل 

طمعًا،  التجار  اأو  خوفًا  العبيد  عبادة  اهلل 

اإلى عبادة االأحرار، طالما  نا لن ن�سل  الأنَّ

نا ما زلنا اأ�سرى لذائذ الطعام وفخامة  اأنَّ

الماب�س ورفاهية الق�سور«.

رئي�س  حمود:  �هلل  عطا  �ل�صيخ 

جمعية �لأ�ضرى و�لمحررين

�سهود  اأ�للسللرانللا  م  نللكللرِّ ن  بللنللا  حلللريٌّ 

ع�سرنا و�سهداءه. منذ العام 1982، تهتمُّ 

االأولللى  اللحظة  منذ  باالأ�سير  الجمعية 

حتَّى  الللمللراحللل،  بللكلللِّ  ملللرورًا  العتقاله، 

ت�سعى  المعتقل،  ففي  تللحللريللره.  بعد  مللا 

و�سعه  متابعة  ثمَّ  اأواًل  الإطاقه  الجمعية 

غيابه،  وفللي  اعتقاله،  وظللروف  ال�سحي 

وت�سرف  يعيلهم،  كان  اإن  اأهله  تحت�سن 

د  يتجمَّ الزمن  والأنَّ  �سهريًا؛  راتللبللًا  لهم 

اللحظة  عند  االأ�سير  لدى  كثيرين  بللراأي 

بعد  االأ�للسلليللر  يخ�سع  فيها،  اعُتقل  الللتللي 

تحّرره اإلى مرحلة تاأهيل ح�سا�سة وهامة، 

وتعليمّية،  ونف�سّية  ومهنّية  اجتماعّية 

من  ب�سجاعٍة  ويبداأون  يرف�سونها  كثيرون 

حيث توقفوا.

هذا  عن  غائبة  زالت  فما  الدولة  للا  اأمَّ

ة  االجتماعيَّ ال�سوؤون  فلللوزارة  المو�سوع. 

ووزارة  اأ�سرانا،  لتاأهيل  مراكز  تن�سئ  لم 

ن  توؤمِّ �سحّية  بطاقة  ُت�سدر  لم  ال�سحة 

التربية  ووزارة  �للسللروريللًا،  عللاجللًا  لهم 

اأماكن االأ�ساتذة الذين  عجزت عن حفظ 

اأُ�سروا ثم عادوا، وقد اأوقفت رواتبهم منذ 

اأولى لحظات االعتقال، ف�سًا عن اإعاقتها 

بعد  الجامعة،  اإلى  الطاب  عودة  م�سروع 

الر�سمية  ال�سهادات  المتحانات  تقّدمهم 

تعوي�سًا لهم عن �سنين االأ�سر.

اإلى �سوت رئي�س  اأ�سمُّ �سوتي  ختامًا، 

حمود  اهلل  عطا  ال�سيخ  االأ�للسللرى  جمعية 

اأق�سى  في  نجحوا  ال�سرفاء  هللوؤالء  قائلة: 

فنعاملهم  نكرمهم  اأن  بنا  حريٌّ  امتحان، 

لاأحرار.  االأحللللرار  معاملة  وطنهم  فللي 

وجه  اأمللام  و�سهداوؤه  الع�سر  �سهود  اإنَّهم 

اهلل واأمام التاريخ الذي لن يرحم محتًا 

اأو طاغيًة وال �سجانًا اأو جادًا وال م�سوؤواًل 

ظالمًا الأ�سير بعد تحرره.

العدد 200( 1) من مجلة بقية اهلل.

�لهو�م�س
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من م�شاهد الإباء، 

م�شجد قباء

يبعد عن �لم�صجد �لنبوي �ل�صريف 3.5 كلم. له محر�ب 

ومنبر رخامي، فيه بئر تن�صب لأبي �أيوب �لأن�صاري، وفيه 

م�صلى �لنبيP، ومبرك �لناقة... �إنه م�صجد قباء، �أول 

�لتقوى، كما  م�صجد في �لإ�صالم و�أّول م�صجد �أ�ّص�س على 

�َس  اأُ�سِّ لََّم�ْسِجٌد   ...} �لتوبة:  �ضورة   108 �لآية  في  ورد 

ِرَجاٌل  ِف��ي��ِه  ِف��ي��ِه  َت��ُق��وَم  اأَن  َح���قُّ  اأَ َي��ْوٍم  ِل  اأَوَّ ِم��ْن  ��ْق��َوى  ال��تَّ َع��لَ��ى 

ِريَن}. هِّ اْلُمطَّ ُيِحبُّ   ُ َواللهّ ُرواْ  َيَتَطهَّ اأَن  وَن  ُيِحبُّ

حممد �أحمد خ�صفة

�صبب بناء �لم�صجد:

المكرمة  مكة  من  النبوية  الهجرة  اإنَّ 

بناء  �سبب  هللي  الللمللنللورة  الللمللديللنللة  اإللللى 

بالمدينة  الم�سلمون  كان  فقد  الم�سجد، 

اأول  ة  الحرَّ اإلى  يوم  كل  يخرجون  المنورة 

المهاجر   Pالنبي يللنللتللظللرون  الللنللهللار 

حر  اإال  يردهم  فما  المدينة  اإلى  مكة  من 

ال�سم�س. ولما و�سلP اإلى قرية قباء في 

�سهر ربيع االأول اأ�س�س الم�سجد على مربد 

عمر  بني  في  االأن�ساري  الهدم  بن  كلثوم 

بن عوف وقد وهب كلثوم االأر�س للر�سول

م�سجد  االأر�للللس  تلك  على  فاأ�س�س   P

قباء، فكانت انطاقة االإ�سام االأولى في 

المدينة من هذا الم�سجد المبارك، وعمل 

المنافقون في قبالة م�سجد قباء على بناء 

م�سجد »�سرار« الذي اأ�س�س على النفاق.

: لما قارب النبي وهو 
)1(

قال ابن االأثير

خبر  اأتللاه  المدينة  تبوك  غللزوة  من  عائد 

م�سجد �سرار، فاأمر بحرقه.

ورد ذلك في �لقر�آن �لكريم:

َراًرا  َم�����ْس��ِج��ًدا �سِ ���َخ���ُذواْ  اتَّ ���ِذي���َن  {َوالَّ

اًدا  ْر�سَ َواإِ اْلُموؤِْمِنيَن  َبْيَن  َوَتْفِريًقا  َوُكْفًرا 

َ َوَر�ُسوَلُه ِمن َقْبُل َوَلَيْحِلَفنَّ  لَِّمْن َحاَرَب اللهّ

نَُّهْم  اإِ َي�ْسَهُد   ُ َواللهّ اْلُح�ْسَنى  اإِلَّ  اأََرْدَن���ا  اإِْن 

�َس  َلَكاِذُبوَن*َل َتُقْم ِفيِه اأََبًدا لََّم�ْسِجٌد اأُ�سِّ

َتُقوَم  اأَن  اأََح��قُّ  َي��ْوٍم  ِل  اأَوَّ ِمْن  التَّْقَوى  َعلَى 

 ُ ُرواْ َواللهّ وَن اأَن َيَتَطهَّ ِفيِه ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّ

ِريَن} )التوبة:108-107(. هِّ ُيِحبُّ اْلُمطَّ

نزل  ما  اأول  »اإن   :
)2(

ورد المزارات  في 

مكة  من  هاجر  حين  قباء  في   Pالنبي

ليلة  ع�سرين  قبا  في  وبقي  المدينة  اإلللى 

ينتظر قدوم ابن عمه اأمير الموؤمنين علي 

بقائهP في  اأبي طالبQ ومدة  بن 

.
)3(

قبا كان ي�سلي ق�سرًا«
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عمارة م�صجد قبا)4(

الهجرة  بعد  الم�سجد  تاأ�س�س  االأولللى: 

مبا�سرة في مكان يو�سع ويخزن فيه التمر 

يعمل   Pاالأكرم الر�سول  وكان  ليجّفف، 

فيه بنف�سه.

الثانية: بقيت العمارات متوا�سعة وذلك 

.Pطيلة حياة الخلفاء ما بعد الر�سول

الثالثة: اأيام عبد الملك بن مروان زاد 

عمارته بقدر �سغير.

العزيز  عبد  بللن  عمر  اأيلللام  الللرابللعللة: 

اأُعيد بناء الم�سجد وو�سع بالحجارة  حين 

جوفها  في  اأ�ساطين  فيه  وُجعل  والج�س 

منقو�سة  والللر�للسللا�للس  الحديد  مللن  عمد 

بالف�سيف�ساء، ثم عملت فيه مغارة م�سقوفة 

بال�ساج وُجعل بداخله اأروقة ورحاب.

الدين  جمال  عمارته  جدد  الخام�سة: 

االأ�سفهاني وزير بني زنكي بباد المو�سل 

عام 555هل.

ال�ساد�سة: عام 671هل، جددت عمارته 

اأي�سًا.

بعهد  و�سعت  732هل،  عللام  ال�سابعة: 

النا�سر بن قاوون.

بمعظمه  �سقفه  840هل،  عام  الثامنة: 

االأ�سرف بر�سباي.

التا�سعة: عام 877هل، ت�ساقطت منارته 

فاأعيد ترميمها حتى عام 881هل.

اإن  الحرمين:  ملللراآة  كللتللاب  فللي  جللاء 

الدولة العثمانية جددت عمارته عدة مرات 

محمود  ال�سلطان  عهد  في  اآخرها  وكللان 

.
)5(

الثاني وابنه ال�سلطان عبد المجيد

ر�سول  عن  ال�سريف  الحديث  في  ورد 

اهللP: »من اأتى م�سجد قبا ف�سلى فيه 

.
)6(

ركعتين رجع بعمرة«

م�سجد  فللي  خللا�للسللة  اأعللمللال  ووردت 

:
)7(

قبا

ال�سام  اهلل  ر�سول  يا  عليك  ال�سام 

يا حجة  عليك  ال�سام  اهلل  نبي  يا  عليك 

ويللوم  رحلللللت  ويللللوم  ولللللدت  يلللوم  اهلل... 

هلللاجلللرت وبللقلليللت فلللي قللبللا ورحلللملللة اهلل 

وبركاته.

. الكامل في التاريخ: ابن االأثير، �س281، ج2( 1)

. مزارات اأهل البيتQ وتاأريخها، الجالي، ط1، �س40( 2)

معللللوم اأن اأمير الموؤمنينQ( 3) بلللات في فرا�س الر�سول

 فاديًا له بروحه.
P

التاريلللخ االأمين لمدينة �سيد المر�سليلللن، ال�سيخ المدني،  (4 )

ط1، �س369 )بت�سرف(.

. مراآة الحرمين، رفعت با�سا، ج1، �س396-395( 5)

و�سائل ال�سيعة، ج10، �س278( 6) )ب�سند معتبر(.

راجلللع مفاتيح الجنلللان لل�سيخ القملللي اأو مفتلللاح الجنات  (7 )

لل�سيد االأمين باب الم�ساجد في المدينة.

�لهو�م�س
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حتقيق: ليند�  زر�قط

لغتنا
ة الجميلة...  العربيَّ

 اأي��ن نح��ن منها؟

قال  �ل���ق���ر�آن،  لغة  ه��ي  �لعربية  �للغة 

)�ضورة  َعَرِبيًّا}  ُق��ْراآًن��ا  اأَنَزْلَناُه  ��ا  {اإِنَّ تعالى  �هلل 

و�لأجد�د.  �لآب��اء  لغة  �أّنها  كما  يو�صف:2(، 

لالأ�صف �ل�صديد �ليوم نرى �لكثير من �لعرب 

كاللغات  �أجنبية  لغات  �أب��ن��اءه��م  يعّلمون 

عالميًا،  ت���د�وًلً  �لأك��ث��ر  كونها  �لأوروب��ي��ة، 

ح�صاب  على  و�لفرن�صية،  �لنجليزية  مثل 
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و�صط  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  غ��رب��ة 

�أبنائها

تعاني اللغة العربية في الوطن العربي 

اأيامنا  -فللي  اأبنائها  بع�س  و�سط  غربة 

اللغة  على  جديدًا  لي�س  اأمر  وهذا  هذه- 

مختلفة  الأ�سكال  �س  تتعرَّ فهي  العربية؛ 

من الغزو بين الوقت واالآخر.

تقول نور  )16 �سنة - ال�سف االأول 

الثانوي(:

اأكلللللللره اللللللللغلللة اللللعلللربللليلللة واأحلللللب 

ال�سبب  ولعلَّ  منها،  اأكثر  االإنجليزية 

الرئي�سي يعود اإلى اأ�ساتذة المادة، وال 

ال�سف.  داخل  اإاّل  بالف�سحى  نتكلَّم 

خارجه،  بها   وتحّدثنا  ح�سل  واإذا 

فيكون من باب المزاح وال�سحك، وال 

ة اللغة العربية. اأعرف ما هي اأهميَّ

�سنة   12( علي  الللراأي  وي�ساركها 

- ال�سف الثامن( الذي ال يحّب اللغة 

ل االإنجليزية على  الف�سحى اأبدًا، ويف�سّ

العربية، ويتكلَّم الف�سحى في ال�سّف، الأنَّه 

�لعربية.

وفي وقتنا �لحا�صر، �بتعد 

�لنا�س عن لغتهم �لف�صحى، �إذ 

�صار لكلِّ بيئة لهجة خا�صة بها، 

ولم نعد ن�صمع �أفر�دً� يتكلَّمون 

�لعام،  مجتمعهم  في  �لف�صحى 

�ل�صيا�صية  �لخطابات  في  �إّل 

وخطبة يوم �لجمعة.

وه���ن���اك ع����دد ك��ب��ي��ر من 

لماذ�  ي��ع��رف��ون  ل  �ل��ت��الم��ي��ذ 

وما  �لعربية،  �للغة  يدر�صون 

ل  �آخ���ر  وع���دد  �أهميتها،  ه��ي 

عندما  �لعادة  وج��رت  يحبها، 

�أن  بالف�صحى  �أحدنا  ث  يتحدَّ

بال�صخرية و�ل�صتهز�ء  ُيقاَبل 

�للغة  �أ���ص��ب��ح��ت  وق����ت  ف���ي 

�لأجنبية �صائدة في �أحاديثنا 

ودر��صتنا و�أعمالنا. هنا ُيطرح 

�لعربية  لغتنا  �لآتي:  �ل�صوؤ�ل 

�أين  �ل��ق��ر�آن،  لغة  �لجميلة، 

نحن منها؟

لمجلة  �لتحقيق  ه��ذ�  في 

م��ف��ت��اح  �هلل«...  »ب���ق���ي���ة 

�لمعلومات.
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االأحيان،  كثير من  وفي  مجبر على ذلك. 

وعندما  ال�سّف.  داخللل  بالعامية  يتكلَّم 

باللغة  اليومية  الللحلليللاة  فللي  اأحلللد  يتكلَّم 

واال�ستغراب  الده�سة  ت�سيبنا  الف�سحى 

اللغة  تعّلّم  وعللن  يقول.  كما  واال�ستهزاء 

العربية ي�سيف: نتعّلم اللغة العربية لناأخذ 

اأ�سياء جديدة، والأنَّها لغتنا االأ�سا�سية.

اأّما عبا�س )13 �سنة - ال�سف الثامن( 

فا يواجه م�سكلة في تكّلم الف�سحى ولكن 

العربية  اللغة  ويتعّلم  فقط،  ال�سّف  داخل 

خاطره  في  ويجول  قواعدها،  يعرف  كي 

دائمًا: لماذا نتعلم اللغة العربية؟ هو يحب 

االإنجليزية  على  ويف�سّلها  كثيرًا  الللمللاّدة 

في  بالف�سحى  يتكلَّم  وال  اأجللمللل،  للهللا  الأنَّ

على  مجبورًا  لي�س  للله  الأنَّ اليومية  الحياة 

التحّدث بها، وغير معتاد على ذلك، فهي 

لة لدى االأهل  كما يرى غير محّببة اأو مف�سّ

والنا�س.

و�أجهلها...  �لعربية  �للغة  �أحب 

معقول؟

ال�سف   - �للسللنللة   11( حلل�للسللن  لللللدى 

ي�ساأل  ال  فهو  مختلف  الو�سع  ال�ساد�س( 

العربية؟  اللغة  نتعلَّم  لماذا  اأبلللدًا:  نف�سه 

االأ�سا�سية،  لغتنا  العربية  اللغة  اإّن  ويقول 

لها على االإنجليزية، كاهما  ولكن ال اأف�سّ

تقع في نف�س المرتبة بالن�سبة لي.

ال�سف   - �سنوات   7( د  محمَّ بينما 

ة  العربيَّ اللغة  مللادة  اأحللّب  يقول:  الثالث( 

اأجل  مللن  واأحللّبللهللا  و�سهلة  جميلة  للهللا  الأنَّ

النجاح.

اللغة  ة  اأهميَّ هي  ما  محمد  يعرف  وال 

العربية.

يعود  عندما  فاطمة:  ال�سيدة  وتقول 

ابني با�سل )3 �سنوات( من مدر�سته يتكلَّم 

معي ومع والده بالف�سحى ويهّم بال�سحك، 

وال�سحكة  اإال  ووالللده  اأنا  نف�سينا  نجد  وال 

مر�سومة على وجهينا.

والللللذي تللقللوللله اللل�للسلليللدة فللاطللمللة، اإّن 

افتقارنا  على  يللدّل  للمللا  اإنَّ �سيء،  على  دل 

العتزازنا باللغة العربية.

اأيَّها القارئ العزيز، اإذا كان لديك اأخ 

التعليمّي  قطاره  �سينطلق  �سغير  طفل  اأو 

با�سل  مثل  وتكّلم  حياته  في  االأولللى  ة  للمرَّ

�سّجعه،  بل  منه،  ت�سخر  فا  بالف�سحى، 

في  الم�سّجع  ت�سّرفك  اأّن  اأي�سًا  واعلللللم 

له  �سوف يخلق  المبكرة  التعليمية  بداياته 

ترّغبه  جيدة  تعليمية  بيئة   اأي�سًا(  )ولك 

وتحببه باللغة العربية.

�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة.. 

م�صاكل وحلول

اإزاء ما �سمعناه، 

لنا  بللللللّد  ال  كللللللان 

مللللللن الللتللفللتلليلل�للس 

علللللن االأ�للللسللللبللللاب 

الحلول.  ومللعللرفللة 

اإلى  تحدثنا  وللللذا 

مدير  حمادة-  -محمد  االأ�ستاذ  ال�ساعر 

عربي(  اأدب  )تخ�س�س  العاملية  مدر�سة 

واأفادنا بما يلي:

ة  االإ�سكالية تكمن في محطات عدَّ اإنَّ 

اأهمها:

يعرفون  ال  الذين  فاالأهل  المنزل:  في 

االأ�سباب الترغيبية للطفل وحمله على حّب 

واالأجداد،  االآبللاء  لغة  االأم،  العربية  اللغة 

هم م�سوؤولون  بالدرجة االأولى.

اللغة  مللدّر�للس  على  الللمللدر�للسللة:  وفللي 

العربية  اللغة  ملللادة  يللقللّدم  اأن  العربية 

باأ�سلوب محّبب وب�سيط بعيدًا عن التعقيد 

على  تامذته  ع  ي�سجِّ اأن  وعليه  والجفاف، 

االأدبية  الن�سو�س  وقللراءة  المطالعة  حّب 

اأن  اأي�سًا  وعليه  العربي،  ال�سعر  ودواويللن 

وجمالها  وباغتها  الّلغة  مح�ّسنات   يبرز 

ي  وروعتها، كما ال بّد له من تقديمها للمتلقِّ

باأبهى حّلة.

ا لماذا ندر�س اللغة العربية؟ فاأنَّها  اأمَّ

لغتنا وو�سيلة المعرفة والثقافة والحوار مع 

االآخر.

لكن وفي اأحيان كثيرة ي�سطدم الطفل 

وال  متعلِّمين  غير  باأبوين  التلميذ(  )اأي 

الف�سيحة،  العربية  باللغة  التكّلم  يجيدان 

ة االأولى! وهنا االإ�سكاليَّ

عاداتنا  فهي  الثانية،  ة  االإ�سكاليَّ للا  اأمَّ

من  و�سخريتنا  الاتربوية،  ومفاهيمنا 

الذين يتكلَّمون باللغة الف�سحى، وهذا اأمر 

�سيئ وعقيم.

اإلى  نللداء  حمادة  االأ�ستاذ  وّجلله  وهنا 

الموؤ�س�سات التربوية لت�سجيع التامذة على 
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االأحيان،  كثير من  وفي  مجبر على ذلك. 

وعندما  ال�سّف.  داخللل  بالعامية  يتكلَّم 

باللغة  اليومية  الللحلليللاة  فللي  اأحلللد  يتكلَّم 

واال�ستغراب  الده�سة  ت�سيبنا  الف�سحى 

اللغة  تعّلّم  وعللن  يقول.  كما  واال�ستهزاء 

العربية ي�سيف: نتعّلم اللغة العربية لناأخذ 

اأ�سياء جديدة، والأنَّها لغتنا االأ�سا�سية.

اأّما عبا�س )13 �سنة - ال�سف الثامن( 

فا يواجه م�سكلة في تكّلم الف�سحى ولكن 

العربية  اللغة  ويتعّلم  فقط،  ال�سّف  داخل 

خاطره  في  ويجول  قواعدها،  يعرف  كي 

دائمًا: لماذا نتعلم اللغة العربية؟ هو يحب 

االإنجليزية  على  ويف�سّلها  كثيرًا  الللمللاّدة 

في  بالف�سحى  يتكلَّم  وال  اأجللمللل،  للهللا  الأنَّ

على  مجبورًا  لي�س  للله  الأنَّ اليومية  الحياة 

التحّدث بها، وغير معتاد على ذلك، فهي 

لة لدى االأهل  كما يرى غير محّببة اأو مف�سّ

والنا�س.

و�أجهلها...  �لعربية  �للغة  �أحب 

معقول؟

ال�سف   - �للسللنللة   11( حلل�للسللن  لللللدى 

ي�ساأل  ال  فهو  مختلف  الو�سع  ال�ساد�س( 

العربية؟  اللغة  نتعلَّم  لماذا  اأبلللدًا:  نف�سه 

االأ�سا�سية،  لغتنا  العربية  اللغة  اإّن  ويقول 

لها على االإنجليزية، كاهما  ولكن ال اأف�سّ

تقع في نف�س المرتبة بالن�سبة لي.

ال�سف   - �سنوات   7( د  محمَّ بينما 

ة  العربيَّ اللغة  مللادة  اأحللّب  يقول:  الثالث( 

اأجل  مللن  واأحللّبللهللا  و�سهلة  جميلة  للهللا  الأنَّ

النجاح.

اللغة  ة  اأهميَّ هي  ما  محمد  يعرف  وال 

العربية.

يعود  عندما  فاطمة:  ال�سيدة  وتقول 

ابني با�سل )3 �سنوات( من مدر�سته يتكلَّم 

معي ومع والده بالف�سحى ويهّم بال�سحك، 

وال�سحكة  اإال  ووالللده  اأنا  نف�سينا  نجد  وال 

مر�سومة على وجهينا.

والللللذي تللقللوللله اللل�للسلليللدة فللاطللمللة، اإّن 

افتقارنا  على  يللدّل  للمللا  اإنَّ �سيء،  على  دل 

العتزازنا باللغة العربية.

اأيَّها القارئ العزيز، اإذا كان لديك اأخ 

التعليمّي  قطاره  �سينطلق  �سغير  طفل  اأو 

با�سل  مثل  وتكّلم  حياته  في  االأولللى  ة  للمرَّ

�سّجعه،  بل  منه،  ت�سخر  فا  بالف�سحى، 

في  الم�سّجع  ت�سّرفك  اأّن  اأي�سًا  واعلللللم 

له  �سوف يخلق  المبكرة  التعليمية  بداياته 

ترّغبه  جيدة  تعليمية  بيئة   اأي�سًا(  )ولك 

وتحببه باللغة العربية.

�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة.. 

م�صاكل وحلول

اإزاء ما �سمعناه، 

لنا  بللللللّد  ال  كللللللان 

مللللللن الللتللفللتلليلل�للس 

علللللن االأ�للللسللللبللللاب 

الحلول.  ومللعللرفللة 

اإلى  تحدثنا  وللللذا 

مدير  حمادة-  -محمد  االأ�ستاذ  ال�ساعر 

عربي(  اأدب  )تخ�س�س  العاملية  مدر�سة 

واأفادنا بما يلي:

ة  االإ�سكالية تكمن في محطات عدَّ اإنَّ 

اأهمها:

يعرفون  ال  الذين  فاالأهل  المنزل:  في 

االأ�سباب الترغيبية للطفل وحمله على حّب 

واالأجداد،  االآبللاء  لغة  االأم،  العربية  اللغة 

هم م�سوؤولون  بالدرجة االأولى.

اللغة  مللدّر�للس  على  الللمللدر�للسللة:  وفللي 

العربية  اللغة  ملللادة  يللقللّدم  اأن  العربية 

باأ�سلوب محّبب وب�سيط بعيدًا عن التعقيد 

على  تامذته  ع  ي�سجِّ اأن  وعليه  والجفاف، 

االأدبية  الن�سو�س  وقللراءة  المطالعة  حّب 

اأن  اأي�سًا  وعليه  العربي،  ال�سعر  ودواويللن 

وجمالها  وباغتها  الّلغة  مح�ّسنات   يبرز 

ي  وروعتها، كما ال بّد له من تقديمها للمتلقِّ

باأبهى حّلة.

ا لماذا ندر�س اللغة العربية؟ فاأنَّها  اأمَّ

لغتنا وو�سيلة المعرفة والثقافة والحوار مع 

االآخر.

لكن وفي اأحيان كثيرة ي�سطدم الطفل 

وال  متعلِّمين  غير  باأبوين  التلميذ(  )اأي 

الف�سيحة،  العربية  باللغة  التكّلم  يجيدان 

ة االأولى! وهنا االإ�سكاليَّ

عاداتنا  فهي  الثانية،  ة  االإ�سكاليَّ للا  اأمَّ

من  و�سخريتنا  الاتربوية،  ومفاهيمنا 

الذين يتكلَّمون باللغة الف�سحى، وهذا اأمر 

�سيئ وعقيم.

اإلى  نللداء  حمادة  االأ�ستاذ  وّجلله  وهنا 

الموؤ�س�سات التربوية لت�سجيع التامذة على 

75

م
 2

01
0 

ر
يا

/اأ
 2

24
د 

د
ع
ل
ا



ال�سفوف  داخللل  العربية  باللغة  التحّدث 

وفي الماعب، ونداء اآخر الأولياء التامذة 

باللغة  التكّلم  على  اأبناءهم  ي�سّجعوا  اأْن 

واأمام  والنزهات  المنزل  في  الف�سحى 

عوامل  نفو�سهم  مللن  للليللطللردوا  االأقللللارب 

الخجل والخوف واالإرباك!

لثقافتنا  ��رة  �ل��م��دمِّ �لأ���ص��ب��اب 

وعالجها

اأّن  حللمللادة  محمد  االأ�للسللتللاذ  يعتبر 

رة لثقافتنا ولغتنا الجميلة  االأ�سباب المدمِّ

هي الغزو االأجنبي وبع�س محّطات التلفزة 

البرامج   تبّث  التي  الف�سائيَّة،  والقنوات 

على  فتف�سد  محكية  بلغة  والم�سل�سات 

التلميذ معارفه اللغوية ال�سحيحة 

الوقوف  مللن  بلللّد  ال  الللحللال  بطبيعة 

الجهل،  لهذا  بة  الم�سبِّ االأمللور  بع�س  على 

ومنها الثقافة المنزلية عند االأهل والبيئة 

التلميذ،  فيها  يعي�س  التي  االجتماعية، 

واالأتراب،  والكتاب  والمدّر�س  والمدر�سة 

اإلى جهل  ي  توؤدِّ العوامل مجتمعة  كلُّ هذه 

ر في هذه العوامل  ة اللغة اإذا لم تتوفَّ اأهميَّ

بالدور  لقيامها  ة  االأ�سا�سيَّ المرتكزات 

المنوط بها..

م�ستوعب  اأبللرع  الطفل  اإّن  وُي�سيف: 

اف نرى من خاله  للمعلومة، وهو اإناء �سفَّ

عن  معّبر  اأ�سدق  والطفل  فيه.  يو�سع  ما 

وهو  م�سّو�سة  غير  ذاكللرتلله  الأنَّ  اللللراوي؛ 

لذلك،  اها.  يتلقَّ كما  بالمعلومة  يحتفظ 

في  اللغة  حب  غر�س  اإلللى  نبادر  اأن  علينا 

اإلى  نعمد  واأن  الللتللامللذة  اأبنائنا  عللقللول 

تعريفهم باأهميتها وت�سليط ال�سوء على كل 

جميل فيها، هكذا نقّرب االأبناء من لغتهم 

ونحفظ ذاكرتهم من ال�سوائب واالأخطاء.

مالحظة تهّم �لجميع...

العربية... لغتنا الجميلة

العربية  ث  فيتحدَّ ا�ستراتيجيًا،  اأمللا 

العرب  من  ن�سمة  مليون   422 قرابة  اليوم 

تللمللتللّد بلللادهلللم علللللى رقللعللة وا�للسللعللة من 

المحيط اإلى الخليج.

اأَنَزْلَناُه  ���ا  {اإِنَّ الدينية،  الناحية  ومن 

وعاء  هللي  العربية  اإنَّ  ���ا}:  َع���َرِب���يًّ ُق����ْراآًن����ا 

القراآن وهي وعاء الّدين ال بل وعاء الحياة 

كلها، وهي المفتاح اإلى الثقافة االإ�سامية 

العربية،  اأهمية  بداأت  ومن هنا  والعربية، 

ومن هنا برزت �سرورة االعتناء بها.

فاإنَّ لنا اأن نفخر بهذه اللغة الأنَّها عنوان 

هويتنا والأّن اهلل عّز وجّل قد اختارها وعاء 

لها  وتقديرًا  للتوا�سل،  وو�سيلة  للوحي، 

كله-  -الزمان  الزمان  عبر  خالدة  كللاأداة 

النحو،  تعّلم  مللن  بللّد  ال  الل�سان  ولتقويم 

فالنحو هو من �سروط المتكّلم �سواء اأكان 

ناظمًا اأم ناثرًا، خطيبًا اأم �ساعرًا.

وتاريخيًا، فاإّن العربية وعاء لح�سارة 

ممتدة  االأثللللر،  عميقة  الللنللطللاق،  وا�للسللعللة 

فترة  في  الب�سرية  اإلى  نقلت  لقد  التاريخ. 

في  التقّدم  وعوامل  الح�سارة  اأ�س�س  ما 

مختلف العلوم الب�سرية والتطبيقية.

من  بكثير  تتمّتع  العربية  فاإّن  ولغويًا، 

والباغة،  والبيان  الف�ساحة  خ�سائ�س 

ا�ستهر  مللن  الللعللرب  رجللال  فللي  ظهر  فقد 

بالخطابة والبيان واالإيجاز اّللغوي واإدراك 

والّتفريق  المعاني،  بين  الّدقيقة  الفروق 

بينها عن طريق المترادفات.

�إر�صاد... وتوجيه

ال بّد لنا اأيها االأ�سدقاء من اأن نعرف 

التالي:

د لغتنا العربية،  الم�سكلة اأّن خطرًا يهدِّ

�سديد  خطٌر  هناك  الكريم.  الللقللراآن  لغة 

يكاد يقترب من خطر االنقرا�س لم�سلحة 

عجيب  خليط  هي  التي  ة  العاميَّ اللهجات 

من اللغات.

اللللحلللديلللث بها  اإهلللملللاللللنلللا  اللل�للسللبللب: 

ولَّد  ما  اليومية،  حياتنا  في  وا�ستخدامها 

ف�سار  اللغة،  وبين  بيننا  نف�سيًا  حاجزًا 

تعد  لم  واأنَّها  �سعبة  اأنَّها  عي  يدَّ من  بيننا 

اأّن من حاول  لع�سرنا هذا، وحتَّى  ت�سلح 

�سخرية  النا�س  من  وجد  بها  يتحّدث  اأن 

جعلته يتراجع ب�سرعة عن قراره.

العربية  اللغة  هذه  عن  بالّذود  فلنبداأ 

وح�سارتنا.  تراثنا  احتوت  التي  الجميلة، 

والتعليم  الللتللربلليللة  وزارة  نللنللا�للسللد  وهللنللا 

هذه  عللن  فللاع  الللدِّ فللي  االأكللبللر  الم�ساهمة 

اللغة االأم باإرجاع درو�س الن�سخ وتفعيلها، 

المدار�س  لطلبة  جللائللزة  وتخ�سي�س 

والن�سخ  العربية  اللغة  فللي  المتفوقين 

الف�سيحة  اللغة  بهذه  يتحدثون  والللذيللن 

ويكتبونها في ال�سف والن�ساطات. 
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ال�سفوف  داخللل  العربية  باللغة  التحّدث 

وفي الماعب، ونداء اآخر الأولياء التامذة 

باللغة  التكّلم  على  اأبناءهم  ي�سّجعوا  اأْن 

واأمام  والنزهات  المنزل  في  الف�سحى 

عوامل  نفو�سهم  مللن  للليللطللردوا  االأقللللارب 

الخجل والخوف واالإرباك!

لثقافتنا  ��رة  �ل��م��دمِّ �لأ���ص��ب��اب 

وعالجها

اأّن  حللمللادة  محمد  االأ�للسللتللاذ  يعتبر 

رة لثقافتنا ولغتنا الجميلة  االأ�سباب المدمِّ

هي الغزو االأجنبي وبع�س محّطات التلفزة 

البرامج   تبّث  التي  الف�سائيَّة،  والقنوات 

على  فتف�سد  محكية  بلغة  والم�سل�سات 

التلميذ معارفه اللغوية ال�سحيحة 

الوقوف  مللن  بلللّد  ال  الللحللال  بطبيعة 

الجهل،  لهذا  بة  الم�سبِّ االأمللور  بع�س  على 

ومنها الثقافة المنزلية عند االأهل والبيئة 

التلميذ،  فيها  يعي�س  التي  االجتماعية، 

واالأتراب،  والكتاب  والمدّر�س  والمدر�سة 

اإلى جهل  ي  توؤدِّ العوامل مجتمعة  كلُّ هذه 

ر في هذه العوامل  ة اللغة اإذا لم تتوفَّ اأهميَّ

بالدور  لقيامها  ة  االأ�سا�سيَّ المرتكزات 

المنوط بها..

م�ستوعب  اأبللرع  الطفل  اإّن  وُي�سيف: 

اف نرى من خاله  للمعلومة، وهو اإناء �سفَّ

عن  معّبر  اأ�سدق  والطفل  فيه.  يو�سع  ما 

وهو  م�سّو�سة  غير  ذاكللرتلله  الأنَّ  اللللراوي؛ 

لذلك،  اها.  يتلقَّ كما  بالمعلومة  يحتفظ 

في  اللغة  حب  غر�س  اإلللى  نبادر  اأن  علينا 

اإلى  نعمد  واأن  الللتللامللذة  اأبنائنا  عللقللول 

تعريفهم باأهميتها وت�سليط ال�سوء على كل 

جميل فيها، هكذا نقّرب االأبناء من لغتهم 

ونحفظ ذاكرتهم من ال�سوائب واالأخطاء.

مالحظة تهّم �لجميع...

العربية... لغتنا الجميلة

العربية  ث  فيتحدَّ ا�ستراتيجيًا،  اأمللا 

العرب  من  ن�سمة  مليون   422 قرابة  اليوم 

تللمللتللّد بلللادهلللم علللللى رقللعللة وا�للسللعللة من 

المحيط اإلى الخليج.

اأَنَزْلَناُه  ���ا  {اإِنَّ الدينية،  الناحية  ومن 

وعاء  هللي  العربية  اإنَّ  ���ا}:  َع���َرِب���يًّ ُق����ْراآًن����ا 

القراآن وهي وعاء الّدين ال بل وعاء الحياة 

كلها، وهي المفتاح اإلى الثقافة االإ�سامية 

العربية،  اأهمية  بداأت  ومن هنا  والعربية، 

ومن هنا برزت �سرورة االعتناء بها.

فاإنَّ لنا اأن نفخر بهذه اللغة الأنَّها عنوان 

هويتنا والأّن اهلل عّز وجّل قد اختارها وعاء 

لها  وتقديرًا  للتوا�سل،  وو�سيلة  للوحي، 

كله-  -الزمان  الزمان  عبر  خالدة  كللاأداة 

النحو،  تعّلم  مللن  بللّد  ال  الل�سان  ولتقويم 

فالنحو هو من �سروط المتكّلم �سواء اأكان 

ناظمًا اأم ناثرًا، خطيبًا اأم �ساعرًا.

وتاريخيًا، فاإّن العربية وعاء لح�سارة 

ممتدة  االأثللللر،  عميقة  الللنللطللاق،  وا�للسللعللة 

فترة  في  الب�سرية  اإلى  نقلت  لقد  التاريخ. 

في  التقّدم  وعوامل  الح�سارة  اأ�س�س  ما 

مختلف العلوم الب�سرية والتطبيقية.

من  بكثير  تتمّتع  العربية  فاإّن  ولغويًا، 

والباغة،  والبيان  الف�ساحة  خ�سائ�س 

ا�ستهر  مللن  الللعللرب  رجللال  فللي  ظهر  فقد 

بالخطابة والبيان واالإيجاز اّللغوي واإدراك 

والّتفريق  المعاني،  بين  الّدقيقة  الفروق 

بينها عن طريق المترادفات.

�إر�صاد... وتوجيه

ال بّد لنا اأيها االأ�سدقاء من اأن نعرف 

التالي:

د لغتنا العربية،  الم�سكلة اأّن خطرًا يهدِّ

�سديد  خطٌر  هناك  الكريم.  الللقللراآن  لغة 

يكاد يقترب من خطر االنقرا�س لم�سلحة 

عجيب  خليط  هي  التي  ة  العاميَّ اللهجات 

من اللغات.

اللللحلللديلللث بها  اإهلللملللاللللنلللا  اللل�للسللبللب: 

ولَّد  ما  اليومية،  حياتنا  في  وا�ستخدامها 

ف�سار  اللغة،  وبين  بيننا  نف�سيًا  حاجزًا 

تعد  لم  واأنَّها  �سعبة  اأنَّها  عي  يدَّ من  بيننا 

اأّن من حاول  لع�سرنا هذا، وحتَّى  ت�سلح 

�سخرية  النا�س  من  وجد  بها  يتحّدث  اأن 

جعلته يتراجع ب�سرعة عن قراره.

العربية  اللغة  هذه  عن  بالّذود  فلنبداأ 

وح�سارتنا.  تراثنا  احتوت  التي  الجميلة، 

والتعليم  الللتللربلليللة  وزارة  نللنللا�للسللد  وهللنللا 

هذه  عللن  فللاع  الللدِّ فللي  االأكللبللر  الم�ساهمة 

اللغة االأم باإرجاع درو�س الن�سخ وتفعيلها، 

المدار�س  لطلبة  جللائللزة  وتخ�سي�س 

والن�سخ  العربية  اللغة  فللي  المتفوقين 

الف�سيحة  اللغة  بهذه  يتحدثون  والللذيللن 

ويكتبونها في ال�سف والن�ساطات. 

هلللذه هلللي لغتنلللا المقد�سلللة، راأينلللا 

كيف تطورت عبلللر الع�سور حتى و�سلت 

اإلى ملللا هي عليه االآن، ويح�لللس بجمالها 

يدر�سهلللا  ملللن  وقيمتهلللا  الحقيقلللي 

لغلللة  اأنهلللا  �سرفلللًا  وكفاهلللا  ويتعلمهلللا، 

القلللراآن   الكريلللم.

اإنَّ العربي��ة ه��ي وع��اء 

القراآن وهي وعاء الدين 

ال بل وعاء الحياة كلها، 

ومن هنا ب��داأت اأهمية 

العربية، ومن هنا برزت 

�ض��رورة االعتن��اء به��ا.
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ك�ضكول

 الأدب
�إعد�د: في�صل �لأ�صمر

من �أمثال �لعرب:

- َمْن َطَلَب �َصْيَئًا َوَجَدُه 

ِرِب، وكان �سّيَد قومه، فلما كبر وخ�سي عليه قوُمُه اأن  اأوُل َمْن َقاَل ذلك عامر بن الظَّ

يموت اجتمعوا اإليه وَقاَلوا :  اإنك �سيُدنا وقائلنا و�سريفنا، فاجعل لنا �سريفًا و�سيدًا وقائًا 

�سرفتموني  كنتم  اإن  )اأي ظلمتموني(،  َبْغيًا  كلفتموني  َعْدَوان  مع�سر  يا  َفَقالَ :   بعدك، 

فاإّني اأريتكم ذلك من نف�سي، فاأنَّى لكم مثلي ؟  افهموا ما اأقول لكم، اإنَّه َمْن َجَمَع بين 

الحق والباطل لم يجتمعا له، وكان الباطُل اأولى به، واإنَّ الحّق لم يزل ينفر من الباطل 

ولم يزل الباطل ينفر من الحق، يا مع�سر َعْدَوان اَل َت�ْسَمُتوا بالذلة، واَل تفرحوا بالعزة، 

وا لكل امرئ َجَوابه، ومن  فبكل عي�س يعي�س الفقير مع الغني، ومن ُيِر يومًا ُيَر به، واأعدُّ

طلب �سيئًا وجده، واإن لم يجده ُيو�سك اأن يقع قريبًا منه . 
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م�����ن غ����ري����ب �ل�����ق�����ر�آن 

�لكريم:

َب  َكذَّ ن  ِممَّ اأَْظ��لَ��ُم  {َف��َم��ْن   -

َعْنَها}  �����َدَف  َو������سَ  ِ اللهّ ِب�����اآَي�����اِت 

عنه:  �للسللدَف   .)157 )االأنللعللام: 

�سديدًا  اإعللرا�للسللًا  عنه  اأعللر�للسَ 

وفارقه.

- وقلللال تللعللالللى: {َف����َت����َرَك����ُه 

264(، الحجر  ْلًدا} )البقرة:  �سَ

ال  الذي  ال�سلب  الحجر  ال�سلد: 

ينبت عليه ع�سب.

- وقال تعالى: {َواأَنَزَل الَِّذيَن 

ِمن  اْلِكَتاِب  اأَْه��ِل  ْن  مِّ َظاَهُروُهم 

 ،)26 )االأحللزاب:  يِهْم}  َيا�سِ �سَ

ن  ُيتح�سَّ ما  وكّل  اأي: ح�سونهم، 

به يقال له: �سي�سة.

{َواْلأَْر�ِس  - وقال عّز وجّل: 

 ،)6 )ال�سم�س:  َط��َح��اَه��ا}  َوَم����ا 

ب�سط  كللالللدحللو، وهلللو  الللطللحللو: 

ال�سيء والذهاب به.

من نو�در �لعرب:

خطيبها  فاأ�سافه  قللريللة  اإللللى  رجللل  خللرج   -

امًا، فقال له الخطيب: اأنا منذ مّدة  فاأقام عنده اأيَّ

القراآن  في  علّي  اأ�سكل  وقد  القوم  بهوؤالء  اأ�سلي 

في  منها  قال:  عنها،  �سلني  قال:  موا�سع،  بع�س 

»الحمد هلل«، »اإياك نعبد واإياك« اأي �سيء ت�سعين 

اأو �سبعين؟ اأ�سكلت علّي هذه فاأنا اأقولها ت�سعين، 

اآخذ باالحتياط.

- قال ابن اأبي عتيق المراأته: تمنيت اأن ُيهدى 

نوع(  )اأي  لون  الطعام  من  فنتَّخذ  م�سلوخ،  اإلينا 

اأمر  ه  اأنَّ كذا ولون كذا، ف�سمعته جارة له، فظنَّت 

الطعام،  وقللت  اإلللى  فانتظرت  �سمعته،  ما  بعمل 

رائحة  �سممت  وقالت:  الباب،  فقرعت  ثمَّ جاءت 

اأبي  ابن  فقال  منها.  لتطعموني  فجئت  قدوركم 

عتيق المراأته: اأنت طالق اإن اأقمنا في هذه الدار 

مون االأماني. التي جيرانها يت�سمَّ

رجل  على  الق�ساة  بع�س  عند  رجللل  �سهد   -

�سهادته  تقبل  القا�سي  اأيُّها  الم�سهود عليه :   فقال 

ومعه ع�سرون األف دينار ولم يحج اإلى 

بلى  فقال :   الللحللرام؟  اهلل  بيت 

عن  فا�ساأله  قال :   حججت. 

حججت  فقال :   زملللزم. 

زمزم  ُتللحللفللر  اأن  قللبللل 

فلم اأَرها . 
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قاَل �ل�صعر�ُء:

- قال الأ�سبط بن ُقَريع ال�سعدي:

قلللللللد يلللللجلللللملللللُع الللللللللمللللللللاَل غلللللليللللللُر اآكلللللللِللللللللِه

ويلللللللاأكلللللللل اللللللللملللللللاَل غللللليلللللُر َمللللللللن جلللملللَعللله

لللللِه َوَيلللللللقلللللللَطلللللللُع الللللللللَثللللللللوَب َغلللللليللللللُر الِبللللل�لللللسِ

َوَيلللللللللِبلللل�للللسُ الللللللَثللللللوَب َغللللليلللللُر َمللللللن َقلللَطلللَعللله

تلللللللللللاَك ِبلللللِه َفلللللِاقلللللَبلللللل ِملللللللَن الللللللَدهللللللِر ملللللا اأَ

للللِه َنللللَفللللَعلللله َملللللللن َقلللللللللرَّ َعلللليللللنللللًا َبللللَعلللليلللل�للللسِ

اأن عللللللّلللللللك  اللللللفلللللقللللليلللللَر  ُتللللللللِهللللللللِن  وال 

تلللللركلللللَع يلللللوملللللًا والللللللدهللللللُر قلللللد رفلللَعللله

نَف�س  »اأجلللُد   :Pاهلل ر�سول  قللال   -  

رّبكم من ِقَبِل اليمن«. وقولهP هذا فيه 

اأن غوث  الأنهP ق�سد من كامه  مجاٌز 

اهلل ون�سره ياأتيان من جهة اليمن. 

 . 
)1(

- وقالP: »الحياُء نظاُم االإيمان«

والنظاُم هو الخيُط الذي ُينَظم فيه اللوؤلوؤ. 

 Pالأنه ا�للسللتللعللارٌة  فيه  هللذا   Pوقوله

اأن الحياَء يجمع خ�سال االإيمان كما  اأراد 

الأّن  اللوؤلوؤ؛  الخيط حبات  اأو  ال�سلك  يجمع 

ارتكاب  عن  يمتنع  الحياء  الكثير  االإن�سان 

المعا�سي، اأما اإذا قّل حياوؤه فكاأنما الخيط 

الذي يجمع الخ�سال الحميدة قد انقطَع. 

- وقالP: »كلُّ �ساٍة ال ُيقراأ فيها 

والِخداج   .
)2(

ِخداٌج« فهي  الللكللتللاِب  بلللاأمِّ 

حملها  األقت  التي  المراأة  اأو  الناقة  هي 

فيه  هللذا   Pوقوله اأيللاملله.  تللمللام  قبل 

ال�ساة  جعل   Pالأنَّه رائعة  ا�ستعارٌة 

وكاأنَّها كالناقة  ناق�سًة  ُيقراأ فيها  التي ال 

التي ولدت ولدًا ناق�س الخلقة اأو ناق�س 

المدة. 

:Pمن بالغة �لر�صول �لأكرم

كلمات عامية �أ�صلها ف�صيح:

- تقول العامة: دبَّ ال�سيَء، يق�سدون: رماه من علو اإلى اأ�سفل، واأ�سل هذا الفعل في 

العربية الف�سيحة: ذبَّ اأي دفَع.

من  الفعل  هذا  واأ�سل  به،  ول�سق  لزمه  بمعنى  ال�سيء،  على  دّبللق  العامة:  وتقول   -

»الدبق« وهو غراء ي�ساد به الطير، ودبقه: ا�سطاده بالدبق.

على  واألقاه  كاالأ�سطوانة  لفه  اأو  دحرجه  اأي  ال�سيَء،  فان  دحللدَل  العامة:  وتقول   -

االأر�س ودحرجه، واأ�سل هذا الفعل في العربية الف�سيحة هو »دحدَر«.
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�أخطاء �صائعة:

العلم،  فلللي  مللتلل�للسللّلللٌع  فللللاٌن  يلللقلللال:   -

وال�سحيح اأن يقال: فاٌن مت�سّلٌع من العلم، 

ومعنى »ت�سلََّع«: امتاأ من الطعام اأو الماء، 

ى اإال بحرف الجّر »من«. وهذا الفعل ال يتعدَّ

وال�سحيح  يقال: طّبَق طريقة غيره،   -

اّتبَع طريقة غيره؛ الأنَّ معنى فعل  اأن يقال: 

َق«: غّطى: طبق ال�سيء اأي غطاه، وطّبَق  »طبَّ

بمعنى  الفعل  هللذا  ياأتي  وال   . َعللمَّ ال�سيُء: 

»اّتبَع«.

كان  اأو:  البيدر،  ظهر  في  كان  يقال:   -

في ظهور ال�سوير، وال�سحيح اأن يقال: كان 

ال�سوير،  في �سهور  وكان  البيدر،  في �سهر 

الأن معنى »�سهر« هو اأعلى الجبل. وظهُر كّل 

التّل،  اأو  اإال ظهر الجبل  ُيكَتب بالظاء  �سيء 

فُيكَتب بال�ساد.

- يقال: فان نفذ �سبره، وال�سحيح اأن 

ا  يقال: فان نفد �سبره، اأي ذهَب وفنَي، اأمَّ

ال�سيء  الفعل نفذ فمعناه: م�سى، ونفذ في 

ومنه: خرج منه اإلى الجهة االأخرى.

هلللذا  ا�لللسلللتلللكلللَف  يلللللقلللللال:   -

حميًة  عنه  امتنع  اأي  العمَل، 

وال�سحيح  وا�للسللتللكللبللارًا، 

من  ا�ستنكف  يقال:  اأن 

هذا العمل، الأن الفعل 

يتعدى  »ا�للسللتللنللكللف« 

بحرف الجر »من«.

) )ال�سريف الر�سي، المجازات النبوية، �س. 111( 1)

) )كنز العمال 7: 437 / 19663( 2)

�لهو�م�س

فائدة �إعر�بية:

»اإليك  الآخللر:  �سخ�س  يقول   -

كما  عللنللي«،  »ابتعْد  بمعنى  عني« 

تكون »اإليك« بعنى »خْذ«: اإليك هذا 

كالتالي:  »اإليك«  ُتعَرب  الكتاَب.  

الفتح  على  مبنّي  اأمللر  فعل  اإ�للسللم 

الظاهر، وفاعله �سمير م�ستتر فيه 

وجوبًا تقديره: اأنت. 

عو�سًا  ح�سيٌن  »جللاء  نقول:   -

هنا  »عو�سًا«  ُتعرُب  محمٍد«.  عن 

من�سوب  مطلق  مفعول  كالتالي: 

والتقدير:  الللظللاهللرة،  بالفتحة 

اأعا�َس عو�سًا. 

ربنا«.  »غللفللراَنللك  نللقللول:   -

وُتعرب »غفرانك« كالتالي: مفعول 

اأطلب  تقديره:  محذوف  لفعل  به 

مفعواًل  اإعرابها  ويجوز  غفراَنك، 

مطلقًا من�سوبًا على تقدير: اغفْر 

غفراَنك.
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ن�صاأة �ل�صّباح

ولد العالم اللبناني ح�سن كامل ال�سّباح في 16 اآب عام 1894 

في بلدة النبطية )جنوب لبنان(، ون�ساأ في بيت  ي�سّجع على العلم 

والثقافة. ظهرت عليه عامات الذكاء والنبوغ وهو في ال�سابعة من 

عمره، وظهر نبوغه في الريا�سيات والطبيعيات. فيما بعد التحق 

االإنجليزية  اللغة  واأتقن  ال�سّباح بالجامعة االأمريكية في بيروت، 

ة ق�سيرة، وا�ستطاع حّل م�سائل ريا�سية وفيزيائية معّقدة  في مدَّ

لاأدب  ذّواقللًا  كان  كما  االأولللى.  الجامعية  ال�سنة  في  وهو  ببراعة 

ويجيد اأربع لغات هي: التركية والفرن�سية واالإنجليزية واالألمانية.

»ح�صن �آين�صتاين«

باح اهتمامًا لاّطاع على نظريَّات العلماء في مجال  وّجه ال�سّ

ة  الذّرة والن�سبية. وكان من القائل الذين ا�ستوعبوا هذه النظريَّ

ال�سديدة التعقيد، وكتب حولها المقاالت، وقال عنه العالم »اإ�ستون« 

اأين�ستاين  اآراء  مناق�سة  على  تجّراأ  الذي  الوحيد  »كان  بعد:  فيما 

الريا�سية وانتقادها والتحّدث عن الن�سبية كاأين�ستاين نف�سه«.

باح �ختر�عات �ل�صّ

قّدم ال�سّباح للب�سرية حوالي 176 اختراعًا رغم عمره الق�سير 

في  الريا�سية  النظريَّات  من  العديد  اإلى  باالإ�سافة  عامًا(،   41(

مجال الهند�سة الكهربائية، حتَّى اأطلقت عليه ال�سحف االأمريكية 

اأو »اأدي�سون ال�سرق«. وكان العربي الوحيد  اأدي�سون«  لقب »خليفة 

الذي منحه معهد المهند�سين الكهربائيين االأمريكيين لقب »فتى 

العلم الكهربائي«.

�لموت �لمفاجئ 

في   1935 اآذار   31 االأحد  يوم  م�ساء  المفاجئة  الوفاة  حدثت 

حادث �سيارة غام�س. وقد فارق  الحياة فيما عجز االأطباء عن 

تحديد �سبب الوفاة.

»اأدي�ضون ال�ضرق« 

�إعد�د: دميا جمعة

ح�صن كامل �ل�صّباح نابغة لبناني رحل في ظروف غام�صة
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هذه  حل  �أ�صتطيع  لن  �نجح!  �أن  يمكنني  ل  غبي...  �أنا  فا�صل...  �أنا 

�أن  �ل�صباب  لبع�س  يمكن  �لتي  �لعبار�ت  من  �لكثير  وغيرها  �لم�صاألة!. 

يرددوها. وغالبًا ما تكون هذه �لأفكار �أفكارً� مغلوطة ول تنم �صوى عن 

�صعف ثقة �ل�صاب بنف�صه.

ما هي �لثقة بالنف�س؟ ما هي �أبرز �آثارها �ل�صلبية؟ وكيف ننميها؟

ل�����ش��َت 

ف��ا���ش��ًا

تعريف �لثقة بالنف�س

ال�سخ�س  اإح�سا�س  هي  بالنف�س  الثقة 

هذه  فتترجم  حوله،  من  بين  نف�سه  بقيمة 

ويت�سرف  حركاته  مللن  حركة  كلللَّ  الثقة 

فتكون  رهبة  اأو  قلق  دون  طبيعي  ب�سكل 

فللاتلله نللابللعللة مللن ذاتللله ال �للسللاأن لها  تلل�للسللرَّ

باالأ�سخا�س المحيطين به. والثقة بالنف�س 

التي  البيئة  من  مكت�سب  �سيء  بالطبع  هي 

اأن  يمكن  وال  فيها  ن�ساأنا  والتي  بنا  تحيط 

تولد مع اأيِّ �سخ�س كان.

�أهمُّ نتائج عدم �لثقة بالنف�س:

- الخجل.

- التاأّخر الدرا�سي وعدم القدرة على 

التطور.

والخوف  بللاالأمللن  ال�سعور  افتقاد   -

الدائم من الف�سل.

�لم�صكلة  ه����ذه  ت��ع��ال��ج  ك��ي��ف 

بنف�صك؟

اجل�س مع نف�سك و�سارحها، وثق باأنَّك 

قادر على التح�ّسن يومًا بعد يوم.... عليك 

�ساأنك...  من  يقلِّل  تفكير  كلللَّ  توقف  اأن 

ويجب عليك اأن تعلم اأّن اهلل عندما خلقنا 

االآخرين  كما  لللك  واأن  عبثًا  يخلقنا  لللم 

هذه  فللي  يلله  تللوؤدِّ اأن  يجب  ودورًا  وظيفة 

االأر�للس.  وجلله  على  حيًا  دمللت  ما  الحياة 

خاطب  عللنللدمللا  وتللعللالللى  �سبحانه  فلللاهلل 

يخ�س  لم  الكريم  القراآن  في  الموؤمنين 

موؤمنًا دون االآخر ولم يخ�س م�سلمًا دون 
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فلهم  �سوا�سية  الب�سر  كلَّ  الأنَّ  ذلك  االآخر 

من خلقهم هدف واحد.

واعتقادك  اقتناعك  اإلى ذلك،  اأ�سف 

عالية،  قيمة  ذو  اإن�سان  حقًا  باأنك  الكامل 

عقلك  فللي  تتر�سخ  عندما  الفكرة  وهللذه 

فاإنها توؤثر وتتفاعل مع اأفعالك، فاإن رّبيت 

اإن�سانًا  حتمًا  ف�ست�سبح  اإيجابية  اأفللكللارًا 

على  الللقللادر  الم�ستقل  كيانه  له  اإيجابيًا 

بين  بها  يفتخر  مميزة  �سخ�سية  تكوين 

اإلى  المن�سوب  ال�سعر  تن�س  وال  االآخرين. 

 :Qاأمير الموؤمنين

لللللللللللللك جلللللللللرم �لللسلللغللليلللر اأتللللللللزعللللللللم اأنَّ

 وفللليلللك انلللطلللوى اللللعلللاللللم االأكلللبلللر.

مها  يجب اأن تعمل على فهم ذاتك وتفهُّ

وعدم كراهيتها اأو االنتقا�س منها.

من ناحية اأخرى عليك اأن تت�سامح مع 

اأو  حديثًا  انتقدك  اأو  حقك  في  اأخطاأ  من 

قديمًا وال تكن مرهف الح�س في اال�ستماع 

اإلى انتقادات االآخرين اإلى درجة الحقد اأو 

تهويل االأمور.

بين  للمقارنة  المجال  نف�سك  تعِط  ال 

التركيز  اأبدًا بل عليك  ذاتك وبين غيرك 

في قدراتك ومهاراتك الذاتية، وهواياتك، 

واإبرازها اأمام االآخرين واالفتخار بها.

اإفللعللل مللا تللللراه �للسللعللبللًا لللك تللجللد كل 

ما  كللل  عللن  فت�س  للللك،  فتحت  اللللللدروب 

قد  الخوف  اأن  �ستجد  واقتحمه  يخيفك 

تا�سى وال وجود له.

اإنلل�للسللانللًا فللاعللًا ولك  حلللاول اأن تللكللون 

اأبرْز  وا�سحة.  ون�ساطات  مختلفة  اأعمال 

ابداعاتك وال تخِفها اأبدًا حتى ولو واجهت 

من  �ستجد  فللحللتللمللًا  اأحللللد،  مللن  انللتللقللادًا 

ي�سجعك وتعجبه اأعمالك.

تللعللزز ثقتك  لللاآخللريللن  ملل�للسللاعللدتللك 

الئق  ح�سن  بمظهر  الظهور  بنف�سك..... 

تهمل  فللا  بنف�سك.....  ثقتك  مللن  يعزز 

ذاتك فتهملك.

والقراآن  االأذكللار  بقراءة  يومك  ابللداأ 

بعد  �سباح  كللل  ا�ستطعت  واإن  الللكللريللم، 

فافعل  »ي�سن«  �سورة  قللراءة  الفجر  �ساة 

فلها تاأثير عظيم في النف�س وتبعث الهدوء 

االآيات  بباقي  الحال  هو  كما  والطماأنينة 

الكريمة.

كيف  نللابللللليللون:  �سئل  حلليللن  واأخللليلللرًا 

اأفراد  نفو�س  في  الثقة  تولد  اأن  ا�ستطعت 

جي�سك؟!.

اأجاب: كنت اأرّد على ثاث بثاث

من قال ال اأقدر... قلت له... حاول.

من قال ال اأعرف... قلت له... تعلم.

من قال م�ستحيل... قلت له... جرب.
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وي�صبب �لتلفاز �لكثير من �لم�صاكل 

د�خل �لأ�صرة و�أبرزها:

ب�سبب  واالأبللنللاء  االآبللاء  بين  الخاف   -1
المنع من م�ساهدة بع�س البرامج.

2- م�سكلة ان�سغال اأفراد االأ�سرة بع�سهم 
عن بع�س، وقلَّة الحوار والنقا�س في اأمور قد 

تكون اأحيانًا جزءًا من حياة االأ�سرة.

االإعامي  ال�سخ  نتيجة  ال�سباب  تاأّثر   -3
الخاطئة  ال�سلوكيَّات  مللن  بللعللدد  المبرمج 

اأعراف المجتمع..(  )التدخين، التمرد على 

واالبللتللعللاد عللن الللواقللع والللتللمللاهللي مللع حياة 

االأبطال.

�لأرقام تتكلم:

فللاإنَّ  واالأبلللحلللاث  را�للسللات  الللدِّ بح�سب 

من  جللون  يللتللخللرَّ عللنللدمللا  الللطللاب  بع�س 

منهم  واحللد  كل  يكون  الثانوية  المرحلة 

قرابة  التلفزيون  اأجهزة  اأمللام  اأم�سى  قد 

12 األف �ساعة، بينما ال يكون قد ا�ستغرق 

من الوقت في حجرات الدرا�سة اأكثر من 

10800 �ساعة على اأق�سى تقدير.
كما تبين اأن معدل ح�سور بع�س الطاب 

متو�سط  بينما  �سنويًا  �ساعة   60 الجامعة  في 

جلو�سه اأمام التلفزيون  700 �ساعة �سنويًا.

التلفزيون  اآثللار  اأبللرز  من  العنف  ويعتبر 

اإحدى  اأو�سحت  فقد  ال�سباب،  على  ال�سلبية 

الدرا�سات اأن الطفل الذي ي�ساهد التلفزيون 

األف   100 �سي�ساهد  االأ�سبوع  في  �ساعة   27
الثالثة حتى  العنف من �سن  اأعمال  عمل من 

�سخ�سيته  في  بالغ  اأثر  ولذلك  العا�سرة  �سن 

و�سلوكه الم�ستقبلي. 

اأن  كاأهل  هدفنا  كان  اإذا  القول  وخا�سة 

مه الأبنائنا اإن كان  د نوعية الطعام الذي نقدِّ نحدِّ

اأن  االأولى  فمن  ومفيدًا  مغذيًا  اأم  وموؤذيًا  �سامًا 

والنف�سي  والروحي  العقلي  الغذاء  نوعية  د  نحدِّ

ال�سا�سة  تلك  عبر  بتلقيه  ل�سبابنا  ن�سمح  الللذي 

ال�سغيرة التي اأم�ست تتحكم بم�ستقبلهم.

ال�ضا�ضة ال�ضغيرة 

اكبر منا!
حياة  لتفا�صيل  يهتّمون  كيف  �ليوم  �صباب  من  ب  تتعجَّ

عالم  ف��ي  ويندمجون  و«م��ه��ن��د«  »ن���ور«  وقبله  »ع��ا���ص��ي« 

�لم�صل�صالت �لتركية و�لأفالم �لأميركيَّة وبر�مج تلفزيون 

�ليمن  �أح��د�ث  عن  �صيئًا  يعرف  ل  �أغلبهم  بينما  �لو�قع، 

�ل�صيا�صية ول يلتفتون لدعاء كميل ليلة �لجمعة.. 

85

م
 2

01
0 

ر
يا

/اأ
 2

24
د 

د
ع
ل
ا



نبيل �صرور

ز لتلفا ا
ثقافة مبعثرة الأطفالنا

جاهزة،  ثقافة  للطفل  م  ي��ق��دِّ �لتلفاز  �إنَّ 

ة  كافَّ جعل  وق��د  ومعلَّبة،  مبعثرة  ها  ولكنَّ

و�لحركة  �لحيوية  على  �لباعثة  �لأدو�ت 

��ة  �ل��ت��ي ب���ح���وزة �ل��ط��ف��ل ق��ل��ي��ل��ة �لأه��م��يَّ

لم�صاهدة  �ن�صر�فه  ب�صبب  للطفل  بالن�صبة 

وغير  قة  �لم�صوِّ دة  �ل��م��ت��ع��دِّ �لم�صل�صالت 

�لمفيدة،  وغير  �لمفيدة  قة،  �لم�صوِّ

تحرمه  طويلة،  �أوقاتًا  ت�صتغرق  �لتي 

�لخروج  ومتعة  �ل��ل��ع��ب،  ف��و�ئ��د  م��ن 

و�لمالعب  �لحد�ئق  �إلى  �لمنزل  من 

و�لأندية �لريا�صيَّة و�لمكتبات. لقد 

�أ�صبح �لتلفاز �ل�صغل �ل�صاغل لل�صغار 

من  وبات  وم�صاءً�،  �صباحًا  و�لكبار 

عنه  �ل���ص��ت��غ��ن��اء  �ل�����ص��ع��ب 

وتجاهله �صو�ء كان �صديقًا 

�أم عدوً�، ول بدَّ من قبوله 

و�لتعامل  �ل��م��ن��زل  ف���ي 

مع  ين�صجم  وجعله  معه 

�أف���ر�د  ���ص��ائ��ر  متطلِّبات 

�لأ����ص���رة ع��ل��ى �خ��ت��الف 

�أعمارهم وثقافاتهم.

86



غنى ثقافي:

للتلفاز  اأنَّ  فلللي  �لللسلللكَّ  ال 

وفكرية  ثقافية  عللديللدة،  فللوائللد 

كثيرة  خدمات  م  ويقدِّ وتربوية، 

بالن�سبة  وخا�سة  االأ�للسللرة،  لكلِّ 

الفكرة  يلللوجللله  حلليللث  للللللطللفللل 

ذهن  ويفتح  والخيال  والللذاكللرة 

الطفل على العديد من الم�سائل 

م  ي معارفه، ويقدِّ الحياتية، وينمِّ

جغرافيا  من  ة  عامَّ معلومات  له 

وعلوم وفن، وما اإلى ذلك.

المبعثرة  الثقافة  هللذه  اإنَّ 

تلعب  الللملل�للسللادفللة  بللطللريللق  والم�ستقبلة 

الطفل،  ثللقللافللة  اإغللنللاء  فللي  كللبلليللرًا  دورًا 

فال�سورة تثبت المعلومات وت�سّد االنتباه، 

للهدوء  م�سدرًا  التلفاز  جهاز  يعد  كما 

اأو  المت�سلِّط  فالطفل  لاأطفال،  بالن�سبة 

هادئًا  ي�سبح  المنزل  في  الحركة  كثير 

وبذلك  التلفاز،  جهاز  اأملللام  ك  يتحرَّ ال 

الراحة  م�سادر  من  م�سدرًا  التلفاز  ُيعّد 

بالن�سبة لاأ�سرة.

على  اأجريت  التي  االأبحاث  للت  دلَّ لقد 

-�للسللواء منهم  االأطللفللال  فللي  التلفاز  اأثللر 

الللذكللاء  اأ�لللسلللحلللاب  اأو  الللمللوهللوبللون 

الللعللادي الللذيللن ُتللتللاح لهم 

التلفاز  م�ساهدة  فر�سة 

المدر�سة-  دخولهم  قبل 

حياتهم  يبا�سرون  للهللم  اأنَّ

لغويٍّ  بللنللتللاج  الللمللدر�للسلليللة 

زمائهم  نتاج  عن  يزيد 

ُيللل�لللسلللاهلللدون  ال  الللللذيللللن 

ُي�ساعد  كللمللا  الللتلللللفللاز، 

في  التعّلم  على  ق  المتفوِّ الطفل  التلفاز 

�سنوات ما قبل المدر�سة. كما يرفع قدرات 

الطفل المتدنية، ويجعلها اأف�سل.

ُي�ساهم  التلفاز  اإنَّ  القول  من  بللدَّ  وال 

لل�سغار،  الللجللاهللزة  الثقافة  تقديم  فللي 

للطفل،  منا�سبة  البرامج  تكون  اأن  ب�سرط 

ويح�سن االأهل اختيارها من بين البرامج 

الوالدين  من  القليل  ولكنَّ  المعرو�سة. 

يحاولون معرفة ما اإذا كان عقل الطفل 

يتجاوب اأو ال يتجاوب مع ما يراه من 

الطفل  يللتللرك  بللل  بللرامللج 

ليرى  الجهاز  اأمللام  و�ساأنه 

في�سًا من ال�سور والم�ساهد 

المتتابعة دون مراقبة.

م�صاوئ �لتلفاز

�لتلفاز  م�����ص��اوئ  �إنَّ 

دة �أبرزها: متعدِّ

ة  �سحَّ فلللي  اأثللللللره   -1

���ه���م ي�����ب��ا���ض��رون  اإنَّ

ح�يات�ه�م ال�م���در�ض�ية 

ب���نتاج لغوي يزيد ع�ن 

نت��اج زم��الئ�هم الذين 

ال��تلفاز. ي��ضاهدون  ال 
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الطفل، نظرًا الأنَّ عيني الطفل ال يمكن اأن 

ا م�ساهدة التلفاز الأكثر من �ساعتين  تتحمَّ

في  �سلبًا  ر  يوؤثِّ ال�سا�سة  ف�سوء  متتابعتين، 

ة عيني الطفل، كما اأ�سار العديد من  �سحَّ

ع االأوقات اأثناء  االأطباء وين�سحون باأن توزَّ

النهار، واأال تتجاوز فترة م�ساهدة التلفاز 

يجب  ولذلك  متوا�سلة،  �ساعة  من  اأكثر 

لعقاب  كو�سيلة  التلفاز  ا�ستخدام  عللدم 

عند  تتكون  ال  حتى  لمكافاأته،  اأو  الطفل 

لفترة  التلفاز  الرغبة في م�ساهدة  الطفل 

وم�ساهدته  التلفاز  ي�سبح  ولكيا  اأطللول، 

للبرامج  بللل  ذاتللهللا  حلللدِّ  فللي  قيمة  ذات 

المختارة، كما يجب اأن ال ُي�ستخَدم التلفاز 

بما  االإهتمام  دون  الطفل  لتهدئة  كو�سيلة 

يراه على �سا�سته من برامج.

الطفل،  خيال  تعطيل  فللي  تاأثيره   -2
ي�ست�سلم  التلفاز  ي�ساهد  الللذي  فالطفل 

اأن  دون  له  م  تقدَّ التي  واالأفللكللار  للمناظر 

النقدي  ه  ح�سُّ يكون  وعليه  فيها،  ي�سارك 

بع�س قدراته وحدها  وتكون  غير موجود، 

بالتفكير،  الم�ساركة  دون  تعمل  التي  هي 

اأيَّ جهٍد في ت�سكيل ما يراه،  وهو ال يبذل 

فالجهاز هو الفاعل وهو الناقد، ويقت�سر 

دور الطفل على ا�ستقبال ما ُيعَر�س عليه.

مها  يقدِّ الللتللي  المبعثرة  الثقافة  اإنَّ 

تدخل  اأن  دون  الفكر  م  تقدِّ التلفاز  جهاز 

على  قللادرًا  الطفل  وُي�سبح  النف�س،  اإلللى 

ر  و�سف ما يراه من مناظر و�سور، ويتذكَّ

االأ�سكال العامة للمدن والمناظر الطبيعيَّة، 

اأكثر  الذاكرة  يخدم  التلفاز  يكون  وبذلك 

من التفكير.

لم  اإذا  الللتلللللفللاز،  ملل�للسللاوىء  وملللن   -3

الطفل  يحرم  قد  لله  اأنَّ ا�ستخدامه،  يح�سن 

من ممار�سة ن�ساطاته الخا�سة ال�سرورية 

كالر�سم والمطالعة والحوار مع والديه.

اأنه قد يحرم  التلفاز  4- ومن م�ساوئ 
يعتبر  الللذي  اللعب،  ممار�سة  من  الطفل 

�سروريًا لنمو الطفل الج�سمي والنف�سي.

�س الوالدان جزءًا  لذا ال بد اأن يخ�سِّ

وم�ساركته  طفلهما،  مع  للعب  وقتهما  من 

يبالغا  اأن  دون  االإمكان،  قدر  األعابه،  في 

ي�سبح  ال  حتى  المبالغة،  كللل  اللعب  فللي 

الطفل  الإ�سعار  بل  اللعب  اأجللل  من  اللعب 

بح�سورهما معه مع تركه يلعب بمفرده مع 

مراقبته ومتابعته من حين اإلى اآخر.

كما اأنَّه من ال�سروري اأن ُيغادر الطفل 

االأقل،  على  االأ�سبوع،  في  مرتين  المنزل 

ليلعب  ناد  اأو  حديقة  اإلى  فيه  يذهب  لكي 

ويجري دون قيد.
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ز   لتلفا �

ل������ي�������������س 

على  باعثًا 

�لنحر�ف!

يلللعلللد  ال 

اللللللتلللللللللللفلللللاز 

الللللللبللللللاعللللللث 

النلللللللحلللللللراف 

االأطفال، نظرًا 

االنحراف  الأنَّ 

ظللللللللللاهللللللللللرة 

لللة  اجلللتلللملللاعللليَّ

ب  ي�سبِّ فهو ال  التلفاز،  قبل ظهور  موجودة 

االأطفال،  عند  عنه  يك�سف  بل  االنحراف 

وُيظهره عن طريق تعزيزه باالأ�سلوب الذي 

ي�ستعين به في تنفيذ ال�سلوك ال�سيئ.

اإنَّ االنحراف ال ياأتي من التلفاز ولكن 

ومن  الم�سطربة  ة  المنزليَّ الحياة  مللن 

جو  في  ين�ساأ  الذي  فالطفل  التربية،  �سوء 

عائلي ال ي�سوده الحبُّ والطماأنينة والدفء 

النف�سي يكون ُعر�سًة لانحراف، واإذا ما 

ذلك  فاإن  �سذوذًا،  اأو  عنف  برامج  �ساهد 

يثيره ويك�سف عن �سخ�سيته الحقيقية.

وال �سك في اأنَّ عرو�س التلفاز العنيفة 

اآثارًا �سلوكية �سلبية في الطفل،  قد تترك 

النف�سية  الللملل�للسللكللات  تللتللفللاقللم  كللمللا 

ويجعلها  عللنللده  اأ�للسللًا  الللمللوجللودة 

وياأتي  اأ�للسللواأ.  حالة  فللي 

منع  فللي  الللوالللديللن  دور 

االأطلللللفلللللال مللللن روؤيلللللة 

تنا�سب  ال  التي  البرامج 

�سنهم ومحاوالتهما

يج��ب ع��دم ا�ضتخ��دام 

التلفاز كو�ضيلة لعقاب 

لمكافاأت��ه. اأو  الطف��ل 

-قللللللللللللللللدر 

االإملللللللللكلللللللللان-

تللللجللللنلللليللللبللللهللللم 

اأفام  م�ساهدة 

واالإثلللارة  العنف 

والهيجان.

اأف�سل  اإنَّ 

الختيار  طريقة 

الللللللللبللللللللرامللللللللج 

الللللمللللنللللا�للللسللللبللللة 

للللللللللللطلللللفلللللل هلللو 

البرامج  معرفة 

م�سبقًا، والعمل على اختيار البرامج التي 

اأوقاتها،  ومعرفة  االأطللفللال  �سي�ساهدها 

باع ذلك ب�سورة منتظمة ودائمة، قدر  واإتِّ

االإمكان، حّتى يعتاد الطفل ذلك وين�سرف 

اأو  اللعب  اأو  الدرا�سة  اإلى  اأوقاته  باقي  في 

ممار�سة الن�ساطات ال�سرورية المختلفة.

التفكير  الللوالللديللن  علللللى  يللجللب  كللمللا 

قرار  اأي  للخللاذ  اتِّ قبل  الللعللوامللل  كللافللة  فللي 

البرامج  بم�ساهدة  للطفل  بال�سماح  يتعلَّق 

تعريف  على  والعمل  المختلفة،  التلفازية 

له،  المنا�سبة  ال�سالحة  بالبرامج  الطفل 

�سبب  وتبيان  الم�ستحبة،  غير  وبالبرامج 

عدم ال�سماح له بم�ساهدتها.

اأن  يللعللنللي  ال  ذللللك  اأن  فلللي  �للسللك  وال 

االأف�سل  اختيار  الوالدين  با�ستطاعة 

االأخطاء  تللاأتللي  فقد  دائللمللًا، 

اختيار  على  القائمين  مللن 

م�سل�سات االأطفال اأنف�سهم، 

تجنب  بلللاالإملللكلللان  اأنللللله  اإال 

االأخطاء قبل وقوعها.
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اأ�����ض����رار
الدائم ال�ضباب 
د. مرمي حر�جلي قدوح

�لغذ�ئي  و�ل�صلوك  �لحياة  نمط  في  �لتغيير  لعب  لقد 

و�لعو�مل �لبيئيَّة �لمختلفة خالل �لعقود �لثالثة �لما�صية 

�لع�صر  و�أم��ر����س  �ل�صرطان  ح��الت  تز�يد  في  كبيرً�  دورً� 

رة، وذلك ب�صبب �لجذور �لحّرة  �لحديثة و�ل�صيخوخة �لمبكِّ

�أكبر  من  و�ح��دً�  �لإن�صان  ج�صم  د�خل  وجودها  يمثِّل  �لتي 

�لعقبات �أمام �ل�صحة �لجيدة وطول �لعمر..

 Free radicals ما هي �لجذور �لحّرة

لل�صيخوخة  �لم�صببة  )�ل�����ص��م��وم( 

�لمبكرة؟

اأو  ذّرة  عبارة عن  الحّرة هي  الجذور 

مجموعة ذّرية تحتوي على اإلكترون مفرد 

ة  على االأقل وتحتاج اإلى االرتباط باأي مادَّ

اأخرى فتبحث عن مكان في الج�سم لتّتحد 

معه، فمن جهة ترتبط بالبكتيريا وتخلِّ�س 

الوحيدة،  ح�سنتها  وهللذه  منها  الج�سم 

ومن جهٍة اأُخرى اإذا لم تجد مادة موجبة 

تتعادل معها ف�سوف تقوم  ال�سحنات حتَّى 

باأك�سدة خايا الج�سم وتدميرها ما يقلِّل 

بال�سكل  بوظائفها  القيام  على  قدرتها 

كلِّ  عند  تحدث  الحالة  وهللذه  المطلوب 

اإن�سان.
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الخطر  يللكللمللن  وهللنللا 

الللرئلليلل�للسللي اللللنلللاتلللج عن 

ت�سير  حيث  الللجللذور  هللذه 

اإلى  الحديثة  را�للسللات  الللدِّ

للهللا هللي الللملل�للسللوؤولللة عن  اأنَّ

منها:  مر�سًا   50 من  اأكثر 

ال�سيخوخة  اأملللللرا�لللللس 

وال�سرايين،  القلب  واأمللرا�للس  المبكرة، 

اأمرا�س  وبع�س  والح�سا�سية،  وال�سرطان، 

والع�سبية،  النف�سية  واالأمرا�س  العيون، 

وتلّيف الكبد، و�سعف الذاكرة واألزهايمر، 

واأي�سًا  اللللوزن،  اللللدم، وزيلللادة  واأمللرا�للس 

)البروتين  الكوالجين  اإتللاف  على  تعمل 

اأجزاء  و�سائر  واللثة  الجلد  في  الموجود 

يوؤدي  ما  فيه  تغييرات  واإحللداث  الج�سم( 

لظهور التجاعيد. 

اأما ال�سرر الكبير واالأهم لهذه الجذور 

فيعود اإلى تراكمها مع تقدم العمر.

�لد�خلية  �لحرة  �لجذور  �أ�صباب 

و�لخارجية: 

الحديثة  الطبية  الللدرا�للسللات  �سجلت 

اأكثر من 120 �سببًا قد يوؤدي اإلى تكّون هذه 

ال�سموم داخل الج�سم منها:

اللللطلللعلللام  تلللللنلللللاول   -

والللتللنللفلل�للس واللللتلللملللاريلللن 

الريا�سية العنيفة.

البيئية  الللملللللوثللات   -

والمبيدات الح�سرية. 

ودخلللان  الللتللدخلليللن   -

ال�سجائر.

الأ�سعة  التعر�س  مثل  االإ�سعاعات   -

لاأ�سعة  والتعر�س  طويلة  لفترة  ال�سم�س 

الموؤّينة ال�سينية الم�ستخدمة في الت�سوير 

الطبي.

- تناول بع�س االأدوية.

ومن االأ�سباب اأي�سا العمليَّات الحيوية 

ن  يتكوَّ حيث  الج�سم  داخللل  تحدث  التي 

)الجذور  الموؤك�سدة  الللمللواد  من  العديد 

الخايا  في  الطاقة  اإنتاج  نتيجة  الحرة( 

وحرق الدهون وال�سكر باالأك�سيجين. ومن 

ة االأك�سدة هذه  االأمثلة الب�سيطة على عمليَّ

�سة  ما يحدث عند قطع تفاحة وتركها معرَّ

للهواء فاإنَّها تتحول اإلى اللون البّني كذلك 

�للسللداأ الللحللديللد وتلل�للسللّقللق الللمللطللاط وتلف 

االأغذية وغيرها.

عمليات  اإلللى  الطبية  العلوم  وتنظر 

االبتدائي  ال�سبب  للهللا  اأنَّ علللللى  االأكلل�للسللدة 

لل�سيخوخة واأف�سل دفاع �سدها هو معادلة 

الحرة  للجذور  ال�سارة  التاأثيرات  منع 

با�ستخدام م�سادات االأك�سدة.

م���ا ه���ي م�������ص���اد�ت �لأك�������ص���دة 

�إلى  تقودنا  وكيف  AntiOxidants؟ 

حياة �أطول؟

االأك��ض��دة  عم��لي��ات 

ه��ي ال�ضب��ب االبتدائي 

واأف�ض��ل  لل�ضيخوخ��ة 

دفاع �ضده��ا ا�ضتخدام 

االأك�ض��دة. م�ض��ادات 
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ات االأكلل�للسللدة هللي عللبللارة عن  ملل�للسللادَّ

معادن،  اأنزيمات،  )فيتامينات،  مرّكبات 

منع  اأو  اإبطاء  على  قللادرة  بروتينات...( 

الحّرة  الجذور  اإزالللة  طريق  عن  االأك�سدة 

الأنَّها هي نف�سها تتاأك�سد بداًل من الخلية. 

هذه  معالجة  للج�سم  يمكن  ال  وعللللادًة 

ة  الجذور خا�سة اإذا كانت المواد الم�سادَّ

اإنتاج  كان  اإذا  اأو  رة  متوفِّ غير  لاأك�سدة 

الجذور مفرطًا فيحدث ال�سرر.

م�صادر م�صاد�ت �لأك�صدة:

ن بع�س م�سادات االأك�سدة داخل  تتكوَّ

ر االأخرى من الماأكوالت  الج�سم بينما تتوفَّ

التي نتناولها.

من م�سادات االأك�سدة التي نجدها في 

الطعام:

في  نلللجلللده  C)ج(:  فلليللتللاملليللن   -

خا�سة  الطازجة  والفاكهة  الخ�سراوات 

في  الفيتامين  هللذا  يللذوب  الحم�سيات. 

وهو  يوميًا  الج�سم  اإليه  يحتاج  لذا  الماء 

ز عمل فيتامين  ف ما بين الخايا ويعزِّ ينظِّ

E وينظف من الجذور الحرة الناتجة عن 
المقاومة  ز  ويعزِّ البيئي  والتلّوث  التدخين 

كما  المناعة  جهاز  ويقوي  ال�سرطان  �سد 

ي�ساعد على ت�سكل الكوالجين وعلى تقوية 

ال�سرايين.

م�سدره  )هلللللل(:   E فلليللتللاملليللن   -

النباتية  والللبللذور  الللزيللوت 

يذوب  النيئة.  والمك�سرات 

يخزنه  لللللذا  اللللدهلللون  فلللي 

الج�سم لفترات طويلة داخل 

والكبد.  الدهنية  االأن�سجة 

الدموية  االأوعللليلللة  يللنللظللف 

االأطعمة  عن  الناتجة  الحرة  الجذور  من 

من  ويحميها  المهدرجة  والزيوت  المقلية 

الجلطات كما يقلل خطر االإ�سابة باأمرا�س 

القلب. 

من �أهمِّ م�صاد�ت �لأك�صدة �أي�صًا:

اأك�سيد دي�سموتاز  بيتا كاروتين-�سوبر 

-زنك-�سيلينيوم-جلوتاثيون  مياتونين-

م�سادات  وجميعها  وغيرها،  فافونويد 

وبالتالي  متكاتف  ب�سكل  تعمل  لاأك�سدة 

عملية  لتكون  كلها  الج�سم  اإليها  يحتاج 

الحد  اإلللى  ناجحة  ال�سموم  من  التنظيف 

االأقلل�للسللى. وملل�للسللادرهللا الللخللارجلليللة من 

والبذور  الللطللازجللة  والللخلل�للسللار  الللفللاكللهللة 

ال�سم�س،  دوار  ال�سم�سم،  )الكتان، 

اليقطين....( والزيوت  العنب  بذور 

على  المع�سورة  النباتية 

الزيتون،  )زيللللت  اللللبلللارد 

الللل�لللسلللمللل�لللس....(  دوار 

واللللملللكللل�لللسلللرات الللنلليللئللة 

)جلللوز، للللوز، بللنللدق....( 

والللللحللللبللللوب الللمللبللرعللمللة 

االأك�ضدة  م�ضادات 

ت����م����د ال���ع���ق���ل 

ب��ح��م��اي��ة ���ض��دي��دة 

المدمرة  االآث���ار  م��ن 

ل��ل��ج��زي��ئ��ات ال��ح��رة.
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)اللللقلللملللح، اللل�للسللوفللان، 

الللللللحللللللملللللل�للللللس.....( 

واالأعلللل�للللسللللاب )�لللسلللوك 

الجمل، ال�ساي االأخ�سر، 

الجنكة،  الللللزهللللورات، 

الزنجبيل.....(

م���ا �أق�����وى �أن����و�ع 

م�صاد�ت �لأك�صدة؟

الباحثون  اكت�سف 

فافونويدية  لاأك�سدة  م�سادات  رًا  موؤخَّ

والتي  االأنتو�سيانيد  ت�سمى  وفّعالة  قوية 

فيتامين  مللن   مللرة  اأقوى50  باأنَّها  عرفت 

حيث   ،C فيتامين  مللن  اأكللثللر  مللرة  و20   E
اإّنها تمد العقل بحماية �سديدة من االآثار 

تحمي  وكذلك  ة  الحرَّ للجّزيئات  رة  المدمِّ

االأجللللللزاء الللمللائلليللة والللدهللنلليللة علللللى حد 

على  المحتوية  الفاكهة  واختيار  �للسللواء. 

يتمُّ  االأنثو�سيانيدات   ANTHOCYANIDINS

والبنف�سجي  االأحمر  االألوان فاللون  ح�سب 

رها فيها مثل التوت  واالأزرق دليل على توفِّ

ثمر  الللعللنللب،  الللفللريللز،  العنبية،  الللبللري، 

اأنَّ  را�سات  الدِّ اأثبتت  وقد  وغيرها.  العليق 

الل من  كبيرة  كمية  على  يحتوي  الزبيب 

PrOANTHOCYANIDINS  لهذا ال�سبب هو 

يحمي ال�سرايين ويقوي الذاكرة.

اللللل�للللسلللليللللللللليللللمللللاريللللن 

ة  مللادَّ اأيلل�للسللًا   SIlYmArINE

 10 اأقلللوى  لاأك�سدة  ة  م�سادَّ

وهي   E فيتامين  مللن  ملللرات 

على  ت�ساعد  اإذ  جللدًا  الة  فعَّ

الكبد  خايا  وتجديد  تعزيز 

الم�سوؤول الرئي�سي عن تنظيف 

ثات والمواد  الج�سم من الملوِّ

يللة واللللدهلللون، واإزاللللة  الللمللغللذِّ

تنا تعتمدان  ال�سموم. وبما اأنَّ طاقتنا و�سحَّ

ة  بدرجة كبيرة على كفاءته فاإنَّ هذه المادَّ

مهمة جدًا لتجديد خايا الكبد وتن�سيطها. 

يحتوي  الللذي  الطعام  ياأكلون  اأهلنا  كللان 

في  خا�سة  نجدها  التي  المادة  هذه  على 

الجمل )�سوك مريم( وجذور  �سوك  بذور 

الهندباء البرية واأوراق االأر�سي �سوكي.

من  لالأك�صدة  م�صادة  مادة   20 �أهم 

�لأكثر �أهمية �إلى �لأقل �أهمية:

العليق،  تللوت  البري،  التوت  الللرمللان، 

اللللللللفلللت، اللللفلللريلللز، اللل�للسللبللانللخ اللللنللليء، 

براعم  الخوخ،  البروكولي،  الفرامبواز، 

المطبوخ  ال�سبانخ  )البر�سيم(،  األفا  األفا 

علللللى الللبللخللار، اللل�للسللمللنللدر، االأفلللوكلللادو، 

الكرز،  االأحمر،  الفلفل  العنب،  البرتقال، 

الليمون  المطبوخة،  الفا�سوليا  الكيوي، 

الهندي الزهري )الغريبفروت(.

على  الح�سول  ل�سمان  طريقة  اأف�سل 

الم�سادة  الغذائية  المواد  كمية كافية من 

لاأك�سدة يوميًا هي من خال اإتباع نظام 

ح�س�س  من8-5  يتكون  مللتللوازن  غذائي 

ملللوزعلللة بلليللن الللفللاكللهللة والللخلل�للسللراوات 

الطازجة.

E )ه���( ينظف  فيتامين 

االأوعي��ة الدموي��ة م��ن 

الناتجة  الح��رة  الج��ذور 

ع��ن االأطعم��ة المقلية 

المهدرج��ة  والزي��وت 

ويحميها من الجلطات.
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اإعداد: حوراء مرعي

جديدة  درا�لللسلللة  لللللت  تللو�للسَّ

االأطفال  مللع  ث  التحدُّ اأنَّ  اإلللى 

للع فللي االأ�للسللهللر االأولللللى  الللر�للسَّ

ز قللدراتللهللم  ملللن الللعللمللر يلللعلللزِّ

باالأ�سياء  واإحاطتهم  ة  االإدراكيَّ

ت�سنيفها  وحتَّى  حولهم،  التي 

دة  محدَّ خللانللات  فللي  وو�سعها 

بها.

فللي جامعة  بللاحللثللون  وقلللال 

اإنَّ الكلمات  »و�سترن ال�سمالية« 

حياة  فلللي  مللهللّمللًا  دورًا  تلللللعللب 

مخاطبة الر�ضيع

ز قدرته االإدراكيَّة تعزِّ

االإدراكية  ته  قوَّ وزيادة  الر�سيع 

النطق،  مللحللاولللتلله  قللبللل  للى  حللتَّ

اأ�سوات  تاأثير  يتجاوز  وب�سكل 

النغمات  ذلللك  فللي  بما  اأخلللرى 

المو�سيقية.

الطفل  با�ستطاعة  اأّنلله  كما 

»ت�سنيف«  الللعللمللر  هللللذا  فلللي 

االأ�سياء اأو الحيوانات من خال 

النظر لفترة اأطول اإليها. 

وقلللاللللت هلل�للسللبللو�للس، وهللي 

اأ�لللسلللتلللاذة ملل�للسللاعللدة فلللي علم 

الدرا�سة:  في  �ساركت  النف�س 

اأثرًا خا�سًا  تترك  الكلمات  »اإنَّ 

في االأطفال وتزيد قدرتهم على 

ُتعر�س  التي  االأ�سياء  ت�سنيف 

اأمامهم حتَّى لو كانوا في ال�سهر 

الثالث من العمر«. 94



اال�ستطاع اأجراه محا�سران من الجامعة 

والدكتورة  نللفللوت«  »دورون  الللدكللتللور  وهما 

طاب   804 عّينته  و�سملت  كانني«،  »دافنا 

من الجامعة،  باعتبارهم العّينة النموذجية 

-على  االإ�سرائيلي  الجمهور  بين  والرا�سدة 

حد تعبير �سحيفة معاريف- وقد اأجمع52% 

الحكومة  رئي�س  اأّن  اأراوؤهللم  الم�ستطلعة  من 

اإيهود  هو  اإ�سرائيل  قيام  منذ  ف�سادًا  االأكثر 

اأولمرت، تاه رئي�س الوزراء الحالي بنيامين 

 ،17% %17.6، اأرييل �سارون  نتنياهو بن�سبة 

اإ�سحاق رابين %8.3، �سمعون بير�س 2.9%،  

دافيد بن غوريون %2.2، غولدا مئير 1.7%، 

مو�سيه  اللللوزراء  بلرئي�س  القائمة  واأُغلقت 

�ساريت بن�سبة 0.8%.

�سحيفة  ذكلللرت  اأخللللرى،  نللاحلليللة  مللن 

العمل  حللزب  اأّن  االقت�سادية  »كلكل�ست« 

دفعته  خللانللقللة  اقللتلل�للسللاديللة  بلللاأزملللة  يللمللر 

»بيت  �سركة  ن�سرت  حيث  اأمللاكلله،  لبيع 

واأماك  عقارات  تدير  -التي  اإرلللوزورف« 

من  عقارًا   35 لبيع  مناق�سة  العمل-  حزب 

عقارات ال�سركة لتغطية ديون م�ستحقة على 

الحزب.

واأ�سارت ال�سحيفة اإلى اأن اإدارة الحزب 

30 عامًا يخدمون  اأقالت قبل ع�سرة �سهور 

في الحزب من اأجل خف�س الم�سروفات.

فهو  اليوم  اإ�سرائيل  ُيقلق  ما  اأبللرز  اأمللا 

جي�سها  عديد  ثلث  �سربت  خطيرة  جرثومة 

اإذ  هللاآرتلل�للس،  �سحيفة  ك�سفته  مللا  بح�سب 

تداوله  جرى  تقريرًا  اأّن  ال�سحيفة  اأفللادت 

في الجي�س ال�سهيوني موؤخرًا، ي�سير اإلى اأّن 

من بين كل ثاثة جنود، يوجد جندي واحد 

م�ساب بمر�س جرثومي قد يت�سبب بالتهاب 

رئوي خطير.

اأو�ساط  في  العثور  تم  التقرير  وبح�سب 

ثلث الجنود في قواعد االإعداد واالإر�ساد على 

الجرثومة الخطيرة التي تف�ست بين الجنود 

جراء ا�ستراكهم في اأواني ال�سرب من اأكواب 

وزجاجات وغيرها.

اإ�ضرائيل اليوم اأكثر ف�ضادًا..وانهيارًا

اليوم  اإ�سرائيل  اأنهّ  ال�سلطوي،  الف�ساد  حول  حيفا  جامعة  اأجرته  راأي  ا�ستطالع  اأظهر 

ال�سابق الإ�سرائيلية  الحكومة  رئي�س  حظي  وق��د  بكثير.   الما�سي  م��ن  ف�����س��اداً   اأك��ث��ر 

اأولمرت« -والذي يمُثل هذه الأيام اأمام المحكمة الإ�سرائيلية لرتكابه �سل�سلة  »اإيهود 

اإ�سرائيل«. قيام  منذ  ف�ساداً  الأك��ث��ر  الحكومة  »رئي�س  بلقب  الجنائية-  الجرائم  من 
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 رفلل�للس رجلللل رو�للسللي ُو�للسللف بللاأنلله اأذكللللى رجلللل في 

حّل  على  مكافاأته  هي  دوالر  مليون  قيمتها  جائزة  العالم 

علماء  حّيرت  والتي  ا�ستع�ساًء  الريا�سية  الم�سائل  اأكثر 

الريا�سيات قرنًا من الزمن.

وقال الموقع االإلكتروني لجريدة الديلي ميل البريطانية 

)ميل اأوناين( اإّن غيرغوري بيرلمان )44 عامًا( قال من 

المالية،  الجائزة  يريد  ال  اإنه  ل�سقته،  المغلق  الباب  وراء 

الأّن لديه »كّل ما يريده«.

والجائزة منحها له معهد كاي االأميركي للريا�سيات 

ا�ستع�سى  الذي  بوينكير«  »مع�سلة  لغز  حّله  على  مكافاأة 

على العلماء طيلة قرن، حيث اأر�سل بيرلمان حل اللغز عبر 

البريد االإلكتروني.

فاإنه  النباأ  اأورد  الللذي  اأونللايللن  ميل  موقع  وبح�سب 

�ستيكلوف  معهد  في  �سابق  باحث  -وهللو  لبيرلمان  �سبق 

ا�ستام  عن  تغّيب  اأن  بطر�سبرغ-  �سان  في  للريا�سيات 

في  الدولي  الريا�سيات  اتحاد  من  القّيمة  فيلدز  ميدالية 

مدريد قبل اأربع �سنوات. و�سرح في ذلك الوقت باأنه لي�س 

مهتمًا بالمال اأو ال�سهرة، وال يريد اأن يكون في الواجهة.

محاوالت حّل اللغز بداأت مع بيرلمان عام 2003 عندما 

اإلى حله لغز بيونكير الذي  اإلكترونية ت�سير  اأر�سل ر�سائل 

ُيعد من اأعظم �سبع مع�سات ريا�سية يقدم معهد كاي 

اأظهرت  وقد  منها،  اأي  لحل  دوالر  مليون  قدرها  جائزة 

اختبارات دقيقة اأنه كان على �سواب.

اأذكى رجل في العالم 

يرف�ض مليون دوالر!

اأظللللهللللرت االأبللللحللللاث 

اأّن  اللللحلللديلللثلللة  الللطللبلليللة 

االنتظام في تناول البندق 

ي�ساعد في الحّد من انت�سار 

االأورام ال�سرطانية، خا�سة 

لدى  البرو�ستات  �سرطان 

فئران التجارب.

النتيجة  هذه  وت�سيف 

مزيدًا من االأدلة على فوائد 

بالرغم  ال�سّحية  البندق 

الدهون  ن�سبة  ارتفاع  من 

قد  االأبللحللاث  وكانت  فيه. 

مجموعة  علللللى  اأجلللريلللت 

تعاني  تجارب  فئران  من 

البرو�ستات  �سرطان  مللن 

منتظمة  ب�سورة  تناولت 

البندق الغنّي بالدهون غير 

الم�سبعة ومادة »االأوميجا ل 

االأك�سدة،  وملل�للسللادات   »3
حيث لوحظ تراجع انت�سار 

االأورام ال�سرطانية ب�سورة 

 30 بين  بن�سبة  ملحوظة 

و40%.

البندق يحّد

من انت�ضار االأورام 

ال�ضرطانية
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ة  بريطانيَّ طفلة  فللاجللاأت 

الثاثة  عللمللرهللا  يللتللجللاوز  ال 

المحيطين  وكلَّ  اأ�سرتها  اأعوام 

ت�ستخدم  راحلللت  عللنللدمللا  بللهللا 

على  اأبحاثًا  وُتجري  الكمبيوتر 

االإنترنت بطريقة مذهلة ك�سفت 

عبقرية مبكرة لديها.

االكت�ساف  هللذا  دفللع  وقللد 

بياتريك�س  الللطللفلللللة  اأ�للللسللللرة 

اإخ�ساعها  اإللللللى  تللاونلل�للسللانللد 

الذي  الللذكللاء  مللعللّدل  المتحان 

نجحت باجتيازه بمعدل 136، ما 

مجموعة  اإلى  لان�سمام  اأّهلها 

قين  المتفوِّ للعباقرة  »من�سا« 

ى ن�سبتهم واحدًا  الذين ال تتعدَّ

بالمئة من تعداد الب�سرية.

اأنَّها  الطفلة  والدة  وذكرت 

الحظت لدى ابنتها، منذ ال�سنة 

االأولى من العمر، بوادر التفّوق 

والتمّيز، حيث كانت قادرة على 

التكّلم بلغة وا�سحة قلَّ نظيرها 

المرحلة  في هذه  االأطفال  بين 

العمريَّة، كما تمّكنت من قراءة 

بلوغ  قبل  ة  االأبجديَّ حللروف  كلِّ 

ال�سنة الثانية من العمر.

طفلة بريطانية تن�ضم 

اإلى مجموعة »من�ضا« 

للعباقرة المتفوقين

اأُنظر في االأفق البعيد 

لتنقذ ب�ضرك

هل تعلم اأّن النظر في االأفق البعيد ي�ساعد على 

تفادي ق�سر النظر؟ هذا ما تو�سلت اإليه درا�سة قام 

بها اأحد اأطباء العيون االأميركيين، وجاء فيها اأّن على 

من يرغب في عدم االإ�سابة بق�سر النظر اأن يطلق 

تنقل  فعدم  البعيد.  االأفللق  في  دائمًا  لنظره  العنان 

مثًا  الكمبيوتر  ك�سا�سة  القريب  المدى  بين  النظر 

وبين االأفق البعيد يوؤّدي اإلى االإ�سابة بق�سر النظر.

البقاء  اأّن  موتي،  دونالد  الدرا�سة،  معّد  ويوؤّكد 

اأي�سًا  كبيرة  اأهمية  له  العمران  خللارج  الطبيعة  في 

ت�سب  لم  التي  العيون  �سحة  على  للحفاظ  بالن�سبة 

بق�سر النظر.

التي  الطبية  الدرا�سات  من  العديد  هناك  وكان 

جين  هو  النظر  ق�سر  عن  الم�سوؤول  اأّن  على  اأكللدت 

باحثون  ن�سح  عللام،  حوالي  ومنذ  اأكثر.  ال  وراثللي، 

في  اأوالدهللم  يبعثوا  باأّن  واالأمهات  االآباء  اأ�ستراليون 

للحيلولة  �ساعات  لعدة  يوميًا  العمران  خللارج  نزهة 

97دون اإ�سابتهم ب�سعف الب�سر.
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ح�صن م�صري )�صوريا(

كي ال 

نهجر القراآن 

من  وقربًا  �أن�صًا  �إل  قارئه  يزيد  ل  �لقر�آن  �إنَّ 

�لمولى عّز وجّل. وكما قال �لإمام علي بن �لح�صين

لما  و�لمغرب  �لم�صرق  بين  م��ن  م��ات  »ل��و   :Q

. فمن كان 
)1(

��صتوح�صت بعد �أن يكون �لقر�آن معي«

و�لتفكر  �آياته  في  و�لتدبر  بالتالوة  �لقر�آن  معه 

فيما فيه من �أ�صر�ره و�أحكامه وق�ص�صه وحكاياته 

عن  بالنقطاع  يهتم  ول  �لوحدة  من  ي�صتوح�س  ل 

�لخلق. لذلك ترى �لإمام عليًاQ ي�صف �لمتَّقين 

ا �لليل ف�صاّفون �أقد�مهم تالين لأجز�ء  بقوله: »و�أمَّ

�لليل  ه��دوء  في   
)2(

ترتياًل...« يرتلونها  �ل��ق��ر�آن 

ه..  ربِّ مع  �لإن�صان  يخلو  حين  �لظالم  جنح  وتحت 

فيا لها من لحظات �أن�س مع �لخالق �لكريم.. هكذ� 

و�لمخلوق،  �لخالق  بين  و�صل  حلقة  �ل��ق��ر�آن  هو 

ليزد�د �لإن�صان به �أن�صًا وتقربًا من �لمولى، كل ذلك 

من �أجل �إقامة عالقة �إيمانية و�أخوية بين �لنا�س 

لي�صود �لعدل و�لمحبة في �لقلوب.
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�ل��ت��ع��ام��ل �ل�����ص��ل��ب��ي مع 

�لقر�آن

هناك  فللللللاإنَّ  للللاأ�لللسلللف 

الذين  الللنللا�للس  مللن  الللكللثلليللر 

ي�ستخدمون القراآن ب�سورة �سلبيَّة فنرى اأنَّ 

ق�سمًا من هوؤالء ال يقروؤون القراآن اإال على 

القراآن  يعرف  ال  اآخر  وق�سم  الموتى  قبور 

هناك  اإنَّ  ثللمَّ  والللبللاء.  المر�س  عند  اإال 

التعامل  هذا  ب�سبب  نتجت  �سلبية  ظاهرة 

ال�سلبي مع القراآن: وهي اأنَّ بع�س االأطفال 

من  يخاف  بداأ  الكبار-  بع�س  وحتَّى  -بل 

على  القراآن  ُيقراأ  اأن  اعتاد  لله  الأنَّ القراآن 

االأعلى  الد�ستور  هو  القراآن  اإنَّ  الموتى. 

اأن  لنا  بللدَّ  وال  جمعاء  االإ�سامية  للة  لللاأمَّ

ر القراآن من تلك القيود التي و�سعها  نحرِّ

العرف الخاطئ وكّبل بها القراآن...

من الموؤ�سف اأن نرى كثيرًا من االأهالي 

ظونهم  ويحفِّ اأوالدهللم  يعّلمون  الم�سلمين 

هات  االأغاني ليتغّنوا بها، وترى االآباء واالأمَّ

االأجنبية  اللغة  اأطفالهم  بتعليم  ون  يهتمُّ

يحاولون  وال  �سنٍّ �سغيرة جدًا،  في  وهم 

لهم  لتكون  قراآنية  اآيللات  يعلموهم  اأن 

نللورًا وهللدى. من هنا نرى 

تلللاأكللليلللد الللنللبللي االأعلللظلللم

االأطفال  تعليم  على   P

»من   :Pبقوله الللقللراآن 

قّلده  القراآن،  له  ولدًا  عّلم 

االأولون  قادة يعجب فيها 

لقد طلبوا مني اأن اأنقد 

بالق��راآن  ف��اإذا  الق��راآن 

يجذبني نحوه ويهديني 

ال�ضبي��ل. �ض��واء  اإل��ى 

اأ�سار  ما  . وهذا 
)3(

القيامة« يوم  واالآخللرون 

اإليه االإمام ال�سادقQ بقوله: »عليكم 

 .
)4(

خير« كل  اإلى  اأ�سرع  فاإنهم  باالأحداث 

ومن هذا المنطلق يبيِّن لنا اأمير الموؤمنين

الولد على  بقوله: »حق  االأمر  Q هذا 

اأدبلله  ويح�سن  ا�سمه  يح�سن  اأن  الللوالللد 

.
)5(

ويعلمه القراآن«

ع��ظ��م��ة �ل���ق���ر�آن وت���اأث���ي���ره في 

�لنف�س

يقول الر�سول الكريمP: »اإذا اأردتم 

والنجاة  ال�سهداء  ومللوت  ال�سعداء  عي�س 

والهدى  الحرور  يوم  والظل  الح�سرة  يوم 

يوم ال�سالة، فادر�سوا القراآن فاإنَّه كام 

ورجحان  ال�سيطان  من  وحللرز  الرحمن 

.
)6(

في الميزان«

به  يمتاز  مللا  اأهلللمَّ  اإنَّ 

قدرته  هو  الكريم  القراآن 

عقول  فللي  الللتللاأثلليللر  علللللى 

جميعًا،  الللنللا�للس  وقلللللوب 

الّروحي  الّزخم  واإعطاوؤه 

لقارئه  الكبير  والمعنوّي 
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ومتّدبره بل وحتى �سامعه. فها هو الوليد 

بللن الللمللغلليللرة اأحلللد �للسللادة قللريلل�للس، قال 

ا �سمع بع�سًا من القراآن: فواهلل  لقري�س لمَّ

ماذا اأقول فيه؟ ما منكم رجل اأعلم مني 

واإنَّ  لللحللاوة،  لقوله  اإن  واهلل  بال�سعر.. 

عليه لطاوة، واإنَّه ليحّطم ما تحته، واإنَّه 

)7(. هذا هو تاأثير القراآن 

ليعلو وما ُيعلى...

اهلل  يقول  حيث  واالأفللئللدة،  القلوب  على 

اْلُقْراآَن  اأَنَزْلَنا َهَذا  �سبحانه وتعالى: {َلْو 

ًعا  َت�َسدِّ مُّ َخ��ا���ِس��ًع��ا  ���َراأَْي���َت���ُه  لَّ َج��َب��ٍل  َع��لَ��ى 

ِرُبَها  َن�سْ اْلأَْم��َث��اُل  َوِتْلَك   ِ اللَّ َخ�ْسَيِة  ْن  مِّ

)الح�سر:21(.  ُروَن}  َيَتَفكَّ َلَعلَُّهْم  ِللنَّا�ِس 

»تعلَّموا   :Qعلي االإملللام  قللال  وفلليلله 

القراآن فاإنه اأح�سن الحديث وتفقهوا فيه 

فاإنَّه  بنوره  وا�ست�سفوا  القلوب  ربيع  فاإنَّه 

فاإنه  تللاوتلله  واأح�سنوا  اللل�للسللدور  �سفاء 

االإمام  يقول  لذلك   .
)8(

الق�س�س« اأنفع 

وجود  لللوال  الللقللراآن:  عن   { الخميني 

م�سدودًا  اهلل  معرفة  بللاب  لكان  الللقللراآن 

اإلى االأبد.

محاولت �لنيل من �لقر�آن

ال نن�سى اأّن كثيرًا من الم�سلمين قّدموا 

دماءهم وحياتهم في �سبيل حفظ القراآن 

هو   Qالح�سين االإمللام  وكللان  ون�سره. 

�سبيل  واأ�سحابه في  واأهله  نف�سه  من قّدم 

بقاء نهج القراآن وا�ستمراره اإلى اأن و�سل 

اإلينا اليوم، مع كل المحاوالت التي حاولت 

النيل منه. فهذا الوليد بن يزيد وهو الذي 

ا�ستلم الخافة بعد ه�سام بن عبد الملك 

يتحّدى القراآن وهو مخمور فيرميه ب�سهم 

ويقول:

اأتللللللهللللللددنللللللي بلللللجلللللّبلللللار عللنلليللد

فلللهلللا اآنلللللللذا جللللّبللللار عللنلليللد..

ح�سٍر يلللوم  رّبللللك  جللئللت  ملللا  اإذا 

)9(

الوليد مّزقني  رب  يا  فقل 
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فللللللمللللللا كللللللللللللان ملللن 

اأن اقتحموا  اإال  الم�سلمين 

ق�سره وقتلوه لف�ساد دينه 

واأخاقه.

وحاول الفرن�سيون في 

زمن احتالهم للجزائر اأن يطبعوا ن�سخًا 

فيها  حرفوا  قد  كانوا  الللقللراآن  من  كثيرة 

كلمة واحدة فقط، فطبعوا القراآن ون�سروه 

بلليللن الللجللزائللريلليللن واأنللقلل�للسللوا مللن االآيلللة 

اأَِطيُعواْ  اآَم��ُن��واْ  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ {َي��ا  الكريمة: 

�ُسوَل َواأُْوِلي الأَْمِر ِمنُكْم}  َ َواأَِطيُعواْ الرَّ اللهّ

يوحوا  حتى  »منكم«  كلمة:  )الن�ساء:59(، 

اأن  باأنه عليكم  الم�سلم  الجزائري  لل�سعب 

تطيعوا اأولي االأمر ولو كانوا م�ستعمرين.

اإن اأعداء االإ�سام �سوف تقر عيونهم 

من  اال�ستفادة  نح�سن  ال  يروننا  عندما 

بال�سكل  مللنلله  اال�للسللتللفللادة  الأن  الللقللراآن 

المطلوب ت�سكل اأكبر خطر عليهم وتهدد 

ال�سيوعيون  حاول  ما  وهذا  م�سالحهم، 

فللي الللفللتللرة اللل�للسللابللقللة الللقلليللام بلله حين 

محمود  م�سطفى  الللدكللتللور  مللن  طلبوا 

م�سر  فللي  ال�سيوعي  الللحللزب  ملل�للسللوؤول 

لكنه  الكريم،  القراآن  ينقد  اأن  اآنللذاك، 

متاأنية  قللراءة  القراآن  بقراءة  بداأ  حين 

جليلة  اأملللورًا  اكت�سف  واعلليللة،  فاح�سة 

المثقف  وهللو  ذهللنلله  عللن  غللائللبللة  كللانللت 

.  �سرح اأ�سول الكافي، ج11، �س21( 1)

.  �سرح نهج الباغة، ج10، �س133( 2)

.  كنز العمال، خ2386( 3)

.  البحار، ج23، �س236( 4)

.  نهج الباغة، حكم 339( 5)

.  البحار، ج92، �س186( 6)

.  �سيرة ابن ه�سام، ج1، �س175( 7)

.  نهج الباغة، خطبة 110( 8)

.  �سرح اأ�سول الكافي، ج5، �س230( 9)

�لهو�م�س

الق��راآن  وج��ود  ل��وال 

ل��كان ب��اب معرفة اهلل 

االأب��د. اإل��ى  م�ض��دودًا 

واأزال اهلل �سبحانه  الكبير 

غ�ساوة  ب�سره  عن  وتعالى 

كان  فما  واالإلحاد،  الكفر 

منه اإال اأن رجع اإلى اإيمانه 

وجلللللّدد اإ�لللسلللامللله وقللللال: 

فاإذا  الللقللراآن  اأنقد  اأن  مني  طلبوا  لقد 

اإلى  ويهديني  نحوه  يجذبني  بللالللقللراآن 

ال�سبيل. �سواء 

للنيل من  االأخلليللرة  الللمللحللاوالت  ومللن 

�سلمان ر�سدي  به  قام  ما  الكريم،  القراآن 

بدعم  �سيطانية«  »اآيللات  كتابه  خال  من 

اأعداء االإ�سام، فكان خير دليل على  من 

اأعداء  نفو�س  في  ال�سيطانية  النوايا  خبث 

االأمة االإ�سامية.

بحفظ  تكّفل  وتعالى  تللبللارك  اهلل  اإن 

ْلَنا  َنزَّ َن��ْح��ُن  ���ا  {اإِنَّ تعالى:  بقوله  الللقللراآن، 

)الحجر:9(.  َلَحاِفُظوَن}  َلُه  َواإِنَّا  ْكَر  الذِّ

بروحه  الللقللراآن  نحفظ  اأن  علينا  ولللكللن 

واأقوالنا  اأفللعللالللنللا  خللال  مللن  وبتطبيقه 

لنكون م�سداقًا لقوله تعالى: {ُكنُتْم َخْيَر 

ِباْلَمْعُروِف  َتاأُْمُروَن  ِللنَّا�ِس  اأُْخِرَجْت  ٍة  اأُمَّ

 {...ِ ِباللهّ َوُتوؤِْمُنوَن  اْلُمنَكِر  َعِن  َوَتْنَهْوَن 

)اآل عمران:110(.

المتم�سكين  مللن  واإيللاكللم  اهلل  جعلنا 

في  منه  والم�ستفيدين  الللكللريللم  بكتابه 

حياتنا، اإنه نعم المولى ونعم المجيب.
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�لجائزة �لأولى: علي �أ�صد �هلل �صبر�.150000ل.ل.

�لجائزة �لثانية:  �إيالف ح�صين بهجة. 100000ل.ل.

8 جو�ئز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:
فريال محمد حرب

رجاء عبد �لحميد

ال فريد ح�صين �لجمَّ

ح�صن محمد عليَّان

ح�صن زهير مرعي

محمد جميل �صهال

محمد علي �لمقد�د

يا�صمين �أحمد حاري�س

�أ�صئلة م�صابقة �لعدد 224

�أ�صماء �لفائزين في قرعة م�صابقة �لعدد 222

1

2

3

4

�صح �أم خطاأ:

هل. يعتبر انتهاء الغيبة ال�سغرى حين وفاة ال�سفير الرابع في الن�سف من �سعبان عام 329أ. 

ب. اإن االنترنت كان متوفرًا منذ �ستينات القرن الما�سي ولي�س حديثًا.

ج. ا�ستقبل االإمام الخميني االأ�سرى دون جميع ال�سخ�سيات ذلك النهار ب�سبب و�سعه ال�سحي.

�إمالأ �لفر�غ:

أ. لو ُك�سف الغطاء لمن ياأكل مال اليتيم ظلمًا وراأى حقيقة ذلك المال الذي اأكله، لبان له اأنه 

ال ياأكل �سوى...

ب. من �سلى في....... ركعتين رجع بعمرة.

عن االإمام زين العابدينQج.  »اأحّبكم اإلى اهلل عّز وجّل اأح�سنكم..«.

من �لقائل؟

أ. »العمل يحافظ على اأمزجتكم لتبقى �سالمة، ولو بقي االإن�سان عاطًا ف�سوف تتوقف فعاليات 

وخايا بدنه عن الن�ساط«.

ب. »الحياُء نظاُم االإيمان«.

ج. »رّوحوا قلوبكم فاإنها اإذا اأُكرهت عميت«.

من / ما هو؟

أ. ال ي�سبب االنحراف لدى االأطفال ولكن يك�سف عنه، ما هو؟

قال عنه الر�سولPب.  اأنه حرز من ال�سيطان ورجحان في الميزان، ما هو؟

ج. تحدث عن الن�سبية كاأين�ستاين نف�سه وُعرف بل»فتى العلم الكهربائي«، من هو؟

�صّحح �لخطاأ ح�صبما ورد في �لعدد:

أ. تعر�ست ال�سيدة اآ�سيا زوجة فرعون الآالم روحية كالتي تعر�ست لها ال�سيدة زينب الكبرى يوم 

عا�سوراء.

5
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٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في االإجابة 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 التالي:

االأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية ل الثاني: مئة األف ليرة لبنانية باالإ�سافة اإلى 

8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.
٭ كل من ي�سارك في اإثني ع�سر عددًا ويقدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، 

يعتبر م�ستحقًا لجائزة القرعة ال�سنوية.

٭ ُيعلن عن االأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين و�ستة وع�سرين 

. ال�سادر في االأول من �سهر تموز 2010م بم�سيئة اهللَّ

�آخر مهلة ل�صتالم �أجوبة �لم�صابقة:

ل من �صهرحزير�ن 2010م �لأوَّ

مكتبة  اإلى  اأو   ،)24/53 �س.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  االأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

جمعية المعارف االإ�سامية الثقافية.

٭ كل ق�سيمة ال تحتوي على اال�سم الثاثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر الغية.

8

7

6

10

9

اأ�س�س الر�سولPب.  م�سجد قباء على مربد اأبي اأيوب االأن�ساري.

يتحدث اللغة العربية اليوم قرابة 222ج.  مليون ن�سمة من العرب تمتد بادهم من المحيط اإلى 

الخليج.

في �أّي �صفحة وردت �لجملة �لتالية:

»كان من المدافعين عن والية الفقيه واأهميتها في الحفاظ على اأ�سالة االإ�سام المحمدي حتى 

ظهور �ساحب االأمر|«.

 من �لمق�صود؟

هي ترّوج للنازية الجديدة وتدعم فكرها وتطّرفها.

ما هو عنو�ن �لمو�صوع �لذي ت�صّمن هذه �لجملة:

�سليمة  تربية  الن�سل  تربية هذا  على  اأي�سًا  حّث  الن�سل  وتكثير  االإنجاب  على  الذي حّث  »االإ�سام 

و�سحيحة«. 

كان معروفًا ب�صعره، وقد مدح �لر�صولP �صعره بقوله:

 اأ�سدق كلمة قالها العرب كلمة.........، من هو؟

من مجال�س �للهو �لمحّرم:

أ. ال�سغل والغفلة عن ذكر اهلل.

ب. الترويح عن النف�س.

ج. الت�سلية مع االأطفال.
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نحو �ضاطئ االأمان

انطلقت ال�سفينة نحو �ساطئ االأمان

الزمان  اآخللر  واإلللى  لبنان...  من  انطلقت 

تحمل جند اآخر ُمخلِّ�س

يجد  لم  تخلف  ومن  نجا...  بها  لحق  من 

لهاكه مخرجا

اعتر�ستها رياٌح هوجاء

مجراها  اهلل  بللا�للسللم  اأنللللله  تلللللدرك  للللم 

ومر�ساها

وتتك�سر... االأمواج

�ساٌم اإليك يا بقية دم الح�سين...

وفجاأة يظهر فار�ٌس عماق من على ظهر 

الفقار  ذا  ي�سبه  �سيفًا  يمت�سق  ال�سفينة 

بريقًا و�سنعًا يرتدي بردة بي�ساء... 

والطفل  الح�سين  نجيع  يلونها 

الر�سيع....

يتقدم الفار�س للبراز وينادي

�سلوا  بالوغى  جندكم  �سلوا 

�سباطكم

يبرز  اهلل  حللللزب  �للسللاعللة 

للقتال

والد ال�سهيد عبد اهلل �سوفان

مقاوم

كما  وتمايل  ال�سيطان...  حبائل  راَقلل�للسَ 

الثعبان

وتفّلت من مكائده... والتقف كل باطله

اأمام الماأ في  كما فعلت ع�سا مو�سى... 

الميدان

تللاأبلله.. على كللل الكيد  ِتللْد فللي االأر�لللس ال 

تمرد...

على  ينك�سر  الموج  وعتو  الريح  كع�سف 

ال�سطاآن...

اأباهي بك �سعوب االأر�س... الأنك خا�سة 

التاريخ...

واأنت الروح وح�سن الرف�س...

فا جديد وال وليد... بّددت اأحامهم... 

حّطمت اآمالهم...

وَجلللَللللُد �للسللبللرك �للسللّيللرهللا اإللللى اأوهلللللام... 

الّنب�س  واأنللللت  والللقلللللب...  الللعللقللل  الأنلللك 

والر�سالة  الح�سارة  اأنللت  واللل�للسللريللان... 

ومياد االأنبياء...

ولقد كتبنا... واأعدوا... واإن تنت�سروا...

وتمت كلمة ربك... محكم تنزيل القراآن

الحاج ح�سين �سامة
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الذليُل ال�سقُم  انت�سى  الزمُن،  بغى 

العويُل �للسللدوركللُم  فللي  لل�للَس  وعلل�للسَّ

فلللواحلللزنلللي علللللى اأمللللجللللاِد علللرٍب

غللللللزا اأحللللامللللهللللا كللللللّف عللملليللُل

اأَُرمللللللللِت بللغلليللر اإحللل�لللسلللاٍن �للسللمللّوًا

نبيُل؟ قلللد�لللس  ِك  �لللسلللملللوِّ وكلللبللل�لللُس 

تلللرى االأعللللللداَء قللد قللبلل�للسللوا عليه

يلل�للسلليللُل دمٍّ  علللللللى  للللهلللفلللي  اأيلللللللا 

فللللدمللللُع �للللسللللغللللاِره حللللمللللٌم تلللفلللوُر

وذبللللللللللُح نللللقللللائلللله اأمللللللللللٌر مللللهللللوُل

ا�سطباٌر يللكلل�للسللوِك  كلليللف  ُتلللللراِك 

الجليُل ك  مقب�سُ الللنلل�للسللَر  كللللاأنَّ 

اأملللللا خللجلللللت بللل�لللسلللائلللُرك وبللعللُد

اأملللللا نللبللَتللْت بللُمللهللجللتللك االأ�للسلليللُل

ذاّل االأعلللللللللللراب  اأّمللللللللللَة  كللللفللللاك 

الللرذيللُل يحيا  كللي  الللبللغللي،  ُيللحلللُّ 

اأ�لللسللليلللحلللي تلللللللكلللُم االآثللللللللللاَم هلللّا

المهيُل الللعلل�للسللُف  هلللي  بلللثلللوراٍت 

حلللّرًا العط�سان  للك  غللر�للسُ فلليللربللى 

علللللى االأر�لللللللس ويللللرويلللله اللللللزالُل

افتخارًا م�سجدنا  نللحللو  ونللرقللى 

يللجلللللُبللنللا اللللتلللقلللى، ويلللللُك ابللتللهللاُل

تفانت اأرواٍح  دمللللللللاَء  يللل�لللسلللم 

ال�سبيُل لللُيللرى  الم�سجَد  تلل�للسلليء 

ن�سرين البدوي

وللحّريِة

 الحمراُء باٌب...

وطني يا لبنان

يا جبًا لم تهزه الّرياح

جار عليك الّزمان

الدماء منك  و�سفكوا  فاغت�سبوَك، 

قتلوا، �سّردوا، حّطموا الحجارة 

والبناء

لكن... ال

وهيهات مّنا الّذلة

الأّن لبنان قد ُفدَي باالأرواح

بال�سهداء االأبرار

دون دمائهم الزكّية اأر�س لبنان

لدينا ظلوا من اأجل العّزة والعنفوان

زينب عبد علي

عرٌب نائمون
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مناجاة بحر

االأثيوبية  الللطللائللرة  ل�سحايا  مللهللداة 

المنكوبة

اأناجيك يا بحر...

هّا �سمعت مناجاتي.. 

تو�سل  اأن  مللائللك  ل�سفحات  اآن  اأملللا 

اأن  طعمك  لملوحة  اآن  اأما  �سرخاتي.. 

تنّف�س كرباتي.

باآهاتي..  راأفللت  هللّا  بحر  يا  اأناجيك 

هّا رحمتني واأخبرتني عن حال زوارك 

و�سيوفك قبل الممات؟.

هّا اأ�سغيت اإلي..

الحبيب  تنتظر  ثكلى  اأم  فعلى �سفافك 

اأخ يترقب عودة  ليعود.. وعلى �ساحلك 

ال�سقيق لي�سود.. وعلى �سطاآنك اأطفال 

الحنون  الوالدة  عللودة  تنتظر  واأطفال 

التي غفت في اأغوارك.. واالأب العطوف 

الذي تاه في غياهب ظلماتك.

اأناجيك يا بحر.....

هّا اأنهيت ماأ�ساتي..

اأبو جعفر علوية

اإلى اأم المدائن

وي�سدح الفجر يا �سيدة الحب

�سقط الع�سق مغ�سيًا بين الجفون

والكرى

وم�سى الهم�س مبحوحًا

انبلج الفجر

اأفاقت كل روابيك

الكربائي  الدمع  الوجع  وا�سترجع 

حنينك

هنا التلة يا مارون

وهنا البيت

اأما االبن فما زال �سوته المدى

اأكفانه اأعرا�ْس

اخلعي نعليك �سيدتي

اإنك بالوادي المقد�س طوى

والعيد يحبو لمينائك لاأق�سى

هنا...

اختزلت كل الُدنى

واع�سو�سب الجرح فنما

يا �سيدة الع�سق االأبقى

وكل الحدود

موا�سَم باإع�سار ال�سوق

تنتظر

وتخ�سى

�سمر عوا�سة
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فتاة جنوبية

�ساأخبركم حكاية فتاة جنوبية

تر�سد اأخبار فتاها،

في ال�سباح، تقّلد البندقية،

وّجه ناظره اإلى اأمه الغافية،

والتي تحوك ق�س�سًا للفرح يخ�ساها.

وم�سى على الدرب الندية،

واألقى نظرًة على نافذٍة يهواها،

ثم رماها بهاتيك التحية.

وم�سى...

اأتت االأخبار: اليوم هناك عملية...

زلزاٌل اأقلق الب�سرية

وق�سى في تلك العملية

حلم الجنوبية وفتاها.

احتفظت  اللللحللليلللن،  ذللللللك  وملللنلللذ   ...

بالبندقية.

اإنها من حلمها هدية،

وانزوت تغني لنب�سها المك�سور:

»وحدي وغيمة حزينة

نرتمي في اأح�سان ال�سكينة

هذا اليوم وقت عيد

فافرح يا وجود

واح�سن يدي، اأعدها من ال�ستات

وازرع قلبي نب�سًا وحياة

واأعدني من اأمواج ال�سياع

اغر�سني في ب�ساتين الجياع

الم�ستاقين لهم�سة حنين

ونهاية لاألم واالأنين«

حنان ال�سباني

�شهداء

وتبقون في الوجدان

اأطيافًا من نور

ت�سيئون عتمة الليالي

تن�سرون هدى االإيمان

اأيها ال�سهداء...

اأنتم القناديل

في ظلمة الديجور

دماوؤكم الزكية

اأ�سحت تراتيل

�سلوات الفجر الندّية

اأيها العا�سقون للعزة

الراف�سون للهوان

اأيها ال�سائرون

على خطى االإيمان

في ركب الح�سين

لكرامة االإن�سان

اأيها ال�سرفاء

في زمن الذّل والطغيان

قد �سنعتم للعزة

اأجمل عنوان

زينب الحوراء ح�سن نعمة
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طرائف:

* طلب �لأ�صتاذ من ه�صام �أن ي�صّرف فعل »م�صى« في �لم�صارع.
ه�سام: اأنا اأم�سي.. اأنت تم�سي.. هو يم�سي..

االأ�ستاذ: اأ�سرع، اأ�سرع يا ه�سام

ه�سام: اأنا اأرك�ُس.. اأنت ترك�ُس.. هو يرك�س.

*طلبت �لمعلمة من �لتلميذ �أن يوؤلف جملة من �أكبر 
فكتب  �لكلمات  من  ممكن  عدد 

�لتلميذ هذه �لجملة:

عنبر،  فناديته،  هّري  �ساع  لقد 

عنبر،  عللنللبللر،  عللنللبللر، 

عنبر، عنبر.

:)soduku( ضودوكو�

�سروط اللعبة: هذه ال�سبكة مكّونة من 

مق�ّسم  كبير  مربع  وكل  كبيرة  مربعات   9
اللعبة  �سروط  من  �سغيرة.  خانات   9 اإلى 

و�سع االأرقام من 1 اإلى 9 �سمن الخانات 

كبير  مربع  كل  في  الرقم  يتكرر  ال  بحيث 

وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

7836
591
342

965
124
2378

467
218
9741
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اأحجية:

فللللللللللعللللللللللٌل ملللللللتللللللليلللللللن الللللل�لللللسلللللبلللللب�للللللسللللللئلللللليلللللللللللللة اللللللللجللللللل�لللللللسلللللللم لللللهللللا

لللللللللهلللللللللا نلللللللللللِبحلللللللللاِفلللللللللُرهلللللللللا فلللللللللي َراأْ�لللللللللسِ وعللللللليلللللللُنلللللللهلللللللا فلللللللللللي اللللللللللللذَّ

اأ�ضماء ومعاٍن:

 :»Daniel« د�نيال« وبالنجليزية«*
تق�سيم ال�سم: داني – ئيل

معناه: )داني( اأي َحَكم، و)ئيل( تعني »اهلل« مثل )بيت ئيل( التي تعني »بيت اهلل« و»دان« 

تعني ق�سى وهو من الق�ساء اأي الحكم ولي�س الق�ساء مازم القدر.

:»John« يحيى: بالنجليزية *
تق�سيم ال�سم: يو – حّنه

معناه: )حنون( واأّول من ت�سّمى بهذا اال�سم هو يحيى بن زكريا ثم ت�سّمى بعده مبا�سرة 

ولذلك  )يوحّنا(  هو  يحيى  الكتاب  اأهللل  وعند  الم�سيح،  حواريي  اأن�سط  اأحللد 

يفّرق اأهل الكتاب بين يحيى النبي وبين يحيى التلميذ بقولهم عن االأول »يوحنا 

المعمدان« الذي تعّمد بالماء المقد�س في نهر االأردن.

من حكم اأمير الموؤمنين:

اح اإذا ملئ البطن من المباح عمي القلب عن ال�سّ

)العلم والحكمة في الكتاب وال�سّنة، �س176(.

رتم فاأب�سروا واأُر�سدتم فا�ستر�سدوا  قد ُن�سحتم فانت�سحوا وُب�سّ

)عيون الِحكم والمواعظ، �س365(.
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�إعد�د: في�صل �لأ�صمر

�أفقيًا:

�ستم مدينة لبنانية جنوبية – . 1

انحراف  2 . – ���س��دره  ف��ي  بكفيهما  ف��الن��اً  �سربا 

عن الطريق

 – اآل���ة لإزال�����ة الأت���رب���ة والأن���ق���ا����س  وغ��ي��ره��ا . 3

اإحترما

اإ�سم موؤنث دخولي – . 4

قبطان ال�سفينة ) بالجمع ( وزَن – . 5

للندبة للتعريف – زوج – . 6

ولد �سغير اأ�سابه فتور وا�سترخاء في ج�سمه – . 7

ن�سعر عا�سمة األبانيا – . 8

اآلة لك�سف الطائرات قاتَل – . 9

تقومان بتعقيمه اأداة جزم – . 10

عموديًا:

تبلغ المكان دولة اأوروبية – . 1

مدينة لبنانية جنوبية  نهجم في المعركة – . 2

جواهر تمار�س العمل – . 3

مهارة جمل نافر و�سارد – . 4

كفَّ عن فعل الحرام  5 .

م�سيق بين البحر المتو�سط والمحيط  بحر – . 6

الأطل�سي

والدة دولة عربية – . 7

دولة اأوروبية تمادى في العناد – . 8

�سار الوقت �سالحنا – . 9

عمارة - ُيفرحه 10 .

�لكلمات �لمتقاطعة

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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حل �لكلمات �لمتقاطعة �ل�صادرة في �لعدد 223

12345678910

حكيرحةراح1

�سبةيطبنلا2

يلوبانن�س3

ةريبكيناب4

جومنونرقي5

هتومجىوا6

لنرقلار7

ولكرباةك8

نيدبملعه9

ر�سالاليف10

من يرغب من الإخوة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku �����ض����ب����ك����ة  ح�������ل 

223 ال�����ع�����دد  ف�����ي  ال�����������ض�����ادرة 

957814623

461932785

238567491

784326519

196485372

325179864

679253148

843691257

512748936
جواب الأحجية: الإبرة

�أجوبة م�صابقة �لعدد 222

1 ل �سح اأم خطاأ:
اأ ل خطاأ.

ب ل �سح.

ج ل خطاأ.

2 ل اإماأ الفراغ:
اأ ل التوتر.

ب ل الجهاد والكفاح.

.Pج ل النبي

3 ل من القائل؟
اأ ل ال�سهيد نزار علي �سالح.

.Pب ل ر�سول اهلل

ح�سين  مللحللمللد  اللل�للسللهلليللد  ل  ج 

المو�سوي.

4 ل من المق�سود؟
اأ ل المن�سور العبا�سي.

.P ب ل عبد المطلب، جد الر�سول

ج ل االأنبياء.

5 ل �سحح الخطاأ
 اأ ل عبادة با روح.

ب ل طريق اهلل.

ج ل لاأم تاأثير كبير.

6 ل في �سفحة 61.
7 ل �سعب اأبي طالب.

8 ل قدوة العالم والمتعّلم.
محًا  تللقللع  اللللتلللي  االأحللللكللللام   9

لابتاء المبا�سر.

10 ل �سارب الخمر كعابد وثن.
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وجهه  على  ي�سع  اأن  لللاإنلل�للسللان  ُيمكن 

القناع الذي يريد.

يمكن له اأن ُيخبئ خلف اإ�سراقة مامحه 

الزاهية، �سراديب من العتمة المدلهمة التي 

ُتطبق ب�سواد اأجفانها على �سماء وجدانه.

عينيه  نظرة  خلف  يخبئ  اأن  للله  يمكن 

الكره  بنار  تتاأجج  دفينة  �سرارت  الوادعة، 

والحقد والح�سد والبغ�ساء.

ل�سانه،  حاوة  خلف  يخبئ  اأن  له  يمكن 

الكذب  بحمم  اأحلل�للسللاوؤهللا  تتفجر  بللراكلليللن 

والغيبة والنميمة.

هندامه  اأناقة  خلف  يخبئ  اأن  له  يمكن 

وجمال طلته البهية ، �سبح نف�سه الهزيلة في 

ثيابها البالية والممزقة.

ابت�سامته  خلللللف  يخبئ  اأن  للله  يمكن 

مخالب  ذي  لوح�س  �سارية  اأنيابًا  النا�سعة، 

فتاكة م�ستوطن في اأعماقه.

جارفة  �سيواًل  اءة،  الو�سّ اأفكاره  رقرقة  خلف  يخبئ  اأن  له  يمكن 

متدفقة في متاهات الحيرة وال�سياع.

معارفه،  و�سعة  الللوارفللة  علمه  ظللال  خلف  يخبئ  اأن  له  يمكن 

�سفحات تتقلب في ثناياها اآفات الجهل واالأمية. 

التي تفوح من  النتن  اإيمانه ، روائح  اأن يخبئ خلف لبا�س  له  يمكن 

م�ستنقع رذائله.

يمكن له اأن يخبئ خلف �ستار ورعه وتقواه ، �سوقًا متيمًا اإلى طلب الدنيا 

والنهل من ملذاتها بدون ح�ساب.

بري�سته  ير�سم  واأن   ، يريد  الللذي  القناع  يلب�س  اأن  لاإن�سان  يمكن   ، نعم 

المظهر الذي يريد ، ويمكن له اأن يخدع الجميع.

لكن،

عنها  يخبئ  اأن  يمكنه  ال  القناع،  تحت  الجاثمة  نف�سه  يخدع  اأن  يمكنه  ال 

الحقيقة، الأنها هي حقيقته. 

كذلك،

كل  تنهار  فهناك    ، الح�ساب  ليوم  اأَنَظره  الذي  اإلهه  يخدع  اأن  يمكنه  ال   

االأقنعة وتتف�سخ .

االأقنعة

المتف�ضخة
�إيفا علوّية نا�صر �لدين
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