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أول الكالم

ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

4

لم يخلقِ اهلل ع ّز وج ّل الكون � اّإل لحكم ٍة ق�ضاها .والأفعال الإلهية
ك ّلها خا�ضعة لحكمته ،ومن ذلك ِخلقة الإن�سان ،الذي �أراد اهلل ع ّز وج ّل
له الو�صول �إلى مقام الخالفة الإله ّية ووراثة هذه الأر�ض ,ولكن ب�إرادة
منه واختيار ،ولذا ترك له �أمر اختيار �أحد النجدين }�إِ َّما �شَ ا ِك ًرا َو�إِ َّما
َكفُو ًرا{ (الإن�سان.)3 :
ومع هذا االختيار الذي جعله اهلل له ،لم يهمله ت�شريع ًا ،بل واتر
له الأنبياء والر�سل والحجج التي تو�ضح له الطريق القويم وتر�شده
�إلى ال�سبيل الأمثل له للفوز وللنجاة ،ول�ضمان حياة �سعيدة في الدنيا
والآخرة.
ولكن ،مع ذلك ،تجد �أن �أكثر النا�س لم يذهبوا �إلى اتِّباع ما اختاره
اهلل ع ّز وجل لهم وما فيه �صالحهم ،بل ق ّدموا ما في هذه العاجلة
على الرغم من يقينهم بفنائهم على ما في الآجلة مع يقينهم ببقائهم
ودوامهم فيها.
ِ
و�أعجب ما في أ�م��ر �أه��ل الكفر وال�ضالل ،أ�نّهم َيلجون متاهات
ال�ضالل مع معرفتهم بعاقبتها و�إدراك �ه��م بنهايتها المظلمة ،ف�أي
يتم�سكون بما فيه هالكهم
�س ّر يدفعهم �إلى ذلك وما الذي يجعلهم ّ
وعذابهم؟
يح ّدثنا القر�آن الكريم عن ذلك �ضمن �أ�سباب ثالثة يو�ضح فيها
حقيقة الدافع الذي يودي بهم في هذه المهالك:
العامل الأول :التزيين ،وهذا الفعل ،كما هو معلوم ،يجعل من
الأمر القبيح ح�سن ًا ،لأنه ي�ضفي عليه من ال�صفات العار�ضة الخارجة
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عن حقيقته ما يجعل الناظر �إليه يت�ص ّوره جمي ًال ،ويتحقق ذلك إ� ّما
بالتجهيل بمعنى �إخفاء العيوب و�إيجاد الحائل بين الواقع وبين الر�ؤية
ال�صحيحة له ،و�إ ّما بالعمل على تبديل المفاهيم وت�صوير ما هو عيب
في الواقع على �أنه �أمر ح�سن بح�سب الت�ص ّور الذهني والمفاهيم التي
تتحكم في م�سار الإن�سان وخياراته ،ومتى ر�أى العيب ح�سن ًا �أقدم عليه
وعلى ارتكابه ِ
ولحقت به �أ�ضراره و�آثامه.
العامل الثاني :ال�ص ّد ،فالإن�سان ،حتّى ال�ضالّ  ،قد يرى الخير
خير ًا ،وق��د ي��راه ح�سن ًا ،ويتجاوز المرحلة الأول��ى التي تدفعه عادة
للإقدام عليه وفعله ،ولكن ي�أتي َم� ْ�ن ي�ص ّده ويمنعه ،فيخلق الموانع
�أمامه ،فقابلية النف�س لفعل الخير تتحقق ولكن العائق يحول بينها وبين
الجن كان �أو من الإن�س� ،أ�ساليبه المتعددة التي
فعله ،ولل�شيطان ،من ّ
يتم ّكن من خاللها من �صرف الإن�سان عن ه ّمة فعل الخير وذلك �إما
بتثبيط العزائم �أو بت�صوير بع�ض النتائج المترتبة على الفعل على �أنها
خ�سائر هو في غنى عنها ،و�أنه ما الداعي لأن يتح ّملها دون غيرها.
العامل الثالث :الإ���ض�لال الإلهي ،وال ّ
�شك في � ّأن اهلل ع ّز وج ّل
لم ُيرِ د لعباده � اّإل الخير ،وال يريد لهم � اّإل الهداية ،وما �إر�ساله للحجج
والب ّينات � اّإل خير �شاهد على ذلك ،ولكن اهلل ع ّز وج ّل ،و�ضمن نظام
الأ�سباب والم�س ّببات ،قد يخ�صّ بع�ض عباده بنعمة الهداية التي كان
ن�صيب ه��ؤالء الحرمان منها؛ ل ّأن �أ�سباب هدايتهم وبفعلٍ منهم لم
تتوافر لكي يكونوا �أه ًال للهداية ،كالرزق ،ف�إنه من عند اهلل ع ّز وج ّل،
ولكن على الإن�سان ال�سعي �إليه من خالل العمل على توفير �أ�سبابه ،كما
�أن الإ�ضالل الإلهي هو انعكا�س لعمل �أهل ال�ضالل فهم الذين ي�س ّببونه
لأنف�سهم من خالل ما يقومون به ،واهلل ع ّز وج ّل ال يريد لهم ذلك،
ولكن متى ارتكبوا �أ�سباب ذلك ال ب ّد و�أن ينالهم هذا الإ�ضالل.
�إن حال الكفر اليوم هو على هذا المنوال ،فهم م�صداق قوله تعالى:
ال�سبِيلِ َو َمن ُي ْ�ض ِللِ هّ ُ
الل
} َبلْ ُز ِّينَ ِل َّل ِذينَ َك َف ُرواْ َم ْك ُر ُه ْم َو ُ�ص ُّدواْ َعنِ َّ
َف َما َل ُه ِمنْ َها ٍد{ (الرعد.)33 :
رب العالمين.
و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل ّ
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في رحاب بقية اهلل

المدخر لنصرة الدين
ّ
ال�شيخ نعيم قا�سم

6

اختبرنَ��ا اهلل تعال��ى في هذه الدنيا مخ ِّي��ر ًا إ� َّيانا بين الحق
َ
ُ��م َف َمن �شَ ��اء َف ْل ُي�ؤْ ِم��ن َو َمن �شَ اء
والباط��لَ } ،و ُق��لِ ال َْح��قُّ ِم ْ
��ن َر ِّبك ْ
ُ��ر{ (الكه��ف ،)29 :وب َّي��ن لن��ا محا�س��ن وخي��رات طري��ق
َف ْل َي ْكف ْ
الإيم��ان ،وم�س��اوئ وخ�سائ��ر طريق الباطل ،و� َّأن م��ا نختاره في
الدني��ا ينعك�س بتمام��ه على الآخرةْ � ،إن خي��ر ًا فخير ،و� ْإن �شر ًا
ف�شر ،وال ُيفلح � اّإل من اختار طريق الحق واتَّبعه.

ير ِّكز الق�سم الثالث من زيارة الإمام
الحجة | على ُح�سن اتِّباع الحجة |،
بما هو ح ٌّق ي�ؤدي �إلى ُن�صرة الدين وهزيمة
الح ُّق ال َّثاب ُِت ال َِّذي
الظالمين�« :أَ�شْ َه ُد َ�أن ََّك َ
ال َع ْي َب ِفي ِهَ ،و�أَ َّن َو ْع� َ�د اهلل ِف َ
يك َح�قٌّ ،ال
ياب ِل ُطولِ ال َغ ْي َب ِة َو ُب ْع ِد الأَ َم ِدَ ،وال أَ�ت ََح َّي ُر
ا ْر ِت َ
َم َع َم ْن َجهِ َل َك َو َجهِ َل ب َِكُ ،م ْنت َِظ ٌر ُم َت َو ِّق ٌع
لأ ّي� ِ
�ام� َ�كَ .و أَ� ْن � َ�ت ال�شَّ ا ِف ُع ا َّل� ِ�ذي ال ُت�ن��ا َز ُع،
َوال َو ِل ُّي ال َِّذي ال تُدا َف ُع ،ذَ خَ َر َك اهلل ِلن ُْ�ص َر ِة
قام ِم َن
الدينِ َ ،و إِ� ْع��زا ِز ال ُم�ؤ ِْم ِن َ
ِّ
ينَ ،واال ْن ِت ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين».
ين المارق َ
الجاحد َ
�أ�شهد �أنك الحقّ الثابت
ع َّلمنا الإ��س�لام �أن نتَّبع الحقَّ مقيا�س ًا
وهادي ًاَ }،و ُقلِ ا ْل َحقُّ ِمنْ َر ِّب ُك ْم{(الكهف،)29:
وه��ذا م��ا ي�ستدعي منَّا �أن نعرف الحق
لنعرف �أهله ،و�أن نتل َّم�س خطوات الطريق
في حياتنا لالهتداء بمعالم هذا الحق.
ومن المقطوع به � َّأن كتاب اهلل تعالى هو
ال�ح��ق على م�ستوى النظرية وال�ق��واع��د
���ب
والتوجيهاتَ } :ت��ن�� ِزي�� ُل ا ْل�� ِك�� َت��ابِ اَل َر ْي َ
ِفي ِه ِمن َر ِّب ا ْل َعا َل ِمينَ { (ال�سجدة.)2 :
والنبي  Pو آ�ل��ه  Rهم الحق على
الم�ستوى العملي والتطبيقي ،قال تعالى:
} َو َما �آتَا ُك ُم ال َّر ُ�س ُ
ول َفخُ ذُو ُه َو َما َن َها ُك ْم

()1
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إذا ما أردنا اتِّباع احلق ،علينا
أن نهتدي بالكتاب والنبي
والعرتة الطاهرة ،وآخر العرتة
بقية اهلل تعاىل يف األرضني
اإلمام املهدي |

َع�� ْن�� ُه َف��ا ْن�� َت�� ُه��وا{ (الح�شر .)7 :وقد �أَ َت��ى
ين َ Qف� َق��الَ َله:
َر ُج � ٌل َ�أ ِم�ي� َر ا ْل ُم�ؤ ِْم ِن َ
ون بِه ا ْل َع ْب ُد ُم�ؤ ِْمن ًا؟...
َ«م��ا �أَ ْد َن��ى َما َي ُك ُ
ون بِه ا ْل َع ْب ُد ُم�ؤ ِْمن ًا
ف�أجاب� :أَ َّما �أَ ْدنَى َما َي ُك ُ
�أَ ْن ُي َع ِّرفَه اهلل َت َبا َر َك و َت َعا َلى َنف َْ�سهَ ،ف ُي ِق َّر
َله ب َّ
ِالط َاع ِة ،و ُي َع ِّرفَه َن ِب َّيه َ Pف ُي ِق َّر َله
ب َّ
وح َّجتَه ِفي أَ� ْر ِ�ضه
ِالط َاع ِة ،و ُي َع ِّرفَه �إِ َم َامه ُ
و�شَ ِاه َده َع َلى خَ ْل ِقه َف ُي ِق َّر َله ب َّ
ِالط َاع ِة.
وج َّل
ثم َق��الَ  :ال َِّذ َ
ين َق َر َن ُه ُم اهلل َع َّز َ
ِب َنف ِْ�سه و َن ِب ِّيهَ ،فقَالَ َ } :يا أَ� ُّي َها ا َّل ِذينَ آ� َمنُوا
�أَ ِط��ي�� ُع��وا اهلل و�أَ ِط��ي�� ُع��وا ال�� َّر ُ���س��و َل و�أُو ِل����ي
الأَ ْم ِر ِم ْن ُك ْم{ (الن�ساء.)59 :
ين َج َع َل ِن َي اهلل
ُقل ُْتَ :يا أَ� ِمي َر ا ْل ُم ؤ� ِْم ِن َ
ِف َد َ
اك �أَ ْو ِ�ض ْح ِلي.
ين َق��الَ َر ُ�سولُ اهلل
َفقَالَ  :Qال َِّذ َ
ِ Pفي � ِآخرِ خُ ْط َب ِته َي ْو َم َق َب َ�ضه اهلل َع َّز
وج � َّل إِ� َل� ْي��ه ِ :إ� ِّن��ي َق� ْ�د َت� َر ْك� ُ�ت ِفي ُك ْم َ أ� ْم� َر ْي��نِ
َ
ِ
ِ
ُّ
ْ
َل ْن تَ�ضلوا َب ْعدي َما �إِ ْن َت َم َّ�سكت ُْم بِهِ َما:
�اب اهللِ ،
وع� ْت� َر ِت��ي أَ� ْه � َ�ل َب ْي ِتي،
ِك � َت� َ
يف الْخَ بِي َر َق ْد َعهِ َد إِ� َل َّي
َف�إِ َّن ال َّل ِط َ
أَ� َّن ُه َما َل ْن َي ْفتَرِ َقا َح َّتى َيرِ َدا َع َل َّي
وج َم َع َب ْي َن
ال َْح ْو َ�ض َك َها َت ْينِ َ
ُم�� َ��س� ِّب� َ�ح� َت� ْي��ه ،اَول �أَ ُق���ولُ
وج � َم � َع َب� ْي� َ�ن
َك � َه��ا َت � ْي��نِ َ
ا ْل ُم َ�س ِّب َح ِة وا ْل ُو ْ�س َطى،
َف � َت ���ْ�س � ِب��قَ إِ� ْح � َ�د ُاه� � َم ��ا
الأُخْ � � � َرىَ ،ف� َت� َم���َّ�س� ُك��وا ِب��هِ � َم��ا
اَل َت ��زِ ُّل ��وا اَول َت ��ِ��ض �لُّ��وا ،اَول
وه ْم َفت َِ�ضلُّوا» .
َت َق َّد ُم ُ
ف�إذا ما �أردنا اتِّباع الحق،
علينا �أن ن�ه�ت��دي بالكتاب
ال� �ك ��ري ��م وال� �ن� �ب ��ي وال �ع �ت��رة
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في رحاب بقية اهلل
ميتة جاهلية� .أم��ا � َّأن
ل��ه غيبة ي �ح��ار فيها
ال �ج��اه �ل��ون ،وي�ه�ل��ك
ف �ي �ه��ا ال �م �ب �ط �ل��ون،
وي� � � � �ك � � � ��ذب ف� �ي� �ه ��ا
الوقَّاتون» .
« َو�أَ َّن َو ْع�� � � َ�د اهلل
�اب
ِف��ي� َ�ك َح� � �قٌّ ،ال ا ْر ِت� �ي � َ
ِل� ُ�ط��ولِ ال َغ ْي َب ِة َو ُب � ْع� ِ�د ال َأم� ِ�د،
َوال أَ�ت ََح َّي ُر َم َع َم ْن َجهِ َل َك َو َجهِ َل
ِب� َ�ك» .إ�نَّها �إرادة اهلل تعالى �أن
تكون له غيب ٌة طويلة ،وحير ٌة
ُيختبر فيها النا�س ،وهي غيب ٌة
م�ؤكدة يتبعها الظهور الحتمي
ل� �م ��والن ��ا ال��ح��ج��ة | ك�م��ا
�أ ّكدت الروايات ،ومنها عن �أمير
الم�ؤمنين علي « :Qالمهدي ال��ذي
يملأ الأر�ض عد ًال وق�سط ًا كما ملئت جور ًا
وظلم ًا ،تكون له غيبة وحيرة ،ي�ض ّل فيها
�أقوام ،ويهتدي فيها �آخرون» .
ف�لا ح�ي��رة ل��دى ال�م��ؤم�ن�ي��ن ،وال يخفى
�أهمية الإيمان ببزوغ فجر العدالة الممتدة
ع�ل��ى م�ستوى ال�م�ع�م��ورة ع�ل��ى ي��د ق��ائ��م �آل
محمد | ،وانعكا�س هذا اليقين على �سلوك
وخيارات الإن�سان في هذه الحياة الدنيا.
انتظار الفرج
االنتظار هو �سمة فترة الغيبة الكبرى،
وهو الأمل ب�سيادة الف�ضائل وتعميم العدل
وا�ستخالف الم�ؤمنين وانت�صار الحق.
االنتظار هو حركة الأ ّم��ة لتهيئة الظروف
المالئمة لظهور المنتظر | ،ما يتط َّلب �أن
يكون المنتظرون جد ّيين وفاعلين بانتظار
()2
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الطاهرة ،و�آخر العترة بقية اهلل تعالى في
الأر�ضين الإمام المهدي | .وهذا ما تُع ِّبر
الح ُّق
عنه زيارة الحجة | « :أَ��شْ َه ُد َ�أ َّن� َ�ك َ
ال َّثاب ُِت ا َّل ِذي ال َع ْي َب ِفي ِه».
حجة
ال تخلو الأر�ض من ّ
ُ�سئل الإم� ��ام الع�سكري  Qعن
الخبر ال �م��روي ع��ن آ�ب��ائ��ه َّ �« :Rإن
الأر�ض ال تخلو من حج ٍة هلل على خلقه �إلى
يوم القيامة ،و� َّإن من مات ولم يعرف �إمام
زمانه مات ميتة جاهلية.
فقالَّ � :Qإن هذا ح ٌّق كما النهار
حقٌّ.
فقيل له :يا بن ر�سول اهلل فمن الحجة
والإمام بعدك؟
فقال :Qابني محمد ،هو الإمام
والحجة بعدي ،من مات ولم يعرفه مات

()3

()4

()5

الهوام�ش

(( (1الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص.414
(( (2كمال الدين وتمام النعمة ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص.409
(( (3الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص.338

()6

((� (4سنن الترمذي ،الترمذي ،ج � ،5ص.225
(( (5معاني الأخبار ،ال�شيخ ال�صدّوق� ،ص.199
(( (6كمال الدين وتمام النعمة ،م�.س� ،ص.378
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�إم��ام�ه��م ،ل��ذا ج��اء ف��ي ال��زي��ارةُ « :م ْنت َِظ ٌر
ُم َت َو ِّق ٌع لأ ّي ِام َك» ،وفيها يقين بالظهور.
قال ر�سول اهلل �« :Pسلوا اهلل من
حب �أن ُي�س�أل،
ف�ضله ،ف� َّإن اهلل ع َّز وجل ُي ُّ
و�أف�ضل العبادة انتظار الفرج» .
وف��ي �س�ؤال لأمير الم�ؤمنين :Q
«ف �� ّأي الأع�م��ال �أح� ُّ�ب �إل��ى اللهّ ع� َّز وجل؟
�أجاب :انتظار الفرج» .
الذخيرة الإلهية
« َو�أَ ْن� َ�ت ال�شَّ ا ِف ُع ال َِّذي ال تُنا َز ُعَ ،وال َو ِل ُّي
ال َِّذي ال تُدا َف ُع».
ال تقت�صر الوالية على �آثارها الدنيو ّية
بالن�صر والتوفيق ،بل تمتد �إل��ى الآخ��رة
ب�شفاعة النبي  Pو�آل البيت R
للم�ؤمنين ،وعندما يت�ص ّدر الإمام المهدي
| القيادة للأمة ،ف �� َّإن �صالحياته في
ال�شفاعة لهم تم ّكنه من �أن ي�شفع عند اهلل
تعالى للمنتظرين والمجنّدين تحت لوائه،
} َي ْو َم ِئ ٍذ اَّل تَن َف ُع ال�شَّ فَا َع ُة �إ اَِّل َمنْ �أَ ِذ َن َل ُه
ال َّر ْح َمنُ َو َر ِ�ض َي َل ُه َق ْو اًل{ (طه،)109 :
وهي مكرم ٌة ال ُينازع فيها� ،إذ إ� َّن��ه الولي
المع�صوم الذي ال ي�ضاهيه �أح ٌد في زمانه،
المتقدم على الجميع في ما منحه اهلل
وهو
ِّ
كخاتم للأو�صياء ،فهنيئ ًا لمن
تعالى �إياه
ٍ
التحق ب��ه ،وتع َّلق ب�إمرته ،و�س َّلم في كل
�ش�ؤونه لأوامره ونواهيه.
|
الإم� ��ام ال �م �ه��دي ه��و ال��ذخ�ي��رة
الإلهية لن�صرة دينه ف��ي �آخ��ر ال��زم��ان:
«ذَ خَ � � َر َك اهلل ِل� ُن� ْ���ص� َر ِة ال� ِّ�دي��نِ َ ،و إِ� ْع� ��زا ِز

ِ
ين
�ام ِم� ْ�ن
الجاح ِد َ
ال� ُم� ؤ� ِْم� ِن�ي� َ�نَ ،وا ِال ْن � ِت �ق� ِ
ال �م��ا ِر ِق �ي� َ�ن» ،ت �ت�لازم ق�ي��ادت��ه م��ع ن�صر
الم�ؤمنين وعزَّتهم ،وهزيمة الكافرين
وذلَّتهم .عن الإم��ام الجواد « :Qما
منَّا � اّإل وهو قائم ب�أمر اهلل ع َّز وجلٍ ،
وهاد
ولكن القائم ال��ذي ُيطهر
�إل��ى دين اهللَّ ،
اهلل ع� َّز وج��ل به الأر���ض من �أه��ل الكفر
وال�ج�ح��ود ،وي�م�ل�أه��ا ع��د ًال وق�سط ًا ،هو
ال��ذي تخفى على النا�س والدت��ه ،ويغيب
عنهم �شخ�صه ،ويحرم عليهم ت�سميته،
�سمي ر�سول اهلل  Pوكن ّيه ،وهو
وه��و ُّ
الذي تطوى له الأر�ض ،ويذلّ له كل �صعب،
ويجتمع �إليه من �أ�صحابه عدة �أهل بدر:
ثالثمائة وثالثة ع�شر رج� ً
لا من �أقا�صي
َ
الأر�ض ،وذلك قول اهلل ع َّز وجل�} »:أ ْي��نَ
اهلل َج ِمي ًعا إِ� َّن اهللَ
َم��ا َت�� ُك��و ُن��وا َي ْأ���� ِت ِب�� ُك�� ُم ُ
َعلَى ُك ِّل �شَ ْي ٍء َق ِدي ٌر{ ،ف�إذا اجتمعت له
هذه العدة من �أهل الإخال�ص� ،أظهر اهلل
�أمره ،ف�إذا كمل له العقد ،وهو ع�شرة
�آالف رج��ل ،خ��رج ب���إذن اهلل ع َّز
وجل ،فال يزال يقتل �أعداء اهلل
حتى ير�ضى اهلل ع َّز وجل» .
ا ِّت � �ب� ��اع ال �ح �ج��ة |
م �� �ض �م��ون ال �ن �ت��ائ��ج في
الدنيا والآخرة ،وهو خيار
ال �ه��دى ب��االن �ت �ظ��ار �أث �ن��اء
الغيبة ،واالن�ق�ي��اد عند الظهور،
وف��ي الحالتين هو ا ِّت�ب��ا ٌع ُي�سعد
الم�ؤمنين في الدنيا والآخرة.
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وج َه ّنمان
ج ّنتان َ
الإمام اخلميني{

10

الموازنة [بين ق��وى النف�س] هي من الأم��ور التي تُعين
الإن�سان في مجاهدة نف�سه.
كيف نوازن بين القوى؟
العنان التي تو ّلدت منها َم َلكات كثيرة [عبر
الموازنة هي �أن يقارن الإن�سان العاقل الزمن] ،ال تتو ّرع عن � ّأي فجور ت�صل �إليه،
بين منافع وم�ضار ك ّل واح��دة من الأخالق وال تُعر�ض عن � ّأي مال ي�أتيها ،ومن � ّأي طريق
الفا�سدة ،وال َم َلكات الرذيلة التي تن�ش�أ عن كان ،وترتكب كل ما يوافق رغبتها وهواها
ال�شهوة والغ�ضب وال��وه��م -عندما تكون -مهما كان -ولو ا�ستلزم ذلك �أمر ًا فا�سد ًا.
ح ّرة وتحت ت�ص ّرف ال�شيطان -وبين منافع
الغ�ضب من� أش� الرذائل
وم���ض��ا ّر ك��ل واح��دة م��ن الأخ�ل�اق الح�سنة
�إذا �أ�صبح الغ�ضب َم َلك ًة في النف�س،
والف�ضائل النف�س ّية ،وال َم َلكات الفا�ضلة تتو َّلد منه َم َلكات ورذائ��ل أ�خ��رى ،فيظلم
عندما تكون تحت ت�ص ّرف العقل وال�شرع -ويقهر ك� ّل من ت�صل �إليه ي��داه ،ويفعل ماليرى على � ّأي واح��دة منها ّ
ي�صح الإق��دام ي�ق��در عليه �ضد ك��ل �شخ�ص ي�ب��دي �أدن��ى
ويح�سن العمل.
مقاومة ،ويثير الحرب ب�أق ّل معار�ضة له،
فمث ًال �إنّ النف�س ،ذات ال�شهوة المطلقة ويبعد الم�ض ّرات وما ال يالئمه ب�أية و�سيلة

مهما كانت ،ولو �أ ّدى ذلك �إلى وقوع الف�ساد
في العالم .وعلى هذا النحو ،تكون مكت�سبات
النف�س ل�صاحب الواهمة ال�شيطانية الذي
تر�سخت فيه هذه ال َم َلكة.
ّ
هذه هي �آث��ار تلك القوى عندما تكون
ت�ح��ت ت���ص� ّرف ال���ش�ي�ط��ان ،ول �ك��ن عندما
تف ّكرون ب�صورة �صحيحة ،وتالحظون �أحوال
ه ��ؤالء الأ�شخا�ص ،تجدون �أن � ّأي �شخ�ص
 مهما ك��ان ق��وي� ًا ،ومهما حقّق من �آمالهو�أمانيه  -ف�إنه  -رغ��م ذل��ك  -ال يح�صل
على واحد من الألف من �آماله ،بل �إن تحقّق
الآم ��ال وو� �ص��ول � ّأي �شخ�ص �إل��ى �أمانيه،
م�ستحيل في هذا العالم.
قوى ال�شباب� ..إلى متى تبقى؟!
�إذ ًا ،فالإن�سان هو  -على الدوام  -عا�شق
لما ال يملك ولما لي�س ف��ي ي��ده ،وه��ذه فطرة
�أثبتها الم�شايخ العظام وحكماء الإ�سالم الكبار.
وعلى �أي حال؛ فلو و�صل
الإن���س��ان �إل��ى أ�ه��داف��ه،
ف� �ك ��م ي� � ��دوم ت �م � ّت �ع��ه
وا�ستفادته منها؟ و�إلى
متى تبقى قوى �شبابه؟
ع��ن��دم��ا ي�ن�ق���ض��ي

ربيع العمر ،ويح ّل خريفه ،تذهب القوة من
الحا�سة الذائقةّ ،
الأع�ضاءّ ،
وتتعطل
وتتعطل ّ
وحا�سة ال ّلم�س وباقي الحوا�س،
العين والأذن ّ
ً
وت�صبح ال ّل ّذات  -عموما  -ناق�صة �أو تفنى
�أ� �ص� ً
لا ،وتهجم الأم��را���ض المختلفة ،فال
ت�ستطيع �أج�ه��زة اله�ضم وال�ج��ذب والدفع
والتنفّ�س �أن ت�ؤ ّدي عملها ب�شكل �صحيح ،وال
يبقى للإن�سان �شيء �سوى أ� ّنات الت�أ ّوه الباردة
والقلب المملوء بالألم والح�سرة والندم.
فر�ض ّية خيال ّية
�أفتر�ض لكم ب�صورة عاجلة ،فر�ض ّية
خيال ّية (وهذا �أي�ض ًا لي�س له واقع) �أفتر�ض
لكم عمر ًا هو مائة وخم�سون عام ًا ،مع توافر
جميع �أ�سباب ال�شهوة والغ�ضب وال�شيطنة،
و أ�ف�ت��ر���ض أ�ن��ه ال يعتر�ضكم �أي �شيء غير
م��رغ��وب ف �ي��ه ،م��ع ه��ذه ال�ف��ر��ض�ي��ة ،م��اذا
�ستكون عاقبتكم بعد انق�ضاء ه��ذه المدة
الق�صيرة ،والتي تم ّر م� َّر ال��ري��اح؟! فماذا
ا ّدخ��رت��م م��ن تلك ال � ّل � ّذات لأج��ل حياتكم
الدائمة؟! هل ا ّدخرتم �سوى
الأع�م��ال القبيحة المنكرة،
وال�ت��ي �ستقدم لكم �صورها
في ال�ب��رزخ والقيامة ،وهي
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ال�صور التي ال يعلم حقيقتها � اّإل اهلل تبارك
وتعالى؟
� ّإن جميع نيران جهنم ،وعذاب القبر
والقيامة وغيرها مما �سمعت هي جهنم
�أع �م��ال��ك ال�ت��ي ت��راه��ا ه�ن��اك ك�م��ا يقول
تعالىَ } :و َو َج������ ُدوا َم��ا َع ِ��م�� ُل��وا َح��ا�ِ��ض�� ًرا{
(الكهف.)49 :
جهنّم الأعمال
ّذت بذلك
أكلت مال اليتيم وتلذ َ
لقد � َ
ولكن اهلل وح��ده يعلم ما هي �صورة هذا
العمل ف��ي ذل��ك ال�ع��ال��م وال �ت��ي �ستراها
ف��ي جهنم ،وم��ا ه��ي ال � ّل �ذّة التي �ستكون
ن�صيبك هناك .اهلل يعلم �أي عذاب �شديد
ينتظرك ب�سبب تعاملك ال�سيئ مع النا�س
وظلمك لهم في ذلك العالم� .ستفهم �أي
عذاب قد �أعددت لنف�سك بنف�سك ،عندما
اغ�ت�ب��ت .ف� ��إن ال���ص��ورة الملكوتية لهذا
العمل قد أُ�ع ّدت لك و�ستَرِ د عليك وتُح�شر
معها ،و�ستذوق عذابها .وهذه هي جهنم
الأعمال .و�أما الذين زرعوا في نفو�سهم
ال َم َلكة الفا�سدة والرذيلة ال�س ّيئة الباطلة،
كالطمع والحر�ص والجدال وال�شره وحب
المال والجاه والدنيا وباقي ال َم َلكات ،فلهم
جهنم ال يمكن ت�ص ّورها ،لأن ت�ص ّورها
لتلك ال َم َلكات ال يمكن �أن تخطر على قلبي
وقلبك ،بل تظهر النار من باطن النف�س
ذاتها ،و�أهل جهنم �أنف�سهم يفرون رعب ًا
من عذاب �أولئك.
وف��ي بع�ض ال��رواي��ات الموثقة �أن في
الهوام�ش
12

(( (1ع ��ن الإمام أ�ب ��ي عبد اهلل �« :Qإن ف ��ي جهنم لوادي� � ًا للمتك ّبرين
ُيق ��ال له �سقر� ،شكا �إلى اهلل ع َّز وج ّل �ش� �دَّة ح ِّره و�س�أله �أن ي�أذن له
�أن يتنفّ�س ،فتنفّ�س ،ف�أحرق جهنم»� .أ�صول الكافي ،المجلد الثاني،

جهنم وادي � ًا للمتك ّبرين يقال له «�سقر»،
وق��د �شكا ال ��وادي �إل��ى اهلل تعالى �ش ّدة
الحرارة وطلب منه �سبحانه �أن ي��أذن له
بالتنف�س ،وبعد �أن �أَ ِذن له ،تنفّ�س ،ف�أحرق
جهنم .
َم َلكات ت�سلب الإيمان
و أ�ح�ي��ان� ًا ،ت�صبح ه��ذه ال َم َلكات �سبباً
في �أن ُيخ َّلد الإن�سان في جهنم لأ ّنها ت�سلبه
الإي �م��ان ،كالح�سد ،فقد ورد ف��ي رواياتنا
ال�صحيحة عن الإمام �أبي عبد اهلل Q
قال�« :إنّ الح�سد ي�أكل الإيمان كما ت�أكل النار
الحطب» .
وكحب الدنيا ،والجاه والمال الذي ورد
ّ
في الروايات ال�صحيحة �أنها �أكثر �إهالكاً
لدين الم�ؤمن من ِذئبين �أُطلقا على قطيع
ب�لا راع ،فوقف �أحدهما ف��ي �أول القطيع
والثاني في آ�خ ��ره ...عن الإم��ام أ�ب��ي عبد
اهلل « :Qما ذئبان �ضاريان في غنم قد
فارقها رعا�ؤها �أحدهما في �أولها والآخر في
حب المال وال�شّ رف
�آخرها ف�أف�سد فيها من ّ
في دين الم�سلم» .
ن�س�أل اهلل �أن ال ت��ؤول عاقبة المعا�صي
�إلى ال َم َلكات والأخالق الظلمان ّية القبيحة،
وال �ت��ي ت � ��ؤول إ�ل ��ى ف �ق��دان الإي��م��ان وم��وت
الإن�سان كافر ًا ،لأن جهنم الكافر وجهنم
العقائد الباطلة �أ�ش ّد بدرجات و�أكثر �إحراق ًا
وظلم ًة م��ن ذينيك الجهنمين ال ّلتين م َّر
ذكرهما (جهنم الأعمال ،وجهنم ال َم َلكات
الفا�سدة).
()1

()2

()3

باب الكبر ،ح.10
(( (2م.ن ،كتاب الإيمان والكفر ،باب الح�سد ،ح.2
(( (3م.ن ،باب حب الدنيا والحر�ص عليها ،ح.2
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O

في المقام األسمى

(*)
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لو لم تكن محبة �أهل البيت  Rومو ّدتهم والع�شق الج ّيا�ش
لمثل ه�ؤالء الإلهيين والربانيين ،لكان من الم�سلّم عدم بقاء ت ّيار
الت�ش ّيع ،بهذه المعارف الم�ستحكمة عبر الزمان والتاريخ مع وجود
كل هذه العداوات .وحديثنا في �سياق �أثر تلك المو ّدة عن فاطمة
أعظم امر� ٍأة في تاريخ الب�شر.
الزهراء،
ّ
ال�صديقة الكبرى ُ � O
�إنّها مفخر ُة الإ�سالم ،ومفخرة هذا الدين ،وافتخار هذه الأ ّمة.
مقام َي�ص ُعب ت�ص ُّوره
ٌ
تعظيم و�إج�ل�ال؛ وي��أخ��ذون المعارف من
ٍ
� ّإن مقام فاطمة ال��زه��راء  Oال ال�صحيفة الفاطمية؛ فهذه أ�م��و ٌر عظيم ٌة
يمكن �أو ي�صعب ت�ص ّوره بالن�سبة للب�شر جد ًا.
العاديين �أمثالنا؛ فهي المع�صومة فح�سب.
ٌ
وحكمة ومعرفة
علم
ٌ
ل��م تكن فاطمة ال��زه��راء  Oنب ّي ًا �أو
ال �ح �ي��اة ال �ظ��اه��ري��ة ل �ه��ذه ال���س�ي��دة
النبي العظيمة مليئة بالعلم والحكمة والمعرفة،
�إمام ًا وخليف ًة للنبي؛ لكنها بمقام ّ
والإم� ��ام؛ ف��أئ�م� ُة ال�ه��دى  Rي��ذك��رون حتى �إ ّن ��ه عندما ن �ق��ر�أ م�ق� ّدم��ة خطبتها
اال� �س��م ال�م�ب��ارك لفاطمة ال��زه��راء بك ّل «الف ََدك ّية» المعروفة ،ونجد الحمد والثناء
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مع اإلمام الخامنئي
جلي
ال�م��وج��و َدي��ن فيها� ،سنلحظ ب�شكلٍ ّ
كيف �أن الأج��واء قد عبقت بدفق الحكمة
والمعرفة الجارية من الل�سان الد ّر ّي لهذه
المر�أة العظيمة؛ مع �أن تلك الخطبة كانت،
في الواقع ،احتجاج ًا �سيا�سي ًا ،وقد ُذكر
فيها من المعارف الإلهية والإ�سالمية ما
هو في �أعلى م�ستوى يمكننا �إدراكه.
رحلةُ الجهاد
م��ن ج��ان� ٍ�ب �آخ� ��ر ،ف � ��إن ح �ي��اة ه��ذه
العظيمة م�شحون ٌة بالجهاد؛ حيث كان لها
م�ضح في
ح�ضو ٌر ف��اع� ٌل وم ��ؤ ّث��ر كجندي ٍّ
الميادين المختلفة .فمنذ مرحلة الطفولة
في مكة ،في �شعب �أبي طالب ،في �إي�صال
الم�ؤن والدعم المعنوي لأبيها العظيم� ،إلى
مواكبة �أمير الم�ؤمنين في مراحل الحياة
ال�شاقة ف��ي المدينة :ال �ح��روب والغربة
والمخاطر ،و�سط م�شقات الحياة المادية
وال�ضغوط المتنوعة ،وكذلك في مرحلة
محنتها  Oبعد رح�ي��ل النبي P؛
ففي جميع هذه المراحل كانت هذه المر�أة
العظيمة م�شغول ًة بالتح ُّرك وال�سعي؛ حكيم ًة
م �ج��اه��دة ،ع��ارف � ًة م�ج��اه��دة.
ك� ��ذل� ��ك م� ��ن ن��اح �ي��ة
م �� �س ��ؤول �ي��ات �ه��ا
ك ��ام ��ر�أ ٍة
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إن بيت ًا من الشعر تتلونه قد
ّ
يكون له تأث ٌري أكرب من ساع ٍة
من البحث االستداليل
ملتف ّو ٍه ماهر

وزوج� � ٍة و� ٍأم وم��ر ّب �ي��ة ،فقد ك��ان��ت ام ��ر�أ ًة
نموذج ّية.
�شعلةُ الع�شق وال�شوق
هي �آي ٌة عظمى و�سامية المر�أ ٍة نموذج ّي ٍة
في وظائف المر�أة وتربيتها ومح ّبتها؛ وكل
هذه الم�سائل الق ّيمة التي ال نظير لها كانت
�ضمن عمر ناهز � 18سنة .ف��وج��ود فتاة
�شا ّبة عمرها � 18سنة بكل هذه المقامات
المعنو ّية والأخالق ّية وال�سجايا ال�سلوك ّية
في � ّأي مجتمع وفي تاريخ � ّأي �شعب �سيكون
مبعث افتخار له .ولكن االطالع على هذه
المعارف ومعرفة �سجايا ه��ذه العظيمة؛
دون االرت �ب��اط العاطفي ،ودون المحبة،
ودون �شعلة الع�شق وال�شوق التي تُجري
الدموع من عينَي الإن�سان ال يو�صل الإن�سان
�إل��ى نتيجة .وعليه ،يجب تفعيل االرتباط
العاطفي والمعنوي والروحي بهذه ال�سيدة
العظيمة؛ بل ويجب الحفاظ عليه.
ن�ستمر
بالمح ّبة
ّ
أ�سا�سي قد حفظ م�سيرة
ث ّمة عن�ص ٌر � ٌّ
الت�ش ّيع وا��س�ت�م��راره��ا ،وه��و ذل��ك الت ّيار
العاطفي الم�ستند �إلى المنطق والمعتمد
على الحقيقة ،ال العاطفة الفارغة .لهذا

الهوام�ش

(*) م ��ن كلم ��ة له } في ذكرى والدة ال�سي ��دة الزهراء  Oوذكرى والدة الإمام الخميني { ،خ�ل�ال لقائه مع مدّاحي �أهل البيت
 ،Rبتاريخ .3/6/2010
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�أن �ت��م ت ��رون � ّأن �أج��ر
الر�سالة هو المح ّبة
وال �م��و ّدة ف��ي القربة،
} ُق ْ��ل ال أَ�� ْ��س أَ��� ُل�� ُك�� ْم َعلَ ْي ِه
�أَ ْج�������راً �إِ َّال ا ْل����� َم����� َو َّد َة ِف��ي
ا ْل ُق ْربى{(ال�شورى.)23 :
ال�شعر في حب �أهل البيت Q
م���ن ال �م �ل �ف��ت � ّأن الأئ � �م� ��ة R
وبالرغم من وجود �أمثال زرارة ومحمدب��ن م�سلم وغيرهما م��ن ال��ذي��ن �سمعوا
المعارف والأحكام وال�شرائع والأخالقيات
ون �ق �ل��وه��ا ود ّون� ��وه� ��ا -ك��ان��ت ل �ه��م ن �ظ��ر ٌة
خا�صّ ة إ�ل��ى دعبل الخزاعي ،و�إل��ى ال�سيد
ِ
الحم َيري ،و�إل��ى ُكميت بن زيد الأ�سدي،
وكانوا يحوطونهم بالعناية والمح ّبة .كل
ذلك لأن ُبعد االرتباط العاطفي والمح ّبة
يوجد في �شعر ال�شعراء ومدح المادحين
وذكر الذاكرين على نح ٍو �أت� ّ�م و�أوف��ى م ّما
يوجد في غيرها.
أ� ُّي��ه��ا ال��م�� ّداح��ونّ � :إن عملكم �شريف
حيوي في بقاء الت�ش ّيع وفي
وق ّيم وله دو ٌر ٌّ
الحفاظ على الإي�م��ان ال�شيعي والمعرفة
ال�شيعية واتّباع �أهل البيت  Rفاعرفوا
قدر هذا .واعلموا � ّأن بيت ًا من ال�شعر تتلونه
قد يكون له ت�أثي ٌر �أكبر من �ساع ٍة من البحث

اال�ستداللي لمتف ّو ٍه ماهر .وبهذه الطريقة
يمكننا نقل معارف �أهل البيت باال�ستمداد
م��ن الأب �ع��اد العاطفية �إل��ى أ�ع�م��اق قلوب
النا�س ،ما ي�ساهم في تثبيت �إيماننا وبقائه
مع الأي��ام وع��دم تزلزله مقابل ت�شكيكات
الأع��داء وافتراءاتهم ،ف�أ�شعروا �أنف�سكم
�أنكم مب ّلغون للدين وحمل ٌة للحقائق الدينية
في �أعظم الأ�ساليب ت�أثير ًا.
�شعر المعرفة
ُ
فليكن �شعركم �شعر معرف ٍة وتعليم؛
ف ��إذا �أردت��م � ْأن تع ّرفوا بفاطمة الزهراء
 ،Oف �ق��وم��وا ب��ذل��ك بحيث ي�ستلهم
الم�سلم �أو المر�أة �أو ال�شاب منها درو�س
الحياة؛ في�شعر في قلبه بالخ�شوع والخ�ضوع
تج�سد
وال�ت�ع� ّل��ق ت�ج��اه ه��ذه ال �م��ر�أة ال�ت��ي ّ
القدا�سة والطهارة والحكمة والمعنويات
والجهاد .فعليكم � ْأن ترووا م�ستمعيكم من
هذه المعرفة التي ت�شبه الماء الزالل الذي
ي�أتي في قالب ال�شعر والكالم الموزون،
وخ�صو�ص ًا �إذا ك��ان ف��ي ق��ال��ب ال�صوت
الح�سن واللحن ال�صحيح والج ّيد ،في�سري
�إل��ى كل �أج��زاء بدنه .فمثل ه��ذا العمل ال
يقدر عليه الكثير من الخطباء �أو الفنانين
�أو المعلمين ،ولكنكم قادرون عليه لو قمتم
به.
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مناجاة المريدين (:)3

يسارعون إليك
يتعر�ض هذا المقال لدرا�سة كيف ّية الو�صول �إلى
ّ
مقام القرب الإلهي .ويظهر من التعاليم الدين ّية
� ّأن الب�شر ،ومن خالل العمل وال�سعي الم�ضاعف،
طي م�سير القرب ،والكمال ،والو�صول
يتمكّنون من ّ
�إلى الفالح وال�صالح .وي�صل الإن�سان �إلى الكمال
بمقدار الجهد الذي يبذله.
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�آية اهلل ال�شيخ حممد تقي
م�صباح اليزدي (حفظه اهلل)

ال�سفَر
�أ�صحاب َّ
ورد ع��ن الإم ��ام ال�سجاد  Qفي
تتمة مناجاة المريدين «و�ألحقنا بعبادك
ال��ذي��ن ه��م ب��ال �ب��دار �إل �ي��ك ي���س��ارع��ون،
وبابك على ال��دوام يطرقون ،و�إ ّي��اك في

()1

()2
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الليل والنهار يعبدون ،وه��م من هيبتك
م�شفقون.»...
يحتاج الإن���س��ان للو�صول إ�ل��ى مقام
ال�سجاد
القرب ،بح�سب ما ب ّينه الإم��ام ّ
ٍ
أ�صحاب في ال�سفر يمتازون
� ،Qإلى �
بما يلي :يتح ّركون ب�سرعة وبا�ستمرار،
وهم من أ�ه��ل العبادة لي ًال ون�ه��ار ًا ،ومن
�أهل الخ�شية.
أ�م��ا طريق الو�صول �إل��ى الخ�شية من
وعجزِ
اهلل تعالى فهو الإذع ��ان َ
ب�ضعف َ
�أنفُ�سنا �أمام عظمة وجالل اهلل تعالى.
� ّإن الهدف والمق�صد النهائي للإن�سان
هو القرب من اهلل والو�صول �إليه .و�أمامه
في ذلك طري ٌق طوي ٌل ،مليء بالتع ّرجات
والمط ّبات.
ي �ق��ول الإم� ��ام ع�ل��ي  Qف��ي ه��ذا
ال���ش��أن ،م��ع ك��ل م��ا ك��ان عليه م��ن �إحياء
الليل والمناجاة وال�ع�ب��ادة « :آ� ٍه م��ن ق ّلة
الزاد وطول الطريق و ُب ْعد ال�سفر وعظيم
ال َمورد» .
يتح�سر الإمام �أمير الم�ؤمنين Q
ّ
لأن��ه ال يمتلك ال��زاد الكافي لعبور طريق
الآخرة الطويل .مع العلم �أن عبادة الإمام

 Qكانت كثيرة و�شاقة حتى �أنه عندما
قر�أ الإمام ال�سجاد � Qصحيف ًة تب ّين
�أح��وال وعبادة الإم��ام علي  ،Qقال:
«من يقوى على عبادة علي بن �أبي طالب
Q؟» .
الهدف هو مقام القرب من اهلل
�صحيح أ�ن ��ه ي�ستفاد م��ن ال��رواي��ات
والتعاليم الدينية �أن طريق الآخرة طويل
وم �ت �ع � ّرج� ،إال �أن الإن �� �س��ان يمكنه عبور
ذاك ال�ط��ري��ق م��ن خ�لال ال�ع�م��ل ،وب��ذل
الجهد ،وتربية النف�س ،في�صل �سالم ًا �إلى
المق�صد.
�إن ر�سالة �أنبياء اهلل والأئمة الأطهار
 Rتو�ضح لنا مق�صد الآخ��رة ،و�أوج
�سعادتنا وكمالنا وكيفية الحركة نحو قمة
الفالح وال�صالح .فكل م�سافة يقطعها
الإن�سان في هذا الطريق وح�سب ه ّمته،
تعني �أنّه �أنجز عم ًال َق ّيم ًا ...ولي�س �صحيح ًا
القول � ّإن الإن�سان �إذا لم ي�صل �إلى الق ّمة،
فقد تخ ّلف ولم يح�صل على �شيء ،ال بل
هو م�أجور على كل خطوة يخطوها في هذا
الطريق وعليها تترتب �آثار �إيجابية .طبع ًا
يجب �أن يمتلك الإن�سان همة عالية ويجب
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أحد أسرار موفق ّية السفر وجود
رفيق نشيط يعرفُ املسري
ويبعث على زيادة نشاط
اآلخرين ويق ّلل من تعبهم
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�أن يكون هدفه الو�صول �إلى �أعلى
مقامات القرب من اهلل وعدم
االكتفاء بالمراتب النازلة.
خ�صائ�ص طالئع طريق القرب
الإلهي
يظهر ،من الق�سم الأول من المناجاة،
وجود ُطرق متع ّددة للو�صول �إلى مق�صد
الآخ� ��رة وال �ق��رب الإل �ه��ي «و� �س � ّي��رن��ا في
�أقرب الطرق للوفود عليك .»...والطريق
الم�ستقيم هو �أق�صر الطرق نحو المق�صد.
ل��ذا ،ينبغي لنا �أن نطلب من اهلل تعالى
�إر�شادنا �إلى الطريق الأقرب والم�ستقيم،
و�أن يه ّون علينا �صعوبات طريق الآخرة.
بعد �أن نتع ّرف �إلى المق�صد الذي هو
القرب الإلهي  -وعلى فر�ض �أن اهلل تعالى
قد ا�ستجاب دعاءنا وع ّرفنا �أقرب الطرق
�إليه ،و�ساعدنا في طي ذاك الطريق رغم
َكثرة الأخطار  -وفي م�سير الو�صول �إلى
اهلل ،نحن في ذلك الطريق بحاجة ما�سة
�إلى رفيقِ �سفر .لنلتفت �إلى المثال الآتي:
في الما�ضي ،كان ال�سفر عبر و�سائل
ب�سيطة مثل :الح�صان وال�ج�م��ل ،وك��ان

بع�ض ي�سافر ما�شي ًا ،و�سواء كان هذا ال�سفر
ٌ
ً
طوي ًال �أو ق�صيرا ف ��إن وج��ود رفيق بين
الم�سافرين ن�شيط يتح ّرك بجد ّية وعزم
را�سخ ْين ،يكون �سبب ًا في ن�شاط الآخرين،
بحيث ال ي�شعر �أحد من الم�سافرين بتعب
الطريق .ويكون عك�س ذلك� ،إذا كان رفيق
ال�سفر �شخ�ص ًا عاجز ًا و�سريع ال�ضجر...
لذلك يمكن ال�ق��ول � ّإن أ�ح��د أ���س��رار
موفق ّية ال�سفر وجود رفيق ن�شيط ُ
يعرف
الم�سير ويبعث على زيادة ن�شاط الآخرين
وي �ق � ّل��ل م��ن ت�ع�ب�ه��م .م��ن ه ��ذا المنطلق
يقول الإم��ام  Qح��ول رفقاء ال�سفر:
ين ُه ْم بِالبِدا ِر �إِ َل ْي َك
« أَ�ل ِْحقْنا ِب ِعبا ِد َك ال َِّذ َ
ون
ُي�سار ُِع َ
وام َي ْطرِ ُق َ
ون َوبا َب َك َعلى ال� َّد ِ
َو�إ َّي َ
ون َو ُه ْم ِم ْن
اك ِفي ال َّل ْيلِ َوالنَّها ِر َي ْع ُب ُد َ
ُون».
َه ْي َب ِت َك ُم�شْ ِفق َ
�أو�صاف رفاق ال�سفر
بعد �أن يطلب الإم��ام  Qمن اهلل
�إر�شاده �إلى �أقرب طرق ال�سلوك والو�صول
�إل��ى مقام قربه ،يطلب منه رف��اق �سفر
الئقين يمتلكون ال�صفات الآتية:
�أ� -سرعة الحركة.
()3

()4

اخلاصية األوىل للرفيق
املناسب يف القرب اإللهي
هي :اجلدية ،السرعة،
واألسبق ّية على اآلخرين

الهوام�ش

(( (1نهج البالغة ،الحكمة (.)77
(( (2بحار الأنوار ،المجل�سي ،ج� ،41ص.7
((« (3ب ��دار» ومب ��ادرة �أي عندما يك ��ون �أمام الإن�سان �أكث ��ر من عمل ثم
يخت ��ار �أحد ه ��ذه الأعم ��ال وينه� ��ض بجد ّي ��ة للقيام ب ��ه ويترك

الأعمال الأخرى.
((« (4الم�سارعة» من باب «المفاعلة» ّ
تدل على مفهوم �أعلى من ال�سرعة،
وال�سبق والعمل لأجل الأ�سبق ّية.
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ب -الثبات واال�ستمرار.
ج -دوام العبادة لي ًال ونهار ًا.
د -الخ�شية �أمام عظمة اهلل.
�أ – ال�سرعة ف��ي الحركة نحو
القرب الإلهي
لتو�ضيح ال�صفة الأولى� ،أي ال�سرعة
ف��ي ال�ح��رك��ة ،ن�ضرب المثال التالي:
افر�ضوا �أنكم على مرتفع وت�شاهدون
�أنا�س ًا يتحركون نحو مق�صد واحد� ،إال
�أن بع�ض ًا منهم يتحرك م�سرع ًا بجدية
وع��زم را�سخين وبع�ضهم الآخ��ر �أبط�أ
م��ن ال�م�ج�م��وع��ة الأول� ��ى والمجموعة
ال�ث��ال�ث��ة بطيئة للغاية وت�ت�ح��رك نحو
الهدف من دون ن�شاط ودافع كافيين.
�إذا كنتم تحاولون الو�صول �إلى المق�صد
نف�سه وتعملون للو�صول �إليه ب�سرعة،
ف �� ّأي مجموعة ت�خ�ت��ارون؟ مما ال �شك
فيه �أنكم �ستختارون المجموعة الأ�سرع
التي تتخذ الطريق الم�ستقيم .كذلك
هو الأم��ر في م�سير التعالي ،والكمال

والقرب �إلى اهلل .حيث يرافق ال�شخ�ص
منّا �أ�شخا�ص ًا هم في طليعة القافلة
ويت� ّأ�سى بهم ويقتب�س منهم الخ�صائ�ص
الممتازة والمتعالية.
من دون �شكّ � ،إن الأ�شخا�ص الذين
يرغب الإمام ال�سجاد  Qفي رفقتهم
هم �أنبياء اهلل وبالأخ�صّ خاتم الأنبياء
 ،Pو�أمير الم�ؤمنين ،والإم��ام الح�سن
والإم ��ام الح�سين  Rال��ذي��ن ه��م في
طليعة قافلة الب�شرية العظيمة ،الرا�سخون
تتوجه قلوبهم نحو
في حركتهم ،الذين ّ
اهلل فقط .فهم ال يلتفتون �إل��ى � ّأي من
الجهات وبالتالي هم الأ�سرع في الو�صول
�إلى المق�صد.
وع �ل��ى ه ��ذا الأ���س��ا���س ،فالخا�صية
الأولى للرفيق المنا�سب في م�سير التعالي
وال�ق��رب الإل�ه��ي ه��ي :الجدية ،ال�سرعة،
الأ�سبق ّية على الآخ��ري��ن ،واالب�ت�ع��اد عن
لطي
الك�سل والملل واتخاذ القرار القاطع ّ
طريق التعالي وال�سم ّو.
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م���ن أح��ك��ام
ال���زوج���ي���ن
ال�شيخ علي حجازي
� ّإن ال���زواج ُ�س ّنة كون ّية و�شرع ّية ،وهو
�ري.
الأ���س��ا���س ف��ي ا���س��ت��م��رار ال��ن��وع ال��ب�����ش� ّ
وال�ستقرار الحياة الزوج ّية ينبغي تقديم
ال��ت��ن��ازالت م��ن ال��ط��رف��ي��ن ،وم���ع االخ��ت�لاف
يتطلّب الأمر معرفة الت�شريع ال
إ�سالمي لحلّ
ّ
النزاعات والخ�صومات .وفي هذه المقالة
بع�ض ال�ضوابط ال�شرع ّية للزوجين:
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 -1الخروج من المنزل:
ال يجوز للزوجة �أن تخرج م��ن بيت
زوجها ب��دون �إذن��ه � اّإل ل�ضرورة �أو واجب
م�ض َّيق .نعم يجوز لها �أن ت�شترط عليه �أن
ي��أذن لها بالخروج للدرا�سة �أو العمل �أو
زيارة � ٍ
أحد �أو نحو ذلك ،ف�إن وافق ي�صير
ي�صح لها �أن
ملزم ًا ب�إعطائها الإذن .كما ّ
ت�شترط عليه الخروج من البيت مطلق ًا �أو
مق ّيد ًا ،ف��إن واف��ق فتخرج من البيت وال
تحتاج للإذن ٍ
حينئذ.
� -2شرط ّية عدم الدخول:
يجوز للزوجة �أن ت�شترط على زوجها
في عقد الزواج �أن ال يدخل بها �إلى وقت
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مح َّدد ،ف ��إذا واف��ق ي�صير ملزم ًا بتنفيذ
ال�شرط ،ولو �أذنت الزوجة بعد ذلك يجوز
للزوج ذلك ،بال فرق في هذا ال�شرط بين
الزواج الدائم والمنقطع.
� -3سكن الزوجة:
�إذا �شرطت الزوجة على زوجها في
عقد ال ��زواج �أن ال يخرجها م��ن بلدها،
�أو �أن ي�سكنها ف��ي بلد معلوم �أو منزل
مخ�صو�ص وواف��ق ال��زوج ي�صير ملزم ًا
بتنفيذ ال�شرط .وكذا يجوز لها �أن ت�شترط
عليه �أن ال ي�سكنها مع �أحد� ،أو �أن ال ي�سكن
�أحد ًا معها.
 -4ا�شتراط العذرية:
�أ� -إذا ت ��ز ّوج ال��رج��ل ام ��ر�أة ب�شرط �أن
تكون عذراء (ال تزال بكر ًا) ،فوافقت
الزوجة على ال�شرط� ،أو ُبني العقد
عليه� ،أو و�صفت بالبكارة ،ث� ّ�م تب ّين
�أنّها لم تكن بكر ًا ،كان للزوج الخيار،
�إ ّما �أن ير�ضى ببقاء الزوج ّية ،و إ� ّما �أن
يف�سخ العقد ،والف�سخ غير الطالق،
وله �شروطه في مح ّله.
ب -ولكن �إذا عقد عليها دون ا�شتراط
البكارة ّثم تب ّين له �أنّها لي�ست بكر ًا

فلي�س له خيار الف�سخ ،بل �إذا �أراد فله
ير�ض ببقاء
حقّ الطالق فقط �إن لم َ
الزوج ّية.
 -5الإهانة:
ي�سب
ال يجوز ل ٍّأي من الزوجين �أن ّ
ي�سب
الآخ��ر� ،أو �أن يق ّبح له وجه ًا� ،أو �أن ّ
�وي الآخ��ر و�أق��ارب��ه ومعارفه .وال يجوز
�أب� ّ
�إهانة الآخر وهتك حرمته وف�ضح �أ�سراره.
 -6حفظ الأ�سرار:
ّ
ال يجوز ل ٍّأي من الزوجين �أن يطلع
على �أ�سرار الآخر بدون �إذنه� ،سواء �أكانت
الأ�سرار في الورق �أو في و�سائل التوا�صل
االجتماعي �أو غير ذلك.
ّ
 -7المن ّفرات:
يجب على ال��زوج��ة �أن تطيع زوجها
بتمكين نف�سها له لال�ستمتاع بها ،و�إزالة
المنفّرات الم�ضا ّدة للتمتّع ،ويجب عليها
التنظيف والتزيين ل�ل��زوج م��ع مطالبته
بذلك �أو اقت�ضاء الزواج لها .و�إذا خالفت
هذه الأمور تكون نا�شزة ،وكذا لو خرجت
من بيتها دون �إذنه .نعم ال يتحقّق ن�شوزها
بترك طاعته في الأمور التي لي�ست واجبة
عليها ،والتفاهم ج ّيد.
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 -8الإنفاق:
يجب على ال��زوج �أن ي�شبع زوجته
ال��دائ �م��ة ،و�أن ي�ك���س��وه��ا ب�م��ا يقيها
البرد والح ّر ،و�أن ي� ّؤمن لها الإ�سكان
والفرا�ش والغطاء والآالت التي تحتاج
�إليها ل�شربها وطبخها وتنظيفها وغير
ذلك.
و ُيراعى في ذلك المتعارف لأمثالها
بح�سب حاجات بلدها التي ت�سكن فيه.
ويجب على الزوج الإنفاق على زوجته حتّى
لو كانت غن ّية .و�إذا لم ينفق عليها ،ت�صير
نفقتها دين ًا لها في ذ ّمته.
 -9عمل الزوجة:
ال يجوز للرجل �أن يجبر زوجته على
�أن تعمل لتنفق عليها �أو عليه ،وال يجوز له
�أخذ مالها بدون �إذنها ور�ضاها ،فلو �أخذ
مالها بدون ر�ضاها يكون غا�صب ًا للمال،
وال يجوز له الت�ص ّرف فيه ،بل يجب ر ّده
�إليها.
� -10أذ ّية الزوجة:
ال يجوز للرجل �أن ي�ؤذي زوجته لتتنازل
عن مهرها �أو بع�ضه ،ولو �آذاها وتنازلت
عن مهرها �أو عن بع�ضه فال يحقّ له ذلك،

بل يجب عليه دفع ما بذلته ب�سبب الخوف
من الأذى.
 -11وكالة الطالق:
ي�صح �أن تكون
الطالق بيد الزوج ،وال ّ
الع�صمة بيد الزوجة ،وهذا يعني �أنّها ال
يمكن �أن تط ّلق نف�سها م�ستق ّلة عن الزوج،
فالطالق للزوج ولي�س للزوجة ،نعم يجوز
لها �أن ت�شترط على زوجها في عقد الزواج
�أو غيره �أن تكون وكيلة عنه ف��ي طالق
نف�سها في حالة خا صّ� ة �أو مطلق ًا ،ف�إذا
وافق الزوج ت�صير الوكالة للزوجة الزمة
وال يحقّ للزوج �إلغا�ؤها ،ومتى ما ط ّلقت
ي�صح الطالق ولو
الزوجة بح�سب الوكالة ّ
لم يكن الزوج را�ضي ًا.
 -12الغناء والرق�ص:
ال يجوز للزوجة الغناء �أمام زوجها �أو
غير زوجها ،ولكن يجوز لها �أن ترق�ص له
بدون مو�سيقى لهو ّية �إطراب ّية ،ب�شرط �أن
ال يكون مع الزوج غيره.
 -13التفاهم بين الزوجين:
ي�ساهم التفاهم بين الزوجين في �إلغاء
الإح �ب��اط وال�ت��و ّت��ر ،وم��ا �شاكل ،والتنازل
منهما ي�ساعد على بناء حياة م�ستق ّرة.

الغيرة :حجر �أ�سا�س �أم معول هدم؟
ود وغيرتها فتك
غيرته ّ
غيرة الأبناء :فعل الآباء
الحماة والكنّة ( :)1خ�صومة من �سراب
دوامة الغيرة والتناف�س
زمالء في ّ

ُ
ُ
ٍ
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ساس

ة :حجر أ

الغير

م معول

أ

ال�شيخ

حممد ح�س

هدم؟

ن زراقط

«ف�لان رج� ٌ�ل لي�س عنده
ٌ
غيرة .لقد دفعته الغيرة �إلى طالق
زوجته� ،أو دفعتها الغيرة �إل��ى طلب الطالق».
«م�شكلة ابني الأكبر �أنّه يغار من �أخيه ال�صغير».
ورد عن الإمام ال�صادق  Qقولهّ �« :إن اهلل تبارك
حرم الفواح�ش
وتعالى غيور ّ
يحب كلّ غيور ولغيرته ّ
()1
ظاهرها وباطنها»  .يك�شف الت أ� ّمل في هذه العبارات
عن تن ّوع المعنى الذي تدلّ عليه كلمة غيرة،
ً
وا�ضحة ،لكثرة
فهي من الكلمات التي تبدو
م��ا تُ�ستعمل ف��ي ال��م��ح��اورات والأح��ادي��ث
اليوم ّية بين النا�س.
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*تن ّوع مفهوم الغيرة
وهذا التن ّوع في المعنى يتراوح بين ال�سلب
والإيجاب .بين الرذيلة ،التي ت�ستوجب العالج ،والف�ضيلة،
التي ت�ستدعي الثناء والمدح .ويتم ّدد التن ّوع في مفهوم الغيرة
يحب
�إلى تن ّوعها بح�سب ما يغار عليه الإن�سان ،كغيرته على من ّ
�أ ّم ًا كان �أو �أب ًا (في حالة الأطفال مث ًال) ،زوج ًا �أو زوجة� ،أو
�أر�ض ًا وديار ًا (في حالة الوطن) .ولك ّل ٍ
واحد من هذه التن ّوعات
ُحك ٌم وتف�صيل ،قد يختلف عن الآخ��ر .ويبدو من ال�صعب
الدخول في هذه التفا�صيل جميع ًا .ولأج��ل هذا� ،سوف يدور
عام بغ�ضّ النظر
الكالم في هذه المقالة عن الغيرة كمفهوم ٍّ
عن الأ�شياء والأمور التي تتع ّلق بها.
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*تعريف الغيرة
األخالقي،
ي�ع� ّرف ال�شيخ ال�ن��راق��ي ال�غ�ي��رة ب��أ ّن�ه��ا :إذا جتاوزنا اجلانب
ّ
«ال�سعي ف��ي محافظة م��ا يلزم محافظته،
أن الغرية صفة طبيع ّية
و[هي] م��ن نتائج ال�شجاعة وكبر النف�س جند ّ
وق� ّوت�ه��ا .وه��ي م��ن �شرائف ال� َم� َل�ك��ات ،وبها ي ّتصف بها اإلنسان دون تع ّلم
تتحقّق الرجولية ...والفاقد لها غير معدود
من الرجال» .قال ر�سول اهلل ّ �« :Pإن �سعد ًا
لغيور ،و�أنا �أغ َير من �سعد ،واهلل �أغير منّي»(.)2
ولي�ست الغيرة بهذا المعنى �صفة قبيحة؛
بل وكما يبدو من تعريفها هي ف�ضيلة ،على الإن�سان �أن ي�سعى
أخالقي ،نجد � ّأن الغيرة
للتح ّلي بها .و�إذا تجاوزنا الجانب ال
ّ
�صفة طبيع ّية يتّ�صف بها الإن�سان ،بل بع�ض الحيوانات ،دون
تع ّلم ،م��ا يك�شف ع��ن �أ ّن�ه��ا خ�صلة تكاد تقرب م��ن الفطرة
المودعة في النف�س الإن�سان ّية .فهذا الطفل ال�صغير ،مث ًال،
�سن مب ّكرة عند � ّأي توا�صل
يع ّبر عن اعترا�ضه �أو انزعاجه في ٍّ
بين أ� ّمه وبين طفل ي�شعر ب�أنّه قد يناف�سه .وعلى هذا المثال
ُيقا�س �سائر الأمثلة.
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الملف
*الأحاديث في «الغيرة»
وم ّما يك�شف عن ح�سن االتّ�صاف بهذه ال�صفة
مجموعة من الأخ�ب��ار والأح��ادي��ث نعر�ض لها فيما

ي�أتي:
 -1عن عبد اهلل بن �أبي يعفور قال�« :سمعت �أبا عبد اهلل Q
يقول� :إذا لم ي ِغر الرجل فهو منكو�س القلب» .
النبي � Pأ ّن��ه ق��ال« :ك��ان �إب��راه�ي��م  Qغيور ًا
 -2ع��ن ّ
و�أنا �أغ َير منه .وجدع اهلل �أنف من ال يغار من الم�ؤمنين
والم�سلمين» .
علي ُ Qيعاتب فيه معا�صريه
 -3وف��ي خبر عن الإم��ام ّ
على �سماحهم لن�سائهم بالخروج �إلى الأ�سواق ،ومزاحمة
الرجال فيها .
 -4وف��ي رواي��ة عن الإم��ام ال�صادق  Qيقول« :ثالثة ال
عذاب �ألي ٌم» .
يك ّلمهم اهلل يوم القيامة وال يز ّكيهم ولهم ٌ
وذكر منهم ال�شخ�ص الذي ال يغار.
()3

()4

()5

()6
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*من متفرعات ال�شجاعة
وم ّما يك�شف عن �أهم ّية الغيرة بهذا المعنى ارتباطها
بكثير من الف�ضائل .ويكفي �أن نعرف � ّأن علماء الأخ�لاق
يع ّدون الغيرة من متف ّرعات ف�ضيلة ال�شجاعة ،كما تق ّدم
نق ًال عن ال�شيخ النراقي .وال يبدو � ّأن �أحد ًا يناق�ش في ح�سن
ثم � ّإن الغيرة لها �آثار ونتائج
ال�شجاعة �أو في كونها ف�ضيلةًّ .
�إيجاب ّية على الحياة الإن�سان ّية ك ّلها ،وهي �سبب من �أ�سباب
العالقات الإن�سان ّية ،وخا�صّ ة بين الزوجين .وهي من الدوافع
التي تدعو الأب �إلى �ضبط �سلوك �أبنائه وتربيتهم ،وهي من
الدوافع التي تدعو الإن�سان �إلى الدفاع عن ماله ووطنه .فقد
ورد في الخبر عن ر�سول اهلل � Pأ ّن��ه قال« :من ُق ِتل دون
ماله فهو بمنزلة �شهيد»( .)7و�إذا كانت الغيرة على المال ترفع
الإن�سان �إلى منزلة ال�شهادة ،فما بالك بالغيرة على العر�ض
�أو القيم الدين ّية �أو غيرها من الأمور التي دعا الإ�سالم �إلى
الحفاظ عليها؟

*�أين الم�شكلة؟
يك�شف ما تق ّدم � ّأن الغيرة �صفة ح�سنة .وال�س�ؤال هو :متى
تتح ّول الغيرة �إلى �صفة رذيلة يجب تجنّبها والتخ ّل�ص منها؟
في الجواب عن هذا ال�س�ؤال ،ال ب�أ�س من الإ�شارة �إلى مبد�أ
اليوناني،
أخالقي ُين�سب ت�أ�سي�سه �إل��ى �أر�سطو ،الفيل�سوف
�
ٍّ
ّ
وهو ما ُيمكن ت�سميته بقاعدة «الو�سط ّية في الأخالق» .وذلك
� ّأن الف�ضيلة هي الح ّد الو�سط بين الإفراط والتفريط .مثلاً ،
من
الطبيعي �أن يحفظ الإن�سان ماله ،ولكن �إذا �أف��رط في
ّ
حفظ ماله �سقط في رذيلة البخل ،و�إذا ف ّرط �سقط في رذيلة
الإ�سراف ،والف�ضيلة في المال هي الكرم واالقت�صاد.
وبطريقة أ�خ ��رى :ال�شجاعة ف�ضيلة ،ول�ك��ن �إذا �أف��رط
الإن�سان في �شجاعته انقلبت �إل��ى ت�ه� ّور ،و�إذا ف � ّرط �سقط
في الجبن .وبالعودة �إلى ما نحن فيه يمكن القول وفق هذه
القاعدة« :الغيرة �صفة طبيع ّية و�ضرور ّية،
ولكنّها ككثير من الف�ضائل تنقلب م�شكلة �إذا
الغرية صفة طبيع ّية
تجاوز الإن�سان فيها الح ّد» ،وعندها تنطبق
عليها القاعدة المعروفة« :ال�شيء �إذا زاد عن وضرور ّية ،ولك ّنها ككثري من
ح ّده انقلب �إلى �ض ّده»� .إذ ًا الم�شكلة لي�ست الفضائل تنقلب مشكلة إذا
احلد
في �أ�صل وجود الغيرة ،بل في المبالغة فيها جتاوز اإلنسان فيها
ّ
وتجاوز الح ّد المعقول في التفاعل معها.
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*الغيرة ال َم َر�ض ّية
من فوائد الغيرة ،كما تق ّدم� ،أ ّنها عاطفة
تدفع الإن�سان �إلى حماية حدوده المعنو ّية .وهي تختلف باختالف
الأمور التي يغار الإن�سان عليها .ورغبة في التحديد� ،سوف نق�صر
الكالم على الغيرة بين الزوجين .وبناء على ما تق ّدم من الطبيعي
�أن يغار �أحد الزوجين على زوجه وي�سعى للحفاظ عليه .ولكن
يجب على الإن�سان �أن ي�ضع ح ّد ًا لهذه العاطفة فال يتركها تتفاعل
�إلى �أن تت�ضخّ م فتتح ّول �إلى مر�ض يع ّبرون عنه �أحيان ًا بـ«الغيرة
المر�ضية» .ومن الم�ؤ�شّ رات التي تك�شف عن قبح الغيرة عندما
تتجاوز الح ّد المقبول مجموعة من الأمور ،نختم بها مقالتنا هذه.
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*المبالغة في الغيرة في الأحاديث
علي  Qف��ي و�ص ّيته البنه
 -1ع��ن الإم ��ام ٍّ
الإم��ام الح�سن � Qأ ّن��ه قال« :و إ� ّي��اك والتغاير
في غير مو�ضع غيرة ،ف� ّإن ذلك يدعو ال�صحيحة �إلى
ال�سقم والبريئة �إلى الريب»(.)8
 -2وقد ورد في �آداب ال�سفر كراهة �أن يدخل الم�سافر على
�أهله لي ًال � اّإل �أن يخبرهم م�سبق ًا .وي�ستند الفقهاء في هذا
الحكم �إلى رواية عن الإمام ال�صادق  Qيقول فيها:
«يكره للرجل �إذا قدم من �سفره �أن يطرق �أهله لي ًال حتّى
ي�صبح»( .)9وقد ورد في تبرير هذا الأدب الإ�سالمي عن
ر�سول اهلل P؛ أ�نّه يكاد ي�شبه الإغارة عليهم وفيه �شيء
من التخوين لهم.
علي « :Qال تكثر الغيرة على �أهلك ،فترمى
 -3وعن الإمام ٍّ
()10
بال�سوء من �أجلك» .
يحب اهلل ومنها ما
 -4وفي الحديث
ّ
النبوي« :من الغيرة ما ّ
يبغ�ض اهلل .و�أ ّما التي يح ّبها اهلل فالغيرة في الريبة ،و�أما
التي يبغ�ضها اهلل فالغيرة في غير الريبة»(.)11
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*الغيرة وخلف ّياتها النف�سية والأخالق ّية
بناء على الأحاديث المتق ّدمة ،ن�ستفيد � ّأن المبالغة في
الغيرة خ�صلة قبيحة ،ويمكن اكت�شاف قبحها باال�ستناد �إلى ما
ٍ
وب�شيء من التحليل ،نعر�ضه في الآتي:
تقدم
ظن بين
 �سوء الظنٍّ  :تك�شف الغيرة المتط ّرفة عن �سوء ٍّالزوجين .ونحن مدع ّوون في القر�آن الكريم �إلى الحذر من
اج َت ِن ُبوا َك ِثي ًرا
�سوء ّ
الظن في قوله تعالىَ } :يا أَ� ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا ْ
�ض َّ
ِّمنَ َّ
الظنِّ �إِ َّن َب ْع َ
الظنِّ �إِ ْث ٌم{ (الحجرات .)12 :وقد وردت
الظن بالم�ؤمن ،وحمل
في عدد من الأحاديث الدعوة �إلى ح�سن ّ
فعله على �أح�سنه ،ومن ذلك« :احمل فعل �أخيك على �أح�سنه
ما دمت تجد له في الخير محم ًال» .ومن المفاهيم المرتبطة
بهذا الأ�سلوب من التعامل بين الم�ؤمنين ما ُيعرف عند الفقهاء
ال�صحة في فعل الم�سلم».
بـ«�أ�صالة
ّ
 -التمهيد ل��م��ح�� ّرم��ات :ت ََ�ضخُّ م الغيرة يوقع الم�سلم

في مح ّرمات هو مدع ٌّو �إلى تجنّبها والبعد عنها .فقد ح ّرم
التج�س�س وتت ّبع عثرات الآخرين .يقول تعالىَ } :يا
الإ�سالم
ّ
�ض َّ
اج َت ِن ُبوا َك ِثي ًرا ِّمنَ َّ
الظنِّ إِ� َّن َب ْع َ
الظنِّ
أَ� ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا ْ
إِ� ْث ٌم َو اَل ت ََج َّ�س ُ�سوا{ (الحجرات .)12 :ومن الوا�ضح � ّأن تفاعل
الغيرة في نف�س الإن�سان رجلاً كان �أم امر�أة يدعوه �إلى التح ّري
التج�س�س
عن الأ�سباب بطريقة قد تو�صله �إلى ارتكاب مع�صية
ّ
التي نهى عنها اهلل تعالى .وم��ن الملفت � ّأن بع�ض الفقهاء
التج�س�س على
المعا�صرين يفتي بعدم جواز
ّ
تضخم الغرية يوقع املسلم
ّ
هواتف الأبناء.
حمرمات هو مدع ٌّو إىل
 ال��ت��ل��ق��ي��ن ال�����س��ل��ب ّ��ي :يمكن ن�ق��ل القيم يف ّال�سلوك ّية �أو تحري�ض �إن�سان على فعل �شيء
جت ّنبها والبعد عنها
بطريقتين� ،إحداهما تلقينه القيام بفعل �أو
تلقينه فكرة كقيمة ح�سنة �أو �سلب ّية ،وفي بع�ض
الحاالت ،يمكن تلقين مثل هذا الأمر بطريقة
�سلب ّية؛ ك��أن ُنفرط في تحذير الآخ��ر من �أم��رٍ حتّى يتح ّول هذا
التحذير �إلى تحري�ض على الفعل ،وذلك من باب النكاية �أو من
الظن حا�ص ًال فلنج ّرب .وهذا ما ي�ستفاد من
باب �أ ّنه ما دام �سوء ّ
ال�سقم
علي « :Qف�إنّ ذلك يدعو ال�صحيحة �إلى ّ
قول الإمام ّ
والبريئة �إلى الريب».
* ال�شراكة �أم التملّك؟
ينبغي �أن تبقى العالقة بين الزوجين عالقة �شراكة بحيث
ي�شعر ك ٌّل من الطرفين أ� ّنه ٌ
طرف �أ�سا�س في هذه العالقة ،له ما
للطرف الآخر من حقوق وواجبات .والغيرة الزائدة ،عن الح ّد
المعقول ،هي تعبير عن رغبة �أحد الزوجين باال�ستحواذ على
أهم الأ�س�س التي
�شريكه وتم ّلكه .وهذا الأمر ي�ؤ ّدي �إلى �ضرب � ّ
تقوم عليها العالقات الزوجية.
العدد �/ 282آذار  2015م

الهوام�ش

(( (1الكافي ،الكليني ،ج .535 ،5
(( (2جامع ال�سعادات ،النراقي ،ج� ،1ص .301
(( (3الكافي ،م�.س ،ج� ،65ص .536
(( (4م.ن.
(( (5م.ن� ،ص .537
(( (6م.ن.
(( (7م.ن ،ج � ،7ص .296
(((8نهج البالغة ،الكتاب  ،31من و�صيته �إلى الإمام الح�سن .Q

(( (9ه ��ذا الأدب من الآداب الم�شهورة الت ��ي يتحدّث عنها الفقهاء
في �آداب ال�سفر .مث ًال :غاية المراد في �شرح نكت الإر�شاد،
ال�شهي ��د الأ ّول ،ج�� � ،3ص 11؛ تذك ��رة الفقه ��اء ،العالم ��ة
الح ّلي ،ج � ،2ص .576
( (1(1التحف ��ة ال�سن ّية في �شرح النخبة المح�سنية ،ال�سيد عبد اهلل
الجزائري� ،ص.280
( (1(1م.ن.
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ود
غي َر ُت ُه ّ

وغي َر ُتها فتك
ال�شيخ خ�ضر ديب

30

�آف� ٌ
أ���ش��د الآف����ات فتك ًا
���ة م��ن � ّ
بالمح ّبة وال���ود ،رغ��م �أنها �أحد
مظاهر ال���ود �أي�����ض �اً .وم��ن جهة
�أخ������رى ،ه���ي ���س��ي��اج وح��م��اي��ة،
ووجودها دليل اهتمام ورعاية...
تلك ه��ي ال��غ��ي��رة� ،سلوك �شائك
ي�صعب تغييره ،لكنه ي�سهل حين
نكت�شف دوافعه...
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*الغيرة
ال �غ �ي��رة ،ه��ي أ�ح ��د الأخ �ل�اق ال�ح�م�ي��دة وال� َم� َل�ك��ات
الفا�ضلة .وهي ت َغ ُّي ُر الإن�سانِ عن حاله المعتاد ،ونزوعه
إ�ل��ى ال��دف��اع ،واالنتقام عند تع ّدي الغير �إل��ى بع�ض ما
يحترمه لنف�سه من دين �أو عر�ض �أو جاه ،ويعتقد كرامته
عليه.
فيمكن للغيرة �أن ت�س ّبب م�شاكل في الحياة الزوج ّية
�إذا خرجت عن ح ّدها المقبول والطبيعي ،وتح ّولت من
حال ٍة �صح ّية �إلى حال ٍة مر�ض ّية.
ف��ي غيرة ال��رج��ل على ال �م��ر�أة ،وغ�ي��رة ال �م��ر�أة على
الرجل ،ما هو الحد الم�شروع الذي يقبله ال�شرع؟
وما هي �س ُبل عالج الغيرة المذمومة على ا�ستمرار
العالقة الزوجيّة؟
*غيرة الرجل
بمالحظة المعنى اللغوي نجد �أن لغيرة الرجل خُ ُلق ًا
�إيجابي ًا:
غار :يغار ،غيرة ال ّرجل على امر�أته من فالن ،وهي
عليه من فالنة� :أنف من الحم ّية وكره �شركة الغير في
حقّه بها ،وهي كذلك.
وهذه الغريزة ال يخلو منها ،في الجملةّ � ،أي �إن�سان،
فهي م��ن الأم ��ور الفطرية ،والإ� �س�لام دي��ن مبني على
الفطرة.
ف�إن منع الرجل ونفوره عن م�شاركة غيره في زوجته،
هو �أمر من الواجب عليه �شرع ًا وعق ًال فهو من الإيمان
ووظيفة دين ّية ،ولكن منع ال�م��ر�أة زوجها ونفورها عن
ال�شركة مع زوج��ة �أخ��رى ،قد يكون في بع�ض الحاالت
مخالف ًا لما ق ّرر في القر�آن من ت�شريع تع ّدد الزوجات.
حث الكثير من الروايات ال�شريفة على التح ّلي
لقد َّ
ب�صفة الغيرة ،فعن ر�سول اهلل  « :Pإ�نّي لغيور ،واهلل ع ّز
يحب من عباده الغيور»(.)1
وج ّل �أغير منّي ،و� ّإن اهلل تعالى ّ
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*�آفة غيرة الرجل
�صحة
الغيرة ،كما ات�ضح� ،صفة �شريفة ،وهي دليل ّ
وعافية ،ولكن �إذا ُو�ضعت في غير محلها �أو خرجت عن
حدودها وطورها انقلبت �إلى مر�ض .وقد تت�س ّبب بالم�شاكل
حد �شع َرت الزوجة معها بعدم ثقة
الأ�سر ّية �إذا و�صلت �إلى ٍّ
P
الزوج بها .وفي الرواية عن ر�سول اهلل « :من الغيرة
ما يحب اهلل ،ومنها ما يكره اهلل ،ف�أ ّما ما يحب فالغيرة
في الريبة ،و أ� ّما ما يكره فالغيرة في غير الريبة»(.)2
وي�شير بع�ض الروايات �إل��ى � ّأن هذه الغيرة في غير
محلها قد تو�صل المر�أة �إلى االنحراف! فقد حذرت منها
الرواية عن �أمير الم�ؤمنين  Qفي و�صيته البنه الح�سن
�« :Qإياك والتغاير في غير مو�ضع الغيرة ،ف�إن ذلك
ال�سقَم»(.)3
يدعو ال�صحيحة منه َّن �إلى َ
*غيرة المر�أة
� ّإن الغيرة بمعناها ال�سلبي من الأمرا�ض التي يمكن
�أن تبتلى بها المر�أة ،فتندفع من خاللها للقيام بخطوات
�سلبية ت�ؤذي الزوج وتوتر �أجواء العائلة ،وعندما تتحدث
الروايات عن الغيرة عند المر�أة تق�صد الجانب ال�سلبي
منها الذي له �آثاره ال�سلبية والمدمرة ،ال الحالة الإيجابية.
لذلك ،نجد في الرواية � َّأن رج ًال ذكر للإمام ال�صادق
امر�أته ف�أح�سن عليها الثناء ،فقال له �أبو عبد اهلل :Q
« أَ�غَ ْرتَها؟ قال :ال ،قال :ف أَ� ِغرها ،ف�أغارها فثبتت ،فقال
عندما تتحدث الروايات عن لأبي عبد اهلل � :Qإني قد �أغَ رتَها فثبتت،
فقال  :Qهي كما تقول»(.)4
الغرية عند املرأة تقصد
الأ�سباب:
اجلانب السلبي منها الذي له تختلف الأ�سباب النف�سية عند المر�أة
آثاره السلبية واملدمرة للغيرة ،فيمكن �أن يكون �سببها:
 �إي�ج��اب�ي� ًا ،كما أ�� �ش��ارت ال��رواي��ة عنالإمام ال�صادق  Qحيث �س�أله �أحدهم:
«المر�أة تغار على الرجل ت�ؤذيه؟ قال :ذلك

من الحب»  ،وهذا النوع من الغيرة ال ب ّد �أن تكون نتائجه
غير �ضارة ،ل ّأن الحب ينتج عنه المراعاة والم�صلحة ،وال
يو�صل الأمور �إلى الم�شاكل.
 �سلبي ًا ،كما أ�� �ش��ارت ال��رواي��ة ع��ن الإم ��ام الباقر« :Qغَ يرة الن�ساء الح�سد ،والح�سد هو �أ�صل الكفر،
� ّإن الن�ساء �إذا ِغ��رن غَ ِ�ض ْب َن ،و�إذا غَ ِ�ض ْب َن َكفرن � اّإل
منهن»  .فعندما تنطلق الغيرة من �شعور
الم�سلمات
ّ
ً
بالنق�ص والح�سد للآخرين ،فمثل هذا �سيكون مد ّمرا وله
نتائج �سلب ّية بالت�أكيد ،وهو الذي يو�صل للغ�ضب ومخالفة
ال�ضوابط الإ�سالم ّية.
()5

()6

النتائج:

 ك�ث�ي��ر ًا م��ا ت�ك��ون نتائج ال�غ�ي��رة �سلب ّية وم��د ّم��رة،فالتي تغار تفقد  -غالب ًا  -تعقّلها ،وي�صبح الحاكم على
ت�صرفاتها الغ�ضب والتوتر ،وتفقد الواقع ّية في تقييم
الأمور ،والعقالن ّية في الت�ص ّرف .وقد ورد في الرواية عن
الر�سول الأكرم �« :Pإن ال َغ ْيراء ال تب�صر �أعلى الوادي
من �أ�سفله»  ،وعندما يفقد الإن�سان ب�صيرته �سيكون
عر�ضة لكل �أنواع الم�شاكل وال�سلب ّيات.
*لماذا غيرة المر�أة كُ فر؟
ورد عن �أمير الم�ؤمنين « :Qغَ يرة المر�أة كفر،
وغيرة ال ّرجل �إيمان» .
لأن غَ يرة المر�أة تح ّرم على الرجل ما �أح� ّل اهلل له
من زواج متعدد� ،أما غَ يرة الرجل فتحريم لما ح ّرمه اهلل
وهو الزنا.
ومن خالل بع�ض الحاالت التي قمنا بمتابعتها يمكن
ن�سجل عدة �أخطاء وتجاوزات تقوم بها الزوجة نتيجة
�أن ّ
«الغيرة ال�سلب ّية»:
�أ -الن�شوز ،بحيث ال تطيع زوجها حتى في الأم��ور التي
يجب عليها االلتزام بها (خ��روج من البيت ،حقوق
خا�صة).
()7

()8
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ب -التج�س�س على المكالمات الهاتفية ،وهذا غير جائز
و�إن كانت زوجته.
ج -الت�س ّبب في غ�ضب زوجها عليها.
وهذه الأمور ،بطبيعة الحال ،ت�س ّبب الطالق ،وت�شتت
الأ�سرة ،وخا�صة مع وجود �أبناء في �سن المراهقة .كل
ذل��ك ب�سبب «ال�غ�ي��رة» و«ال���ش��ك» وع��دم تحكيم ال�شرع
والعقل ،بل تحكيم العاطفة ،والعنفوان؛ ومع ذلك ،على
الزوج �أن يقوم �أي�ض ًا في التخفيف من غيرة الزوجة.
*�سلوك الزوج الواعي
كيف ي�ستطيع الرجل �أن ي�ساهم في ا�ستيعاب غيرة
المر�أة بدل ت�أجيجها؟
� ّإن �أف�ضل ما يقوم به الرجل تجاه زوجته ،هو ال�سعي
�إلى االقتراب منها ،وفَهم م�شاعرها ،وما يعتمل في قلبها،
وال �شك في � ّأن هذا الإدراك �سي�ساهم في ح ّل الم�شاكل� ،أو
التخفيف من حدتها.
ويمكن �أن نح ّدد ع ّدة �أمور ت�ساعد في ذلك:
 -1المحافظة على الحقوق الم�شتركة بين الزوجين؛ �إذ
� ّإن تغافلها ي�س ّبب الم�شاكل ،ومنها الغيرة.
 -2االلتفات �إل��ى التج ّدد في الحياة الم�شتركة� ،إذ � ّإن
ال�شقاء يبد أ� عندما ي�شعر �أحد الطرفين �أو كالهما
بالرتابة المم ّلة.
 -3ال�صدق والم�صارحة والتخفيف من الأ� �س��رار بين
الزوجين.
حترم على الرجل
َغرية املرأة ّ
ُ -4ح�سن المعا�شرة.
ّ
ما أحل اهلل له من زواج متعدد� -5 ،إلغاء ال�سلوكيات المثيرة لغَيرتها.
أما َغرية الرجل فتحرمي ملا
*توجيهات الروايات للزوجين
حرمه اهلل وهو الزنا
ّ
وه �ن��ا يح�سن ب�ن��ا �أن ن �ق��وم بجولة
على بع�ض ال��رواي��ات ال ��واردة ح��ول هذا
المو�ضوع ،عن الر�سول  Pو�أئمة �أهل
البيت :R

الهوام�ش

(( (1مي ��زان الحكم ��ة ،محم ��د الري�شه ��ري ،ج،3
�ص.2342
(( (2م.ن� ،ص.3243
(( (3و�سائل ال�شيعة ،الحر العاملي ،ج� ،2ص.237
(( (4الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،5ص505
(( (5الوافي ،الكا�شاني ،ج� ،22ص.769

ك�����ي�����ف
يستطيع
الرجل أن
ي��س��اه��م
ف�������������ي
استيعاب
غ�����ي�����رة
ال����م����رأة

(( (6الكافي ،م�.س ،ج� ،5ص.505
(( (7م.ن.
(( (8نهج البالغة ،حكمة الأمير (.)124
(( (9تربي ��ة الطف ��ل ف ��ي الإ�س�ل�ام ،مرك ��ز الر�سالة،
�ص.16
( (1(1بح ��ار الأن ��وار ،العالم ��ة المجل�س ��ي ،ج،75
�ص.237
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 -1توجيهات للزوج:
من ح��قّ الزوجة م��داراة ال��زوج لها وح�سن �صحبته
لها .قال �أمير الم�ؤمنين  Qفي و�صيته لمحمد ابن
الحنفيةّ �« :إن المر�أة ريحانة ولي�ست بقهرمانة ،فدارِها
على كل حال ،و�أح�سن ال�صحبة لها في�صفو عي�شك»(.)9
ثم �إنّه ال غنى للزوج عن ثالثة �أ�شياء ،فيما بينه وبين
زوجته وهي:
�أ -الموافقة ،ليجتلب بها موافقتها ومح ّبتها وهواها.
ب -ح�سن خُ ُلقه معها ،وا�ستعماله ا�ستمالة قلبها
بالهيئة الح�سنة في عينها.
ج -تو�سعته عليها.
 - 2توجيهات للزوجة:
وال غنى بالزوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق لها
عن ثالث خ�صال وهن:
� -1صيانة نف�سها عن كل دن�س حتى يطمئن قلبه �إلى الثقة
بها ،في حال المحبوب والمكروه.
 -2حياطته [الرعاية واالهتمام] ،ليكون ذلك عاطف ًا
عليها عند ز ّلة تكون منها.
� -3إظهار الع�شق له بالخالبة [القول الط ّيب] والهيئة
الح�سنة لها في عينه(.)10
فم�س�ؤولية �صيانة العالقة الزوج ّية ،ونجاحها هو م�س�ؤولية
الزوج �أو ًال؛ لأنه هو الق ّيم ،والأكثر قدرة على التح ّكم
بم�شاعره ،وم�س�ؤولية الزوجة ،ثاني ًا.
لذا ،ينبغي الت�أ ّمل كثير ًا في الرواية التي �أمر فيها
ب��ال�م��داراة ،فهي ال��دواء ال�سحري للكثير من الم�شاكل
والخالفات بين الزوجين.
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�ي�� َر ُة األبناء:
ِغ� ْ
��ع ُ
��ل اآلب���اء
ِف ْ
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�سحر م�صطفى
هي �إح��دى حقائق الحياة التي يجب �أن نتق ّبلها ،ونتعلّم
كيف ّية التعاطي معها ،فقليل منها مطلوب وي�ساهم في تعزيز
التناف�س الإيجابي ،بينما تخطّ يها لحدود مع ّينة يمكن �أن ي�صبح
مد ّمراً ...نتحدث هنا عن الغيرة بين الإخ��وة داخل الأ�سرة،
فعبارات مثل:
«رزق��ت بمولود ج��دي��د» ،و«�أك ��اد �أفقد �صوابي من غيرة
�إخوته» ،و«ماذا �أفعل؟» ،و«�أوالدي يت�شاجرون ب�شكل م�ستمر»،
كلمات يكاد ال يخلو منها منزل .وما يختلف من �أ�سرة �إلى
�أخ��رى ح� ّدة هذه الغيرة وم��دى ت�أثيرها على �سلوك الطفل،
وم�ستوى ال�ضرّر الذي قد ت�سبّبه له وللآخرين ...ما هي الغيرة
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أهم مظاهرها؟
بين الإخ��وة؟ وما هي �أبرز �أ�سبابها؟ ما هي � ّ
وكيف نتعامل معها؟
الغيرة هي تجربة انفعالية ،و�شعور �إن�ساني يكاد يكون عام ًا
بين كافّة الأطفال .وهذا االنفعال داخلي وله مظاهر خارج ّية
تختلف بح�سب المثيرات ووفق ًا للبيئة المحيطة
يتعرض أحد األطفال يف
قد
ّ
ب��ال�ط�ف��ل وط��ري �ق��ة ال �ت �ع��ام��ل م �ع��ه ،وت��رت�ب��ط
كذلك ِب ُبنية الطفل النف�س ّية ،وعمره ،وطبيعة األسرة لسوء معاملة وتوبيخ
�شخ�ص ّيته...
مستمر وقسوة جتعله يشعر
أهم �أ�سباب الغيرة بين الإخوة
*� ّ
بالغرية من إخوته
 - 1والدة طفل جديد ،هي من الأم��ور الأكثر
�شيوع ًا ف��ي الأ� �س��ر ،حيث ي�ت�ح� ّول انتباه
الأ� �س��رة إ�ل��ى ال�م��ول��ود ال�ج��دي��د ،وي��راق��ب
الأط� �ف ��ال الآخ�� ��رون ف��ي الأ�� �س ��رة فرحة
الوالدين بالمولود الجديد بترقّب وقلق �شديد خوف ًا من �أن
تتراجع مكانتهم في الأ�سرة ل�صالح الزائر الجديد.
ويكون وقْع هذا المو�ضوع �أ�ش ّد �إيالم ًا عندما يكون الفارق
الزمني كبير ًا بين الولد الأول والثاني ،بحيث ي�شعر الأول
بالوحدة ،و�أن القادم الجديد �سحب منه جميع امتيازاته.
� - 2سوء معاملة الأبوين �أو �أحدهما للطفل� ،إذْ قد يتع ّر�ض �أحد
الأطفال في الأ�سرة ل�سوء معاملة وتوبيخ م�ستمر وق�سوة
و�إهمال لأ�سباب متعددة ،تجعله ي�شعر بالغيرة من �إخوته.
 - 3اتجاه الأب��وي��ن �أو �أحدهما لتف�ضيل �أح��د الأط�ف��ال� ،إما
لجماله �أو ذكائه �أو �شَ بهه ب�أحدهما� ،أو خفّة ظ ّله �أو غيرها
من ال�صفات ،ما يثير غيرة �إخوته .فلم تكن �شكوى �إخوة
النبي يو�سف  Qنتيجة عدم محبة �أبيهم لهم ،بل من
و�سفُ
ظنهم �أن��ه يحب يو�سف �أكثر منهم�} :إِ ْذ َق��ا ُل��واْ َل ُي ُ
َو�أَخُ ���و ُه �أَ َح ُّ��ب إِ� َل��ى �أَبِينَا ِمنَّا َو َن ْ��ح��نُ ُع ْ�ص َب ٌة إِ� َّن �أَ َب��ا َن��ا َل ِفي
�ضَ الَلٍ ُّمبِينٍ { (يو�سف.)8 :
 - 4اتجاه الأبوين �أو �أحدهما لإجراء مقارنة بين الإخوة ب�شكل
دائم.
� - 5صفات �شخ�ص ّية� ،سواء على �صعيد ال�شكل �أو الأداء
المدر�سي �أو ال�سلوك االجتماعي� ،أو �ضعف ف��ي الثقة
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بالنف�س� ،أمو ٌر تجعل الطفل ي�شعر ب�أنه غير محبوب ،و�أنه
عبء على �أ�سرته ،و�أن �إخوته خير منه...
 - 6الغيرة بين الجن�سين ،وخا�صّ ة في الأ�سر التي تف�ضّ ل
الذكور ب�شكل وا�ضح على الإناث .وهذا الأمر له تداعيات
خطيرة في حال لم يعالج بال�شكل المنا�سب ،قد ت�صل
لرف�ض الفتاة لجن�سها� ،أو كراهيتها لكل الرجال ،ما ي�ؤثر
�سلب ًا على م�ستقبل حياتها الأ�سرية.
* �أبرز مظاهر الغيرة
الغيرة عبارة عن �شعور مر ّكب يمتزج فيه حب التم ّلك مع
الغ�ضب ،والحزن والقلق .وكما �أ�سلفنا تختلف مظاهر التعبير
عنه وفق ًا لعوامل متعددة .وتتج ّلى الغيرة بين الإخوة ب�شكل عام
من خالل واحد �أو �أكثر من ال�سلوك ّيات التالية:
 - 1ال�شجار بين الإخ��وة ،وهذا يح�صل ب�شكل �أكبر بين
الإخوة الذين هم في �سن متقاربة .وال�شجار بحدوده الطبيعية
التي ال ت�صل �إلى الأذي��ة الج�سدية مقبول ويعتبر من و�سائل
التنفي�س ،وطريقة لتعلم التوا�صل والتعبير...
 - 2البكاء وال�صراخ لأب�سط الأمور.
 - 3التمرد والع�صيان.
حدة الغرية عموم ًا
تختلف ّ
 - 4ثورات غ�ضب.
بحسب املراحل العمرية،
 - 5العبث بمحتويات المنزل.
 - 6الإيذاء الج�سدي للمولود الجديد.
وموقع الطفل يف األسرة
 - 7االن ��زواء وت��رك مخالطة الآخ��ري��ن،
وهو من ال�سلوكيات التي يجب التوقف عندها،
ب�شكل خا�ص .ففي حال ا�ستمر هذا ال�سلوك
لفترة طويلة ،يمكن اعتباره من الم�ؤ�شرات الخطيرة لو�صول
الغيرة �إلى مراحل َم َر�ضية ،فقد تكون الغيرة ا�ستبدت بالطفل
لمرحلة جعلته يفقد حيو ّيته ومرحه.
 - 8عادات ،مثل ق�ضم الأظافر ،نتف ال�شعر...
 - 9التبول اّ
الل�إرادي.
 - 10حمى ووهن ج�سدي.
وتختلف ح� ّدة الغيرة عموم ًا بح�سب المراحل العمرية،
وموقع الطفل في الأ�سرة ،فالم�شاعر التناف�س ّية �أكثر ح ّدة،

عند الطفل الأول .فهو ي�شعر ب� ّأن المولود الجديد �سحب منه
االمتيازات ،و�أ ّن��ه لم يعد ّ
محط الأنظار واالهتمام .ومعظم
خبراء تربية الطفل يعتقدون � ّأن الغيرة من الر�ضيع تكون �أقوى
دون �سن الخام�سة من العمر وبخا�صة بين � 4-2سنوات ،وذلك
ل ّأن الطفل ما زال يعتمد على اهتمام والديه ،ولديه القليل من
الأ�صدقاء� .أما الطفل الأكبر �سن ًا فيمكن �أن ي�شغل نف�سه مع
�أ�صدقائه �أو بالمدر�سة ،ولكن هذا ال يعني �أنه ال يغار ،ولكن
طريقة تعبيره مختلفةُ ،
وطرق َ�صرفه عن الغيرة �أ�سهل .كما
تكثر ن�سبة الغيرة بين البنات عنها بين البنين.
*كيف نعالج الغيرة بين الإخوة؟
تختلف طرق المعالجة باختالف الأ�سباب� .سنفرد في
هذا المجال م�ساحة �أكبر لمو�ضوع معالجة الغيرة من المولود
الجديد ،ونقدم �إر�شادات عامة �سريعة لبقية �أنواع الغيرة.
التعامل مع الغيرة من المولود الجديد:
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 - 1تهيئة الطفل بطريقة �صحيحة ال�ستقبال المولود الجديد.
ويمكن �أن تقوم الأم بتعليمه كيف ّية االهتمام بالمولود
الجديد من خالل التعامل مع دمية ،حتى يعتاد الطفل على
م�شهد � ّأن �أمه تعتني بغيره ،وي�شعر برغبة في الم�شاركة
بالعناية بال�صغير.
توجهه الأم �إلى الطفل الأكبر
 - 2ا�ستبدال الخطاب الذي ّ
ب ��أن ال يفعل مثل �أخ�ي��ه ال�صغير ،بخطاب �إل��ى المولود
الجديد ،على �سبيل المثال :متى �ستكبر لت�صبح
مثل �أخيك ت�أكل وح��دك؟ متى �ستتع ّلم
دخول الحمام ،و�أرتاح من تغيير
حفا�ضـاتــك؟ �ســـــيـعـلـــمك
�أخ � ��وك ك �ي��ف ت�ق��ول
م ��اذا ت��ري��د دون
�أن تبكي.
 - 3إ�ع �ط��اء جملة
م��ن االم �ت �ي��ازات
للطفل لأن��ه كبير ال
ي�ستطيع المولود
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الجديد الح�صول عليها ،ك�إعطائه مث ًال قطعة حلوى له
وال�ق��ول لل�صغير�« :أن��ت ال ت�ستطيع �أن ت�أكل منها لأنك
�صغير»� ،أو �إعطائه �ألعاب ًا ال ي�ستطيع �أخوه الح�صول عليها
لأن��ه �صغير .وف��ي ه��ذا المجال يجب التنبه لعدم القول
للطفل �إن هذه الألعاب هي من �أخيه ال�صغير،
ميكن االستعانة بألبوم صور لأن ذلك يمكن �أن ي�شعره بالعجز عن تقديم
للطفل عندما كان يف سن �شيء بالمقابل ،فيزيد �شعوره بالغيرة� ،أو
ي� ��ؤدي �إل��ى ارت �ب��اك ل��دي��ه بين الفكرة التي
املولود ،ليفهم أن هذه املرحلة نقدمها له ب�أن هذا المولود عاجز عن فعل �أي
مير بها جميع األطفال
�شيء ،لذا نقوم ك�أهل بم�ساعدته ،وبين قدرة
المولود على �شراء الهدايا.
 - 4تنبيه الأق��ارب �إل��ى عدم �إب��داء اهتمام
كبير بالمولود الجديد �أم��ام الطفل ،وعقد
مقارنات بينهما.
 - 5يمكن اال�ستعانة ب�ألبوم �صور للطفل عندما كان في �سن
المولود ،ليفهم �أن هذه مرحلة يمر بها جميع الأطفال.
 - 6تركه يع ّبر عن غ�ضبه و�إظهار م�شاعره ال�صادقة اتجاه
المولود الجديد ،وتق ّبل هذا ال�شعور .ولكن هذا ال يعني
�أب��د ًا �أن نتركه يقوم ب�إيذاء المولود الجديد� ،إنما يمكن
�إعطا�ؤه دمية كبيرة ،والقول له �إننا نعلم �أنه منزعج من
المولود الجديد ،و�إنه يمكنه �أن يرينا انزعاجه من خالل
تعامله مع الدمية .ودورنا يكون في هذا المجال ب�أن نكون
مراقبين حياديين ،وال ُن�صدم ب�ضراوة م�شاعره ،فقد يلج�أ
�إلى د�س �إ�صبعه في عين الدمية� ،أو الدو�س عليها...
ن�صائح عامة في مو�ضوع الغيرة بين الإخوة
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 - 1العدل في التعامل مع الأوالد ،وعدم التمييز بينهم في
العاطفة ب�شكل خا�ص.
 - 2االبتعاد عن �إجراء المقارنات بين الإخوة� ،أو بينهم وبين
الأطفال الآخرين.
�وح��دة للمنزل ،ت�ج��ري معاقبة جميع
 - 3و��ض��ع معايير م� ّ
المخالفين لها بنف�س الطريقة.
 - 4تنمية مهارات الأطفال ،وت�شجعيهم على الثقة بقدراتهم،

فالطفل الذي يمتلك ثقة بنف�سه �أق ّل ت�أثر ًا بالغيرة.
� - 5إ�شراك الأطفال في المنزل في �أن�شطة جماعية ،مثل
�إعداد م�أدبة �إفطار� ،أو تزيين لمنا�سبة مع ّينة ،ولكن بعيد ًا
عن الإلزام.
� - 6إعطاء مكافاءات جماع ّية في حال �ساعد الإخ��وة �أحد
�إخوتهم على ّ
تخطي عقبات مع ّينة.
 - 7ال�شرح للأطفال �أننا ،ك�أ�سرة ،ن�ش ّكل فريق عمل مم ّيز ًا،
ٍّ
ولكل دوره و�أهم ّيته ،وفي تعاونه مع الآخرين داخل الأ�سرة،
يمكنه �أن ُينجز المزيد.
 - 8عدم التدخّ ل ب�شكل مبا�شر في �شجار الإخوة � ،اّإل في حدود
وقْف الأذى الج�سدي الكبير ،وعدم ُن�صرة �أحد ّ
الطرفين
على الآخر ،بل �إعطا�ؤهم وقت ًا م�ستقطع ًا ليق ّيموا الموقف
وي�صدروا الحكم المنا�سب.
في جميع الأحوال ،يجب �أن نتح ّلى بال�صبر ،ونقنع �أنف�سنا
� ّأن هذه مرحلة ال ب ّد منها ،و� ّأن الأمور تحتاج لبع�ض الحكمة
وال�صبر ولكننا �سنتخطاها بنجاح ،لأن ثورات غ�ضبنا �ستزيد
الأمور تعقيد ًا .و�أن نعلم � ّأن هذه الغيرة لن تنتهي ولكن �سيعتاد
الأوالد على بع�ضهم بع�ض ًا ويجدون -ببع�ض الم�ساعدة -طريقة
توا�صل �سليمة .وال �ضير من اال�ستعانة بمخت�ص� ،إذا �شعرنا � ّأن
الأمور خرجت عن ال�سيطرة،
�أو � ّأن ه �ن��اك م ��ؤ� �شّ ��رات
خطرة...
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الحماة والك ّنة (:)1
خصومة من سراب

حتقيق :زينب �صالح
تتناقل الأجيال ق�ص�ص الحماة والك ّنة ،حيث ت�ضرب الأمثال
لكن العالقة
بهذه العالقة ،وتُحاك الفكاهات و�أحيان ًا الخرافاتّ .
بين هاتين المر�أتين تكون مبكية �أحيان ًا و�سبب ًا لتعا�سة �إحداهما
�أو كليهما ،وقد تكون مبعث ًا لل�سرور في قلب العائلة النواة ،التي
بد�أت لت ّوها بت�أ�سي�س حياتها .هكذا ،تتن ّوع الحكايات بين �أم الزوج
وزوجته ،الرتباطها ب�أ�سباب تكوين ّية ،نف�س ّية واجتماع ّية.
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*تناف�س �أم و ّد؟
لأ�سباب تنافر العالقة �أحيان ًا بين الحماة والكنّة عوامل
كثيرة� .أ ّولها �شخ�ص ّية ك ّل منهما ،ورغبتهما في ال�سيطرة على
الرجل .هذا الرجل الذي ر ّبته �أمه بجفون العين �أيام ًا وليالي
حتى كبر ،تخاف عليه ،تتو ّلى �أموره ،وت�سعى �إلى تزويجه لترى
�أوالده .لكن ما �إن يح�صل الزواج حتى ترى امر�أة �أخرى باتت
محور حياة ابنها ،وتح ّل مكانها في تو ّلي خدمته ورعايته.
وفي المقابل ،ترى الزوجة �أن زوجها �أ�صبح ملكها هي،
�شريكة حياته و�أي��ام��ه الجديدة .وت�سعى بدافع المحبة �إلى
ت��زوي��ده بكل الم�شاعر التي قد يحتاجها من ام ��ر�أة ،وحتى
من أ�م��ه .في�صبح لالبن زوج��ة تل ّبي جميع حاجاته المادية
والعاطفية ،لت�صبح الأ ّم مجرد �شخ�ص في حياته و�إن ك ُثرت
لقاءاته بها ،ف�إنها لن ت�أخذ �أكثر من جزء ب�سيط من وقته.
هنا تقع الخالفات ،عندما يخت ّل التوازن العاطفي لدى
�إحدى هاتين ال�سيدتين ،فتن�سى الزوجة �أو تتنا�سى م�شاعر
الأم الطبيع ّية ،ورغبتها في االطمئنان على �سعادة ابنها معها.
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وتن�سى الأم �أي�ض ًا �أو تتنا�سى � ّأن ه��ذه ال�م��ر�أة الجديدة هي
�شريكة حياة ولدها ،كما كانت هي يوم ًا ما �شريكة حياة ابن
امر�أة �أخرى.
فقدان التوازن هذا ،والم�شاعر ال�سلبية التي تنتج عنه،
ي�ؤدي �أحيان ًا �إلى «خربان البيوت» ،وم�شاكل ال تحمد عقباها.
*ق�ص�ص واقعية
هكذا تتنوع الق�ص�ص الواقعية عن هذا
ّ
يختل التوازن العاطفي
ال �م��و� �ض��وع ،ف��ي جميع ال�ب�ي�ئ��ات وال�م�ن��اط��ق .عندما
ق�ص�ص �سنذكر ن�م��اذج منها دون التط ّرق لدى إحدى هاتني السيدتني
إ�ل��ى الأ�سماء الحقيقية احترام ًا لخ�صو�ص ّية تنسى الزوجة مشاعر األم
أن هذه
العائالت .فلم تكن تعرف فاطمة � ّأن زواجها الطبيعية وتنسى األم ّ
ال��ذي �أرادت ��ه حياة ج��دي��دة� ،سيكون كابو�س ًا املرأة اجلديدة هي شريكة
تعي�ش �أيامه ببطء �شديد .فبعد �سنوات مريرة
حياة ولدها
م��ن االن�ت�ظ��ار ،ق � ّرر زوج�ه��ا �أن يعار�ض �أهله
وي�ض ّمها �إلى هودج وجوده .ف�أ�سباب رف�ض �أهله
لها طوال تلك الم ّدة لم يكن منطقي ًا ،بل يعود
�إلى �أ�سباب جغراف ّية وعائل ّية ،لأنها لي�ست من
قريته ،ولأنها تجاوزت عمر الع�شرين.
ظن الزوج � ّأن الأهل �سوف يتق ّبلون زوجته ،و�سوف
وهكذاّ ،
لكن رياح الأم
ي�أذنون له بال�سكن معها في بيته الجاهز الكبيرّ ،
جرت بما ال ي�شتهيه القبطان .رف�ضت الأم ذلك و�أ�ص ّرت على
طالق فاطمة .ولم ي�شفع للولد �أن زوجته حامل� ،إذ �سرعان ما
تبين � ّأن هذا المولود الذي �سوف ي�أتي «بنت ،وحماتي تحب
ال�صبيان ،فقالت لنا لو � ّأن الجنين �صبي لقبلت زواجكما ،لكنه
بنت» .ترافق الرف�ض مع معاملة �سيئة لفاطمة في بيت عمها،
«ولم يتمكن زوجي من اتخاذ قرار ب�ش�أني ل ّأن �أمه ه ّددته ب�أن
تغ�ضب عليه� ،إ�ضافة �إلى حرمانه من الميراث».
عندما لم تعد فاطمة قادرة على التحمل ،خرجت �إلى بيت
�أهلها ،لت�صلها ورق��ة الطالق بعد �أ�شهر من و�ضعها ابنتها،
م�صحوبة باعتذار الزوج الذي يئ�س وا�ست�سلم �أمام عناد �أمه.
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*�أعاني من العزلة ب�سبب حماتي
ِلت ََدخُّ ل الحماة في حياة االبن وعائلته ق�ص�ص كثيرة تعود
�أ�سبابها �أحيان ًا �إلى ِكبر الأم ،و�شعورها بالوحدة ،وعدم اال�ستئنا�س
لكن وجودها هناك قد ي�سبب �أحيان ًا ثق ًال
�إال في بيوت �أوالدهاّ .
على الزوجة وحياتها االجتماع ّية والخا صّ� ة ،دون �أن تقدر الأخرى
على الت�صريح عن ذلك مخافة �إغ�ضاب الزوج و�أمه.
فـ«هنادي»� ،أم لأربعة �أوالد ،وتعاني من عزلة اجتماعية،
تقول« :بات ال يزورني �أحد من �أهلي و�أ�صدقائي ب�سبب تدخّ ل
حماتي في ك ّل الأحاديث وك ّل التفا�صيل» .ف�إن �أ ّم زوجها -التي
يتال�صق بيتها وبيت ابنها -ت�أتي فور ما ترى � ّأن زوار ًا قدموا
إ�ل��ى بيت ابنها «لتفر�ض �أحاديثها فت�س�أل كثير ًا ،وت�سلبنا
المقدرة على الكالم .ونتحا�شى �إغ�ضابها �أو الت�سبب في الأذى
المعنوي لها ،فنبقى من�صتين لك ّل الأحاديث المم ّلة ،والتي
�أحيان ًا تكون فارغة من �أي معنى .لذا لم يعد يزورني �أحد.
وال تتوقف الم�شكلة هنا ،فهي ترافقني في كل زياراتي» .وال
ت�ستطيع هنادي م�صارحة حماتها بما تريده منها «لأنها تغ�ضب
أحب �أن �أ�ضايق زوجي ،فهي �أمه،
وقد �أ�س ّبب لها الحزن كما ال � ّ
وقد كبرت في ال�سن ،وعلينا �أن نكون با ّرين بها».
*زماننا غير زمانها
كما وي�ش ّكل فارق ال�سن بين الحماة والكنّة م�شكلة �أخرى.
�إذ ترغب الأم ب��أن تعي�ش زوج��ة ابنها كما عا�شت ه��ي ،و�أن
«تتح ّمل» وتقت�صد كما فعلت حماتها .تقول عال« :زوجي مقتدر
مادي ًا ،ويكفي �أمور بيتنا من م�ؤونة وطعام وملب�س وجميع ما
تحب �أن نوفّر �أكثر
نحتاجّ .
لكن �أمه لي�ست را�ضية عن حياتناّ .
في م�صروفنا .فمث ًال ،تح ّبذ �أن نطهو الطعام على العيدان
والحطب بد ًال من الغاز ،و�أن ن�أكل ال�سميد والبرغل بد ًال من
اللحم ،الأم��ر الذي ال يتنا�سب مع حياتنا اليوم» .ثم ت�ضيف
ال�سيدة عال« :ومع هذا ف�إنّنا نر�ضيها �أيام ًا في الأ�سبوع ب�أن
لكن هذا ال يجنّبنا الكالم عنّا وعن
نطهو كما تريد وتحبّ ،
طريقة حياتنا» .وت�ضيف�« :أق � ّدر كم تحملت زوجة عمي كي
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لكن زماننا غير زمانها .نحن لم ننجب
تربي �أبناءها الت�سعةّ ،
�سوى ثالثة �أوالد ،وو�ضعنا االقت�صادي جيد ،وال ن�ضطر �إلى
هذا النوع من االقت�صاد».
*غيرة الزوجة �أذى
وفي المقابل ،تت�س ّبب الزوجة �أحيان ًا عن تتس ّبب الزوجة أحيان ًا عن قصد
ق�صد �أو غير ق�صد ب�أذى معنوي لأم زوجها أو غري قصد بأذى معنوي ألم
عندما ال تحترم مكانتها ف��ي ح�ي��ات��ه ،وال
�شعورها بذاك التغيير الذي طر�أ على حياتها زوجها عندما ال حترتم مكانتها
يف حياته
عند زواج ابنها .فالحاجة «�أم ح�سن» على
�سبيل المثال ،وعندما تزوج ولدها� ،شعرت
ب�أنّها �أ�صبحت �ضيف ًا ال �أكثر على حياته،
ب�سبب غيرة زوجته منها ،و�سعيها �إلى �إخفاء
تفا�صيل حياتها عنها .فتقول« :عندما تزوج ابني �سكن معي في
لكن زوجته تبقى في غرفتها عندما يكون هو في العمل،
البيتّ ،
وال نراها �إال قلي ًال وفي ح�ضوره هو .كما �أنها تخفي عني جميع
تفا�صيل حياتها ،بل وتفا�صيل حياته هو �أي�ض ًا» .فيما اعتذر
االبن من �أمه قائ ًالّ �« :إن زوجته تغار عليه من جميع النا�س
حتى من �أمه التي عليها تق ّبل و�ضعه الجديد».
وفي بع�ض الأحيان ،تعتبر الزوجة � ّأن مال زوجها يجب
�أن يكون بت�ص ّرفها وت�ص ّرف �أوالده��ا فقط ،ما يحرم الأم
اال�ستفادة من خدمات ابنها المادية.
هكذا ،بين ال��زوج��ة التي يخت�صر حقوقها الإم��ام زين
العابدين  Qفي كلمات «وحق الزوجة �أن تعلم �أن اهلل ع ّز
وج ّل جعلها لك �سكن ًا و�أن�س ًا ،وتعلم �أن ذلك نعمة من اهلل تعالى
عليك ،فتكرمها وترفق بها» وبين حق الأم التي يقول عنها:
«فحق �أمك �أن تعلم �أنّها حملتك ،حيث ال يحمل �أحد �أح��د ًا،
و�أطعمتك من ثمرة قلبها ما ال يطعم �أح ٌد �أحد ًا»  ،عناوين
على الزوجة والأم واالبن مراعاتها كي ت�سير الحياة وفق ما
�أراد اهلل ،ليكون الزواج «�سكن ًا وحياة».

45

الملف

دوامة
زمالء في ّ
الغيرة والتنافس
حتقيق :هداية طه

ما �إن انتهت �سمر ( 27عاماً) من عر�ض در�س الريا�ضيات
لتالميذ �ص ّفها وال���ذي ح�ضره المدير وبع�ض الزمالء
والزميالت لها في المدر�سة حتى �أب��دى المدير �إعجابه
به مثني ًا على المجهود الذي بذلته في تح�ضيره .ف�سمر،
ول��ل��م��رة الأول����ى ،اب��ت��ك��رت طريقة ج��دي��دة ف��ي �شرحها
للمعلومات؛ عبر ا�ستعانتها ببرنامج �إلكتروني جديد يتيح
لها تو�ضيح الأ�شكال الهند�سية بطريقة الفتة ومم ّيزة .بيد
�أنها ،وبعد فترة وجيزة ،تفاج�أت بامتعا�ض بع�ض الزميالت
لها من النجاح الذي حقّقته حتى و�صل الأمر ب�إحداهن �إلى
مخاطبتها بالقول« :تفل�سفتي كتير بالدر�س»!
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*الغيرة �سمة �إن�سانية
ما جرى مع �سمر لي�س مح�ض ق�ص ٍة عابرة� ،إنّما قد ي�صادف �أي ًا
من العاملين ،و�إن بطرق مختلفة .والوا�ضح � ّأن هذه الق�صة تعك�س
ظاهرة تنت�شر في ميادين الحياة كافة ،وهي الغيرة.
واق �ع � ًا ،الغيرة �سمة م��ن �سمات ال�غ��رائ��ز الرا�سخة ف��ي نف�س
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الإن�سان � ،اّإل �أنّها ،وكما ي�ؤ ّكد العديد من علماء النف�س ،قد
تتحول �إلى مر�ض يالم�س ح ّد الخطورة ،ويكون له تداعيات
يتم
�سلب ّية على الفرد وعلى الآخرين في المجتمع ،وطبع ًا �إن لم ّ
عالجه .وتختلف دوافع الغيرة باختالف الظروف التي تالزم
الفرد «الغيور» ،فثمة غيرة تح�صل في ميدان العمل لتوفّر
�أر�ض خ�صبة للمناف�سة ،وهذا ما ت�شير �إليه فرح ( 25عام ًا)،
وهي مع ّدة برامج في �إحدى القنوات التلفزيونية فتقول« :في
المجال الإعالمي تَبرز الغيرة ،ب�شكل �أكبر ،ل ّأن العامل فيه
يكون غالب ًا تحت الأ�ضواء .وهذه المهنة �أي�ض ًا مالزمة لل�شهرة.
وت�ضيف :لقد واجهت م�شاكل كان �سببها الغيرة� ،إذ �إنني ،وفي
العديد من الأحيان ،كنت �أتع ّر�ض لنقد الذع
من بع�ضهم حيث يجب �أن �أتلقّى ت�شجيع ًا �أو ثمة غرية حتصل يف ميدان
�إطرا ًء على عملي.
العمل لتوفّر أرض خصبة
*غيرة م�ؤذية
للمنافسة
ً
و�إذا كانت ال�شّ هرة والأ�ضواء دافعا لت�أجيج
الغيرة في نفو�س البع�ض ،ف�� ّإن عدم القدرة
على الف�صل بين الم�شاكل ال�شخ�ص ّية وبيئة
العمل يرتبط �أي�ض ًا ب�شكل ما بتنامي الغيرة
لدى البع�ض الآخ��ر؛ ح�سين ( 30عام ًا) موظف في �شركة،
وواح��د من الذين واجهتهم م�شاكل ب�سبب ذلك يقول« :كان
هناك خالف على مو�ضوع �شخ�صي بيني وبين �أحد الزمالء
في العمل ،وذات م ّرة و�شَ ى بي �إلى المدير ونقل �صورة م�ضخّ مة
عن الخط أ� الذي اقترفته �أثناء عملي ،عن غير ق�صد».
هناء ( 33عام ًا) ،تلفت �إلى � ّأن الغيرة قد تن�ش�أ لدى البع�ض
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الدكتور محمد ر�ضا
ف�ضل اهلل
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عندما ال ي�ستطيعون �أن يكونوا مثل الأ�شخا�ص الذين ينتقلون
من نجاح �إل��ى �آخ��ر في عملهم .وت��روي هناء ما ح��دث معها
�أثناء عملها في معمل خياطة مالب�س« :لقد كنت الأ�سرع في
عملي وكنت �أ�ستطيع �أن �أنتج �أ�ضعاف ما ُينتجه غيري ،وغالب ًا
ما كنت �أح�صل على مكاف�آت ب�سبب جدارتي في العمل .بيد
� ّأن هذا النجاح لم يرق لإحدى الزميالت الغيورة التي عملت
على ت�أليف ق�صّ ة عني غير �صحيحة �س ّببت طردي من العمل».
وت�ضيف هناء�« :أحيان ًا تدفع الغيرة غير المنطقية �إلى الحقد
والظلم وهذا �أمر غير محمود �شرع ًا و�أخالق ًا».
*في �إطار العمل الوظيفي
ما �أتينا على ذكره �سابق ًا يعك�س بع�ض �أ�سباب تنامي الغيرة
بين الزمالء .ولكن ،ثمة �أ�سباب �أخرى وعديدة للغيرة �أي�ض ًا،
تَبرز في �إطار العمل الوظيفي ،ي�شير �إليها الدكتور محمد ر�ضا
ف�ضل اهلل (المتخ�ص�ص في الإر�شاد التربوي) ،فيقول� :إن هذه
الغيرة تح�صل حينما ي�شعر �أحدهم بحقّه في امتياز مع ّين،
وخوفه من فقدانه ،دون حق بنظره.
بيد � ّأن ف�ضل اهلل ي ��ؤ ّك��د � ّأن عجز الموظف ع��ن الأداء
المطلوب نتيجة ق�صور �أو ك�سل �أو �سوء تربية ي�ؤ ّدي �إلى �صراع
دائم مع الرئي�س والزمالء .وبالتالي� ،إلى َح َ�سد مقيت يجعل
ِمن حياته جحيم ًا ال ُيطاق.
ويلفت ف�ضل اهلل ،في هذا الإطار� ،إلى � ّأن بع�ض ت�ص ّرفات
رب العمل قد ي� ّؤجج الغيرة لدى بع�ض الموظفين� ،أي�ض ًا ،فيقول:
ّ
رب العمل �أحيان ًا �إلى مقارنة ق� ُدرات ّ
موظف بقدرات
«يعمد ّ
�آخر ،مادح ًا لأحدهم وناقد ًا للآخر .كما �أنه قد ُيظهر اهتمام ًا
ب�أحدهم دون غيره ،من خالل �إعطائه تقديمات وت�سهيالت
ا�ستثنائ ّية».
*فرق بين الغيرة والتناف�س الإيجابي
يحب
و�إذ ي�ش ّدد د .ف�ضل اهلل على أ�نّه لي�س غريب ًا � ْأن ّ
الإن�سان ذات��ه ،وي�سعى لمح ّبة الآخرين له �أو ينا�ضل
من �أج��ل االحتفاظ بهذه المحبة والإف ��ادة منها،
ف�إنه �أي�ض ًا ي�ؤ ّكد على �ضرورة التمييز بين الغيرة
والتناف�س الإي�ج��اب��ي« :ال�غ�ي��رة ت��ؤج��ج الثورة
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والغ�ضب ،وتخلق �شعور ًا داخلي ًا م�ؤلم ًا بالف�شل ،والعجز،
وعدم ال ّثقة� .أما التناف�س الإيجابي ،فهو يم ّثل ال�سلوك
الذي يدفع لبذل الجهد من �أجل النجاح والتف ّوق ،يقول
ف�ضل اهلل.
ومن مظاهر التناف�س الإيجابي ،كما يق ّدمها ف�ضل
اهللّ � ،أن الإن�سان يتوا�ضع و ُيظهر محبته للآخر فيما لو
نجح هذا الآخر �أو تف ّوق عليه ،فيبادر �إلى تهنئته ويعت ّز
ب�إنجازه� ،أ ّي ًا كان هذا الإن�سان.
وي���ض��رب ف�ضل اهلل �أم�ث�ل��ة ع��دي��دة ع�ل��ى التناف�س
ال�شيخ علي طه
الإيجابي ،ال��ذي يح�صل في بع�ض المواقف« :في �إطار
المباريات الريا�ض ّية �أو االنتخابات النياب ّية �أو الرئا�س ّية يتق ّدم
َمن يخ�سر �إلى تهنئة َمن يفوز» ،وي�ضيف« :ال�سبب الأ�سا�سي
لتنمية هذه الروح الريا�ض ّية ،والمناف�سة الإيجابية في نفو�س
الأف��راد هو التربية الإن�سان ّية الدين ّية التي
ومن مظاهر التنافس
تغر�س التوا�ضع والواقعية في عمق الإن�سان.
أن اإلنسان يتواضع
اإليجابي،
ّ
بحيث ي�سعى �إلى فهم الآخر وتقدير ميزاته
و ُيظهر حمبته لآلخر فيما لو
و�إنجازاته».
في �سياق مت�صل ،ال يغفل ف�ضل اهلل �أن جنح هذا اآلخر ،فيبادر إىل
ب�إمكان م�ؤ�س�سة العمل �أن تعتمد �آل ّية للح ّد من
تهنئته ويعت ّز بإجنازه
انت�شار الغيرة بين الزمالء ،ويعتبر �أنها يجب
�أن تنطلق من ر�أ�س الهرم قائ ًال« :الرئي�س �أو
المدير بما يحمل من كفاءات علم ّية ،وقدرات
�إداري��ة ،وعالقات �إن�سان ّية و�أخ�لاق فا�ضلة،
ي�ستطيع �أن ُيثير �أجواء �آمنة في عالم الم�ؤ�س�سة بما يثير من
محبة وثقة العاملين ملتزم ًا جانب العدالة في المعاملة،
والم�ساواة في الحقوق والواجبات .وي�ضيف« :من ال�ضروري
رب العمل معيار التقوى ،والخدمة ،وال�صالح
�أي�ض ًا �أن يعتمد ّ
والتف ّوق �أ�سا�س ًا في التفا�ضل بين الموظفين ،بحيث ي�شعر
الواحد منهم �أنه �أمام �أب يح ّبه ،ويرعى م�صالحه».
*الغيرة من منظور ال�شرع
ولل�شرع نظرته الخا�صة تجاه مو�ضوع الغيرة� .إذ � ّإن الغيرة
�إح�سا�س تختلط فيه المرارة بالح�سد .وهذا الإح�سا�س� ،إذا
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كان في حدوده الطبيع ّية فهو عادي� ،أما خطورته فهي عندما
يتح ّول �إلى مر�ض ،كما يقول �سماحة ال�شيخ علي طه ،وي�ضيف:
«هذا الإح�سا�س هو كراهية �شراكة الغير في التو ّدد �إلى َمن
يحب من �أعمال �أو ن�شاطات �أو �أدوار».
يحب �أو القيام بما ّ
ّ
ّ
على خط مواز ،ي�شير ال�شيخ طه �إلى الغيرة التي تنت�شر بين
الزمالء في العمل« :فث ّمة غير ٌة �سلب ّية هنا
الدواء الناجع للغرية متوفّ ر تتمحور حول الأنا وحب الذات فقط ،والعمل
يف صيدل ّية «التدين ،والتقوى ،للنجاح ال�شخ�صي وتمنّي الف�شل للآخرين
واألخالق اإلميانية»
ب��د ًال من �أن ي�سعى الجميع لتطوير العمل،
والتناف�س الإيجابي ،وزيادة الن�شاط لتحقيق
نتائج �أف�ضل .هذه الغيرة ال�سلب ّية التي تدفع
�صاحبها �إلى عرقلة �أعمال العاملين حتى ال
ينجحوا �أو يق�صّ روا في �أعمالهم من �أجل
احتكار التف ّوق والنجاح .وه��ذه الت�ص ّرفات ال يق ّرها ال�شرع
الحنيف ،بل يحا�سب عليها ،في حال تح ّولت إ�ل��ى �أم��ر م�ؤذ
للأ�شخا�ص �أو للعمل».
*حتى ال تكوينا نار الغيرة
و�أخ�ي��ر ًا ،يقدم ال�شيخ طه ن�صائح عديدة حتى ال تكوينا
نار الغيرة ويزداد ا�شتعالها ،وتم�سي �أكثر خطورة على حياتنا
و�أعمالنا وعالقاتنا ،وي�أتي في طليعة هذه التو�صيات:
 على الم�ستوى النظري ،التم ّعن في الآي��ات والرواياتالتي تعالج هذه الحالة وتعمد للتمييز بين الغيرة الإيجابية
والغيرة ال�سلبية.
 �أما على الم�ستوى العملي ،فت�أتي الم�صارحة في بدايةالقائمة ،لمعالجة هذه الحالة من حاالت الغيرة العادية ،حتى
ال تتح ّول �إلى غيرة �شبه مر�ض ّية �أو مر�ض ّية.
ويختم �سماحته بالقول« :ودائم ًا الدواء الناجع لهذا النوع
من الغيرة متوفّر في �صيدل ّية «التدين ،والتقوى ،والأخ�لاق
الإيمانية»� .أما �إذا كان �سبب الغيرة مر�ض ًا نف�س ّي ًا ،فالدواء عند
الأطباء المخت�صين بهذا المجال.

شخصية العدد

ُبــريـد بن معاويـة
مـن أوتـــاد األرض
ال�شيخ تامر حممد حمزة
عن ابن �أبي عمير عن جميل بن د ّراج ،قال� :سمعت �أبا
عبد اهلل  Qي��ق��ولَ « :ب�شِّ ر المخبتين [الخا�شعين –
المتوا�ضعين] بالجنة :بريد بن معاوية العجلي ،و�أبا ب�صير
ليث بن البختري المرادي ،ومحمد بن م�سلم ،وزرارة� ،أربعة
نجباء� ،أمناء اهلل على حالله وحرامه ،لوال ه�ؤالء انقطعت
�آثار النبوة واندر�ست» .
()1

()2

()3

()4
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ه��ي �شخ�صيات �أرب ��ع ن��ال��ت �شرف
�شهادة الوثاقة وال�صدق عند المع�صوم
 Qو�شرف الحفاظ على �آثار النب ّوة.
*البطاقة ال�شخ�صية والمكانة
بريد بن معاوية �أبو القا�سم العجلي،
عربي ،روى عن �أبي جعفر وعن �أبي عبد
اهلل  Lومات في حياة �أبي عبد اهلل
 .Qوج ٌه من وجوه �أ�صحابنا ،وفقي ٌه
له مح ّل عند الأئمة  .Rوقال �أحمد

ب��ن محمد ب��ن �سعيد :ق��ال لنا علي بن
الح�سن بن ف�ضال« :مات بريد بن معاوية
�سنة 150هـ» .
وق��د ذك ��ره ال�شيخ الطو�سي {
ف��ي �أ��ص�ح��اب الباقر  Qو�أ�صحاب
ال�صادق  . Qو�أي�ض ًا ذكره اّ
العلمة
الحلّي{ ،ف �ق��ال :إ�ن ��ه م��ن ح��واري��ي
الباقر وال�صادق . ...L
وق��ال اب��ن داوود :ه��و �أح��د الأرب�ع��ة
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شخصية العدد
المخبتين الذين اتفقت الع�صابة على
توثيقهم وفقههم وهو �أي�ض ًا عند الجمهور
[المذاهب الأخرى] وجه .
*بريد من �أوتاد الأر�ض
الك�شي في حق
مما �أورده العالمة
ّ
بريد م�سند ًا عن جميل بن د ّراج قال:
�سمعت �أبا عبد اهلل  Qيقول�« :أوتاد
الأر����ض و�أع�ل�ام ال��دي��ن �أرب �ع��ة :محمد
بن م�سلم ،وبريد بن معاوية ،وليث بن
البختري المرادي ،وزرارة بن �أعين» .
و�أوت� ��اد ج�م��ع وت ��د ،وه��و م��ا ر ّز في
الحائط �أو الأر� ��ض م��ن الخ�شب .وقد
ا�ستعمل ال �ق��ر�آن ال�ك��ري��م ه��ذا اللفظ
وو�صف به الجبال لبيان دوره��ا وفعلها
بالن�سبة ل�ل�أر���ض ف�ق��ال } :أَ� َل����� ْم َن ْ��ج�� َع ِ��ل
الَ ْر� َ������ض ِم��� َه���ا ًدا * َوا ْل���جِ ��� َب���ا َل �أَ ْو َت������ا ًدا{
ْأ
(النب�أ.)7 - 6 :
و�أطلق على ه�ؤالء الأربعة �أنهم �أوتاد
الأر�ض؛ منهم بريد العجلي لأنهم يثبتون
النا�س على دينهم وعقائدهم ب�سبب ما
ين�شرونه من علوم لهم بعد �أن يتحملوها
من الأئمة .R
فنعتوا �أنهم أ�ع�لام الدين ي�ستر�شد
بهم من اتبعهم و�أخذ عنهم.
*�أ�صحاب �أبي كانوا زين ًا
على الم�ستوى التربوي ،كان الإمام
ال �� �ص��ادق  Qي�� ؤ�ك��د ع �ل��ى �أت �ب��اع��ه
()5

()6
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و�شيعته �أن يكونوا لهم زين ًا وال يكونوا
عليهم �شين ًا .و أ�م��ا �أن ي�صل الأم��ر �إلى
�أن يحدد �أ�شخا�ص ًا ب�أ�سمائهم و�أنهم
بلغوا هذه المرتبة فهذا لم يح�صل �إال
للنادر منهم .وقد تم هذا الأم��ر لبريد
ب��ن معاوية العجلي ولنظرائه كما في
ال��رواي��ة التي رواه��ا داوود بن �سرحان
قال�« :سمعت �أبا عبد اهلل  Qيقول:
إ�ن��ي لأح��دثّ الرجل بحديث و�أن�ه��اه عن
الجدال والمراء في دين اهلل تعالى و�أنهاه
عن القيا�س فيخرج من عندي فيت أ� ّول
حديثي على غير ت�أويله� ،إني �أمرت قوم ًا
�أن يتكلّموا ونهيت قوم ًا فك ٌّل يت أ� ّول لنف�سه
يريد المع�صية هلل تعالى ولر�سوله ،ولو
�سمعوا و�أطاعوا لأودعتهم ما �أودع �أبي
� Qأ�صحابهّ � ،إن �أ�صحاب �أبي كانوا
زين ًا �أحيا ًء و�أموات ًا� ،أعني زرارة ،ومحمد
بن م�سلم ،ومنهم ليث المرادي وبريد
العجلي .ه�ؤالء الق ّوامون بالق�سط ،ه�ؤالء
ال�ق� ّوام��ون بال�صدق ،ه���ؤالء ال�سابقون
ال�سابقون �أولئك المق ّربون» .
()7

أطلق اإلمام الصادق Qعلى
هؤالء األربعة أنهم «أوتاد
األرض»؛ ألنهم يثبتون الناس
على دينهم وعقائدهم

الهوام�ش

(( (1معجم رجال الحديث ،ال�سيد الخوئي ،ج� 7ص.222
(( (2رجال النجا�شي :ترجمة برير العجلي.
(( (3رجال الطو�سي :ترجمة برير العجلي.
(( (4الخال�صة ،العالمة الحلي ،ج ،1ترجمة برير.
((� (5أعيان ال�شيعة ،الأمين ،ج� ،3ص ،558عن رجال ابن داوود.

استعمل اإلمام أسلوب الذم
لبعض أصحابه حلفظهم
الشر عنهم
ودفع ِّ
ولأمثالهما ما �أورده «الك�شي» في «ترجمة
زرارة» م��ن �أن الإم ��ام ال�صادق Q
بعث بر�سالة �إلى زرارة مع ولده عبد اهلل
قائ ًال له :اقر�أ مني على والدك ال�سالم
وقل له� :إني �إنّما �أعيبك دفاع ًا مني عنك
ف�إن النا�س والعدو ي�سارعون �إلى كل من
قربناه وحمدناه لإدخ��ال الأذى في من
نح ّبه ونق ّربه ،ويرمونه لمحبتنا له وقربه
ودن ��وه منا ،وي ��رون �إدخ ��ال الأذى عليه
وق ْتله ويحمدون كل من عبناه نحن ،ف�إنما
�أعيبك لأن��ك رجل ا�شتهرت بنا وبميلك
إ�ل�ي�ن��ا ...ف�أحببت �أن �أعيبك ليحمدوا
�أمرك في الدين بعيبك ونق�صك ،ويكون
بذلك منا دفاع �شرهم عنك ،يقول اهلل
ال�س ِفي َن ُة َفكَان َْت ِل َم َ�سا ِكينَ
ع ّز وجل�} :أَ َّما َّ
َي ْع َم ُلو َن ِفي ا ْل َب ْح ِر َف�أَ َردتُّ �أَنْ �أَ ِعي َب َها َو َكا َن
َ�ص ًبا{
َو َر ُ
اءه��م َّم ِل ٌك َي ْ�أخُ ُذ ُك َّل َ�س ِفي َن ٍة غ ْ
(الكهف. )79 :
()8

(( (6معجم رجال الحديث ،م�.س ،ج� ،4ص.197
((� (7أعيان ال�شيعة ،الأمين ،ج� 3ص.558
(( (8و�سائل ال�شيعة ،الحر العاملي ،ج� ،30ص.374
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*الإمام يحفظ بريد ًا بطريقة
القدح والذم
ا�ستعمل الأئمة � Rأ�سلوب القدح
وال��ذم لبع�ض �أ�صحابهم ك�أ�سلوب من
�أ�ساليب الحفظ لهم ،حتى �أنهم كانوا
يبث في النا�س �أخبار
يعيبون على َم� ْ�ن ّ
المدح فيهم؛ لما ي�شكّل من تهديد على
حياتهم �أو حياة الأئمة  Rوهذا ما
ح�صل مع بريد العجلي.
*بريد قرين زرارة قدح ًا وذم ًا
ا�ستعمل الإم��ام � Qأ�سلوب الذم
للحفظ ك�أ�سلوب الخ�ضر  Qحينما
عمد إ�ل��ى ال�سفينة فخرقها وجعل فيها
عيب ًا ظاهر ًا ليحفظها ،وه��ذا ما ح�صل
مع بريد وقرينه زرارة حينما �أمر الإمام
ال�صادق  Qعبد الرحيم الق�صير ب�أن
ي�أتي �إليهما وليقل لهما :هذه البدعة؟ �أما
علمتم �أن ر�سول اهلل  Pقال :كل بدعة
�ضاللة؟...
ه��ذه ال��ر��س��ال��ة م��ن الإم� ��ام بح�سب
الظاهر فيها ذم لهما ،ويرغب الإمام ب�أن
يذاع هذا الخبر حتى ي�صل �إلى م�سامع
فتظن ُبعدهما عن الإم��ام و�أن
ال�سلطة
ّ
ال عالقة لهما ب��ه .وال��ذي يثبت لنا � ّأن
ه��ذا الأ�سلوب هو لمجرد الحفظ لهما
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نصوص تراثية

يا نفس ...تع ّلمي تسلمي

ال�شيخ تقي الدين �إبراهيم الكفعمي

يا نف�س!

ما الدنيا غ ّرتك ولكن بها اغتررت ،وما العاجلة خدعتك ولكن بها انخدعت.
مداوم َة
واعلميّ � :أن مذيع الفاح�شة كقابلها ،و�سامع الغيبة كفاعلها ،و�أن
َ
المعا�صي تقطع الرزق ،ومقارنة ال�سفهاء تف�سد الخلق ،وموا�صلة الأفا�ضل توجب
ال�سمو ،ومباينة الدنيا تكبت العدو.

يا نف�س!

ُم ِ
�صاحب الأ�شرار كراكب البحار� ،إن �سلم من الغرق ،ال ي�سلم من الفرق
[الخوف] ،ومجال�سة �أبناء الدنيا من�ساة للإيمان ،قائدة �إلى طاعة ال�شيطان،
وموافقة الأ�صحاب تديم اال�صطحاب ،ونيل الم�آثر ببذل المكارم ،ونيل الجنة
بالتنزّه عن الم�آثم.
واعلميّ � :أن م�صيبة ُيرجى �أجرها ،خي ٌر من نعمة ال ي�ؤ ّدى �شكرها.

يا نف�س!

ويح النائم ما �أخ�سره ،وثوابه ما �أنزرهَ ،ق ُ�صر عمره ،وق ّل �أجره ،وويح ابن
�آدم ما �أغفله ،وعن ر�شده ما �أذهله ،وعن ّ
حظه ما �أعدله .وفيما �أو�صى اهلل �إلى
مو�سى  :Qكذب من زعم �أنّه يح ّبني ف�إذا جنّه الليل نام عني .و�إ ّي��اك �أن
تخيبي الم�ضطر و�إن �أ�سرف� ،أو تحرمي المحتاج و�إن أ�لْحف� ،أو ت�صحبي �أبناء
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الدنيا ف�إنّك �إن �أقللت ا�ستق ّلوك ،و�إن �أكثرت ح�سدوك ،وال تعملي �شيئ ًا من
الخير ريا ًء ،وال تتركيه حيا ًء.

يا نف�س!

ال كرم كالتقوى ،وال عد ّو كالهوى ،وال ع ّز كالطاعة ،وال كنز كالقناعة ،وال
هداية كالذكر ،وال ُر�شد كالفكر ،وال زينة كالآداب ،وال رِبح كالثواب ،وال غناء
مع �إ�سراف ،وال فاقة مع عفاف ،وال ثواب لمن ال عمل له ،وال عمل لمن ال ن ّية
له ،وال ن ّية لمن ال ِعلم له ،وال ِعلم لمن ال ب�صيرة له ،وال ب�صيرة لمن ال فكرة
له ،وال فكرة لمن ال اعتبار له ،وال اعتبار لمن ال ازدجار له ،وال ازدجار لمن
ال �إقالع له.

يا نف�س!

ما لي �أراك �إذا قرب �إليك الطعام في الليل الداج ،تك ّلفت �إنارة ال�سراج،
لتب�صري ما يدخل بطنك من الم�أكول والم�شروب ،وال تهتمين ب�إنارة لبك
بالعلم والتقوى [لت�س َلمي] من لواحق الجهالة والذنوب ،فنزّهي نف�سك عن
الم�آثم والعيوب.
ِ
وعليك
واعلميّ � :أن �أعظم الخطايا عند اهلل تعالى الل�سان ال�ك��ذوب،
و�صحة الن ّية في العلوم والأعمال ،ف�إن دخلها الرياء �ضاع الربح ور�أ�س
بالتقوى ّ
المال ،فبالإخال�ص ُيعرف ال�صواب من الزّلل ،واال�ستقامة من الخطل ،وك ّلما
امتدت المعارف ،ا�شتدت المخاوف.
و إ� ّياك واتباع �إبلي�س الذي ر�ضي بهالك نف�سه ،واختار من كل �شيء �أقبح
جن�سه�[ ،أترين] من غ ّر �أباك ين�صحك ،ومن �أف�سد �ش�أن نف�سه ي�صلحك ،فما
[من يكرهه ممن
يغتر بالدنيا غير غر [المخدوع] ،ال يعرف َه��را من بر َ
يب ّره].

يا نف�س!
يا نف�س!

الحر�ص �أحد ال�شقاءين ،والبخل �أحد الفقرين ،والح�سد �ألأم الرذيلتين،
والطمع �أحد الذ ّلين ،والجور �أحد المرديين ،وال�شهوة �أحد المغويين ،والخلق
ال�سيئ �أحد العذابين ،والهوى �أحد العد ّوين ،والغدر �أقبح الجنايتين ،والن�ساء
�أعظم الفتنتين.
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ينبغي لمن عرف �سرعة رحلته �أن يح�سن الت� ّأهب لنقلته ،و�أن يق ّدم العمل
ال�صالح لآخرته ،ويع ّمر دار �إقامته ،و�أن ال يخلو في كل حال من مجاهدة
نف�سه ،قبل حلول رم�سه ،ف�إذا ِ
كنت في النهار ت�شترين وتبيعين ،وفي الليل على
الفر�ش تتق ّلبين وتنامين ،وفيما بين ذلك عن الآخرة تلهين وتغفلين ،فمتى
تتفكرين الإر�شاد ،وتهتمين ب�أمر المعاد؟

55

مشاهد النور

النبي شيث
مقام
ّ

Q

جمعية قب�س حلفظ الآثار الدينية يف لبنان

*الموقع
تقع بلدة
النبي �شيث  Qفي و�سط �شرق �سهل البقاع
ّ
الغربي ل�سل�سلة جبال لبنان ال�شرق ّية .تعلو عن
على ال�سفح
ّ
ويتم
�سطح البحر 1220م ،وتبعد عن العا�صمة بيروت  71كلمّ ،
الو�صول �إليها عبر :الحازم ّية – بعبدا – الجمهور – عاليه –
�ضهر البيدر – �شتورا – زحلة – النبي �شيث.

تح ّدها �شرق ًا :بلدتا جنتا ويحفوفا
و�أرا� �ض��ي ب�ل��دة �سرغايا ال���س��ور ّي��ة ،ومن
الجهة ال�غ��رب� ّي��ة :ب�ل��دة ال�سفري وحو�ش
الغربي :بلدتا
النبي وال�سهل ،ومن الجنوب
ّ
ّ
ال�شرقي:
ال�شمال
ومن
ة،
ي
والنا�صر
�سرعين
ّ
ّ
بلدتا الخريبة والخ�ضر.
تن�سب ال �ب �ل��دة ل�م�ق��ام ال �ن �ب� ّ�ي �شيث
 ،Qويعود تاريخها �إلى ما قبل حقبة
ال �م �ي�لاد .وق��د وجِ ���دت فيها �آث���ار لقطع
الروماني و�آثار
معدن ّية �أثر ّية تعود للع�صر
ّ
إ�سالمي.
العربي ال
تعود للع�صر
ّ
ّ
*�صاحب المقام
«�شيث بن �آدم» ُ .Lولد بعد مقتل
هابيل فعرف بـ«هبة اهلل» .تز ّوج من حوراء
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من الجنّة ا�سمها «نزلة» .عا�ش � 912سنة،
وقيل � 1040سنة.
و�صي �أبيه
النبي �شيث ّ ،Q
ّ
�آدم  Qوخليفته ووارث
ع�ل�م��ه� .أن���زل اهلل ع�� ّز وج � ّل
عليه خم�سين �صحيفةً ،كما
ورد ع��ن ر��س��ول اهلل محمد
 . Pوم��ذك��ور ف��ي زي��ارة
الناحية المق ّد�سة« :ال�سالم
ولي اهلل وخيرته».
على �شيث ّ
()1

�أو�صى �إلى ابنه «�أنو�ش» ،فقام بالأمر
بعده ،ث� ّ�م «قينن» ثم «مهالئيل» وم��ن ّثم
«�أخنوخ» �أي �إدري�س � Qإل��ى �أن و�صل
الأم��ر �إل��ى نبي اهلل ن��وح  ،Qفالب�شر
ينت�سبون �إلى نوح بن �شيث بن �آدم .R
*�أتباع �شيث  Qال�شا�سو
هم جماعة من البدو ال��رع��اة ،كانوا
ي�سكنون في لبنان وفل�سطين ،ففي لبنان
[الليطاني] كما
ك��ان��وا ف��ي �أر� ��ض رط�ن��و
ّ
تُع ّرفهم ن�صو�ص الفراعنة والرافدين،
وفي منطقة جاهي �أو زاهي [ا�سم منطقة
الجنوبي
فرعون ّية كان يطلق على ال�ساحل
ّ
للبنان ،في الألف الثاني قبل الميالد] ،كما
تُع ّرفهم الن�صو�ص الفرعون ّية ،وفي جبال
خ��ارو [�أي الحور ّيين] الذين �سكنوا في
�أعالي جبل عامل.

()2
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ينتسب البشر إىل نوح بن شيث
بن آدم R

ُعرفوا بال�شا�سو� ،أو ال�شاتو ،وهم �أتباع
الإله [والنبي] �شاث �أو �شيث ،بحيث �أطلق
كثير م��ن الم�ؤرخين لفظة «��ش��اث» على
النبي �شيث  ،Qفقالوا« :هو بالعرب ّية
ّ
��ش��ث وب��ال���س��ري��ان� ّي��ة � �ش��اث وب��ال�ع�ب��ران� ّي��ة
�شيث. »...
ورد ذك ��ر ث�ل�اث م ��دن ل�ل���ش��ا��س��و في
اّ
ال�سجلت الفرعون ّية التي تعود للقرنين
التا�سع ع�شر والثامن ع�شر قبل الميالد
مع �أ�سماء ملوكها وه��م « :أ�ي��اب��م ،وكوثر،
وزب�لان��و» .و ُت��وج��د في جبال عاملة ثالث
قرى تحمل ا�سم ال�شيث ّيين وهي :جب�شيت،
وبرع�شيت ،وعد�شيت ،وف��ي ق��رى جبيل
عم�شيت ،وفي عكار حب�شيت.
*«�شيث» جبل عامل
و�إذا ما ا�ستعر�ضنا آ�ث��ار «�شيث» ،في
جبل ع��ام��ل ،نجد ل��دى الأه��ال��ي اعتقاد ًا
عميق ًا بالمزارات الموقوفة له في القرى
المنت�سبة �إليه .وكذلك قرب بلدة حا�صبيا
عند كعب جبل حرمون مقام خا�صّ با�سم
«النبي �شيث» زاره الباحث «برو�س كونديه»
�سنة  ،1953والح��ظ وج��ود خ��زف حوله
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يعود �إلى ع�صر البرونز ،ور�أى نق�ش ًا على
بالطة بازيلت يحمل ر�سم الإله «تانيت» .
*بناء المقام ال�شريف
يعود بناء المقام ال�شريف في التاريخ
�إلى مئات ال�سنين .وتُظهر وقف ّية المقام
وج ��وده قبل �أك �ث��ر م��ن � 900سنة ،حيث
تن�صّ على � ّأن «الخواجة مح ّمد الع�صي قد
النبي �شيث Q
�أوق��ف �أرا�ضيه لمقام ّ
بتاريخ ال�ساد�س ع�شر من ذي القعدة من
518هـ ،وجعل عائداتها لبنائه وخدماته».
و أُ�ع �ي��د ب�ن��اء المقام منذ �أك�ث��ر م��ن 400
��س�ن��ة ،بح�سب ال �ت��اري��خ ال�م�ن�ق��و���ش على
حجارة �صخر ّية قديمة ال ت��زال موجودة
في المقام :لمـّا كانت �سنة اثنتا ع�شرة بعد
النبي
الألف من �شهر ربيع الأ ّول �ش ّيد مقام ّ
المبارك «مح�سنة ابنة الدين» غفر اهلل لها
ولوالديها  -ويبدو � ّأن المح�سنة الكريمة لم
تذكر ن�سبها تق ّرب ًا هلل و�إخال�ص ًا في العمل.
�شهد المقام بعد ذلك �أعمال تو�سعة
وتح�سين ِع�� َّدة� ،أه ّمها ما ق��ام به الحاج
ح�سن الهمداني  -وهو الج ّد الأول لعائلة
الحاج ح�سن البقاعية حال ّي ًا  -منذ �أكثر
م��ن مائتي �سنة ،حيث عمل على �إع��ادة
()3
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النبي �شيث
ت�أهيله وتو�سيعه ،بعد �أن ر�أى ّ
في منامه يطلب منه ذلك .وقد ا�ستدعى
ه��ذا الأم��ر م��ن ال�ح��اج ح�سن الإق��ام��ة مع
عائلته ق��رب ال�م�ق��ام ل��رع��اي�ت��ه ،م��ا جعل
المنطقة من حوله مع ال�سنين ت�ش ّد �إليها
الرحال طلب ًا للبركة ،وبع�ضهم ق�صدها
للإقامة وال�سكن ،فتك َّونت الحق ًا ون�ش�أت
«النبي �شيث» .ومن �أبرز
بلدة ُ�س ّميت با�سم
ّ
عائالت هذه البلدة اليوم �آل المو�سوي ،و�آل
�شكر ،و�آل حلباوي و�آل هزيمة.
*مرقد النبي �شيث Q
وهكذا ا�ستمر وجود هذا المقام ،وكان
ط��وال ال�ف�ت��رة ال�لاح�ق��ة ع �ب��ارة ع��ن حو�ش
خارجي فيه �أ�شجار مع ّمرة ،وفيه م�سجد
ّ
مرتفع ،وله ق ّبة خ�ضراء بناها الحراف�شة،

يعود بناء املقام الشريف
يف التاريخ إىل مئات السنني.
وتُظهر وقف ّية املقام وجوده
قبل أكرث من  900سنة

الهوام�ش

(( (1الجواهر ال�سنية ،الحر العاملي ،ج.25
(( (2تاري ��خ الطب ��ري ،ج�� � ،1ص .102الأغاني ،ج�� � ،1ص .17ي�ص ّرح
بع� ��ض الم�ؤرخي ��ن ب� ��أنّ ال�شا�سو كان ��وا من العمالق ��ة الذين
فتح ��وا م�صر ،وي�سميه ��م اليون ��ان هك�سو�س ،وكان ��وا الحق ًا
�أع ��داء اليهود ،راج ��ع البيان والإع ��راب ،ج� ،1ص .16تاريخ

()4

الجاهلي� ،ص.96
الديني
الفكر
ّ
ّ
(( (3المجهول والمهم ��ل� ،ص .75 – 12معجم �أعالم جبل عامل ،ج
�صفر� ،ص.47 – 45
النبي �شيث � ،Qأحمد المو�سويّ  ... ،هبة وبركة من
(( (4مق ��ام ّ
اهلل ،مج ّلة النجف ،العدد2007 ،9م.

العدد �/ 282آذار  2015م

النبي
وبمحاذاتها لجهة الجنوب يوجد مرقد ّ
الخارجي.
�شيث  ،Qفي فناء الحو�ش
ّ
وفي العام 1995م ُهدم المقام القديم
و�أعيد بنا�ؤه وه��و حال ّي ًا عبارة عن مبنى
يحتوي على ال�ضريح ال�شريف الذي يحيط
به مجموعة �أقوا�س تراث ّية ال�شكل مل ّب�سة
بالكا�شي ،و�إلى جانبه ُبني م�سجد لل�صالة
الجامعة ،و�أمامه باحة خارج ّية مفتوحة.
�اري بالحداثة
يت�سم ط��اب�ع��ه ال �م �ع �م� ّ
حيث ُبني بالخر�سانة الم�س ّلحة و�أحجار
وتم تلبي�سه بالحجر
ال�صخري
ّ
الباطونّ ،
وتزيينه بالكا�شي والأقوا�س وتعلو المقام
ق ّبة خ���ض��راء .احتفظ المقام بالمئذنة
القديمة و�أُن�شئت مئذنة حديثة ثانية .وهذه
التجديدات التي �أُق�ي�م��ت للمقام �أخفت
ال�ق�ب��ور ال��دوار���س ال�ت��ي ك��ان��ت ف��ي باحته
واختفت معها ال�شواهد التي كانت تف�صح
عن جانب من تاريخ المنطقة.
*المقام اليوم
يختلف المقام اليوم عن �سابق عهده،
فبعد �إنجاز التو�سعة الأخيرة له� ،أ�صبح

أر�ضي
يت�أ ّلف من ع ّدة طوابق :في الطابق ال ّ
قاعة كبيرة بم�ساحة  400متر مر ّبع ،ت�ضم
النبي �شيث Qالذي يبلغ طوله
�ضريح ّ
 30متر ًا ،وعر�ضه خم�سة �أمتار ،وهو م�س ّور
بقف�ص من الحديد ،وقاعة �أخرى لل�صالة،
ومذبح للأ�ضاحي والنذور مع قاعة للطعام،
ومغا�سل للو�ضوء ،ومكان لتجهيز الموتى،
وفوق الطابق الأر�ضي ثالثة طوابق �أخرى.
أ� ّما بخ�صو�ص طول ال�ضريح حتّى بلغ
ثالثين متر ًا بعر�ض خم�سة �أمتار ،فلع ّل مر ّد
ذلك �إلى � ّأن مو�ضع القبر ال�شريف الذي هو
�ضمن هذه الم�ساحة خيف �أن تط�أه �أقدام
الز ّوار ،خا صّ� ًة في المنا�سبات الدين ّية التي
يكثر فيها القادمون وطا ِلبو الحاجة من
اهلل بالدعاء عند القبر المبارك .
ت�ب�ق��ى �أب � ��واب ال� �م ��زار م �ف �ت��وح � ًة ك � ّل
�أ ّي��ام ال�سنة ال�ستقبال ال��ز ّوار ال �سيما في
المنا�سبات المباركة وفي مق ّدمتها والدة
�دي | ف��ي ال�ن���ص��ف من
الإم � ��ام ال �م �ه� ّ
�شعبان� ،إذ يتح ّول المقام وما حوله �إلى
مكان يتالقى فيه الم�ؤمنون.
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شهيد الدفاع عن المق ّدسات
موسى علي شحيمي (مازن)
اسم األم :سكنة فتوني
محل وتاريخ الوالدة :مركبا
1981/6/3

الوضع االجتماعي :عازب
رقم السجل104 :
تاريخ االستشهاد2013/8/8 :
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ن�سرين �إدري�س قازان
تُفاجئنا ال��ح��ي��اة بالكثير من
ال���م���واق���ف ،م��ن��ه��ا ال��م��ف��رح ،ومنها
المحزن ،ولكن قليلة هي المفاج�آت
ال��ت��ي ت��ه��زّ وج���ودن���ا م��ن الأع���م���اق،
ونَجِ دها ق��در ًا ُر�سم لنا وم�شينا ُه من
دون علمنا ...وهذا كان حال مو�سى
ال��ذي اكت�شف ،ذات ي��ومّ � ،أن ال�شاب
الذي يناديه بـ«�أبي» إ�نّما هو �أخوه
الكبير ،و� ّأن والده قد اختطفت منه
بعد لم
الحياة �شظايا قذيفة ،وهو ُ
يبلُغ ال�سبعة �أ�شهر من عمره ،وذلك
�أثناء الحرب الأهلية.
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*هو �ضحكة العائلة وفرحتها
يتي ٌم في القماط تلقّفته �أي��دي عائلة
كبيرة ،ف ِتعدا ُد �إخوته اثنا ع�شر بين � ٍأخ
و�أخ��ت ،ومع والدتهم ك ّل �أدل��ى بدلوه في
ال��دالل واالهتمام .ف ��إذا ما م�شى مو�سى
خلت �أيديهم تحت قدميه ليم�شي الهوينا،
َ
ً
ّ
ولم يحتج يوما لطلب �شيء ،فكل ما يلزمه
ُ
ملك يديه.
تز ّوج من الإخوة من تزوج وكثر الأوالد
لكن مو�سى بقي المد ّلل الوحيد
في العائلةّ ،
عندهم ،حتى بعد �أن بلغ �سن ال�شباب؛
فهو ف��رح��ة عمرهم ،و�ضحكة �أيامهم،
يج َمعهم على حبه ،فال تحلو الجل�سات �إال
بح�ضوره .و� ّأي ٍ
بيت من بيوت �إخوته يختاره
ليزوره يلحقون به ،وك�أن �شيئ ًا ما يدفعهم
�إلى ذلك ،غير مدركين �أن الراحلين باكر ًا
عن هذه الحياة يحملون الكثير من �أ�سرار
الحب والتعلق.
ّ
*ال�صغير الذي ك ُبر
ب��اك��ر ًا ،ت��رك مو�سى الدرا�سة وراف��ق
�أخ��اه إ�ل��ى العمل في الأدوات ال�صح ّية.
وق��د ظ� ّ�ن جميع �إخ��وت��ه �أ ّن� ��ه ف�ع��ل ذل��ك
للبدء بت�أ�سي�س حياته .غير أ�ن��هِ ،خفي ًة
عنهم جميع ًا ،كان ي�ض ُع مداميك حياته
الجهادية برو ّية و�صمت ،من غير �أن يثير
�أية ريبة .ولكنه لم يجد ُبد ًا من �إخبارهم
بالتحاقه ب��ال��دورات الثقافية .ولأن��ه كان
�شخ�ص ًا يهتم كثير ًا بتنمية ثقافته ،تج ّلى

ما اكت�سبه من ثقافة في حديثه ،وتب ْل ُور
�أفكاره ،و�صار �إذا ما ناق�ش فكرة ناق�شها
عن ِعلم ودراي��ة ،وه��ذا ما زاد من تع ّلق
�إخوته به ،ف�إذا ما ا�ستمعوا �إليه� ،أخذهم
الفخر والإع�ج��اب� ،أ َولي�س هو �صغيرهم
الذي كبر؟!
بلى ،لقد كبر مو�سى ،و�إن بقي مد ّللهم
ال�صغير ،وان�س ّل من عمله في الأدوات
ال�صح ّية �إلى حيث ال يعلمون ،وك ّلما ج ّرب
�أحدهم معرفة وجهته ،وكم �سيغيب ،كان
يعود بخفَّي حنين.
وانقلبت الأدوار بين الإخ� ��وة ،بعد
ذل��ك .و��ص��ار ه��و َم��ن ُي �ب��ادر �إل��ى ِخدمة
�أ ّمه ِ
وخ ْدمتهم وم�ساعدتهم ،فيق�ص ُد ك ّل
واحد �إلى بيته
ليطمئن �إلى �أحواله ،و�إلى
ّ
ولكن �أكثر البيوت
ع��دم حاجته ل�شيءّ .
فقدت
التي �أن�ست به هو بيت �أخته التي َ
زوجها ،وتيتّم �أبنا�ؤها باكر ًا ،فوجد مو�سى
نف�سه خا ًال لأيتام �صغارٍ ،وهو الذي يعرف
تمام ًا معنى اليتم ،ويدرك �أي�ض ًا ،المعاني
�ساعدته في تجا ُوز
العظيمة للعائلة التي
َ
محنته ،فاهتم كثير ًا بهم ،و�صاحبهم
بالح�سنى ،وبادر �إلى ت�أمين ما يلزمهم.
ُ
والأهم من ذلك كله ،لعب دور ِ
ال�سند لهم،
وقد �أ�شعره ذلك بفرح كبير ،وك�أنه ي�س ّد ُد
دين ًا في رقبته.
حدد الم�سير
*عبق ال�شهداء ّ
انطلق مو�سى �إلى حياته الجهاد ّية من
الخلف ّية االجتماع ّية التي ن�ش�أ فيها؛ فقد
تر ّبى في بيئة ملتزمة ،وك��ان منذ �صغره
ي�ت��ر ّدد �إل��ى الم�سجد – المترا�س الأول
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أمراء الجنة
للمجاهدين -حيث يعبق المكان بحكايا
ال�شهداء الذين م ّروا من هناك ،و�صورهم
ال�ت��ي م��ا فتئت ُت��زي��ن الأح �ي��اء .فاختزن
مو�سى من وجوههم ما عب�أه روحي ًا ،وهو
ي�ستقي ِمن �أحاديث َمن حوله ِق�ص�صهم
وحكاياهم التي اعتبر منها أ� ّيما اعتبار.
لقد تع ّلم مو�سى م��ن �سير ال�شهداء ما
�ساعده في تحديد م�ساره َوم�صيره.
ل��م ي��� ِ�ش � ّأي ت�صرف م��ن ت�ص ّرفات
مو�سى ب� ّأي من م�شاركاته الجهادية ،وحده
الغياب ك��ان يحوي أ�� �س��راره .حتى �أثناء
حرب تموز ،في العام  ،2006التي بقي
خاللها في ال�ضاحية الجنوبية .وقد حاول
�أهله معرفة �أي �شيء عن جهاده ،فكان
رده الوحيد حدي َثه عن المجاهدين الذين
و�ضحوا ،واكتفى بال�صمت عن ك ّل
�صمدوا ّ
المخاطر التي � َ
أحاطت به طوال  33يوم ًا.
*مجاهد �صامت � -أنيق
ال�صمت على توجهه
وان�سحب ذل��ك
ُ
ال��دائ��م إ�ل��ى �سوريا .فلم يخطر ف��ي بال
�أحد من �أقاربه �أنّه قد يكون من الح ّرا�س
المجهولين لمقام ال�سيدة زينب .O
يظن �أحد
الحي حيث يقطن ،فلم ّ
�أ ّما في ّ
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ال حتلو اجللسات إال بحضوره.
وكأن الراحلني باكراً عن هذه
احلياة يحملون الكثري من أسرار
احلب والتعلق
ّ

� ّأن مو�سى من المجاهدين� ،أ�ص ًال .وقد
�ساعده �شكله الأنيق جد ًا واهتمامه ب�أب�سط
تفا�صيل الأناقة ب�أن يبعد عنه �أي ُ�شبهة،
وعن ٍ
ق�صد منه.
وف ��ي � �س �ي��اق الأم� � ��ور� � ،ص��ار يف�ضي
لوالدته ب��أن��ه حيث يعمل م��رت��اح كثير ًا،
وهو يق�ضي معظم الوقت ي�شاهد التلفاز،
في محاولة منه للتقليل من خوفها عليه،
بعد احتدام المعارك في �سوريا ،وارتفاع
عدد من ال�شهداء في معركة الدفاع عن
المقد�سات.
ً
ً
يحب
طالما كان مو�سى �شابا مزوحاُّ ،
زرع ال�ضحك �أينما ح ّل ،لكنه في المقابل
كان يلتزم بمقال كل مقام ،وهو المعروف

يف جوار مقام السيدة زينب
ُ ،Oس ّج َي أمام ضريحها
املبارك شهيداً
مضرج ًا بدمائه
ّ
يف الليلة األوىل من ليايل
القدر املباركة

باحترامه لمن حوله وتقديره لمواقفهم،
غير أ�ن��ه ف��ي زي��ارت��ه الأخ �ي��رة ،ب��دا عليه
التغ ّير ،فكان دائ� َ�م ال�ضحك والحديث
خ�صو�ص ًا مع رفاقه ،حتى �أنه ل ّما رافقهم
�إلى الذكرى ال�سنو ّية لرفيقه ال�شهيد علي
قرياني ال��ذي ا�ست�شهد ف��ي ح��رب تموز
 ،2006كان ال ُيخفي فرحته معهم ،وقد
ا�ستمر بال�ضحك برفقتهم.
*لقاء اهلل ...في ليلة مباركة
ان�ت�ه��ت الإج � ��ازة ب���س��رع��ة ،وجمعته
و�إخ��وت��ه �سهرات �شهر رم�ضان المبارك

تحت �سقف المنزل الذي فيه تر ّبى .كان
ينظر �إليهم واحد ًا واحد ًا ،وهم يتحدثون
�إليه وي�أملون منه ما ي�أملون ،وه��و كان
ي�ستودعهم اهلل .فحمل ف��ي جعبته كل
الذكريات الجميلة معهم ،وتمنّى لو كان
ي�ستطيع �أن يعطيهم الدنيا ِلما ق ّدموه له
من مح ّبة لم ي�سعها �أفق.
وم�ضى �إلى حيث كان موعد الرحيل،
في جوار مقام ال�سيدة زينب  ،Oوقد
ُ�س ّج َي أ�م��ام �ضريحها المبارك �شهيد ًا
م�ض ّرج ًا بدمائه في الليلة الأولى من ليالي
القدر المباركة ،و�أي ليلة �أ��ش��رف منها
للقاء اهلل في ال�ساحة القد�سية؟!
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ال�شهيد محمد �أحمد
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ال�شهيد جهاد عماد
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رسائل النصر

بات يقين ًا �أن كل ن�صر ت�سبقه ر�سائلُ من عالم
الغيب؛ هي �أرواحكم التي تلبي نداء الع�شق ،تزرعون
بنجيع �أحمر ،يزهر هنا...رياحين الن�صر.
الأر�ض
ٍ
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ال�شهيد غازي علي �ضاوي
بل�سان طفل ال�شهيد غ��ازي علي
�ضاوي..
يا �أب�ت��ي ..ح ّدثوني عن درب القد�س
ال��ذي �سلكته ي��وم� ًا ،ف�س�ألتهم ع��ن ٍ
درب
يو�صلني إ�ل��ى قد�س الحياة في عينيك..
فبين قد�س الر�ساالت ال�سماوية ،وقد�س
المحبة ال�سامية ،و ّدعتك و�أنا بع ُد طف ًال ال
يعرف من الحياة �سواك..
�أب��ي ..كم تحلو للكلمة حروفها بين
يديك ..وكم تمنّيت لو تغمرني في ح�ضنك

الدافئ ..ح ّدثوني عنك يا �أب��ي مجاهد ًا
لب�س الفداء �إزار ًا ،يوم تكاتفت على �أ ّمتي
جيو�ش الطغيان من ك ّل جانب ،و�س�ألتهم
عنك...
ر أ�ي ��ت ��ص��ورت��ك ي��ا وال���دي� ،شهيد ًا،
�أرع َبت دما�ؤه �أعداءه ،وه ّدد بج�سده الفاني
كيان قاتله ..وتمنّيت عندها لو لمحت
لط ّلتك خ�ي��ا ًال تحفظه ذاك��رت��ي ف�أ�صف
��ص��ورة « أ�ب ��ي» لأبنائي عندما ي�س�ألونني
عنك ..ر�أي�ت��ك يا �أب�ت��اه في عيون �شعبي
�سجل ف��ي «القنيطرة» �أ�سطورة
فار�س ًا ّ

ال�شهيد غازي علي
�ضاوي (دانيال)

ال�شهيد عبا�س علي
حجازي

ال�شهيد محمد علي ح�سن
�أبو الح�سن (كاظم)

ن�صرٍ قلبت موازين المعادلة ،لكنّي لم �أ ِع
بعد كيف انت�صرتُم لحظة ا�ست�شهادكم،
وك �ي��ف �أرع �ب �ت��م أ�ي �ه��ا ال �� �ش �ه��داء لحظة
اغتيالكم كيان ع��د ٍّو غا�صب .ت��رى دماء
ٍ
جديد لتنت�صر على
الح�سين �سالت من
ال�سيف؟! �أم مالئكة الرحمة قد غمرت
�سراديب الكون كي تنت�صر لأرواحكم التي
ن�صرت �سليل الح�سين؟!
لم �أرك يا والدي ته ّز لي مهد الطفولة
ي��وم� ًا بيد الأب� ��وة ،لكنّهم ح� ّدث��ون��ي �أن��ك
�أرع�شت دولة بني �صهيون بدم ال�شهادة..
�أ�شتاقك يا �أبي مذ بد�أت �أعرف معاني
الحياة ..لكنّني �سعي ٌد بكفال ٍة ورعاي ٍة ومحب ٍة
وحنانٍ غمرني بها ابن الزهراء |.
ال�شهيد علي ح�سن �إبراهيم
�دت م � ّر ًة �أخ��رى ،من رحم
وال�ي��وم ول� ُ
ً
طفولتك يا ولدي يتيما ا�ست�شهد �أبوه وهو
ابن عامين ...يوم خ ّلفتك للدهر وديع ًة

بعين اهلل كي �أواج��ه مع اّ
خلني احتالل
بني �صهيون ..في ذلك اليوم يا حبيبي،
أن�س �ضحكاتك تداوي �أيامي برحيقها،
لم � َ
وال كلمة «بابا» من �شفتيك الرقيقتين ،وال
علي �أغادر الدار دون ا�صطحابك
بكاءك ّ
م �ع��ي ،وال ج �م��ال ال �ك��ون ال ��ذي �أراه في
عينيك ،لكنّما يا ول��دي �صوت الح�سين
ق�ضّ م�ضاجعي ،في دمعات �أيتام الجنوب
ون�سائهم و�شيوخهم ،يتنف�سون ال�ضيم مع
ح ّبات الهواء وينادون «متى الفرج يا ابن
الزهراء!» فكان علينا تلبية النداء ...وكان
ك ّل �أملي �أن ت�سامحني طفولتك الندية..
�أن تعفو عن تق�صيري يا ولدي معك عندما
تقع �أر� �ض � ًا وال �أح�م�ل��ك ،وعندما تذهب
�إل��ى المدر�سة وال �أ�صطحبك كما يفعل
كل الآب��اء ..عندما تناديني ف�أجيبك دون
�أن ت�سمعني ،وعندما تكبر �أنت و�صورتي
على حائط غرفتك ال تتغ ّير ،فال تراني
�سني الطفولة ودخولك عالم
عند وداعك ّ
ال��رج��ال ..وكم خفت � اّأل تعذرني �شهيداً
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بل�سان ال�شهيد ح�سن �إبراهيم والد
ال�شهيد علي ح�سن �إبراهيم..

ال�شهيد علي ح�سن
�إبراهيم
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�أداوي الأر���ض بدمائي ودم��وع �أحبتي..
لكنّني فرحت بك �شاب ًا ت�ش ّد الرحال نحو
الجهاد حافظ ًا فينا عهد الرجال ..فرحت
�أباهي بك اّ
خلني ال�شهداء ،و�أ�شكر الرب
الرحيم على عناية ٍ
�شعب ال يترك �أبناءنا،
وال يدفن ال�شهيد � اّإل ليج ّهز ولده �شهيد ًا
�آخر على م�سرح الكرامة والإباء ..عندما
لعر�س ال يزيد
علمت � ّأن ولدي قد اختير ٍ
ُ
ال�صهاينة � اّإل و�ضاع ًة و�ضياع ًا ،رحت
�أج ّهز لك الجنان ،ف�ألقاك بح�ضنٍ يع ّو�ض
عليك �سنين المحن واليتم واالب�ت�لاء..
ولم �أكن وحدي ،فكل ال�شّ هداء معي ،وكان
الـ«عماد» يم ّهد الدرب لوفادة الـ«جهاد»..
ف�أه ًال بكما ،يا علي ويا جهاد.
�سيد عبا�س علي حجازي
وارت�ق��ت روح��ك �شهيد ًة ع��زي��ز ًة عند
ٍ
مليك مقتدر ..وك��ان لك من الرحمة ما
غمرنا ع � ّز ًا وك��رام� ًة ..و�ش ّيعناك عري�س ًا
�ات �أرب� �ع ��ة ،ت �ق��ول:
ت��ز ّي��ن م��ث��واك دم� �ع � ٌ
بعد ال�ي��وم لعينيك
«�أي��ا �أب �ت��ي� ...أي�ط��ول َ
االن �ت �ظ��ار؟! و�أي ٍ
ورد م��ن ب �ع � ُد يغمرنا

ال�شهيد جهاد عماد
مغنية (جواد)

وحنان ب�سمتك مو ّدع ًا غمرت من �أعمارنا
ال�ق�ط��ار» ..و�سكنْت ب�ه��دوء «الأك �ب��ر» في
ح�ضن �أبيه ،يا �سيد عبا�س� ،شغَفنا �إليكم
يا �س ّكان ال�سماوات العلى ..وع َلت فينا من
بعد رحيلكم �أمواج الحنين ،وهتفت قلوبنا
ٍ
نداءات لكم ..في جنوب الدماء الزاكيات،
ال�سماء والأر�ض
حيث الأرواح مع ّل ٌ
قات بين ّ
تنتظر �إ�شارة الأمين لردم ج�سور الو�صال،
خوف من ٍ
بال ٍ
ال�سالم،
موت يعبر بنا نحو ّ
لنلتحق بقنطرة ال�شّ هداء ،ونرمي غطاء
ال�سكينة فوق �أهداب ٍ
�شعب اعتاد الجهاد
درب ًا نحو الإله ،فتعمر الأر�ض ب�أهلها بعد
�إذن ربها ،يوم يقالَ } :و ُنرِي ُد أَ�ن َّن ُمنَّ َعلَى
ا َّل ِذينَ ْا�ست ُْ�ض ِعفُوا ِفي َْ أ
ال ْر� ِ��ض َون َْج َعلَ ُه ْم
�أَ ِئ��� َّم��� ًة َو َن ْ��ج�� َع��لَ�� ُه�� ُم ا ْل��� َوا ِر ِث���ي���نَ { ..لكن يا
�س ّيد عبا�س� ،أي دعوة ف� ٍؤاد �سبقتك ،حتى
عرجت برفقة �أبيك �إل��ى هاتيك الجنان
دون �أن ي��ودع �أحدكما الآخ��ر!؟ و�أي ٍ
عهد
زرعتما في تالل الدنيا حتى نبتت لكما
جنات عدنٍ �أينعت ثمارها ،واخ�ضو�ضرت
�أغ�صانها ،تنادي �أب��اكَ ،م� ْ�ن على درب

ال�شهيد غازي علي
�ضاوي (دانيال)

ال�شهيد عبا�س علي
حجازي

ال�شهيد محمد علي ح�سن
�أبو الح�سن (كاظم)

ال �ظ�لام؟! وه��ل ي�ستقيل ال�ضوء �إن عال
لل�شم�س المقام؟
رحلت نعم� ..أيقنّا في
َ
وداع��ك ال ّرحيل ..لكن ال��ى �أي��ن؟! �ألي�س
ال�سفر �إل��ى ذاك��رة العزّة وقلبها؟!
درب َّ
يا «كاظم» عر�سنا ،ويا فطنة المواجهة
في عين ع��د ّون��ا ..ه� ِ
�ات �أخبرنا ..وليطل
معنا الكالم ..فالعمر من بعدك طوي ٌل..
�أخبرنا ..عن انتظا ٍر لب َِ�سته عرو�سك �أيام ًا
ز ّينتها لها �أحالم ًا بهية ..مل ّون ًة كفرا�شات
روحك ،بي�ضاء ك�صفحات قلبك� ..أخبرنا،
يا من قطف من العمر الثالثين في رو�ض ٍة
��ش�ج�ي��ة ..م��ن ي���س��دل ��س�ت��ار ال�ح�ل��م عن
�صورتك عري�س ًا؟! وكيف تحنّي الدماء
أ�ي��ادي هاجرت دنيانا ،فا�ستوطنّا فيها
�شوق ًا لذلك اللقاء؟! يا «كاظم» ال�شّ هداء
وب�سمتهم في درب العال ..ويا ر ّق��ة ف�ؤاد
م��وك��ب ٍ
درب ط��وي��لٍ �أردت �م��وه �أن �ت��م نحو
القد�س ،فعرج بكم نحو ال�شم�س ..من
احت�ضنكم �ساعة االرت �ق��اء؟! �أت��راه جاء
مرحب ًا؟! �أم قبله �أتت الزهراء؟!
الـ«عماد» ّ
زينب �صالح
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الح�سين ��س�ل��ك ،واب �ن � ًا ل ��ه ،ه��و �أ�صغر
�أ�شباله ،ر ّب��اه ب�أجفان العيون وحن ّيها،
ليكحل عينيه به
وب��دالل الأب � ّوة وعطفهاّ ،
�أ��س��د ًا يق�ضّ الم�ضاجع �شجاع ًة وب�أ�س ًا،
فيالقيه على أ�ع�ت��اب الجنان ،وينظران
من ال�سماء �إلى نع�شين ،يحملهما الأحبة
على الأكتاف ،فت�ضحي الدمعة دمعتين،
يم�سكما
والجرح في الف�ؤاد جرحين ،وال ّ
دمع وال �أنين ٍ
فقد
من لهب الوداع �شرارة ٍ
وال وج��ع ذك��ري��ات؟! هنيئ ًا ل��ك ي��ا �سيد
عبا�س ،وهنيئ ًا لوالدك الذي ما و ّدعك،
بل احت�ضنك �شهيد ًا ،في جوار الح�سين
.Q
ال�شهيد ال��م��ج��اه��د محمد علي
ح�سن �أبو الح�سن (كاظم)
م��ن �أخ��ب��ركَ � ،أن ال��دج��ى ق��د ف��ارق
خ�� ّدي��ك ،و� ّأن ت��ران �ي��م ال �ع��ر���س �صمتت
وغفت ف��ي ه ��د�أة عينيك؟! م��ن �أخبرك
يا ربيع الجنوب وزه��رة ن�صره � ّأن �سكون
ال ّدهر قد لب�س ابت�ساماتك المزروعة في
حقولنا؟! فهل ي�سكن القمر بنوره كهوف

ال�شهيد علي ح�سن
�إبراهيم
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تسابيح شهادة

ال�شهيد محمد �أحمد
عي�سى (�أبو عي�سى)
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�أما ...جهاد عماد مغنية
كفى باال�سم �أن يجعل الأر���ض �أ�ضيق
من �أن تحتمل،
فح َملتك الطيور ،كي تحيا جنب اهلل،
في ح�ضن ال�سماء.
تنبئ والدك :لك الآن �أن تطبق كفك
المفتوحة على دمك..
و�أن تجذب إ�ل��ى قلبك ينبوع �صوته
الفردو�سي..
ّ
و�أن ت�شم العبق ال��ذي �أول��دت��ه فيه،
فتطمئن.
لقد ا�ستدل ال�شبل �سريع ًا �إلى مرايا
الع�شق ،و�أ�سرار الو�صول ،بال عثرات.
و إ�ل��ى النوم الجميل في الخلد ،و�إلى
ا�ستدعاء الأر�ض� ،إلى يوم مالئكي..
لك �أن تط ّل قلي ًال من جنتك ،وترى من
تحت �أجفانك� ،إذ يم ّر م�شهدك �أنت..
ن��و ٌر م��ن اهلل يمتد ف��ي الأر� ��ض ،على
هيئة نع�ش و�شهيد
ال ال��زم��ان �إال دم��ك م��ن ج��دي��د ،وال

ال�شهيد جهاد عماد
مغنية (جواد)

الآتي طري ًا �إلى الجنة� ،إال جهاد منك ،قد
�أيقظ ال�صبح.
وقلب قام ي�ؤذن�« :إذا جاء ن�صر اهلل
والفتح».
لك يا حاج عماد؛
�أن تهدهد �أجفانك ب�إغفاءة الحالمين،
و�أن ت��ذرف ابت�سامة الن�صر في الخلد..
فقد كان جهاد بحجم الوعد ،باكر ًا
وتفلتت روحه من ج�سده ،ودنياه من
حياته ،باكر ًا
فاحتدم ال�ضوء في م��دارات��ه ،ونزل
الدم ال�شفيف �إلى الأر�ض
ه��و الن�صر الحا�سم حتم ًا ،ق��ام مذ
وترجل..
ناديتهّ ،
�أما «حار�س الإقليم» محمد �أحمد
عي�سى «�أبو عي�سى»
ٍ
لتاريخ من
تاريخ وذاك��رة،
ٍ
لوجه من ٍ
�إقليم،
ليدين يعرفهما ك��ل ال�شجر هناك،
و�صالة تحت الظالل،

ال�شهيد غازي علي
�ضاوي (دانيال)

ال�شهيد عبا�س علي
حجازي

ال�شهيد محمد علي ح�سن
�أبو الح�سن (كاظم)

يا ابن الحكايات التي تدل القلب على
الأن�س..
والأن�س على الإن�سان
هم
�أن ترتديك �إ�شراقة بال ّ
�أن يبقى ه ّمك غيمة في قلبك
ال تمطر �إال ،هدهدات كالم
ح ّدث الكل� ،أن هذا �أنت
ي��ا اب ��ن ال �� �ص�لاة ال �� �ص�لاة ،ودم�ع��ة
ال�سجود
ي��ا اب��ن ال ��روح ال�ت��ي ل��م يطبق عليها
ج�سد
ال مطامح دنيا وال قيود
يا ابن الفجر والليل �إذا ي�سر..
ه� ��ذا �أوان ال �ع �� �ش��ب ف� ��وق ي��دي��ك،
وا�ستراحة الدم فيك ،انطالقة.
الأر�ض في انتظارك ،وينابيع الجنة.
ع ّر�ش ،وفي يدك �صالتك و�سالحك
فل�سوف تبقى من عليائك،
حار�س الإقليم.
ندى بنجك
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لبطلٍ ظ ّل يع ّرف المكان �إلى الزمان.
وم �ع��ه ،ل��م يكن ال��زم��ان �إال ن�ه��ارات
مفتوحة على الن�صر.
والمكان �إال قوافل تمت�شق ال�صالة في
المعركة،
وتهز�أ كلما احتدم الدخان..
لأبي عي�سى
والقلب تراب وماء و�ضياء
وال�سر في عينيه له ابت�سامة ال�سماء
والوجه ،فيه ينطوي درب العمر
والعمر ما ارتدى �إال الحنين �إلى اهلل
و�سيف الن�صر..
لأب��ي عي�سى ال���ص��ادق ،لأب��ي عي�سى
العا�شق
رحلة من �شموخ ال تح ّدها مرحلة
م ّر الزمان فوق الزمان
ما عرف يوم ًا �أن ينق�ضي الوقت بال
بطوالت
فا�سمح لنا �أن نفتح خابية �ضوئك
ونك�شف عن الع�شق الذي الزمك

ال�شهيد علي ح�سن
�إبراهيم
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مناسبة

الشيخ المجاهد مصطفى خشيش :M

وع َم ْل
س�يرة ِع ْل ٍم َ
حتقيق :ال�شيخ �إبراهيم ح�سن
�شيبة وهيبة تعلوان ابت�سامة داف��ئ��ة تع ّبر ع��ن �سيرة
وم�سيرة� .ستّون �سنة وجوالته على ال�ساحات لم تنقطع ،ت�شهد
الكد والعمل
له محاريب الم�ساجد و�ساحات الجهاد ،وميادين ّ
وحلقات الدر�س والتدري�س ،وبين هذا وذاك ليالٍ من ال�سهر
على ق�ضاء الحوائج وخدمة المحتاجين؛ �إنّه �سماحة ال�شيخ
المجاهد م�صطفى خ�شي�ش ،Mالذي �شكّل بجهاده الطويل
القدوة والأ�سوة الح�سنة.
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م �ن��ادي � ًا« :ال �ل �ه��م �أع� ِ�ط �ن��ا م��ن رزق���ك!»
و��س��رع��ان م��ا تكون الإج��اب��ة م��ن حيث ال
يحت�سب.
�إ ّن��ه تو ّكله وت�سليمه المطلقين ،الذي
انعك�س طم�أنينة و�سكينة دائمتين ،و�صبر ًا
على �ضنك العي�ش.
*ه ّمة ون�شاط
كما كان ن�شيط ًا في العمل ومقدام ًا،
يحل دوره ف��ي تعليم أ�ح�ك��ام الدين
فلم ُ
وتبليغها دون �أن يبادر بنف�سه �إلى �أعمال
ال�صيانة المنزلية ،بل لطالما تك ّرر له
م�شهد ت�شميره عن يديه و�صيانة �سيارته
بنف�سه عند الأع �ط��ال ،وعندما يعتر�ض
عليه بع�ضهم ب� ّأن عملك ال ينا�سب �ش�أنك،
لم يكن يتر ّدد في الإجابة ب� ّأن النبي P
ك��ان راع �ي � ًا ل�ل�أغ�ن��ام ،و�أم �ي��ر الم�ؤمنين
 Qكان يبا�شر �أعمال الزراعة وحفر
الآبار وما �شابه ،وهما قدوتنا و�أ�سوتنا!
كان ن�شاطه الفت ًا ،حتى �س�ألته زوجته
م ّرةً� :أال تتعب من كثرة عملك؟ ف�أجابها
ب� ّأن التعب ال �سبيل له �إلى ما كان في طاعة
اهلل تعالى.
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ول��د �سماحته ف��ي ق��ري��ة ال�خ�ي��ام في
جنوب لبنان �سنة 1954م ،وفيها ن�ش�أ
وت��رع��رع ،ث� ّ�م انتقل مع �أهله لي�سكن في
الغبيري في �ضاحية بيروت.
�وج��ه �إل��ى
وف��ي ب��داي��ة ال�سبعينات ت� ّ
النجف الأ�شرف ،لطلب العلوم الدينية،
فدر�س على ث ّل ٍة من الأ�ساتذة.
ُع� � ��رف ب��ان��ك��ب��اب��ه ع� �ل ��ى ال ��در� ��س
والتح�صيل ،لكنّه تع ّر�ض �إلى ال�سجن من
قبل ال�سلطة الجائرة� ،إل��ى �أن خرج بعد
�سنة ون�صف من المعاناة ال�شديدة ،و�أرغم
على العودة �إلى لبنان.
واك ��ب ال �م �ق��اوم��ة م�ن��ذ انطالقتها،
م �ق � ّدم � ًا ك� � ّل م��ا ي �ق��در ع�ل�ي��ه م��ن ع�ط� ٍ�اء
وت�ضحية ،ع��ام� ً
لا ف��ي تبليغ ال��ر��س��ال��ة،
ي�ضيء ب�سيرته م�شاعل الهداية في مختلف
مجاالت الحياة.
*عالقته مع ر ّبه
ق��د ال يعلم أ�� �س��رار تلك العالقة �إال
لكن من �آثارها التي ال تخفى:
اهلل تعالىّ ،
اه�ت�م��ام��ه ال �ب��ال��غ ب��ال���ص�لاة وال��دع��اء،
ومواظبته على �صالة ال�صبح جماع ًة،
يتي�سر من
وراف��ق ه��ذا ك ّله قناعته بما ّ
العي�ش الب�سيط ،وطالما ح ّلت به الفاقة،
و�شكت �إليه زوجته ع��دم كفاية الطعام
الموجود ،فما كان منه ،والحال هذه � ،اّإل
�أن م ّد يديه من �ش ّباك المنزل ورفعهما
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مناسبة
*عالقة خ��ا� ّ��ص��ة م���ع ال���ق���ر�آن
الكريم
لل�شيخ Mعالقة مم ّيزة مع القر�آن
الكريم ،فتجد القر�آن رفيقه �أينما ح ّل.
يقول أ�ح��د زمالئه في الدرا�سة« :كانت
عالقة ال�شيخ م�صطفى  Mبالقر�آن
الكريم الفتة ،وك��ان مواظب ًا على ق��راءة
ال �ق��ر�آن ال�ك��ري��م (�أو � �ش� ٍ
�يء م��ن ال��دع��اء
�أحيان ًا) �أثناء انتظار بدء در�س الخارج».
وقد حر�ص ال�شيخ  ،Mوخا صّ� ًة في
�سنوات عمره الأخيرة ،على حفظ القر�آن
الكريم ،فحفظ منه �أكثر من �أحد ع�شر
ج���زء ًا ،وك��ان م��واظ�ب� ًا على مراجعتها،
وقد طلب من �أحد المجاهدين �أن ي�س ّمع
له �سورة البقرة ،في الليلة الأخيرة قبيل
وفاته.
كما كان حري�ص ًا على تعليم القر�آن
الكريم ،ب��دء ًا من زوجته و�أبنائه ،حيث
غر�س فيهم ع�شق القر�آن الكريم ،م�ستغ ًال
�أوق��ات �إي�صالهم إ�ل��ى المدر�سة ليع ّلمهم
القر�آن وبع�ض الأدعية الم�شهورة ،ولطالما
تناف�س معهم على حفظ القر�آن ،في �سياق
الت�شجيع والتحفيز.
*مع عائلته
م��ن الأم � ��ور ال �ف��ري��دة ع �ن��د ال�شيخ
م�صطفى تع ّدد زوجاته ورغبته في �إنجاب
الكثير من الأوالد ،ف�أنجب من زوجاته
خم�سة ع�شر ول��د ًا ( 9ذك��ور و� 6إن��اث).
وكانت رغبته لخلفية �إيمان ّية ،حقيقتها
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كما �ص ّرح مرار ًا� -أن يثقل الأر�ض بن�سلالم�ؤمنين الموالين لمح ّمد و أ�ه��ل بيته
الأطهار  .Rوفي �سياق هذا الهدف،
لم يكن غيابه عن �أوالده ،لكثرة ان�شغاالته،
ل�ي�ح��ول دون إ�ع�ط��ائ�ه��م  -ف��ي الأوق� ��ات
المحدودة  -االهتمام والعطف الكافيين
للتعوي�ض عن هذا الغياب.
لقد كان ودود ًا وعطوف ًا في معاملته،
مح ّب ًا للأطفال ،وخا صّ� ًة البنات منهم؛
فيهن القلوب البريئة ال�صافية
�إذ ي��رى ّ
التي هي ٍّ
تجل للرحمة الإلهية الخال�صة.
وم�ضاف ًا �إل��ى هذا ك ّله ،فقد كان الطابع
ال�ع��ام على جل�سات ال�شيخ – وال �س ّيما
العائلية منها  -أ�نّها جل�سات �أن�س ودعابة،
ول��ذا ف �� ّإن ك� ّل من يتح ّدث عنه يذكر � ّأن
مجل�سه ك��ان من المجال�س التي ت�شتاق
�إليها القلوب.
*عالقته مع النا�س
«لطالما ر�أيت والدي م�شتغ ًال بق�ضاء
حوائج النا�س ،وقد تع ّرفنا �إل��ى عائالت
كثيرة كان والدي و�سيط ًا في م ّد يد العون
�إليها» ،ه��ذا ما قالته ابنته ،م ��ؤ ّك��د ًة � ّأن
م�ساعدة ال�شيخ للنا�س لم تقت�صر على ما
كان ظاهر ًا؛ بل تذكر كيف اكت�شفت على
الكم الكبير من ر�سائل
هاتفه بعد وفاته ّ
التوا�صل لم�ساعدة عائالت مختلفة.
وف��ي ه��ذا ال�سياق ،نجد � ّأن ج � ّل من
عا�شر ال�شيخ  Mي�صفه عند ال�س�ؤال
عنه بـ«الأب الحنون» .هكذا عامل النا�س،
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وهكذا ر�ضوا به �أب ًا ،فها هو ال�شهيد علي
�شهاب يكتب له ر�سالة قبيل ا�ست�شهاده،
يخاطبه فيها قائ ً
ال« :معرفتي لك [بك]
معراج روح��ي ،ف�ساعة �ألقاك تكاد تدمع
عيناي ...لأنّك تح ّدثني عن ال�شهادة التي
�أنتظرها ...يا مع ّلمي العزيز.»...
ويكتب له �أحد الإخوة الذين �أجبرتهم
ظروف المعي�شة على االغتراب ،فا�ست�أذن
ال�شيخ قبيل الرحيل و�أخذ منه الن�صائح
للمحافظة على التزامه ،ث� ّ�م ما لبث �أن
كتب له ر�سالة من بلد االغتراب ،ي�شكره
مدين لك في حياتي،
فيها قائ ًال« :كم �أنا ٌ
و�أحفظ لك �شديد االمتنان؛ لما �أعطيتني
من العلم والمعرفة والتق ّرب �إلى اهلل ع ّز
وج ّل».
وبين هذا وذاك الكثير من الذكريات
المختزنة في �صدور من عا�شروه ،حيث
ي ��ؤ ّك��د الجميع � ّأن ذك� ��راه ال تغيب عن
الوجدان.
*ليلة الجمعة الحزينة
َ
ف��ي ل�ي�ل��ة ال�ج�م�ع��ة ت �ل��ك �أ ّم ال�شيخ

المجاهدين في �صالة الجماعة ،و�شاركهم
في ال��دع��اء والعبادة .ينقل بع�ضهم �أ ّن��ه
ا�ستغرب من ال�شيخ �إك�ث��اره من الو�ضوء
وتب�سمه ال��ذي ك��ان �أك�ث��ر م��ن ذي قبل.
ّ
وعلى الرغم من بع�ض الوخزات التي كان
ي�شعر بها في قلبه ،فقد قابل قلق الإخوة
عليه بطم�أنينة زائ��دة ،راف�ض ًا �أخ��ذه �إلى
الم�ست�شفى مت�سائ ًال« :ومن ي�ص ّلي بالإخوة
�صالة ال�صبح؟».
�ساعات وت��زاي��دت النوبة ،ول��م يكن
نقله �إلى الم�ست�شفى �أ�سرع من �شوق ذلك
القلب لالنتقال �إلى جوار حبيبه ،فاختار
ليلة الجمعة ليرحل بين �أيدي المجاهدين
الذين طالما ع�شق �صحبتهم فع ّد نف�سه
واح��د ًا منهم ،وب�سكينته المعهودة كان
�سالم
ال ��وداع ،را��س�م� ًا على ثغره ب�سمة
ٍ
رافقته حتى مدفنه في «وادي ال�سالم».
�أفجع رحيل ال�شيخ ك��لّ من عرفه،
ل�ك� ّ�ن ��ص��دى �صوته ال يغيب ع��ن �سوح
الجهاد وال عن �أفئدة الوالهين ،ومنهم
ابنته التي ما زالت تحفظ الو�ص ّية« :ال
ِ
دموعك هبا ًء؛ اجعليها لأبي عبد
تجعلي
اهلل الح�سين .»...Q
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الم َع ِّلم
ُ

وتحديات الرسالة
ّ
حتقيق :غدير مطر

ح�صة اللهو والمرح مع
َ
ح�صة اللغة الإنجليزيةّ ،
«مرحى!!»� ..إنها ّ
المهرجة» ،التي ُجلّ ما يذكره
«المهرجة – الم�ضحكة» ،بل «المعلمة –
ّ
ّ
طالبها من ح�ص�صها «تعليقاتها ال�ساخرة» ،و�إن �أرادت الم�ساعدة فبدل
تكحلها بتعميها» بح�سب تعبير هادي ( 17عام َا  -طالب ثانوي) �أحد
«ما ّ
ن�صيب من ا�ستهزائها» .هذه المعلّمة كانت نموذج ًا
طالب
طالبها« :لكلّ
ٍ
ٌ
كافي ًا ليكره هادي �أي معلّم للّغة الإنجليز ّية قبل معرفته.
مبرر ًا
فعندما يغدو المعلّم نموذج ًا �سيئ ًا �أمام طالبه ،هل يكون ذلك ّ
ل�سوء �أدبهم معه �أو مع �أي �أ�ستاذ �آخر� ،أم �أن احترام الأ�ستاذ واجب في
كل الحاالت؟
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ال�شيخ محمد حمود

هكذا �أوج��ز المخت�ص التربوي الدكتور
ح�سين �سلهب ،معتبر ًا �أن «المعلم هو
�أحد م�صادر التربية التي ُيعنى بها الأهل
وو�سائل الإعالم والمجتمع �أي�ض ًا».
وعلى الم�ستوى الأخ�لاق��ي ،قد يكون
دور المعلم �أكثر �أهمية ،كما ب ّين ف�ضيلة
ال�شيخ محمد الحمود ذلك بقوله« :يجب
�أن يكون الأ�ستاذ �أ�سوة تربوية و�أخالقية،
يم ّثل في �سلوكه قدوة ونموذج ًا يحتذي به
طالبه داخل �صفه ،وي�صنع منهم �أفراد ًا
م�ؤمنين ملتزمين ،بحيث يبني �شخ�صيتهم
وي�صقلها بالف�ضائل» .ويخت�صر هذا الدور
بح�سب �أ�ستاذ التربية الدينية في جمعية
التعليم الديني �أدي��ب ظنيط بالتربية:
«التي يجب على المع ّلم �أن يحملها ك�أمانة،
ال كمهنة فقط».
*ر�سالة التعليم
«ك��اد المعلم �أن يكون ر� �س��و ًال» كما
ي�ق��ول ال�شاعر ،لكن للمعلم موا�صفات
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*بعيون الطالب
ً
ال زال��ت فاطمة ( 20عاما  -طالبة
ج��ام�ع�ي��ة) ت��ذك��ر ك�ل�م��ات �أ� �س �ت��اذ م��ادة
الفيزياء خ�لال �سنوات م�ضت ،فتحب
�أن ت�صبح مع ّلمة ف��ي الم�ستقبل لتكون
«ك��الأ� �س �ت��اذ ال ��ذي اح�ت��رم� ُت��ه و�أح�ب�ب� ُت��ه،
ف�أترك ب�صمة لدى تالمذتي كالتي تركها
�أ�ستاذي لدي» .هذا الأ�ستاذ المربي الذي
«ك��ان يح ّببنا بالدين ،وي�ساعدنا لنكون
�أكثر وعي ًا ،ويمنحنا ر�ؤية �أف�ضل للحياة،
منذ ال�صغر» ،وت�ؤ ّكد« :لو يعود بي الزمن
الخترته �أ�ستاذي لمدة  12عام ًا مدر�سي ًا».
في المقابل ،يكره ف��ادي ( 14عام ًا
 طالب في المرحلة المتو�سطة) �أ�ستاذال��ري��ا��ض�ي��ات ال ��ذي «ي �ظ��ن �أن وظيفته
ه��ي اال�ستهزاء بالطالب ،والتقليل من
احترامهم �أم��ام زم�لائ�ه��م» ،معتبر ًا �أن
«الأ� �س �ت��اذ يحمل ر�سالة وعليه ت�أديتها
ب�أمانة»� .أم��ا �إ�سراء ( 18عام ًا  -طالبة
ث��ان��وي��ة) ف �ت ��ؤ ّك��د ع �ل��ى «� �ش �ي��وع ن �م��اذج
الأ�ساتذة ال�سيئين والقا�سين ،الذين يرى
فيهم الطالب م�صادر �إزع��اج �أو و�سيلة
ت�سلية» ،معتبرة �أن «ر ّدات الفعل ال�سلبية
ال�صادرة عن الطالب مبررة ،فالأ�ستاذ
المتعنّت والقا�سي ال يجب احترامه ،بل
تجب معاملته بالمثل!».
ومرب
*�أ�ستاذ
ٍّ
للمعلم دور �آخرُ ،يخت�صر بـ«الإ�سهام
ف��ي تنمية وتن�شئة ال �ق��درات ال�شخ�صية
وال��ذه�ن�ي��ة وال�ع��اط�ف�ي��ة ل��دى ال�م�ت�ع� ّل��م».
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الدكتور ح�سين �سلهب
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يجب التحلي بها ليكون معلم ًا بحق .على
الم�ستوى ال�ت��رب��وي ي��رى د� .سلهب أ�ن��ه:
«عندما يقوم المعلم بتمكين المتعلمين
من ال�سلوكيات الطيبة ،وتحفيزهم لل�سير
على طريق العلم ،وب��ذل كل ما بو�سعهم
لي�صبحوا علماء ..فهو بمرتبة العلماء».
إ�ل��ى جانب خبرته العلمية وثقافته،
وك�ف��اءت��ه ف��ي م��واد تعليمه ،ر ّك��ز ال�شيخ
الحمود على نقطة جوهرية« :ال ب ّد للمعلم
�أن يمتلك �ضمير ًا ح ّي ًا ي�شعره بالرقابة
الإلهية ،بحيث يتح ّمل م�س�ؤولية المعرفة
ال�ت��ي يعطيها ل�ل�ط��ال��ب ،ول��و ل��م يراقبه
�أحد� ،إلى جانب الأخ�لاق� :أن يكون لديه
قدرة على ا�ستيعاب الأنماط المختلفة في
ال�صف ،ومعرفة كيفية التعامل معهم،

و�أن يتح ّلى بال�صبر و�سعة ال�صدر وح�سن
الإ� �ص �غ��اء ،بحيث ي�ساعد ال �ط�لاب في
حل م�شاكلهم .»...في حين لفت الأ�ستاذ
ظنيط �إل ��ى �أن ه��ذه ال�م��وا��ص�ف��ات هي:
«موا�صفات ر�سولية ،ليكون المعلم في
ّ
«م�صاف الر�سل» الذين لم ُير�سلوا � اّإل
لتربية الإن�سان».
*تحديات في طريق الأ�ستاذ
م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي �أن ت��واج��ه الأ� �س �ت��اذ
ت�ح��دي��ات و� �ص �ع��اب .ي��رى د� .سلهب �أن
«التح ّدي الأ�سا�س ،هو قدرة المعلم على
ال �ت��وازن �أم ��ام ال �ط�لاب ،وال�ح�ف��اظ على
محبتهم له» .ومن ناحية �أخرى يرى ظنيط
�أن« :العولمة هي من �أهم التحديات التي
تواجه العملية التعليمية ككل ،و�أدوات�ه��ا
المتوفرة لدى ال�صغير قبل الكبير ،التي
تبعد الطالب عن طريق التربية الحقيقية
والتوا�صل والتفاعل والتعلم الحقيقي»،
م�ضيف ًا�« :إن التربية الخاطئة ال�ي��وم،
تك ّر�س ال�ج��ر�أة التي ت�صل عند الطالب
�إلى درجة الوقاحة ،فينظرون �إلى المعلم
ك�أجيرٍ ال ُيحترم».
*�أ�ستاذي القا�سي!
م ��ؤخ��ر ًا ،انت�شرت تقارير م�صورة
ع��ن تالميذ تعر�ضوا ل�ضرب مبرح من

وقا�س .وقد �ش ّكلت �صدمة
�أ�ستاذ عنيف ٍ
وا�ستنكار ًا عام ًا من النا�س ،وال�س�ؤال:
كيف ما زال ه�ؤالء �أ�ساتذة يد ّر�سون؟
يقول د� .سلهب« :دائم ًا يكون الواقع
�أقل مما يجب وينبغي .والمعلمون درجات:
منهم ذوو درجات عليا ورفيعة ،و�آخرون
يرتزقون من هذه المهنة .وللمفارقة �إذا
كان التعليم عملية لتح�صيل ال��رزق فهو
عملية �شاقة» ،وي�ضيف�« :إن المعلمين
الر�ساليين هم معلمون فرحون ومتفاعلون
ب �� �ش��دة وق � � ��ادرون ع �ل��ى ت� �ج ��اوز معظم
التحديات ،فيما المعلمون المرتزقون
ي�ع� ّل�م��ون ف�ق��ط للح�صول ع�ل��ى ال��رات��ب
ال�شهري .وه��ؤالء م�ساكين؛ لأن ما يبذله
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«السلوك السلبي للمتعلمني،
يعود إىل املعلمني ،والتلميذ
هو أكرث من يلتفت إىل السلوك
الظامل للمعلم»

المعلم هو �أكبر و�أرقى بكثير مما يمكن �أن
يح�صل عليه ك�أجر في نهاية ال�شهر».
*نتائج ق�سوة الأ�ستاذ
عندما يكون الأ��س�ت��اذ قا�سي ًا ،كيف
��س�ي�ت�ع��اط��ى ال��ط�ل�اب م �ع��ه؟ ك �ي��ف لهم
اح �ت��رام��ه؟ ف ��إ� �س��راء ( 14ع��ام � ًا  -في
المرحلة المتو�سطة) طالبة متفوقة ،تلقت
�صفع ًة أ�م��ام رفاقها ،وال�سبب «ت�أخرها
عن الح�صة لدقيقتين بعد الفر�صة ل�سبب
ا�ضطراري» .هذه ال�صفعة دفعت ب�إ�سراء
لترك المدر�سة وكره المعلمة ،وعدم الثقة
ب�أي معلمة مهما كانت جيدة.
ون ّبه د� .سلهب على ر ّدات الفعل هذه:
«عندما يفكر المعلم بال�ضرب فهو خالي
الوفا�ض (مفل�س)» ،م�ؤكد ًا �أن «ال�سلوك
ال�سلبي للمتعلمين ،يعود �إل��ى المعلمين،
والتلميذ هو �أكثر من يلتفت �إلى ال�سلوك
ال�ظ��ال��م للمعلم ،ل��ذل��ك ي �ق��وم ب��ال��دف��اع
وال��رد» .م�شير ًا �إلى «�أن خط�أ المعلم قد
يكون كارثي ًا ،وغالب ًا ما ي ��ؤدي �إل��ى ترك
الكثير من التالمذة المدر�سة».
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*من يحا�سب الأ�ستاذ القا�سي؟
أ� ّك� ��د د� .سلهب �أن «ه ��ذا ال�سلوك
القا�سي ممنوع في القانون والدين ،وعلى
�إدارة المدر�سة �أو الم�ؤ�س�سات التعليمية
تح ّمل م�س�ؤولية هذه ال�سلوكيات الخاطئة
للمعلمين ،حيث يجب �أن يتم التعامل
بجدية وعدم ال�سماح بوجود هذه النماذج
بعد الآن».
*للمعلّم الر�سالي ..كل التقدير
كما يوجد النموذج ال�سيئ ،هناك
النموذج الذي ُينبت العلم في القلوب،
ويفتح �آفاق الحياة �أمام طالبه ،الذي
ي�ستحق ك��ل تقدير واح���ت���رام .يقول
ال�شيخ الحمود�« :أبلغ و�أجمع ما أُ�ثر في
حقوق المعلم قول الإمام زين العابدين
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 Qفي ر�سالة الحقوق التي تحمل
معاني التقدير والعرفان بالجميل»،
وهي« :حق �سائ�سك بالعلم :التعظيم
له ،والتوقير لمجل�سه ،وح�سن اال�ستماع
�إليه ،والإقبال عليه ،و�أن ال ترفع عليه
�صوتك ،وال تجيب �أح���د ًا ي�س�أله عن
���ش��يء ح��ت��ى ي��ك��ون ه��و ال���ذي يجيب،
حدث في مجل�سه �أح���د ًا ...ف�إذا
وال ُت ِّ
فعلت ذلك �شهد لك مالئكة اهلل ب�أنك
ق�صدته ،وتعلّمت علمه هلل جلّ ا�سمه،
ال للنا�س».
ب��دوره ي�ؤكد د� .سلهب بكلمة �أخيرة:
«�إن مرتبة التعليم والمعرفة هي مرتبة
راقية في الإ�سالم ،فعال ٌم ُينتفع بعلمه هو
�أف�ضل من �ألف عابد».

تقرير

مجلة المقاوم الصغير
حتقيق :زهراء عودي �شكر
تطلب الطفلة فاطمة ،ابنة الثالث �سنوات ،من والدتها
�أن تحكي لها ق�صة «الإ�سرائيلي» كل ليلة قبل النوم ،فتبد�أ
ً
م�ستعينة تارة بـ«مجلة مهدي» وطور ًا
بق�صتها
الأخيرة َّ
مقتب�سة الأح���داث من كرتون الطفل والمحتل اللذين
يثيران ب�ألوانهما ور�سوماتهما وطريقة عر�ضهما اهتمام
فاطمة التي ت��ر ّدد ع��ب��ارات «الإ�سرائيلي �شرير ..اهلل
يلعنه ..ي�ؤذي النا�س والأطفال .»...قراءة هذه الحكايا
لم ت�أت من فراغ ،بل من �إدراك الأم العميق «ل�ضرورة اطالع
ابنتها على مفهوم العدو وال�صديق في وط��ن ي�ستوجب
الت�أهب دائم ًا لدرء خطر العدو الم�ستمر».
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وهنا تدور الأ�سئلة حول ما �إذا كانت
الأم تقع كما «مجلة مهدي» في مغالطة
جعل ال�سالح والعنف ج��زء ًا م��ن مخيلة
الطفل ومن حياته اليومية ،ح�سبما ي ّدعي
ال�ب�ع����ض ،وه ��ل ه��ي ت�خ�ط��ئ ك��الآخ��ري��ن
في اعتماد ه��ذه المجلة كو�سيلة تربو ّية
وترفيه ّية� ،إذا ما أ�خ��ذت بعين االعتبار
ك�لام �صحافة ال�ع��دو الإ�سرائيلية التي
اعتبرت هدف المجلة بناء جي�ش حزب
اهلل «ال�صغير» والت�أثير �سلب ًا على ال�صحة
النف�سية للأطفال؟

تت�صدر عناوين
*«مجلة مهدي»
ّ
ال�صحف الإ�سرائيلية
«م�ق��ات�ل��و ح ��زب اهلل أ�ب �ط��ال ق�ص�ص
يقر�ؤها �أطفال في لبنان» ،و«مجلـة «مهـدي»
لأطفـال حـزب اللـه»« ،البروباغانـدا فـي
ق�صـ�ص م�صـ ّورة» .هذه العبارات هي غي�ض
من في�ض عناوين �صحافية متن ّوعة داخل ّية
وخارج ّية هاجمت مجلة الأطفال «مهدي»،
تلك المجلة التي حاولت ،كما مثيالتها من
المجالت الدين ّية الأخرى� ،إثراء جمهورها
الطفولي بموا�ضيع تربو ّية وترفيه ّية ودين ّية
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تقرير
متن ّوعة تتالءم مع فئاتهم العمرية .ويبقى
الذنب الوحيد الذي اقترفته المجلة والذي
انتقدها عليه العدو هو عن�صر المقاومة
الذي و�شّ ح مو�ضوعاتها و�ألعابها وق�ص�صها.
فهل ب��ات جيل «مهدي» الطفولي المقاوم
يقلق راحة العدو وم�ستقبله؟
لقد �أ�ضحت «مجلة م�ه��دي» وا�سعة
االنت�شار في الداخل اللبناني وفي الخارج
�أي�ض ًا ،وتبيع ح�سب معلومات الأ�سو�شيايتد
فران�س بر�س ،نحو � 30ألف ن�سخة �شهري ًا
معظمها عبر ا� �ش �ت��راك��ات ...م��ا �أ�شعر
العدو بالحرج والخوف من �صفحات هذه
المجلة ال�ت��ي �أخ ��ذت على عاتقها حمل
ق�ضية المقاومة و�إعالءها.
وقرائها
*ر�أي جمهور «مهدي» ّ
يعك�س بع�ض التعليقات ال��ذي د ّون
على �صفحات المجلة على الإنترنت رغبة
الأط�ف��ال وح ّبهم الكبير لها وي�صفونها
بالأف�ضل� .إذ تقول فاطمة �آل جواد ،عن
المجلة �إن�ه��ا�« :أف�ضل مجلة قر�أتها في
حياتي وهي �أحلى من الع�سل».
فيما ي�صف حبيب دقماق تح�سينات
المجلة كاال�ستماع إ�ل��ى ق�ص�ص المجلة
ع�ل��ى �صفحات الموقع
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بـ«العمل الرائع» م�ضيف ًا «�أن «مهدي» دائم ًا
تحمل لنا المفاج�آت ال�سارة».
وتبدي ال�سيدة �سامية في ا�ست�صراح
معها م��دى �إعجابها وطفلتيها بـ«مجلة
م�ه��دي» فتقول« :وج ��ود هكذا مجلة في
و�سطنا بمثابة ك�ن��ز حقيقي لأطفالنا
الذين يتع ّر�ضون كل لحظة لأفكار م�ش ّو�شة
وم�ش ّوهة تبد�أ من �أفالم الكرتون».
�أم��ا �أم ج��واد فتنقل لنا ت��أ ُّث��ر ولدها
ج ��واد ،ذي الأع� ��وام الثمانية بالمجلة،
فتقول« :كان لها دور ف ّعال في بناء الجانب
الديني والجهادي في نف�س ولدي».
*«مهدي» بين النقد والر ّد
هنا ثالثة ن�م��اذج ،اخترناها لإظهار
بع�ض ال�ج��وان��ب الهجومية النقدية على
«مجلة مهدي» هي الـ :الأ�سو�شيايتد فرن�س
بر�س (�أ.ف.ب ،).وم��وق��ع جي�ش الدفاع
الإ�سرائيلي ( ،)idfوموقع ( )Nowاللبناني،
وال� اّ�ّل�ف ��ت � ّأن ه ��ذه ال �ن �م��اذج اجتمعت
مق ّدماتها حول تعريف «مهدي» على �أنها
مجلة ت�صدر عن ك�شافة المهدي التابعة
لحزب اهلل ،وعلى �أن �شخ�صياتها لي�ست

تلك الخيالية التقليدية� ،إنما �أبطالها مقاتلو
العدو «الإ�سرائيلي» وال�شهداء ،و�ألعابها
�أدوات حربية .وح�سب ا ّدعاءاتهم ا�ستدرك
حزب اهلل �أهمية الق�ص�ص الم�ص ّورة التي
ت�ش ّكل الطريقة الأ��س��رع والأك�ث��ر جاذبية
لإي�صال الر�سائل �إلى الجيل الجديد ،وعمل
على تر�سيخ مفهوم «المقاومة» عبر المجلة
في �أذهان �أن�صاره منذ ال�صغر.
وبعد تفنيد �أب��واب المج ّلة المتغ ّيرة
وال�ث��اب�ت��ة ك�ـ«ق��ائ��د الأم� ��ة» و«ذات ي��وم»،
و« أ�ج �م��ل ق��ائ��د» ...وال��وق��وف عند بع�ض
ق�ص�صها ال�ت��ي ت��دور ح��ول «ال�م�ق��اوم��ة»
كـ«ق�صة ع��ام��ر» ،ال�شهيد ال ��ذي ك�شف
عن هويته ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل عام
 ...2000إ�ل��خ ،ي�أتي النقد �صريح ًا على
�أب ��واب المجلة وع�ل��ى ل�سان �أخ�صائيي
�أطفال ونف�س ّيين ،ليقول� :إن المج ّلة «تر ّكز
على الهو ّية الدينية لدى الطفل دون ذكر
وا�ضح للهوية اللبنانية» ،كما �أنها «تذهب
بعيد ًا في جعل ال�سالح والعنف جزء ًا من
مخ ّيلة الطفل ،ومن حياته اليومية».
ويحذّر موقع جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي
( )idfمن مخاطر المجلة قائ ًال�« :إن تلقين
الأط �ف��ال ه��ذه المعلومات ف��ي المرحلة

هل بات جيل «مهدي»
الطفويل املقاوم يقلق راحة
العدو ومستقبله؟

التي ت�سبق المرحلة التعليمية ،يعتبر
في غاية الخطورة ،حيث يميل الأطفال
في هذه المرحلة الى تقبل �أية معلومات
تقال لهم على �أنها حقائق ،حيث ُيمكن
لهذه المعلومات �أن تُغر�س وتر�سو في
�أذهانهم».
*ر ّد «مجلة مهدي»
ب �ع��د م �ت��اب �ع��ة �أج� � ��واء ح �م �ل��ة ال�ن�ق��د
والتهجم على المجلة ،تح ّدثنا مع مدير
ّ
عام «مجلة مهدي» ال�شيخ عبا�س �شرارة
الذي قالّ �« :إن ا�ستهداف المجلة ومحاولة
النيل منها لي�س �أم��ر ًا جديد ًا ،و�إنما بد�أ
منذ حوالي عامين ثم تج ّددت حملة النقد
والت�شويه عليها منذ ع ّدة �شهور عبر مقال
نقدي باللغة الإنكليزية لأحد الكتّاب ن�شره

العدد �/ 282آذار  2015م
81

تقرير

ال�شيخ عبا�س �شرارة

م���ش��روع ال ي�ستثني الأط �ف��ال وال�شباب،
كما ي�ص ّرح بذلك «جوزف ناي» في كتابه
(الق ّوة الناعمة)».
*�أدب الطفل
ف��ي �إح� ��دى ال �م �ق��االت ال �ت��ي انتقدت
«مجلة مهدي» ط��رح ال�س�ؤال الآت��ي« :هل
�سيدرك الق ّيمون على «مجلة مهدي» خطر
الر�سائل التي يوجهونها �إلى الأطفال ومدى
ت�أثيرها على نم ّوهم النف�سي وانعكا�ساتها
على المجتمع ب�شكل عام»؟
وهنا جاء ر ّد المج ّلة على ل�سان مديرها
قائ ًال« :هم يحاولون ّ
الطعن بحِ َرف ّية المجلة
وتخ صّ� �صها كنموذج منا�سب في «�أدب الطفل».
ونحن حينما نتناول «المقاومة» نتناولها كـ«قيمة»
م�ساوقة لحب ال��وط��ن وم�ن��اوئ��ة لال�ست�سالم
والتخاذل .وتربية الأطفال على هذا المفهوم هو

على �صفحته ال�شخ�ص ّية .وفي بداية �شهر
ت�شرين الثاني المن�صرم �شهدنا حملة
ا�ستهداف ممنهجة في مواقع �إ�سرائيلية
وعربية ن�شرت مقاالتها باللغات العربية
والإنكليز ّية والعبر ّية».
ّ
وعن �س ّر الخوف الذي ولدته المجلة
ف��ي مجتمع ال �ع��دو الإ� �س��رائ �ي �ل��ي وم��دى
ت�أثير حملته ال�شعواء على الجمهور يقول
إنّهم ميعنون قت ًال وتشريداً
ال�شيخ ع�ب��ا���س« :ل�ق��د ق � ّدم��ت المقاومة بأطفالنا ويزرعون يف نفوسهم
نموذج ًا مت�أ ّلق ًا في الميدان� ،صار يتمتّع
يحدثونا عن
بجاذبية عالية لمختلف ال�شعوب الحرة أقسى صور العنف ث ّم ّ
ّ
والم�ست�ضعفة ف��ي ال�ع��ال��م ،وه��ذا ي�ش ّ ّكل براءة الطفولة وسالمة األطفال
تح ّدي ًا للنموذج الم�ستكبر وتهديد ًا لأداته
« إ����س��رائ��ي��ل» ...وال �خ��وف ه��و م��ن نجاح
النموذج وتعميمه ،ووق��وف��ه عائق ًا بوجه
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�أمر مق ّوم ل�شخ�ص ّياتهم ونفو�سهم.
�إ ّنهم يمعنون قت ًال وت�شريد ًا ب�أطفالنا
وي��زرع��ون في نفو�سهم �أق�سى �صور
العنف والقتل ّثم يح ّدثونا
عن براءة الطفولة و�سالم
الأط �ف��ال و أ�م��ان �ه��م� .إ ّن�ن��ا
نتناول المفاهيم والقيم
ا ّل �ت��ي ت �ح��اول تلبية كا ّفة
ال �م �ت �ط �ل �ب��ات ال �ت �ن �م��و ّي��ة
لأبعاد �شخ�ص ّية الطفل �أو
ال�شاب».
وي�ستكم ��ل ال�شي ��خ
عبا� ��س �ش ��رارة حديثه عن المجل ��ة« :وقد
ب َل َغن ��ا م ��ن بع� ��ض الأ�صدقاء ا ّل ��ذي �شارك
ف ��ي جل�س ��ات تطوير ّي ��ة لإح ��دى المجالت
الحكوم ّي ��ة العرب ّي ��ة � ّأن مجلتن ��ا كان ��ت
الم ��ادة الأ�سا�سي ��ة التي ُطرح ��ت للدرا�سة
واالحتذاء».
*فيلم «�أميرة الروم»
�أم ��ا بالن�سبة �إل ��ى خ �ط��وات المجلة
الم�ستقبلية ،فيك�شف لنا ال�شيخ عبا�س
��ش��رارة ال�ستار عن فيلم «�أم�ي��رة ال��روم»
الذي �سيتم �إطالقه ال�شهر المقبل« ،وهو
يحكي ق�صة ال�سيدة مليكة (نرج�س) بنت
قي�صر الروم وزواجها من الإمام الع�سكري

 Qو�إن � �ج� ��اب � �ه� ��ا
ل ��ذخ� �ي ��رة ال �ب �� �ش��ري��ة
الموعود ب�إقامة الق�سط
والعدالة» .وهذا الفيلم
�سيكون الإن�ت��اج الثاني
للمجلة ب�ع��د م�سل�سل
كرتوني حول �شخ�ص ّية

«دغفول».
وخ�ت��م ال�شيخ � �ش��رارة كالمه
ب��ال �ق��ول« :ل�ل��أ���س��ف ،ال�م���ش��روع
اال�ستكباري الذي يغزو مجتمعنا،
وال �س ّيما على الم�ستويات الثقافية،
لم ينهزم لغاية الآن ،وهذه �أدنى مب ّررات
المواجهة الثقافية».
�أم��ا بالن�سبة لكالمنا ح��ول «مهدي»
تلك المجلة ال��رائ��دة التي تكبر الأجيال
بين ط ّيات �صفحاتها ،فهي كانت وال تزال
قنبلة ورق ّية بيد �أطفالنا يرعبون العد ّو
ب�ه��ا ،ومهما ا��ش�ت� ّدت الهجمة عليها لن
ت�ضعف �أب��د ًا طالما يقرع �آالف الأطفال
بابها وينتظرون �إطاللتها عليهم ب�شغف.
فمع مهدي «نمرح ،نتع ّلم ،نط ّور مهاراتنا
وهواياتنا ونقاوم».
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�سارة المو�سوي خزعل

(*)

ق���ال اهلل ت��ع��ال��ى ف��ي كتابه
المجيدَ } :يخْ ُر ُج ِمن ُب ُطو ِن َها �شَ َر ٌاب
ُّم��خْ �� َت�� ِل��فٌ �أَ ْل���� َوا ُن���� ُه ِف��ي�� ِه � ِ��ش�� َف��اء ِل��ل�� َّن ِ
��ا���س{
(النحل ،)69 :وع��ن الإم��ام �أب��ي عبد
اهلل الح�سين  Qق��ال« :م��ا ا�ست�شفى
النا�س بمثل لعق الع�سل»( .)1فالع�سل كان وال
يزال الغذاء الأثمن منذ القدم ،وفي القر�آن
�شفاء للنا�س .كذلك �أكّدت الأحاديث ال�شريفة الواردة
الع�سل
ٌ
P
والأئمة � Rأهميته ،وهي تن�صح بتناول
عن الر�سول
الع�سل وتذكر فوائده� ،إن ب�صورة عامة �أو خا�صة .واليوم
تتزايد الدرا�سات والأبحاث العلمية العديدة التي تظهر فوائد
الع�سل الج ّمة .فهل من تطابق بين ما ذكر من فوائد للع�سل في
تو�صل �إليه العلم الحديث؟ ما هي فوائد
الأحاديث وبين ما ّ
الع�سل؟ وما هي مكوناته؟
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*مكونات الع�سل
تتفاوت ن�سبة المكونات الغذائية في
الع�سل م��ن ن��وع �إل��ى �آخ��ر � ،اّإل �أن��ه يمكن
�إعطاء معدل تقريبي لمكوناته .يحتوي
الع�سل على:

 � % 13إلى  % 18رطوبة لذلك فهوغير قابل للف�ساد ،ما يجعله مادة جاذبة
للرطوبة ،وبالتالي ي�ساعد على ال�شفاء من
�أكثر الأمرا�ض العفونية.
� % 80 -سكر (فروكتوز  +غلوكوز.)..

يحتوي العسل على مواد
مضادة لألكسدة فعالة ،إذ
تساعد على حتسني عمل
خاليا بطانة األوعية الدمو ّية

()2

الحفاظ على �سالمة هذه الأوعية.
 - 2يخفّ�ض معدالت الدهون ال�سيئة
ف���ي ال���دم :والتي تزيد م ��ن خطر الإ�صابة
تح�سن من م�ستوى
ب�أمرا�ض القلب وكذلك ّ
الده ��ن الحمي ��د ف ��ي ال ��دم ( .)HDLوقد
تب ّي ��ن ذل ��ك في درا�س ��ات عدي ��دة ،ومنها
�سل�سل ��ة م ��ن التج ��ارب التي �شمل ��ت ع ّينة
من النا� ��س الأ�صحاء ،وكذل ��ك من الذين
يعانون من ارتفاع الكولي�ستيرول في الدم،
وم ��ن ال�سك ��ري من الن ��وع الثان ��ي ،وكانت
النتيج ��ة :انخفا�ض مع ��دل الكولي�ستيرول
الإجمالي ب� �ـ % 8وانخفا�ض معدل الدهن
ال�سي ��ئ ( )LDLب� �ـ % 11عن ��د مر�ض ��ى
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  % 2بروتين. حبوب لقاح. �إنزيمات ت�ساعد على اله�ضم. فيتامينات.B1- B2 : المعادن :مغنيزيوم ،نحا�س ،حديد. م�� � ��واد م � �� � �ض� ��ادة ل�ل��أك� ��� �س ��دة: ،Phenylethyl caffeateوقد ثبتت فعاليتها
ع�ل��ى ال��وق��اي��ة م��ن الأم ��را� ��ض والأورام
ال�سرطانية خا�صة �سرطان القولون.
ورغم ما نراه من مكونات ب�سيطة في
الع�سل� ،إال �أن �آث��اره و�إيجابيته ال�صحية
عديدة وغير متناهية نذكر منها بع�ض
ما ذكرته الأحاديث ال�شريفة والدرا�سات
الحديثة.
*الع�سل يحمي القلب
ق��ال ال��ر��س��ول ِ « :Pن �ع��م ال�شراب
الع�سل ،يرعى القلب. »...
وقد تبين في الدرا�سات المختلفة �أن
الع�سل:
 - 1ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ���س�لام��ة الأوع��ي��ة
الدموية :وذلك لأن الع�سل يحتوي على
م��واد م�ضادة للأك�سدة فعالة في تقليل
الت�أك�سد� ،إذ �إنّها ت�ساعد على تح�سين عمل
خاليا بطانة الأوع�ي��ة الدمو ّية وبالتالي
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الكولي�ستيرول.
 - 3دواء لمر�ضى ال�سكري:
 ففي الدرا�سة ال�سابقة ،تب ّين �أنتناول مر�ضى ال�سكري للع�سل �أ ّدى �إلى
تدني ارتفاع ال�سكر في الدم.
وف� ��ي ن�� ��دوة خ��ا� �ص��ة ان� �ع� �ق ��دت ف��ي
كاليفورنيا حول الع�سل وال�صحة الب�شرية،
تو�صّ ل المحا�ضرون �إلى �أن الع�سل ي�ساعد
على ال�سيطرة على م�ستوى ال�سكر في
يح�سن م��ن ت �ج��اوب خاليا
ال ��دم ،و�أن ��ه ّ
الج�سم مع هورمون الإن�سولين ،و� ّأن تق ّبل
الج�سم له هو �أف�ضل من تق ّبله ل ّأي نو ِع
ُم ٍّ
حل �آخر.
 وفي درا�سة �أخرى ،تب ّين �أن الع�سليح�سن م��ن م�ستوى م�خ��زون ال�سكر في
ّ
الدم (.)HbA1c
 - 4مفيد للنحافة :تب ّين في درا�سة
م�ح��دودة على الفئران � ّأن تناول الع�سل
ي�ؤدي �إلى انخفا�ض ن�سبة زيادة الوزن.
*الع�سل يقوي المناعة ويعالج
الزكام
P
�راب
ق��ال ال��ر��س��ول ِ « :ن � ْع� َ�م ال���ش� ُ
الع�سل ،... ،و ُيذهب برد ال�صدر» .وفي
رواية �أخرى« :الع�سل �شفاء ،يطرد الريح
والحمى» .
وقد ب ّينت الدرا�سات �أن الع�سل:
 -1ي �ح �ت��وي ع �ل��ى ب�ك�ت�ي��ري��ا حميدة
( )lactobacilliتحمي م��ن البكتيريا
ال�ضارة ،لذلك فقد ا�ست ِ
ُخدم منذ القدم
لمعاجة ال �ح��روق وال �ج��راح والأم��را���ض
المختلفة.
 -2أ�ك � �ث� ��ر ف� �ع ��ال� � ّي ��ة ف� ��ي ت �ه��دئ��ة
()3
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18-2

�� �س� �ع ��ال الأط � � �ف� � ��ال ،م� ��ا ب� �ي ��ن
� �س �ن��ة .م��ن �أدوي�� ��ة ال �� �س �ع��ال ال�م�ع�ت�م��دة
(.)Dextromethorphan
 -3ي �ق � ّوي ال�م�ن��اع��ة� ،إذ ب� ّي��ن بع�ض
الأب �ح��اث �أن الع�سل ف� ّع��ال ف��ي تخفي�ض
معدل الإ�صابة بالحمى الحادة في % 64
من المر�ضى.
 -4ي���س��اع��د -ت �ن��اول��ه ي��وم �ي � ًا -على
زي��ادة معدل المواد الم�ضادة للأك�سدة
في الدم  .والمواد الم�ضادة للأك�سدة
ه��ي م ��واد ت��داف��ع ع��ن الج�سم وت�ح��ارب
الأمرا�ض.
*الع�سل يقوي الذاكرة
عن الإمام علي بن �أبي طالب Q
قال« :قال ر�سول اهلل  :Pخم�س يذهبن
بالن�سيان وي��زدن ف��ي الحفظ ،ويذهبن
بالبلغم :ال �� �س��واك ،وال���ص�ي��ام ،وق��راءة
القر�آن ،والع�سل واللبان» .
وفي درا�سة �أجريت على فئرانٍ تناول
بع�ضها الع�سل ،وبع�ضها ال�سكر ،وبع�ضها
الآخ� ��ر ال���س�ك��ر ال�ط�ب�ي�ع��ي م��ن ال �ف��واك��ه
والخ�ضار والحبوب ،تبين �أن تلك التي
تح�سنت لديها الذاكرة
تغذّت على الع�سلّ ،
المكانية ،كما ونتج عن تناوله انخفا�ض
التوتر.
()4

()5

العسل الناجت عن النحل الذي
يتغذى على السكر يفقد
ّ
العديد من خواصه

*الإفادة في الع�سل الطبيعي ال
في غيره
ع��ن الإم � ��ام أ�ب���ي ال�ح���س��ن ال�ك��اظ��م
 ،Qقال« :الع�سل �شفاء من كل داء،
�إذا �أخذته من �شهده»(.)6
وفي الندوة الدول ّية التي انعقدت حول
الع�سل؛ تب ّين �أن بكتيريا «الالكتوبا�سيلي»
ال�م�ف�ي��دة للنحل والإن �� �س��ان م �ع � ًا ،غير
م��وج��ودة ف��ي بطن النحل خ�لال �أ�شهر
ال�شتاء عند النحل ال ��ذي يتغذى على
ال�سكر ،خالف ًا للنحل ال��ذي يتغذّى على
ال��رح�ي��ق .وال�ح��ا��ص��ل �أن الع�سل الناتج
ع��ن ال�ن�ح��ل ال ��ذي ي �ت �غ �ذّى ع�ل��ى ال�سكر
يفقد العديد من خوا�صه .وكذلك ب ّين
لنا الحديث ال�شريف� ،أن فائدة الع�سل
م�شروطة بكونه م�أخوذ ًا خال�ص ًا طبيعي ًا
من �شهده.

(( (5م.ن.
(( (6المحا�س ��ن ،البرق ��ي�� � ،ص ،300بيان :ق ��ال في (البح ��ار) �أي
�أخذته جديد ًا من �شمعه �أو خال�صه.
(( (7بحار الأنوار ،م�.س� ،ص.293
(( (8ل�سان العرب ،ابن منظور ،ج� ،10ص ،330مادة (لعق).
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(*) �أخ�صائية تغذية.
(((1بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي ،ج� ،63ص.290
(( (2م.ن� ،ص.290
(( (3م.ن� ،ص.294 - 290
(( (4في درا�سة في جامعة كاليفورنياwww.whfoods.com/honey :

*مقدار ب�سيط كاف للإفادة الهائلة
ع��ن الإم���ام ال��ر��ض��ا « :Qعليكم
بالع�سل ...في الع�سل �شفاء من كل داء ،ومن
لعق لعقة ع�سل على الريق ،يقطع البلغم،
ويك�سر ال�صفراء ،ويقمع المرة ال�سوداء،
وي�صفي الذهن ،ويجود الحفظ.)7(»...
وال� َّل�ع��ق �أو ال َّل ْعقَة هو ال�شيء القليل
منه( ،)8وربما يدل على الكمية التي يتناولها
الإن�سان عندما يتذوق �شيئ ًا .وهنا تكمن
الإج��اب��ة لكثير من الذين ي�ستغربون من
ق ��درة الع�سل ال�شفائية رغ��م ك��ون��ه من
المحليات .فالكمية لها دور بالغ في تقديم
المنفعة �أو ال���ض��رر .لأن ال��زي��ادة مثيل
النق�صان .لذلك من �أجل الح�صول على
منافع الع�سل وتجنّب � ّأي �ضرر منه ،ال ب ّد من
تناول مقدار ب�سيط بحجم ملعقة �صغيرة،
وهي كافية لتقديم المنافع المذكورة� .أما
تجاوز هذه الكمية فقد ي�ؤدي �إلى ال�سمنة �أو
تفاقم م�شاكل ال�سكري وغيرهما...
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الحماة
والك ّنة

والبيت المعمور

ال�شيخ حممد باقر كجك

«�صباحي �صباح ال�����ش��ؤم» ،هكذا
يبد�أ النهار في المنزل .و�أول �أمنية
تخطر على بالي �أن ال �أ�سمع رنة
الهاتف عند ال�ساعة ال�سابعة تماماً.
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*عا�صفة ال تهد أ�
جل�ست على طاولة ال�سفرة .زوجتي
تنقل �صحن اللبنة وحاوية زيت الزيتون.
كانت تدندن ب�شيء ما .لو �أنها ت�سكت في
ه��ذه اللحظة ربما يكون �أف�ضل� .سيرن
الهاتف ،ولن �أ�ستطيع �أن �أتح َّمل �صوتهما
ورن
مع ًا .و�ضعت اللقمة الأولى في فميّ ،
الهاتف ،وبقيت زوجتي ت��دن��دن ،بتوتّر.
�رت ف��ي م��ا وراء
عيني ،ون �ظ� ُ
ن�ظ� َرت ف��ي َّ
ال��وق��ت« .م��ام��ا ،ي��ا عيني �أن ��ت ،أ�ك �ل� َ�ت؟
لب�ست قمي�صك الجديد الذي
�شربت؟
َ
َ
ا�شتريته لك الأ�سبوع الما�ضي؟ �أرجو �أن
يكون مكوي ًا! ال تن�س �أن تمر بنا في وقت
ال�غ��داء ،كما ال تن�س الليلة �سنذهب مع ًا
�إلى بيت خالتك .»..كانت زوجتي ال تزال
تدندن ،عيناها مملوءتان دمع ًا ،نظرتها
تل�سع جلدي.
َ
و ّدعتني عند باب المطبخ ،و�سمعتها
تجه�ش بالبكاء� ،إنه يوم �أ�سود بالت�أكيد.
�أنا بين ف ّكي ك ّما�شة :ر�ضا �أمي ،وعاطفة
زوجتي المتّقدة.
إ�نَّه م�شه ٌد �شب ُه يومي .الحياة �أ�ضحت
جحيم ًا ال يطاق.
ال يمكن �أن ت�ستمر الحياة كعا�صفة ال
تهد�أ ،بين وال��د ٍة ال ت�ستكين طوال النهار
والليل ،وزوج��ة تقعد ف��ي منزل ال دفء
فيه� .إنّه م�شهد م�أ�ساوي في ال�صميم ،وك ّل
الأطراف هنا تطالها الأذ ّية اليوم ّية ..متى
�سيح�صل االنفجار؟
*�ساحة المواجهة
قال لي �أحد العلماء المق ّد�سين« :ك ّل
م�شاكلنا في المنزل ناتجة من وجود الكلب

فيه ،فالمالئكة ال تدخل بيت ًا فيه كلب» .
وق �ل��ت ف��ي نف�سي ،ف �ع� ً
لا ،م�ن��زل��ي ال
مالئكة تدخله .الغ�ضب وال�شهوة وحب
النف�س والهوى تت�صارع فيه.
وكيف تدخل المالئكة �إليه؟ �أ�شعر � ّأن
َّ
�روح م�ضطربة
كل �شيء فيه هنا ي�سير ب� ٍ
غير ملكوت ّية.
ع �ل��ى م��ائ��دة ال �ط �ع��ام ،ت� ��دور رح��ى
فن الطهو.
معركة بين زوجتي و أ�م��ي في ّ
ك�أن �إعداد الطعام الألذِّ و�إر�ضا َء ح�ضرة
جنابي �شي ٌء له �أولو ّية في حياتي!
لقد �أ�صبحت �أك��ره م��ائ��دة الطعام،
ك�أنّها مائدة عبادة النف�س ،ك ّل واحد منا
يكاد يعبد هنا وثن ًا :الطعام ،هوى النف�س،
وال�ت�ف��اخ��ر ،وتحطيم م�ع�ن��و ّي��ات الآخ ��ر.
�إن��ه مكا ٌن خ��الٍ من اهلل ،وملي ٌء ب�أ�شباح
م�سعور ٍة ناه�ش ٍة ِّ
لكل ٍ
�شيء جميلٍ .
و أ� َّما الآن ،فقد تح َّولت المواجهة من
التفاخر بنظاف ِة وترتيب الأثاث والمنزل،
والمهارة في جلي الأواني وغ�سل الثياب،
وام �ت�ل�اك الأث� ��اث الأف �� �ض��ل ،وال���س�ي��ارة
الأح ��دث والهاتف الأذك ��ى ،والإم�ك��ان��ات
مقيت متعب ٍ
المختلفة� ،إلى �شيء ٍ
مهلك.
هم له �سوى
و�أنا �أ�سير بينهما كح�صانٍ ال َّ
ت�أمين �أدوات هذا التناف�س.
()1

ال�سقف فقط
ل��و ك��ان الأم��ر ل��ه ه��ذا َّ
لكان الأمر محمو ًال.
ال�ساكنة في جدران
لكن روح الغ�ضب َّ
منازلنا ح ّولت المناف�سة �إلى �شيء �أخطر.
فلم تعد والدتي وزوجتي تتناف�سان على
الأ� �ش �ي��اء ف�ق��ط� .إن�ه�م��ا تتناف�سان على
«ال�سلطة» ،ال�سلطة على ِّ
كل �شيء.
كنت �أتخ ّيل ك َّل االحتماالت ،لكن �أن
ُ
ت�صبح الكلمة الحلوة البريئة التي تبرع
ال �م��ر�أة ف��ي قولها ف��ي ال��وق��ت المنا�سب
والكيف المنا�سب ،للأب واالبن والزوج،
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قال يل أحد العلماء
املقدسنيّ :
«كل مشاكلنا يف
ّ
املنزل ناجتة من وجود الكلب
فيه ،فاملالئكة ال تدخل بيت ًا
فيه كلب»
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م�ضمار ًا للتناف�س ،هو �أمر لم �أكن �أتوقّعه.
«�صاحبة الل�سان الحلو!» هو عنوان معركة
دائمة بينهما ،بل حتى االهتمام بالواجبات
الدينية ،و�إقامة مجال�س الذكر ،والحج،
والزيارة� ،أ�صبحت م�ضمار تناف�س �أي�ض ًا!
�إن�ه��ا حالة ت�ستدعي منا جميع ًا �أن
نتوقّف ونف ّكر.
*محو ٌر مك�سور
ح��ول � ّأي م�ح��ور ت ��دور الأم� ��ور هنا؟
الغائب الأكبر هو اهلل تعالى .تفاج�أت في
�أحيانٍ كثيرة � ّأن الحا�ضر الأكبر في قل َب ْي
والدتي وزوجتي هو «�أن��ا»! لقد و�ضعتاني
مو�ضع ًا ال �أ�ستطيع تح ّمله ،ولن �أكون �أه ًال
له!
�أن��ا محو ٌر رقي ٌق مك�سو ٌر ال يتح َّمل �أن
يدور حوله �أحد.
قلت لهما  ،كلٍ على حدة ،الم�شكلة هو
ُ
�أنكما تدوران حول محو ٍر خاطئ .تدوران
«في» �إال «نف�سيكما» �أنتما.
حولي ،وال تريان َّ
والدتي� :صحيح �أنك ربيتني ل�سنوات
ط ��وال ،غير �أ ّن ��ك ل��م تربني لكي �أبقى
وليدك .كانت تلك مهمتك الإلهية الكبرى.
والآن �أن��ت في الثلث الأخير من عمرك،
مهمتك �أن ت�ستثمري ك� ّل ما زرع��ت لكي
في �أنا
يق ّربك من اهلل �أكثر .هل ف ّكرت ّ
كطريق لك �إلى اهلل؟ والطريق �إلى الحقِّ

تعالى يمر بال�ضرورة في ميدان خدمة
الخلق � ،ألي�ست زوجتي من خلق اهلل؟
علي خدمتها؟
كيف ت�س ّهلين ّ
زوج���ت���ي� :صحي ٌح �أن��ي زوج ��ك ،ولك
علي كامل حقوق ال�م��ودة والرحمة التي
فر�ضها اهلل ،ور��ض� َ�ي بها قلبانا � ،اّإل � ّأن
الحياة تقت�ضي �أن �أعي�ش مع الخلق .ال
نجاة لي � اّإل �إذا كنت �إن�سان ًا �آن�س النا�س
علي
حولي و�أكون في خدمتهم .و�أمي لها ّ
ح��ق .هي لي�ست م�شروع مناف�سة معك.
علي،
والكلمة الحلوة التي �أقولها لها واجب َّ
والوقت الذي �أعطيه لها هو عبادة .و�إذا
جعل ِتها �أنت عدو ًا لك ،وهي جعلتك كذلك،
ف� ّإن �أول الخا�سرين هو �أنا� .س�أخ�سركما
م �ع � ًا .ابحثي ع��ن مفتاحها .ر ّب �م��ا تغار
منك ،لأنك فت ّي ٌة ،جميلة ،وذكية و�إرادتك
�أقوى ،ولذلك تخاف منك ومن احتماالت
خ�سران م�ساحة �سلطتها .ك��ون��ي ذك ّية
معها .ال تغ�ضبي� .أنا معك في هذا الدرب.
ُ
الغ�ضب،
الوح�ش هو
وقلت لنف�سي:
ُ
ُ
والوح�ش هو حب الظهور ال�ساكن فينا
جميع ًا .أ�ن��ا ال �أري��د � اّإل � ْأن �أ��ض��ع قدمي
على طريق ال�سير �إلى اهلل .الأعداء كثر.
الم�شاكل كثيرة .هناك مفاهيم ا�ستكبارية
كبرى تخنق الدنيا .هناك وحو�ش كثيرة
في بيت هذا العالم ،وال بد �أن نطردها،
()2

عندما يصبح الطعام مصنوع ًا
مبحبة اهلل وال يوجد فيه أذية
ال للوالدة وال للزوجة ،يصبح
ألذ طعام
ّ

()3

الهوام�ش

(( (1روي ع ��ن النب ��ي « :Pال تدخ ��ل المالئك ��ة بيت� � ًا في ��ه كل ��ب».
المب�سوط ،الطو�سي ،ج� ،4ص.323
(( (2عن ر�س ��ول اهلل « :Pالخلق كلهم عيال اهلل ف�أحبهم �إلى اهلل
ع� � َّز وج ّل �أنفعه ��م لعياله» ،و�سائ ��ل ال�شيعة ،الح� � ّر العاملي،
ج� ،16ص.345
(( (3ع ��ن الإم ��ام ال�ص ��ادق « :Qم ��ا خل ��ق اهلل خلق� � ًا �أكثر من
المالئك ��ة ،و�إ ّن ��ه لين ��زل كل يوم �سبع ��ون �ألف مل ��ك في�أتون

()4

البيت المعمور فيطوفون به ،ف�إذا هم طافوا به نزلوا فطافوا
بالكعبة ،ف�إذا طاف ��وا بها �أتوا قبر النبي �صلى اهلل عليه و�آله
ف�سلموا عليه» .و�سائل ال�شيعة ،ج� ،14ص.375
(( (4روي ع ��ن الإمام علي �« :Qض�ل�ال النفو�س بين [دواعي]
ال�شه ��وة والغ�ض ��ب» .الوا�سطي ،عي ��ون الحك ��م والمواعظ،
�ص.310
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فالعالم مح�ضر اهلل .لماذا ال يكون منزلي
منز ًال للمالئكة ،وزوج�ت��ي ووال��دت��ي هما
اللتان تملكان المفتاح؟
*البيت المعمور
الحق كلمة واح��دة .يحتاج الأم��ر �إلى
�شجاعة �صادقة .و�أن��ا رج� ٌل عندما �أقول
كلمة �أل �ت��زم ب�ه��ا� .أول خ�ط��وة ينبغي �أن
�أخطوها هنا هي في �إعادة توجيه بو�صلة
الجميع :بو�صلة ح��ب اهلل تعالى .علينا
�أن نبحث عن اهلل في كل زاوي��ة في هذا
البيت ،ل ّأن اهلل محيط وم��وج��ود في كل
�شيء .عندما ي�صبح الطعام م�صنوع ًا
بمحبة اهلل وال يوجد فيه �أذي��ة ال للوالدة
وال للزوجة ،ي�صبح �أل � ّذ طعام .وعندما
ي�صبح الوقت الموزّع ب�شكل ج ّيد بين الب ّر
بالوالدين وال �م��ودة ل�ل��زوج��ة ،ف��ي �سبيل
اهلل ،يكون للب ّر �آثاره الم�ضاعفة ،وللحب
الزوجي الدفء اللذيذ.
علي،
�س�أخبرهما بقراري� ،ست�ضحكان ّ

ربما� .ستظناني �أتهمهما بقلة التد ّين،
ولكني �س�أتكلم معهما بلغ ٍة عا�شقة وعين
دامعة� .أنا محور رقيق مك�سور ال �أتح ّمل
وزني �أنا فكيف ب�أثقال الآخرين؟!
�سنطرد وحو�ش الغ�ضب وال�شهوة
من قلوبنا الخربة ،وندخل مالئكة ال�سماء
لبيتنا الخرب.
�سنح ّولها �إل��ى بيت معمور بحب اهلل
تعالى.
�أم��ي وزوج�ت��ي ،الحماة والكنّة ،هما
طاقتان وق ّوتان كبيرتان للحب� ،إذا كان
ال�ح� ّ�ب هلل ،ف�ستتح ّول بيوتنا �إل��ى بيوت
معمورة ،و�إذا كان الحب للنف�س والهوى،
خربت بيوتنا وغادرتها المالئكة و�سكنتها
ال�سباع.
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أدب ولغة

كشكول

األدب

في�صل الأ�شمر

ا�سم ومعنى
* ٌ
خديجة:
ا�سم علم م�ؤنث عربي ،وهي المولودة قبل �أوان و�ضعها وتحيا .وخَ َد ِ
جت الداب ُة:
�ألقت ولدها ناق�ص الخلق� ،أو قبل تمام �أيام الحمل؛ فهي خادج و ُمخْ دج ،وولدها:
خَ ديج ،خديجة ،خَ دوج .وقد �أ�سموا به كثير ًا با�سم ال�سيدة خديجة بنت خُ ويلد �أُولى
زوجات النبي .P
(قامو�س المعاني)
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*�أخطاء �شائعة
اختلفوا على الأمر:
ُيقال :اختلفوا على الأمر ،وال�صحيح �أن ُيقال :اختلفوا في الأمر .قال اهلل تعالى
في الآية  63من �سورة الزخرفَ } :ولأُ َب ِّينَ َل ُك ْم َب ْع َ
�ض ا َّل ِذي تَخْ َت ِلفُو َن ِفي ِه{.
أخلف فالن في وعده �أو بوعده:
� َ
وعده.
يقال� :أخلف فالن في وعده �أو بوعده ،وال�صحيح �أن يقال� :أخلف فالن َ
اندحر في المعركة :يقال:
اندحر في المعركة ،وال�صحيح �أن يقالُ :دحر في المعركة.

*من ال�شعر العربي
من �أجمل ما قيل في �شعر الحكمة ما قاله ال�شاعر العبا�سي
«�أبو العتاهية �إ�سماعيل بن القا�سم بن �سويد العيني» ،المولود �سنة
130هـ747/م .كان بائع ًا للجرار ،مال �إلى العلم والأدب ونظم ال�شعر
حتى نبغ فيه ،ثم انتقل �إلى بغداد ،وات�صل بالخلفاء العبا�سيين المهدي
والهادي والر�شيد.
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ومن ق�صيدة له في الحكمة:
ال ي� � ��أم�� � ُ�ن ال � � � ّده � � � َر � اّإل ال � �خ� ��ائ� � ُ�ن ال � � َب� � ِ�ط � � ُر
َم � � � � ْ�ن ل � �ي � ��� � َ�س ي � �ع � �ق� � ُ�ل م� � ��ا ي � � ��أت� � ��ي وم�� � ��ا ي� � ��ذ ُر
ال ي� �ج� �ه � ُ�ل ال � � ّر� � �ش� � َ�د َم� � � ْ�ن خ� � � َ
�اف الإل� � � � � َه َوم � � ْ�ن
�أم� � ��� � �س � ��ى وه � � � ّم � � � ُت � � � ُه ف� � ��ي دي� � � � ِن� � � � ِه ال� � � ِف� � � َك� � � ُر
ف� �ي� �م ��ا م� ��� �ض ��ى ِف� � � �ك� � � � َر ٌة ف� �ي� �ه ��ا ل� ��� �ص ��اح� � ِب� �ه ��ا
� ْإن ك� � ��ان ذا ب� ��� �ص ��رٍ ف � ��ي ال� � � � � ��ر� ِأي م��ع��ت�� َب�� ُر
�ون ل �ن��ا
�أي � � � � � َ�ن ال� � � �ق � � � ُ
�رون و�أي� � � � � � َ�ن ال�� � ُم�� �ب�� � َت�� �ن� � َ
َه� � � ��ذي ال� � �م � ��دائ � � َ�ن ف� �ي� �ه ��ا ال � � �م� � ��ا ُء وال� ��� �ش� �ج� � ُر
و�أي� � � � � � � َ�ن ك � �� � �س� ��رى �أن�� � ��و�� � � �ش�� � ��روان م� � � � ��الَ ب � � ِه
�� � �ص� � � ْر ُف ال� � � � ّزم � � ��انِ و�أف� � �ن � ��ى ُم � �ل � � َك � � ُه ال � � ِغ � � َي � � ُر
ب� � � ْ�ل �أي� � � � َ�ن �أه� � � � ُ�ل ال� � ُت� �ق���ى ب � �ع� � َ�د ال� �ن� �ب�� ّ�ي َوم� � � ْ�ن
�ات وال� � ���� ُّ��س� � � َو ُر
�اءت ب� �ف� ��� �ض� � ِل���هِ �� ُ�م الآي� � � � � � � ُ
ج� � � � � ْ
َل � � � � ْ�م ي�� �ب� ��قَ �أه� � � � � ُ�ل ال � � ُت � �ق� ��ى ف� �ي� �ه ��ا ل � �ب � � ِّر ِه� � ُ�م
وال ال� � �ج� � �ب � ��اب � ��ر ُة الأم � � � �ل � � � ُ
�اك م� � ��ا َع� � �م � ��روا
ف� ��اع � �م� � ْ�ل ل� �ن� �ف� �� ِ��س � َ�ك واح � � � � ��ذ ْر �أن ت� ��و ِّر َط � �ه� ��ا
ف� � ��ي ُه � � � � � � � َّو ٍة م� � ��ا ل � �ه� ��ا ِو ْر ٌد وال �� َ� ��ص� � � َ�د ُر
م�� ��ا ي� � �ح�� ��ذ ُر َ
�دون وق�� � ْ�د
اهلل � اّإل ال� � � � ّرا�� � � �ش � � � َ
ُي� �ن� �ج ��ي ال� � َّر�� �ش� �ي � َ�د ِم� � � َ�ن ال� � � َم � � ْ�ح � ��ذور ِة ال� �ح ��ذ ُر
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أدب ولغة
*من غريب القر�آن الكريم
الأيك :قال اهلل تعالى في الآية  176من �سورة ال�شعراء
ملتف ،و�أ�صحاب
اب ْ أ
الَ ْي َك ِة{ .الأيك �شجر ّ
} َك��ذ ََّب �أَ ْ�ص َح ُ
الأيكة قيل ن�سبوا �إلى غي�ضة (�أي المو�ض ُع يكثر فيه ال�شج ُر
ويلتف) كانوا ي�سكنونها ،وقيل هي ا�سم بلد.
ّ
(بت�صرف من :المفردات في غريب القر�آن للراغب الأ�صفهاني).

*من ذخائر الأدب
كتاب الموازنة بين �أبي تمام والبحتري �أو الموازنة بين الطائيين:
�أ ّل�ف��ه �أب��و القا�سم الح�سن بن ب�شر الآم��دي المتوفى ع��ام 371
للهجرة يق ّدم فيه مقارنة بين ال�شاعرين المذكورين .محاور الكتاب:
المحاجة بين �أن�صار «�أبي تمام» و�أن�صار «البحتري».
-1
ّ
 - 2م�ساوئ ال�شاعرين.
 - 3محا�سن ال�شاعرين.
 - 4الموازنة بين معاني ال�شاعرين.
ر ّكز الكتاب على مذهبين فنّيين تك ّونا في القرن الثالث الهجري،
وهما:
 مذهب «�أبي تمام» الذي كان ُيعنى بالتعمق بالمعاني ،كما كانبالمح�سنات البديع ّية وبالغ و�أ�سرف فيها.
ُيعنى
ّ
 مذهب «البحتري» الذي كان يحذو حذو الأوائل ،واعتنى بحالوةالمح�سنات البديعية ،ولكن دون
اللفظ ونقاء العبارة ،وا�ستخدم
ّ
�إ�سراف �أو تك ّلف .والم�ؤ ّلف يتغا�ضى عن ذكر النتيجة النهائ ّية ولمن
كانت الغلبة �إال �أنّه من الوا�ضح  -من وجهة نظره  -تف ّوق البحتري،
رغم ما ذكر من �أنّه �سيكون مو�ضوعي ًا في طرحه ،ومحايد ًا في موقفه،
لكن يبدو وا�ضح ًا تح ّيزه ال�شديد للبحتري وتع صّ� به له ،رغم محاولته
أهم كتب النقد في تلك الحقبة
�إخفاء ذلك .والكتاب بجملته يع ّد من � ّ
التاريخية.
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* من بالغة الر�سول الأعظم P
قال ر�سول اهلل َ « :Pر ِح َم اهلل ُ ِح ْم َير ًا ؛ �أَ ْف َو ُاه ُه ْم َ�سلاَ ٌمَ ،و أَ� ْي ِديهِ ْم

َط َعا ٌم ،أَ� ْه ُل أَ� ْمنٍ َو إِ�ي َمانٍ ».
وهذا القول مجازٌ ،والمراد المبالغة في �صفتهم ب�إف�شاء ال�سالم،
و�إطعام الطعام ،فل ّما كثر لفظ ال�سالم من �أفواههم وبذل الطعام
من �أيديهم ،جاز  -على طريق المبالغة � -أن يقول�« :أ ْف َو ُاه ُه ْم َ�سلاَ ٌم،
َو أ� ْي ِديهِ ْم َط َعا ٌم» كما يقول القائل« :ما فالن � اّإل �أكل ونوم» و«ما فالن
� اّإل �صالة و�صوم» �إذا ك ُثر الأكل والنوم من الأ َّول ،وال�صالة وال�صوم
من الآخر.
(المجازات النبوية لل�شريف الر�ضي).
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*من النثر العربي
من مقدمة كتاب «الف�صول المهمة في ت�أليف الأم��ة» لل�سيد عبد
الح�سين �شرف الدين (ر�ضوان اهلل عليه):
فحذا ِر ح��ذا ِر من بقاء الفرقة وت�شتت الألفة واختالف الكلمة
وتنافر الأفئدة } َو َال َتكُونُواْ َكا َّل ِذينَ َت َف َّر ُقواْ َواخْ َتلَفُواْ ِمن َب ْع ِد َما
َاب َع ِظي ٌم{ (�آل عمران،)105 :
َج ُ
اءه ُم ا ْل َب ِّينَاتُ َو�أُ ْو َل�� ِئ َ��ك َل ُه ْم َع��ذ ٌ
هّ
} َو ْاعت َِ�ص ُمواْ ب َِح ْب ِل ِ
الل َج ِمي ًعا{ (�آل عمران�} ،)103 :إِ َّن ا َّل ِذينَ
اللهّ
َ
َف َّر ُقواْ ِدي َن ُه ْم َو َكانُواْ ِ�ش َي ًعا َّل ْ�ستَ ِم ْن ُه ْم ِفي �شَ ْي ٍء �إِ َّن َما �أ ْم ُر ُه ْم ِ�إ َلى ِ
ُث َّم ُي َن ِّب ُئ ُهم ِب َما َكانُواْ َي ْف َع ُلونَ{ (الأنعام.)159 :
تفجر لذوي
�أال و�إ ّن��ا في ع�صر العلم ودور الذكاء والفطنة ،قد ّ
الع�صر ينبوع الحكمة وتق�شّ عت عن �أب�صارهم غياهب الع�شوة ،فزهر
كهرباء النّور من �أفكارهم و�أ�شرقت �شمو�س الف�ضل من وجوههم ،فهال
ق�سي �أفكارهم ونا�ضلوا
خطي �أقالمهم وج ّردوا �صوارمها ووتروا ّ
�شرعوا ّ
بثواقبها ف�أزهقوا نف�س الع�صبية ومحقوا �آثارها و�صدعوا بوظائف
الإن�سانية ورفعوا منارها وهتفوا بدعوة التمدن واعتنوا باتحاد الت�ش ّيع
والت�سنّن بخطابة تملأ م�سمع الدهر ومالمة تفلل جالميد ال�صخر؟
فمتى يطلقون عنان براعتهم ويحملون على جيو�ش التوح�ش بيراعتهم،
وينه�ضون باجتماع الإم�ل�اء وي�صدعون ب�أ�سباب التمدن واالرت�ق��اء
ويحذرون الأمة مما ي�صطلم حوزتها ويفرق جماعتها؟ ف�إن اهلل �سبحانه
يقولَ } :و َال َتنَا َز ُعواْ َف َتفْ�شَ ُلواْ{ (الأنفال.)46 :
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ال�سالم عليكم ،ا�سمي ه��دى،
ع�م��ري  23ع��ام � ًا ،م�شكلتي �أن�ن��ي
أ�ع��ان��ي من الو�سوا�س خا�صّ ة فيما
يتعلق بواجباتي الدينية ،ف�أنا ال �أثق
بطهارة المنزل ،رغم �أن �أمي ت�ؤكد
دوم ًا �أنها تط ّهر كل �شيء .وم�ؤخر ًا
ب��د�أت �أ�شك ب�صحة و�ضوئي ،فقد
�شاهدت في التلفاز كيفية الو�ضوء
ال�صحيح لأك�ت���ش��ف �أن �ن��ي أ�ت��و��ض��أ
وعلي �أن �أعيد جميع
ب�شكل خاطئ ّ
�صلواتي! ف�أم�ضي حوالي ال�ساعة
في تكرار الو�ضوء م��رات وم��رات.
رب�م��ا تعتقدون �أن م�شكلتي �سهلة
ولكني بالفعل �أحتاج لمن ير�شدني
وي�خ� ّل���ص�ن��ي م��ن ال��و� �س��وا���س لأن��ه
يحرجني ويجعلني عر�ضة لل�سخرية
م��ن �إخ��وت��ي ورف ��اق ��ي! ��ص��دق��ون��ي،
ح��اول��ت ج��اه��دة �أن �أت �ج��اه��ل ه��ذا
الو�سوا�س و�أن �أثق بنف�سي علم ًا �أنني
ناجحة ف��ي مدر�ستي واجتماعية
ف��ي عالقاتي وال �أع��ان��ي ��س��وى من
هذا الهاج�س .و�أخ�شى �أن ال يتقبل
اهلل مني �أعمالي ب�سبب عدم �صحة
الو�ضوء �أو تحقيق الطهارة .ماذا
�أفعل؟ �ساعدوني.

م�شكلتي:

كل شيء
نجس
خطوات للحل:

ال�صديقة ه��دى ،ن�شكر ثقتك بنا وندرك
بالفعل مدى خطورة م�شكلتك وت�أثيرها ال�سلبي
عليك وعلى عالقتك بالنا�س وب��اهلل .ولكن
الحل بالن�سبة لك �أمر �سهل ،ب�إذن اهلل ،لأنك
تعترفين بم�شكلتك من الو�سوا�س.
�سنذكر لك مجموعة من الخطوات ونتمنى
�أن تفكري بها ملي ًا:
 - 1الو�سوا�س القهري مر�ض نف�سي ،يحتاج �إلى
ع�لاج ،ويظهر ف��ي الم�سائل العبادية �أو في
النظافة �أو تف ّقد الحاجيات والأغرا�ض وغيرها.
وبنا ًء عليه ،ال ب ّد من مراجعة �أخ�صائي في علم
النف�س كي ير�شدك إ�ل��ى كيفية التعاطي معه،
ومنعه من ال�سيطرة عليك.
 - 2ال ب ّد لك �أن تثقي �أن المنزل طاهر طالما
�أن �أمك ت�ؤكد ذلك.
 - 3ارجعي �إلى �أحكام اهلل ولي�س �إلى �أحكام
نف�سك وو�سوا�سك.
 - 4الو�سوا�س �أق ��رب �إل��ى وح�ش مفتر�س،
تغذينه ب�أفكارك ويتط ّور �أ�شكا ًال مختلفة
وم�خ�ي�ف��ة ل��ذل��ك عليك �أن تعملي على
اقتالعه من منابعه بالتو ّكل على اهلل.
� - 5أن�صحك با�ست�شارة رجل دين لكي تتبعي
خطوات �أهل العلم ولي�س خطوات ال�شيطان.

وسائل لكسب

القلوب
بع�ض ال�شباب يمتلك كاريزما في ال�سيطرة على
قلوب من حولهم ،فهم ب�سهولة يحجزون لأنف�سهم
مكان ًا لهم في حياة الأفراد داخل محيطهم .ولك�سب
القلوب فنون ع� ّ�دة� ،سنورد لك �أب��رز خم�س و�سائل
يمكنك اعتمادها لت�صير محبوب ًا �أكثر:
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والتب�سم في وجه من ت�صادفه وتذ ّكر
 - 1بادر �إلى ال�سالم،
ّ
�أنك بذلك تك�سب و ّده في الدنيا وتكون كالمت�ص ّدق عليه
في الآخرة ،فالب�سمة في وجه الم�ؤمن �صدقة!
 - 2كن م�ستمع ًا �أكثر منك متك ّلم ًا فالنا�س تحب من ين�صت
لم�شاكلها ،وال تبخل بتقديم الن�صائح والم�ساعدة.
 - 3توا�ضع لمن حولك وخاطب كل �شخ�ص بلغة يفهمها ،ف�إذا
�صادفت �شيخ ًا كبير ًا ا�ستخدم عبارات وا�ضحة مختلفة
ع ّما تخاطب به زمالءك في الجامعة.
 - 4ن ّوع اخت�صا�صاتك وثقافتك ليكون لك في كل مقام مقال
مختلف بح�سب دواعي الح�ضور.
 - 5و�أخير ًا ،ببع�ض التفا�ؤل والعفوية يمكنك �أن تكون محبوب ًا.
وعليك �أن تحب من حولك وتعاملهم بالح�سنى .ويكفيك
ق��ول اهلل تعالى لنبي الرحمةَ } :و َل���� ْو ُك��ن��تَ َف ًّ��ظ��ا َغ ِل َ
يظ
ا ْل َقلْبِ َالنف َُّ�ضواْ ِمنْ َح ْو ِل َك{ (�آل عمران.)159 :
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تق ّدم عالء بخطى مت�سارعة نحو باب
المنزل .كان مت�ش ّوق ًا للتع ّرف �إلى �أفراد
�أ�سرة �صديقه قا�سم ،ومتح ّرق ًا ليكت�شف
�س ّر ذاك الهدوء في عينيه ،والرقّة في
نبرته ،وال�سال�سة في حديثه ..فقا�سم هو
ابن ال�شيخ مح�سن ،ووالده رجل معروف
في عالم �أهل الإيمان ..ال ب ّد �أنه اليوم
�سيحظى ب�شرف التع ّرف �إليه.
وف��ي الحقيقة ،لقد اكت�شف عالء
م�ؤخر ًا � ّأن قا�سم ًا هو �أكثر �شاب ا�ست�أثر
ب��اه �ت �م��ام��ه م �ن��ذ ل�ق��ائ�ه�م��ا الأول في
الجامعة ،بذكائه و�شخ�صيته المرحة
م��ن ج�ه��ة ،وت��د ّي �ن��ه وال �ت��زام��ه ب��أح�ك��ام
اهلل من جهة �أخ��رى .و�أم�سى قا�سم هو
ال�شاب الذي يتمنى عالء �أن يكون مثله!
ولكن �ش ّتان بين �أ�سرتيهما ،وتربيتهما
ومحيطهما! ه�ك��ذا ف� ّك��ر ع�لاء قبل �أن
يفتح ل��ه قا�سم ال �ب��اب ،ويومئ
له بالدخول بابت�سامة ال تفارق
محياه الم�شرق.
دخل عالء بخطى متعثرة،
وجل�س حيث �أ�شار له قا�سم
بينما كانت عيناه تجوالن
في زوايا المنزل المرتب
الب�سيط .وم��ا ه��ي � اّإل
لحظات حتى �أط ّل طفل
في التا�سعة من العمر،
ه���و الأخ ال���ص�غ�ي��ر
ل �ق��ا� �س��م ،ي�ط�ل��ب من
أ�خ �ي��ه م�ساعدته في
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ح ّل فر�ض الريا�ضيات .ا�ست�أذن قا�سم
تعجب ًا برقّة
بينما بقي ع�لاء محملق ًا ّ
ال�ع�ب��ارات التي ا�ستخدمها الطفل في
اال�ستئذان والطلب .وت��ذ ّك��ر ف��ور ًا أ�خ��اه
محمد ًا كيف ي�صرخ طالب ًا للم�ساعدة
في ح ّل فرو�ضه في�شعرك �أنه على و�شك
الموت!
«ه��ذا �أ ٌخ �صغي ٌر مهذّ ب!» تمتم بينه
وبين نف�سه ،وبعد ب�ضع دق��ائ��ق ،عادت
ورح �ب��ت
وال� ��دة ق��ا� �س��م �إل���ى ال �م �ن��زلّ ،
بال�ضيف ل�ت���س��أل ق��ا��س�م� ًا ب��ر ّق��ة« :ه��ل
تناولت ال �غ��داء ي��ا حبيبي؟» ل��م ي�سمع
جواب قا�سم ،كان يتر ّدد في َ�س ْمعه ح ّدة
�صوت والدته وت�أفّفها من العمل الم�ضني
في المنزل.
و�أع ��اده قا�سم �إل��ى ال��واق��ع �إذ دع��اه
إ�ل��ى غرفة الجلو�س للتع ّرف �إل��ى وال��ده.
دخل عالء �إلى الغرفة حيث فيها مكتبة
كبيرة مليئة بالكتب المختلفة� ،أما ال�شيخ
فكان يجل�س ف��ي زاوي��ة الغرفة يالعب
طفلة في الثانية من عمرها .جل�س عالء
قبالتهما وب��د�أ ي�ستمع بدقّة إ�ل��ى حديث
ال�شيخ الذي كان يجذب برقّة طفلته التي
تحاول جاهدة �أن ت�أخذ الكتاب من يده
لتق�ضمه .تب�سم عالء وتذكّر ت�أفّف والده
من الأطفال وكيف ي�صيح دوم ًا �أنه يريد
اال�ستماع �إلى التلفاز وبحركة ال �شعورية
ا�سترقَ النظر في �أرجاء الغرفة ليفاج�أ
�أن عائلة عالء ال تملك تلفاز ًا في غرفة
الجلو�س وحين �س�أل عن الأمر �أتاه �صوت

ال�شيخ مع ّل ًال« :غرفة الجلو�س خا�صة
للأ�سرة وال مكان فيها لجهاز غريب
يرهقنا ب�أخباره».
بعد م�ضي �ساعة ،ع��اد ع�لاء �إلى
منزله ،مهموم ًا ..ل��و ك��ان يعي�ش في
منزل قا�سم لكان �إن�سان ًا مختلف ًا في
�سلوكه و�أدبياته و�أولوياته! فتح الباب
وقد ا ّتقدت في ذهنه فكرة �أ�شبه بحلم
تمنى لو ي�ستطيع �أن يحققه .فور دخوله
�سمع �صوت �أخيه ي�صيح« :عالء! �أتيت؟
هيا ن�شاهد الديفيدي الذي �أح�ضرته
م�ؤخر ًا �أرجوك» بينما �صاحت الوالدة:
«وه��ل �أنهيت فرو�ضك يا محمد حتى
ت�شاهد ال�ت�ل�ف��از؟» .وق��ف ع�لاء وق��ال
ب �ح��زم« :ق �ب��ل م �� �ش��اه��دة ال��دي�ف�ي��دي
والفرو�ض ،يجب �أن �أتو� أضّ� و�أ�صلّي».
نظر الجميع �إلى عالء با�ستغراب ف�أكمل
قائ ًال�« :سنتعاون على ترتيب �أولوياتنا،
ِّ
ون�صل ،ثم ننهي
هيا يا محمد ،لنتو� أضّ�
الفرو�ض ونتحدث قلي ًال ،فما حاجتنا
لم�شاهدة التلفاز بينما لدينا الكثير
من الأخ�ب��ار لنت�شاركها؟» ا�ستب�شرت
الأم .ت�أ ّملت ع�لاء ب�إعجاب وقالت:
«جميل! و أ�ن��ا �س�أع ّد البو�شار لكما!».
ابت�سم ع�ل�اء وق��د �شعر �أن التغيير
يمكن �أن يبد�أ به وب�شخ�صه ،ولماذا
يلوم الجميع بينما عليه �أن يتحمل هو
الم�س�ؤولية �أو ًال وطالما � ّأن با�ستطاعته
�أن يعمل ب�إخال�ص ليحيل منزله �إلى ما
ي�شبه جنّة قا�سم؟
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�إعداد :حوراء مرعي عجمي

السمع باللسان ..بريق أمل للصم

يعكف باحثون ف��ي جامعة ك��ول��ورادو
الأميركية على تطوير �أداة يمكن �أن تعيد
ال�سمع لل�صم من خ�لال تقنية ب�سيطة،
يلم�س فيها الل�سان جهاز ًا �صغير ًا يعمل
بتقنية البلوتوث ،ما يوفر عناء الخ�ضوع
للجراحة ،كما �أنها �ستكون �أرخ�ص بكثير
من غر�سات «قوقعة الأذن».
ويعتقد الباحثون �أن الأداة الجديدة
�ستكون بنف�س فعالية غر�سة قوقعة الأذن،
و�أنها يمكن �أن تغ ّير حياة الكثيرين ،خا�صة
�أن عملية غر�سة القوقعة لي�ست ممكنة لكل
الأ�شخا�ص.
ي�شار �إل��ى � ّأن غر�سة قوقعة الأذن
تنقل ال�صوت من خ��ارج الج�سم وتح ّوله

�إلى �إ�شارة كهربائية وتنقلها مبا�شرة �إلى
الع�صب ال�سمعي .والأداة الجديدة تعمل
بطريقة م�شابهة ،حيث ت��أخ��ذ ال�صوت
من ميكروفون �سماعة الأذن وتر�سله �إلى
الل�سان عبر تقنية البلوتوث وبعد ذلك
تنقل الإ�شارة بد ًال من ذلك �إلى �أع�صاب
الح�س الكثيرة المنت�شرة في الل�سان.

«سوار» لكبح اإلدمان على الكمبيوتر

100

و�ضع طالب رو�سي من مدينة بيرم،
برنامج ًا ل�سوار خ��ا���ص ،يمكنه التح ّكم
في الحالة البدنية لم�ستخدمي الكمبيوتر
في عملهم ،حيث �سي�ستخدم في مكافحة
الإدمان على الكمبيوتر.
ويقول مبتكر ال�سوار ،ديمتري زوتين،
ال�سوار م��زود بـ« »Bluetoothمن خالل
جهاز قيا�س نب�ضات القلب ودرجة حرارة

جلد الم�ستخدم ،التي في حالة تغ ّيرها
ت�شير �إلى � ّأن الم�ستخدم يعاني من توتّر
نف�سي.
وي�ضيف� ،سيخ�ص�ص ال�سوار بالدرجة
الأول��ى للأطفال ،حيث �سيتم ّكن �أولياء
الأم��ور من التحكم بالتوترات النف�سية
التي يتعر�ض لها الطفل.
ويمكن �أن ي�ستخدم� ،أي�ض ًا ،من دون
��س��وار� ،إذ بعد انق�ضاء ال��وق��ت المحدد
يعطي الكمبيوتر إ���ش��ارة عن ذل��ك ،و�إذا
ا�ستمر ال�شخ�ص بالعمل ف�إن لون �شا�شة
الكمبيوتر و�إ�ضاءتها يتغيران ،قبل �أن
يتوقف الكمبيوتر عن العمل نهائي ًا.

احذروا البكتيريا على هاتفكم!
ات���ض��ح للعلماء �أن ع��دد البكتيريا
الموجودة على �سطح الهاتف الذكي يفوق
بـ 18مرة عددها الموجود في المرحا�ض.
لذلك ،ح�سب ر�أيهم ،يتع ّين على �صاحب
الهاتف الذكي �أن يغ�سل يديه جيد ًا بعد
لم�سه الأ�شياء المختلفة ،وبعدها يمكنه
ا��س�ت�خ��دام ه��ات�ف��ه ،وذل ��ك لمنع انتقال
البكتيريا من تلك الأ�شياء �إلى الهاتف.
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و�أو�ضح العلماء البريطانيون الذين
�أجروا الدرا�سة� ،أن بين هذه البكتيريا ما
ي�شكل خطورة على �صحة الإن�سان .ويقول
العلماء� :إن ق�سم ًا م��ن البكتيريا التي
تع�ش�ش على �سطح الهاتف يمكن �أن ت�سبب
الطفح الجلدي ،وقد ت�صيب الدم �أي�ض ًا.
ولمعرفة ن��وع البكتيريا التي تع�ش�ش
على �سطوح الهواتف ،ق��ام ط�لاب ق�سم
البكتريولوجيا في الجامعة ب�إجراء اختبار
ت �ب � ّي��ن ب �ع��ده � ّأن أ�غ �ل��ب
البكتيريا ه��و م��ن ن��وع
ال��م��ك�� ّورات ال�ع�ن�ق��ودي��ة
ال��ذه�ب�ي��ة ال �ت��ي تع�ش�ش
على �سطح الجلد ،الذي
في حالة �إ�صابته بجرح
م��ا ف���إن ه��ذه البكتيريا
ت��دخ��ل الج�سم م�س ّببة
�أمرا�ض ًا خطيرة معدية.
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الجندي الصيني
على رأسه «موزة»
لكل جي�ش عقيدته الخا�صة وتدريباته،
فالجي�ش ال�صيني ،مث ًال ،الذي ي�ضم تحت
رايته �أكبر ق��وة ع�سكرية ب�شرية الثالثة
ماليين مقاتل بمختلف ف ��روع ال�ق��وات
الم�سلحة � �س��واء ال�ب��ري��ة او البحرية �أو
الجوية لهم تدريباتهم الخا�صة.
وقد انت�شرت لهم م�ؤخر ًا ،عبر مواقع
التوا�صل االجتماعي� ،صورة تم التقاطها
لعدد من الجنود وهم يتناولون وجباتهم
ويجل�سون �سوي ًا وهم ي�ضعون على ر�أ�سهم
«م��وزة» ما �أث��ار ده�شة من �شاهدوا تلك
ال�صور.

�أم� ��ا الأ���س��ب��اب ال �ت��ي ج�ع�ل��ت ه��والء
الجنود يقومون بهذا الأم��ر ،فلأنه جزء
من التدريب الخا�ص بالجنود النظاميين
التي تفر�ض عليهم من قبل القادة داخل
المع�سكرات المختلفة حيث يتم و�ضع
الموز على ر�ؤو�سهم حتى ال ت�سقط نهائي ًا،
فتظل ر�ؤو���س ه ��ؤالء الجنود مرفوعة وال
تنحني مهما ح��دث ،و ُيعاقب من ت�سقط
الموزة عن ر�أ�سه.

«فايسبوك» تتصدى لإلشاعات
�أعلنت �شركة «فاي�سبوك» ،عن اتخاذها خطوات لت�ضييق الخناق على الخدع
والق�ص�ص الإخبارية الزائفة التي يمكن �أن تنت�شر ب�سرعة بين �أع�ضاء موقعها البالغ
عددهم  1.35مليار ع�ضو.
و�أو�ضحت ال�شركة �أنها �أدخلت خيار ًا ي�سمح لم�ستخدمي موقع «في�سبوك» بو�ضع
عالمة على الق�صة لت�صفها ب�أنها «�أنباء كاذبة �أو خادعة» ،للتقليل من توزيع الق�ص�ص
الإخبارية التي ت�شير التقارير �إلى �أنها خدع.
و�أ�شارت ال�شركة �إلى �أنها لن تحذف الأخبار الزائفة من موقعها ،وبد ًال من ذلك ف�إن
نظام الحلول الح�سابية في ال�شركة الذي يحدد كيفية توزيع الم�ستخدمين على نطاق
وا�سع �سي�أخذ في االعتبار تقارير الإبالغ عن الخدع.
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نوم الطفل مفتاح ذاكرته
لفت علماء جامعة �شفيلد البريطانية �إلى �أن مفتاح النجاح في
تطوير الذاكرة خالل ال�سنة الأولى من العمر يكمن في طول فترة
نوم الطفل ،حيث تو�صلوا �إلى هذا االكت�شاف من خالل متابعتهم
لـ 216طف ًال �أعمارهم �أق��ل من �سنة ،حيث مار�سوا معهم �ألعاب ًا
مختلفة ومنحوهم حلوى عند تذ ّكرهم �أو معرفتهم لحركات الدمى
الب�سيطة التي تر ّكب على �أ�صابع اليد .كانت تعر�ض عليهم ثالث
م�سائل مختلفة ،ق�سم من الأطفال كانوا بعدها ينامون لمدة ت�صل
�إلى �أربع �ساعات ،والق�سم الآخر لم ينم �أو رقد لمدة  30دقيقة فقط.
تب ّين من نتيجة هذه االختبارات �أن الأطفال الذين كانوا ينامون
لفترة طويلة تذكروا  1.5من الم�سائل التي عر�ضت عليهم� ،أما
الأطفال الذين لم يناموا �أو ناموا لفترة ق�صيرة فلم يتذكروا �أي
�شيء من الم�سائل التي عر�ضت عليهم.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أنه لم ي�سبق �أن ُدر�س ت�أثير النوم في تط ّور
الإن�سان خالل ال�سنة الأولى من حياته.
وا�ستنتج العلماء من هذه النتيجة� ،أن النوم في ال�سنة الأولى من
العمر ي�ؤثر بقوة في تط ّور الذاكرة� ،أكثر م ّما هو عليه في المراحل
التالية من العمر .لذلك من ال�ضروري قراءة �شيء ما للطفل قبل
نومه.
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�صح �أم خط�أ؟
�أ  -المناف�سة الإيجابية تم ّثل ال�سلوك الذي يدفع لبذل الجهد من �أجل النجاح والتف ّوق.
ب  -الغيرة هي غريزة ال يخلو منها � ّأي �إن�سان وهي من الأمور المكت�سبة.
ج � -إن معنى «�أفواههم �سالم و�أيديهم طعام» هو �أنهم يكثرون لفظ ال�سالم ويكثرون من تناول الطعام.
املأ الفراغ:
أ�  ...............« -للرجل �أن ي�ؤذي زوجته لتتنازل عن مهرها �أو بع�ضه ،ولو �آذاها ال يحقّ له ذلك».
بِ �« -
إياك �أن تخيبي الم�ضطر و�إن � ،..............أو تحرمي المحتاج و�إن �ألحف».
ج ............... -مر�ض نف�سي يحتاج �إلى عالج ،ويظهر في الم�سائل العباد ّية �أو في النظافة وغيرها.
من القائل؟
أ� – � ّإن تحقق الآمال وو�صول � ّأي �شخ�ص �إلى ك ّل �أمانيه ،م�ستحيل في هذا العالم.
ب – � ّإن طريق الو�صول �إلى الخ�شية من اهلل تعالى هو الإذع��ان ب�ضعف وعجز �أنف�سنا �أمام عظمة
وجالل اهلل تعالى.
ج – الغيرة هي من نتائج ال�شجاعة وكبر النف�س وق ّوتها ،وهي من �شرائف ال َم َلكات.
�صحح الخط�أ ح�سبما ورد في العدد:
أ� ّ � -إن تناول المر ّبى يوم ّي ًا ي�ساعد على زيادة مع ّدل المواد الم�ضا ّدة للأك�سدة في الدم.
ب  -يجب �أن يكون الوالد �أ�سوة تربو ّية و�أخالق ّية ،يم ّثل في �سلوكه نموذج ًا وقدوة.
ج � -إذا ما �أردنا اتباع الطريق ،علينا �أن نهتدي بالكتاب الكريم ،والنبي والعترة الطاهرة.
من  /ما المق�صود؟
�أ « -وحقّها �أن تعلم � ّأن اهلل ع ّز وج ّل جعلها لك �سكن ًا و�أن�س ًا ..فتكرمها وترفق بها».
ب  -ما ذُ كر فيها من المعارف الإله ّية والإ�سالم ّية هو في �أعلى م�ستوى يمكننا �إدراكه.
ج � -أنزل اهلل تعالى عليه خم�سين �صحيفة كما ورد عن الر�سول محمد  ،Pوذُ كر ا�سمه في زيارة
الناحية المق ّد�سة.

٭	�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:
الثاني :مئة �ألف ليرة لبنانية
الأول :مئة وخم�سون �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�أربع وثمانين ال�صادر في
الأول من �شهر �أيار 2015م بم�شيئة اهلل.

 6في � ّأي مو�ضوع وردت الجملة الآتية:
العالم مح�ضر اهلل ،لماذا ال يكون منزلي منز ًال للمالئكة ،وزوجتي ووالدتي هما اللتان تملكان المفتاح؟
 7من هي؟
ً
ً
ُ�س ّجي �أمام �ضريحها المبارك �شهيدا م�ض ّرجا بدمائه في الليلة الأولى من ليالي القدر.
 8من هو؟
تع ّر�ض لل�سجن من قبل ال�سلطات الجائرة في العراق ،وخرج بعد �سنة ون�صف من المعاناة ال�شديدة،
و�أرغم على العودة �إلى لبنان حيث واكب المقاومة منذ انطالقتها.
 9اختر الكلمة المنا�سبة:
� ّإن �إر�سال اهلل تعالى للحجج والب ّينات لي�س � اّإل خير �شاهد على �أنه لم ُيرد لعباده � اّإل (العدل /الخير/
االمتحان).
حب التملّك مع الغ�ضب ،والحزن والقلق ،ما هو؟
فيه
يمتزج
ّب
ك
مر
 10عبارة عن �شعور
ّ

�آخر مهلة ال�ستالم �أجوبة الم�سابقة :الأ َّول من ني�سان 2015م
أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 280

الجائزة الأولى�:أبو الف�ضل العبا�س علي كالوت 150000 .ل.ل.
الجائزة الثانية :فاتن �إبراهيم م�شلب 100000 .ل.ل.
 8جوائز ،قيمة كل منها  50000ل.ل .لكل من:
	*علي الر�ضا ح�سين خازم
	*محمد علي زهير �صغير
	*�سليم مو�سى ن�صار
	*ديما علي خليفة
	*علي ح�سين الح�سيني
	*ر�سمية فوزي جابر
	*هال محمد �سليمان
	*ح�سين �سعادة خازم
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٭ ي�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� ،)24/53 :أو �إلى جمعية المعارف
الإ�سالمية الثقافية -المعمورة �أو �إلى معر�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.
٭ يحذف اال�سم المتك ّرر في ق�سائم اال�شتراك.
٭	ال تُ�س ّلم الجائزة � اّإل مع �إرفاق هوية �صاحبها �أو �صورة عنها.
٭ مهلة ا�ستالم الجائزة ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إعالنها في المجلة ،و� اّإل فتعتبر ملغاة.
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بأقالمكم

أم الشهيد
ّ

يا �س ّر الأ�سرار ،ويا ِعتقَ الأبرار� ،أ�سي ُر
مح ّبتك هذا القلب ،فال يبرح مكان ًا � ِ
أنت
ف�ي��ه ،ي��ا م��ن ح��ارت ب� ِ�ك ال�ع�ق��ول لكنهك
القد�سي ،وي��ا من تاهت الأف�ئ��دة عندما
ّ
�ض ّلت طريقها إ�ل �ي��ك ...ف� أ�ن� ِ�ت الهاديةُ،
و�أن� ِ�ت المر�شدة و�أن��ت نهج ال�شهادة من
ن�سج ِ
يديك.
ع� ��ذر ًا ��س�ي��دت��ي ،ي��ا ق��دا� �س��ة ال� ّ�ط�ه��ر
ِ
جنبيك ،وي��ا ن��ور الإي�م��ان
تحملينه بين
ِ
ِ
يفي�ض م��ن مقلتيك ،وي��ا ع �ت��قَ ال � ّزه��ور

ي �ف��وح م��ن محيطك ال �ق��د� �س� ّ�ي ،وي��ا من
ِ
ِ
رحماك �أمي،
قدميك،
ترتمي الجنّة عند
اخترت ال�شهادة نهجاً،
اعذريني ،لأ ّن��ي
ُ
وك�سرت ف� ��ؤادك الرقيق ال�ع��ذب ،لكنّك
ُ
� ِ
أنت دفعتني �إلى هذا الطريق ،و�أر�ضعتني
ع�شق ال�شهادة منذ ال��والدة ،ه��ذا طيفي
دموع ِك الغالية ،وين�شرها د ّر ًا على
يلملم َ
�صوتك عالياً:
ِ
قبري ،فا�صرخي ب�أعلى
هنا قبر ولدي ،و�أنا أ� ّم ال�شّ هيد!
علي الر�ضا محمد �شقير

ومنهم من ينتظر

إلى أخي الشهيد الحاج قاسم حاطوم
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ما �أ�سرع الفراق �إذا ا�شت ّد ال�شوق �إلى اللقاء
لم �أعرف �أن روحك هي مع �أرواح ال�شهداء
كنت حا�ضر ًا بيننا وكان �س ّر ال�شهداء مطو ّي ًا بيمينك
كنت المحافظ على الو�صية :حفظ دماء ال�شهداء
كنت دائم ًا تح ّدثني عن �أهل البيت
وكانت عيناك تدمعان لذكر زينب الحوراء
كنت تخفي �سر ًا لم �أعرفه ،وكنت �شهيد ًا ،فكنا نحن الأموات و�أنت كنت من الأحياء...
ح ّدثتني عن عالم ال�شهداء مرار ًا وكنت تتمنى ال�شهادة وكان ربك �سميع ًا للدعاء
�أخي قا�سم عندما ت�صل �إلى الح�سين �أخبره �أننا ما زلنا ن�سير على خطى كربالء
�أخبره �أنه زرع حب ال�شهادة فينا وقد �سقينا هذا الحب من الآباء للأبناء
لن نقول �سيطول ال�سفر من بعدك �أخي قا�سم ،بل كلنا �إيمان ب�سرعة اللقاء
فنحن ع�شاق الح�سين من كربالء تع ّلمنا �أن نبذل في �أر�ض الكرامات الدماء
�أخبره كما �أخبرني } َو ِم ْن ُهم َّمن َينت َِظ ُر َو َما َب َّد ُلوا َت ْب ِديلاً { ال واهلل ويمين بك�سر الهاء.
�أخوك نا�صر حاطوم

ثأرك حاضر

إلى الشهيد القائد الحاج عماد مغنية (رضوان)

ما هذا ال�سر في عينيك..
إالم ترمي� ..إلى �أق�صى القوم..
� َ
�أم �إلى «�أق�صى» فل�سطين..
من �أنت� ..س�أخبر عنك� ..س�أجيز في بع�ض
ال�سطور..
منذ �سنين ..وفي الثمانين..
لم تبلغ الع�شرينُ ..قدت المجاهدين..
ما ا�سترحت ..وما تعبت..
ما ا�ستكنت ..وما جزعت..
ما جبنت ..وال �ضعفت..
ما حزنت ..ما يئ�ست ..ما فررت
ونحن على خطاك ،وعلى دربك ..ال نلين
ح ّيرت العقول� ..أ�صبتهم بالذهول
وعن عبقر ّيتك الكالم يطول

ال زلت فينا ..قائد ًا والنبرا�س
وعلى هذا الأ�سا�س ..دمك لن ي�ضيع
ث�أرك حا�ض ٌر ..ما غاب
ال ت�ستعجلوا� ..سي�أتي الجواب
ه �ك��ذا ع� ّل�م�ن��ا ال� �ع� �م ��اد�} ...إ َّن َ
اهلل َم���� َع
ال�صا ِبرِينَ {
َّ
دعوهم خائفين..
ال زلنا نالحقهم ..والموت ي�سابقهم
فل�سوف نعاقبهم� ..أ�ش ّد العقاب.

ال�سيد كميل

مليكة طفولتي «أمي»

عال محمد عبد اهلل
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مليكة طفولتي وعمري� ..أيا �أماه...
جئت � ِ
إليك� ،أ�شكو ع�صيان القلم ،تم ّرد الحبر!!..
باهلل ِ
عليك أ�م��ي� ..إن عجزت القوافي عن نظم
ال�شعر..
فوحدها الحروف �أحقّ �أن تبتهل حيا ًء على الورق!
ا�سمك ال ُيقر أ� وال ُيكتبُ ..ي�سمع فقط ..كمو�سيقى
عذبة..
كلحن خارج �إطار الزمن..
نغم
كهديل حمام ..ك�أ�سراب طيرٍ  ..ولفظة «�أمي» ُ
�شجن..
مليكة حياتي..
نعم � ِ
أهواك..
من�سلً..
�أهوى الفجر حين يهام�س طيفك اّ
ور ّف��ة �أه��داب��ك ال�ه��ادئ��ة ..حين تالم�س حزني
فت�سكنه..
�أمي ..حبيبتي...
زاحمتني مالمحك ..فهجرت ق�صيدتي..

و�أتيتك بعد �أن لملمت طفولتي الهائمة..
ت�سابقني �أم �ن �ي��ات��ي ..إ�ل ��ى ح�ي��ث م�لاذه��ا في
ِ
ح�ضنك..
يلثمها ِ
�شالك..
يهدّئ من روع�ه��ا ..فتمغ�ض عينيها المثقلتين
بالبراءة..
يوقظها الوله  ..يقاطع خيالها برفق..
ي�سافر بها نحو الغمام..
فتب�صر روحك ..تبت�سم لها..
تحت�ضنها..
حينها ..يهتف القلب..
وتنب�ض الكلمات..
�أحبك والدتي..
�أقبل قدميك..
فواهلل تحتها الجنان...
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الواحة
من هو؟
�سيبويه� :أمير النحاة
ب�سط علم النحو العربي و� ّأ�س�س له ونبغ
هو �أول من ّ
فيه ،رغ��م كونه فار�سي الأ��ص��ل ،حتى ت أ� ّثر به الجاحظ
والمبرد وال�سيرافي.
وا�سمه عمرو بن عثمان بن قنبر (180 – 148هـ765 /
– 796م) ،المعروف ب�سيبويه؛ �أي «رائحة التفاح» بالفار�سية .قدم على الب�صرة غالماً
ون�ش�أ فيها� ،أخذ عن علمائها� ،أ�شهرهم الخليل بن �أحمد الفراهيدي� .أما �سبب �إ�صراره
على �إتقان العربية وقواعدها ،فقد ُنقل �أنه كان يح�ضر در�س ًا في الفقه والحديث عند مفتي
لي�صحح له ،فابت�سم ال�شيخ
فظن �سيبويه �أن ال�شيخ �أخط�أ ،فقام
الب�صرة (ح ّماد بن �سلمة)ّ ،
ّ
«لحنت و�أخط�أت يا �سيبويه» وب َّين له الجواب ،فر َّد �سيبويه
في وجه الفتى ال�صغير وقالّ :
ب�أدب« :ال جرم� ،س�أطلب علم ًا ال ت ُِّلحنّي فيه» .ومن حينها ،بد أ� الفتى رحلة االجتهاد في النحو
حتى ُلقّب بـ»�أمير النحاة» ،و أ� ّلف في علم النحو «الكتاب» الذي قال فيه الجاحظ« :لم يكتب
�أحد ًا في النحو كتاب ًا مثله» ،والذي ُيع ّد د�ستور ًا في اللغة .وتم َّيز �سيبويه عن غيره � ّأن علمه
وي�صححون كالمهم.
و�صل �إلى عامة النا�س ،فتع ّلموا منه الف�صاحة ،ي�سمعون منه
ّ
توفي في ريعان �شبابه ،في قريته البي�ضاء ،قرب �شيراز في �إيران.

أحجية:

الأعمار!
ً
عمر تامر ي�ساوي �ضعف عمر عبود ،عندما �سيكون عمر عبود م�ساويا للعمر الذي
يبلغه نا�صر اليوم.
من هو الأكبر؟ من هو �أ�صغرهم؟ من �أو�سطهم؟
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ســـــودوكـو ()Sudoku
�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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صورة وتعليق

حيث
ول��د
ا لنو ر
المنزل الذي ولد فيه الإمام الخميني

{

كيف ينام األطفال؟
* حاولي �أن تتع ّرفي �إلى طفلك جيد ًا .فبع�ض الأطفال يف�ضل النوم مع �ضجيج المنزل
والبع�ض الآخر ال يغفو � اّإل �إذا كان المنزل هادئ ًا �أو �ساكن ًا.
*	�إذا كان طفلك ال�صغير ينام ب�سهولة بين ذراعيك ولكنه ي�ستفيق عندما ت�ضعينه في
�سريره ،لفّي ج�سمه ب�إحدى كنزاتك و�ضعيه في �سريره بهدوء ورفق.
*	�إ�شارات النعا�س عند الأطفال عديدة ،قد ّ
يحك �أنفه �أو يتذ ّمر ،عندها يكون الوقت
المنا�سب للنوم.
لماذا
سميت قرية نوح  Qقرية الثمانين؟
ّ
عن الر�ضا  :Qلما هبط نوح � Qإلى الأر�ض كان هو وولده ومن تبعه ثمانين
نف�س ًا فبنى حيث نزل قرية ف�س ّماها قرية الثمانين ،لأنهم كانوا ثمانين.
يتد ّبرون
} َو َما أَ� َ�صا َبكُم ِّمن ُّم ِ�صي َب ٍة َف ِب َما َك َ�س َب ْت َ�أ ْي ِدي ُك ْم َو َي ْعفُو َعن َك ِثيرٍ{ (ال�شورى.)30 :
عند ّ
تعطل ال�سيارة نقول� :أ�صابتني عين! عند الم�شاكل الزوجية نقول� :أ�صابتني عين!
�أي�ض ًا عند المر�ض نقول :عين! وعند الخ�سارة في التجارة :نقول :عين!
ولكن نحن نتخ ّبط في المعا�صي وال يخطر ببال �أحدنا �أن �سبب الم�صائب هي :ذنوبنا!
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(علل ال�شرائع ،ج� ،1ص.)31
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الواحة

الكلمات المتقاطعة
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

�أفقياً:
1.1قائد جهادي كبير ا�ست�شهد في �سوريا

�1.1أحد �أئمة �أهل البيت R

2.2قبر  -حركة مقاومة فل�سطينية

�2.2أحد �أئمة �أهل البيت R

 3.3يعبران  -غطاء

�3.3أحد الأنبياء � -أخو والدنا
�4.4ضد �أخ�شن  -م�ضغ الطعام
5.5ذو ح��ن��ك��ة  -ل��ل��ت��ع��ري��ف ��� -س��ائ��ل ي��ك��ون في
الج�سد
مدوني بالمال
6.6حزن ُّ -
 7.7ب�شر  -ن�صف كلمة موجي  -وا�ضح
 8.8ي�سترجع  -من الزهور
9.9جوانح  -والدة
1010مدينة �سياحية م�صرية

�4.4أقر�ضكم المال  -ر�شق بالحجارة
5.5الدغ  -عثرنا على ال�شيء
6.6ن�صف كلمة �شارل  -دولة �أفريقية  -فك
7.7حيوان مفتر�س  -للتمني  -بحث عن ال�شيء
�8.8أرجو  -ابن فالن
9.9م�صابيح � -شقيق
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عمودياً:

1010ي�شاهدكم  -يجمع

حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 281
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Sudoku

4

8

7

9

1

3

6

5

2

2

5

3

7

6

8

4

9

1

5

9

1

8

2

6

3

4

7

3

7

4

5

9

1

8

2

6

8

2

6

4

3

7

5

1

9

1

6

2

3

7

4

9

8

5

7

4

8

1

5

9

2

6

3

9

3

5

6

8

2

1

7

4

� - 1صح �أم خط�أ؟
�أ  -خط�أ
ب � -صح
ج � -صح
ل الفراغ:
 - 2ام أ
أ�  -ال�صدر
ب  -النظام
ج  -المع�صية
َ - 3من القائل؟
أ�  -الإمام الخميني {.
ب  -الإمام الخامنئي }.
ج  -ال�������ش���ي���خ م���ح���م���د ت����ق����ي م�����ص��ب��اح
اليزدي(حفظه اهلل).
�صحح الخط أ� ح�سبما ورد في العدد:
ّ -4
�أ  -البطالة
ب  -من ال�ضغوط
ج  -المغ�ص
 - 5من /ما المق�صود؟
أ�  -اللقاحات
ب  -عبد اهلل بن رواحة
ج  -ال�شهيد حاتم �إبراهيم ح�سين
 - 6ن�صو�ص تراثية «يا نف�س كل حي
�إلى فناء».
 - 7أ�  -الإ�ضالل عن طريق الحق
 - 8العزم والإرادة
 - 9فقر الدم
 - 10الو�سو�سة
ج����واب الأح��ج��ي��ة :ت��ام��ر ه��و الأك��ب��ر،
والأو�سط نا�صر ،وعبود هو الأ�صغر

من يرغب من الإخوة القراء بالم�شاركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛
فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.
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آخر الكالم

الدمية وصاحب الحبال

نهى عبد اهلل

رفعت ال ُدمية «غفالن» يدها معلن ًة �إنهاء دور الدمية الأخرى في
الم�شهد التمثيلي ،ليتم ا�ستبعادها نهائي ًا ،بعد �أن قامت بالدور الرئي�س
في الم�شهد نف�سه لعدة �سنوات� .أما الآن فـ«غفالن» الدمية الأف�ضل ،والدمية
الأخرى تقوم بدور �صغير ،و�سيتم �إلغا�ؤه من الم�شهد قريب ًا.
�أُ�سدلت ال�ستائر ،وو�ضع «�صاحب الحبال» الدمى المتحركة �إلى جانب بع�ضها.
كانت «غفالن» تبدو جديدة والمعة ،فيما ر�أت �أن الدمى الأخرى بالية ،ومنها المهترئة
التي ما عادت ت�صلح �إال ل�س ّلة المهمالت.
قاطع تفكي َرها �س�ؤا ٌل من الدمية التي ا�ستبعدتها في الم�شهد الأخير« :هل تعتقدين
�أنك باقية هنا �إلى الأب��د؟ جميعنا خلنا ذلك ،لكننا كما ترين ...نت�آكل عبر ال�سنين.
هل تعتقدين �أن المجد الذي تعي�شينه من �صنعك؟ انظري �إلى الحبال التي تنتهي بها
�أطرافك� ،ستت�أكدين �أن كل ما نقوم به يخطط له «�صاحب الحبال» ويدفعنا للقيام به.
ِ
�شعرت بالزهو بهذا العمل .لكن انتظري حتى يقرر
ولأن ا�ستبعادي قد �أر�ضى غرو َرك،
التخل�ص منك ،عندها �ستبدو الحبال لك �سال�سل ثقيلة».
لم تطل الأيام ،فقد �أخذ «�صاحب الحبال» الدمى الخا�ضعة له لتقوم بتمثيل م�سرحيته،
وقد �أح�ضر دمية جديدة� ،أم�سكت بـ «غفالن» ورمت بها �إلى الأر�ض« :انتهت �أيامك يا
عجوز» .نظرت «غفالن» �إلى «�صاحب الحبال» ت�ستنجد به ،لكنه لم يحرك الحبال� ...إال
للتخل�ص منها� .أدركت �أنها لي�ست �إال دمية ،م�ست�سلمة لإرادة تاجر �ألعاب فقط.
في م�سرح الحياة« ،غفالن» هو �أكثر من مجرد دمية ،هو نحن عندما ت�أخذنا الغفلة
ليتحكم بنا «�صاحب الحبال» الذي يكيد الحبائل ،ويبقى يقظ ًا خالل غفلتنا تلك ،في�سلب
عنا �إرادت�ن��ا ،ون�ست�سلم له ب�سرور ،فيت�صرف بحياتنا ،لكن عندما نقع في المع�صية
والغرور �سيتبر أ� منا ليقول�« :إني بري ٌء منك �إني �أخاف اهلل رب العالمين».
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