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ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

{َفِبُهــَداُهـُم 

ـــــِدْه} ـــــَت اْق

كان  واإبراهيم  النار،  ف��اأورده��م  ال�سالل 

اإمامًا للنا�س ولكّنه اإمام هدى قادهم اإلى 

النجاة.

على  ينطبق  كما  كمفهوم،  وال��ق��دوة 

هذه  ا�ستعمال  في  الغالب  وهو  االأ�سخا�س 

بع�س  على  اأي�سًا  ينطبق  ��ه  ف��اإنَّ المفردة، 

اإمامًا  ت�سبح  ال��ت��ي  واالأف��ك��ار  المفاهيم 

اها النا�س فينقادون نحوها. يتبنَّ

ب�سورة  تتمثَّل  عندما  للقدوة  اأنَّ  وكما 

اإن�سان وب�سر خطرها فاإنَّ القدوة التي تتمثَّل 

ب�سورة فكرة اأو مفهوم ال تقّل خطرًا.

واأخطر ما في هذه المفاهيم التي هي 

القدوة يرجع اإلى اأمرين:

االأول: اإنَّ هذه المفاهيم تقود االإن�سان 

والمجتمع ب�سكل ال �سعورّي، فهي تنفذ اإلى 

كيان المجتمع االإن�سانّي وت�سبح جزءًا من 

حقيقته، وال تعود غريبة عنه بل ت�سبح هي 

فتبداأ  َيلحظ ذلك،  اأن  دون  عليه  الحاكمة 

واالإن�سان  المفاهيم  لهذه  ي  التلقِّ مرحلة 

دون  االأ�سيلة  ت�سبح هي  ثمَّ  بها،  ي�سعر  ال 

التفات.

ث عن المجتمعات فنحن  عندما نتحدَّ

كانت  واإن  روحًا،  يملك  وجود  ث عن  نتحدَّ

ولذا  االإن�سان.  روحه تختلف عن روح هذا 

بالحياة  ة  الب�سريَّ المجتمعات  و�سف  �سحَّ 

يو�سف  التي  االأو���س��اف  وب�سائر  والموت، 

بها االإن�سان. 

االإن�سان  في  الج�سم  كانت حركة  واإذا 

حيث  هها  فيوجِّ الدماغ  مركز  بها  م  يتحكَّ

تتطّلبه  وما  للحاجة  لتقديره  طبقًا  ي�ساء 

�سوؤون الحياة اليومية، فاإنَّ حركة المجتمع 

تنقاد اأي�سًا لمن يقود النا�س كاأفراد، وتبعًا 

يرى  حيث  اإل��ى  كله  المجتمع  يقود  لذلك 

هذا القائد وجهة ال�سير ال�سحيحة.

الذي  هو  المجتمع  يقود  ال��ذي  وه��ذا 

ى به  ُيطلق عليه ت�سمية القدوة، الأّنه المتاأ�سَّ

من ِقَبل النا�س في القول والفعل، وهو الذي 

اأطلق عليه القراآن ت�سمية االإمام.

االإمام  للفظة  القراآني  واال�ستخدام 

الهدى  ��ة  اأئ��مَّ في  فا�ستعمل  م�ستركًا  ج��اء 

وال�سالل.  ال�سرك  ة  اأئمَّ في  ا�ستعمل  كما 

ففرعون كان اإمامًا للنا�س الأنَّه قادهم نحو 

ل و�سيلة  الثاني: اإنَّ هذه المفاهيم ت�سكِّ

اأو ثقافّي من ِقَبل اأّي عدو  الأيِّ غزو فكرّي 

في�ستخدم  المجتمع،  هذا  من  النيل  يريد 

ليجعل  دة  متعدِّ واأ�ساليب  العدو طرقًا  هذا 

من  ي�سيطر  قويًا،  نفوذًا  المفاهيم  لهذه 

بنحو  ول��و  وي�سّيره  المجتمع  على  خالله 

خفّي نحو االأغرا�س التي يريدها.

ل هذه  وينت�سر هذا العدو عندما تتبدَّ

المفاهيم لت�سبح ماّدة احتجاج في ل�سان 

ة  النا�س، ويتنا�سى االإن�سان ثقافته االإ�سالميَّ

االأ�سيلة.

ل القدوة لدى هذا االإن�سان  وهكذا تتبدَّ

فالذي  يحملها،  التي  الثقافة  لتبّدل  تبعًا 

والعلماء  واالأول��ي��اء  ة  االأئمَّ اإل��ى  َينظر  كان 

ال�سالحين نظرًة تحمل االإعجاب واالإكبار 

من  هوؤالء  ده  ج�سَّ ا  ممَّ انطالقًا  واالحترام 

فال  نظرته  ل  تتبدَّ الحنيف  ين  الدِّ تعاليم 

الجديدة  للثقافة  م�سداقًا  فيهم  يجد 

اأن  من  تمكنت  والتي  ذهنه  اإل��ى  ال��واف��دة 

ت�سيطر على اإح�سا�سه وكيانه.

المجتمع  ف��ي  االإن�����س��ان  ي�سهد  عندما 

���س��ع��ار )ع��ي�����س ح��ي��ات��ك( ال��م��ت��داول في 

نه ال�سغير  جزئيَّات �سغيرة في حياتنا، يتلقَّ

والكبير على حد �سواء ال ي�ست�سعر الخطر 

اإطالقًا، ولكّنه عندما ي�ست�سرف الم�ستقبل 

�سوف يجد اأّن هذه الكلمة الب�سيطة �سوف 

االإن�سان  فيه  يرى  ذهنّيًا  مفهومًا  ت�ستولد 

�ساأنه  يعي�س حياته، وما  اأن  اأنَّ ما يهم هو 

و�ساأن االآخرين وما عالقته باالآخرين حّتى 

يهتم باأمرهم؟

اإلى  الكريم، وهو كتاب دعوة  والقراآن 

الهدى،  طريق  لالإن�سان  بيَّن  كما  الهدى 

بّين له اأي�سا اأنَّه عندما يقتدي باإن�سان ما 

به،  اقتدائه  �سبب  ي�ستح�سر  اأن  عليه  فاإنَّ 

اأمرًا  يكون  اأن  يجب  االقتداء  �سبب  اإّن  اأي 

ولذا  االإن�����س��ان،  وع��ي  ف��ي  داخ���اًل  �سعوريًا 

عندما اأمر القراآن الكريم باالقتداء باأهل 

الهدى علَّل ذلك باأنَّهم نالوا الهدى االإلهي 

وا اأن يكونوا القدوة:  فلذا ا�ستحقُّ

َفِبُهَداُهُم   
ُ اللهّ َه��َدى  الَِّذيَن  {اأُْوَل��ِئ��َك 

اْقَتِدْه ُقل الَّ اأَ�ْس�أَُلُكْم َعلَْيِه اأَْجًرا اإِْن ُهَو اإِالَّ 

ِذْكَرى ِلْلَع�َلِميَن} )االأنعام: 90(.
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ر�شا اهلل
في تعجيل الفرج

ال�سيخ نعيم قا�سم

وهو  الأ�سمى  الهدف  تحقيق  اإل��ى  الموؤمن  ي�سعى 

عبده  عن  تعالى  اهلل  ر�سي  ف��اإذا  تعالى،  اهلل  مر�ساة 

اأر�ساه في الدنيا والآخرة، علمًا باأنَّ ر�سواَن اهلل م�سلحٌة 

�سعادته،  وا�ستقامة حياته وتحقيق  لالإن�سان في هداه 

فال يحتاج جلَّ وعال اإلى اإيمان الإن�سان وطاَعته، واإنَّما 

والأخروّية،  الدنيوّية  لنتائجهما  الب�سر  اإليهما  يحتاج 

اأح�سنوا  لأنَّ��ه��م  الموؤمنين  تعالى  اهلل  يكافئ  عندها 

المكافاأة  تكون  بحيث  الهدى،  طريق  و�سلكوا  الختيار 

ة موؤ�سرات دنيوية  نتيجة الر�سا التي تبرز من خالل عدَّ

واأخروية.
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رات الر�سا الدنيوي اأوًل: موؤ�سِّ

عباده  عن  االإلهي  الر�سا  رات  موؤ�سِّ من  ثالثة  نذكر 

الموؤمنين: 

1 - الهدى
نعمٌة  اإنَّها  واال�ستقامة؟  الهداية  من  اأعظم  توفيٍق  اأيُّ 

االإن�سان لالإيمان والطاعة والتزام تعاليم  ق  يوفَّ اأن  كبرى 

الدين االإ�سالمي الحنيف، {ُقْل اإِنَّ ُهَدى الِل ُهَو اْلُهَدى} 

)البقرة:120(، وال هدى غيره. ويزيد اهلل المهتدين هدًى 

في م�سارهم االإيماني اإلى اأن يبلغوا العلياء. ومن يوؤمن بربه 

� �َسِمْعَن� اْلُهَدى اآَمنَّ� ِبِه َفَمْن  يربح، قال تعالى: {َواأَنَّ� َلمَّ

)الجن:13(.  َرَهق�ً}  َواَل  َبْخ�س�ً  َيَخ�ُف  َفاَل  ِبَربِِّه  ُيوؤِْمْن 

فمع اهلل ال يخاف الموؤمن الخ�سارة وال الظلم. قال تعالى: 

َخْيُر  ُه��ْم  اأُوَل��ِئ��َك  �ِلَح�ِت  ال�سَّ َوَعِمُلوا  اآَمُنوا  الَِّذيَن  {اإِنَّ 

ِة َجَزاوؤُُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َجنَّ�ُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتَه�  اْلَبِريَّ

َعْنُه  وا  َوَر�سُ َعْنُهْم  َي اللُ  َر�سِ اأََبداً  ِفيَه�  َخ�ِلِديَن  االأْنَه�ُر 

َذِلَك ِلَمْن َخ�ِسَي َربَُّه} )البينة:8-7(.

2 - الأمن من الفتن
واالبتالءات،  الفتن  من  الكثير  اإلى  الموؤمن  �س  يتعرَّ

وفي كلِّ المجاالت، فالولد فتنة، والمال فتنة، وزينة الحياة 

مة...  ات المحرَّ لطة، والملذَّ الدنيا كذلك، والف�ساد، وال�سُّ

ي�سقط  ال  كي  اهلل،  على  وتوكٍل  ب�سبٍر  يواجهها  اأن  وعليه 

في االختبار. ورد في التوقيع عن االإمام المهدي|، اإلى 

ال�سيخ المفيدM عن اأ�سئلة اأر�سلها اإليه، قوله: »ونحن 

نعهد اإليك اأّيها الولي المخل�س، المجاهد فينا الظالمين، 

اأوليائنا  م��ن  ال�سلف  ب��ه  ���د  اأيَّ ال��ذي  بن�سره  اهلل  ���دك  اأيَّ

ين،  الدِّ في  اإخوانك  من  ��ه  ربَّ اتَّقى  من  ��ه  اأنَّ ال�سالحين، 

الفتنة  من  اآمنًا  ك��ان  م�ستحقيه،  اإل��ى  عليه  مما  واأخ���َرج 

الم�سلَّة، ومن بخل منهم بما  المبطلة، ومحنها المظلمة 

يكون  فاإنَّه  ب�سلته،،  اأم��ره  نعمته على من  اأع��اده اهلل من 

ي اإلى  . فبركاُت التقوى توؤدِّ
)1(

خا�سرًا بذلك الأواله واآخرته«

االأمن من الفتنة مهما كانت كبيرة وخطيرة، واإنما ي�سقط 

فيها من لم ي�ستفد من ِنَعِم اهلل تعالى عليه، ولم يبذلها في 

محل طاعة هلل تعالى وتنفيذًا الأوامره.

ــة  م�شوؤولي ــل  نتّحم

ــل الفرج، بن�شِر  تعجي

ــن، واجتماع  هذا الدي

ــن،  الموؤمني ــة  جماع

وتهيئة العدد والعّدة، 

الظالمين. ــة  ومواجه

7

م
 2

01
0 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
25

د 
د

ع
ل
ا



3 - تعجيل الفرج
المهدي|  االإم������ام  ف����رج  ن��ن��ت��ظ��ر  ن��ح��ن 

��ن��ا ال نعلم  ���ة، ول��ك��نَّ ل���الأمَّ ب��ظ��ه��وره وق��ي��ادت��ه 

لون  ومتاأمِّ الظهور. فنحن منتظرون  توقيت 

نا نتحمل  قون وراغبون باللقاء، ولكنَّ ومت�سوِّ

م�سوؤوليَّة تعجيل الفرج، بن�سِر هذا الدين، 

العدد  وتهيئة  الموؤمنين،  واجتماع جماعة 

كلَّما  اإذ  الظالمين...  ومواجهة  والعدة، 

طريق  في  والخيرات  االإيجابيات  راكمنا 

ال�سالح، كلما اآذن االأمر بقرب الظهور، 

ل مهمتنا  لنكمِّ ينتظرنا  المهدي|  فاالإمام 

ونقوم بواجباتنا، فهو منتظٌر لنا اأي�سًا.

وفي تتمة التوقيع الوارد اأعاله عن االإمام المهدي|، 

ُيبيِّن لنا اأنَّ التعجيل بالظهور مرتبط بقيام الموؤمنين بم�سوؤوليتهم 

على  لطاعته،  اهلل  قهم  وفَّ اأ�سياَعنا،  اأنَّ  »ولو  قال:  االإع��داد،  في 

عنهم  ر  تاأخَّ لما  عليهم،  بالعهد  الوفاء  في  القلوب  من  اجتماٍع 

حق  على  بم�ساهدتنا،  ال�سعادة  لهم  لت  ولتعجَّ بلقائنا،  الُيمن 

المعرفة و�سدقها منهم بنا، فما يحِب�سنا عنهم اإالَّ ما يت�سل بنا 

ونعم  وهو ح�سبنا  الم�ستعان،  واهلل  منهم،  نوؤِثره  وال  نكرهه  مما 

الوكيل، و�سالته على �سيدنا الب�سير النذير محمد واآله الطاهرين 

رات  لنا بالفرج، وهو من موؤ�سِّ . فكلَّما حققنا اإنجازًا عجَّ
)2(

و�سلم«

الر�سا االإلهي عن الموؤمنين في الدنيا.

رات الر�سا الأخروي ثانيًا: موؤ�سِّ

في  الموؤمنين  عن  تعالى  اهلل  ر�سا  يبرزان  موؤ�سَرين  نذكر 

االآخرة: 

1 - ثواب الجنة
لنا  عر�س  وقد  الجنة.  في  الخلود  على  الموؤمنون  يح�سل 

القراآن الكريم بع�س عطايا اهلل تعالى في الجنة، وهي وحدها 

اأذٌن  وال  راأت،  عيٌن  ال  ما  ففيها  نعرفه؟  ال  بما  فكيف  عظيمة، 

في  الثواب  ه��ذا  يكون  اإنَّما  ب�سر.  قلب  على  َخَطَر  وال  �سِمعْت، 

والموؤمنون  الموؤمنين،  عن  را���سٍ  فاهلل  المتبادل،  الر�سا  اإط��ار 

َتِجُد  {اَل  تعالى:  قال  العطاء،  من  لهم  اهلل  اأج��زل  بما  را�سون 
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ِ َواْل���َي���ْوِم االآَِخ���ِر  َق��ْوم���ً ُي��وؤِْم��ُن��وَن ِب����للَّ

َك�ُنوا  َوَل��ْو  َوَر�ُسوَلُه  َح���دَّ اللَ  َم��ْن  وَن  ُي���َوادُّ

اأُوَلِئَك  َع�ِسيَرَتُهْم  اأَْو  اإِْخَواَنُهْم  اأَْو  ْبَن�ءُهْم  اأَ اأَْو  اآَب�ءُهْم 

َوُيْدِخُلُهْم  ِمْنُه  ِب��ُروٍح  َدُهْم  يَّ
َواأَ االإِيَم�َن  ُقُلوِبِهُم  ِفي  َكَتَب 

َي اللُ  َجنَّ�ٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَه� االأْنَه�ُر َخ�ِلِديَن ِفيَه� َر�سِ

اإِنَّ ِحْزَب الِل ُهُم  اأَاَل  وا َعْنُه اأُوَلِئَك ِحْزُب الِل  َعْنُهْم َوَر�سُ

اْلُمْفِلُحوَن} )المجادلة:22(.

2 - لقاء الحو�س
وال�سهداء  الموؤمنين  م��ن  ين  الم�ستحقِّ اهلل  يمنح 

 Pالر�سول واالأولياء مرتبًة عليا في الجنة، حيث يكون 

ي�سربون  الحو�س،  حول  متحلِّقين   Rاالأطهار واالأئمة 

عن  ور�ساهم،  ببركتهم  االأخ��ي��ار  معهم  وي�سرب  منه،  

على   P اهلل  ور�سوُل  »اأن��ا   :Qعلي الموؤمنين  اأمير 

بقولنا،  فلياأخذ  اأرادن���ا  فمن  عترتنا،  ومعنا  الحو�س، 

فتناف�سوا  �سفاعة،  لنا  البيت  اأهُل  ا  فاإنَّ باأعمالنا،  وليعمل 

اأعداءنا، ون�سقي  ا نذود عنه  في لقائنا على الحو�س، فاإنَّ

ا ال  . من منَّ
)3(

منه اأولياءنا، ومن �سرب منه لم يظماأ اأبدًا«

ا ال  يطمع ب�سفاعة محمدP واآل محمدR؟ ومن منَّ

يطمح لهذا المقام الرفيع بال�سرب من حو�س ر�سول اهلل

P في جنة الخلد؟

خيراُت الر�سوان االإلهي ال تح�سى وال ُتعد، في الدنيا 

واالقتداء  ال��ه��دى،  طريق  �سلوك  نتيجة  وه��ي  واالآخ���رة، 

اأح�سن  ل��م��ن  فهنيئًا   ،Rمحمد واآل   Pبمحمد

ال  را�سيًا،  �سيكون  الأنَّه  االإلهي،  للر�سا  �س  وتعرَّ االختيار، 

ي�ساهي ر�ساه اأيُّ �سيء.

. ال�سيخ الطبر�سي، االحتجاج، ج2، �س: 325(  1)

الم�سدر نف�سه. (2  )

. العالمة المجل�سي، بحار االأنوار، ج65، �س: 61(  3)

الهوام�س

اإنجازًا  حققنا  كلما 

ــرج،  ــف ــال ــا ب ــن ــل ــجَّ ع

رات  موؤ�شِّ من  وهــو 

عن  ــي  ــه الإل الر�شا 

الدنيا. في  الموؤمنين 

9

م
 2

01
0 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
25

د 
د

ع
ل
ا



اإحـذروا
)*(

اإنها ثقافة ال�شتعمار!

اإنَّ البلدان الإ�سالميَّة ول �سّيما التي تمتلك الثروات كاإيران كانت مو�سع 

درا�سة القوى العظمى، وال�سّياح الذين ق�سدوا ال�سرق منذ حوالي ثالثمائة 

�سنة كانوا مبعوثين �سيا�سيين جاوؤوا لدرا�سة البلدان ال�سرقيَّة!

�سدود في مواجهة الم�ستعمرين

اإيران  اإل��ى  الم�ستعمرون  اأت��ى  عندما 

والثروات  وال��ق��رى  ال��م��دن  جميع  در���س��وا 

الطبيعيَّة درا�سة دقيقة، ور�سموا الخرائط 

و�سّجلوا  يفيدهم،  وم��ا  االأم��اك��ن  وح���ّددوا 

بلدان  ف���اإنَّ  ك��ذل��ك  ال��م��الح��ظ��ات.  حولها 

ال�����س��رق ك��ان��ت م�����س��رح م��ط��ام��ع ه����وؤالء 

ودرا�ستهم منذ ثالثمائة �سنة اأو اأكثر. لكّن 

االإ�سالميَّة  البالد  الم�ستعمرين وجدوا في 

االأّول  اأمامهم:  و�سّدًا  حائاًل  �سكال  اأمرين 

كما  ق  ُطبِّ اإن  ال��ذي  االإ���س��الم،  اأ�سا�س  هو 

واالآخر  الم�ستعمرين!  على  ف�سيق�سي  هو، 

ال  اأقوياء  كانوا  ف��اإن  الم�سلمين  علماء  هو 

لهم!  يحلو  كما  اال�ستغالل  اأولئك  ي�ستطيع 

ال�سّدين  هذين  لتحطيم  م��ّه��دوا  ول��ذل��ك 

بها  ق��ام��وا  ال��ت��ي  وب��ال��دع��اي��ة  ال�سعب  بيد 

الطبيعيِّ  وم��ن  ال�سابقة.  االأزم��ن��ة  منذ 

المجتمعات.  ثقافة  هو  االآخ��ر  المانع  اأنَّ 

ثقافة  كانت  اإذا  ��ه  اأنَّ ووج��دوا  در�سوا  فقد 

�سيبرز  و�سليمة،  م�ستقلَّة  ثقافة  المجتمع 

من بينهم �سيا�سيون م�ستقلِّون واأمناء وهذا 

هذه  لتقوي�س  لذلك خّططوا  ي�سّرهم.  ما 

ال�سدود الثالثة!

ل �ساأن للدين بال�سيا�سة!

اأنَّ  اأواًل  اأ�ساعوا  باالإ�سالم،  يتعلَّق  فيما 

وبعالقة  بالدعاء  ترتبط  ر�سالة  االإ�سالم 

لالإ�سالم  ����س���اأن  وال  ب��ال��خ��ال��ق،  ال��ن��ا���س 

بالحكومة وال بال�سيا�سة! لقد راأوا اأنَّ �سالة 

علماء ال��دي��ن وال�����س��الة ف��ي االإ���س��الم ال 

ت�سّرهم! فال �ساأن لهم بالنفط. لذا لي�سّلوا 

ما �ساوؤوا اإلى اأن يتعبوا! وليدر�سوا ويناظروا 

كيفما �ساوؤوا! وال �ساأن لهم بتنفيذ ال�سيا�سة 

في  بالغوا  وقد  بالدهم.  في  اال�ستعماريَّة 

اعتادوا  حتَّى  الدعاية  هذه  النا�س  اإ�سماع 
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لي�س  باأنَّه  االعتقاد  زال  وال  تقريبًا.  عليها 

اأن  اأو  بال�سيا�سة  التدخل  العلماء  �ساأن  من 

يبحثوا عن و�سع الحكومة وما يعمل هوؤالء 

لالإ�سالم  عالقة  ال  قالوا  بالنا�س!  الظلمة 

بال�سيا�سة! وال�سيا�سة مف�سولة عن الدين! 

كان  من  وقال  لنا!  والدين  لهم  فال�سيا�سة 

اأكثر جراأة: اإنَّ الدين رجعي وجاء لتخدير 

النا�س.

الدعاية حول العلماء

العلماء  ح��ول  بالدعاية  ب���داأوا  كذلك 

��ه��م  ��ة ف��ق��ال��وا اإنَّ وط��ل��ب��ة ال��ع��ل��وم ال��دي��ن��يَّ

اأ�سخا�س ال عمل لهم اإاّل اأخذ اأموال النا�س 

القوى  اأ�سحاب  ج��اء  ���ه  واإنَّ بها!  والعي�س 

واالأثرياء بهوؤالء ليكونوا عاماًل في تخدير 

االأمر  الدعاية حول هذا  بثُّوا  المجتمعات! 

اإلى الدرجة التي جعلت حتى بع�س مثقفينا 

وال�سنة  القراآن  �سيئًا عن  يعلموا  لم  الذين 

فاأخذوا  ذل��ك!  ي�سّدقوا  اأن  )النبوية(، 

يرّددون معهم تلك االأقوال!

الإ�سالم حارب اأ�سحاب القدرة

الخمود  من  النا�س  ال��ق��راآن  بعث  لقد 

اإلى الحركة، جعلهم يواجهون الطغاة. فقد 

كان  -عندما   Pاالأكرم الر�سول  واج��ه 

وعندما  ال��ق��درة.  اأ�سحاب  الحجاز-  في 

لتخدير  االأثرياء  مع  يكن  لم  المدينة  قدم 

الإيقاظهم!  الفقراء  مع  كان  بل  المجتمع! 

وقد اأثار الفقراء على االأغنياء الذين كانوا 

اإذًا  ويظلمونهم.  النا�س  اأم���وال  يبتلعون 

�سنائع  من  العلماء  ه��وؤالء  ب��اأنَّ  فدعواهم 

اأ�سحاب ال�سلطة جيء بهم لتخدير النا�س، 

بذلك  وقاموا  ا�ستعماري.  كالم  اإال  هو  ما 

واالإ�سالم  ال��ق��راآن  ع��ن  الم�سلمين  ل�سّد 

وتقوي�س هذا ال�سد!

لقد كان علماء الدين دائمًا يعار�سون 

اأحيانًا  راأي��ت��م  ف���اإذا  ال�سلطة،  اأ���س��ح��اب 

�سخ�سًا اأو عدة اأ�سخا�س داهنوا اأ�سحاب 

ال�سلطة فاإنه اإما منحرف ولي�س له عالقة 

باالإ�سالم، فالمدر�سة )االإ�سالمية( لي�ست 

هذه المدر�سة! اأو اإنه يرى اأن الظروف غير 

موؤاتية ليعمل بتلك ال�سورة.

ثقافتنا ثقافة ا�ستعمارية!

ل��ق��د ح��ّط��م��وا ه��ذي��ن ال�����س��دي��ن عند 

النا�س  وف�سلوا  بالدعايات،  الم�سلمين 

الدين  علماء  وع��ن  االإ���س��الم  حقائق  ع��ن 

قاموا  اإن��ه��م  لي�ستثمروا!  رين،  المتح�سّ

جاوؤوا  ال�سد،  تحّطم  وعندما  بالدعاية، 

يجروؤ  اأن  دون  حرية  بكلِّ  النفط  واأخ���ذوا 

اأحد على االحتجاج، ولم يعتر�س اأحد! وقد 

حجروا على ثقافتنا التي كانوا يرونها خطرًا 

ا�ستعمارية! وال  بثقافة  وا�ستبدلوها  عليهم 

توجد اليوم ثقافة م�ستقلة برمجها عقالء 

لون فيها االآن اأي�سًا، فال  القوم، وهم يتدخَّ

ي�سمحون بتخريج طبيب حاذق وال �سيا�سي 

لنا،  يعّدونهم  الذين  فال�سيا�سيون  �سالح! 

اأولئك الذين ينّفذون االأعمال ل�سالح  هم 

اأميركا، وهذه هي ثقافتنا!

مقتط���ف م���ن خط���اب األقاه االإم���ام الخميني} ح���ول درا�س���ة االأجانب لع���ادات ال�سرقيي���ن ونف�سياته���م ال�ستعمارهم    )*(

وا�ستغاللهم في 1978/10/15.

الهوام�س
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ــد ت�شتعي ــف  كي
ــراأة هويتها؟)*( الم

اإنَّ ذكرى ميالد فاطمة الزهراءO ُتعتبر فر�سة ثمينة 

الم�سلمة  المراأة  هوّية  حقيقة  على  ليقفن  الم�سلمات  للن�ساء 

ومكانتها ال�سامية في نظر الإ�سالم.

اإّن ق�سية المراأة، ك�سواها من الق�سايا 

النفعيين  ي��د  ف��ي  األعوبة  باتت  االأخ���رى، 

ة القيم االإن�سانية في  الذين يتاجرون بكافَّ

على  العالميَّة  االإعالم  و�سائل  وفي  العالم 

مّر ال�سنين والذين ال يعرفون قيمة للمراأة 

�سوى  االإن�سانية  للكرامة  وال  ة  للب�سريَّ وال 

فجعلوا  المادّية،  المكا�سب  يهّمهم من  ما 

الربح  ال�ستدرار  و�سيلة  المراأة  ق�سية  من 

االأبحاث،  ين�سئون حولها  وراحوا  المادي، 

عنها  وين�سرون  التقاليد،  لها  ويبتدعون 

يجدر  الظروف  هذه  مثل  وفي  الدعايات. 

عن  هويتها  ت�ستعيد  اأن  الم�سلمة  بالمراأة 

االإ�سالمية  المفاهيم  في  التاأّمل  طريق 

الخطوط  وا���س��ت��ك��ن��اه  ال��دي��ن��ي��ة  وال��م��ث��ل 

التي اتخذها النظام االإ�سالمي  والتدابير 

من اأجل تطور ورخاء المراأة والرجل، واأن 

مواجهة  في  المو�سوعيَّة  ��ة  ب��االأدلَّ تت�سلَّح 

ال�سهيونية  العنا�سر  وه���راء  �سف�سطة 

واأ�سحاب الثراء الفاح�س والالهثين خلف 

بريق الذهب.

الجاهلية  وجه  في  االإ�سالم  وقف  لقد 
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لقد وقف الإ�شالم في 

ــي  الت ــة  الجاهليَّ ــه  وج

ــراأة  الم ــى  عل ــارت  ج

ــا. ــا حقهـــ وغمـطتهـ

حّقها،  وغمطتها  المراأة  على  جارت  التي 

المعنوي  ال�سعيد  على  ذل��ك  اأك��ان  �سواء 

االإن�سانية  القيم  م�ستوى  على  اأو  والفكري 

وفوق  ال�سيا�سية،  الم�ساركة  مجال  في  اأو 

اإنَّ هذا  كلِّ ذلك في مجال االأ�سرة، حيث 

الرجل  م��ن  ن  ال��م��ك��وَّ ال�سغير  المجتمع 

والمراأة �سيجعل من المراأة خا�سة عر�سة 

مجتمع  ظل  في  عماده  تقم  لم  اإذا  للجور 

و�سع  فقد  ول��ه��ذا  والمثل.  القيم  ت�سوده 

االإ�سالم قيمًا لكل هذه المجاالت الثالثة.

الدور المعنويِّ للمراأة

فعلى ال�سعيد المعنوي اأعطى االإ�سالم 

رًا في �َسوق الحركة المعنوية  للمراأة دورًا موؤثِّ

والمدنية. وعندما  التطّور  لالإن�سان �سوب 

للموؤمنين  مثاًل  ي�سرب  اأن  ال��ق��راآن  يريد 

لَِّذيَن اآَمُنوا  ُ َمَثاًل لِّ فاإنَّه يقول {َو�َسَرَب اللَّ

بامراأة.  مثاًل  في�سرب  ِف���ْرَع���ْوَن}  ِاْم�����َراأََة 

وكذلك عندما يدور الحديث حول االإيمان 

والجهاد  وال�����س��دق  وال�سبر  واالإ����س���الم 

واالإ�سالمية  االإن�سانية  القيم  �سبيل  ف��ي 

اْلُم�ْسِلِميَن  {اإِنَّ  يقول  ف��اإن��ه  والمعنوية 

َواْلُموؤِْمَن�ِت  َواْل��ُم��وؤِْم��ِن��ي��َن  َواْل��ُم�����ْس��ِل��َم���ِت 

�ِدِقيَن  َوال�سَّ َواْل���َق����ِن���َت����ِت  َواْل���َق����ِن���ِت���ي���َن 

�ِبَراِت}.  َوال�سَّ �ِبِريَن  َوال�سَّ �ِدَق�ِت  َوال�سَّ

جنب  اإلى  جنبًا  ي�سيران  والرجل  فالمراأة 

في هذا االتجاه، ويتقدمان معًا على طريق 

ذلك  اإنَّ  الكريم.  القراآن  ذكر  كما  واح��د 

للرجل  ة  الجاهليَّ اأق��ام��ت��ه  ال��ذي  ال�سنم 

والمراأة  الرجل  تقدي�سه  على  فاأقبل  دائمًا 

كالهما، حّطمه االإ�سالم في هذه االآيات.

والجتماعي  ال�سيا�سي  ال���دور 

للمراأة

المراأة  بيعة  يعتبر  االإ���س��الم  اأنَّ  كما 

�سعيد  على  حيوية  وق�سية  �سروريًا  اأم��رًا 

الق�سايا ال�سيا�سية واالجتماعية.

الغربي  ال��ع��ال��م  على  ن��ظ��رة  وب��اإل��ق��اء 

وتلك البلدان االأوروبية التي تّدعي جميعها 

اأكاذيب  -وهي  المراأة  حقوق  عن  الدفاع 

في مجملها- فاإنَّنا نجد اأنَّ المراأة، وحتى 

العقود االأولى من هذا القرن، لم يكن لها 

اإبداء الراأي، وال االنتخاب، بل وحتى  حق 

اأنها لم تكن  اأي  الملكية؛  لم يكن لها حق 

اأي�سًا مالكة الأموالها الموروثة، واإنَّما كان 

المالك هو زوجها! ولكن االإ�سالم يقّر بيعة 

المراأة ومالكيتها وم�ساركتها في ال�ساحات 

فيقول  واالجتماعية،  ال�سيا�سية  االأ�سا�سية 

اْلُموؤِْمَن�ُت  َج����ءَك  {اإَِذا  الكريم  ال��ق��راآن 

ِ}؛  ِب�����للَّ ُي�����ْس��ِرْك��َن  اأَن الَّ  َع��لَ��ى  ُي��َب���ِي��ْع��َن��َك 

النبي لمبايعة  اأي�سًا  ياأتين  كّن  فالن�ساء 

P، ولم يقل ر�سول االإ�سالم اإنَّ الرجال 
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فالغربيون  ال��ن�����س��اء.  ع���ن  ي��ن��وب��ون 

متاأخرون عن االإ�سالم األفًا وثالثمائة 

ولكنهم  ال��م��ج��ال،  ه���ذا  ف��ي  ���س��ن��ة 

يت�سدقون بهذه المزاعم!

ول��ق��د ك���ان ل��ف��اط��م��ة ال��زه��راء

��ة  O ح�����س��ور وا����س���ع ف���ي ك��افَّ

ال�سوؤون العامة في ذلك الزمان الذي 

كان فيه اأبوها محورًا لجميع االأحداث 

ال�سيا�سية واالجتماعية، وكانت مظهرًا 

لدور المراأة في النظام االإ�سالمي.

مكانة المراأة داخل الأ�سرة

اأوجب  االأ���س��رة، فقد  واأم��ا في داخ��ل 

على  المحافظة  ال��رج��ل  ع��ل��ى  االإ����س���الم 

ال���م���راأة ك��م��ا ال�����وردة، ول��ذل��ك ي��ق��ول اإنَّ 

 .
)1(

بقهرمانة« ولي�ست  ريحانة،  »ال��م��راأة 

وبهذا يق�سي النبيP على تلك النظرة 

المراأة  ف��ي  ت��رى  ال  كانت  التي  الخاطئة 

���س��وى خ��ادم��ة داخ���ل ال��م��ن��زل؛ فهي على 

ال��ح��ف��اظ عليها.  وي��ج��ب  ال��زه��رة  غ���رار 

وبمثل هذا الت�سّور ينبغي النظر اإلى هذا 

المخلوق ذي اللطافة والرقة 

وهذا  والج�سمية،  الروحية 

االإ�سالم.  راأي  هو 

حفظ  �������ه  اأنَّ اأي 

خ�سو�سيتها  لها 

االأن���ث���وي���ة وال��ت��ي 

خ�سو�سية  ه���ي 

وفطرية،  طبيعية 

محور  اأن�����ه  ك��م��ا 

الم�ساعر  ك��اف��ة 

اأمامها  والم�ساعي الن�سوية، في حين فتح 

والتقوى  والمعنوية  العلم  اأب����واب  �ستى 

الذي  ال�شنم  ذلك  اإنَّ 

الجــاهــلية  اأقامـــتــه 

فاأقبل  دائــمــًا  للرجل 

الرجل  تقدي�شــه  على 

كالهما،  ـــراأة  ـــم وال

ـــالم. ـــش ــه الإ� ــم ــّط ح
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وال�����س��ي��ا���س��ة، وح��ث��ه��ا على 

على  واأي�سًا  العلم  اكت�ساب 

الميادين  ف��ي  الم�ساركة 

وال�سيا�سية  االجتماعية 

نف�س  وف����ي  ال��م��خ��ت��ل��ف��ة. 

للرجل  فاإنه ال يحق  الوقت 

يجبر  اأن  االأ����س���رة  داخ���ل 

اأو  ي�سطرها  اأو  ال���م���راأة 

يدفعها للقيام بما لي�س من 

ال�سيطرة  معها  ي�ستخدم  اأن  وال  واجبها، 

النظرة  هي  فهذه  والالقانونية.  الجاهلة 

االإ�سالمية.

خيانة الثقافة الغربية للمراأة

الم�سوؤولية  يتحملون  الغربيين  اإنَّ 

الح�سارة  واإنَّ  ال��م��راأة.  اأم���ام  الج�سيمة 

وما  يذكر.  �سيئًا  المراأة  تمنح  لم  الغربية 

و�سيا�سي  علمي  م  تقدُّ من  المراأة  قته  حقَّ

و�سعيها،  جهودها  بف�سل  فاإنَّما  وفكري 

وهذا يحدث في كلِّ مكان.

اإنَّ الثقافة الغربية فيما يتعلَّق بالمراأة 

في  واالبتذال  االنحالل  اإل��ى  المراأة  وج��ّر 

االأ�سرة  �سعف  اإل���ى  ت  اأدَّ ال��ب��ل��دان  تلك 

يعطي  يعد  ولم  العائلي،  الكيان  وزلزلت 

للخيانة  اأهمية  كبير  ال��زوج��ة  اأو  ال���زوج 

هذه  األي�ست  اإثمًا؟  هذا  اأفلي�س  الزوجية، 

خيانة للمراأة؟ وبالتاأكيد فاإن بين الغربيين 

�سادقين  واأ�سخا�سًا  وفال�سفة  مفكرين 

و�سالحين يفكرون ويتحدثون ب�سدق، واإن 

ما اأقوله هو اإنَّ االتجاه الثقافي والح�ساري 

العام في الغرب لي�س 

ف���ي ���س��ال��ح ال���م���راأة بل 

ها. �سدَّ

وظ���ي���ف���ة ال����م����راأة 

الم�سلمة اليوم

االإ�سالمية  الهوية  اإنَّ 

ال���م���راأة  ت��ح��اف��ظ  اأن  ه���ي 

وخ�سو�سيتها  تها  هويَّ على 

اأمرًا  ُتعّد  والتي  الن�سائية 

فاإنَّ  الوقت،  نف�س  وفي  وفطريًا.  طبيعيًا 

القيم  مجاالت  في  وّثابة  م  تتقدَّ اأن  عليها 

اإلى  والتقرب  والعبادة  كالعلم  المعنوية، 

في  وال�سلوك  االإل��ه��ي��ة  وكالمعرفة  اهلل، 

ترقى  اأن  عليها  اإنَّ  كما  العرفان.  ودي��ان 

وال�سيا�سية،  االجتماعية  المجاالت  ف��ي 

والكبرى  الوطنية  االأه��داف  وا�ست�سراف 

اإليها  ت�سبو  التي  االإ�سالمية  واالأه���داف 

ومعرفة  االإ�سالمية،  وال�سعوب  البلدان 

العدو وموؤامراته واأ�ساليبه، واالنطالق اإلى 

االأمام يومًا بعد اآخر.

حتى  واأ���س��وة،  ق��دوة  تكون  اأن  وعليها 

يقولوا اإنَّ المراأة الم�سلمة هي التي تراعي 

دينها وحجابها ونعومتها ورقتها ولطافتها، 

حقوقها،  عن  الوقت  نف�س  في  تدافع  كما 

والعلم  المعنويات  ميادين  ف��ي  م  وت��ت��ق��دَّ

عن  وتك�سف  اهلل،  اإل��ى  والتقّرب  والبحث 

هذا-  كل  -مع  وهي  البارزة،  �سخ�سيتها 

ال�سيا�سية، ومن هنا  ال�ساحة  حا�سرة في 

تكون اأ�سوة للن�ساء.

)*( األقيت هذه المحا�سرة في جمع غفير من االأخوات في ذكرى والدة ال�سّديقة 

الزهراءO ويوم المراأة في: 2 جمادى الثانية 1421ه� - طهران.

. نهج البالغة، خطب االإمام عليQ، ج3. �س56(  1)

الهوام�س

ــراأة  ــم ــقــتــه ال ــا حــقَّ م

علمي  تـــقـــدم  ـــن  م

و�ــشــيــا�ــشــي وفــكــري 

جهودها  بف�شل  ما  فاإنَّ

ـــذا  ــا، وه ــه ــي ــع ــش و�

يحدث في كلِّ مكان. 
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وِح} ُلوَنَك َعِن الرُّ {َوَي�ْشاأَ

اآي����ة اهلل ال�����س��ي��خ ن��ا���س��ر م��ك��ارم ال�����س��رازي

وُح ِمْن اأَْمِر َربِّي َوَم�  وِح ُقِل الرُّ ُلوَنَك َعِن الرُّ {َوَي�ْس�أَ

ن اْلِعْلِم اإِالَّ َقِلياًل})االإ�سراء: 85(. اأُوِتيُتم مِّ

لفظة الروح في القراآن الكريم

معاٍن  في  الكريم  القراآن  في  )ال��روح(  كلمة  ا�سُتخدمت 

مختلفة، فهي:

اأَْمِرَن�}  ��ْن  اإَِل��ْي��َك ُروًح��� مِّ اأَْوَح��ْي��َن���  - القراآن: {َوَك��َذِل��َك   1
)ال�سورى:52(.

ُل اْلَماَلِئَكُة  - الملك العظيم الذي ينزل ليلة القدر {َتَنزَّ  2
ن ُكلِّ اأَْمٍر} )القدر:4(. وُح ِفيَه� ِب�إِْذِن َربِِّهم مِّ َوالرُّ

اْبَن  ِعي�َسى  َتْيَن�  {َواآ االإلهية  واالإمدادات  التاأييدات   -  3
.)87 )البقرة:  اْلُقُد�ِس}  ِبُروِح  ْدَن�ُه  يَّ

َواأَ َن�ِت  اْلَبيِّ َمْرَيَم 

االإن�سان  اإّن  نقول  مثلما  الج�سم،  تقابل  التي  ال��روح   -  4
مركب من ج�سم وروح، يقول تعالى في االآية )29( من �سورة 

وِحي  ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّ َذا �َسوَّ الحجر حول خلق اآدم: {َف���إِ

َفَقُعواْ َلُه �َس�ِجِديَن} )الحجر:29(.
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االإ�سراء  �سورة  في  ورد  ال��ذي  نف�سه  هو  المعنى  وه��ذا 

ُقِل  وِح  ال���رُّ َع��ِن  {َوَي�����ْس���أَُل��وَن��َك  تعالى  قوله  في  )االآية:85( 

ن اْلِعْلِم اإِالَّ َقِلياًل} وهي  وُح ِمْن اأَْمِر َربِّي َوَم� اأُوِتيُتم مِّ الرُّ

»روح االإن�سان«، وهي مورد بحثنا في هذا المخت�سر.

نظرة الإلهيين والماديين اإلى الروح

اإّن البحث حول الروح االإن�سانية ُيعتبر الخط الفا�سل بين 

مرّكب  االإن�سان  اأّن  االإلهيون  يعتقد  اإذ  والماديين،  االإلهيين 

ثنائي له ج�سم وروح، وبعد موته تنف�سل روحه عن ج�سمه 

به  ترتبط  القيامة حيث  يوم  الج�سم  اإلى  وتعود  وتبقى حية 

ويتحقق المعاد الج�سماني والروحاني.

ا الماديون فينكرون مثل هذه الفكرة وال يعتقدون باأنَّ  اأمَّ

االإن�سان مرّكب من ج�سم وروح بل مرّكب من ج�سم فح�سب، 

واأنَّ الفكر والتدبير والعقل والذكاء واأمثال ذلك من الخوا�س 

ته الدماغية، التي ال يرون مانعًا  الكيميائيَّة والفيزيائية لمادَّ

تتال�سى  االإن�سان،  موت  بعد  ولكن  عليها  الروح  اإطالق  من 

هذه الروح وال تحيا من جديد.

راأي الإلهيين ب�سكل اأو�سح

اإن االإن�سان مرّكب من حقيقتين، اإحداهما قليلة القيمة، 

لالإن�سان  الج�سمي  البعد  اإنَّ  اإذ  عالية،  قيمة  ذات  واالأخرى 

قليل القيمة حيث و�سفه اهلل عّز وجّل بقوله: {َوَلَقْد َخلَْقَن� 

ْن َحَم�إٍ} )الحجر: 26(. ْل�َس�ٍل مِّ االإِن�َس�َن ِمن �سَ

ُيخلق  لم  االإن�سان  فاإن  ال�سريفة،  االآي��ة  هذه  على  وبناًء 

من طين عادي بل ُخلق من ثفالة الطين ذي الرائحة غير 

وقدرته  وجّل  عّز  دليل على عظمة اهلل  وفي هذا  المقبولة، 

ا  اأمَّ ن.  المتعفِّ الطين  ه��ذا  من  �سريفًا  مخلوقًا  خلق  حيث 

عّز  اهلل  و�سفها  التي  ال��روح  فهو  لالإن�سان  االآخ��ر  العن�سر 

اأنَّ اهلل  نعلم  �سرفه وعظمته في حين  لعظمة  بروحه،  وجّل 

مرّكب  االإن�سان  اأنَّ  بما  النتيجة،  وفي  وج�سم.  روح  له  لي�س 

من ج�سم وروح وبما اأنَّ ال�سيطان كان خبيثًا وملوثًا بالتّكبر 

والح�سد والغرور فاإنَّه لم ينظر اإلى الجانب الروحي لالإن�سان 

{َلْم  وقال:  م�سنون(  حماأ  )من  له  المادي  الجانب  اإلى  بل 

الــذكــريــات  تقع 

والــــ�ــــشــــور فــي 

اأبــعــد من  مــكــان 

وج�شم  الــدمــاغ 

وي�شمى  الإن�شان 

الـــــــروح، ولــكــن 

الــروح؟ تقع  اأيــن 
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�ْسُنوٍن}. ْن َحَم�إٍ مَّ ْل�َس�ٍل مِّ أَ�ْسُجَد ِلَب�َسٍر َخلَْقَتُه ِمن �سَ اأَُكن الِّ

اأدلَّة وجود الروح

توجد اأدلة كثيرة الإثبات وجود الروح، وفيما يلي �سوف نقوم 

باالإ�سارة اإلى ثالثة نماذج منها ب�سكل مخت�سر:

1 - الدليل العقلي:
ومرحلة  ون�ساأته  طفولته  مرحلة  عن  ذك��ري��ات  منا  لكلٍّ   

في  نحفظه  ��ا  م��مَّ ذل��ك  وغ��ي��ر  الع�سكرية،  وخدمته  درا���س��ت��ه 

يطراأ  وال  ذهننا  في  ل�سنوات  الذكريات  هذه  وتبقى  ذاكرتنا. 

ة الدماغ في تحّول دائم وتتبدل  عليها اأي تغّير، في حين اأنَّ مادَّ

على  معنا  الذكريات  ه��ذه  تبقى  فكيف  كلي،  ب�سكل  �سنة  ك��لَّ 

من  ذكرياتنا  ات  ملفَّ تقع  واأين  المادة؟  هذه  تبّدل  من  الرغم 

ر  الدماغ؟ ولو جعلنا المادة الدماغية تحت مجهر دقيق ومتطوِّ

فاإننا  الجراثيم تطّورًا  واأكثر  اأدق  به  نكت�سف  اأن  ن�ستطيع  جدًا 

اإذًا  اإيجاد تلك ال�سور والذكريات التي نتذكرها.  لن ن�ستطيع 

فاإنَّ تلك الذكريات وال�سور في مكان اأبعد من الدماغ وج�سم 

اإنَّ جميع  نعم  ال��روح؟  تقع  اأين  ولكن  ال��روح.  وت�سّمى  االإن�سان 

تلك الملَّفات والذكريات ُتحَفظ موؤر�سفة في ذلك المكان، واإال 

االأ�سئلة  اإجابة عن  اأن نجد  ن�ستطيع  لن  فاإننا  الروح  اأنكرنا  لو 

اأننا جال�سون بجانب  اآخر: فلنفتر�س  اأعاله، بتعبير  المذكورة 

تلك  نهاية  لدرك  ن�سعى  اأن  اأردن��ا  وكلَّما  اأمواجه  تتالطم  بحر 

بجانب  ن�ساهد  واأن  الماء،  اإال  نرى  اأن  ن�ستطيع  ال  فاإننا  المياه 

ذلك البحر جبااًل عظيمة تطاول ال�سماء، ون�ستطيع اأن ن�ساهد 

ونتمتَّع  باالأ�سجار،  مليئة  وا�سعة  غابات  وحولها  الجبال  تلك 
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بالنظر اإلى تلك المناظر الطبيعية الجميلة والجذابة، فاإذا 

قمنا بعد ذلك باإغالق اأعيننا لحظة واحدة فماذا �سيحدث؟ 

البحار والجبال  الم�ساهد من  اأنَّ �سورة جميع تلك  نالحظ 

اأن نراها  والغابات واالأ�سجار انطبعت في ذهننا، ون�ستطيع 

اأذهاننا.  في  وتوجد  منه،  اأ�سغر  ال  المقيا�س  ذلك  بنف�س 

والخرائط  ال�سور  تلك  توجد  اأين  نت�ساءل  اأن  يجب  عندها 

في الخاليا الرمادية من دماغنا؟ يعتقد الماديون اأنَّها اآثار 

اأنَّ تلك  فيزيائية وكيميائية لدماغنا، ولكن هل يمكن قبول 

ال�سور التي تتمتَّع بتلك الكبر ت�ستطيع اأن ُتحفظ في خاليا 

دماغنا التي تكون بذلك ال�سغر والدقة وتحتفظ فيها دون 

هناك  اأنَّ  نقبل  اأن  علينا  يجب  لذا  واح��دة؟  ذرة  ت�سغر  اأن 

ال�سور  تتمو�سع تلك  اأج�سادنا، حيث  روحًا عظيمة ما وراء 

بنف�س مقيا�سها الحقيقي هناك. ولذا فاإنَّه ال �سك اأنَّ االإن�سان 

يمتلك باالإ�سافة اإلى الج�سد روحًا كذلك.

2 - الآيات القراآنية:
عن  ث  تحدَّ قد  العظيم  القراآن  اأنَّ  النا�س  بع�س  يتخيل 

القراآن  من  كثيرة  اآي��ات  توجد  ��ه  اأنَّ حين  في  قلياًل،  ال��روح 

ثت حول الروح وبحثت فيها حيث ن�سير اإلى اأربع  الكريم تحدَّ

مجموعات منها:

اأ- الآيات المتعلِّقة بال�سهداء:

ث عن حياة ال�سهداء  هناك اآيات في القراآن الكريم تتحدَّ

�سورة  من   )169( ال�سريفة  االآي��ة  منها  ال��ب��رزخ،  عالم  في 

ُقِتُلواْ  ��ِذي��َن  الَّ َتْح�َسَبنَّ  {َواَل  تعالى:  يقول  حيث  عمران  اآل 

ُيْرَزُقوَن}. فهل  َربِِّهْم  ِعنَد  اأَْحَي�ء  َبْل  اأَْمَواًت�   ِ �َسِبيِل اللهّ ِفي 

لل�سهداء حياة ج�سميَّة؟ اإنَّ الجواب عن هذا ال�سوؤال وا�سح 

اء الذين تقطعت اأج�سادهم واأحيانًا لم يبق  باأنَّ هوؤالء االأعزَّ

لهم  لي�ست  هوؤالء  اإال قطعة عظمية �سغيرة،  اأج�سادهم  من 

حياة ج�سدية فقط، ولذا فاإّن المق�سود من حياة ال�سهداء هو 

حياة الروح، وما يرزقونه عند اهلل عّز وجّل متعلق باأرواحهم 

ولذلك فاإنه طبقًا لالآية الكريمة توجد روح لالإن�سان اأي�سًا.

ب- اآيات العذاب حول فرعون واأتباعه:

تتحدث االآية ال�سريفة حول عذاب فرعون واأتباعه حيث 

اإنَّ الإن�شان مرّكب 

حقيقتيــن،  مــــن 

قليلة  ــا  ــم ــداه اإح

ــرى  والأخ القيمة، 

عالية. قيمة  ذات 
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يقول تعالى:

�َعُة  ال�سَّ َتُقوُم  َوَيْوَم   � َوَع�ِسيًّ ا  ُغُدوًّ َعلَْيَه�  وَن  ُيْعَر�سُ {النَّ�ُر 

�َسدَّ اْلَعَذاِب} )غافر:46(. اأَْدِخُلوا اآَل ِفْرَعْوَن اأَ

البرزخ  بعالم  متعلِّق  اأع��اله  االآي��ة  في  المذكور  العذاب  اإنَّ 

ث االآية في نهايتها عن عذابهم يوم القيامة كذلك،  حيث تتحدَّ

اأرواحهم  اأنَّ  اأرواحهم؟ ال �سك  اأو  ب اأج�سادهم  ولكن هل تتعذَّ

من  ق�سيرة  مّدة  بعد  تتال�سى  اأج�سادهم  الأنَّ  هناك،  ب  تتعذَّ

موتهم، لذا فاإنَّ هذا دليل على وجود الروح، واإن اأرواح ال�سهداء 

الظالمين  الكفار  اأرواح  اأن  حين  في  البرزخ،  عالم  في  تتنعم 

تكون في عذاب هناك.

ج- اآيات قب�س الروح:

ث عن قب�س  دة في القراآن الكريم تتحدَّ اآيات متعدِّ هناك 

اأرواح النا�س ومنها االآية )11( من �سورة ال�سجدة حيث يقول 

َل ِبُكْم ُثمَّ اإَِلى َربُِّكْم  لَُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوكِّ �ُكم مَّ تعالى: {ُقْل َيَتَوفَّ

ُتْرَجُعوَن}.

فهوؤالء  الموت؟  مالئكة  تقب�سه  ال��ذي  ما  نت�ساءل  عندها 

يقب�سون  ��ه��م  اإنَّ ب��ل  الميتين  اأج�����س��اد  يقب�سون  ال  المالئكة 

اأرواحهم.

د- الآيات المتعلِّقة بالنوم:

في االآية )42( من �سورة الزمر التي ُتعتبر من االآيات التي 

ِحيَن  ااْلأَن��ُف�����َس  ى  َيَتَوفَّ  ُ {اللَّ تعالى:  يقول  النوم  عن  تتحدث 

ى َعلَْيَه�  َمْوِتَه� َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَن�ِمَه� َفُيْم�ِسُك الَِّتي َق�سَ

اَلآَي�ٍت  َذِلَك  ِفي  اإِنَّ  ى  ُم�َسمًّ اأََج��ٍل  َلى  اإِ ْخ��َرى  ااْلأُ َوُيْر�ِسُل  اْلَمْوَت 

ُروَن}. عند الموت تنف�سل روح االإن�سان عن ج�سده  َقْوٍم َيَتَفكَّ لِّ
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. راجع تف�سير االأمثل، ج12، �س352(  1)

. وقد تكررت هذه االآية الكريمة في �سورة �س، االآية 72(  2)

ب ح���ول المدن حائط  في الع�س���ور الغابرة كان ُين�سَ (3  )

االأف���راد  لدخ���ول  بواب���ات  ويفتح���ون  كبي���ر،  و�س���ور 

وخروجه���م م���ن واإلى المدين���ة، حتى ياأم���ن اأهل تلك 

المدن من �سر ال�سراق واالأعداء، وكانت المقابر عادة 

)خارج تلك االأ�سوار(.

. نهج البالغة، الكلمات الق�سار، �س130(  4)

الهوام�س

تنف�سل عن ج�سده  فاإنَّ روحه  النوم  اأثناء  اأما  ب�سكل كامل، 

الروح.  وجود  على  اآخر  دليل  النوم  ف��اإنَّ  لذا  ناق�س،  ب�سكل 

وبالتالي فاإنَّه توجد اآيات كثيرة في القراآن الكريم تدل على 

وجود هذه الروح.

:Q3 - الرتباط بالأرواح في كلمات الإمام علي
 Qبناًء على الروؤية المذكورة في نهج البالغة، فاإّنه

بوابة  خلف  توقف  �سفين  ح��رب  م��ن   Qرجوعه اأث��ن��اء 

، عند مقبرة المدينة، واأرادQ اأن يعطي در�سًا 
)3(

الكوفة

المليئة  �سفين  معركة  من  رجعوا  الذين  واأتباعه  الأ�سحابه 

المقبرة  المدفونين تحت تراب تلك  باالأحداث، لذا خاطب 

الديار  اأهل  »يا  لهم:  وقال  العالم  ذلك  نحو  رحلوا  والذين 

اأهل  يا  المظلمة،  والقبور  المقفرة،  والمحال  الموح�سة! 

التربة! يا اأهل الغربة! يا اأهل الوحدة، اأنتم لنا فرط �سابق، 

هوؤالء  اأح���وال   Qبيَّن اأن  وبعد  الح��ق«.  تبع  لكم  ونحن 

االأم��وات،  وخاطب  الموت  حتمية  وذك��ر  القبر،  في  الموتى 

حدثهم بما جرى بعد موتهم في ثالث عبارات: »اأما الدور 

فقد �ُسكنت واأما االأزواج فقد ُنكحت واأما االأموال فقد ُق�سمت 

هذا خبر ما عندنا«.

اإلى  التفت  ثمَّ  عندكم؟  ما  خبر  »فما  قائاًل:  �ساألهم  ثمَّ 

ِذَن لهم في الكالم الأخبروكم اأن خير 
ُ
اأ�سحابه فقال: اأما لو اأ

.
)4(

الزاد التقوى«

ذن لهم في الكالم، فاإّن 
ُ
وحين يقول عليQ: اأما لو اأ

يكونوا  اأن  ي�ستطيعون  واأّنهم  االأرواح  وجود  على  دليل  ذلك 

معنا، ويتكلموا معنا ولكن ذلك يحتاج اإلى اإذن اإلهي.

اأيها القراء االأعزاء! عليكم اأن تفكروا من االآن في زادكم 

اإذ في غمرة قيام ال�ساعة لن  لالآخرة، وتعّو�سوا ما فاتكم، 

ر اأحد باأحد اآخر، بل اإنَّه يتخلَّى عن اأحبِّ النا�س اإليه وال  يفكِّ

يفكر اإاّل في اإنقاذ نف�سه، ن�ساأل اهلل تعالى اأن يوفقنا الإعداد 

ذلك الزاد لتلك اللحظات الموح�سة.

ـــام علي  الإم ــال  ق

الأموات:  Qعن 

اأُذَن  ـــو  ل ـــــا  »اأم

ــي الــكــالم  لــهــم ف

خير  اأن  لأخبروكم 

الــــزاد الــتــقــوى«.
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اأركان الإيمان

علي ذو علم

قال عليQ: »الإيمان معرفة بالقلب واإقرار بالل�سان 

.
)1(

وعمل بالأركان«

Qعلي المتَّقين  ومولى  الموؤمنين  اأمير  اإلى  عدنا  لو 

د  يحدِّ لوجدناه  الإيمان،  ماهيَّة  عن  الجواب  منه  وطلبنا 

ثالثة اأركان لالإيمان ال�سحيح وال�سعادة الحقيقية:

1- معرفة بالقلب: 
واليقين  االإي����م����ان  ��ل  ي�����س��كِّ م���ا  اإنَّ 

لي�ست  ��ه��ا  ول��ك��نَّ ال��م��ع��رف��ة  ه��و  ال�سحيح 

المعرفة  بل  ال�سرفة،  الذهنية  المعرفة 

الواقع  ف��ي  ه��ي  ه��ذه  والمعرفة  القلبية. 

�سبب  هو  وال��ذي  الوجود  بحقيقة  معرفة 

الغاية  لمعرفة  �سبيل  وهي  العالم،  اإيجاد 

الرجوع  اأي  االإن�سان  وج��ود  من  والهدف 

الذي  ال��ط��ري��ق  وم��ع��رف��ة  تعالى  اهلل  اإل���ى 

ي اإلى ال�سعادة والحياة االأبدية. يوؤدِّ

العميقة  المعرفة  هي  القلبيَّة  المعرفة 

االأ�سا�س  الحجر  ل  ت�سكِّ التي  والداخلية 

لالإيمان.

وت��ح�����س��ل ه���ذه ال��م��ع��رف��ة ع��ن طريق 

يمكننا  والعملي.  العلمي  والجهد  ال�سعي 

خالل  م��ن  المعرفة  ه��ذه  على  الح�سول 

والجهاد  وال�����س��وؤال  والتحقيق  المطالعة 

وال�سعي العلمّي. ويعتبر هذا الجهد العلمي 

ي اإلى لطافة هذه  مة ولكن ما يوؤدِّ هو المقدِّ

المعرفة وي�ساهم في اإيجاد التقوى االإلهية 
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لالإن�سان  والقلبي  المعنوي  االرت��ب��اط  هو 

��ة الأولياء  ال��م��ح��بَّ ت��ع��ال��ى م��ن خ���الل  ب���اهلل 

والعمل  وال��دع��اء  وال��ذك��ر  وال��ع��ب��ادة  اهلل 

العملي  االلتزام  اأي  االإ�سالم  تعاليم  طبق 

اإلى  ي���وؤّدي  كّله  وه��ذا  االإي��م��ان،  بمقت�سى 

تعميق المعرفة القلبية.

2- واإقرار بالل�سان: 
واإظهاره هو جزء  باالإيمان  االإق��رار  اإنَّ 

اأ�سا�سي من االإيمان ال�سحيح. هذا االإقرار 

تكرارها  يتم  وكلمات  اأق���وال  د  مجرَّ لي�س 

عند قولنا: اأ�سهد اأنَّ ال اإله اإال اهلل وحده ال 

دًا عبده ور�سوله«  �سريك له، واأ�سهد اأن محمَّ

وتذكر  اإلى هذا هو ذكر اهلل  باالإ�سافة  بل 

الهداية،  اإل��ى  ي  ت��وؤدِّ التي  وعالماته  اآياته 

وال�سعادة  الخير  اإل��ى  االآخرين  دع��وة  وهو 

والهداية.

كما اأنَّ االإظهار واالإقرار هو عمل اإلهي 

يجب االإت��ي��ان ب��ه ب��ه��دف ال��ق��رب م��ن اهلل 

تعالى.

3- وعمل بالأركان: 
الق�سم الثالث من اأق�سام االإيمان 

ه����و ال���ع���م���ل وال�����س��ل��وك 

ب���وا����س���ط���ة ال�����ج�����وارح 

���ا  واأع�����س��اء ال��ب��دن. واأمَّ

عدم  فيعني  العمل  ع��دم 

االإيمان الحقيقي الكامل. 

العمل ال�سالح والخال�س 

الذي يكون فيه ر�سا اهلل 

تعالى من اللوازم التي ال 

طبعًا  االإيمان.  عن  تنفك 

الحقيقي  واالإيمان  ة  القلبيَّ المعرفة  وجود 

ر ب�سكل كبير على طبيعة  عند ال�سخ�س يوؤثِّ

الموؤمن  �سلوكه وعمله، حيث ال ي�سدر من 

الطاهر اإال العمل ال�سحيح والعمل االإيماني. 

طهارة  ب��اأنَّ  االعتقاد  الفاح�س  الخطاأ  من 

القلب ال توؤدي اإلى ال�سلوك ال�سوي وال�سليم. 

باهلل  قلبية  معرفة  يمتلك  لمن  يمكن  كيف 

تعالى واالآخرة والر�سول واالأئمة، اأن ال يهتم 

وترويج  الخلق  وخدمة  واالإنفاق  بال�سالة 

من  ق  ن�سدِّ اأن  يمكن  كيف  اهلل...؟  دي��ن 

يوؤمن بالر�سولP ويوالي اأمير الموؤمنين

الح�سين االإم���ام  بمظلومية  Qويقول 

في  و�سلوكياته  اأعماله  تكون  ال  Qثم 

طريق تعاليم هوؤالء العظماء؟!

لوجدنا  الكريم  ال��ق��راآن  اإل��ى  عدنا  لو 

التواأمة  تو�سح  القراآنية  االآي��ات  من  ع��ددًا 

وتعتبرهما  ال�سالح،  والعمل  االإيمان  بين 

والحياة  النجاة  اإل��ى  يو�سل  ال��ذي  ال�سبب 

هو  بالل�سان  االإق��رار  اأن  وتو�سح  الهادفة، 

عمل ملقى على عاتق الل�سان.

وخال�سة القول اإنَّ المعرفة القلبية 

والعمل  بالل�سان  واالإق�����رار 

ة  اأ�سا�سيَّ اأرك��ان  هي  ال�سالح 

ال تقبل التفكيك عن االإيمان 

يرغب  وال�����ذي  ال��ح��ق��ي��ق��ي. 

اأمير  اأتباع  من  يكون  اأن  في 

عليه  يجب   Qالموؤمنين

ال��ذي  ال��ت��ع��ري��ف  ��ى  ي��ت��ب��نَّ اأن 

ي�ستمع  واأن  ل��الإي��م��ان  قدمه 

منه لالأركان االأ�سا�سية له.

ــراآن  الق ــى  اإل ــا  ــو عدن ل

الكريم لوجدنا عددًا من 

ــات القراآنية تو�شح  الآي

ــان  الإيم ــن  بي ــة  التواأم

ــح،  ال�شـالــ ــل  والعـمــ

ــب  ــا ال�شـبـ وتعتبرهمـ

الذي يو�شل اإلى النجاة.

. نهج البالغة، خطب االإمام عليQ، ج4، �س50(  1)

الهوام�س
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ال�سيد �سامي خ�سرا

كالمها  وط��ري��ق��ة  ال���م���راأة  ل�����س��وت  لأنَّ 

���رة ف��ي تحريك  م��ب��ا���س��رة وم���وؤثِّ دخ��ال��ة 

اهتمام  كان  ق�سد،  دون  من  حتَّى  الغرائز، 

واأحكاٍم،  اآداٍب  بتحديد  الكبير  الإ�سالم 

ت ع��ب��ر ت��اري��خ��ن��ا الإ���س��الم��ي،  ا���س��ت��م��رَّ

ي�ستغربها. وبع�سهم  نفتقدها،  وب��داأن��ا 

ْعَن  قال اهلل ربي جل جالله: {... َفاَل َتْخ�سَ

َق��ْل��ِب��ِه َمَر�ٌس...}  ِف��ي  ���ِذي  َف��َي��ْط��َم��َع الَّ ِب���ْل��َق��ْوِل 

)االأحزاب: 32(.

�ساأن  ف��ي  المختلفة  ل��الأح��ك��ام  ف��اإ���س��اف��ة 

تر، ذكر االإ�سالم اأحكامًا  المالم�سة والنظر وال�سَّ

واآدابًا للمحادثة واال�ستماع بين الرجل والمراأة، 

في ال�سكل والم�سمون.

بدونه،  اأو  ل�سبب  محادثتها  هنا  والمق�سود 

ل�سرورة اأو بدونها، لحاجة اأو بدونها... اأو لت�سلية 

ذ ب�سوتها وُنطقها »وخ�سوعها«!  ومالطفة، والتلذُّ

واأ�ساليب،  »وف��ن��ون«  وقائع  من  هنالك  ما  اإل��ى 

االأ�سل  وهي  الُجّل...  ويتجاهلها  االأكثر،  يعلمها 

االآن في و�سائل االإعالم غير الملتزم!

محادثة الن�شاء
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عن ر�سول اهللP قال:

يوم  جاء  حرامًا،  ام��راأة  �سافح  »وَمن 

القيامة مغلواًل ثمَّ يوؤمر به اإلى النار. وَمن 

فاَكَه امراأة ال يملكها، حب�سه اهلل بكل كلمة 

.
)1(

نيا األف عام« كلَّمها في الدُّ

وعن االإمام ال�سادقQ عن اآبائه

حديث  ف��ي   Pاهلل ر���س��ول  ع��ن   R

المناهي قال:

غير  عند  ال��م��راأة  تتكلَّم  اأن  »ون��ه��ى 

من  اأكثر  منها،  محرم  ذي  وغير  زوجها 

.
)2(

ا ال بدَّ لها منه« خم�س كلمات ممَّ

 Lوعن جعفر بن محمد، عن اأبيه

:Pقال: قال ر�سول اهلل

»اأربع ُيِمتن القلب: الذنب على الذنب، 

 ، محادثتهنَّ يعني  الن�ساء،  مناق�سة  وكثرة 

يوؤول  وال  وت��ق��ول  يقول  االأح��م��ق  وم��م��اراة 

ومجال�سة  اأب����دًا،  خير  اإل���ى  ي��رج��ع(  )ال 

غني  كل  قال:  الموتى؟  وما  قيل:  الموتى، 

.
)3(

مترف«

فاأين نحن من هذه االأحاديث اليوم؟!

منت�سرين  اأ�سبحا  والمزاح  والمفاكهة 

بال اأدنى مانع حتى في المجتمع المتدين 

العمل  واأماكن  والجامعات  المدار�س  وفي 

ب��ل وح��م��الت ال���زي���ارة وال��ح��ج، ب��ل حتى 

وموا�سم  وال��ط��واف...  ومنى  عرفات  في 

العبادة!

وماذا نقول بعد؟

نف�سه  يعتبر  ِلَمن  خا�سة  نقول،  م��اذا 

ى  اأدَّ فقد  ق،  وت�سدَّ و�سام  �سلَّى  اإذا  ��ه  اأنَّ

ة. واجبه واأكثر، وا�ستحق الجنَّ

عن اأبي ب�سير، قال:

القراآن(  علِّمها 
ُ
)اأ امراأة  اأقرئ  »كنُت 

ف��م��ازح��ت��ه��ا ب�����س��يء، ف��ق��ِدم��ت ع��ل��ى اأب��ي 

قلَت  ���س��يء  اأي  ل���ي:  ف��ق��ال   Qجعفر

للمراأة؟ )فغطيت وجهي( فقال: ال تعودنَّ 

.
)4(

اإليها«

اأحكامًا  الإ�شالم  ذكر 

واآدابـــــًا للمـحـــادثـة 

بين  وال�ـــشـــتـــمـــاع 

ــراأة، في  ــم الــرجــل وال

ال�شـــكـل والم�شمون.

.  و�سائل ال�سيعة، ج20، �س198(  1)

.  و�سائل ال�سيعة، ج20، �س197(  2)

.  و�سائل ال�سيعة، ج20، �س197(  3)

.  و�سائل ال�سيعة، ج20، �س198(  4)
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د. �سامر �سري

قالع باب خيبر

ة في الجزيرة العربية، ففيها  خيبر اليهود، من اأعظم واأكبر التجّمعات اليهوديَّ

المال والجاه والرجال. كانت مركزًا للتحّركات المناوئة لالإ�سالم، حيث تطبخ 

ولهذا،  النا�سئة.  الجديدة  والحركة  ة  النبوَّ لخطِّ  المعادية  �سيا�ساتهم  فيها 

اعتبرت خيبر مركزًا للف�ساد والكيد والحقد وال�سغائن المزمنة. وهي عبارة 

ة تقع في منطقة خ�سبة �سمال غربي المدينة على ُبعٍد يناهز   عن ح�سون عدَّ

200 كيلومتر، وي�سكنها حوالي اأربعة ع�سر األف ن�سمة، جّلهم من المقاتلة، وفيهم 
مرحب اأعظم قياداتهم وبطلهم المهاب، وكان في عهدته اإدارة  اأعظم ح�سن 

.
)1(

ويدعى »القمو�س« وهو جبل عليه ح�سن اأبي الحقيق اليهودي

التحّرك باتجاه خيبر

دائمًا على   Pكانت عين ر�سول اهلل

ط وهّياأ ودعم بالمال  هذا الوكر الذي خطَّ

معظم الموؤامرات �سد االإ�سالم، خ�سو�سًا 

واأموال  لت برجال  ُموِّ التي  حرب االأحزاب 

الحت  ا  ولمَّ الفر�س،  لها  فتحّين  ة،  يهوديَّ

ب�سائرها، بداأت حركته باتجاه خيبر بعد اأن 

اأقام مع الم�سركين �سلحه في الحديبية.   

الحجة  ذي  �سهر   Pالنبي اأم�سى 

من  ال��ح��رام  محرم  �سهر  من  واأي��ام��ًا  كّله 

ثمَّ  المدينة،  في  للهجرة  ال�سابعة  ال�سنة 

من  نفر  واأرب��ع��م��ائ��ة  ب��األ��ف  التحرك  ر  ق��رَّ

زوجته  م�سطحبًا  خيبر  تلقاء  الم�سلمين 

المخل�سة اأم �سلمة. 

فلما الحت له ح�سونهم لياًل ا�ستوقف 

ربه:  ودع��ا  ال�سماء  اإل��ى  يديه  رفع  جي�سه، 
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اأظللن،  وما  ال�سبع  ال�سماوات  ربَّ  »اللهم 

ورب  اأق��ل��ل��ن،  وم��ا  ال�سبع  االأر���س��ي��ن  ورب 

ال�سياطين وما اأظللن، اإّنا ن�ساألك خير هذه 

ونعوذ  فيها،  ما  وخير  اأهلها  وخير  القرية 

و�سر  اأهلها  و�سر  القرية  هذه  �سر  من  بك 

.
)2(

ما فيها«

�ساء �سباح المنَذرين

النبي  نزل  الفجر،  �سقائق  ب��زوغ  ومع 

اأعمالهم  اإل��ى  م�سبحون  وه��م  ب�ساحتهم 

نظروا  ا  فلمَّ والمكاتل،  الم�ساحي  ومعهم 

اإلى ر�سول اهللP قالوا: محمد والخمي�س 

ح�سونهم،  اإلى  هاربين  فولَّوا  )الجي�س(، 

اأكبر  »اهلل  ي��ق��ول:   Pاهلل ر���س��ول  وجعل 

اإذا نزلنا  ب�ساحة  ا جي�س  اإنَّ خزيت خيبر، 

.
)3(

قوم ف�ساء �سباح المنذرين«

اأربعة  دام  الذي  بح�سارها  النبي  اأمر 

وع�سرين يومًا، قام خاللها بفتح ح�سونهم 

على  ا�ستع�سى  اأن  اإل��ى  ح�سنًا،  ح�سنًا 

الم�سلمين ح�سن القمو�س وناعم و�ساللم 

والوطيح وح�سن الم�سعب بن معاذ وغنم. 

م�سكلة  جمعاء  الح�سون  هذه  لت  �سكَّ

كونها  االإ�����س����الم����ي،  ل��ل��ج��ي�����س 

من  االأك��ب��ر  ال��ع��دد  على  ا�ستملت 

مقاتلي اليهود وهم مجهزون بال�سالح 

والتدريب الجيد.  

فتناو�س الم�سلمون معهم ولم يفلحوا. 

ذات يوم، ومع ارتفاع وتيرة اال�سطراب 

بالنبل  رميهم  اإث��ر  االإ�سالمي  الجي�س  في 

�سقيق  الحارث  وا�ستعرا�سات  والحجارة 

يبعث  اأن   Pقّرر وتهكماتهما،  مرحب 

�سرية  االأول  اليوم  في  فاأر�سل  بال�سرايا، 

معه،  وم��ن  منهزمًا  قائدها  فرجع  اأول��ى، 

الثانية،  ب�سريته  بعث  الغد  من  ك��ان  ولما 

اأ�سحابه  يجّبن  منهزمًا  قائدها  فرجع 

تناهى  ما  م�سهد  النبي  ف�ساء  نونه،  ويجبِّ

من  ف��ّر  ق��د  بع�سهم  اأنَّ  م��ن  �سمعه  اإل���ى 

وقال  المعركة  يح�سم  اأن  ر  فقرَّ المعركة، 

قولته ال�سهيرة: »الأعطينَّ الراية غدًا رجاًل 

ور�سوله  اهلل  ويحبه  ور���س��ول��ه  اهلل  يحب 

ك��رارًا غير ف��رار، ال يرجع حتى يفتح اهلل 

يمينه  عن  جبريل  »يقاتل   .
)4(

يديه« على 

.
)5(

وميكائيل عن ي�ساره«

Qحامل راية الن�سر، علّي

ق  بات كلُّ م�سلم ليلته م�ستيقظًا، يت�سوَّ

يكون  اأن  ع�����س��ى  لنف�سه  ��اه��ا  وي��ت��م��نَّ ل��ه��ا 
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المخّل�س والفاتح والمخّلد في التاريخ، وما 

اأين  النبي:  �ساأل  بخيره،  ال�سبح  جاء  اإن 

اهلل  �سالم  وكان،  اأرمد،  ه  اإنَّ فقالوا:  علّي؟ 

�سديد  رمد  ومن  راأ�سه  من  عًا  متوجِّ عليه، 

موؤلم دعاه الأن يع�سب عينيه، فاأر�سل وراءه 

�سلمان واأبا ذر ر�سوان اهلل تعالى عليهما، 

فاأتيا به وهو متكىء عليهما ال يب�سر طريقه، 

ا جثا بين يدي ر�سولهP، قال له: ما  فلمَّ

ت�ستكي يا علي؟ قال: رمدًا ما اأب�سر معه، 

و�سْع  اإجل�س،  له:  فقال  براأ�سي.  و�سداعًا 

راأ�سك على فخذي. ففعل عليQ ذلك، 

فدعا له النبيP وتفل في يده فم�سحها 

على عينيه وراأ�سه، فانفتحت عيناه و�سكن 

ما كان يجده من ال�سداع، وقال في دعائه 

له: اللهم قِه الحر والبرد.

وهزها  البي�ساء  الراية  اأعطاه  اإّنه  ثمَّ 

وقال له: خذ الراية وام�س بها، فجبرائيل 

معك، والن�سر اأمامك، والرعب مبثوث في 

�سدور القوم، واعلم يا علي، اأنهم يجدون 

في كتابهم: اإن الذي يدّمر عليهم ا�سمه اإليا، 

فاإذا لقيتهم فقل: اأنا علي، فاإنهم يخذلون 

، ثم قال له: ام�س وال 
)6(

اإن �ساء اهلل تعالى

علي  ف�سار  عليك،  اهلل  يفتح  حتى  تلتفت 

�سيئًا ثم وقف ولم يلتفت وراءه، ف�سرخ: يا 

اأقاتل؟ قال: قاتلهم  ر�سول اهلل، على ماذا 

حتى ي�سهدوا اأن ال اإله اإال اهلل واأن محمدًا 

منك  منعوا  فقد  فعلوا  ف��اإن  اهلل،  ر���س��ول 

دماءهم واأموالهم اإال بحقها وح�سابهم على 

حق  من  عليهم  يجب  بما  واأخبرهم  اهلل، 

اهلل، فواهلل لئن يهدي اهلل بك رجاًل واحدًا 

.
)7(

خير من اأن يكون لك حمر النعم

يهرول  ب��ه��ا،  الموؤمنين  اأم��ي��ر  ف��خ��رج 

ه��رول��ة ح��ت��ى رك���ز راي��ت��ه ف��ي ر���س��خ من 

حبر  اإليه  فاطلع  الح�سن،  تحت  حجارة 

من اأحبارهم وقال: من اأنت؟ فلما اأجاب: 

اأب���ي ط��ال��ب،  ف��ق��ال الحبر:  ب��ن  اأن���ا علي 

نزل على مو�سى، فدخل الرعب 
ُ
ُغلبتم وما اأ

.
)8(

قلوبهم

الحارث  راأ����س  رك��ب  ال��غ��رور  اأن  غير 

فانك�سف  عاديته  في  فخرج  مرحب  اأخ��ي 

فت�ساربا   ،Qعلي له  وثبت  الم�سلمون 

�سربات، فقتله عليQ، ورجع اأ�سحاب 

واأغلقوا  فدخلوه  الح�سن،  اإل��ى  ال��ح��ارث 

عليهم، ورجع الم�سلمون اإلى مو�سعهم. 

فار�س  مرحبًا  ا�ستفز  الم�سهد  ه��ذا 

خيبر، فخرج من ح�سنه وكان على راأ�سه 

مغفر م�سفر وحجر قد ثقبه مثل البي�سة 

علي فبدره  �سربتين  فاختلفا  راأ�سه،  على 

وفلق  والمغفر  الحجر  فقّد  Q ب�سربة 

االأ�سرا�س،  في  ال�سيف  اأخ��ذ  حتى  راأ�سه 

الع�سكر  اأه��ل  �سمعها  ال�سربة  �سدة  وم��ن 

.
)9(

و�سمعتها اأم �سلمة في خيمتها

ما يبكيك يا علّي؟ 

اهلل ر���س��ول  اإل���ى  الب�سير  خ���رج  ��ا  ول��مَّ
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اأقبل الح�سن،  دخل   Qعليًا اأنَّ   P

 :Pاه، فقال P فخرج عليQ يتلقَّ

المذكور،  و�سنيعك  الم�سكور،  نباأك  بلغني 

عنك،  اأن���ا  فر�سيت  عنك  اهلل  ر���س��ي  ق��د 

يا  يبكيك  م��ا  ل��ه:  فقال   Qعلي فبكى 

عني  ور�سوله  اهلل  ب��اأن  فرحًا  فقال:  علي؟ 

را�سيان.

كرامات الن�سر

يدي  بين  علي  ق�ساها  عديدة  �ساعات 

هامة  درو���س��ًا  �سكلت  المعركة  وف��ي  نبيه 

للتاريخ وللدين. 

انظروا في كراماته تروا حقيقة الفتح 

والن�سر العام والخا�س.  

الم�سلمين  ا�ستياأ�ست قلوب  ا  لمَّ اإنَّه   -1
وا�سطربت نفو�سهم بعد يومين من الهزائم 

حاالت  وح�سول  بع�سًا  بع�سهم  وتجبين 

.Qفرار، ح�سل الن�سر على يد علي

�سهدها  التي  العلوية  ال�سربة  اإنَّ   -2
جبريلQ دعته اإلى اإطالق �سيحته في 

ال�سماء وهو يقول: »ال �سيف اإال ذو الفقار، 

وال فتى اإال علي«.

اإلى  ت  امتدَّ التي  النبوية  اليد  اإّن   -3
ي�ستِك  فلم  مر�سه  من  اأبراأته  ه،  وليِّ عيني 

منها اأبدًا. 

4- اإّن اهلل تعالى ور�سوله االأعظم اأظهرا 
مرة اأخرى في علي قّمة الجهاد في �سبيله، 

ودر�سًا لمجاهدي العالم في كافة االأزمنة، 

الح�سنين:  اإح��دى  على  وعزمًا  وت�سميمًا 

الن�سر اأو ال�سهادة في �سبيل اهلل. 

5- اإّن �سوؤال علي لنبيهL عن الغاية 

كلِّ مجاهد  هو مطلب  لالأعداء،  قتاله  من 

ال�سوكة، فيكون على  ي�سير في طريق ذات 

التي  االأه��داف  ه وب�سيرة من  ربِّ هدى من 

المجاهدة  ال�سيا�سية  ال��ق��ي��ادات  ت�سعها 

لن  دم��ه  اأّن  اإل��ى  مطمئّنًا  فيكون  ب��دوره��ا، 

يذهب هدرًا اأو في الطريق الخاطىء.

في  للم�سلمين  االأّول  المعلم  اإّن���ه   -6
كيفية الطاعة التامة هلل ور�سوله وقد تبين 

الر�سول  له  ق��ال  لما  اإذ،  فعلته،  من  ذل��ك 

اإم�س وال تلتفت، وقف علي ولم يلتفت ومن 

ر���س��ول اهلل، عالم  »ي��ا  ���س��ائ��اًل:  ث��م �سرخ 

.
)10(

اأقاتلهم؟«

اإنَّ �َسْورة اليهود ُق�سي عليها باليد   -7
وباإ�سافة  بعدها،  وم��ا  خيبر  ف��ي  العلوية 

»اأخرجوا  مر�سه:  فرا�س  على   Pو�سيته

اأّن  لنا  يتبين   ،
)11(

الحجاز« م��ن  ال��ي��ه��ود 

يومنا  حتى  ج��اٍر  واج��ب  �سهيون  بني  قتال 

زالت  ال  خيبر  في  علي  درو���س  واأن  ه��ذا، 

جارية اأي�سًا من وعي عليQ للق�سّية، 

والع�سكري  والنف�سي  البدني  واال�ستعداد 

والعبادي، والطاعة للقيادة، والدقة للتنفيذ 

الن�سر  اإل��ى  ت��وؤدي  اأ�سباب  كلها  والتوّكل، 

قلع  اإلى  تف�سي  التي  االإلهية،  باليد  الموؤزر 

باب ح�سون الدولة االإ�سرائيلية بيد القدرة 

االإلهية، كما فعلQ يوم قلع باب خيبر 

ورماه اإلى الخندق. ولئن كانت خيبر بعيدة 

ح�سن  باب  ف��اإنَّ  لجغرافيتها،  البحار  عن 

ال�سهاينة  اإذا ُقلع، فال بدَّ اأن ترميه اأيدي 

اهلل  ف�سالم  ال��ب��ح��ر...  اإل���ى  المجاهدين 

عليك يا قالع باب خيبر. 

.  معجم البلدان، ج4، �س 398(  1)

.  بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج21، �س1(  2)

.  م.ن، �س32(  3)

.  مجمع الفوائد، الهيثمي، ج9، �س124(  4)

.   ال�سنن الكبرى، الن�سائي، ج5، �س 112(  5)

(  6) مناق���ب عل���ي ب���ن اأب���ي طال���ب، اأبو بك���ر اب���ن مردويه 

االأ�سفهاني، �س322.

.  �سحيح البخاري، ج4، �س207(  7)

.  االإر�ساد، ال�سيخ المفيد، ج1، �س127(  8)

.  المعجم الكبير، ج23، �س251(  9)

)10(  كنز العمال، المتقي الهندي، ج13، �س116.

)11(   معجم البلدان، الحموي، ج5، �س269..

الهوام�س
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ال�سيخ حممد توفيق املقداد

ــنــظــر ــــام ال ــــك اأح

ــــالم ــــش ــــي الإ� ف

وا  َيُغ�سُّ ِم���ِن���ي���َن  ���ْل���ُم���وؤْ لِّ {ُق����ل  الكريم  كتابه  محكم  ف��ي  تعالى  اهلل  ق��ال 

ِبَم�  َخ��ِب��ي��ٌر   َ اإِنَّ اللَّ َل���ُه���ْم  اأَْزَك������ى  َذِل�����َك  ُف���ُروَج���ُه���ْم  َوَي���ْح���َف���ُظ���وا  ����ِرِه���ْم  اأَْب�������سَ ِم����ْن 

َوَيْحَفْظَن  �����ِرِه����نَّ  ْب���������سَ اأَ ِم�����ْن  ��َن  �����سْ َي��ْغ�����سُ ���ْل���ُم���وؤِْم���َن����ِت  لِّ َوُق������ل   * ���َن���ُع���وَن  َي�������سْ

.)31-30 ِم���ْن���َه����...} )ال��ن��ور:  َظ���َه���َر  َم����  اإِالَّ  ِزي��َن��َت��ُه��نَّ  ُي��ْب��ِدي��َن  َواَل  ُف���ُروَج���ُه���نَّ 
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د الإ�س��الم مفهوم��ه اإل��ى النظ��ر اأي »نظ��ر الم��راأة  فف��ي هاتي��ن الآيتي��ن يح��دِّ

اإل��ى الرج��ل« و«نظ��ر الرج��ل اإل��ى الم��راأة« حي��ث ن��رى اأنَّ الإ�س��الم يطل��ب من 

��ا ل يح��ل لهم النظ��ر اإليه من  ��وا النظ��ر عمَّ الموؤمني��ن ب��ه والموؤمن��ات اأن يغ�سّ

الجانبي��ن، م��ا عدا الأ�سن��اف التي اأجازه��ا اهلل في كتاب��ه وهم اأرح��ام المراأة 

الأب  وكذل��ك  والج��دة  والزوج��ة  والبن��ة  والأخ��ت  كالأم  الرج��ل  واأرح��ام 

والأخ والب��ن وال��زوج والج��د. والم��راد بالأرح��ام ه��وؤلء هم الذي��ن ل يجوز 

ال��زواج به��م ل من جان��ب الم��راأة ول من جان��ب الرج��ل اأي�سًا ب�سب��ب عالقات 

الن�س��ب اأو ال�سب��ب كالم�ساه��رة اأو الر�س��اع بال�س��روط المذك��ورة ف��ي الفق��ه.

العين زناها النظر

وحكم���ة تحريم النظ���ر اأنَّه ق���د يكون 

���ة التي قد تجر اإلى  الخط���وة االأولى ال�سلبيَّ

م���ا هو اأكث���ر منه���ا تحريمًا واإثم���ًا بح�سب 

موازي���ن المجتم���ع الملت���زم والمن�سبط، 

 :Pولذا ورد ف���ي الرواية عن ر�سول اهلل

»ل���كلِّ ع�سو حّظ من الزن���ا، فالعين زناها 

، وفي حديث اآخر عنهP: »من 
)1(

النظر«

م���الأ عين���ه من ح���رام م���الأ اهلل عينه يوم 

 ،
)2(

القيامة من الّن���ار اإاّل اأن يتوب ويرجع«

وعن���هP اأي�سًا: »ا�ست���ّد غ�سب اهلل على 

ام���راأة ذات بع���ل م���الأت عينه���ا م���ن غير 

، وعن 
)3(

زوجه���ا اأو غير ذي محرم منه���ا«

النب���يP اأي�س���ًا اأن���ه ق���ال: »النظرة 

�سه���م م�سموم من �سه���ام اإبلي�س فمن 

تركها خوفًا من اهلل اأعطاه 

اهلل اإيمانًا يجد حالوته في 

.
)4(

قلبه«

وف���ي ع�سرنا الحا�سر 

فاإنَّ التق���دم العلمي الكبير 

اأوج���د الكثي���ر م���ن االآالت 

والو�سائل التي تنقل ال�سور 

المحللة  اأنواعه���ا  بمختلف 

والمحرم���ة والجام���دة منه���ا والمتحرك���ة 

�س���واء ف���ي االإع���الم المرئ���ي اأو االإع���الم 

المكت���وب كم���ا ف���ي الجرائ���د والمجالت 

والكتب.

والنظر قد يكون ب�سكل مبا�سر اأي اإلى 

نف����س ال�سخ����س �س���واء بالمعاين���ة اأو عبر 

النقل المبا�سر عبر االإعالم المرئي، وتارة 

يكون النظر اإلى ال�س���ورة الجامدة اأو اإلى 

ال�سورة المتحركة ولك���ن ال بطريق النقل 

ل �سابق���ًا والمعرو�س  المبا�سر ب���ل الم�سجَّ

الحق���ًا. ولكل م���ن النوعي���ن اأحكامه التي 

االأح���كام  طري���ق  ع���ن  نذكره���ا  �س���وف 

ال�سرعية التي تحدد الموقف ال�سرعي من 

كال النوعين.

اأحكام �سرعية

اأ- حك��م النظ��ر اإل��ى 

الأجنبي

وقد ورد �سوؤال ل�سماحة 

القائد االإمام الخامنئي 

يطلب في���ه ال�سائل الجواب 

عن النظر اإلى �سورة المراأة 

ال�سافرة االأجنبية، اأو �سورة 

الم���راأة في التلفزيون، وهل 

ــاط  ــق ــت ال يـــجـــوز  ل 

وم�شاهدة البرامج التي 

الأقمار  بوا�شطة  ُتبّث 

ال�شـنـاعيــة الغــربيــة 

تــحــوي  ــت  ــان ك اإذا 

والف�شاد. اللهو  برامج 
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هناك ف���رق بي���ن الم�سلم���ة وغيرها؟ 

وهل هناك ف���رق بين البثِّ 

المبا�س���ر وغي���ر المبا�سر؟ 

وق���د اأج���اب �سماحت���ه بما 

اإل���ى �سورة  يل���ي: »النظ���ر 

المراأة االأجنبية لي�س حكمه 

نف����س  اإل���ى  النظ���ر  حك���م 

االأجنبي���ة، ف���ال باأ����س فيه، 

اإال م���ع الريبة وخوف الوق���وع في الفتنة، اأو 

كان���ت ال�س���ورة لم�سلمة يعرفه���ا الناظر، 

واالأح���وط وجوب���ًا ع���دم النظر اإل���ى �سورة 

االأجنبي���ة المعرو�سة ف���ي التلفزيون بالبث 

المبا�سر، واأما ف���ي البث غير المبا�سر لما 

يعر����س ف���ي التلفزي���ون فال باأ����س بالنظر 

ر  . ثمَّ يتطوَّ
)5(

اإليها من دون ريبة وال افتتان«

ال�سوؤال لي�سل اإلى حد اال�ستفهام عن جواز 

النظ���ر اإلى �سور الن�س���اء العاريات اأو �سبه 

العاريات المجهوالت اللواتي ال يعرفهن في 

االأفالم ال�سينمائية وغيرها، فياأتي الجواب 

م���ن �سماحته: »النظر اإلى االأفالم وال�سور 

لي����س حكمه حكم النظر اإل���ى االأجنبي، وال 

مان���ع منه �سرعًا اإذا لم يك���ن ب�سهوة وريبة 

ولم تترتب على ذل���ك مف�سدة، ولكن نظرًا 

اإلى اأنَّ م�ساهدة ال�سور الخالعية المثيرة 

لل�سه���وة ال تنفك غالبًا ع���ن النظر ب�سهوة، 

مة الرت���كاب الذنب فهي  ولذل���ك تكون مقدِّ

.
)6(

حرام«

ج ب- حكم النظر للمتزوِّ

وبع�س النا�س ممن يريدون النظر اإلى 

ع باأنَّه  م من ال�سور واالأفالم قد يتذرَّ المحرَّ

اإن�سان متزوج، واأنَّه يريد النظر اإليها الأنها 

تثير عنده ال�سهوة وت�ساعده على المقاربة 

الجن�سي���ة لزوجته، فيجيبه �سماحته: 

»لو كان النظر بق�سد اإثارة 

ال�سه���وة اأو كان موجب���ًا لها 

.
)7(

لم يجز له ذلك«

ر بع�س  وكذلك ق���د يبرِّ

المتزوجين باأنَّه يريد النظر 

الت���ي تظهر  اإل���ى االأف���الم 

فيها المراأة الحامل، وكيف 

عي اأن  يمكن للزوج اأن يقاربها جن�سيًا، ويدَّ

النظ���ر هو من باب التعّلم ال الإثارة ال�سهوة 

وما اإلى ذلك، وياأتيه الجواب من �سماحته 

اأي�س���ًا: »ال تجوز م�ساهدة مث���ل هذا النوع 

من االأفالم التي ال تنفّك عن النظر المثير 

.
)8(

لل�سهوة«

القن��وات  م�ساه��دة  حرم��ة  ج- 

الفا�سدة

ومن الوا�س���ح اأنَّ التقّدم العلمي اليوم 

ق���د و�سل اإل���ى مرحلة بحي���ث ي�ستطيع كل 

اإن�س���ان وه���و ف���ي بيت���ه اأن يلتق���ط قنوات 

االأقم���ار  خ���الل  م���ن  ُتَب���ثُّ  تلفزيوني���ة 

ال�سناعي���ة المنت�س���رة في الف�س���اء، وهنا 

ي�س���األ بع�سهم عن جواز النظ���ر اإلى هذه 

»البرام���ج  الج���واب:  وياأتي���ه  القن���وات، 

التي ُتب���ثُّ بوا�سطة االأقم���ار اال�سطناعية 

ن تعليم االأفكار  الغربية... بم���ا اأنَّها تت�سمَّ

ال�سال���ة وتزوي���ر الحقائ���ق وتحت���وي على 

ب  برامج الله���و والف�ساد، وتك���ون مما ت�سبِّ

م�ساهدته���ا غالب���ًا ال�س���الل والوق���وع في 

المفا�س���د واالبت���الء بالمح���رم، فال يجوز 

.
)9(

التقاطها وم�ساهدتها«

د- النظر اإلى ال�سور المبتذلة

وبع�سه���م مم���ن يري���دون النظ���ر اإلى 

م على  ــرِّ الإ�شالم ل يح

ــم اإ�شباع رغباته  الم�شل

ــظ  يحف ــكل  ب�ش ــا  م اإنَّ

ــراأة والرجل. ــة الم قيم
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عون  ال�سور المبتذلة وهم م���ن ال�سباب يدَّ

اأنَّ نظرهم اإلى تلك ال�سور ُيخِمد �سهوتهم 

بع����س ال�سيء بمعنى اأنَّها تك���ون مانعًا لهم 

من الوقوع في محرمات اأكبر من النظر اإلى 

تلك ال�سور، فهل هذا التبرير بجواز النظر 

مقب���ول؟ وياأت���ي الج���واب: »اإذا كان النظر 

اإل���ى ال�س���ور بريبة، اأو كان يعل���م اأنَّه يوؤدي 

اإلى اإثارة ال�سهوة فهو حرام، ولي�س االمتناع 

بذل���ك عن الوقوع في ح���رام اآخر مبررًا له 

.
)10(

لاللتجاء اإلى الفعل الحرام �سرعًا«

عيه���ا  ق���د يدَّ الت���ي  رات  وم���ن المب���رِّ

بع�سهم للنظر اإلى ه���ذه ال�سور واالأفالم 

ه���ا تكون حافزًا له على �سهوته  المبتذلة اأنَّ

���ه م�س���اب اأو مري����س وال يق���در عل���ى  الأنَّ

مقاربة زوجت���ه اإال بم�ساهدته���ا، وبدونها 

ال ي�ستطي���ع اأن يفعل �سيئ���ًا، والجواب عند 

�سماحت���ه ه���و: »ال تج���وز اإث���ارة ال�سه���وة 

الجن�سي���ة بوا�سطة م�ساه���دة اأفالم 

.
)11(

ة« الفيديو الجن�سيَّ

ه�- تاأجير الأفالم المبتذلة

���ه اإلى �سماحة  ون�سل اإل���ى �سوؤال موجَّ

القائ���د حفظ���ه اهلل عن حكم بي���ع وتاأجير 

اأف���الم الفيدي���و المبتذلة، وكذل���ك تاأجير 

نف����س اآل���ة الفيدي���و لح�سور تل���ك االأفالم 

بوا�سطته���ا، ويكون الجواب هو: »اإذا كانت 

ة  االأف���الم تحت���وي عل���ى ال�س���ور الخالعيَّ

لالنح���راف  الموجب���ة  لل�سه���وة  المثي���رة 

والف�ساد، اأو على الغناء، اأو على المو�سيقى 

ة المتنا�سب���ة مع مجال�س  المطرب���ة اللهويَّ

الله���و والع�سيان، فال يج���وز اإنتاجها، وال 

بيعه���ا و�سراوؤه���ا، وال اإجارته���ا، وال اإجارة 

.
)12(

الفيديو لالنتفاع بها في ذلك«

و- مراقبة الإ�سدارات الإعالميَّة

وبم���ا اأنَّ النظر اإلى ال�س���ور واالأفالم 

بمختلف اأنواعه���ا قد �سار محل ابتالء كلِّ 

النا�س وفي كلِّ اأرجاء العالم، ومنه عالمنا 

االإ�سالم���ي ال���ذي ي�ست���ورد الكثير من 

وال�سور  االأف���الم  ه���ذه 

على  تحتوي  التي 

الكثي���ر م���ن 
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المفا�س���د، ف���اإنَّ ه���ذا االأمر يوج���ب قيام 

اأ�سخا����س بمراقب���ة وم�ساه���دة كلِّ ذل���ك 

لح���ذف م���ا ال يتنا�سب م���ع ذوق المجتمع 

ولحف���ظ  والملت���زم،  المت���زن  االإ�سالم���ي 

�سلوكيَّات النا����س واأخالقياتهم، فهل هذا 

العمل م�سم���وح ومباح؟ وهنا يجيب القائد 

حفظ���ه اهلل تعالى: »ال مانع من الم�ساهدة 

واالإ�سغاء واال�ستماع لموظفي المراقبة في 

حدِّ �س���رورة العمل في مقام اأداء الوظيفة 

القانوني���ة، مع االحتراز ع���ن ق�سد التلذذ 

االأ�سخا����س  يجع���ل  اأن  ويج���ب  والريب���ة، 

المبتل���ون بمث���ل ه���ذه االمتحان���ات تح���ت 

رعاي���ة وتوجي���ه الم�سوؤولي���ن م���ن الناحية 

.
)13(

ة« ة والروحيَّ الفكريَّ

ز- عمل الفنيين

وال تقت�س���ر حرم���ة النظ���ر عل���ى 

فق���ط،  وال�س���ور  االأف���الم 

عم���ل  لت�سم���ل  تمت���دُّ  ب���ل 

يعرف���ون  الذي���ن  الفنيي���ن 

ات  كي���ف يلتقط���ون المحطَّ

اأو  البرام���ج  تب���ث  الت���ي 

وكذلك  المبتذل���ة  ال�س���ور 

االأفالم، فه���ل يجوز لهوؤالء 

اأن ي�ساع���دوا النا�س الذين 

�سب���ط  منه���م  يطلب���ون 

االأجه���زة الموجودة لديهم 

م���ن اأج���ل التقاط تل���ك المحّط���ات واأخذ 

االأجرة على هذا العم���ل ف�ساًل عن بيعهم 

���ل عملية البحث  للزبائ���ن القطع التي ت�سهِّ

ع���ن المحطات المبتذلة؟ يجيب �سماحته: 

»اإذا كانت اال�ستفادة من مثل هذا الجهاز 

ف���ي الح���رام، كم���ا ه���و الغال���ب، اأو كان 

العام���ل الفن���ي على عل���م ويقين ب���اأنَّ من 

يريد الح�س���ول على ذلك يريد اال�ستفادة 

من���ه في االأمور المحرمة، ف���ال يجوز بيعه 

و�س���راوؤه، وال تركيب���ه وت�سغيل���ه واإ�سالحه 

.
)14(

وبيع ِقَطِعِه اأي�سًا«

الغرب م�سدر الف�ساد والنحراف

لال�ستفت���اءات  العر����س  ه���ذا  بع���د 

عليه���ا  الغال���ب  اأنَّ  ن���رى  واأجوبته���ا 

ه���و طاب���ع الحرم���ة ال�سرعي���ة، وذل���ك 

وال�س���ور  لالأف���الم  نت���اج  االإ اأغل���ب  الأنَّ 

ياأتين���ا م���ن عال���م الغ���رب المتحلِّل من 

ال�سرعي���ة  والموازي���ن  ال�سواب���ط  كلِّ 

واالأخالقي���ة وال �سغ���ل له���وؤالء اإال ترويج 

النا����س  لتعت���اد  والمحرم���ات  الف�س���اد 

عل���ى ذل���ك وي�سب���ح االأم���ر عادي���ًا 

�ساعتئ���ذ  في�سه���ل  عنده���ا  ج���دًا 

ارت���كاب  ه���وؤالء  عل���ى 

والوق���وع في  م���ات  المحرَّ

والمحاذي���ر  المفا�س���د 

ع���ن  ف�س���اًل  ال�سرعي���ة، 

الفا�سدة  الثقافات  ترويج 

والع���ادات ال�سيئة لت�سبح 

مقلِّدة  ن�سخة  مجتمعاتن���ا 

ه���و  م���ا  كلِّ  ف���ي  للغ���رب 

وانحراف  ف�ساد  عليه من 

و�سي���اع.

له���ذا كان ال بدَّ من الوقوف بوجه هذه 

الموج���ة م���ن االأف���الم وال�س���ور المبتذلة 

والبرامج الفارغة من اأيِّ هدف وم�سمون 

�س���وى اإث���ارة ال�سه���وة لت�سجي���ع الوقوع في 

الح���رام، بينم���ا االإ�س���الم يري���د حماي���ة 

المجتم���ع م���ن مث���ل ه���ذه المفا�س���د، الأنَّ 

ــد للم�شلمين  ــا يري دينن

اأن يعملوا على تحقيق 

ــن الحنيف  اأهداف الدي

ــة جدًا لأهداف  المخالف

المنحرفين وال�شاقطين 

للثقافـة  ــن  جيــ والمروِّ

ــدة. الفـا�شـ ــة  الغربـيـ
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./ نف�س الم�سدر / �س97(  9)

./ نف�س الم�سدر / �س106(  10)

./ نف�س الم�سدر / �س117(  11)

./ نف�س الم�سدر / �س124(  12)

./ نف�س الم�سدر / �س115(  13)

�س  ، المعام���الت، ب���اب الدِّ اأجوب���ة اال�ستفت���اءات، ج2(  14)

»الطبق«، �س130.

الهوام�س

ديننا يريد للم�سلمي���ن اأن يكونوا ملتزمين 

دينه���م واأن يعمل���وا عل���ى تحقي���ق اأهداف 

الدي���ن الحني���ف المخالفة ج���دًا الأهداف 

والمروجي���ن  وال�ساقطي���ن  المنحرفي���ن 

للثقافة الغربية الفا�سدة.

الإ�سالم يحمي اإن�سانية الإن�سان

وال���رادع الوحيد هو الحك���م ال�سرعي 

الذي يلتزمه الموؤمن���ون، الأنَّهم يعلمون اأنَّ 

مخالف���ة الحكم ال�سرع���ي هي مع�سية هلل 

وذن���ب ي�ستحق���ون عليه العق���اب، والرادع 

الثان���ي ه���و تو�سي���ح حقيق���ة مث���ل ه���ذه 

البرام���ج المبتذلة وال�سور الفا�سحة التي 

ت�ستغل ج�سد االإن�س���ان بطريقة ب�سعة جدًا 

تتنافى مع اإن�سانية االإن�سان والقيم والُمُثل 

والمب���ادئ التي ينبغ���ي اأن يحاف���ظ عليها 

ويحميه���ا من اأيِّ انحراف���ات تطراأ عليها، 

والأنَّ االإن�س���ان ذك���رًا كان اأو اأنث���ى اإذا ل���م 

يحف���ظ اإن�سانيته وم���ا ترمز اإلي���ه �سيكون 

ْنَع�ِم  كم���ا قال اهلل تعالى: {اإِْن ُه���ْم اإِالَّ َك�اْلأَ

َب���ْل ُه���ْم اأَ�َس���لُّ �َس���ِبياًل} )الفرق���ان:44(. 

م عل���ى الم�سلم تح�سيل  واالإ�س���الم ال ُيحرِّ

م���ا ُي�ْسب���ع رغبات���ه الجن�سية، لك���ن يريده 

اأن يح�س���ل عليها من ط���رق الحالل التي 

تحف���ظ لكلٍّ م���ن الرجل والم���راأة قيمتهما 

االإن�ساني���ة، الأنَّ االإن�سان لم يخلقه اهلل من 

اأج���ل ن���زوة اأو �سهوة عابرة، ب���ل خلقه من 

اأج���ل ه���دف عظيم وه���و ال�سي���ر في خط 

»الطاع���ة والعبودية«، ولذا عمل ديننا على 

اإزال���ة كل العوائق والعقبات التي قد تحول 

بي���ن االإن�سان و�سيره ف���ي الخط ال�سحيح 

وال�سليم.
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جنا �سهاب

Oالزهراء
النبّوة بيت  مفخرة 

من ثمار الجنة انعقدت نطفتها، ومن بيت النبوة 

ينابيع  من  ارت��وت  نورها.  اأُ�سيء  الر�سالة  ومعدن 

الب�سرّية  على  ون��وره��ا  بعلمها  ففا�ست  المعرفة 

لكلِّ  الأ�سوة  فكانت  والدها  ر�سالة  حملت  جمعاء. 

الن�ساء. هي �سيدة ن�ساء العالمين، هي فاطمة بنت 

محمدP �سيد الخلق وخاتم الأنبياء والر�سل.

من  بالكثير   Oفاطمة ال�سيدة  حياة  حفلت  لقد 

هذه  في�س  من  غي�س  وه��ذا  والعبر.  والمواقف  االأح��داث 

االأحداث وبع�س مما جاء عن �سيرتها العطرة O من 

الوالدة وحتى ال�سهادة...
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.Pاأبوها: النبي محمد

بر�سول  اآمنت  امراأة  اأّول  خويلد،  بنت  خديجة  اأمها: 

.Pاهلل

وال�سيدة   ،Lوالح�سين الح�سن  االإمامان  اأوالدها: 

زينبO، واأم كلثوم، والمح�سن.

الطاهرة،  المباركة،  ال�سّديقة،  ال��زه��راء،  األقابها: 

المحّدثة، الّرا�سية، اأّم اأبيها.

الولدة المباركة

في  مكة،  في   Oالزهراء فاطمة  ال�سيدة  ول��دت 

الع�سرين  النبوية، يوم الجمعة في  للبعثة  ال�سنة الخام�سة 

الخميني}  االإم��ام  اأعلنه  وقد   .
)1(

االآخرة جمادى  من 

يومًا للمراأة حيث قال}: »اإذا كان ال بد من يوم للمراأة، 

 ..Qالزهراء مولد  يوم  من  واأعظم  اأ�سمى  يوم  ف��اأي 

المراأة التي هي مفخرة بيت النبوة وت�سطع كال�سم�س على 

.
)2(

جبين االإ�سالم العزيز؟«

وترى  االأح��داث  ت�ساهد   Oفاطمة ال�سيدة  كانت 

االأمور على  ا �ساقت  له. ولمَّ لوالدها وظلمهم  اأذى قري�س 

اإلى يثرب، وبقيت   Pالم�سلمين في مّكة هاجر الر�سول

فاطمةO مع بع�س ن�ساء بني ها�سم حتى اأمر الر�سول

المدينة،  اإلى  الفواطم  يحمل  عليًاQاأن  االإم��ام   P

وقد كانت في الثامنة من عمرها.

الزواج المقّد�س

الزهراء زواج  يكون  اأن  �سبحانه  اهلل  م�سيئة  ق�ست 

علن في ال�سماء قبل اأن ُيعلن 
ُ
O زواجًا �سماويًا حيث اأ

، رغم كثرة ال�سحابة الذين طمعوا بالزواج 
)3(

على االأر�س

منها، فقد ورد اأن الر�سولP لّما �ساألها عن هذا االأمر، 

ترائبه وف�سله  اأبي طالب قد عرفت  بن  اإّن علي  لها:  قال 

خلقه  ج��ك خير  ي��زوَّ اأن  ��ي  ربِّ �ساألت  قد  ���ي  واإنِّ واإ���س��الم��ه، 

واأحبهم اإليه، وقد ذكر من اأمرك �سيئًا، فما ترين؟

 Pف�سكتت، ولم توّل وجهها، ولم يَر فيه ر�سول اهلل 

كراهة، فقام وهو يقول: اهلل اأكبر �سكوتها اإقرارها، فاأتاه 

اأبي  بن  علي  زّوجها  محمد،  »يا  فقال:   ،Qجبرائيل

Qالإمام دفنها 

منها  بو�شية  �شرًا، 

مظلوميتها  خّلدت 

التاريخ. مــّر  على 
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.
)4(

طالب، فاإن اهلل قد ر�سيها له ور�سيه لها«

للزوجة  م��ث��ال  اأب���رز  جمعاء  للب�سريَّة  اأظ��ه��رت  وق��د 

ة  التربويَّ ت�سحياتها  خ��الل  من  ال��ق��دوة،  واالأم  النموذج 

ومحبتها،  تقواها  نبع  من  ذريتها  على  ففا�ست  الفريدة، 

هذا  نور  فكانوا  ال�سفاف،  العذب  مائها  من  ارت��ووا  حتى 

وهداة  الحّق  اأهل  واأئّمة  االإلهي،  الم�سروع  وقادة  الوجود، 

الم�ستقبل.

فاطمة هي فاطمة

لم تكن ال�سيدة فاطمةO امراأة عادية، بل كانت 

امراأة روحانية ملكوتية تجلَّت في الوجود ب�سورة اإن�سان، 

واأم  اإم��ام  اأف�سل  وزوج��ة  نبّي  اأعظم  ابنة  وه��ي  ال،  كيف 

لالأئمة االأطهار؟ وقد اأ�ساد النبيP بعظيم منزلتها وما 

بلغته من موقع �ساٍم ريادي في خّط الر�سالة االإ�سالمية، 

حتى قال في حقها: 

»فاطمة ب�سعة مّني، من اآذاها فقد اآذاني ومن اأحبها 

.
)5(

فقد اأحّبني«

.
)6(

»اإّن اهلل ير�سى لر�ساها ويغ�سب لغ�سبها«

.
)7(

»فاطمة قلبي وروحي التي بين جنبّي«

:Rومّما قال في حقها االأئمة

َيت فاطمة  عن اأبي عبد اهلل ال�سادقQ: »اإنما �ُسمِّ

.
)8(

الأّن الخلق ُفطموا عن معرفتها«

مملكة  عر�س  على   Oفاطمة ال�سيدة  تربَّعت  لقد 

على  االأو�سمة  فنالت  النبوة،  قيم  من  المتوارثة  الف�سائل 

�سدرها، ومن هذه الف�سائل:

1 - الزهد
كانتO را�سية بالي�سير من العي�س، غنية بنف�سها، 

�سابرة على اأداء م�سوؤولياتها وتربية اأبنائها، متم�سكة بما 

قاله لها اأبوهاP: »يا فاطمة، اإ�سبري على مرارة الدنيا 

.
)9(

لتفوزي بنعيم االأبد«

حجرة  في  رّب��ت  »ام���راأة  الخميني}:  االإم��ام  عن 

�سغيرة وبيت متوا�سع، اأ�سخا�سًا ي�سّع نورهم من ب�سيطة 

اإلى الجانب االآخر من عالم االأفالك، ومن عالم  التراب 

ــا ــوه قـــال لــهــا اأب

فاطمة،  ــا  »ي  :P

مرارة  على  اإ�شبري 

ــا لــتــفــوزي  ــي ــدن ال

ــــد«. الأب بنعيم 
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و�سالمه  اهلل  �سلوات  االأعلى.  الملكوت  اإلى  الملك 

مركز  تبّواأت  التي  المتوا�سعة  الحجرة  هذه  على 

ولد  خيرة  تربية  ودار  االإلهية،  العظمة  نور  اإ�سعاع 

.
)10(

اآدم«

2 - العبادة
اأمي  »راأيت  قوله:   Qالح�سن االإمام  ُروي عن 

فاطمةQ قامت في محرابها ليلة جمعتها، فلم تزل 

و�سمعتها  ال�سبح،  عمود  اّت�سح  حتى  �ساجدة  راكعة 

الدعاء  وتكثر  وت�سّميهم  والموؤمنات  للموؤمنين  تدعو 

لهم وال تدعو لنف�سها ب�سيء، فقلت لها: يا اأماه، لَم 

ال تدعين لنف�سك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا ُبنّي 

.
)11(

الجار ثّم الدار«

من  االأخيرة  ال�ساعات  �س  تخ�سّ وكانت 

نهار الجمعة للدعاء. كما كانت ال تنام الليل 

في الع�سر االأواخر من �سهر رم�سان المبارك، 

على  بيتها  في  من  جميع  تحّر�س  وكانت 

اإحياء الليل بالعبادة والدعاء.

3 - الإيثار
{ُيوُفوَن  نزل في القراآن الكريم: 

ُه  َك�����َن �َسرُّ َي���ْوم����ً  َوَي���َخ����ُف���وَن  ��ْذِر  ِب���ل��نَّ

ِه  َع�َم َعلَى ُحبِّ َوُيْطِعُموَن الطَّ ُم�ْسَتِطيراً 

�ِسيراً اإنََّم� ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه الِل ال ُنِريُد  ِم�ْسِكين�ً َوَيِتيم�ً َواأَ

ِمْنُكْم َجَزاًء َوال �ُسُكوراً} )االإن�سان:9-7(.

بلغت الزهراءO مرتبة عظيمة ال يرقى اإليها اإال 

قاء  التِّ بالنذر  وفائها  عند  فاطمة  �سمّو  نف�سه  �سمت  من 

يوم ع�سيب، فقد اآثرت على نف�سها ونف�س عائلتها عندما 

الإعالن  وذل��ك  واأ�سير،  ويتيم  لم�سكين  اإفطارها  اأعطت 

الهدف الر�سالي لعطائها.

والعنوان االآخر لالإيثار هو ق�سة العقد )الذي اأعطته 

قد  فهو  بركته،  وعظيم  العرب(  من  ل�سيخ   Oفاطمة

عبدًا،  واأعتق  فقيرًا،  واأغنى  عريانًا،  وك�سا  جائعًا  اأ�سبع 

.
)12(

ورجع اإلى رّبه

�ص  تخ�شّ كــانــت 

الأخيرة  ال�شاعات 

الجمعة  نهار  من 

كما  ـــاء.  ـــدع ـــل ل

تــنــام  ل  كــانــت 

الع�شر  في  الليل 

�شهر  من  الأواخــر 

المبارك. رم�شان 
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(  5) اأعيان ال�سيعة، ال�سيد مح�سن االأمين، تحقيق وتخريج: 
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– لبنان، ج1، �س307.
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دار الفكر، بيروت – لبنان، ج6، �س261.

، م. �س،   مكان���ة المراأة في فكر االإمام الخميني}(  10)

�س29.

.  بحار االأنوار، م. �س، ج43، حديث3، �س81 - 82(  11)

(  12) قب�س���ات من �سيرة القادة اله���داة، المنظمة العالمية 

للح���وزات والمدار�س االإ�سالمي���ة، ط1، 1421ه�، ج1، 

�س174.

.  اأعيان ال�سيعة، م. �س، �س323(  13)

(  14) و�سائ���ل ال�سيع���ة، الحّر العامل���ي، موؤ�س�س���ة اآل البيت

R الإحياء الت���راث، ط2، 1414ه�، طباعة: مهر � 

قم، ج2، حديث 2837، �س534.

الهوام�س

مظلومية و�سهادة

���س��ط��ع��ت ال�����س��ي��دة 

كال�سم�س   Oفاطمة

ها  ولكنَّ اأب��ي��ه��ا،  ظ��ل  ف��ي 

وفاته،  بعد  باالأفول  بداأت 

فما جرى عليها؟

 ،Pاهلل ر�سول  وفاة  بعد 

على  وال��م�����س��ائ��ب  االآالم  ت���وال���ت 

ال�سيدة الزهراءO، ولمن ت�ستكي؟

وقفت على قبر اأبيها، وقالت:

ّبت علّي م�سائب لو اأنها �سُ

.
)13(

ّبت على االأيام عدَن لياليا �سُ  

على  واأف��ا���س��ت  والحنين  ال�سوق  بكاء  اأبيها  على  فبكت 

 Oوجنتيها دموع الحزن واالألم على اأمة االإ�سالم، فوقعت

في  ذلك  كان  توّفيت.  حتى  الج�سد،  رهيفة  الفرا�س،  طريحة 

11ه�.  �سنة  االآخ��رة  جمادى  من  الثالث  في  المنورة،  المدينة 

غ�سلها  على  واأعانته  الموؤمنينQغ�سلها،  اأمير  تولى  وقد 

اأن ال يغ�ّسلها  اأ�سماء بنت عمي�س التي قالت: »اأو�ستني فاطمة 

اإذا ماتت اإاّل اأنا وعلّي �سلوات اهلل و�سالمه عليه، فغ�ّسلتها اأنا 

منها  بو�سية  االإمامQ�سرًا،  دفنها  وقد   .
)14(

»Qوعلّي

خّلدت مظلوميتها على مّر التاريخ.
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�شل عنه بدرًا

ت�صل ل����م  ل��ل��ع��ل��ي��اء  ����ص���ع���رك  ح��ت��ى ول����و ق��ال��ه ال�������ص���ادي ع��ل��ى زح���ِلاأ������ص�����داء 

مطلعه ال���ب���ي���ت  ب�������اآل  ت�����ت�����ّوج  ل�����م  الإم����������ام عليم�����ا  ب�����ه ذك������ر  وت�������ص���ت���ه���ل 

معجزة ال���م���رء  ه����ذا  ك����ان  اإن  اأدر  رج���ِلل���م  ف���ي  ال��ن��ا���س  ع���ق���ول  ك���ل  اأن  اأم 

ل����ه اأ������ص�����ود ت���ل���ف ال�������ص���ه���ل ب��ال��ج��ب��ِلح�������ّم�������اُل األ�������وي�������ة ف������ي ك������ل م���وق���ع���ة

اأح���دًا �صل  �صئت  م��ا  اإذا  ب���درًا  عنه  ت��ج��ب��ك خ���ي���ب���رة ع����ن وق���ع���ة ال��ج��م��ِل�صل 

العمِلف���ت���ى ك����ري����ٌم ع���ظ���ي���م ال���������ص����اأن م���ت���زٌن م�����ص��داق��ي��ة  ع��ي��ن��ي��ه  اأمِّ  ف���ي 

وف�������ي ب����اغ����ت����ه م����و�����ص����وع����ة وول������يف�������ي ع����ب����ق����ري����ت����ه ن�����ب�����را������س اأم�����ت�����ه

اإ������ص�����راق ه���ام���ت���ه اإ�����ص����راق����ة الأم������ِل������ص�����ذا ع����م����ام����ت����ه م���ع���ن���ى اإم�����ام�����ت�����ِه

الأ����ص���لم���ف���ت���اح ع��ا���ص��م��ه ف����ي راأ��������س ���ص��ارم��ه ق��ب�����ص��ة  ف����ي  ظ���ال���م���ه  وروح 

ورب���م���ا ك����ان و����ص���ع ال���دي���ن ف���ي خللل���������وله م������ا ب����ل����غ الإ��������ص�������ام ذروت�������ه

ب���ط���ًا ����ص���م���ّي���ت���ه  اإذا  اأن���������ص����ف����ن  خجلل  ف���ي  ن��ع��ل��ي��ه  م���ن  ال��ب��ط��ول��ة  اإنَّ 

�صنعت ق���د  ك��ف��ي��ه  م���ن  ال��ح�����ص��ارة  والحللاإنَّ  ال���ي���اق���وت  م���ن  ت���اج���ًا  ل��ل��ده��ر 

ب��الك��ت�����ص��اف��ات والأب����ح����اث وال���ج���دلم��ه��م��ا ف��ا���ص��ف��ة ال���ت���اري���خ ق����د ب���رع���وا

ُي��ل��ق��ي ف��ا���ص��ف��ة ال���دن���ي���ا ع��ل��ى ُه���َب���ِلف�������������اإنَّ ن�����ه�����ج ع������ل������ّي ف�������ي ب���اغ���ت���ه

معطفه وال�����ح�����رب  ت���ع���رف���ه  وب������اب خ��ي��ب��ر م����ن ك��ف��ي��ه ف����ي وج����ِل����ص���ف���ي���ن 

اأج����وف����ه ط�����ار  م����ا  اإذا  ال���ف���ق���ار  الدجلوذو  ع��ل��ى  يق�صي  ك��ي  ال��ل��ي��ل  ي��م��زق 

ي�صِلَم������ن ك������ان ح�����ي�����درُة ال�����ك�����رار رائ�������دُه ع��ل��ي��ائ��ه  ف��ي  ال��ن��ج��م  ي��ط��ل��ِب  اإن 

خليل عجمي
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 الـقدوة وبناء الإن�شان

 �شمات القدوة في القراآن 

 القدوة ال�شيئة خـطــر التـاأثير و�شبل المواجهة

 القدوة... روؤية كونية
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الـقـــــدوة

وبناء الإن�شان

اتَّخذوا  قد  اأ�سخا�سًا  ن�سمع  ما  كثيرًا 

م��ن ب��ع�����س ال��ع��ظ��م��اء الأن��ف�����س��ه��م ق���دوة، 

هذا  م��ع  تن�سجم  ال  حياتهم  �سيرة  لكن 

التي ت�سبو  الفطرة  ع��اء. فهم بحكم  االإدِّ

اإلى العظمة والكمال، قد وجدوا في هذا 

العظيم اأو ذاك تلك ال�سورة المثالية التي 

هم ل�سبب ما  يحلمون بالو�سول اإليها. لكنَّ

تلك  ه  تتطلبَّ ال��ذي  بال�سكل  كون  يتحرَّ ال 

القدوة. هوؤالء يعلمون اأنَّ قدوتهم قد و�سل 

اإلى ما و�سل اإليه بف�سل �سعيه ومثابرته، 

ما  مع  متنا�سبًا  جهدًا  يبذلون  ال  هم  لكنَّ

ي�سبون اإليه!

ج����وه����ر ال�����ق�����دوة ف����ي ح��ي��اة 

الإن�سانية

ح�سول  بمجرد  ال��ن��ا���س  ك  ي��ت��ح��رَّ ال 

والرغبة  ��ة  ف��ال��م��ح��بَّ وال��ف��ه��م،  ال��ق��ن��اع��ة 

ت�سكل  التي  هي  ال�سيء  اإل��ى  واالإن��ج��ذاب 

بتحليل  قمنا  اإذا  ن��ح��وه.  االأك��ب��ر  ال��ّداف��ع 

ال�سيد عبا�س نور الدين
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الّدوافع االأ�سا�سية في اأّي تحرك اأو ن�ساط 

يقوم به االإن�سان، لوجدنا اأن تمّثل النتيجة 

واالأثر في �سورة خياله، وما تعطيه من لذة 

رة عنده، هي التي تدفعه  اأو م�سلحة مت�سوَّ

نحو ذلك ال�سيء.

متعلِّقًا  االأم�����ر  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا  ل��ك��ن 

عليه  ي��ك��ون  اأن  ي��ري��د  وم���ا  ب�سخ�سيته 

بذاته، فاإّن الم�ساألة تتطّلب �سيئًا اأبعد من 

يحلم  التي  ال�سخ�سية  تكن  لم  فما  ذلك. 

واقعي،  ب�سخ�س  متمثلة  اإليها  بالو�سول 

فاإنَّ ال�سعي اإليها ي�سبح من الم�ستحيالت 

في  واالأ�سوة  القدوة  جوهر  وهنا  تقريبًا. 

حياة االإن�سان.

الكمال غاية الإن�سان

يندفع كلُّ واحد منا في مراحل عمره 

يراه  ما  بح�سب  �سخ�سيته  لبناء  االأول���ى 

اأمر طبيعي  كمااًل. ومثل هذا االندفاع هو 

خلقته  ع��ن  ت��ع��ّب��ر  ال��ت��ي  ال��ف��ط��رة  بحكم 

اإن�سان خارج عن حكم  يوجد  ال  االأ�سيلة. 

 ِ اللَّ {ِف���ْط���َرَت  للكمال  الطالبة  الفطرة 

ِلَخْلِق  َتْبديَل  َعلَْيه� ال  النَّ��َس  َفَطَر  الَّتي  

اإال  تع�سق  ال  ففطرتنا  اللَّ })الروم:30(. 

الكمال المطلق كما يقول اإمامنا الخميني 

ع�سق  على  مفطورون  »نحن  �سره،  قد�س 

-�سئنا  الع�سق  هذا  ومن  المطلق،  الكمال 

الكمال  لمطلق  الع�سق  ين�ساأ  اأبينا-  اأم 

اآثار الكمال المطلق. واالأمر  الذي هو من 

المالزم لفطرتنا هذه هو ال�سعي للخال�س 

من النق�س المطلق، وتالزمه الرغبة في 

.
)1(

الخال�س من مطلق النق�س اأي�سًا«

لكن هذه التوّجهات والميول الفطرية 

اإن�سان  ك��لِّ  عند  تخ�سع  ال��ك��م��االت،  نحو 

لقناعاته وروؤيته حول الكمال. فمن النا�س 

وال�سهرة،  المن�سب  في  الكمال  يرى  من 

ومنهم من يراه في الثروة والمال، ومنهم 

يختلف  وه��ك��ذا  وال��م��ع��ن��وي��ات؛  العلم  ف��ي 

يكونوا،  اأن  يريدون  ما  تحديد  في  النا�س 

بح�سب  بل  الكمال،  اأ�سل  طلب  بح�سب  ال 

نظرتهم اإلى الكمال.

ال�سعي لبناء ال�سخ�سية

بناء  ف��ي  ال�سعي  عملية  ب���اأّن  �سك  ال 

عنه  يتخّلف  �ساق  عمل  ه��ي  ال�سخ�سية 

بعد  اإليها  ن�سير  �سوف  الأ�سباب  كثيرون 

المثابرة  تتطّلب  عملية  الأّنها  وذلك  قليل، 

في  ال�سنين  م��رِّ  على  المتوا�سل  وال�سعي 

اأغلب الحاالت والم�ساديق. وما اأجمل ما 

ذكر اهلل تعالى في كتابه بهذا ال�ساأن حين 

َقريب�ً  َع��َر���س���ً  ك����َن  {َل���ْو  يقول عز وج��ل: 

��َب��ُع��وَك َول��ِك��ْن َبُعَدْت  اَلتَّ ��داً  ق������سِ َو���َس��َف��راً 

ة})التوبة:42(. قَّ َعلَْيِهُم ال�سُّ

فعندما يرى هذا االإن�سان اأنَّ ال�سورة 

المطلوبة، اأو ال�سخ�سية المثالية )بح�سب 

ي�ساب  ق��د  المنال،  بعيد  اأم��ر  ت�سوره( 

عن  بالبحث  وي��ب��داأ  واالإح��ب��اط،  بالياأ�س 

بح�سب  قدرته  مع  تتنا�سب  بديلة  �سورة 

زعمه. وعليه فال يكفي اأن يت�سّور كّل واحد 

منا ما يريد اأن يكون عليه، بل يحتاج اإلى 

على  وال�سعي  للمثابرة  نف�سّية  ة  وق��وَّ عزم 

هذا الطريق. 

القدوة حلم قابل التحقق

المثالية  ال�سورة  اأنَّ  يعلم  معظمنا 

�سببًا  ل  ت�سكِّ لن  ب��ه،  نحلم  ال��ذي  للكمال 

اإذا  اإال  تحقيقها  نحو  والتحّرك  لالندفاع 

تجد  ح��ي��ث  حقيقي  �سخ�س  ف��ي  تمثلت 

لنف�سها م�سداقًا واقعيًا. وال�سرُّ وراء هذا 

للمثال  يعطي  التحقق  ه��ذا  اأّن  هو  االأم��ر 

القناعة  ع��ل��ى  وي�سفي  واق��ع��ي��ة  وال��ح��ل��م 

ال�سك  و�ساو�س  الحلم  عن  ويدفع  اإمكانية 

والترديد. اإّننا ننتقل ب�سرعة التِّخاذ قدوة 

الحلم  في  البقاء  على  نقدر  ال  ��ن��ا  الأنَّ لنا 

تطلب  كائنات  بطبيعتنا  فنحن  والمثال؛ 

ليثبت  ياأتي  القدوة  والت�سديق.  االقتناع 

لنا بما ال يدع مجااًل لل�سك اأن حلمنا قابل 

للتحّقق.

تكفي  ال  لوحدها  القناعة  ه��ذه  لكن 

ذكرنا  التي  المطلوبة  الدافعية  ل  لت�سكِّ

اأن  ينبغي  ال�سخ�سية  بناء  مجال  في  اأنَّها 

القوي  افع  فالدَّ عالية.  درج��ة  على  تكون 

بعد  ل  يت�سكَّ ��م��ا  اإنَّ ال��ح��ال��ة  ه��ذه  مثل  ف��ي 

باالإ�سافة  الذي نحن عليه،  الواقع  اإدراك 

وب�سرعة  نقوم  حيث  والغاية،  المثال  اإلى 

خاطفة باإجراء مقارنة بين ما نحن عليه 

وما ينبغي اأن نكون. واإذا عظمت الم�سافة 

وراأينا الفارق كبيرًا ي�سقُّ ذلك علينا ويتاألَّم 

فطرتنا  ع��ن  ين�ساأ  االأل���م  وه��ذا  باطننا، 

وهنا  للنق�س.  والماقتة  للكمال  الطالبة 

دوامة  من  ليخرجنا  القدوة  ياأتي  بالذات 

الياأ�س التي يمكن اأن ن�سقط فيها.

�سّر طاّلب الكمال

بناء  ف����ي  ال����ق����دوة  م���ث���ل  ي���وج���د  ال 

من  الكمال  نحو  واالن��دف��اع  ة  ال�سخ�سيَّ

في  والرغبة  واالأمل  القناعة  ر.  موؤثِّ عامل 

القدوة  وج��ود  بفعل  تحدث  اأم��ور  التكامل 
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الّدوافع االأ�سا�سية في اأّي تحرك اأو ن�ساط 

يقوم به االإن�سان، لوجدنا اأن تمّثل النتيجة 

واالأثر في �سورة خياله، وما تعطيه من لذة 

رة عنده، هي التي تدفعه  اأو م�سلحة مت�سوَّ

نحو ذلك ال�سيء.

متعلِّقًا  االأم�����ر  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا  ل��ك��ن 

عليه  ي��ك��ون  اأن  ي��ري��د  وم���ا  ب�سخ�سيته 

بذاته، فاإّن الم�ساألة تتطّلب �سيئًا اأبعد من 

يحلم  التي  ال�سخ�سية  تكن  لم  فما  ذلك. 

واقعي،  ب�سخ�س  متمثلة  اإليها  بالو�سول 

فاإنَّ ال�سعي اإليها ي�سبح من الم�ستحيالت 

في  واالأ�سوة  القدوة  جوهر  وهنا  تقريبًا. 

حياة االإن�سان.

الكمال غاية الإن�سان

يندفع كلُّ واحد منا في مراحل عمره 

يراه  ما  بح�سب  �سخ�سيته  لبناء  االأول���ى 

اأمر طبيعي  كمااًل. ومثل هذا االندفاع هو 

خلقته  ع��ن  ت��ع��ّب��ر  ال��ت��ي  ال��ف��ط��رة  بحكم 

اإن�سان خارج عن حكم  يوجد  ال  االأ�سيلة. 

 ِ اللَّ {ِف���ْط���َرَت  للكمال  الطالبة  الفطرة 

ِلَخْلِق  َتْبديَل  َعلَْيه� ال  النَّ��َس  َفَطَر  الَّتي  

اإال  تع�سق  ال  ففطرتنا  اللَّ })الروم:30(. 

الكمال المطلق كما يقول اإمامنا الخميني 

ع�سق  على  مفطورون  »نحن  �سره،  قد�س 

-�سئنا  الع�سق  هذا  ومن  المطلق،  الكمال 

الكمال  لمطلق  الع�سق  ين�ساأ  اأبينا-  اأم 

اآثار الكمال المطلق. واالأمر  الذي هو من 

المالزم لفطرتنا هذه هو ال�سعي للخال�س 

من النق�س المطلق، وتالزمه الرغبة في 

.
)1(

الخال�س من مطلق النق�س اأي�سًا«

لكن هذه التوّجهات والميول الفطرية 

اإن�سان  ك��لِّ  عند  تخ�سع  ال��ك��م��االت،  نحو 

لقناعاته وروؤيته حول الكمال. فمن النا�س 

وال�سهرة،  المن�سب  في  الكمال  يرى  من 

ومنهم من يراه في الثروة والمال، ومنهم 

يختلف  وه��ك��ذا  وال��م��ع��ن��وي��ات؛  العلم  ف��ي 

يكونوا،  اأن  يريدون  ما  تحديد  في  النا�س 

بح�سب  بل  الكمال،  اأ�سل  طلب  بح�سب  ال 

نظرتهم اإلى الكمال.

ال�سعي لبناء ال�سخ�سية

بناء  ف��ي  ال�سعي  عملية  ب���اأّن  �سك  ال 

عنه  يتخّلف  �ساق  عمل  ه��ي  ال�سخ�سية 

بعد  اإليها  ن�سير  �سوف  الأ�سباب  كثيرون 

المثابرة  تتطّلب  عملية  الأّنها  وذلك  قليل، 

في  ال�سنين  م��رِّ  على  المتوا�سل  وال�سعي 

اأغلب الحاالت والم�ساديق. وما اأجمل ما 

ذكر اهلل تعالى في كتابه بهذا ال�ساأن حين 

َقريب�ً  َع��َر���س���ً  ك����َن  {َل���ْو  يقول عز وج��ل: 

��َب��ُع��وَك َول��ِك��ْن َبُعَدْت  اَلتَّ ��داً  ق������سِ َو���َس��َف��راً 

ة})التوبة:42(. قَّ َعلَْيِهُم ال�سُّ

فعندما يرى هذا االإن�سان اأنَّ ال�سورة 

المطلوبة، اأو ال�سخ�سية المثالية )بح�سب 

ي�ساب  ق��د  المنال،  بعيد  اأم��ر  ت�سوره( 

عن  بالبحث  وي��ب��داأ  واالإح��ب��اط،  بالياأ�س 

بح�سب  قدرته  مع  تتنا�سب  بديلة  �سورة 

زعمه. وعليه فال يكفي اأن يت�سّور كّل واحد 

منا ما يريد اأن يكون عليه، بل يحتاج اإلى 

على  وال�سعي  للمثابرة  نف�سّية  ة  وق��وَّ عزم 

هذا الطريق. 

القدوة حلم قابل التحقق

المثالية  ال�سورة  اأنَّ  يعلم  معظمنا 

�سببًا  ل  ت�سكِّ لن  ب��ه،  نحلم  ال��ذي  للكمال 

اإذا  اإال  تحقيقها  نحو  والتحّرك  لالندفاع 

تجد  ح��ي��ث  حقيقي  �سخ�س  ف��ي  تمثلت 

لنف�سها م�سداقًا واقعيًا. وال�سرُّ وراء هذا 

للمثال  يعطي  التحقق  ه��ذا  اأّن  هو  االأم��ر 

القناعة  ع��ل��ى  وي�سفي  واق��ع��ي��ة  وال��ح��ل��م 

ال�سك  و�ساو�س  الحلم  عن  ويدفع  اإمكانية 

والترديد. اإّننا ننتقل ب�سرعة التِّخاذ قدوة 

الحلم  في  البقاء  على  نقدر  ال  ��ن��ا  الأنَّ لنا 

تطلب  كائنات  بطبيعتنا  فنحن  والمثال؛ 

ليثبت  ياأتي  القدوة  والت�سديق.  االقتناع 

لنا بما ال يدع مجااًل لل�سك اأن حلمنا قابل 

للتحّقق.

تكفي  ال  لوحدها  القناعة  ه��ذه  لكن 

ذكرنا  التي  المطلوبة  الدافعية  ل  لت�سكِّ

اأن  ينبغي  ال�سخ�سية  بناء  مجال  في  اأنَّها 

القوي  افع  فالدَّ عالية.  درج��ة  على  تكون 

بعد  ل  يت�سكَّ ��م��ا  اإنَّ ال��ح��ال��ة  ه��ذه  مثل  ف��ي 

باالإ�سافة  الذي نحن عليه،  الواقع  اإدراك 

وب�سرعة  نقوم  حيث  والغاية،  المثال  اإلى 

خاطفة باإجراء مقارنة بين ما نحن عليه 

وما ينبغي اأن نكون. واإذا عظمت الم�سافة 

وراأينا الفارق كبيرًا ي�سقُّ ذلك علينا ويتاألَّم 

فطرتنا  ع��ن  ين�ساأ  االأل���م  وه��ذا  باطننا، 

وهنا  للنق�س.  والماقتة  للكمال  الطالبة 

دوامة  من  ليخرجنا  القدوة  ياأتي  بالذات 

الياأ�س التي يمكن اأن ن�سقط فيها.

�سّر طاّلب الكمال

بناء  ف����ي  ال����ق����دوة  م���ث���ل  ي���وج���د  ال 

من  الكمال  نحو  واالن��دف��اع  ة  ال�سخ�سيَّ

في  والرغبة  واالأمل  القناعة  ر.  موؤثِّ عامل 

القدوة  وج��ود  بفعل  تحدث  اأم��ور  التكامل 

يختلف النا�ص في تحديد 

ــدون اأن يكونوا،  ما يري

اأ�شل  ــب  ل بح�شب طل

ــب  ــل بح�ش ــال، ب الكم

ــى الكمال. ــم اإل نظرته
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ال  اآخ��ر  عاماًل  هنا  ها  اأنَّ  اإال  حياتنا.  في 

ينبغي اأن يغيب عن بالنا، وهو ال�سرُّ الذي 

درج��ات.  ويرفعهم  الكمال  ط��الب  ز  يميِّ

يقول  بالقدوة.  والتعّلق  الحبِّ  م�ستوى  اإنَّه 

يجعل  الذي  هو  »الحب  مطهري:  ال�سهيد 

طين  د  مجرَّ لكان  الحبُّ  فلوال  قلبًا  القلب 

اإلى  اإنَّ الحبَّ يحيل الثقيل الك�سول  وماء. 

خفيف �سريع الحركة بل اإنَّه يحيل االأحمق 

؛ ويقول �سماحة 
)2(

اإلى ذكي حادِّ الذهن..«

يوم  ذك��رى  في  في خطابه  القائد  االإم��ام 

الدعامة  تمثِّل  ة  المودَّ هذه  اإنَّ  المباهلة: 

موجودًة  ال��م��ودة  تكن  ل��م  فلو  والخلفية. 

ة االإ�سالمية؛  لكان ذلك البالء لينزل باالأمَّ

حينما  االأول��ى  الع�سور  في  حدث  ما  وهو 

حيث  جانبًا  ة  ال��م��ودَّ واأزاح���ت  فئة  قامت 

الطاعة  اإزاح��ة  اإل��ى  بالتدريج  االأم��ر  ى  اأدَّ

فهذه  ج��دًا.  مهم  الوالية  فبحث  والوالية. 

العالئق  ه��ذه  خ��الل  من  تح�سل  ة  ال��م��ودَّ

اإلى  ي  يوؤدِّ م�سائبهم  ذكر  واإنَّ  العاطفية؛ 

مثلما  العاطفي،  االرتباط  من  نوع  اإيجاد 

ي اإلى نوع  اأنَّ ذكر مناقبهم وف�سائلهم يوؤدِّ

اآخر من هذا االرتباط العاطفي.

قدوة الب�سر كمالت واقعية

الرغبة بعد القناعة توجد فينا تحّركًا 

والو�سول  ال�سخ�سّية  بناء  لكن  واندفاعًا. 

من  اأكثر  هو  ما  اإل��ى  يحتاج  الكمال  اإل��ى 

ذلك، فالم�ساعب كثيرة والعقبات كبيرة، 

والرغبة  بالقناعة  ت��ج��اوزه��ا  يمكن  وال 

فقط. فما لم يتولد فينا ذلك الع�سق لتلك 

علينا  الم�ستحيل  من  �سيكون  ال�سخ�سية، 

ى كلَّ تلك العوائق. اأن نتخطَّ

ة والمحبة للكّمل  لهذا كان طرح المودَّ

واالأولياء من الدين، بل هو الدين كما في 

اأجاب  ال�سادقQالذي  االإمام  حديث 

تهمR: و«هل الدين اإال  �سائاًل عن محبَّ

.
)3(

الحب«

الذي يميز طالب  ال�شر 

الكــــمـــال ويـرفعهم 

م�شتوى  هو  ــات  درج

الحب والتعلق بالقدوة.
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. و�سايا عرفانية، االإمام الخميني}(  1)

ال�سهي���د ال�سي���خ مرت�س���ى المطهري، علي ف���ي قوتيه  (2  )

الجاذبة والدافعة.

. الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، �س21(  3)

الهوام�س

اإنَّ من مميزات دين االإ�سالم ومنهج 

الكمال  اإل��ى  يدعو  ال  ��ه  اأنَّ المتعال  ال��ربِّ 

مع  ين�سجم  بل  فح�سب،  العقل  من خالل 

وتركيبته  خلقته  واأ�سل  االإن�سان  فطرة 

وتحريكه  القلب  بدعوة  ال�سليمة  ة  النف�سيَّ

الكاملة  ال�سخ�سيَّات  اإيجاد  خ��الل  من 

ف���ي ح��ي��اة ال��ب�����س��ر. ف��ل��م ت��خ��ُل االأر�����س 

يوم  بقي  ول��و  تخلو.  ول��ن  كامل  من  يومًا 

يخرج  حّتى  اهلل  له  لطوَّ الدنيا  من  واحد 

الحجة. واالأعظم من ذلك بالطبع اأنَّ ما 

التربوي  منهجه  في  االإلهّي  الدين  ز  يميِّ

كقدوة  يطرحهم  ال��ذي��ن  اأنَّ  التكميلي 

درجات  اأعلى  بلغوا  اأ�سخا�س  هم  للب�سر 

ال  الواقعية  بالكماالت  وتمّيزوا  الكمال 

الزائلة. الوهمية  الكماالت 

قدوتك  ه��و  م��ن  نف�سك:  اإختبر 

الواقعي؟

  Pاهلل ر�سول  اإّن  نقول  قد  جميعنا 

الواقع؟  في  قدوتنا  هو  هل  لكن  قدوتنا. 

التكاملي؟  �سيرنا  في  نحوه  نتحّرك  وهل 

تعد  ل��م  بحيث  ال��دن��ي��ا،  علينا  غلبت  ه��ل 

ذكراه �سوى حلم بعيد؟!

على  م�ساعدة  االأ�سئلة  هذه  تكون  قد 

اكت�ساف حقيقة االأمر.

الر�سول  بها  تميَّز  �سفة  اأه��م  هي  ما 

االأكرم؟

هل اأ�سعى لتح�سيلها؟

وبين  بيني  تحول  التي  الموانع  ما هي 

ذلك؟

م���ا ه���ي اأه������ّم م���ق���ام���ات ال��ر���س��ول 

االأعظم؟

هل اأ�سعى للتعرف اإلى ر�سول اهلل؟

االآن  لغاية  قراأتها  التي  الكتب  هي  ما 

حول �سيرته الطاهرة؟

بماذا كان يحلم ر�سول اهلل؟

هل لدي نف�س الحلم؟

قدمها  التي  االإنجازات  اأعظم  هي  ما 

للب�سرية؟

هل يمكن اأن اأ�سلك نف�س الطريق الذي 

يحفظ هذه االإنجازات؟
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معنى الأ�سوة

به،  »تاأ�سيت  ال��ق��دوة  تعني  واالأ���س��وة 

يكون  التي  الحالة  وه��ي   .
)2(

به« اقتديت 

ح�سنًا  اإن  غيره،  باع  اتِّ في  عليها  االإن�سان 

بمعنى   .
)3(

�سارًا واإن  �سارًا  واإن  قبحًا  واإن 

بما  والت�سنن  »التبعية  تعني:  القدوة  اأخر 

ال�سيخ فادي نا�سر

هناك عالقة وطيدة وترابط وثيق بين القدوة والأ�سوة التي يتَّخذها 

الإن�سان لنف�سه في هذه الحياة للو�سول اإلى اأهدافه المن�سودة. فوجود 

الأهداف  نحو  وتوجيههم  تربيتهم  في  موؤّثر  الب�سر  حياة  في  القدوة 

معه  يمكننا  الذي  الحدِّ  اإلى  لأنف�سهم،  ي�سعونها  التي  والغايات  الكبرى 

القول اإن المرء ل محالة على طريقة ومنهج من يتَّخذه قدوة له واأ�سوة 

.
)1(

َوَقِريِنِه« َخِليِلِه  ِدي��ِن  َعَلى  »اْلَمْرُء  قاعدة:  على  الحياة،  هذه  في 

القدوة  �شمات 

ـــراآن ـــق ـــي ال ف

.
)4(

في غيره من قول اأو عمل اأو �سيرة«

القدوة في القراآن الكريم

والمثل  للقدوة  الكبير  للتاأثير  نظرًا 

والقلوب،  وال��ع��ق��ول  النفو�س  ف��ي  االأع��ل��ى 

بهذا  بالغًا  اهتمامًا  الكريم  القراآن  اأول��ى 

القدوة  ��خ��اذ  اتِّ على  النا�س  وح��ثَّ  االأم���ر، 
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ال�شادق ـــام  الإم عــن 

طــــريــــق  »ل   :Q

لالأكيا�ص من الموؤمنين 

القــتــداء«. من  اأ�شلم 

���� ُب���َراآوؤُا  نَّ ق���ُل��وا ِل��َق��ْوِم��ِه��ْم اإِ

����� َت����ْع����ُب����ُدوَن  ِم���ْن���ُك���ْم َوِم����مَّ

َلَقْد   *  ... ِ اللَّ ُدوِن  ِم���ْن 

����َوٌة  ك������َن َل����ُك����ْم ف���ي���ِه���ْم اأُ�����سْ

َيْرُجوا  ك���َن  ِل��َم��ْن  َح�����َس��َن��ٌة 

َوَمْن  ااْلآِخ����َر  َواْل���َي���ْوَم   َ اللَّ

اْلَغِنيُّ  ُه��َو   َ َف���إِنَّ اللَّ َي��َت��َولَّ 

.)6-4 اْلَحميُد})الممتحنة: 

القراآن  ف��ي  ال��ق��دوة  كلمة  وردت  كما 

اأي�سًا كما في قوله  الكريم بلفظة »اإمامًا« 

��ن��� َه��ْب َلن�  َي��ُق��وُل��وَن َربَّ ��ذي��َن  تعالى: {َوالَّ

َواْجَعْلن�  اأَْعُيٍن  َة  ُقرَّ �ِتن�  يَّ َوُذرِّ اأَْزواِجن�  ِمْن 

اأي  اإِم�م�ً})الفرقان:74(،  ��ق��ي��َن  ِل��ْل��ُم��تَّ

.
)5(

»اجعلنا ممن يقتدي بنا المتقون«

القدوة �سبيل للهدف

بالتاأمل في هذه االآيات ال�سريفة نكت�سف 

الحياة.  ه��ذه  من  وغايته  االإن�سان  ه��دف 

فمن كان هدفه في هذه الحياة وغايته لقاء 

مقام  وبلوغ  االآخ���رة،  والحياة  تعالى  اهلل 

الذكر الدائم للحق �سبحانه وتعالى بحيث 

ي�سبح اهلل تعالى حا�سرًا دائمًا في عقله 

وقلبه وروحه، عليه اأن يتَّخذ لنف�سه القدوة 

واالأ�سوة التي ت�ساعده وت�سمن له الو�سول 

اإلى هذا الهدف ال�سريف وال�سامي.

اأمر اهلل تعالى كلَّ من يبحث عن  لذا 

�سبيل الهداية والفالح في الحياة االآخرة، 

واالإيمان   P االأك����رم  ال��ر���س��ول  ب��ات��ب��اع 

يِّ  مِّ
ااْلأُ النَِّبيِّ  َوَر�ُسوِلِه   ِ ِب���للَّ {َف�آِمُنوا  به: 

ِبُعوُه َلَعلَُّكْم  ِ َوَكِلم�ِتِه َواتَّ الَّذي ُيوؤِْمُن ِب�للَّ

واالأ�سوة ال�سالحة في هذه 

الو�سول  ل�سمان  الحياة 

والغايات  االأه����داف  اإل���ى 

ال�سالحة، وحّذر من مغبة 

اتباع النماذج الفا�سدة الأنَّ 

الج�سيم  الخطر  ذلك  في 

والعاقبة ال�سيئة.

والقراآن الكريم يعر�س نموذجين من 

ويبيِّن  الحياة،  ه��ذه  في  واالأ���س��وة  القدوة 

باع كلٍّ منهما: عاقبة اتِّ

من  الحق،  اأه��ل  هم  ل:  االأوَّ النموذج 

االأنبياء والر�سل وال�سالحين.

ال��ن��م��وذج ال��ث��ان��ي: اأه��ل ال��ب��اط��ل، من 

المترفين والم�ستكبرين والفا�سدين.

ث  ي��ت��ح��دَّ االأول،  ال���ن���م���وذج  ف����ي 

االأك��رم ال��ر���س��ول  ع��ن  الكريم  ال��ق��راآن 

وعن  للم�سلمين،  ���س��وة  واأ ك��ق��دوة   P

كمثٍل  ي�����س��ًا  اأ  Qاإبراهيم اهلل  نبي 

الأجل  بها  ُيحتذى  �سالحة  وقدوة  اأعلى 

للخلقة  ال�سامية  االأهداف  اإلى  الو�سول 

. نيَّة ن�سا الإ ا

�سورة  ف��ي  وتعالى  ت��ب��ارك  اهلل  ي��ق��ول 

االأحزاب المباركة:

اأُ�ْسَوٌة   ِ اللَّ َر�ُسوِل  في   َلُكْم  ك�َن  {َلَقْد 

َ َواْلَيْوَم ااْلآِخَر  َح�َسَنٌة ِلَمْن ك�َن َيْرُجوا اللَّ

َ َكثيراً})االأحزاب:21(.  َوَذَكَر اللَّ

يقول  ال�سريفة  الممتحنة  �سورة  وفي 

اأُ�ْسَوٌة  َل��ُك��ْم  ك���َن��ْت  {َق���ْد  اأي�سًا:  وج��ّل  ع��ّز 

اإِْذ  َم��َع��ُه  ���ذي���َن  َوالَّ اإِْب���راه���ي���َم  َح�����َس��َن��ٌة في  
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َتْهَتُدوَن})االأعراف:158(. كما واإنَّ حياة 

كبير  ه��و  ال���ذي   Qالخليل اإب��راه��ي��م 

االأنبياء، تلهمنا اأي�سًا درو�سًا في العبودية 

والوله  �سبيله،  في  والجهاد  والطاعة   ،
ّ

هلل

اأَْح�َسُن  {َوَم���ْن  المقّد�سة:  لذاته  والحّب 

ُمْح�ِسٌن  َوُه��َو   ِ لِلَّ َوْجَهُه  اأَ�ْسلََم  ْن  ِممَّ دين�ً 

 ُ ��َخ��َذ اللَّ َواتَّ اإِْب��راه��ي��َم َحنيف�ً  ِم��لَّ��َة  ��َب��َع  َواتَّ

اإِْبراهيَم َخلياًل})الن�ساء:125(. 

التاأ�ّسي  هذا  اأّن  �سّك  اأدن��ى  دون  ومن 

الم�سلمين  اإل���ى  نفعه  ي��رج��ع  واالق���ت���داء 

لذا يقول �سبحانه  االآخرين،  اأنف�سهم قبل 

ُهَو   َ اللَّ َف�����إِنَّ  َي��َت��َولَّ  {َوَم����ْن  النهاية:  في 

اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد})الحديد:24(.

االأولى  االآي��ة  اأن  اإل��ى  االإ���س��ارة  وتجدر 

قدوة  الر�سول  باتخاذ  النا�س  تاأمر  التي 

كانت قد نزلت في غزوة االأحزاب.

النبي القدوة

الكامل  اإيمانه  للم�سلمين  النبي  اأثبت 

ووفاءه  االإلهية  التعاليم  من  به  ج��اء  بما 

و�سالبته  مقاومته  خ��الل  م��ن  لها  ال��ت��ام 

واعتماده  اهلل  على  وتوّكله  جاأ�سه  ورباطة 

االآخرين  ق قبل  اأنَّه يطبِّ لهم  فاأثبت  عليه، 

مة  ل��ذا ك��ان ف��ي المقدِّ ي��اأم��ره��م ب��ه،  م��ا 

علي الموؤمنين  اأم��ي��ر  اأخ��ب��ر  وق��د  دائ��م��ًا، 

اْحَمرَّ  َذا  اإِ ��ا  »ُك��نَّ فقال:  ذل��ك  عن   Q

َيُكْن  َفَلْم   P  ِ
َّ

اهلل ِبَر�ُسوِل  َقْيَنا  اتَّ اْلَباأْ�ُس 

. من 
)6(

ِمْنُه« اْل��َع��ُدوِّ  اإَِل��ى  ْق���َرَب 
َ
اأ ا  ِمنَّ َح��ٌد 

َ
اأ

الر�سول باتباع  الم�سلمين  اأْم��ُر  ك��ان   هنا 

وتكّبده  به في كلِّ ما عاناه  والتاآ�سي   P

في جنب اهلل وجهاده في اهلل حق الجهاد، 

الطبيعي  للقائه. ومن  و�سوقًا  لثوابه  رجاًء 

المعنى ال ينح�سر فقط في هذه  اأّن هذه 

المنا�سبة فح�سب، بل اإّن �سخ�سية ر�سولنا 

االأكرمP تعتبر بالن�سبة لنا قدوة واأ�سوة 

عظيمة لتربيتنا في كّل زمان ومكان، وفي 

مختلف الظروف واالأو�ساع.

الكريم  ــراآن  ــق ال ــثَّ  ح

النا�ص على اتخاذ القدوة 

ال�شالحة  والأ�ـــشـــوة 

ــاة. ــي ــح فـــي هـــذه ال

50



وعن اأهمية االقتداء ومدى تاأثيره في 

االإم��ام  يقول  وم�سيرهم  النا�س  نفو�س 

 :Qادق ال�سّ

»ال طريق لالأكيا�س من الموؤمنين 

اأ���س��ل��م م��ن االق��ت��داء الأنه 

المنهج االأو�سح والمق�سد 

االأ�سح. قال اهلل عّز وجّل 

 Pمحمد خ��ل��ق��ه  الأع����ز 

����ِذي����َن َه���َدى  {اأُول�����ِئ�����َك الَّ

اْقَتِدْه}،  َف��ِب��ُه��داُه��ُم   ُ اللَّ

تعالى  اهلل  لدين  ك��ان  فلو 

اأق��وم من  عّز وجّل م�سلك 

 .
)7(

اإليه« واأولياءه  اأنبياءه  لندب  االقتداء 

ال  نور  القلوب  »في   :Pالنبّي عن  وروي 

ال�سبيل  الحق وق�سد  اّتباع  اإال من  ي�سيء 

وهو نور من المر�سلين االأنبياء، مودع في 

.
)8(

قلوب الموؤمنين«

القدوة ال�سيئة مفتاح جهنم

ا عاقبة التاأ�سي واالقتداء بالنموذج  اأمَّ

الم�ستكبرين  الباطل من  اأهل  الثاني وهم 

االأهواء  اأ�سحاب  والمترفين،  والمعاندين 

فيها  فيقول  المري�سة،  والنفو�س  الفا�سدة 

عّز وجّل:

َقْبِلَك  ِم����ْن  اأَْر����َس���ْل���ن����  م����  {َوَك����ذِل����َك 

ُمْتَرُفوه�  ق���َل  اإِالَّ  َن��ذي��ٍر  ِم��ْن  َق��ْرَي��ٍة  في  

������ َعلى   َواإِنَّ ����ٍة  مَّ
اأُ اآب����َءن���� َعلى   َوَج���ْدن����   ����� اإِنَّ

َل��ْو ِجْئُتُكْم  اأََو  ُم��ْق��َت��ُدوَن * ق���َل  اآث���ِرِه��ْم 

ق�ُلوا  اآب�َءُكْم  َعلَْيِه  َوَجْدُتْم   � ِممَّ ِب�أَْهدى  

َف�ْنَتَقْمن�   * ك�ِفُروَن  ِبِه  اأُْر�ِسْلُتْم  ِبم�   ��� اإِنَّ

ع�ِقَبُة  ك������َن  َك����ْي����َف  َف����ْن���ُظ���ْر  ِم���ْن���ُه���ْم 

بيَن})الزخرف:25-23(.  اْلُمَكذِّ

اأكبر  الدنيا  جعل  فمن 

النهائي،  وه���دف���ه  ه��م��ه 

ومترفيها  طاّلبها  وات��خ��ذ 

م��ن اأرب���اب االأم���وال واأهل 

ال��ج��اه وال��م��ن��ا���س��ب ق��دوة 

بتقليدهم  وق����ام  واأ����س���وة 

�سوف  اأعمى، فذلك  ب�سكل 

يورده وادي الهلكة.

ال�سيا�سي���ة  التبعي���ة  عاقب���ة  اإنَّ  كم���ا 

للظالمي���ن والم�ستكبري���ن ال تق���ّل خطورة 

عن تبعية المترفين من اأهل الدنيا، الأنهم 

ف���ي حقيق���ة االأمر اإنم���ا يدع���ون اأتباعهم 

ًة  وي�سوقونهم اإلى الن���ار {َوَجَعْلن�ُه���ْم اأَِئمَّ

ال  اْلِقي�َم���ِة  َوَي���ْوَم  ����ِر  النَّ اإَِل���ى  َيْدُع���وَن 

ففرع���ون  ُيْن�َس���ُروَن})الق�س�س:41(. 

���ب نف�سه اإله���ًا {َوق����َل ِفْرَعْوُن  ال���ذي ن�سّ

َه���� اْلَم���اَلأُ م���� َعِلْم���ُت َلُك���ْم ِم���ْن اإِل���ٍه  يُّ
ي���� اأَ

عاقبته  كان���ت  َغْيري})الق�س����س:38(، 

الخ�سران المبين {َوا�ْس���َتْكَبَر ُهَو َوُجُنوُدُه 

ُه���ْم  نَّ اأَ ���وا  َوَظنُّ اْلَح���قِّ  ِبَغْي���ِر  ااْلأَْر����سِ  ِف���ي 

َخْذن����ُه َوُجُن���وَدُه  َف�أَ
اإَِلْين���� ال ُيْرَجُع���وَن * 

ك�َن  َكْي���َف  َف�ْنُظ���ْر  اْلَي���مِّ  ِف���ي  َفَنَبْذن�ُه���ْم 

�ِلميَن})الق�س�س:40-39(. ع�ِقَبُة الظَّ

. حديث �سريف، اأ�سول الكافي: ج2، �س375(  1)

. التحقيق في كلمات القراآن الكريم: ج1، �س90(  2)

ن.م. (3  )

. ن. م، �س 216(  4)

. مجمع البيان في تف�سير القراآن: ج7، �س284(  5)

. بحار االأنوار: ج19، �س 191(  6)

. التف�سير االأ�سفى، الفي�س الكا�ساني، ج1، �س332(  7)

. بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج2، �س265(  8)

الهوام�س

ر�شولنا  �شخ�شية  اإّن 

تعتبر   Pــــــرم الأك

ــدوة  ق لــنــا  بالن�شبة 

لتربيتنا  عظيمة  واأ�شوة 

ومكان. زمان  كّل  في 
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)*(
اأمرة برغل

ي���ع���زو ال��ك��ث��ي��ر م���ن الآب������اء والأم����ه����ات ت���راج���ع ���س��ل��وك اأولده�������م اإل���ى 

الأولد  بع�س  ف��ع��اًل،  يتماهى،  فهل  يعا�سرونهم.  ال��ذي��ن  ال�����س��وء  اأق����ران 

ف���ي ���س��ل��وك اأق���ران���ه���م ال�����س��ي��ئ��ة؟ وم����ن ال���م�������س���وؤول ع���ن ه����ذا ال��ت��اأث��ي��ر 

المجتمع؟ اأم  ذووه؟  اأم  ال�����س��وء؟  ق��ري��ن  اأم  ن��ف�����س��ه؟  ال��ول��د  ال�����س��ل��ب��ي؟ 

ــة  ــدوة ال�شيئ الق

ــر  ــر التـاأثي خـطــ

و�شبل المواجهة
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االأث��ر  المقالة  ه��ذه  ف��ي  ن��ت��ن��اول  ���س��وف 

التربوي للقدوة ال�سيئة في النف�س االإن�سانية 

اإلى  متطرقين  ودي��ن��ي��ة،  علمية  وج��ه��ة  م��ن 

النقاط التالية:

النا�س  توجيه  في  ال�سيئة  القدوة  دور   -

اإلى المفا�سد.

- عنا�سر الجذب في القدوة ال�سيئة.

تحديد  ف��ي  ال��خ��ط��اأ  وق����وع  اأ���س��ب��اب   -

القدوة.

- دور المجتمع في الق�ساء على نماذج 

القدوة ال�سيئة.

في  ال�سيئة  ال��ق��دوة  دور  اأوًل: 

توجيه النا�س اإلى المفا�سد 

منفعل  اج��ت��م��اع��ي،  م��خ��ل��وق  االإن�����س��ان 

ي�ستطيع  وال  فيها،  وموؤثر  بها  متاأثر  ببيئته، 

العي�س في مجتمع  اأّنه يمكنه  اأن يدعي  اأحد 

اأن  دون  من  فا�سدين  اأن��ا���س  بين  اأو  فا�سد 

الر�سول يقول  التاأّثر.  من  بنحو  بهم  يتاأثَّر 

كالريح  ال�سّر  ُتك�سب  االأ�سرار  »�سحبة   P

.
)1(

اإذا مّرت بالنتن حملت نتنًا«

اأكثر  في  واالأحاديث  االآي��ات  حّذرت  لذا 

معا�سرة  من  �سيغة  من  وباأكثر  مو�سع  من 

رفاق ال�سوء.

فقد ورد في القراآن الكريم، على �سبيل 

َيَدْيِه  َعلَى  ���ِل��ُم  ال��ظَّ َيَع�سُّ  {َوَي����ْوَم  المثال، 

�ُسوِل �َسِبياًل  اتََّخْذُت َمَع الرَّ َلْيَتِني  َي�  َيُقوُل 

* َي� َوْيلََتى َلْيَتِني َلْم اأَتَِّخْذ ُفاَلًن� َخِلياًل * 
ْكِر َبْعَد اإِْذ َج�ءِني َوَك�َن  َلَقْد اأَ�َسلَِّني َعِن الذِّ

 27 ِلاْلإِن�َس�ِن َخُذواًل} )الفرقان:  ْيَط�ُن  ال�سَّ

.)29 -

وف���ي ذل���ك اإ����س���ارة وا���س��ح��ة اإل����ى اأنَّ 

الظالم  هذا  �سلوك  اأ�ساب  الذي  االنحراف 

ي�سلَّه  اأن  ا�ستطاع  لخليل  مرافقته  من  تاأتَّى 

)الذكر(  اهلل  بكالم  معرفته  من  بالرغم 

را�سات  الدِّ ���دت  اأكَّ وق��د  ال��ر���س��ول.  وب��دع��وة 

النمذجة  خ��ط��ورة  على  الحديثة  ة  التربويَّ

ال في ت�سكيل �سلوك االأوالد  ر وفعَّ كعن�سر موؤثِّ

والنا�سئة.

ونعني بالنمذجة تماهي بع�س االأوالد في 

�سلوك غيرهم من االأقران اأو ممن يعتبرونهم 

والعظماء  كاالآباء  والقدوة  االأ�سوة  موقع  في 

واالأبطال والم�ساهير.

قرينه،  ف��ي  ال��ت��اأث��ي��ر  يمكنه  ف��ال��ق��ري��ن 

ذلك  ويكون  القدوة،  بمثابة  كان  اإذا  خا�سة 

عن طريق: 

1 - الإغواء الفكريِّ
يتاأثَّر االإن�سان عمومًا باأفكار من يرافقه، 

خليله  دين  على  »المرء   Pالر�سول يقول 

 .
)2(

وقرينه«

تاأثير  العمر،  ف��ي  ال��م��ق��ارب  وللقرين، 

ْنُهْم  مِّ َق���ِئ��ٌل  {َق����َل  تعالى  يقول  م�ساعف، 

���َك َلِمْن  ����ي َك����َن ِل��ي َق��ِري��ٌن * َي��ُق��وُل اأَِئ���نَّ اإِنِّ

ِقيَن * اأَِئَذا ِمْتَن� َوُكنَّ� ُتَراًب� َوِعَظ�ًم�  اْلُم�َسدِّ

ِلُعوَن  طَّ مُّ اأَن��ُت��م  َه��ْل  َق���َل   * َلَمِديُنوَن   ��� اأَِئ��نَّ

اْلَجِحيِم}  ����َواِء  �����سَ ِف���ي  َف�������َراآُه  ���لَ���َع  َف����طَّ  *
)ال�سافات: 55-51(.

يتَّ�سح  م��ا  بح�سب   ، ال��ف��ك��ريِّ االإغ����واء 

العقول  اإلى  التوّجه  يتّم عبر  االآية،  من هذه 

ال�سعيفة اأو الجاهلة، باأدلة ظاهرها منطقي 

وواقعها مزيف. 
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2 - الإغواء النف�سي والعاطفي
ة طريق اآخر لالإغواء وهو االإغواء عبر  ثمَّ

َن�  التاأثير في العواطف، يقول تعالى {َوَقيَّ�سْ

� َبْيَن اأَْيِديِهْم َوَم�  ُنوا َلُهم مَّ َلُهْم ُقَرَن�ء َفَزيَّ

َخْلَفُهْم َوَحقَّ َعلَْيِهُم اْلَقْوُل ِفي اأَُمٍم َقْد َخلَْت 

َك�ُنوا  ��ُه��ْم  اإِنَّ َوااْلإِن�����ِس  اْلِجنِّ  ��َن  مِّ َقْبِلِهم  ِمن 

َخ��ِسِريَن} )ف�سلت: 25(.

التزيين؛  عبر  االآي��ة،  بتعبير  ذلك،  ويتمُّ 

والتزيين تجميل م�سطنع، يعتمد على االإغواء 

االأمور على غير  باإظهار  والعاطفي،  النف�سي 

حقيقتها، بطريقة تميل اإليها النف�س وتهواها. 

3 - الإغواء ال�سلوكّي
ال  اأو  يدري  حيث  من  االإن�سان،  يتماهى 

علي يقول  ل��ذا  يعا�سر،  من  ب�سلوك  ي��دري، 

موؤاخاة  يجتنب  اأن  للم�سلم  »ينبغي   Q

.
)3(

ثالثة: الماجن واالأحمق والكذاب«

ويتعاظم االإغواء ال�سلوكيِّ عندما يندمج 

االإن�سان في جماعة، تمار�س �سلوكًا �سيئًا. 

التماهي  ذل��ك  على  االأدل���ة  اأظهر  وم��ن 

ت�سحك،  مجموعة  روؤي���ة  لمجرد  ال�سحك 

وحتى من دون معرفة ال�سبب؛ وكذلك البكاء 

اأو ال�سراخ اأو الهتاف...

المع�سومين  و���س��اي��ا  دت  ����س���دَّ ل����ذا 

المنحرفين  م�ساحبة  على عدم  وال�سلحاء 

ة ال�سواب.  عن جادَّ

وم�ساحبة  ������اك  »اإيَّ  :Qعلي ع��ن 

.
)4(

الف�ساق فاإّن ال�سرَّ بال�سرِّ ملحق«

القدوة  في  الجذب  عنا�سر  ثانيًا: 

ال�سيئة 

انجذاب  ة  كيفيَّ عن  بع�سنا  يت�ساءل  قد 

من  بالرغم  ال�سوء  رفاق  اإلى  ال�سباب  بع�س 

في  يكمن  والجواب  بانحرافهم؛  معرفتهم 

عنا�سر الجذب. 

را�سات اأنَّ هناك عنا�سر  فقد اأثبتت الدِّ

جذب ت�سع بع�س االأ�سخا�س في موقع جذب 

اأو  تقليدهم طوعًا  اإلى  فينقادون  لالآخرين، 

كرهًا بح�سب الموقف.

واأهم عنا�سر الجذب هذه ثالثة:

1 - ال�سهرة والنجوميَّة
والمراهقون  وال�سغار  ة،  عامَّ فالنا�س 

اإلى  اإرادي  غير  ب�سكل  ينجذبون  ة،  خا�سَّ
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االأ�سواء  عليهم  ُت�َسلَّط  من 

كلِّ  في  تقليدهم  ويحاولون 

�سيء حتى في طريقة اللب�س 

ونوع الطعام وما �سابه. 

وُت�ستعمل حاليًا هذا النوع 

من الجذب في االإعالنات عن 

اإظهار  عبر  لترويجها  ال�سلع 

يرتدونها  الم�ساهير  بع�س 

ي�ستقلونها.....)بح�سب  اأو 

ال�سلعة(. 

2 - القتدار وال�سلطة
والمراهقون  عمومًا،  النا�س  ينجذب 

منهم خ�سو�سًا، اإلى من هم في موقع ال�سلطة 

ا  اأو االقتدار المالي، وذلك لنيل ر�ساهم، اإمَّ

رغبة اأو رهبة. يقول تعالى {َوَق�ُلوا َربََّن� اإِنَّ� 

ِبياَل}  اأََطْعَن� �َس�َدَتَن� َوُكَبَراءَن� َف�أَ�َسلُّوَن� ال�سَّ

)االأحزاب: 6(.

3 - الإيحاء بالمظلوميَّة
بع�س  يجعل  اآخ���ر  ج��ذب  عن�سر  ��ة  ث��مَّ

يتاأثَّرون  خا�سة،  منهم  وال�سباب  االأب��ن��اء، 

االإح�سا�س  وه����و  ال�������س���وء،  رف����اق  ب��ب��ع�����س 

كانوا  اإذا  هوؤالء  تاأثير  ويقوى  بمظلوميَّتهم، 

مون  ويقدِّ اجتماعية  ميول  لديهم  الذين  من 

الخدمات للرفاق. 

ث��ال��ث��ًا: اأ���س��ب��اب وق���وع ال��خ��ط��اأ في 

تحديد القدوة 

على  الب�سريَّة  النف�س  قدرة  من  بالرغم 

 
)5(

الخلقة وال�سر بح�سب  الخير  التمييز بين 

اإالَّ اأنَّ الكثير من النا�س معّر�سون للوقوع في 

الخطاأ في مجال تحديد القدوة.

الأ�سباب  ذل���ك  وي��ع��ود 

اأهمها، في نظرنا، اأربعة:

اأح����د  ف�������س���اد   -  1
الوالدين اأو كليهما

ة  االأوالد، خا�سَّ يتماهى 

ف��ي م��رح��ل��ة ال��ط��ف��ول��ة، في 

�سلوك والديهم، حيث يعتبر 

كلُّ طفل اأبويه هما نموذجه 

االأعلى.

االأب  ت��اأث��ي��ر  وي��ت��ع��اظ��م 

اإذا  ال��م��راح��ل االأول����ى  ف��ي 

كان، بالرغم من �سلوكه المنحرف، عطوفًا 

ا اإذا لم يكن كذلك،  وملبيًا لطلبات اأوالده؛ اأمَّ

هم. فيتماهى االأوالد في �سلوك اأمِّ

المراهقة،  مرحلة  م�سارف  على  ولكن 

اأبيهم، خا�سة  اإلى تقليد  يعود الذكور منهم 

منظومة  لديهم  بنت  قد  االأم  تكن  لم  اإذا 

قادرة  غير  كانت  اأو  متينة  وقيميَّة  ة  عقائديَّ

على تلبية حاجاتهم االأ�سا�سية.

2 - الفراغ العاطفّي والروحّي
هما  ولكنَّ ج��ي��دي��ن  ال���وال���دان  ي��ك��ون  ق��د 

التربية  ب��اأ���س��ول  ملّمين  وغ��ي��ر  من�سغالن 

حاجات  تاأمين  في  فينهمكان  وم�ستلزماتها 

اأوالدهما الماديَّة )ماأكل – م�سرب – ملب�س 

– طبابة....( متنا�سَيين حاجاتهم الروحّية 
عن  يفتِّ�سون  االأوالد  يجعل  م��ا  والنف�سّية 

والتوا�سل؛  والتعاطف  للتفهم  اآخ��ر  م�سدر 

هم غالبًا ما يخطئون االختيار.  ولكنَّ

3 - اختالل منظومة القيم
تحمل  ال��ت��ي  المجتمعات  ان��ف��ت��اح  اإنَّ 

عمومًا،  النا�ص  ينجذب 

منهم  والــمــراهــقــون 

اأ�شحاب  اإلى  خ�شو�شًا، 

والنـجومية  ال�شــهرة 

واإلـــــى مـــن هـــم في 

اأو  ال�شلطة  مــوقــع 

ــي. ــال ــم القـــتـــدار ال
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ثقافات مختلفة بع�سها مع بع�س، من خالل 

وغياب  االتِّ�ساالت،  وتكنولوجيا  الف�سائيَّات 

ة المتينة التي تربط االأحكام  المنظومة الفكريَّ

ة واالأخالقيَّة لدى  �س�سها العقائديَّ
ُ
باأ الفقهية 

الموؤمنين، اأّديا اإلى اختالل كبير في منظومة 

ة  الدينيَّ الدينيَّة وغير  القيم في المجتمعات 

على حٍد �سواء. االأمر الذي جعل الكثير من 

ال�سباب يخطئون في تحديد النموذج القدوة 

ويتعلَّقون بنماذج غير �سالحة، خا�سة عندما 

ر  تتوفَّ وال  الجذب،  عنا�سر  هوؤالء  في  ر  تتوفَّ

في غيرهم ممن يفتر�س فيهم اأن يكونوا في 

موقع القدوة الح�سنة كاالآباء والمعلِّمين، مثل 

تلك العنا�سر.

4 - انخفا�س القدرات العقليَّة
االنتباه  م��ن  ب��دَّ  ال  اإ���س��اف��ي  �سبب  ��ة  ث��مَّ

دلَّت  فقد  العقلي.  الذكاء  م�ستوى  وهو  اإليه 

را�سات على اأنَّ �سعاف العقول ومنخف�سي  الدِّ

للوقوع  غيرهم  من  اأكثر  �سون  معرَّ الذكاء 
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باحثة اإ�سالمية في ال�ساأن التربوي واالأ�سري.   )*(

.  ميزان الحكمة، الري�سهري: ج5، ال�سديق، ح10252(  1)

.  و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج11، �س502(  2)

.  ميزان الحكمة: ج1، االأخ، ح 24(  3)

   .  ميزان الحكمة: ج5، ال�سديق، ح1027(  4)

َوَتْقَواَه���ا}  ُفُجوَرَه���ا  ْلَهَمَه���ا 
َ
َفاأ اَه���ا  �َسوَّ َوَم���ا  {َوَنْف����سٍ  (5  )

)ال�سم�س: 8-7(.

مراجع���ة بحث ال�سي���د الطباطبائي في مي���زان الحكمة  (6  )

ج4، من �سفحة 92 اإلى 133.

         . الكافي، ال�سيخ الكليني، باب تاأديب الولد، ج6، �س47(  7)

، م���ن و�سية ل���ه لول���ده الح�سن نه���ج البالغ���ة: ج���زء 3(  8)

Q، وقد جمع من كل حكمة طرفة.

الهوام�س

ال�سوء  رف����اق  اأ����س���راك  ف���ي 

يح�سنون  ب���دوره���م  ال���ذي���ن 

ا�ستغاللهم.

ة  م�سوؤوليَّ تتاأتَّى  هنا  ومن 

هذا  اإحاطة  ب�سرورة  االأه��ل 

وب�سرورة  خا�سة  بعناية  االأوالد  من  النوع 

تزويدهم بالمهارات الحياتية الالزمة.

من  الحد  في  المجتمع  دور  رابعًا: 

النمذجة ال�سيئة 

على  يق�سي  اأن  مجتمع  اأي  ي�ستطيع  ال 

عليه  بالطبع  ه  ولكنَّ ال�سيئة  القدوة  نماذج 

دائرة  �ساع  اتِّ من  الحدِّ  في  كبيرة  م�سوؤولية 

النمذجة ال�سيئة ومعالجتها.

�����ه م��ن ال�����س��ع��ب ج����دًا حماية  ك��م��ا واأنَّ

ال�سوء في  ال��وال��دي��ن الأوالده��م��ا م��ن رف��اق 

االأخالقّي  دوره  م��ن  م�ستقيل  مجتمع  ظ��لِّ 

.
)6(

والتربوّي

هذا  في  المجتمع  على  يجب  ما  واأه���مُّ 

المجال:

لالآباء  ال��ت��رب��وّي  ال����دور  ت��ر���س��ي��د   -  1
الذي  بال�سكل  االأ����س���رة،  داخ���ل  واالأم���ه���ات 

الفكرّي  التاأثير  على  قادرين  حقًا  يجعلهم 

من  اأكثر  اأوالده��م  في  وال�سلوكّي  والعاطفّي 

اأوالدك��م  »ب���ادروا   Qعلي عن  غيرهم، 

ي�سبقكم  اأن  قبل  بالحديث 

»واإنَّما   ،
)7(

المرجئة« اإليها 

ق���ل���ب ال����ح����دث ك����االأر�����س 

من  فيها  األقي  ما  الخالية 

.
)8(

�سيء قبلته«

في  وال�سلوك  القيم  تعّلم  اإدم���اج   -  2
بال�سكل  ال��م��دار���س  ف��ي  ة  التعلميَّ ة  العمليَّ

متما�سكة  قيمية  منظومة  بناء  ي�سمن  الذي 

قبل  االأوالد،  لدى  �سليمة،  اأخالقية  وعادات 

بلوغهم عمر المراهقة وفي اأثنائها.

ة والمواد  - مراقبة الو�سائل االإعالميَّ  3
ة بال�سكل الذي ال ي�سمح لها بتعميم  االإعالنيَّ

ال�سلوك ال�سيئ والترويج له.

تطبيق  ع��ب��ر  ب��ال��ح��ق  ال��ت��وا���س��ي   -  4
فري�سة االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الذي  بال�سكل  اأي  و�سرائطها،  ب�سروطها 

الحر�س  مع  الفاح�سة  اإ�ساعة  اإلى  ي  ي��وؤدِّ ال 

ال  م��ا  وتحميلهم  النا�س  تنفير  ع��دم  على 

يطيقون.

- تكاتف الموؤ�س�سات والهيئات االأهلية   5
الفقر  ف���اإنَّ  االجتماعي،  التكافل  لتحقيق 

التي  االأ�سباب  اأه��مِّ  من  والمر�س  والجهل 

به  وتدفع  والياأ�س  باالإحباط  االإن�سان  ُت�سعر 

اإلى االرتماء في اأح�سان رفاق ال�سوء.

ــى الإن�شان، من  يتماه

حيث يدري اأو ل يدري، 

يعا�شر. ــن  م ــوك  ب�شل
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حتقيق: مينى املقداد اخلن�سا

يكبر  فيما  المنزلّية  واجباتها  في  والأم  عمله،  في  الوالد  ينهمك 

ف  الأبناء. فللعائلة متطلباتها الكثيرة. وفي �سنِّ المراهقة قد يتعرَّ

البن المراهق اإلى �ساب يافع، يكون بالن�سبة له نموذجًا لالإن�سان 

ر الذي يفعل ما ي�ساء وقت ما ي�ساء، واإذا اأُعجب ب�سخ�سيَّته  المتحرِّ

وم�سى ب�سحبته، تنقلب حياته راأ�سًا على عقب فيكون بالن�سبة اإليه 

القدوة والأ�سوة وت�سير حياته اإلى ما ل تحمد عقباه.

اأنف�سهم  ي�سعروا  لم  واإن  مختلفة،  ب�سور  واإن  اأبناءنا  يواجه  واقع 

الأ�سر  بع�س  داخ��ل  النموذجية  القدوة  وغياب  فافتقاد  بذلك. 

تعّلم  الأولد دون  يكبر  ال�سديد خا�سة عندما  بالخطر  ينذر  اأمر 

ال�سواب من الخطاأ في�سبح من ال�سهل عليهم �سلوك طريق ال�سوء. 

من هنا كانت الحاجة ما�ّسة اإلى وجود ما ي�سّمى بالقدوة ال�سالحة 

د معالم �سخ�سيَّة الطفل  داخل الأ�سرة اأو بالن�سبة لها، كونها تحدِّ

التي ي�ستطيع  الدينّية والأخالقّية  المعايير والقيم  وتغر�س فيه 

من خاللها الحكم على مجمل الأمور على اأن تتمثَّل تلك القيم في 

�سلوك الأهل اأنف�سهم مع الأولد.

وفيما يلي عر�س لآراء عدٍد من الأ�سخا�س حول مفهومهم للقدوة 

واأهميتها في حياة الإن�سان.

القدوة...
روؤية كونية
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ل حاجة للقدوة في حياتنا

طالبة  �سنة،   20( ع:  �سمر. 

جامعية(:

»ل��ي�����س ع���ن���دي ق�����دوة في 

ال�سروري  لي�س من  الأنَّه  حياتي 

فاأهم  قدوة.  لالإن�سان  يكون  اأن 

�سيء اأن يبني االإن�سان نف�سه على 

اأ�س�س جيدة، حينها لن يحتاج اإلى 

االقتداء باأحد«.

للقدوة،  الخا�س  تعريفها  ول�سمر 

اأحققها  �سوف  التي  »االأن��ا«  هي  »القدوة  تقول: 

واأب��ن��ي��ه��ا ب��ذات��ي واأف��ع��ال��ي وم��ن اأخ��ط��ائ��ي وت��ج��ارب��ي في 

الحياة«.

القدوة حافز لتحقيق الأهداف

محمد. ع.)25 �سنة، تاجر(:

»قدوتي في الحياة ال�سّيد علي الخامنئي  الأنَّه مرجعي 

يني وهو متوا�سع و�سادق كما اإّنه يتمتَّع ب�سفة القائد  الدِّ

الحقيقي لالأمة«.

وعن التطبيق العملي لل�سفات التي يحّبها محمد في 

قدوته، يقول: »طبعًا ال اأ�ستطيع تطبيق كل ال�سفات التي 

ني اأ�سير على نهجها في تفا�سيل  تعجبني في قدوتي اإال اإنِّ

حياتي اليومية في معظم االأحكام ال�سرعية«.

اآخذ ما ينا�سبني من القدوة

هنادي. �س. )18 �سنة، طالبة جامعية(:

����ه ذك��ي،  »ق��دوت��ي ف��ي ال��ح��ي��اة وال����دي. اخ��ت��رت��ه الأنَّ

ة اأخرى  �سخ�سّيته قوّية وي�سيطر على انفعاالته«. �سخ�سيَّ

اأما  اهلل«.  ن�سر  ح�سن  »ال�سيِّد  نموذجًا:  هنادي  تعتبرها 

عن ُبعد الم�سافة بين هنادي وبين نهج قدوتها كونها غير 

طبق  كقدوته  ف  يت�سرَّ ال  االإن�سان  »اإنَّ  اأجابت:  بة  محجَّ

اإن�سان  بين  التفكير  في  اختالف  دائمًا  فهناك  االأ�سل، 

وتعجبني  اأحبها  التي  االأمور  القدوة  من  اآخذ  فاأنا  واآخر. 

والتي تنا�سبني واأقتنع بها فقط«.
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قدوتي ال�سيدة الزهراء، ولكن..

�سو�سن. ع. )42 �سنة، ربة منزل واأم لولدين(:

ال�سيدة  اعتبر  اإن��م��ا  الحياة.  ف��ي  ق��دوة  ل��دّي  »لي�س 

اأن  براأيي  المهم  لي�س  الب�سر.  لكل  قدوة   Q الزهراء 

اأرتدي الحجاب كالذي نراه في ال�سارع هذه االأيام، فكثير 

من المحجبات يقلن اإن قدوتهن ال�سيدة فاطمة وال�سيدة 

ال�سرعي على  بالحجاب  زينبL وهن غير ملتزمات 

اأكون  اأن  على  ق��دوة  بال  اأك��ون  اأن  ل  اأف�سّ لذلك  االإط��الق 

مثلهن«.

قدوة على المو�سة

�سالم. ن. )20 عامًا، طالبة معهد(:

»ال اأحد قدوتي في حجابي واأ�سلوب حياتي. فاأنا اأتبع 

المو�سة من خالل ما اأراه على الف�سائيات وفي االأ�سواق 

التجارية. المهم اأن اأكون على المو�سة«.

قدوتي �سخ�سيتي

�سامر. �س. )22 �سنة، طالب(:

اأقتدي  ال  فاأنا  �سخ�سيتي،  من  ينبع  حياتي  »اأ�سلوب 

ة  ر عنه �سامر الذي قال اإنَّ َق�سَّ باأحد معيَّن«. هذا ما عبَّ

�سعره وطريقة لب�سه ياأخذها من خالل ال�سور التي يراها 

موديل  اأو  غرابة  تهمني  »ال  واأ�ساف:  ال�سعر،  ن  مزيِّ عند 

تليق  واأن  المو�سة  تكون على  اأن  المهم  لكن  ال�سعر  ة  ق�سَّ

زًا«. بي، فاأنا اأهتمُّ كثيرًا بمظهري واأحبُّ اأن اأكون متميِّ

القدوة في الإ�سالم

للوقوف على حيثيَّة تلك االآراء كان لنا لقاء مع �سماحة 

ثنا عن اأهميَّة وجود القدوة  ال�سيد علي مرت�سى الذي حدَّ

وتاأثيرها في حياة االإن�سان.        

كيف يمكن تعريف القدوة؟ وهل هي �سرورية 

في حياة الإن�سان؟

المثل  اأو  القدوة  تعيين  اال�ستباه في  كثيرًا ما يح�سل 

االأعلى، اأو يعتبر بع�سهم اأّنه ال �سرورة لوجود المثل االأعلى 

في الحياة، اأو اإذا كان وال بّد فهو ال يرى لنف�سه قدوة في 

هذه الظروف المحيطة. كل هذه البناءات اأو االعتقادات 
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واإال  ال��ق��دوة،  لمعنى  الدقيق  التحديد  ع��دم  عن  نا�سئة 

ف�سوف يرى كلُّ اإن�سان اأّنه قد حّدد مثله االأعلى وهو ي�سير 

المثل  اأو  القدوة  الأنَّ  ي��دري،  ال  حيث  من  ولو  نهجه  على 

والكون، هو  الحياة  االإن�سان نحو  يمّثل وجهة نظر  االأعلى 

والو�سول  لتحقيقه  اإن�سان  كلُّ  ي�سعى  الذي  الهدف  ذلك 

ويع�س�س  االإن�سان  كيان  في  يتمثَّل  الهدف  هذا  لكن  اإليه، 

ل نقطة البدء في حياته وبناء المحتوى  في وجدانه، لي�سكِّ

الداخلي له، وهو - على حّد تعبير الفال�سفة – ي�سكل العّلة 

الغائية له الموجودة في ت�سّوره فعاًل وي�سعى لتحقيقها في 

الخارج عماًل.

هل القدوة موجودة داخل كلِّ اإن�سان؟ وما مدى 

تاأثيرها في حياته؟

قد ي�سعى االإن�سان لي�سنع من نف�سه مهند�سًا اأو دكتورًا 

اأو عالمًا اأو... فهو بهذه الحالة قد ر�سم لنف�سه مثاًل اأعلى 

د �سخ�سًا  ي�سعى ليقتدي به، ويتمثَّل به، ولو من دون اأن يحدِّ

معّينًا، ولذا ُيعّد هذا االإن�سان طموحًا وهادفًا في الحياة، 

الو�سول.  باتِّجاه  يخطو  وهو  لم�ستقبله،  طريقًا  ر�سم  قد 

لذلك ال يوجد اإن�سان في الحياة ال يكمن في داخله المثل 

االأعلى. نعم قد يكون مّطلعًا عليه، وقد يكون اأحيانًا �ساكنًا 

في الالوعي عنده -على حّد تعبير بع�سهم.

الحياة  ال�سروري لالإن�سان في هذه  من هنا كان من 

اأن يتعّرف اإلى مثله االأعلى، لما له من الدور االأ�سا�س في 

فال  اأي�سًا،  واالآخرة  الدنيا  في  وم�ستقبله  ته  �سخ�سيَّ بناء 

يمكن اأبدًا ف�سل المثل االأعلى والقدوة عن الروؤية الكونية 

نظرته  وع���ن  ت��ج��اه ال��ع��ال��م، ع��ن اهلل ل��الإن�����س��ان، 

القدوة اأو المثل الأعلى 

الذي  ــدف  اله هو ذلك 

ــان  اإن�ش كل  ــى  ي�شع

لتحقيقه والو�شول اإليه.
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بع�س  وعن  والعقاب،  والح�ساب  واالآخرة  والمعاد  والنبّوة 

االأ�سئلة ال�سرورّية من هدفية خلق االإن�سان، وهل الحياة 

هي هذه الدنيا اأم تتعّداها اإلى االآخرة. لذلك نجد القراآن 

المعبود  باالإله  الدنيا  اإلى  والميل  الهوى  عن  عّبر  الكريم 

َه���َواُه}  َل��َه��ُه  اإِ ��َخ��َذ  اتَّ َم��ِن  {اأََراأَْي������َت  حيث قال عّز ا�سمه: 

االإن�سان  لدى  يت�ساعد  الهوى  هذا  ف��اإّن  )الفرقان:43(. 

يعود  االأعلى، فيغ�سي ب�سره، فال  المثل  له  لي�سكل  ويقوى 

وهذا  رغباته،  كل  لتحقيق  في�سعى  غيره،  الدنيا  في  يرى 

ينعك�س على حياته في الدنيا وم�سيره في االآخرة.

»المو�سة«  ي�سمى  مما  يتَّخذ  بمن  راأيكم  هو  ما 

خلفية  اأو  حقيقة  هي  وما  حياة؟  واأ�سلوب  ق��دوة 

خياراتهم هذه؟

الذي  بالمجتمع  التاأّثر  حالة  يعي�س  النا�س  من  كثير 

رًا بواقعه ومن حوله، وال  يعي�س فيه، ويكون منفعاًل ومتاأثِّ

يواكب  القوي  ال�سخ�س  ذلك  فمثاًل  رًا،  موؤثِّ فاعاًل  يكون 

المو�سة تحت عنوان اأّنه ع�سري. األم يدمج هذا ال�سخ�س 

المو�سة �سيء  باالآخر؟  بين مفهومين ال عالقة الأحدهما 

الع�سر  ومواكبة  ما،  مجتمع  عند  ال��دارج  باللبا�س  يتعّلق 

الع�سر،  وتقنّيات  والرقي ومتابعة متطلِّبات  التطّور  تعني 

فما العالقة بينهما يا ترى؟!!!

هذا  داخ���ل  ف��ي  تكمن  نف�سّية  الأم���ور  م��ب��ّررات  اإّن��ه��ا 

ال�سخ�س، ال يجد االإجابة المقنعة عنها، فيعزو ذلك اإلى 

الذي  المجتمع  يّتبع  اإّنه  الحقيقة  وفي  والرقي،  الع�سرنة 

والعادات من دون  والزيٍِّ  اللبا�س  ويواكبه في  يعي�س فيه، 

اأن يكّلف نف�سه عناء ال�سوؤال: هل هذا اللبا�س حق ومطلوب 

الرائج  وال��زي  للمو�سة  االت��ب��اع  مجّرد  اأّن  اأم  ومقبول؟ 

ومواكبتهما هو الحق وهو المطلوب؟؟ يقول �سبحانه وتعالى 

في و�سف هذه الحالة النف�سّية الكامنة {َق�ُلواْ َبْل َنتَِّبُع َم� 

َواَل  َيْعِقُلوَن �َسْيئ�ً  اَل  اآَب�وؤُُهْم  َك�َن  اأََوَلْو  اآَب�ءَن�  َعلَْيِه  اأَْلَفْيَن� 

اآَب�ءَن�  َوَجْدَن�   ��� اإِنَّ َق�ُلوا  {َب��ْل  )البقرة:170(،  َيْهَتُدوَن} 

ْهَتُدوَن} )الزخرف:22(. ٍة َواإِنَّ� َعلَى اآَث�ِرِهم مُّ مَّ
َعلَى اأُ

اأن  يجب  ل�سخ�سّيته  اأو  لم�ستقبله  االإن�سان  فتحديد 

 اإنَّ روؤية الإن�شان تجاه 

العالم هي التي تحّدد له 

فالقدوة  الأعلى،  مثله 

والمثل الأعلى الحقيقي 

هو اهلل �شبحانه وتعالى.
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بيته  ــل  واأه الر�شول 

الـــقـــدوة  ـــم  ه  R

لأّنهم الوحيدون الذين 

اهلل  ـــى  اإل يو�شلوننا 

طريقة باأف�شل  تعالى 

ينبع من قناعة ذاتّية، ال من انغما�س في اأجواء المحيط 

اأو  ة  العلميَّ حياته  طريق  اختار  من  اأكثر  وما  وال��ع��ادات، 

ة تاأّثرًا بجوٍّ كان �سائدًا اإبَّان لحظات تحديد م�سيره  العمليَّ

واختياره. فلفترة من الزمن بداأ ال�سباب باالتجاه لدرا�سة 

ا كان هناك جّو �سائد يدعو لذلك، وبعدها بداأوا  الطّب، لمَّ

االآلة و...  الكومبيوتر لرواج هذه  للتخ�س�س في  بالتوجه 

حّتى  الحاجات،  تحديد  اأو  لالأولويات،  درا�سة  دون  من 

و�سل بع�سهم اإلى مرحلة ال يجد لنف�سه فيها عماًل.

من هي القدوة المثلى لالإن�سان وكيف يقتدي بها 

عمليًا؟

 اإنَّ روؤية االإن�سان تجاه العالم هي التي تحّدد له مثله 

االأعلى، فالقدوة والمثل االأعلى الحقيقي هو اهلل �سبحانه 

���َك َكْدًح�  ���َك َك����ِدٌح اإَِل���ى َربِّ ��َه��� ااْلإِن�����َس���ُن اإِنَّ يُّ
وتعالى: {َي��� اأَ

َفُماَلِقيِه} )االن�سقاق:6(.

بالكمال  يتحلى  ال��ذي  الكامل  الموجود  هو  ف��اهلل 

والتحلي  ل��ي��ه  اإ ل��ل��و���س��ول  ي�سعى  ن�����س��ان  واالإ ال��م��ط��ل��ق، 

نجدها  واالأ�سماء  ال�سفات  هذه  واأ�سمائه.  ب�سفاته 

اأُ�ْسَوٌة   ِ اللَّ َر�ُسوِل  ِفي  {َلُكْم   Pاالأكرم بالنبي  متجلّية 

 .Rاالأطهار بيته  وباأهل   )21 )االأحزاب:  َح�َسَنٌة} 

�سيء  وكل  والعفة  واالأفعال  ال�سفات  في  القدوة  فهم 

اإلى  يو�سلوننا  الذين  الوحيدون  هم  الأّنهم  الحياة،  في 

طريقة. باأف�سل  اهلل 

ونرى  كالمهم،  اإل��ى  ن�ستمع  اأن  علينا  الختام  في 

واأعمالهم،  خ�سالهم  �سيرتهم  في  ونقراأ  ت�سّرفاتهم، 

لن�سكل من خالل ذلك روؤيتنا للحياة وللكون ولالآخرة، 

على  وال�سير  عمليًا  بهم  لالقتداء  كبير  داف��ع  وه��ذا 

. نهجهم

اأَن  ���ُغ��وَت  ال��طَّ اْج��َت��َن��ُب��وا  ���ِذي���َن  {َوالَّ تعالى:  قال 

ِعَب�ِد  ْر  َفَب�سِّ اْلُب�ْسَرى  َلُهُم   ِ اللَّ َل��ى  اإِ َن���ُب��وا  َواأَ َيْعُبُدوَه� 

ْوَلِئَك  اأُ اأَْح�َسَنُه  َفَيتَِّبُعوَن  اْلَقْوَل  َي�ْسَتِمُعوَن  الَِّذيَن   *
ْل���َب����ِب}  ااْلأَ ْوُل�����وا  اأُ ُه���ْم  ْوَل����ِئ����َك  َواأُ  ُ َه���َداُه���ُم اللَّ ���ِذي���َن  الَّ

.)18-17 )الزمر: 
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الخمينيُّ الخاِلُد

بيانارف������رف������ي ي������ا ُب�������ن�������وُد ف����������وَق ُرب�����ان�����ا ال���خ���ُل���وِد  اأف������ِق  ف���ي  وار����س���م���ي 

م������اِن ت����ه����اَدْت �����ٌة ف����ي ُع�����ْم�����ِر ال������زَّ ��اأُن��ه��ا ال���َف���ْخ���ُر، َت��ْع��َت��ل��ي االأْزم����ان����اِع�����مَّ ���سَ

َج����ى َو ��ل��ي ي���ا »ُخ����َم����ْي����ُن«، ح���ي���ُث ال����دُّ باناه��لِّ  » »ال��ُخ��َم��ْي��ِن��يِّ ال�سبِح  ووج���ُه  ���ى،  لَّ

�����دًا، اأف�������ا��������سَ ر������س�����ادًا وُف������������������������وؤادًا ُم������ك������ل������اًل اإي�����م�����ان�����اب�����اأب�����ي ������س�����يِّ

�������َم االأوث������ان������اب�����اأب�����ي �����س����اع����دًا اأ�������س������اَد ل�����دي�����ِن ال���� ل�������ِه �����س����رح����ًا وَح�������طَّ

��� �����سْ »اإي����ران����ا«َخ����َف����َق����ْت ف����ي ال����ع����الِء األ�����وي�����ُة ال��نَّ ����َن����ْت  زيَّ �����وِر،  ال�����نُّ َم�����دى  ِر 

ت�سِري ْف������ِق 
ُ
االأ ف��ي  االأْن�������واَر  َح���ْي���َل���ى 

ُ
اأ ���ن���ا ُرب������ى »ُل���ْب���ن���ان���ا«م��ا  ج�����ْت ب���ال�������سَّ َت�����وَّ

ي���وم���ًا ي�����ح�����وَط  اأن  ال�����م�����وُت  ����َئ  �سماناخ���������سِ ف���ي  خ���ال���ٌد  ك��ال�����س��م�����ِس  اأن������َت 

ي��اج��ي ل����م ت�������َزْل ف����ي اأح�����داِق�����ِه�����ْم ُع���ن���وان���ااأن����ت ف��ج��ُر االأح��������راِر ت��م��ُح��و ال��دَّ

ِح�سٌن ف��ل�����س��ط��ي��َن  ف���ي  ِل���ل���ُق���د����سِ  ل���ي�������َس ي���ل���ف���ى االأث������ي������ُم ف���ي���ه اأم����ان����ااأن�����ت 

واالأوط�����ان�����ال������َك م�����ن �����س����اح����ِة ال����ق����دا�����س����ة ع���ه���ٌد ال�������س���ع���وَب  ن�������س���وَن  اأْن 

�سداناون���������س����وَغ ال������ج������راح ع������زم������ًا، ُي��غ��ن��ي رج�����ُع  ���ح���ري���ُر  وال���تَّ ِغ���ب���ط���ًة، 

������ا �����َة ال������ن������وِر، ب���ّل���غ���ي ال���ك���ف���ر اأنَّ ال��ه��وان��اِع�����مَّ ن������ُذوق  َل�����ْن  ال����ِع����زِّ  `مقلُع 
������س�����دًا

ُ
« اأ �ِسناناَح�������س���ُب���ن���ا اأم�������ُة »ال���خ���م���ي���ن���يِّ ال���ي���ه���وِد  وج�����ِه  ف���ي  َن�����س��ب��وا 

ِرث��������اٍء وق��������َت  الَت  ال����ِع���������س����ِق  �����������َة  االأحزانااأمَّ وام�سحي  ال�سبَر،  ف��ارت��دي 

���ل���وان���اك��ف��ك��ف��ي اأدُم����������َع ال������ِف������راِق ف��������اإنَّ »ال����� خ�����اِم�����ن�����ائ�����ي« وُج�������ن�������دُه ����سَ

ق�سيدًا ه�����اَك  »ال�����زه�����راِء«  ح��ف��ي��د  ، زاِخ����������رًا ري���ح���ان���اي���ا  ِم������ل������وؤُُه ال�����ُح�����بُّ

ه����ُر َي�������ْوَم ِذك��������راَك َل��ْح��ن��ًا الِجناناَع�������َزَف ال����دَّ َب��ل��ْغ��َت  اأْن  ال��َم��ج��ُد  ��ُب��َك  َح�����سْ

عبا�س فتوين

64



ولء اإبراهيم حمود

اإبـــداع 

روؤانا  وكلُّ  اأحالمنا،  واآمالنا،  قلوبنا  خلجات  الأول��ى...  م�ساعرنا 

اأوراقنا القديمة �سكبناها، وبحيائنا  البكُر، على  الإن�سانية، كتاباتنا 

غلَّفناها  الخائف  الخجول  وبالرتباك  بعيدًا،  اأناها  خبَّ الفطري 

وطوينا عليها �سنين العمر اإلى اأن... قاومنا ذاتنا وبع�سًا من تقاليدنا 

فكتبنا  اآخ��ر...  يتلوه  النت�سار  وكان  عدونا...  وقاومنا  البالية... 

محاولين اإبداعًا �ساأن مقاومينا.. رجالنا.. اأبطالنا الفر�سان.. فر�سان 

»الخيل والليل والقرطا�س والقلم«... كّنا قبلهم فعاًل في بيداء نجهلها 

تعرفنا  البيداء  و�سارت  اأنف�سنا...  مع  �سالحونا  وهم  وتجهلنا... 

جمعيَّات  فيها  وبرزت  واإبداعاتنا...  لكتاباتنا  �سعت  واتَّ ونعرفها... 

مه لنا مقاومونا وبع�س ممن �سبقنا كتابًة وتعليمًا  م لأبنائنا ما قدَّ تقدِّ

وخبرات �سنين.. ومن هذه الجمعيات التي اأخذت على عاتقها احت�سان 

جمعية  اأبنائنا  من  القادم  الإبداع  بواكير  ورعاية  ال�سابة  المواهب 

ى  �ست في الجمهورية اللبنانية، عام 2008 وهي ل تتوخَّ اإبداع التي تاأ�سَّ

الربح، يقع مركزها الحالي في الغبيري، ق�ساء بعبدا، محافظة جبل 

لبنان، ويحق لها اإن�ساء فروع في مختلف الأرا�سي اللبنانية.

خــــطــــوة نــحــو 

الإبداع م�شتقبل 
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من اأهدافها:

المواهب  اكت�ساف  على  العمل   -1
خالل  م��ن  وتاأهيلها  والعلميَّة،  ��ة  االأدب��يَّ

الدورات الثقافية، والور�س التعليمية.

ة  اأدبيَّ و���س��ال��ون��ات  ن����واٍد  اإن�����س��اء   -2
في  �سة  متخ�سِّ ومجالت  كتب  واإ���س��دار 

عمل الجمعية.

الجمعيات  مختلف  م��ع  ال��ت��ع��اون   -3
المجاالت  في  العاملة  والدولية،  المحلية 

الفكرية المتنوعة لن�سر ثقافة الفن واالأدب 

والعلم. وقد بداأت اأولى خطواتها بتاأ�سي�س 

منتدى ال�سباب االأدبي والذي يحمل ا�سمها 

اإبداع، عبر لجنٍة مركزية؛ ت�سمُّ مجموعة 

من ال�سعراء واالأدباء والمهتمين ال�سباب، 

 
ّ
اأدبي �سالون  اإن�ساء  على  يعملون  الذين 

دائم يجمع الطاقات ال�سعرية لل�سباب.

نحو م�ستقبل الإبداع

العنوان  هذا  تحت  جمعية  اإن�ساء  اإنَّ 

اإ�سكالياٍت  اأم��ام  ومن�سئيها  ي�سعها  اإب��داع 

تجلياته،  نف�سه،  االإب��داع  اأبرزها،  عديدة 

قاته، وهي لعمري  م�ستوياته، حوافزه، معوِّ

خطوة جريئة و�سجاعة في زمن ي�سكو فيه 

االإبداع من ت�ساوؤل رواده ومبدعيه، اللهم 

اإبداع على كل ميادين  اإال اإذا مددنا كلمة 

ونثرًا،  �سعرًا  االأدب وحده  الحياة، ال على 

وروايًة وم�سرحًا. فمجاالت االإبداع العلمي 

بها،  تعنى  جمعياٍت  اإلى  اأي�سًا  منا  تحتاج 

غرباء  نبقى  ال  كي  اأمتنا،  في  ون�سجعها 

اإلينا  يلقى  ما  نتلقف  المجاالت  ه��ذه  في 

فيه  ق  تفوَّ ما�ٍس  اأمجاد  على  نتكئ  ونحن 
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هند�سٍة  من  العلوم  مختلف  في  علماوؤنا 

ببغداد  الحكمة  بيت  وما  وفيزياء،  وط��ٍب 

ال�سواهد  اأح��د  اإال  العبا�سية  الع�سور  في 

كل  ت�سجيع  اإل��ى  اأج��دادن��ا  ل�سعي  العديدة 

منها  واالأدب��ي��ة  الفكرية  االإب���داع  مجاالت 

والعلمية.

المحلية في ال�سيف  الف�سائيات  بثت 

باالختراعات  ُيعنى  برنامجًا  الما�سي 

العلوم(،  )ع��ال��م  االإن�سانية  تفيد  ال��ت��ي 

ال�سبان  من  مجموعة  فيه  ا�ستركت  وق��د 

العربي  العالم  اأقطار  كل  من  وال�سابات 

وت�ساميم  اأف��ك��اٍر  تقديم  على  وتناف�سوا 

بطاقاتها  اأم��ت��ن��ا  غ��ن��ى  ع��ل��ى  ت���دل  رائ��ع��ة 

م��ن يرعاها  اإل���ى  واف��ت��ق��اده��ا  ال��م��ب��دع��ة 

ويدعمها معنويًا وماديًا. والأنَّ االإبداع �سمة 

ارتبط  فقد  القدم،  منذ  االإن�ساني  الفكر 

فاالأمم  وحركيتها.  وديمومتها  بالحياة 

مبدعيها  احترمت  التي  االأم��م  هي  الحية 

نت لهم كل و�سائل االإنتاج و�ساعدتهم  واأمَّ

وتطويره.  ن�سره  على  بقاءها-  -لت�سمن 

دورها  الجمعيات  تاأخذ  االإط��ار  هذا  وفي 

الرعائي الرائد وي�سبح من نافل القول.

هي  الجمعيات  هذه  اإن�ساء  فكرة  اإنَّ 

بالمجتمعات  ت��ذك��رن��ا  اإب��داع��ي��ة  ف��ك��رة 

اأفرادها  تالقى  التي  االأول���ى  االإن�سانية 

فحاك  احتياجاتها  وتاأمين  الحياة  لبناء 

اأحدهم ال�سوف ليرتديه َمن طحن القمح 

في  معًا  لي�سكنا  لكليهما،  خبزًا  وعجنه 

واأكل  ذاك،  �سوف  ارتدى  رجٌل  بناه  بيٍت 

خبز ذلك. ور�ست الحياة بهم جميعًا على 

برِّ اأمانها.

اإذًا تاأخذ حركية االإبداع لونها االإن�ساني 

�ساٍم  ه��دٍف  نحو  تتجه  عندما  الخال�س، 

االإن�سان  لخدمة  الحياة  تطوير  هو  نبيل 

الكون  له  و�سّخر  �سبحانه  الذي خلقه اهلل 

واأبدع له زمانًا تقلب ف�سواًل ومكانًا ات�سع 

الجمال  بعيون  كليهما  وزيَّن  وملجاأ  ماأوى 

وواديًا  وجباًل  نهرًا  وزهرًا،  وردًا  المنت�سر 

ومطرًا و�سحوًا و�سم�سًا دافئًة وفاكهًة ت�سرُّ 

النظر.

وهنا ياأخذ االإبداع م�سدره الحقيقي، 

�سيء  كل  و�ِسعت  التي  ورحمته  اهلل  عطف 

�سبحانه  �سوؤونه  من  �ساأنًا  االإب��داع  وجعلت 

واأهدت الب�سر منه طرقًا فكانت الح�سارة، 

بناءًا يرتفع نحو العالء، م�سجدًا ي�سبُح هلل 

ودواًء يعالج االإن�سان في عباد اهلل وق�سيدًة 

تكتب كل كلمِة حٍب �سكرًا هلل. وبهذا المعنى، 

نحن بدورنا وفي مجلة بقية اهلل... نتمنى 

التوفيق  الهادفة  الر�سالية  الجمعية  لهذه 

برعايتها  والأجيالنا  اأهدافها  كل  لتحقيق 

تتفتح  بغٍد  واع��د  م�ستقبل  اإل��ى  ال��و���س��ول 

واإبداعًا في كل  براعمهم فكرًا وعلمًا  فيه 

ميادين الحياة، تحت عين اهلل.

علي عب��س: مدير جمعية اإبداع

67

م
 2

01
0 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
25

د 
د

ع
ل
ا



حياته  وري��ق��ات  اأول���ى  تفتحْت 

وهو  اليتم  َق  فتن�سَّ الأب،  فقدان  على 

عيناه  واأب�سرت  الأول���ى.  �سنته  في 

الدنيا«  في  اأمٍّ  »اأج��م��ل  ال�سغيرتان 

-كما كان يناديها.

اأّمه التي غمرته باهتماٍم خا�س، 

لي�س لأنَّه مدللها ال�سغير فح�سب، بل 

جنبيه  بين  يحمل  اأنَّ��ه  اأدرك��ت  لأنَّها 

�سرًا �ستك�سفه الأيام.

�شهيد الوعد ال�شادق: 
ا�شم الأم: فاطمة المو�شوي.)ال�شيّد عماد الدين(علي عبا�ص المو�شوي

رقم القيد:  107
الو�شع العائلي: متاأهل وله اإبنة.  

محل وتاريخ الولدة:  النبي �شيث، 1980/2/1م.

مكان وتاريخ ال�شت�شهاد: �شمع -�شور،2006/7/19م.
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بيت  ف���ي  تربَّى  »عل���ي« 

�سيد �سهداء المقاومة فكان 

بمثابة تعوي����س له من اهلل 

عّز وجّل، اإذ م���ّن عليه باأن 

دخل بي���ت �سماح���ة ال�سيد 

 Mالمو�س���وي عبا����س 

���ه  �سغي���رًا حي���ث كان���ت اأمُّ

ت�ساعد ال�سيدة اأم يا�سر في 

خدمة المجاهدين، فدرج فيه بين اأطفال 

ة  ���د ال���ذي كان يعامل���ه بطيب���ة ومحبَّ ال�سيِّ

كبيرتي���ن، فنهل من ذلك البيت المحمدي 

خ�سااًل اإيمانية-جهادي���ة خال�سة هلل الأنَّ 

روح���ه كانت ترب���ة �سالحة لب���ذور التدين 

ًا  الحقيقي، ذل���ك اأنَّ اأمه لعب���ت دورًا مهمَّ

ة، فهي  ���ى االأمومة واالأب���وَّ ف���ي حياته تخطَّ

ة اأهل البيتR وتوثيق  مدر�سٌة في محبَّ

ع���رى االرتباط بهم ف���ي اأ�سغ���ر تفا�سيل 

الحياة.

ومقّر   Mعبا�س ال�سيد  منزل  بين 

المقاومة االإ�سالمية في قرية النبي �سيث، 

اأحبَّ  ال��ذي  ال�سغير  الطفل  ه��ذا  ترعرع 

كما  لي�سير  ب��اك��رًا  الطفولة  يختزل  اأن 

ويقتدي  يقّلدهم  كان  الذين  المجاهدين 

بهم. واأب�سر كيف �سارع بع�سهم لاللتحاق 

بالرفيق االأعلى فافتقدهم، 

قدوًة  االآخ��ر  بع�سهم  وظ��ّل 

في  الطريق.  موا�سلة  في 

16 �سباط من العام 1992، 
اليتم  حقيقة  علي  ع��رف 

ة  االأحبَّ فقد  ف��ي  وال��غ��رب��ة 

عبا�س  ال�����س��ي��د  ب��رح��ي��ل 

ف�سار  وط��ف��ل��ه،  وزوج���ت���ه 

مقام ال�سيد مالذه في وحدته، وحين تعبه 

ال�سغير بح�سن  الطفل  يلوذ  كما  به  يلوذ 

اأبيه، ويبكي ب�سمٍت ي�سجُّ في زوايا المكان 

�سوقًا للقاء.

الوفّي الأمين

رغم مكانة ال�سيد عبا�س في قلبه فاإنَّ 

بلغ  فهو عندما  اأب��دًا.  والده  ين�َس  لم  عليًا 

الثامنة من عمره وبداأ ي�سلي �سار يهدي 

بعد  وواظ��ب  اأبيه.  اإل��ى روح  ث��واب �سالته 

كلِّ فري�سة على قراءة الدعوات واإهدائها 

ع�سرة  الثانية  وفي  الطاهرة.  روح��ه  اإل��ى 

ويعين  ليعمل  المدر�سة  ت��رك  عمره،  من 

واأج��اده��ا،  م��ه��ٍن  ة  ع���دَّ فامتهن  وال��دت��ه، 

االأدوات  في  العمل  اإلى  البناء  فمن �سنعة 

�ساهمت  اأعمال  الكهرباء،  وفي  ال�سحية 

لي�س  دخ��ول��ه  وف��ي  �سخ�سيته  �سقل  ف��ي 

با�شت�شــهـــاد ال�شــيد 

علي  ـــرف  ع عــبــا�ــص 

والغربة  الألم  حقيقة 

ــد الأحـــبـــة. ــق فـــي ف
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اإلى  النا�س فقط، بل  بيوت 

وقد ظّل  وحياتهم.  قلوبهم 

حتى  االأع��م��ال  ه��ذه  يتابع 

الرغم  على  ت��ف��ّرغ��ه،  بعد 

ا�َس كانت تاأتمنه  من �سيق الوقت، اإذ اإّن النَّ

على بيوتها، ويريها ب�سال�سة تعاطيه معها، 

فهو ال يحدد موعدًا لت�سليم ور�سة اإال ووفى 

بالوعد.

الرحلة الجهادية

ما اإن �سّب علّي حتى التحق بالدورات 

لم  ولكنه  المقاوم.  عمله  وب��داأ  الع�سكرية 

ين�سغل في تطوير قدراته الع�سكرية فقط، 

واللغة  االنكليزية  اللغة  تعّلم  اإلى  عمد  بل 

ته  بدقَّ عمله  مقرِّ  في  وُع��رف  الفار�سية. 

من  للتخفيف  وحّبه  واأمانته  تعاطيه  ولين 

ال  تِعبًا  ك��ان  واإن  فهو  المجاهدين،  تعب 

ُيظهر ذلك، ولكن اإذا ما لمح االإرهاق على 

اإكمال العمل  اإل��ى  ب��ادر  اأح��د االأخ��وة  وجه 

اأهل  بين  ك��ان  وك��ذا  قلياًل.  ليرتاح  عنه 

قريته، فما ق�سده اأحد بعمٍل اإال ولّباه ولو 

االأهل  د  يتفقَّ وكان  عليه.  اأثقل  التعُب  كان 

فردًا فردًا، ويلوذ باأمه وبتعب كفيها اللتين 

يقبل  ال  فكان  يريحهما،  كيف  قلبه  احتار 

اأبدًا باأن تخدمه ب�سيء، حتَّى بغ�سل ثيابه، 

عنها،  ف  ويخفِّ بم�ساعدتها  يقوم  كان  بل 

ويفتح قلبه ل�سكواها وهمومها، اأولي�س هو 

�سديقها المقرب منذ طفولته؟!

الواجب  اأم����ور  نتخطى  اأن  »ع��ل��ي��ن��ا 

ما  هذا  ات«  الم�ستحبَّ نعمل  واأن  والحرام 

فلم  ورفاقه،  لعائلته  علي  عليه  د  يوؤكِّ كان 

ي���ت���راَخ ط��رف��ة ع��ي��ن عن 

يمكن  م���ا  ك����لِّ  ت��ح�����س��ي��ل 

تعزيز  �سبيل  في  تح�سيله 

عنده  االإيمانيَّة  ة  الروحيَّ

الب�سو�س  ال�ساب  فذلك  حوله،  وعندمن 

الذي ين�سُح وجهه باالأمل على الرغم من 

را�سيًا  كان  عا�سها،  التي  ال�سعبة  الحياة 

حياته  في  ول��ه  ل��ه،  اهلل  َق�َسَمه  بما  قانعًا 

رم�سان  ك�سهر  رحله،  فيها  ينيخ  محطاٌت 

الم�سجد  لياليه في  الذي يق�سي  المبارك 

اإلى اهلل  �ساعاته  بع�س  قائمًا منقطعًا في 

العزيز القدير.

الأهم اأن نبذل كل �سيء

ر ع��ل��ي ال������زواج، ب���ادرت  ع��ن��دم��ا ق����رَّ

اأر�س  قطعة  اإعطائه  اإل��ى  واأخ���وه  وال��دت��ه 

ف�سّيد  العائلة،  منزل  من  بالقرب  �سغيرة 

كانت  بفتاٍة  ُرزق  وقد  بنف�سه.  منزله  علي 

حين  االأول���ى  �سنتها  العمر  من  بلغت  قد 

ما  ل  اأوَّ ه��و  االأب  ف��ق��د  وك����اأنَّ  ���س��ه��ادت��ه. 

�ساٍب  تاريخ  من  غنيِّ  اإرث  مع  اه  اإيَّ اأورثها 

مجاهٍد كان يدفُع المجاهدين اإلى بذل كلِّ 

الح�سينية،  الم�سيرة  خدمة  في  طاقاتهم 

رهم باأنَّه ال يهم ماذا نقّدم بل االأهّم  ويذكِّ

اأن نبذل كلَّ �سيء حتى ولو كان �سغيرًا.

الوداع الأخير

ت��م��وز العام  ال��ث��ان��ي ع�����س��ر م���ن  ف���ي 

النبي  ف��ي  منزله  اإل��ى  علي  و�سل   ،2006
�سيت. وبمجرد و�سوله عاد وحزم حقائبه 

ه  اأمِّ اللقاء مع  للتوجه جنوبًا، فكان �سالُم 

واإخوته وداعًا من نوٍع اآخر. وكانت اإحدى 

ى اأمور  ــا اأن نتخطَّ »علين

واأن  ــرام  والح ــب  الواج

ــات« الم�شتحب ــل  نعم
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فبحث  المنزل،  في  موجودة  غير  اأخواته 

اإلى  وانطلق  وودعها،  وجدها  حتى  عنها 

حيث  »�سمع«  وادي  في  ليرابط  الجنوب 

االإ�سرائيلية  الم�ستعمرات  دّك  على  عمل 

بال�سواريخ.

بعد  اأّمه  ا�ستيقظت  قريب  فجٍر  وذات 

اأو  لها  تفرح  ه��ل  تعرف  ل��م  غريبة  روؤي���ا 

تحزن، فقد زارها ال�سهيد �سماحة ال�سيد 

عبا�س المو�سوي ومعه ال�سيد ح�سن ن�سر 

واقترب  �سريفًا،  م�سحفًا  واأهدياها  اهلل 

»هذا  ل��ه��ا:  هام�سًا  عبا�س  ال�سيد  منها 

قيمته  لها  ليبّين  الأب��ي!«  اأعطيه  ال  القراآن 

اإال  ي��وم��ان  يمر  يكد  ول��م  ع��ن��ده.  العالية 

ونالت الهدية التي تبّي�س لها وجهها عند 

مباركة  �سهادة   :Oالزهراء ال�سيدة 

من  لغارة  مرب�سه  تعر�س  اأن  بعد  لولدها 

الطائرات االإ�سرائيلية.

زهدوا  الذين  االأب��رار  لل�سهداء  هنيئًا 

في الدنيا واأحّبوا لقاء اهلل فاأحّب لقاءهم 

الخالدة  ال��ح��ي��اة  الأن��ف�����س��ه��م  واخ���ت���اروا 

والمجد  العزِّ  حياة  لنا  ووهبوا  بال�سهادة 

والحرية واأناروا بدمائهم الطاهرة الطريق 

لع�ّساق اهلل وم�ستاقي اللحاق بقافلة النور 

ما  تعالى  اهلل  رزقنا  المقّد�س،  الح�سيني 

رزقهم وح�سرنا معهم اإن �ساء اهلل تعالى.

من و�سّية ال�سهيد:

اإل��ى من  الذين عرفتهم،  االإخ��وة  اإل��ى 

عا�سرتهم في بلدتي وعملي:

طريق  الطريق،  هذا  بحفظ  اأو�سيكم 

ال��م��ق��اوم��ة االإ���س��الم��ي��ة ال���ذي ه��و اأعظم 

اأو�شيكم باأن ل تهجروا 

ُن�شارع  التي  الم�شاجد 

من اأجلهــا، ف�شـــراعنا 

اأجــل  من  العــدو  مع 

الدين  هذا  يبقى  اأن 

الم�شـــاجد. وتبــــقى 

خالله  ومن  طريق،  واأح�سن  واأعز  واأطهر 

اإلى  الخلد،  جنات  اإلى  النعيم،  اإلى  ن�سل 

واأ�سحاب   Qالح�سين روؤية  اإلى  اهلل، 

�ساء  اإن  معهم  ونح�سر   Qالح�سين

اهلل.

واأو�سيكم باأن ال تهجروا الم�ساجد التي 

ُن�سارع من اأجلها، ف�سراعنا مع العدو من 

اأجل اأن يبقى هذا الدين وتبقى الم�ساجد 

 ِ ِب�للَّ اآَم��َن  َمْن  الِل  َم�َس�ِجَد  َيْعُمُر  {اإِنََّم� 

َك�َة  الزَّ َواآَتى  اَلَة  ال�سَّ َواأََق�َم  االآَِخِر  َواْلَيْوِم 

َوَلْم َيْخ�َس اإِاَل اللَ َفَع�َسى اأُوَلِئَك اأَْن َيُكوُنوا 

اهلل  �سدق  )التوبة:18(  اْلُمْهَتِديَن}  ِمَن 

العلّي العظيم.
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د. ح�سن �سلهب

الإدارة المدر�شية
اأ�شا�ص في العملية التربوية

و�سلوكياتهم  التالمذة  نتائج   -1
محور اهتمام الإدارة المدر�سية

الم�سمون،  ف��ي  ت��ب��دٌل  ه��ن��اك  ن��ع��م   

اأن  دون  من  المحتوى،  بع�س  في  وتعديٌلً 

ة التاأثير، اأو حجم االأهميَّة.  يطال ذلك قوَّ

�سبط  ة  مهمَّ تعد  لم  المثال  �سبيل  فعلى 

ظام وتطبيقه في راأ�س اأولوياته، كما لم  النِّ

همومه  اأحد  وهيبتها  المدر�سة  حالة  تعد 

مدير  غ��دا  لقد  ال��ي��وم��ي��ة.  وم�ساغله 

المدر�سة اليوم اأكثر انهماكًا 

باالأهداف، واأعمق توغاًل في 

النتائج المرجوة للمدر�سة. 

يجب  التاأثير  على  فقدرته 

ز في المجال االأكثر  اأن تتركَّ

للمدر�سة،  بالن�سبة  حيوية 

اأن  يمكن  التي  االأم���ور  اأم��ا 

اعتبارها  مات، فال مانع من  ن�سميها مقدِّ

مهام رئي�سة الأ�سخا�س اإداريين اأو تربويين 

في المدر�سة.

النظام  تطبيق  يغدو  الطريقة  بهذه 

م�سوؤولية االإداري في المدر�سة، وتح�سيل 

دون  م��ن  فيها،  المالي  مهمة  االأق�����س��اط 

دوره  عن  للمدير  ابتعادًا  ذل��ك  يعني  اأن 

التي  المهام  من  مهمة  كلِّ  على  كم�سرف 

تقوم بها المدر�سة.

ف����اإذا ك��ان��ت اأه����داف 

المدر�سة تكمن في تحقيق 

م،  متقدِّ ع��ل��م��ي  م�����س��ت��وى 

رة،  وتوفير بيئة تربوية موؤثِّ

فاإنَّ مهام المدير تكمن في 

�سميم الم�ستوى المطلوب، 

المرجوة.  البيئة  قلب  وفي 

رئي�س  ك  كمحرِّ بدورها  تحتفظ  المدر�سيَّة  الإدارة  تزال  ل 

ل العن�سر  لالأعمال المدر�سيَّة، ول يزال مدير المدر�سة ي�سكِّ

الم�ستقبلية،  وروؤيتها  المدر�سة  م�ستوى  في  تاأثيرًا  الأكثر 

الحا�سم  ال��دور  حول  القيِّمة  الأفكار  كلِّ  من  بالرغم  وذلك 

للمعلم والتلميذ.

ــة  اإّن اإدارة المدر�شـــــ

ــدة  الفري الإدارة  ــي  ه

الإن�شان  ــل  تتو�شَّ التي 

ــان. الإن�ش ــل  اأج ــن  م

72



واح���دة  للمتعلِّمين  ال���دوري���ة  ف��ال��ن��ت��ائ��ج 

م  تتحكَّ التي  والقيم  يومياته،  اأب���رز  م��ن 

مدار  على  ال�ساغل  �سغله  ب�سلوكياتهم 

ال�ساعة، فال يثنيه �سيء عن متابعة اأخبار 

ر جهدًا في �سبيل  يوفِّ االأمرين، وال  هذين 

للمدير  ال���دوام.  على  اأو�ساعهما  تطوير 

تاأجيلها،  باالإمكان  لكن  اأخ��رى،  م�ساغل 

وتفوي�سها، وربَّما الت�سحية بها، لم�سلحة 

ر�سالة  يخت�سران  اللذين  االأمرين  هذين 

المدر�سة وروؤيتها الم�ستقبلية.

2- اإدارة الموارد الب�سرية
انطالقًا مما تقدم، وبما اأنَّ االإدارة في 

ة ا�ستثمار للموارد الموجودة،  االأ�سا�س عمليَّ

فاإنَّ طاقة المدير اال�ستثمارية تتَّجه ب�سكل 
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رئي�س في هذا االتجاه.

اأغنى  هو  الب�سري  ال��م��ورد  ك��ان  ا  ولمَّ

الموارد المتاحة، واأكثرها تاأثيرًا، فاإنَّ اأول 

اإدارة هذا المورد  مهمة للمدير تكمن في 

واالإداريين  بالمعلمين  والمتمثِّل  الحا�سم، 

والتربويين، ف�ساًل عن اأهالي المتعلمين.

هذا  ف��ي  تكمن  الكبرى  فالق�سية 

المدير  ونجاحات  تحديدًا،  المجال 

المكان.  ه��ذا  ع��ن  ت�سدر 

ق  يتحقَّ الحقيقي ال  فالبناء 

المدر�سة  طوابق  ع��دد  في 

وتجهيزاتها،  اأثاثها  وحجم 

ر�سيدها  ف���ي  ح��ت��ى  وال 

ال���م���ال���ي وم��م��ت��ل��ك��ات��ه��ا، 

��ة ذل��ك، ب��ل في  على اأه��م��يَّ

كل  فيها،  العاملين  �سيرة 

التي  و�سمعتهم  العاملين، 

ت�سطع في �سرح المدر�سة، 

وت�سيع في كلِّ مكان تح�سر 

فيه.

يلعب  اأن  المدير  من  المطلوب  ولي�س 

اأو  التعليمي  بالم�ستوى  المكلَّفين  دور 

ويالحق  بالجزئيات،  ل  فيتدخَّ التربوي، 

االجتهادات، بل اإن فعله االأ�سا�س يتَّجه اإلى 

وتوفير  ودعمهم  المكلَّفين  ه��وؤالء  تحفيز 

تركيزه  اإنَّ  لهم.  المتاحة  االإمكانات  كلِّ 

ة  التربويَّ والبيئة  التعليمي  الم�ستوى  على 

اأنظمة  الإق��رار  ال�سعي  االأ�سا�س  في  يعني 

في  ت�سبُّ  وبرامج  و�سيا�سات  وم��وازن��ات 

م�سلحة هذين المجالين. فالنظام الذي 

والتربوّي،  التعليمي  بالم�ستوى  يرتقي 

وال���م���وازن���ات ال��ت��ي ت��دع��م االإج�������راَءات 

ال�سيا�سات  الالزمة، وكذلك  والم�ساريف 

في  واالأدب  التفوُّق  ت�سنع  التي  والبرامج 

عقول و�سلوك المتعلمين، كل ذلك �سيوفر 

مالية  م�ستوى  على  االأه��م��ي��ة  بالغ  دخ��اًل 

المدر�سة، وبالتالي قدرتها على االإنفاق.

على  الموؤ�س�سات  كما  وال��م��دار���س، 

االن�سباط  بمعايير  تقا�س  ال  اختالفها، 

على  وال��ت��رت��ي��ب،  والتح�سيل  وال��ت��وح��ي��د 

اأهمية ذلك، بل بالطاقة الحيوية التي 

العاملين  تغلي في م�ساعر 

جهودًا  د  فتتج�سَّ ف��ي��ه��ا، 

مفتوحة، واإخال�سًا عميقًا، 

االأح���الم.  بحجم  ون��ت��اج��ًا 

الكلية  بالروح  تقا�س  اإنَّها 

التي تقود هوؤالء اإلى حيث 

وتتاألَّق  االأهداف،  تنت�سب 

الر�سالة.

ب  نركِّ اأن  وباإمكاننا 

م�����دار������س ل���ه���ا ق���ام���ات 

بهية،  واأط����راف  م��دي��دة، 

ي�ستقطب  ح�سن  وجه  ولها 

ال  ولكنها  القريب،  ي�ستبقي  وال  البعيد، 

دٌم  عروقها  في  يجري  وال  بالحياة،  ت�سجُّ 

حار، والعاملون فيها يرمقون الخارج، وال 

ياأن�سون بالداخل.

فيها  َيثبت  مدر�سية  اإدارة  تفلح  ال 

وال  ال��ن��ا���س.  فيها  ي�ستقرُّ  وال  االأث����اث، 

ت�ستقيم اأمور المدر�سة اإذا كان العاملون 

يتم  غ��ي��ار،  قطع  م��ن  اأك��ث��ر  لي�سوا  فيها 

وتنتخب  عطل،  ل  اأوَّ عند  ف��ورًا  تبديلها 

الدرجات  ���س��رف  ع��ي  ت��دَّ ث��مَّ  تالمذتها 

الم�سبوقة.  غير  المجاميع  اأو  الرفيعة، 

المعلمين  نخبة  تعبرها  مدر�سة  تدوم  ال 

والتالمذة، وي�ستمر فيها من ال فر�سة له 

في غيرها.

النتــائـج  اإّن متـــابعـة 

للمتعـلِّـمين  الدوريـــة 

تتحـكم  التــي  والقيـم 

ــم  ــه ــات ــيَّ ــوك ــل ــش ــ� ب

يــخــتــ�ــشــران ر�ــشــالــة 

الــمــدر�ــشــة وروؤيــتــهــا 

ــة. ــي ــل ــب ــق ــت ــش ــ� ــم ال
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ولي�س  المدر�سة  المدير يدير   -3
مكتبه فح�سب

الفر�س  عن  م�سوؤول  القائد  والمدير 

وتفكيرًا  تعبيرًا  للعاملين،  يمنحها  التي 

ونقدًا، وال ي�ستقيم اأمر مدير ال يجروؤ على 

اأن  يجب  بما  يفكر  اأو  اأحد،  عنده  التعبير 

يكون، ف�ساًل عن نقد ما هو كائن.

تفعيل  ال��م��دي��ر  م��ن  ال��م��ط��ل��وب  لي�س 

ق  التحقُّ واجبه  بل  اب��ت��داءًا،  طاقاته  ك��لَّ 

تالمذة  للجميع،  م��ت��اٌح  المجال  اأنَّ  م��ن 

على  طاقاتهم  لتفعيل  وعاملين،  ومعلمين 

الوجه االأح�سن. ذلك اأنَّ اإنجازات المدير 

بل  مكتبه،  في  اإن��ج��ازات��ه  لي�ست  اليومية 

يكون  ول��ن  المدر�سة،  كل  في  االإن��ج��ازات 

مديرًا للمدر�سة، اإذا اقت�سرت اإدارته على 

نف�سه و�سوؤون غرفته. ولي�س من ال�سروري 

مة على الدوام،  اأن يكون المدير في المقدِّ

وبماذا  ذل��ك.  المناقبية  اقت�ست  اإذا  اإال 

ه  مهامَّ المدير  اأنجز  اإِذا  المدر�سة  تنتفع 

الخا�سة، فيما مهام العاملين فيها متعثِّرة، 

اأو غير منتجة؟

االإدارة  هي  المدر�سة  اإدارة  اإنَّ  اأخيرًا 

اأجل  م��ن  االإن�����س��ان  ل  تتو�سَّ التي  الفريدة 

ن�سنة كل ما هو 
َ
االإن�سان، ما يعني �سرورة اأ

قائم اأو معموٌل به، فال ي�سلح فيها ما ي�سلح 

للم�سانع، اأو المتاجر، اأو حتى الموؤ�س�سات 

الخدماتية. اإن المدير الذي ال يقطر قلبه 

اأم��ام كل وجه من وجوه تالمذته، وال  حبًا 

في  العاملين  عذابات  اأم��ام  رحمًة  ينفطر 

المدير  ه��ذا  اإن  وت�سحياتهم،  مدر�سته 

يجب اأن يراجع نف�سه، فلربَّما كان في غير 

المكان، اأو اأّن لياقته لم تكتمل بعد.
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اإبراهيم من�سور

دد في العالم وعلى كلِّ ل�سان. كيف ن�ساأ هذا  الطابور الخام�س، ا�سم يترَّ

ف اإلى ذلك من خالل رحلة خاطفة  ال�سم واأين؟ ما هي دللته؟ نتعرَّ

اإلى قبيلة في اأفريقيا وتحديدًا اإلى قبيلة الزولو.

الق�سم  على  �سلطانها  َتُمدُّ  بريطانيا  كانت  ع�سر  التا�سع  القرن  منت�سف  في 

االأكبر من قاّرة اإفريقيا، خ�سو�سًا اإفريقيا ال�سرقّية حيث تراَمْت م�ستعمراتها من 

م�سر �سمااًل على البحر االأبي�س المتو�سط، حتى جنوب اإفريقيا على المحيَطْين 

الهندي واالأطل�سي، مرورًا بال�سودان واإثيوبيا )الحَب�سة( وكينيا واأوغندة و�سواها. 

المتنازحة جميعًا،  الم�ستعمرات  اأن تربط بين هذه  المتحدة  المملكة  اأرادت  لذا 

ل انت�سار جيو�سها وتنقُّالتها واإمدادات الموؤن والعتاد واالأ�سلحة... اإ�سافًة اإلى  لت�سهِّ

الت�سهيالت التجارّية والجمركّية اال�ستعمارّية االأولى في ذلك الع�سر، اإذ لم تكن 

ال�سم�س تغيب عن م�ستعمراتها.

ها بريطانيا بين االإ�سكندرية في م�سر  ة الحديد تمدُّ من هنا ن�ساأت فكرة �ِسكَّ

ومدينة الكاب في جنوبي اإفريقيا. ولم َيْلَق هذا الم�سروع، بطبيعة الحال، معار�سًة 

تجارّية  م�سلحة  فيه  وج��دوا  الجميع  الأنَّ  الم�ستعَمرة؛  االإفريقّية  االأق��ط��ار  من 

ولو«، في جنوب اإفريقيا، فقد رف�س اأن تقتطع  وحياتّية و�سياحّية، ما عدا �سعب »الزُّ

بريطانيا مزيدًا من اأرا�سيه المع�سبة التي يعتمُد عليها لرعاية موا�سيه وقطعانه، 

ه بالحياة. فهي ال�سريان الذي َيُمدُّ

الطابور الخام�ص
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ولو« لمحة عن �سعب »الزُّ

ال�سعوب  اأح���د  ه��ي  ول���و«  »ال���زُّ قبيلة 

اأزانيا«  »البانتو:  بلغة  الناطقة  الرئي�سة 

�سبعة  نحو  يعي�س  كان  اإفريقيا.  ة  ق��ارَّ في 

اإقليم  في  القبيلة  هذه  من  ن�سمة  ماليين 

»كوازالو ناتال« الواقع في جمهورية جنوب 

اإفريقيا.

كانت الحكومة العن�سرّية ال�سابقة، في 

الم�ستعِمرة  الّدولة  البلد، وبدعم من  هذا 

وال�ّسود  »الّزولو«  �سعب  ُتخ�سع  بريطانيا، 

عمومًا، ل�سيا�سة التفرقة العن�سريَّة، منذ 

مطلع القرن التا�سع ع�سر.

بداية ال�ستباكات

اأوائ����ل االأرب��ع��ي��ن��ّي��ات م��ن القرن  ف��ي 

الم�ستوطنين  اأعداد  تزايد  ع�سر،  التا�سع 

مزيد  اإل���ى  حاجاتهم  وت��ن��ام��ت  البي�س، 

زاد  مما  والمياه،  ة  الزراعيَّ االأرا�سي  من 

يات  تعدِّ من  »ال��ّزول��و«  �سعب  ا�ستياء  من 

المياه  و�سرقة  اأرا�سيه  على  الم�ستوطنين 

اال�ستباكات  ف��ب��داأت  فيها.  ج��دًا  الثمينة 

حّتى  بانتظام،  تتزايد  وراحت  الم�سلَّحة، 

ال�سيطرة  بم�ستقبل  يتعلَّق  ال�سراع  اأ�سبح 

على جنوب اإفريقيا.

عام 1843 حا�سر البريطانّيون ناتال، 

المهاجرين  من  جديدة  موجات  واأخ��ذت 

باال�ستقرار في اأرا�سي »الّزولو«. وخوفًا من 

انفجار االأو�ساع ب�سورة �ساملة، وانفالت 

االأمور من قب�سة بريطانيا، حاول االنكليز 

يدعون جماعات  وراح��وا  االأج��واء،  تهدئة 

وفي  المزارع،  في  لديهم  للعمل  »الزولو« 

من  تعاني  كانت  التي   
)1(

ال�سّكر �سناعة 

نق�س حاّد في اليد العاملة ب�سبب مقاطعة 

االأفارقة لهم.

»م��اب��ان��د« لهذه  »ال��زول��و«  ف��ِط��َن ملك 

على  ال��ع��زم  فعقد  االنكليزية،  الخدعة 

وحليفته  االنكليزي  الم�ستعمر  مقاومة 

جنوب  ف��ي  اآن��ئ��ٍذ،  العن�سرية  الحكومة 

اأ�سلوب  الملك  ه��ذا  فا�ستلهَم  اإفريقيا. 

�سابِقِه الملك ال�سهير »�ساكا«، ودعا جميع 
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الرجال وال�سّبان والفتيان، ابتداًء من �ِسّن 

ة محاربة،  ل منهم قوَّ الرابعة ع�سرة، ف�سكَّ

في مع�سكرات تدريب قا�سية، ُعِرَفْت بِفَرِق 

االأعمار.

عام 1867 ُعِثَر على حقول غنّية بالما�س 

البالد،  و�سط  في  »كيمبرلي«  منطقة  في 

قبل  اكُت�سفت،  قد  الذهب  مناجم  وكانت 

فح�سم   .
)2(

»تران�سفال« منطقة  في  ذلك، 

على هذه  بال�سيطرة  اأمرهم  البريطانيون 

في  زاد  مّما  الجديدة،  الغنّية  المناطق 

احتقان االأفارقة.

تتويج »الملك الأ�سود«

»ماباند«،  الملك  ت��وف��ي   1872 ع��ام 

وانتخاب  للتعزية  »الّزولو«  ة  اأمَّ فاجتمعت 

ك��ان نجم  االأث��ن��اء  تلك  ف��ي  ملك ج��دي��د. 

انُتخب  حتى  يتنامى  »كي�سوايا«  الزعيم 

ملكًا على »الزولو«.

هنا عمدت بريطانيا، لتخفيف احتقان 

االأفارقة وَغَليانهم، اإلى االعتراف بالملك 

ال��ج��دي��د، ف��اأق��ام��ت ل��ه اح��ت��ف��االت تتويج 

با�سم  والكاريكاتورية،  الغرابة  �سديدة 

هذا  م��ن  الغاية  وك��ان��ت  بريطانيا.  ملكة 

يقبل  اأن  الزائف،  االنكليزي  »الفولكلور« 

هذا الملك االأ�سود، وُيقنع �سعبه، بالحكم 

وَحّل  المقاومة،  وترك  لبالده،  البريطاني 

ة المقاتلة )ِفَرق االأعمار( واالن�سراف  القوَّ

م�سانع  في  والعمل  والرعي  الزراعة  اإلى 

البي�س ومزارعهم ومناجمهم.

لم يكن »كي�سوايا« يثق بنوايا االإنكليز 

اال�ستعداد  اإلى  مقاتليه  دعا  فقد  الخبيثة 

للحرب.

المعارك الحا�سمة

بين  ذروت��ه��ا  ال��ت��وت��رات  بلغت  عندما 

ف���ي جنوب  وال��م�����س��ت��ع��م��ري��ن،  االأف����ارق����ة 

اإفريقيا، اأوا�سط العام 1879، بداأ االنكليز 

من  التي  الحديد  ة  �سكَّ م�سروع  بتنفيذ 

االنكليزية  الم�ستعمرات  تربط  اأن  �ساأنها 

م�سر  من  ال�سرقيَّة،  اإفريقيا  امتداد  على 

م. اإلى جنوب اإفريقيا، كما َتَقدَّ

واإذ لم تكن قبيلة »الّزولو« متعاونة مع 

البريطانيين، كما كانت قبيلة »الما�ساي« 

اأربعة  بريطانيا  ��زت  ج��هَّ فقد  و���س��واه��ا، 

طوابير ع�سكريَّة من جنودها، اإلى مناطق 

في  طاحنة  معارك  جرت  حيث  »ال��زول��و« 

الن�سف الثاني من العام 1879 -اأ�سهرها 

اأع��داد  فيها  ُقتل  »ا���س��ن��دل��وان��ا«-  معركة 

ب��االآالف  تعدُّ  »ال��زول��و«  �سعب  م��ن  كبيرة 

حروبهم  ف��ي  ي�ستعملون  ك��ان��وا  الأّن���ه���م 

الّرماح والترو�س، معتمدين على ب�سالتهم 

االإنكليز  اأّما  بالدهم.  بطبيعة  ومعرفتهم 

االأوتوماتيكية  االأ�سلحة  ي�ستعملون  فكانوا 

الفّتاكة.
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مرتبة جمهورية جنوب اإفريقيا: البلد الخام�س ع�سر في العالم، في زراعة ق�سب ال�سكر. (1  )

تحتل جنوب اإفريقيا المرتبة االأولى في الذهب، والثالثة في االألما�س، في العالم. (2  )

* الم�سادر المعتمدة:
قناة المجد الوثائقّية.

فيلم وثائقي على قناة نا�سونال جيوغرافيك.

اأطل�س العالم.

المنجد في اللغة واالأدب والعلوم.

الهوام�س

الحيلة والخداع

-واإ�سراره  »الزولو«  �سعب  ب�سالة  لكنَّ 

�سموده  م��ن  م�ستفيدًا  االن��ت�����س��ار-  على 

نت هذا ال�سعب  وتطويل اأمد المعارك، مكَّ

�سبه االأعزل، من اإنزال �سربات اأ�سّد اإيالمًا 

في �سفوف البريطانيين، وكبَّدتهم خ�سائر 

فادحة، وكادت تهزمهم نهائّيًا، لوال اأّنهم، 

اإذ  والخداع؛  الحيلة  اإلى  لجاأوا  كعادتهم، 

تفتَّقت عبقرية الدهاء البريطاني عن جعل 

االإفريقي يقتل االإفريقي )اأي نقلوا المعركة 

وهكذا  االإف��ري��ق��ي(.  الداخلي  البيت  اإل��ى 

ُي�سيبون ثالثة ع�سافير بحجر واحد: 

�سالمة الجنود البريطانيين. 1 -  

ك�سب المعركة من اأهون �سبيل. 2 -  

التاأ�سي�س لحروب اإبادة قبلية، من  3 -  

�ساأنها اأن ُتطيل اأمد اال�ستعمار بل 

وُتطالب ببقائه. 

لتلك  الدامية  االآث��ار  ن�سهد  زلنا  وم��ا 

الحروب القبلية حتى اليوم في اإفريقيا!.

الطابور الخام�س

بطوابيرها  بريطانيا  َتْكَتِف  فلم  وعليه 

اإفريقيا،  ���س��رق  ف��ي  االأرب���ع���ة  الع�سكرية 

بل  البريطانيين،  من  كلُّهم  فيها  والجنود 

من  خام�س«  »ط��اب��ور  ت�سكيل  اإل���ى  ع��م��َدْت 

»البوير«  �سعب  م��ن  خ�سو�سًا  االأف���ارق���ة، 

و�سعب »الما�ساي«، اإ�سافًة اإلى الكثيرين من 

نف�سه.  »الزولو«  �سعب  من  النفو�س  �سعاف 

هذه  ال�سرا�سة،  �سديدة  المعارك  وع��ادت 

اها  ة، لكنَّ االإمدادات العظيمة التي تلقَّ المرَّ

قبل  من  المدرو�س  غير  والهجوم  االنكليز، 

�سعب »الزولو« باأ�سلحته التقليدية البدائية، 

الذي  الخام�س  الطابور  وج��ود  اإل��ى  اإ�سافة 

وياأكل  الخارجية  الجبهة  على  ين�سط  كان 

الجبهة الداخلية لل�سعب االإفريقي، قد قلبت 

ل�سالح  المعارك  وح�سمت  القوى  موازين 

اأن  بعد  النهاية،  في  فانت�سروا  االنكليز، 

فيها  اأظهر  اأ�سهر  �ستة  المعارك  ت  ا�ستمرَّ

�سعب »الزولو« ب�سالًة نادرة.

االأح���داث،  وتلك  التاريخ  ذل��ك  ومنذ 

في  د  يتردَّ الخام�س«  »الطابور  ا�سم  اأخذ 

العالم للتدليل على عمالء الداخل الذين 

�سدَّ  الغا�سب  المحتّل  هم  عدوَّ ين�سرون 

�سرفهم  ح�ساب  وعلى  ��ت��ه��م،  واأمَّ �سعبهم 

اأو  الجنيهات  من  حفنة  لقاء  وكرامتهم، 

الدوالرات!.
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اإعداد: دميا جمعة

تعطي  والجامعات  ال��م��دار���س  اأغ��ل��ب 

النهائي.  االمتحان  قبل  اأي��ام��ًا  للطالب 

بع�س ال�سباب يرتبك وال يوفق في تنظيم 

وقته وبع�سهم االآخر يلجاأ اإلى جدول عام 

من  تمكنه  طريقة  اإل��ى  ويهتدي  للدرا�سة 

ا�ستغالل قدراته ووقته فيها.. 

لذلك ال بد للطالب من اإيجاد خطوات 

عدة  له  توفر  بحيث  الدرا�سة  في  يتبعها 

اأمور مهمة: 

لتوفير  ال��م��ذاك��رة..  وق��ت  تحديد   -1
الوقت وا�ستغالله.

2- بذل اأقل الجهود الممكنة.. بمعنى 
ا�ستغالل الطاقة بالطرق ال�سحيحة.

مدة  اأطول  بالمعلومات  االحتفاظ   -3
ممكنة.

ولذلك ال بد من:

بو�سع  المواد  بين  الوقت  تق�سيم   -1
قدر  المتعلم  ب��ه  يتقيد  درا���س��ي  ج���دول 

الم�ستطاع ويتنا�سب مع الجدول الدرا�سي 

اليومي.

ق�سط  اأخ��ذ  بالتعب  ال�سعور  عند   -2
تجدد  حتى  ع�سائر  وت��ن��اول  ال��راح��ة  من 

ن�ساطك.

للدرا�سة  المنا�سب  المكان  اختيار   -3
وذلك من حيث:

       اأ - االإ�ساءة المنا�سبة.

للغرفة  ال��ج��ي��دة  ال��ت��ه��وي��ة   -      ب 

وترتيبها.. فالترتيب يبعث على 

الراحة.

ال��م��ذاك��رة في        ج - االبتعاد ع��ن 

غرفة النوم.

مثل  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��م��واد  درا���س��ة   -4
وحتى  والفيزياء  والكيمياء  الريا�سيات 

ال  واإنما  �سفوية  ب�سورة  تنفع  ال  االأحياء 

الورقة  ا�ستخدام  ي�ساحبها  اأن  من  بد 

فيه. للمعلومات  اأثبت  فذلك  والقلم.. 

االإزعاج بكل  5- االبتعاد عن م�سادر 
المتعلم  النف�سية تدفع  اأنواعها.. فالراحة 

للدرا�سة.

6- االهتمام بالغذاء.
النوم  م��ن  الكافي  الق�سط  اأخ���ذ   -7
7 �ساعات وال يزيد عن  بحيث ال يقل عن 

9 �ساعات.
ال�����س��الة في  ب�����اأداء  8 - االه��ت��م��ام 
بتثبيت  العالمين  ل��رب  وال��دع��اء  اأوقاتها 

المعلومات.
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ن�شائح 

قبل-�أثناء-بعد 

المتحان! 

قبل المتحان:

ب�سكل  المواد  وادر���س  جاهزًا  ُكن   .1
كامل.

الريا�سية  ال��ح��رك��ات  م��م��ار���س��ة   .2
ت�ساعد على �سحن الذهن.

منبطحًا  وال  م�ستلقيًا  ت��ذاك��ر  ال   .3
فتنام.

4. احذر ح�سو الراأ�س ليلة االمتحان.
الراحة واال�سترخاء قبل االمتحان   .5

اأ�سا�س النجاح.

ولكن  جيد  الحفظ  اأث��ن��اء  الم�سي   .6
لفترة معينة.

7. ُخذ ق�سطًا كافيًا من النوم قبل يوم 
االمتحان.

8. ا�ستيقظ في وقت مبكر حتى تذهب 
اإلى االمتحان من غير عجلة.

ومعدتك  االمتحان  اإل��ى  تذهب  ال   .9
الحالوة  م��ن  قطعة  م��ع��ك  ُخ���ذ  خ��اوي��ة، 

على  لُت�ساعدك  �سابه  وم��ا  الب�سكويت  اأو 

مواجهة القلق.

ُقبيل االمتحان. ال تحاول  ا�سترخ   .10
اأن ُتراجع ُكل �سيء في اللحظات االأخيرة.

11. واجه االمتحان بثقة تامة واعتبره 
فر�سة لعر�س ما ذاكرته.

اأثناء المتحان:

االآيات  االأ�سئلة فقل  ا�ستلمت ورقة  اإذا   

التالية: {ب�سم الل الرحمن الرحيم * ..َربِّ 

ْر ِل��ي اأَْم����ِري *  ��ْدِري * َوَي�سِّ ا���ْس��َرْح ِل��ي ���سَ

ن لِّ�َس�ِني * َيْفَقُهوا َقْوِلي}. َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّ

�سريعة  ق��راءًة  االأ�سئلة  ورق��ة  اإق��راأ   .1
لترتيب اأولوية االإجابات التي �ستبداأ بها وال 

تنزعج اإذا وقفت حائرًا اأمام �سوؤال ف�سوف 

تاأتي اإجابته تلقائيًا اإن �ساء اهلل من خالل 

باقي االأ�سئلة.

2. اإقراأ االأ�سئلة والتعليمات بدقة.
3. اإذا واجهت �سوؤااًل �سعبًا، انتقل اإلى 

�سوؤال اآخر وال تتوتر.

4. اإذا كان االمتحان �سعبًا، اختر اأحد 
اإلى  ُيعيد  قد  ذلك  الكتابة.  وابداأ  االأ�سئلة 

ذاكرتك ما ن�سيته.

5. ال تقلق عندما ترى الطلبة االآخرين 
ي�سلمون اأوراقهم، فلي�س هناك جائزة لمن 

ينتهي اأواًل.

6. راجع اإجاباتك اأكثر من مرة.
بعد المتحان:

الن�سيحة االأهم عدم مراجعة اإجابات 

كفيل  ذل��ك  الأن  متكرر  ب�سكل  الم�سابقة 

اهلل  على  بالتوكل  وعليك  توترك  بزيادة 

وطلب الدعاء من والديك.
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التي  ال���م���واق���ف  اأخ���ط���ر  م���ن 

يواجهها االأهل اكت�سافهم اأنَّ ولدهم 

من  العديد  تن�سب  حينها  ��ن.  ي��دخِّ

التي ت�سل غالبًا  الحادة  الخالفات 

بين  وج�سدي  كالمي  ت�سادم  اإل��ى 

الوالدين وال�ساب. ورغم نبل هدف 

الهادئ  الحوار  بغياب  اأنَّه  اإال  االأهل 

والجدي تتدهور االأمور: 

ت���دخ���ن؟  م���ت���ى  م���ن���ذ  االأب: 

ولماذا؟!

كل  الأّن  اأ���س��ه��ر  م��ن��ذ  االب�����ن: 

نون. اأ�سدقائي يدخِّ

في  اأ�سدقاءك  تقلِّد  وهل  االأب: 

حال رموا اأنف�سهم من برج عاٍل؟
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حّتى  انتحارًا.  لي�س  التدخين  االب��ن: 

اأنت تدخن.

االأب: بالطبع هو انتحار بطيء ولكني 

كبير ولن ي�سّرني كما هو حالك.

االبن: واأنا اأي�سًا كبير وبنيتي الج�سدية 

اأقوى.

اأع���رف  اأن  اإّي����اك  )ب��غ�����س��ب(:  االأب 

دًا اأنك تدخن! مجدَّ

غ�سبك..  ���س��ب��ب  اأف���ه���م  ال  االب�����ن: 

الجميع  طبيعيًا،  اأم���رًا  اأم�سى  التدخين 

ن في كل مكان! يدخِّ

االأب: انتهى الحوار فليدخن الجميع.. 

اأنت ممنوع من اأن تدخن.

اأعد  اأحد ي�ستطيع منعي! لم  االبن: ال 

طفاًل تملي عليه اآراءك!

الحوار  ة  حدَّ تت�ساعد  �سوف  وبالطبع 

وت�سير االأمور اإلى ما ال ُتحمد عقباه. فما 

ه��و ال��ح��ل؟ وم��ا ه��و دور االأه���ل؟ وم��ا هي 

م�سوؤولية ال�ساب؟

اإلى ال�ساب:

ي  1 - اأنت تعرف يقينًا اأنَّ التدخين يوؤدِّ
ولكن  الخطيرة  االأمرا�س  من  الكثير  اإلى 

الواقعين  االأ�سدقاء  اإغ��راءات  اأنَّ  �سك  ال 

ال��ع��ادة هي  ت��اأث��ي��ر ه��ذه  ال�����ت�����ي تحت 

عك. ولهذا عليك اأخذ  ت�سجِّ

ت�سير  اأن  ����ا  اإمَّ ال��ق��رار 

اأن  ا  واإمَّ لل�سيجارة  عبدًا 

عن  وتقلع  نف�سك  �سّيد  تكون 

التدخين.

تجد  اأّن����ك  ت��ظ��ن  ك��ن��ت  اإن   -  2
همومك  من  م��الذًا  ال�سموم  هذه  في 

الكثيرة فاأنت كمن ي�ستجير من الرم�ساء 

على  وتق�سي  قواك  ت�سنزف  الأّنك  بالنار، 

عافيتك �سيئًا ف�سيئًا.

3 - اب��ح��ث ع��ن ع����ادات اأ���س��م��ى من 
التدخين للتخّل�س من التوّتر كاالإكثار من 

ذكر اهلل وممار�سة الريا�سة..

4 - خذ قرارك ال�سائب وحدك واحِم 
لت�ستحقَّ  �سخ�سيتك  ة  ق��وَّ وثبت  �سحتك 

حينها اأن تعتبر اأّنك اأم�سيت را�سدًا وواعيًا 

كفاية التِّخاذ قراراتك!

اإلى الأهل:

العادات  ف��ي  تنغم�سون  عندما   -  1
ال�سيئة ي�سير �سهاًل على ولدكم اأن ينجرَّ 

لي�س  التدخين  اأن  مثاًل  يعتقد  واأن  اإليها 

لذلك  االأق��ارب.  اأدمن عليه  لما  واإال  �سيئًا 

تمنعوا  اأن  عليكم  يحتِّم  ك��اأه��ل  واجبكم 

لت�سير  م��ن��زل��ك��م  ف��ي  ت��م��ام��ًا  ال��ت��دخ��ي��ن 

ال�سيجارة �سيفًا منبوذًا.

ابنكم  على  نف�سيَّة  حربًا  مار�سوا   -  2
مقابل الترويج الكبير الذي تعتمده و�سائل 

ال��ذي  ع���ام  ب�سكل  وال��م��ج��ت��م��ع  االإع�����الم 

الدرا�سات  اجمعوا  التدخين.  على  ي�سجع 

م�سار  ع��ن  ت��ت��ح��دث  ال��ت��ي  والتحقيقات 

التدخين واأطلعوا اأوالدكم عليها.

3 - �سادقوا ابنكم وال تجعلوه ي�سعر باأّنه 
ته  �سخ�سيَّ الإث��ب��ات  ح��رب  في 

اأم��ام��ك��م الأّن��ك��م 

ب����ذل����ك 
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تخ�سرون ثقته بكم وتدفعونه دون اإرادتكم 

لالإدمان على التدخين.

نبذة عن تاريخ التدخين

اأدخل  ال�ساد�س ع�سر  القرن  اأوائ��ل  في 

مكت�سفو اأمريكا عادة التدخين اإلى الح�سارة 

االأوروبيَّة. وم�سطلح نيكوتين الذي يتداوله 

اأخذ  التدخين  عن  التحّدث  عند  النا�س 

في  فرن�سا  �سفير  نيكوت  ج��ون  ا�سم  م��ن 

د  يوؤكِّ وكان  التبغ  عن  دافع  وال��ذي  ل�سبونة 

اأنَّ للتدخين فوائد مثل اإعادة الوعي وعالج 

التي  ال�سيجارة  ا  االأمرا�س. اأمَّ من  الكثير 

يعرفها النا�س ب�سكلها الحالي فقد ظهرت 

في البرازيل عام 1870م.

التدخين  ع��ن  علمية  ح��ق��ائ��ق 

والأمرا�س

ب اأنواعًا عديدة من  التدخين ي�سبِّ  -  1
ال�سرطان، اأهّمها �سرطان الرئة.

المراهقين  على  درا���س��ات  واأث��ب��ت��ت 

بعد  تن�ساأ  قد  المزمنة  الرئة  اأمرا�س  اأّن 

تدخين 5-10 �سجائر في اليوم لمّدة عام 

�سرطان  التدخين  ب  ي�سبِّ كما  عامين،  اأو 

لدى   %10 ب��ن�����س��ب��ة  وي��ظ��ه��ر  ال��ح��ن��ج��رة 

المدخنين اأكثر من غيرهم.

وال��ت��دخ��ي��ن ي�����س��ب��ب ت��ق��لُّ�����س��ًا في 

ذبحة  اإل��ى  ي  ي��وؤدِّ ما  القلب  �سرايين 

قلبية، وهذا ال�سرر يبداأ عند تدخين 

ال�سيجارة االأولى حتى ولو لم )يبلع(.

2. اإّن ال�سغار وال�سباب هم اأكثر تاأثرًا 
بالتدخين من الكبار اإذ اإن �سرايين قلوبهم 

تكون )اأطرى( وتتقل�س بقوة اأكثر. 

ال�سلع،  ع��ل��ى  ي�ساعد  ال��ت��دخ��ي��ن   .3
فالنيكوتين ي�سّرع ال�سلع.

من  االأخ����ي����ر  ال��ن�����س��ف  ي���ح���وي   .4
من  اأكثر  �سارة  مواد  الم�ستعلة  ال�سيجارة 

ن�سفها االأول. 

 اأرقام مخيفة:

م�ستوى  على  نين  المدخِّ ع��دد  يبلغ   -

العالم: 1.1 بليون �سخ�سًا.

نين في الدول المتقدمة:  - ن�سبة المدخِّ

ن�سبة الذكور %41 واالإناث 21%.

ب�سبب  �سنويًا  وف��اة  حالة  ماليين   3  -

التدخين.

نين في الدول النامية:  - ن�سبة المدخِّ

ن�سبة الذكور %50 واالإناث 8%.

ثمانية  اأن  االأوروبية  المفو�سية  ر  وتقدِّ

اأول  دخ��ن��وا  ع�سرة  اأ���س��ل  م��ن  نين  مدخِّ

�سيجارة بين �سن 12 و18 عامًا.

ت�سم  ال��ت��ي  ال���دول���ة  ه���ي  ت��رك��ي��ا   -

بعدد  مقارنة  المدخنين  من  ع��دد  اأكبر 

ال�سكان.
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ك�شكول

 الأدب
اإعداد: في�سل الأ�سمر

من اأمثال العرب:

» »َم� َيْوُم َحِليَمَة ِب�ِسرٍّ

ام العرب.  يوُم حليمَة هو اأ�ْسَهُر اأيَّ

َجَبَلة  بن  الحارُث  وكان  فيها،  ُقِتَل  التي  َغَزوته  ال�سماء  ماء  بن  المنذُر  غزا  قيَل: 

كبر ملك غ�سان يخاف، وكان في جي�س المنذر رجل من بني حنيفة ُيَقال له �سمُر 
َ
االأ

بن عمرو، وكانت اأمه من غ�سان، فخرج يريد اأن يلحق بالحارث، فلما تداَنْوا �سار حتى 

ا راأى ذلك الحارُث اختاَر من اأ�سحابه مائَة رجٍل،  لحق به، َفَقالَ :  اأتاك ما ال ُتِطيق. فلمَّ

َفَقالَ :  انطلقوا اإلى ع�سكر المنذر فاأْخِبُروُه اأّنا َنِديُن )اأي نخ�سُع( له وُنْعطيه حاجته، 

ًة )اأي غفلة( فاحملوا عليه، ثم اأمر ابنته َحِليمة فاأخرَجْت لهم اإناًء   فاإذا راأيتم منه ِغرَّ

بيهم(، فخرجت اإليهم فجعلت  فيه َخُلوق )من اأنواع الطيِّب(، َفَقالَ :  َخلِِّقِيِهْم )اأي طيِّ

له :   َفَقاَلوا  المنذر  اأتوا  حتى  الَحَنفيُّ  عمرو  بن  �سمر  ومعهم  القوُم  ى  وَم�سَ تخلِّقهم، 

اأتيناك من عند �ساحبنا وهو َيِديُن لك ويعطيك حاجتك، فتبا�َسَر اأهُل ع�سكر المنذر 

بذلك، وَغَفُلوا بع�َس َغْفلة، فحملوا على المنذر فقتلوه ، ومن هنا قيَل:  لي�س يوُم حليمة 

ب�سر. ُي�سرب هذا المثُل في كل اأمر معروف م�سهور.
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من غريب القراآن الكريم:

������َه������}  ُم�����ْر������سَ �����������������َن  يَّ
{اأَ ت���ع���ال���ى:  اهلل  ق�����ال   -

ي���ِن}  ����������َن َي������ْوُم ال���دِّ يَّ
)االأع���������راف:187(، وق����ال: {اأَ

)الذاريات:12(: اأّيان: عبارة عن وقت ال�سيء، ويقارب 

اأوان،  اأي  اأ�سله:  وقيل:  اأي،  قولهم:  من  »متى«،  معنى 

اأّي وقت، فحذف االألف ثم جعل الواو ياء فاأدغم  اأي: 

ف�سار اأيان.

من نوادر العرب:

فقال  بحّجام؛  فاأتوه  النحوي  علقمة  اأبو  مر�َس   -

له: ا�سدد ق�سب المحاجم، واأرهف ظبات الم�سارط، 

وخزًا،  �سرطك  وليكن  النزع،  وعجل  الو�سع،  واأ�سرع 

وم�سك نهزًا، وال تكرهّن اأبيًا، وال تردّن اأتيًا.

فق�ل الحج�م: ابعث خلف عمرو بن معدي كرب، واأما اأنا فال طاقة لي بالحرب.

- ودخل اأبو علقمة النحوي على طبيب فقال :  اأمتع اهلل بك اإني اأكلت من لحوم 

هذه الجوازم فط�سئت ط�ساأة فاأ�سابني وجع من الوالبة اإلى ذات العنق فلم يزل يربو 

وينمو حتى خالط الحلب وال�سرا�سيف فهل عندك دواء؟ قال :  نعم خذ حرقفًا و�سلقفًا 

و�سرقفًا فزهزقه وزقزقه واغ�سله بماء روث وا�سربه. فقال اأبو علقمة :  لم اأفهم عنك 

هذا، فقال :  اأفهمُتك كما اأفهمتني . 

- وبينما اأبو علقمة في طريق اإذ ا�ستّد به المر�ُس ف�سقط اأر�سًا فظّن من راآه اأنه 

اإلى الجماعة حوله فقال:  اأذنه ويوؤذن فيها فاأفاق فنظر  مجنون فاأقبل رجٌل يع�سُّ 

ةٍ  افرنقعوا عني، فقال بع�سهم  ما لكم قد تكاأكاأتم عليَّ كما تتكاأكوؤون على ذي جنَّ

لبع�ٍس: دعوه فاإّن �سيطانه يتكّلم بالهندية.

قاَل ال�سعراُء:

قاَل اأبو االأ�سود الدوؤلي:

ل�ساحبه وت�������س���ري���ٌف  زي�����ٌن  واالأدباال���ع���ل���ُم  العلِم  فنوَن  ُهديَت  فاطلْب 

ذَنباك����م ����س���ّي���ٍد ب����ط����ٍل اآب�������������اوؤُُه ُن����ُج����ٌب بعدهم  فاأم�سى  الروؤو�َس  كانوا 

اأَدٍب ذي  االآب�������اِء  خ���ام���ِل  َت��ب��اوُم����ق����ِرٍف  ن����اَل ال��م��ع��ال��ي ب�������االآداِب وال��رُّ

له ف����ن����اَء  ال  ك���ن���ٌز وذخ��������ٌر  ِحباال���ع���ل���ُم  �سَ �ساحٌب  ما  اإذا  القريُن  ِنْعَم 

ُيحرُمه ث��م  �سخ�ٌس  ال��م��اَل  يجمُع  والَحَرباق��د  ال����ذلَّ  فيلقى  ق��ل��ي��ٍل  ع��ّم��ا 

َلباوج����ام����ُع ال��ع��ل��م م���غ���ب���وٌط ب���ه اأب�����دًا وال�سَّ ال���َف���وَت  م��ن��ه  ي���ح���اذُر  وال 
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:P من بالغة الر�سول الأكرم

- قال ر�سول اهللP: »خيُر النا�ِس في اآخِر الزماِن النَُّوَمُة«. وقولهP هذا مجاٌز، 

و»النَُّوَمُة« هنا هو الرجل الخامل ال�ساأن، الخفّي المكان. 

فائدة اإعرابية:

- نقوُل: »ال تفكر في الم�ستقبل مطلقًا، فّكر في الحا�سر«. مطَلقًا: تكون ظرَف زمان 

للم�ستقبل، من�سوبًا على اأنه مفعول فيه، اأو مفعواًل مطَلقًا حااًل محّل الم�سدر »تفكيرًا«.

- قال تعالى: {مع�َذ الِل اأن ن�أخَذ اإال َمن وجدن� مت�عن� عنده})يو�سف:79(. معاذ: 

مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره "اأعوذ"، من�سوب بالفتحة الظاهرة، وهو م�ساف، 

وا�سم الجاللة "اهلل" م�ساف اإليه مجرور.

اأخطاء �سائعة:

اأو  يلتفت  )اأي  ياأبه  ال  ف��الٌن  يقال:   -

فالٌن  يقال:  اأن  وال�سحيح  بفالن،  يهتم( 

»كم   :Pالر�سول ق��ال   ، لفالن،  ياأبه  ال 

على  اأق�سَم  لو  له  يوؤبه  ال  طمرَين  ذي  من 

ه منهم عمار بن يا�سر« )الغدير،  اهلل الأبرَّ

ال�سيخ االأميني، الجزء 9(.

لفالن،  البيت  ف���الٌن  ����َر  اأجَّ ي��ق��ال:   -

�سائع  خطاأ  وه��ذا  الجيم،  حرف  بت�سديد 

البيت  »اأَج��َر«  يقال:  اأن  وال�سحيح  ج��دًا، 

لفالن.

كلمات عامية اأ�سلها ف�سيح:

- تقول العامة: جاء فالن يئّد وُيرعد، 

وفي  متوعدًا،  غا�سبًا  جاء  اأنه  يق�سدون 

اأي  ي��وؤُدُّ  البعير  اأّد  نقول:  الف�سيحة  اللغة 

الفعَل  هذا  ا�ستعملت  العامة  فلعّل  يهدُر، 

الف�سيَح في قولها ال�سابق.

- وتقول العامة: اأّز لغيره في المكان، 

وفي  المكان.   في  له  َع  تَو�سَّ اأنه  يق�سدون 

اأي  ي���اأزو  اأزا  ن��ق��ول:  الف�سيحة  العربية 

نف�سه  جمع  كاأنه  وتقبَّ�َس،  قل�َس 

المجل�س  ليف�سح  نف�سه  على 

87لغيره.
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زينب الطحان

الحروب ال�شليبية 

كما راآها العرب

بقيمة  تتمّيز  تاريخيَّة  رواية  العرب«  راآها  كما  ال�سليبية  »الحروب 

معرفية عالية. واأّول ما يلفت في هذه الرواية اأنَّها ت�سدر عن م�سيحي 

اأن  الثقافية في  ر�سالته  اأنَّ  راأى  اأوروب��ا،  – فرن�سي يعي�س في  لبناني 

الحروب  لمجريات  والم�سلمين  العرب  روؤي��ة  الغربي  للقارئ  م  يقدِّ

الغربيين  الموؤرِّخين  عن  بعيدًا  التاريخية  اأحداثها  وفق  ال�سليبية 

ووجهة نظرهم من هذه الأحداث، والتي �سقلتها في ما بعد الروؤية 

ال�ست�سراقية.

مًا »رواية حقيقية«  ينطلق اأمين معلوف في روايته التاريخية هذه، مقدِّ

عن الحروب ال�سليبية وعن القرنين الم�سطربين اللذين �سنعا الغرب 

�سدرت  عالقتهما.  اليوم  حتى  دان  يحدِّ يزالن  ول  العربي  والعالم 

ال�سليبية  الحروب  ق�سية  كانت  حيث   ،1983 العام  في  الرواية  هذه 

العرب  والعلماء  الموؤرِّخين  بين  وديني  تاريخي  جدل  مثار  نف�سها 

والم�ست�سرقين الغربيين والموؤرخين وعلماء الجتماع وال�سيا�سة.
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اأمين معلوف ال�سغوف 

بالتاريخ

اأمين  اأه��م��ي��ة  ج����اءت 

�سغف  ������ه  اأنَّ ف���ي  م��ع��ل��وف 

القديم،  العربي  بالتاريخ 

راح  اإذ  ف���ي���ه،  �����ل  وت�����وغَّ

عن  الن�سيان  ���س��داأ  يجلو 

كاد  واأح���داث  �سخ�سيات 

منذ  يمحوها.  اأن  التاريخ 

اأمين  غ  ت��ف��رَّ ال��ث��م��ان��ي��ن��ات 

م��ع��ل��وف ل����الأدب واأ���س��در 

اأولى رواياته »الحروب ال�سليبية كما راآها 

الروائية  اأعماله  ف��ي  فعله  وم��ا  ال��ع��رب«. 

المتكئة في اأكثرها على التاريخ، والتي حاز 

بع�سها على جوائز عالمية، هو اأنَّه نقل اإلى 

م  الغربيين وجهة نظر ال�سرقيين، كما قدَّ

في ح�سارتنا، هدف  م�سرقة  لهم جوانب 

من ورائها اإلى اإقامة حوار من نوع مختلف، 

�سفحات  م��ن  الكثير  م��راج��ع��ة  اإل���ى  كما 

في  الغربيون،  فهمها  الم�سترك  التاريخ 

ه. وقد  االأع����م االأغ���ل���ب، ع��ل��ى ن��ح��و م�����س��وَّ

اأمين  بكتب  احتفاء  اأّيما  الغربيون  احتفى 

راآه����ا معلوف: »الحروب ال�سليبية كما 

االإفريقي«،  و»ل��ي��ون  ال��ع��رب«، 

النور«  و»ح��دائ��ق  و»�سمرقند«، 

التي  االأع���م���ال  م���ن  و���س��واه��ا 

والفائدة  المتعة  اإل��ى  اأ�سافت 

االأهمية،  �سديدة  اأخ��رى  �سفة 

�ساطئ  اأنَّها  على  فوها  وتلقَّ

بين  ل��ل��ح��وار  ج�����س��ورًا  يمد 

العالمين. 

رواي�����ة »ال���ح���روب 

راآه���ا  ك��م��ا  ال�سليبية 

العرب«

ب������������داأت ال�����ح�����روب 

11م،  القرن  في  ال�سليبية 

ت باأربع مراحل كبرى،  ومرَّ

ال�سليبيون  �سيطر  حيث 

البداية على عدة مدن  في 

اأنَّ  اإال  ال��ق��د���س،  راأ���س��ه��ا  على  اإ���س��الم��ي��ة 

معركة  في  االأيوبي  الدين  �سالح  انت�سار 

حطين و�سع نهاية النت�سارات ال�سليبيين، 

فت نهائيًا  و�سّكل بداية لحمالت فا�سلة توقَّ

خالل القرن 13م.

بدءًا  التاريخي  ال�سرد  الرواية  تبا�سر 

�سقوط  م��ع  )1096-1100م(  ال��غ��زو  م��ن 

اأّول  هذا  وكان  1097م،  في  نيقية،  مدينة 

االأولى.  حملتهم  في  لل�سليبيين  انت�سار 

مع  تزامن  ��ه  واأنَّ خا�سة  حما�سهم،  ف��زاد 

في  ال�سالجقة  على  ��ق��وه  ح��قَّ اآخ���ر  ن�سر 

)�سورليوم(، وجعل اأبواب اآ�سيا ال�سغرى 

عة اأمام جيو�سهم الغازية التي تابعت  م�سرَّ

وا  ة المدن، حتَّى تمكنَّ زحفها على بقيَّ

م���ن اإخ�����س��اع ك���لِّ االأرا����س���ي 

في  لل�سالجقة  ال��ت��اب��ع��ة 

 نقل اأمين معلوف اإلى 

ــة نظر  ــن وجه الغربيي

ــا قدم  ــن، كم ال�شرقيي

ــة  ــب م�شرق ــم جوان له

ــدف  ــا، ه ــي ح�شارتن ف

اإقامة  ــى  اإل ــا  من ورائه

حوار من نوع مختلف.
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الزحف  بعدها  وك���ان  ال�����س��غ��رى.  اآ���س��ي��ا 

بيت  واأخيرًا  اإنطاكية  ثمَّ  ومن  ال�سام  اإلى 

المقد�س حيث ب�سطوا �سلطتهم.

ال�سالجقة  دول���ة  انق�سمت  ع��ن��دم��ا 

اأن  زنكي  ال��دي��ن  عماد  التركي  ا�ستطاع 

قوة  لبثت  المو�سل.وما  باإقليم  ي�ستقل 

بهجوم  فقام  ت�ساعفت  اأن  ال��رج��ل  ه��ذا 

على  اال�ستيالء  من  ن  وتمكَّ »الرها«،  على 

�سنة  اأ���س��واره��ا  مناعة  رغ��م  عا�سمتها 

عنيفة،  ِهزة  لذلك  وكان  539ه�/1144م. 
اإلى حملة �سليبية  ت لدعوة  اأدَّ اأوروبا،  في 

زنكي  محمود  الدين  ن��ور  ويحمل  اأخ��رى. 

فاع بعد وفاة اأبيه ويعيد  عبء الجهاد والدِّ

اإلى حلب، ومن  فتح الرها، ويعود مظفًرا 

هناك ي�ستعّد للقاء ال�سليبيين، ويهزمهم 

بالقرب من دم�سق، بل ويهاجم بعد ذلك 

اإمارة اإنطاكية وي�ستولي على اأجزاء منها، 

وجماعة  بوهيموند  اأميرها  على  ويقب�س 

توج  ث��م  ال�سليبيين،  اأم����راء  اأك��اب��ر  م��ن 

لحكمهم،  دم�سق  اأه��ل  دع��اه  لّما  جهوده 

من  تمتد  واح��دة  اإ�سالمية  جبهة  فتكونت 

حلب اإلى دم�سق.

 ،
)1(

االأيوبية الدولة  تاأ�س�ست  وبعدما 

متفاوتة  م��ع��اه��دات  ال��دي��ن  ���س��الح  عقد 

الجبهة  لتوحيد  ليتفرغ  ال�سليبيين  م��ع 

وكان  العهد.  نق�سوا  ولكنهم  االإ�سالمية، 

التقت جيو�س  للعرب حيث  مدويًا  الن�سر 

الم�سلمين بجيو�س ال�سليبيين في »حطين« 

لم  583ه�/1187م.  العام  في  ذلك  وك��ان 

هذه  بعد  الدين  �سالح  جي�س  اأم��ام  يكن 

م  م نحو القد�س، وتقدَّ المعركة اإال اأن يتقدَّ

فا�ست�سلم  االأ���س��وار،  ينقبون  الم�سلمون 

�سالح  فقبل  ال�سلح،  وطلبوا  الفرنجة، 

الدين. ال تنتهي الرواية مع هذه المعركة 

»ال�سوط  نحو  التاريخي  �سردها  تكمل  بل 

اأقدامهم  تطاأ  اأن  اهلل  قدر  و»ال  المغولي« 

بالدنا بعد اليوم«.. 

مالحظات ل بد من ذكرها

من الجميل اأنَّ الكاتب يذكر معلومات 

دقيقة عن قيام جنود الحمالت ال�سليبية 

بما  احتلوها،  التي  الممتلكات  كلِّ  بنهب 

ال�سرق  ف��ي  الم�سيحية  الكنائ�س  فيها 

وهو  وقتلهم.  الرهبان  وا�سطهاد  العربي 

اأنَّ  في  عائهم  وادِّ االأفرنج  كذب  د  يوؤكِّ ما 

اإنقاذ  �سبيل  الحرب هو في  بهذه  قيامهم 

م�سيحيي القد�س من ا�سطهاد الم�سلمين. 

»ال���روائ���ي« جملة  بحثه  ق���وام  ك��ان  ول��ق��د 

وثائق محفوظة في المكتبة الظاهرية في 

ابن  حوليات  الرئي�سي  وعمادها  دم�سق، 

المنقذ، باالإ�سافة اإلى الترجمات التي قام 

ال�سرقية  للدرا�سات  الفرن�سي  المعهد  بها 

جامعة  اآداب  كلية  مكتبة  و في  بدم�سق. 

بروفان�س، الكتب والوثائق الفرن�سية التي 

من  يكفي  ما  فيها  الحقبة،  لنف�س  اأّرخ��ت 

االأخيرة.  ال�سليبية  الحملة  عن  معلومات 

الموؤرخ  قبل  من  معظمها  في  مدونة   هذه 

الفرن�سي ال�سهير األبير ديك�س، الذي رافق 
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تلك الحملة االأخيرة على 

متزامنة  واأت��ت  ال�سرق، 

المنقذ  اب��ن  حوليات  مع 

التاريخي.  اإط��اره��ا  ف��ي 

المفاجاأة  ك��ان��ت  وه��ن��ا 

�سمحت  المذهلة.  فلقد 

بين  الدقيقة  ال��م��ق��ارن��ة 

بروؤية  ال��ن�����س��و���س  ه���ذه 

م�سرودًا  ذات���ه  ال��ح��دث 

بوجهتي نظر متطابقيتن. 

اأمين  رواي���ة  اأف���ردت  اإذ 

ف�������س���اًل عن  م���ع���ل���وف 

�ستة  دام  ال��ذي  ة،  ال��م��ع��رَّ مدينة  ح�سار 

�سهور، وا�ست�سالمها اإثر نفاد الموؤن وموت 

كهولها والكثير من اأطفالها جوعًا وبردًا، 

�سامحين  ال�سمالي  بابها  وجهاوؤها  ففتح 

للجيو�س  التي تحا�سرها باقتحامها وذبح 

في  العجيبة  �سكانها.  المفارقة  معظم 

هذه الواقعة اأن الوثائق الفرن�سية جميعها 

بن�سبة  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��وث��ائ��ق  م��ع  ا�ستركت 

كبيرة، في و�سف تفا�سيل ح�سار المدينة. 

م�ساألة  اإل��ى  واح���دة  وثيقة  ت�سر  ل��م  لكن 

اعترافهم  بعد  الب�سر  للحوم  الجنود  اأكل 

الرواية  ف��ي  بينما  المدينة.  با�ستباحة 

الكاتب  قبل  موثَّق من  تاأكيد  نح�سل على 

وثيقة  م��ن  اأك��ث��ر  ي��ورد  حيث 

تاريخية تثبت اأن ال�سليبيين 

 :
)2(

الم�سلمين جثث  اأك��ل��وا 

المعرة  في  جماعتنا  »وكانوا 

ي��غ��ل��ون وث��ن��ي��ي��ن ب��ال��غ��ي��ن في 

االأوالد  وي�����س��ك��ون  ال���ق���دور 

ويلتهمونهم  ���س��ف��اف��ي��د  ف��ي 

اأورده  الخبر  هذا  م�سويين«. 

»راول  ال��ف��رن��ج��ي  ال���م���وؤرخ 

الموؤرخ  يقول  كما  كين«  دي 

الفرنجي »البير دك�س« الذي 

معركة  في  ب�سخ�سه  �سارك 

لتاأنف وح�سب  »لم تكن جماعتنا  المعرة: 

كانت  بل  والعرب  االأت��راك  قتلى  اأك��ل  من 

..
)3(

تاأكل الكالب اأي�سًا«

وال بد من القول اإن الحروب ال�سليبية 

االإ�سالمية  الح�سارتين  احتكاك  اإلى  اأدت 

والم�سيحية اإذ �سكل الم�سرق العربي مكانَاً 

العربية  بالح�سارة  االأورب��ي��ي��ن  الت�سال 

واطلعوا  الحروب،  هذه  خالل  االإ�سالمية 

العرب  و�سله  ال��ذي  التطور  على  خاللها 

والثقافة  وال�سناعة  ال��زراع��ة  فنون  ف��ي 

التفوق  مظاهر  بع�س  ون��ق��ل��وا  واالأدب، 

وباقي  المعمارية  الهند�سة  ف��ي  العربي 

مجاالت المعرفة.

يغف���ل الكاتب هنا بع�س الحقائ���ق التاريخية التي قام  (1  )

بها �سالح الدين با�سطهاده لل�سيعة.

الح���روب ال�سليبي���ة كما راآها الع���رب، اأمين معلوف،  (2  )

ترجمة عفيف دم�سقية، دار الفارابي، �س63.

. المرجع نف�سه، �س 64(  3)

الهوام�س

ــة اأن  ــة العجيب المفارق

ــة  الفرن�شي ــق  الوثــائـ

ــت  ا�شتركـ ــا  جميعهـ

ــق العربية،  ــع الوثائ م

ــي  ف ــرة،  كبي ــة  بن�شب

ــف تفا�شيل ح�شار  و�ش

ــم  ل ــن  لك ــة.  المدين

ــدة  واح ــة  وثيق ــر  ت�ش

اأكل  ــة  م�شاأل ــى  اإل

ــوم الب�شر. ــود للح الجن
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اإعداد: حوراء مرعي

�شالة الفجر تقي من اأمرا�ص القلب وت�شلب 

ال�شرايين
ك�سفت درا�سة علمية اأجراها خبراء في جمعية »اأطباء القلب« في االأردن عن اأن اأداء 

�سالة الفجر في موعدها المحدد يوميًا خير و�سيلة للوقاية والعالج من اأمرا�س القلب 

وت�سّلب ال�سرايين بما في ذلك احت�ساء ع�سلة القلب الم�سببة للجلطة القلبية وت�سلب 

ال�سرايين الم�سببة لل�سكتة الدماغية.

و�سددت نتائج الدرا�سة على �سرورة االمتناع عن النوم لفترات طويلة بحيث ال تزيد 

فترة النوم على اأربع �ساعات، حيث يجب النهو�س من النوم واأداء جهد حركي لمدة 15 

دقيقة على االأقل، وهو االأمر الذي يوفره اأداء �سالة الفجر ب�سورة يومية في ال�ساعات 

قّلت  نام طوياًل  اإذا  االإن�سان  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  فقد  يوم.  كل  فجر  االأولى من 

نب�سات قلبه اإلى درجة قليلة جدًا ال تتجاوز 50 نب�سة في الدقيقة. وحينما تقل نب�سات 

القلب، يجري الدم في االأوعية وال�سرايين واالأوردة ببطء �سديد االأمر الذي يوؤدي اإلى 

التاجي  ال�سريان  وبخا�سة  وال�سرايين  االأوردة  جدران  على  والدهنيات  االأمالح  تر�سب 

وان�سداده.

وعليه فاإن الم�سلم الذي يقطع نومه وي�سلي �سالة الفجر في جماعة يحقق �سيانة 

متقدمة وراقية لقلبه و�سرايينه وال �سيما اأن معدل النوم لدى غالبية النا�س يزيد على 

ثماني �ساعات يوميًا.
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حذر تقرير علمي من انعكا�سات البرامج 

طبية  معلومات  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي  التلفزيونية 

في  دقيقة  تكون غير  اأنها  وعلمية، خ�سو�سًا 

الكثير من االأحيان، ما ينعك�س في الواقع على 

طالب  وعلى  حقيقية،  باأمرا�س  الم�سابين 

الطب الذين يتابعونها ب�سغف.

عر�ست  طبية  حالة   179 ت�سجيل  فبعد 

على برامج �سهيرة، ات�سح اأن االأطباء خالفوا 

القواعد المتعارف عليها في 57 % منها، كما 

قاموا في 22 مرة بت�سرفات مق�سودة هددوا 

 %5 اأن  ات�سح  كما  مر�ساهم.  �سالمة  فيها 

البرامج  في  تجرى  التي  الحوارات  من  فقط 

يجري  ما  مع  تتوافق  والمر�سى  االأطباء  بين 

الن�سبة  اأن  حين  ف��ي  الواقعية،  الحياة  ف��ي 

الباقية لي�ست مختلقة فح�سب، بل اإن بع�سها 

يت�سمن مخالفات ج�سيمة الأ�سول المهنة.

التغذية  اأخ�����س��ائ��ي��ي  ك��ب��ي��رة  ذك���رت 

»كاثرين كولينز« في جامعة »�سانت جورج« 

للف�سار  اأن  لندن  البريطانية  العا�سمة  في 

فوائد �سحية عديدة.

ون���ق���ل���ت ���س��ح��ي��ف��ة »داي����ل����ي م���اي���ل« 

هو  الف�سار  »اإن  قولها  عنها  البريطانية 

ومجرد  الكاملة،  الطبيعية  الحبوب  من 

30 غرامًا منه، اأي علبة �سغيرة كالتي يتم 
يومية  تعادل ح�سة  ال�سينما،  �سراوؤها في 

القمح  من  البا�ستا  اأو  االأ�سمر  االأرز  من 

يحتوي  الف�سار  اأن  واأ���س��اف��ت  ال��ك��ام��ل«. 

اأكثر من حبوب دوار  3 مرات  األياف  على 

لتخفي�س  ي�سعون  من  ي�ساعد  ما  ال�سم�س 

وزنهم على ال�سعور بال�سبع لفترة اأطول، في 

حين اأنه يقوم بموازنة معدالت ال�سكر في 

الدم، كما اأنه يخف�س الكولي�سترول ال�سيئ 

ويعطي جرعة من الفيتامين »ب« ما يرفع 

معدالت الطاقة في الج�سم. و�سددت على 

كميات  في  تكمن  الف�سار  في  الفوائد  اأن 

فيه  الموجودة  للتاأك�سد  الم�سادة  المواد 

وال�سرطان،  القلب  اأمرا�س  من  يحمي  ما 

لكنها حذرت من عدم الق�ساء على فوائده 

ال�سحية باإ�سافة ال�سكر اأو الملح اإليه.

»اأطباء التلفزيون« 

خطر �شحي

الف�شار 

لتخفي�ص الوزن
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بت�سحياتها  االأم على االعتراف  ح�سلت 

�س يوم الواحد والع�سرين  منذ عقود، وُخ�سّ

من اآذار لالحتفاء بعطاءاتها، فيما لم يلتفت 

المجتمع اللبناني اإلى االأب اإال اأخيرًا حين اأقّر 

يوم الواحد والع�سرين من حزيران عيدًا له، 

التاريخ يقابل بالفتور مع عدم  وال يزال هذا 

التي  المنا�سبة  اأو  الجهة  على  يدّل  ما  وجود 

كّر�ست هذا التاريخ عيدًا.

اإقرار  بتفا�سيل  يحيط  ال��ذي  الغمو�س 

وا�سحة  رواي��ة  تقابله  لبنان،  في  االأب  عيد 

تعود  المتحدة  الواليات  في  لن�سوئه  المعالم 

بجذورها اإلى عام 1909.

االأب  بعيد  االح��ت��ف��اء  حملة  ق���ادت  فقد 

�سبوكان  مدينة  من  �سيدة  ورعتها 

ا�سمها  وا���س��ن��ط��ن،  والي���ة  ف��ي 

���س��ون��ورا ���س��م��ارت دود�����س. 

تذكرت هذه ال�سيدة، خالل 

موعظة  اإل����ى  ا���س��ت��م��اع��ه��ا 

االأم،  عيد  ع��ن  الكني�سة 

واإخوتها  ه��ي  لرعايتها  وال��ده��ا  ت��ف��ّرغ  كيف 

اأمها الحياة وهي تلد  الخم�سة بعدما فارقت 

طفلها ال�ساد�س.

وبداأت، وفاًء لوالدها والآباء اآخرين قاموا 

بالت�سحيات نف�سها، بقيادة حملة لن�سر هذه 

الر�سالة ُكّللت عام 1910 باإعالن يوم التا�سع 

ل���الأب ف��ي مدينة  ع�سر م��ن ح��زي��ران ع��ي��دًا 

�سبوكان.

اإلى  المتحدة  الواليات  من  العيد  انت�سر 

التي  التواريخ  واختلفت  العالم.  دول  مختلف 

الجدير  اأن  اإال  اآخ���ر،  اإل���ى  بلد  م��ن  ح���ددت 

ح��ّددت��ه  ال��ب��ل��دان  ب��ع�����س  اأن  ب��ال��م��الح��ظ��ة 

البلدان  ففي  دينية.  منا�سبات  مع  بالتزامن 

يوم  ُحدد  الكاثوليكي  الروماني  التراث  ذات 

القدي�س  ي��وم  وه��و  اآذار،  م��ن  ع�سر  التا�سع 

ي�سادف  األمانيا،  وفي  ل��الأب.  عيدًا  يو�سف، 

عيد االأب يوم ال�سعود )خمي�س ال�سعود عند 

الم�سيحيين(. وفي اإيران هو يوم مولد االإمام 

يوم  االأم  ُحّدد عيد  بينما  ال�سالم،  علي عليه 

اأما  ال�سالم.  عليها  ال��زه��راء  ال�سيدة  والدة 

اأ�سهر  ثالثة  م��رور  ي�سادف  فهو  لبنان  في 

بال�سبط على عيد االأم.

ولالآباء اأي�شًا 

عيدهم..
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والمخت�سين  الدين  ورج��ال  االأهالي  بين  بابل  في  الجدل  ي�ستمر 

الم�سلمين  بين  الكفل  ناحية  في  الواقع  الكفل  ذي  مرقد  عائدية  حول 

واليهود.

وقال اأ�ستاذ التاريخ في جامعة الكوفة »ليث الفحام« اإن هناك جداًل 

ذي  النبي  مرقد  ملكية  حول  واليهود  الم�سلمين  بين  وقديمًا  تاريخيًا 

الكفل. واأ�ساف اأن »المرقد بالن�سبة اإلى اليهود هو قبر النبي حزقيال. 

واأما بالن�سبة اإلى الم�سلمين فالمرقد مذكور في القراآن الكريم، واتخذه 

االإمام علّي بن اأبي طالب مقرًا له ح�سب الم�سادر ال�سيعية«.

اأن  اأو�سح  الحيدري  ال�سيد �سالح  ال�سيعي  الوقف  لكن رئي�س ديوان 

بالمرقد«.  الخا�سة  الم�سجد  مئذنة  في  جارية  وترميم  تاأهيل  »عمليات 

ونفى عائدية المرقد لليهود، م�سيفًا »اإننا كديوان وقف �سيعي ال نتقدم 

باأي عمل اإال بعد اأن نتاأكد من اأن المرقد تابع الأتباع اأهل البيت اأو الأحد 

اأئمة اأهل البيت اأو من اأبنائهم. اأما مراقد االأنبياء الموجودة في العراق 

فعائديتها اإداريًا ح�سب المناطق«.

وذكرت »فوزية مهدي« مدير عام دائرة التراث بالهيئة العامة لالآثار 

والتراث اأن م�سروع ترميم مرقد ذي الكفل يجري بالتعاون مع عدد من 

المنظمات الدولية ومع ديوان الوقف ال�سيعي الذي يتولى ر�سميًا �سيانة 

مع  وبالتعاون  والتراث  لالآثار  العامة  الهيئة  »�ستقوم  وقالت  المرقد. 

جهات ومنظمات عالمية ودولية ب�سيانة المرقد واإعادة الزخارف كما 

كانت عليه �سابقًا وترميمها وترميم القبة من الداخل والخارج«. مو�سحًة 

اأن م�سروع الترميم �سي�ستمر حتى عام 2011 و�سيت�سمن اأعمااًل �سرورية 

ل�سيانة المرقد وحماية قبته و�سقفه من االنهيار.

ترميم مرقد ذي الكفل 

في العراق 
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ـــون كــيــف اأك

للبيئة؟ ــًا  �شديق

اإلى  تحتاج  كبيرًا  تحديًا  البيئيَّة  الم�سكالت  ل  تمثِّ

لكلِّ  يمكن  حيث  باأ�سره  المجتمع  اأف��راد  جهود  ت�سافر 

من  البيئة  �سالمة  على  الحفاظ  في  ي�ساهم  اأن  �سخ�س 

خالل تغيير بع�س ال�سلوكيَّات. في ما يلي بع�س الإر�سادات 

الكهربائية،  الطاقة  الموا�سيع ومنها:  المرتبطة ببع�س 

المياه، ال�سيارة، النفايات.

رول فقيه

96



الطاقة الكهربائية

1- اإنَّ ا�ستخدام م�سابيح الفلور�سنت 

ال�سفراء  االأ���س��واء  م��ن  ب��داًل  )ال��ن��ي��ون( 

العادية يعمل على:

اأك�سيد  ث��ان��ي  ن�سبة  م��ن  التقليل   -

الكربون في الجو بن�سبة 275 باوند.

ر الطاقة بن�سبة %66 ما يخف�س  - يوفِّ

فاتورة الكهرباء.

ع�سر  حتى  تخدم  الم�سابيح  ه��ذه   -

مرات اأكثر من االأ�سواء ال�سفراء.

افة  الن�سَّ ا���س��ت��خ��دام  م���ن  ب����داًل   -2

الكهربائية لتجفيف الثياب، يجب ن�سرها 

ن�سف  فت  جفَّ اإن  ال�سم�س.  �سوء  تحت 

ثيابك فقط في �سوء ال�سم�س فاإنك �ستقلل 

الجو  في  الكربون  اأك�سيد  ثاني  ن�سبة  من 

بن�سبة 723 باوند.

تعبئة  يجب  الثياب،  غ�سيل  عند   -3

فيها  ت�سع  وال  الم�سموح  للحد  الة  الغ�سَّ

ثيابًا قليلة الأنَّ كل دورة من دورات الغ�سالة 

ت�ستخدم 95 لترًا من الماء.

على  الثقيلة  ال�ستائر  ا�ستخدم   -4

ا�ستخدام  اإلى  الحاجة  من  لتقلل  النوافذ 

المكيفات.

والثالجة  الفريزر  الثلج من  اإزالة   -5

في  فاعليتها  تقل  ال  حتى  دائ��م��ة  ب�سفة 

اأكبر  ال��ت��ب��ري��د وب��ال��ت��ال��ي ت��ح��ت��اج ل��ط��اق��ة 

من  التخلُّ�س  باالإمكان  كان  واإن  لتعمل.. 

بالتبريد  تعمل  التي  القديمة  الثالجات 

ب��ال��م��اء وال��ح�����س��ول ع��ل��ى ث��الج��ة حديثة 

�سديقة للبيئة فذلك يكون اأف�سل.

6- اأط��ف��ئ االأن����وار ف��ي ال��غ��رف غير 

الغرفة  م��ن  ال��خ��روج  وعند  الم�ستخدمة 

وعّود اأبناءك على ذلك.

المياه

�سنبور  اأغ��ل��ق  اال�ستحمام  عند   -1

وا�ستخدم  ت�ستخدمه  ال  عندما  ال��م��ي��اه 

ينطبق  وم��ا  منخف�س..  �سغط  ذا  دو���س��ًا 

على اال�ستحمام ينطبق على غ�سل اليدين 

ي اإلى: وغ�سل ال�سحون.. وهذا يوؤدِّ

- توفير المياه، اإذ اإنَّ ا�ستخدام الماء 

دقائق  ثماني  بداًل من  دقائق  ة خم�س  لمدَّ

الكربون  اأك�سيد  ثاني  ن�سبة  مثاًل يقلل من 

في الجو بن�سبة 513 باوند.

- التوفير في فاتورة المياه.

- الحفاظ على المياه العذبة التي ُتعّد 

م�سادرها محدودة في العالم و�سياأتي يوم 

االأجيال  تجد  ول��ن  وتنتهي 

القادمة ما ت�سربه.

اإ������س�����الح   -2

�����ات  ال�����ح�����ن�����ف�����يَّ

ال����ت����ال����ف����ة ال���ت���ي 

والموا�سير  تنقط 

ت�سّرب  التي  المك�سورة 

البيئة  ي��ح��ف��ظ  ال���م���ي���اه، 

ويحافظ على المال.

ال�سيارة  اغ�����س��ل   -3

عو�سًا  ال�سطل  با�ستخدام 

عن االأنبوب المطاطي لتقليل 
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ا�ستخدام المياه.

العوازل  ا���س��ت��خ��دام   -4

ال����ح����راري����ة ف����ي ال���م���ن���زل 

ال�سبابيك  ف��ت��ح��ات  ع��ل��ى 

واالأبواب. واإن كنت تبني 

اأن  الممكن  فمن  بيتًا 

تطلب و�سع العوازل 

في الجدران، وهذا 

الحاجة  م��ن  �سيقلل 

والمدفاأة  ال�سيف  في  المكيف  ال�ستخدام 

في ال�ستاء.

ال�سيارة

1- عند توقف ال�سيارة للنزول ال�سريع 

يف�سل اإطفاء المحرك للتوفير في الوقود 

واإطالة عمر المحرك.

ثانية  لثالثين  المحرك  ا�ستخدام   -2

اأكبر من  التوقف ي�ستهلك طاقة  في و�سع 

اإعادة ت�سغيل المحرك.

3- يجب �سيانة ال�سيارة ب�سفة دورية 

حتى ال ت�ستهلك كمية اأكبر من الوقود 

في  �سامة  غ��ازات  تطلق  وال 

الجو.

الدخان  مخرج  على  فلتر  تركيب   -4

ن�سبة  من  يقلل   )exhaust( ال�سيارة  في 

الغازات ال�سامة التي تطلقها في الجو.

5- اإذا قدت �سيارتك ب�سرعة اأكبر من 

55 مياًل )91 كلم تقريبًا( في ال�ساعة فاإنَّ 

بكثير  اأكبر  الغاز  ال�سيارة تطلق كمية من 

مما لو قدتها ب�سرعة اأقل. هذا عدا عن اأنَّ 

في التاأنِّي ال�سالمة.

ال���خ���روج م���ع االأ����س���دق���اء  6- ع��ن��د 

واالأقارب، حاولوا ا�ستخدام �سيارة واحدة 

لتقلكم جميعًا.. اأو قلِّلوا من عدد ال�سيارات 

ما ا�ستطعتم.

النفاية

علب  ف��ي  المطبخ  ل����وازم  ا���س��ت��ِر   -1

وكميات كبيرة مثل االأرز وال�سكر.. فبذلك 

عددًا  و�سترمي  ال�سنوية  فاتورتك  �ستقل 

اأقل من العلب واالأكيا�س الفارغة.

2- ا�ستخدم البطاريات القابلة الإعادة 

ال�سحن فتوفر في �سراء البطاريات وترمي 

عددًا اأقل من البطاريات في الزبالة الأنها 

وتقتل  ال��ت��رب��ة  ت��ل��وث  �سامة  م���واد  ت��ح��وي 

الزرع.

القما�سية  ال��م��ن��ادي��ل  ا���س��ت��خ��دم   -3

القابلة للغ�سل لتوفر في ا�ستخدام المناديل 

الورقية )الكلينك�س(.
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نتائج م�سابقة ال�سهيد مطهري

في  التنفيذي  المجل�س  رئي�س  برعاية 

حزب اهلل �سماحة ال�سيد ها�سم �سفي الدين 

ال�سهيد  العالمة  م�سابقة  نتائج  اإع��الن  تم 

اأطلقتها  قد  كانت  التي  مطهري  مرت�سى 

الجامعات  ف��ي  ال��ت��رب��وي��ة-ب��ي��روت  التعبئة 

اللبنانّية والخا�سة بالتن�سيق مع الم�ست�سارّية 

االإيرانية  االإ�سالمية  للجمهورية  الثقافّية 

ومتطلبات  »االإ����س���الم  ال��ق��ّي��م  كتابه  الع�سر«.ح��ول 

الم�سابقة التي �سارك فيها 450 طالبًا من كليات الجامعة اللبنانية والخا�سة، ت�سمنت 

عدة برامج تخللها توزيع الكتاب وحديث عن فكر ال�سهيد مطهري وجهاده.

والحقوق  الهند�سة  كليات  بين  الم�سابقة  في  للفائزين  االأولى  المراتب  توزعت  وقد 

االأمريكية  اللبنانية  االأميركية في بيروت والجامعة  اللبنانية وبين الجامعة  في الجامعة 

والجامعة االإ�سالمية.

احتفال جائزة �شيد �شهداء 

المقاومة الإ�شالمية

لحفظة القراآن الكريم الجامعيين

بالمعاون  ممثاًل  اهلل  ن�سر  ح�سن  ال�سيد  اهلل  لحزب  العام  االأمين  �سماحة  برعاية 

الجامعيين  الكريم  القراآن  لحفظة  تكريمي  احتفال  جرى  بركات  اأكرم  ال�سيخ  الثقافي 

كلية  في  المو�سوي«  عبا�س  »ال�سيد  االإ�سالمية  المقاومة  �سهداء  �سيد  بجائزة  الفائزين 

الحقوق  بح�سور الم�ست�سار الثقافي االإيراني والمدير العام لجمعية القراآن الكريم 

وفعاليات علمائية وجامعية وثقافية وح�سد كبير 

من الطالب واالأهالي.

تخلل الحفل كلمة لل�سيخ اأكرم بركات وتقديم 

االأمين  �سماحة  من  موقعًا  قراآنًا  ت�سمنت  جوائز 

العام، ودرع ال�سهيد ال�سّيد عبا�س المو�سوي}. 

و�سهادة علمية، ومبلغ 5000 دوالر.
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اإ�سراء مهدي حممد / العراق

عمـارة الأر�ص 

م�شوؤولية الإن�شان

العالم(  )�ساكن  الإن�سان  دام  ما  البيئة  م�سكل  معالجة  يمكن  ل 

منغم�سًا ولهيًا في خدمة ج�سده البيولوجي. 

اإنَّ اأي درا�سة مقارنة بين اإن�سان يعي�س نمط تفكير روحاني واآخر 

ر الحقيقي لتدني م�ستوى  يعي�س نمط تفكير مادي �سوف تعطينا الموؤ�سِّ

نظافة بيئتنا في عالمنا هذا، كما اأنها �سوف تبرز كيفية معالجة هذا 

الم�سكل المزمن والخطير في حياتنا األ وهو التلوث بكل اأنواعه. 

اإنَّ تر�سيد ال�ستهالك ل يتم والإن�سان يريد الربح ال�سريع، كما 

اأنَّ الربح ال�سريع هو دائمًا م�سحوب بكوارث بيئية ل تعطي لالإن�سان 

الوقت لمعالجة اأخطائه. 

م�ستهلك  اإن�سان  هو  اليومية  بحاجياته  المهتم  المادي  الإن�سان 

وكل فل�سفته في الحياة تعتمد على كثرة ال�ستهالك. 

الإن�سان الروحاني المملوء بالطماأنينة ل يرى في فل�سفته �سوى 

المحافظة على ن�سارة وجوده البيئي والج�سمي والنف�ساني والعقلي، 

لهذا هو يف�سل عدم ال�ستهالك المفرط. 

الإن�سان  بمعرفة  اإل  المزمن  البيئة  م�سكل  معالجة  يمكن  ل 

في  ودوره  الوجودية  واأبعاده 
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كيف يمكن معرفة الإن�سان؟

نف�سه  على  االإن�سان  يطرحه  �سوؤال 

وي�سعب االإجابة عنه، ذلك اأنَّ االإن�سان 

ة فل�سفات وجوديَّة  االأر�سي تقا�سمته عدَّ

ال  فجعلته  روحانيته  كلِّ  على  �سيطرت 

على  الحقيقي  دوره  تعريف  ي�ستطيع 

االأر�س. 

ال يمكن معالجة م�سكل البيئة المزمن 

اإال باإن�سان روحاني قريب من كل الكائنات، 

ف��ف��ي االإن�����س��ان ال��ف��ط��ري ت��ن��ط��وي جميع 

الكائنات وفيه تتكلم وبه تعي وجودها هي 

االأخرى. كيف ذلك؟

اإلى االإمام علي  وفي ال�سعر المن�سوب 

:Qبن اأبي طالب

اأتزعم اأنك جرم �سغير 

وفيك انطوى العالم االأكبر  

كما  لال�ستهالك  اآل��ة  لي�س  االإن�����س��ان 

على  المبنية  الغربية  الفل�سفة  ره  ت�����س��وِّ

�س  الحرية والليبرالية، فالغرب المادي اأ�سَّ

الحرية  عبد  وعندما  الحرية  على  وجوده 

ا�سمه  �سجنًا  ال��ح��ري��ة  ه���ذه  ل��ه  ���س��اغ��ت 

النتيجة  فكانت  الحرية  على  المحافظة 

االأر����س  ع��ن  بعيد  �سناعي  ب�سر  �سنع 

وجمالها وخيراتها. 

عالمنا اأنظف عالم ُخلق!

اأنماط  كافة  في  المتدين  االإن�سان  اإنَّ 

االتجاهات الروحانية ي�ستحيل عليه االأكل 

الكثير واال�ستهالك الكثير. فلنت�سور جميع 

اأفراد المجتمع الدولي العالمي روحانيين 

ملتزمين بمبادئ االإن�سان الواعي. �سيكون 

عالمنا اأنظف واأبهج عالم خلق.

واالإن�سان  العي�س  نمط  تغيير  يمكن  ال 

يمكن  ال  ���ه  اأنَّ كما  دوره،  يجهل  االأر���س��ي 

اإ����س���الح ن��م��ط ع��ي�����س االإن�����س��ان م��ا دام 

الفطرة  عن  بعيدة  اأيديولوجيَّات  حبي�س 

والروحانية. 

يتعاي�س  اإن�سان  هو  الفطري  االإن�سان 

الذي  وك��ل  المحيط  الحقيقي  ج�سده  مع 

الروحاني  االإن�سان  فبيت  باأعيننا.  ن��راه 

وجبالها  واأنهارها  بمحيطاتها  االأر�س  هو 

و�سمائها واأزهارها واأ�سجارها.

المتدين  الإن�شان  اإنَّ 

ــاط  ــم ــة اأن ــاف فـــي ك

الروحانية  التجاهات 

الأكل  عليه  ي�شتحيل 

ك  �شتهال ل ا و لكثير  ا

ــــــر. ــــــي ــــــث ــــــك ال
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الجائزة الأولى: �سمر علي مبارك. 150000ل.ل.

الجائزة الثانية:  فاطمة عبا�س نا�سر. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:
* فاطمة �سكافي

* ح�سين �سبحي الهندي
* علي عبا�س العوطة

* ح�سن هالل بهجة

* اأ�سعد مو�سى �سويد
* حنان علي عوال

* حوراء ح�سين علوية
* مو�سى ح�سن ال�ساحلي

اأ�سئلة م�سابقة العدد 225

اأ�سماء الفائزين في قرعة م�سابقة العدد 223

1

2

3

4

�سح اأم خطاأ:

أ. قد ال توؤدي طهارة القلب عند كثير من النا�س اإلى ال�سلوك ال�سوّي وال�سليم.

ت�سمية  القراآن  اأطلق عليه  الذي  وهو  القدوة  ت�سمية  ُيطلق عليه  الذي  المجتمع هو  يقود  ب. الذي 

االإمام.

ج. اإن الهداية واال�ستقامة اأعظم توفيق ونعمة كبرى.

اإمالأ الفراغ:

: »من م��الأ................... من حرام مالأ اهلل................... يوم  ورد عن الر�سولPأ. 

القيامة من النار اإال اأن يتوب«.

ب.  »اإن دعواهم باأن هوؤالء العلماء من �سنائع اأ�سحاب ال�سلطة جيء بهم لتخدير النا�س ما هو اإال 

كالم...................«.

منطقي  ظاهرها  باأدلة  ال�سعيفة  العقول  اإلى  التوجه  عبر  يتم  ...................ج.    ...................

وواقعها مزيف.

من القائل؟

أ. نحن مفطورون على ع�سق الكمال المطلق.

ب. »كم من طمرين ال يوؤبه له لو اأق�سم على اهلل الأبّره منهم عّمار بن يا�سر«.

ج. »اإّن المجتمع ال�سغير المكّون من الرجل والمراأة �سيجعل من المراأة خا�سة عر�سًة للجور اإذا 

لم ت�سوده القيم والمثل«.

من هو / هي؟

دعا له الر�سولPأ.  وقال في دعائه: »اللهم ِقِه الحّر والبرد«، من هو؟

ب.  كانت ال تنام في الع�سر االأواخر من �سهر رم�سان المبارك، وكانت تحّر�س جميع َمن في بيتها 

على اإحياء الليل بالعبادة والدعاء، من هي؟

ج. حياته تلهمنا درو�سًا في العبودية هلل والطاعة والجهاد في �سبيله والوله والحب لذاته المقّد�سة، 

من هو؟
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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 � 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 ويقّدم 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�سبعة وع�سرين 

.
َّ

ال�سادر في االأول من �سهر اآب 2010م بم�سيئة اهلل

اآخر مهلة ل�ستالم اأجوبة الم�سابقة:

ل من تموز 2010م الأوَّ

مكتبة  اإلى  اأو   ،)24/53 �س.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  االأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

جمعية المعارف االإ�سالمية الثقافية.

٭ كل ق�سيمة ال تحتوي على اال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر الغية.

8

7

6

10

9

�سحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد:

أ. في اأوائل القرن ال�ساد�س ع�سر اأدخل مكت�سفو اأمريكا عادة ركوب الخيل اإلى الح�سارة االأوروبية.

ب.  ال يمكن معالجة م�سكل البيئة المزمن اإال باإن�سان روحاني بعيد من كل الكائنات.

ج. ورد في الحديث »اأربع يمتن القلب: الّذنب على الّذنب، الغ�سب، مماراة االأحمق، مجال�سة الموتى«.

في اأي �سفحة وردت الجملة التالية:

»ال يهّم ماذا نقّدم بل االأهم اأن نبذل كّل �سيء حتى ولو كان �سغيرًا«.

اإنها في الأ�سا�س عملية ا�ستثمار للموارد الموجودة، ما هي؟

أ. االإدارة.

ب.  تدريب المعلمين.

ج. التعليم.

ما  ال�ستاء،  في  والمدفاأة  ال�سيف  في  المكيف  ل�ستخدام  الحاجة  من  يقّلل 

هو؟

ا�ستمرت المعارك �ستة اأ�سهر اأظهروا فيها ب�سالة نادرة باأ�سلحتهم التقليدية 

البدائية من هم؟

أ. �سعب البوير.

ب.  �سعب الما�ساي.

ج. �سعب الزولو.

»هم الوحيدون الذين يو�سلوننا اإلى اهلل باأف�سل طريقة«.

أ. القدوة ال�سالحة.

ب.  االأنبياء.

. النبي االأكرمP واأهل بيته االأطهارRج. 

5
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خم�سة اأقماٍر من كربالء عادوا...

عادوا يحملون دماء الح�سين مع دمائهم وما هانوا...

من اأديم االأر�س هبَّت �سواعدهم...

ومن دماء ال�سهداء كانت هويتهم...

يت�سابقون اأيهم ي�سل اإلى الح�سين قباًل...

ام ويقول... له بين عينيه وعلى ثغره الب�سَّ فيقبِّ

�سع يدك تحت نحري لتمتالأ دمًا...

ثمَّ �سعها مع دماء نحرك

وقل لهم اأن ال يلب�سوني كفنًا وال يدفنوني

فاإني اآليت على نف�سي اأن اأموت غريبًا فاألقاك

واأبقى على الرم�ساء بالعراء... فت�سهر ال�سم�س ج�سدي

فاأنا غريب وجدي الح�سين غريب فطوبى للغرباء

االأخت كربالء

خم�شة اأقمار
مهداة اإلى االأبط�ل الخم�سة ال�سهيد الق�ئد تي�سير بدران والق�ئد محمد هزيمة وال�سهيد 

جعفر ط�هر وال�سهيد ق��سم عون وال�سهيد ح�سين ق�سير

ال�سهيد تي�سير بدران
ال�سهيد جعفر �س�هر

ال�سهيد ح�سين ق�سير

ال�سهيد ق��سم عون

ال�سهيد محمد هزيمة
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لأجلهم تزقزق الطيور

اأنتم روح الزهراء في مظلومّيتها بالحق

اأنتم روح االإمام الح�سن في جهاده وكرمه،

دعائه  ف��ي  العابدين  زي��ن  االإم���ام  اأن��ت��م 

وزهده،

اأنتم كل االأ�سماء وال�سفات،

كل الطيور زقزقت الأجلكم

اأنتم الذين م�سيتم على االأ�سواك فتحّولت 

زهورًا ورياحين

اأيها  الجبل  اأعماق  في  تتغلغلون  واأنتم 

الحيدريون

ذهبتم وخلَّفتم وراءكم اأمًا �سابرة 

واأختًا حنونًا وكل االأحباء

ها هي اأم علي االأم الطاهرة

ال�سهيد  تلو  �سهيدًا  تزف 

لت�سارك الحوراء

عليهما  و���س��ك��ي��ن��ة  زي���ن���ب 

ال�سالم

هو  ه��ا  الح�سينيون  اأي��ه��ا 

عمركم الذي اأزهر في الدنيا

من رائحة دمائكم الغالية 

عطرًا ووردًا ويا�سمين

عّزكم  العّز  ال�سهداء  اأيها 

والّن�سر ن�سركم

ون�������س���ر ك������ّل ����س���ه���داء 

المقاومة االإ�سالمية

عبير دعمو�س

مهداة اإلى ال�سهداء محمد ويو�سف وح�سن عبد الح�سين حدرج

ال�سهيد ح�سن

ال�سهيد محمد

ال�سهيد يو�سف

حتى الهم�شات تنت�شر
كانت الهم�سات القد�سية تن�ساب من بين 

ى  �ستات االأ�سوات.. وركام ال�سجيج... تتحدَّ

كلَّ عمالقة الحرب ال�سهيونية... واالأ�سداء 

الوح�سية التي اأزعجت االأحالم الوردية...

ل���م ت��ك��ن ال��ه��م�����س��ات ���س��وى األ���ح���اٍن 

حرة  واأ�سداء  ندية..  وتراتيل  مالئكية... 

اأبّية...

كلَّ  انجلى  ال��م��ك��ان...  ال��ه��دوء  ���س��اد 

هامدة..  جثٌث  م��دم��رة..  د���س��ٌم  ���س��يء.. 

االآخ���ر...  الم�سهد  وف��ي  ودم���ار..  هزيمٌة 

رايٌة ح�سينّيٌة ترفرف فوق الركام.. ن�سٌر 

موؤزر.. و�سهيد!..

لم  الهم�سات  لكن  ���س��يء..  ك���لُّ  ه���داأ 

ت��ه��داأ!.. وال زال��ت بعد م��رور حوالي ثماني 

�سنوات على العملية البطولية في بئر كالب 

تحّلق.. لي�س فوق ميدان المعركة فح�سب.. 

بل فوق كل موقع وتّلٍة وثكنة وقرية.. وحبة 

تراب من اأر�س الوطن المحرر.. ثم تحط 

عند تالل قلب اأخت ال�سهيد ح�سن مالك 

حرب »مرت�سى«.. ولكن لم تكن لتجعل 

الجراح تنزف من جديد.. بل لت�سمد كل 

الجراح.. وت�سحق كل المعاناة واالآالم.. 

كيانها..  ب��ك��ل  ه���ي  وت��ت��وّج��ه 

بجوارحها.. وحنينها اإلى ِقبلة 

الجهاد.. ومحراب ال�سهادة.. 

اإلى جبل الريحان.. اإلى تالل 

الحرية في بئر كالب..

علياء حرب

105

م
 2

01
0 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
25

د 
د

ع
ل
ا



ماء..  ريحانُة ال�شَّ

فاطمة

من خلف الباب النورانّي...

�ُسمع �سوت ريحانة ال�سماء..

م�����ت�����األ�����م�����ًا ي�������ن�������ادي..

وفيه كُل معاني المظلومية..

القا�سم.. اأب��ا  يا  اأبتاه  يا  اآه 

ف���اط���م���ة.. روح  ي����ا  اآٍه 

مك�سور.. وال�����س��ل��ُع  ن����ادت 

ال���غ���ال���ب.. اهلل  اأ����س���د  ي���ا 

اأدِركني.. اأِغثني.. احمني..

م�����ن ن�����ي�����ران ال�����ده�����ر..

وم�������ن ل���ه���ي���ب ال����ق����ه����ر..

ب���ع���ب���اءت���َك ال���ط���اه���رة..

وروح����������َك ال����م����ط����ّه����رة..

الزهراء.. َعبرات  ُكنه  من 

وال�سماء.. االأر���س  ريحانة 

م���������������ن ه�������������ن�������������اك..

ُعرفت.. المح�سن  مالمُح 

�ُسمعت.. االأل����م  ���س��رخ��ُة 

م������رارُة ال���دم���وع ُول�����دت..

�سهدت.. الع�سق  وك��واك��ب 

اأّن ريحانة االأر�س وال�سماء..

ه��������������ي ال���������������س�������ي�������دة

االأم������������������������ي������������������������رة.. 

ال����ج����ل����ي����ل����ة.. ال�����ع�����زي�����زة..

ال�سماء ريحانة  ف��اِط��م��ة.. 

فاطمة بح�سون

من مداد العلماء وروح العطاء

يا �سيخ المقاومة �سالم عليك

يا ثورة ال تهداأ

ويا نبرا�سًا �سجاعًا ومقدامًا

واأخالقك  �سلوكك  في  ذر  كاأبي  كنت 

وعبادتك

القدوة  كان  الذي  الخميني  وكاالإمام 

لك

فمن عملية هنا اإلى كمين هناك

جهادًا  تج�سد  هنا  م��ق��اوم  عمل  م��ن 

هناك

يا اأبا ذر عذرًا �سيدي

اأي ع�سق هو هذا واأي روح تلك؟

اأغ��ب��ط��ك ع��ل��ى ه���ذه ال�����س��ه��ادة حيث 

تحققت االأمنية

فلقد �سهدت الن�سر وا�ست�سهدت

فهنيئًا لك الجنة

مجتبى

�شيخ المقاومة

مهداة اإلى ال�سهيد

ال�سيخ اأحمد يحيى »اأبو ذر«
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اأريج ال�شوق

مهداة اإلى ال�سهيد اإبراهيم مو�سى دقدوق )ذو الفق�ر(

ذهب ال�سباح بركبه والع�سافير تزف اليقظة لتن�سر فرا�سات الجرح نحو االأفق 

وي�سير الخبر اأرجوحًة بين الحقيقة والوهم وتنطفئ �سموع القلب عند الرحيل في 

بدايات العمر و�سار غدك حجرًا.

اإنه ذو الفقار. توجه اإلى االأر�س لي�سعلها اإيمانًا �سّد الرحال اإلى كربالء 

فرمال الطف تناديه واأ�سحاب الح�سين باالنتظار. اإنه من الذين قال فيهم 

ِحيِم ِرَج�ٌل الَّ ُتْلِهيِهْم ِتَج�َرٌة َواَل َبْيٌع َعن  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ تعالى: {ِب�ْسِم اللهّ

َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب  َك�ِة َيَخ�ُفوَن َيْوًم�  َواإِيَت�ء الزَّ اَلِة  َواإَِق���ِم ال�سَّ  ِ ِذْكِر اللَّ

َوااْلأَْب�َس�ُر}.

ولد مع مخا�س الحرب و�سرخ اأولى �سرخاته في نف�س اللحظات التي كان 

فيها جنود الجي�س االإ�سرائيلي يجو�سون خالل الديار.

اإبراهيم هو الفتى المرح العا�سق لبث الفرح وال�سعادة في اأفئدة اأهله واأ�سحابه 

اأورق  وقد  اأحالمه  بكر  راأى  لقد  ون�ساطًا.  حركًة  حياًة،  المليء  الفقار  ذو  هوذا 

الربيع على اأفنان عمره اإال اأن عزيمة الرجال اأينعت فيه مع ليونة االأحالم و�سنعت 

منه رجاًل ح�سينيًا لي�سارك في العمليات الجهادية وزرع العبوات في طريق الغزاة 

الروح  في  الع�سق  ا�ستعال  واأ�سناه  اهلل  اإلى  ال�سوق  اأري��ج  �ساقه  اأن  اإلى  ال�سهاينة، 

المتاألقة فا�ستد اإلحاحه في طلب ال�سهادة من الباري جلَّ وعال فكان الوداع...

خديجة )اأخت ال�سهيد(

يا اأني�ص الروح

ح�سن.. فاأنت الَح�سن في الجمال

واأنت الَح�سن في العطاء..

ح�سن.. يا �سياء العين..

ح�سن.. يا ب�سمة الروح..

يا بل�سم الجرح.. وعطر الحب

اإلى زوجي.. اإلى عمري..

اإلى كل ما لدي الأقدمه اإلى جراحك

ليت دمعي ي�سقي اآالمك.. ليت ق�سيدتي 

ف اأحزانك.. تجفِّ

ما الحياة واأنت ل�ست بقربي؟

ر طريق دربي واأنت ال�سمعة التي تنوِّ

بدونك..  اأم�سي  اأن  مني  تطلب  فكيف 

واأنت العمر؟

يا �سم�سًا تبعث النور لظالمي..

اأني�س  يا  االأح���زان..  درب  ينير  قمرًا  يا 

الروح..

اأنَّ العمر  اأختم كلماتي واأنا على ثقة من 

�سيم�سي ونحن معًا...

فاأنت الزوج المحب.. واالأخ الطيب..

زوجتك فاطمة محمد زراقط

107اإلى جريح المق�ومة ح�سن محمد ح�سن
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طرائف:

* �سمع طفيلي اأن مئة حاٍج قد توفوا في الحج، 
فقال: اأتمنى اأن يكونوا جميعهم يهودًا.

* بخيل قال البنه: اإذا نجحت هذا 
العام �ساأريك كوب الع�سير.

اأحجية:

ي�سير بال رجلين، وال يدخل اإال باالأذنين، ما هو؟

من و�شايا لقمان:

يا بني: اتق النظر اإلى ما ال تملكه، واأطل التفكر في ملكوت ال�سموات واالأر�س والجبال، 

وما خلق اهلل فكفى بهذا واعظًا لقلبك.

:)soduku( شودوكو�

�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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حديث قد�شي:

»يا عي�سى اإعلم اأن �ساحب ال�سوء يعدي وقرين ال�سوي يردي، واعلم من تقارن واختر 

لنف�سك اإخوانًا من الموؤمنين«.

)الكافي، ج8، �س134(.

من م�شتحبات �شهر رجب:

روي في �سوم �سهر رجب ف�سل كبير، فقد ورد عن الر�سولP - قوله: »اإن هذا �سهر قد 

له اهلل، وعّظم حرمته واأوجب لل�سائمين فيه كرامته«. ف�سّ

اأجر  لينال  الت�سبيح  يوم مئة مرة هذا  ي�سّبح في كل  اأن من لم يقدر على ذلك  وروي  - 

ال�سيام فيه:

االأكرم،  االأع��زِّ  �سبحان  له،  اإال  الت�سبيح  ينبغي  ال  من  �سبحان  الجليل،  االإله  »�سبحان  - 

�سبحان من لب�س العّز وهو له اأهل«.

:Qمن حكم اأمير الموؤمنين

- فرّوا كل الفرار من اللئيم االأحمق.

- فاز بالف�سيلة من غلب غ�سبه وملك نوازع �سهوته.

)عيون المواعظ والحكم، �س358(
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اإعداد: في�سل الأ�سمر

اأفقيًا:

دولة افريقية ع��سمة عربية محتلة – . 1

دولة افريقية 2 .

ح�جز � ال�سيء – للنفي – . 3 م�سهّ

ع��سمة اأرميني� حرف�ن مت�س�به�ن – . 4

يحفرون في ال�سخر اأزال اأثر ال�سيء – . 5

انقطع اأمله اإحدى الق�رات – . 6

يقطع� لالإ�ستدراك – اأمر عظيم – . 7

اأتكلم ب�سوت منخف�س 8 .

�سحيفته االأ�سبوعية طرق�ت – . 9

اأدام جزم الكم�ل – . 10

عموديًا:

ع��سمة اآ�سيوية 1 .

ن�سف كلمة رافع ع��سمة جزيرة في المتو�سط – . 2

�سد اآخر ا�ستدَّ البرد – طليق – . 3

م�نحة مر�سي – . 4

�سكهم من االأمرا�س – . 5

ارتفَع ي�أتي بعدن� – . 6

كثير �سد مخ�لف – . 7

مجموعة من الجزر  اأداة ن�سب – . 8

ه�سبة اأعوام – . 9

�سه�مهم يح�سي – . 10

12345678910
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الكلمات المتقاطعة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 223

12345678910

ب�سليبجتنب1

ناليمازكل2

الجبفارج3

يميجولوي4

ةنبابرلاك5

اولعبلا6

يلفطردخ7

�سحناناريت8

رادارعرا�س9

ه�نامقعةمل10

من يرغب من االإخوة القراء ب�لم�س�ركة في �سحب قرعة الم�س�بقة؛ 

فلي�ستعلم عن الت�ريخ من مركز المجلة.

Soduku ــة  ــكـــ ـــ ـــ ــب �ــش ــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ح

224 ـــــعـــــدد  ال فـــــي  ـــــ�ـــــشـــــادرة  ال

781253469

452679813

639841257

973486125

168925734

245317698

314568972

527194386

جواب االأحجية: ال�سوت896732541

اأجوبة م�سابقة العدد 223

1- �سح اأم خط�أ:
اأ- �سح.

ب- خط�أ.

ج- خط�أ.

2- اأ- منتظراً.
ب- االإخال�س.

ج- ج�ع بطنه.

3- اأ- ال�سهيد ال�سدر}.
ال�سيخ محمد تقي بهجت  ب- 

.{

ج- االإم�م الخميني}.

ط���ل��ب اأب������ي  ب����ن  ج��ع��ف��ر  اأ-   -4
.Q

ال�سدر  اآم���ن���ة  ال�����س��ه��ي��دة  ب- 

)رحمه� الل(.

)دام  الل  ن�سر  ح�سن  ال�سيد  ج- 

حفظه(.

5- اأ- عملية البي��سة 1999.
ع������ب��������������س  ال���������������س�������ي�������د  ب- 

المو�سوي}.

اأب�  اأو  جعفر  ب��ن  الل  ع��ب��د  ج- 

الم�س�كين.

6- �س52.
7- ج: الحب والمرح.

ال�سالة  ت���ق���ي���م  ال  اأن  ب-   -8
محيط  و���س��ط  ف��ي  تعي�س  واأن����ت 

اإ�سالمي.

9- خط�أ.
10- المرة الرابعة.
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الذي   ال�سخ�س  هي  القدوة  كانت  اإذا 

ف��وؤادك  حوله  وي��ح��وم  قلبك،  حوله  يلتف 

اأعلى، لما يثيره في نف�سك  ،فتختاره مثااّل 

م���ن ال��ق��ب��ول واال���س��ت��ح�����س��ان واالإع���ج���اب 

والمحبة والتقدير، فيجذبك نحوه ،ويرتقي 

اأنظارك،   محط  وي�سير  اهتمامك،  محور  اإلى 

اأثره  ،وتقتفي  بحذوه  ،وتحتذي  بخطاه  فتتاأ�سى 

،وتّتبع طريقته، وتعمل ب�سلوكه، وتحاكي اأ�سلوبه 

،وتقلِّد ت�سرفاته ،ويرخي بتاأثيره عليك ...

العقل  يفتر�سه  ما  بناًء_بح�سب  وذلك   

ت�سير  ال��ذي  الخط  مع  توافقه  والمنطق-على 

الذي  الطريق  مع  وتنا�سبه  حياتك،  في  عليه 

ت�سلكه عن وعي ودراية واقتناع ،وعدم تعار�سه 

مع االأهداف العليا التي ر�سمتها لنف�سك ،وت�سبو 

لتحقيقها والو�سول اإليها.

فذلك يلزم اأن تحدد بدقة واهتمام:

يعتلي  اأن  ي�ستحق  الذي  هو  ،من  براأيك   -

مقام  القدوة  ال�سالحة التي تنير دروب النا�س؟

- من هو قدوتك)نهجًا اأو اأ�سخا�سًا(؟

- كيف اخترته ولماذا ؟وهل يعتبر اختياره قدوة م�سلحة وخيرًا لك؟

- ماهي اأهميته ودوره وفعاليته؟

- ما هي ميزاته وموا�سفاته وموؤهالته؟ وهل تتنا�سب مع روؤيتك وخياراتك 

ور�سالتك  ونهجك في الحياة ؟

- هل تنطق �سيرته باعتماده المبادئ التي يتخذها قواًل وعماًل؟ 

االأم��ور  ف��ي  الخطاأ  م��ن  ال�سح  تعيين  على  يعينك  م��ا  �سلوكه  ف��ي  تجد  ه��ل   -

والم�سائل؟

- هل تجد في �سيرته مالذًا لك عند الوقوع في الم�ساعب ؟

- اإلى اأين ياأخذ بيدك ،وفي اأي طريق ؟

- هل يدفع بمركبك اإلى بر االأمان؟ وهل تجده مر�سدًا ودلياًل لما فيه �سالحك 

في الدنيا واالآخرة معًا؟ 

وبعد اختبار �سوابية االختيار يلزم اأي�سًا اأن تحدد ما يلي:

- هل تقتدي به حقًا؟

- هل تقتدي به قواًل وفعاًل؟

ذلك الأّن  الكثير من النا�س يح�سنون اختيار قدوتهم التي ال يرت�سون �سواها:ر�سول 

اهللP واأهل بيته االأطهار، لكن تجد بالفعل  اأنهم اأكثر النا�س عنها بعدًا.   

ل يرت�شون

�شواها
اإيفا علوّية نا�سر الدين
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