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يقف الإن�سان في الكثير من ّ
محطات
حياته عاجز ًا �أم��ام ما يحيط ب��هُ ،ي��درك
من نف�سه � ْأن ال �سبيل له للخال�ص ،فلم
يعد باليد حيلة ،وك ّل القدرات المتوافرة
والإمكانات المتاحة ال تُثمر في الو�صول
�إلى ما يريد.
بع�ض النا�س ي�صل �إلى الي�أ�س مبا�شرةً،
وينتقل من هذا الي�أ�س لي�ضع حد ًا لحياته،
حيث ال يجد م�ن�ف��ذ ًا م��ن �أم ��ل يمكن �أن
ُيخرِ َجه م ّما هو فيه.
وبع�ض النا�س يلج�أ �إلى مواطن القوة
التي يجد �أنّها قد ت�ش ِّكل �سبي ًال ،وطريق ًا
تجعله في م�أمن من اختيار الم�صير الذي
اختاره الفريق الأ ّول.
ولكن مواطن الق ّوة �إذا كانت ب�شر ّية
ّ

مخلوقة ،ف إ�نّها تملك قدرات محدودة ،ال
ت� ّؤهلها لكي تكون م�ساعد ًا تام ًا ،فقد تعجز
هي �أي�ض ًا عن �أن تكون طريق ًا ي�س ّد طريق
الي�أ�س �أمام من ي�ستنجد بها.
ولذا �أر�شد اهلل ع ّز وجل النا�س للجوء
�إل �ي��ه ،فهو ال��ذي يملك ب��اب اال�ستجابة
لهذا الإن�سان ،الجتماع ال�صفات الكمال ّية
الالمتناهية في ذاته المق َّد�سة.
فبيده �أ�سباب ال�سماوات والأر�ض وهو
المت�ص ّرف بها ،ال تخرج عن �سلطانه وال
ي�صدر عنها �إال الطاعة له.
وبعلمه ُيحيط ِّ
بكل خير �أو �ش ّر لهذا
الإن�سان ،فهو الذي يق ّدر لهذا الإن�سان ما
هو من مظاهر رحمته ور�أفته.
� ّإن غ��رق الإن�سان في ال�م��اد ّي��ات وفي
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نظام الأ�سباب والم�س ّببات الماد ّية يجعله
يتعامل مع محيطه على �أ�سا�س الخ�ضوع
ال�ت��ا ّم لهذه الأ��س�ب��اب ،وعلى � ّأن الخروج
منها غير ممكن ،ول��ذا ال يخطر على بال
هذا الإن�سان كو�سيل ٍة �أول ّية للخال�ص من
م�شكلته �إال اللجوء �إلى هذه الأ�سباب.
الموحد الذي ارتقى في مراتب
ولكن
ّ
ّ
ال��وح��دان� ّي��ة ،وع��رف �س ّر �أن ال م � ؤ� ِّث��ر في
الوجود �إال اهلل ع ّز وجل و�أحاط تمام ًا ب� ّأن
مقاليد ال�سموات والأر���ض بيد ٍ
واحد �أحد
وتيقَّن ذلك في قلبه� ،سوف يجعل اهلل عز
وج��ل �أ ّول ملج�أ ،فيتجه �إليه منادي ًا على
ال��دوام وقبل ك� ِّ�ل �شيء ،ث� ّ�م �إذا لج�أ �إلى
�سائر الأ�سباب لم يكن ذلك منه �إال لأنّها
في ظ ّل الإرادة الإله ّية المطلقة والتا ّمة.
فهذا زكريا ،Qل ّما ر�أى مظهر
العطاء الإل�ه��ي لمريم ف��ي ال��رزق ال��ذي
�ات
وج� ��ده ف��ي م �ح��راب �ه��ا ،وك��ان��ت ك�ل�م� ٌ
ند ا ِ
}ه َو ِمنْ ِع ِ
هلل{
مخ ِل�ص ٌة من مخ ِل�ص ٍة ُ

�شهد كيف � ّأن بع�ض الظواهر يخرج ع ّما
اع�ت��اده النا�س و�أل �ف��وه ،ف�ن��ادى مبا�شرة
}هنَا ِلكَ َد َع��ا َز َك� ِر َّي��ا َر َّب � ُه َق��ا َل َر ِّب
ودعاُ :
َه ْب ِلي ِمن َّل ُد ْنكَ ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َب ًة �إِ َّنكَ َ�س ِمي ُع
الد َعاء{( �آل عمران .)38 :
ُّ
وه�ك��ذا ال�ح��ال عندما ن�شهد الن�صر
إلهي وقد تج ّلى لعباده المخل�صين في
ال ّ
مواطن كثيرة ،ندرك � ّأن الم�س�ألة ال ترتبط
بالأ�سباب الطبيع ّية فقط ،و� ّأن على الإن�سان
�أن يجمع معها التم�سك بالدعاء واللجوء
لرب
�إل��ى اهلل عز وجل و�أن يتّجه بالنداء ّ
العزة والجالل بالن�صرة والخال�ص.
فهذا نوح النبي ل ّما يئ�س من ا�ستجابة
قومه له وهو ال�صابر المحت�سب ،لج�أ �إلى
ربه فدعا على قومه ،فن�صره اهلل عليهم،
وبهذا نطقت الآي��ةَ } :و َل � َق � ْد َن��ا َدا َن��ا ُن��و ٌح
َفلَ ِن ْع َم ا ْل ُمجِ ي ُبو َن * َون ََّج ْينَا ُه َو أَ� ْهلَ ُه ِمنَ
ا ْل َك ْربِ ا ْل َع ِظيم{ ( ال�صافات .)76-75
و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل رب العالمين

أمان لأهل الأر�ض
� ٌ
ال�سيد عبا�س علي املو�سوي

من خ�صو�ص ّيات زم��ن المهدي Qوم��ن العالمات
وي�ستتب ال�سالم
يعم الأم��ن
الفارقة لذلك الزمان �أن ّ
ّ
في كل �أرجاء العالم .وال يخفى على �أحد قيمة الأمن
ال�صعد ومختلف الميادين.
و�أهم ّيته ،وت�أثيره على كل ُّ
ونقر أ� في دعاء �إبراهيم  Qالذي �صدع به لربه قبل
�آالف ال�سنين دعاءه لمكّة } َر ِّب ْاج َعلْ َهذَا َبلَ ًدا � ِآمناً َوا ْرزُقْ
�أَ ْهلَ ُه ِمنَ ال َّث َم َر ِات{ (البقرة.)126 :
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�إن �إبراهيم � Qأول ما دع��ا لم ّكة
أهم عامل
�أن يجعلها اهلل �آمنة ،ل ّأن الأمن � ّ
من عوامل اال�ستقرار واالزده��ار فمن لم
ي�أمن على نف�سه ووج��وده ال يق ّر له قرار
وال يطيب ل��ه عي�ش لأ ّن ��ه م�ه� ّدد ف��ي �أ�صل
وجوده .ف�إذا اطم�أن Iالإن�سان �إلى الأمان
في حياته ان�صرف بعد ذلك �إلى ق�ضاياه
الأخ � ��رى وح� ��اول �أن ي�ستثمر ال�ط��اق��ات
وينم ّيها فتزدهر الحياة ويعي�ش النا�س في
�أرق ��ى المجتمعات حيث يتحقّق لهم كل
ما يتط ّلعون �إليه ويرغبون فيه �سواء كان
ذلك مادي ًا �أم معنوي ًا ،ثقافي ًا �أم روحي ًا �أم
اجتماعي ًا.
* بركات المهدي |
ف��ي زم��ن ال�م�ه��دي | يتحقق هذا
الحلم الغالي  -الذي لم يتحقق بع ُد �إلى
الآن ول��م تنعم الب�شرية فيه حتى يومنا
يعم الأمن المجتمع بكل
الحا�ضر  -حيث ّ
�شرائحه وال يح�صل ما يه ّدد الحياة� .إذ
�إن بركات المهدي | تنت�شر بين النا�س

حيث ال حروب وال قتال ،ويكون الغنى عام ًا
وترتفع الحاجة من بين النا�س وتتر ّقى
العقول لتبلغ م��ن ال��وع��ي �أرف��ع م��ا يكون.
و�أما التد ّين وااللتزام بطاعة اهلل فهو ق ّرة
العين ،ومراد المريدين ،والمطلب الأ�سمى
ال��ذي ين�شده كل ف��رد في ذل��ك المجتمع.
وق��د ورد ع��ن �أم�ي��ر الم�ؤمنين  Qفي
حديثه عن زمن المهدي | قوله« :حتى
تم�شي المر�أة بين العراق �إلى ال�شام ال ت�ضع
قدميها �إال على النبات وعلى ر�أ�سها زينتها
ال يهيجها �سبع وال تخافه»( ).
وفي رواية �أخرى عن الإمام �أبي جعفر
 Qيقول« :وك�أني بالعجوز وعلى ر�أ�سها
ِمكتل فيه ب ُّر حتى تطحنه بكربالء»( ).
* �آمنة حتى من الوحو�ش الكا�سرة
�إن اطمئنان النا�س على �أنف�سهم والأمن
الذي يعي�شون فيه زمن المهدي | ،يجعل
ال �م��ر�أة ال�ع�ج��وز ال�ضعيفة ال�ت��ي ال تملك
قدرة الدفاع عن نف�سها ،تم�شي باطمئنان
من المدينة �إلى كربالء �أو من العراق �إلى
1

2

3

4

5

الهوام�ش

(((1الخ�صال ،ال�صدوق� ،ص.626
(( (2بحار الأنوار ،المجل�سي ،ج� ،52ص.331
(( (3م.ن� ،ص.280
(( (4م.ن� ،ص.316
(( (5منتخب الأثر ،ج� ،2ص.117

وفي الحديث عن �أمير الم�ؤمنين Q

وهو ي�صف �أيام المهدي | :وترعى ال�شاة
والذئب في مكان واح��د ،وتلعب ال�صبيان
ب��ال�ح�ي��ات وال �ع �ق��ارب ال ي���ض� ّره��م ��ش��يء.
ويذهب ال�شر ويبقى الخير( ) .وللإمام
�أمير الم�ؤمنين كالم �آخر يقول فيه« :و�أُلقي
في ذلك الزمان الأم��ان على الأر���ض ،فال
ي�ضر �شيء �شيئ ًا ،وال يخاف �شيء من �شيء.
ثم تكون الهوام والموا�شي بين النا�س فال
ي�ؤذي بع�ضهم بع�ض ًا»( ).
* وحو�شها كالأنعام
�صورة راقية منتهى الرقي لمجتمع
ع�صر المهدي|� � ،ص��ورة ع��ام��ة لكل
الأح �ي��اء؛ فال�سالم يعود طبيعة الأحياء
كلهم بما فيهم الحيوانات ،وحتى التي
من طبعها الإيذاء واالعتداء تعود وادعة،
م�سالمة ،ال تحمل �إال الخير...
وعن �أمير الم�ؤمنين وهو ي�صف حركة
الإم��ام المهدي | بين الأق�ط��ار يقول:
«فيخطب [المهدي |] النا�س فت�ستب�شر
الأر���ض بالعدل وتعطي ال�سماء قطرها
وال�شجر ثمرها والأر���ض نباتها وتتزّين
لأهلها وت�أمن الوحو�ش حتى ترتع في طرق
الأر�ض ك�أنعامهم»( ).
6

7

8

((� (6إل ��زام النا�ص ��ب ف ��ي �إثب ��ات الحج ��ة الغائ ��ب ،ال�شي ��خ عل ��ي
الحائري ،ج� ،2ص.181
(( (7م.ن� ،ص260
(( (8بحار الأنوار ،م�.س ،ج� ،53ص.85
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ال���ش��ام ،وه��ي �آم�ن��ة على نف�سها م��ن �أذى
النا�س ،بل ومن �أذى الوحو�ش الكا�سرة التي
تحمل طبيعة االعتداء واالف�ت��را���س� ...أما
الأمن في �أرقى درجاته ،ف�إنه يتحقق بين
الحيوانات المفتر�سة التي ت�أمن على نف�سها
ممن هو �أق��وى منها ،و�أق��در على الفتك.
فت�أمن جانب القوي وتعي�ش معه جنب ًا �إلى
جنب ال تخاف منه وال تحترز من �أذاه.
ف��ي ال�ح��دي��ث ع��ن ع�ل��ي  Qوه��و
يتحدث ع��ن بعثة ال�م�ه��دي | يقول:
«وت�صطلح ف��ي ملكه ال�سباع»( ) .وفي
رواية �أخرى عن �أمير الم�ؤمنين وبل�سان
ق��ري��ب م��ن ه��ذا ال�ل���س��ان« :وا�صطلحت
ال�سباع والبهائم»( ) .وفي كتاب منتخب
الأث���ر لل�شيخ ل�ط��ف اهلل ال���ص��اف��ي عن
ال�صادق  Qيقول -وهو يتحدث عن
المهدي |« :-وتخرج الأر���ض بذرها
وت�أمن وحو�شها و�سباعها.) (»...
* �أح�ل�ام���ن���ا ح��ق��ائ��ق ف���ي زم��ن
الموعود
انظر رعاك اهلل كيف ينت�شر الأمن زمن
المهدي  Qفهل هذه �أحالم �أم حقائق
قد تكون (اليوم) �أحالم ًا؟  -لفقدان الأمن
وخ��وف النا�س ال��دائ��م على م�صيرهم -
ولكنها الحقيقة ،في زمن المهدي Q
�سيعي�شها النا�س كما تعي�شها الحيوانات
الكا�سرة ،والبهائم ال��وادع��ة ال�ضعيفة،
وجنب ًا �إلى جنب ال يهيجها القوي وال يجعلها
تخاف من بط�شه واعتدائه...

ويدعون الإيمان!
ّ

� ّإن الأنبياء منذ عهد �آدم  Qوحتّى عهد الخاتم
 Pلم يحقّقوا الهدف الذي كانوا ين�شدونه .ورغم �أن
جميع الف�ضائل التي وجدت في العالم هي منهم ،ولك ّنهم
رغم ذلك لم يتمكّنوا من تحقيق ما كانوا ي�صبون �إليه.
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ومدعو الإيمان
الأنبياء ّ
فالأديان المعروفة اليوم بين الب�شر
ث�لاث��ة� :شريعة مو�سى ،Qو�شريعة
عي�سى  Qوال���ش��ري�ع��ة الإ��س�لام�ي��ة.
بالن�سبة ل�شريعة مو�سى (سالم اهلل عليه)،
�إذا نظرنا �إلى حال النبي مو�سى :Q
ح �ي��ات��ه ،وك �ي �ف � ّي��ة دع��وت��ه وج� �ه ��اده �ضد
الطاغوت ،وق��ارن��اه ب�أ ّمة مو�سى على ما
هي عليه اليوم ،والتي تزعم �أنّها أ� ّمته ومن
�أتباعه ،نجد �أنّها بعيدة كل البعد عنه.
�أ�ضف إ�ل��ى ذلك �أن النبي مو�سى Q
ك��ان يعار�ض الطاغوت فيما ه���ؤالء هم
�أنف�سهم الطواغيت .الإذاعة الإ�سرائيل ّية
تنقل ن�صائح م��و��س��ى ،ول�ك��ن ك�ي��ف هي
�إ��س��رائ�ي��ل؟ وك�ي��ف �أو��ض��اع�ه��ا؟ لقد كان
مو�سى  Qيعي�ش حياة ب�سيطة ،كان
راعي ًا ال يملك �إال ع�صاه ،كما ي�صفه لنا
التاريخ ،وذهب �إلى �أعتى ق ّوة في ع�صره

وت�ص ّدى لها .لم يكن يهتم بالدنيا �أبد ًا،
لكننا نالحظ � ّأن من ينت�سبون �إلى مو�سى
متع ّلقون بالدنيا ب�شدة ،وي � ّدع��ون �أنّهم
م�ؤمنون ب�شريعته.
و�أم� ��ا �أت��ب��اع عي�سى  ،Qفيقول
الجميع  -وه��و �صحيحّ � -إن عي�سى كان
رج�ًل�اً �إلهي ًا يعي�ش حياة معنوية وك��ان ال
يبالي بالق�ضايا الماد ّية .وح�سب ا ّدعاء من
مهتم بالأمور
يزعمون �أ ّنهم �أتباعه كان غير ّ
المادية وكان مهتم ًا بال ّروحانيات ،بكل ما
للكلمة من معنى ،فهو روح اهلل .لكن عندما
ن�أتي �إلى �أتباعه ،نجد � ّأن ن�صف المفا�سد
الموجودة اليوم في العالم الغربي ،ت�ص ُدر
ع� ّم��ن ادع ��وا �أ ّن �ه��م �أت �ب��اع عي�سى .Q
هم �أنا�س يخالفون رب عي�سى ويخالفون
عي�سى ،لكنّهم يحتمون به.
االتّباع يكون بالعمل
وع�ن��دم��ا ن��رج��ع �إل ��ى �أن�ف���س�ن��ا ،نجد
الم�سلمين على نف�س ال �ح��الّ � .إن ق��ادة
الدول الإ�سالمية على الرغم من ا ّدعائهم
الإ�سالم واتّباع ر�سول الإ�سالم ،غير �أنه ال
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ت�شا ُب َه وال جامع بينهم وبين قادة الإ�سالم �أوليا�ؤكم الآن ومع َم ْن ارتباطكم؟
كونوا �صادقين ب�أعمالكم
الحقيقيين.
ان �ظ��روا ك�ي��ف �أ��ص�ب��ح و� �ض��ع العالم
المزاعم ب�أننا �أتباع الإ�سالم كثيرة
ولكن اال ّت �ب��اع يكون بالعمل .كيف كانت اليوم .ماذا يقول القر�آن؟ وما هو عملكم؟
�سيرة الر�سول  Pوكيف هي حياتكم؟ يقدمون لأم��ري�ك��ا ث��روات �شعوبهم التي
ال�ضعف وال��ذلّ  ،وتعاني من
كيف عا�ش الر�سول  Pبين النا�س وكيف تعي�ش حالة ّ
تعي�شون �أنتم؟ كيف كانت عالقات الر�سول كبتهم وظلمهم ثم ي ّدعون �أنهم م�سلمون.
 Pمع الطواغيت وكيف هي عالقاتكم؟ يقولون �إننا م�سلمون ونريد الوحدة ،فيما
�إ�ضافة �إلى �أنكم طواغيت �صغار! كيف كان ي �ع��ادون �إي���ران ال�ت��ي ت��ردد ذل��ك وتدعو
ارتباط الر�سول Pبم�ست�ضعفي العالم الم�سلمين البالغ ع��دده��م مليار ن�سمة
وكيف ارتباطكم �أنتم؟ �إن مجرد االدعاء للوحدة واالتحاد والت�صدي للقوى الكبرى.
بالتبعية للر�سول Pلي�س كافي ًا� .إن قادة
خال�صة ال�ق��ولّ � :إن من ي� ّدع��ون �أنّنا
الدول الإ�سالمية هم كذلك �أي�ض ًا.
�أتباع مو�سى غير �صادقين .كما � ّأن من
ي �ق��ول ال ّر�سول Pللم�سلمين �أن ي ّدعون �أنّهم �أتباع عي�سى غير �صادقين
نبي
اجتمعوا وات�ح��دوا مع ًا ،ولكنكم تفرقون �أي�ض ًا .وكذلك من يدعون �أنهم �أتباع ّ
بينهم .يقول القر�آنَ } :و ْاعت َِ�ص ُمواْ ب َِح ْبلِ الإ�سالم غير �صادقين ،فكل ذلك مج ّرد
ا ِ
هلل َج ِمي ًعا{ (�آل عمران:
ا ّدع� ��اء وي �ج��ب ال�ن�ظ��ر �إل��ى
 )103ولكنكم اعت�صمتم
الأعمال .تعالوا وانظروا �إلى
ب�ح�ب��ل ال ��والي ��ات المتحدة
ي�سجل
�أعمالكم ف� ّإن التاريخ ّ
والغرب� .أنتم ت ّدعون ب�أنكم المزاعم ب�أننا �أتباع كل �شيء ،وال �ق��ر�آن موجود
�أتباع الر�سول ،Pوالقر�آن الإ�سالم كثيـــرة وال� �ت ��وراة م��وج��ودة �أي���ض� ًا.
ي �ق��ولَ } :وا َّل � � ِ�ذي � ��نَ َك� � َف� � ُرواْ
وكذلك من ي ّدعي �أنّه ملحد
ّ���ب���اع
ت
اال
ل���ك���نّ
�أَ ْو ِل� � � َي� � ��آ�ؤ ُُه� � � ُم ال � َّ�ط ��اغُ ��وتُ {
و�أن��ه يحمي الكادحين ف�إذا
(ال �ب �ق��رةَ )257 :م�� ْ�ن هم يكـــون بالعمـــل ما وجد الفر�صة قمع ه�ؤالء
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ال �ك��ادح �ي��ن ال��ذي��ن ي � ّدع��ي
الجمهوري ��ات ويجتمع ��وا
حمايتهم و َق َت َلهم.
لمواجه ��ة م ��ن يهاجم ��ون
� ّإن عالمنا اليوم هو بهذا ال��ت��ع��ج��ي��ل في الإ�س�ل�ام والت�ص� � ّدي له ��م
ال�شكل ،الأدع �ي��اء كثيرون
وه ��و �أم ��ر �سه ��ل .لي�س ذلك
�ســـيـتـم
الـــفــرج
ااً
ج ��د ًا ول �ك� ّ�ن ال��واق��ع ه��و ما
م�ستحي�ًل� � ،إذا ما اجتمعتم
عليكم
أعمالكــم،
�
ب
ن��راه وت��رون��ه .فمتى تتغير
ف�سوف يكفون عن عدوانكم.
ّ
�
للم
إعــداد
ل
ا
أنتــم
ه��ذه ال �م��وازي��ن وت�ستقيم؟
ّ �إنه ��م ي�ستغل ��ون �ضعفك ��م
�إن ا�ستقامة الموازين ب�شكل �شـــمل الم�سلمين وجهلك ��م .فم ��ن الطبيع ��ي
كامل �ستكون بظهور �صاحب
للإن�س ��ان عندم ��ا ي�ص ��ون
ووح�����دت�����ه�����م
ال �ع �� �ص��ر وال� ��زم� ��ان |.
كرامته ويحفظ الإ�سالمْ � ،أن
والواجب هو �أن نكون جا ّدين
يق ��دم بع�ض ال�شه ��داء .لقد
ونجمع ق��وان��ا لمنع ح��دوث
ق ّدم الر�س ��ول Pال�شهداء
وكذل ��ك كان ��ت �سي ��رة الأنبي ��اء .R
هذه الأمور.
ن�صيحة �إلى الحكومات الإ�سالمية كان ��وا يعار�ضون الطاغوت ولو ك ّلفهم ذلك
� ّإن ن�صيحتن ��ا دائم� � ًا ه ��ي تعال ��وا لكي حياتهم �أو حياة �أ�صحابهم� .إن للوقوف في
نتحد ،تعالوا لكي نك ��ون مع بع�ضنا بع�ض ًا .وجه الظل ��م قيمة كبيرة وكذل ��ك القب�ضة
لم نتح ّدث يوم ًا عن مقولة العرب والعجم الموجه ��ة �إلى الظل ��م والطاغوت لها قيمة
ول ��م نتكلم ع ��ن المجو� ��س �أو غي ��ر ذلك ،كبيرة.
�إننا مكلفون �أيها ال�سادة .لي�س �صحيحاً
ل ��م نقل ��ه الآن ول ��ن نقوله ف ��ي الم�ستقبل.
عل ��ى الم�سلمي ��ن �أن ي ّتح ��دوا و�أن يق�ض ��وا �أن نجل�س في بيوتنا ون�أخذ ب�أيدينا م�سبحة
ينحوا ون ��ردد دعاء| زاع�م�ي��ن ب��أن�ن��ا ننتظر
على الذئ ��اب الت ��ي تفتر�سه ��م و�أن ّ
الحكام ويقطعوا دابرهم عن هذه البالد .ظهور �إمام الزمان |ّ � .إن التّعجيل في
�سيتم ب�أعمالكم .عليكم �أنتم توفير
هذا الأم ��ر لي�س م�ستحي�ل ً�ا؛ فعندما تريد الفرج ّ
للم �شمل
ال�شع ��وب �شيئ ًا ،ي�صب ��ح ممكن ًاّ � .إن كالمنا الأر��ض� ّي��ة المنا�سبة والإع ��داد ّ
للحكوم ��ات ،ه ��ي �أن ت�ستجي ��ب لل�شع ��وب الم�سلمين ووحدتهم .و�سيظهر -روح��ي
وتك�س ��ب و ّدها قب ��ل �أن تثور .لي� �� ِأت ر�ؤ�ساء فداه� -إن �شاء اهلل.
يوجه اهلل تبارك وتعالى
إ�نّني �آمل �أن ّ
ً
قلوبنا نحوه و�أن يمنحنا قليال من معارف
القر�آن و�أن يع ّرف الم�سلمين ويع ّرف قادة
الم�سلمين واجباتهم الإلهية ،ويق�ضي على
�أعداء الإ�سالم والم�سلمين �إن �شاء اهلل.
هلل وبركاته.
وال�سالم عليكم ورحمة ا 

الجمال والكمال..
فطرة ال�شباب
ال تعني مرحلة ال�شباب ،بما تت�ضمنه من حما�س واندفاع ،مرحلة
اتخاذ القرارات ال�سريعة .مرحلة ال�شباب تعني المبادرة نحو العمل،
لي�س المبادرة االنفعالية ،وما يالزمُها من ق��رارات مت�سرعة وغير
مدرو�سة �أو الإق���دام من دون وع��ي وت��د ّب��ر ،بل �إن ال�شاب ق��ادر على
القيام بعمل غير مدرو�س ي ؤ�دّيه عن تفكير وت أ�مّل .ف�إذا ما توفّرت هذه
الخا�صية؛ �أي خا�صية الت�أمل والتفكير والدرا�سة والبحث عن الحقيقة،
فال مانع عند ذاك من وجود اختالف في الأذواق والأ�ساليب ،وال ينتج
عن ذلك – على �أدنى االحتماالت – �أ�ضرار ج�سيمة.
�أما المواقف التي ت�ستهدف �إلغاء المقابل – �أي �أن يتخذ الإن�سان في
الق�ضايا االجتماعية موقف ًا متزمت ًا وي�صرّ على �أنه هو الموقف ال�صحيح
وكل ما يخالفه فهو خاطئ – فهي مواقف غير �صحيحة وال �صائبة.
�أما �إذا �سلّمنا ال�شباب م�س�ؤولية ما ،ووثقنا بال�شاب – الذي نرى فيه
الكفاءة – وحمّلناه م�س�ؤولية تتوفر فيه م�ؤهالتها ،نجده يقدّ م لنا عم ًال
�أن�ضج مع مزيد من الإبداع.
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خ�صائ�ص ثالث
ل����ذا ،علينا �أن ن��ث��ق بال�شباب
ون��ع� ّول عليهم ،فهم حتى بالن�سبة
للتطور العلمي يمثلون مرحلة القدرة
والطاقة التي يجب توظيفها ب�شكل
�أ�سا�س -ح�سب اعتقادي -في ك�سب
العلم ،وال��ن��ق��اء ال��روح��ي والتقوى،
وت��ن��م��ي��ة ال���ق���درة ال��ب��دن��ي��ة .وه���ذه

الخ�صائ�ص الرئي�سة الثالث �أي:
اكت�ساب العلم ،وتهذيب النف�س،
وممار�سة الريا�ضة .هي خال�صة ما
�أعتقد � ّأن على ال�شباب االهتمام به.
فال�شباب مكلفون باكت�ساب العلم بما
يت�ضمنه من درا�سات وبحوث علمية؛ لأنه
يجب علينا العمل للو�صول نحو التقدم
العلمي ال�سريع.
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� ّإن ك � ��ل واح� � � ��د م��ن
الحب لبناء الأ�سرة
ه ��ذه ال �م �ج��االت ال �ث�لاث��ة� :إن تهذيـــــــــ��ب
�إن العالقات المتحللة من
اك�ت���س��اب ال �ع �ل��م ،وتهذيب النف���س ف��ي طور كل القيود بين الرجال والن�ساء
النف�س ،وال��ري��ا��ض��ة ،يجب ال�شيخوخ��ة مهمة ل �ه��ا �أث� ��ر م��دم��ر ع �ل��ى ك�ي��ان
�سن
الأ� �س��رة؛ فبناء الأ��س��رة قائم
ب��ذل الجهود فيها ف��ي ّ
ال �� �ش �ب��اب .ف��ال��ري��ا��ض��ة في ع�سي��رة ،بينما هو �أ�سا�س ًا على الحب ،و�إذا توفرّ
مرحلة ال�شيخوخة لي�س لها في غاي��ة ال�سهولة هذا الحب -حب الجمال وحب
نف�س ت��أث�ي��ر ال��ري��ا��ض��ة في ف��ي �س��ن ال�شباب الجن�س الآخر -في مو�ضع �آخر
مرحلة ال�شباب.
ال تبقى ثمة دعامة قوية يرتكز
أ�م��ا تهذيب النف�س في
عليها بناء الأ�سرة.
طور ال�شيخوخة فهو مهمة ع�سيرة ،بينما
لقد �أع��ار الإ��س�لام ق�ضية الجمال
�أهميتها ،وتناهى �إلى �أ�سماعنا كثيراً
�سن ال�شباب.
هو في غاية ال�سهولة في ّ
الزينة �أمر فطري
(�إن اهلل جميل ويحب الجمال) .وفي
كما �أن غريزة ال�ن��زوع نحو الجمال ب��اب النكاح بحث مف�صل ي� ؤ�ك��د على
والزينة يعتبر �أم ��ر ًا فطري ًا ،فالإن�سان وجوب اهتمام كل من الرجل والمر�أة
وال �� �ش��اب خ��ا� �ص��ة -م�ج�ب��ول ع�ل��ى ح� ِّ�ب بو�ضعهما الظاهري .وقد يتبادر �إلىالجمال والزينة .وهذا ال اعترا�ض عليه �أذهان بع�ض النا�س �أن الرجل يجب �أن
ولم يح ّرمه الإ�سالم ،و�إنّما ح ّرم الإ�سالم
يق�صر �شعر الر�أ�س .ولكن لي�س كذلك
ّ
الفتنة والف�ساد.
�إذ ي�ستحب لل�شباب �إطالق �شعر الر�أ�س،
يجب � ْأن ال ي�ك��ون ال�ج�م��ال والزينة وج� ��اء ف��ي ح��دي��ث � �ش��ري��ف« :ال���ش�ع��ر
م��دع��اة لتف�شي ال�ف���س��اد وال��رذي �ل��ة في الح�سن من كرامة اهلل ف�أكرموه» .ونُقل
المجتمع ،وال يقود �إل��ى �إ�شاعة التحلل �أن ر�سول اهلل  Pكان ينظر في �إناء
الخُ لقي .وكذلك الغلو في االن��دف��اع نحو فيه ماء -حيث لم تتوفر المرايا �آنذاك
التجديد (المو�ضة) في الثياب والمالب�س كما هي عليه الآن -وذلك ليرى وجهه
�ست�شف من هذا �أن
ينتهي �إل��ى �إ�شاعة الف�ساد� .إذا �أ�صبح ويرتب هندامه .و ُي
ّ
االه �ت �م��ام ب��ال��زي�ن��ة وال �ظ��اه��ر الجميل االعتناء بالو�ضع الظاهري والميل �إلى
والهم الجمال مح ّبذ �شرع ًا� ،إال �أن القبيح
و�أمثال ذلك هو الهاج�س الأ�سا�س ّ
الرئي�س في الحياة فهو عين االنحطاط والم�ضر فيه هو �أن يتحول إ�ل��ى �أداة
واالنحراف.
لإ�شاعة التب ّرج والفتنة والف�ساد ،حتى
ولكن ال �إ�شكال ف��ي ترتيب المظهر �أن �أ� �ض��راره��ا تن�سحب -ك�م��ا �سبقت
والملب�س بال�شكل المنا�سب بعيد ًا عن الإ� � �ش� ��ارة -ع �ل��ى الأ�� �س ��رة والأج� �ي ��ال
مظاهر التبرج والمباهاة.
الالحقة.

التودد ن�صف العقل
ُّ
ال�شيخ علي ذو علم
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«التو ُّدد ن�صف العقل»()1.
�إذا ك��ان العقل و�سيلة �إدراك ما هو ح�سن وم��ا هو
قبيح ،وما يحمل الم�صلحة والمف�سدة ،و�إذا كان العقل
وال�سلوك الإن�ساني في الحياة
هو الدليل في العمل
ّ
ال�سعادة
ال��ف��رد ّي��ة واالجتماعية ،و�إذا ك��ان ت�أمين ّ
الدائمة والم�سير التّكاملي للإن�سان يح�صل في �إطار
الحياة الفردية واالجتماعية ،كانت �صداقة الآخرين
والتودد �إليهم والتعامل معهم ب�إح�سان ن�صف العقل .على
�أ�سا�س � ّأن هذه الأمور ت�ؤدي �إلى قوام الحياة االجتماعية
للب�شر ،و�أي�ض ًا باعتبار � ّأن العقل الإن�ساني ،الذي هو م�صدر
ال�سلوك العاقل يحكم ب�ضرورة قيام الحياة االجتماعية
وال�صداقة ،واالبتعاد عن الحقد
على �أ�سا�س المح ّبةّ ،
وال��ك��راه� ّي��ة ،فيتحقق بذلك ن�صف ���ش��روط ال�سعادة
والإ���ص�لاح ،هذا الن�صف هو الحياة االجتماعية التي
ي�ؤدي عدمها �إلى اختالل الحياة الفردية.
معنى �إلهي ًا
المحبة �إله ّية
واحترام فتمتلك هذه الحالة ً
ً
ولو نظرنا بعين توحيدية �إله ّية لوجدنا ومعنويا ،وهكذا الإن�سان العارف المحب
يحب مخلوقاته.
�أن المحبة وال ��ّ��ص��داق��ة ف��ي ال�ع�لاق��ات هلل تعالى ،ف�إنّه ّ
االجتماعية من الأ�صول التي تمتلك من�ش�أً
ث��م �إن ه��ذا الأ� �ص��ل ال ي�ت�ع��ار���ض مع
عقلي ًا متعالي ًا ،ال بل يمكن اعتبارها عبادة الق�ساوة في العمل ،والمقاومة في مقابل
على �أ�سا�س �أن جميع الب�شر هم عباد اهلل ،ال �ك � ّف��ار وال� ّ�ظ��ال�م�ي��ن و�أع � ��داء الإ� �س�لام
وم��ن ه��ذه الجهة يتم التعامل معهم بو ّد وال�ب���ش��ري��ة ،على �أ��س��ا���س � ّأن ه��ذا حكم
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اهلل ت �ع��ال��ى ،وال ي�م�ك��ن �أن
ال� �م� �ح� �ي ��ط االج� �ت� �م ��اع ��ي
ن��واج��ه ال �ظ��ال��م والمف�سد
المطلوب ،وت�أمين ال�شّ روط
ب�غ�ي��ر ال �ق �� �س��اوة وال �� �ش��دة.
الأ� �س��ا���س للحياة الهادئة
ح �ت��ى �أن �أ�� �ص ��ل ال�م�ح�ب��ة
وال �� �ص��ال �ح��ة .ف �م��ن خ�لال
والر�أفة ال ُيتغا�ضى عنه في
ت��و��س�ي��ع ال�م�ح� ّب��ة وال �م��ودة
ه��ذه ال�م��واج�ه��ة ال�ت��ي ي��راد
وت�ع�م�ي�ق�ه�م��ا ن �� �س��اه��م في
منها �إزال��ة الفتنة والظلم،
المحافظة على الإن�صاف
ف �ب �م �ج��رد ارت� �ف ��اع ال�ف�ت�ن��ة
وال �ع��دال��ة ،ون�ن� ّم��ي روح� ّي��ة
ّ
والظلم لن يالقي �أ�صحابهما
ال� ّت�ع��اون والثقة المتبادلة
���س��وى م �ح �ب��ة ال�م���س�ل�م�ي��ن
بين الأف��راد وينت�شر الخير
ور�أفتهم .وتب ّين �سيرة خاتم
بين الأفراد فيزول الح�سد،
الأنبياء Pو�سلوكه �أ ّن��ه
ال�صفات
و�سوء الظن ،وكل ّ
ك��ان يتعامل مع أ�ه��ل زمانه المح ّبة ت�ساعد في الأخ�لاق � ّي��ة القبيحة .نعم
بالمح ّبة ،وال ّرحمة ،والعطف تر�ســـــيخ العالقة هذه المحبة هي التي ت�ساعد
حتى مع �أول�ئ��ك الخارجين ال��ق��ـ��ـ��ل��ب��ي��ة بين في تر�سيخ العالقة القلبية
عن نطاقه ،فكان خُ ُلقه هو
بين �أفراد المجتمع وت�ضفي
�
المجتمـــع
أفـــراد
خلق اهلل تعالى حيث التعامل
ع �ل �ي��ه ن ��وع� � ًا م ��ن ال��وح��دة
عــليـه
وت�ضـــفــي
بالر�أفة والمحبة.
الإله ّية الحقيق ّية.
ذخ������ي������رة ال����ف����رد
���ة
�
���داي
�
���ه
�آف����������اق ال�
نوعــــ ًا من الوحدة
الإلهيـــة الحقيقية والمجتمع
والإيمان
يع ِّلمنا �أمير الم�ؤمنين
ت�ساهم هذه المحبة في
� Qأن المحبة والمودة
تهيئة الأر� �ض � ّي��ة المنا�سبة
لمو�ضوع الأم ��ر بالمعروف والنهي عن �أم � ٌر م�ب� ٌ
�ارك ،وه��ي �أف�ضل ذخيرة للفرد
المنكر .ويتمكن الم�ؤمنون بها من فتح والمجتمع ،وه��ي الخطوة الأول ��ى ،وهي
آ�ف��اق الهداية والإي �م��ان �أم��ام الآخ��ري��ن .ن�صف العقل .ومن خالل المحبة يمكن
طبع ًا ،هذه المحبة ال ت�ؤدي �إلى االنحراف الو�صول �إل��ى مجتمع ينت�شر فيه الخير
ع ��ن م ��واق ��ف ال� �ح ��ق ،ب ��ل ع �ل��ى العك�س وال�صالح بعيد ًا ع��ن القبائح والآف ��ات.
م��ن ذل��ك ،ت�ساهم ف��ي ت�أ�صيل المباني طبع ًا ما يمكن �أن يلج�أ �إليه العدو عادة
ف��ي �سبيل ال��وق��وف أ�م��ام ر�شد المجتمع
االعتقادية والقيم الإلهية وتعميقها.
ال�ضربات �إلى
وفي ظل المحبة والمودة بين �أف��راد الإ�سالمي و�سم ّوه هو توجيه ّ
المجتمع يمكن الم�ساهمة ف��ي إ�ي�ج��اد روح المو ّدة والمحبة بين �أفراده.
الهوام�ش

(( (1نهج البالغة ،ال�شريف الر�ضي ،ج� ،4ص ،34الحكمة .142

�سيروا فانظروا

()2/2

�سماحة ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل (حفظه اهلل)
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اب{ (يو�سف.)111 :
َان ِفي َق َ�ص ِ�صه ِْم ِع ْب َرةٌ ُِّ أ
} َلق َْد ك َ
ل ْو ِلي الأَ ْل َب ِ
توقفنا في العدد ال�سابق عند الحديث عن النا�س الذين هم
يتفرقون
م�ؤمنون بالحق ،لكنهم نتيجة المحنة والبالء
ّ
والتحدي ّ
ويفرزون �إلى �أ�صناف ،وي�أتي ال�س�ؤال :لماذا ثبت من ثبت؟ ولماذا
تخلّف من تخلّف؟ ما هي الأ�سباب التي تدعو هذا الإن�سان للتخلي
عن طريق الحق؟
هذا ما �سنجيب عنه ونعالجه في هذه المقالة.
� ّإن الأ�سباب التي تدعو الإن�سان �إلى التخلي عن طريق الحق
تتلخ�ص بالآتي:
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فعالم
َم ِّيتٌ َو ِ�إ َّن ُهم َّم ِّيتُونَ{ (الزمر)30 :
�أوالً :خوف القتل والموت.
َ
يبقى الإن�سان مع الحق ،يواجه معه الخوف؟!
ال �ث��ان��يّ � :أن � َأج ��ل الإن �� �س��ان بيد اهلل
ويثبت مع النبي طالما �أن الأم��ر مقت�ص ٌر
ُ
على رف�ض الحق والت�شكيك به والت�ضييق �سبحانه وتعالى }اهلل َي � َت � َو َّف��ى ْ أَ
الن � ُف ��� َ�س
على �أتباعه� .أما �إذا و�صل الأم��ر �إلى حد ِحينَ َم ْو ِت َها{ (الزمر )42 :فال االن�سحاب
�أن الإن�سان َنف َْ�سه �أو �أحد �أفراد عائلته �صار وال االخ�ت�ب��اء م��ن م�ي��ادي��ن ال�ج�ه��اد يب ّعد
مع ّر�ض ًا للقتل في هذا الطريق ف�إنه ي�ضعف �أج��ل الإن���س��ان وي ��در�أ عنه ال�م��وت } َف � � إِ�ذَا
َج��اء �أَ َج � ُل � ُه � ْم َال َي ��� ْ�س � َت � أْ� ِخ � ُرو َن �� َ�س��ا َع� ًة َو َال
ويتر ّدد و ُيعر�ض عن ن�صرة الحق.
وهذا ما ح�صل مع �أهل الكوفة الذين َي���ْ�س� َت� ْق� ِ�د ُم��ونَ{ (الأع��راف .)34 :وكذلك
بايعوا الإمام الح�سين Qعلى الن�صرة القعود ف�إنه ال يحمي الإن�سان وال يدفع عنه
والطاعة �إال �أ ّن�ه��م حينما ه� ّدده��م عبيد �أجله }ا َّل ِذينَ َقا ُلواْ لإِخْ َوا ِن ِه ْم َو َق َع ُدواْ َل ْو
اهلل بن زي��اد ،وح�ذّره��م من ن�صرة �سيد أَ� َط��ا ُع��و َن��ا َم��ا ُق ِت ُلوا{ (�آل عمران.)168 :
ال�شهداء ،Qو�أ� �ش��اع �أج ��واء الحرب ه� ��ؤالء ال�ن��ا���س ال��ذي��ن ي�شمتون ب� أ�ه��ال��ي
النف�سية ف��ي ال�ك��وف��ة ان �ه��ارت �صفوفهم ال�شهداء ويعاتبونهم على �إر�سالهم �أبناءهم
وتب ّددت جموعهم فلم يبايعوا م�سلم ًا بن �إل��ى الجهاد ،ه ��ؤالء النا�س يجيبهم اهلل
} ُق��لْ َف � ��ا ْد َر�ؤُوا َع��نْ أَ�نف ُِ�س ُك ُم
عقيل ،وتركوه وحيد ًا.
حتى ال نخ�شى الموت
ا ْل � َم � ْوتَ �إِن ُكن ُت ْم َ�صا ِد ِقينَ {
في عالج هذه الم�شكلة ال �إنّ �أج��ل الإن�سان فهل ت�ستطيعون ذلك؟ فالأجل
َ
ب ّد من االلتفات �إلى �أمرين:
حينما ي ��أت��ي لي�س ل��ه داف��ع
تعالى
اهلل
ب��ي��د
الأول� :إن الموت م�صير
} ُق��ل َّل � ْو ُك�ن� ُت� ْم ِف��ي ُب� ُي��و ِت� ُك� ْم
االن�����س��ح��اب
ف�لا
ح�ت�م��ي ل�ل�إن �� �س��ان ،ح�ت��ى �أن
َل� � َب� � َر َز ا َّل � ِ�ذي ��نَ ُك � ِت� َ�ب َع�لَ� ْي� ِه� ُم
يبعد ا ْل � َق � ْت � ُل �إِ َل � ��ى َم �� َ��ض��اجِ � ِع � ِه � ْم{
اهلل �سبحانه خ��اط��ب �أح� ّ�ب وال االختباء ّ
الخلق إ�ل �ي��ه ،بقوله�} :إِ َّن� � َ�ك �أج����ل الإن�����س��ان (�آل عمران ،)154 :بل يمكن

وه��ذا الأم��ر يعالج بالنظر �إل��ى هذه
الدنيا و�أنها فانية ،وزائلة ،وال ت�ستحق �أن
ي�ضحي الإن�سان بدينه و�إيمانه وكرامته من
�أجلها ،و�أنها خ ّداعة متق ّلبة ال ي�ستقر فيها
الإن�سان على حاله ،فكم من غني انقلب
فقير ًا وكم من �سليم �أ�صبح مري�ض ًا وكم من
عزيزٍ �أ�صبح ذلي ًال ...فعن الإمام الح�سين
� Qأن��ه ق��ال« :الحمد هلل ال��ذي خلق
الدنيا فجعلها دار فناء وزوال ،مت�ص ّرفة
ب�أهلها حا ًال بعد حال ،فالمغرور من غ ّرته
وال�شقي من فتنته ،فال تغ ّرنكم هذه الدنيا،
ّ
ف�إنّها تقطع رج��اء من ركن �إليها وتخ ّيب
طمع من طمع فيها»( ).
وعندما نتح ّدث عن عدم التعلُّق بالدنيا
نعني بذلك تقديم الحقّ في الم�سائل كلها ،ولو
ك َّلفنا ذلك التخلي عن �أقرب الأ�شياء و�أح ّبها
�إلينا ،واال�ستعداد للت�ضحية بكل ما في هذه
الدنيا في �سبيل اهلل ومن �أجل ن�صرة الحق.
1
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القول �أكثر من ذلكّ � :إن الّذين يتزلزلون
وين�سحبون وق��د ين�صرون الباطل على
الحق ليدفعوا عن �أنف�سهم الأجل يموتون
في ٍ
وقت قريب كما ح�صل مع كثيرٍ م ّمن
خ��رج��وا لقتل الإم� ��ام الح�سينQ
ف��إن�ه��م ُق�ت�ل��وا بعد ��س�ن� ٍ
�وات قليلة .فهل
ي�ستحق �أن يخ�سر الإن�سان دينه ودنياه
و�آخرته من �أجل �أن يعي�ش ب�ضع �سنين؟!
ثانياً :الخوف على المال �أو الدار
� ّإن ال�ج�ه��اد ال يقطع رزق � � ًا ،ب��ل � ّإن
التخاذل وعدم ن�صرة الحق واال�صطفاف
في جبهة الباطل هو الذي يقطع الأرزاق
ويه ّدم البيوت وي�سلب البركات .وكمثال
على ذلك ،عندما تخ ّلت الأ ّمة عن ن�صرة
فل�سطين والقد�س قام الكيان ال�صهيوني
الغا�صب بهتك المق ّد�سات والأع��را���ض
وا�ستولى على الخيرات والبركات .كل ذلك
ك��ان نتيجة التخ ّلي ع��ن الجهاد ون�صرة
الحق .و أ�م��ا في لبنان فقد واج��ه النا�س
هذا العدو وجاهدوه ،فكان االنت�صار ا ّلذي
حفظ الأعرا�ض والأم��وال والخيرات ورفع
ر�ؤو�سنا عالي ًة �شامخة.
ثالثاً :التعلّق بالدنيا
� ّإن ركون النّا�س �إلى ال ّدنيا والتعلق بها
يب ّعد عن الجهاد و�إعزاز الحق.
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وال��درج��ة والمكانة م��ن اهلل
راب��ع�اً :معرفة طريق
َ
��س�ب�ح��ان��ه وت �ع��ال��ى }ف �� َّ��ض � َل
الحق
ُ
َ
ال ّ
�شك �أن العلم والمعرفة ع��ل��ى م�����س��ت��وى اهلل ا ْل ُم َج ِاه ِدينَ ِب��أ ْم� َوا ِل� ِه� ْم
يجعالن الإن �� �س��ان ث��اب�ت� ًا في التحدي ي�أتي الثبات َو أَ�ن � ُف ��� ِ�س � ِه � ْم َع�لَ��ى ا ْل� َق� ِ
�اع� ِ�دي��نَ
ِّ
ال َو َع َد ُ
َد َر َج ًة َو ُك ًّ
اهلل ا ْل ُح ْ�سنَى
ط��ري��ق ال �ح��ق ،م�ل�ازم�� ًا ل��ه.
م�ستوى
وع��ل��ى
َو َف َّ�ض َل ُ
اهلل ا ْل ُم َج ِاه ِدينَ َعلَى
فالإن�سان ال��ذي يعلم �أن اهلل
ال��ث��ب��ات
ي��ك��ون
َ
ا ْل � َق� ِ
�اع� ِ�دي��نَ أ� ْج � � ًرا َع� ِ�ظ�ي�م�اً{
قد �أع � ّد ل��ه� ،إذا �صبر وثبت
وال��درج��ة
أج����ر
ل
ا
(الن�ساء.)95 :
عين ر�أت وال
مع الحق ،ما ال ٌ
�أذ ٌن �سمعت وال خطر على م��ن اهلل �سبحانه �ساد�ساً :االلتجاء �إلى
اهلل �سبحانه وتعالى
قلب ب�شر ،ووعده بالمقامات
فااللتجاء �إلى اهلل يكون �أمام التح ّديات
الكريمة ،ف�إنه ال يتخ ّلى عن ذلك من �أجل
�أي��ام قليلة زائلة وفانية .وك��ذا العلم ب�أن والأخ�ط��ار والتو ّكل عليه واالعت�صام به،
االن�سحاب والتخلُّف والتخاذل لن يفيد ف إ�نّه تعالى يث ّبت عباده ال�صالحين في مثل
الإن�سان �شيئ ًا ،بل �سيزيده خذالن ًا وخ�سار ًة تلك المواقف ال�صعبة وال يخذلهم .ففي
ق�صة طالوت وجالوت ،عندما برز طالوت
و�ضياع ًا فهو لن ي�سلك هذا الطريق.
ّ
ومعه داوود والم�ؤمنون  -الذين هم ق ّلة
خام�ساً :الثواب الإلهي
من العوامل التي ت�ساعد الإن�سان على بالن�سبة لجالوت وجنوده  -قالواَ }:ر َّبنَا
ان�ص ْرنَا
الثبات ومرافقة الحق هو �أنه كلما ازدادت أَ� ْف ِر ْغ َعلَ ْينَا َ�ص ْب ًرا َو َث ِّب ْت أَ� ْق َدا َمنَا َو ُ
التهديدات وال�صعوبات كلما ازداد الأجر َعلَى ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَا ِفرِينَ {(البقرة.)250:
وه ��ذا االل�ت�ج��اء ه��و دي ��دن الأن�ب�ي��اء
والثواب عند اهلل �سبحانه .فالأجر الجزيل
والدرجة الرفيعة التي و�صل �إليها �إمامنا  Rوال �م � ؤ�م �ن �ي��ن م�ع�ه��م } َو َك� � ��أَ ِّي � ��ن
الح�سين Qك��ان��ا بف�ضل ت�ضحياته ِّم��ن َّن� ِب� ٍّ�ي َق��ا َت � َل َم� َع� ُه ِر ِّب � ُّي��و َن َك� ِث�ي� ٌر َف َما
َو َه� � ُن ��واْ ِل � َم��ا �أَ� َ��ص��ا َب � ُه � ْم ِف��ي �� َ�س� ِب�ي� ِ�ل ا ِ
هلل
و�صبره وجهاده في �سبيل اهلل تعالى.
ُ
ا�س َتكَانُواْ َواهلل ُي ِح ُّب
فعلى م�ستوى
ِّ
التحدي ي��أت��ي الثبات َو َم��ا َ�ض ُعفُواْ َو َم��ا ْ
وع��ل��ى م �� �س �ت��وى ال �ث �ب��ات ي��ك��ون الأج� ��ر ال� �� َّ��ص ��ا ِب� � ِري ��نَ { (�آل ع��م��ران.)146 :

الهوام�ش

(((1بحار الأنوار ،المجل�سي ،ج � ،45ص .6
(((2ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،1ص .303
(( (3م .ن.
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�سابعاً :الت� ّأ�سي بالم�ؤمنين
فمن خالل مراجعة التاريخ وما جرى
على الأنبياء ال�سابقين  Rوالم�ؤمنين
بهم من حروب وغزوات وتحديات ومعرفة
م ��دى ��ص�ب��ره��م وث�ب��ات�ه��م ،وات �ب��اع ذل��ك
وتطبيقه على الأح� ��داث ال�ت��ي تواجهنا
يح�صل ال�ت��أ��س��ي } َل� � َق� � ْد َك� ��ا َن َل � ُك � ْم ِف��ي
َر ُ�سولِ ا ِ
هلل أُ���ْ�س� َو ٌة َح َ�س َن ٌة ِّل َمن َك��ا َن َي ْر ُجو
اهلل َوا ْل� � َي� � ْو َم ْال ِآخ � � َر َو َذ َك � � َر َ
َ
اهلل َك� ِث�ي��راً{
(الأحزاب.)21 :
نحن �إذا عرفنا ما جرى مع الم�ؤمنين
قبلنا ن��درك � ّأن كل ما يجري حولنا من
التهويل والتهديد لي�س ب�شيء �أمام ما جرى
عليهم .ففي الحديث عن الإمام ال�صادق
� Qأنه قال« :قد كان قبلكم قوم ُيقتلون
و ُيحرقون و ُين�شرون بالمنا�شير وت�ضيق
عليهم الأر�ض برحبها فما ير ُّدهم ع َّما هم
عليه �شيء مما هم فيه من غير ِت َر ٍة وتروا
من فعل ذلك بهم وال �أذى ،بل ما نقموا
منهم �إال �أن ي�ؤمنوا باهلل العزيز الحميد،
فا�س�ألوا ربكم درجاتهم ،وا�صبروا على
نوائب دهركم تدركوا �سعيهم»(.)2
فحينم ��ا ن ��رى جه ��اد الآخري ��ن

وت�ضحياته ��م و�صبره ��م ته ��ون علين ��ا
م�صائبن ��ا ويق ��ل خطره ��ا عندن ��ا ،فع ��ن
ر�س ��ول اهلل  Pأ�ن ��ه ق ��ال« :م ��ن �أ�صيب
في ف�إنها �أعظم
بم�صيبة فليذكر م�صيبته َّ
الم�صائ ��ب»( ) .وم ��ن �أعظ ��م م�صائ ��ب
ر�س ��ول اهلل  Pم�صيبت ��ه بالح�سي ��ن
 ،Qفالإم ��ام الح�سي ��ن� Qصب ��ر
وتح ّمل خذالن النا�س وتخلفهم عنه حتى
الذي ��ن بايع ��وه خذل ��وه ون�ص ��روا �أعداءه
و�شارك ��وا ف ��ي منع ��ه وعيال ��ه م ��ن �شرب
الم ��اء ...كل ذل ��ك حدث خ�ل�ال �ساعات
قليلة والإمام Qيدعوهم وال ي�سمعون
له �أو ي�ستجيب ��ون لندائه ال�شريف ...فكم
ُيح ��دث ذل ��ك �ألم ًا ومرار ًة ل ��دى ابن بنت
ر�سول اهلل P؟
هذا هو �أمامنا الذي نتعلم منه درو�س
ال�ث�ب��ات وال���ص��دق والبيعة ال��وف�ي��ة .وها
ه��ي المدر�سة التي نجل�س فيها فنتعلم
ونتعاطف ونبكي ،لنقوم بمواجهة هذا
العدو ونحن ق ّلة متهمة بالجنون وب�إلقاء
النف�س بالتهلكة وننت�صر عليه بف�ضلٍ من
اهلل �سبحانه وتعالى.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

�أحب عباد اهلل (:)3

عبد بين الخوف والرجاء
ٌ
20

�آية اهلل ال�شيخ
حممد تقي م�صباح اليزدي
م��ا ه��و م��ك��ان ال��خ��وف ،ال��رج��اء ،ال��ح��زن وال��ف��رح في
التعاليم الإ�سالمية؟ و� ٌّأي من هذه الخ�صائ�ص والحاالت
النف�سية مطلوب وح�سن و�أيها غير مطلوب وغير ح�سن؟
هذه تتمة محا�ضرة العالمة ال�شيخ م�صباح اليزدي،
والتي تب ّين �أن الفرح والحزن والخوف مطلوبة في الإ�سالم
ولكن لي�س ب�شكل مطلق.
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مدح الحزن والخوف من اهلل
بعد �أن قال �أمير الم�ؤمنين � Qإن
�أح��ب العباد إ�ل��ى اهلل تعالى عبد ًا �أعانه
اهلل على نف�سه ،قالّ �Qإن هذا العبد
هو َمن جعل الحزن �شعار ًا له .ولكن حزنه
وه ّمه هو على المقامات والدرجات التي
لم ي�ستطع الو�صول �إليها ،وعلى الفر�ص
التي كان ي�ستطيع �أن ي�ستفيد منها ب�شكل
�أح�سن و�أف�ضل ولكنّه لم يفعل.
وهو عب ٌد تجلبب� ،أي�ض ًا ،بالخوف من
اهلل وجعله لبا�سه الأ�سا�سي ،فهو في خوف
ذنب �أو مع�صية
دائم من �أن ي�صدر عنه ٌ
عدم �شكر ويت�سبب بذلك في محو ا�سمه
من بين العباد المخل�صين والمحبوبين
عند اهلل.
ولكن متى تحدث حالة الحزن عند
الإن�سان؟
ي�ح��دث «ال �ح��زن» عندما ت�سلب من
الإن�سان نعمة �أو تطر أ� عليه خ�سارة� ،أو �إذا
ارتكب عم ًال �سيئ ًا وكانت �آث��اره �سيئة� ،أو
�إذا قال قو ًال �سيئ ًا ت�سبب في ف�ضيحته �أو
خزيه� ،أو �إذا خ�سر بع�ض الفر�ص �أو �سلبت
منه نعمة .كل ذلك يحدث عند الإن�سان
حالة من الحزن والهم.
أ�م ��ا «ال �خ��وف» ف ��إن��ه ي�ك��ون م��ن �أم��ر
�سيحدث في الم�ستقبل .والواقع� ،أن الحزن
وال�خ��وف حالتان نف�س ّيتان مت�شابهتان،
ولكن متع ّلقهما الزمني متفاوت� ،أحدهما
مرتبط بالما�ضي والآخر مرتبط بالالحق
والم�ستقبل.

� ّإن ال � �خ� ��وف وال � �ح� ��زن ف��ي
ح���د ذات� �ه� �م ��ا ،وب �ق �ط��ع ال �ن �ظ��ر
ع��ن متع ّلقهما ،ال م�ط�ل��وب��ان وال
م��ذم��وم��ان .وعندما وردت هاتان
ال�صفتان ف��ي ك�لام الأم �ي��ر Q
ّ
وذك��ر �أنهما من الخ�صائ�ص المطلوبة
ومن �صفات العباد ال�صالحين ،فذلك
لأن متع ّلقهما �أمر معنوي و�أخ��روي.
فالحزن من �أجل الأمور الأخروية
وال �خ��وف م��ن اهلل وال �ع��ذاب �أم��ر
م��رغ��وب ،وذل��ك لأ ّن��ه يعطي اله ّمة
وال �ع��زي �م��ة ل�ل�إن �� �س��ان ف��ي ال �ع �ب��ادات
و�إط��اع��ة اهلل وال��ورع عن المحرمات،
وف��ي النتيجة ي�ساعد الإن�سان على
ال�ق�ي��ام ب��واج�ب��ات��ه ب�شكل �أف�ضل
ل�لات�ج��اه ن�ح��و ط��ري��ق ال�سعادة
وح�سن العاقبة.
الحزن والخوف من اهلل
في الآيات والروايات
ورد مو�ضوع الخوف من اهلل في
العديد من الآيات والروايات ،ففي
القر�آن الكريم قال تعالى:
ِ
} َو َل� ُن��� ْ�س� ِك� َن� َّن� ُك� ُم ا َلأ ْر� � �َ�ض من
�اف َمق ِ
َب� ْع� ِ�د ِه� ْم َذ ِل� َ�ك ِل َمنْ خَ � َ
َامي
َوخَ � � َ
�اف َو ِع �ي��د{ (�إب��راه �ي��م.)14 :
ك��ذل��ك ف��ي بع�ض الآي� ��ات اعتبر
ال �خ��وف م��ن �صفات العلماء
كما في االية  28من �سورة
فاطر }�إِ َّن َما َيخْ �شَ ى َ
اهلل
ِمنْ ِع َبا ِد ِه ا ْل ُعلَ َماء{.

�أم ��ا ال ��رواي ��ات ال �ت��ي ت �م��دح ال�خ��وف
والحزن وت�ؤكد على �أهميتهما فقد ورد:
1ـ عن �إ�سحاق بن عمار قال :قال �أبو
عبد اهلل « :Qي��ا �إ��س�ح��اق خَ � ِ�ف اهلل
ك�أنك تراه ،و�إن كنت ال تراه ف�إنه يراك،
ف�إن كنت ترى �أنه ال يراك فقد كفرت ،و�إن
كنت تعلم �أنه يراك ثم برزت له بالمع�صية،
فقد جعلته من �أهون الناظرين عليك»( ).
2ـ عن محمد بن يحيى ،عن �أحمد بن
محمد بن عي�سى ،عن الح�سن بن محبوب،
عن الهيثم بن واقد قال� :سمعت �أبا عبد
اهلل  Qيقول« :من خاف اهلل �أخاف
اهلل منه ك � ّل ��ش��يء ،وم��ن ل��م َي��خَ � ِ�ف اهلل
�أخافه اهلل من ك ّل �شيء»( ).
3ـ قال ال�صادق  Qقر�أت في كتاب
ج ّدي علي بن �أبي طالب « :Qالم�ؤمن
يق�ضي ليله ونهاره بالحزن»( ).
فل�سفة مدح الحزن والخوف
ا�ستناد ًا �إلى ر�أي علماء النف�س ،يعتبر
الخوف نوع ًا من �أنواع الأمرا�ض .الأطباء
�أي�ض ًا يرون �أن ال�سبب الرئي�س في الكثير
من الأمرا�ض الج�سدية هو الخوف .ففي
ب�ح��وث العلوم النف�سية وال�ت��رب��وي��ة وفي
الثقافة العا ّمة للمجتمعات الب�شرية ك ُثرت
الم�ساعي لإيجاد الن�شاط والحيوية بوجه
القلق ،واال�ضطراب ،والخوف الذي يعتبر
من الحاالت المت�صدية لل ّراحة النف�سية
وذل��ك ب� إ�ق��ام��ة المهرجانات والحفالت
المفرحة.
والآن ي �ط��رح � �س ��ؤال م�ه��م و أ�� �س��ا���س
1

م����ن خ�����اف اهلل
�أخ����اف اهلل منه
ّ
ك��ل �شيء ،ومن
لم َي َخ ِف اهلل �أخافه
اهلل من ّ
كل �شيء

2
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وه��و :لماذا قام الإ�سالم بمدح الحاالت والحاالت عند الإن�سان لم تُخلق
المذمومة عند الب�شر كالحزن وال�ه� ّ�م عبث ًا وال ل�غ��و ًا ولي�س فيها �ضرر.
وال��خ��وف وح ��ثّ �أت �ب��اع��ه ع�ل��ى ال��و��ص��ول ه��ذه الأم� ��ور ف�ط��ر ّي��ة وغ��ري��ز ّي��ة.
واالرت � � �ق� � ��اء �إل� � ��ى ه ��ذه
و�إذا ا�ستُعملت ب�شكل
ال � �ح� ��االت؟ ول� ��م ي�ك�ت� ِ�ف
�صحيح تكون �سبب ًا لتكامل
ب��ذل��ك ،ب��ل وذم ال �ف��رح
ال�ضرر الناتج
الإن�سان .و�أما ّ
وال � �� � �س� ��رور ح� �ي ��ث ق ��ال على �أ�سا�س قاعدة م��ن ه��ذه ال �ق��وى ف�سببه هو
� �س �ب �ح��ان��ه�} :إِ َّن َ
اهلل �أ���س��ا���س��ي��ة في عدم ا�ستعمال هذه القوى
اَل ُي � ِ�ح � ُّ�ب ا ْل� � َف� �ر ِِح� �ي ��نَ {
بال�شّ كل ال�صحيح.
اهلل
أودع
�
إ�سالم
ل
ا
(الق�ص�ص.)76 :
ل� ��ذاّ � ،إن ح ��االت
لع ّل و�صايا الإ��س�لام تعالــى بحكمتــــه ك ��ال� �� �ّ�س ��رور ،ال� �ح ��زن،
ال�م�ت�ك� ّررة ل�ل��و��ص��ول �إل��ى بعـــ�ض الـقــــوى الخوف وحتى اال�ضطراب
والهم ،تثير وال�����ش��ه��ـ��وات ت�ستطيع �أن ت �ك��ون مفيدة
حاالت الحزن ّ
عند ال��ذي��ن ل��م يتع ّرفوا
ل �ل �ح �ي��اة ال��دن �ي��وي��ة ل��دى
في
وال���غ���رائ���ز
�إلى المفاهيم الإ�سالمية،
الإن� ��� �س ��ان ك �م��ا و�أن��ه��ا
ال �� �س ��ؤال ال �ت��ال��ي :ل�م��اذا الإن�����س��ان بحيث ت���س�ت�ط�ي��ع �أن ت� ��ؤ ّث ��ر
ي �ن ����ص الإ� � �س �ل�ام ال ��ذي ت���ك���ون م��ف��ي��دة ف ��ي م �� �س �ي��ر ال �ك �م��ال
ي �ع � ّرف نف�سه ب ��أ ّن��ه دي��ن
وال�سعادة الأخروية.
ّ
ال � �ف � �ط� ��رة ع � �ل� ��ى ه� ��ذه
ب �ن��ا ًء ع�ل�ي��ه ،وعلى
ال�صفات ال�م��ذم��وم��ة وغ�ي��ر المرغوبة؟ �أ�سا�س قاعدة �أ�سا�سية في الإ�سالم،
ال�ضحك �أودع اهلل تعالى بحكمته بع�ض
لماذا تنبذ التعاليم الإ�سالمية ّ
الذي يعتبر انعكا�س ًا للفرح وال�سرور وفي ال� �ق ��وى وال� �ح���االت وال �� �ش �ه��وات
المقابل ي�ح��ثّ على ال�ب�ك��اء وال ��ذي ُيع ّد وال �غ��رائ��ز ف��ي الإن �� �س��ان بحيث
انعكا�س ًا وتعبير ًا عن الخوف والقلق؟
تكون مفيدة عندما يقوم الإن�سان
في الجواب عن هذه ال�شبهة نقولّ � :إن ب�إ�شباع هذه الحاجات بل قد يكون
الد ّين الإ�سالمي هو دين كامل وجامع قد ذلك واجب ًا �أحيان ًا.
وعم كل الأبعاد الوجود ّية وجوانب
�إذ ًا ال ن�ستطيع �أن نعتبر أ� ّي ًا
�شمل َّ
الحياة لدينا .وبنا ًء على تعاليم هذا الد ّين منها لغو ًا مح�ض ًا و��ض��رر ًا؛
نعتقد ب��� ّأن �أ ّي� � ًا م��ن ال�ق��وى الج�سمانية ،ل ّأن ال �ق �ي��ام ب��الأف �ع��ال
الذهن ّية ،النف�س ّية ،المعرف ّية� ،أو ال�شهوات ال � ّل �غ��وي��ة وال �ع �ب �ث �ي��ة ال

ِه َي ا ْل َم�أْ َوى{ (النازعات 40 :ـ  .)41كذلك
قال ر�سول اهلل  Pفي جملة من و�صاياه
لأبي ذر الغفاري (ر�ض)« :يقول اهلل تعالى:
�إ ّن��ي ال �أوف��ر لعبدي خوفين و�أمانين� ،إذا
كان في �أمان منّي في هذه الحياة� ،س�أخيفه
في الحياة الأخرى� .إذا كان خائف ًا منّي في
هذه الحياة� ،س�أجعله �آمن ًا يوم القيامة» ( ).
4

2ـ غفران الذنوب

يتنا�سب مع حكمة اهلل ج ّل وعال.
بع�ض فوائد الخوف من اهلل
على الرغم من تنوع اتجاهات علماء
النف�س المادية فقد ذكر �آثار وفوائد عديدة
للخوف م��ن اهلل ف��ي الآي� ��ات وال��رواي��ات
ون�شير �إلى مثالين منها:
1ـ الأمان واالطمئنان في الجنّة

24

�أح ��د آ�ث ��ار وث �م��رات ال �خ��وف م��ن اهلل
وخ�شية الطغيان هو الفوز بجنّة اهلل مع
الأمان والإطمئنان فيها .لأن الذي احترم
قوانين اهلل وح��دود �أحكامه ف��ي الدنيا،
وبنا ًء على عواقب مخالفة الأحكام الإلهية
�سلك طريق ّ
الطاعة واتباع المعبود ،كانت
خاتمته ال�سعادة الأبدية والح�صول على
الجنّة وال�شّ عور بالأمان واالطمئنان فيها.
قال اهلل تعالى } َو أَ� َّم��ا َمنْ خَ َ
اف َمقَا َم
ْ�س َعنِ ا ْل َه َوى* َف�إِ َّن ا ْل َج َّن َة
َر ِّب ِه َو َن َهى ال َّنف َ
الهوام�ش

((�(1أ�صول الكافي ،الكليني ،ج � ،2ص .68
(((2م .ن.

� ّإن الإن�سان يكون في حالة من حالتين
في مواجهة الذنوب والمعا�صي.
�أ ـ ال يخاف من نتيجة الذنب وعاقبته عند
المع�صية ،وي �ت��ز ّود م��ن م �ل �ذّات تلك
المع�صية بكل �أمان واطمئنان نف�سي.
هذه الحالة تج ّر الإن�سان �إلى الهاوية
والعقاب الإلهي.
ب ـ �أن ي �ك��ون الإن �� �س��ان خ��ائ�ف� ًا م��ن اهلل
عند المع�صية وف��زع � ًا م��ن عاقبته،
ويخاف �أن ال يوفّق للتوبة قبل الموت.
ه��ذه الخ�شية وال �خ��وف عند ارتكاب
المع�صية تخفف ل�ذّة المع�صية وفي
النهاية توجب التوبة وغفران الذّنوب.
ورد عن ر�سول اهلل  Pفي قوله لأبي
ذ ّر :تُعر�ض معا�صي العبد الم�ؤمن يوم
القيامة عليه ،فيقول ب�أنّي في ال ّدنيا
كنت خ��ائ�ف� ًا م��ن نتيجة �أف�ع��ال��ي ،في
النتيجة تغفر ذنوبه.
(((3بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي ،ج � ،72ص .71
(((4م .ن ،ج� ،77ص.81
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ال�سيد القائد �شـا ّبـ ًا
نعمةدا�ؤها الفخر
ٌ
هواج�س تبني ال�شباب
�أولوياتي ..من ي�صنعها؟
ال�شباب ...طاقات تحتاج �إلى ر ّبان
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ال�سيد القائد

�شـابـ ًا
ّ

لقاء مع �سماحة ال�سيد القائد الخامنئي}
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لطالما اهتم ال�سيد القائد بال�شباب وهمومهم ،وخ�ص�ص لهم
الكثير من كلماته عن �أهمية هذه المرحلة ودورها في حياة
الإن�سان ،وفي حياة الأمة .فكيف �ساهمت هذه المرحلة في
حياته ،وكيف كان عهده بال�شباب؟ في مقابلة نادرة تناقلتها
و�سائل الإعالم ،ننقلها للقارئ العزيز.
م��ا ه��ي الم�شاعر ال��ت��ي تنتابكم تلك المعاناة نف�سها في الأجواء الجامعية
عند ر�ؤيتكم لل�شباب؟ وما �أول مو�ضوع �أي�ض ًا ،حيث كانت لي عالقات ح�سنة مع
طالب الجامعات ا�ستمرت �سنوات طويلة.
تودون �أن تحدثوهم به؟
كان عمري حين انت�صار الثورة ت�سع ًا
حينما �أك��ون بين ال�شباب �أ�شعر ك�أني
�أ�ستن�شق ن�سيم ال�صباح ،يلفني نقاء و�صفاء وثالثين �سنة .وكنت �أ�شعر -حينذاك-
وط� ��راوة .و�أول م��ا ي�ت�ب��ادر إ�ل��ى ذه�ن��ي عند �أن النظام فعل ما من �ش�أنه دفع ال�شباب
ر�ؤيتهم � �س ��ؤال :ه��ل يعرف ال�شباب النجم نحو التحلُّل؛ لي�س الأخالقي فح�سب ،و�إنما
ال�ساطع المت�ألق على جبين كل واحد منهم؟ ذوب��ان ال�شخ�صية الفردية �أي�ض ًا وفقدان
�أن��ا �أ�ست�شعر وج��ود ه��ذا ال�ن�ج��م ،فهل هم الهوية الذاتية.
لقد كانت كافة الطبقات االجتماعية
ي�ست�شعرون وجوده �أي�ض ًا؟ ال�شباب نجم �ساطع
ومقرون بح�سن الطالع� .أعتقد �أن ال�شباب بما فيها طبقة ال�شباب ،تعي�ش حالة جهل
�إذا التفتوا �إلى هذا الجوهر النفي�س الموجود مطبق ب�ش�ؤون ال�سيا�سة ،وكان �أكثر ما ي�شغل
لديهم� ،سيح�سنون اال�ستفادة منه بعون اهلل� .أذهان النا�س متطلبات الحياة اليومية.
لقد كانت الأو�ضاع �سيئة جد ًا و�أج��واء
كيف �أم�ضيتم فترة �شبابكم؟
لم تكن الظروف التي عاي�شتها �شاب ًا ال�شباب ُيرثى لها� .إال �أن قلوب ال�شباب
كما هي عليه الآن؛ فبيئة ال�شباب كانت وم�شاعرهم كانت على نحو �آخر ،ل ّأن ال�شاب
تفتقر �إلى الجاذب ّية ،لي�س بالن�سبة لي وقد بطبعه يميل للأمل والن�شاط والتفاعل .و�أنا
كنت حينها طالب ًا للعلوم الدينية و�إنما �شخ�صي ًا ع�شت فترة �شباب زاخرة بالن�شاط
بالن�سبة لجميع ال�شباب الذين لم تتوفّر والحيوية وذلك ب�سبب ما كنت �أمار�سه من
�أي��ة رع��اي��ة لهم ولطاقاتهم .كنت �ألم�س ن�شاطات �أدبية وفنية وما �شاكلها.

ال زلت في مرحلة ال�شباب

�إن ال�شباب حينما يلتقون مع بع�ضهم
بع�ض ًا ي�ستطيبون كل �شيء ب�سبب ما يكتنف
طباعهم من بهجة ومرح.
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و�سجنت
عام ( 1342هـ� .ش) اعتقلت ُ
مرتين .وتعلمون كيف �أن االعتقال وال�سجن
واال�ستجواب تثير م�شاعر الإن�سان .وحينما
يخرج من ال�سجن وي�شاهد جموع الجماهير
ال�سائرة في هذا االتّجاه وهي تلقى الت�سديد
والتوجيه من زعيم كالإمام (ر�ضوان اهلل
عليه) يزداد حيوية ون�شاط ًا .وهذا ال�سبب
يجعل حياة �أمثالي ممن عا�ش وف ّكر في مثل
تلك الظروف مترعة بالن�شاط والتفاعل،
�إال �أن الجميع لم يكونوا على هذا النحو.

و�أن� ��ا ح��ال �ي � ًا ل��م أ�ن �ق �ط��ع ع��ن مرحلة
ال�شباب كل ّي ًا؛ ف�أنا ما زلت �أح�س في ذاتي
�شيئ ًا من روح ال�شباب ،ولم �أ�سمح لنف�سي
– والحمد هلل – ولن �أ�سمح لها باالنحدار
والوقوع في مخالب م�شاعر ال�شيخوخة� .أما
الذين �أ�سلموا �أنف�سهم �إلى يد ال�شيخوخة،
فال يلتذون قطع ًا بما يلتذ به ال�شباب في كل
�ش�ؤون الحياة.
وال �أري� ��د ال �ق��ول �إن أ�ج� ��واء ال�ه�م��وم
والأح��زان هي التي كانت �سائدة في تلك
الفترة ،ب��ل �أج ��واء الغفلة وال�ضياعُ .كنّا
نر ّكز اهتمامنا على �إخراج ال�شباب -جهد
الإم �ك��ان -م��ن دائ ��رة «ال�ن�ف��وذ الثقافي»
للنظام ،والتي كنت �أع ّبر عنها حينذاك

ما يريده الإ�سالم
منّا هو �إن���زال ما
لدينا مــن طاقات
ك��ام��ن��ة �إل��ـ��ـ��ـ��ى
ح��ي��ـ��ـ��ز ال��ف��ع��ل
ّ
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بـ«ال�شباك الخفية» .وكل من كان يفلت من
تلك الم�صيدة الفكرية هو ممن كان يتم ّيز
بالت ّدين �أ ّو ًال ،والميل �إل��ى الخط الفكري
ل�سماحة الإمام الخميني { ثاني ًا ،وكان
يكت�سب نوع ًا من الح�صانة الفكرية.
هكذا كانت طبيعة الأو� �ض��اع �آن��ذاك.
وغدا ذلك الجيل فيما بعد الركيزة الأ�سا�س
للثورة.
ما هي الخ�صائ�ص التي يجب �أن
يتحلّى بها ال�شاب الم�سلم؟ وكيف
يمكن له �أن يقطع �شوط الحياة ويبلغ
�أهدافه؟
�شوط الحياة ال ُيطوى بهذه ال�سهولة.
مهم وج��ا ّد يمكن
فلي�س هناك م��ن عمل ّ

�إنجازه ب�سهولة .والإن�سان �إذا ما رام نيل
�شيء ثمين ال ب ّد له من بذل الجهد وتح ُّمل
الم�شقّة .و�أن ��ا �أرى ث�لاث خ�صال ب��ارزة
توجه
يت�صف بها ال�شباب ،و�إذا ق ّدر لها �أن ّ
نحو ال�صواب من الممكن عند ذاك �إحراز
المطلوب ف��ي ��س��ؤال�ك��م .وت�ل��ك الخ�صال
البارزة هي :الطاقة ،والأمل والإبداع.
و�إذا ا��س�ت�ط��اع��ت ال �ج �ه��ات المعنية
بالحالة الثقافية كالخطباء والمهتمين
ب��ال���ش��ؤون الفكرية والثقافية ،والإذاع ��ة
والتلفزيون والمدار�س توجيه هذه الخ�صال
الثالث� ،أعتقد �أن ال�شاب �سيتم�سك بالنهج
الإ�سالمي بكل ب�ساطة .لأن كل ما يريده
الإ�سالم منّا هو �إنزال ما لدينا من طاقات
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�أت�ي��ح ا�ستثمار تلك الخ�صائ�ص الثالث
كامنة �إلى حيز الفعل.
و�سددت �إلى �سبيل الهداية على نحو �سليم،
التزام التقوى
يوجد في القر�آن الكريم نقط ٌة �أ�سا�س تتمخ�ض عنها – على ما �أعتقد – معطيات
ال ب�أ�س بعر�ضها �أم��ام ال�شباب الأع��زاء� ،إي�ج��اب�ي��ة ويعي�ش ال���ش�ب��اب ال�ح�ي��اة التي
وه��ي التزام التقوى .وحين نذكر التقوى يرت�ضيها لهم الإ�سالم.
�أ��ض��رب لكم فيما يلي مث ًال �أخ�ت��م به
يتبادر �إلى الذهن معاني ال�صوم وال�صالة
والعبادة والذكر والدعاء� .صحيح �أن هذه ج��واب��ي ع��ن � �س ��ؤال �ك��م؛ ف��ي ف �ت��رة ال�ح��رب
المعاني ب�أجمعها يت�ضمنها مفهوم التقوى؛ المفرو�ضة ،كنت �ألتقي ب�شباب كانوا ما بين
�إال � ّأن التقوى تعني �أي�ض ًا مراقبة الذات و�أن �سن الثامنة ع�شرة والع�شرين ،كان لهم من
يلتفت الإن�سان �إلى كل فعل ي�صدر عنه عن رقة الروح وال�صفاء المعنوي ما يبلغون بهما
�أحيان ًا ما يبلغه العارف الذي يق�ضي �أربعين
ق�صد وفكر و�إرادة وعزم واختيار.
�أم ��ا م��ن ُح ��رم م��ن ال �ت �ق��وى ف��أف�ع��ال��ه �سنة في ال�سلوك المعنوي .وكنت حينما
وق��رارات��ه وم�ستقبله لي�س ط��وع يديه� .إذا �ألتقي بهم �أ�شعر بتوا�ضع حقيقي ال �إرادي.
ف��الإن �� �س��ان ح�ي�ن�م��ا ي �ق��ف ف��ي مقابل
نظرنا �إلى التقوى بهذا المعنى يبدو لي �أن
�شخ�صية ك�ب��رى يلم�س ك�م��االت�ه��ا ،يقف
طي الطريق ي�صبح ممكن ًا ومتي�سر ًا.
حتى �إذا ل��م يكن ال�شخ�ص متد ّين ًا على �صغر نف�سه و�ضعفها .وه��ذا ال�شعور
وات �� �ص��ف ب��ه��ذه ال �خ �� �ص �ل��ة – ال�ت�ف�ك�ي��ر كان ينتابني حينما كنت �أقف �أمام �شباب
والمراقبة على نف�سه – فهي تنتهي به �إلى مقاتلين م��ن ق ��وات التعبئة .ل�ق��د كانت
انتهاج �سبيل الدين والتد ّين ،كما جاء في الأو�ضاع على هذا النحو الذي يح ّول �شباب ًا
قوله تعالىُ } :ه� ًدى ِّل ْل ُم َّت ِقينَ { .فالقر�آن عاديين �إلى �شباب من هذا الطراز.
من هو الأ�سوة التي
ل��م يقل ه��دى للم�ؤمنين� .أي
اقتديتم بها في مرحلة
�أن ال�شخ�ص �إذا كان متقي ًا،
�شبابكم؟
ح�ت��ى و�إن ل��م ي�ك��ن م�ت��د ّي�ن� ًا،
حينم��ا
إن�ســـ��ان
ل
ا
ه��ذا � �س ��ؤال ج � ّي��د� .إن
فهو بال �شك �سيهتدي بهدي
القر�آن وي�صبح م�ؤمن ًا .ولكن يق��ف ف��ي مقاب��ل القدوة يجب �أن ال ُيع ّرف
�إذا لم تكن لدى الم�ؤمن تقوى �شخ�صي��ة كب��رى و ُي�ق��دم لنا ك�ق��دوة ،فنحن
ال ُي�ستبعد تزعزع �إيمانه �إذا يلم���س كماالته��ا ال ��ذي ��ن ي �ج��ب �أن ن�خ�ت��ار
ق��دوت��ن��ا ب � أ�ن �ف �� �س �ن��ا� .أي
�صادفته ظ��روف و�أج��واء غير
�صغ��ر
عل��ى
يق��ف
�أن ننظر ف��ي أ�ف ��ق ر�ؤان ��ا
�إيجابية.
و�ضعفه��ا.
نف�س��ه
لهم
�ا
�
�ه
�
�ي
�
�ض
�
��
�
�رت
�
ي
�اة
�
ح��ي
ومعتقداتنا الحقّة ونالحظ
الإ�سالم
وهـــ��ذا ال�شع��ور ال �� �ص��ورة ال �ت��ي نرت�ضيها
وع�ل��ى ه��ذا الأ� �س��ا���س �إذا كــ��ان ينتابنـــ��ي لأن �ف �� �س �ن��ا م ��ن ب �ي��ن تلك
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ال�صور ..هكذا ت�صبح تلك ال�صورة وتلك
ال�شخ�صية قدوة لنا.
ناهيك عن �أن الإن�سان يختار القدوة
بمعاييره الذاتية ،ولكنني �أرجو �أن ت�أخذوا
معيار التقوى – ال��ذي �أو�ضحته – بنظر
االعتبار في كل �شخ�صية تتخذونها قدوة
�إذ التقوى مطلوبة ونافعة للحياة الدنيا
وللآخرة.
�أ ّما عن ال�شخ�صيات التي تركت ت�أثير ًا
في فيجب القول �إنها كانت كثيرة.
َّ
في ب�ش ّدة في
�رت
�
ث
�
أ
وال�شخ�صية
التي
ّ
عهد �شبابي ه��و ال�م��رح��وم ن��واب �صفوي
ب��ال��درج��ة الأول� ��ى .ك��ان ع�م��ري حينذاك
حوالي خم�س ع�شرة �سنة.
ومن بعده ترك �سماحة الإم��ام {
قم وقبل
علي .وحتى قبل ذهابي �إلى ّ
ت�أثير ًا َّ
�شروع النه�ضة كنت قد �سمعت با�سم الإمام
و�أحببته من دون �أن �أك��ون قد ر�أيته .كما
في �أي�ض ًا وكذلك والدتي
كان لوالدي ت�أثير َّ
في
التي كانت ذات �شخ�صية م�ؤثرة وتركت َّ
ت�أثير ًا بالغ ًا.
كيف يت�سنى لل�شاب �إ�شباع م�شاعر
االن��ف��ع��ال ف���ي ذات�����ه ،وت�سخيرها
لم�صلحته؟
يتج�سد في
�إن االن�ف�ع��ال ال ب � ّد �أن
ّ
� �ش��يء م�ع�ي��ن .ف��ال��ري��ا��ض��ة ع�ل��ى �سبيل
وخا�صة بع�ض الأل�ع��اب كلعبةالمثال
ّ
كرة القدم -ت ِ
ُحدثُ في النف�س انفعا ًال
�شديد ًا .لكن االنفعال ال يقت�صر على هذا
المجال .و�إذا ُق � ّدر لل�شاب العثور على
الحقل المفيد الذي يميل �إليه وي�ستثيره،
يمكنه �إ�شباع ذلك االنفعال ب�سهولة.

الفترة التي كنت فيها في طور ال�شباب
كانت لدي رغبة في ِّ
ال�شعر .وقد ي�صعب
عليكم �أن ت�صدقوا ،كنا نجل�س برفقة �أربعة
�أو خم�سة من الأ�صدقاء المهت ّمين ِّ
بال�شعر،
�ساعتين �أو ث�لاث �ساعات ن�ق��ر�أ �أحياناً
الأ��ش�ع��ار ون�ت��ذاك��ره��ا .وم��ن الطبيعي �أن
ال�شخ�ص الذي لديه اهتمام بهذا الم�ضمار
ي�شبع من انفعاالته الروحية ما ي�شبعه العب
كرة القدم على �أر�ض الملعب� ،أو هواة هذه
اللعبة حين م�شاهدتهم لها.
�أريد �أن �أب ّين هنا �أن ال نقلق من كيفية
�إ�شباع ما لدينا من انفعاالت .ف��إذا كانت
�أب��واب ميادين الحياة مفتوحة ،فال�شاب
يتوجه من تلقاء ذاته �إلى حيث يرغب في
�إ�شباع انفعاالته.
و�إذا فتحت بعون اهلل ميادين العمل
والن�شاط �أمام ال�شباب �سي�صبح ب�إمكانهم
�إ�شباع انفعاالتهم ال�شبابية التي هي من
بركات مرحلة ال�شباب.

نعمة دا�ؤها الفخر
ٌ
ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

تمر بمراحل
خلق اهلل ع َّز وجلَّ الإن�سان ّ
وقدر لحياته �أن ّ
مختلفة .وهذه المراحل ترتبط بالنمو الج�سماني والنف�سي لهذا
الإن�سان .ولكل مرحلة من هذه المراحل متطلبات ترتبط بكال
البعدين ،فكما يختلف نوع الغذاء �أو تختلف حاجات الج�سد في
مختلف مراحل العمر ،كذلك تختلف النف�س الإن�سانية في هذه
المراحل لناحية المتطلّبات واالحتياجات .وقد كفل اهلل ع َّز
وجلَّ من خالل ال�شريعة المنزَّلة على نبيه الخاتم � Pإر�شاد
النا�س �إلى المراحل التي تمر بها النف�س الإن�سانية والمتطلبات
التي تكفل و�صول الإن�سان �إلى الغاية المطلوبة منه؛ فال�شريعة
الإ�سالمية تهتم بتربية الإن�سان وبن�ش�أته الأنف�سية من مراحل
�سابقة على والدت��ه و�إل��ى �آخ��ر لحظة من لحظات عمره ،بل
وتتميز هذه ال�شريعة بالتفا�صيل الدقيقة التي تتناول كل
�صغيرة وكبيرة ترتبط بالحياة الإن�سانية.
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لغر�ض خيالي كلعب الأطفال.
م����راح����ل ال���ح���ي���اة
الثالثة
المرحلة
في
المرحلة الثانية( :لهو)
الإن�سانية
االهتم��ام
يكــ��ون
ث��م �إذا ب�ل��غ وا� �ش �ت��د عظمه
نقف في ه��ذه ال�سطور
ّ
م��ع �آي��ة م��ن ك�ت��اب اهلل عز بالمـظهر والمنظر ،تعلق باللهو والمالهي (من
وج ��ل ت�ك�ف��ل تق�سيم حياة بنحو يلف��ت �أنظار ال�سابعة �إلى �أن يبلغ الرابعة
ع �� �ش��رة) ،وال�ل�ه��و م��ا ي�شغل
النوع الإن�ساني �إلى مراحل
أنه
ل
إلي��ه
�
آخري��ن
ل
ا
الإن�سان ع ّما يه ّمه.
وت �ط �ل��ق ع �ل��ى ك ��ل م��رح�ل��ة
ت�سمية ،وخ�صو�ص ّية هذه يبــ��د�أ باال�ستقالل
ال � �م ��رح � �ل ��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة:
التّ�سمية �أن �ه��ا تحكي عن عـــ��ن �أهـــلــــــه (زي �ن��ة) وه��ي (� �ض��م �شيء
مرغوب فيه �إل��ى �شيء �آخر
ال�صفات
ال�سمة البارزة من ّ
ّ
ليرغب فيه بما اكت�سب به من
الأنف�سية للإن�سان في تلك
المرحلة .فاال�ستخ دام ال�ق��ر�آن��ي لمادة الجمال) ،حيث يكون االهتمام بالمظهر
لفظ ّية مح ّددة دون غيرها يهدف �إلى بيان والمنظر بنحو يلفت �أنظار الآخرين �إليه،
حقيقة المرحلة التي تكفل تلك الألفاظ ويبرز من خالل ذلك �شخ�ص ّيته وكيانه،
لأنه في هذه المرحلة يبد�أ باال�ستقالل عن
ببيانها ،وهذه الآية هي قوله تعالى:
الد ْن َيا َل ِع ٌب َو َل ْه ٌو �أهله واالعتماد عليهم ،وهي (من الرابعة
}اعلَ ُموا �أَ َّن َما ا ْل َح َيا ُة ُّ
ْ
الَ ْم َوالِ ع�شرة �إلى �أن يبلغ الواحدة والع�شرين).
َوزِي َن ٌة َو َتفَاخُ ٌر َب ْي َن ُك ْم َو َتكَا ُث ٌر ِفي ْ أ
المرحلة الرابعة( :تفاخر بينكم)،
الَ ْو اَل ِد َك َمثَلِ َغ ْي ٍث �أَ ْع َج َب ا ْل ُكفَّا َر َن َبا ُت ُه
َو ْ أ
ُث َّم َيهِي ُج َف َت َرا ُه ُم ْ�ص َف ًّرا ُث َّم َيكُونُ ُح َطاماً حيث � ّإن �شخ�ص ّية الإن�سان لم تبرز بعد
َاب �شَ ِدي ٌد َو َم� ْغ� ِف� َر ٌة ِمنَ ب�شكل وا�ضح في�ستعي�ض عن ذلك بالتفاخر
َو ِف��ي ْ آ
الَ ِخ� � َر ِة َع �ذ ٌ
ا ِ
الد ْن َيا �إ اَِّل َمتَا ُع بالح�سب والن�سب �أي بالأ�سرة التي ينتمي
هلل َور ِْ�ض َوانٌ َو َما ا ْل َح َيا ُة ُّ
�إليها ،وما فيها من �آباء و�أجداد ذوي مكانة
ا ْل ُغ ُرور{(الحديد.)20 :
تبد أ� الآي��ة بمفردة الح�صر (�أنما) و�ش�أن بين النا�س( .وهذه المرحلة تبد أ� ما
�سن الواحدة والع�شرين).
وتريد بذلك بيان �أن المذكور حقيقة ال بعد بلوغ ّ
ال �م��رح �ل��ة ال �خ��ام �� �س��ة( :ت �ك��اث��ر في
تقبل ال�شك وال الترديد ،ثم تنتقل الآية
لبيان ه��ذه ال�م��راح��ل وه��ي �ست مترتبة الأم � ��وال) ،ق��د ي�ك��ون االه�ت�م��ام بعن�صر
�سني عمر الإن�سان ومراحل حياته .التملك للأ�شياء م��راف�ق� ًا للإن�سان من
بح�سب ّ
المرحلة الأول��ى( :لعب) ،فالمولود طفولته .ولكن ما ت�شير �إليه ه��ذه الآي��ة
يتولع �أو ًال باللعب (من الوالدة �إلى �أن يبلغ في ه��ذه المفردة وم��ن خ�لال ا�ستخدام
م�صب هذا االهتمام
�سبع �سنين) ،واللعب ه��و عمل منظوم كلمة (التكاثر) �أن
ّ

كـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا � ّأن
بع�ض الأ�شخا�ص
ي �م �ك��ن �أن ت �ت��و ّق��ف
���ش��خ�����ص�� ّي��ت��ه��م ف��ي
المرحلة الأول��ى والثانية
حتى مرحلة الهرم ،ولذا
ف��� ّإن �سمات ه��ذه المرحلة
ت�ب�ق��ى ه��ي ال���ّ�ش��اخ���ص��ة في
�سلوكهم وتكوين �شخ�ص ّياتهم،
حيث ال ّلعب وال�شّ جار واللهو هو
ال�ط��اب��ع ال �ع��ام ل �ه��م ،وتفكيرهم
منهمك للغاية ف��ي تهيئة البيت
الأنيق ،والمالب�س الفاخرة ،وغير ذلك
من متع الحياة الدنيا حتى الموت� ..إنهم
�أطفال في �سن الكهولة ،و�شيوخ في روحية
الأطفال( ).
التق�سيم الروائي
� ّإن ا ّلذي ي�شهد على التق�سيم الزمني
ل�ه��ذه ال �م��راح��ل �إل ��ى �سبع ��س�ن��وات لك ّل
مرحلة ه��و ال��رواي��ات ال ��ورادة ف��ي ذل��ك؛
ففي الرواية عن الإمام ال�صادق :Q
«دع ابنك يلعب �سبع �سنين ،وي��ؤدب �سبع
�سنين ،و�ألزمه نف�سك �سبع �سنين ،ف�إن
�أفلح ،و�إال ف�إنه ممن ال خير فيه»( ).
1

2
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ينتقل م��ن التم ّلك
للمال كعامل م�ساعد على
ق�ضاء الحاجات ومتط ّلبات الحياة،
�إلى �أن ي�صبح فع ًال مطلوب ًا بذاته ،فتبد�أ
عمل ّية التكاثر بمعنى التفا�ضل في الكثرة
على الآخرين ،وهذا يعني �أن الإن�سان يبد�أ
بمقاي�سة حاله مع �سائر النا�س.
ال �م��رح �ل��ة ال �� �س��اد� �س��ة( :ت �ك��اث��ر في
الأوالد) ،وهذا ما نطقت به �آي��ات كثيرة
حيث ب ّينت النظرة الخاطئة لكثير من
النا�س التي تعتبر مج ّرد الكثرة في الأوالد
ب��اب للتفا�ضل على الآخ��ري��ن ،فقد ورد
ق�صة ال�ح��وار في �سورة الكهف بين
في ّ
الم�ؤمن والكافر �أنه كان لكل منهما جنة
ولكن الكافر كان يفتخر بعن�صري المال
ّ
َ
َ
َ
ِ
ً
َ
َ
والولد�} :أنَا أ� ْكث ُر منْك َماال َو�أ َع ُّز َنفَراً{
(الكهف.)34 :
�أطفال في �سن الكهولة
المف�سرين � ّأن المراحل
وقد ذكر بع�ض ّ
الأولى ت�شخّ �ص ح�سب العمر تقريب ًا� ،إال �أن
المراحل الالحقة تختلف عند الأ�شخا�ص
تمام ًا ،وبع�ض هذه المراحل ي�ستمر مع
الإن�سان �إل��ى نهاية عمره ،كمرحلة جمع
المال ،بالرغم من �أن بع�ضهم يعتقد �أن
كل مرحلة من هذه المراحل الخم�س ت�أخذ
�سنين من عمر الإن�سان ليكون مجموع
المراحل كلها �أربعين �سنة ،حيث تثبت
�شخ�ص ّية الإن�سان عند و�صوله �إل��ى هذا
العمر.

وع��ن ر��س��ول اهلل « :Pال��ول��د �سيد
�سبع �سنين ،وع�ب��د �سبع �سنين ،ووزي��ر ذلك فتقع الم�س�ؤولية على الإن�سان ،ولذا
�سبع �سنين ،ف�إن ر�ضيت �أخالقه لإحدى ك��ان التعبير ف��ي ال��رواي��ة الثانية« :ف ��إن
وع�شرين �سنة ،و�إال
فا�ضرب على جنبه ،ر�ضيت �أخ�لاق��ه ...و�إال فقد �أع��ذرت �إلى
()
فقد �أعذرت �إلى اهلل» .
اهلل».
ففي الروايتين كان التق�سيم �سباعي ًا
التفاخر �أخطر الأمرا�ض
في ال�سنين ،كما بينت الروايتان الأ�سلوب
�إذ ًا ،ما ي�شغل ال�شاب في مرحلة ما بعد
ال �ت��رب��وي ال ��ذي ينبغي ات�ب��اع��ه ف��ي ه��ذه الع�شرين عنا�صر ثالثة( :التفاخر ،التكاثر
المراحل .واالن�سجام وا�ضح بين التق�سيم في الأم��وال ،التكاثر في الأوالد)ّ � .إن ما
القر�آني والتق�سيم الروائي ،ففي ال�سنوات يجمع ه��ذه العنا�صر الثالثة هو عن�صر
الأول� ��ى وه��ي ��س�ن��وات ال�ل�ع��ب ال ب��د و�أن التفا�ضل والمباهاة عند قيام الإن�سان
يكون التعامل مع الطفل باللعب (دع��ه ،بالمقارنة بين نف�سه وبين الآخرين ،وهو
�سيد) ،وف��ي الثانية تكون مرحلة الأم��ر من �أخطر الأمرا�ض الأخالقية التي قد
وال �ن �ه��ي (ي � � ��ؤدب ،ع �ب��د)،
ي�صاب بها الإن�سان ،بل هذا
وف��ي المرحلة الثالثة تكون
المر�ض الأخالقي هو الذي
م��رح �ل��ة م �خ��اط �ب��ة ال�ع�ق��ل ما ي�شغل ال�شاب �أخ��رج �إبلي�س من العبودية
وال��وع��ي والعمل على تنمية
�إل ��ى الع�صيان حيث ق��ال:
روح الم�س�ؤولية فيه (�ألزمه في مرحلة ما بعد } َقا َل أَ�نَا خَ ْي ٌر ِم ْن ُه خَ لَ ْق َت ِني
نف�سك ،وزير) .والم�س�ؤولية الع�شـــرين عنا�صر ِمنْ نَا ٍر َوخَ لَ ْق َت ُه ِمنْ ِطينٍ {
تقع على عاتق الأب��وي��ن في ثـــالثــة :التفاخـر( ،الأعراف.)12 :
هذه المراحل الثالث ،ولذا
وي � �ت� ��رت� ��ب ع� �ل ��ى ه ��ذا
ال ي �ك��ون ل �ه �م��ا ال� �ع ��ذر في التكاثر في الأموال المر�ض الأخ�لاق��ي مخاطر
التق�صير فيها ،و�أما ما بعد والتكاثر في الأوالد تحدق بالمبتلى بهذا الأمر،
3

34

الهوام�ش

(((1الأمث ��ل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،نا�صر مكارم ال�شيرازي،
ج � ،18ص .56
(((2من ال يح�ضره الفقيه ،ال�صدوق ،ج � ،3ص .492
(((3و�سائل ال�شيعة (�آل البيت) ،الحر العاملي ،ج � ،21ص .476

4

5

6

(((4من ال يح�ضره الفقيه ،م�.س ،ج � ،4ص .377
(((5م�ست ��درك الو�سائل ،مي ��رزا ح�سين الن ��وري الطبر�سي ،ج ،11
�ص .372
(((6ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،2ص .1401

35

العدد �/ 258آذار  2013م

وتتمثل بالتالي:
1ـ تحقير الآخرين :عندما يقوم الإن�سان
بعملية مقارنة بينه وبين غيره فيرى
لنف�سه الف�ضل دون غيره ف إ�نّه �سوف
ينظر للآخرين نظرة دون�ي��ة .وه��ذا
ال���ش�ع��ور النف�سي بالتفا�ضل ين�ش�أ
من المقاي�سة التي تعتمد المعايير
ال �م��ادي��ة ،و�أم���ا المعايير المعنوية
والإلهية فهي لي�ست تحت اطالع هذا
الإن�سان حتى يحكم على �أ�سا�سها.
2ـ ال �ت �ك � ّب��ر ع �ل �ي �ه��م :ي�ن�ع�ك����س ال���ش�ع��ور
بالتفا�ضل �سلوك ًا عملي ًا لدى الإن�سان
فيبد�أ بالتك ّبر على ال�ن��ا���س ،وذل��ك
من خالل ال�سلوك العملي في�أنف من
الجلو�س معهم �أو التحدث �إليهم.
3ـ االع�ت��داء عليهم :قد يتطور التفا�ضل
لدى بع�ض ال�شباب بنحو يعتدي على
الآخرين لأن نظرة التكبر هذه تجعله
يرى لنف�سه حق ًا في �أن يكون ولي ًا على
الآخرين وق ّيم ًا عليهم له �أن يت�صرف
معهم .وه��ذا ما تجده ل��دى ال�شباب
ف��ي ت�صرفهم حتى م��ع كبار ال�سن،
فينظرون �إليهم على �أنهم دونهم في
�إدراك الأم��ور وفهمها فينعك�س ذلك
ا�ستهزاء بهم وال��ذي يتجلى ب�أ�شكال
م �ت �ع��ددة ك�ج�ع��ل ك �ب��ار ال �� �س��ن م��ادة
لل�ضحك والتندر والفكاهة.
ال�شباب جنون و�سكر
لقد و�صفت ال��رواي��ات عمر ال�شباب
ب�أنه جنون �أو �سكر .ففي الرواية عن ر�سول

اهلل « :Pال�شباب �شعبة من الجنون»( )،
وفي رواية �أخرى عن الإمام علي :Q
«ينبغي للعاقل �أن يحتر�س من �سكر المال،
و�سكر القدرة ،و�سكر العلم ،و�سكر المدح،
و�سكر ال�شباب ،ف�إن لكل ذلك رياح ًا خبيثة
وت�ستخف الوقار»( ).
ت�سلب العقل
ّ
وال�ت�ع�ب�ي��ر ف��ي ال��رواي �ت �ي��ن ب�صفتي
(ال �ج �ن��ون وال���س�ك��ر) لأن م��ا يجمعهما
ذهاب العقل الذي ي�ضبط حركة الإن�سان
�ضمن معايير وحدود معينة فال ي�سمح لها
ب��أن تتجاوز ذل��ك ،ومتى �أ�صيب الإن�سان
بال�سكر �أو الجنون لم يعد يعي ما ي�صدر
عنه ،فكذلك حال ال�شاب يغرق في بع�ض
ال�صفات ويتهور بالنحو الذي يمنعه من
�أن يحدد ت�صرفاته بقيود وحدود.
أحب ال�شباب �إلى اهلل
� ُّ
كلما كانت دواف��ع ال�شهوة وبواعثها
واالن �ج��راف م��ع الدنيا �أ��ش� ّد كلما كانت
م�ق��اوم��ة الإن �� �س��ان ل�ه��ا تتطلب اع�ت�ق��اد ًا
وعزيم ًة را�سخين .ولما كانت �سن ال�شباب
هي ال�سن التي ت�شتد فيها بواعث التعلق
بالدنيا وبال�شهوات ،كان ال بد لل�شاب من
عزيمة ثابتة وم�ستحكمة .وهذا هو �س ّر ما
ورد في الرواية من � ّأن ال�شاب المطيع هلل
أحب الخالئق �إلى اهلل؛ فعن ر�سول اهلل
هو � ّ
ّ �« :Pإن �أحب الخالئق �إلى اهلل عز وجل
�شاب حدث ال�سن في �صورة ح�سنة جعل
�شبابه وجماله هلل وفي طاعته ،ذلك الذي
يباهي به ال ّرحمن مالئكته ،يقول :هذا
عبدي حق ًا»( ).

ه����واج���������س
تبنــي ال�شبـــاب

د.ال�سيد حممد ر�ضا ف�ضل اهلل
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أحب الخالئق �إلى اهلل ع َّز
ورد عن ر�سول اهلل َّ �« :Pإن � َّ
�شاب َح َدثُ
ال�سن ،في �صورة ح�سنة ،جعل �شبابه وجماله
ّ
وجلَّ ٌّ :
هلل وفي طاعته ،ذلك الذي يباهي به الرحمن مالئكته يقول:
تمتد من
هذا عبدي حقاً»( .)1ال�شّ باب مرحلة عمر ّية مثيرة،
ّ
�سن البلوغ �إلى حدود الأربعين تقريباً .ولعل من �أبرز خ�صائ�صه
ّ
الطّ اقة الماد ّية والنّف�سية والذّ هنية الكامنة ،والحيوية
والقوة والن�شاط ،مع ما يرافق ذلك من ا�ستعدادات وقابل ّيات
وجدية
و�أحالم و�آمال وطموحات� ...إن الأ ّمة التي تتطلّع ب�أمل ّ
وثقة لم�ستقبل واعد ،هي الّتي تحر�ص على رعاية هذه الفئة
العمرية بالتّوجيه والتّربية والتّعليم ،من خالل بحث معرفي
مو�ضوعي عن خ�صائ�صها وحاجاتها و�آفاقها ،كطريق رئي�س
لتو�سيع معارفها ،وتنمية قدراتها ،وتعميق خبراتها ...والهدف
الكبير من كل ذلك هو �إنتاج عنا�صر �شباب ّية مثقفة� ،صالحة،
واع��ي��ة ،منتجة ...تنع�ش الحياة ب��دم جديد يبعث الأم��ل
فال�شاب
ويكر�س االبتكار.
ويجدد التجربة ،وين�شر الإبداع،
ّ
ّ
وعدة الم�ستقبل.
هو احتياط الأ ّمة ،وهو قوة الحا�ضرّ ،
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عناية الإ�سالم «خا�صة» بال�شباب
وانطالق ًا من فاعل ّية ال�شّ باب ،وخطورة
دوره ��م �أواله ��م الإ� �س�لام عناية خا�صة
تدعو �إل��ى درا�سة واقعهم بخ�صائ�صهم
العمرية ،وحاجاتهم الأ�سا�س ،وقدراتهم
�وع��ة ،وه��واج �� �س �ه��م ال �م �ت �ف��اوت��ة،
ال �م �ت �ن� ّ
وطموحاتهم الم�ستقبلية ،من �أجل �أن نوفّر
ال�سبل التي تدعم قدراتهم ،وت�ؤكد
لهم ّ
ثقتهم ب�أنف�سهم واعتمادهم على ذواتهم.
ويكون ذلك بت�أمين فر�ص التع ّلم في بيئات
تربوية نظيفة تتّ�سم ّ
بالطهارة والبراءة
وال�شّ فافية ،وتر ّكز على القيم والأخ�لاق
الفا�ضلة وال ُمثل الدينية ،التي من �ش�أنها
ُح�صن ال�شاب �أو الفتاة بالتقوى التي
�أن ت ّ
ت�ش ّكل الرادع الداخلي ،والرقيب الذاتي.
�شاب يح ّبه اهلل تعالى
ٌّ
ثم � ّإن �صالح ال�شباب وف�سادهم يعود
�إلى طبيعة الظروف البيئية التي �أحاطت
بهم ،والأنماط التربوية التي خ�ضعوا لها
في مراحل حياتهم ،فال�شاب الذي انطلق
من تربية روحية تر ّكز على العقل دلي ًال
�إلى العقيدة ،والقلب م�ستودع ًا للإيمان،
والعلم طريق ًا �إل��ى ال�سلوك ،والتّجربة
�سبي ًال �إلى الوعي ،كان من ا ّلذين ُيباهي
اهلل تعالى بهم المالئكة ،فيقول« :انظروا
�إل��ى عبدي ،ت��رك �شهوته من �أجلي»(،)2
وك��ان من الذين يح ّبهم اهلل تعالى ،كما
ورد على ل�سان ر�سوله ّ �« :Pإن اهلل تعالى
حب ال�شاب الذي ُيفني �شبابه في طاعة
ُي ّ
()3
ً
ّ
اهلل تعالى»  ،وكان �أي�ضا من الذين تكون
�آمالهم وهواج�سهم منطلقة م��ن الحق
وال�صدق والوعي واليقين والإخال�ص...
ّ

�أما من انطلق من تربية في �أجواء ال
تن�سجم مع �شرف الأخالق ،وقيم الدين،
وال تعي�ش ع�م��ق مفاهيم ال �ح��ق ،ك��ان
من الذين لم يظلّهم اهلل تعالى بظلّه،
ف�سلكوا طريق ال�ضالل ،الطريق الذي
توجهه الهواج�س الزائفة ،وتتالعب به
ّ
الأه��واء الجامحة ،لين�سوا من خاللها
�أنف�سهم ور ّب �ه��م ،وينحرفوا ع��ن ّ
خطه
و�صراطه الم�ستقيم ،ليكونوا من الذين
و�صفهم القر�آن بـ ْ أَ
}الخْ َ�س ِرينَ أَ� ْع َما ًال
الد ْن َيا
ا َّل� ِ�ذي��نَ َ�ض َّل َ�س ْع ُي ُه ْم ِفي ال َْح َيا ِة ُّ
َو ُه� ْم َي ْح َ�س ُبو َن أَ� َّن ُه ْم ُي ْح ِ�سنُو َن ُ�صنْعاً{
(الكهف 103 :ـ .)104
التربية الوقائية
ك ّل هذا الواقع الإن�ساني يفر�ض على
المر ّبين اعتماد الأ�سلوب الوقائي الذي
يحتاط ب�إجراءات �صح ّية رادعة ،و�أنماط
تربو ّية هادفة ،تر ّكز على احترام �إن�سان ّية
ال �ف��رد ،وت��و ّف��ر الفر�ص المنا�سبة لنمو
�شخ�صيته ب�صورة متوازنةّ ،ثم تحول دون
ت�س ّلل المفاهيم الخادعة بما تثيره من
�أُمنيات وانحرافات و�أباطيل.
م��ن خ�لال التربية الوقائية
ال� �ت ��ي ت �ح �ي��ط ال� �ف ��رد ب�ك��ل
م���ا ي �ح ��ّ��ص��ن وي ��رب ��ي،
ن�ستطيع �أن ن�ع�زّز
قناعة ال�شباب
ب �ه��واج ����س
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حقيقية تن�سجم م��ع ال�ق�ي��م ال��روح � ّي��ة
والأخ�لاق� ّي��ة ،والتي من �ش�أنها �أن توفّر
طم�أنينة نف�س ّية ،وم�ستقب ًال ُ�أخ��روي � ًا
م �� �ش��رق � ًا ...وف ��ي ال�م�ق��اب��ل ن�لاح��ظ �أن
حب
الهواج�س الزائفة التي تر ّكز على ّ
وحب
الدنيا ،وح� ّ�ب المال ،وح� ّ�ب الجاهّ ،
الموقع االجتماعي ...وغيرها ،يمكن �أن
تحقّق بع�ض الطموح ،وت�ستجيب �إلى بع�ض
ل النف�س
الأه��واء والمواقع ،ولكنها ال تم أ
بالطم�أنينة الم�ستقرة والم�ستمرة ،بل �إنها
�أ�سا�س قلق وتوتّر �إزاء ك ّل طارئ مفاجئ.
هواج�س �إن�سانية مفيدة
على ه��ذا الأ��س��ا���س تحر�ص التّربية
الإ�سالم ّية والمعا�صرة على تربية ال�شاب

على ه��واج����س �إن�سان ّية
حقيق ّية مفيدة من جهة،
وعلى تقويم بع�ض الهواج�س
الزائفة من جهة ثانية ،وهذا يفر�ض
خا�صة من �أهمها:
مواقف تربو ّية ّ
ال�شاب بالمح ّبة وال ّثقة
� - 1إ�شباع حاجة
ّ
والتّقدير واالحترام.
 - 2ف�ت��ح �أب� ��واب ال�ح�ي��اة اال�ستقاللية،
ليمار�س ال�شاب م�س�ؤولياته بكفاءة
ووعي وثقة.
 - 3احترام �إن�سان ّيته وعزّته وعنفوانه ،من
خ�لال محاورته ب�إيجابية ،ومعالجة
�أخطائه بحكمة و�صبر ورو ّية.
 - 4التّربية على التقوى لي�ؤكد عالقته
الوجدان ّية مع اهلل ،ويوثق �صلته به،
فيركز ح�ضوره في �س ّره وعالنيته.
 - 5الثقافة الإ�سالمية التي ت�ص ّوب �سيره،
وتع ّبد طريقه ،والتي تع ّمق العقيدة،
وتغر�س القيم ،وتعالج الم�شكالت.
 - 6الأ��س��وة الح�سنة التي تر�سم معالم
الخط العملي للإن�سان الم�سلم ،والتي
تقتب�س م��ن �سيرة الأن�ب�ي��اء والأئ�م��ة
وال�صالحين ،وال�ت��ي ت�ع��زز القناعة
ّ
بواقع ّية الدين ،وقدرته على تحقيق

4

5
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ال��ك��ث��ي��ر م� ��ن الآم� � ��ال
ويح ّرر عقله من كل �أ�شكال
يـــحــر�ص
مــــا
�
إنَّ
والهواج�س.
الع�صب ّية والتخ ّلف والجهل،
الدي��ن ه��و وم��ن �أج ��ل �أن ي�ساهم في
م��ع��ال��م ال�شخ�صية علي��ه ّ
المتوازنة
ر�ســــ��م معالــــم رفع م�ستوى وطنه و�أ ّمته �إلى
� َّإن م ��ا ي �ح��ر���ص عليه
المكانة التي تناف�س الدول
��ة
�شخ�ص
��ة
ي
�شباب
ي
ّ
ّ
ال� � ّدي���ن ه ��و ر���س��م م�ع��ال��م
والأم��م بالإنجازات العلم ّية
متوازنــ��ة
��ة
ي
ر�سال
ّ
�شخ�ص ّية �شباب ّية ر�سال ّية
واالكت�شافات المتنوعة ،كل
ً
م�ت��وازن��ة ،تعي�ش الهواج�س
ذل��ك ح � ّب �ا بالعلم وخ��دم��ة
الحقيقية القادرة على البناء والنماء ،ومن
ل�ل�ن��ا���س ،و� �ص��دق��ة ج��اري��ة ت�ف�ي��ده في
هذه الهواج�س:
�آخرته.
3
 - 1هاج�س ال�ت��وازن م��ا بين ح� ّ�ب الدنيا  -هاج�س ال � ّدف��اع ع��ن ق�ضايا الوطن
وال ّأم� ��ة� :أن يعي�ش ال�شاب ه� َّ�م �أخيه
وحب الآخرة :فيلتزم ال�شاب العبودية
ّ
ً
ً
يحب لنف�سه،
ما
له
فيحب
إن�سان،
ل
ا
االلتزام
على
ا
ؤكد
�
م
،
ا
أ�سا�س
�
تعالى
هلل
ّ
يحمل ه � ّم��ه ف��ي ح�ق��وق��ه وواج �ب��ات��ه،
ب��أوام��ر اهلل ونواهيه من �أج��ل �إعمار
ي��رف ����ض ظ�ل�م��ه وا� �س �ت �غ�لال��ه ،ينفعل
الكون ،والتمهيد للآخرة ،وي�شرح ذلك
بم�أ�ساته وي�سرع لنجدته و�إغاثته.
الإمام ال�صادق :Q
قال له �أحدهم :واهلل �إنّا لنطلب الدنيا،
وف��ي ال��وق��ت ذات ��ه ي�سعى لأن يكون
ونحب �أن ن�ؤتاها.
قوي ًا عزيز ًا ،ليعي�ش م�س�ؤولية �أمن وطنه،
ّ
Q
أله
س�
ف�
 :تحب �أن ت�صنع بها وحمايته وهاج�س تق ّدمه وتطوره وتوفير
ماذا؟
حاجات �أبنائه.
َ
يخ�شون فعال ّية
م�ستكبرو العالم
ق��ال ال��رج��ل� :أع���ود ب�ه��ا ع�ل��ى نف�سي
وع �ي��ال��ي ،و�أ� ِ��ص��ل ب �ه��ا ،و�أت �� �ص��دق و�أح � ّ�ج ال�شباب
ونظر ًا لفعالية هذه المرحلة
و�أعتمر.
فقال  :Qلي�س هذا طلب الدنيا ،ال �ع �م��ر ّي��ة وخ �ط��ورت �ه��ا على
هذا هو طلب الآخرة( ).
م�صالح الم�ستكبرين في
ويقول الر�سول « :Pال خير فيمن ال ال�ع��ال��م ،وب��الأخ�� ّ��ص
يكف به وجهه� ،إزاء ال���ص�ح��وة
يحب جمع المال من حاللّ ،
()
ويق�ضي دينه ،وي�صل به رحمه» .
الإ� �س�لام � ّي��ة
 - 2هاج�س حب طلب العلم :على ال�شاب
يو�سع
�أن ي�سعى لطلب العلم ،من �أجل �أن ّ
�آفاقه المعرفية ،فيزداد وعي ًا وثقافة
وت�ج��رب��ة ،وم��ن �أج��ل �أن يحقّق ذات��ه
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في العالم ،وبفعل ال�شعارات الجهادية
وال �م��واق��ف ال�ب�ط��ول� ّي��ة ال���ش�ج��اع��ة� ،شعر
م �� �س �ت �ك �ب��رو ال� �ع ��ال ��م ب��ال �خ �ط��ر ي �ه��دد
م���ص��ال�ح�ه��م ،وي�ق� ّل����ص م��ن هيمنتهم،
فانطلقوا �إل��ى تجنيد ك��ل تقن ّيات العلم
الحديث ،وتوظيفها بهدف �إحاطة ال�شباب
ب��اه�ت�م��ام��ات ت� ّت���ص��ل ب��ال�ج�ن����س وال �م��ال
وال�سلطة ،لتخلق لديهم هواج�س
والموقع ّ
�أطلقنا عليها ا�سم «ال��زائ�ف��ة» ،هواج�س
وهمية تمنع ال�شباب من االلتزام بالقيم
واالندفاع نحو الإ�صالح ومحاربة الف�ساد،
وفي الوقت ذاته تثقّفهم ببرامج درا�س ّية،
وح �ل �ق��ات �إع�لام �ي��ة ت���زرع ف��ي عقولهم
مفاهيم تنادي بعزل ال ّدين وح�صره في
عالقة روح ّية �صوف ّية تترجم في عبادات
ال روح فيها ،وال تليق �إال بكبار ال�سن،
الهوام�ش

(((1كنز العمال ،المتقي الهندي ،ج� ،15ص.785
(((2م.ن ،ج� ،15ص.776
(((3م.ن.

ث � ّ�م ن���ش��ر ب�ع����ض ال�م�م��ار��س��ات
الخاطئة لت ّيارات دينية تكفير ّية
متع�صبة من �أجل �أن تثير النّفور من
ّ
كل �أمر غيبي ال يلتقي مع العلم والحداثة
والإن�سانية كما ي ّدعون.
�أ�ساليب وقائية تح�صنهم
وحتى نمنع ه��ذه الهواج�س الزائفة
من �أن تقتحم عقول �شبابنا ،لتجعلهم
ي�ستغرقون ف��ي البحث ع��ن ط��رق �سهلة
وجاهزة للو�صول �إليها ،علينا �أن نحتاط
ب�أ�ساليب وقائية ،كما قلنا ،تحول دون
ال�ضعف �إل��ى �شخ�صياتهم،
ت�سلل �آليات ّ
ل�ت��أخ��ذ بهم �إل��ى م� ��آزق وم �ه��ا ٍو ال تُحمد
ون�شجعهم
فنح�صنهم بالتقوى،
عقباها،
ّ
ّ
على ال�ع�ل��م ،ون��و ّف��ر لهم ف��ر���ص العي�ش
الكريم ،ون ؤ� ّمن لهم بيئة تربو ّية نظيفة
ق��ادرة على �أن تفتح �آفاقهم على كل حق
وخير و�صالح.
ل�ن�ف�ت��ح ���ص��دورن��ا ل �ك��ل ه��واج���س�ه��م
و�آمالهم ،لنفتح حوارات مو�ضوعية تجيب
عن �أ�سئلتهم وتعالج �شكوكهم ،ب�أ�سلوب
حكيم ،ودليل مقنع ،ومواجهة التحدي
بمحبة ،لنربح عقولهم ،ونجتذب محبتهم،
ون�ضمن احترامهم ،وعندها نحقق قدرتنا
على ت�صويب �أخطائهم وهواج�سهم بما
يحقق ا�ستقامتهم وكمالهم.
(((4الوافي ،الفي�ض الكا�شاني ،ج� ،17ص.40
(((5م.ن� ،ص.38

�أول��و َّي��ات��ي..
ــ��ن ي�صنعه��ا؟
َم ْ
�أ� .أمرية برغل
(*)
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ال�����ش��ب��اب ه���م �أم����ل الأم�����ة ورب��ي��ع��ه��ا
وال�����دم ال����ذي ي��ت��دف��ق ف���ي ���ش��راي��ي��ن��ه��ا.
وب��ق��در م��ا يمتلكون م��ن حيوية ون�شاط
ب��ق��در م��ا ي��ب�����ش� ّ�رون بغد واع���د للأجيال
ال��ق��ادم��ة .وحيوية ال�شباب وفاعليتهم
في مجتمعاتهم رهن ب�صحتهم الج�سدية
العقلية وال��ن��ف�����س��ي��ة .ول��ي�����س �أك��ث��ر من
الهواج�س والهموم ي�ؤثر على هذه ال�صحة.
فهل ت��أث��ي��ر ال��ه��م��وم على ال�شباب دوم � ًا
�سلبي �أم �أن لها في بع�ض الأحيان ت�أثير ًا
�إيجابياً؟ و�إلى �أي مدى تلعب البيئة دور ًا
في �صناعة تلك الهموم لدى ال�شباب ،في
زماننا الحا�ضر؟ وما هي الأدوار ال�سلبية
والإيجابية التي تلعبها البيئة في �صناعة
هذه الهموم؟ هذا ما �سوف نحاول التطرق
�إليه تباع ًا في هذه المقالة.

�أوالً :ما هي البيئة؟
ُي � �ن � �ظ� ��ر ال � � �ي� � ��وم �إل�� � � ��ى ال��ب��ي��ئ��ة
( )Environmentعلى �أنها مفهوم متّ�سع
في الزمان والمكان ،فهي �إجمالي الأ�شياء
التي تحيط بنا وت�ؤثر على وجود الكائنات
الح َّية على �سطح الأر�ض ،وعليه ،فللبيئة
ت�أثير قطعي على مجريات حياة الكائنات
جميعها وعلى ر�أ�سها الإن�سان.
ثانياً :هموم ال�شباب و�أ�سبابها
لكل �إن�سان هموم يحملها في �صدره،
ف ��إن ال��دن�ي��ا ،كما يقول �أم�ي��ر الم�ؤمنين
« Qدا ٌر بالبالء محفوفة»(.)1
وال �ه �م��وم بع�ضها دن �ي��وي وبع�ضها
�أخ��روي ،ولكل منها �أ�سبابها وظروفها.
ولكنها تختلف م��ن �شريحة ب�شرية �إل��ى
�أخ ��رى تبع ًا للجن�س وال���س��ن وال �ظ��روف
االجتماعية واالقت�صادية التي تعي�شها
ه��ذه ال �� �ش��رائ��ح .ول�ل���ش�ب��اب ،ك�م��ا لبقية
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�شرائح المجتمع ،همومهم �أي���ض� ًا ،بل
قد تكون هموم ال�شباب �أكثر ات�ساع ًا من
هموم ال�شرائح الأخرى.
فال�شاب ،وه��و ف��ي ذروة تفتح ق��واه
العقلية وال��روح �ي��ة وال���ش �ه��وي��ة ،يعي�ش
��ص��راع��ات كثيرة و�أم��ام��ه ا�ستحقاقات
كبيرة ،ومن �أه ّمها �أربعة:
 اال�ستحقاق الأول� :صورته عن نف�سه؛كيف يبدو للآخرين ،هل هو �شخ�ص
و�سيم �أم ال؟ هل يبدو خفيف الظل �أم
ال؟ هل لديه ما ينفِّر الآخرين؟
 اال�ستحقاق الثاني :مبادئه ومعتقداته؛هل معتقدات �أهله �سليمة؟ لماذا عليه
�أن يلتزم ب�ع�ب��ادات و�أع���راف معينة؟
ه��ل الأع���راف والتقاليد االجتماعية
منطقية؟ ما هي الر�سالة التي عليه �أن
يتبناها في حياته؟
 اال�ستحقاق الثالث :عالقته بالجن�سالآخر؛ كيف يمكنه التعامل مع ما ي�شعر
به من ميول تجاه الجن�س الآخر؟ فهل
�سيكون م�ق�ب��و ًال م��ن الجن�س الآخ��ر؟
هل يمكن �أن ُي�ستغل �أو ُيخدع من قبل
هذا الجن�س؟ ...متى �سيجد ال�شريك
المنا�سب؟
 اال�� �س� �ت� �ح� �ق ��اق ال � � ��راب � � ��ع :م �ك��ان �ت��هاالجتماعية وا�ستقالله االقت�صادي؛
متى �سيتمكن من �أن ي�ستقل اقت�صادي ًا
ويكون مالك ًا لنف�سه؟ وهل �سيتمكن
من �إنهاء درا�سته بنجاح؟ وك��م من
ال��وق��ت والجهد يحتاج ل��ذل��ك؟ وهل
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�إذا �أنهى درا�سته �سيجد
ب �ن��اء ال�م�ن�ظ��وم��ة الفكرية
مهنة الئقة؟ وهل �سيكون الهـمـوم بع�ضـــها وال� ��وج� ��دان � �ي� ��ة ل �ل �� �ش �ب��اب
لديه دخل ٍ
كاف؟
دن��ي��وي وبع�ضها وت�شكيل نظرتهم للوجود
�إن هذه الأ�سئلة وغيرها �أخروي ولكل منها والحياة وبالتالي على ن�سج
ت���دور ف��ي ذه ��ن ك��ل ��ش��اب� ،أ�سبابها وظروفها� .أحالمهم وتحديد �أهدافهم
في ح��ال لم يجد لها �أجوبة ولكــنــــها تختلف وطموحاتهم.
وال � �ش��ك ف ��ي �أن كل
�شافية ،ف�سوف ت�شكل هموم ًا م����ن ���ش��ري��ح��ة
حقيقية تنغ�ص عليه عي�شه ،ب�شــرية �إلى �أخــرى طموح ،حتى تحققه ،ي�شكل
�صباح ًا وم�سا ًء.
ل�صاحبه ه ّم ًا ،ي�أ�سر تفكيره
ثالثاً :دور البيئة في
وي�شغل باله� .إ َّال �أن الهموم
�صناعة هموم ال�شباب
لي�ست بال�ضرورة عام ًال �سلبي ًا؛ فهي ،و�إن
ع�ل��ى � �ض��وء م��ا �أوردن � ��اه م��ن تعريف كانت في بع�ض المرات محبطة ،يمكنها
البيئة وبيناه حول عمر ال�شباب وما يكتنفه �أن تكون في مرات �أخرى محفّزة.
من ا�ستحقاقات ،يتبين لنا كم �أن للبيئة
ذل��ك �أن الإن���س��ان بحاجة ،م��ن �أج��ل
التي يعي�ش فيها ال�شاب من دور كبير في ا�ستمرارية حركته في الحياة� ،إل��ى قوة
�صناعة همومه �أو تبديدها .فنمط الحياة دفع ،لهموم قد تُ�شكل ،في ظروف معينة،
ال�سائد ف��ي المجتمع ،المقيا�س ال��ذي هذه القوة.
ُي َّ�صنف به النا�س ،الأع��راف التي تحكم
وف �ي �م��ا ي �ل��ي ���س��وف ن �ت �ن��اول ت �ب��اع � ًا
مرا�سيم الزواج وغيره ،القوانين المتعلقة ال��دوري��ن ال�سلبي والإي�ج��اب��ي للبيئة ،في
بالدرا�سات الجامعية ،النظرة �إلى المهن �صناعة الهموم لدى ال�شباب الم�سلم في
و�أه�م�ي�ت�ه��ا ،مقايي�س ال�ن�ج��اح والف�شل ،مجتمعاتنا المعا�صرة.
راب��ع �اً :دور البيئة ال�سلبي في
مقايي�س الرفعة والو�ضاعة�...،إلخ.
وق�ب��ل ك��ل ��ش��يء �أ��س��رت��ه ال�ت��ي يعي�ش �صناعة الهموم لدى ال�شباب الم�سلم
في داخلها !...هل هي �أ�سرة �آمنة؟ هل في ع�صرنا الحا�ضر
اتّ�سع دور البيئة ال�سلبي في �صناعة
العالقة بين والديه �سوية؟ هل يتعلم من
خاللها نمط التفكير ال�صحيح والمتوازن؟ الهموم ل��دى ال�شباب الم�سلم مع ات�ساع
هل حاجاته الأ�سا�س م�ؤمنة؟ كيف يحلون دائ��رة التوا�صل ال�سريع بين المجتمعات
م�شاكلهم؟ ما هي المعادلة التي يتعاملون المختلفة بال�شكل ال��ذي جعل من العالم
فيها مع الحياة الدنيا ومع الحياة الآخرة؟ قرية �صغيرة.
وح �ي��ث �إن للمع�سكر ال �غ��رب��ي اليد
ل �ك��ل ه ��ذه الأم � ��ور �أث� ��ر ك �ب �ي��ر ،على
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 - 2و�إما �أن ي�ستدين ويراكم
الطولى ف��ي ال�سيطرة على
التيار
ه��ذا
أن��ت��ج
�
عليه الديون وينام على هم
الإع�ل�ام وو��س��ائ��ل االت�صال
الإلكتروني في العالم فقد الإ�سالمي في لبنان وي�ستفيق على �آخر.
مقاومة ا�ستطاعت  - 3و�إما �أن ينزوي وي�صبح
تدفقت معايير هذا المع�سكر
ً
�إلى عقول ال�شباب وال�شابات �أن توجـــــه هموم ن�ك��رة ف��ي المجتمع .وهنا
ت�أتي مع�ضلته مع ال�شريك،
ب �ق��وة ،وق��د �أدى ذل��ك �إل��ى
نحو
ال�شـــــــبـاب
ف ��إذا ك��ان ال�شريك طامع ًا
اخ� �ت�ل�ال م �ن �ظ��وم��ة ال�ق�ي��م
�أهــــــداف كبيرة في حياة مترفة ،فال�شجار
وت�ضاربها لديهم.
والخالف والطالق.
وم� �م ��ا زاد ف���ي ح �ي��رة
هذا ،عن ال�شباب� ،أما
ال�شباب و�صراعاتهم ،هذه
الهوة الكبيرة بين ما تروجه �أمامهم و�سائل ال�شا ّبات ،فهمومهن لي�ست ب�أقل ،حيث
الإع�لام وبين الفر�ص الواقعية المتاحة يحت ّل الجمال ال�شكلي ح�ي��ز ًا كبير ًا في
لهم .فال�شاب «المحترم الع�صري» عليه مقايي�س التفا�ضل بين الفتيات .و�أمام �سيل
�أن يتمتع بمقايي�س جمالية معينة على الإغراءات والدعايات تت�ساءل ال�شابة :هل
�صعيد ال�شكل الخارجي ،و�أن يكون لديه تنهي درا�ساتها الجامعية؟ وفي حال �أنهت
�أ��س�ل��وب ح�ي��اة خ��ا���ص ب��ه ( )Life Styleدرا�ساتها الجامعية هل تتزوج �شاب ًا في
من�سجم مع ما هو �سائد في الإعالم ،و�أن مقتبل العمر ما زال مكافح ًا وتعمل معه
يجاري ثقافة اال�ستهالك ال�سائدة� :سيارة كي يحتال مكان ًة مرموق ًة في المجتمع؟
حديثة ومنزل فخم ومالب�س ذات ماركات هل تنوء تحت �ضغط العمل داخل المنزل
م���ش�ه��ورة ،ن��اه�ي��ك ع��ن ام �ت�لاك �أح��دث وخارجه حتى ت�ؤمن لأ�سرتها فر�ص حياة
و�سائل التوا�صل المتعددة (�آيفون – �آيباد �أف�ضل؟ �أم تقنع بحياة متوا�ضعة بالرغم
 )...و�إ َّال اتُّهم بالرجعية والمحدودية ...من امتالكها م�ؤهالت عالية؟�أم��ا بخ�صو�ص الم�ستقبل وال�شريك،
ث�� َّ�م� ،إذا ع�م�ل��ت ،ه��ل ت�ن�ف��ق ن�صف
فالم�شكلة �أك�ث��ر تعقيد ًا ،فمن لي�س له م��دخ��ول�ه��ا (ول �ع �ل��ه �أك �ث��ر) ع�ل��ى �شكلها
ح��ظ م��ن تح�صيل درا��س��ات��ه العليا حتى وقوامها؟ �أم تنفقه على �أ�سرتها و�أوالدها؟
النهاية �أو من لم ينحدر من عائلة متم ِّكنة ه��ل ،عندما تخط ال�سنون على وجهها
اقت�صادي ًا ،لي�س �أمامه �إ َّال �أحد ثالث:
معالم الكبر� ،ستحظى بالمكانة نف�سها
يح�صل المال بطريقة غير في �أ�سرتها وعملها؟ �أم �سيتنكرون لها؟
� - 1إ ّم��ا �أن ِّ
�شرعية �أو قانونية.
هل ت�ستمع �إلى نداء دينها وقيمها فتتعامل

مع َم ْن حولها بالتقوى والإح�سان �أم ت�ستمع
لن�صائح �صديقاتها الالتي ي�ؤكدن لها �أن ال
�أحد «بيب ّين معه �شيء...؟» هذه هي بع�ض
من هموم ال�شباب الم�سلم المعا�صر في
بيئة معولمة تكنولوجي ًا متخلفة �سيا�سي ًا
واجتماعي ًا!...
خام�ساً :الدور الإيجابي للبيئة
في ع�صرنا الحا�ضر
�إ َّال �أن هذا الدور ال�سلبي الذي ذكرناه
�آنف ًا يقابله دور �إيجابي �آخر وذلك } ِل َمن
ال�س ْم َع َو ُه َو �شَ هِي ٌد{
َكا َن َل ُه َقل ٌْب �أَ ْو �أَ ْلقَى َّ
(ق.)37 :
فهذا المخطط الخبيث الذي يت�سلل
�إلى عقول �شبابنا و�أفكارهم من خالل ما
يمار�س عليهم من حرب ناعمة يواجهه
مخطط �آخر يتمثل في بروز تيار �إ�سالمي
�أ�صيل يقابل المفاهيم الغربية القائمة
على النزعة المادية والفردية بمفاهيم
�إ�سالمية �أ�صيلة قائمة على ن�شر الفكر

المحمدي الأ�صيل المبني على النزعة
المعنوية والإن�سانية ،وتعتبر الحياة فر�صة
للتكامل والجهاد ولإحقاق الحق و�إبطال
الباطل.
وقد �أنتج هذا التيار الإ�سالمي الأ�صيل
ف��ي لبنان م�ق��اوم��ة �إ��س�لام�ي��ة �صلبة في
وج��ه ال�ع��دو ال�صهيوني ،ا�ستطاعت �أن
توجه هموم ال�شباب نحو �أه��داف كبيرة
وت�ستنقذهم من م�ستنقع الحياة اللهوية
اال�ستهالكية �إلى حياة جدية فاعلة غير
منفعلة ،حياة تليق بمن ي�ؤمل منهم �أن
يكونوا خلفاء هلل على وجه الأر�ض.
ك �م��ا وج ��ذب ��ت �أن� �ظ ��اره ��م (ه ��ذه
المقاومة) نحو نماذج قدوة فر�ضوا على
ال�ع��ال��م وج��وده��م و�شهرتهم ع��ن طريق
الإب��داع في ميادين العلم و�سوح الجهاد
والأعمال الإن�سانية �أمثال �شيخ المقاومة
و� �س �ي��ده��ا وع �م��اده��ا واال��س�ت���ش�ه��ادي�ي��ن
وال�شهداء وزوجاتهم و�أمهاتهم.
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ل �ق��د ا� �س �ت �ط��اع ق � ��ادة ه� ��ذا ال �ت �ي��ار
الإ�سالمي الأ�صيل �أن يقلبوا ال�سحر على
ال�ساحر في�ستعملوا الأدوات التكنولوجية
نف�سها في التوا�صل من �أجل ن�شر الإ�سالم
المحمدي الأ�صيل وتوعية ال�شباب بنقاط
قوته وب ��أن التخلف الموجود لي�س ق��در ًا
وما تدعو �إليه و�سائل الإعالم وتقدمه من
نماذج تحركه مافيات ال�شركات التجارية
العابرة للقارات ،لي�س � اّإل.
الهوام�ش

(*) باحثة �إ�سالمية في ال�ش�أن التربوي والأ�سري.
(((1نهج البالغة ،ال�شريف الر�ضي ،ج ،2الخطبة .226

هموم �إيجابية
� ّإن مثل ه��ذه البيئة الناب�ضة ب��روح
الجهاد ولدت لدى ال�شباب هموم ًا جديدة،
ولكنها هموم �إيجابية ا�ستنه�ضت هممهم
ودفعتهم نحو العطاء والإبداع.
لقد �أثبت ذل��ك ،على �أر���ض الواقع،
ق�سم كبير من �شبابنا المجاهد الغيورْ � ،إن
في �سوح العلم والعمل �أو في �سوح العطاء
والجهاد ،ف�أذهلوا العالم بما ط��وروه من
و�سائل ات�صال وتقنيات في مواجهة العدو
ور�صد حركته ،وما طائرة �أيوب �إ َّال نموذج
ع��ن النتاج الإي�ج��اب��ي لما يعي�شونه من
هموم تجاه بيئتهم.
وكذلك فعل ق�سم كبير من �شاباتنا
المجاهدات ،الالتي ا�ستطعن ،بالرغم
من حم�أة ال�صراع المحموم بين فتيات
ال �ع �� �ص��ر ،م��وا� �ص �ل��ة ت�ع�ل�م�ه��ن بحما�س
و��ش��ارك��ن ف��ي �أع �م��ال ر�سالية و�إن�سانية
كثيرة ا�ستطعن من خاللها رفع م�ستوى
�صمود الأم��ة وبل�سمة جراحها ف��ي وجه
االعتداءات الإ�سرائيلية المتكررة.
خ�ت��ام� ًا ...مهما يكن للبيئة م��ن �أث��ر
ف��ي �صناعة هموم ال�شباب ف ��إن تحويل
هذه الهموم �إلى دوافع �إيجابية رهن بما
نُ�شّ ئ عليه كل �شاب على �صعيد المعتقد
والتوجهات وبما يملكه من قناعات عقلية
و�إرادة ذاتية ،وال يخفى كم لأ�سرته من
دور في ذلك.

ال�����ش��ب��اب...

طاقات تحتاج �إلى ر ّبان
ٌ
تقرير :مركز �أم��ان للإر�شاد ال�سلوكي واالجتماعي

ٍ
بزينة �أجمل
عن الإمام علي« :Qما تز َّين الإن�سان
من الفُت ّوة»(.)1
يتمتع ال�شاب خالل مرحلة �شبابه بالعديد من المم ّيزات
التي تجعل من هذه المرحلة نعمة �إلهية كما يقول الإمام
الخميني{�« :أنتم الآن ...لديكم نعمة ال�شباب ،فاعرفوا
قدرها وال تهدروا هذه النعمة».
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فمرحلة ال�شباب هي طاقة متجددة
ت�ضفي ع�ل��ى ال�م�ج�ت�م��ع ط��اب �ع � ًا م�م� ّي��ز ًا
وترتبط بالقدرة على التّعلم والمرونة في
العالقات الإن�سانية وتح ّمل الم�س�ؤولية،
وبق ّوة في الذّهن وال ِفكر وق ّوة في ّ
الطاقة
ال�ب��دن� ّي��ة .وق��د ع � ّرف��ت الجمعية العامة
للأمم المتحدة ال�شّ باب ب�أنهم» �أولئك
الأ�شخا�ص الذين تتراوح �أعمارهم بين
 15و 24عام ًا».
من هنا ،ف�إن ال�شاب والمجتمع �أمام
م�س�ؤولية كبيرة وهي توجيه هذه المميزات
نحو الوجهة ال�صحيـحـــة ،وا�ستثمــارهــــا

ب�شكل �إيجابي حتى ال تتحول هذه النعمة
�إل ��ى نقمة ،خا�صة و�أن ل�ه��ذه المرحلة
العمرية دور ًا كبير ًا في �صناعة �شخ�صية
الإن�سان وت�شكيل المجتمع عموم ًا.
�أركان بناء �شخ�صية ال�شباب
ي �ع��ان��ي ��ش�ب��اب�ن��ا ال �ي��وم م��ن ال�ع��دي��د
م��ن ال�م���ش�ك�لات ال���ص�ح�ي��ة ،والنف�سية
ال�سبب في ذلك �إلى
واالجتماعية ،ويعود ّ
وجود خلل في واحد �أو �أكثر من الأرك��ان
التّالية:
 .1الأه��ل :فال�شاب خالل هذه المرحلة
يدخل في عالم جديد يحتاج فيه �إلى
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َم ْن يتف ّهم خ�صائ�ص المرحلة العمرية
التي يعي�شها ،وي�أخذ بيده حتى يعبرها
ب�أمان .لذلك يلعب الأهل دور ًا رئي�س ًا
في توجيه ولدهم التّوجيه ال�صحيح
والهادف بما يحقّق �صالحه وبالتّالي
�صالح المجتمع.
 .2ال�شاب نف�سه :ف�إنه م�س�ؤول �أي�ض ًا عن
تحديد �أه��داف��ه ،والعمل على �إثبات
ذاته ،وتحقيق �شخ�ص ّيته الم�ستق ّلة من
خالل الأخذ بتوجيهات الأهل.
 .3المجتمعّ � :إن البيئة التي يعي�ش فيها
الإن�سان لها �أث��ر كبير على �صالحه
�أو ف���س��اده ،لأ ّن ��ه ف��ي غ�ي��اب التوجيه
ال�صحيح � �س��وف ي�ت�ف� ّل��ت م��ن ك��ا ّف��ة
ال���ض��واب��ط ،خ��ا� ّ��ص��ة و� ّأن المغريات
كثيرة وم�ؤ ّمنة ب�سهولة.
تحديد م�شكالت ال�شّ باب
في �إط��ار عمل مركز �أم��ان للإر�شاد

ال�سلوكي واالجتماعي على ر�صد الظواهر
االج�ت�م��اع�ي��ة� ،أج ��رى ال�م��رك��ز درا� �س��ات
ا�ستطالعية وحلقات بحثية حول مو�ضوع
الأ�سرة وعالقة الأهل بالأوالد ،بالإ�ضافة
�إل��ى ا�ستطالع �آراء ال �ق��ادة الك�شفيين
والم�شرفين ال� ّت��رب��وي�ي��ن ف��ي ال�م��دار���س
للوقوف عند �أه��م م�شكالت ال�شباب( )،
والتي يمكن تحديدها بما يلي:
2

 .1فقدان الهدفية

يوجه قدرات ال�شباب وجود
�إن �أهم ما ّ
الهدف الوا�ضح .وبالتالي ف ��إن لفقدان
الهدف ّية �آثار ًا كبيرة عليهم �أهمها ال�شعور
بالإحباط ،وهذا ينعك�س على ت�صرفاتهم
خا�صة و�أنه غالب ًا ما يكون الفراغ �أر�ضية
لالنحراف ،فالإن�سان ال ي�شعر بوجوده
وقيمته �إال �إذا ك��ان متفاع ًال مع ق�ضايا
الحياة من حوله ،ويظهر ذلك من خالل
اتجاه ال�شباب نحو ما يلي:

 - 4تراجع دافع ّية التع ّلم.

 - 1عدم ا�ستثمار الوقت ب�شكل
ج .ف���ق���دان الأم����ل
�سليم ،وع ��دم اح�ت��رام��ه� ،إن �أه��م م�شكالت
رغم �أن الإ�سالم قد �شدد ال�شــب��اب فق��دان بالم�ستقبل
�أم��ام كثرة التوتّرات
على � �ض��رورة ذل ��ك ،فقد
ورد ع��ن الإم � ��ام ال�ب��اق��ر الهدف وم��ن �آثاره ال�سيا�س ّية والأم �ن � ّي��ة في
« :Qمن ت�ساوى يوماه ال�شعور بالإحباط .لبنان يفتّ�ش ال�شّ باب اليوم
فهو مغبون»( ).
ع ��ن م���س�ت�ق�ب�ل�ه��م خ ��ارج
 - 2ارت�ي��اد المقاهي لأوق��ات
لبنان م��ن خ�لال �سعيهم
طويلة.
الم�ستم ّر للهجرة.
د .وج���ود خ��ل��ل ف��ي ال��ع�لاق��ة بين
 - 3ا�ستخدام الإنترنت دون قيود.
� � - 4ض �ع��ف ال � ّت��وا� �ص��ل ال�شباب والأهل
كنّا قد ذكرنا �أهمية دور الأهل كركن
المبا�شر بين ال�شّ باب
واال ّت � �ج� ��اه نحو �أ�سا�س في توجيه ق��درات ال�شباب .ولكن
ال � � ّت� ��وا� � �ص� ��ل نالحظ اليوم وجود خلل في هذه العالقة،
االف��ت��را���ض��ي وذلك للأ�سباب التالية:
ع� �ب ��ر م ��واق ��ع  - 1تراجع هيبة الأه��ل في نظر الأبناء
وموقعهم كمرجع ّية فكر ّية وعمل ّية.
التّوا�صل االجتماعي.
ال�سجائر والنّرجيلة � - 2إح�سا�س الأبناء بتف ّوقهم على الآباء
 - 5انت�شار �آفّة تدخين ّ
من الناحية التكنولوجية.
بين ال�شّ باب ابتدا ًء من عمر مبكر.
 - 6انت�شار ما ُيعرف بـ(�شلل) ال�شباب في  - 3تراجع قدرة الأهل على ال�سيطرة على
�سلوك الأبناء ومتابعة �أ�صول اللياقة
الأحياء.
ح�س الم�س�ؤولية
في العالقة مع الآباء.
ب .فقدان ّ
ي�ق��دم معظم ال���ش�ب��اب ع�ل��ى القيام  - 4تعوي�ض النق�ص في المتابعة والح�ضور
من قبل الأهل اتجاه الأبناء بالتعوي�ض
بالعديد من الأمور �إر�ضاء لرغباتهم دون
المادي و�صرف الأموال.
التفكير بعواقبها ،وه��ذا ب�سبب انعدام
5
 جهل الأه ��ل بخ�صائ�ص المراحلح�س الم�س�ؤولية لديهم .ويظهر ذلك من
ّ
العمرية وحاجاتها.
خالل:
ّ
هـ�.ضعف دافعية التعلّم (خا�صة
 - 1التفلت من القيم االجتماعية.
 - 2ال ّلجوء �إلى العنف المنزلي والمدر�سي عند الذكور)
بعد فرز اال�ستبيانات التي ّتم توزيعها
والمجتمعي �أمام �أية م�شكلة.
 - 3الركون ب�شكل عام �إلى نمط الحياة على الم�شرفين التّربويين في المدار�س،
المريحة �أو ال�سهلة (.)delivery
ت�ب� ّي��ن �أن ال �ع��دي��د م��ن ال �ط�لاب لديهم
3
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�ضعف ال� ّداف�ع� ّي��ة للتّعلم ،م��ا ي� ��ؤدي �إل��ى
تكا�سل الطالب وعدم بذل الجهد ال ّالزم
للدرا�سة.
50

تبدل �سلّم �أولو ّيات ال�شّ باب
وّ .

ب��ال�� ّرغ��م م ��ن ك �ث��رة ال �� ّ��ض �غ��وط��ات
االق �ت �� �ص��اد ّي��ة ع�ل��ى ال���ش�ب��اب وازدي� ��اد
متطلّبات الحياة� ،إال �أننا نجد ال�شاب
يعتمد على نمط العي�ش المبني على
اال�ستهالك ال َّترفي ،ف�سلّم �أولوياته قد
تب ّدل حيث �أ�صبح ه ّمه الأ�سا�س مث ًال
م��واك�ب��ة ال�ت�ط��ور ف��ي ال�ه��وات��ف الخلوية
وغ �ي��ره��ا ع �ل��ى ح �� �س��اب االح �ت �ي��اج��ات
الأ�سا�س الأخرى.

ز� .ضعف الروحية الإيمانية عند
ال�شباب الم�سلم

ال�شاب في الدين الإ�سالمي �شخ�ص
مك ّلف يتحمل م�س�ؤولية كاملة تجاه ر ّبه
على ك��اف��ة �أع �م��ال��ه .ول�ك��ن ي�لاح��ظ لدى
ال�شباب �ضعف ف��ي الروحية الإيمانية.
والملفت في هذا ال�سياق � ّأن ه�ؤالء ال�شباب
ل��دي �ه��م ع �ل��م ب��ذل��ك ،وذل� ��ك م��ن خ�لال
مطالبتهم في ا�ستمارة قدمت �إليهم في
عا�شوراء بتوجيه الخطباء في المجال�س
الح�سينية خطاباتهم نحو المو�ضوعات
الروحية ،ك�أهم ّية التّ�سليم لأمر اهلل ع ّز
وج ّل ،التعرف �إلى حياة ال�سيد القائد.

الهوام�ش

(((1عيون الحكم والمواعظ ،الليثي الوا�سطي� ،ص.479
(( (2للتفا�صي ��ل يرج ��ى مراجعة ق�س ��م الدرا�سات ف ��ي مركز �أمان

للإر�شاد ال�سلوكي واالجتماعي.
(( (3بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي ،ج� ،68ص.173
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 - 4ت�ن�ف�ي��ذ ال �م ��ؤ� �س �� �س��ات
ح .ت���د ّن���ي الم�ستوى
�أه��م الحلول التي التربوية ندوات وور�ش عمل
الثقافي
م�ع�ظ��م ��ش�ب��اب�ن��ا ال �ي��وم ي��م��ك��ن ال��ع��م��ل خا�صة ب��الأه��ل ح��ول كيفية
ل��ح��ل التعاطي ال�سليم مع �أوالدهم
ّ
يكتفون فقط ب�ق��راءة كتب ع��ل��ي��ه��ا
تتع ّلق بالمناهج الدرا�سية ،م�شــكلة ال�شــباب ال�شباب وخ�صائ�ص هذه
المرحلة العمرية.
دون مطالعة �أن��واع مختلفة
م��ن الكتب ،حتى �أن اللغة ه��ي و���ض��ع خطة  - 5ح ��ثّ الأه � ��ل �أب �ن��ا َءه��م
ال�ع��رب�ي��ة ل��دي�ه��م -خ��ا��ص��ة ً متكامــلة ت�شــمل ع �ل��ى ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي في
المكتوبة -قد ت�شوهت نتيجة الأهـــل وال�شـباب ال� �م� � ؤ��� �س� ��� �س ��ات ال �� �ص �ح � ّي��ة
ا��س�ت�خ��دام�ه��م تكنولوجيا وال���م���ج���ت���م���ع واالجتماع ّية وغيرها لما لهذا
العمل من �آث��ار �إيجاب ّية على
التوا�صل االجتماعي.
ّ
�شخ�ص ّية ال�شاب.
التو�صيات والحلول
 - 6توجيه البرامج االجتماع ّية في الإعالم
المقترحة
المرئي والم�سموع نحو المو�ضوعات
�إن �أه��م ال�ح�ل��ول ال�ت��ي يمكن العمل
ال�ت��ي ت�ه� ّ�م ال�شباب واال��س�ت�ف��ادة من
عليها لح ّل م�شكلة ال�شباب هي و�ضع خطة
المخت�صين في هذا المجال.
متكاملة ت�شمل الأهل وال�شباب والمجتمع
ّ
7
 تنفيذ البلد ّيات لدرا�سات علم ّية تظهرب�ه��دف توجيه ط��اق��ات ال�شاب وق��درات��ه
واق��ع ال�شّ باب ،وت��زوي��د الم� ّؤ�س�سات
الوجهة ال�صحيحة واال�ستفادة منها ب�أكبر
االجتماع ّية وال� ّت��رب��وي��ة بالمعلومات
قدر ممكن .وعليه نقترح ما يلي:
المتعلقة بم�شكالت ال�شباب المتوفرة
 - 1تفعيل دور الأندية الك�شف ّية والتّعبئة
لديهم من خالل الم�سوحات الميدانية
في ا�ستقطاب ال�شّ باب واحت�ضانهم
التي يجرونها في المناطق.
وتوجيههم.
وب �ن��اء ع�ل��ى ال�م�ع��ال��م الأ ّول� �ي ��ة التي
 - 2توجه خطابات رجال الدين نحو هموم
ال�شباب وهواج�سهم مما ي�ساعد ال�شاب ا�ستطعنا ر�سمها مما ت��وف��ر لدينا من
على تحديد �أهدافه من هذه الحياة ،معلومات ،ر�أي�ن��ا �أن��ه ال ب��د لنا ف��ي ق�سم
وبالتالي ي�صبح لديه رادع ذاتي �أمام الدرا�سات من القيام بدرا�سة تف�صيلية
ح��ول االتجاهات االجتماعية والثقافية
بع�ض الم�شكالت التي قد تواجهه.
 - 3دور لجان الأحياء في �إ�شراك ال�شباب في ل�ل���ش�ب��اب .وه ��ذا م��ا نعمل ع�ل��ى تنفيذه
جميع الأن�شطة االجتماعية في الأحياء ،حالي ًا �ضمن درا�سة �شاملة حول الطالب
مما يق ّلل من �أوقات الفراغ لديهم.
الجامعيين كونهم عينة مهمة من ال�شباب.

 1ـ كراهة الطالق

�إذا كان ال��زواج �أح� ّ�ب �شيء �إل��ى اهلل
�سبحانه فالطالق �أبغ�ض �شيء �إليه .وقد
ُنقل � ّأن الإمام ال�صادق  Qقال« :قال
ر�سول اهلل  ...:Pوم��ا من �شيء �أح� ّ�ب
�إلى اهلل ع َّز َّ
وجل من بيت ُيعمر بالنكاح،
وم��ا م��ن �شيء �أبغ�ض �إل��ى اهلل ع � َّز وج� َّل
م��ن بيت ي�خ��رب ف��ي الإ� �س�لام بالفرقة،
يعني الطالق ،) (»...وف��ي حديث �آخ��ر:
«تز ّوجوا وال تط ّلقوا؛ ف� ّإن الطالق يهت ّز منه
العر�ش»( ) .والطالق جائز � اّإل �أنّه مكروه.
1

2

 2ـ مورد الطالق

�أحكام
الطالق

ال�شيخ علي حجازي
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يخت�ص الطالق بمورد الزواج الدائم.
ّ
ّ
يخت�ص بالزّوج �أو من يوكله الزوج.
كما
ّ
 3ـ �شروط الطالق

�صحة ّ
الطالق ال�شرعي �أمور:
�أ ـ ي�شترط في ّ
ّ
الأ ّول :تعيين المطلقة.
ال �ث��ان��ي :ح���ض��ور ��ش��اه��دي��ن عدلين
ذكرين ي�سمعان �إن�شاء �صيغة الطالق.
الثالث� :أن يكون بال�صيغة المقررة له
�شرع ًا.
ي�صح الطالق على الهاتف ،ب�شرط
بـ ّ
�أن يكون ال�شاهدان ب�ج��وار المطلقّ
حين �إن�شاء ال�صيغة .والأحوط وجوب ًا
�أن ي�سمعا ال�صيغة �أثناء ح�ضورهما
المبا�شر بجوار المط ّلق ،وعدم كفاية
�سماعهما لل�صيغة عبر الهاتف.
 4ـ �شروط المطلّقة

ي�شترط في الزوجة التي ُيراد تطليقها
ثالثة �شروط:
الأ ّول� :أن تكون دائمة ،فال يقع طالق
للمنقطعة.

الثاني� :أن تكون طاهرة من الحي�ض
والنفا�س �أثناء �إن�شاء �صيغة الطالق (� اّإل
في ثالث حاالت).
ال �ث��ال��ث� :أن ال ت �ك��ون �أث �ن��اء �إن���ش��اء
الطالق في طهر قد جامعها فيه زوجها،
بل ال ب� ّد �أن تكون في طهرٍ لم يجامعها
فيه زوجها ،و�أن ال يكون قد جامعها في
الحي�ض ال�سابق على الطهر �أي�ض ًا.
�صحة الطالق في الحي�ض
 5ـ حاالت ّ

ي�صح طالق الزوجة في �أثناء حي�ضها
ّ
في ثالث حاالت:
الأول��ى� :إذا لم يكن مدخو ًال بها في
ال ُق ُبل وال في الدبر.
الثانية� :إذا كانت حام ًال ،ف إ�نّه يمكن
اجتماع الحمل مع الحي�ض.
تع�سر على الزوج
الثالثة� :إذا تعذّر �أو ّ
ا�ستعالم حال زوجته من �أنّها طاهرة �أو
في�صح طالقها حتّى لو وقع الطالق في
ال،
ّ
�أثناء الحي�ض.
�صحة الطالق في طهر
 6ـ ح��االت ّ
المواقعة

الهوام�ش

العاملي ،ج� ،22ص. 7
(( (1و�سائل ال�شيعة (�آل البيت) ،الح ّر
ّ
(( (2م.ن� ،ص .9

 7ـ �صيغة الطالق

خا�صة،
�أ ـ ال يقع ال �ط�لاق � اّإل ب�صيغة ّ
وهي�« :أن ِْت َطا ِلقٌ»� ،أو« :فالنة طالق»،
�أو« :فالنة (م��ع ذك��ر ما ي�شير �إليها
كاال�سم) زوج� ُة مو ِّكلي فالن طالق»،
ونحو ذلك.
ب ـ يجب �أن تكون ال�صيغة باللغة العرب ّية
م��ع الإم �ك��ان ،وم��ع العجز ع��ن اللغة
ي�صح �إن���ش��اء ال�ط�لاق ،بما
العرب ّية ّ
يرادف ال�صيغة من �سائر اللغات.
ي�صح الطالق �إذا كان مع ّلق ًا على
ج ـ ال ّ
ي�صح �أن ي�ق��ول ال��زوج:
��ش��رط ،ف�لا ّ
«�أن� ِ�ت طالق �إن طلعت ال�شم�س» ،بل
يكون الطالق باط ًال.
د ـ لو قال الزوج« :زوجتي طالق ثالث ًا»� ،أو
قال« :هي طالق هي طالق هي طالق»
وم��ا �شاكل ذل��ك م��ن تطليقها ثالث
م� ّرات دون �أن يف�صل بينها بالرجعة
فال يقع ثالث طلقات ،بل تقع طلقة
واحدة فقط.
هـ ـ يجوز للزوج �أن يو ّكل غيره في طالق
زوجته ،كما ويجوز له �أن يو ّكل زوجته
في طالقها و�إن كان الأحوط ا�ستحباب ًا
عدم توكيلها.
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ي���ص� ّ�ح ط�ل�اق ال��زوج��ة ف��ي ط�ه��ر قد
جامعها فيه زوجها في �أربع حاالت:
في�صح طالقها في
الأولى :ال�صغيرة،
ّ
طهر المواقعة مع كون الدخول بها حرام ًا.
الثانية :اليائ�سة.
الثالثة :الحامل.
الرابعة :الم�سترابة ،ب�شرط �أن يكون
م�ضي ثالثة �أ�شهر
طالق الم�سترابة بعد ّ
من زمان � ِآخر مواقعة.

والم�سترابة هي المر�أة التي تكون في
�سن من تحي�ض (�أي بالغة غير يائ�سة)
ّ
ولكنّها ال تحي�ض �إ ّم��ا ل�سبب عار�ض من
مر�ض �أو ر�ضاع �أو ما �شاكل ذلك �أو ِلخلقة.

�صفوان بن
يحيى البجلي:

أوثق �أهل زمانه
� ُ
ال�شيخ �أمني ترم�س
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لعب �أ���ص��ح��اب �أئ��م��ة �أه���ل البيت  Rدور ًا كبير ًا
في عملية التغيير والبناء الر�سالي في مجتمع الأم��ة
الإ�سالمية .ولم يقت�صر دورهم على نقل الحديث والرواية
عن الأئمة  ،Rبل نقلوا لنا كلّ ما �سمعوه ور�أوه من
�أقوال و�أفعال للأئمة  ،Rورغم �ضياع الكثير من هذا
التراث الغني بالعلم والمعرفة� ،إ ّال �أن ما و�صلنا ال يمكن
�أن ي�ستهان به .ومن ه�ؤالء الأ�صحاب المميزين الذين �شاع
ذكرهم على كل ل�سان وكان ي�شار �إليهم بالبنان� :صفوان بن
يحيى البجلي ،فقد و�صفه علماء الرجال والتراجم ب�أنه:
«�أوثق �أهل زمانه».

�إلى �صفوان بن يحيى ،فقال
ا�سمه
Q
ـــــواد
ج
ال
ـــــام
م
ل
إ
[ا
]:
��ص�ف��وان ب��ن يحيى �أب��و
رح� ��م اهلل ا� �س �م��اع �ي��ل بن
محمد البجلي ب َّياع ال�سابري
الجواد
إمام
ل
[ا
قال
الخطاب بما �أو�صى به �إلى
(وه��و ن��وع من الثياب)( ).
من�سوب �إلى القبيلة العربية  :Qرح����م اهلل ��ص�ف��وان ب��ن ي�ح�ي��ى ،ورح��م
ٌ
ال�م�ع��روف��ة (ب�ج�ي�ل��ة) ،وه��و �إ���س��م��اع��ي��ل بن ��ص�ف��وان ف�إنهما م��ن حزب
من �أهل الكوفة التي عرفت ال��خ��ط��اب ورح��م �آبائي  ،Rومن كان من
حزبنا �أدخله اهلل الجنة.
بكثرة علمائها ورواتها عن
من
إنهما
�
ف
�صفوان
ومات �صفوان بن يحيى
�أئمة �أهل البيت .R
،
R
آبائي
�
ح��زب
ف ��ي � �س �ن��ة ع �� �ش��ر وم�ئ�ت�ي��ن
وثاقته
و��ص�ف��ه ع�ل�م��اء ال��رج��ال ومن كان من حزبنا بالمدينة وبعث �إليه �أبو جعفر
ب�أنه ثقة عين .وكرر ال�شيخ �أدخ��ل��ه اهلل الجنة [الجواد ]Qبحنوطه
وكفنه ،و�أم��ر �إ�سماعيل بن
ال �ن �ج��ا� �ش��ي ك �ل �م��ة (ث �ق��ة)
()
عليه
بال�صالة
مو�سى
.
مرتين ت�أكيد ًا منه على ذلك،
وروى �أي���ض� ًا ب��إ��س�ن��اده ع��ن علي بن
بل و�صفه ال�شيخ الطو�سي ب�أنه�« :أوثق �أهل
زمانه عند �أ�صحاب الحديث»( ) .فهو �إذ ًا الح�سين ب��ن داوود القمي ق��ال� :سمعت
من الذين ال خالف في وثاقتهم ومنزلتهم �أب��ا جعفر الثاني [الجواد ]Qيذكر
�صفوان بن يحيى ومحمد بن �سنان بخير،
العلم ّية بين العلماء.
وقال :ر�ضي اهلل عنهما بر�ضاي عنهما فما
منزلته عند الأئمة R
()
قط
خالفاني
.
عا�صر �صفوان ب��ن يحيى ثالثة من
عبادته وورعه
الأئ�م��ة  Rوه��م :الكاظم ،والر�ضا،
ذك��ر العلماء مقتطفات م��ن �سيرته
والجواد  .Rوك��ان عندهم ذا منزلة
رفيعة لما فيه من �صفات مميزة من العلم وحياته ال�ت��ي ا�شتملت على العديد من
والأم��ان��ة والإخ�لا���ص وال��وف��اء وال�صدق الدالئل على ورع��ه وزه��ده وعبادته ،فهو
والورع جعلت منه وكي ًال للإمامين الر�ضا مثال العالم ال�صالح ،والتابع ال�صادق
والجواد ،Lقال النجا�شي ...:وروى للأئمة .R
وك��ان �شريك ًا لعبد اهلل ب��ن جندب،
ه��و ع��ن الر�ضا ،Qوك��ان��ت ل��ه عنده
منزلة �شريفة ...وكان من وكالء الإمامين وعلي بن النعمان ،وروي �أنّهم تعاقدوا في
بيت اهلل الحرام �أنه من مات منهم �ص ّلى
الر�ضا و�أبي جعفر .) (R
وروى ال�شيخ الك�شي ب��إ��س�ن��اده عن من بقي �صالته و�صام عنه �صيامه ،وز ّكى
معمر بن خالد ق��ال :رفعت ما خرج من عنه زك��ات��ه فماتا وب�ق��ي ��ص�ف��وان ،فكان
غلة �إ�سماعيل بن الخطاب بما �أو�صى به ي�صلي في كل ي��وم مئة وخم�سين ركعة،
1

4
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وي�صوم في ال�سنة ثالثة �أ�شهر ،ويزكي زكاته
ثالث دفعات ،وكل ما يتبرع به عن نف�سه ما
عدا ما ذكرناه تبرع عنهما مثله.
ً
وح�ك��ى �أ�صحابنا �أن �إن���س��ان�ا كلفه حمل
دينارين �إلى �أهله �إلى الكوفة ،فقال� :إن جمالي
مكر ّية و�أنا �أ�ستاذن الأجراء.
وك��ان من ال��ورع والعبادة على ما لم يكن
عليه �أحد من طبقته رحمه اهلل( ).
الإم������ام ال��ر���ض��ا  Qوي��وح��ن��ا
الم�سيحي
وكان �صفوان من الذين َي ِ�ص ُلون النا�س
��ل ِم ْنكُ ْم
ال��ر ُج َ
�إِنَّ َّ
ِ ِ ِ بالإمام كما ح�صل مع يوحنا الم�سيحي ،فقد
�إ َِذا َور َِع ِفي دينه
روى ال�شيخ ال�صدوق ب�إ�سناده َع ْن َ�ص ْف َو َان
���ص َ��د َق ا ْل َح ِد َ
ال�سابِرِ ِّي َق��الَ �َ :س�أَ َل ِني
َو َ
يث ْب��نِ َي ْح َيى َ�ص ِاحبِ َّ
ــــة �أَ ُب��و ُق � َّر َة َ�ص ِاح ُب ال َْجا َث ِليقِ َ�أ ْن �أُ ِ
و�ص َل ُه �إِ َلى
َو�أَ َّدى ْ أ
الَ َمـــــا َن َ
َا�س َت ْ�أذَ ْن ُت ُه ِفي ذَ ِل� َ�كَ ،فقَالَ
��ه ال ِّر َ�ضا  Qف ْ
��ن ُخ��ل ُ
�����س َ
َو َح ُ
ُ��ق ُ
� :Qأَ ْد ِخ� ْل� ُه َع َل َّيَ ،ف َل َّما َدخَ � َ�ل َع َل ْي ِه َق َّب َل
َّا�س ِق َ
��ع الن ِ
َم َ
يل ب َِ�س َ
اط ُه َوقَالَ َ :هكَذَ ا َع َل ْينَا ِفي ِدي ِننَا �أَ ْن َن ْف َع َل
اف َ �أ ْهلِ ز ََما ِننَاُ ،ث َّم َقالَ� :أَ ْ�ص َل َح َك ُ
��ع َ
َه َ
����ذا َج ْ
ِي ِب�أَ�شْ َر ِ
��ف��ر ٌّ
اهلل
َما َتقُولُ ِفي ِف ْر َق ٍة ا َّد َع ْت َد ْع َوى فَ�شَ هِ َد ْت َل ُه ْم
ون؟ َق��الَ  :Qال َّد ْع َوى
ِف ْر َق ٌة �أُخْ � َرى ُم َع ِّد ُل َ
َل� ُه� ْ�مَ ،ق��الَ َ :ف��ا َّد َع� ْ�ت ِف� ْر َق� ٌة �أُخْ �� َرى َد ْع � َوى َف َل ْم
َيجِ ُدوا ُ�ش ُهود ًا ِم ْن غَ ْيرِ ِه ْم ،قَالَ  :Qاَل �شَ ْي َء
وح ا ِ
هلل
ي�سى ُر ُ
َل ُه ْم .قَالَ َ :ف�ِإنَّا ن َْح ُن ا َّد َع ْينَا �أَ َّن ِع َ
ون،
َاهاَ ،ف َوا َف َقنَا َع َلى ذَ ِل َك ا ْل ُم ْ�س ِل ُم َ
َو َك ِل َم ُت ُه �أَ ْلق َ
ون �أَ َّن ُم َح َّمد ًا َنب ٌِّي َف َل ْم ُنتَا ِب ْع ُه ْم
َوا َّد َعى ا ْل ُم ْ�س ِل ُم َ
َع َل ْي ِهَ ،و َما �أَ ْج َم ْعنَا َع َل ْي ِه خَ ْي ٌر ِم َّما ا ْف َت َر ْقنَا ِفي ِه،
وحنَّا،
ا�س ُم َك؟ قَالَ ُ :ي َ
َفقَالَ َل ُه ال ِّر َ�ضا َ :Qما ْ
ي�سى ا ْب��نِ
َق��الَ َ :Qي��ا ُي َ
وحنَّا ِ�إ َّن��ا � َآم� َّن��ا ِب ِع َ
َم ْر َي َم ُ Qر ِوح ا ِ
هلل َو َك ِل َم ِت ِه ال َِّذي َك َان ُي ؤ� ِْم ُن
ِب ُم َح َّم ٍد َ Pو ُي َب ِّ�ش ُر ِب ِه َو ُي ِق ُّر َع َلى َنف ِْ�س ِه �أَ َّن ُه َع ْب ٌد
وح
َم ْر ُب ٌ
ي�سى ال َِّذي ُه َو ِعن َْد َك ُر ُ
وبَ ،ف ِإ� ْن َك َان ِع َ
6
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ا ِ
هلل َو َك ِل َم ُتهَُ ،ل ْي َ�س ُه َو ال َِّذي � َآم َن ِب ُم َح َّم ٍد
َ Pو َب�شَّ َر ِب ِه َو اَل ُه َو ال َِّذي �أَ َق َّر للِهَّ ِ َع َّز َو َج َّل
بِا ْل ُع ُبو ِد َّي ِة َوال ُّر ُبو ِب َّي ِة َفن َْح ُن ِم ْن ُه ُب َرا ُءَ ،ف�أَ ْي َن
َام َوقَالَ ِل َ�ص ْف َو َان ْبنِ َي ْح َيى:
ْاج َت َم ْعنَا؟ َفق َ
ِ ()
ُق ْم! َف َما َك َان �أَغْ نَانَا َع ْن َهذَ ا ا ْل َم ْجل ِ 
�س .
م�ؤلفاته
ترك �صفوان بن يحي خلفه تراث ًا غني ًا
من العلم والمعرفة ،فقد �أ ّل��ف ع�شرات
ال �ك �ت��ب ف��ي �أب � ��واب م �ت �ع��ددة وم �ج��االت
متنوعة .ينقل ال�شيخ النجا�شي �أنّه �صنّف
ثالثين كتاب ًا ،وذكره ابن النديم البغدادي
في عداد الم�صنّفين ال�شيعة وع ّدد بع�ض ًا
من كتبه( ).
�آدابه مع �إخوانه
وم �م��ا ورد ف��ي ت�ع��ام�ل��ه م��ع �إخ��وان��ه
ومراعاة حقوقهم ما رواه ال�شيخ الكليني
ب��إ��س�ن��اده ع��ن ا ْل� َف��ْ��ض��لِ ْب��نِ ��َ�ش��اذَ َان َع� ْ�ن
«ج��ا َء ِن��ي َع ْب ُد
�َ��ص� ْف� َو َان ْب��نِ َي ْح َيىَ ،ق��الَ َ :
ا ِ
هلل ْب ُن ِ�سنَانٍ َ ،فقَالَ َ :ه ْل ِعن َْد َك �شَ ْي ٌء؟
ُقل ُْتَ :ن َع ْمَ .ف َب َع ْث ُت ا ْب ِني َف أَ� ْع َط ْي ُت ُه ِد ْر َهم ًا
َي�شْ تَرِ ي ِب ِه َل ْحم ًا َو َب ْي�ض ًاَ .فقَالَ ِلي� :أَ ْي� َ�ن
�أَ ْر َ�سل َْت ا ْبن ََك؟ َف أَ�خْ َب ْر ُت ُه َفقَالَ ُ :ر َّد ُه ُر َّد ُه!
ِعن َْد َك َز ْي ٌت؟ ُقل ُْتَ :ن َع ْم ،قَالَ َ :ها ِت ِهَ ،ف�إِ ِّني
َ�س ِم ْع ُت �أَ َب��ا َع ْب ِد ا ِ
هلل َ Qيقُولُ َ :ه َل َك
ْام ُر ٌؤ� ْاح َت َق َر َِ أل ِخي ِه َما َي ْح ُ�ض ُر ُه َو َه َل َك ْام ُر ٌؤ�
ْاح َت َق َر ِ أَل ِخي ِه َما َق َّد َم ِ�إ َل ْي ِه»( ).
�آداب الجعفرية
ومما رواه ال�شيخ الكليني �أي�ض ًا َع ْن

َ�ص ْف َو َان ْب��نِ َي ْح َيى َع� ْ�ن �أَ ِب��ي �أُ َ�س َام َة َز ْي� ٍ�د
ال�شَّ َّح ِام قَالَ « :قَالَ ِلي �أَ ُبو َع ْب ِد ا ِ
هلل  :Q
ا ْق� � َر�أْ َع َلى َم� ْ�ن َت � َرى �أَ َّن�� ُه ُي ِطي ُع ِني ِم ْن ُه ْم
ال�سلاَ َمَ ،و�أُ ِ
و�صي ُك ْم ِب َت ْق َوى
َو َي�أْخُ ذُ ِب َق ْو ِل َي َّ
ا ِ
هلل َع َّز َو َج َّل َوا ْل َو َر ِع ِفي ِدي ِن ُك ْم َو اِال ْج ِت َها ِد
للِهَّ ِ َو ِ�ص ْدقِ ال َْح ِد ِ
يث َو�أَ َدا ِء ْ أ
الَ َما َن ِة َو ُطولِ
ال�س ُجو ِد َو ُح ْ�سنِ الْجِ َوا ِر َف ِب َهذَ ا َجا َء ُم َح َّم ٌد
ُّ
َ
َ
P
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ال َمانة �إِلى َمنِ ائ َت َمنك ْم َعل ْي َها،
� .أ ُّدوا أ
َب� ّر ًا َ�أ ْو فَاجِ ر ًاَ ،ف� ِ�إ َّن َر ُ�سولَ ا ِ
هلل َ Pك َان
َي � أْ� ُم � ُر ِب� ��أَ َدا ِء الْخَ ْي ِط َوال ِْمخْ َي ِط �ِ -ص ُلوا
َع�شَ ا ِئ َر ُك ْم َوا� ْ��ش� َه� ُدوا َجنَا ِئزَ ُه ْم َو ُع��و ُدوا
َم ْر َ�ض ُاه ْم َو َ�أ ُّدوا ُحقُو َق ُه ْم َف ِ�إ َّن ال َّر ُج َل ِم ْن ُك ْم
�إِذَ ا َو ِر َع ِفي ِدي ِن ِه َو َ�ص َدقَ ال َْح ِديثَ َو�أَ َّدى
ْأ
َّا�س ِق َيل َهذَ ا
الَ َما َن َة َو َح ُ�س َن خُ ُل ُق ُه َم َع الن ِ
َج ْعفَرِ ٌّي َف َي ُ�س ُّر ِني ذَ ِل� َ�ك َو َي ْدخُ ُل َع َل َّي ِم ْن ُه
ال�س ُرو ُر َو ِق َيل َه��ذَ ا �أَ َد ُب َج ْعفَرٍ َو�إِذَ ا َك َان
ُّ
لاَ� ُه َو َعا ُر ُه َو ِقيلَ
َع َلى غَ ْيرِ ذَ ِل َك َدخَ َل َع َل َّي َب ؤُ
َهذَ ا �أَ َد ُب َج ْعفَرٍ َف َوا ِ
هلل َل َح َّد َث ِني �أَبِي Q
ون ِفي ا ْل َقبِي َل ِة ِم ْن ِ�شي َع ِة
�أَ َّن ال َّر ُج َل َك َان َي ُك ُ
لَ َما َن ِة
ون َز ْي َن َها �آ َد ُاه� ْ�م ِل ْ أ
َع ِل ٍّي َ Qف َي ُك ُ
َو�أَق َْ�ض ُاه ْم ِلل ُْحقُوقِ َو�أَ ْ�ص َد َق ُه ْم ِلل َْح ِد ِ
يث ِ�إ َل ْي ِه
َو َ�صا َي ُاه ْم َو َو َدا ِئ ُع ُه ْم ت ُْ�س أَ�لُ ا ْل َع ِ�شي َر ُة َع ْن ُه
َف َتقُولُ َم ْن ِم ْث ُل فُ�َل�اَ نٍ �إِ َّن� ُه َلآ َدا َن��ا ِل ْ أَ
ل َما َن ِة
َو�أَ ْ�ص َد ُقنَا ِلل َْح ِد ِ
يث»( ).
وفاته
توفي �صفوان �سنة 210هـ ف��ي زمن
الإم��ام الجواد  Qودف��ن في المدينة
المن ّورة.

عندما يحبو

الم�ستك�شف ال�صغير

زهراء عودي �شكر
كثير ًا ما ت�سمع �أمهات الأطفال عبارة« :عند حبو
ا�ستعدي لإخ��ف��اء التحف
طفلك وم��ع ب��داي��ة م�شيه،
ّ
واالك�س�سوارات المنزلية من �أم��ام��ه »...وه��ذا الأم��ر
���س��واء �أزعجها �أم ل��م يزعجها� ،سوف تجد نف�سها في
م�ضطر ًة لتق ّبله ،وك��ل ذلك
نهاية المطاف
ّ
من ب��اب الحر�ص على �سالمة طفلها،
«الم�ستك�شف ال�صغير» ،الذي �سيحبو
امتد �إليه نظره
لي�صل �إل��ى كل ما ّ
لوقت طويل ولم يقدر على نيله.
فمتى يبد�أ الطفل بالحبو؟ وما
يتوجب
ه��ي ال��خ��ط��وات ا ّل��ت��ي
ّ
لت�ساعده
على الأ ّم القيام بها
َ
وتحميه؟
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الطريقة الأولى التي تُم ّكن
م��راح��ل م �ت �ع��ددة ت�سبق
م�شي الطفل الفعلي .والحبو الأطـــفــال الذين ّ
الطفل من التّج ُّول ،فغالب ًا
ه��و �إح� ��دى ال �ح��رك��ات التي يق�ضـــون الكـــثير م��ا ي �ب��د�أ الطفل بالزحف
على بطنه ،ثم يتع ّلم كيف
يفعلها ال�ط�ف��ل ق�ب��ل ال�ب��دء
في
ال��وق��ت
م��ن
يحفظ ت��وازن��ه ع�ل��ى يديه
بالم�شي م�ب��ا��ش��رة .وه��ي ال
ال���ل���ع���ب
وه���م
وركبتيه ،فت�صبح حركته
تح�صل ب�شكل ف�ج��ائ��ي في
ع�م��ر م�ع�ي��ن ،ب��ل �إن �ه��ا ت��أت��ي ُم�ســــتلقون عـلى �أ�سرع.
ع��اد ًة تكون الأم ت ّواقةً
ن�ت�ي�ج��ة م �ج �م��وع��ة ح��رك� ٍ�ات بطونهم يتمكنون
لترى طفلها يحبو �أو يم�شي
م�سبقة ،قد ال ينتبه الأهل �إلى
ا
مبكر
الزحـف
مــن
ً
ً
ب�سرعة ،خ�صو�صا �إذا كان
�أنها مق ّدمات للحبو .وهكذا
الطفل ثقيل الوزن و ُمعتاداً
قبل انطالق الطفل للزحف
يمر بخطوات متعددة تبد�أ منذ ال��والدة؛ على الحمل ،لأنّها تجد بذلك الخال�ص
فالطفل الحديث ال��والدة ينام على بطنه من حملها له طوال اليوم .و�إلى هذه الأم
وا�ضع ًا �ساقيه في و�ضع انثناء تحت بطنه نقول �إن��ه ب�إمكانها م�ساعدة طفلها على
ور�أ�سه �إلى الجانب ،وعند ال�شهر الثالث الزحف بت�شجيعه على ق�ضاء بع�ض الوقت
ي�صبح با�ستطاعته رفع وجهه و�شد �ساقيه ،م�ستلقي ًا على بطنه� ،إذ ت�شير الدرا�سات
وفي ال�شهر الرابع �أو الخام�س يرفع �صدره �إل��ى � َّأن الأط �ف��ال ال��ذي��ن يق�ضون الكثير
وي�ؤ ّدي حركات وك�أنه ي�سبح� ،أما في ال�شهر من الوقت في اللعب وهم ُم�ستلقون على
ال�ساد�س فيرفع ج�سمه معتمد ًا على يديه ،بطونهم يتمكنون م��ن ال��زح��ف مبكر ًا.
فيما يحبو فعلي ًا ف��ي ال�شهر التا�سع �أو وتبد�أ الأم بذلك عندما يكون عمر طفلها
ما بين الثالثة والأربعة �أ�شهر ،ل ّأن ذلك
العا�شر.
ً
ه ��ذا ه��و ال �خ��ط ال �ع��ام للحبو عند ي�ساعده �أي�ضا على تقوية ع�ضالت ذراعيه
الأط �ف��ال � ،اَإل �أن��ه لي�س ث��اب�ت� ًا ،ب��ل قابل و�ساقيه.
ف��ي ال��ب��داي��ة ،ق��د ال ي �ح� ّ�ب ال�ط�ف��ل
للتغ ّير ح�سب الطفل ،فقدرات الأطفال
تنمو ب�شكل متفاوت ،وبع�ضهم يكت�سب اال�ستلقاء على بطنه ،في�أتي دور الأم
ال �م �ه��ارات �أ� �س��رع م��ن غ �ي��ره .ل ��ذا ،تجد لتمنحه الكثير من الت�شجيع واال�ستمتاع
�أطفا ًال يحبون باكر ًا ،و�آخرين يت�أخرون ،ع�ب��ر و� �ض��ع الأل��ع��اب ال �ت��ي يحبها �أب�ع��د
فيما تجد بع�ض ًا منهم يتف ّوق على غيره ،بقليل من متناول يده لح ِّثه على الزحف
باتجاهها.
فيخطون خطواتهم الأولى دون ح ُبو.
ا���س��ت��ع� ّ�دي ،ح��ان ال��وق��ت لتعلمي
�أ�شكال الحبو وبداياته
طفلك الحبو
بالهن
على الأم �ه��ات �أن ي�ضعن ف��ي
ّ
رب �م��ا ي �ك��ون ال�ح�ب��و �أو ال�� ّزح��ف هو � ّأن الأط�ف��ال ال يزحفون بال�شكل نف�سه،
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فبع�ضهم ق��د يتح َّرك عبر
�أن يتعلم الحركة �إلى الأمام،
�سحب م�ؤخرته وهو جال�س ،ال ت�ستعجــــــل��ي م��ا يبعده �أك �ث��ر ع��ن اللعبة
وبع�ضهم الآخ��ر ق��د ينزلق زحــــــف طفلـــك التي �أم��ام عينيه ،و�سرعان
على بطنه �أو يحاول مبا�شرة
ما �سيتعلم كيفية العودة من
أمر
ل
فا
م�شيـــ��ه
أو
�
الوقوف والم�شي ،فيما تجد
و�ضعية الزحف �إلى و�ضعية
يتطل��ب
فقـــــ��ط
�آخ ��ري ��ن َي �ح � ُب��ون بال�شكل
ال �ج �ل��و���س� .إل� ��ى ذل� ��ك قد
ال �ط �ب �ي �ع��ي ع��ب��ر ت �ح��ري��ك القليل من الوقت ،يتقن طفلك �أ�سلوب الزحف
ال���ذراع� �ي���ن وال �� �س��اق �ي��ن .وغالب�� ًا ما �سيزحف التبادلي� ،أي تحريك �إحدى
ال �م �ه��م� ،أن وق ��ت ال�ح��رك��ة
اليدين مع ال�ساق من الجهة
عندما
بثقة
طفلك
قد ب��د�أ ،وال يهم كيف يقوم
المعاك�سة في نف�س الوقت
أول
ل
ا
عام��ه
يبل��غ
الطفل بذلك.
ال � ��ذي ي �ت �ح��رك ف �ي��ه �إل ��ى
بعد �أن تقوى ع�ضالت
الأمام.
البطن لدى الطفل وفي عمر
ال تقلقي ،وال ت�ستعجلي
ال�ستّة �أ�شهر تقريب ًا ،قد ي�ستطيع القيام زحف طفلك �أو م�شيه فالأمر فقط يتطلب
بتمارين ريا�ض ّية م�صغّرة ،في�ستلقي على القليل من الوقت والكثير من الممار�سة،
بطنه وي��رف��ع ر�أ��س��ه و��ص��دره ع��ن الأر���ض وغالب ًا ما �سيزحف طفلك بثقة عندما يبلغ
م�ستند ًا �إلى ذراعيه ،وذلك باالنزالق على عامه الأول ،و�سيكون حري�ص ًا على التعامل
تحد ،بما في ذلك ت�سلُّق الدرج.
بطنه م�ستخدم ًا �ساعديه .بعد ذلك قد مع �أي ٍّ
بعد الزحف
يرفع ج�سمه ويت�أرجح �إلى الأمام �أو الخلف
بعدما يتقن طفلك الحبو �أو الزحف،
على �أطرافه الأربعة بحيث تكون ذراعاه
�سيحاول ال��وق��وف وتعلم الم�شي ،وذلك
مفرودتين وج�سمه موازي ًا للأر�ض.
وع�ن��دم��ا يبلغ طفلك ن�ح��و الثمانية عبر �سحب نف�سه �إلى الأعلى م�ستند ًا �إلى
�أ�شهر ،قد ي�ستطيع الجلو�س وحده من دون �أي �شيء يمكن �أن ي�صل �إليه� ،سواء �أكان
اال�ستناد �إلى �شيء ما .بعدها ،ربما يحاول طاولة غرفة المعي�شة �أم �ساقك .وحين
بثقة االنتقال من الجلو�س �إلى اال�ستناد ينجح في الحفاظ على توازنه عند وقوفه
�إل��ى ي��دي��ه وركبتيه .وف��ي ه��ذه المرحلة على �ساقيه� ،سيكون م�ستعد ًا للوقوف
ينبغي �أن تكون ع�ضالت ذراعيه و�ساقيه وحده والتجول مم�سك ًا بالأثاث ،وعندها
وظهره قد اكت�سبت القوة الكافية لمنعه ي�صبح الم�شي والرك�ض والقفز ،م�س�ألة
وقت ال �أكثر.
من ال�سقوط على الأر�ض.
احتر�سي كي ال يقع �صغيرك في
ب �ع��ده��ا�� ،س �ي�ع��رف ط�ف�ل��ك �أن دف��ع
المخاطر
الركبتين يعطيه القوة الالزمة للتحرك.
ق��د يوقع الطفل ال��زاح��ف نف�سه في
في البداية ،قد يتحرك �إلى الوراء قبل

ال�م�ن� ّ�ظ�ف��ات ال�م�ن��زل�ي��ة والمنتجات
الكيماو ّية) في خزائن مرتفعة يمكنك
�إقفالها.
 - 5تجنّبي ت��رك الأوان���ي التي تحتوي
على الطعام ال�ساخن ق��رب ح� ّ
�واف
الطاوالت.
 - 6ت�أكدي من تغطية القواب�س الكهربائية
غير الم�ستخدمة.
ونختم بهذه الن�صيحة ل�ل��أم :دعي
طفلك يتجول حافي القدمين في جميع
�أنحاء المنزل ،فالم�شي بقدمين حافيتين
��س�ي���س��اع��ده ع�ل��ى ت�ق��وي��ة ق��و��س��ي قدميه
وع�ضالت �ساقيه ،كما �سيم ّكن الطفل من
حفظ التوازن �أكثر ،والإح�سا�س بملم�س
الأ�شياء المختلفة التي يم�شي عليها.
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الكثير من المتاعب .لذا،
ق �ب��ل �أن ي��ب��د�أ ب��ال��زح��ف
احر�صي على جعل منزلك
م�ك��ان� ًا �آم �ن � ًا ل��ه ،و�ضعي
ح� ��واج� ��ز ع� �ل ��ى ب ��واب ��ات
ال�ساللم ف��ي �أع �ل��ى ال��درج
و�أ�سفله ،لأن طفلك �سينجذب
�إلى النزول وال�صعود عليها ،كما لو
�أنه م�ستك�شف ومت�سلق لأعلى الجبال،
لكن انجذابه للأمر يمكن �أن يمثل
خطورة عليه ،لذا اجعلي و�صوله �إلى
ال�ساللم �صعب ًا �إلى �أن يتمكن طفلك
من الم�شي جيد ًا في نحو ال�شهر الثامن
ع�شر تقريب ًا.
�إذ ًا ،ع�ل��ى الأم �أن ت ��أخ��ذ ح��ذره��ا
من رح�لات طفلها اال�ستك�شافية؛ فكما
ال���س�لال��م ،ت���ش� ّك��ل الأب � ��واب والأ� �س�ل�اك
الكهربائية والقطع ال�صغيرة كالخرز
وغيرها ،خطر ًا على �سالمة ال�صغير .كما
عليها �أن تخفي التحف المنزلية ال�صغيرة
وتغ ّير الديكور ب�شكل يتالءم مع �سالمة
طفلها .وهنا ن�ضع بين �أي��دي الأم�ه��ات
بع�ض تعليمات ال���س�لام��ة ال �ت��ي تجنّب
�أطفالهن العثرات:
ّ
 - 1ابقي منطقة اللعب خالية من الأثاث
القا�سي �أو ذي الحواف الحادة.
 - 2اخف�ضي م�ستوى مرتبة مهده كي ال
ال�سقوط منه.
يتم ّكن من الزّحف �أو ّ
 - 3قومي بتركيب �أقفال �سهلة اال�ستخدام
للأطفال للأدراج والحواجب المنخلية
والأبواب والنوافذ و�آمنة.
� - 4ضعي المواد ال�سامة (بما في ذلك

غاب �أبنا�ؤها..

ف����أ����ص���ب���ح���ت
� ّأم������� ًا ل��ل��وط��ن

حتقيق :زينب �صالح
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فوق جبين انتظارها تر�سم ابت�سامة رغم الدموع .وبين
تجاعيد وجهها حكايات لأحباب قد ال يعودون.
تمدهم
ال�صبر عند الفجرّ ،
هي معهم ،تحر�سهم ب�آيات ّ
بدعوات تخترق �سبع �سماوات لتهز عر�ش الباري «ربي �أعد
لي �أوالدي �سالمين».
وفي عيدها ،قد ي�أتي ولدها لينثر الفرح فوق تربة
�أ ّيامها ...قد ي�أتي حياً ،وقد يعود �شهيد ًا تك ّفنه بقلبها ،وقد
ال يخترق العيد غيابه ،فتحمل بمفردها وردتها ،وتق ّبل
�صورة ولدها المجاهد ال��ذي ال تعرف � ّأي �أر���ض تحمله،
لتكون بحقّ «�أجمل الأ ّمهات».

ه�����نّ � ّأم����ه����ات
ال��م��ج��اه��دي��ن.
يعـــرفـــن باليوم
وال�ساعة متى غاب
�آخ���ر م���رة حبيب
القــلب ،لـكنـهــنّ
ال يعرفن في كل
الأحيان متى يعود

تنتظر «�أم محمد» عيد الأم بفارغ ال�صبر
لما يحمله من خ�صو�ص ّية ب�سبب اجتماع
العائلة .فهي تراه رمز ًا لتقدير ذاتها في
قلب �أوالدها .تت�ساءل بغبطة و�سرور ماذا
�سيح�ضرون لها؟ رغم �أنّها ال تطلب منهم
�شيئ ًا ،بل تقول لهم« :ال �أريد �إ ّال �سالمتكم
يا �أبنائي».
لكن ولدها البكر محمد ًا ،ذا الوجه
ّ
الم�شرق و��ص��اح��ب دالل �أ ّم ��ه وعنايتها
ال�خ��ا��ص��ة ،ك��ان ال���س� ّب��اق نحو � �ش��راء ما
تحتاجه من م�صروفه الخا�ص ليفاجئها
به ،ويغمرها بابت�سامة تعادل في قلبها
الحياة ،قبل �أن يم�سي ف��ي تموز 2006
�شهيد ًا ،م�صطحب ًا معه في رو�ضته فرح
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ه� ّ�ن �أ ّم��ه��ات ال�م�ج��اه��دي��ن .يعرفن
باليوم وال�ساعة متى غاب �آخر مرة حبيب
لكنهن ال يعرفن في كل الأحيان
القلب،
ّ
متى يعود .يم�ضين العمر في االنتظار
الحب للولد �ستار
والدعاء دون �أن ي�سدل ّ
التذمر من الق�ض ّية� .إ ّن��ه الجهاد� ،إنّها
المقاومة.
يقفن بثبات عند البوابة حيث يغيب،
يخفين منديل الدموع ،يلب�سن ابت�سامات
ال ّر�ضا ،يقلن ب�صوت ه��ادئ رزي��ن «في
�أمان اهلل يا ولدي» .ثم يدخلن �إلى البيت
الخالي ليبد�أن بع ّد الأي ��ام .وي��أت��ي عيد
الأم ،وفي كثير من الأحيان ال ي�أتي االبن
المجاهد ،فماذا تقول الأمهات؟!
�أ ّم المجاهد وال�شهيد ..عنوان
التّ�ضحية
طيلة ال ���ّ�س �ن��وات ال�م��ا��ض�ي��ة ،كانت

64

بعظمة م��ا نقوم ب��ه .نحن
�أم��ه��ات ك��رب�لاء �أ ّم� �ه���ات �أه ��دي ��ن ال��وط��ن
ق��دوت��ن��ا ف��ي كل �أك�ب��اده� ّ�ن ،فمن الطبيعي
الأم و�أعيادها.
زمان ومكان ،ولــو �أن ال ننتظر هدية العيد.
وق� � ّرر �إخ��وت��ه االلتحاق
�أت��ذ ّك��ر ف��ي ه��ذا ال�ي��وم �أم
غ���اب
في
ال��ول��د
بالدرب الذي �أو�صل �أخاهم
ال�شّ هيد عماد مغنية التي
فــذلك
أم،
ل
ا
عـيـد
ن �ح��و ال�����ش��ه��ادة ،دون �أن
ق��دم��ت �أوالده� � ��ا ال�ث�لاث��ة
ت�ع��ار���ض «�أج �م��ل الأم �ه��ات» من �أجل �أن ي�صنع ه ��د ّي� � ًة ل �ل��وط��ن� .أت �� �س��اءل
ذلك الخيار« ،ل ّأن هذا درب �أع���ي���اد ال��وط��ن دائ� �م� � ًا ك �ي��ف ي �م��ر عليها
الحق الذي يو�صل نحو النور.
ال �ع �ي��د ،وك ��م ت�ج��اه��د من
رغم قلبي المفجوع بولدي �إال
�آالم الفراق وال ّلوعة ،لكني
�أني �أ�شجع �أبنائي على المقاومة حتى لو �أ�ستح�ضر �أمهات كربالء ،و�أقول � ّإن �صوت
ا�ضطررت �إلى تم�ضية عيدي بمفردي» .ال�سيدة زينب الحي في قلوبنا� ،إ�ضافة �إلى
ثم ت�ضيف« :الموت في �ساحة القتال �ضد ذكرى عا�شوراء ،يحمي عقيدة ال ّت�ضحية
العدو هو �أف�ضل الأقدار».
وال�صبر .ف�أحمد اهلل على ه��ذه النّعم،
ّ
كان �أجمل زهرة في عمري
و�أنه نظر � ّإلي و�أخذ مني �أجمل زهرة في
تتكلم عن عيد الأم بابت�سامة قوية عمري ،وقد ي�صحب �أبنائي �إليه في �أي
ال تفارق دمعة الف�ؤاد« ،ي�صادف �أحيان ًا لحظة وهم يجاهدون �أو يرابطون».
غياب �أحدهم في عيد الأم ،وه��و العيد
«ل �ك� ّ�ن غ�ي��اب المجاهد يختلف عن
ال��ذي نجتمع فيه جميعنا لن�أكل الحلوى غياب ال�شهيد» ،تقول «�أم محمد»�« :أم
ويق ّدموا �إل� ّ�ي الهدايا» .ت�ضيف« :غياب ال�شّ هيد تعرف �أنّه لن يعود ،و�أنّه في جوار
�إخ��وة ال�شهيد ح�سرة على قلبي ،لكنّي اهلل ،ل�ك� ّ�ن �أ ّم المجاهد ال ت�ع��رف كيف
�أق��وى عليها بابت�سامة وا��س�ع��ة ،و�أ�شعر يم�ضي �أيامه ،هل هو بخير؟ ماذا ي�أكل؟
وه��ل ما زال حي ًا؟ �أم �أن��ك �ست�سمع بعد
قليل خبر �شهادته ،لكني �أ�س ّلمهم �إلى اهلل
و�أ ّت�ك��ل عليه في تي�سير �أم��وره��م� .أح��اول
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جاهد ًة �أن ال �أف ّكر في ظروفهم هناك،
يح�ضرون
في �ساحة المرابطة ،وفور ما ُ
�أر ُك ُ�ض ال�ستقبالهم وعناقهم».
هد ّية االب��ن الوحيد ،بندق ّية
وجعبة جهاد
ل��م ت�م� ّر ��س�ن��وات طويلة على دخ��ول
«�ساجد» ،ميدان الجهاد .هكذا �أ�صبح
قلب الأم يرفرف فوقه �أينما ح ّل ع�ساه
يحميه من الأخطار التي تحيط به .وفي
عيدها ،تر�سل له قلبها هدية لأنّه ولدها
الوحيد وك ّل �أملها في الحياة.
«كان �ساجد يبد�أ بالتح�ضير لعيد الأم
قبل �أ�سابيع� ،أراه يتهام�س مع �أخواته ،كيف �أر�ضى بان�ضمام ولدي الوحيد �إلى
ويح�ضر قالب الحلوى ��ص�ف��وف ال �م �ق��اوم��ة .وك �ي��ف ي �ك��ون ذل��ك
عم �أحتاجّ ،
ي�س� ّ
ألهن ّ
ً
ويز ّين البيت .لكنّه بعدما التحق ب�صفوف م�ستغربا ونحن قد تع ّلمنا من ليلى �أم
ي�ضحي المرء ب�أع ّز ما
المقاومة والجهاد �صار يغيب �أحيان ًا في علي الأكبر كيف ّ
هن �أ ّمهات كربالء قدوتنا في كل
عيد الأم ،فتكويني دمعة غيابه ،لكنّي يملك! ّ
زمان ومكان ،ولو غاب الولد في عيد الأم،
�أتظاهر بالفرح �أمام �أخواته».
ف��ذل��ك م��ن �أج��ل �أن ي�صنع
تتك ّلم �أمه قائلة« :ك ّلما
�أعياد الوطن».
غ� ��اب� ،أف �ك��ر ف �ي��ه دائ �م � ًا،
�أم الخم�سة �أبطال..
�أع� � ّد الأي� ��ام� ،أدع ��و ل��ه في
ي�ســــــــتـغـــرب
كل المجاهدين �أبنائي
ك��ل ل�ح�ظ��ة ،وف ��ور م��ا يعود
كيـف
الكثيــ��رون
ً
في بيتها ،نادرا ما تعرف
�أ��س��ارع �إل��ى �إع��داد ّ
الطعام
بانــ�ضمام
أر�ضـ��ى
�
العتبة قدوم العيد .ف�أبنا�ؤها
ال���ذي ي �ح � ّب��ه ،و�أع �ت �ن��ي به
ك� � أ� ّن ��ه ط �ف��ل � �ص �غ �ي��ر» .ثم ول��دي الوحي��د �إلى الخم�سة موزّعون في دروب
تقول« :ي�ستغرب الكثيرون �صف��وف المقاومة ال�ج�ه��اد ،وال يجتمعون �إال
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ن��ادر ًا ،وحينها يح ّل عندها فرح الأعياد
جميعها.
لـ«�أم مهدي» ق�صة طويلة ت�ستذكرها
في رب��وع عيد الأم ال��ذي ال ت�شعر كثير ًا
ببهجته .فالمر�أة �أفنت عمرها في تربية
�أوالده��ا ال ّت�سعة ،ليذهبوا واح��د ًا واح��د ًا
نحو �ساحة قد ال تُعي ُدهم �سالمين« .كان
لكن
والدهم (رحمه اهلل) �أ�ستاذ مدر�سةّ ،
راتبه لم ي�س ّد يوم ًا حاجاتنا ،فكنّا نزرع
ال ّتبغ .ن�ستيقظ قبل الفجر ،نذهب �إلى
الحقل ،يذهب معي �أبنائي الذين تح ّملوا
الم�س�ؤولية ب��اك��ر ًا» .تتحدث عنهم قرب
�صور مختلفة لهم ،بدمعة خفية يخفيها
جبروت يه ّز العالم ب�صمت االبت�سامة:
«ان�ضموا �إل��ى �صفوف المقاومة منذ �أن
�أ�صبحوا �شبان ًا .غاب ولدي البكر ليلحقه
ع��ام� ًا بعد ع��ام �إخ��وت��ه .ل��م �أك��ن �أع��رف
عنهم �شيئ ًا ،وك��ان قلبي يفر�ض مئات
الأ�سئلة ،لكنّي كنت �أبتلعها جميعها لأنّي

�أ ؤ�م��ن بق�ض ّيتنا التي ذهبوا من �أجلها،
علي لزوم
و�أعرف ب� ّأن �سر ّية العمل توجب ّ
ال�صمت .ف�أناجي ر ّبي و�أ�س�أله �أن يحميهم
ويحمي ك ّل ال�شباب الذين يرابطون معهم.
لم �أد ُع يوم ًا لهم وحدهم دون �إخوانهم،
فكلهم �أبنائي».
�أدعو لهم بالتوفيق والمدد
«ف��ي غيابهم كنت �أت��اب��ع عملي في
الحقل ،و�أ�صبر على م��رارة العي�ش دون
�أن �أ�شعرهم عند عودتهم بالتعب ،ودون
�أن �أ��ش�ك��و �إل�ي�ه��م �أو �أط �ل��ب منهم م��ا ال
ي�ستطيعون تقديمه لنا ب�سبب التزامهم
بخط ال�ج�ه��اد» .وت�ضيف�« :أح�ي��ان� ًا كان
ي�أتي �أحدهم يوم ًا �أو يومين في الأ�سبوع،
في�ساعدنا في الزراعة� .أتعاطف معهم،
و�أدعو لهم بالتوفيق والمدد من اهلل لأنهم
يجاهدون في جميع الميادين».
ِن َع ٌم �إله ّية
ال ت�ستطيع الأم التي فقدت زوجها
م�ؤخر ًا الحديث عن �أبنائها دون التطرق
�إل��ى ح��رب تموز  2006حيث غ��اب عنها
�أوالده��ا الخم�سة ،و�صهرها ،لتخرج هي
وزوج �ه��ا وول��ده��ا ال�ط�ف��ل واب�ن�ت��اه��ا من
ال�ق��ري��ة وح��ده��م« .ع�ن��دم��ا خ��رج�ن��ا من
القرية في حرب تموز ،لم �أكن �أظن �أني
��س��وف �أراه ��م م��رة �أخ ��رى .ك��ان��ت النار
ت�شتعل في قلبي عليهم ،و�أطلب من اهلل �أن

يجتمعون مع ًا في المنزل في وقت واحد.
وف��ي بع�ض الأح �ي��ان ال �أرى �أح ��د ًا منهم
لكن بناتي وزوج��ات �أبنائي
في عيد الأمّ ،
يح�ضرن ،ليز ّين وجودهن قلبي� .أبت�سم
دائم ًا في وجوههن وفي وجوه من يح�ضر
من �أوالدي ،و�أخفي ح�سرتي في قلبي كي
ال ت�ؤلم �أحد ًا غيري .ف�أنا �أم ،وال ين�سيني
ح�ضو ُر ول� ٍ�د غياب �آخ��ر» .تتنهد وتبت�سم
«الحمد هلل .و�أن��ا ل�ست وحيدة في تحمل
هذه الم�س�ؤوليات وهذه الآالم� .أعزّي نف�سي
ب�أمهات المجاهدين والجرحى ،وال �أقول
ما يث ّبط من عزم �أبنائي ،ف�صب ُرنا نحن
الأمهات ،ودعا�ؤنا الذي نر�سله كل �صباح
وم�ساء نحو ال�سماء ،هو مدد جهادهم».
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ي�أخذ عمري مقابل �أن �أراهم مرة �أخرى.
ف��ي ك��ل ي��وم كنت �أن��ذر ن��ذر ًا جديد ًا
م�ق��اب��ل �أن �أح���ض�ن�ه��م ج�م�ي�ع� ًا ،و�أق���ول
�إن ال�ح�ي��اة ب�أجمعها ال ت���س��اوي م�شهد
اجتماعهم حولي .لكني لم �أك��ن �أتوانى
علي ت�أمين
عن القيام بواجبي ،فقد كان ّ
الأم ��ان للأطفال وت�سليتهم والتخفيف
من �آالمهم ،وهذا ما كان ي�شغلني قلي ًال
عن التفكير» .وبعد انتهاء الحرب عادت
الأم لترى �أحد �أبنائها جريح ًا وفي حالة
خطرة ،لكنها ر�أت الباقين �سالمين ،الأمر
الذي لم تكن تتوقعه ،فحمدت اهلل على
هذه النعمة ،دون �أن تخرج من فكرة �أنهم
يوم ًا ما قد ي�صبحون جميعهم �شهداء،
لكن هذا الطريق الذي
وقد �أبقى وحديّ ،
اختاروه �إنما هو نعمة من اهلل« .ف�أنا كل
عيني على غيابهم
ي��وم عندما �أغم�ض ّ
�أع��رف �أنهم في �أي� ٍ�د �أمينة ،و�أنهم على
ال�صراط ال��ذي يحبه اهلل» .ثم ت�ضيف:
«ف��ي العمر ميتة واح��دة �سيتجرعها ك ٌل
منّا ،و�إن ق ّدر لأبنائي الموت ،ف�أ�س�أل اهلل
�أال يم�ضوا �إال �شهداء ،كي ال تعاد �أي��ام
االحتالل ،وكي نحيا بكرامة».
�ص ْب ُرنا ودعا�ؤنا مد ُد جهادهم
وم� ��اذا ع��ن ع �ي��د اج �ت �م��اع ال�ع��ائ�ل��ة،
كيف يزورها �أبنا�ؤها المجاهدون؟ «لقد
اعتدت على غيابهم في الأعياد ،فنادر ًا ما

م�ستنقع الت�سلية

فاطمة �شعيتو حالوي
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لم تعد تربية الحيوانات الأليفة والداجنة ،على
اخ��ت�لاف �أن��واع��ه��ا ،واقتناء الأ���س��م��اك ال��ن��ادرة ،وبناء
تتطلب من الإن�سان
الأحوا�ض والمزارع والمع�سكرات،
ُ
المعا�صر ث� ٍ
��روات طائلة .فالمطلوب اليوم هو
مجرد
ّ
ٍ
ف�سحة من الوقتٌ � ،
ٌ
خيالي
تح�صيل
م�ستمر للذاكرة،
إنعا�ش
ٌ
ٌّ
ٌ
ٌ
حديثة،
�شا�شة
للعمالت النقدية ،والأه� ّ�م من كلّ ذلك
�صغيرة كانت �أم كبيرة ،تنقل المت�س ّمر �أمامها من الواقع
الملمو�س �إلى الف�ضاء الإلكتروني االفترا�ضي!

ف� ��أل� �ع ��اب«Pou» ،«FishLive» :
»،«Farmville» ،«League of Legends
ألعاب
» ،،«Angry birdsوغيرها ...هي � ٌ
�إلكترونية افترا�ضية ُمتاحة اليوم �أمام
جميع ر ّواد ال�شّ بكة العنكبوتية� ،سواء عبر
الحوا�سيب العادية وال ّلوحية (� ،)Ipadأم
الهواتف المحمولة الذكية ،وه��ي تلقى

رواج� � ًا غير ع��ادي ف��ي �أو� �س��اط النا�شئة
وال�شباب ،حامل ًة بين رم��وزه��ا ال ّرقمية
ت�سا� ٍ
ؤالت ج ّمة عن �أ�سباب الإقبال ال�شديد
عليها والتع ّلق بها حتى الإدم��ان �أحيان ًا،
ٍ
�سلبيات يزي ُد من �سوئها
مخ ّلفة وراءه��ا
غ �ي��اب ال � ّرق��اب��ة وال �ت��وع �ي��ة ،وال �غ��رق في
د ّوام��ة هذه التكنولوجيا دون ال�س�ؤال عن

فكرية» م��ن اللعبة ،فهي م�ج� ّرد «و�سيلة
للتّ�سلية وال �ت��رف �ي��ه» ،وال ت��أث�ي��ر ل�ه��ا على
الدرا�سة ،الفتة �إلى �أنها في �أوقات الفراغ
ُخ�ص�ص ما ُيقارب ال�ساعتين �أو الثالث
ت ّ
لرعاية «.»Pou
ً
�أ ّما زينب (19عاما) ،فهي عمدت �إلى
تحميل اللعبة نف�سها على هاتفها المحمول
�شجعتها على ذلك
من باب الت�سلية ،بعد �أن ّ
�إحدى �صديقاتها .وهي ت�شير �إلى �أنها تعود
بين حين و�آخ��ر �إل��ى « ،»Pouحر�ص ًا على
الما�سة
عدم نفاذ طعامه �أو تلبي ًة لحاجته ّ
�إلى النوم ،م�ؤكدة �أ ّنها تملك الإرادة الكافية
لعدم الإدم��ان على اللعبة ،كما ح�صل مع
قريبة لها.
وترى نور ( 29عام ًا) �أن درجة التعلقّ
بهذه اللعبة مرتبطة بوعي الالعب ونمط
حياته .كما ت�ؤكد �أن الغاية الأ�سا�س منها
هي توخّ ي الربح ال�م��ادي من قبل الجهة
ال ُم�صنّعة.
فرا ٌغ وملل ...ف�إدمان
على خالف لعبة « »Pouالتي ا�ستمالت
�إليها الفتيات على نح ٍو خا�ص ،لأنها تحاكي
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�أه ��داف ُمنتجها والجهة ال�م��ر ّوج��ة لها!
الخيالُ �أو ًال
�إن ال �ع��وال��م االف�ت��را��ض�ي��ة ه��ذه لي�س
هب ًة نفي�س ًة ق ّدمتها التكنولوجيا الحديثة
للب�شرية ،بل هي وليدة خيال الإن�سان منذ
ال ِقدم.
وم��ا ُي�ق� ّدم اليوم يق َّدم مجان ًا للفرد،
في عوالم �إلكترونية جاهزة ،ال ت�ستدعي
ال��ذه��اب ب�ع�ي��د ًا ف��ي ال�خ�ي��ال ،عنا�صرها
افترا�ضية ،ذات مالمح غريبة وغير م�ألوفة
�أحيان ًا ،و�ضعها ُم�ص ّمم اللعبة �أو منتجها
لغاي ٍة بريئة� ،أو ر ّبما لي�ست كذلك .وهنا
ُيطرح �س�ؤا ٌل عن �أ�سباب و�أه��داف ال�ضخّ
العالمي الكثيف لهذا النمط من الألعاب
ّ
الحديثة عبر �شبكة الإن �ت��رن��ت ،تحديداً
عبر مواقع التوا�صل االجتماعي ،وال��ذي
يطال ب�شكل خا�ص �شريحتي المراهقين
وال�شباب .فماذا يقول ه ��ؤالء عن تجارب
خا�ضوها ف��ي عالم الأل �ع��اب الإلكترونية
االفترا�ضية؟
مجرد ت�سلية
ّ
ت�ستفي�ض �إ�سراء ( 14عام ًا) بال�شرح
عن لعبة �إلكترونية قامت بتحميلها على
هاتفها الخلوي الذكي منذ �أ�سابيع ع ّدة.
�إنه « ،»Pouحيوا ٌن �أليفٌ افترا�ضي تطعمه
ّ
وتنظفه وتل ّعبه ،وتجعله يخلد �إل��ى النوم
حين يتعب .ت�شتري له المالب�س ،والطعام
وال�صحة من متجر
المن ّوع ،و�أ�شربة الطاقة ّ
ً
خا�ص باللعبة المذكورة ،م�ستخدمة عمالت
تح�صلها من خالل اللعب� ،أو
نقدية وهمية ّ
ب�شرائها عبر �شبكة الإنترنت.
ت�ؤكد �إ��س��راء اقتناعها ب �� ْأن «ال فائدة

70

الإدمان على هذه
الألــــعـــاب� ،أو ما
ُيمـــكن ت�ســـميته
ب���ـ«االع���ت���م���اد
ال���ن���ف�������س���ي»،
ي�شـــبه الإدمـــان
الج�ســــدي عـلــى
مخدر
�أي عـقــار �أو ّ
افترا�ضي ًا العاطفة وغريزة الأمومة لديهن،
يغلب ِم ��زاج الخ�شونة والعنف على لعبة
ُ
«( »League of Legendsع�صبة الأ�ساطير)
التي تق�ضم من وقت فادي ( 21عام ًا) ما
بين خم�س وثماني �ساعات متوا�صلة يومي ًا.
يو�ضح ف��ادي �أن ه��ذه اللعبة ال�شديدة
ال� ��رواج ف��ي ال�ع��ال��م ت�ق��وم على ا�ستخدام
الأ�سلحة و�شرائها لخو�ض معركة �شر�سة،

يتخللها تدمير م�ستعمرات وثكنات ع�سكرية.
ال يعتبر فادي نف�سه مدمن ًا على ال ّلعبة
المذكورة ،ويزعم �أ ّنها لم ت ؤ� ّثر على حياته
االجتماعية ،لكنّه يعترف ب�أنها �أ ّدت �إلى
تراجع م�ستوى تح�صيله العلمي ب�شكل كبير،
مع ّل ًال تع ّلقه ال�شديد بها بـ«الفراغ والم َلل»،
وهو تعلي ٌل يدف ُع �إلى ال�س�ؤال عن ماهية هذا
النوع من الإدم��ان ،وعن �أ�سبابه ال ُمحتملة
و�س ُبل عالجه .فماذا يقول االخت�صا�صيون
ُ
في هذا المجال؟
يو�ضح االخت�صا�صي النف�سي والتربوي
الأ�ستاذ محمود غنوي �أن النمط ال ُمعتمد
في ت�صميم الألعاب الإلكترونية االفترا�ضية
يحتوي على عوامل جاذبة تغذي مختلف
ال�ج��وان��ب ف��ي �شخ�صية ال �ف��رد ،الف�ت� ًا �إل��ى
�أن الإدم��ان على هذه الألعاب� ،أو ما ُيمكن
ت�سميته بـ«االعتماد النف�سي» ،ي�شبه الإدمان
الج�سدي على �أي عقار �أو مخ ّدر ،لناحية
الت�أثير على الحوا�س مث ًال� ،إ ّال �أن التع ّلق بها
يتم روحي ًا ،لأنها ُ�ص ّممت على نح ٍو يت�آلف
ّ
مع مزاج الالعب ،فمنها ما هو قائ ٌم على
العنف ،ومنها ما هو ثقافي ،واجتماعي.

الدكتور محمود غنوي

ال��ش�ك��ال والأل� ��وان والأ� �ص��وات
حيث م��زج أ
وال ُم�ؤثرات ،والأبعاد الثالثية (� )3Dأحيان ًا،
ب��ا إل��ض��اف��ة �إل��ى «��ض�ي��اع ال�ه��دف�ي��ة» ،وع��دم
ترتيب الأولويات اللذين يلعبان دور ًا كبير ًا
في تعزيز عملية «االعتماد النف�سي» تلك
لدى المراهقين تحديد ًا.
ٌ
فر�صة للعدو
غياب الرقيب..
ُ
ي�ؤ ّكد الأ�ستاذ محمود غنوي � ّأن غياب
الرقيب المبا�شر�� ،س��واء �أك ��ان الأه ��ل �أم
المحيط ،يغذّي نزعة الإدمان على الألعاب
الإلكترونية االفترا�ضية ،م�شير ًا �إل��ى � ّأن
الألعاب الإباح ّية والعنف ّية والتّوا�صلية تحت ّل
المراتب الأولى في عمل ّية جذب المراهقين
ّ
وال�شباب في مجتمعنا ،الرتباطها بحاجة
ه�ؤالء �إلى تفريغ الطاقات ال ّدفينة لديهم،
ورغبتهم في التّوا�صل االجتماعي الحقيقي
ال ُمق ّيد على �أر�ض الواقع ب�ضوابط مع ّينة.
و�إذ ي�ش ّدد غنوي على � ّأن هذا النمط من
الألعاب يوفّر فر�ص ًة ها ّمة للعدو كي يغزو
مجتمعاتنا ويفتك بها ،عبر اغتيال الفرد
«في �أر�ضه» ،لناحية تعطيل فكره وزعزعة
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�أ ّم��ا الأخطر ،فهي الألعاب ذات الطابعين
الإب��اح��ي والأم �ن��ي ،التي تج ّر الالعب �إلى
الغو�ص في متاهاتها وهدر م�ساحات �شا�سعة
من الوقت.
إر�ضاء الالوعي
� ُ
ي�شير الأ�ستاذ غنوي �إل��ى �أن الأنماط
الغام�ضة ل�ه��ذه الأل �ع��اب وم�ساراتها غير
المعروفة تجعل الالعب يعي�ش با�ستمرار
هاج�س الو�صول �إلى المرحلة الأخيرة منها،
والتي ربما ال وج��ود لها ،بح�سب ما يريده
ال ُمنتج �أو ال ُمعلن ،الذي قد يلج أ� للترويج �إلى
رقم قيا�سي وهمي بهدف التحفيز ،والذي
قد تكون غايته الأ�سا�س الت�أثير في الجانب
ال��روح��ي ال �ع �ق��ائ��دي ل ��دى ال�ل�اع��ب ،وف��ي
انفعاالته� ،أو المنفعة المالية البحتة.
و�إذ يو�ضح غنوي �أن الإدمان على الألعاب
الإلكترونية االفترا�ضية مر ّده �إلى تكرار فعل
ُيحقق راحة نف�سية لدى «ال ُمدمن» ،وي�ش ّكل
عامل �إر�ضاء وجذب بالن�سبة �إلى «الالوعي»
لديه ،يلفت �إلى �أن هذه الألعاب ،على خالف
غيرها ،ال ت�ستهدف تنمية الجانب الج�سدي
لت�س ُّمرِ ه فترات طويلة
الحركي لدى الفردَ ،
�أم���ام �شا�شة ال�ل�ع�ب��ة ،وال تنمية الجانب
ال ِقيمي ،ل ْأن ال �ضوابط لها ،ولأنها تعمل وفق
طريقة �إيحائية ُت�ع� ّدل في �سلوك الالعب
ب�شكل م��ؤ ّث��ر وم��د ّم��ر مقارن ًة مع الأ�سلوب
الوعظي المبا�شر ،وهنا تكمن «الخطورة
الفعلية» لهذه الألعاب ،بح�سب قوله.
وفي الإطار نف�سه ،يو�ضح الأ�ستاذ غنوي
� ّأن من �أب��رز �أ�سباب الإدم��ان على الألعاب
الإلكترونية االفترا�ضية ا�ستخدام م�ص ّمميها
ومنتجيها �أح ��دث الو�سائل التقنية ،من
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�أه��داف��ه وه ��در وق �ت��ه ،ي �ح �ذّر م��ن �أل �ع��اب
افترا�ضية ذات طابع �أمني ت�أ�سر الالعب
بو�صفها ت��وا��ص�ل�ي��ة اج�ت�م��اع�ي��ة ،وتدفعه
خا�صة تج ّمع
لالن�ضمام �إل��ى مجموعات ّ
المعلومات عنه ال�ستنباط مالمح �شخ�ص ّيته
ونقاط �ضعفه بهدف ا�ستدراجه �إلى القيام
بفعل ما ،بعد الت�س ّلل ب�شكل غير مبا�شر �إلى
خبايا الوعيه.
عقا ُر النجاح
قد تكون عملية العالج الذاتي للإدمان
على الألعاب الإلكترونية �أم��ر ًا �صعب ًا ،وال
�سيما �إذا ك��ان الإدم���ان م�صحوب ًا بتدنٍّ
ملحوظ في الم�ستوى التع ّلمي �أو العملي �أو
المخت�ص
االجتماعي .فكيف يمكن للمعالج
ّ
�أن يتدخّ ل على نح ٍو فاعل؟
يلفت الأ�ستاذ غنوي في هذا المعر�ض
�إل��ى �أن العالج ينق�سم �إل��ى �شقّين ،الأول
نف�سي ه��دف��ه م�ع��رف��ة �أ� �س �ب��اب الإدم� ��ان،
ّ
ّ
والتعلق بالألعاب الإلكترونية االفترا�ضية،

ومن ّثم التع ّرف الى اهتمامات هذا الفرد،
م��ن �أج ��ل توظيفها ف��ي اال�ستيعا�ض عن
النق�ص الكامن لديه.
�سلوكي
�أ ّم��ا ال�شقّ الآخ��ر للعالج ،فهو
ّ
يقوم على ك�سر العادة بعادة �أخرى ُم�ضادة
ب�شكل تدريجي حتى التوقف عن الإدم��ان،
مع �إمكانية التركيز على برمجة الأهداف
وتحديد الأولويات لدى المدمن.
وي�شير غنوي �إلى �أن م ّدة العالج ترتبط
ب��إرادة الفرد المعني والتزامه بالتعليمات
ال ُمعطاة له ،ومدى م�ساهمة البيئة المحيطة
به في �إنجاح العالج ،مو�ضح ًا �أن هذه الم ّدة
قد تطول من ثالثة �إلى �ستة �أ�شهر ،بح�سب
طبيعة الإدمان وفترته.
وفي الختام ،يرى الأ�ستاذ محمود غنوي
�أن العقار الأهم الذي ب�إمكان الفرد الإدمان
عليه هو عقار النجاح المتع ّلق بتحقيق �س ّلة
من الأه��داف البنّاءة ،على ر�أ�سها توطيد
العالقة مع اهلل تعالى وتجهيز النف�س للقائه
من �أجل �ضمان النجاح الأبدي.
�آخر الكالم� ..س�ؤال!
�اب
يبقى ف��ي ال�ب��ال � �س ��ؤا ٌل ق��د ي�ق��ر ُع ب� َ
ال�ف�ك��ر ك� � ّل ل�ح�ظ��ة :ه��ل ��س�ت�ن��ال الأل �ع��اب
�اب توارثتها
الإلكترونية الحديثة من �أل�ع� ٍ
الأجيال �أب ًا عن ج ّد على مدى عقود ،مثل
«�ش ّد الحبال»« ،المنارات ال�سبع»« ،الت ّرة
والنق�شة»« ،الم�شنقة» ،و«الأفعى وال�س ّلم»؟
ي �ب �ق��ى ال� �ج ��واب ب��ر� �س��م ال� �ح ��ذر من
ال�س ّلم التقليدي والوقوع
ال�سقوط عن �أدراج ُ
أفعى �أ�صبحت اليوم �إلكترونية
في �شباك � ً
اف�ت��را��ض�ي��ة ..ل�ك� ّ�ن �سمومها تبقى ناقعةً
وحقيقية!

كون
الغرب الذي ّ
ال�شرق «المتخ ّلف»
زينب الطحان
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«اال�سـتـ�شـراق»

بعد نحو  30عام ًا من �صدوره ،ال يزال
كتاب «اال�ست�شراق» للمفكر الفل�سطيني –
الأميركي الراحل «�إدوارد �سعيد» مثير ًا
للت�أ ّمل بقدرته على ا�ست�شراف ق�ضايا
متج ّددة حول ثنائ ّية ال�شرق -الغرب وذلك
منذ �أن قال�« :إن ال�شّ رق عد ّو مفتر�ض �أو
�أ�سطورة خلقها خيال الغرب».
لقد م ّثل كتاب «اال�ست�شراق» ثورة في
ال ّدرا�سات الإن�سان ّية ،لي�س في الغرب،
حيث �صدر ،فح�سب ،بل في العالم �أجمع
لما �أح��دث��ه م��ن ك�شف فا�ضح للعم ّليات
الثقاف ّية اال�ستعالئ ّية التي كان يمار�سها
مف ّكرو الغرب ومثقّفوه تجاه عالم ال�شرق
وح�ضاراته منذ ق��رون ع��دي��دة .كما �أنه
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�أح� � � � � � ��دث
والنا�س ال�شرقيين.
ان� �ق�ل�اب� � ًا ف��ي
وج��ه��ة ال�� ّن��ظ��ر ه��ذه
أل�سنية
م�ب� َّي�ن��ة ف��ي ك �ت��اب �إدوارد
قلب المفاهيم ال ُ
وين�صب هذا التثوير للمعرفة
والبنيوية.
�سعيد «اال�ست�شراق» ،ال��ذي �صدر في
ّ
رج الثقافة الغربية وك�شف ال�ع��ام 1978م م��ن ال�ق��رن الما�ضي ،وما
حتى الآن على ّ
ال�سلطة وال �ق � ّوة وال���س�ي�ط��رة على زال م�صدر ًا ومرجع ًا �أ�سا�سي ًا للمف ّكرين
�آل �ي��ة ّ
«ال �خ��ارج» .فاال�ست�شراق يعتبر ظاهرة والباحثين في العالم.
ه��دف اال�ست�شراق «نفي وج��ود
ه��ا ّم��ة لأن ��ه ي �ق � ّدم درا� �س��ة ل�ك��ا ّف��ة ال ُبنى
ال ّثقاف ّية لل�شّ رق من وجهة نظر غربي .ال�شرق»
ولي�س كتاب �سعيد درا�سة لال�ست�شراق
وت�ستخدم كلمة «اال�ست�شراق» �أي�ض ًا للتّدليل
بو�صفه تاريخ ًا ،و�شخ�صيات،
على تقليد �أو ت�صوير جانب
و�أحداث ًا ،على درجة مده�شة
م��ن الح�ضارات ال�شّ رقية
م ��ن ح� ��دة ون� �ف ��اد ال �ح ��� ّ�س،
ل��دى ال��رواة والفنّانين في
الغرب .المعنى الأخير هو ي��ب��ح��ث ك��ت��اب وج��وه��ري��ة التحليل لأ�سئلة
معنى مهمول وا�ستخدامه «اال���س��ت�����ش��راق» جذرية في الثقافة والإن�سان،
ن��ادر ،واال�ستخدام الأغلب ك���ي���ف دخ��ل��ت ف �ق��د در�� ��س �إدوراد �سعيد
ع�لاق��ات ال �غ��رب ب��ال���ش��رق،
ه ��و درا�� �س ��ة ال� �� � ّ�ش��رق في
الطاقات
أنــــــواع
�
ليك ّون فهم ًا للعالم الحديث
ال�ع���ص��ر اال� �س �ت �ع �م��اري ما
الفكرية،
والجمالية
يكون �أكثر �شمولية وان�شباك ًا
بين القرنين الثامن ع�شر
وال��ت��ا���س��ع ع �� �ش��ر .ل��ذل��ك وال��ث��ق��اف��ي��ة في في العالم.
�صحيح � ّأن كتاب �إدوارد
��ص��ارت كلمة اال�ست�شراق خ����ل����ق ت������راث
ال�سلبي �إمبريـــالي كتراث �سعيد يدور حول دقّة ت�ص ّور
ت��دلّ على المفهوم ّ
الغرب لل�شّ رق ،ولكنّه �أي�ض ًا
وت �ن �ط��وي ع�ل��ى التفا�سير
اال���س��ت�����ش��راق
ينفي وج��ود ال�شرق وف��ق ما
ال � �م � �� � �ض � � ّرة وال� �ق ��دي� �م ��ة
��ص��و ّره ال�غ��رب .فهو يتحدث
ل �ل �ح �� �ض��ارات ال ��� ّ�ش��رق �ي��ة
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ع��ن ال�غ��رب و�إ�شكال ّياته الفكرية ،ا ّلتي
ات�سمت بالعن�صر ّية والإج��ح��اف بحق
ح�ضارات ال�شّ رق و�إن�سانه ،وه��و �أي�ض ًا
يظهر الخلل الجوهري في ثقافة الغرب،
بين ما ي��راه مبادئ لتط ّوره الح�ضاري،
والبحثي والعلمي ،وبين ّ
الطريقة التي
يعاين بها الآخ��ر -حين يكون هذا الآخر
ال�شرق -وحين تتم هذه المعاينة في �إطار
عديدة .وقد �أدى ا�ستمرار اال�ستثمار �إلى
القوة الفوقية وال�سلطة.
يبحث كتاب «اال�ست�شراق» كيف دخلت �أن �أ�صبح اال�ست�شراق ،باعتباره مذهباً
�أن� ��واع ال �ط��اق��ات :ال�ف�ك��ري��ة ،الجمالية ،معرفي ًا عن ال�شرق� ،شبكة مقبولة ت�سمح
البحثية والثقافية في خلق تراث �إمبريالي منافذها بت�سريب �صورة ال�شّ رق �إلى وعي
ك�ت��راث اال�ست�شراق .لقد تم ّكن �إدوارد الغربيين ...فاالمبريالية ال�سيا�سية تحكم
�سعيد م��ن معالجة ظ��اه��رة اال�ست�شراق م �ج��ا ًال ك��ام� ً
لا م��ن ال � ّدرا� �س��ات والإب���داع
ال ّثقاف ّية ،التّاريخ ّية بو�صفها نمط ًا من والم� ّؤ�س�سات البحثية .وي��رى �سعيد � ّأن
ال�ع�م��ل الإن �� �س��ان��ي ،دون �أن ُي�خ�ف��ق في ت��اري��خ اال��س�ت���ش��راق �أ ّدى �إل��ى التّع�صب
الوقت نف�سه في ر�ؤية التحالف بين العمل ال�شائع في الغرب �ضد العرب والإ�سالم،
م���ض�ي�ف� ًا �أ ّن� ��ه «م � ّم��ا ي��زي��د
الثقافي والنزعات ال�سيا�سية
ً
الأم� ��ر � �س��وءا ع��دم �إق ��دام
والدولة والواقعيات الخا�صة
� ّأي �شخ�ص ل��ه اهتمامات
لل�سيطرة.
تط ّور اال�ست�شراق �إلى يــــــــــرى �إدوارد �أكاديمية بال�شرق الأدن��ى،
�أي عدم �إقدام � ّأي م�ست�شرق
مذهب فكري
تاريخ
�
�ســــعيد
أنّ
قط في الواليات المتحدة،
ي��رى �سعيد � ّأن ال�شّ رق
اال���س��ت�����ش��ـ��ـ��راق
ع �ل��ى ال � ّت �ع��اط��ف ال �ك��ام��ل
�شبه اخ �ت��راع �أوروب� ��ي ،و� ّأن
وال�صادق ثقافي ًا و�سيا�سياً
اال� �س �ت �� �ش��راق ل�ي����س م �ج � ّرد � ّأدى �إلى التّع�صب
ّ
�وه��م عن ال�������ش���ائ���ع ف��ي م��ع ال��ع��رب» .وال ��ش��ك � ّأن
خ �ي��ال �أوروب � ��ي م�ت� ّ
بع�ض ح��االت التّعاطف قد
ال ��� ّ�ش��رق ،ب��ل �إ ّن� ��ه ك �ي��ان له
العرب
�ضد
الغرب
وج� ��دت ع �ل��ى م���س�ت��وى من
وجوده النّظري والعملي ،وقد
الـيــوم
إ�ســالم
ل
وا
ً
لكن �أي �ا منها
ا�ستثمرت فيه ا�ستثمارات
الم�ستوياتّ ،
لم يتخذ في يوم من الأيام
مادية كبيرة على م ّر �أجيال
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ال� ��� �ش ��رق ،ول �ي ����س
ال�صورة
ّ
ك �م��ا ي�� ّدع��ي الآخ ��ر
ال�م�ق�ب��ول��ة
بالحتم ّية التاريخ ّية التي
ال � �ت� ��ي ي � ّت �خ��ذه��ا
تحكم مف ّكريه.
التعاطف الأمريكي الليبرالي
فالغرب ينظر وفق ر�ؤى وا�شتراطات
مع ال�صهيونية.
ت��اري �خ � ّي��ة ،ودي �ن � ّي��ة واق�ت���ص��اد ّي��ة ويبني
منهجية ال�سيطرة وال�سلطة
ال � ��ر�ؤى وال� ّ�ط��روح��ات ال �ت��ي ق� ّدم�ه��ا ت���ص� ّورات��ه ح�سب تلك ال � � ّر�ؤى وي� ّؤ�س�س
المف ّكر �إدوارد �سعيد جاءت نتيجة قراءة مناهجه عن ال�شرق الالمتغير وال�شرق
واقعية للتاريخ الإن�ساني ومعرفة علم ّية ال�ت��اري�خ��ي .وه�ن��ا ،ق � ّدم المفكر �إدوارد
دقيقة وواع�ي��ة للأ�سباب والنتائج التي �سعيد في اال�ست�شراق �أ�ساليب جديدة في
�أ ّث ��رت ف��ي ت�شكيل ال��وع��ي لمعرفة حركة التحليل ،واال�ستنتاج وال�ق��راءة الواقعية
ف��ي ال�ث�ق��اف��ة واالم�ب��ري��ال�ي��ة،
التّاريخ .فالعمق والأ�صالة
محاو ًال تجاوز اله ّوة في فهم
والدقّة والجر�أة في معالجة
ال�شرق وح�ضارته وت�شكيله
ح ��االت اال��س�ت���ش��راق تع ّد
تثوير ًا للمعرفة الإن�سانية ،كتاب اال�ست�شراق ال � ّث �ق��اف��ي .وه� ��ذا ع�ك����س ما
طرحه �صاموئيل هنتنغتون
وك�شف ًا وت�سليط ًا لل�ضوء على
أول
ل
كن
تم
ق��د
ّ
في «�صراع الح�ضارات» �أو ما
الثقافة الغربية التي تعمل
ع�ل��ى منهجية ال�سيطرة م��رة ،في عقر دار طرحه فرن�سي�س فوكاياما في
ع �ل��ى الآخ � ��ر وف���ق �إرادة الغرب� ،أن يدافع «نهاية التاريخ» .فهما يع ّدان
ال�صراع حتمي ًا لتفوق الغرب
تمليها ال �ق��وة وال�سلطة .ع����ن الإ�����س��ل�ام ّ
وهمج ّية ال�شرق .وهذا خالف
� ّإن ه ��ذا ال �ف �ه��م العميق
حـــقــه
ويعطيــه
واقعي للتاريخ والثقافة .فث ّمة
لعالقة المعرفة ،والقوة،
واال�ستراتيجية ،والتكتيك ال��ت��اري��خ��ي من �إ�� �ش� �ك ��االت غ��رب �ي��ة ط��رح��ت
واالق� �ت� ��� �ص ��اد ج� ��اء ن �ت��اج خالل �إثارة ق�ض ّية وفندت على تلك الآراء غير
�سعيد المعرفي لي�ؤ�س�س التّعددية الثقافية الواقعية والمجافية للحقيقة.
�أراد ��س�ع�ي��د ا��س�ت��دع��اء
ح�ضاري للآخر عن
لفهم
ّ

اال�ست�شراق قد �أ�صبح مكتنز ًا علمي ًا من
االت�ساع ،خ�صو�ص ًا مع «معهد م�صر» الذي
� ّأ�س�سه نابليون.
تف�سيرات خاطئة للكتاب!
وي �ع �ب��ر � �س �ع �ي��د ع ��ن ر�أي ال �غ��رب
الم�سيحي بالإ�سالم الذي وجد فيه خطر ًا
ع��ارم � ًا بعدما �أ�صبح ف��ي قلب �أوروب ��ا،
حتى �أخذ يخ�ضعه لعمليات اال�ست�شراق
لإبعاد الم�سيحيين الغربيين عن معرفة
الإ�سالم الذي غزا معظم العالم بعلومه
وح�ضارته.
ل �ق��د ف �ه��م ع���دد ك�ب�ي��ر م ��ن مثقّفي
ومف ّكري العالم العربي والإ�سالمي� ،أن
كتاب اال�ست�شراق لإدوارد �سعيد قد ت ّمكن
لأول مرة ،في عقر دار الغرب� ،أن يدافع
عن الإ�سالم ويعطيه حقه التاريخي ،وهذا
ما اعتبره �سعيد (الم�سيحي ـ الي�ساري)
تف�سيرات خاطئة للكتاب ال��ذي يهدف،
وح�سب قوله� ،إلى ّ
تخطي الهوة بين ال�شرق
والغرب من خالل �إث��ارة ق�ض ّية التّعددية
ال ّثقافية .ومن يره مجرد رد على الغرب
ي�سيء �إليه بهذا الو�صف المب�سط.
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التاريخ والثقافة ح�ضوري ًا ،لال�ستفادة من
تثوير وعي للتعاون الإن�ساني يتحقق فيه
الوفاق وال�سالم والتعاون وعدم الت ّمدد� .إال
� ّأن واقع التّاريخ ال ي�سير باتجاه ما ير�سمه
ّ
وال�سا�سة واال�ستراتيج ّيون
المخططون
ّ
ب�شكل مطلق ،فقد �أعجب الم�ست�شرقون
بعظمة الرموز العرب ّية كالر�سول الأعظم
محمد  Pو�شخ�صية الإمام علي ،Q
وكذالك بالمنجزات الح�ضارية العربية.
«اال���س��ت�����ش��راق» �أع��ط��ى الإ���س�لام
حقه
لقد ا�ستجاب اال�ست�شراق للثقافة
التي �أنتجته �أكثر مما ا�ستجاب لمو�ضوعه
ال�م��زع��وم ،كما يقول �سعيد ،ال��ذي كان
ه��و �أي�ض ًا م��ن نتاج ال�غ��رب .ف ��إن لتاريخ
اال�ست�شراق ،في �آن واحد ،ات�ساق ًا داخلي ًا،
وطقم ًا من العالقات ،على درج��ة عالية
م��ن ال� ّث�ق��اف��ة الم�سيطرة المحيطة به.
و��ش��رح �أي�ضا كيف ا�ستعار اال�ست�شراق
�أفكار ًا قوية ومعتقدات مذهبية واتجاهات
تحكم الثقافة .لذا لم يكن �أبد ًا ث ّمة �شرق
ٍ
�صاف غير م�شروط.
ا�ستطاع �إدوارد �سعيد �أن يق ّدم في
كتابه التاريخي كيف ق��ام اال�ست�شراق
بعمله ،وك�ي��ف �أ��ص�ب��ح ظ��اه��رة تاريخية
�أع� � ّدت لها ال �م��دار���س ف��ي �أوروب� ��ا .ففي
ال �غ��رب ال�م���س�ي�ح��ي ،ي�� ��ؤ ّرخ ل �ب��دء وج��ود
اال�ست�شراق الر�سمي ب�صدور قرار مجمع
فيينا الكن�سي في العام � .1312أم��ا في
منت�صف ال�ق��رن التا�سع ع�شر فقد كان
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عاد ،ابن الت�سعة ع�شر ربيع ًا ،عري�س ًا
تكلله ال� ��ورود وال��دم��وع ،ف��ارت�ف� َع �صوت
التكبير ف��ي الم�سجد ،وق��رع��ت �أج��را���س
الكني�سة ،و ُن�ص َبت �أفراح العزة بين بيوت
الكرك ،ودموع الفقد المنهمرة من الم�آقي
امتزجت مع تعابير الفرحة واالبت�سامات،
فمن كان مثل ح�سن فخر ًا للدين ،تتطاول
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ولكن العط�ش
أ
الع � �ن� ��اق ب ��ه ف� �خ ��ر ًا حتى
مخزن ًا واحد ًاّ ،
يق��ارب
م��ا
بع��د
قد فتك بكبده ،و�أوهن قوته.
ال�سماء.
م��������������ن ع�������دي�������د الثمــــاني��ة �أ�شه��ر فما كان منهم �إال �أن �أر�شدوه
اال�ست�شهاديين
من �أ�س��ر الجثمان� ،إل� ��ى ن �ه��رٍ ق��ري��ب ،فرك�ض
ه� �ن ��اك ب ��ال� �ق ��رب م��ن
ناحيته ،لي�سقي ما يزيد من
ال
كــ��ان
يـــ��زالُ
الحدود مع فل�سطين المحتلة
ق��وت��ه ع�ل��ى الأع � ��داء ،وقبل
البارحة
غفا
أنه
�
وك
حيث عيون العدو تلم ُع بين
�أن ي�صل �إلى النهر� ،أ�صيب
�ستائر الظلمة ،كان يم�شي
وارتفعت روحه �إلى بارئها،
ومجموعة من المجاهدين ،وحينما و�صلوا عط�شان وقد ُ�سقي من ماء الكوثر.
�إلى نقطة لم ي�ستطيعوا منها العبور ،و�صار
�أُ��س� َر الجثمان ،وحينما ع��اد بعد ما
البقاء فيها م�ستحي ًال ،اتخذوا قرار الثبات يقارب الثمانية �أ�شهر ،كان ال يزالُ وك�أنه
واال�ست�شهاد ،ولكن ح�سن ًا نظر �إليهم وقد غفا البارحة ،ك��ان وجهه هادئ ًا �ساكن ًا،
�أ�ضاءت ب�سمته وح�شة المكان؛ «ارجعوا ..وفي فمه نواة لح ّبة تمرٍ كان قد و�ضعها في
�أن��ا �أ�صغركم �سن ًا ،وال عيال ل��ي ،»..فلم فمه ليخفف من حدة العط�ش.
في كنف �أب مقاوم
يقبل �أح��د منهم ذل��ك ،ولكنه ذ ّك��ره��م
ابن قرية كرك
�أن��ه م��ن ع��دي��د ��س��راي��ا اال�ست�شهاديين،
�إنه ح�سن فخر الدينُ ،
و�إن كان ال ب ّد من مواجهة فليكن وحده ،نوح ،الذي عا�ش و�أخ��وه في كنف �أبيهما،
وهذه فر�صته ...وبعد �أن تم التوافق على الذي كانت مقاومة العد ّو ُ�ش ْغ ُله ال�شاغل،
عودتهم وبقائه كان �أول ما قام به ،بعد �أن و�سرعان ما ا�ست�شهد وح�سن ال يزال في
�أداروا ظهورهم� ،أن �ص ّلى �صالة ال�شكر الثالثة من عمره.
كانت الجدة هي الأم والأب .ور َف� َ�د
يحر�س رحيلهم،
هلل تعالى ،وبقي وح��ده
ُ
ويراقب هد�أة الليل التي �سرعان ما مزّقها الأع �م��ام وال�ع�م��ات ال��ول��دي��ن بكل مح ّبة
�صوت ر�صا�ص ق ّوة كوماندو�س �إ�سرائيلية .واهتمام ،ولكن ح�سن ًا لم يكن تربية بيت
قد �سقي من ماء الكوثر
جدته فح�سب ،بل انتقل ليعي�ش في البيئة
كان المجاهدون يعودون وال ّدموع قد الأول��ى التي احت�ضنت المقاومة ،فهناك
ب ّللت خدودهم .و�صوت ال ّر�صا�ص الكثيف
ُيظهر �أن العدو ي�شتبك مع مجموعة من
الرجال ،ولي�س مع ٍ
�شاب واح��د .وحينما
بلغ المجاهدون مكان ًا �آمن ًا وتح ّدثوا معه
على الجهاز ،قال لهم �إنه ال يزال يحمل
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ه��د�أ روع��ه ،وغ�م��رت ال��راح��ة قلبه ،ذلك
القلب ال ��ذي ع��ا���ش بين ج ��دران الحزن
وال�صمت.
في ال�ساد�سة من عمره ،التحق ح�سن
و�أخوه بك�شافة الإمام المهدي | ،وتد ّرج
في �صفوفها حتى �صار قائد ًا .كان يقر ُع
الطبل ف��ي الفرقة المو�سيقية ،ف���إذا ما
��ش��ارك ف��ي م�سيرة ،اخ�ت��ار م�ك��ان وقوفه
وم�سيره بحيث ال تراه جدته ،كي ال تمانعه.
فهي بالكاد ت�سمح له بالدرو�س الثقافية.
وكانت �إذا ما افتقدته في المنزل علمت �أنه
في الم�سجد ،حيث يق�ضي معظم �أوقاته.
وفي بع�ض الأحيان كان يهرب من رقابتها
ليلتحق بالم�سيرات الم�ؤيدة للثورة ،ويحمل
�صورة الإمام الخميني { وهو ال يزال
�صغير ال�سن.
لقد كانت الج ّدة تخاف عليه كثير ًا،
وتتابعه من مكان �إل��ى مكان خوف ًا عليه.
فمن ناحية ه��ي تحبه وقلبها متعلق به،
ومن ناحية �أخ��رى ،هو يتي ٌم في �أمانتها،

ول��ذا بالغت في االهتمام به .ولكنها ،في
نهاية الأمر� ،س ّلمت للأمر الواقع .فح�سن
لم يترك لها خيار ًا� ،سوى �أن ترفع يديها
بالدعاء له ولرفاقه.
العمل التعبوي ثم المقاومة
ق�ضى ح�سن عمره ال�صغير في القرية.
وكان ال يهتم ب�شيء� ،سوى بالعمل التعبوي
قبل �أن يخ�ضع ل��دورات ع�سكرية �سمحت
فال�صبي
له بالتفرغ في �صفوف المقاومة.
ُّ
ال�ه��ادئ ال� ّ�ط�ب��اع ،ت��راه كالبلبل ي�غ��زلُ في
�شوارع القرية .تار ًة يع ّلق الالفتات ،و�أخرى
يرتب الم�سجد ،وطور ًا ي�ساعد في تنظيم
م�سيرة ،وفي �أغلب الأحيان كان ب�صوته
الرقيق يبحر ومن معه في الم�سجد �إلى
عالم �آخر وهو يقر�أ دعا َءي ُكميل والتو�سل.
ٍ
كان ال�شهيد هيثم �أبو ديه �أ�ستاذ ح�سن
في الم�شروع الجهادي ،وعمل على ت�أهيله
في الكثير من الأمور الثقاف ّية واالجتماع ّية
والتعبو ّية في البلدة ،لأن��ه ر�أى فيه َل ِبنَة
�صافية و�أر�ض ّية طاهرة �سرعان ما �سيربو
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ف�ي�ه��ا م ��ا ت�� ّ�م زرع � ��ه ،وك� ��أن
ب�ي��روت ،فيما ك��ان ينتظر
ال�شهيد هيثم ا�ست�شرف فيه كتب �أحد العلماء كي ي�ؤذن له بالم�شاركة في
مجاهد ًا مقدام ًا ،فكان ح�سن
مهمات جهادية .و�أحيان ًا
«هذا
طلبه:
على
يرافق هيثم كظله.
�أخرى يطمئن بالها بقوله
وجهه
على
ال�شاب
عندما ا�ست�شهد �شقيق
�إنه في المحاور يقوم فقط
ال�شهيد هيثم ،وقف ليلطم في عالمات ال�شهادة» بخدمة المجاهدين.
ت�شييع �أخيه ،ثم �أكمل ح�سن
�أث� � �ن � ��اء وج� � � ��وده ف��ي
اللطمية ،فكان ف��ي الم�شهد
المنزل ،كان يلتقي ورفاقه
ثالثة �شهداء ك��ل واح��د تع ّلم م��ن الآخ��ر على ال�سطح ،ويحاول �إكرامهم بكل طريقة
معنى في حب اهلل وال�سعي للقائه .و�سبق ال ت�سبب �إزعاج ج ّديه .ثم ينظف كل �شيء
ً
التلميذ �أ��س�ت��اذه� ،إذ ا�ست�شهد هيثم بعد ق��ام با�ستخدامه ،ويعيد ك��ل ��ش��يء �إل��ى
ح�سن بخم�سة �أ�شهر ثم عاد جثماناهما في طبيعته ال�سابقة.
الت�ضحية لأجل المقاومة
عملية التبادل ذاتها.
على وجهه عالمات ال�شهادة
عقد ح�سن قرانه ،وفرحت جدته بذلك
حينما تقدم ح�سن بطلب التفرغ في كثير ًا ،فربما �أخذ التفكير بت�أ�سي�س البيت
�صفوف المقاومة ،كتب �أحد العلماء على الزوجي اهتمام ح�سن ،ودفعه للعمل .ولكن
الطلب « :هذا ال�شاب على وجهه عالمات ح�سن ًا الذي اختار الجهاد عم ًال ،لم يترك
وف�ضل الت�ضحية
ال�شهادة» .ولم يلبث ح�سن �أن نال ال�شهادة �ساحة المعركة ،ال بل ّ
بعد ثمانية �أ�شهر فقط على قبول طلب بروحه من �أجل م�صلحة المقاومة.
التفرغ.
ُعرف ح�سن بدقة اهتمامه في الأمور
ال�شرعية ،و�أنه ال يراعي �أحد ًا ،مهما كان
قريب ًا منه ،حتى ولو بم�س�ألة �صغيرة جد ًا
فيها غ�ضب هلل .وكان ح�سن قد وقع تحت
حر�ص ج ّديه ال�شديد عليه وعلى �أخيه،
فكانت الرقاب ُة م�شددة عليهما ،خا�صة
و�أن��ه اتخذ من طريق الجهاد م�سلك ًا له،
فكان يح ّدث جدته �أنّه يعمل في مطعم في

التمــــريــ�ض
�إ�ض��اءة عل��ى المهن��ة
(:)Nursing
غادة ال�صيلمي

(*)
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�إن زيادة عدد الم�س��تفيدين من خدمات العناية
ال�ص��حية وعدم انح�صارها بعنوان العالج فقط ،بل
تو�سعها لت�ش��مل الرعاية والوقاية ،جعل من فر�ص
عم��ل التمري�ض فر�ص�� ًا ممتازة ،و�س��اهم ف��ي �إخراج
مهنة التمري�ض من �إطارها الأنثوي ،كما �سلط ال�ضوء
على قيمتها الإن�س��انية العالية ،ف�أ�صبحنا ن�شهد في
الآون��ة الأخي��رة �إقبا ًال من الجن�س��ين على مزوالة
التخ�ص���ص
ه��ذه المهن��ة م�س��تفيدين م��ن �إمكانية
ُّ
والتط�� ُّور ف��ي ه��ذا المج��ال .يمك��ن للممر���ض/ة
العمل في �أماكن عدة كالعيادات الخا�ص��ة والعامة،
الم�ست�ش��فيات والمختب��رات الطبي��ة ،المراك��ز
ال�صحية المختلفة كالم�ستو�صفات ومراكز ال�صليب
الأحم��ر ،المراك��ز االجتماعي��ة ،ومراك��ز العناية
بالأطف��ال والعج��زة وذوي االحتياجات الخا�ص��ة
والمختب��رات الطبي��ة .باال�ض��افة �إل��ى �إمكاني��ة
العمل في المدار���س والجامعات وفي مجال التعليم
والأبحاث.
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و�صف المهنة
يقوم الممر�ض/ة بالأعمال الآتية:
 - 1ت�سجيل المعلومات الطبية والإ�شارات
الحيوية للمر�ضى.
 - 2ر�صد جميع جوانب رعاية المر�ضى،
بما في ذلك النظام الغذائي والن�شاط
البدني.
 - 3المراقبة ،الت�سجيل ،والإبالغ عن �أي
�أعرا�ض �أو تغيرات في حالة المري�ض.
 - 4القيام بتح�ضير المر�ضى �أو الم�ساعدة
في �إج��راء الفحو�ص والعالج الالزم
لهم.
 - 5ترتيب وتف�سير ،وتقييم االختبارات
الت�شخي�صية لتحديد حالة المري�ض
وتقييمها.
 - 6الت�شاور والتن�سيق مع �أع�ضاء فريق
الرعاية ال�صح ّية للتقييم والتخطيط،
وتنفيذ خطط رعاية المر�ضى.
 - 7التّعديل في خطط المعالجة بنا ًء على
تجاوب المري�ض و�أو�ضاعها.
 - 8التّوجيه والإ�شراف على عمل كل من
الق��ل خبرة �أو العاملين
المم ّر�ضين أ
في مجال ال ّرعاية ال�صح ّية �أو حتى
الإ�شراف على وحدة معينة.
الف��راد والأُ��س��ر والجماعات
� - 9إر�شاد أ
الأخ ��رى �إل��ى موا�ضيع مثل :التّعليم
ال���ص�ح��ي ،وال��وق��اي��ة م��ن الأم��را���ض
والوالدة.
ظروف العمل
يعمل ال�م�م��ر���ض/ة ف��ي بيئة نظيفة
وم�ع� ّق�م��ة تتمتّع ب�م��وا��ص�ف��ات الإ� �ض��اءة
وال� ّت�ه��وئ��ة ال�ج� ّي��دة� ،إ ّال � ّأن الممر�ض/ة

ُعر�ضة لمخاطر ع��دي��دة منها :احتمال
الإ�صابة ب��الأم��را���ض المعدية ،التّعر�ض
لمواد كيميائية �أو الأ�شعة الم�ؤذية ،ف�ض ًال
عن الإجهاد الج�سدي الناتج عن العمل
ل���س��اع� ٍ
�ات طويلة م��ع ال� ّت��رك�ي��ز ال�شديد.
ل�ج�ه��اد النّف�سي
كما �أ ّن ��ه ق��د يتعر�ض ل� إ
وال�ع��اط�ف��ي نتيجة ال� ّت�ع��ام��ل م��ع مختلف
المر�ضى ومختلف ال�شّ خ�صيات �أو مع
�أ�صحاب الإ�صابات الخطيرة والمميتة من
مختلف الأعمار.
ال يمكن للممر�ض/ة العامل/ة في
الم�ست�شفيات التق ّيد بدوام عمل مح ّدد على
الدوام فقد ي�ضط ّر للعمل �ساعات طويلة
في العطل والأعياد ول�ساعات مت�أخرة من
الليل ،وذلك على عك�س المم ّر�ض العامل
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في المراكز الطب ّية ،واالجتماع ّية ،وال�صح ّية
حيث يتق ّيد بدوام عمل وعطل معينة.
نوع ال�شّ خ�ص ّية المهن ّية
 ال�شخ�ص ّية االجتماع ّية  :Socialتن�سجمفي العمل مع النا�س وال� ّت��أث��ر ،وال ّت�أثير،
والتّوا�صل معهم ،وم�ساعدتهم ،وتعليمهم،
و�إر�شادهم وتقديم الخدمة لهم.
Investigative
 ال�شخ�ص ّية البحث ّية :تحبذ
العمل مع الأف�ك��ار والفر�ضيات ،وتتط ّلب
ق ��در ًا ع��ال�ي� ًا م��ن الجهد ال�ف�ك��ري .تعمل
ف��ي البحث ع��ن الحقائق وح��ل الم�سائل
والم�شكالت بطريقة منطق ّية.
Conventional
 ال�شخ�صية التقليدية:
تن�سجم مع العمل الروتيني واتّباع م�سارات
وا��ض�ح��ة .كما تحبذ العمل م��ع البيانات
والمعلومات �أكثر من الأفكار.
المهارات المطلوبة
تتطلب مهنة التمري�ض بع�ض المهارات منها:
�أ � -إدراك ال �ع�لاق��ات االج �ت �م��اع �ي��ة Social
 :Perceptivenessف �ه��م ردود فعل
الآخرين و�إدراك �أبعاد ت�ص ّرفاتهم.
ب  -اال�صغاء النا�شط :Active Listening
اال�صغاء لكالم الآخ��ري��ن وط��رح الأ�سئلة
المنا�سبة.
Speaking
ج  -الحديث
 :التحدث مع الآخرين
بفعال ّية لنقل المعلومات.
د  -فهم القراءة :Reading Comprehension
وال�سياق.
فهم الجمل والفقرات ّ
هـ  -توجيه الخدمة :Service Orientation
التط ّلع لطرائق جديدة لم�ساعدة النا�س.
و  -المراقبة  :monitoringمالحظة العمل ّيات
العقل ّية ونتائجها(التي تظهر بال�سلوك).

ز  -ال�ح�ك��م و��ص�ن��ع ال �ق��رار

Judgment

الهوام�ش

(*) المركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم العالي.

الح��داث
مح ّددة لتنظيم الأ�شياء �أو أ
(�أرق� � ��ام ،ح� ��روف ،ك �ل �م��ات�� ،ص��ور،
ط��رائ��ق ،جمل �أو عمليات منطق ّية)
بترتيب معين.
د  -التّعبير ال�شّ فهي :Oral Expression
ال� �ق ��درة ع �ل��ى �إي �� �ص��ال ال�م�ع�ل��وم��ات
والأفكار للآخرين ب�شكل �شفهي.
ه�ـ  -و��ض��وح ال�ك�لام :Speech Clarity
القدرة على الكالم الوا�ضح و�إفهامه
للآخر.
بع�ض المهن المرتبطة
 - 1م�ساعد نف�سي.
 - 2م�ساعد طبي.
 - 3ج ّراح.
 - 4طبيب �أقدام.
وفيما يتع ّلق بعدد �سنوات الدرا�سة
فهي ما بين ثالث و�أربع �سنوات.
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 :and Decision Makingالتّرجيح
بين �سل ّبيات الأع �م��ال الممكنة �أو
المحتملة و�إيجاب ّياتها.
ح  -العلم  :Scienceمعالجة الم�شكالت
ب��اال� �س �ت �ن��اد �إل � ��ى م �ع �ط �ي��ات ال�ع�ل��م
(النظريات).
القابل ّيات/الم� ّؤهالت المهن ّية
كما تحتاج مهنة التمري�ض �إلى بع�ض
الم�ؤهالت التي �أبرزها:
أ�  -ت �ح ��� ّ�س ����س ال �م �� �ش �ك �ل��ة Problem
تح�س�س
 :Sensitivityال�ق��درة على ّ
الأخطاء والم�شاكل ،دون اعتبار ح ّلها.
ب  -ال � � �ف � � �ه� � ��م ال� � ��� � �ش� � �ف� � �ه � ��ي Oral
 :Comprehensionال �ق��درة على
ا�ستيعاب ال ّر�سائل ال�صوتية وفهم
ال�م�ع�ل��وم��ات والأف� �ك ��ار ال � ��واردة في
المخاطبة ال�شفهية.
ج  -ت��رت�ي��ب ال�م�ع�ل��وم��ات Information
 :orderingالقدرة على اتباع قواعد

ك�شكول

الأدب
�إعداد� :إبراهيم من�صور
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قالت لي المر�آة
غريب �أمر ال ّلغة العربية،
قلت لمر�آتيٌ :
فهي ال تجري على ُ�س َّن ٍة واحدة؛ �إذ نقول،
م �ث� ً
لا :ف�لان «ق�ت�ي��ل» ،على وزن «فعيل»،
بمعنى مقتول ،على وزن «مفعول» .ف��إذا
و�صلنا �إلى «ر�شيد» ـ وهو ا�س ٌم من �أ�سماء
الح�سنى ـ وقعنا في َح ْيرة؛ فكيف يكون
اهلل ُ
اهلل ـ �سبحانه ـ ر�شيد ًا ،بمعنى «مهد ّي ًا»،
قد َهدا ُه غي ُره ،وهو الواحد الأحد ،ولي�س
م�سبوق ًا بكائن ليهديه؟!

ٍ
عندئذ قالت لي المر�آة :اع َلم � ّأن وزن
«فعيل» ه��و ك��ذل��ك� ،صفة م�ش َّبهة با�سم
الفاعل؛ فاهلل ر�شيد �أي ُم ِ
ر�شد ،على وزن
ا�سم الفاعل ( ُم�ف� ِع��ل) ،فهو ـ �سبحانه ـ
أر�شد الخَ ْلقَ �إل��ى م�صالحهم� ،أي
ال��ذي � َ
هداهم ودلَّهم عليها .وكذلك «الرا�شد»
على وزن فاعل� ،أي الذي تن�ساق تدبيراتُه
ال�سداد من غير
�إلى غاياتها على �سبيل َّ
()
ِ
�إ�شار ِة ُم�شير وال
�سدد .
ت�سديد ُم ِّ
1

من بالغة القر�آن
َ
ِ
َ�ض
يقول اهلل تعالى في �سورة الكهف ،الآية َ } :77ف َو َج َدا في َها جِ � َدا ًرا ُيرِي ُد �أنْ َينق َّ
َف�أَ َقا َمهُ{� ،أي� :أقامه ِ
الخ�ض ُر .Qفالإرادة تكون للإن�سان والحيوان ،وال تكون للأ�شياء،
فا�ستُعيرت الإرادة للجدار .وهذه اال�ستعارة �شائعة في كالم العرب ،ومنها قول ال�شاعر:
()
ُي� ��ري � � ُد ال� � � ُّرم � � ُ�ح � � �ص� ��د َر �أب� � ��ي َب� � � ٍ
�راء
و َي� � � ْع � � ِ�دلُ ع ��ن دم�� ��ا ِء ب �ن��ي ع �ق �ي��لِ
2

ال�ص ْبر»
«�أَ َم ُّر من َّ

من �أمثال العرب

ُي�ض َر ُب هذا المثل لك ّل �شيء �شديد على النف�س ي�صعب تح ُّمله ُ
وي�شقّ � .أي هو �أم ٌر
ال�صبر بمعنى
ال�ص ْبر (كناية عن التحمل) .وهذا خط�أ� ،إذ لي�س ّ
ُم ّر ،بل �أ�ش ُّد مرار ًة من َّ
ال�صبِر نبات �شديد المرورة ،من ف�صيلة الزّنبقات ،ينبت في البلدان
التح ُّمل ،و�إنما هو َّ
الطب والتّحنيط �أو التّ�صبير .قال الإمام
الحا َّرةُ ،ي�ستخ َر ُج منه ع�صارة ُم َّرة تُ�ستع َمل في ّ
«اللهم احب ِْ�س عنهم
الح�سين Qفي يوم عا�شوراء داعي ًا على جي�ش عمر بن �سعد:
َّ
قط َر ال�سماء ،وابعث عليهم �سنين ِ
ْ
ني يو�سف ،و�س ِّلط عليهم غالم ثقيف ي�سقيهم ك�أ�س ًا
ك�س ّ
()
ال�صبِر ،وهو تلك ال ُع�صارة ال ُم ّرة .
ُم َ�ص َّبرة� ،»..أي�َ :ض ْع فيها َّ
3
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فائدة لغو ّية
ال�س ّيد :هذا اللفظ ُيط َلقُ على ال ّر ّب والمالك وال�شريف والفا�ضل والكريم والحليم،
ي�سو ُد ،و�أ�صل الأ�صل:
ومحتمل �أذى قومه ،والزوج والرئي�س والمق َّدم .و�أ�ص ُله من� :سا َد ُ
ُ
َ�س ِو َد َي ْ�س ِو ُد ،فهو َ�س ْيوِد ،فقُل َب ِت الواو يا ًء منا�سب ًة للياء ال�ساكنة قبلهاَّ ،ثم �أ ِ
دغ َم ْت .وبعد،
فال�س ّيد هو من ِعترة ر�سول اهلل  Pالطاهرة ،وهو الذي فاق غيره بالعقل والمال والدفع
والنفع ،المعطي ماله في حقوقه ،ال ُمعين بنف�سه .وال�س ّيد هو الذي ال يغلبه غ�ضبه ،وهو
العابد ال َورِع والجمع �سادة .و�أرقى معاني ال�سيادة � ّأن ال�س ّيد هو اهلل مالك الخَ لْق؛ فالخَ ْلقُ
النبي :P
كلُّهم عبي ُده .وقد جاء رجل �إلى النبي  Pفقال� :أنت �س ِّي ُد ُقري�ش؟ فقال ّ
النبيِ « :ليق ُْل
«ال�س ِّي ُد اهلل» .فقال الرجل� :أنت �أف�ض ُلها قو ًال ،و�أعظ ُمها فيها َط ْو ًال .فقال ّ
�أح ُدكم بقوله وال ي�ستجرئنَّكم» .معناه :هو اهلل الذي يحقّ له ال�سيادة .فقد َكره النبي P
أحب التوا�ضع هلل تعالى،
�أن ُي ْم َد َح في وجهه ،و� َّ
َ
وجعل ال�سيادة للذي �سا َد الخَ لْق �أجمعين .وهذا
آدم
ال يعار�ض قول ر�سول اهلل �« :Pأنا �س ّيد ُول ِْد � َ
يوم القيامة ،وال فخر» .فقد �أراد �أنه �أ َّول �شفيع،
و�أ ّول من ُيفت َُح له باب الجنَّة.

من �أجمل ما قر�أتُ
من �أجمل معاني النثر ال��ذي ق��ر�أ ُت��ه و�أ��ص��د ِق��ه ،ق��ول الم�ست�شرق
النم�ساوي �أوبرمان جوزيف ( 1884ـ  )1956في كتابه «مهد الإ�سالم»:
«� ّإن �سيرة مح ّمد  Pمن �أ�شقى الأمور على ال ّدار�س �أو الباحث؛ ل ّأن
نبوغه من النوع المر ّكب الغريب ،فهو بحقّ � ،أ َّولُ من �أنهى التفرقة
العن�صر ّية في ق��ول ب�سيط �شامل« :الم�سلم �أخ��و الم�سلم»( ).
لقد ح َّل الق�ض ّية بثالث كلمات� .أ َّما اليوم فم�شكلة العن�صرية
انعقدت ب�ش�أنها ع�شرات الم�ؤتمرات ومئات الكتب دون جدوى.
ولكن مح ّمد ًا
ويقيني � ّأن الح ّل لن ي�أتي �إلاّ في القرن القادمّ .
ح َّلها منذ ثالثة ع�شر قرن ًا!»( ).
4

5

من بالغة الر�سولP
من �أبلغ الحديث قول الر�سول  Pوفيه نبوء ٌة

للم�ستقبل ،حين ذَ َك� َر ال ِفتَنَ « :لتعو ُد َّن فيها �أ�ساو َد
�اب ب�ع����ض» .ومعنى
� ُ��ص � ّب � ًا ي �� �ض��رِ ُب ُ
بع�ضكم رق�� َ
َ
الحديث :الأ��س��اوِد :الح َّيات ،جمع �أ� ْ��س� َود .يقول
:P
«ين�صب ال�سيف على ر�أ�س �صاحبه كما تفعل الح ّية
ُّ
()
�إذا ارتفعت فل�س َع ْت من فوق» .
من نوادر العرب
� َ
أعرابي على خ َّياط فدفع له ثوب ًا وقال له :خ ِّي ْط لي منه قمي�ص ًا .ف�أخذ الخ ّياط
أقبل � ٌّ
أعرابي ثم راح ّ
يقطع الثوب بح�سب القيا�س.
َ
مقا�س ال ّ
أعرابي وقال لهِ :ل َم َّ
فاغتاظ
قط ْع َت ثوبي؟ �أجابه :ال يمكن خياطتُه �إلاّ بتقطيعه.
ال
ُّ
أعرابي
فتبعه
اط
ي
الخ
بها
ال
وهرب،
بالثوب
رمى
الذي
ف�ضرب
راوة
أعرابي ِه
ّ
ّ
وكان مع ال ّ
و�أن�شد يقول:
م � � � ��ا �إن ر�أي � � � � � � � � � � ُ�ت وال �� � �س� � �م� � �ع�� � ُ�ت ب� �م� �ث� �ل ��ه
َ
ف� � �ي� � �م � ��ا م� � ��� � �ض � ��ى م� � � ��ن ��� � �س� � ��ال� � � ِ�ف الأح� � � � � �ق � � � � � ِ
�اب
ِم � � � � ��ن ف� � � �ع � � ��لِ ِع� � � � � ْل�� � � � ٍ�ج ج� � �ئ� � � ُت�� ��ه ل� � �ي� � �خ� � �ي � � َ�ط ل ��ي
ث � � � � ��وب� � � � � � ًا ف�� � � �خ�� � � � َّرق� � � ��ه ك� � � �ف� � � �ع�� � ��لِ ُم� � � ��� � � �ص�� � � ِ
�اب
ف � � � �ع � � � �ل� � � ��و ُت� � � ��ه ب � � � � � � � ��هِ � � � � � � � ��راو ٍة ك� � � � ��ان� � � � ��ت م � �ع� ��ي
ف � � �� � � �س � � �ع� � ��ى و�أدب�� � � � � � � � � � � ��ر ه � � � � � ��ارب� � � � � � � ًا ل � � �ل � � �ب� � � ِ
�اب
�أ َي�� � � � ��� � � ُ � ��ش�� � � � � ُّق ث� � � ��وب� � � ��ي ث�� � � ��م ي� � � �ق� � � � ُع� � � � ُد �آم � � � �ن � � � � ًا
ك� � �ّل� � ��اّ و ُم � � � � � � �ن� � � � � � ��زِ لِ �� � � � � �س � � � � ��ور ِة الأح� � � � � � � � � � � � ِ
�زاب.
6
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من �أجمل �شعر الوعظ والإر�شاد
من �أجمل ال�شّ عر ا ّل��ذي يت�ضمن تب�صير ًا بحال الدنيا المتق ِّلبة ال�غ� ّرارة ،وتذكيراً
ا�سي يعظه بِ�شعر ُمف َعم ِ
بالح َكم
بالآخرة ،ما قاله الإم��ام الهادي Qللمتو ّكل الع َّب ّ
وال ِع َبر ،وكان المتو ِّكل في مجل�س �شراب:
ب� � � ��ا ُت� � � ��وا ع� � �ل � ��ى ُق � � � � َل� � � ��لِ الأج� � � � �ب � � � ��ال ت� �ح ��ر� ُ��س� �ه ��م
َ ُ( )
ُغ� � � � ْل � � � ُ�ب ال� � � ��رج� � � ��الِ ف � �ل� ��م ت� �ن� �ف� �ع� �ه � ُ�م ال�� � � ُق�� � �ل� � ��ل
وا�� � � �س� � � � ُت� � � � ْن � � ��زِ ل � � ��وا ب� � �ع � ��د ع� � � � ��زٍّ م�� � ��ن م� �ع ��اق� �ل� �ه ��م
و�أُ�� � ْ ��س� � � ِ�ك � � �ن� � ��وا ُح�� � � � َف� � � ��ر ًا ،ي� � ��ا ب � �ئ � ��� � َ�س م� � ��ا ن � ��زل � ��وا!
ن� � � � ��اداه� � � � � ُ�م �� � � � �ص � � � ��ار ٌخ م� � � ��ن ب� � � �ع � � � ِ�د دف � � � ِن � � �ه� � � ِ�م:
�ان وال � � � ُ�ح� � � � َل� � � � ُل؟
�أي�� � � � ��ن الأ�� � � � � �س�� � � � ��او ُر وال � � �ت � � �ي � � �ج� � � ُ
�أي � � � � � ��ن ال� � � � ��وج� � � � ��و ُه ال�� � �ت� � ��ي ك� � ��ان� � ��ت ُم� � � ّن� � �ع� � �م� � � ًة؟
ِ َ ُ( )
م � ��ن دون� � �ه � ��ا ُت� � ��� � �ض� � � َر ُب الأ� � � �س � � �ت� � ��ا ُر وال� � ��ك�� � �ل� � ��ل
ف�� ��أف�� ���� �ص� � َ�ح ال�� �ق�� �ب�� � ُر ع� �ن� �ه ��م ح � �ي� ��ن �� � �س � ��ا َءل� � � ُه � � ْ�م:
ت� � �ل�� ��ك ال � � � � ��وج � � � � ��و ُه ع � �ل � �ي � �ه� ��ا ال� � � � � � � � ��دو ُد ي� �ق� �ت� �ت�� ُ�ل
ق � � ��د ط � ��ال� � �م � ��ا �أَ َك � � � � �ل� � � � ��وا ده�� � � � � ��ر ًا وق � � � ��د � � �ش� ��رب� ��وا
ف� ��أ�� �ص� �ب � ُ�ح ��وا ال�� �ي� ��وم ب� �ع ��د الأك� � � � ��لِ ق� ��د �أُ ِك � � � �ل� � � ��وا( ).
7

8

9
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�إعداد:
دميا جمعة فوّاز
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قلت :نعم،
�إذا َ
�س�أقول :ال!

يميل بع�ض ال�شباب �إل��ى رف�ض �إر��ش��ادات الأه��ل على قاعدة :كل
ممنوع مرغوب ،فيتحد ّون القرارات وي�ستخفّون بالقوانين مما يثير
غ�ضب الوالدين وحيرتهما في التعامل مع �أبناء يواجهون دوم ًا الن�صائح
بـ»ال النافية» لكل التدخالت مهما كانت ت�صب في �صميم م�صلحتهم.
و�أحيان ًا كثيرة ن�سمع الحوار التالي بين الأم وابنتها:
 الأم� :ضعي معطفك فالبرد قار�س في الخارج. ال�شابة :ال �أ�شعر بالبرد. الأم� :إذ ًا خذي معك المظلة لأنها �ستمطر. ال�شابة :ل�ست بحاجة لها ،ثم �إنني �أحب ال�سير تحت المطر. الأم :كم �أنت عنيدة! �إذ ًا ال تت�أخري كما ح�صل في المرة الما�ضية. ال�شابة :ولكني لم �أت�أخر في المرة الما�ضية. الأم :لقد تناق�شنا كثير ًا و�أخ َب َرك والدك �أن الت�أخر ممنوع. ال�شابة :كل �شيء ممنوع� ..أكاد �أختنق من �أوامركم التي ال تنتهي. الأم :كم �سيكون الو�ضع �أ�سهل لو كنت �أكثر مرونة! ال�شابة :وكم �سيكون الحال �أف�ضل لو كنتم �أق ّل دكتاتورية! -الأم :ح�سن ًا� ،إذ ًا ،لن تخرجي اليوم من المنزل!

ن�صيحة للأهل
 - 1من المهم �أن ت�سعوا �إلى تمرير ر�سائلكم
ب�أ�سلوب مح ّبب لأبنائكم للو�صول �إلى
نتيجة مر�ضية ،واجعلوا الحوار الهادئ
هو الو�سيلة الأ�سا�س لإقناعهم.
 - 2ال ت�ستخدموا عبارات منفِّرة مثل «�أنت
عنيد» لأنها ت�ؤثر �سلب ًا على عالقتهم
بكم وعلى نظرتهم لذاتهم.
� - 3ش ّيدوا ج�سور ال�صداقة مع �شبابكم
واجعلوهم ي�شعرون بخوفكم عليهم.
 - 4ال ت �ت �ه��اون��وا ف��ي ف��ر���ض ال� �ق ��رارات

الأ�سا�س ب�أ�سلوب عملي ودبلوما�سي.
في المقابل� ،أع�ط��وا �أبناءكم حرية
ال�ت�ح� ّرك �ضمن قائمة الممنوعات
والم�سموحات .فعلى �سبيل المثال:
الت�أخر خارج المنزل ممنوع وال جدل
فيه� ،أما الخروج دون مظلة فهو م�س�ألة
يمكن ّ
تخطيها!
 - 5راج �ع��وا ال� �ق ��رارات ال�ت��ي تتخذونها
وح� ��ددوا الأ� �س��ا���س منها وا��ش��رح��وا
لل�شباب �أهميتها.

ن�صيحة لل�شباب
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 - 1من المفيد �أن ت��درك��وا �أن �أول
خطوة في درب الر�شد والن�ضوج
هي تقبل الن�صائح و�أن قول كلمة
«ال» �إن ك��ان��ت ف��ي غير مكانها
فهي تدل على طي�ش الأوالد.
 - 2لي�س من العار �أن تتقبلوا قرارات
�أهلكم ،ويمكنكم �أن تجادلوهم
بتفا�صيل تجدون �أنها ال تقنعكم.
 - 3ال ت�ع��ان��دوا �أه�ل�ك��م دون �سبب،

حتى ال ُي�سقطوا عليكم القرارات
دون نقا�ش ،على اعتبار �أنكم
دوم ًا تعار�ضون كل الثوابت.
 - 4جادولهم بالتي هي �أح�سن في
�أوقات منا�سبة وب�أ�سلوب محبب،
فحين يدركون �أنكم تحترمون
�آراءه � ��م� ،سي�سعون جاهدين
لإعطائكم امتيازات ال تحلمون
بها.
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ال تكن ك�سو ًال..
مار�س الريا�ضة!
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مع بداية ف�صل ال�شتاء ،يبتعد ال�شباب
�شيئ ًا ف�شيئ ًا ع��ن م�م��ار��س��ة ال��ري��ا��ض��ة؛
فبين �ضغط الدرا�سة والرغبة بالراحة
اله ��ل ،ي�صير م��ن �شبه
�أو الجلو�س م��ع أ
الم�ستحيل �إيجاد مت�سع زمني لالهتمام
بال�صحة الج�سدية.
الل��ف ميل
ولعل �أول خطوة في درب أ
تبد�أ باتخاذ القرار الفعلي باال�ستمرار في
ممار�سة الريا�ضة ،مهما كانت الظروف.
ف �ف��ي ال���� ّ�ش��ت��اء ،ت �ك �ث��ر � �ض �غ��وط ال�ع�م��ل
والدرا�سة والجهد الفكري والنف�سي ،وهنا
تبرز الريا�ضة كو�سيلة �أ�سا�س لل ّتخفيف
ال�ضغط وزي��ادة هرمون الأندروفين
من ّ
ال�سعادة وال�شعور
وهو ما ُيعرف بهرمون ّ
بالفرح.
وحتى في حال انعدمت قدرتك على
المف�ضلة في الهواء
ممار�سة ريا�ضتك
ّ
الطلق فال ب�أ�س من تغيير بع�ض �سلوك ّياتك
الحيات ّية لحرق ال�سعرات الحرارية وجعل
الريا�ضة �أ�سلوب ًا للحياة:
بال�ساللم
 - 1ا�ستبدل الم�صعد الكهربائي ّ

مما يم ّدك بالنّ�شاط الإ�ضافي خالل
اليوم ،كما ي�ساعدك على التخ ّل�ص
من البرد وي ��ز ّود ج�سمك بالحرارة
العالية.
 - 2ا��س�ت�ب��دل ال���س�ي��ارة ب��ال�م���ش��ي ،ك ��أن
تق�صد المح ّالت التجارية �أو الموالت
المغلقة ،و�أن تعود م��ن جامعتك �أو
مدر�ستك �سير ًا على القدمين في
ْ
الأيام غير الماطرة.
ريا�ضي م��رة واح��دة
 - 3ان�ضم �إل��ى ن� ٍ�اد
ّ
في الأ�سبوع على الأقل ،حيث يرافقك
م��د ّرب ويع ّلمك بع�ض الحركات التي
يمكنك القيام بها في المنزل.
� - 4إذا كنت من ه��واة التّز ّلج ،فمار�س
هذه ال ّريا�ضة لأنّها ت�ساعد ج�سمك
وتح�سن
على التّخل�ص من ال��ده��ون
ّ
من حالتك النف�سية� ،أو يمكنك ،على
الأقل� ،أن تق�صد الأماكن التي �سقطت
عليها الثلوج لبناء رجل الثلج ،وت�أ ّكد
� ّأن ه��ذا الجهد ال��ذي تقوم به كفيل
ال�سعرات الحرار ّية.
بحرق ّ

قربة �إلى اهلل تعالى
ً
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ت�ضحي في �سبيل من حولك ،فال
كثير ًا ما ّ
يقابلونك بالمثل� ،أو ت�ساعد ال� ّرف��اق ب�إخال�ص
ولكنّك عند الحاجة �إليهم ،ال تجدهم .كثير ًا
ُفاج أ� �أنهم تح ّدثوا
ما تذ ُكر غيرك بالخير ،ثم ت َ
تحب .و�أحيان ًا ت�شعر ب��آالم �سواك،
عنك بما ال ّ
ت�سمعهم وتخدمهم بينما هم يتركونك فري�سة
الوحدة ،وحين تت�أ ّلم ي�ضحكون من وجعك .مه ًال
ال ت�ح��زن ..وال ت�ستكثر خيرك �أب ��د ًا .ال تنتظر
�أجر ًا من العباد� ،إنّما اجعل بو�صلة اهتمامك �إلى
هناك� ،إلى الآخ��رة ،حيث الأجر الوفير .واعمل
دوم ًا بنية القربى �إلى اهلل تعالى...
وارم
ال يوجد معنى للمثل القائل« :اعمل منيح ِ
في البحر» فالبحر مل ّوث ،مليء بالأو�ساخ .بينما
الخير �أ�شبه بالبذرة الط ّيبة التي تثمر �شجرة
متينة .فال تتوقّع �أن تالقي ثمنه مبا�شرة في
الدنيا ،بل انتظر مو�سم الح�صاد حيث ال ي�ضيع
�أجر المح�سنين .ال تبتئ�س وتتخذ مواقف عدائية
م ّمن حولك �أو تعتبر �أنك «تعلمت من كي�سك» �أن
ال تعطي �أو تكترث بمن حولك ،فتقع في �شرك
ال�شيطان ،بل كن م ّمن ير ّددون دوم ًا «الحمد هلل
الذي وفّقني لخدمة عباده» .فق ّلة من النّا�س من
ين�سى ما ق ّدمه من خدمات مهما كانت ب�سيطة،
بينما كثير منا يتنا�سون ما ق ّدمه الآخ��رون لهم
ويعتبرون �أنهم حققوا النجاح وحدهم وال ف�ضل
لأح��د عليهم �إنما هم وحدهم �أ�صحاب الإيثار
والف�ضل ...لذلك �إياك �أن تكون مثلهم فتخ�سر
وج��ه دوم � ًا ن ّيتك �إل��ى اهلل ،وال
الدنيا و آ
الخ ��رةّ .
ً
بالمن والأذى ،بل اعمل دوما بن ّية
تلحق �صدقاتك ّ
القربة �إلى اهلل تعالى.

ال������غ������رف������ة
هال �ضاهر برق
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ف��ي لحظة �شعرت �أ ّن �ن��ي خ�سرت كل
�شيء ،عندما و�صلنا �إلى بركة كونين حيث
وجدت عدد ًا كبير ًا من �أبناء القرية ،ودون
�إيعاز من �أحد ،يجل�سون بطريقة عجيبة
داخ ��ل ال���س�ي��ارة ال �ت��ي � �س��ارع��ت لأح�ج��ز
بداخلها مكان ًا لي ولأم��ي .وفج�أة ،التفت
ال�سائق في كل االتجاهات قبل �أن ينعطف
نحو اليمين ،ثم انطلق مثل الريح.
«ال خيار �أمامنا �سوى المتابعة �سير ًا
على الأق��دام» ،قالت �أمي بلهجة حا�سمة
ال تقبل النقا�ش� .إنّها تجربة مثيرة ومقلقة
بالن�سبة لي ،فالم�سافة مئات الكيلومترات،
ولكنني وجدت في داخلي رغبة قوية ب�أن
�أفعل �شيئ ًا ،في هذه الحرب القا�سية.
ب � ��دت ال� �ط ��ري ��ق م��وح �� �ش��ة ك � أ�ن �ه��ا
ال�صحراء .وانتظار الموت في ال�صحراء
�أ�صعب م��ن ال�م��وت �آالف ال �م��رات .حتى
الزّمن يختلف ،فالدقيقة هي كل الزمن.
كان �صوت �أزيز الطائرات يخلق حالة من
ال ّرعب� .أما الحرارة المنبعثة من الأر�ض
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�أو المنزلقة من �شم�س تموز الحارقة فقد
كانت ت�شعرني باالختناق ،حتى رائحة
الهواء تختلف في هذا المكان.
لم تكن �أمي �أح�سن حا ًال مني ،لكنها
كانت ح��ذرة� .أم��ا خطواتها الثقيلة فقد
ب��دت وك��أ ّن�ه��ا تنتزع نف�سها م��ن الأر���ض
بالقوة .و�صلنا �إلى تبنين ،فتركنا ّ
الطريق
التّرابية لندخل ف��ي الطريق الإ�سفلتي
العري�ض باتجاه البا�صات المع ّدة لنقل
ال�ن��ازح�ي��ن ف��ي ك��اف��ة ال �ق��رى ،بعدما تم
الإعالن عن هدنة لب�ضع �ساعات...
خ ّيم ال�صمت .و�إذا كانت الحروب
تد ّمر وتقتل� ،إال �أنّها تق ّرب بين النّا�س،
ف��الأُ� َ��س��ر ف��ي المدينة كانت تفتح �أب��واب
بيوتها �أم���ام ال �ن��ازح �ي��ن .ل �ك� ّ�ن ال�ح��رب
�أبعدتني ع��ن موعد لقاء �أب��ي ،فما زال
الحزن ينتابني ب�سبب ك�لام �سمعتُه من
�أم ��ي ف��ي منت�صف ال�ل�ي��ل ب�ع��دم��ا �أن�ه��ت
مكالمة مع �أبي «لن يعود من �ألمانيا كما
كان مقرر ًا فجميع ال ّرحالت القادمة من

برلين قد �ألغيت».
م�سحت دمعتي بكفي و�أنا �أقر�أ ر�سالته
التي حفظتها «�أخ��ذت �إج��ازت��ي في تموز
و�أح�ضرت لك معي هدايا كثيرة وبالأخ�ص
ال�ح��ذاء الريا�ضي ال��ذي طلبته مني...
نعم ...لقد ا�شتريته لك».
�أعدت �إغالق الر�سالة بعناية �شديدة
ثم و�ضعتها في جيبي وبقيت �أحت�ضنها
بيدي.
ف��ي ال �ي��وم ال�ث��ال��ث وال �ث�لاث �ي��ن ،وف��ي
لحظات االنت�صار الكبير ال��ذي تحقّق
بال�صمود الأ�سطوري للمقاومين ،وبدماء
ال���ّ�ش�ه��داء الأب� ��رار ،ب��دت كونين غريبة
المنظر ،و�أ�شبه ما تكون ب��ذ ّرات تبعثرت
ف��ي ك��ل م�ك��ان .انحنت �أم��ي ُت�ق� ّب��ل عتبة
ال��دار� ،أم��ا �أن��ا فقد �سارعت �إل��ى الحقل
لأت�ف�ق��د �أع���ش��ا���ش ال� ّ�ط�ي��ور بين �أغ�صان
اعتدت على مراقبتها وهي
الأ�شجار والتي
ُ
تقوم ببنائها ق�شّ ة ...ق�شّ ة� ...أن�شدت عين ََّي
ف��ي ك��ل االت�ج��اه��ات لكنني ل��م �أج��د �أث��ر ًا

للفراخ �أو الأع�شا�ش ،لم �أجد �سوى بقايا
خيوط و�أغ�صان متك�سرة.
هممت ب��ال�ع��ودة �إل��ى ال ��دار فلمحت
�شيئ ًا ب��راق � ًا على الأر�� ��ض ،م��ددت يدي
واق�ت��رب��ت خطوة �إل��ى الأم ��ام وك��ان دوي � ًا
مفاجئ ًا ِغ ْب ُت على �أثره عن الوعي بعدما
حاولت �أن �أنادي �أمي ،ولكني �أخفقت في
محاولتي ...بدت الوجوه حولي قلقة مليئة
بالخوف وكنت �أ�سمع �أ�صوات بكاء مكتوم
وهم�سات و�أح��ادي��ث بعيد ًة ت��ارةً ،وقريب ًة
تار ًة �أخرى تلعن القنابل العنقودية .بد�أت
�أ�ستعيد وعيي تدريجي ًا فالتقت نظراتي
علي تق ّبلني بق ّو ٍة
بنظرات �أمي َ
فهج َم ْت َّ
وحنان ،وقالت بلهفة« :عند ال�صباح يعود
والدك» .تلك �آخر كلمة �سمعتها منها قبل
�أن �أتظاهر بالنوم لأنني �أدرك��ت �أنها لن
تنام �إال بعد �أن تطمئن لحالي...
حمل �أبو �أحمد علب ًة قد لفّها ب�شريط
مل َّون وحر�ص �أن تبقى بقربه فلم ي�ضعها
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بين الأم�ت�ع��ة ،ووق��ف عند ب��اب الطائرة
ي��راق��ب ال��رك��اب يتدفقون ب�سرعة �إل��ى
ال�خ��ارج ،وح��اول التب�سم رغم ًا عنه وهو
ي��راق��ب ل�ب��اق��ة الم�ضيفات ال�م�ب��ال��غ بها
وك��أن�ه��ن على علم �أن ول��ده الوحيد في
الم�ست�شفى بعدما �أجريت له عدة عمليات
وك��ل م��ا يعرفه عنه �أن��ه ف��ي الغرفة رقم
«� .»305أخ��رج من جيبه ورقة كتب عليها
عنوان الم�ست�شفى قبل �أن ي�شير لل�سائق
بالتوقف ثم غادر المطار وحيد ًا...
عند باب الغرفة كان الطبيب يحجب
الجزء الأكبر من ج�سد �أحمد .تجمد الدم
في عروق الأب ب�سبب عبارة �سمعها منه:
«ل��ن تعود كما ال�سابق ،عليك �أن تتقبل
و�ضعك الجديد» ما معنى ذلك؟ عن �أي
و�ضع يتحدث؟!
�سكت الطبيب بعدما �شعر بوجود �أبي
�أحمد ،والتفت نحوه ثم �أ�شار �إليه ليتقدم
الخ��رى من ال�سرير .خالل
�إل��ى الجهة أ
ثانية ،التقت عيناه بعيني �أحمد فوجدهما
كثيرتي البوح� ،أم�سك بيديه ال�صغيرتين
ث��م راح ي�شمهما ويقبلهما ق��ائ� ً
لا« :لقد
غدوت رج ًال» ،و�أعطاه العلبة� .أخذ �أحمد
َ
يزيل ال�شريط الملون عنها فوجد
بداخلها ال�ح��ذاء الريا�ضي .في
تلك اللحظات تراجعت ك ّل كلمات
الدنيا فلم يجد كلمة تع ّبر عن الموقف
بعدما �أزاح �أحمد الغطاء الأبي�ض
الذي فوق ال�سرير ليرى والده
ق��دم��ه ال �م �ب �ت��ورة ،ث ��م ق ��ال:
«ت�أخ ّر َت بالقدوم يا �أبي».

ربيع الأم والمعلم
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نان�سي عمر
تكتمل ال�سعادة بحلول الربيع في �ضمه لعيدين ي�سمو �أ�صحابهما بالت�ضحية والوفاء.
بين عيد المعلم وعيد الأم عالقة عميقة الداللة ورائعة المعاني.
نقر أ� في كتاب معاني الأمومة فال نجد غير التفاني والبذل في �سبيل التربية ال�صالحة
و�إن�شاء جيل مثقف وواع .وفي معاني كتاب المعلم ننحني �إجال ًال �أمام المحبة والعطاء
اللذين يتميز بهما المعلم الذي كاد �أن يكون ر�سو ًال ،يم�سك بخيوط المعرفة فينير بها
الطريق �أمام طالبه ،فيقلب ظلمة الجهل نور ًا ،ويب ّدل الي�أ�س بالأمل والتفا�ؤل.
لطالما كان المعلم القدوة والمثل الأعلى .رغم ما عاناه من ق�ساوة الحياة ،يرف�ض
وال�صبر
اال�ست�سالم .ه ُّمه الأول ن�شر العلم والإيمان .و� ّ
أهم �صفاته الحلم عند الغ�ضب ّ
عند ال�شدة .ولطالما تعي�ش الأم وهي تفي�ض بالحنان والعاطفة على �أوالده��ا ،رغم ما
تقا�سيه من �آالم الحياة ،وتعاني من ظروف الزمان الذي يلقي بظالل �ش ّره وق�ساوته في
نهر محبتها ،محاو ًال عبث ًا �أن يلوثه ويغير لونه ورائحته ،ولكن يبقى لون الحب في الأمومة
طاغي ًا.
بين المعلم والأم عالقة مترابطة ،تنقل الولد من نور المحبة التي تغمره بها �أمه� ،إلى
نور العلم الذي يحيطه به المع ّلم .فالأم مدر�سة ،والمعلمة �أم ثانية .الدنيا �أم ،والمعلم كاد
ُ
و�شالل عطا ٍء ال يتوقَّف .وبين القلبين
�أن يكون ر�سو ًال .وفي كال القلبين نب ُع حنانٍ ال ين�ضب،
دنيا وا�سعة الأفق ،يز ّينها التفا�ؤل والأمل ،وتتجلى فيها الرحمة بك ّل معانيها.
لقد جمع الربيع بين باقة �أزهاره �أجمل زهرتين ،تفوح منهما �أزكى رائحة ،تحملك
بين حناياها �إلى عالم �آخر ال وجود لل�شر فيه ،عالم مليء بالحب والعاطفة ،بالت�ضحية
والتفاني ،بالخير والأمل ،بيوم جديد �أجمل و�أحلى.
ف�إلى كل �أم ومعلم ...تحية حب ووفاء ،من القلب القا�سي المق�صر دوم ًا �إلى القلب
الحنون المخل�ص دوم ًا.

�إعداد:
حوراء مرعي عجمي

فتاة حنّطها الثلج  500عام

عثر فريق م��ن علماء الآث ��ار ال�شهر
الما�ضي على جثة �سليمة لفتاة تب ّين � ّأن
عمرها 15عام ًا ،في بيرو غ��رب �أمريكا
الجنوبية ،ك��ان الثلج حفظها وحنّطها
ب�شكل جيد.و�أ�شارت تقديرات العلماء �أن
لكن
الفتاة تجمدت قبل �أكثر من  500عامّ ،
الجثة التي تعود �إل��ى تاريخ امبراطورية
الإن �ك��ا ال �ت��ي ن �� �ش ��أت ف��ي ج �ن��وب ال �ق��ارة
الأميركية ،حافظت على �شكلها ومالمحها

وفي..
ٌّ
هر ّ
98

وب�شرتها �سليمة ،وبدت معالمها كاملة.
ُيذكر �أن ح�ضارة الإنكا في البيرو قد
ا�شتهرت بالت�ضحية بالأطفال حيث تعتبر
من الطقو�س الدينية لديهم والمعروفة
يتم خاللها اختيار
با�سم ّ ،capacocha
الأط� �ف ��ال ذوي ال���ص�ح��ة ال �ج �ي��دة ويتم
تحنيطهم ودفنهم في الجبال �أو الرمال،
اعتقاد ًا منهم �أن ذلك قد يحجب عنهم
عذاب الآلهة وغ�ضبها.

يقوم ه ٌّر في منطقة تو�سكانا ،و�سط �إيطاليا ،بزيارة
قبر �صاحبه الذي توفي منذ �أكثر من �سنة ،كل يوم منذ
وفاته ويجلب الهدايا �إلى القبر .و�أ�شارت �أرملة الرجل� ،إلى
� ّأن «اله ّر ي�أتي معها �أحيان ًا �إلى القبر ،لكنه يذهب �أي�ض ًا
بمفرده ،و�سكان المدينة جميعهم باتوا يعرفونه» ،الفت ًة �إلى
«�أنه كان يحب زوجها كثيراً ويتبعه �أينما ذهب».

عاملة نظافة
«مليونيرة»

�آية قر�آنية على
جدار جامعة
«هارفرد»
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و��ض�ع��ت ك�ل� ّي��ة ال �ق��ان��ون ف��ي �أ�شهر
الجامعات الأمريكية «هارفرد» ،الآية
 135م��ن � �س��ورة ال�ن���س��اء ع�ل��ى حائط
المدخل ال ّرئي�سي للكلية ،وا�صف ًة �إياها
ب�أنها �أعظم عبارات العدالة في العالم
وال�ت��اري��خ .وق��د ُنق�شت الآي��ة الكريمة
على الحائط المقابل للمدخل الرئي�سي
مخ�ص�ص أله� ّ�م
للكلية ،وه��و ح��ائ��ط
ّ
العبارات التي قيلت عن العدالة عبر
الأزمان.
والآية الكريمة المعن ّية هي قول اهلل
ع َّز َّ
وجلَ }:يا أَ� ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َمنُواْ ُكونُواْ
هّ
ِ
لِ
ِ
ِ
َق َّو ِامينَ بِا ْلق ْ�سط �شُ َه َداء ل َو َل ْو َعلَى
أَ�نف ُِ�س ُك ْم َ�أ ِو ا ْل� َوا ِل� َد ْي��نِ َوالأَ ْق � َر ِب �ي��نَ �إِن
َي� ُك��نْ َغ ِن ًّيا َأ� ْو َفقَي ًرا َف� ُ
�اهلل أَ� ْو َل ��ى ِب ِه َما
َف َ
ال َت َّت ِب ُعواْ ا ْل َه َوى �أَن َت ْع ِد ُلواْ َو�إِن َت ْل ُوواْ
َ
�أَ ْو ُت ْعر ُِ�ضواْ َف � إِ� َّن اهلل َك��ا َن ِب َما َت ْع َم ُلو َن
خَ بِي ًرا{.

�أري ��د �أن �أع �ط��ي م�ث� ً
لا الب�ن��ي وابنتي
ولباقي �أف��راد عائلتي� ،أ ّن��ه ال يمكنني �أن
�أبقى في البيت ك� ّل ي��وم مكتفية بالأكل،
وال���ش��رب ،وال �ن��وم ،معتمدة على �أم��وال
جاءت فج�أة وقد تذهب فج�أة ،وال يمكن �أن
ُي�شعرك بالأمان �إال عمل يدك».
ه��ذه الحكمة ال�صينية ال تعود لأحد
ال�صين القدامى ،بل �إلى عاملة
فال�سفة ّ
نظافة ُت��دع��ى «ي��وي يوت�شينغ» م��ا زال��ت
تمار�س عملها ،حتى بعد �أن تحولت �إلى
مليونيرة بين ليلة و�ضحاها.
وب��د�أت حكاية هذه ال�سيدة ال�صينية
عندما كانت تعمل في مجال الزّراعة مع
عائلتها ،التي تمتلك  3عمارات يبلغ عدد
طوابق كل واحدة منها  .5وبعد تنفيذ قرار
الهدم في عام  ،2008ح�صلت على تعوي�ض
هو عبارة عن � 21شقة باعت  4منها .توالت
الأحداث لترتفع �أ�سعار العقارات ولت�صبح
«ي��وي يوت�شينغ» م��ن أ���ص�ح��اب الماليين
في ال�صين .وعلى الرغم من االنتقادات
ال�ت��ي ت�ت�ع� ّر���ض ل�ه��ا المليونيرة م��ن ِقبل
�أهلها وزمالئها في العمل ،لعدم تف ّهمهم
�إ�صرارها على المواظبة في عملها ،إ� ّال أ�نّها
تردّ على كلّ منتقديها بفل�سفتها الخا�صة.

�آخر البدع الإ�سرائيلية :تعليم النبوة بـ  53دوالراً!

رغم �أنه «ال �أنبياء في الع�صر الحالي
�إال الأطفال والمعتوهين» ،بح�سب التلمود
اليهودي� ،إال � ّأن «�شمول هابارتزي» �أ�ص ّر
على افتتاح مدر�سة لتعليم النب ّوة في «تل
�أبيب» .و�أطلق «هابارتزي» على مدر�سته
ا�سم «مدر�سة قابيل وهابيل للأنبياء»،
وه��و يعلم فيها ط�لاب��ه «ال �ن �ب��وة» مقابل
� 200شيكل ( 53دوالر ًا) ،وذلك خالل 40
ح�صة درا�س ّية.
ّ
و«ه��اب��ارت��زي» هو م� ّؤ�س�س المدر�سة
والمع ّلم الوحيد فيها ،كما أ�نّه �أحد �أتباع
ح��رك��ة «ت���ش��اب��اد» ال�ي�ه��ود ّي��ة المت�شددة،
التي تع ّر�ضت النتقادات �شديدة بعد �أن
ت ّوج �أع�ضا�ؤها زعيمهم ال ّراحل الحاخام
مناحم �شينير�سون «مخل�ص ًا موعود ًا».
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ال�سجن لمن ي�ستخدم
الأكيا�س البال�ستيكية!

ق� � ّررت ال�ح�ك��وم��ة ال�م��وري�ت��ان�ي��ة حظر
�إنتاج الأكيا�س البال�ستيكية ،وت�سويقها،
وا�ستخدامها للمحافظة على البيئة.
وي �� �ش �م��ل ال �ح �ظ��ر ع �ق��وب��ة بال�سجن
م��ع ال�ن�ف��اذ ق��د ت�صل �إل ��ى �سنة كاملة،

وال ت�شترط المدر�سة على روادها �أن
يكونوا متد ّينين� ،إذ � ّإن طالبها يرتدون
ال�سترات الريا�ض ّية الحديثة والقم�صان،
ّ
ووجوههم حليقة ويحملون كومبيوترات
لوحية وه��وات��ف نقّالة ذك� ّي��ة .فيما تقول
المدر�سة �إنها �ستجعل من كل واح��د من
ه�ؤالء «متنبئ ًا يهودي ًا ع�صري ًا».
و�أربكت المدر�سة ،التي بد�أت ف�صولها
�أوائ� ��ل ه��ذا ال �ع��ام ،المنتقدين ال��ذي��ن
ا�ستنكروا هدفها وو�صفوها ب�أنها «تجديف
واحتيال» ،خ�صو�ص ًاّ � ،أن تعاليم اليهودية
نبي بعدما حطم الرومان
تن�صّ على �أن ال ّ
الهيكل الثاني في القد�س ،و� ّأن حقبة النبوة
لن تتج ّدد �إال مع ظهور الم�سيح اليهودي،
و�إعادة بناء الهيكل المزعوم.
وغرامات قد ت�صل �إلى مليون �أوقية (2500

ي ��ورو) لم�صنّعي ا ألك�ي��ا���س البال�ستيكية
وم�ستورديها وم�ستخدميها.
وق��ال وزي��ر البيئة عميدي كامار�« :إن
غالبية النفايات الناجمة عن التو�ضيب
البال�ستيكي ال تُجمع ،بل تُرمى في مواقع
طبيعية بر ّية وبحر ّية حيث ي�أكلها �أحيان ًا
بع�ض ا ألن��واع البحرية والموا�شي ما ي�ؤدي
�إلى نفوقها» .و�أو�ضح �أن  % 80من الأبقار
التي تُذبح في م�سالخ نواك�شوط «تحمل في
�أح�شائها �أكيا�س ًا بال�ستيكية».

�سكتة دماغية
بدلت لغته
ّ

�أ�صيب الأطباء المعالجون للبريطاني
«�أل���ون م��ورج��ان» ( 81ع��ام � ًا) بده�شة
�شديدة ،وذل��ك بعد �أن �أ�صابته �سكتة
دماغية لمدة ثالثة �أ�سابيع ،لي�ستفيق
منها م�ت�ح� ّدث� ًا ال� ّل�غ��ة ال��وي�ل��زي��ة فقط.
وي�صبح بحاجة �إلى تع ّلم لغته الأ�صل ّية
الإنجليزية للتوا�صل مع عائلته.
وقد �أ ّكدت زوجته �أنّه كان يعي�ش في
ويلز منذ  70عام ًا خالل الحرب العالمية
الثانية� ،إال �أ ّن��ه لم يكن في هذا الوقت
يتحدث الويلزية بطالقة كما يتح ّدثها
الآن.
الطب مر�ض «ال ّلغة الأجنبية»
ويعتبر ّ
ح��ال��ة ن ��ادرة م��ن ح��االت الإ��ص��اب��ة التي
الخا�ص م��ن المخ
يتع ّر�ض لها ال�ج��زء
ّ
باللغة ،مما ي�ؤ ّثر عليه ليفيق ال�شّ خ�ص
ويتح ّدث لغة �أو لهجة مختلفة.
وجدير بالذ ّكرّ � ،أن هذه لي�ست الحالة
الأولى من نوعها ،حيث �سبق �أن ُر�صدت
ث�لاث ح��االت م�شابهة ون ��ادرة ج��د ًا في
العالم.

ال�صين ُتجبر الأبناء
ّ
على زيارة �آبائهم
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�أق� � � ّرت ال ���ّ�س �ل �ط��ات ال�صينية
تعدي ًال جديد ًا على �أح��د قوانينها
االجتماعية بهدف المحافظة على
ال�صينية و�شكلها ،حيث
بناء الأ�سرة ّ
� ّإن هذا القانون يجبر الأبناء على
زيارة �آبائهم و�أمهاتهم ،خ�صو�ص ًا
ال�سن منهم ب�شكل منتظم ،و�إال
كبار ّ
ف�إنهم �سيواجهون �إمكان ّية المقا�ضاة
�أمام المحاكم.
وت�سمح ال�م��ا ّدة الجديدة التي
�أ�ضيفت للقانون لأول �ي��اء الأم ��ور،
ال�سن ،بمقا�ضاة �أوالدهم
الكبار في ّ
في حال �شعروا ب�إهمالهم .ولم يحدد
القانون الجديد عدد الزيارات التي
يجب �أن يقوم بها الأبناء.
وت �ع��ان��ي ال� ّ���ص�ي��ن م��ن م�شكلة
اجتماعية كبيرة ،لعدم قدرتها على
ال�سن لديها بال�شّ كل
رع��اي��ة كبار
ّ
ال�صحيح� .إذ تمتلئ و�سائل الإعالم
ّ
ال�صينية ،بالعديد من الق�ص�ص
ال �ت��ي ت�ت�ح��دث ع��ن �آب� ��اء و�أم �ه��ات
يعانون من الإهمال ال�شديد �أو حتى
االعتداء من قبل �أبنائهم .كما �أن
بع�ض الحاالت� ،شهد محاوالت من
الأب �ن��اء لال�ستيالء على م� ّدخ��رات
الآب ��اء والأم �ه��ات وممتلكاتها دون
علمهم ،ب�شكل ينذر ب�أزمة حقيقية
في المجتمع ال�صيني.

�أ�سماء الفائزين في قرعة م�سابقة العدد 256

الجائزة الأولى :ح�سين علي ريحان150000 .ل.ل.
الجائزة الثانية :نجية ح�سن الح�سن100000 .ل.ل.
 8جوائز ،قيمة كل منها 50000ل.ل .لكل من:
*�ضحى محمد نور الدين
*غدير �أحمد هادي
*ح�سين م�صطفى قطي�ش
*ر�ضوان �سكندر المولى
*نمر محمود عي�سى
*جواد محمد ال�سبالني
*فاطمة ح�سن ز ّيون
*عمر �أحمد حاج عمر
�أ�سئلة م�سابقة العدد 258
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�صح �أم خط�أ؟
�أ ـ بعد �سن الواحدة والع�شرين تبد�أ �شخ�ص ّية الإن�سان بالميل �إلى التفاخر بالح�سب والن�سب (�أي بالأ�سرة التي
ينتمي �إليها).
ال�سنة تقريباً.
ب ـ تقوى ع�ضالت البطن للطفل في عمر ّ
ج ـ �أبرز �أ�سباب الإدمان على الألعاب الإلكترونية ا�ستخدام �أحدث الو�سائل التقنية في ت�صميمها و�إنتاجها.
�إملأ الفراغ:
�أ ـ اال�صطفاف في جبهة الباطل هو الذي ................الأرزاق ،و ................البركات.
ب ـ  % 80من الأبقار التي تذبح في نواك�شوط تحمل في �أح�شائها................
ج ـ الأطفال الذين يق�ضون الكثير من الوقت في اللعب وهم م�ستلقون على بطونهم يتمكنون من ................مبكر ًا.
من القائل؟
�أ ـ «�إن التعجيل في الفرج �سيتم ب�أعمالكم».
ب ـ «رحم اهلل �إ�سماعيل بن الخطاب و�صفوان ف�إنهما من حزب �آبائي»
ج ـ «�إذا لم تكن لدى الم�ؤمن تقوى ال ي�ستبعد تزعزع �إيمانه �إذا �صادفته ظروف و�أجواء غير �إيجابية».
�صحح الخط�أ ح�سبما ورد في العدد
أ� ـ تب ّين �سيرة النبي عي�سى  Qو�سلوكه �أنه كان يتعامل مع �أهل زمانه بالمحبة حتى مع �أولئك الخارجين
عن نطاقه.
ب ـ «يا �إ�سحاق خَ ِف اهلل ك�أنك تراه ،و�إن كنت تراه ف�إنه يراك ،ف�إن كنت ترى �أنه ال يراك فقد كفرت.»...
ي�صح طالق الزوجة �إذا كان معلق ًا على �شرط مكتوب.
جـ ّ
من هو؟
�أ ـ كان راعي ًا ويعي�ش حياة ب�سيطة ،وذهب �إلى �أعتى قوة في ع�صره وت�ص ّدى لها.
ب ـ �صوت الر�صا�ص الكثيف كان ُيظهر �أن العدو ي�شتبك مع مجموعة من الرجال بينما هو كان �شاب ًا واحد ًا.
ج ـ يتعر�ض لمخاطر عديدة طوال اليوم منها التع ّر�ض لمواد كيميائية كما يعي�ش حاالت من االجهاد النف�سي
والعاطفي.
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في �أي مو�ضوع وردت العبارة التالية:
«في العمر ميتة واحدة و�إن ق ّدر لأبنائي الموت ،ف�أ�س�أل اهلل �أال يم�ضوا �إال �شهداء».
عين االنحطاط واالنحراف �أن ي�صبح هو الهاج�س الأ�سا�س والهم الرئي�س في الحياة .ما
هو؟
�أ ـ االن�صراف �إلى و�سائل اللهو.
ب ـ االن�صراف الدائم �إلى الطعام وال�شراب.
ج ـ الغلو في االهتمام بالزينة والمو�ضة.
بينهما عالقة حياة مترابطة وفي قلبيهما نبع حنان ال ين�ضب و�شالل عطاء ال يتوقف ،من
هما؟
اختر الإجابة ال�صحيحة:
�إن النبي �إبراهيم �أول ما دعا لم ّكة �أن يجعلها اهلل:
 3ـ مباركة.
			
 2ـ �آمنة
			
 1ـ عامرة

يجب �إ�ضافة كلمتين حتى يكتمل هذا الحديث الوارد عن الر�سول :P

«�إن اهلل تعالى يحب ال�شاب الذي يفني �شبابه في .»................. ................
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٭ �أ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.
٭ ُينتخب الفائزون �شهري ًا بالقرعة من بين الذين يجيبون �إجابات �صحيحة عن
كل �أ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�شكل الآتي:
الأول :مئة وخم�سون �ألف ليرة لبنانية ـ الثاني :مئة �ألف ليرة لبنانية بالإ�ضافة �إلى
 8جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون �ألف ليرة.
٭ كل من ي�شارك في اثني ع�شر عدد ًا ويق ّدم �إجابات �صحيحة ولم يوفق بالقرعة،
يعتبر فائز ًا بالجائزة ال�سنوية.
٭ ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�شهرية في العدد مئتين و�ستين ال�صادر
في الأول من �شهر �أيار 2013م بم�شيئة اهلل.
�آخر مهلة ال�ستالم �أجوبة الم�سابقة:
الأ َّول من ني�سان 2013م
مالحظة:
٭ ت�صل العديد من الق�سائم �إلى المجلة بعد �سحب القرعة ما ي�ؤدي �إلى حرمانها من
اال�شتراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة �أعاله.
٭ تُر�سل الأجوبة عبر �صندوق البريد(بيروت� ،ص.ب� ،)42/35 :أو �إلى �سنتر داغر
 بئر العبد �أو �إلى مكتبة جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية  -المعمورة �أو �إلىمعر�ض جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية  -النبطية  -مقابل مركز �إمداد
الإمام الخميني{.
٭ كل ق�سيمة ال تحتوي على اال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر الغية.

علي
ريحانة
ُ
ّ
من ال�شهيد علي م�صطفى الدلباني� ...إلى «ريحانة» ابنته التي
�أب�صرت النور ولم َتر �أباها وكم كان ينتظرها بلهفة و�شوق...

ريحانتي...
ريحانة قلبي...
تمنيت �أن �أراك� ...أن �أرى نور
َل َك ْم
ُ
وجهك المزهر...
�أن الم�س يديك الرقيقتين..
�أن �أقبل وجنتيك الورديتين...
لكن ال�شوق� ...أخذني بعيد ًا عنك...
ّ
وقربني �إلى اهلل في عالم ال�شهادة...
ف�أ�شرقي يا �صغيرتي...
و أ�ن��ي��ري ال� �م ��دى ...ف �ك � ّل ه��ذا ال�ن��ور
امتداد لنور وجهك المالئكي...
اف��رح��ي...ال��ع��ب��ي ...و أ�� �ض �ي �ئ��ي كما
ت�شائين في رو�ضة جناني...
اع��زف��ي ل �ح��ن ال �ح �ي��اة ع �ل��ى ق�ي�ث��ارة

104

ُه ُم ال�شهداء

قلبي...
ي��ا ح�ل��وت��يُ ،م� � ّدي ي��دي��ك الدافئتين،
ولملمي عطر �شهادتي المتناثر على ربى
جبل عامل...
م� ّدي�ه��ا م��ن تحت ال�ق�م��اط ،واجمعي
بقايا ج�سدي المتناثر على م�شارف
القد�س...
واح�ضنيني ب�ه�م��ا ...لأ��ش�ع��ر ب��دفء
قلبك وجمال وجهك...
ف�أكون بين يديك ،وفي �أح�ضان قلبك،
وع�ن��دم��ا يحين ال��وق��ت ،وق��ت الن�شيد،
تعزفين وتن�شدين� :أن��ا ريحانة ،ريحانة
�أبي� ،أنا ريحانة علي...

هم ال�شهداء
هم الأحياء
هم الذين لبوا النداء ،نداء الح�سين في كربالء
«هل من نا�صرٍ ين�صرنا»
هم الذين ق ّدموا لنا الدماء ،فكانوا هم الأحياء
هم الذين �أعاروا جماجمهم �إلى اهلل وفاء
هم الذين �إذا �أرادوا �أراد وفا ًء وحياء
هم الذين ن�صروا فانت�صروا
هم الذين ال تلهيهم تجار ٌة وال بي ٌع عن ذكر اهلل
دياال عالمة

علي م .كمال

�أيا طير ب ّلغ لأمي �سالمي
وم��ن تحت ال �ت��راب ا�سمع
كالمي
ً
ق�ضيت على درب
�شهيدا
ُ
الزمان
�ألفُّ وطني ببيا�ض �أكفاني
�أيا �أم��ي� ...أحم ُر من دمي
رواني
و�أر ٌز �أخ�ض ُر لن�صري كفاني
ل �ب �ن��ان ن �ج��وم��ك � �ص��ارت
هيامي
�أيا بحر مزجت مع موجك
�أقالمي
�أبلغك �أمي �شوقي وحناني
ال تبكي ي��ا �أم ��ي فدمعك
�أبكاني
�أه �ن �ئ��ك ب��ال�ن���ص��ر �أح �ل��ى
التهاني
�أيا �أمي �أنا هنا �أحيا
�أعي�ش في ريا�ض النعمان
لأني �شهيد من �أجل لبنان
�أيا طير �أنا مثلك ح ُر
لأنّه ال بعد جفاني
مريم يو�سف عبيد

وحفيف �أوراق ال�شّ ج ْر؟
�أين تغريد الطيور َ
�أي��ن
خفقات ال�ضمي ْر و�صفار ُة ال��دوري ووق � ُع
ُ
�أقدام الم�سي ْر؟
ملم�سها الحرير؟
�أين الجداول وال�ضفائر وورود ُ
�أين �أطفال الجنوب؟
أر�ض دم ًا
من َ�سقَى ال َ
من ُد َ
رى ْ
�أيرج ُع ْ
فن في ال ّث َ
ق�ض َى؟
وبعدما نبت َْت َ
ُ
�أيرج ُع
الطفل ال�صغير وي ٌد ته ّز ال�سرير؟
القلب الك�سير؟
أينب�ض
� ُ
ُ
هج ُة فيها َ
لظى ؟!!!
وال ُم َ
غابت تعود
ال�ضحى بعد � ْأن ْ
�شم�س ّ
�أت�شرقُ ُ
اينتهي العمر المرير...
وت ّ
ُفك �أغالل الأ�سي ْر ...و ُينت�سى ما قد جرى؟
ما كان ذنبي يا ترى؟
وجاء النداء من ال�سماء ...هنا الحياة هنا البقاء
ال�سعادة وال�سالمة والهناء ...هنا الخلو ْد
هنا ّ
ِ
با�ص
رة
عيونك
هنا
...
د
الوعو
تحقيق
هنا
ْ
ْ
هنا �شقائق النعمان وورود اليا�سمين
ل�سطين
هنا �أرز لبنان ...وروح ِف
ْ
الجنان و ُب�شرى ال�صابرين
هنا
ْ
والن�ص ُر � ٍآت على �أيدي الثائرين
ولي�ستم ْع ك ّل الب�ش ْر
نحن �أبنا ُء الجنوب ال نر�ضى ما دون ال ّثرى
ُ
من �سا َد الو َرى
ُ
نحن �أبنا ُء الجنوب �أ�سيا ُد ْ
و�صادق ال َو ْع ِد يع ْود لو َعا َد �صعلوك اليهود
الح َج ْر
و َينطقُ ال�صدقَ َ
يقولُ خلفي من كفَر ...وال عودة �إلى الوراء
وما بعد حيفا على الأثر
عناية ح�سن �أخ�ضر
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لأمي ب ّلغ �سالمي

�إلى �أطفال الجنوب

�أنيني ...يا �أمي
وي�صد�أ ال�صوت...
وما تر ّدد ال�صدى...
ول ّما ير�سل �أنيني
وي�صد�أ معه م�سمارك العالق
في �أح�شائي
ويتل ّون بلون الد ّم القاني
انبعثت منه حياة
حياة مقبلة...
فم�سمارك حمل ال�سفينة
وبعد الطوفان
تن ّعمت بالنجاة
ها �أنت تحملين دمي
تن�شدين الث�أر
وتعتنقينه عقد ًا عقيقاً
فيتزين ب�سبحات وجهك
كجمال ي�سطع �ضيا ًء و�سنا
وت� ّأهبي ...اقترب �أوان الو�ضع

كل وقت العودة والرجوع
فترقبيني يا �أمي...
ب�صراخي ...بثورتي
تحملين الطفل
تر�ضعينه تلك الر�شفة
ال�سهام
التي �ضاعت مع ّ
تئنين لها �أنّة
وت�ض ّميني من جديد
و�أنادي �أمي...
يا زهرة المجد والعال
يا زهراء
في�ضيء كوني
و�أرك�ض و�أهرول بين �صفاء �شوقي
�إلى مروة ح ّبك
حجة الع�شق
و�أحج ّ
و�أعتمر بقبلة منك على وجنتي

ر�سالة �شهيد دافئة
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�أماه� ،أعلم �أنك تعانين �آالم الفراق،
و أ�ن �ي��ن الحنين ل��ر�ؤي �ت��ي ،ل�ضمي �إل��ى
��ص��درك ال�ح�ن��ون ،لتُ�سمعيني نب�ضات
قلبك الكبير وال�صابر...
�أماه� ،أيها الينبوع الناب�ض بالحنان،
من لحمك �أطعمتني ،ومن قلبك ن�سلت
عروقك ك�سوة لج�سدي ...يا ملج�أ كان
ي�ؤويني من البرد والحر ،يا من �شاركتني
تو�س ْد ُت حجرها
همومي و�أحزاني ،يا من َّ
الناعم.
أ�م��اه ي��ا م��ن ربيتني على الإي�م��ان،

ابت�سام �سمعان

وغذيت روحي بالف�ضائل الح�سنة ،وعلمتني
درو�س ال�صبر والجهاد...
�أماه� ،أهنئك بعيدك ،يا �أم ال�شهيد
علي،
�أم��اه ،لن �أ�ستطيع �إيفاء حقك َّ
ولكنك �ستفتخرين بي في ال��دار ا آلخ��رة،
لأن��ك وا�سيت �سيدتك الزهراء بم�صابها
الجلل ب�سبط الر�سول الإمام الح�سين...
�أماه ،كما كنت �ستبقين �أجمل الأمهات،
يا ملج�أ لم �أر فيه �إ َّال الحب والطاعة ،و�آالف ًا
من �صفات الحن ّو والحنين...

مريم محمود

�إلى �أريج الحنان

�إلى من �أهواها و�أ�شتاق لمر�آها
�إلى من �أيقظت ال�ضحى ب�سهرها لأجل راحتنا
�إلى من الجنّة تحت قدميها
�إلى من تحنو علينا وترعانا
�إلى الج ّبارة المتح ّدية غدرات الزمن...
وال�صبورة على ما كتبه القدر...
ّ
�إلى من تفرح لفرحنا وتحزن لحزننا...
تج�سد طيفها في ذهني وانحفر
�إلى من ّ
ا�سمها في قلبي
�أم � ��ي ال� �ح� �ن ��ون ..ا� �س �م �ح��ي ل ��ي �أن
�أنتهزالفر�صة
ً
لأتق ّدم بالتهنئة ،طابعة على وجنتيك

قبالت مع ّبر ًة عن حبي الذي ال ي�ضاهيه
حب وال��ذي هو جزء من عطائك ومن
ح �ب��ك وح� �ن ��ان ��ك ...ف��ي ي���وم ع�ي��دك
المجيد ويا ليت لي من نجوم ال�سماء
عقد ًا خال�ص ًا وو�سام ًا عظيم ًا �أع ّلقه
على �صدرك بكل فخرٍ واعتزاز...
ّ
وال ي�سعني ف��ي ن�ه��اي��ة ر��س��ال�ت��ي� ،إال �أن
�أ�ستودعك على طيب الوفاء وح�سن الق�صد
ّ
والطاعة التّامة ،طالب ًة من اهلل ع َّز وج َّل �أن
ِ
خطاك و�أن يكون خير عون لك في
ي�س ّدد
ِ
لنهجك المبارك.
ت�ضحياتك ووفائك
فلذة كبدك «زينب �أحمد �أحمد»

ال�سما
يا فرقد ًا في َّ

ظمت ِ
هذه الأبيات
َن ُ
مهداة �إلى روح َّ
ب�سام عبا�س (ر�ض).
ال�شهيد َّ

ال�شاعر� :إبراهيم عز الدين
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فَا َر ْق َتنَا �أَ ُّي � َه��ا ال َب َّ�س ُام في َم َ�ض ٍ�ض
�أَ ْن�� َ�ت ال�شَّ هي ُد أَ� َي ��ا َف��خْ ��ر ًا ِب� َم� ْك� ُر َم� ٍة
أَ� ْم َ�ض ْي َت ُع� ْم� َر َك ِب��ا ِلإ ْق� َ�د ِام ُم�ؤْ َت ِل َق ًا
َيا ِم�شْ َع َل ا ْل َم ْج ِد بالْف ْر َد ْو�س َك ْم َع َبق َْت
ْ�ساب ِم ْن ُر ِ
وح َك الأَ�شْ ذَ ا ُء ُم ْمتَزِ َج ًا
َتن ُ
َت��أْ َب��ى ا ْل � َه � َو َان َو َ�س ْي ُف ا ْل� َ�ح��قِّ َت ْرف ُع ُه
َن � َع� َ
�اك َب � ْ�د ُر ال � ُّد َج��ى ف��ي َلي ِل ِه َح��زَ ن� ًا
َق ْد َط�أْ َط َ�أ ِّ
�سام في خَ َجلٍ
ال�ش ْع ُر ِل ْل َّب ِ

فَال�شَّ ْوقُ َي ْلتَا ُع في ا أَل ْح�شا ِء ُم ْف َت ِقدا
ال�سما َيا �شَ ِامخَ ًا َت ِلدا
َيا َف ْر َقد ًا في َّ
في َن ْب ِ�ض َك ا ْل َع ْز ُم َوالإِي َم ُان َق ْد �شَ هِ دا
ال�ص ْب ِح ِم ْن �أَ ْط َيا ِف َك ال�شُّ َهدا
ن ََ�سا ِئ ُم ُّ
َم ْع �أَن ُْ�س ِم ال َّر ْو ِ�ض َوالأَ ْم ِ
الك َق ْد َر ِغدا
ِم ْن ُطو ِد َك ا ْلفَخْ ُر َوال ُب ْن َي ُان َك ْم َح َ�صدا
ال�ض َحى َم َددا
َو�أَ�ش َر َق ْتفيال ُّدنَى�شَ ْم ُ�س ُّ
َيخْ َتالُ ِع � َّز ًا َع َلى ال َّر ْحمنِ ُم ْعت َِمدا

طرائف:
 - 1لماذا طبختان؟
ات�صل زيد البخيل بزوجته و�س�ألها:
ماذا طبخت اليوم؟
ف ��أج��اب �ت��ه :زي ��ت وزع��ت��ر .ف �ق��ال لها
منزعج ًا :لماذا طبختان؟

� - 2أوقف العداد
ركب بخيل في التاك�سي ،وفي المنحدر
ذابت الفرامل و�صار ال�سائق يقول :يا ويلي
ماذا �أفعل؟ ماذا �أفعل؟
ف �ق��ال ال�ب�خ�ي��ل :ع�ل��ى الأق� ��ل يمكنك
�إيقاف العداد.

�أحجية

وح َ�سك لي�س فيها.
 �سمكتي في الماء ،والماء حاويها� ،سبحان الذي خلقها َكان ر�سول اهللP
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ِ
ح�ضرت ال�صال ُة فك�أنّه لم يعرفنا ولم نعرِ فه.
 يح ّدثنا ونح ّدثه ف�إذاالريح الطيبة.
 يعجبه ُويق�ص �شار َبه يوم الجمعة قبل �أن يذهب �إلى ال�صالة.
 يق ّلم �أظفا َره ُّ
ويخ�صف نعله ،ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم.
 يخيط ثو َبهالغريب فال يدري أ� ُّيهم هو حتى ي�س�أل عنه.
ظهراني �أ�صحابه فيجي ُء
 يجل�س بينُ
ّ
 �إذا دخل �شهر رم�ضان تغ َّير لونه وكثرت �صالته ،وابتهل في الدعاء. -ي�ص ّلي من التط ُّوع ِمث َلي الفري�ضة ،وي�صوم من التط ُّوع ِم ْث َلي الفري�ضة.

�ســـــودوكـو ()soduku

�شروط اللعبة :هذه ال�شبكة مك ّونة
م��ن  9مربعات كبيرة وك��ل مربع كبير
مق�سم �إلى  9خانات �صغيرة .من �شروط
ّ
اللعبة و�ضع الأرق��ام من � 1إلى � 9ضمن
الخانات بحيث ال يتكرر الرقم في كل
مربع كبير وفي كل خط �أفقي �أو عامودي.
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من حكم النبيP

َحت ال��جِ ��دا ِر ا َّل��ذي ذَ َك� � َر ُه ُ
اهلل تَعالى في ِكتا ِب ِهَ } :وك ��ا َن َت� ْ�ح� َت� ُه َك� ْن� ٌز َل ُهما{
 «ك� َ�ان ت َ
ِ�سم ا ِ
حيمَ ،ع َجب ًا ِل َمن �أيق ََن
(الكهفَ )82:لو ٌح ِمن ذَ َه ٍبَ ،م ٌ
هلل ال َّرحمنِ ال َّر ِ
كتوب في ِه :ب ِ
بِال َم ِ
وع َجب ًا ِل َمن �أيق ََن بِالق ََد ِر َك َ
وت َك َ
وع َجب ًا ِل َمن �أيق ََن بِزَ والِ
يف َيحزَ ُنَ ،
يف َيف َر ُحَ ،
يف َيط َم ِئ ُّن َقل ُب ُه إ� َليها ،ال �إل َه �إلاَ اهلل»ُ.
َ
ال ُّدنيا و َت َقلُّبِها ِب أ�ه ِلها َك َ
بحار الأنوار ،المجل�سي ،ج� ،13ص.295

كان ِمنها َع َل َ
كان َل َك ِمنها � َ
يك َلم تَدفَع ُه ِب ُق َّو ِت َك،
أتاك َعلى َ�ضع ِف َك ،وما َ
 «ال ُّدنيا ُد َولٌ ،فَما َُ
َراح َب َد ُنهَُ ،ومن َر ِ�ض َي بِما َر َز َق ُه اهلل َق َّرت َعي ُنهُ».
َومنِ انق ََط َع َرجا ؤُ� ُه ِم ّما َ
فات ا�ست َ
بحار الأنوار ،المجل�سي ،ج� ،103ص.36
 «� َّإن َالحزَ َن ِفي ال�شَّ ِّك
وج َع َل ال َه َّم َو َ
وح َوال ّر َاح َة ِفي ال َيقينِ َوال ِّر�ضاَ ،
اهلل تَعالى َج َع َل ال َّر َ
ال�سخَ ِط».
َو َّ
م�شكاة الأنوار في غرر الأخبار ،الطبر�سي� ،ص.44

غريب المفردات في القر�آن

تفثُ } :ث َّم ْل َيق ُْ�ضوا َت َف َث ُه ْم َو ْل ُيو ُفوا ُنذُو َر ُه ْم َو ْل َي َّط َّو ُفوا بِا ْل َب ْي ِت ا ْل َع ِتيقِ {(الحج:
 .)29التفث و�سخ الظفر وغيره من الأو�ساخ التي من �ش�أنها �أن تزال عن البدن ،والمراد
من } ْل َيق ُْ�ضوا َت َف َث ُه ْم{ �إزال��ة ما حدث �أثناء الإح��رام من و�سخ عليهم وهو كناية عن
وف�سرت في الأحاديث الإ�سالمية بتقليم الأظافر وتطهير
الخروج من إ�ح��رام الحجِّ .
البدن والتق�صير ونزع الإحرام.
109

«ع َل َ
يك بِال ِّرفقِ َوالقَولِ
الج َه ِن ِّي َل ّما َب َع َث ُه �إلى َق ِوم ِهَ :
 ر�سول اهلل ِ Pل َعمرِ و بنِ ُم َّر َة ُال�س ِ
ديد ،وال ت َُك ف َّظ ًا وال غَ ليظ ًا».
َّ

بحار الأنوار ،المجل�سي ،ج � ،18ص .104

 وفي الكافي � َّأن َر�سولَ ا ِهلل  Pنَهى َعنِ الأَ َد ِب ِع َند الغ ََ�ضبِ .

الكافي ،الكليني ،ج� ،7ص.260

«ع ِّلموا وال ُت َعنِّفواَ ،ف إِ� َّن ال ُم َع ِّل َم خَ ي ٌر ِم َن ال ُم َعن ِِّف».
 -ر�سول اهلل َ :P

منية المريد ،ال�شهيد الثاني� ،ص.193

العدد �/ 258آذار  2013م

من �آداب الت�أديب
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

�أفقي ًا
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1.1م�ؤ�س�سة ف��ي لبنان تعنى ب��الإق��را���ض دون
فوائد
� 2.2أحزان – قا َد الما�شية
�3.3شاعر التقى به الإمام الح�سين Q
� 4.4أخدع – خا�صتك – نوع �سيارات
5.5دولة عربية – من الأ�سماء الخم�سة
6.6هجم في المعركة – ممثل بالده في بالد
�أخرى – ن�صف كلمة (ثلجت)
7.7حذاء  -يرقد
8.8عملي – من الح�شرات المنزلية
9.9جهات – �صدقي �أو �إح�ساني
1010زوجة االبن – قدم الدليل على الأمر

عمودي ًا
1.1رج� ��ال م��ن ال�م� ؤ�م�ن�ي��ن ف� ��روا م��ن ال�ح��اك��م
وق�ضوا �أعواماً طويلة في �أحد الكهوف
2.2جم َع – ب ّدل – �صغير البقر
3.3مراكب – نم�ضغ الطعام
4.4تراب ناعم – يعمالن
�5.5أكلة �شعبية لبنانية – ن�صف كلمة (خانة)
�6.6أدع ال�شيء – �سكب الماء
7.7من �أنواع الأقم�شة
8.8تمنى زوال نعمتكم وانتقالها �إليه – نتجلد
في وقت الم�صائب
9.9قدمي – �سكن بالقرب منه
�1010صاتَ ال�ضفدع  -التدريب

حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 257
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 1ـ �صح �أم خط�أ
أ� ـ �صح
ب ـ خط�أ
ج ـ �صح
ل الفراغ
 2ـ ام أ
أ� ـ الطم�أنينة
ب ـ 1985
ج ـ همومنا
 3ـ من القائل؟
أ� ـ الإمام علي Q
ب ـ الإمام الخميني {
ج ـ الإمام الخامنئي }
 4ـ �صحح الخط�أ ح�سبما ورد في العدد
أ� ـ يا بني عبد المطلب
ب ـ الج�سد
ج ـ 5%
 5ـ من هو؟
أ� ـ النبي محمد P
ب ـ النبي محمد P
ج ـ النبي محمد P
 6ـ في رحاب بقية اهلل

 7ـ النبي محمد P
 8ـ �أ
9ـج
 10ـ النف�س الأمارة بال�سوء
الجواب :الل�سان

من يرغب من الإخوة القراء بالم�شاركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛
فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.
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�أجوبة م�سابقة العدد 256

ما ال ت�صنعه العجائب
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نهى عبداهلل
ُيحكى �أن ��ش��اب� ًا ف�ق�ي��ر ًا عثر على خ��ات��م عجيب ،يحقق
ل�صاحبه �أمنية واح��دة فقط ،فقرر �أن يتمنى ثروة طائلة،
فخطر بباله �أنه ربما ي�صبح ثري ًا لكنه قد يبتلى بمر�ض �أو
م�شكلة ج�سيمة ،وعندها قد يحتاج �إلى خدمة الخاتم �أكثر
من �أي وقت ،تمهل وق ّرر ا ّدخاره لأمر �أ�صعب� ،أما الثروة
ف�سيعمل على تحقيق جزء منها بنف�سه.
عمل �صاحبنا وك � ّد ف��ي عمله ،وك��ان��ت ت��راوده
نف�سه �أن ي�ستخدم الخاتم ،فيبت�سم ويتركه مزين ًا �إ�صبعه ...حتى ك�سب
أحب �أن يتز ّوج بابنة الحاكم ،فظن �أنه الوقت المنا�سب
ثروة بالفعلَّ � .
ملي وجد �أن هذه الأمنية ال تختلف عن
ليختبر الخاتم ،لكنه بعد تفكير ّ
�سابقاتها ،فهو قادر بجهده �أن يكون الئق ًا بها وك�سب ثقة والدها ،ربما
احتاجه في ظرف �أ�صعب ...فبقي الخاتم في �إ�صبعه.
تزوج ورزق ب�أبناء ،وامتلك مزارع وا�سعة ،وحاز من�صب ًا هام ًا في
مدينته ،وما زال يعمل بك ّد ون�شاط ،والخاتم رفيق �إ�صبعه� ،إلى �أن خرج
في رحلة �صيد وترك الخاتم في عهدة رئي�س حر�سه ،الذي �أ�ضاعه،
وليتقي غ�ضب �سيده ،ق�صد �صائغ ًا ،وابتاع منه خاتم ًا مطابق ًا ،و�س ّلمه
�إلى �سيده م ّدعي ًا �أنه الأ�صلي.
بعد �سنوات طويلة ،جل�س الرجل الت�سعيني يراقب بهدوء و�سعادة
لحظات غروب ال�شم�س الممتدة على مزارعه ال�ضخمة ،يراقبها بن�شوة
ن�صر غريبة ،التقط خاتمه القديم وو�ضعه في راحة يده�« :أنت �أكثر قيمة
مما تظنه �أيها ال�صديق القديم ،ع َّلمتني رفقتك �أن ما �أ�صنعه بنف�سي
�أغنى مما �أح�صل عليه منك بالتمني ،كلما نظرت �إليك تذكرت �أنني لم
�أحتج �إليك ،فكل مرة �أنجح بنف�سي خوف ًا من �أن �أ�شعر بالعجز ،ع َّلمتني
�أن العجائب �أمام جهدنا ت�صبح ...بالية»� .آخر كلماته �أطلقها ورحلت
روحه ...تد ّلت يده و�سقط الخاتم ،ولم يعلم �صاحبه �أنه ...مجرد خاتم.
«ما �ضعف بد ٌن ،عما قويت عليه ه ّمة» �أمير الم�ؤمنين .Q

