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أول الكالم

ال�سيد علي عبا�س املو�سوي
عند ك � ّل ح� ٍ
اجتماعي ،و�أم ��ام ك� ِّ�ل ظ��اه��رة اجتماع ّية،
�دث
ّ
ت�ستوقف ال�ن��ا���س ،وت�ك��ون م �ث��ار ًا ال�ستغرابهم ،تتّجه الأن�ظ��ار
إيماني
ناحية الموقف الذي �سوف يتبنّاه الذين يمثلون الخط ال ّ
الملتزم ،ف ُي�س�ألون عن ر�أيهم في ذل��ك ،وعن ر ّدة الفعل التي
ينبغي اتخاذها .وهذا طبيعي ،ل ّأن �سلوك الإن�سان الملتزم نابع
في الحقيقة من الر�ؤية التي تبنّاها لحياته والتي ال ب ّد و�أن تتج ّلى
في ك ّل البيئة المحيطة به من �صغائر �أو كبائر.
وهذا يعني � ّأن من غير الممكن للم�سلم الذي يحمل لواء هذا
الدين ،ويتو ّلى وظيفة الدفاع عنه امتثا ًال لأمر اهلل ع َّز وج ّل �أن
يقف موقف ًا �سلبي ًا والذي يتم ّثل ب�أحد �أمرين :ال�صمت �أو الحياد.
ير�ضه الدين لأتباعه ،فالواجبات
أ� ّما موقف ال�صمت فلم َ
الإلهية المفرو�ضة على العباد من الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ،و�إقامة الحدود ،والجهاد بالكلمة وبال�سيف في �سبيل
اهلل ،تعني � ّأن من الواجب على الم�سلم �أن ُيعلن ر�أي
الإ�سالم �صراحة في الم�ستجدات وال ُيقبل منه �أن يلج�أ
�إلى ال�صمت.
و�أم��ا موقف الحياد ،فهو الموقف ال��ذي حاربه
�أه��ل البيت  Rولم ير�ضه
لأ�صحابهم ،رغم المحن
وال� �ظ ��روف ال �ت��ي ك��ان��وا
يعانون منها؛ لأنه موقف
4
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الذين يف ِّكرون بم�صالحهم الخا�صة ،والذين ال يمتلكون نظر ًا بعيد ًا
وعميق ًا في الأ�شياء ،وتغلب عليهم ال�شخ�صية المتر ّددة �أو الخائفة
التي ترى في الحياد �سبيل النجاة.
�إذ ًا ،فالتعبير عن الموقف الإ�سالمي ،والتحرك والعمل على �أ�سا�س
هذا الموقف هو ما ي�ؤ ّكد الإ�سالم على �أنه الواجب على الملتزمين
بحقّ بهذا الدين ،والذي يريدون لرايته �أن تعلو وال ُيعلى عليها.
�سجل لنا تاريخ �أهل البيت  Rال�سيا�سة الواجبة االتّباع،
لقد ّ
�أم��ام كل ُم ْن َكرٍ يظهر في المجتمع ،و�أن ال�صمت ي��ودي بالمجتمع
بتمامه ،حتى أ�ه��ل ال�صالح منهم ،لأنهم ب�صمتهم كانوا عام ًال
م�ساعد ًا على انت�شار المنكر.
وعندما نقر�أ ،في هذا التاريخ� ،سيرة الإم��ام الح�سين Q
الخالدة ندرك تمام ًا �أهمية هذا الفر�ض الإلهي المتم ّثل بالخروج
والإعالن عن الرف�ض لكل مظاهر االنحراف وال�ضالل ،وندرك �أنه
ك ّلما ازداد حجم الخطر االنحرافي في المجتمع كان التكليف الإلهي
بمواجهة هذا الخطر �أ�شد �أهمية ،وكان الت�سامح والت�ساهل في الأداء
مرفو�ض ًا تمام ًا.
� ّإن التكليف بالمواجهة يفر�ض �أح�ي��ان� ًا الإع�ل�ان بو�ضوح عن
المواجهة ،وتوجيه الوعيد المبا�شر لأ�صحاب الخط االنحرافي ب�أنه
لن ُي�سكت عنهم؛ و�أنه ال ب ّد من تحطيم ما يبنون من زيغ و�ضالل.
عندما ي�صل الخط االن�ح��راف��ي ،في �سيره الإ�ضاللي للنا�س،
ويوجههم للعكوف عندها
حد ًا يبني فيه للنا�س رم��وز ًا لالنحرافّ ،
وي�ص ّورها لهم على �أنها الخال�ص والنجاة لهم ،وعندما يجاهر ّ
خط
ال�ضالل بك ّل منكر ،ويتج ّر�أ على الإعالن عن �أهدافه التي ر�سمها له
�شيطانه ،ال ب ّد و�أن يقف الم�سلم الواعي ،في مواجهة ذلك ،موقف
�شيخ الأنبياء �إبراهيم  Qو�أن يخاطب ه�ؤالء جهار ًا بال �إخفاء،
و�إعالن ًا بال �إ�سرار � ّأن هذه الرموز يجب �أن ّ
تحطم و� ّأن هذا الزيغ
وال�ضالل ال ب ّد و�أن يهدم ولو ب�إيجاد �صدمة في نفو�سهم تعيد �إلى
النا�س وعيها ور�شدها وهذا ما فعله  Qحيث خاطب قومه قائ ًال:
} َوت هَّ ِ
َالل َ ألَ ِكي َد َّن �أَ ْ�صنَا َمكُم َب ْع َد �أَن ُت َو ُّلوا ُم ْد ِبرِينَ * َف َج َعلَ ُه ْم ُجذَاذًا
�إ اَِّل َكبِي ًرا َّل ُه ْم َل َع َّل ُه ْم �إِ َل ْي ِه َي ْرجِ ُعونَ{(الأنبياء.)58-57 :
رب العالمين.
و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل ّ
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في رحاب بقية اهلل

ُتقـبل األعـمـال

ال�شيخ نعيم قا�سم
الحجة |�« :أَ�شْ َه ُد َ�أ َّن ِبوِال َي ِت َك ُت ْق َبلُ ال ْأعمالُ ،
جاء في زيارة
ّ
ال�س ِّيئاتُ َ .ف َم ْن
َوتُزَ كّى الأفْعالُ َ ،وت َ
ُ�ضاع ُف َ
الح َ�سناتُ َ ،وت ُْمحى َ
اعت ََر َف ِب�إِما َم ِت َكُ ،ق ِبل َْت �أَ ْعمال ُُهَ ،و ُ�ص ِّد َق ْت �أَقْ وال ُُه،
جاء ِبوِال َي ِت َكَ ،و ْ
َ
َ�ضاعف َْت َح َ�سنات ُُهَ ،و ُم ِح َي ْت َ�س ِّيئات ُُه».
َوت َ

6

الهداة من ُولده ،ف�إنَّهم خلفائي و�أو�صيائي،
وح �ج� ُ�ج اهلل ع�ل��ى ال�خ�ل��ق ب �ع��دي ،و��س��ادة
�أ ّمتي ،وق��ادة الأتقياء �إلى الجنة ،حزبهم
حزبي وحزبي حزب اهلل ع َّز وج ّل ،وحزب
�أعدائهم حزب ال�شيطان» .
*العادلون عن الوالية
« َو َم� � ْ�ن َع� � َ�دلَ َع � ْ�ن وِال َي� � ِت � َ�كَ ،و َج��هِ � َ�ل
ا�س َت ْب َدلَ ب َِك غَ ْي َر َكَ ،ك َّب ُه ُ
اهلل
َم ْعرِ َفت ََكَ ،و ْ
َعلى َمنْخَ رِ ِه ِفي النَّارَِ ،و َل� ْ�م َي ْق َبلِ اهلل َل ُه
يام ِة َوزْن ًا».
َع َم ًالَ ،و َل ْم ُي ِق ْم َل ُه َي ْو َم ال ِق َ
كيف يتخ ّلى ع��ن ال��والي��ة م��ن عرف
�سل�سلتها المو�صلة �إلى اهلل تعالىَ } :و َمن
َي � َت� َولَّ هّ َ
الل َو َر�� ُ�س��و َل� ُه َوا َّل� ِ�ذي��نَ �آ َم � ُن��واْ َف ��إِ َّن
ِحز َْب هّ ِ
الل ُه ُم ا ْلغَا ِل ُبونَ{ (المائدة.)56 :
وم ��ا ه��و ع ��ذر م��ن ا��س�ت�ب��دل ال��والي��ة
بغيرها ،وهي التي ت�ضمن له الو�صول �إلى
مر�ضاة اهلل تعالى؟
ف�إذا ما كان الجاهل معذور ًا ،و�إذا ما
كان القا�صر محروم ًا ،فما بال المتجاهل
والمق�صر والمتعنّت الذي ُيغم�ض عينيه
ّ
كي ال يرى نور الإمامة؟
()1
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*مفتاح قبول الأعمال
الحجة المهدي
ال�شهادة بوالية الإمام ّ
| طريق النجاة وقبول الأعمال ،فواليته
تُر�ش ُد إ�ل��ى الحق وال�صالح ،وت�ق��و ُد �إلى
م��ر��ض��اة اهلل ت�ع��ال��ى ،وال ن�ج��اح ف��ي دار
االختبار � اّإل بالهداية �إلى �سبيل اهلل تعالى.
وت � � ��ؤ ّدي ال ��والي ��ة دوره� ��ا ف��ي تزكية
الأفعال ،ل َّأن توجيهات الأولياء وتعاليمهم
هي من �سنخ ّية توجيهات الر�سول P
و}ه َو ا َّل� ِ�ذي َب َعثَ ِفي الأ ِّم ِّيينَ
وتعاليمهُ ،
َر ُ�س اً
ول ِم ْن ُه ْم َي ْت ُلو َعلَ ْي ِه ْم آ� َيا ِت ِه َو ُي َز ِّكي ِه ْم
َاب َوا ْل ِح ْك َم َة َو�إِنْ َكانُوا ِمنْ
َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِكت َ
َق ْب ُل َل ِفي �ضَ الَلٍ ُمبِينٍ { (الجمعة.)2 :
فالإمام الحجة | يز ِّكي الأفعال بقيادته
الم�ؤمنين �إلى �صالحهم وفالحهم.
وهي التي ت�ضاعف الح�سنات وتمحو
ال�سيئات ،ان�سجام ًا مع المبد�أ الإ�سالمي
ال�ع��ام ال��ذي �أعلنه اهلل تعالى ف��ي كتابه
العزيزَ } :م��نْ َج��اء بِا ْل َح َ�س َن ِة َف�لَ� ُه َع�شْ ُر
�أَ ْم� � َث ��ا ِل� � َه ��ا{ (الأن� �ع ��ام ،)160 :ف��زي��ادة
الح�سنات ب�سبب الحب والمواالة ،فينمو
ر�صيد الموالي بما يحقِّق له �ضمانة الفوز
في الدنيا والآخرة.
ال يمكن �أن نع ُبر �إلى ب ِّر الأمان من دون
قياد ٍة ت�أخذ ب�أيدينا لنتجاوز العقبات ،وال
يمكن �أن ننجو في خ�ضم الآثام � اّإل ب�سفينة
ال �ن �ج��اة ال �ت��ي تحملنا ب�ه��دي�ه��ا و�شفاعة
أحب
قيادتها ،فعن ر�سول اهلل « :Pمن � ّ
�أن يركب �سفينة النجاة ،وي�ستم�سك بالعروة
الوثقى ،ويعت�صم بحبل اهلل المتين ،فليوالِ
عل ّي ًا بعدي ،ول ُيعا ِد ع��د ّوه ،ولي� ّأتم بالأئمة

الوالية هي التي تضاعف
احلسنات ومتحو السيئات،
انسجام ًا مع املبدأ اإلسالمي
العام الذي أعلنه اهلل تعاىل يف
}م ْن َجاء ِبا ْل َح َس َن ِة
كتابه العزيزَ :
َ
َف َل ُه َع ْش ُر أ ْم َثال َِها{
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فلنعتبر من ق�صة ابنَي �آدم :Q
} َوات ُْل َعلَ ْي ِه ْم َن َب�أَ ا ْبن َْي �آ َد َم بِال َْح ِّق �إِ ْذ َق َّر َبا
ُق ْر َبانًا َف ُت ُق ِّب َل ِمنْ أَ� َح ِد ِه َما َو َل� ْم ُي َت َق َّبلْ
ِمنَ الآَخَ ِر َقا َل َال ْق ُتلَ َّنكَ َقا َل �إِ َّن َما َي َت َق َّب ُل
ُ
اهلل ِم��نَ ا ْل� ُم� َّت� ِق�ي��نَ { (ال�م��ائ��دة.)27 :
العبرة �إذ ًا ،بالم�ضمون حيث يتق َّبل اهلل
من الم ّتقين.
الوالية هي خط ال�سير الم�ضمون �إلى
جنّة اهلل تعالى ،فمن جافاها خ��رج عن
الطريق ،وعندها ال قيمة لأعماله مهما
بلغت ،لتالزم الإي�م��ان والعمل ،ف ��إذا ما
ج��اء ي��وم الح�ساب ،وانك�شف له م�ساره
المنحرف ،وقد خفّت موازينه ،ف�سينجرف
�إلى الهاوية ،منك ّب ًا على منخره في النار،
وهو جزاء خياره الخاطئ.
*نظام الدين
ُ
«�أُ�شْ هِ ُد اهلل َو�أُ�شْ هِ ُد َمال ِئ َك َت ُه َو�أ�شْ هِ ُد َك
�اه� ُر ُه َك ِ
الي ِب�ه��ذا ،ظ� ِ
باط ِن ِه َو� ِ��س� ُّر ُه
يا َم� � ْو َ
َ
َك َعال ِن َّي ِت ِهَ ،و�أ ْن� َ�ت ال�شَّ ِاه ُد َعلى ذ ِل َكَ ،و ُه َو
ظام
َع ْه ِدي �إِ َل ْي َك َو ِميثا ِقي َل َد ْي َك� ،إِذْ َ�أن َْت ِن ُ
ين،
ينَ ،و ِع ُّز ال ُم َو ِّح ِد َ
وب ال ُم َّت ِق َ
ِّ
الدينِ َ ،و َي ْع ُ�س ُ
َ
ين».
َوبِذ ِل َك �أ َم َر ِني َر ُّب العا َل ِم َ
الإي� �م ��ان ب��ال��والي��ة ي�ن�ب��ع م��ن القلب
ويتج َّلى في ال�سلوك ،فهو ال يقت�صر على
المو ّدة والمح ّبة.
والعه ُد بالوالية التزا ٌم بين الإن�سان
ورب��ه ،و�إي �م��ا ٌن ي�ح� ِّ�د ُد الم�سا َر على درب
الإ�سالم ،وذلك ل َّأن الوالية نظام الدين
8

و�سنامه ،فعن جابر قال :خدمت �س ّيدنا
الإم��ام �أب��ا جعفر محمد بن علي L
ثماني ع�شرة �سنة ،فل ّما �أردت الخروج
وقلت� :أ ِف ْدني .فقال« :بعد ثماني
و َّدعتهُ ،
قلت :نعم �إنَّكم بح ٌر
ع�شرة �سنة ،يا جابر! ُ
ال ينزف وال ُيبلغ قعره .فقال :يا جابر ،ب ِّلغ
�شيعتي عني ال�سالم ،و�أعلمهم �أنَّه ال قرابة
بيننا وبين اهلل (ع� َّز وج � ّل) ،وال ُيتق ّرب
�إليه � اَّإل بالطاعة له .يا جابر ،من �أطاع
اهلل و�أحبنا فهو ول ّينا ،وم��ن ع�صى اهلل
لم ينفعه حبنا� .إلى �أن قال ...وح ّبنا �أهل
البيت نظام الدين» .
الإم��ام المهدي |
يع�سوب الدين،
ُ
وم��رك�� ُز ال�ق�ط��ب م��ن ال��رح��ى ،وم �ن��ار ُة
الهداية لل�سالكين والعارفين ،وه��و ع ُّز
الموحدين ،وعل ُّو مقامهم ،وكرامتهم في
ّ
الدنيا والآخرة .وهذا الموقع للإمام |
رب
من نظام الدين وتوجيهاته ،و�أوام��ر ّ
بالتم�سك بالعروة
العالمين ال��ذي �أمرنا
ّ
الوثقى ،قال تعالىَ } :و َم��نْ ُي ْ�س ِل ْم َو ْج َه ُه
()2

«األئمة من
عن رسول اهلل:P
َ
ُولد احلسني ،Qمن أطاعهم
فقد أطاع اهلل ،ومن عصاهم
فقد عصى اهلل ع َّز ّ
وجل»

�إِ َل ��ى ا ِ
هلل َو ُه� � َو ُم� ْ�ح���ِ�س��نٌ َف � َق� ِ�د ْا�س َت ْم َ�س َك
ِب��ا ْل� ُع� ْر َو ِة ا ْل ُو ْثقَى َو�إِ َل��ى ا ِ
هلل َعا ِق َب ُة
الأ ُم� ��ورِ{ (لقمان .)22 :وقال
ر�سول اهلل « :Pالأئ ّمة من
ُول� ��د ال�ح���س�ي��ن  ،Qمن
�أطاعهم فقد �أطاع اهلل ،ومن
ع�صاهم فقد ع�صى اهلل ع َّز
وج� ّل ،هم العروة الوثقى ،وهم
الو�سيلة �إلى اهلل ع َّز وج ّل» .
*المجاهدون المنتظرون
« َف � َل � ْو َت �ط��ا َو َل� ِ�ت ال� � ُّد ُه ��و ُرَ ،و َت� �م ��ا َدتِ
ال ْأعما ُرَ ،ل ْم �أَ ْز َد ْد ِف َ
يك �إِ اّل َي ِقين ًاَ ،و َل َك �إِ اّل
ُح ّب ًاَ ،و َع َل ْي َك �إِ اّل ُم َّت َك ًال َو ُم ْع َت َمد ًاَ ،و ِل ُظ ُهور َِك
�إِ اّل ُم َت َو ِّقع ًا َو ُم ْنت َِظر ًاَ ،و ِلجِ ها ِدي َب ْي َن َي َد ْي َك
ُم� َت� َر ِّق�ب� ًاَ ،ف���أَ ْب��ذُ لْ َنف ِْ�سي َوم��ا ِل��ي َو َو َل � ِ�دي
َو�أَ ْه ِلي َو َج ِمي َع ما خَ َّو َل ِني َر ِّبي َب ْي َن َي َد ْي َك،
َوال َّت َ�ص ُّر َف َب ْي َن أَ� ْمرِ َك َو َن ْهي َِك».
نحن م��وع��ودون بالفرج ،وم ��أم��ورون
باالنتظار ،من دون تحديد للوقت ،على �أن
تكون �أعمالنا بقيادة الإمام المهدي |،
الغائب �شخ�ص ًا ،والحا�ضر منهج ًا ،بحيث
ال تنق�ص �أعمالنا وال تحيد ا�ستقامتنا
طرفة عين ع َّما لو كان ظاهر ًا بيننا ،مهما
ط��ال ال��زم��ان ،ال يحول ذل��ك دون زي��ادة
ال�شوق والحب واليقين ب�صاحب الع�صر
الحتمي
وال��زم��ان | ،ون�ت��و ّق��ع ظ�ه��وره
ّ
()3

()4

()5

(( (4ك�شف الغمة ،ابن �أبي الفتح الأربلي ،ج� ،3ص.268
(( (5عيون �أخبار الر�ضا ،Qم�.س ،ج� ،1ص.65
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الهوام�ش

(( (1عيون �أخبار الر�ضا ،Qال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،1ص.262
(( (2الأمالي ،ال�شيخ الطو�سي� ،ص.296
(( (3عيون �أخبار الر�ضا ،Qم�.س ،ج� ،2ص.63

بالوعد الإلهي ،قال ر�سول اهلل « :Pلو
لم يبقَ من الدنيا � اّإل يوم واحد ،لط َّول اهلل
ع َّز وج ّل ذلك اليوم ،حتى يبعث فيه رج ًال
من ُولدي ،ا�سمه ا�سمي.
فقام �سلمان الفار�سي فقال :يا ر�سول
اهلل ،من � ِّأي ُولدك هو؟
قال  :Pمن َو َلدي هذا ،و�ضرب بيده
على الح�سين . »Q
ك��ل ي ��وم ي �م � ّر ي �ق � ِّرب �ن��ا م��ن ال �ف��رج،
و�سنبقى �ساعين �إل��ى ن�صرته | ،فعن
ر�سول اهلل « :Pال تقوم ال�ساعة حتى
يقوم قائ ٌم للحق منَّا ،وذل��ك حين ي�أذن
اهلل ع � َّز وج � ّل ل��ه ،وم��ن تبعه ن�ج��ا ،ومن
تخ ّلف عنه هلك .اهلل اهلل عبا َد اهلل ،ف�أْتوه
ولو حبو ًا على الثلج ،ف إ�نَّه خليفة اهلل ع َّز
وج ّل وخليفتي» .
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أعظم الحسرات
تب ّين في العدد ال�سابقّ � ،أن الأعمال لها ُ�صور تت�ش ّكل في البرزخ
والقيامة ،ف�إن كانت من نار فهي جهنم الأعمال ،التي يراها هناك
} َو َو َج ُدوا َما َع ِملُوا َح ِ
ا�ض ًرا{ (الكهف.)49 :

فيا �أيها العزيز ،لقد ثبت في العلوم
العالية �أن درجات ال�ش ّدة [للعذاب] غير
محدودة ،فمهما تت�ص ّور �أنت ومهما تت�ص ّور
ال�ع�ق��ول ب�أ�سرها ��ش� ّدة ال �ع��ذاب ،فوجود
كنت لم ت َر
ع��ذاب �أ�ش ّد �أم��ر ممكن .و�إذا َ
برهان الحكماء ،ولم ت�ص ّدق ك�شْ َف �أهل
ؤمن ،ت�ص ّدق
أنت بحمد اهلل م� ٌ
الريا�ضات ،ف� َ
الأن �ب �ي��اء  ،Rوت �ق � ّر ب�صحة الأخ �ب��ار
ال��واردة في الكتب المعتبرة ،التي يقبلها
ب�صحة الأدعية
جميع علماء الإمام ّية ،وتق ّر ّ
10

والمناجاة الواردة عن الأئمة المع�صومين
 ..Rف �ت ��أ ّم��ل ق�ل�ي� ً
لا ف��ي م�ضمونها،
وف ّكر قلي ًال في محتواها ،وتم ّعن قلي ًال في
فقراتها ،فلي�س �ضروري ًا �أن تقر�أ دع��ا ًء
طوي ًال دفعة واح��د ًة وب�سرعة ،دون تف ّكر
في معانيه� .أنا و�أنت لي�س لدينا حال �س ّيد
ال�ساجدين  Qكي نقر�أ تلك الأدعية
المف�صلة ب�شوق و�إقبال ،اقر�أ في الليلة ربع
ّ
ذلك �أو ثلثه وف ّكر في فقراته ،لع ّلك ت�صبح
وتوجه ،وفوق ذلك ك ّله
�صاحب �شوق و�إقبال ّ

قياس عذاب ذلك العامل
بعذاب هذا العامل،
قياس باطل وخاطئ
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ف ّكر قلي ًال في القر�آن ،وانظر � ّأي عذاب َو َعد
به ،بحيث � ّإن �أهل جهنم يطلبون من الملك
الموكل بجهنم �أن ينتزع منهم �أرواحهم.
ولكن ،هيهات فال مجال للموت ..انظر �إلى
قوله تعالىَ } :يا َح ْ�س َرتَى علَى َما َف َّرطتُ
ِفي َجنبِ هَّ ِ
ال�س ِاخرِينَ {
الل َو إ�ِن ُكنتُ َل ِمنَ َّ
(الزمر.)56 :
تمر عليها دون ت�أ ّمل
*ال ّ
ف � أ� ّي��ة ح�سرة ه��ذه ال�ت��ي ي��ذك��ره��ا اهلل
تعالى بتلك العظمة وبهذا التعبير؟ تد ّبر في
هذه الآية القر�آنية ال�شريفة وال تم ّر عليها
دون ت�أ ّمل .وتد ّبر �أي�ض ًا �آيةَ } :ي� ْو َم َت َر ْو َن َها
َت ْذ َه ُل ُك ُّل ُم ْر ِ�ض َع ٍة َع َّما �أَ ْر�ضَ َعتْ َو َت َ�ض ُع ُك ُّل
َّا�س ُ�س َكا َرى
َذ ِات َح ْملٍ َح ْملَ َها َو َت َرى الن َ
اللهَّ
َاب ِ
َو َم��ا ُه��م ب ُِ�س َكا َرى َو َل� ِك��نَّ َع �ذ َ
�شَ ِدي ٌد{ (الحج.)2 :
حق ًا فكّر يا عزيزي! القر�آن
 أ���س�ت�غ�ف��ر اهلل -ل�ي����س بكتابق�صة ،وال ب ُممازح ٍ لأح��د ،انظر
ٍ
عذاب هذا الذي
ما يقولّ � ...أي
ي�صفه اهلل تبارك وتعالى ،وهو
العظيم ال��ذي ال ح � ّد َ
لعظمته
وال ح�صر ،وال انتهاء لع ّزته
و�سلطانه ،ي�صفه ب�أنّه �شديد
وع� �ظ� �ي ��م؟! ف� �م ��اذا وك �ي��ف
� �س �ي �ك��ون؟ اهلل ي �ع �ل��م ،لأن
عقلي وعقلك وعقول جميع
الب�شر ع��اج��زة ع��ن ت�ص ّوره.
ول��و راج �ع��ت أ�خ �ب��ار أ�ه��ل بيت
الع�صمة وال �ط �ه��ارة و آ�ث��اره��م،
وت�أ ّملت فيها ،لفهمت � ّأن ق�ض ّية

ع ��ذاب ذل��ك ال �ع��ال��م ،ه��ي غ�ي��ر �أن ��واع
ّرت فيها ،وقيا�س عذاب
العذاب التي فك َ
ذلك العالم بعذاب هذا العالم ،قيا�س
باطل وخاطئ.
*جهنم الأعمال �أبرد النيران
وهنا �أنقل لك حديث ًا �شريف ًا عن ال�شيخ
الجليل � �ص��دوق ال�ط��ائ�ف��ة ،ه��ذا ال��رج��ل
العظيم ،المولود بدعاء �إمام الع�صر |،
وحظي ب�ألطافه ،لكي تعرف ماهية الأمر
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َ
وعظمة الم�صيبة ،مع � ّأن ه��ذا الحديث
يتع ّلق بجهنّم الأع �م��ال ،وه��ي �أب ��رد من
جميع النيران.
روى ال�صدوق ،ب�إ�سناده عن موالنا
ال�صادق  ،Qق��ال« :ب ْينا ر�سول اهلل
 Pذات يوم قاعد ًا �إذ �أتاه جبرائيل وهو
كئيب حزين متغ ّير اللون ،فقال ر�سول اهلل
 :Pيا جبرائيل ما لي �أراك كئيب ًا حزين ًا؟
فقال :يا مح ّمد فكيف ال �أكون كذلك و�إنما
ُو�ضعت منافيخ جهنم اليوم؟ فقال ر�سول
اهلل  :Pوما منافيخ جهنم يا جبرائيل؟
فقالّ � :إن اهلل تعالى �أمر بالنار ف�أوقد عليها
�ألف عام حتى احم ّرت ،ثم �أمر بها ف�أوقد
ابي�ضت ،ثم �أمر بها
عليها �ألف عام حتى ّ
ف�أوقد عليها �ألف عام حتى ا�سو ّدت وهي
�سوداء مظلمة .فلو �أن حلقة من ال�سل�سلة
التي طولها �سبعون ذراع�� ًا ُو�ضعت على
الدنيا ،لذابت الدنيا من ح ّرها ،ولو � ّأن
قطرة من ال��زق��وم وال�ضريع قطرت في
�شراب �أهل الدنيا لماتوا من َن ْتنها .قال:
فبكى ر� �س��ول اهلل  Pوب�ك��ى جبرائيل
فبعث اهلل �إليهما َم َلك ًا ،فقالّ � :إن ربكما
ُيقرِ ُئكما ال�سالم ويقول :إ�نّي � ِأمنتكما من
�أن تذنبا ذنب ًا �أعذبكما عليه».

*ماذا دهانا ال ن�ستحي في مح�ضر
الربوب ّية؟
�أيها العزيز� ...إن �أمثال هذا الحديث
ال�شريف كثيرة ،ووج��ود جهنم والعذاب
الأليم من �ضرور ّيات جميع الأديان ومن
البراهين الوا�ضحة ،وقد ر�أى نماذج لها
في هذا العالم �أ�صحاب المكا�شفة و�أرباب
القلوب .فف ّكر وتد ّبر بدقة في م�ضمون
ه��ذا ال�ح��دي��ث ال�ق��ا��ص��م للظهر ،ف���إذا
�صحته� ،أال ينبغي لك �أن تهيم
احتملت ّ
الم�س؟!.
في ال�صحاري ،كمن �أ�صابه
ّ
ماذا حدث لنا لكي نبقى �إلى هذا الحد
في نوم الغفلة والجهالة؟! �أنزل َْت علينا
 كر�سول اهلل  Pوجبرائيل  -مالئكة�أعط ْتنا الأمان من عذاب اهلل ،في حين
� ّأن ر�سول اهلل  Pو�أول�ي��ا َء اهلل لم يق ّر
لهم ق��رار إ�ل��ى آ�خ��ر �أعمارهم من خوف
اهلل ،وما كان لهم نوم وال طعام؟ فماذا
دهانا و�صرنا ال ن�ستحي �أب ��د ًاَ ،ف َن ْهتك
في مح�ضر الربوبية ك ّل هذه المح ّرمات
والنوامي�س الإلهية؟ فوي ٌل لنا من غفلتنا،
ووي� ٌل لحالنا في البرزخ و�شدائده ،وفي
القيامة وظلماتها وي��ا وي��ل لحالنا في
جهنّم وعذابها وعقابها.

مع اإلمام الخامنئي

�شعب من ال�شعوب .والقيم
ت�شكّل الثقافة هوية ك��لّ
ٍ
الحقيقي ،فكلُّ �شيءٍ مرتبط
الثقافية هي روح ال�شعب ومعناه
ّ
بالثقافة .الثقافة لي�ست هام�ش ًا لالقت�صاد وتابعة له؛ لي�ست
هام�ش ًا لل�سيا�سة وتابعة لها ،بل � ّإن االقت�صاد وال�سيا�سة هما
التابعان للثقافة ،وهما الهام�ش لها.
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ال يمكننا �أن نف�صل ال�ث�ق��اف��ة عن
ال�ساحات الأخ��رى ونف ّكك بينها .ينبغي
االلتفات �إلى هذا الأم��ر .لذا قلنا �سابق ًا
�إنه ينبغي �أن يكون للم�سائل االقت�صادية
خا�ص
ثقافي
والم�سائل المتنوعة ملفٌّ
ّ
ّ
مرفَق بها .فحين نريد �أن نقوم بحركة
�أ�سا�سية ،في مجال االقت�صاد �أو ال�سيا�سة
�أو العمران �أو التقن ّيات �أو �إن�ت��اج العلم
وال�ت�ق� ّدم العلمي ،ينبغي �أن نلتفت �إل��ى
لوازمها الثقافية.

يقوم الإن�سان �أحيان ًا بعملٍ ما ،عمل
اقت�صادي [على �سبيل المثال] ،ولكنّه ال
ّ
يلتفت �إلى لوازمه و آ�ث��اره الثقافية .عمل
قد يترتّب عليه لوازم و�آثا ٌر ت�س ّبب �أ�ضرار ًا
للبلد .هذه هي الثقافة .ولذلك ينبغي �أن
نلتفت إ�ل��ى هذا ال ُبعد الثقافي في جميع
الم�سائل ،وال ندعه يغيب عن بالنا.
*التخطيط وعدم االنتظار
تحتاج الثقافة �إلى التخطيط �أي�ضا؛ً
�سواء الثقافة العامة �أو ثقافة النُخَ ب �أو
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مع اإلمام الخامنئي
ثقافة الجامعات وغيرها ،فهي ال تتق ّدم
�وي ،ت�سير إ�ل��ى الأم��ام ،بل
وال ب�شكلٍ ع�ف� ّ
ي�صح �أن
الأمر يحتاج �إلى التخطيط .وال ّ
ال ي�شعر م�س�ؤولو ٍ
بلد ما بالم�س�ؤولية ،في
مجال التوجيه الثقافي للمجتمع.
�إذا ُوجدت عوائق ينبغي لهم االنتباه
�إليها و�إزالتها ،وينبغي العمل على �ضبط
الموانع والعنا�صر المخ ِّربة والمف�سدة
وال��وق��وف بوجهها .فنحن عندما نقول
وحدائقي ماهر وخبير ب�أنُ « :قم
لب�ستاني
ٍّ
ّ
بتع�شيب ه��ذا الب�ستان واق�ل��ع الأع�شاب
ال �� �ض��ا ّرة» ،ف�ه��ذا ال يعني �أ ّن �ن��ا نقف في
وجه نم ّو هذه الأزه��ار وتكاملها؛ ك ّال ،بل
نريد ،في هذه الحال� ،أن ن�سمح للورود
ّ
المعطرة ،ذات الرائحة الجميلة ،ب�أن تنمو
وتتر ّبى بح�سب طبيعتها وا�ستعدادها ،و�أن
ت�ستفيد من الماء والهواء ،ونور ال�شم�س؛
ومنع الأع�شاب ال�ضا ّرة �أن تنمو ،لأنّها
�ستمنع تكامل الأزهار .لأجل ذلك ،نخالف
�أح�ي��ان� ًا بع�ض الظواهر الثقاف ّية ب�شكلٍ
�دي ،وه��ذه النقطة �شديدة الأهمية،
ج� ّ
فمقاومة العوائق الثقافية ال تتنافى �أبد ًا
مع تنمية وحرية وتربية الأهداف الثقاف ّية
المن�شودة.
*�إزالة العوائق والموانع
�إذا فر�ضنا م�ث� ً
لا �أ ّن ��ه ف��ي الثقافة
ال�ع��ام��ة ي��وج��د آ� ّف ��ة خ�ط��رة ا�سمها
«ال� � �ط �ل��اق» .واف���ر�� �ض���وا � ّأن
ه �ن��اك ح��رك��ة �إع�ل�ام � ّي��ة �أو
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�إعالن ّية ظهرت في �أنحاء البالد ،ت��ؤ ّدي
�إل��ى �إ�ضعاف بنية الأ��س��رة ،وت�ساهم في
الطالق ،ف�إنّكم مجبورون �أن تمنعوا هذه
الحركة� .إذا �أردت��م � اّأل ُي��ر ّوج للطالق في
المجتمع ،فعليكم االنتباه �إلى هذا المعنى؛
و�أن تمنعوا هذا الأمر ،الذي ي ؤ� ّدي ب�شكلٍ
طبيعي �إل��ى م�س�ألة �سيئة �أخ���رى ،مثل
ّ
ج��رف النا�س وال�شّ باب وال�شابات نحو
عدم الرغبة في العائلة ،وعدم االكتراث
بم�ؤ�س�سة الأ�سرة ،وتجاهل الزوج للزوجة،
�أو العك�س� .إذ ًا ،من الم�ؤ ّكد وجود مخالفة
وعقبات.
*ثقافة البلد؛ م�س�ؤولية �شرعية
بنا ًء على هذا ،ف�إنّنا نتح ّمل م�س�ؤول ّية
�شرع ّية وم�س�ؤولية قانونية تجاه ثقافة البلد
والثقافة العامة فيه .وك ّل َم ْن لديه قدرة
ينبغي �أن ينفق منها؛ وبمقدار ا�ستطاعته،
في �سبيل ترويج الف�ضائل ومنْع ما يعيق
رق � ّي �ه��ا .ع��ال��م ال��دي��ن ،ينبغي �أن ُينفق
بمقدار ا�ستطاعته؛ الطالب الجامعي،
ينبغي �أن يبذل بمقدار ا�ستطاعته؛ وكذلك
ك ّل �إن�سان يمتلك منبر ًا �أو مجا ًال للنفوذ
والت�أثير على النا�س ،عليه �أن ينفق بمقدار
ا�ستطاعته .ف��إذ ًا ،تحتاج ثقافة المجتمع
�إل���ى م �� �س ��ؤول ي �ت� اّ
�وله��ا؛ وه ��ي ف��ي ذل��ك
كاالقت�صاد.
تم�سك الغربي بثقافته ،لي�س
* ّ
تم�سكنا
�أقلّ من ّ
وتم�سكه بقيمه
� ّإن �إ� �ص��رار ال�غ��رب� ّ�ي ّ
الثقافية لي�س �أق ّل منا ،بل �أكثر .افر�ضوا
� ّأن ال�ع��رف والثقافة ف��ي البلد الفالني
يفر�ضان �أن يكون في مرا�سم لقاء رئي�س

ومتسكه
الغربي
إن إصرار
ّ
ّ
ّ
ّ
بقيمه الثقافية ليس أقل منا،
بل أكرث

الهوام�ش

ٌ
اختالط
للأ�سف لي�ست م�ساواةً ،بل هي
م�ض ّر ،وهي ملأى بال�سموم المهلكة ،وهذا
البالء موجود في المجتمعات اليوم ،وهو
�أكثر ما ي�سود المجتمعات الغربية نف�سها.
واليوم� ،أدرك علما�ؤهم � ّأن هذا الم�سار ال
نهاية له �أبد ًا ،وهذا النّهم ،الذي ال يمكن
�إ�شباعه للطبع الإن�ساني� ،سي�ؤدي بهذه
الحركة �إل��ى «المجهول وال�ضياع» .ومع
ذلك ،يعتبرون االختالط �أحد �أ�صولهم؛
و�إن ل��م تقبلوا ب��ه ،ف��إ ّن�ه��م يرف�ضونكم
متع�صبون
وي�ستنكرون ذلك منكم .إ�نّهم
ّ
ويتم�سكون ب�أ�شياء ال ير�ضاها
�أكثر منّا
ّ
ّ
العقل ،وذلك كله لأجل ق َيمهم الثقافية،
التي هي في الواقع منافية للقيم� ،أي�ض ًا.
ونتم�سك
ل �م��اذا �إذ ًا ال ن�صمد ن �ح��ن،
ّ
ب�إ�صرا ٍر بثقافتنا؟

(*) في لقائه } مع �أع�ضاء المجل�س الأعلى للثورة الثقافية في 2013/12/10م.
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الجمهور ّية ،الم�شروب المع ّين الفالني.
�إذا قال رئي�س جمهورية ما� :إنني ال �أريد
يتم �إلغاء اللقاء من �أ�سا�سه! وقد
ذل��كّ ،
حدث هذا الأمر بالفعل و�شاهدناه ب�أنف�سنا
في زماننا هذا؛ لع ّل �أكثركم تعلمون هذا،
ولديكم اطالع عليه� .إذا لم يقبل �شخ�ص
�أن ي�ضع ربطة العنق (الكرافات) و�أراد
الم�شاركة في مجل�س ر�سميُ ،يقال لهّ � :إن
ه��ذا مخالف «للبروتوكول» ،ال يمكن �أن
يح�ضر هناك؛ يجب عليكم حتم ًا �أن ت�ضعوا
ح�سن ،ما هو هذا؟
ربطة عنق �أو «بابيون»! ٌ
�إن�ه��ا الثقافة وال غير� ،إ ّن�ه��م
متع�صبون
ّ
ومتم�سكون بها �إلى هذه الدرجة.
ّ
*االختالط لي�س م�ساواة!
م�س�ألة االختالط بين الن�ساء والرجال،
والتي �أطلقوا عليها ا�سم الم�ساواة؛ هي
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�آية اهلل ال�شيخ حممد تقي
م�صباح اليزدي (حفظه اهلل)

ذك��رن��ا ف��ي المقال ال�سابقّ � ،أن
الو�صول �إلى مقام القرب الإلهي يكون
بعبور الطريق الم�ستقيم� ،أق�صر
الطرق ...وانتهينا �إلى الحديث عن
�أو�صاف رفاق ال�سفر في هذا الم�سير،
حيث �إنّهم �أح��د �أ�سرار التوفيق في
ال�سفر .و�أول تلك ال�صفات ال��واردة
ف���ي ال��م��ن��اج��اة ه���ي ال�����س��رع��ة في
مر.
الحركة ،كما ّ

وفي هذا المقال �سن�س ّلط ال�ضوء على
باقي ال�صفات« .و�ألحقنا بعبادك الذين
هم بالبدار �إليك ي�سارعون ،وبابك على
الدوام يطرقون ،و�إ ّياك في الليل والنهار
يعبدون ،وهم من هيبتك م�شفقون.»...
ب  -الثبات واال�ستمرار في الحركة

عباد اهلل ،يقصدون بيت اهلل
باستمرار ،وإليه يرفعون أيادي
حاجاتهم وال يعتقدون بأي
شأن لِما سوى اهلل
احتياجاتنا .عندما نمر�ض نذهب �إلى
التوجه �إلى اهلل،
الطبيب � ،اّإل �أننا نغفل عن ّ
وهو �شافي الآالم.
أ�م��ا ع�ب��اد اهلل ،ال�سالكون والأ� �س��وة
في الح�سنات ،فهم يق�صدون بيت اهلل
با�ستمرار ،و�إليه يرفعون �أيادي حاجاتهم
وال يعتقدون ب���أي ��ش��أن لما ��س��وى اهلل.
�صحيح �أن�ه��م يتناولون الطعام عندما
ي �ج��وع��ون ،وي� � ��زورون ال�ط�ب�ي��ب عندما
يمر�ضون ويلتفتون �إلى الأ�سباب المادية
لرفع احتياجاتهم� ،إال �أن قلوبهم متع ّلقة
باهلل با�ستمرار .ه��ؤالء يدركون �أن كافة
�أمورهم بيد اهلل ،و� ّأن اهلل تعالى بيده �أن
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ال �� �ص �ف��ة ال �ث��ان �ي��ة ل ��رف ��اق الم�سير
ال�صالحين� ،أنّهم يطرقون باب بيت اهلل
با�ستمرار .و�إن عبارة «طرق باب �شخ�ص»
كناية ع��ن طلب ال�ع��ون م�ن��ه .فالإن�سان
محتاج إ�ل��ى اهلل تعالى ،وال يمتلك من
نف�سه �شيئ ًا ،وك ّل ما هو بين يديه لي�س � اّإل
ا�ستعارة و�أمانة ق ّدمها اهلل تعالى له.
� ّإن الذي يخطو في م�سير الو�صول �إلى
القرب الإلهي الطويل ،ي��درك جيد ًا أ�نّه
بحاجة لعون اهلل في ك ّل خطوة و� ّأن عليه
اال�ستمداد من اهلل با�ستمرار ،فال يقطع
توجهه به فيحول دون �سقوطه في جهنم.
ّ
عندما يظهر بع�ض االحتياجات فينا ،مثالً
الحاجة �إل��ى الطعام� ،أو حاجة التلميذ
�إل��ى الأ� �س �ت��اذ وال��در���س �أو االحتياجات
االجتماعية ،ف�إننا نطلبها من �أ�شخا�ص
نعلم �أنهم ق��ادرون على ت�أمينها � ،اّإل �أننا
نن�سى لمدة �أ�سابيع و�أ�شهر �أننا بحاجة �إلى
التوجه �إليه
اهلل .لذلك يجب في البداية ّ
لي�ؤ ّمن احتياجاتنا.
قد ينتظر المري�ض دوره عند الطبيب
التوجه
ع ّدة �أ�شهر � ،اّإل �أنه ال يخطر بباله ّ
�إل��ى اهلل ب��ال��دع��اء وال�ت��و��س��ل و�أن يطلب
��ش�ف��اءه م��ن ال�غ�ن��ي المطلق و�أن يحقّق
يتوجه غير
حاجته .من الطبيعي �أن ال ّ
المعتقد باهلل �إليه ،ولكن نحن الم�ؤمنين
والمعتقدين باهلل ونحن �أ�صحاب ال�صالة
والطاعة ،قد نن�سى الرجوع �إلى اهلل لرفع
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ك ّل �أعمالهم بق�صد القرب من اهلل ،ولأجل
عبادته وك�سب ر�ضاه.
د -الخ�شية والخوف من اهلل

ي �ج �ع��ل الأ���س��ب��اب
م�� � ؤ�ث� ��رة �أو غ�ي��ر
م�� ��ؤث� ��رة .ج� ��اء ف��ي
ال �ح��دي��ث ال �ق��د� �س��ي �أن اهلل
ت �ع��ال��ى ك � ّل��م م��و� �س��ى Q
وق��ال« :يا مو�سى �سلْني كل ما
تحتاج �إليه ،حتى ع َلف �شاتك
ِوملح عجينك» .
وهذا ال يعني ترك الأ�سباب
والو�سائل �أو �أن ال نعمل بتعاليم اهلل تعالى
التي تدعو لال�ستفادة من الأ�سباب لأجل
ك�سب ال ��رزق والعلم وال���ص�ح��ة� ...إل��خ؛
فحكمة اهلل تعالى اقت�ضت �إدارة هذا
العالم عن طريق الأ�سباب .لكن ،الغر�ض
�أن يوقن الإن�سان ب�أن كل �شيء في العالم
مرتبط باهلل و�أن كافة الأ�سباب والو�سائل
والعوامل تكون م�ؤثرة ب�إرادته وم�شيئته،
و�أن يعزّز الإن�سان هذه الروحية فيه.
()1

ج -العبودية هلل

18

ال�صفة الثالثة� ،أنهم يعبدون اهلل تعالى
لي ًال نهار ًا و�أن ال عمل �آخر لهم �سوى العبودية
له ،و�أنهم ي�شاهدون كل �شيء م�صبوغ ًا بلون
العبودية ،وي�أتون بالأعمال التي ير�ضاها
اهلل تعالى ،فت�صبح كل الأعمال التي ي�أتون
بها م�صداق ًا للعبودية :ينامون ليعبدوا
اهلل ب�شكل �أف�ضل وي�أكلون ليح�صلوا على
الطاقة لعبادته ،ويعملون ليح�صلوا على
حياة �شريفة توفر لهم الفر�صة الأف�ضل
للعبادة والعبود ّية .من الطبيعي �أن تكون

ال�صفة الرابعة� ،أ ّن�ه��م يخ�شون اهلل
ت �ع��ال��ى ،ف��ي ك��ل ح ��ال .ال��دل �ي��ل ع�ل��ى �أن
اهلل تعالى ُيحب �أن يرى العبد في حالة
الخ�شية م�ن��هّ � ،أن ال�شخ�ص تظهر فيه
حالة انفعالية �إذا وقف �أمام موجود ذي
عظمة غير عادية و�أدرك من هو ال�شخ�ص
ال��ذي يقف أ�م��ام��ه .وك ّلما ك��ان ال�شخ�ص
الذي يقابله الإن�سان عظيم ًا ،ك ّلما �أدرك
الإن�سان مقدار �صغره �أمامه؛ ف�إذا �أدرك
الإن�سان عظمة وق��درة اهلل الالمتناهية،
ازدادت هيبته وخ�شيته من اهلل .يقول اهلل
تعالىَ } :ي ْعلَ ُم َما َب ْينَ �أَ ْي ِدي ِه ْم َو َما خَ ْل َف ُه ْم
َو اَل َي�شْ َف ُعو َن �إ اَِّل ِل َمنِ ا ْرت ََ�ضى َو ُه��م ِّمنْ
خَ �شْ َي ِت ِه ُم�شْ ِفقُونَ{ (الأنبياء.)28 :
�إذ ًا ،ط�لائ��ع ط��ري��ق ال�ق��رب الإل�ه��ي،
ه��م ف��ي ح��ال��ة خ�شية �أم ��ام عظمة اهلل،
وذل��ك لإدراك �ه��م م�ق��ام العظمة الإل�ه��ي
الالمتناهي.
�إذا لم تعترِ نا هكذا حالة �أم��ام اهلل
تعالى ،فذلك إ� ّم��ا لأننا لم ن��درك عظمة
اهلل �أو لأننا ندرك ذلك ،ولكننا لم نلتفت
�إلى �صغرنا وحقارتنا.
ق ��د ن���ش�ع��ر ب��ال���ص�غ��ر �أم � ��ام ال �ق��وى
الظاهرية ،مع العلم �أن م�صدر تلك القوة
القدرة الإلهية الأزلية .ولكن �إذا �أدركنا
�ضعفنا وعلمنا �أن كل ق ّوة هي م�ستمد ٌة من
اهلل تعالى ،تظهر فينا حالة الهيبة وحالة
الخ�شية .وق��د ك��ان��ت ه��ذه ال�ح��ال��ة قوية
و�شديدة عند المع�صومين  Rالذين
و�صلوا �إلى �أعلى مراتب المعرفة الإلهية
حتى �أنهم كانوا ،في بع�ض الأحيان ،يقعون

اخلوف حالة جتعل اإلنسان
ال ينحرف عن طريق العبودية،
إذا ما شعر بفقره وفاقته
وشاهد عظمة اخلالق

()2

الهوام�ش

(( (1و�سائل ال�شيعة ،الحر العاملي ،ج� ،7ص.32
(( (2نهج البالغة.)126( ،
(( (3مفاتيح الجنان ،ال�شيخ عبا�س القمي ،دعاء عرفة.

على العزة من خالل القرب من اهلل .جاء
في دعاء عرفة�« :إلهي كيف �أ�ستع ّز وفي
الذ ّلة �أركزتني �أم كيف ال �أ�ستع ّز و�إليك
ن�سبتني» .
عندما يدرك الإن�سان �أنه مخلوق هلل،
والمخلوق ،عبد اهلل ،هو ب�أكمله بحاجة
�إل ��ى خ��ال�ق��ه ،ب��ل ه��و الفقير المح�ض،
ووجوده هو عين الذل والفاقة ،لذلك عليه
�أن ال يعتز بذاته.
وم��ن جملة آ�ث��ار �شعور الإن�سان بذلّ
نف�سه و�ضعفها ،وج��ود الخ�شية من اهلل.
طبع ًا لي�س هذا الخوف بمعنى الخوف من
ال��رذائ��ل الأخالقية ،بل هي حالة تجعل
الإن�سان ال ينحرف عن طريق العبودية،
�إذا ما �شعر بفقره وفاقته و�شاهد عظمة
الخالق ،وتجعله ي�شعر دائ�م� ًا ب�ضرورة
طاعة اهلل وعبادته حتى ال ُيحرم من ِن َعم
اهلل عليه.
()3
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على الأر���ض ويغ�شى عليهم لم�شاهدتهم
العظمة الإل�ه�ي��ة الالمتناهية وفقرهم
الذاتي ،وكانت هذه الحالة تطول بع�ض
يظن المحيطون �أنّهم فارقوا
الأحيان حتى ّ
الحياة.
*ال�سبيل لإيجاد حالة الخ�شية
من اهلل
ن �ح��ن ع ��اج ��زون ع��ن ال��و� �ص��ول �إل��ى
المرتبة المعرف ّية للمع�صومين ،R
� اّإل �أنه يجب علينا تخ�صي�ص وقت للتفكير
ف��ي عظمة اهلل ،وف��ي �ضعفنا وعجزنا.
لنفكر ف��ي ما�ضينا حيث كنا عاجزين
عند الطفولة وكنا ال نمتلك القدرة على
الدفاع عن �أنف�سنا .هل يجدر بنا التك ّبر
�إذا �أدركنا �أننا كنا مجرد نطفة و�أن كل ما
�أعطي لنا هو من اهلل بحيث ال نمتلك من
�أنف�سنا �شيئ ًا؟ يقول الإمام �أمير الم�ؤمنين
« :Qوع �ج �ب��ت للمتك ّبر ال ��ذي ك��ان
بالأم�س نطفة ويكون غد ًا جيفة» .
كيف يمكن ل�شخ�ص �أن يتك ّبر وقد
ك��ان قبل ذل��ك قطرة م��اء نتنة ثم تحول
�إلى جيفة ال يرغب �أحد في االقتراب منها
�إذا لم تدفن في التراب؟ يح�صل الإن�سان
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سيج وحدتنا:
َن
ُ

ال�شهيد ال�شيخ راغب حرب M

الم�شكلة �أن الم�ؤمن يتعامل مع قلوب �أهل الدنيا ،يفهم ُخلُق
�أه��ل الدنيا ،كما يرى خلقه ،وه��ذا �أم� ٌ�ر خط�أ .الفارق بينكم
(�أهل الإيمان) وبين الآخرين كبير� .أنتم تملكون قلوب ًا ثقّلها
خوف اهلل عبر قرون ،و�أنف�س ًا ثقّلتها رحمة اهلل� .أنتم تملكون
الأنف�س الوادعة ،الطيبة ،التي فيها زكاة الإ�سالم.
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* ً
رغبة في رحمة اهلل
ُ
ز ّكاكم القر�آن فزكوتم ،فالقر�آن �أنزل
من �أجل الزكاة ،لذلك ترون قلوبكم مليئة
بالرحمة� .أن��ا �أع��رف�ك��م ،ف��ي أ���ش� ّد ح��االت
غ�ضبكم� ،أن �ت��م ت��رح �م��ون ،لأن الرحمة
غر�سها اهلل في قلوبكم.
لماذا �أنتم هكذا؟ لأن الإ�سالم ثقّلكم،
ولأن�ك��م من حيث تنتبهون �أو ال تنتبهون،
ترجون اليوم الآخر ،ترحمون النا�س رغب ًة
في رحمة اهلل� ،أما الذين ال يرجون اليوم
الآخ ��ر� ،أو ال يعتقدون ب��ال�ي��وم الآخ ��ر ،ال
يرحمون!!

ال ��ذي ي ��ؤم��ن ب��ال�ي��وم الآخ ��ر �إذا ر�أى
�ضعيف ًا ِ
رحم ُه طمع ًا في رحمة اهلل ،على
ع ْك�س َم��ن ه��و غير م��ؤم��ن باليوم الآخ��ر.
ف�ضعف النا�س �أم��ام��ه يغريه بمزيد من
َ
العدوان ،ما جاءت فترة من الزمن كانت
فيها دماء الخراف تغري الذئاب بالرحمة،
بل � ّإن دم��اء الخراف تغري الذئاب دائم ًا
بمزيد من الدماء!
*دنيا الذئاب
ما تملكون من رحم ٍة م�ستم ٌّد من رحمة
اهلل .والنا�س في الدنيا لي�سوا كذلك .الدنيا
دنيا الذئاب والأنياب والأظفار .لي�س فيها

أي رحم ٍة عند قوم إذا حاربوا
ُّ
مدن كاملة
يلقون على ٍ
قنابل نووية؟

والحديث حول م�ضار
اال� �س �ت �� �س�لام ،وح� ��ول ع��دم
الت�صدي ،طويل ...لذلك دنيوياً
�أي�ض ًا ،ال خيار لنا �إال بهذا الموقف.
*تحقيق الوحدة وتمتينها
ي�ج��ب �أن ن�ستمر بتحقيق وح��دت�ن��ا،
وتمتينها ،و�أن نكون وح��دة متكاملة ،و�أن
يكون �أهلنا وحدة على �أر�ض الإ�سالم ،وفي
ظل طاعة اهلل .يجب �أن ت�صبح وحدتنا �أكثر
متانة ،و�أكثر �شمو ًال ،ويجب �أن ي�سهم فيها
الجميع ،حتى تبر أ� ذمتنا �أم��ام اهلل ،لأ ّنه
�أم ُر اهللَ } :و ْاعت َِ�ص ُموا ب َِح ْبلِ ا ِ
هلل َج ِميعاً
َو َال َت َف َّر ُقوا َوا ْذ ُك� � ُروا ِن ْع َم َة ا ِ
هلل َعلَ ْي ُك ْم إِ� ْذ
َ
ُك ْن ُت ْم �أَ ْع َدا ًء َف َ أ� َّلفَ َب ْينَ ُق ُلو ِب ُك ْم َف�أ ْ�ص َب ْح ُت ْم
ِب ِن ْع َم ِت ِه �إِخْ َواناً َو ُك ْن ُت ْم َعلَى �شَ فَا ُح ْف َر ٍة ِمنَ
النَّا ِر َف�أَ ْن َق َذ ُك ْم ِم ْن َها َك َذ ِل َك ُي َب ِّينُ ُ
اهلل َل ُك ْم
�آ َيا ِت ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْه َت ُدونَ{ (�آل عمران)103 :
�صدق اهلل العلي العظيم.
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�شيء ا�سم ُه الحرام� ،أو العيب� ،أو �شيء
ا�سمه الممنوع .ف��ي الدنيا كهرباء تُنير
طريق ًا لل�صو�ص ُيريدون �أن يخطفوا كنوز ًا
كبرى ،وث��روات �شعوب .ولي�ست الم�س�ألة
هيمنة و�سيطرة على �شخ�ص� ،أو �أ�شخا�ص،
و�إنما الم�س�ألة هي م�س�ألة التج ّبر في الأر�ض
بغير حق.
� ُّأي رحم ٍة عند قوم �إذا حاربوا يلقون
على مدنٍ كاملة قنابل نووية؟! هيرو�شيما،
ق�صة �أيجوز �أن تُن�سى؟! هيرو�شيما دليل
ح�ضاري متقدم! دل�ي��ل �إن�ساني متقدم!
هيرو�شيما دليل خُ لقية عالية!
ه��ذه ال��رح�م��ة ،ه��ذه ال� ��ورود الزاكية
ُح�صن
التي تختزنها �صدوركم� ،إذا لم ت َّ
بال�شوك� ،سي�أكلها حقير ال ُذباب� ،سيتلفها
حقير البعو�ض!!!
نحن طلاّ ب زكاة ،و�صانعو زكاة .ودماء
�أبنائنا هي التي تعطي الدنيا نما ًء وزكاةً.
ونقول �أي�ض ًا« :نحن �سنحمي هذه الزكاة.
�أعدا�ؤكم ،بمنظار الدنيا� ،إذا َر�أوا رقابكم
محنية �ستُغريهم ه��ذه ال��رق��اب بمزيد
من المطامع ومن اال�ستمرار في احتالل
الأر�ض.
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يجب أن تُنسج الوحدة
على كل صعيد ،حتى على
املسائل التفصيل ّية ،ولكن
بالروح الواعية ،املنفتحة،
وبالقلوب الزاكية

�إذا �أردت��م مواجهة العدو ،ال يمكن �أن
تواجهوه و�أنتم متفرقون .الوحدة يجب �أن
ُي�سهم فيها الجميع ،لأن الم�س�ألة لي�ست
معركة يوم �أو يومين.
ي �ج��ب �أن ُت �ن �� �س��ج ال ��وح ��دة ع �ل��ى كل
�صعيد .نريد للكل �أن يتّحدوا ،حتى على
الم�سائل التف�صيل ّية ،ولكن بالروح الواعية،
المنفتحة ،وبالقلوب الزاكية ،التي ع ّلمنا
اهلل �أن نختزنها ف��ي ال���ص��دور .يجب �أن
نناق�ش الأم��ور ،من �أج��ل �أن تن�سج وحدة
البيت ،عبر منطق الرجل ،وعمل الرجل،
وعبر منطق المر�أة ،وعمل المر�أة ،ومن ثم
يجب �أن تنعك�س هذه الوحدة مع الجيرة،
و�أن تنعك�س في البلدة ،وفي المنطقة .يجب
�أن يزول �شيء ا�سم ُه الفرد ،يجب �أن نكون
مجتمعين� .إني فر ٌد ،ولكني �أركب في �سيارة
المجموع� .إني واح ٌد �أتحرك بتح ّرك التيار.
22
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(*) خطبة لل�شيخ راغب حرب� ،ألقاها بتاريخ.1983/6/20 :

عندما �أعي�ش ذل��ك� ،أ�ستطيع �أن �أ�شعر
�شعور ًا حقيقي ًا� ،إن��ه لي�ست طاقتي وقدرة
ج�سدي ال�ضعيف �أو القوي هي التي تندفع،
�إنما من حولي ،ق��رب ه��ذه الكتف ،وهذه
الكتف �أكتاف �أخرى ،ت�سهم ببعث الحرارة،
وت�سهم بدفع الحركة.
*الوحدة رمز الحياة
عندما �أم��رن��ا اهلل �أن نقف في �صالة
الجماعة ،وجعل من م�ستحباتها� ،أن يكون
كتف �أحدنا �إلى كتف الآخر ،لأنه يريد منها
�أن تكون رمز ًا لحياة� ،أن تكون رمز ًا لوا�سع
الفعل ،يجب �أن تحقق فينا روح الجماعة،
التي تن�شر في �أوا�سطنا ال�سالم والنعمة،
تن�شر نعم ًا �إذا عاملتنا الدنيا بكرامة.
أ�ي�ه��ا النا�س خطكم ال��ذي اخترتموه
خ��ط م �ب��ارك ،موقفكم ال��ذي اتخذتموه
موقف كريم ،ا�ستمروا فيه ،فال �شك وال
ري��ب � ّأن فيه الن�صر ،و� ّأن فيه الكرامة،
اهلل َم��نْ َين ُْ�ص ُر ُه إِ� َّن َ
}َ ...و َل َين ُْ�ص َر َّن ُ
اهلل
َل َقو ٌِّي َعزِيزٌ{ (الحج.)40 :
اللهم �أعنا لتكون لنا ي ٌد قوية على من
عادانا ،اللهم �س ّلطنا على �أن ن�أخذ حقّنا
ممن ظلمنا ،فنك�سر تلك الأي��دي (التي)
تحاول �أن ّ
ته�شم حناجرنا ،ثم نبعث في دنيا
الم�ست�ضعفين ال�سالم.
عجل ف��رج �إم��ام الم�ست�ضعفين
اللهم ّ
ال��ذي تنتظره الأر����ض ،وينتظره العدل،
الإم��ام المهدي المنتظر | ،ف� ّرج اللهم
عن الم�ؤمنين والم�ست�ضعفين في الأر�ض،
اغفر لنا ذنوبنا ووفّقنا لما تحب وتر�ضى.

الروتين:
�أنت تر ّبي قاتلك!
�إدارة تخنق الإبداع
حين تت�س ّلل الرتابة
�إلى الأ�سرة
مكرر
الروتين� :سبعة ّ

حين تجمد الصورة
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الروتين:
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حوراء مرعي عجمي
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لدي رغبة في القيام ب� ّأي عمل»« ،كل �شيء
«يق ُتلُني الملل»« ،لي�س ّ
علي مناف�س
كنت �أح ّبه بات يفتقد المتعة»�« ،أ�شعر � ّأن الروتين ي�ض ّيق ّ
الحياة» ...وغيرها من العبارات التي نر ّددها كثير ًا ون�ست�شعرها في
فترات حياتنا .ف�أحيان ًا نفتقد لذّ ة كل �شيء في حياتنا ،فن�شعر � ّأن
كل ما حولنا بات رمادي ًا ،و�أنّنا نعي�ش في م�سرح الحياة كممثلين
بارعين ،نُتقن �أدوارنا ونفتقد بهجة حقيقتها.
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* ما هو الروتين؟
بب�ساطة ،يمكننا تعريف الروتين ب�سلوك يومي متك ّرر
يح ّده عن�صران �أ�سا�سان :الزّمان والمكان ،فتكرار الأ�شياء
مع الزمان وانح�صار حركة الإن�سان بمكان مح ّدد يق�ضيان
على التفاعل المفتر�ض بين خياله ووج��وده ،وي�سلبانه ر ْونق
اال�ستمرار بن�شاط وحما�س.
فكما �أننا نتنف�س ب�شكل ال �إرادي ،كذلك الأحداث المتك ّررة
الأخرى في حياتنا ت�صبح ال �إرادية مع مرور الوقت كوظائف
الج�سم الحيوية ،وما �إن يدخل الت�ص ّرف ح ّيز الروتين نفقد
القدرة الحقيقية على اال�ستمتاع به وتقديره ،ثم بعد م ّدة
رب�م��ا تطغى ال��رت��اب��ة على �أنف�سنا ،فنعجز ع��ن اال�ستمتاع
بالحياة وتقديرها؛ لأننا �أ�صبحنا حبي�سي �أنماط محدودة من
الت�صرفات.
والروتين ال يقت�صر على فئة عمرية �أو طبقة
من النا�س دون �أخرى ،بل يت�س ّلل �إلى ّالعامل كما الروتني ال يقتصر على فئة
العاطل عن العمل ،و�إلى ال�صغير كما الكبير ...عمر ّية أو طبقة من الناس،
نف�سك بل يتس ّلل إىل العامل كما
�سمحت له بالعبور
من � ّأي نافذة
َ
َ
وجدت َ
�أ�سير �ضغطه ،تتراكم من حولك الهموم و�أنت ال العاطل عن العامل ،وإىل
تدري لها �سبب ًا.
الصغري كما الكبري
* مظاهر الروتين في حياتنا
ت�ستيقظ في الموعد نف�سه ،ت�شرب قهوتك
على عجل ك��ي ال تت�أخر على دوام ��ك ،ت�سلك
الطريق المعتاد �إلى عملك ،تجل�س في مكتبك،
تقابل ال��وج��وه ذات�ه��ا ،تغرق في مهامك وتترقّب ال�ساعات
لتعود �إلى منزلك ،ولع ّل �أق�صى ما يمكن �أن يرفّه عنك تنفيخ
كنت من المدخّ نين ،تتناول غداءك ،تقوم ببع�ض
�سيجارة �إن َ
مهامك الأ�سرية ،تت�صفّح بع�ض مواقع التوا�صل االجتماعي
وال�صفحات الإخبارية ،تُ�شاهد التلفاز ،ثم تغرق في �ساعات
النوم منتظر ًا يوم ًا جديد ًا رتيب ًا ك�سابقه ...وهكذا تم�ضي
الحياة.
ال ّ
ومهام
�شك في � ّأن معظم ما تقوم به خالل نهارك من عملٍ
َّ
أ�س�س ال يمكنك التخ ّلي عنها ،تت�ساءل بينك
�أ�سر ّية وغيرها هي � ٌ
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وبين نف�سك :كيف �أك�سر هذا الروتين؟ �أترك عملي؟ ال �أ�ستطيع.
�أتخ ّلى عن واجبي تجاه �أ�سرتي؟ من يقوم به؟
�إذ ًا ،الم�شكلة لي�ست هنا ،الروتين لي�س في ت�أديتك واجباتك
التي لن ت�ستم ّر حياتك دونها بال�شكل المطلوب ،فلننظر �إلى
المو�ضوع من زاوية �أخرى ،ولنحاول التغيير ب�شكل طفيف في
الم�شهد �أعاله.
* ماذا لو؟
رت موعد ا�ستيقاظك م ّرة في الأ�سبوع ،وق ّررت �أن تذهب
 -1غ ّي َ
�إلى عملك م�شي ًا هذه الم ّرة!
و�أنت في طريقك را ِقب الحياة عن كثب .حتم ًا �ستُده�شك
تفا�صيل ل��م تكن لتلحظها ف��ي �سيارتك و� ْ��س��ط �أزم��ة ال�سير
الخانقة وتفكيرك الم�شدود للو�صول �إلى العمل!
رت اليوم �أن تُنجز عملك في مقهى ،بعيد ًا عن ال�سكون
 -2ق ّر َ
القاتل بين ج��دران مكتبك .لع ّلها تبدو فكرة
تذ ّكر ج ّيداً ،أنت أفضل مؤ ّلف غريبة ،ولكن وفق ًا لدرا�سة ُن�شرت في مجلة
لقصة حياتك؛ فتخ ّلص «�أبحاث الم�ستهلك»ّ � ،إن ال�ضو�ضاء المعتدلة
ّ
من القصة السابقة وحاول كالتي في المقاهي ،تعزّز الأداء في المهام
الإبداع ّية �أكثر من ال�ضو�ضاء المنخف�ضة �أو
إيجاد نُسخة جديدة،
العالية المحيطة.
وستلمس الفرق
مار�ست بع�ض الحركات الريا�ضية الخفيفة
-3
َ
لم ّدة ع�شر دقائق قبل انغما�سك في العمل؛ �إذ
�سيمكنك التفكير ب�شكل �أف�ضل لمدة �ساعتين
بعد ممار�سة التمارين الريا�ضية؛ لأنها تتيح
و�صول الجلوكوز والأوك�سجين �إلى الدماغ.
�ضت معركة ال�سباق مع الزمن؛ فالمناف�سة حافز كبير ،ال
 -4خُ َ
�س ّيما مع نف�سك ،لأنّك تعرف �أنك ت�ستطيع تقديم الأف�ضل،
لذلك ف� ّإن �ضبط المن ّبه ،ولو لم ّدة ع�شر دقائق ،يمكن �أن
يعزّز الإنتاجية .كما �أن لعبة الفوز على الزمن تخ ّل�صك من
المماطلة والت�سويف .وحتم ًا �سي�ضيف هذا االنت�صار جرعة
معنو ّيات �إيجاب ّية �إلى نهارك.
لت ا�ستراحة ال�سجائر اليوم �إلى لعبة تحفيز لدماغك.
 -5ب ّد َ
فال ّ
�شك ،كجميع الع�ضالت ،في � ّأن عقلك يحتاج لممار�سة
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الريا�ضة .ما ر�أي��ك بح ّل الكلمات المتقاطعة �أو �سودوكو
الألغاز مث ًال؟
لت فر�صة التوا�صل االجتماعي من �شا�شة �إلى واقعّ � .إن
 -6ح ّو َ
خروجك مع �صديق قديم لم ّدة ن�صف �ساعة وتناول فنجان
من ال�شاي مع ا�سترجاع ذكرياتكما الجميلة �س ُينع�ش فيك
روح التوا�صل ب�شكل لن تجده على � ّأي �صفحة �إلكترونية.
لي�س لديك وق��ت؟ �إذ ًا ما ر�أي��ك �أن تُخرج �ألبوم �صورك
القديم تُ�شارك �أوالدك ذكرياتك الجميلة؟
ختمت نهارك ب�سهرة عائلية� ،سيفرح والداك بزيارة
-7
َ
خاطفة� ،أو بدعوتهما �إل��ى منزلك .ف�إ�ضافة �إل��ى �أج��ر الب ّر
بهما� ،أثبتت ال��درا��س��ات � ّأن َم��ن يتوا�صل م��ع �أه�ل��ه و�أق��ارب��ه
ي�شعر بال�سعادة ،حيث يتم فرز مادة دوبامين الم�س�ؤولة عن
الإح�سا�س باللذة والر�ضا .كذلك ي�ستفيد الأب��وان من هذه
فيتح�سن �أداء نظام المناعة لديهما.
العاطفة
ّ
لقد كان نهار ًا مختلف ًا ،حاف ًال بالن�شاطات المم ّيزة ،مع
�أنّك �أ ّديت كل ما هو مطلوب ولكن هذه الم ّرة ب�أ�سلوب مختلف.
* ار�سم حياتك ب�أ�سلوب مختلف
والآن� ،أي � ًا كان دورك في هذه الحياة ،ار�سم م�شهدك،
الخا�صة .فالحياة مليئة بالأن�شطة ،العمل،
و�أ�ضف �إليه لم�ساتك
ّ
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ال�ضحك ،الأ�صدقاء ،االهتمام بالآخرين والعطاء ...و�إذا قمت
با�ستغالل وقتك بال�شكل ال�صحيح ،المتوازن� ،ست�شعر بالر�ضا،
وال�سعادة والنجاح .وهذه ك ّلها و�سائل دفاع لمنع و�صول الملل
�إلى نف�سك وت�س ّرب الروتين �إلى منعطفات حياتك.
لق�صة حياتك؛ فتخ ّل�ص
وتذ ّكر ج ّيد ًا� ،أنت �أف�ضل م�ؤ ّلف ّ
من الق�صة ال�سابقة وح��اول �إيجاد ُن�سخة جديدة ،و�ستلم�س
الفرق.
*فكر خارج ال�صندوق
عادة ن�ألف التفكير �ضمن حدود نقوم نحن بو�ضعها ،لذلك
يتحول تفكيرنا �إلى م�سار مكرر ومغلق (�صندوق) .من المهم
�أن نفكر خ��ارج ه��ذا ال�صندوق ون�س�أل :لم ال نفكر بطريقة
مختلفة؟
ه��ذه بع�ض الق�ص�ص ال�ت��ي تبين �أهمية
إن لبعض الروتني فوائد ،التفكير دائم ًا خ��ارج ال�صندوق وال�خ��روج عن
ّ
فالقيام بالسلوك نفسه الروتين القاتل:

أوتوماتيكي ًا ّ
كل يوم يريح
الذهن من عناء التفكري
بأسلوب أو طريقة القيام
بأم ٍر أصبح ،لدى ا ُ
ملعتاد
عليه ،بديهي ًا

الق�صة الأولى:

واج��ه ر ّواد الف�ضاء الأم��ري�ك�ي��ون �صعوبة
ف��ي الكتابة ،ن�ظ��ر ًا الن�ع��دام الجاذبية ،وع��دم
ن��زول الحبر �إل��ى ر�أ� ��س ال�ق�ل��م! وللتغلب على
هذه الم�شكلة �أنفقت وكالة الف�ضاء الأمريكية
ماليين ال��دوالرات على بحوث ا�ستغرقت عدة
�سنوات لتتمكن في النهاية من �إنتاج قلم يكتب
في الف�ضاء ،وتحت الماء وعلى �أرقّ الأ�سطح
و�أ�صلبها وفي �أي اتجاه .بالمقابل تمكن رواد
الف�ضاء الرو�س من التغلب على الم�شكلة نف�سها؛ با�ستخدام
قلم ر�صا�ص!
الق�صة الثانية:
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تلقت �شركة �صناعة �صابون يابانية �شكوى من عمالئها لأن
بع�ض العبوات خالٍ  ،فاقترح مهند�سو الم�صنع ت�صميم جهاز
يعمل ب�أ�شعة الليزر الكت�شاف العبوات الخالية �أثناء مرورها،
و�سحبها �آلي ًا .وقد كان الحل منا�سب ًا رغم تكلفته ،بالمقابل
و�ضع �أحد عمال التغليف في الم�صنع مروحة كبيرة ،باتجاه

ال�سير الذي تمر عليه عبوات ال�صابون ،حتى تطير العبوات
الفارغة قبل و�صولها �إلى �صناديق التعبئة.
الق�صة الثالثة:

ات�صلت �سيدة ب�صديقتها لت�س�ألها عن و�صفتها الخا�صة
ب�إعداد ال�سمك .ف�شرحت لها الطريقة م�شددة عليها �أن تقوم
بقطع ر�أ�س ال�سمكة وذيلها� ،س�ألتها عن ال�سبب ،لكن ال�صديقة
�أجابت :ال �أعرف ،ربما �ستكون �أ�شهى ،فقد ر�أيت والدتي تفعل
ذلك .دعيني �أ�س�ألها!
ات�صلت ال�صديقة بوالدتها و�س�ألتها� ،أج��اب��ت ال��وال��دة:
الحقيقة �أنني ال �أع��رف ،فقد كنت �أرى جدتك تفعل هذا،
فدعيني �أ�س�ألها! فات�صلت الوالدة بالجدة و�س�ألتها� .ضحكت
الجدة :لم يكن لدي �سوى مقالة �صغيرة ،ال تت�سع ل�سمكة كاملة.
* هم�سة
ال يوجد في قامو�س الحياة م�صطلح ا�سمه عطلة ،بل هي
فر�صة لتجديد الن�شاط الروحي والفكري والنف�سي والج�سدي.
اغتنم أ�ي��ام فر�صتك بما ال ت�ستطيع تح�صيله في الأي��ام
العادية ،واحر�ص �أن يكون لحاجاتك الروحية ح ّيز ،كال�سفر
إ�ل��ى مراقد المع�صومين � ،Rأو الم�شاركة في ن�شاطات
معنوي.
نف�سي و�أجر
ّ
خير ّية وتط ّوعية لما في ذلك من �أثر ّ
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* على الهام�ش
قبل الختام ،ال ُب ّد من �أن نذكر � ّأن لبع�ض الروتين فوائد
قد ال تدركها ،فالقيام بال�سلوك نف�سه �أوتوماتيكي ًا ك ّل يوم يريح
الذهن من عناء التفكير ب�أ�سلوب �أو طريقة القيام ب�أمرٍ �أ�صبح،
لدى ال ُمعتاد عليه ،بديهي ًا .وعندما يرتاح الذهن يكون �أكثر
قدرة على االهتمام بما هو �أكثر �ضرورة مثل الق�ضايا العا ّمة،
�أو حل الم�شكالت التي تحتاج �إلى الت أ� ُّمل والتفكير .كما يق ّلل
الروتين فُر�ص الإ�صابة بالتوتر ،و ُي�ساعد على �إفراز هرمون
الأندورفين الم�س�ؤول عن اال�سترخاء والنوم الجيد.
�إذ ًا ،ال يوجد �شيء بال فائدة ،ك ّل ما هو مطلوب الموازنة
بين متط ّلبات نف�سك لال�ستمتاع بالحياة وبين �أدائك لمتط ّلبات
الحياة بال�شّ كل الأدقّ والأف�ضل دون تعار�ض بين االثنين.
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إدارة
تخنق
اإلبداع
الأ�ستاذ ح�سني النمر
قد نعتقد �أن الأ�سهل هو القيام بما نقوم به دائماً؛ �أعمال روتينية
متكررة ،فكرةٌ ين�ساق خلفها الكثير منا دون التفكير فيها ،ما
وحلول ّ
�أ�صابنا ب�شللٍ في التفكير ،و أ� ّدى �إلى خنق الإبداع ،وقتل القدرات .في
المتجدد
وم�ستجدات ي�ضخّ ها التفكير
حين �أن الإبداعات هي متغ ّيرات
ّ
ّ
الذي يخرج عن �إطار التفكير الم�ألوف (المتكرر) .والم�شكلة الأ�سا�س
هي في تح ّول التفكير التقليدي �إلى تهديد �أكبر ،ل ّأي تغيير يلج�أ
ملحة في تط ّوره ،وعالج م�شكالته .وال�س�ؤال:
المجتمع �إليه كحاجة ّ
كيف يمكن تغيير نمط الإدارة الروتين ّية من رتابتها ،وب��ثّ رياح
التغيير وروح الحياة فيها؟

(*)

30

التشبث باألفكار التقليدية
وباألمناط اجلامدة لإلدارة
هو دافع إىل الرتاجع داخل
الشركات واملؤسسات

على ال�سرعة والجودة وااللتزام.
*الروتين في مواجهة التجديد!
وال��روت�ي��ن ب�لا �شك م��ن الآف ��ات التي
�أ�صابت مجتمعاتنا ّ
وعطلتها عن م�سيرة
النهو�ض والتقدم وروح الع�صر الذي تلهث
فيه المجتمعات نحو التجديد ،ونحو تبنّي
الجديد من الأفكار والمخترعات.
ف��ال�ت���ش �ب��ث ب ��الأف� �ك ��ار ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة،
وبالأنماط الجامدة ل�ل��إدارة ،وباللوائح
ال�شكل ّية للعمل هو دافع �إلى التراجع وربما
االنهيار داخ��ل ال�شركات والم�ؤ�س�سات.
لكن الم�ؤ�س�سات الناجحة بالفعل هي تلك
الم�ؤ�س�سات القادرة على التغيير و إ�ع��ادة
�صياغة خططها و�أهدافها ،والتي تترك
ّ
لموظفيها م�ساحة من التحرك والإب��داع
ف��ي إ�ط� ��ار نف�س الأه � ��داف المو�ضوعة
م�سبق ًا.
ال �� �ص��راع ب�ي��ن ال �ق��دي��م وال �ح��دي��ث،
بين الجمود وال�ت�ط��ور ،ه��و �إح��دى �سنن
ه��ذا ال �ك��ون .وين�سحب ه��ذا الأم ��ر على
ال�شركات والم�ؤ�س�سات والأفراد ،ال �سيما
ف��ي مجتمعاتنا ال�ت��ي يعاني فيها بع�ض
م�ؤ�س�ساتها من الترهل الإداري والنمطية
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*الروتين الإداري
ً
الترهل
يتحدث ال�ن��ا���س ك�ث�ي��را ع��ن ّ
الإداري والروتين الإداري ،دون معرفة
الأ� �س �ب��اب ال�ت��ي ت� ��ؤدي �إل ��ى ح ��دوث هذه
ال �ظ��اه��رة ف��ي ال �م ��ؤ� �س �� �س��ات ال�خ��دم� ّي��ة
والإنتاج ّية ،التي تُعنى بمو�ضوع �إكمال
الإج��راءات الإدارية والقانون ّية في مجالٍ
معين ...وي�شعر النا�س عند ذهابهم �إلى
والترهل
تلك الم�ؤ�س�سات بمعنى الروتين
ّ
الإداري ب�صورة حقيق ّية وواقع ّية كونهم
ي��ري��دون �إك �م��ال �أع�م��ال�ه��م ومعامالتهم
ب�صورة �سريعة ودون ت�أخير.
والروتين هو مرادف للعادة والتقليد
والنمطية� ،أي �أداء المهام نف�سها ب�شكل
منتظم من قبل الأ�شخا�ص �أنف�سهم في
الأوقات نف�سها ،واعتماد اللوائح الثابتة
والأقدمية والقدرة على الأداء
ك��أ��س����س ل �ل ��إدارة ،ومنهج
ل�ل�ت�ع��اط��ي ب �ي��ن ال��ر�ؤ� �س��اء
وال�م��ر�ؤو��س�ي��ن ،ب�ع�ي��د ًا عن
التطوير �أو التجديد� ،أو تبنّي
الأفكار المبتكرة ،والحلول غير النمطية.
كما ُع � ِّرف الروتين الإداري في �أ ّي��ة
م� ّؤ�س�سة �أو دائ��رة ب��أ ّن��ه الحالة العملية
الإجرائية التي تنفّذ من خاللها �أهداف
وواجبات وم�س�ؤول ّيات العمل ب�صورة بطيئة
ب�سبب اعتمادها على �أ�ساليب و�أنماط
تفتقر �إلى روح التجديد وعدم الإح�سا�س
ب�أهمية الوقت مع التق ّيد الحرفي بنظم
تعيق العمل وت�ؤخّ ره وتربكه وتطيل من �أمد
االنتظار بين يدي م�سل�سل التوقيعات التي
يمكن اخت�صارها بو�سائل تقنية حر�ص ًا
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وال �خ��وف م��ن ال�ت�ج��دي��د واالب �ت �ك��ار وه��و
م��ا ُي ِ
جمله خ�ب��راء الإدارة ف��ي م�صطلح
الروتين.
لقد ع�شنا ع�صر ًا يفاخر فيه المدير
�أو الرئي�س في م�ؤ�س�سة ما ب�أنه يقود جي�ش ًا
من المر�ؤو�سين ال يمكنهم الت�صرف دون
قراراته �أو �إ�شاراته وم�شوراته .وكثير ًا ما
ت��رددت على �أ�سماعنا جملة «ب�ن��ا ًء على
توجيهات المدير ،»...ف��إذا كان هذا هو
ال�ح��ال ف��ي الم�ستويات الإداري���ة العليا،
فما بالنا بالم�ستويات الإداري ��ة الأدن��ى.
�أال ي�ستدعي ذلك تطوير الثقافة الإدارية
و�إطالق حرية الإبداع وترقية المتميزين؟
*عقبات ي�صنعها الروتين
 -1في الوقت الذي يتط ّلب �إنجاز معاملة
مع ّينة في �إحدى الدوائر يوم ًا �أو يومين
نرى � ّأن �إنجازها يمتد �ستة �أ�شهر �أو
�سنة بحجة �إجراءات �إدارية وقانونية.
 -2ما يرتبط بالفرد يتمثل في الهروب
ال��دائ��م م��ن ال�م���س��ؤول�ي��ة وتحملها،
والتم�سك بحرفية القوانين وبالتالي
جمود وعدم مرونة الأداء.
 -3وم��ن �سلبيات ال��روت�ي��ن ،فيما يتعلق
بالم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة ،التدرج النمطي
في ال�سلطة.
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 -4ما يرجع �إلى انتفاء العنا�صر المعنوية
كبواعث لالجتهاد والإب ��داع ،وتح ّول
ال�ع�لاق��ة بين الم�ؤ�س�سة وموظفيها
�إلى عالقة ماد ّية جافة ،وهو ما يقتل
ب��دوره دافعية التطوير والنهو�ض في
نفو�س الأفراد.
 -5من مع ّوقات التطوير في الم�ؤ�س�سات
وال �� �ش��رك��ات االرت� �ب���اط ب��ال�ن�م�ط� ّي��ة
والروتين والتزام المر�ؤو�سين بقوانين
ولوائح وقواعد العمل الر�سمية.
*�أ�سباب الروتين
ي �ع��ود ال���س�ب��ب ف��ي ح���دوث ال��روت�ي��ن
الإداري (البيروقراطية المفرطة) �إلى
�أمور عدة ،منها:
 .1عدم كفاءة الم�س�ؤول في �أداء المهام.
 .2عدم كفاءة الموظف �أو المنت�سب.
 .3عدم وجود رقابة دور ّية لمتابعة �إكمال
المعامالت.
 .4ع��دم وج��ود ع�ق��وب��ات �إداري� ��ة رادع��ة
للموظف المق�صر في �أغلب الأحيان.
 .5ع ��دم وج� ��ود ��س�ق��ف زم �ن��ي لإك �م��ال
المعامالت.
 .6الخالفات بكافة �أنواعها :مذهبية -
مناطقية -عرقية � -سيا�سية...

 .7عدم وجود متابعة من موقع �أدنى من
قبل الإدارات العامة والعليا.
 .8المحاباة والمح�سوبية يتدخالن في
الم�صلحة العامة.
 .9تف�ضيل الم�صلحة ال�شخ�صية على
الم�صلحة العامة.
� .10سيا�سة التدوير والنقل وفق الم�صلحة
ال�شخ�صية.
 .11النكو�ص والتراخي في �أداء الواجبات
والمهام.
 .12عدم تطوير المهارات والكفاءات على
�إدارة الوقت و�إدارة الجودة ال�شاملة
والعالقات العامة وغيرها.
 .13زيارات الجهات الر�سمية تركز على
الجانب الدعائي أ�ك�ث��ر م��ن الجانب
التقويمي والت�سويقي.
 .14ن��درة ال��زي��ارات الميدانية من قبل
الإدارات العليا والو�سطى للمنت�سبين.

من مع ّوقات التطوير يف
املؤسسات والشركات
االرتباط بالنمط ّية والروتني

في حين نالحظ �أن الدول المتقدمة
تعمل جاهدة على ا�ستثمار ر�أ���س المال
الب�شري (ا�ستثمار ال �م��وارد الب�شرية)
م��ن خ�لال تمكين الأف ��راد قبل تكليفهم
وتطويرهم قبل منحهم المراكز والمواقع
الإداري�� ��ة ال�م�ه�م��ة ال �ت��ي وج ��دت لتوفير
الخدمة �إل��ى النا�س ولي�س و�ضع حواجز
وعقبات روتين ّية قاتلة.
*خطوات لك�سر الروتين
ل�م�ع��ال�ج��ة ال�ت�ف�ك�ي��ر ال�ن�م�ط��ي ال��ذي
يلقي بظالله على الإدارة� ،سنقدم بع�ض
الخطوات لك�سر الروتين الإداري وبعث
التغيير فيه:
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 -1بين الجمود والمرونة

�إن التطوير ال�شامل ي �ب��د�أ بتطوير
الت�شريعات وال�ق��رارات التي تحكم عمل
ال �ج �ه��از الإداري داخ ��ل ال�م��ؤ��س���س��ة �أو
ال�شركة ،فكثير من التعقيدات الروتينية
التي تعطل العمل ناتج ع��ن بع�ض م��واد
الت�شريعات المنظمة للعمل .فمن المهم
�إع��ادة �صياغة كافة القوانين والأنظمة
والقرارات التنفيذية الجامدة والتي غالب ًا
ما تعود لفترات ما�ضية قد ت�صل لربع قرن
�أو خم�سين عام ًا ،و�أ�صبحت تحتاج �إلى
تعديل جذري.
فالتغيير يعني ك�سر الجمود وت��رك
م���س��اح��ة وا� �س �ع��ة م��ن ال �م��رون��ة ت�سمح
للنظام بالكامل ( أ�ف ��راد ًا وم�ؤ�س�سات)،
ب � أ�خ��ذ خ �ط��وات م��ن التطوير وال�ن�ج��اح،
والو�صول �إلى بناء تنظيمي ي�سمح للأفراد
والم�ؤ�س�سة �أن يتحركوا نحو �أكبر قدر من
المرونة دون الإخالل �أو التفريط.

 -2الإدارة بالم�شاركة

�إننا بحاجة لتغيير الثقافة الإداري��ة
ال�سائدة بالأجهزة الحكومية والم�ؤ�س�سات
وال�شركات من القاعدة �إلى القمة والتحول
�إلى الإدارة بالم�شاركة واالقتناع والترقية
للمتميزين والمبدعين� ،إذ نريد موظف ًا
مبدع ًا وم�س�ؤو ًال قادر ًا على اتخاذ القرار
وتحمل تبعاته.
فال�شراكة في الإدارة بين الر�ؤ�ساء
والمر�ؤو�سين تعني نظام ًا مفتوح ًا على
المجتمع ترتبط فيه الم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة
بالن�سيج االجتماعي وتتفاعل مع النا�س،
ت�ت��أث��ر وت ��ؤث��ر فيهم ،على عك�س النظم
الروتينية .وال�شراكة ف��ي الإدارة تُعنى
بال�سلوك الر�سمي وغير الر�سمي ك�أ�سا�س
في التعامل داخل الم�ؤ�س�سة لأن االثنين
ي�صدران عن �سلوك ب�شري واحد (فردي
�أو جماعي) وله �أثره الوا�ضح على العمل
لإن�ج��اح وتحقيق الهدف المطلوب وفق ًا
لقواعد ومبادئ العمل حتى ولو تعار�ضت
مع الأهداف والرغبات ال�شخ�صية.
 -3القيادة وك�سر الروتين

للقيادة دور مهم ف��ي تحريك النظم
الإداري � ��ة وك���س��ر ال�ج�م��ود وال��روت �ي��ن داخ��ل
الم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة عبر تنظيم �شامل للجهاز
الإداري داخ��ل الم�ؤ�س�سة ي�ضع في اعتباره
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الأه��داف التي ت�سعى لتحقيقها ا�ستراتيجية
الإ�صالح ال�شامل والكفاءة ك�أ�سا�س للتقييم
وو�ضع البرامج التنفيذية لذلك.
ف�إذا كان القائد في النظم والم�ؤ�س�سات
الروتينية يتو ّلى وظيفته بحكم المن�صب
وال�م��رك��ز الوظيفي الر�سمي ل��ه وطبق ًا
لمبد�أ التدرج في ال�سلطة (الأقدمية)،
بعيد ًا عما يتمتع به من �سمات �أو مهارات،
فالإدارة في النظم المتطورة تعنى بتولي
�أ�صحاب الكفاءة للمواقع القيادية لي�صبح
الكفاءة والتميز �أ�سا�سين للترقي والو�صول
للمنا�صب الإدارية العليا.
 -4جودة العمل والتغيير

الهوام�ش

(*) مدير الجمعية اللبنانية للعلوم الإدارية.

ر�أ�� ��س ال �م��ال ال�ب���ش��ري ه��و الخطوة
الأول � ��ى .وي ��رى ال�م�ه�ت� ّم��ون � �ض��رورة
ا�ستحداث مراكز البحث والتطوير
لمالكات الم�ؤ�س�سات الحكومية خير
�سبيل وهدف وغاية لتطوير وتح�سين
مهارات الموظف �أو المنت�سب ليكون
موظف ًا �أو منت�سب ًا نافع ًا وناجح ًا.
	� ّإن م���س��أل��ة ال�ت��رق�ي��ة وف��ق ال���دوراتال�ت��دري�ب� ّي��ة وال�ت�ط��وي��ر ّي��ة مهمة ج��د ًا
ب ��د ًال م��ن و��ض��ع ا��س�ت�م��ارات روتينية
وكال�سيكية تعتمد على عن�صر الزمن
في ترقية الموظف �أو المنت�سب في
حين � ّأن �أ��ص�ح��اب ال�ك�ف��اءات وذوي
ال �خ �ب��رات ي �ك��ون م���ص�ي��ره��م كحال
ال�م��وظ��ف �أو المنت�سب النكو�ص �أو
المترهل �أو غير المبالي بالم�س�ؤولية.
ّ
ف��إن�ن��ا ن�ستنتج �أن ظ��اه��رة الروتين
الإداري �سببها الموظف �أو المنت�سب
و�إدارت ��ه العامة والجهات الرقابية،
الداخلية والخارجية ،ولي�س م�صطلح
(ال�ضوابط والتعليمات �أو ال�صالحيات
الإدارية).
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ال ب�� ّد م��ن تح�سين ن��وع�ي��ة ال �ج��ودة،
والعمل على تفعيل مفاهيم �إدارة الوقت
والعالقات العامة التي ال ب ّد �أن توجد �أو
ت�ستحدث في كل وزارة ودائرة والعالقات
العامة ت�سعى �إلى �إر�ضاء النا�س و�إكمال
معامالتهم.
*خطوات �أخرى على طريق الحل
 ت ��وج ��د ح ��اج ��ة ل� ��دى ال �م ��ؤ� �س �� �س��اتالحكومية الخدمية والإنتاجية لتطوير
كوادرها وتمكينهم من االط�لاع على
الموا�ضيع الحديثة في� :إدارة الجودة
ال���ش��ام�ل��ة� ،إدارة ال��وق��ت ،الإع�ل�ام
والعالقات العامة ،الإدارة الحديثة،
�إدارة ال�صراعات والأزمات ،وغيرها
من الموا�ضيع الحديثة التي ت�سعى �إلى
تقديم خدمات نوعية ونموذجية �إلى
المجتمع والدولة� .إن مو�ضوع ا�ستثمار

إن التطوير الشامل يبدأ
بتطوير التشريعات والقرارات
التي حتكم عمل اجلهاز
اإلداري داخل املؤسسة
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حين تتس ّلل
الرتابة إلى األسرة

فاطمة ن�صر اهلل

(*)

غالب ًا ما تت�سلّل الرتابة �إلى حياتنا الأ�سرية بكلّ هدوء
وخ ّفة ،ومن دون �أن ي�شعر بها �أفراد الأ�سرة بما فيهم الوالدان.
فالرتابة ،والروتين اليومي هما من الأمور التي تتعلق غالب ًا ب�أ�س�س
الحياة اليوم ّية لأفراد الأ�سرة ،كمواعيد اال�ستيقاظ والنوم ،دوام
العمل بالإ�ضافة �إلى العمل المنزلي الخا�ص بالزوجة �أو الأم ،ثم
المتابعات اليوم ّية العاد ّية ،كم�شاهدة التلفاز ،والعمل على و�سائل
التوا�صل االجتماعي وغيرهما من الأمور.
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*الروتين نظام حياة
ومن بديه ّيات الأم��ور� ،أن يكون هناك جزء من �أعمالنا اليوم ّية
متك ّرر ًا �إلى ح ّد الن�سخ ،وهذا ما ال �إرادة لنا به ،وال �سيما الأمور المتعلقة
بالوقت وتنظيمه .فاالهتمامات اليوم ّية المرتبطة بدوام العمل مث ًال،
هي من الأمور الروتينية التي من الخط�أ �أن ن�سعى �إلى تغييرها ،فال
ي�صح مث ًال �أن ن�صل �إلى العمل كل يوم بوقت مختلف عن الآخر.
�أما الروتين ،من حيث التعريف ،فهو النظام الحياتي المتك ّرر
الذي ال ب ّد من فعله ،ولي�س ب�إمكاننا التعديل عليه �أو تغييره ب�سهولة.
في العالقة بين الزوجين ،نجد � ّأن من الأمور ال�سلب ّية التي تطر أ�
على حياتهما  -وغالب ًا بعد مرور ال�سنوات الخم�س الأولى على الزواج،
و�أحيان ًا مع وجود الأوالد  -الجمود الذي قد ي�سود العالقة بينهما .وهذا
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بالت�أكيد يعود �إلى االن�شغاالت الجديدة التي تحكم الحياة اليومية.
فبع�ض هذه االن�شغاالت متع ّلق بالزوجة التي تبد�أ بتحديد �أولو ّياتها
بنا ًء على ما هو مهم ويجب �إنجازه ،وما هو �أق ّل �أهم ّي ًة وهكذا..
�أما الزوج ،ف�إنه يقع فري�سة الحياة الروتينية التي يع ّبر عنها
من خالل ا�ستغراقه ببع�ض التفا�صيل اليومية ،والتي غالب ًا ما تكون
مبن ّية على الواقع الأ�سري الجديد كان�شغال الزوجة بالأطفال،
والأع�م��ال المنزلية التي ال تنتظر الت�أخير وتحتاج �إل��ى متابعة
مبا�شرة وحثيثة.
*م�شكلة �إ�ضافية
ومن المفيد القولّ � :إن الحياة الروتينية للأ�سرة ال تقف عند
هذا الحد فح�سب ،وقد ت�صل �إلى م�شكلة متفاقمة حين تترافق
الأمور اليومية مع وجود م�شكالت �أ�سا�س ّية ب�أ�صل عالقة الزوجين
فيما بينهما والتي يمكن �إدراجها وفق الآتي:
 -1ع��دم ا�ستيفاء ال�شروط ال�لازم��ة ل�ل��زواج الناجح ،حيث من
الموا�صفات والمعايير التي تجعل من كال الزوجين متقاربين
(ال�ب�ي�ئ��ة االج�ت�م��اع�ي��ة  -ال�ج�غ��راف�ي��ة،
العادات �أو من الناحية الثقافية والعلمية من األمور السلبية يف حياة
الزوجني اجلمود الذي يسود
�أو من الناحية النف�س ّية والروح ّية).
العالقة بينهما
� -2أن يكون ال��زواج من �أ�سا�سه غير مبني
على الإلفة والمحبة كحاالت التزويج التي
بغ�ض
يكون ال��ر�أي فيها بالتزويج للآباء ّ
النظر عن ر�أي الزوجين نف�سيهما.
 -3عدم وجود تقارب من حيث االهتمامات
والميول بين الزوجين ،وال �س ّيما في الرغبات ال�شخ�صية
كال�صداقة والمهارات والمواهب.
 -4االنغما�س ب�أعباء الحياة والتكاليف التي يعتبر كل من الزوجين
�أنها ت�أخذ كل وقته كعمل ال��زوج ،مث ًال .كذلك ،ف�إن ان�شغال
الزوجة وانغما�سها في االهتمام ب�ش�ؤون الأوالد والأ�سرة والبيت
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�سبب في االبتعاد عن الزوج ما ي�ؤدي �إلى رتابة غير مرغوب
فيها� ،أو �إلى نتائج �أ�سو�أ من ذلك في العالقة بينهما كاالنف�صال
المعنوي والروحي مع مرور الوقت.
*الروتين المملّ  ...داء
� ّإن حياة الإن�سان مليئة بالم�شقّات والمتطلبات اليومية ،والتي
غالب ًا ما تُدخلنا في د ّوام��ة الفتور والبرود والالمباالة ،حيث � ّإن
البقاء على نظام واحد يجعل الإن�سان يعي�ش روتين ًا مملاّ ً يتحول مع
الأيام �إلى داء يلتهم �أوقاته ثم نف�سه التي تبد أ� ب�إظهار الإ�شارات
ال�سلوكية المختلفة ويحرمه من العي�ش ب�سعادة واطمئنان.
«روتين مم ّل نعي�شه»« ،نريد الق�ضاء عليه قبل �أن يد ّمرنا»..
عبارتان ن�سمعهما يومي ًا ،ولكن كيف ال�سبيل للخال�ص؟ وكيف يمكن
محاربة تلك الآفة التي تبني �أ�سوار ًا من الجليد بين الزوجين من
جهة ،والآباء والأبناء من جهة �أخرى ،وتمنع من ال�شعور بال�سعادة،
وباتت حاجز ًا �أمام التق ُّدم والإبداع في حياتنا العملية والعاطفية؟
* الآثار �سلب ّية على الجميع
قبل الإجابة عن هذين ال�س�ؤالين ال ب ّد من الحديث عن الآثار
ال�سلبية المتوقع �أن تح�صل بين الزوجين �أو ًال ،وبقية �أفراد الأ�سرة
ثاني ًا ،وذلك بفعل الرتابة ،وعليه يمكننا الحديث عن التالي:
 -1فتور العاطفة و�ضمورها بين الزوجين؛ وذل��ك نتيجة البعد
والتباعد الحا�صل بينهما بفعل �َ��ص��رف ال��وق��ت الكامل في
اهتمامات �أخرى لم تو�ضع جيد ًا على �س ّلم �أولو ّيات ك ّل منهما.
 -2ظهور بع�ض ال�سلوك ّيات ال�سلب ّية ال�صادرة عن كل من الزوج

البقاء على نظام واحد يجعل
اإلنسان يعيش روتين ًا مم ّل ًا
يتحول مع األيام إىل داء يلتهم
أوقاته ثم نفسه
38
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والزوجة ،والتي تَبتدئ بتوجيه العبارات القا�سية �أو الخالية
من العاطفة والوجدان ،والتي غالب ًا ما تت�ضمن نوع ًا من اللوم
والرف�ض لبع�ض الت�صرفات اليومية ال��ذي قد ي�صدر عن �أي
منهما ،وه��ذا ما يالحظه الأوالد ويلتفتون �إليه ،ذل��ك لأنهم
ير�صدون حرارة العالقة بين الزوجين وبرودتها ويت�أثرون بها
�سوا ًء كانت �سلبية �أم �إيجابية .فالأطفال ،ال �س ّيما في الأعمار
ال�صغيرة ،يف�سرون الأمور على طريقتهم الخا�صة والتي ال تخلو
من المبالغة �أو الت�ضخيم.
 -3اال�ست�سالم للواقع المعا�ش من قبل الزوجين وعدم بذل الجهد
للقيام بما هو مطلوب لتغيير الواقع.
 -4اال�ستغراق بالبدائل التي قد تكون موجودة لدى ك ّل منهما ،والتي
ت�ش ّكل تعوي�ض ًا عن الفراغ الحا�صل والروتين من ج ّراء ابتعاد كل
منهما عن الآخر ،كالهوايات ،والأ�صدقاء ،والعالم االفترا�ضي،
وو�سائل اللهو والت�سوق وغيرها.
 -5تقدي�س بع�ض االهتمامات اليومية ،والتي قد تختلف اختالفاً
وا�ضح ًا م��ا بين قناعات ومفاهيم ال��زوج وال��زوج��ة ،فبع�ض
الزوجات عاد ًة ما يق ّد�سن العمل المنزلي ،و�أعمال التنظيف.
وطبع ًا هذا ما ال يعجب الزوج والذي قد يعتبره نوع ًا من الخَ لل
في كفاءات الزوجة التي ت�صرف كل جهدها ووقتها لالهتمام
بالأمور التي تتعبها من الناحيت ْين الج�سد ّية والنف�س ّية.
�أما الأزواج ف�إنهم �أي�ض ًا يق ّد�سون بع�ض االهتمامات الخا�صة بهم
كالأوقات التي يق�ضونها مع الأ�صدقاء ،وهم يجدون التبرير لأنف�سهم
�أنهم ير ّوحون عن �أنف�سهم جراء التعب الج�سدي والإرهاق الحا�صل ْين
بفعل دوام العمل �أو المهنة .وهذا ما ال يروق للزوجة �أي�ض ًا.
 -6ال�سماح للآخرين بالتدخّ ل في حياتهما وقد يكون من �ش�أن هذا
التدخّ ل �أن يلعب دور ًا �سلبي ًا في الم�ساهمة بتجفيف العالقة
بينهما ،ال �س ّيما �إذا و�صل ه��ذا التدخّ ل �إل��ى ح��دود البنيان
الأ�سا�سي للعالقة الزوج ّية الخا�صة بهما وبحياتهما الأ�سر ّية.

39

الملف

40

*من تداعيات الحياة الروتينية في الأ�سرة
أهم التداعيات التي من الممكن �أن تحدث بين الزوجين،
� ّإن من � ّ
هو ما يتولَّد من �شعور لديهما نف�سيهما بعدم ال�سعادة والتمتع
بجمال الحياة الزوج ّية ،وقد ي�ؤدي بهما �إلى الإحباط� ،أي�ض ًا .وفي
حال وجود �أوالد ،ف�إن هذا ال�شعور من �ش�أنه �أن ينتقل �إليهم ،م ّما
ي�ؤدي �إلى ن�شوء العديد من الم�شكالت النف�س ّية وال�سلوك ّية لديهم،
كاالنزواء �أو العدوانية �أو حتى الت�أخر الدرا�سي وغيرها...
ومن التداعيات �أي�ض ًا الهامة والخطيرة هي لجوء الزوجين �إلى
الطالق كحل ،وهذا ينعك�س على الأوالد ،في حال وجودهم ،نتائج
ال يمكن ح�صرها.
*االقتراحات والن�صائح العملية
ورد في و�ص ّية الإم��ام الباقر  Qالبنه الإم��ام ال�صادق
« :Qيا بني� ،إياك والك�سل وال�ضجر ف�إنهما مفتاحا ك ّل �شر،
�إنك �إذا ك�سلت لم ت� ؤ� ّد حق ًا و�إن �ضجرت لم ت�صبر على حق»(.)1
ولذا ،يجب علينا �أن نعمل على �أن تتح ّول بيوتنا �إلى دوحة غنّاء من
المحبة والوئام وراحة البال ،بد ًال من اال�ستغراق في الأجواء العامة
الم�سيطرة على عالمنا والذي تح ّول فيه النا�س �إلى �آالت .لذلك ،ال
ب ّد من القيام بالكثير من الأعمال التي ت�ساعدنا على تحقيق هذه
الأهداف ال�سامية والمعتبرة.
� -1أن نقتنع جميع ًا �أن جزء ًا من الرتابة التي نعي�شها فقط ،في
حياتنا اليومية هي �أمر واقع ،وال يمكن تغييره؛ وذلك لأنّه من
متطلبات الحياة اليومية والمعي�ش ّية.
� -2أن ن�صرف وعينا واهتمامنا على �إ�سعاد الحياة الزوجية ،و�أن
نوليها العناية الفائقة لأنها ت�ستحق منا كل البذل والعطاء.
� -3أن ال ن�ستهين ب��أوالدن��ا فهم �أمانة اهلل في �أعناقنا ،ومتى
�أهملناهم على ح�ساب الأمور المادية التي يمكن ت�أجيلها ،ف� ّإن
م�شكالت نف�سية ومعنوية وحياتية قد تن� أش� عندهم ،و�سنكون
�أمام م�شكالت متفاقمة �أكثر خطورة من الملل والرتابة.
� -4أن نحر�ص على تقوية عالقتنا باهلل تعالى ،و�أن يكون برنامجنا

الهوام�ش

(*) مخت�صة بالإر�شاد التربوي.

(( (1الكافي ،الكليني ،ج� ،5ص.85
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العبادي والروحي �أ�سا�س ًا في �أن�شطتنا اليومية ،وهذا من �ش�أنه
�إعطا�ؤنا جرعة كبيرة من العزيمة التي تعيننا على تجاوز
المتاعب وال�صعوبات.
� -5أن نظهر الكثير من الإيجاب ّية في التعاطي مع الآخرين ،وال
�سيما �أفراد الأ�سرة ،و�أن تكون االبت�سامة رفيقتنا في انطالقة
النهار ،والتي من �ش�أنها �أن تعطي �صورة �إيجابية عنا لدى
الآخرين.
 -6ال ب ّد للزوجين �أن يبتكرا �أن�شطة متجددة،
بد للزوجني أن يبتكرا أنشطة
تك�سر التكرار والملل كالزيارات العائلية ،ال ّ
متجددة ،تكسر التكرار وامللل
والرحالت الم�شتركة مع الأ�صدقاء �إلى
كالزيارات العائلية ،والرحالت
الحدائق والطبيعة وغيرها...
املشرتكة
� -7أن ت�سعى الزوجة لتغ ّير �شيئ ًا ما في ديكور
المنزل وهذا من �ش�أنه تجديد الم�شهد
الذي تراه العين ب�شكل دائم.
� -8أن ي�سعى كل من الزوجين �إلى االهتمام
ال�شخ�صي بنف�سه ،كالمظهر الجميل
وال�ج��ذاب بما يت�ضمن ارت��داء المالب�س الجميلة والنظيفة
وا�ستخدام العطور وغيرها.
ً
� -9أن ي�سعيا لتخ�صي�ص وقت مع ّين لكليهما معا لممار�سة الريا�ضة
كالم�شي وغيره.
و�أخير ًا ،ال ب ّد �أن تكون عالقة الزوجين عالقة رفقة و�صداقة
لكي ي�أن�سا �أحدهما بالآخر ويرتاحا لق�ضاء الوقت مع ًا ،ما ينعك�س
�سعاد ًة على الأب �ن��اء ،و�أن يكون لهما «م�شاويرهما» الخا�صة،
و�أوقاتهما الخا�صة ...وهكذا �سيجد كل منهما �سياحته عند الآخر،
وبجهدهما وعزيمتهما و�إرادتهما �سيتحول البيت �إلى بيت �سعادة
وطاعة ورحمة.
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حتقيق :جنان �شحادة
من م ّنا لم ُ
ي�شك يوم ًا من ظروف
حياته المت�شابهة بتفا�صيلها �إلى
حد كبير ،ومن �أيامه التي تدور
ف��ي فلك واح���د ،وم��ن ذك��ري��ات ال
يختلف فيها � اّإل م��وق��ع عقارب
ال�ساعة ،وتت�شابه بكلّ �شيء؟

من منّا لم ي�شعر ب� ّأن يومه م ّر من قبل،
�أو � ّأن الحادثة التي ت�صادفه هي جزء من
عر�ضها م�سبق ًا ،وحفظ
م�سرح ّية �شاهد َ
مم ّثليها عن ظهر قلب؟
�إن ك�ن��ت واح� ��د ًا م�م��ن تنطبق عليه
الأفعال ال�سابقة ،وم ّر ببع�ضها �أو بجميعها،
ف�أنت تعاني من «الروتين» الذي ي�صادف
�أُن��ا� �س � ًا ف��ي منازلهم �أو م��دار��س�ه��م ،في
جامعاتهم �أو حتى في �أعمالهم ،وي�صادف
بع�ضهم الآخر كيفما اتجه و�أينما دار.
42

م��ا ه��و ال��روت �ي��ن؟ وم��ا ه��ي �أن��واع��ه
وت�أثيراته؟ وه��ل هناك طرائق عمالن ّية
لمواجهته؟ ن�ق��اط كثيرة ن��دع��وك��م �إل��ى
االطالع عليها في هذا التحقيق.
*وائل والخم�سة ع�شر عام ًا
يعمل وائل منذ خم�سة ع�شر عام ًا في
الم� ّؤ�س�سة ذات�ه��ا ،وف��ي المن�صب عينه،
وبالراتب نف�سه ،لم يتغ ّير �شيء منذ ذلك
الوقت � اّإل هو.
يتح ّدث وائل عن ال�ضيق الذي يخالج
� َ��ص��دره عندما َي �ه � ُّم ب��ال��دخ��ول م��ن باب
الم�ؤ�س�سة ،وعن الآالم التي ي�ش ُعر بها في
ر�أ�سه ،عندما يبد�أ بالعمل .ي�صنّف وائل
م��ا يحدث معه ب�أنها ت��أث�ي��رات الروتين
الذي ي�شعر به في العمل .ير ّدد كثير ًا كلمة
«روتين» �أثناء حديثنا معه ،ن�س�أله« :ما هو
الروتين ب��ر�أي��ك؟» ،فيجيب ب�سرعة�« :أن
ٍ
بت�سميات مختلفة تبد�أ
تعي�ش اليوم نف�سه
من االثنين وتنتهي بالأحد».
*مفهوم الروتين (الرتابة)
والمتخ�ص�ص
يق ّدم الطبيب النف�سي
ّ

في عالج الإدمان الدكتور ف�ضل �شحيمي
تعريف ًا لغوي ًا للروتين ب�أنه م�صطلح �أجنبي
دخ��ل ُلغتنا وعقولنا ،وت��ر ّب��ع على عر�ش
المفردات ال ّدخيلة حتى ب��ات م�ستهلك ًا
من قبل الخا�صة والعامة .وي�شير �إلى � ّأن
يف�سره بمعنى النمط ّية �أو العادي،
البع�ض ّ
�أو التكرار والنظام ،وي�ؤ ّكد �أن ما يعنينا
ف��ي ه��ذا الم�صطلح ه��و الآث ��ار والنتائج
التي يتركها على حياتنا النف�س ّية ،وعلى
�شخ�ص ّيتنا.
*درا�سات ونتائج
ويذكر الدكتور ف�ضل �شحيمي درا�سات
ق��ام بها علماء علم النف�س ال�صناعي
تتح ّدث عن واق��ع الع ّمال في الم�صانع،
حيث وج��دوا � ّأن العامل وبعد م��رور ب�ضع
�سنوات على عمله في الم�صنع تتناق�ص
دافع ّيته للعمل ،وي�صاب بالملل ،وتغزوه
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الروتني «أن تعيش اليوم
نفسه بتسمياتٍ خمتلفةٍ
تبدأ من االثنني وتنتهي
باألحد»

الدكتور ف�ضل �شحيمي
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حالة التوتر والقلق ،وال �سيما في ال�ساعات
الأخ�ي��رة من �ساعات العمل اليومي ،ما
يت�سبب بتدني ن�سبة الإنتاج.
وي�شرح ال��دك�ت��ور ف�ضل �شحيمي �أن
ه��ذه الأ��س�ب��اب لي�ست بيولوجية ،ب�سبب
التعب وا�ستنزاف الطاقة ،بل �إن الأ�سباب
الحقيقية كما ي��رى ه���ؤالء العلماء هي:
القلق الجزئي ،ال�شرود ،والتوتر.
وه��ذه الأ��س�ب��اب ،كما ي��رى �شحيمي،
جعلت �أخطاء الع ّمال تزداد ب�شكل �أكبر،
و�أ ّدت �إلى �إ�ضعاف التركيز والقدرة على
اال�ستيعاب ،ونَتج عنها ال�ضيق من �أوامر
وتوجيهات الر�ؤ�ساء والم�س�ؤولين ،وك ُثرت
حاالت النزاع بين الع ّمال و�أرباب العمل،
والتي ت�صل ،في �أغلب الأحيان� ،إلى ح ّد
الف�صل من العمل.
*ابت�سام والملل
توجهنا �إلى ابت�سام (موظفة ر�سمية
ّ
في �إحدى الدوائر الإداري��ة) ،طلبنا منها
�أن ت�صف لنا عملها ف�أجابت« :مم ّل جد ًا،
نحتاج �إل��ى العودة �إل��ى مديرنا المبا�شر
والمدير العام في ك ّل نقطة وك ّل تف�صيل،
البت
ي�ضيع معظم وقتي في �أ�سئلة يمكنني ّ
فيها لوحدي لو �سمحت الإدارة لي».

الدكتور نبيل الما�س

�إذ ًا ،اال��س�ت�غ��راق بالتفا�صيل ،قتل
التفكير ،انحكام الموظفين �إلى القوانين
فقط  ،ك�ساد العالقات ال�شخ�ص ّية بين
الموظفين ،ارت �ه��ان العمل إ�ل��ى ال��دوام
ال�صارم ال الإنجاز ،عناوين كثيرة يمكن
�ض ّمها �إل��ى �س ّلة «الروتين» ،ال��ذي يع ّرفه
ال��دك �ت��ور ن�ب�ي��ل �أل �م��ا���س االخ�ت���ص��ا��ص��ي
ف��ي التنمية االجتماعية /جمعية �أم��ان
للإر�شاد ال�سلوكي واالجتماعي ،بالقول:
إ�ن��ه قيام ال�شخ�ص نف�سه مث ًال ،بالعمل
نف�سه ،وبالطريقة نف�سها ،وب�شكل منتظم.

على الرغم من كفاءة الفرد
ومقدرته على القيام بعمله،
فإن إحساسه بالضغوط أو
ّ
امللل واإلحباط ،سينتج عنه
الرتابة يف األداء
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وي�شرح د .نبيل �ألما�س � ّأن من �أه� ّ�م
الأ�سباب التي تك ّر�س النمط الروتيني في
العمل ،هو تركيز �أ�صحاب العمل والمديرين
على �آل �ي��ة �إن �ج��از الأع �م��ال (كال�سرعة،
الجودة ،والكمية) و�إهمال االهتمـام ببيئـة
العمل (االجتماعية والمكان ّية) وما يرتبط
بها من عالقات اجتماعية ،وحاالت نف�س ّية،
يمكن ،في حال �إيالئها العناية� ،أن تُ�ضفي
�أجواء التحفيز والحيو ّية بين العاملين.
*الروتين والم�شاكل
ي�خ� ّل��ف ال��روت �ي��ن الكثير م��ن الآث ��ار
ّ
الموظفين بالدرجة الأولى،
ال�سلبية على
وب��ال�ت��ال��ي على ال�ع�م��ل .وي�شير الأ��س�ت��اذ
�سبب رئي�س
نبيل �ألما�س �إلى �أن الروتين ٌ
للإ�صابة بال�ضغوط النف�سية وما قد ينتج
عنها من �إحباط �أو اكتئاب .ولكن ،ينبغي
االلتفات �أي�ض ًا� ،إلى �أن ال�ضغوط النف�س ّية
في الحياة ،قد تكون في �أحيانٍ كثيرة هي
ال�سبب في الأداء الروتيني في العمل.
ففي بع�ض الأح��ي��ان ،وع�ل��ى الرغم
م��ن ك�ف��اءة ال�ف��رد ومقدرته على القيام
بعمله ،ف� ّإن �إح�سا�سه بال�ضغوط �أو الملل
والإحباط� ،ستنتج عنه الرتابة في الأداء،
ما ي��ؤدي ،طبع ًا� ،إلى تدنّي م�ستوى �أدائه

و�إنتاجيته .ولفت د� .ألما�س �إل��ى بع�ض
ال��درا� �س��ات ال��ذي �أظ �ه��ر �أن الإح�سا�س
بالملل الناتج عن العمل الروتيني ،يمكن
�أن يت�س ّبب في خمول ظرفي للدماغ ،ما قد
ينتج عنه الوقوع في هفوات و�أخطاء خالل
ت�أدية المهام.
*المدير والإدارة ،اث��ن��ان في
واحد
وبعد الحديث عما للروتين من �آثار
�سلبية وم��ن انعكا�سات على العامل �أو ًال
و�إنتاجية العمل بالدرجة الثانية ،ي�أتي
ال�س�ؤال الأهم« :من الم�س�ؤول عن معالجة
ه��ذا النمط ال��ذي قد يقلب العمل ر�أ�س ًا
على عقب؟».
ُيجيب الدكتور ف�ضل �شحيمي على
هذا ال�س�ؤال فيقول« :للرئي�س �أو المدير
الم�س�ؤول الأثر الكبير في �إحداث التغيير
في الإنتاج ّية ،وفي مواجهة �شبح الروتين.
ح�سن اختياره وفق معايير
ويجب عليه �أن ُي َ
ت�أخذ باالعتبار �شخ�ص ّيته ون�س َبة ذكائه
ومقدرته على �إدارة المجموعة ،وخل ّوه من
الم�شكالت والأمرا�ض النف�س ّية التي غالب ًا
ما تظهر من خالل �سلوك ّياته ال�شاذة وغير
المنطقية».
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ّ
املوظف
احرتام العامل أو
وتقديره وعدم الضغط
اإلداري أو النفسي عليه،
فهو إنسان وليس بآلة

46

ولذلك ،ف�إن تعيين هذا الم�س�ؤول �أو
الرئي�س يخ�ضع في الم�ؤ�س�سات المحترمة
وال �م �ت �ق��دم��ة ل�م�ع��اي�ي��ر ع� � � ّدة :ن�ف���س� ّي��ة،
واج�ت�م��اع�ي��ة ،وك �ف��اءات وق� ��درات و�أم ��ور
أ�خ ��رى ،ولي�س بينها طبع ًا المح�سوب ّية
واال�ستن�ساب ّية .ويح ّدد �شحيمي� ،أي�ض ًا،
دور الإدارة ف��ي � ّأي م�ؤ�س�سة ،ف ��الإدارة
لي�ست بالمدير ،بل هي منظومة الأ�شخا�ص
الذين يتوزّعون الم�س�ؤولية في الم�ؤ�س�سة،
فيتعاونون ويتكاملون ويتبادلون الأفكار
وال يترا�شقون االت�ه��ام��ات ،لأن �إل�صاق
التق�صير �أو الف�شل بالآخر من �ش�أنه �أن
يت�سبب ب�إحداث خلل في الم�ؤ�س�سة.
* َ
لك �أيها المدير
خالل إ�ع��دادن��ا لهذا التحقيق قابلْنا
م��ازن ال��ذي �أ ّك ��د لنا �أن��ه ي��واج��ه م�شكلة
ال��روت �ي��ن ف��ي ك��ل ع �م��ل ي ��زاول ��ه ،وه��ذه
الم�شكلة كانت �سبب تقديم ا�ستقالته في
الكثير من المرات ،و�أنه لم يفلح ولو لمرة
في البقاء في عمل واح��د� ،أكثر من �سنة
واحدة!

الأ�ستاذ نبيل �ألما�س اعتبر �أن العالج
الأ�سا�سي ل َك�سر الروتين وتفادي �سيطرته
على ال�ع�م��ل ،ال ينبع فقط م��ن �أنظمة
�إدارية ،بل يعتمد �أي�ض ًا على ُقدرة ومهارة
�أ�صحاب العمل والمديرين ،وعلى �إنعا�ش
بيئة العمل وب��ثّ الحيوية فيها وتحفيز
العاملين ،وزرع قيمة االنتماء لهذه البيئة.
ولأن المدير هو الحجر الأ�سا�س في
البناء ك� ّل��ه ،ب�سبب ق��درت��ه على �إح��داث
ال�ف��رق ف��ي م�ؤ�س�سته م��ن خ�لال خطوات
ب�سيطة يمكن �أن يقوم بها ،ق ّدم الدكتور
ف�ضل �شحيمي ن�صائح يمكن للمدراء
القيام بها ويمكن لبقية النا�س اال�ستفادة
منها:
� -1إحداث فترات ا�ستراحة بين ال�ساعة
وال�ساعة.
� -2إدخال المو�سيقى المهدئة للأع�صاب.
 -3دفع بع�ض المكاف�آت والحوافز.
 -4التبديل ال���دوري ف��ي م��راك��ز العمل
وذلك بعد �إجراء التدريب طبع ًا.
 -5المعالجة النف�سية الم�سبقة للع ّمال
والموظفين ،وذلك عن طريق تعيين
مر�شد نف�سي وال �سيما في الم�ؤ�س�سات
ال�صناعية الكبيرة ،يعود �إليه الع ّمال
ّ
والموظفون عند ال�شعور ب�أي نوع من
�أنواع التوتر.
ّ
الموظف وتقديره
 -6احترام العامل �أو
وع��دم ال�ضغط الإداري �أو النف�سي
ع �ل �ي��ه ،وت �ق��دي��ر ظ��روف��ه ال���ص�ح� ّي��ة
والنف�سية فهو �إن�سان ولي�س ب�آلة.
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� -7إقامة ندوات وحوارات من وقت لآخر
وخا�صة في �أوقات العطل والأعياد و�أن
ّ
تكون مدفوعة الأجر.
*قل ل��ي م��ن �أن���ت� ،أق��ل ل��ك م��اذا
تعمل
فيما يلي �سنطلب منك �أيها القارئ �أن
تعرف نف�سك ،لتعرف � ّأي نوع من الأعمال
تُنا�سبك.
 �-إذا ك�ن��ت م��ن المتفوقين �أو ال��ذي��نيتمتّعون بن�سبة ذك ��اء ع��ال�ي��ة ج��د ًا،
ف��الأع �م��ال ال��روت�ي�ن�ي��ة ال ت�ص ُلح ل��ك،
وت�ستنزف ُقدراتك ،وت�سبب لك المزيد
من القلق والهروب من العمل.
 �-إذا ك�ن��ت متو�سط ال��ذك��اء فيمكنكالتك ّيف مع العمل الروتيني ،لكن عليك
�أن ت�سعى بنف�سك لتخلق جو ًا من الحياة
والن�شاط ويمكنك �أن تح ّول � ّأي عمل،
مهما �صغر ح�ج�م��ه� ،إل ��ى م�شروعك

الخا�ص ال��ذي يمكنك �أن ُت�ب��دع فيه.
وتذ ّكر دائم ًا �أن فَهم طبيعة العمل بهذه
الروح ّية تجعل منه هواية لذيذة �أو ما
ي�شبه الإبداع ،وبذلك يخ ُرج من دائرة
ال�شعور بالملل �أو الروتين ،ولتتذكر
دائم ًا الحديث النبوي ال�شريف�« :أيها
النا�س من عمل منكم عم ًال فليتقنه
وليكمله ،»...وهو من �أهم �أ�ساليب �إبعاد
الروتين.
 �-إذا كنت من الم�سنّين �أو المتقاعدين،الذين ت�سير حياتهم اليومية على نمط
واح��د ،خ��الٍ من التجديد ،فهنا ي�أتي
دور المحيط كما ال�شخ�ص نف�سه ،ب�ضخ
دم جديد ون�شاطات جديدة تتالءم مع
عمر كل �شخ�ص ،ويجب �أن ال نن�سى
�أننا نتع ّلم من �أوجاع ه�ؤالء المحاربين
ال�ق��دام��ى نتعلم كيف يبني الإن���س��ان
فرح ًا منتزع ًا من ظلمات الي�أ�س.
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نصوص تراثية

ِّ
طالع أُ ُفول
لكل
يا نفس...
ٍ
يا نف�س!

ال�شيخ تقي الدين �إبراهيم الكفعمي

والكف ع ّما في �أيدي النا�س �أحد ال�سخاءين،
ُح�سن البِ�شر �أحد العطاءين،
ّ
وال��ذك��ر الجميل �أح��د الحباءين ،والفكر �إح��دى الهدايتين ،وال��ذك��ر �أف�ضل
والدين �أ�شرف الن�سب ْين ،والن ّية ال�صالحة
الغنيمتين ،والأدب �أحد الح�سبينِّ ،
والتب�صر �أحد
�إحدى العملين ،والمو ّدة �إحدى القرابتين ،والعفو �أعظم الف�ضل ْين،
ّ
الظفرين ،والتوفيق �أ�شرف ّ
ّ
الحظين ،والتوا�ضع �أف�ضل ال�شرفَين ،وال�سخاء �إحدى
ال�سعادتين ،والوعد �أحد الرقَّين ،و�إنجازه �أحد ال ِع ْتقَين.

يا نف�س!

الحلم �إحدى المنقبتين ،والعلم �أف�ضل الجمالين ،والزهد �أف�ضل الراحت ْين،
والعمل ال�صالح �أف�ضل الزادين ،والخلق ال�سجيح [الل ّين] إ�ح��دى النعمتين،
والعدل �أف�ضل ال�سيا�ست ْين ،وال�شجاعة �أحد الع ّز ْين ،والفرار �أحد الذلَّين ،والمو ّدة
في اهلل �آكد ال�سبيلين ،والإيمان �أف�ضل الأمانتين ،والقر�آن �أف�ضل الهدايتين.
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ال�صدق �أف�ضل الذخرين ،وال�صدقة �أعظم الربحين ،والمعرفة بالنف�س �أنفع
المعرفتين ،والأخذ على العدو بالف�ضل �أحد الظفرين ،والقناعة �أف�ضل الغناء ْين،
وال�شكر �أحد الجزاءين ،والمعروف �أف�ضل الكنزين ،والندامة �إحدى التوبتين،
وال�صالة �أف�ضل القربتَين ،وال�صيام �إح��دى ال�صحتين ،وح�سن ال��ر ّد �إحدى
ال�صدقتين ،ولطف المنع �أحد البذلين ،والقر�ض �إحدى الهبتين ،وح�سن التدبير
�إحدى الترويتين.

يا نف�س!

�سامع الغيبة �أحد المغتابين ،وراوي الكذب �أحد الكذابين ،ومن�شد الهجا
�أحد الهاجين ،و ُمبلغ ال�شتيمة �أحد ال�شاتمين ،والقلم �أحد الل�سان ْين ،والكتاب
�أحد المحدثين ،وح�سن الر ّد �أحد البذلين ،والع ّدة �أحد العطاءين ،والدعاء �أحد
ال�صدقين.
القر�ض �إحدى الهبتين ،النظافة �إحدى الحليتين ،الدهر �أن�صح الم�ؤ ّدبين،
الم�شيب �إحدى القطيعتين ،الم�صيبة بال�صبر �إحدى الم�صيبتين ،والم�صيبة
واحدة ف�إن جزعت فهي اثنتان.

يا نف�س!

فتر�صدي للموت
العمر و� ْإن طال فما تحته حائل ،وك ّل نعيم ال محالة زائلّ ،
فلكل طالع �أفول ،وتز ّودي لدار الإقامة فلكل غائب قفول [رجوع] واتخذي الدنيا
�سوق ًا م�سلوك ًا ،ال بيت ًا مملوك ًا ،فهي حانوت ال ُيطرق � اّإل للتجارة ،ومبيت ال ُي�سكن
� اّإل بالإجارة ،وما هذه الحياة الفانية � اّإل �أنفا�س تتر ّدد و�ستنقطع ،وقامات تتم ّدد
و�ستنقلع.
عالم تركنين �إلى الدنيا وعن قليل تقلعك ،وترفلين على وجه الأر�ض وعن
قريب تبلعك ،ولعمري َمن عاين تل ّون الليل والنهار ال يغت ّر بدهره ،ومن علم � ّأن
بطن الثرى م�ضجعه ال يمرح على ظهره ،ومن عرف الدهر حق العرفان يزهد
هم الموت ال ي�ضحك ِملء فيه ،فاغتنمي الخَ ْم َ�س قبل الخَ ْم�س،
فيه ،ومن �شغله ّ
و�أدركي ع�صرك قبل غروب ال�شم�س.
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أحكام ال ّلباس
ال�شيخ علي حجازي
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 -1الميزان في لبا�س ال�شهرة:
لبا�س ال�شهرة هو ال ّلبا�س ال��ذي ال
ُيتوقَّع من ال�شخ�ص �أن يرتديه� ،إ َّما من
�أجل لونه �أو كيف ّية خياطته� ،أو من �أجل
كونه ر ّث ًا� ،أو كان لبا�س ًا للمر�أة وقد اتّخذه
الرجل لبا�س ًا له� ،أو كان لبا�س ًا للرجل
وقد اتّخذته المر�أة لبا�س ًا لها� ،أو غير
ذلك ،بحيث لو ارتداه بمر�أى من النا�س
لفت �أنظارهم �إل��ى نف�سه ،و�أُ�شي َر �إليه
بال َبنان.
 -2حكم لبا�س ال�شهرة:
ال يجوز لب�س لبا�س ال�شهرة.
 -3لب�س �شخ�ص لبا�س الجن�س
الآخر:
�أ -ي�ج��وز للرجل لب�س لبا�س و أ�ح��ذي��ة
الن�ساء في المنزل -مث ًال -ال بق�صد
الت�ش ّبه بالن�ساء ،وال باتّخاذه لبا�س ًا
له .و�أ ّما اتّخاذه لبا�س ًا له ،فحرام.
ب -كما ويجوز للمر�أة �أن تلب�س لبا�س
الرجل وحذاءه في المنزل -مث ًال -ال
بق�صد الت�ش ّبه بالرجال ،وال باتّخاذه
لبا�س ًا لها .ومع اتّخاذه لبا�س ًا لها فال
يجوز.

 -4لب�س ال�سل�سلة والحلق:
ال يجوز للرجال لب�س ال�سل�سلة والحلق
والأ�ساور �إذا كانت من الذهب� ،أو كانت
يخت�ص لب�سها بالن�ساء.
م ّما
ّ
 -5لب�س ال�ض ّيق:
يجوز للمر�أة لب�س الثياب ال�ض ّيقة �أمام
الن�ساء ،و أ�م��ام محارمها مع عدم ترتّب
مف�سدة .ولكن ال يجوز لها لب�سه �أم��ام
الرجال الأجانب من غير محارمها.
 -6الألب�سة المل ّونة:
يجوز للمر�أة �أن ترتدي اللبا�س المل ّون
�أمام الرجال الأجانب �إذا لم ي�ؤ ّد �إلى جلب
�أنظار الآخرين ولم يترتّب عليه مف�سدة.
ف���إذا جلب الأن �ظ��ار �أو ر ّت��ب � ّأي مف�سدة
فيكون حرام ًا.
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ال يجوز للمرأة لبس ما يكون
من حيث لونه أو شكله أو
مما يجلب
كيف ّية لبسه ّ
األجنبي
ويلفت نظر
ّ

 -7الكعب العالي:
يجوز لب�س الحذاء ذي الكعب العالي،
مهما ك��ان لونه ب�شرط �أن ال يلفت نظر
الآخرين �إلى الب�سه ،وال ي�ؤ ّدي للإ�شارة �إلى
الب�سه بالبنان ،و� اّإل فيحرم.
 -8الملفت:
ال يجوز للمر�أة لب�س ما يكون من حيث
لونه �أو �شكله �أو كيف ّية لب�سه م ّما يجلب
ويلفت نظر الأج�ن�ب� ّ�ي� ،أو يوجب الفتنة
والف�ساد.
 -9كيف ّية ال�ستر:
يجب على المر�أة �أن ت�ستر بدنها �أمام
الأج�ن�ب� ّ�ي م��ن غير محارمها بال�شروط
الثالثة التالية:
الأ ّول� :أن ت�ستر تمام بدنها ،ما عدا
الوجه والكفّين.
الثاني� :أن ال يكون ال�ساتر مثير ًا وال
مرتّب ًا ل ّأي مف�سدة.
ال�ث��ال��ث� :أن ال يكون لبا�س ال�شهرة
أجنبي.
ملفت ًا وجالب ًا للنظر من ال ّ
 -10الزينة:
يجوز للمر�أة و�ضع الزينة و�إظهارها
أ�م��ام الن�ساء مع ع��دم ترتّب المف�سدة،
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و�أمام الرجال من المحارم ،ولكن ال يجوز
أجنبي.
�إظهارها �أمام الرجل ال ّ
 -11التاتو:
يجوز للمر�أة �أن ت�ضع التاتو ،و�إظهاره
أ�م��ام الن�ساء والرجال المحارم مع عدم
ترتّب المف�سدة ،ولكنّه �إذا ُع ّد زينة فيجب
�ستره �أمام الرجال الأجانب.
 -12المحب�س:
ي�ج��وز ل�ل�م��ر�أة لب�س المحب�س �أم��ام
الرجال الأجانب �إن لم ُيع ّد من الزينة،
و�إن ُع�� َّد م��ن ال��زي�ن��ة ف�لا ي�ج��وز إ�ظ�ه��اره
أجنبي من غير المحارم.
أ�م��ام الرجل ال ّ
فعليها �أن تختار محب�س ًا ال يع ّد من الزينة
أجنبي من غير
�إذا �أرادت �إظهاره �أمام ال ّ
المحارم.
 -13الخاتم:
�إذا ُع�� َّد خ��ات��م العقيق �أو غ�ي��ره من
الزينة فيجوز للمر�أة �أن تلب�سه وتظهره
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�أمام الن�ساء والرجال المحارم ،ولكن ال
يجوز �إظهاره أ�م��ام الرجال الأجانب من
غير المحارم.
 -14ال�سل�سلة:
يجوز للمر�أة �أن تلب�س ال�سل�سلة ،ولكنّها
�إذا ع ّدت من الزينة فال يجوز �إظهارها
أجنبي من غير المحارم.
�أمام ال ّ
 -15الجوارب:
ال يجوز للمر�أة لب�س الجوارب الرقيقة
�أم��ام الرجال الأج��ان��ب ،وال يجوز �أي�ض ًا
لب�س الجوارب ال�سميكة الملفتة للنظر،
والتي يترتّب عليها مف�سدة.
 -16ال�ساعة:
ي �ج��وز ل �ل �م��ر�أة �أن تلب�س ال���س��اع��ة،
و�إظهارها �أمام الن�ساء والرجال المحارم.
و�إذا ُع ّدت من الزينة �أو كانت ملفتة فال
يجوز �إظهارها �أمام الرجال الأجانب من
غير المحارم.
 -17الخاتمة:
� ّإن ك ّل لبا�س للمر�أة ُيع ّد زينة� ،أو كان
يجلب �أنظار الأجانب �إليها ،ويترتّب عليه
�إثارة �أو مف�سدة فهو حرام غير جائز.

قراءة في كتاب

الحضارة والحداثة
العربي المعاصر
في الفكر
ّ

�إعداد :حوراء حمدان
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جده � Pسنة
حينما خرج الإمام الح�سين  Qمن مدينة ّ
�ستّين للهجرة ،كان الإط��ار العام ا ّل��ذي يحكم حركته وا�ضح ًا ال
جدي� ،أريد �أن
ُل ْب َ�س فيه« .و�إنّما خرجت لطلب الإ�صالح في �أ ّمة ّ
�آمر بالمعروف و�أنهى عن المنكر» وقد كان الإ�صالح هدف ًا �إحيائ ّي ًا
للأ ّمة تطلّب منه  Qفي ذلك الوقت �أن ي�ضع روحه ال�شريفة
و�أهل بيته مو�ضع الخطر ،فمهما تقلّبت الظروف ما كان من الممكن
والر�ضى ب�أن�صاف الحلول.
الر�ضوخ والم�ساومة ّ
ّ
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و�إذ نجد �أنف�سنا في و�ضع م�شابه لتلك الأ ّم��ة ،من حيث
اختالل منظومة ال ِقيم ،ف�إنّه من الأولى لنا �أن نطلب الإ�صالح
ون�سعى �إليه بك ّل �إمكان ّياتنا و� اّإل ف� ّإن الخطر والبالء الذي �سيح ّل
خا�صة .ومن المفيد في هذا الطلب �أن
لن ي�صيب الذين ظلموا ّ
نتع ّرف �إلى بع�ض رموز الإ�صالح والإحياء الإ�سالم ّيين لنزداد
وعي ًا من تجارب الآخرين ،وهذا ما يق ّدمه لنا كتاب :الح�ضارة
العربي المعا�صر.
والحداثة في الفكر
ّ
هذا الكتاب عبارة عن خم�س مقاالت لكت ٍ
ّاب �إيرانيين،
عكفوا على درا��س��ة التجربة العرب ّية الحداثوية ف��ي مجال
الإ�صالح بهدف اال�ستفادة المتبادلة والتقريب بين الثقافتين.
�أع ّد الكتاب حبيب اهلل بابائي ور�ضا خرا�ساني
اعتمدت الوهاب ّية يف وع ّربه ح�سين �صافي.
االجتماعي على
ِحراكها
ّ
*الح�ضارة ف��ي ال��ف��ك��ر الإ���ص�لاح� ّ�ي
منطق السالح واملواجهة (حبيب اهلل بابائي)
ك��ان ل��وف��ود ال�ت� ّي��ارات الفكر ّية الم�ستوردة
املباشرة
فعل العوا�صف ،فقد فُتح الباب على م�صراعيه
للأفكار الغربية للدخول �إل��ى الهو ّية العرب ّية
الإ��س�لام� ّي��ة .ه��و ّي��ة ك��ادت �أن ت�ضيع ل��وال بع�ض
المحاوالت البارزة �سوا ًء لإنقاذ ما يمكن �إنقاذه �أو لإع��ادة
تقديم ر�ؤي��ة �إ�صالح ّية على �ضوء الوافد الجديد .وانق�سمت
المواقف اتّجاه الحداثة ،فث ّمة من بهرته تلك القيم ودعا �إلى
تقليدها ،و�آخر اتّخذ موقف ًا �سلب ّي ًا �إزاءها ودعا �إلى مناه�ضتها،
و�سطي �أراد االقتبا�س مع مراعاة الخ�صو�ص ّيات.
وثمة موقف
ّ
إ�صالحي �أح��د �أب��رز الت ّيارات التي حاولت
و ُيع ّد الت ّيار ال
ّ
االجتماعي
االعتدالي �أن تُعيد تقويم الم�سار
من خالل نهجها
ّ
ّ
العا�صف .يق ّدم الكاتب في هذا الف�صل وجهتي نظر متباينتين
إ�سالمي مم ّث ًال بـ«ح�سن حنفي» �إلى
لهذا الت ّيار من الي�سار ال
ّ
الخلدوني مم ّث ًال بـ«مالك بن نبي».
الم�سار
ّ
*االتّجاهات الأ�صول ّية (ر�ضا حبيبي)
يبحث ال�ك��ات��ب ف��ي ه��ذا ال�م�ق��ال ع��ن ج ��ذور م�صطلح
الأ�صول ّية ،معتبر ًا �إ ّياه من نتاج الفكر الحداثوي ،فهو يك�شف،
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ف��ي ج��وه��ره ،ع��ن ظ��اه��رة �سيا�س ّية مع ّينة
وال�سمة
بخالف الت ّيارات الإحيائ ّية الأخرىّ .
تم�سكه ب�أ�صالة
أ�صولي ،هي ّ
البارزة للت ّيار ال ّ
ّ�ص وتعاليه على النّقد.
الن ّ
من �سمات الأ�صول ّية الإ�سالم ّية التّماهي
وال�سيا�سة .ل��ذا ،ف �� ّإن الت ّيارات
بين ال ّدين ّ
التي تحمل فكر ًا �أ�صول ّي ًا تكون في الأ�صل
�سيا�سي .من هذه
ت ّيارات اجتماع ّية ذات ُبعد
ّ
الت ّيارات ،الحركة الوهاب ّية كوجه الأ�صول ّية
المحافظ ،والإخ� ��وان الم�سلمين ،وجهها
المعتدل.
الفكر
الوهابي ،يعود في �أ�صوله �إلى ابن
ّ
تيم ّية ومذهب ابن حنبل .اعتمدت الوهاب ّية
االجتماعي على منطق ال�سالح
في ِحراكها
ّ
التكفيري
والمواجهة المبا�شرة .وبذرة المواجهة هي الفكر
ّ
ل�سائر المذاهب والت ّيارات المناوئة لها ،بالإ�ضافة �إلى عدائها
ال�صريح لمظاهر الح�ضارة والمدن ّية الحديثة .ويرى الكاتب
ال�صدر أ� ّدى �إلى
� ّأن افتقاد هذا الت ّيار الر�ؤية ال�شاملة ورحابة ّ
ف�شل م�ساعيه.
في المقابل ،كان هدف الإخ��وان الم�سلمين تحقيق حياة
إ�سالمي ال�شامل .وقد ق ّدم الكاتب
�أف�ضل من خالل النهج ال
ّ
المراحل الت�أ�سي�س ّية لهذا الت ّيار من م� ّؤ�س�سه ح�سن البنّا �إلى �س ّيد
الفكري للجماعةّ ،ثم مرحلة المحنة
قطب ،وم�سيرة التح ّول
ّ
التي ه�زّت الكيان الإخ��وان� ّ�ي �إل��ى مرحلة االن�شقاقات وبروز
أ�صولي،
جماعة الجهاد والتكفير الم�س ّلحة .وم�شكلة الت ّيار ال ّ
كما يراها الكاتب ،تعود �إل��ى المخزون التراثي المتناق�ض
الحرفي للتراث،
وال ُمح ّرف في بع�ض الموا�ضع ،ومع التطبيق
ّ
بتناق�ضاته وا�ستح�ساناته ،برزت الم�شكالت على ال�سطح.
*العلمان ّية (ر�ضا خرا�ساني)
العربي ّ
الخط الفا�صل
العلماني في العالم
«يج�سد النهج
ّ
ّ
ّ
ؤ�س�ستي الدين والدولة»  .وقد تراوح هذا الف�صل بين
بين م� ّ
()1

55

قراءة في كتاب

56

النظريُ .ي�ضيء
الفكري
الميداني والجانب
العملي
الجانب
ّ
ّ
ّ
ّ
الفكري للعلمان ّية والذي
الكاتب في هذا المقال على الم�سار
ّ
معرفي.
فل�سفي -
�سيا�سي ،و�آخر
تاريخي -
ينق�سم �إلى جانب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العلماني المرجع ّية ال ّدين ّية لحل الأزم ��ات التي
يرف�ض
ّ
تنبثق عن حاجات الإن�سان المتغ ّيرة ،فالدين عندهم هو تجربة
اجتماعي عام.
�شخ�ص ّية والدولة عق ٌد
ّ
ً
ال�سيا�سي ،وقد �أوكلت �إدراك
برزت العلمان ّية عرب ّيا بوجهها
ّ
الب�شري ،ووقفت
ال�سيا�سي للعقل
وفَهم ال ِقيم ومعايير العمل
ّ
ّ
بوجه المناوئين للح�ضارة الغرب ّية التي يجب َقبولها كك ّل ال
التوجه ،طه ح�سين
يتج ّز�أ� .أب��رز مم ّثلي ه��ذا ّ
ّ
الطهطاوي.
الدراسة ورفاعة رافع
إن الهدف من هذه ّ
ّ
هو استحداث مدخل
�أ ّما العلمان ّية الفل�سف ّية ،ف�أ�شْ َكلت على الهو ّية
العربي وا�سم ًة �إ ّياها بالتخ ّلف.
الرؤى العرب ّية المعرف ّية للعالم
ّ
للتعرف إىل ّ
ّ
احلداثو ّية بغية التقريب بني لذا ،وجب �إحداث ثورة �إ�صالح ّية في المفاهيم
الغربي �إ ّياه.
الثقافتني العربية والفارسية لتحقيق الحداثة �إ�سالم ّي ًا على النّهج
ّ
ّ
ّ وقد ّ
نظر هوالء للعلمان ّية كحقيقة عقالن ّية فل�سف ّية
العلماني
الحقيقي للت ّيار
عا ّمة ،وهذا هو الهاج�س
ّ
ّ
ً
بر�أي الكاتب .وقد عر�ض �أخيرا االنتقادات التي
وجهها «برهان غليون» و«محمد عمارة» للفكر
ّ
ِ
العلماني ،فهو منزلق خطر و�أزمة فكر ّية بر�أيهما.
ّ
*االتّجاه ال ّنقدي (ذبيح اهلل نعيميان)
أ�سا�سي
� ّإن اتخاذ موقف �صريح من التراث ال
إ�سالمي هو � ّ
ّ
لك ّل الت ّيارات الإ�صالح ّية والإحيائ ّية ،فهذا الموقف هو بمثابة
التحتي العام .وعليه ،انق�سمت الت ّيارات بين �إحيائ ّية،
البناء
ّ
و�إ�صالح ّية معتدلة ،ليبرال ّية ونقد ّية.
في هذا الف�صل يبحث الكاتب في ظ��روف ت�ش ّكل الت ّيار
ّقدي ِ
وقواعده المعرف ّية من خالل �أبرز ر ّواده كمحمد عابد
الن ّ
الجابري ،ومحمد �أركون ،ون�صر حامد �أبو زيد.
وي�ستند تحليل التّراث �إلى ق��راءة نقد ّية� ،ضمن منهج ّية
تقوم على تاريخ ّية الفكر ،تهدف في نهاية المطاف �إلى �إحياء
العقالن ّية.

الهوام�ش

(( (1الح�ضارة والحداثة في الفكر العربي المعا�صر ،مجموعة م�ؤلفين� ،ص.144
(( (2م .ن� ،ص.312
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كما دلف الكاتب �إلى منهج ّية ك ّل مف ّكر
م�ستعر�ض ًا ال�ق��راءات المختلفة للح�ضارة
االعتزالي �إلى العقالن ّية
الإ�سالم ّية من العقل
ّ
التاريخي.
الر�شد ّية ،ومنهج النّقد
ّ
*االتّجاه ال��ك�لا���س��ي��ك� ّ�ي (�سعيد
فيت�ش)
الكال�سيكي
يعتبر كاتب المقال � ّأن الت ّيار
ّ
ه��و ال�ت� ّي��ار ال��وح�ي��د ال ��ذي ان �ب��رى ل�صيانة
ال � ّت��راث ،والمعرفة الإله ّية في وج��ه الغزو
المفاهيمي .وق��د و� ّ��ض��ح الكاتب
الثقافي
ّ
ّ
المراد من مفهوم العلم وال��ذي في �ضوئه
ت� ّت���ض��ح م�ك��ان��ة ال �ع��ال��م االج �ت �م��اع � ّي��ة ،من
الح�س ّي
إلهي إ�ل��ى العلم
المفهومي ّ
العلم ال ّ
ّ
العقلي .كما
هودي والعلم
مرور ًا بالعلم ال�شّ ّ
ّ
ال�صوف ّية ودورها في �صيانة التّراث
ق ّدم �إ�ضاءات عن الفرق ّ
ّ
وال�سنو�س ّية.
كالطريقة التّيجان ّية ّ
بد منها
*مالحظات ال ّ
� ّإن الهدف من هذه ال ّدرا�سة كما يذكر المع ّد هو ا�ستحداث
مدخل للتع ّرف �إلى ال ّر�ؤى العرب ّية الحداثو ّية بغية التقريب بين
ي�ضم الكتاب
الثقافتين العرب ّية والفار�س ّية .فكان من المفيد �أن ّ
التّجربة الإيران ّية الإحيائ ّية المعا�صرة ،ولو من باب الإ�شارة �إلى
إ�سالمي.
ال�سبل العمل ّية للإحياء ال
ّ
ّ
ال�سنوات القليلة الما�ضية قد ك�شفت
إن
�
ف
أخرى،
�
جهة
من
ّ
ّ
عن �أزم��ة بنيو ّية لدى جماعة الإخ��وان الم�سلمين بعد ت�س ّلمها
�دح��رج العديد من
الحكم ف��ي غير بلد ع��رب��ي ،ناهيك ع��ن ت� ْ
الحقيقي .وهذا ما لم يلحظه
ال ّر�ؤو�س ال ّدعو ّية وتك�شّ ف وجهها
ّ
ّقدي هو ما يعطي للبحث
الكتاب على الأقل نقد ّي ًا ،و� ّإن البعد الن ّ
ِغنًى.
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محمد بن مسلم

قينL
الصاد َ
ِ
مستودع علم

َ

ال�شيخ تامر حممد حمزة
عن ابن �أبي عمير عن جميل بن د ّراج ،قال� :سمعت �أبا عبد
اهلل  Qيقولَ « :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
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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
محمد بن م�سلم بن رياح �أبو جعفر
الأوق����ص الطحان مولى ثقيف الأع��ور،
وج��ه �أ��ص�ح��اب�ن��ا ب��ال�ك��وف��ة .فقيه َورِع،
�َ��ص� ِ�ح��ب �أب ��ا جعفر و�أب��ا

عبد اهلل  Lوروى عنهما ،وكان من
�أوثق النا�س ،له كتاب ي�سمى «الأربعمائة
م�سـ�ألة في �أبواب الحالل والحرام» .
ع ّده �شيخ الطائفة { ،في كتابه
الرجال ،تارة من �أ�صحاب الباقر و�أخرى
من �أ�صحاب ال�صادق  ،Lوذكر � ّأن
�سنة خم�سين ومائة هي �سنة وفاته عن
عمر يقارب ال�سبعين عام ًا ،وذكر ثالثة
()2

افعلي مثل ذلك� ،أنا
يا أَ� َم��ة اهلل رجل في
وج �ه��ك
� ِ��س �ت��رَ ،م ��ن َّ
�إل� � ّ�ي؟ ق��ال (محمد
ب��ن م���س�ل��م) :قالت
ل��ي :رح�م��ك اهلل جئت إ�ل��ى �أب��ي حنيفة
�صاحب ال��ر�أي ،فقال لي :ما عندي من
هذا �شيء ولكن عليك بمح ّمد بن م�سلم
الثقفي ،ف�إنّه يخبرك» .
*خزانة العلم
ط ��وب ��ى ل ��رج ��ل ب � ��ات واح � � ��دة م��ن
الخزائن التي �أودع فيها الأئمة R
بع�ض علومهم ير�شدون المتع ّلمين �إليها
ويرجعون الم�ستر�شدين �إليها .من جملة
تلك ال�خ��زائ��ن ال�شريفة «محمد
ب��ن م���س�ل��م» ،ودلّ ع�ل��ى ذل ��ك ما
رواه محمد بن قولويه ب�سنده �إلى
عبد اهلل بن �أبي يعفور قال :قلت
لأب��ي عبد اهلل ال���ص��ادق :Q
«�إنه لي�س كل �ساعة �ألقاك ويمكن

�أنه من �أ�صحاب الكاظم  . Qوبنا ًء
عليه ،ف� �� ّإن محمد ب��ن م�سلم ي�ك��ون قد
عا�صر ثالثة من الأئمة الأطهار .R
و�أما ال�شيخ المفيد { في ر�سالته
العددية فقد ذكره من الفقهاء والأعالم
الر�ؤ�ساء الم�أخوذ عنهم الحالل والحرام
والفُتيا والأحكام الذين ال يطعن عليهم
ذم واح��د منهم .و أ�م��ا
وال ط��ري��ق �إل��ى ّ
الك�شي فقد ذك��ره في ترجمة بريد بن
معاوية واعتبره ممن اجتمعت الع�صابة
على ت�صديقهم وانقيادهم لهم بالفقه .
يقر بفقاهة محمد
*�أبو حنيفة ّ
بن م�سلم
ل �ق��د ب �ل��غ م�ح�م��د ب��ن م���س�ل��م درج��ة
علمية �أق ّر له الم�ؤالف و�أناخت له رقاب
المخالف ،ا�ستعلمه الجاهل ور ّد �إليه
العالم .ومن ذلك ما �أورده العالمة الك�شي
ب�سنده �إلى عبد اهلل بن بكير عن محمد
بن م�سلم قال� :إني لنائم ذات ليلة على
ال�سطح �إذ طرق الباب طارق فقلت :من
هذا؟ فقال� :شريك رحمك اهلل ،ف�أ�شرفت
ف� ��إذا ام� ��ر�أة ف�ق��ال��ت :ل��ي ب�ن��ت ع��رو���س ذكره الشيخ املفيد { يف
�ضربها ال�ط�ل��ق ،فما زال��ت تطلق حتى رسالته من الفقهاء واألعالم
ماتت ،والولد يتحرك في بطنها ويذهب الرؤساء املأخوذ عنهم
َ
ويجيء ،فما �أ�صنع؟ فقلت :يا أ� َم��ة اهلل احلالل واحلرام والفُ تيا
ُ�سئل محمد بن علي بن الح�سين الباقر
 Qعن مثل ذلك ،فقال  :Qي�شق
بطن الميت وي�ستخرج الولد ،يا �أَ َمة اهلل
()3

()5

()4
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القدوم ،ويجيء الرجل من �أ�صحابنا
في�س�ألني ولي�س عندي كل ما ي�س�ألني
عنه ق��ال :فما يمنعك من محمد بن
م�سلم الثقفي ،ف�إنه قد �سمع من �أبي،
وكان عنده وجيه ًا ؟».
و أ�م� ��ا ال��دل �ي��ل ع�ل��ى ك��ون��ه �إح ��دى
الخزائن وفيها كنوز �أهل البيت R
م��ا ح � ّدث ب��ه حمدويه ب��ن ن�صير بن
حريز عن محمد بن م�سلم ،قال« :ما
�شجر ف��ي ر أ�ي��ي �شيء ق��ط � اّإل �س�ألت
عنه �أبا جعفر  Qحتى �س�ألته عن
ثالثين أ�ل��ف حديث و�س�ألت �أب��ا عبد
اهلل  Qعن �ستة ع�شر �ألف حديث» .
ون �ق��ل م��ن �سمع م��ن ع�ب��د ال��رح�م��ن بن
الحجاج وحماد بن عثمان يقوالن« :ما
كان �أحد من ال�شيعة �أفقه من محمد بن
م�سلم» .
*الإمام ال�صادق  Qيدافع
عن محمد بن م�سلم
عن �أبي كهم�ش قال« :دخلت على �أبي
عبد اهلل  Qفقال لي� :شهد محمد بن
م�سلم الثقفي الق�صير عند ابن �أبي ليلى
ب�شهادة فر ّد �شهادته؟ فقلت :نعم ،فقال:
�إذا �صرت �إلى الكوفة ف أْ�ت ابن �أبي ليلى
فقل له� :أ�سالك عن ثالث م�سائل ال تفتني
فيها بالقيا�س وال تقول
ق��ال �أ�صحابنا ،ثم �سلْه
()6

()7

()8
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عن الرجل ّ
ي�شك في الركعتين الأوليين
من الفري�ضة ،وعن الرجل ي�صيب ج�سده
�أو ثيابه البول ،كيف يغ�سله؟ وعن الرجل
يرمي الجمار ب�سبع ح�صيات في�سقط منه
واحدة ،كيف ي�صنع؟ ف�إذا لم يكن عنده
فيها �شيء فقل له :يقول جعفر بن محمد:
م��ا حملك على �أن رددت �شهادة رجل
�أعرف ب�أحكام اهلل منك ،و�أعلم ب�سيرة
ر�سول اهلل  Pمنك؟
أ�ق��ول :لقد نفّذ �أب��و كهم�ش ما �أمره
به الإم��ام ال�صادق  ،Qوبعد عجز
القا�ضي اب��ن أ�ب��ي ليلى ع��ن �أن يجيب
عن إ�ح��دى الثالث �أبلَغه ر�سالة الإم��ام
ال�صادق  Qالتي يدافع فيها عن
محمد بن م�سلم ،فقال له ابن �أبي ليلى:
واهلل �إن جعفر بن محمد قال لك هذا؟
فقلت :واهلل إ�ن��ه ق��ال ل��ي جعفر ه��ذا،
ف��أر��س��ل إ�ل��ى محمد ب��ن م�سلم فدعاه
ف�شهد ع�ن��ده بتلك ال���ش�ه��ادة ،ف��أج��از
�شهادته» .
*الإمام ال��ب��اق��ر  Qيعالج
محمد بن م�سلم
ق ��ال م�ح�م��د ب��ن م���س�ل��م« :خ��رج��ت
إلي
�إلى المدينة و�أنا َوجِ ع ثقيل ف�أر�سل � َّ
أ�ب��و جعفر ب�شراب م��ع ال�غ�لام ّ
مغطى
بمنديل فناولنيه ال �غ�لام ،وق ��ال لي:
ا�شربه� ،أمرني � اّأل �أرج��ع حتى ت�شربه،
فتناولته ف�إذا رائحة الم�سك منه ،و�إذا
�شراب ط ّيب الطعم ب��ارد ،ف��إذا �شربته
ق��ال ل��ي ال�غ�لام :يقول ل��ك �إذا �شربت
()9

عن حممد بن مسلم قال :ما
شجر يف رأيي شيء قط إ ّلا
سألت عنه أبا جعفر Q
حتى سألته عن ثالثني ألف
حديث وسألت أبا عبد اهلل
 Qعن ستة عشر ألف حديث

ب��ال�ف��رات ،و�أ ّم ��ا ما
ذك � � ��رت م� ��ن ب �ع��د
ال�شقة ،ف�إن الم�ؤمن
ف � ��ي ه� � ��ذه ال� � ��دار
غ ��ري ��ب وف� ��ي ه��ذا
الخلق المنكو�س حتى يخرج من هذه
ال��دار إ�ل��ى رحمة اهلل ،و�أ ّم��ا ما ذكرت
من حبك قربنا والنظر �إلينا ،و�أن��ك ال
تقدر على ذلك ،فاهلل يعلم ما في قلبك
وجزا�ؤك عليه» .
*فانٍ في �إرادة �إمام زمانه
روى حمدويه ب�سنده عن الطيال�سي
الأب ق��ال« :ك��ان محمد بن م�سلم رج ًال
ِ
مو�سر ًا جلي ًال ،فقال له �أبو جعفر :Q
ت��وا� �ض��ع (ي� ��ا م �ح �م��د) ،ف � أ�خ��ذ
قَو�صرة من تمر فو�ضعها على باب
الم�سجد ،وجعل يبيع التمر فجاء
ق��وم��ه ف�ق��ال��وا :ف�ضحتنا ،فقال:
�أمرني موالي ب�شيء فال �أبرح حتى
�أبيع هذه القَو�صرة فقالوا� :أما �إذا
الطحانين
�أبيت � اّإل هذا ،فاقعد في ّ
رحى فقعد على بابه
ثم �سلَّموا �إليه ً
وجعل يطحن ،وقيل� :إنه كان من
الع ّباد في زمانه» .
()10

فتعال .ففكّرت فيما قال وال �أقدر على
النهو�ض قبل ذل��ك على رج�ل��ي .فلما
ا�ستق ّر ال�شراب في جوفي ،ك�أنما ن�شطت
من عقال ،ف�أتيت بابه فا�ست�أذنت عليه
الج�سم ادخل ادخل،
ف�صح
َ�ص َّو َت لي:
ُ
ف َ
َّ
فدخلت و�أنا باك ،ف�سلّمت عليه وق ّبلت
ي��ده ور أ����س��ه ،ف�ق��ال ل��ي :م��ا ُيبكيك يا
محمد؟ فقلت :جعلت فداك �أبكي على
اغترابي ،و ُبعد ال�شقة ،وقلّة المقدرة
على المقام عندك ،والنظر �إليك ،فقال
لي� :أ ّما قلّة المقدرة ،فكذلك جعل اهلل
�أول�ي��اءن��ا و أ�ه��ل م��و ّدت�ن��ا ،وجعل البالء
�إليهم �سريع ًا ،و�أ ّما ما ذكرت من الغربة
أر�ض ٍ
فلك ب�أبي عبد اهلل �أ�سوة ب� ٍ
ناء عنا

(( (7تذكر الأعيان ،ال�شيخ ال�سبحاني� ،ص.17
(( (8م�.س� ،ص.253
(( (9معجم رجال الحديث ،م�.س ،ج� ،17ص.251 - 250
((1(1م.ن� ،ص 254نق ًال من كتاب االخت�صا�ص لل�شيخ المفيد.
((1(1مجمع الرجال ،م�.س ،ج� ،6ص.251
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الهوام�ش

(( (1معجم رجال الحديث ،ال�سيد الخوئي ،ج� 7ص.222
(( (2رجال الك�شي ،ترجمة محمد بن م�سلم.
(( (3رجال الطو�سي ،باب في ذكر �أ�صحاب الأئمة .R
(( (4معج ��م رج ��ال الحديث ،م�� �.س ،ج� ،13ص 248نق�ل ً�ا عن كتاب
رجال البرقي.
(( (5مجمع الرجال ،القهبائي ،ج� ،6ص.47
(( (6معجم رجال الحديث ،م�.س ،ج� ،17ص.220

()11
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تربية

للصغار أيضاً...

هاتفهم الذكي
حتقيق :نان�سي عمر

لم ِ
يعد الهاتف الخلوي المحمول حكر ًا على الكبار ،بل باتت
�أي��ادي ال�صغار �أي�ض ًا تعبث بمحتوياته وبرامجه ،و�صار �إدم��ان
الأطفال على الهواتف من �أح��دث و�أخطر �أ�شكال الإدم��ان التي
تنتقل� ،أي�ضاً ،بالعدوى �أو الغيرة المنت�شرة بين الأط��ف��ال ،في
مختلف الأعمار.
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(12

معها معظم وق�ت�ه��م ،ي�ق��ول ج ��واد
��س�ن��ة)�« :أه ��م ب��رن��ام��ج ه��و ال��وات ����س �آب
ال��ذي �أت�سلى به و�أتوا�صل من خالله مع
�أ�صدقائي» .فيما مايا (� 8سنوات) تهتم
بكل جديد «�أن��ا ال �أت��رك برنامج ًا حديث ًا
�إال و�أق��وم بتحميله ،من الوات�س �آب �إلى
الفايبر والتانغو وكل لعبة جديدة ،ولكنني
ال �أ��س�ت�خ��دم ال�ه��ات��ف لأك �ث��ر م��ن ن�صف
�ساعة».
و�إن كان العجيب هو ا�ستخدام الأطفال
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�ساعات ط��وال يق�ضيها ال�صغار بين
الألعاب والوات�س �آب وتطبيقات الهواتف
المختلفة ،التي احتلت ج��زء ًا كبير ًا من
وقتهم وت��رك�ي��زه��م واهتماماتهم ،فقد
�أظهرت درا�سة حديثة ل�شركة غوغل �أن
ن�سبة ا�ستخدام الهواتف الذكية في بع�ض
الدول العربية تجاوزت ال�ستين في المئة.
واليوم ،لم يعد يعني الطفل �أن ت�شتري له
لعبة ،بل �أ�صبح يطالبك بهاتف محمول،
�شرط �أن يكون ذكي ًا!
*تبريرات الأطفال ذك ّية
تفاجئك �سارة (� 8سنوات) حين تب ّرر
تف�ضيلها للهاتف على �أية لعبة قد تطلبها
طفلة �أخرى .فبنظرها «اللعبة �ستنك�سر،
ولكن الهاتف ال!»� .أم��ا �آالء (� 11سنة)
فتقول« :اللعبة ال تفيدني� ،أم��ا الهاتف
ف�أ�ستفيد من برامجه ،وفي نف�س الوقت
�أت�سلى ب�ألعابه».
وع��ن البرامج التي يق�ضي الأطفال

ساعات طوال يقضيها الصغار
بني األلعاب والواتس آب
وتطبيقات الهواتف اخملتلفة،
التي احتلت جزءاً كبرياً من
وقتهم وتركيزهم واهتماماتهم
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تربية
إن استخدام األطفال للهواتف
ّ
الذكية بشكل غري مراقب
ومدروس يكسبهم قِ َيم ًا سلبية
كالعنف والكذب واألنانية

الدكتورة لينا حجازي

للهواتف ال��ذك�ي��ة بمختلف تطبيقاتها،
فالأعجب هو امتالك ه�ؤالء الأطفال ذوي
الأع�م��ار ال�صغيرة هواتف خا�صة بهم،
ابتاعها لهم ذووهم ،و�سمحوا لهم بتحميل
مختلف التطبيقات والألعاب دون رقيب �أو
ح�سيب .ف�إذا �ألقيت نظرة على الهواتف
ال�ت��ي يحملها الأط �ف��ال ،وي�صطحبونها
�أحيان ًا معهم �إلى مدار�سهم ،تجدها من
أ�ح��دث و�أغلى �أن��واع الهواتف المحمولة.
والمفارقة �أن ذوي ه�ؤالء الأطفال هم من
�أ�صحاب الدخل المحدود!
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ربيع (� 12سنة) يقول« :ا�شترى لي
والدي الهاتف كي �أتوا�صل معه �أثناء غيابه
ع�ن��ي ،ولأت��وا� �ص��ل �أي���ض� ًا م��ع �أ�صدقائي،
ون� �ت� �ب ��ادل ال�����ص��ور وم��ق��اط��ع ال �ف �ي��دي��و
والمو�سيقى»� .أم��ا محمد (� 10سنوات)
فيقول« :ا�شترى لي �أب��ي الهاتف ،لأنني
�أنجح دائم ًا في المدر�سة».
ويبدو �أن الدخل المحدود للأهالي
لم يعد يحد � اّإل من رقابتهم و�سلطتهم
على �أطفالهم ،وال يح ّد ،في المقابل ،من
متطلبات الأطفال المتزايدة ،التي تلحق
الحداثة وارتفاع الأ�سعار مع تطور الزمان.
*تبريرات الأهل...
تبرر رانيا (�أم لأربعة �أطفال) ابتياعها
لهاتف «�آي فون» لولدها البالغ من العمر
 11عام ًا بالقول« :لقد كان �شرطه للنجاح
في المدر�سة �أن ن�شتري له �آي فون حديث ًا،
ن�شجعه
فلم يكن �أمامنا خيار �آخ��ر حتى ّ
على االجتهاد والنجاح».
وت� ��روي �أم م�ح�م��د (�أم لطفلين)
معاناتها مع ولديها ب�سبب ا�ستخدامهما
للهاتف فتقول�« :أ ّكد لي الطبيب � ّأن ولدي
البالغ من العمر �سبع �سنوات يعاني من
�ضعف ف��ي الب�صر ب�سبب اال��س�ت�خ��دام
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المط ّول للهاتف».
في المقابل ،ت�ؤكد �أم حيدر (�أم لأربعة
�أوالد) �أنها لن ت�سمح لأوالده��ا بامتالك
هواتف خا�صة بهم قبل دخولهم الجامعة،
لأن�ه��م قبل تلك المرحلة لي�سوا بحاجة
ل�ل�ه��ات��ف .وت���ض�ي��ف�« :أن���ا ال �أ��س�م��ح لأي
منهم با�ستخدام هاتفي لأكثر من ن�صف
�ساعة ،لما �أعرفه عن الت�أثيرات ال�سلبية
لال�ستخدام المط ّول للهاتف».
ت �ع � ّب��ر ��س�م��ر (م �ع � ّل �م��ة ف��ي م��در��س��ة
م�ت��و��س�ط��ة) ع��ن أ���س�ف�ه��ا ل�م��ا ت���س� ّب��ب به
انت�شار الهواتف الذكية بين الأط�ف��ال؛
ف�أبعدهم عن التوا�صل العائلي ،والألعاب
المفيدة لأع �م��اره��م ،وح�ت��ى المطالعة،
وتكمل�« :أالح ��ظ ت�أثير الهاتف ال�سلبي
على الأطفال ،من خالل عدم تركيزهم
في ال�صف ونعا�سهم الدائم ،وال �أ�ستغرب
ذلك حين �أرى �أن �آخر ظهور لأحدهم على
الوات�س �آب كان في الثالثة فجر ًا» .وت�شير

�سمر �إلى �أن  % 80من الطالب يمتلكون
هواتف ذك ّية خا�صة بهم ،و�أن بع�ضهم
ي�صطحبها �إلى المدر�سة �سر ًا .وت�ؤكد �أن
اال�ستخدام المطول وغير ّ
المنظم للهواتف
ال��ذك�ي��ة يجعل الأط �ف��ال ع��ر��ض��ة للتوتر
والقلق والعزلة ،وت�ضيف« :ال يمكنني منع
الأط�ف��ال من ا�ستخدام الهاتف الذكي،
ولكن يمكننا توجيههم لال�ستفادة منه».
*من �سلب ّيات الهواتف الذك ّية
للمتخ�ص�صين �أي�ض ًا ر�أي�ه��م ف��ي ما
و�صل �إليه هذا الجيل مع الهواتف الذكية.
ال��دك �ت��ورة لينا ح �ج��ازي (مخت�صة في
الإر� �ش��اد التربوي الأ��س��ري والمدر�سي)
ت��رى �أن الحديث ع��ن �سلبيات الهواتف
الذكية �أول��و ّي��ة في المجتمع وذل��ك للح ّد
من الآثار الناتجة عن اال�ستخدام المتهور
لهذه الأجهزة .وت�ضيف د .حجازي« :ت�ؤثر
الهواتف الذكية �سلب ًا على �أدمغة الأطفال،
وعلى تركيزهم الذهني ،وت�ؤدي �إلى تراجع
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تربية
القدرات الفكرية لديهم ،بعك�س االعتقاد
ال�شائع �أنها تزيد من ذكائهم� .أ�ضف �إلى
ذلك تراجع مهارات التوا�صل االجتماعي،
والتوا�صل مع الأ�سرة ،فت�ضعف قدرتهم
على التعبير عن �أفكارهم وم�شاعرهم،
ويواجهون م�شاكل نف�س ّية مر�ض ّية ب�سبب
هذه العزلة عن العائلة».
كما �أن ابتعاد الأطفال عن ممار�سة
الأن�شطة الحركية الالزمة لتحقيق التوازن
الج�سدي لديهم ،وابتعادهم عن الم�شاركة
في الألعاب الجماعية ب�سبب عدم قدرتهم
على التكيف مع المجموعة وفهم ر�سائلها
الكالمية ،هي �أي�ض ًا من النتائج ال�سلبية
ال�ستخدام الأطفال للهواتف الذكية .وهي
تفقدهم لغة ال�ح��وار والإق �ن��اع والتفاعل
م��ع الأ��ص��دق��اء الحقيقيين والم�شكالت
الواقعية ،التي تختلف عن تلك الموجودة
في �ألعاب الهواتف .وت�ؤكد د .حجازي �أي�ض ًا
�أن ا�ستخدام الأط�ف��ال للهواتف الذكية
ب�شكل غير م��راق��ب وم��درو���س يك�سبهم
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ق َيم ًا �سلبية كالعنف والكذب واالحتيال
والأنانية واالنتقام� ...إ�ضافة �إلى �إهمالهم
للواجبات المنزلية والمدر�سية.
*ن�صائح �إلى الأهل
ختام ًا تن ّبه د.حجازي �إلى دور الأهل
ف��ي تجنيب �أطفالهم �سلبيات الهواتف
ال��ذك �ي��ة ،وذل���ك ع�ب��ر ب�ع����ض الن�صائح
والتوجيهات التي تقدمها للأهل ،ومنها:
 -1إ�ع��ادة الأطفال �إلى بيئتهم الطبيع ّية
التي ت�سمح لهم با�ستخدام الحوا�س
الخم�س ،فتوفّر لهم القدرة على تطوير
مهاراتهم الفكر ّية واالجتماع ّية.
 -2الإدارة ال�صحيحة للوقت ،من خالل
تنظيم الأه���ل �أوق� ��ات �أب�ن��ائ�ه��م في
المطالعة ،واللعب الهادف ،والريا�ضة،
وغير ذلك.
 -3تحديد وقت ا�ستخدام الهاتف.
 -4تخ�صي�ص وق ��ت لأف� ��راد الأ���س��رة،
للتح ّدث الهادئ المفيد ،وم�ساعدة
الأهل طفلهم على التعبير عن �أفكاره،
لي�شعر باهتمام الأهل وب�أهمية ق�ضاء
الوقت معهم.
 -5الت�شجيع على الم�صارحة وال�ح��وار
ال��ب�� ّن��اء ال� ��ذي ُي �� �ش �ع��ر ال �ط �ف��ل ب� ��أن
ذوي ��ه ي�ت�ف� ّه�م��ون ح��اج��ات��ه النف�س ّية
واالجتماع ّية والروح ّية ،وبهذا ي�صبح
ا�ستخدام الهاتف �أق� ّل خطورة لأنهم
ي�شاركون الأهل في ما يتعرفون عليه
من خاللها.
 -6تكييف ا�ستخدام الأوالد لهذه الأجهزة
م��ع م�ت�ط�ل�ب��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ال�م��در��س��ي
والتح�صيل المعرفي.

مجتمع

الك ّنة والحماة (:)2
خصومة من سراب
حتقيق :زينب �صالح
ناء العائالت في مجتمعنا المعا�صر م�شاكل
طرق َه َ
َي ُ
عديدة ،فتعكّر �صف َوة عي�شهم .ومنها م�شاكل لها �إ�سقاطات
نف�س ّية  -اجتماع ّية« ،الك ّنة والحماة» �إحداها� .سن�ضيء
حول هذه الم�شكلة ،ب�شكل �سريع ،ثم
نتحدث حول �إمكانية
ّ
تج ّنبها لنعي�ش في الإط��ار الإ�سالمي  -االجتماعي الذي
ير�ضاه اهلل ور�سوله.
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*�أ�سباب الم�شكلة
تتع ّدد �أ�سباب الم�شاكل بين الكنّة والحماة ،وتنق�سم تحت عدة
عناوين منها:
�أ -الزواج ان�صهار بين مجتمعين مختلفين:
ال تقت�صر العالقة الزوجية بين الرجل والمر�أة على الزوجين،
بل هي رابطة �إن�سان ّية بين �شخ�صينٍّ ،
لكل منهما أُ��سرته ومحيطه
االجتماعي ،حيث ت�صبح الرابطة بعد الزواج رابطة بين �أ�سرتين
ورابطة بين مجتمعين مختلفين .وك ّلما كان تقارب العائلتين �أكبر،
كان االن�صهار بينهما �أكثر ان�سجام ًا .من هنا ،ي�أتي االختالف �أو
االن�سجام بين الحماة وكنّتها ،القادمة من عائلة �أخرى وبالتالي
من مجتمع �آخر.
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مجتمع
تكدر �صفو العالقات الإن�سانية:
ب -نُظُ م هوامية ّ

يقول الإخ�صائي النف�سي محمود غنوي« :يحكم
ن�ص ّي
المجتمع ن��وع��ان م��ن ال� ُّن� ُ�ظ��م وال �ق��واع��د :منها ّ
كالقوانين والأن�ظ�م��ة وال�شرائع� ،أو ع��رف� ّ�ي كالعادات
وال �ت �ق��ال �ي��د .وم�ن�ه��ا ن�ظ��م ه��وام �ي��ة ت���ش��وب ال�ع�لاق��ات
الإن�سانية .وه��ي مث ًال ،وبعد ال��زواج ،ت�س ّير العالقات
الإن�سانية بطريقة خف ّية ال هي مقبولة �شرعي ًا ،وال هي
مقبولة اجتماعي ًا وعرفي ًا ولكنّها موجودة؛ ومن �أبرز
�أم ِثلتها نظام الكنّة والحماة.
فنجد ال�شّ اب قبل الزواج يتعامل مع �أهل الفتاة ك�أنهم
�أهله والفتاة تعامل �أهل ال�شاب ك�أنهم �أهلها ،ولكن بعد
الزواج تنتقل العالقة من عالقة واعية ،مدركة ،نا�ضجة
�إلى عالقة هوامية تتجاذبها الأهواء ال�سلبية ،من جهة
نظرة �أهل الزوج للزوجة ومن جهة نظرة �أهل الزوجة
ل�ل��زوج .وف�ع� ً
لا ،ما ال يقبله العقل قد ن��راه خ�لال هذه
العالقة الغريبة من �سوء الت�أثير والنظرة الخف ّية بين
�أطراف هذه العالقة».
ج� -إ�سقاطات نف�س ّية  -اجتماع ّية:

ث ّمة عوامل نف�سية تدخل في هذه العالقة كما يقول
غنوي ،تندرج تحت العوامل النف�سية ومنها:
 - 1ال�صراع الخفي ما بين الرجل والمر�أة:
فبد ًال من النظرة ال�صحيحة للعالقة بين الرجل
وزوجته والمتم ّثلة بالتعاون والتكامل ،ينظر المجتمع �إلى
هذه العالقة نظرة خاطئة ،فيرى � ّأن على الأم توع َية ابنها
وحمايته من المر�أة � -أي الزوجة  -التي �ست�أخذه منها،
و�ست�أخذ ماله ،وق ّوته و�صحته .فالكنّة «عالة» ،يجب على
�أم الزوج �أن تح�سن تربيتها و�ضبطها بال�شكل الذي تراه
منا�سب ًا لطفلها الكبير.
68
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 - 2ال�صراع الخفي بين ال�صهر والحماة:
في هذا ال�صراع ،تجد الأم �أن من واجبها
حماية ابنتها من ت�س ّلط الرجل الذي هو زوجها.
ول ّأن �صهرها لي�س ابنها لتهتم به ،كما ال يمكنها
التح ّكم به ،ول ّأن لدى هذا ال�صهر حاجات لدى
ابنتها ،تجد �أنّه يجب �أن ُي�ضبط �ضمن قوانينها
هي (حماته) .هكذا ،ت�ستعيد الأم فر�صة لتعوي�ض
الرغبة الأ ّولية بال�سلطة.
 - 3تناق�ض نمط المعاملة:
تعي�ش الأم �أحيان ًا حالة من التناق�ض .فابنها
م�ت��زوج ،وبالتالي لديها ك� ّن��ة ،وابنتها متزوجة
الأخ�صّ ائي النف�سي محمود غنوي
وبالتالي لديها �صهر .فنجدها تطبق القوانين
المتناق�ضة للتعامل والتوا�صل.
 - 4الأم المت�سلّطة:
على الرغم من وعي الرجل والمر�أة تن�شب
�أحيان ًا م�شكالت ب�سبب وج��ود �أم مت�سلطة .على الرغم من وعي الرجل
واع -إ�ل��ى تفتيت
واملرأة تنشب أحيان ًا
فهذه الأم ،تعمد -بهدف ال ٍ
العالقة الزوجية بين ابنها وزوجته .فالكثير مشكالت بسبب وجود أم
من العالقات الزوجية و�صل �إلى ّ
الطالق ب�سبب
متسلطة
تدخّ ل الحماة في �ش�ؤون الزوجين.
و�أحيان ًا� ،إذا كانت الأم زوجة مظلومة لدى
زوجها ،ت�سعى كي ال يتكرر الحال مع ابنتها �إلى
ح ّثها على المطالبة بحقوقها ،فيح ِّول خوفها،
واع ،حياة ابنتها �إلى جحيم ال يطاق وقد ي�ؤدي
وب�شكل ال ٍ
ذلك �إلى ّ
الطالق.
 - 5كثرة النا�صحين:
�أحيان ًا ،قد نجد �أ�سرتين متحا ّبتين وواعيتين جد ًا
ومثقفتين وملتزمتين ديني ًا ،ولكن يتدخّ ل النا�صحون
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مجتمع
للأم �-أم الزوج� -أو النا�صحون لأم الزوجة ،ب�أن ت�سهر
على حقوق ابنها �أو ابنتها ،ونعود للنتائج المذكورة �سابق ًا.
*من الناحية الإ�سالمية
يعتبر الإ�سالم العالقة ما بين ال�صهر والحماة قريبة
من عالقة الرجل بوالدته� .إذ ت�صبح من المحارم عنده بعد
الزواج من ابنتها .ولذا ،عليها �أن تعامله كما تعامل ابنها.
ولكن ،على الرغم من وجود النظام ال�شرعي والنظام
العرفي الأخالقي المجتمعي ،هناك نظم خف ّية ال واعية،
هوامية تحكم العالقات الزوجية �سواء ما بين الزوجين
�أو ما بين �أ�سرة و�أهل الزوجين مع ًا.
*المجتمع اللبناني
«ال يختلف الأمر في لبنان عن باقي المجتمعات .لكن
ب�صفته مجتمع ًا متع ّلم ًا ومثقف ًا ،يبقى �أق� ّل �ضراوة مما
نجده في باقي المجتمعات �سواء العربية �أو الإ�سالمية»،
كما يقول غنوي .وي�ضيف« :في لبنان  19طائفة مختلفة
ولكل منها عاداتها وتقاليدها التي تعتبر نماذج م�صغّرة
عن مجتمعات كثير من دول العالم .ونجد � ّأن هناك
عالقة �أكثر ن�ضج ًا نتيجة لالندماج االجتماعي ما بين
مجتمعات هذه الطوائف ،ل ّأن طبيعة النظام اللبناني �أنه
ديمقراطي وح ّر ،ولي�س متد ّين ًا بديانة محددة .كما �أنّه
ونتيجة لالندماج اللبناني بمجتمعات متعددة ،نجد ن�سبة
ال�صراع الخفي ،الموجود ،ما بين الرجل والمر�أة� ،أو بين
الكنّة والحماة هو �أقل �ضراوة مما نراه في المجتمعات
الأخرى».
*مقترحات لتخفيف توتّر العالقات
� -1أهمية وعي الزوجين:
يقول غنوي« :م��ا ال تدخله القيم هو بناء ه�ش من
ال�سهل �أن ُيعمل على تفتيته وتدميره ب ُي�سر و�سهولة .من
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هنا ،ت�أتي �ضرورة �أن تُبنى العالقات الزوج ّية على قيم
ثابتة را�سخة و�أن يعمل الزوجان مع ًا لحماية بيتهما من
� ّأي ت�أثير خارجي ،ومنْع � ّأي تدخّ ل من الأهل �أو الأقارب �أو
الأ�صحاب في حياتهما المقد�سة ال�سرية الم�شتركة.
وم��ن المهم �أن يعمل ال��زوج��ان م�ع� ًا على
بناء حياتهما الزوجية وفق ًا لمفاتيح بناء الثقة
ثمة ضرورة ألن تُبنى
ّ
الزوج ّية ،و�أهمها ال�صدق والو�ضوح ،والإخال�ص العالقات الزوج ّية على
المتبادل ،والإيمان باهلل تعالى،
والتح�صن من قيم ثابتة راسخة وأن يعمل
ّ
كل دخيل من النف�س �أو الخارج مهما كان مادي ًا الزوجان مع ًا حلماية بيتهما
�أو معنوي ًا».
أي تأثري خارجي
من ّ
 -2وعي الأهل:
على الأم �أن تعي جيد ًا �أن ابنها ك ُبر و�أ�صبح
را�شد ًا ،و�أن تعمل جاهدة على ف�صله عنها من
دون خوف .ومن جهة ثانية عليها �أن تترك ابنتها
في معترك الحياة الزوجية بعد �أن تح�سن تربية ابنها
�أو ابنتها وتعزّز من ا�ستقالل ّيتهما وقدرتهما على تح ّمل
الم�س�ؤولية.
 -3توعية المخت�صّ ين:
من المهم  -كما لك ّل �أمر في الحياة  -وجود مدار�س
متخ�ص�صة تحت �إ�شراف وزارة التربية والتعليم
�أو معاهد
ّ
العالي ،ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية لإعداد مادة درا�س ّية
ت�ضاف �إلى مادة التربية الوطنية �أو مادة التربية الدينية
عن قواعد الزواج الناجح ،وطرق �إدارة الحياة الزوجية
والتعامل مع الأوالد وتربيتهم ب�شكل �سليم ودقيق ومثمر.
كما �أنه من المفيد في الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية و�ضع
م��ادة خا�صة لقواعد تن�شئة الفتاة الم�سلمة والفتى
الم�سلم ،وذلك بت�ضافر جهود التربويين ورج��ال العلم
والفقه.
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شهيد الدفاع عن المق ّدسات
حسن فيصل شكر (ساجد الهاشمي)
اسم األم :كرمة شكر
محل وتاريخ الوالدة :النبي شيث
1989/3/21

الوضع االجتماعي :عازب
رقم السجل15/62 :

تاريخ االستشهاد:

72

2013/5/19

ن�سرين �إدري�س قازان
لم تكن المعركةُ ت�شبه غيرها
من المعارك ،فالقتال لم يهد أ� طرفة
عين ،والمجاهدون لم َيهِنوا نب�ضةَ
قلب .وفي قلب المعركة ،كان ث ّمة
مه ّمة �صعبة وخطيرة �أوكلت لأحد
المجاهدين ،ففاو�ضه ح�سن ليتبادال
المهام.

* على العهد ..ب�أن ال �أعود
لم يعرف �صديقه بماذا يجيب �أمام
�إ�صراره الغريب ،وح�سن يح ّدثه ب�أنه �شاب
عازب ال زوجة له وال �أوالد ،على عك�سه،
وه��ذا يعطيه �أف�ضل ّية الذهاب .ا�ستغرب
حديثه ،فكل الأم��اك��ن غير �آم�ن��ة ،ولكن
ثمة رج ��اء ،لمع ف��ي عيني ح�سن ،دفعه
�إلى القبول ،و�شعر �صديقه ب�شيء غريب
عندما ارت�سمت ابت�سامة �صافية على تلك
ال�شفتين اللتين �سارعتا �إلى حمد اهلل بعد
�أن �سمعت �أُذناه الموافقة.
ن��زل ح�سن إ�ل��ى ال�م�ي��دان ،ول��م تكن
ال�شجاعة والب�سالة ما ظهرا منه فح�سب،
بل أ���ش��رق وجهه بنور ج��ذب �إليه �أنظار
رف��اق��ه .وك ّلما تق ّدم ناحية الأع��داء ل ّوح
قائ ًال لهم �إنه على عهده ب�أن ال يعود ..وما
هي � اّإل لحظات ،وبعد �أن �أذاق الأع��داء
م��رارة المواجهة ،قطفت ر�صا�صة منه
الحياة وهوى جريح ًا ،فهرع �إليه الرفاق
لإ�سعافه ،و�إذ به ُ
يلفظ �أنفا�سه الأخيرة
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بعد أن أذاق األعداء مرارة
املواجهة ،قطفت رصاصة منه
ُ
يلفظ
احلياة وهوى جريح ًا،
أنفاسه األخرية واسم جدته
الزهراء ّ O
يعطرها

وا�سم جدته الزهراء ّ O
يعطرها.
* ابن م�سيرة المجاهدين
رن هاتف ال�سيد في�صل وال��د
حين َّ
ح�سن ،كان وقتذاك يح�ضر حفل تخريج
ل��دورات قر�آنية ،ف�أخبروه �أن ابنه ح�سن
م���ص��اب ،ف ��أن �ب ��أه قلبه �أن اهلل اخ �ت��اره
�شهيد ًا .ول��م يكن ه��ذا الخب ُر بعيد ًا عن
توقعاته ،فهو لي�س ابن م�سيرة الجهاد ،بل
هو �أحد مربي �أجيال هذه الم�سيرة.
و�أن ينال ح�سن ال�شهادة هو �أمر لي�س
م�ستغرب ًا ،ف�سيما�ؤه كانت تلوح في تفا�صيل
وج �ه��ه ،لأن ��ه � �ش��اب ح� � ّدد وج �ه��ة حياته
بو�ضوح تام منذ �أن كان �صغير ًا يرت ُع في
مالعب الطفولة .فابن قرية «النبي �شيث»
فتح عينيه على ق�ص�ص ال�شهيد �سماحة
«ال�سيد عبا�س المو�سوي» وجهاده وتر ّبى
بين �أح�ضان الذكريات التي حفلت بها
ذاك��رة ك ّل َم� ْ�ن حوله َوم� ْ�ن عاي�ش ال�سيد،
وك�أن تلك الأحاديث كانت المدر�س َة الأولى
التي تع ّلم منها ،ناهيك عن �أنه ابن عالم
دين ،و أ� ّم��ه ام��ر�أة ملتزمة ،فكانت البيئة
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المتد ّينة الرحم الثاني الذي منه ُولد.
�رن في �أرج��اء
�صالة الجماعة التي ت� ّ
المنزل خلف الأب من �أ�صوات ال�صغار،
والدعاء الهادئ ،ومرافقة الأب �إلى �أماكن
عمله ،كل ذلك �ساهم في بناء �شخ�ص ّيته
الواعية والمطمئنة.
*ملتزماً ...فمجاهداً ...ف�شهيد ًا
وك��ان ثمة �أ�شياء كثيرة ،تم ّيز فيها
ح�سن عن �إخوته وعن �أترابه ،وربما �أغلبها
ّ
ومحط �أنظار وحديث
كان ظاهر ًا للعيان
والديه .وقد ُ�س ّمي با�سم الإم��ام الح�سن
المجتبى  Qتيمن ًا وعلى ا�سم ال�شهيد
«ح�سن علي �شكر» الذي �صادف ا�ست�شهاده
في تلك الفترة في مواجهة ميدون.
كان ح�سن في طفولته هادئ ًا ،مت�أ ّم ًال
ما حوله ،وكبر من دون �أن ي�شغَله ما ي�شغل
الأط�ف��ال من لعب ولهو � اّإل قلي ًال ،ولهذا
ك��ان ت� أ� ّم�ل��ه محط ا��س�ت�غ��راب ،فقد كان
يتع ّل ُم ب�صمت ويبني حياته على التجارب
ال�ت��ي عاينها .وم��ا �إن بلغ العا�شرة من
عمره حتى ح ّدد �أنه يريد �أن يكون �شاب ًا
ملتزم ًا مجاهد ًا ف�شهيد ًا ،وبنا ًء على هذه
العناوين كان يولي اهتمام ًا بالغ ًا بتفا�صيل
ت�ص ّرفاته ال�صغيرة قبل الكبيرة.
*�س ّيد الهدوء
هو �سي ُد الهدوء �إن �أراد �أحد و�صفه،
فلم يع ّكر �صفو هذا الهدوء �شيء ،حتى
�أنه يثير حفيظة من حوله لقدرته الغريبة
على امت�صا�ص المواقف فال يظهر عليه
اال��س�ت�ي��اء م��ن � �ش��يء ي�ستحق الغ�ضب،
في�ضبط نبر َة �صوته ومالمحه ،وال يف�ضي
ب�سط
بانزعاجه �أمام �أحد ،فقد كان ه ّمه ْ

ال�سكينة في قلوب من حوله ،فتراه �إن
عاد من عمله منهك ًا �إلى المنزل وقف في
غرفة المكتبة يرت ُّب كتب والده ويت�صفّح
طيات بع�ضها ،ثم يدخل لم�ساعدة �أمه،
ال�ت��ي ل��م ت�ع��رف � اّإل ف��ي زي��ارت��ه الأخ�ي��رة
للمنزل �أنه ماهر جد ًا في �إعداد الطعام،
ف�أخبرها �أنه دائم ًا يتولى هذه المهمة في
مركز عمله ،فا�ستغربت الأمر ،فالمبادرة
التي تح ّلى بها ح�سن ان�سحبت على جوانب
ع ّدة في حياته ولكن لم يخطر في بالها �أن
ي�صل �إلى المطبخ.
ل��م يحمل ح�سن ه � ّ�م نف�سه ي��وم � ًا،
لأن ��ه ك��ان ي��رى نهاية ط��ري�ق��ه ،فان�شغل
باله بوالديه و�إخوته ،وكان يعمل جاهد ًا
لم�ساعدة وال��ده والتخفيف عن كاهله،
وكان ال يترك في جيبه �إال م�صروف ًا قلي ًال
له ،والباقي ي�س ّدده ثمن منزل كان يدرك
في قرارة نف�سه �أنه لن ي�س ُكنه �أبد ًا ،وبينما
�أمه تح ّثه على انتقاء عرو�س له ،كان يرمي
ب�صمته �إلى البعيد.
ول ��م ي�م�ل��ك ح���س��ن ف��ي ه ��ذه ال��دن�ي��ا

استشهد حسن ،وهكذا هم
اجملاهدون أبناء اجملاهدين
جتدهم يف مقدمة املقاتلني
عندما يحني النزال ،وال تنتهي
حكاياتهم إال بشهاد ٍة أو بنصر
من اهلل العزيز اجلبار
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�شيئ ًا �أغلى من هدية الإم��ام القائد علي
الخامنئي } ال��ذي ت�ش ّرف بزيارته
�أثناء �سفره �إل��ى الجمهورية الإ�سالمية،
فتراه يهتم بها اهتمام ًا كبير ًا.
*�شهيد م��ع��رك��ة ال���دف���اع عن
المقد�سات
ّ
ال �ت �ح��ق ح���س��ن ب �ح��رب ال ��دف ��اع عن
المق ّد�سات منذ بدايتها ،وك��د�أب��ه منذ
ال�ت�ح��اق��ه ب���ص�ف��وف ال �م �ق��اوم��ة� ،أح ��اط
عمله ب�سر ّية كاملة ،حتى �أ ّن ��ه ل��م يكن
ليخبر وال ��ده ،ف�س ّري ُة العمل ت�سود بين
المجاهدين �أنف�سهم ،هكذا ر ّب��اه وال��ده
وع ّلمه من مدر�سة �أهل البيت � Rأن
الكتمان �أ�سا�س نجاح كل عمل.
كانت حرب الق�صير تنتظ ُر الرجال
الرجال ،وح�سن كان منهم ،و ّدع والديه

و�إخ��وت��ه ك�ع��ادت��ه وم���ض��ى �إل ��ى المعركة
جنب ًا �إلى جنب مع رفاقه الذين ا�ست�شهد
بع�ضهم ،وج��رح بع�ضهم الآخ ��ر ،وبقي
من بقي يقار ُع بب�سالة ح�سين ّية ،وكيف به
وهو من �ساللة الإم��ام الح�سين ،Q
فورث منه هيهات منّا الذلة ،ورزق��ه اهلل
ال�شهادة في طريق ال��دف��اع عن ال�سيدة
زينب .O
ا� �س �ت �� �ش �ه��د ح� ��� �س ��ن ،وه � �ك� ��ذا ه��م
المجاهدون �أبناء المجاهدين في طريق
ال�ح��ق ،ت��راه��م خلف �آبائهم ف��ي م�سيرة
الجهاد ،وتجدهم في مقدمة المقاتلين
عندما يحين النزال ،وال تنتهي حكاياتهم
�إال ب���ش�ه��اد ٍة �أو بن�صر م��ن اهلل العزيز
الجبار.
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واسى اإلمام الحسين  Qبشهادته
ندى بنجك
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لي�س م��ن ف�صل � اّإل ول��ه �أ� �ص��ل� .إذ ًا،
الح�سين في حكايته هو خيط كل حرف.
لي�س من درب نور � اّإل و�أ�صله قلب� .إذ ًا
قلبه كان خابية �أنوار وغيمة �أ�سرار.
لي�س م��ن عطر � ،اّإل والأ� �ص��ل ت��راب..
�إذ ًا ،ت��راب��ه ك��ان م�ج��رد ن�ث��ار ،ل ��وردة من
دم ،ت�ش ّكلت في الظاهر على هيئة ج�سد،
و�أورقت في الباطن �شم�س ًا عا�شقة.
* «حزب اهلل» هو ال�شعار
كان في الثامنة من عمره ،عندما بد�أ
يحفر بقلمه الر�صا�صي ،على دفتره عبارة:
«ل ّبيك ي��ا ح�سين» .تطلب معلمة الر�سم

منهم �أن يختاروا �شيئ ًا مح ّدد ًا وير�سموه،
فيختار ذو ال�ف�ق��ار ��ش�ع��ار «ح ��زب اهلل»،
ويبذل وقت ًا وهو ّ
يخططه بالألوان ،فتبدي
المعلمة ا�ستغرابها وت�سا�ؤلها ،عن ال�س ّر
الذي يحمله هذا الولد ال�صغير في قلبه،
فيجعله يفتر�ش هذا ال�شعار على محفظته
ومقعده والدفاتر.
وما �أدراها مع ّلمته� ،أنه مقيم ال�صالة
وهو في عمر ال�سابعة ،ومواظب على ُغ�سل
الجمعة ،وال يغادر البيت بال و�ضوء ،و�أن
ا�سم «ذو الفقار» الذي حمله �سوف يكون
ن�شيده ب�ي��ن رف��اق��ه ف��ي ال �ح��ي ،فلطالما

�سمعوه ير ّدد بنبرته الطفولية�« :أنا �سيفك
ذو الح ّدين يا �أبا الح�سنين» .ومن هنا بد�أ
يحفر طريقه ،وير�سم ل�شبابه ممرات بال
حواجز.
*عا�شق ل�صاحب الزمان |
ك ��ان خ��ال��ه ك��ا� �ش��ف � �ض��وئ��ه ،وب�ي��ت
�أ�سراره ،ومالذ ع�شقه الجميل .ت�س�أله عن
«ذو الفقار» فترى ال�ج��واب ف��ي انحناءة
جفنيه ،و�صمت ،ثم كلمات معدودات من
قلب م�شم�س:
«كان عا�شق ًا ل�صاحب الزمان ،ال يم ّر
يوم � اّإل ويذكره».
وتُزهر ابت�سامة في عين َّي �أمه ،حينما
تتذ ّكر تلك الحادثة ،عندما ّتم تكليفهم في
ك�شافة الإم��ام المهدي |� ،أن يختار كل
ك�شفي �إمام ًا من �أهل البيت  ،Rلكي
ّ
الحجة |.
يكتب عنه ،فيختار هو الإمام ّ
ول ّما ك��ان ي��وم العر�ض �أ�صيب بحالة
مر�ضية ،وارتفعت حرارته فجعلته طريح
ال�ف��را���ش � ،اّإل �أن��ه غ��ال��ب ك��ل ��ش��يء� ،أخ��ذ
جرعات كبيرة من الأدوي��ة ،لكي ال تفوته
الفر�صة ،وق ّدم ما ق ّدم .من ر�آه كان يرى
�أوراق� � ًا بين يديه لكن ال�صورة الحقيقة
المخفيةّ � ،أن تلك الأوراق ك��ان��ت وجه ًا
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يجري احلسني يف دمه،
واملهدي غرس النبض ،وهذا
الدرب له خري عبق ،واملرحلة...
مقدس
دفاع ّ

لع�شق طري ينبت في قلبه ،ويقطر من بين
�أ�صابعه الخم�س ،ويتفتح في ن�شاطه ذاك،
حروف ًا على الورق .ماذا بعد �إذ ًا..؟!
ف �ت� ً�ى ف��ي م�ط�ل��ع ال �� �س��و� �س��ن ،ووج �ه��ه
قر�ص �شم�س ،يجري الح�سين في دمه،
والمهدي غر�س النب�ض ،ماذا بعد؟ �سوى
خطى
يلم ُ
�أن ّ
الح ّب من القلب ،ويفر�شه ً
على ال��درب ،وه��ذا ال��درب له خير عبق،
والمرحلة ...دفاع مق ّد�س.
*ما بين االنطالقة وال�شهادة
التحق ذو الفقار بالجبهة الع�سكرية،
ب�ع��د �أن ك ��ان ��ش�ب� ً
لا م��ن أ�� �ش �ب��ال العمل
التعبوي ،خ�ضع خالله لدورة نوع ّية ،تلتها
دورة خا�صة ،برز فيها ا�ستعداده وقدراته،
القتالي.
وجهوز ّية روحه للميدان
ّ
هي �أ�شهر لم تتجاوز الت�سعة ما بين
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االنطالقة وال�شهادة .منذ �أن ا�ست�شهد
رفيقه «�صالح ال�صباغ» ،كان ميقات روحه
نحو ف���ض��اءات ال �ن��ور ،ي��ورق ف��ي النقطة
الجهادية� ،إي �ث��ار ًا وا�ستب�سا ًال ف��ي خدمة
�إخوانه ،بدء ًا من تح�ضير �أطعمتهم� ،إلى
حمل العتاد الثقيل عنهم.
وهو يحنو فوق ِّ
كف �أم��ه ،هام�س ًا لها:
علي ،فليكن
«عندما �أ�ست�شهد غد ًا ،ال تبكي ّ
بكا�ؤك على الإمام الح�سين .»Q
تلحق به عيناها ،تتبعه من النافذة �إلى
�أن يغيب .هكذا هو الم�شهد في المرات
الثالثة التي انطلق بها ،غير �أن المرة
الرابعة قد ارتدت مالمح وتفا�صيل ،تالئم
الخبر ال��ذي ج��اءه��م ،وال�ح��دث ال��ذي قد
ح�صل.
قبل �أن يغادر� ،إلى مهمته الأخيرة ،ر�أته
يجول بطريقة الفتة في زوايا البيت ،ويطلب
منها �أن ت�أخذ له ال�صورة تلو الأخرى قائ ًال
لها« :التقطي ما ت�شائين من ال�صور ،فغد ًا
�ستتوزّع في �أرجاء المنزل» .وال يتوقف عن
تكرار جملة ال تغيب عن م�سمعها�« :أمي،
هذه الم ّرة لن �أعود ،لن .»...ويم�ضي �إلى
رحلة الخلود.
*ليلة في ح�ض َرة الح�سين Q
في منطقة القا�سمية في �سوريا� ،أم�ضى
ليلة مع الح�سين  Qقبل �أن تحدث �أي
مواجهة ،حيث �أخبره �أنه �سوف ي�ست�شهد،
ويحت ّز ر�أ�سه ،وطم�أنه ب�أن المالئكة �ستتلقّاه
على الفور ،ولن ي�شعر ب�أي �ألم .ا�ستفاق ذو
الفقار مع الفجر م�أخوذ ًا بالر�ؤيا� ،أخبر
�أحد �أ�صدقائه وهو في حالة ت�أهب ورهبة،
من عناق جليل ينتظره.

مل يكن وحيداً ،كانت من حوله
أنوار حتمله ّ
الود ،من أرض
بكل ّ
إىل سماء
ح�صلت المواجهة ،و�أ�صيب ذو الفقار
في �أن�ح��اء ج�سده �إ�صابة ن��زف فيها دم ًا
و�َ��ض��وء ًا ،ال يتقن ر�ؤيته � اّإل من كان مثله.
وظ ��روف المعركة القا�سية ح��ال��ت بينه
وبين رفاقه ،فتعذّر إ�ن�ق��اذه وف�شلت ع ّدة
محاوالت.
*� ُّأي �س ٍّر َ
حمل معه!
بقي ذو الفقار في الميدان جريح ًا،
وما �أجمل ال�ساعة التي بقي فيها! لم يكن
وحيد ًا ،كانت من حوله �أن��وار تحمله بك ّل
ال��و ّد ،من �أر� ٍ��ض �إلى �سماء .من هم؟! � ّأي
�س ّر لم ُي َ
حك وحمله معه!
* ٌ
برزخ من نور
يقول خاله« :بعد �أ�سابيع من ا�ست�شهاده،
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كنت م�ستلقي ًا مع الفجر ،وجاءني مبت�سم ًا
مقترب ًا مني هام�س ًا ل��ي�« :أف��رح��ت بما
حدث؟» قلت« :ما الذي جرى عليك؟».
قال« :بينما �أنا في حالة نزف �شديد
و�أل� ��م ،و�إذا ب � أ�ن��وار ت�س ّيج ال �م �ك��ان من
حولي ،ووجوه ال �أتم ّكن من و�صفها� ،صاروا
يحادثونني ويخبرونني عن موعدي القريب
مع ال�شهادة ،وعن الذي ينتظرني في جنان
اهلل الوا�سعة».
ف�س�ألته عنهم� !..أجابني« :هم ع ّرفوني
ب�أنف�سهم في لحظة ح�ضورهم بجانبي..
كان المهدي | ،وكان الح�سين ،Q
وك��ان��ت زينب  .»..Oوق��د �أف�ل��ح أ�ح��د
المجاهدين ممن عاي�شوا ذو الفقار ،في
تو�صيفه بالقول« :كان ذو الفقار منذ ن�ش�أته
يعي�ش برزخ ًا من نور .وقد امت ّد هذا البرزخ
�إل��ى �أن ج��اء موعد ال�م�غ��ادرة ،للروح من
الج�سد».
ُ�شْ
ا�ست ه َِد ذو الفقار ،واحتزّوا ر�أ�سه،
ووا�سى الح�سين .Q

مجاهد ،ثم جريح ،ثم �أ�سير ،ثم �شهيد
وما زال جثمانه �أ�سير ًا.
اكتمل الح�سين في �سيرته و�صار �ضلع ًا
م��ن ت��راب��ه و�صرنا ن��دور ف��ي زم��ن الع�شق
نغنّيه ونبكيه ونحدو لدمه الطري ،ور�أ�سه
المفارق ج�سده:
«�أيا ذا الفقار
يا مب�صر الأطهار وقد جا�ؤوك وحيداً
ي�شهدون �ضوء جرحك الذي تد ّلى
وي�سلمونك من قبل عروجك
مفتاح فردو�سك الأغر..
وم َّر العام
ونحن نجمع من عينيك
ترابين ال�ضوء
ومرايا ال�شم�س
ومناديل العطر
وموا�سم المطر..
هي الأر�ض في انتظارك
ت�شم فيك عبق الح�سين
كي ّ
َ
حين التقاك».
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
} َو َ
ين ُق ِتلُو ْا ِفي َ�س ِبيلِ اللهّ ِ �أَ ْم َواتًا َبلْ أَ� ْح َياء
ال ت َْح َ�س َب َّن ال َِّذ َ
ون{ (�آل عمران.)169 :
ند َر ِّبه ِْم ُي ْرز َُق َ
ِع َ
الحجة ابن الح�سن� ،صلواتك عليه
«اللهم كن لوليك
َّ
وعلى �آبائه ،في هذه ال�ساعة وفي كلِّ �ساعة ،ولي ًا وحافظاً،
وقائد ًا ونا�صراً ،ودلي ًال وعيناً ،حتى ت�سكنه �أر�ضك طوعاً،
وتمتّعه فيها طويالً ،برحمتك يا �أرحم الراحمين» .و�صلّى
اهلل على �س ّيدنا محمد ،وعلى �آل بيته الطيبين الطاهرين.
الحمد هلل الذي ال تدركه ال�شواهد ،وال
تحويه الم�شاهد� ،أحمده و�أُثني عليه حمد ًا
ال ينقطع �أب ��د ًا ،وال يح�صي له الخالئق
ع��دد ًا ،الذي �أمرنا بالجهاد �ض ّد الكفار،
وال��دف��اع عن ال ّدين الحنيف بالحق ،وال
نكون نحن المعتدين� ،إذ ق��ال (تبارك
وتعالى)َ } :و َقا ِت ُلوا ِفي َ�سبِيلِ ا ِ
هلل ا َّل ِذينَ
ُيقَا ِت ُلو َن ُك ْم َو َال َت� ْع� َت� ُدوا �إِ َّن َ
اهلل َال ُي ِح ُّب
ا ْل� ُم� ْع� َت� ِ�دي��نَ { (�آل عمران� )190 :صدق
العلي العظيم.
اهلل ّ
والتوجه
على الإن�سان �أن يجعل حب اهلل
ّ
له بالعبادة قلب ًا وفكر ًا هدف ًا �أمامه في ِّ
كل
حين ،وي�سعى �أي�ض ًا لطلب الدنيا ،ولكن
الدنيا الحالل التي ع ّبر عنها �س ِّيد الكالم
�أم�ي��ر الم�ؤمنين  Qبو�صفه« :اعمل

لدنياك ك�أنك تعي�ش �أبد ًا ،واعمل لآخرتك
ك�أنك تموت غد ًا»  .تح ّدثنا عن الحياة
في الدنيا ،فما �أروع �أن نعي�ش �أعزّاء ،وقد
�أنعم اهلل علينا بالجهاد ،و َرف�ض الظلم
وال��ذل بوجود المقاومة الإ�سالمية التي
أ�ع� �زّت الأم ��ة بهزمها لل�صهاينة .و�إذا
تح ّدثنا عن الآخرة فهل يوجد �أف�ضل من
القتل في �سبيل اهلل ،لنيل ال�سعادة ،ل ّلقاء
بالر�سول  Pوب��الأئ�م��ة  Rف��ي دار
الآخرة؟
�إخ��وت��ي المجاهدين� :أ ّم��ا �أنتم �أيها
الأحبة ،يا من اخترتم طريق ذات ال�شوكة،
يا �أبناء محمد  Pوعلي  ،Qيا من
امتثلتم لقول �س ّيدكم �أبي عبد اهلل Q
ال ��ذي ق ��ال« :ال �أرى ال �م��وت � اّإل �سعادة
والحياة مع الظالمين � اّإل برم ًا»  ...ال
�أو�صيكم بحفظ المقاومة الإ�سالمية؛
فواهلل �أنتم الأمناء على العر�ض والأرواح
والدماء ،ولكن �أو�صيكم بنبذ الفتن فيما
بينكم ،والتراحم والتحابب.
أ�م� ��ي ال �ح �ن��ون :و أ�م ��ا �إل �ي� ِ�ك ي��ا �أم��ي
الغالية أ�ق��ول :لو جمعت جميع الحروف
لأع ّبر عن مدى �شكري وامتناني وحبي؛
لما ِ
والكد والتعب الذي
وفيتك من الجهد ِّ
بذل ِته في تربيتي التربية ال�صالحة ،وفي
تعليمي لحب فاطمة و�آل فاطمة .O
� ّأم ��ي الحنون� ،أن��ت التي ع ّلمتنا �أن
ن�صبر في وجه المحتل ،ونقاتل في �سبيل
اهلل ،ون�سقط �شهداء في �سبيل اهلل ،وعلى
()1

()2

()3

الإمامين الح�سن والح�سين .L
(( (2اللهوف في قتلى الطفوف ،ال�سيد ابن طاوو�س� ،ص.48
(( (3ورد في الأ�صل( :ف�أما) .المو ّثق.
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الهوام�ش

(*) و�صية ب�ص ��وت ال�شهيد  -ا�ست�شهد دفاع ًا ع ��ن المقدّ�سات بتاريخ
.2013/5/19
(( (1ا�شته ��ر هذا القول عن ل�س ��ان �أمير الم�ؤمنين  Qوهو مروي عن

�أن نحافظ على بي�ضة الإ�سالم الحنيف.
و�أرجو ِ
منك ال�صبر والدعاء لي ،والطلب
ِ
الأخير � ِ
دموعك
إليك هو عدم البكاء ،ل َّأن
غالي ٌة غالية.
�أبي الحنون� :أما �أنت �أيها الكا ّد علينا
منذ ال�صغر ،يا َمن زرعت فينا الكرامة،
وال�شهامة ،والرجولة ،يا وال��دي العزيز؛
�أُلقي عليك تح ّيتي� ،أ�س�ألك الم�سامحة
على التق�صير ال��ذي ب��دا مني ،و�أ�شكر
جهدك الذي لم �أ ُكن لأوفيك �إياه .والدي
�ت ال��ذي ع َّرفتني � َّأن الح�سين Q
أ�ن� َ
�شهي ٌد يبقى خالد ًا ،فمنك نهلت حبه.
�دي ال �ع��زي��زي��نَّ � :إن ال���ش�ه��ادة
وال� � � ّ
ه��ي لتحيا الأم ��ة بال�شرف وال�سعادة،
تقدم نف�سك �شهيد ًا كما
[وعليك] �أن ِّ
علَّمنا الح�سين  Qفي كربالء؛ و�أن ال
تبقى في ال�شقاء ...و�أرجو اهلل العزيز �أن
يوفِّقك �أنت وجميع �أهلي بما فيه مر�ضاة
وال�سالم عليكم ورحمة
اهلل (ع َّز وج ّل)َّ ،
اهلل وبركاته.
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الصحة والحياة

السيلياكٌ :
مرض خفي
�سارة املو�سوي خزعل
� ّإن بع�ض الأع��را���ض التي ي�شعر بها المري�ض ،كالخمول
والتوتر ووجع البطن وفقر الدم �أو غيرها ،قد ال يكون مدعاة
للقلق ال�شديد ،خا�صة �إذا ك��ان يعر�ض عليه �أحيان ًا ولي�س
م�ستمرة ،ي�ستدعي
دائماً � .اّإل � ّأن وجود هذه الأعرا�ض ب�صورة
ّ
البحث عن �أ�سبابها .وقد يكون �أحد �أ�سبابها الإ�صابة بمر�ض
«ال�سيلياك»� ،أي الح�سا�س ّية من الغلوتين.
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ف�م��ا ه��و م��ر���ض ال�سيلياك؟ وم��ا هي
�أ�سبابه؟ وفي � ّأي الأغذية يوجد الغلوتين؟
وما هي عوار�ض ال�سيلياك؟ وكيف يمكن
اكت�شافه؟ وهل من �سبيل لل�شفاء منه؟ وما
هي الأغذية الم�سموحة ،وتلك الممنوعة
لمري�ض ال�سيلياك؟
*ما هو مر�ض ال�سيلياك؟
ه��و م��ر���ض ي�صيب ال�ج�ه��از اله�ضمي
ن��ات��ج ع��ن اخ �ت�لال ع�م��ل ج�ه��از المناعة
في الأم�ع��اء الدقيقة ،عند تناول بروتين

الغلوتين ،الموجود في بع�ض �أنواع الحبوب
ومنتجاتها :كالقمح وال�شعير.
ف��ي ال �ح��االت الطبيعيةّ � :إن الأمعاء
الدقيقة ،تحتوي على �شعيرات دقيقة،
مه ّمـتها إ�ف � ��راز الأن��زي��م��ات اله�ضم ّية
وامت�صا�ص الغذاء من فيتامينات ،ومعادن،
وبروتينات وغيرها و�إي�صالها �إلى الدم.
�أم � � ��ا ف� ��ي ح ��ال ��ة الإ� � �ص� ��اب� ��ة ب �م��ر���ض
ال�سيلياك :ف ��إن جهاز المناعة يخطىء
في ت�شخي�ص بروتين الغلوتين الموجود

في بع�ض الحبوب ،ويعتبره ع��دو ًا للج�سم
كـ(الفيرو�س والبكتيريا) فيبد أ� بمحاربته
بمج ّرد و�صوله �إلى الأمعاء الدقيقة .وهذا
ما ي�ؤ ّدي �إلى ح�صول التهابات وتق ّرحات في
�سطح الأمعاء الدقيقة ،وتلف ال�شعيرات.
وبما �أن هذه ال�شعيرات هي الم�س�ؤولة عن
ه�ضم الغذاء وامت�صا�صه ،فتَلفها ي�ؤدي �إلى
خلل في ه�ضم وامت�صا�ص المواد الغذائية
الرئي�سة ونق�صها ف��ي الج�سم؛ خا�صة
ال��ده��ون ،الكال�سيوم ،الحديد ،والفوليك
�أ�سيد.
*�أ�سبابه وانت�شاره
�إل ��ى ح��د الآن ،تبين �أن �سبب ه��ذه
الح�سا�س ّية هو الوراثة ،وقد تظهر في جميع

يف حال عدم املعاجلة،
واالستمرار بتناول غذا ٍء يحتوي
على الغلوتني ،قد يؤدي إىل
تقرحات يف األمعاء الدقيقة ونزيف
ّ

الأعمارْ � ،إن في مرحلة الطفولة �أو ال�شباب
�أو حتّى عند كبار ال�سن.
وي�صيب هذا المر�ض حوالي  1من كل
مئة� ،إلى  1من كل � 170شخ�ص ًا في العالم.
وفي حال عدم المعالجة ،واال�ستمرار
بتناول غ��ذا ٍء يحتوي على الغلوتين ،قد
ي ��ؤدي �إل��ى تق ّرحات في الأم�ع��اء الدقيقة
ونزيف ،وفي حاالت متقدمة �إلى احتمال
الإ�صابة بال�سرطان.
*عوار�ضه
� ّإن �أكثر ع��وار���ض ه��ذا المر�ض نات ٌج
عن �سوء امت�صا�ص الأغ��ذي��ة ،والمعادن،
والفيتامينات في الج�سم ،ما ي ��ؤدي �إلى
خروجها ب�شكل غير طبيعي من الج�سم
وال�شعور بال�ضعف في �سائر �أق�سام الج�سم،
في�س ّبب:
ً
عند الأط �ف��ال� :شحوبا في الب�شرة،
�إ�سها ًال ،وجع ًا في البطن وغازات ،انخفا�ض ًا
في الوزن ،وت�أخّ ر ًا في النمو.
�أم��ا عند الكبار :فيعانون من م�شاكل
ع��دي��دة وم�ت�ف� ّرق��ة ف��ي الج�سم ع��ادة،
و�أحيان ًا من التعب والإ�سهال فقط،
خا�صة عند ب��داي��ة الإ� �ص��اب��ة بهذا
المر�ض.
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وم�� � ��ن ه� ��ذه
الأع� � � ��را�� � � ��ض م��ا
ي�صيب:
ُ
 -1ال �ف��م :ت�س ّو�س الأ��س�ن��ان
وفقدان لونها ،وتلف طبقة المينا
 التهاب في اللثة وانتفاخها  -رائحةفم كريهة.
 -2الب�شرة� :أظافر ه�شّ ة  -هاالت �سوداء
ح��ول العين  -ب�شرة �شاحبة وجافة
وقد ت�صاحبها الح ّكة  -تق ّرحات في
الجلد.
 -3الأمعاء :نفخة � -إم�ساك � -إ�سهال -
ق ّلة ال�شهية للطعام  -غثيان.
 -4الن�ساء ،في�س ّبب :انقطاع الطمث في وقت
مبكر  -الإجها�ض المتكرر  -الت�أرجح
ف��ي م�ستوى ال �ه��ورم��ون��ات ف��ي ال ��دم -
�أوجاع ًا �شديدة �أثناء العادة  -العقم.
 -5العظام والع�ضالت� :أوجاع في الظهر
والمفا�صل  -ت�شنّج ع�ضالت القدمين
 انتفاخ في اليدين والقدمين  -تر ّققالعظام.

 -6ومن الأعرا�ض
م��ا ي ��ؤث��ر ع�ل��ى ال���س�ل��وك:
ت��وت��ر دائ��م  -ع��دم تركيز -ع��زل��ة -
�ضعف الذاكرة  -تب ّدل المزاج.
 -7ومن الأعرا�ض نق�ص في الفيتامينات
�أو المعادن� ،أ�ضف �إلى ذلك م�شاكل
�أخ ��رى ،منها� :أوج ��اع ف��ي ال��ر أ����س -
ت�ساقط ال�شعر  -ق�صور الغ ّدة الدرقية.
*كيف يتم ت�شخي�ص هذا المر�ض
واكت�شافه؟
بعد النظر �إلى العوار�ض ،وال�شك في
وجود هذا النوع من الح�سا�سية ،يطلب من
المري�ض �إجراء فح�ص دم خا�ص لمعرفة
م�ستوى وج��ود م��ادة الـ  antigliadinفي
ال��دم .ف��إذا كان الفح�ص �إيجابي ًا ،ت�ؤخذ
خ��زع��ة م��ن الأم��ع��اء ال��دق�ي�ق��ة للمري�ض
للت�أ ّكد ومعرفة مدى �سوء الحالة .ولأن هذا
الفح�ص وهذا الت�شخي�ص مكلف ن�سبي ًا،
ق��د تن�صح �أخ�صائ ّية التغذية المري�ض
باتباع نظام غذائي خ��الٍ من ال�ـ glutin
لفترة م�ح��دودة .ف ��إذا ما تح�سنت حالة
المري�ض ،نت�أكد من �أنه م�صاب بالمر�ض،
ما ي�ستدعي االهتمام والمعالجة.
*العالج والحل
� ّإن من ح�سنات هذا المر�ض �أنه يمكن
التعافي منه نهائي ًا �إذا اتّبع المري�ض نظام ًا
غذائي ًا خالي ًا تمام ًا من الـغلوتين �إلى نهاية

ليتم الت�أ ّكد من خل ّوها من هذه الأ�صناف،
ّ
ومن هذه المنتجات:
�أ -من الن�شويات:

ع �م��ره .وذل ��ك ل ّأن
م� �ج ��رد غ� �ي ��اب ه��ذه
المادة ،يعطي للأمعاء وقت ًا
لتجديد خالياها.
*الأغذية الممنوعة
ُيمنع تناول ك ّل الأغذية التي تحتوي
على الغلوتين الموجود في القمح وال�شعير
ومنتجاتهما ،وال �م��وج��ود ف��ي منتجات
�أخرى ،ومن المهم جد ًا لمر�ضى ال�سيلياك
ق��راءة المك ّونات الغذائية في كل ُمنتَج

ُيمنع مرضى السيلياك من
تناول ّ
كل األغذية التي حتتوي
على الغلوتني

الخبز الم�صنوع من القمح وال�شعير �أو
تلك الأنواع المحتوية على �أنواع من الحبوب
المختلفة  -البرغل (التبولة ،الك ّبة- )...
ال�سميد ومنتجاته (ال�صفوف ،البيتيفور،
المعمول - )...المعكرونة  -المغربية.
ب -من الخ�ضار:

تلك المعلبة م��ع ال�صل�صة أ�ح�ي��ان� ًا
(يجب البحث في المكونات الغذائية) -
كريما الخ�ضار.
ج -من الفواكه:

بع�ض �أنواع الفاكهة المعلبة.
د -من اللحوم:
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ك ّل اللحوم المغطاة بالكعك والبي�ض
(ال�ك��ان�ت��اك��ي -الإ��س�ك��ال��وب -الناغت�س-
�أ�صابع ال�سمك).
*الأغذية الم�سموحة
كل الأغذية ما عدا المذكورة �أعاله
م�سموح � ،اّإل �أنه قد يمنع المري�ض �أحيان ًا
م��ن ت�ن��اول الحليب ومنتجاته ف��ي بداية
العالج؛ وذلك ل ّأن الح�سا�سية من الغلوتين
ق��د ت � ��ؤ ّدي �أح �ي��ان � ًا إ�ل ��ى الح�سا�سية من
الالكتوز �أي �سكر الحليب.
وي �م �ك��ن ل �ل �م��ري ����ض ا� �س �ت �ب��دال
منتجات الحبوب الممنوعة
بمنتجات ال� ��ذرة (طحين
الذرة) والأر ّز وال�صويا.
كما يمكن ا�ستبدال حليب
البقر بلبن ال�صويا ،الخالي من
الالكتوز.
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مشاركات القراء

ال ُبعد السياسي لمصطلح

«الشيطان األكبر»

ال�سيد د .علي ف�ضل اهلل
في اليوم التالي القتحام ال��ط�ّل�اّ ب الثوريين في �إي��ران
مجمع ال�سفارة الأميركية ال�ضخم في طهران ،وفي  5ت�شرين
الثاني  ،1979و�صف الإمام الخميني الواليات المتحدة ب�أنها
«ال�شيطان الأكبر» .فلماذا اختار الإمام { م�صطلح ًا ديني ًا
عميق ًا هو ال�شيطان؟
(*)
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*ال�شيطان عد ّو مف�سد
ال�شيطان ،لغ ًة ،هو كل متم ّرد مف�سد،
�إن�سان ًا كان �أو جا ّن ًا ،و�سيلته الغواية لجذب
الإن�سان لفعل ال�ش ّر .لذلك ،و�صف القر�آن
الكريم ال�شيطان بالعد ّو�} :إِ َّن ال�شَّ ْي َطا َن
َل ُك ْم َع� ُد ٌّو َفات َِّخذُو ُه َع � ُد ّواً{ (فاطر،)6 :
فهو الذي ُيبعد الإن�سان عن طريق الخير:
} َو�إِ ْذ َز َّي ��نَ َل � ُه � ُم ال����شَّ � ْي� َ�ط��انُ أَ� ْع � َم��ا َل � ُه � ْم{
يتر�صد بالب�شر
(الأنفال .)48 :وهو الذي ّ
َ
لحرفهم عن ال�صراط الم�ستقيم} :قا َل
َف ِب َما أَ�غْ � َو ْي� َت� ِن��ي َ ألَ ْق � ُع � َد َّن َل� ُه� ْم ِ�ص َر َ
اط َك
ا ْل ُم ْ�س َت ِقي َم{ (الأعراف.)16 :

لم يكن اختيار الإمام الخميني {

لهذا الم�صطلح لو�سم الإدارة الأميركية
به اعتباط ّي ًا ،يقول ويليام بيمان« :كان
ا�ستخدام الخميني م�صطلح ال�شيطان
الأكبر ،في الحقيقة ،و�سيلة بالغ ّية ذك ّية
حققت ت��أث�ي��ر ًا كبير ًا خ�لال م�سار �أزم��ة
الرهائن» .لكن اختيار الم�صطلح يتجاوز
هذه الحادثة.
*�سالح �شياطين الإن�س
الفارق كبير بين الظالم ال��ذي ُيعلن
ظ�ل�م��ه ،وب �ي��ن م��ن ي�ظ�ل��م ال �ن��ا���س ،ربما
بمعدالت �أ�شد ،لكنه يجذبهم �إليه .الظالم

الهوام�ش

(*) �أ�ستاذ حوزوي وجامعي.

يظن العبد نف�سه حر ًا ،ويجد نف�سه
عندما ّ
لاّ
�سعيد ًا ،رغم تع ّر�ضه لظلم ج ده.
* و�صف الإم���ام الخميني {
دقيق
ُ
و�صف الإمام الخميني { الواليات
المتحدة بال�شيطان الأكبر و�صف دقيق.
وق��د انعك�س الأم��ر على �سلوكه المثابر
�ضد �سيا�ساتها والحذر من �أالعيبها ،وهو
م�سار م�ستمر في الجمهورية الإ�سالمية.
لهذا ال�سبب تعادي �أميركا �إي��ران ،وقد
�وه � ْم
} َك � ُب � َر َع �لَ��ى ا ْل � ُم ����شْ � ِر ِك �ي��نَ َم��ا َت � ْد ُع� ُ
�إِ َل ْي ِه{ (ال�شورى .)13 :هذا لي�س خطاب ًا
ث�ي��ول��وج�ي� ًا� ،أو و��س�م� ًا عبثي ًا بال�شيطنة
( ،)Demonizationعلى طريقة تعالي
بع�ض الم�ست�شرقين �أو المنبهرين ،بل
�أطروحة تدعو للت�أمل .عندما تتحدث �إلى
الأميركيين ،يجب الت� ّأ�سي ب�أمير الم�ؤمنين
 ،Qالذي و�صفه «وح�شي» ،قاتل �سيد
علي فر�أيته
ال�شهداء الحمزة  « :Qأ� ّما ّ
حذر ًا كثير االلتفات».
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غبي ومبا�شر ،كما كثير من �أنظمة
ّ
الفج ّ
القهر العربية وال�شمولية� .أم��ا الظالم،
ال���ذي «ي�م�ك��ر وي �ف �ج��ر» ،ف�خ�ط�ي��ر؛ لأن��ه
يجعل النا�س تتعلق بجلاّ ديها .ه��ذا هو
ح��ال الإدارة الأميركية ،وه��ذا ه��و حال
ال�شيطان.
ال يمتلك ال�شيطان ��س��وى و�سيلة
الجذب بالو�سو�سة ،لكن �شياطين الإن�س
يمتلكون القوتين ال�صلبة والناعمة.
هنا تكمن خطورة القيادة الأميركية
ل �ل �ع��ال��م ف ��ي ���ش� ّ�ن م��ئ��ات ال� �ح ��روب،
مبا�شرة �أو بالوا�سطة ،وقتل ماليين
الب�شر ،وت�شريد �أُمم ب�أكملها ،والتورط
بانتهاكات ج�سيمة لحقوق الإن�سان،
مقدرات ال�شعوب ،وفي
وال َه ْي َمنة على َّ
تتقدم �إلى �شعوب العالم
الوقت نف�سهّ ،
بخطاب �إن�ساني ،تدعمها م�ؤ�س�سات
مثل هوليوود وهارفرد والنا�سا وفورد
و�شيفرون وجنرال �إلكتريك و�آ ّبل وIBM
ومايكرو�سوفت و MITوغيرها.
*�أميركا وما نهوى!!
ث � ّم � َة م��ن ي �ن��ادي« :ال �م��وت لأم�ي��رك��ا»
ويتمنى جن�سيتها لو ُعر�ضت عليه ،وث ّمة
من يكره �أميركا وفي الوقت نف�سه يدخّ ن
�سيجارتها ويتباهى بماركاتها ويتلذّذ
بطعامها ال�سريع .لقد �أوق��ع الأميركيون
كثير ًا من ال�شعوب ،حتى الأوروبية منها،
ب�ح�ب��ائ��ل م �ك��ره��م .فال�شيطان ال ي� أ�ت��ي
الإن���س��ان � اّإل م��ن حيث تهوى النف�س ،ال
من حيث تنفر .و�أخطر �أن��واع اال�ستعباد
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انترنت
�إعداد :فاطمة �شعيتو حالوي
تطلّ زاوية «�إنترنت» في هذا العدد على مجموعة من
المتخ�ص�صة:
المواقعالإلكترونية
ّ

موقع «كورابيا»

www. korabia.com
متخ�ص�ص ،يق ّدم لهواة
موقع ريا�ضي
ّ
ك��رة ال �ق��دم �س ّلة ه��ام��ة م��ن م�ستجدات
و�أن �� �ش �ط��ة ه ��ذه ال��ري��ا� �ض��ة ف��ي م���ص��ر،
وال�سعودية ،والخليج ،و�شمال �إفريقيا
و�أوروبا.
يتابع ال�م��وق��ع �أخ �ب��ار محترفي كرة
ال �ق��دم ،وي �ع��ر���ض تفا�صيل ال �ب �ط��والت،
المباريات والأندية.
وت �ح��ت ع� �ن ��وان «�� �س� �ك ��ووب» ،ي �ق � ّدم

«كورابيا» تقارير ريا�ضية �إخبارية عن �أهم
الأحداث الريا�ضية في العالم .كما يتم ّيز
بخدمتي الفيديو والـ«.»SMS

موقع «الرقميات»

www.alrakameiat.com
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متخ�ص�ص في مجال التكنولوجيا
موقع ّ
الرقمية و�أح��دث �أخبارها .تتن ّوع م��واده
بين أ�م ��ن ،ون�ظ��م المعلومات ،وم�سائل
الـ«هاردوير» ،والإنترنت ،وخفايا وحلول
ال��رق�م�ي��ات ،وال�ب��رم�ج�ي��ات ،وال�شبكات
االجتماعية ،و�شبكات االت�صال.
أ�ب ��واب م��وق��ع «ال��رق�م�ي��ات» متن ّوعة،
منها« :مقاالت م�ص ّورة �إنفوغرافيك»،
«�أكاديمية الرقميات» ،و«�صحتك تهمنا».

يتم ّيز الموقع بزاويته الترفيهية التي
ت�شمل« :ط��رائ��ف ال �ف �ي��دي��و»« ،ح�ك��وات��ي
الرقميات» ،و«الكاريكاتور».

موقع التعبئة التربوية في حزب اهلل

www.tarbaweya.org
موقع تابع للتعبئة التربوية في حزب
اهلل التي ت�أ�س�ست ع��ام  1985كمنظمة
�شبابية تربوية ،تعمل على ت��و�أم��ة العلم
والجهاد ون�شر الفكر الإ�سالمي ،ودعم
ال �م �ق��اوم��ة وت �ع �م �ي��م ث�ق��اف�ت�ه��ا ورف��ده��ا
بالكفاءات المتخ�ص�صة.
ي���ص��ل ال �م��وق��ع مت�صفحيه ب�م��واق��ع
ال �ج��ام �ع��ات ف ��ي ل �ب �ن��ان ،وال �م �ك �ت �ب��ات،
والمو�سوعات العلمية ،ومراكز الأبحاث.
وي�ت�م� ّي��ز ب��ال�ت�ق��ري��ر ال�صحفي ال�ت��رب��وي
ال�ي��وم��ي ،وخ��دم��ة «ب�ن��ك الأ��س�ئ�ل��ة» ،التي
تعر�ض نماذج عن �أ�سئلة امتحانات الدخول

�إلى كليات الجامعة اللبنانية ،وامتحانات
ال�شهادات الر�سمية ،المتو�سطة والثانوية.
ف�ض ًال عن �أبوابه الثقافية المتن ّوعة،
ي�ت�ي��ح ال �م��وق��ع ل� � ��ر ّواده ال �ح �� �ص��ول على
�أي م�ستند قانوني ت��رب��وي على البريد
الإلكتروني التالي:
info@tarbaweya.org

موقع «عيادة طب الأطفال»

www.childclinic.net
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طب الأطفال،
عيادة متخ�ص�صة في ّ
منذ الحمل حتى ما بعد ال ��والدةُ .يعنى
الموقع بتقديم معلومات عن نمو الأطفال،
و�أم��را� �ض �ه��م ،وت�غ��ذي�ت�ه��م ،و�سالمتهم،
والإ�سعافات الخا�صة بهم.
ي�شتمل الموقع على مو�سوعة م�ص ّورة
ومكتبة فيديو ،ويتم ّيز بنظام اال�ست�شارات
الطب ّية المجان ّية ،وخا�ص ّية البحث في
ّ
«مخططات
العيادة ،بالإ�ضافة �إلى خدمة
النمو» ،التي ت�سمح بر�سم مخطط نمو
الطفل واالحتفاظ به.
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كشكول

األدب

في�صل الأ�شمر

ا�سم ومعنى
* ٌ
نهى :ا�سم علم م�ؤنث عربي ،معناه :العقل؛ ُ�س ّمي بذلك لأنه َينهى عن كل
واحدهُ :ن ْهية.
ما ينافي العقل .والنُّهى في الأ�صل جمعَ ،

* من بالغة الر�سول الأعظم P
عن ر�سول اهلل :P

«الكلمة الحكيمة �ضالة الحكيم حيثما وجدها فهو �أحق بها»،
وهذه ا�ستعارة .وذلك �أنه  Pجعل الكلمة الحكيمة للحكيم بمنزلة
ال�ضا ّلة (�أي الدابة التي فقدها ويبحث عنها) التي هو نا�شد لها،
و�ساع في طلبها ،لأنها �أ�شبه بحكمته ،و�أولى باالن�ضمام �إلى �أخواتها
ٍ
في قلبه ،فحيثما �سمعها من قائل حكيم �أو مر�شد غير ر�شيد ،فهو
�أحقّ بالحيازة لها والغلبة عليها.
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(المجازات النبوية لل�شريف الر�ضي).

*�أخطاء �شائعة
الم تعتمد في قولك؟ وهذا
عال َم :ي�س�أل �شخ�ص �شخ�ص ًا �آخرَ :ع َ
خط�أ.
«ع َلى» َح ْر ِف ال َْج ِّر،
فعالم تعني « ِل َماذَ ا» َو ِه َي َك ِل َم ٌة ُم َر َّك َب ٌة ِم ْنَ :
َ
اال�س ِت ْف َه ِام َّي ِة .ولذلك نقول :على � ّأي �شيء تعتمد في قولك؟
َو َ«ما» ْ

ع ّول :يقال :ع َّول فالن على ال�سفر ،وال�صحيح �أن يقال� :ص ّمم على
ال�سفر ،لأن ع ّول على الأمر :اعتمد عليه.
غلَط :يقال :في المقال ع�شر أ�غ�لاط ،وال�صحيح �أن يقال :في
المقال ع�شر غلطات ،لأنه �إذا كان المفرد «غلطة» فالجمع غلطات
و�إذا كان «غلط» فال يجوز �أن يجمع على �أغالط لأن الم�صدر الثالثي
ال يجمع.
ف ّو�ض :يقال :ف ّو�ضه الت�صرف في الق�ضية ،وال�صحيح �أن يقال:
ف ّو�ض �إليه الت�صرف في الق�ضية.
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*من ذخائر الأدب
كتاب :المثل ال�سائر في �أدب الكاتب وال�شاعر
م�ؤ ّلفه هو محمد بن ن�صر اهلل بن محمد المو�صلي� ،شرف
الدين ابن الأثير ،ولد بالمو�صل� ،سنة ( 585هـ) ،وتوفي �سنة
( 622هـ).
كتاب مهم في �أ�صول الأدب ،بحثَ الم�ؤ ِّلف فيه ال ِ
أدوات التي
ٌ
يجب توفّرها عند ال ُك َّتاب وال�شعراء؛ ليكونوا فر�سان ًا في حلبة
أدوات
الإبداع ،كما لم ُيغفل دور ال َم َل َكة الأدبية ،التي تُ�سهم هذه ال ُ
الكتاب لكثيرٍ من الق�ضايا الأدب ّية:
في تنميتها وثرائها .كما َع َر َ�ض
ُ
كالحقيقة والمجاز ،والف�صاحة والبالغة.
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*من غريب القر�آن الكريم
ثبر
ال ُّث ُبور :الهالك والف�ساد ،ال ُم َثابِر على الإتيان� ،أي:
المواظب ،من قولهمَ :ثا َب ْر ُت .قال تعالىَ } :د َع ْوا ُهنا ِل َك
ُث ُبوراً ال َت ْد ُعوا ا ْل َي ْو َم ُث ُبوراً ِ
واحداً َوا ْد ُعوا ُث ُبوراً َك ِثيراً{
َ
(الفرقان ،)14 -13 :وقوله تعالىَ } :و�إِ ِّن��ي َ أل ُظ� ُّن� َ�ك يا
ِف � ْر َع � ْونُ َم� ْث� ُب��وراً{ (الإ��س��راء ،)102 :قال ابن عبا�س:
يعني ناق�ص العقل .ونق�صان العقل �أعظم هالك .وثبير
جبل بمكة.
(بت�صرف من :المفردات في غريب القر�آن للراغب الأ�صفهاني).
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*من ال�شعر العربي
ً
من ق�صيدة لل�شاعر الفل�سطيني الكبير �سميح القا�سم مخاطبا جنود العدو
الإ�سرائيلي:
ت� � � � � �ق� � � � � � ّدم�� � � � ��وا ..ت� � � �ق� � � � ّدم � � ��وا
ٍ
ك� � ��ل �� � �س� � �م � ��اء ف� ��وق � �ك� ��م ج� �ه� �ن � ُ�م
وك� � � ��ل �أر��� � � � ��ض ت� �ح� �ت� �ك ��م ج �ه �ن��م
ت� � � � � � � � � � � � �ق � � � � � � � � � � � ��دم � � � � � � � � � � � ��وا..
ي � �م� ��وت م� �ن ��ا ال� ��� �ش� �ي ��خ وال� �ط� �ف � ُ�ل
وال ي� �ـ� �ـ� �ـ� ��� �س� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ت� ��� �س� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ل � ُ�م
وت�سقط الأم ع�ل��ى �أب�ن��ائ�ه��ا القتلى
وال ت��ـ��ـ��ـ�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ت�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل��م..
ت� � � � � � � � � � � � �ق� � � � � � � � � � � � � ّدم � � � � � � � � � � � ��وا..
ب�� � � �ن� � � ��اق� �ل� ��ات ُج�� � � �ن� � � ��دك� � � ��م..
وراج� � � � � � � � �م � � � � � � � � ِ
�ات ِح�� � �ق� � ��دك� � ��م
وه� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ّددوا..
و� � � � � � � � � � � � � � � � � � �ش � � � � � � � � � � � � � � � � � � ّردوا..
وي� � � � � � � � � � � � � ّت� � � � � � � � � � � � �م�� � � � � � � � � � � ��وا..
وه � � � � � � � � � � � � � � � � � � ّدم� � � � � � � � � � � � � � � � � ��وا..
ل� � � ��ن ت� � �ك� � ��� � �س�� ��روا �أع� � �م � ��اق� � �ن � ��ا
ل� � � ��ن ت�� � �ه� � ��زم� � ��وا �أ� � � �ش� � ��واق � � �ن� � ��ا
�رم..
ن� � �ح�� ��ن ق�� � ���� � �ض� � ��ا ٌء ُم� � � � �ب�� � � � ُ
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*من النثر العربي
عبد الرحمن الكواكبي (1902 - 1855م) �أحد ر ّواد
النه�ضة العربية ومفكّريها في القرن التا�سع ع�شر ،و�أحد
م� ّؤ�س�سي الفكر القومي العربي ،ا�شتهر بكتاب «طبائع
اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد» .من كالمه في اال�ستبداد:
اال�ستبدا ُد لغ ًة هو :غ��رور المرء بر�أيه ،والأنفة عن
قبول النّ�صيحة� ،أو اال�ستقالل في ال � ّر�أي وفي الحقوق
الم�شتركة.
و ُي��راد باال�ستبداد عند �إطالقه ا�ستبداد الحكومات
خا�صةً؛ لأنّها �أعظم مظاهر �أ�ضراره التي ِ
جعلت الإن�سان
ّ
�أ�شقى ذوي الحياة .و�أما تحكّم النّف�س على العقل ،وتحكُّم
الأب والأ�ستاذ وال�� ّزوج ،ور ؤ���س��اء بع�ض الأدي��ان ،وبع�ض
ال�شركات ،وبع�ض الطبقات؛ فيو�صف باال�ستبداد مجاز ًا
�أو مع الإ�ضافة.
اال�ستبداد في ا�صطالح ال�سيا�سيين هوَ :ت َ�ص ُّر ُف ٍ
فرد
�وم بالم�شيئة وبال خ� ِ
�وف تبعة ،وقد
�أو ٍ
جمع في حقوق ق� ٍ
َتط ُرق مزيدات على هذا المعنى اال�صطالحي في�ستعملون
في مقام كلمة (ا�ستبداد) كلمات :ا�ستعباد ،واعت�ساف،
وت�سلُّط ،وتحكُّم.
وح�س م�شترك ،وتكاف�ؤ،
وفي مقابلتها كلمات :م�ساواةّ ،
و�سلطة ع��ام��ة .وي�ستعملون ف��ي مقام �صفة (م�ستب ّد)
كلمات :ج ّبار ،وطاغية ،وحاكم ب��أم��ره ،وحاكم مطلق.
وفي مقابلة (حكومة م�ستب ّدة) كلمات :عادلة ،وم�س�ؤولة،
ومق ّيدة ،ود�ستورية .وي�ستعملون في مقام و�صف ال ّرعية
(الم�س َت َب ّد عليهم) كلمات� :أ�سرى ،وم�ست�صغرين ،وب�ؤ�ساء،
وم�ستنبتين ،وفي مقابلتها� :أحرار ،و�أباة ،و�أحياء ،و�أع ّزاء.
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مشكلتي
أنني
أكذب
دميا جمعة فواز
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ال�سالم عليكم ،ا�سمي ح�سام ،عمري  24ع��ام� ًا ،خ� ّري��ج كلية
الحقوق ،و�شاب اجتماعي بامتياز .كما �أنني �ألتزم بواجباتي الدينية
من �صوم و�صالة .ولكن م�شكلتي �أنني ال �أ�ستطيع �أن �أقول الحقيقة
بت ال �أملك الخيار في ذلك.
ودوم ًا �أن�سج ق�ص�ص ًا من خيالي حتى ُّ
ب��د�أت هذه الخ�صلة منذ كنت في عامي الجامعي الأول ،حين
�صادفت �شخ�ص ّية �سيا�سية وت�صورت معها واخترعت ق�صة عن
عالقتي الوطيدة بها� .أعجبتني الكذبة و�شعرت باهتمام الزمالء
ال�سبحة تك ّر في جميع الأمور .ف�إذا �س�ألني
والنا�س من حولي ثم بد�أت ّ
وال � � � ��دي عن �سبب ت�أخّ ري عن المنزل �أتذرع بكل عفوية �أنني كنت
ف��ي اجتماع ه��ام .و�أم ��ام ال��رف��اق� ،أح ��اول �أن
�أبدو بمظهر ال�شاب النا�شط �سيا�سي ًا ،والذي
لديه مكانة وعالقات مهمة .وي�ساعدني في
الإق �ن��اع ،براعتي ف��ي ن�سج الحكايا .حتّى
�صرت �أكره هذه الخ�صلة التي تمنعني من
�أن �أك��ون �شفاف ًا في عالقاتي مع الآخرين
وت�سبب لي الإحراج .منذ مدة قريبة �صادفت
جارنا الذي لديه م�شكلة ورجاني �أن �أ�ساعده،
ولم ي�صدقني حين قلت له :ال �أ�ستطيع ،واعتبر
عالقاتي المهمة ت�ستطيع �أن تنقذه بينما �أنا �أتهرب
منه .ماذا �أفعل؟ وكيف �أعود �إلى �سابق عهدي؟

حلول عملية
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ال�صديق ح�سام ،ن�شكر لك ثقتك ،ونتم ّنى �أن نتمكّن
من م�ساعدتك على التخل�ص من هذه العادة الذميمة،
فالكذب من �أ�سو�أ ال�صفات التي يمكن للم�ؤمن �أن ُيبتلى
بها ،وفي حال اعتدت على ن�سج الأكاذيب ف�أنت كمن
يحفر بئر ًا ال قرار لها و�سيقع فيها حتماً .لذلك نتمنى
�أن تنجح ف��ي التخل�ص م��ن ال��ك��ذب ببع�ض الإ���ص��رار
وبالتوكّل على اهلل .و� َ
إليك مجموعة من الن�صائح التي
ن�أمل �أن ت�ساعدك في ذلك:
 -1عليك �أو ًال �أن تطالع �أكثر عن م�ساوئ الكذب و�أ�ضراره وحرمته
على ال�صعيدين الديني واالجتماعي وتذ ّكر نف�سك بها.
 -2اكتب على �أوراق �صغيرة� ،أحاديث عن ال�صدق وع ّلقها في
غرفتك وفي مكان عملك وفي �سيارتك.
 -3اب��د�أ بكتابة يومياتك ،والأ�سباب التي تدفعك �إلى الكذب،
ولعلها رغبة نف�سية با�ستقطاب اهتمام َمن حولك ،والكتابة
�ست�ساعدك �أي�ض ًا ،لتفهم نف�سك �أكثر ولتدرك المخاطر
الكامنة وراء ذلك.
ت�شجعك على الكذب في المرحلة الأولى
 -4تجنّب الجل�سات التي ّ
وتعرف إ�ل��ى �أ�شخا�ص ج��دد واكت�شف قدرتك على الت�أثير
عليهم واكت�ساب قلوبهم بعيد ًا عن الأوهام.
ِ -5
عاهد نف�سك منذ اللحظة �أنك �سوف تعتذر عن كل كذبة تتفوه
الكف عن ذلك.
بها وبذلك �ست�سعى �أن تحفظ ماء وجهك في ّ
 -6وتذ ّكر � ّأن اهلل ُيمهل وال ُيهمل فعاقبة الكاذب �س ّيئة في الدنيا
والآخرة.
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خرجت نرج�س من غرفتها مقفل ًة
خلفها ال�ب��اب ،وخ� ّب��أت المفتاح في
جيبها وق��د ارت�سمت على �شفتيها
ابت�سامة المنت�صر :لقد تم ّكن َْت
ب�إرادتها ال�صلبة �أن تقنع بالأم�س
والديها بحقها في �أن تقفل غرفتها كي ال
يتم ّكن �أحد من الدخول �إليها والعبث ب�أغرا�ضها
ال�شخ�صية .لطالما �أث ��ار مو�ضوع خ�صو�ص ّية
نرج�س الم�شاكل ف��ي المنزل ،م��ع والديها من
جهة ومع �إخوتها من جهة �أخرى� .أما الآن ،فقد
�أ�صبحت غرفتها خط ًا �أحمر ،ومن الآن ف�صاعد ًا
لن يدخلها �أحد � اّإل تحت رقابتها!
�وج�ه��ت نحو المطبخ وق��د اف�ت�ق��دت �صوت
ت� ّ
والدتها تناديها لتناول طعام الغداء .وقفت لثوان
�أمام باب المطبخ .لقد كان مغلق ًا على غير عادة.
م ّدت يدها ودفعته بهدوء ،لتجد �أ ّمها تقف عند
طاولة المطبخ ،تهم�س عبر �سماعة الهاتف وتكتب
على ورق��ة �صغيرة ،ما �إن ر�أت�ه��ا ال��وال��دة ،حتى
�أقفلت الخط ،وبدت مرتبكة ،وبيد مرتجفة فتحت
الجارور وو�ضعت الورقة في علبة �صغيرة والتفتت
نحو ابنتها« :نرج�س! متى �أتيت يا ابنتي؟ �س�أتو�ض�أ
و�أ�ص ّلي ثم نتغ ّدى �سوي ًا ..ح�سن ًا؟» .لم تنتظر الأم
�إجابة الفتاة ،وهرولت م�سرعة من المطبخ.
وقفت نرج�س لثوان تحاول تحليل هذا القلق
الذي يبدو على محيا الأم ،واللعثمة في التعبير.
مع من كانت تتكلم هام�سة على الهاتف؟ وما هي
تلك الورقة؟
توجهت بخطى واثقة نحو الجارور ،فتحته،
�أم�سكت العلبة ب�ت��ردد ،فتحتها و�أخ��رج��ت منها
الورقة ال�صغيرة .ا�ستغربت عبارة ُكتبت عليها من
الخارج« :خا�ص جد ًا».

جميعنا ي��درك �أهم ّية المطالعة في
بناء �شخ�ص ّية مم ّيزة ،ولكن �أغلبنا يعاني
من م�شكلة ع��دم التوفيق في اختيار ما
ينا�سبه �أو يه ّمه ،لذلك �سنورد �ست ن�صائح
مفيدة الختيار الكتاب:
 -1ابد�أ بزيارة المكتبات ،وت�صفّح الكتب.
ال داعي لأن ت�شتريها ولكن يكفي �أن
تتع ّرف �إلى �أبرز المو�ضوعات.
 -2ال تقر أ� كتاب ًا فقط ل ّأن عنوانه �أعجبك.
بع�ض الكتب يكون ثقي ًال على نف�س
ال �م �ب �ت��دئ� ،إن �م��ا ت���ص� ّف��ح الفهر�س
والمق ّدمة ّ
واطلع على �أ�سلوب الكاتب.
 -3ال ت�شترِ �أكثر من كتابين ،فالبع�ض
ي�ش ّبه الكتاب بالفطيرة فكلما طال
اقتنا�ؤه مع عدم قراءته م ّلته نف�سك.
 -4حين ت�شعر � ّأن ال�م� ؤ�ل��ف ي�سهب في
ف�صل من الف�صول ،وت�شعر بالملل في
القراءة تجاوزه �إلى الف�صل الآخر.
 -5اجعل من ال�ق��راءة متعة ،وت�ل�ذّذ في
اكت�ساب المعلومة.
 -6ا�ست�شر بع�ض المثقفين حول خياراتهم
في انتقاء الكتب وح��اول �أن تن ّوع في
منابعها.
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نظرت حولها وفتحت الورقة ب�سرعة.
كانت تعرف �أن �سلوكها غير لطيف في
ان�ت�ه��اك خ�صو�صية وال��دت �ه��ا ،ولكنها
ت��ذ ّرع��ت ب ��أن �أمها ربما تواجه مع�ضلة
وهي تريد �أن تعرف بها ع ّلها تتم ّكن من
الم�ساعدة.
ثوان قليلة ..وتح ّولت مالمحها من
ٍ
تعجب وا�ستنكار ،جل�ست على
خوف �إلى ّ
كر�سي المطبخ و�أخ��ذت تقر�أ الكلمات
بهدوء:
«اب�ن�ت��ي الحبيبة� ،أن ��ا �أك �ي��دة �أن��ك
فتحت ال��ج��ارور وال�ع�ل�ب��ة �أي �� �ض � ًا ،ول��م
تردعك عبارة خا�ص جد ًا ،ولم تحترمي
القواعد التي فر�ضتها علينا ..وال ب ّد �أنك
مقتنعة بحقك في معرفة ما ي�شغل بال
والدتك بدافع القلق عليها.
�دت ووال� ��دك،
ح �� �س �ن � ًا ..ل �ق��د اع� �ت � ُ
�أن ت��دخ �ل��ي غ��رف �ت �ن��ا ،وت �ت��دخ �ل��ي في
حواراتناِ ،
وكنت دوم� ًا تنادين ب�ضرورة
م�شاركتنا أ�ن��ا ووال ��دك ك��ل ��ش��يء� ،إننا
�أ�سرة واح��دة� ..أما اليوم ،وقد �أم�سيت
�شابة في الع�شرين من عمرك �أم�سيت
تتذ ّرعين بالحجج لحماية ما ت�س ّمينه
خ�صو�صيتك� ..س�أدعك تفكرين قلي ًال..
و�أنا �أكيدة �أنك �ستتخذين قرار ًا �صحيح ًا
ب�ش�أن ما ح�صل الآن».
تنهدت نرج�س بعمق ،وانتف�ضت
مبت�سمة ،توجهت نحو غرفتها وفتحت
الباب منادية والدتها�« :أمي ،حين تُنهين
و�ضوءك ،تعالي لت�ص ّلي في غرفتي بينما
�أقوم �أنا بتح�ضير الغداء».

ست نصائح
ّ
لتختار كتاباً
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�إعداد :حوراء مرعي عجمي

اختراق علمي جديد :إبطاء سرعة الضوء
في اختراق علمي جديد ،تم ّكن فريق
من العلماء في ا�سكتلندا من جعل ال�ضوء
ي�سير ب�سرعات �أقل من �سرعته المعتادة.
وح � ّق��ق ال �ف��ري��ق ،ال� ��ذي ي �ت �ك � ّون من
باحثين م��ن ج��ام�ع��ة غال�سكو وجامعة
هيريوت  -وات ،هذا الإنجاز عن طريق
اختبار ،وهو� :إر�سال الفوتونات ،التي هي
جزيئات فردية من ال�ضوء ،من خالل قناع
خا�ص يغير من �شكلها ويح ّد من �سرعتها
ويجعلها �أبط أ� من �سرعة ال�ضوء الطبيعية.
وقالت «جاكلين روميرو» ،التي �شاركت
في البحث« :لقد تب ّين نتيجة هذا االختبار

�أن انت�شار ال�ضوء يمكن �أن يتباط�أ �إلى �أق ّل
من  299,792,458متر ًا في الثانية ،حتى
عند ال�سير في الهواء �أو الفراغ» .رغم �أنه
من ال�شائع �أن ال�ضوء يتباط أ� عند مروره
بماء �أو زجاج فقط.

للتو ّتر النفسي فوائده أيضاً
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ات�ضح للعلماء � ّأن التوتّر النف�سي ي ؤ� ّثر �إيجاب ًا في ج�سم المتفائلين ،ويمنحهم الثقة
بالنف�س ،ولكن من ناحية �أخرى قد يكون �سبب ًا في الإ�صابة بمر�ض ال�سكري.
وذكر العلماء � ّأن هذا مرتبط بدرجة قلق ال�شخ�ص .ف�إذا كان يميل �إلى ر�ؤية ما حوله
رمادي ًا و�أ�سود ويعتبر كل �شيء معادي ًا له ،ف�إن التوتر النف�سي يزيد من �سوء حالته ،ويق ّلل
من م�ستوى ثقته بنف�سه� .أما ت�أثيره في حالة الأ�شخا�ص المتفائلين الذين م�ستوى قلقهم
منخف�ض ونظرتهم للعالم طبيعية و�إيجابية ،ف�إن التوتر النف�سي يزيد من ثقتهم بنف�سهم
ويجعلهم �أكثر ن�شاط ًا .من جانب ي�سمح هذا االكت�شاف باعتبار �أن حالة التوتر النف�سي
للإن�سان لي�ست ناتجة من ف�شله ،بل على العك�س� ،إنها ال�سبب
في ف�شله .لذلك ف�إن الأ�شخا�ص الأكثر ثقة بنف�سهم هم �أكثر
نجاح ًا في الحياة.
ويقول العلماء :يمكن ا�ستناد ًا �إل��ى ه��ذا االكت�شاف �أن
يتو�صل الأط �ب��اء �إل��ى و�ضع ط��رق ج��دي��دة �أك�ث��ر فعال ّية في
مكافحة التوتر النف�سي ،ال��ذي قد يكون �سبب ًا في الإ�صابة
بمر�ض ال�سكري �أي�ض ًا.

 3شموس في وقت واحد في سماء روسيا
�شهدت مدينة ت�شيليابن�سك ،الواقعة
في جنوب �إقليم الأورال الرو�سي� ،صباح
يوم الثالثاء  17فبراير� /شباط الما�ضي
�شروق � 3شمو�س فوقها دفعة واحدة.
و�أك��دت خبيرة الأر� �ص��اد الجوية في
منطقة الأورال «غالينا ت�شيبورينكو»
� ّأن درج��ة ال�ح��رارة المنخف�ضة هي التي
ت�سببت في وق��وع هذه الظاهرة النادرة.
و�أ�ضافت �أن الب ّلورات الجليد ّية ال�صغيرة

ُ�سدا�سية الأ��ض�لاع التي ال يمكن ر�ؤيتها
بالعين المجردة تت�ش ّكل في الهواء وتعك�س
�أ�شعة ال�شم�س عند المرور من خاللها،
الأم ��ر ال ��ذي ي � ��ؤ ّدي �إل ��ى ت�شكيل خدعة
ب�صرية على �شكل قو�س قزح �أو �شرائط
بي�ضاء تظهر في ال�سماء� ،أم��ا ظهورها
على �شكل �شروق ب�ضعة �شمو�س ،فر ّبما
ي�شير �إلى قرب انخفا�ض درجة الحرارة �أو
قرب ت�ساقط الثلوج.

مستوى قياسي للتخلي عن الجنسية األميركية

�ضعف ًا عن الرقم الذي كان عليه الحال في
( ،2008حين تخلى � 231أميركي ًا فقط
عن جن�سياتهم).
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ارتفع عدد الأميركيين الذين تخ ّلوا
ع��ن جن�س ّيتهم ب�سبب ال���ض��رائ��ب �إل��ى
م�ستوى قيا�سي خالل عام  ،2014ح�سب
وزارة ال�خ��زان��ة الأم�ي��رك�ي��ة .ف��ال��والي��ات
المتحدة تفر�ض �ضرائب على مواطنيها
بغ�ض النظر عن
على �أي دخل يك�سبونه ّ
م�صدره وعن المكان الذي يقيمون فيه.
ف�ق��د ت�خ� ّل��ى ال �ع��ام ال�م��ا��ض��ي 3415
�أميركي ًا عن جن�سياتهم ،بزيادة قدرها
 14بالمائة عن عام  ،2013و�أكثر من 15

99

حول العالم

ترتيب
الفراش
صباحاً مض ّر
بالصحة
ك�شفت درا��س��ة علم ّية حديثة �أن عدم
ترتيب الفرا�ش بعد اال�ستيقاظ من النوم
يعود بفائدة على ال�صحة .فقد تبين لباحثين
من جامعة «كينغ�ستون» البريطانية �أنّ ترتيب
ال�سرير بعد النهو�ض من الفرا�ش مبا�شرة
«يمكن �أن يزيد قمل الغبار» ،و�أن هذا الأمر
يخلق التربة الخ�صبة لتكاثر القراديات.
ويعود ذلك �إلى تجمع الرطوبة والحرارة
في ال�سرير ج ّراء التع ّرق الليلي ،ال �س ّيما في

ح��ال كانت التهوية في الغرفة لي�ست على
�أح�سن ما يرام.
وكانت بحوث �سابقة قد ك�شفت �أن عدد
القراديات في ال�سرير الواحد يتراوح ما بين
مليون ومليون ون�صف منها ،ما يعتبر �أحد
الأ�سباب الم�ؤدية �إلى الإ�صابة ب�أمرا�ض الربو
والزكام المزمن وحتى الأرق ،بالإ�ضافة �إلى
الح�سا�سية والأكزيما والعديد من الأمرا�ض
الجلدية.

احذروا المضادات الحيوية والمسكنات
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ب ّينت نتائج الدرا�سات والبحوث العلمية التي �أجراها العلماء� ،أن خطر تناول
بع�ض الم�ستح�ضرات الطبية المعهودة� ،أكبر مما كان يعتقد �سابق ًا.
فقد جمع علماء من جامعتين �أميركيتين قائمة الأدوية التي ي�ستخدمها النا�س من
دون العودة الى الأطباء ،وي�سبب تناولها نتائج �سلبية للإن�سان ،كالم�ضادات الحيوية
وم�سكنات الألم.
و أ� ّك ��د الباحثونّ � ،أن المخاطر الناتجة ع��ن تناولها ت�سبب اخ�ت�لال عمليات
االمت�صا�ص في الجهاز اله�ضمي ،وم�شاكل أ�خ��رى منها ما يتع ّلق بمناعة الج�سم
والح�سا�سية.
ً
وب ّينت نتائج درا�سة للحالة ال�صحية لـ 355مري�ضا يعانون من �آالم مزمنة في
الظهر �أنهم يتناولون با�ستمرار العقاقير الم�س ّكنة.

«فيسبوك» يطلق خدمة «توريث» الحساب

أ�ع �ل��ن م��وق��ع «ف�ي���س�ب��وك» للتوا�صل
االج�ت�م��اع��ي ع��ن �إط�ل�اق خ��دم��ة جديدة
تتيح للم�ستخدم اختيار ال�شخ�ص الذي
«�سيرث» ح�سابه بعد وفاته.
وت�سمح خدمة «»Legacy Contact
الجديدة للم�ستخدم ت�سمية �أحد معارفه
لإدارة ح�سابه بعد الوفاة ،على �أن يوافق
الأخير على ذلك.

خدمة «ت��وري��ث الح�ساب» ال ت�سمح
للوريث ب�أن ي�ستخدم كافة المزايا الذي
كان يتمتع بها �صاحب الح�ساب الأ�صلي،
حيث تتيح له ا�ستقبال طلبات ال�صداقة
وت �ع��دي��ل � �ص��ور ال �ح �� �س��اب ال��رئ�ي���س�ي��ة
«،»profile picture and cover photo
لكنها ال ت�سمح له باالطالع على الر�سائل
ال�شخ�ص ّية الواردة على الح�ساب.

تشجيعاً للمطالعة
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بح�سب وك��االت �أنباء عالمية ،ف� ّإن
الحكومة الأ�سترالية قامت ب�إلقاء 10
�آالف ك �ت��اب ،ف��ي مختلف ال�م�ج��االت
وال �ف �ن��ون ،وال �ع �ل��وم ،وال �ث �ق��اف��ات ،مع
مراعاة مختلف ال�شرائح العمر ّية ،على
�أر��ص�ف��ة ال �م��دن� ،ضمن حملة لتعميم
المطالعة للجميع.
وق ��د ح���ازت ال �ف �ك��رة ع�ل��ى تقدير
و�إعجاب الكثير من الأ�ستراليين الذين
ا� �س �ت �ف��ادوا ك�ث�ي��ر ًا م��ن ه��ذه ال�م�ب��ادرة

ال �ح �ك��وم �ي��ة ،ال��ت��ي ت��ه��دف �إل � ��ى ح��ثّ
المواطنين على ال �ق��راءة والعمل على
التنمية والتقدم.
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�صح �أم خط�أ؟
�أ � -إنّ الإح�سا�س بالملل الناتج عن العمل الروتيني يت�س ّبب ،وب�شكل م�ؤ ّكد ،في خمول الدماغ.
ب  -ال�شيطان ال ي�أتي الإن�سان � اّإل من حيث تهوى النف�س ،ال من حيث تنفر.
ج  -ت�ؤثر الهواتف الذك ّية �إيجاب ًا على �أدمغة الأطفال ،وعلى تركيزهم الذهني.
املأ الفراغ:
�أ  ........ -تحتاج �إلى تخطيط ،فهي ال تتقدّم ب�شكل عفوي� ،سواء  ........العامة� ،أو  ........النخب [الكلمة
واحدة].
ب � -إذا ع ّد الخاتم العقيق من الزينة فـ� ........إظهاره �أمام الرجال الأجانب من غير المحارم.
ج  -الت�ش ّبث بالأفكار التقليدية هو دافع �إلى التراجع وربما  ........داخل ال�شركات والم�ؤ�س�سات.
من القائل؟
�أ « -الكلمة الحكيمة �ضا ّلة الحكيم حيثما وجدها فهو �أحقّ بها».
ب « -الذي ي�ؤمن باليوم الآخر� ،إذا ر�أى �ضعيف ًا رحمه طمع ًا في رحمة اهلل».
ج  -ورد �أنه قال« :عجبت للمتك ّبر الذي كان بالأم�س نطفة ،ويكون غد ًا جيفة».
�صحح الخط�أ ح�سبما ورد في العدد:
�أ � -إنّ موقف المواجهة هو الموقف الذي حاربه �أهل البيت  Rولم ير�ضه لأ�صحابهم رغم المحن والظروف
التي كانوا يعانون منها.
ب  -المراقبة هي خط ال�سير الم�ضمون �إلى جنة اهلل تعالى.
ج  -الروتين �سلوك يومي متك ّرر يحدّه :المال والمكان والزمان.
من هو؟
�أ  -ر ّباه والده وع ّلمه من مدر�سة �أهل البيت � Rأن الكتمان �أ�سا�س نجاح ك ّل عمل.
ب � -إنه و�أولياء اهلل لم يق ّر لهم قرار �إلى �آخر �أعمارهم من خوف اهلل.
ج  -كان منذ ن�ش�أته يعي�ش برزخ ًا من نور ،وقد امت ّد هذا البرزخ �إلى �أن جاء موعد المغادرة للروح من الج�سد.

٭	�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 وخم�س وثمانين ال�صادر
في الأول من �شهر حزيران 2015م بم�شيئة اهلل.

 6في � ّأي مو�ضوع وردت الجملة الآتية:
«المعرفة بالنف�س �أنفع المعرفتين ،والأخذ على العد ّو بالف�ضل �أحد الظفرين ،والقناعة �أف�ضل الغناءين».
 7ما هو؟
ً
ً
ً
ً
ي�س ّبب للأطفال� :شحوبا في الب�شرة � -إ�سهاال  -انخفا�ضا في الوزن  -وجعا في البطن.
 8ما هي الكلمة ال�صحيحة؟
هناك �ضرورة لأن تبنى العالقات الزوجية على (�آراء /قيم /معرفة) ثابتة ،و�أن يعمل الزوجان مع ًا لحماية بيتهما
من �أي ت�أثير خارجي.
 9اختر الكلمة التي وردت في العدد:
تم�سكه ب�أ�صالة الن�ص وتعاليه على النقد( .الإ�سالمي ،الأ�صولي ،ال�شيعي).
ال�سمة البارزة للتيار  ،........هي ّ
� 10آفة اجتماعية تبني �أ�سوار ًا من الجليد بين الزوجين من جهة ،والآباء والأبناء ،من جهة
التقدم والإبداع في الحياة العمل ّية والعاطف ّية ،ما هي؟
�أخرى ،وتكون حاجز ًا �أمام
ّ

�آخر مهلة ال�ستالم �أجوبة الم�سابقة :الأ َّول من �أيار 2015م
أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 281

الجائزة الأولى:علي �إ�سماعيل �شكر 150000 .ل.ل.
الجائزة الثانية :دانة علي قا�سم 100000 .ل.ل.
 8جوائز ،قيمة كل منها  50000ل.ل .لكل من:
	*مهدي محمد �سبيتي
	*�سحر فريد الجمال
	*فاطمة �أحمد عبد النبي
	*�إح�سان عبا�س �شكر
	*مريم �سميح �سرور
	*مريم محمد رحمة
	*جهاد محمد عي�سى
	*مريم �أحمد �ص ّباح
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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
ق��د ي �ب��د ُع ال �ف � ّن��ان ف��ي ر� �س� ٍ�م ب��دا
ينحت ال�شكل الجميل ِ
م�شاهدا
�أو ُ
�أو يقطف ال �ح� َ
�رف النبيل لآلئا
نظم ًا و��ش�ع��ر ًا للحياة ق�صائدا
ل�ك� ّ�ن منهم م��ن ي�غ�ي� ُ�ب ف�لا ُي��رى
وتظ ُّل �سيماهم ط�ه��ار ُة من جدا
ر� �س �م��وا ب��م��اء ال��م�� آ�ق��ي ع��ال �م � ًا
َّ
�سطروا المالحم قادرين على العدا
ال���س�ي� ُ�ف زي�ن� ُت�ه��م ف��ذا ن�ح�ت��وا به
ع � ّز ًا ت�أ ّلق في الأثير وف��ي المدى
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المبدعون

ال��وع��ي ري�شتهم ول ��ون �سمائهم
وح� ٌ�ي و�أل ��وان العطاء لهم �صدى
ه ّبوا فكان الحرف من َوم�ضاتهم
� �س � ّر ًا و�إع�ل�ان�� ًا ب��ه ال �م�ل�أ اقتدى
تقى وه��داي� ٍة
ُ
فهم ال�شموخ �أول��و ً
مهد ّيهم من ن��وره الكون اهتدى
هم مبدعو �أح��رار حزب اهلل في
ب �ل��دي ف�ط��وب��ى ل�ل�ب�لاد وم��ن ف��دا
ث � � � � ّوا ُر ن �� �ص��ر اهلل ك� � � ٌّل م �ن �ه� ُ�م
يكفيه ع�ن��د اهلل �أن ُي�ست�شهدا
ال�شيخ علي حمادي

المقدسات:
مهداة إلى شهيدي الدفاع عن
ّ
الشهيدين األخوين علي ورضوان قاسم العطار
«ك ّلنا فدا ٌء لك يا زينب»
علي»
«ك ّلنا فدا ٌء لك يا عترة ّ
«يا لثارات الح�سين»
ك �ل �م��ات ق ��د ت��ه�� ّي���أت ل ��ي ع �ل��ى وج ��وه
�إخوتي...
قد ل ّبوا النداء والواجب الح�سيني..
الم� � َة ال��ح��رب ..ب��اهلل عليكم
لب�سوا َ
خذوني حيث ت�أن�سون
لكن جوابهم هو � ّأن الرحيل قد �آن
ّ
�ب
�
ج
�وا
�
ل
ا
�داء
�
ه
�
ش
�
�
�ب
�
ك
�ر
�
ب
�اق
�
ح
�
ت
�
ل
�لا
ل
�أخي ...ر�ضوان..
المق ّد�س
ا�سمك قد ُ�ض َّج به في �أر�ض عامل
علي..
�أخيّ ...
فبعد ا�ست�شهادك عرفت من �أهل هذه
ً
ا
�شهيد
تنا
ي
أت
�
حينما
ابت�سامتك
ما �س ّر
ْ
الأر���ض �أنك ملقّب بـ«قاهر الميركافا» في
باهلل َ
أيت؟!
عليك ماذا ر� َ
وادي الحجير
هل ارتحت بقتلك الع�شرات من �أحفاد
ن�ع��م� ...سوف يكتب التاريخ ع��ن نعل
يزيد،
مجاهدي ح��زب اهلل �أن��ه �أع�ظ��م م��ن تاج
بمع�شوقك
ؤك
�
�ا
�
ق
�
ل
ابت�سامتك
ر
�س
أم
� ّ
ملوك الع�صر
الإمام الح�سين
�أخوكم الم�شتاق يو�سف

ٌّ
شك
بطعم اليقين

�أري ٌج من ال�سماء فاح ،وعب ٌق في الأر�ض
الح،
�شم�س �أ�ضاءت وكواكب غابت ،دما ٌء
ٌ
على الثلج �سا َلت كقلوب الم�شاة عليها،
�أحمر قانٍ �سالَ ورحلت الأرواح �إلى بارئها.
بين �سماء ال�ج�ن��وب ،وج �ب��ال الإقليم
م��رور ًا بال�ضاحية الأب� ّي��ة ،ع��ادت الأج�ساد
الطاهرة �إل��ى ت��راب الأر���ض التي ع�شقتها
وو�صلتها بتراب القد�س والمق ّد�سات ،وبقيت
أ�ن��وار جهادهم ت�ضيء لنا طريق الكرامة
والفخر والعزّة ،وتُعلي راية الوالية.
فمنك ي��ا ع�م��اد تع ّلم ج �ه��اد� ،أم ��ا أ�ب��و
عي�سى فقد ح ّير الطغاة الذين ُقهروا في
مروج الخيام و�صعقتهم حجارة ال�شقيف في
�أيار وتموز.
ف �� �س�لام ع �ل��ى ك��ل ال �� �ش �ه��داء الأب � ��رار
والمجاهدين الأح ��رار وتح ّية ع � ّز و إ�ك�ب��ار
ل�س ّيد المقاومة البار.
�سمر جميل
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�أيق َُن العا َل ُم � َّأن
أنا�س
�أ ْر َ�ضنا فيها � ٌ
ريدون وطننا
ال ُي َ
دا�س
� ْأن ُي َ
�إ ّن ُه ْم �أوال ُد ط َه
�إ ّن ُه ْم � ْأحفا ُد عي�سى
والحز َم
كون ال ْأم َر
ْ
ي ْم ِل َ
كون ِ�سيا�سة
ويح َ
ْ
***
لم نزلْ في كن ِفهِ ْم
ِ
كنف الإبا ِء
ي ْلف ُُظ الفا ُه لدينا:
�سا�س
ال ِم َ
ا ّلذي يهوى القِتالَ
االم ِتيا َز
و ُيري ُد ْ
في القدا�سة
ِ
ح�سابات ال ِعتا ِد
ح�س َب
ف ْل ُي ِع ْد ْ
من
فتب ّدى ما علي ِه ُ
نحن ْ
َفق ِْد ال�شرا�سة
روح ِ
الكيا�سة
وتب ّدت ِعن َْدنا ُ
وال�سيا�سة
ّ
يا عد َّو الأ ْر ِ�ض قا ِتلْنا و�أ ْب ِ�ش ْر
بالق�صا�ص
ِ
حينما ُت ْعطي �أ ِد ّلة
�صا�ص.
الح و َر ِ
ْ
عن ِ�س ٍ
�أ�سد الزين
  

كواكب
القنيطرة
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بأقالمكم

شهيد...
ابن
شهيد
الشهيد المجاهد علي حسن إبراهيم «إيهاب»
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و�أ�شرقت الأر�ض بنور ر ّبها ..لتنير لنا ال�سبيل ...لنر�سم فوق هامات
الزمن ...ولتنبت في �صحراء الكيان ..برعم طهرٍ  ،وطيف �إيمان ..وم�شكاة
نور.
وعبرة..
علي ...دعني �أبحر في محراب عينيك� ...أغرف منها ِعب َر ًة َ
أق�صها على من فاتَه ُلقياكَ ..عبرة الرحيلِ ..
وعبرة الوجود.
ل ّ
ً
ً
علي ..ما عرفنا � ّأن في هد�أة عينيك بحرا عميقا من ع�شق ال�شهادة،
ّ
ما عرفنا �أن �صمتك ال�ساكن ،تختلف فيه كل معاني ّ
الطهر ولغة الإباء..
رقدت ..يا لغز ًا حار من و�صاله الأدعياء ،يا �أخ ًا بات في
حيث �أبوك ْ
ً
ً
مقعد �صدقٍ عند ٍ
مليك مقتدر� ..سالما �سالما� ..إلى روحك الطاهرة وروح
والدك البطل.
علي ...تركت الأرواح هائم ًة ورحلت ،ع�شقت درب ًا و�أردت ..تركت أ� ّماً
تجاهد في محراب ال�صبر يل ّوعها الفراق وي�ضنيها اال�شتياق ،و�أقرباء
غمرهم ال�شوق للقياك تح ّثهم على المحبة والألفة والجهاد� ...أق�سموا
جميع ًا �أن ّ
خطك و�أباك هو الذي �سيجمعهم ور ّددوا �سو ّي ًا:
«واهلل لن يمحوا ذكرنا ولن يميتوا وحينا».
علي ..لن نن�ساك �أبد ًا ،ونعاهدك ونعاهد اهلل �أن نكمل الم�سير ون�سير
على نهجك ما دمنا �أحياء.
�شهادة مباركة.
ابنة ع ّمك زهراء �شوقي �إبراهيم

عنقود نصر
مهداة لشهداء القنيطرة على طريق القدس

غدير كركي
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يا قلب قم ب ّلغه عنّي تح ّية
واهتف لأق�سام الزّمان با�سمهم
رو ٌح من ال ّرحمان �أنزلت الهنا
لل ّدين وال ّدنيا بهم وبن�صرهم
وتح ّير الو�صف البليغ �إذا �أتى
ِذك ٌر لهم ولروحهم ولمجدهم
اليوم ماتوا � ّأي ٍ
موت قادهم
للحور وال ّرحمن كان م�صيرهم
حيث تج ّلت في عيون بريقهم
�سني جمالهم
ور ٌد تفتّح من ّ
من ذا المقاوم كان �شبل مح ّمدٍ
كان �أبو عي�سى وكان جهادهم
ع ّبا�س يا روح البنادق افخري
فيه تباين في �أو�صافه و�أ�صافهم

لو جاء يخبرنا لكاظم غيظه
جاء �أبو الح�سن و�ضيف عندهم
غازي غادرت الحياة ومن بها
ُّ
ليد ّمر ال ّرج�س ويخرق نحرهم
أولدت الحياة مجاهد ًا
ّثم � َ
	�إيهاب يا ابن �شهيد و�صالهم
فهناك لمعت تلك ال ّثغور بقولها
عنهم وقد ق ّرت عيوني بذكرهم
وهناك نرجو ذا ال�شّ فاعة ع ّلنا
بكالمنا عنهم يطيب مالمهم
ال�سابقين بف�ضله
بالأم�س كانوا ّ
لاّ
واليوم نحن ال حقون وخلفهم
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الواحة

َم ْن هو؟

جالل الدين الرومي
عالم بفقه الحنف ّية والخالف و�أنواع العلوم،
�صاحب المثنوي الم�شهور بالفار�سية ،و�صاحب
الطريقة المولوية .ولد في بلخ في خرا�سان عام
1207م .تلقى جالل الدين العلم على يدي والده
«بهاء الدين ولد» الذي يلقب ب�سلطان العارفين
ل�م��ا ل��ه م��ن �سعة ف��ي ال�م�ع��رف��ة وال�ع�ل��م بالدين
والقانون والت�صوف� .شغل بالريا�ضة و�سماع المو�سيقى ونظم الأ�شعار و�إن�شادها .كان
الرومي ي�ستعمل المو�سيقى وال�شعر �إ�ضافة �إلى االبتهال والذكر ك�سبيل للو�صول �إلى اهلل
ع َّز وج ّل .ا�ستطاع جذب �أ�شخا�ص من ديانات وملل �أخ��رى .وبطلب من مريديه و�ضع
الرومي �أفكاره ومبادئه في كتاب �أ�سماه «المثنوي» الذي ا�ستعمل في حياكته خيوط ًا من
ق�ص�ص يومية و�إر�شادات قر�آنية .بعد وفاته عام 1273م ،ح ّول ابنه «�سلطان ولد» تعاليم
الرومي �إلى ٍ
�سلوك للمريد ،والذي ُعرف بالطريقة المولوية والتي ا�شتهرت بدراوي�شها
ورق�صتهم الروحية الدائرية .ت�صنف �أعمال الرومي �إلى عدة ت�صانيف وهي :الرباعيات،
دي��وان ال�غ��زل ،مجلدات المثنوي
ال�ستة ،المجال�س ال�سبعة ور�سائل
المنبر ،بالإ�ضافة �إلى كتابه الذي
ُطبع م�ؤخر ًا با�سم «قواعد الع�شق
الأربعون».
ُت��رج�م��ت بع�ض �أع �م��ال��ه �إل��ى
�صدى
كثير من لغات العالم والقت ً
وا�سع ًا جد ًا.
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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.

5
7
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8
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4

7
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1
5

س ّمي النجف نجفاً؟
*لماذا ُ

عن علي بن �أبي حمزة ،عن �أبي نعيم ،عن الإمام �أبي عبد اهلل  Qقالّ � :إن النجف
كان جب ًال وهو الذي ذكره ابن نوحَ } :قا َل َ�س�آوِي إِ� َلى َج َب ٍل َي ْع ِ�ص ُم ِني ِمنَ ا ْل َماء{ (هود:
 )43ولم يكن على وجه الأر�ض جبل �أعظم منه ،ف�أوحى اهلل ع ّز وج ّل �إليه يا جبل �أيعت�صم
بك مني؟ فتقطع قطع ًا قطع ًا �إلى بالد ال�شام ،و�صار رم ًال دقيق ًا ،و�صار بعد ذلك بحر ًا
ف�س ّمي بنجف
عظيم ًا وكان ُي�س ّمى ذلك البحر بحر (ني) ثم (جف) بعد ذلك قيل ني جف ُ
ثم �صار النا�س بعد ذلك ي�سمونه نجف ًا لأنه كان �أخف على �أل�سنتهم.
(علل ال�شرائع ،ج� ،1ص)31

محدد؟
كيف يعتاد طفلك على النوم في وقت
ّ

لكي ال تم ّثلي دور ال�شخ�ص ال�شرير الذي يقطع على الأطفال لعبهم ويجبرهم على
الذهاب �إل��ى النوم ،ا�ضبطي لهم المن ّبه وقولي لهم :عندما ي��دقّ �ستتركون كل �شيء
وتذهبون �إلى الفرا�ش ،فال مجال للجدال مع المن ّبه ،وال داعي بذلك ل�صراع الق ّوة ِ
بينك
وبينهم.

عقوبة الإعدام

أحجية

ّتم القب�ض على امر�أة و�صدر حكم ق�ضائي بحقها واعتبرت مذنبة وكانت العقوبة
التي �أمالها الحكم هي الإعدام � .اّإل �أن ذلك لم يحدث نهائي ًا ولم تُعدم المر�أة المذنبة.
لماذا؟

يتد ّبرون
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الد ْن َيا َعلَى ال ِآخ� َر ِة َو َي ُ�ص ُّدو َن َعن َ�سبِيلِ هّ ِ
الل َو َي ْبغُو َن َها
}ا َّل ِذينَ َي ْ�ست َِح ُّبو َن ا ْل َح َيا َة ُّ
ِع َو ًجا أُ� ْو َل ِئ َك ِفي �ضَ الَلٍ َب ِع ٍ
يد{ (�إبراهيم.)3 :
�سجن يق�ضي فيه �أيام ًا في انتظار الحياة الأبدية بجوار �أولياء اهلل ،فال
الدنيا للم�ؤمن ٌ
ت�أخذه في مهالكها وال يكون ه ّمه الح�صول عليها ب� ّأي �سبيل و� ّأي و�سيلة ...بل ي�سخّ ر حياته
في تح�صيل مر�ضاة اهلل بانتظار القائم من �آل محمد...
� ّإن اهلل جعل الجنّة ثمن ًا لأنف�سكم فال تبيعوها ب�أبخ�س �أثمانها...
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الكلمات المتقاطعة
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

�أفقياً:
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 1.1دولة عربية  -ي�شفى من المر�ض
 2.2ف�ضة  -مدينة فل�سطينية
 3.3م��دي �ن��ة اي �ط��ال �ي��ة � -أخ� ��ذ ال �م��ا� �ش �ي��ة �إل ��ى
المرعى
� 4.4سالمتا و�صالحتا
� 5.5أدركَ وعلم  -يكمل  -والد
 6.6عملة اليابان � -أعوام
� 7.7ضد النهايات
 8.8ر�سالة  -جرائدنا
 9.9منعه من ال�شيء  -ن�صير �شباباً
1010ظرف مكان  -ال�صامت

عمودياً:
 1.1مدينة عراقية  -تناولت الطعام
� 2.2أوى �إلى المكان  -مزحت �أو �صارت نحيفة
 3.3عارهم � -أف�شت ال�سر
� 4.4ضغطوا على الجر�س  -يهرب �أو يذهب
 5.5عندنا  -ا�سم مو�صول
� 6.6إناء لل�شرب  -ي�ص ّوت الح�صان
 7.7من الحيوانات المفتر�سة
 8.8ي�شفى � -أزلنا ري�ش الطائر
 9.9زوال �شعر الر�أ�س  -للتف�سير  -نرتاب

�1010شاعر جاهلي �أ�سلم ومدح الر�سول P

حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 282
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2
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5

ال� �ح ��ل :ال � �م� ��ر�أة ت��وف �ي��ت قبل
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من يرغب من الإخوة القراء بالم�شاركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛
فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.
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� - 1صح �أم خط�أ؟
أ� � -صح
ب  -خط�أ
ج  -خط�أ
ل الفراغ:
 - 2ام أ
�أ  -كتاب
ب  -الإ�سالم
ج  -وبال
َ - 3من القائل؟
أ�  -الإمام الخميني {
ب  -الإمام الخامنئي }
ج  -ال�شيخ محمد ت�ق��ي م�صباح
اليزدي (حفظه اهلل)
�� - 4ص� ّ�ح��ح ال �خ �ط � أ� ح�سبما ورد في
العدد:
�أ  -الأد ّلة والبراهين
ب  -عملي وميداني
ج  -من النوم
 - 5من المق�صود؟
�أ  -ال�صحابي الجليل «زرارة بن �أعين»
ب  -ال�شهيد محمد ديب �سيد �أحمد
ج  -ال�سيد عبا�س المو�سوي {
� - 6أموال العمل �أمانة
 - 7ال يجوز
 - 8ج .المال العام
� - 9آ�سيا الو�سطى
 - 10نظم الأمر
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111

آخر الكالم

ذنوب تأكل أصحابها
ٌ
نهى عبد اهلل

112

هم�س المزارع ل�شقيقه الأ�صغر بحذر« :اختبئ جيد ًا� ،أريد �أن
�أعلم ماذا تفعل هذه الأفعى المخيفة بزادنا» .لكنها ما �إن �سمعت هم�س ًا،
حتى ا�ست ّلت نف�سها �سريع ًا واختفت .فذهب ال�شقيقان لتفقّد طعامهما،
لكنهما وجدا قطعة ذهبية ثمينة� ،أ�سقطتها الأفعى بين قطع الفاكهة ،التي اختفى
بع�ض منها.
ٌ
في اليوم التالي ،تمنّى ال�شقيقان لو ت�أتي الأفعى نف�سها لتترك قطعة ذهبية �أخرى،
وقت كبير من النهار واالنتظار ي�أكلهما .و�أخير ًا
ف�ضاعفا كمية الطعام ،واختب�آ .انق�ضى ٌ
ح�ضرت ،كانت تراقبهما جيد ًا حيث يختبئان ،و�ضعت قطعة ذهبية �أر�ض ًا ،لتبتَلع بع�ض
الفاكهة بهدوء وترحل كما الأم�س ،فعزم المزارعان على �أن يح�ضرا لها ح�ص ًة كل يوم،
ليح�صال على الذهب.
بعد م�ضي ثالثة �أ�شهر ،ت�س ّرب �شي ٌء من الطمع �إلى ال�شقيق الأكبر ،و�صارح �أخاه
«لم ال نتت ّبع زائرتنا �إلى حيث تخفي الكنز الذي تحمله قطعة قطعة ،فنح�صل
بفكرتهَ :
عليه كام ًال دون الحاجة �إليها؟» .ارتعب الأ�صغر وحذّره من خطورة الأمر .لكن عبث ًا،
فقد تبعها ال�شقيق الأكبر في اليوم التالي ،وهو يحمل ف�أ�س ًا �صغيرة ،و�سريع ًا ما �شعرت به
خلفها ،خاف �أن تهاجمه ،فهوى بالف�أ�س على ر�أ�سها محدث ًا �شق ًا بليغ ًا ،لكن �أنيابها كانت
�أ�سرع من ف�أ�سه.
بعد وفاته بم ّدة ،تفاج�أ �شقيقه الأ�صغر بالأفعى في ب�ستانه ،لم تكترث للطعام هذه
المرة ،وبدت م�شجوبة الر�أ�س ،و�ضعت قطع ًة ذهبية �أمامه وقالت« :هذه �آخر قطعة
تح�صل عليها ،لأنك كلما ر�أيتني �ستتذكر �أنني قتلت �أخاك ،وكلما ر�أيتُك
تذكرت ف�أ�س
ُ
و�شج ر�أ�سي ،فاقنع بما �أهلك �أخاك».
�أخيك ّ
بع�ض الأخ�ط��اء ي�ستدعي �أخطاء �أخ��رى ،كالح�سد والطمع حين ي�ستدعي الغدر
والخيانة؛ ليترك �آث��ار ًا ي�صعب محوها ،وال يمكن �إعادة الزمن لإ�صالحها ...و�إ�صالح
الأثر جز ٌء من التوبة .ح ّر ٌّي �أن نفكر جيد ًا ،لكن قبل الوقوع فيها.

