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ال�ضّيد علي عبا�ض املو�ضوي

وا لهـم  واأعــــدُّ

مــا ا�صتـطعتم

المجتمع  لمواجهة  نف�سّيٍة  اأو  ع�سكرّيٍة 

.
ّ
الإ�سالمي

ة  واإذا كان ال�ستعداد للحرب الع�سكريَّ

ومهارات  واأدوات  و�سائل  بتوفير  يق�سي 

القتال ـ من قّوة ومن رباط الخيل ـ فاإنَّ 

يكون  ة  القت�ساديَّ للحرب  ال�ستعداد 

القت�سادّي  ال�ستقالل  م�سادر  بتوفير 

تحت  يكون  ل  لكي  الم�سلم،  للمجتمع 

لقمة  في  اإليهم  فيحتاج  اأعدائه،  رحمة 

العي�س وم�سادر الرزق.

على  الكثيرة  ــات  ــرواي ال حّثت  لقد 

ــل جعلت  ــي طــلــب الـــــرزق، ب الــ�ــســعــي ف

ال�ساعي في طلب الرزق كالمجاهد في 

ته  �سبيل اهلل، لأّنه ي�سمن ب�سعيه هذا عزَّ

الجهاد  اأنَّ  وكما  وا�ستقالله.  وكرامته 

وجــّل، فكذلك  عــّز  العبادة هلل  نــوع من 

طلب الرزق هو نوع من العبادة هلل عّز 

وجل.

واإذا كان �سمّو الهدف من موجبات 

ــرزق  ال فــي  ال�سعي  ـــاإنَّ  ف الــعــمــل،  �سموِّ 

والعمل في التجارة وال�سناعة وغيرهما 

القّوة في  اإر�ساء دعائم  اإذا كان بهدف 

العمل  هــذا  فــاإّن  الإ�ــســالمــي،  المجتمع 

يكون �ساميًا ل�سموِّ الهدف المرجوِّ منه.

نقاط  دعــم  هــو  الــهــدف  ــان  ك واإذا 

في  فاإّن   ،
ّ
الإ�سالمي المجتمع  في  ة  القوَّ

ال�ساعي في  لأّن  الجهاد،  نوعًا من  هذا 

ته  ذلك هو كالمجاهد الذي ينظر اإلى اأمَّ

ودينه  قبل اأن ينظر اإلى نف�سه وذاته.

الـــذي رمى  الــُبــعــد  نـــدرك  مــن هنا 

الخامنئي  ال�سيد  القائد  الإمـــام  اإلــيــه 

الهجري  العام  على  طلق 
َ
اأ عندما   }

الجهاد  )عام  ت�سمية  الجديد  ال�سم�سي 

القت�سادّي(.

الم�سلم  مجتمعنا  ا�ستقالليَّة  اإّن 

ل عاماًل مهمًا في ريادته  اقت�ساديًا ت�سكِّ

ــواب  اأب مــن  وبــابــًا  المجتمعات،  ل�سائر 

نا بذلك نجذب  الدعوة اإلى دين اهلل، لأنَّ

�سائر النا�س اإلى هذا الدين واإلى ثمرة 

الإيمان بهذا الّدين.

رّب  الــحــمــد هلل  اأن  ــا  دعــوان واآخــــر 

العالمين

ة  المحمديَّ الر�سالة  خ�سائ�س  من 

اأنَّها الر�سالة الخاتمة التي كفلت وتكفل 

ر�سول  على  نِزَلت 
ُ
اأ منذ  الإن�سان  �سعادة 

ومــن هذه  القيامة.  يــوم  ــى  واإل  P اهلل 

ال�سريعة  كانت  تحديدًا  الخ�سو�سيَّة 

الحتياجات  ــة  لــكــافَّ ت�ستجيب  ــتــي  ال

لالإن�سان  بتعاليمها  عت  ف�سرَّ الإن�سانّية، 

ة  الفرديَّ حياته  في  اإليه  يحتاج  ما  كــلَّ 

والجتماعيَّة.

اأحكام  فــي  عــديــدة  مظاهر  ولــهــذا 

عها اهلل  ين، فالعبادات التي �سرَّ هذا الدِّ

الإن�سان  حاجة  اإِ�سباع  تكفل  وجــل  عــّز 

م  تنظِّ والمعامالت  ة،  والمعنويَّ ة  الروحيَّ

والواجبات  الجتماعيَّة،  الإن�سان  حياة 

وجل  عــزَّ  اهلل  فر�سها  الــتــي  ة  الكفائيَّ

تكفل �سدَّ بع�س الثغرات التي ُيبتلى بها 

عه اهلل عزَّ  المجتمع، كالجهاد الذي �سرَّ

وحماية  الم�سلمين  بــالد  لحماية  وجــل 

لن�سر  بابًا  وليكون  الإ�سالمي،  المجتمع 

ين. دعوة الدِّ

الذي فر�سه اهلل عزَّ وجل  والجهاد 

كما يكون بالحرب والقتال، يتَّخذ اأ�سكاًل 

خرى، ول �سيما في عالمنا اليوم، فاإذا 
ُ
اأ

نة  البارزة والبيِّ كان الجهاد في �سورته 

القتال  خــالل  من  بالنف�س  الجهاد  هو 

�سورًا  للجهاد  فاإّن  بالنف�س،  والت�سحية 

خرى، كالجهاد في العلم وطلبه للرقيِّ 
ُ
اأ

، والجهاد في تربية  بالمجتمع الإ�سالميِّ

المجتمع الإ�سالميِّ و�سونه من ال�سالل 

والنحراف، عبر تح�سينه بكلِّ الو�سائل 

الُمَتاحة، والجهاد في القت�ساد بتاأمين 

متطلَّبات  من  المجتمع  اإليه  يحتاج  ما 

الرفاهّية  وتاأمين  بل  المادّية،  الحياة 

ة  المادّية لأفراد المجتمع، هذه الرفاهيَّ

ة  للعزَّ الموجب  بال�ستقالل  ُتقارن  التي 

والكرامة ل الذّل وال�ستجداء.

ُتخا�س  التي  الــحــروب  كانت  واإذا 

الحرب  منحى  تنحو  اليوم  عالمنا  في 

ة في الغالب، فاإنَّ هذا يفر�س  القت�ساديَّ

لهذا  ي�ستعدَّ  اأن  الم�سلم  المجتمع  على 

النحو من الحرب، كما ي�ستعّد للحروب 

الأخرى التي يقودها الأعداء من حرب 
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اآداب  مــــــــــن 

ــن ــري ــظ ــت ــن ــم ال

َخ��َر اهلل تعال��ى لالأمة �ضاح��َب الع�ضر والزم��ان المهدي  ادَّ

المنتظر| اإلى اآخر الزمان، ليكون المنقذ، والقائد، والحاكم 

ه اإل��ى طريق ال�ضعادة  بالع��دل على م�ضت��وى المعمورة، والموجِّ

الأبدي��ة. فغيبُته كال�ضم�ض التي يحجبه��ا ال�ضحاب، حيث تعمُّ 

بركاُت وج��وده وانتظاره م�ضحوبًة باأمل الفرج واإقامة الدين. 

وه��ذا ما ُيلق��ي علينا م�ضوؤولية تجهي��ز اأنف�ضنا لنكون من جنده 

واأعوان��ه، ما ي�ضتلزم �ضلوكًا واآداب��ًا للت�ضرف حيال هذا الحدث 

العظيم.

 ولعلَّ �أبرز �الآد�ب �لتي تن�سجم مع �النتظار ما يلي: 

معرفة اأهداف النتظار

 ،| الزمان  �ساحب  زيــارة  في  ابن طاوو�س  ال�سيد  ذكر   

عليك  »ال�سالم  فيه:  يظهر  الــذي  اليوم  وهو  الجمعة،  يوم  في 

يا عين اهلل في خلقه،  ال�سالم عليك  اأر�سه،  في  يا حجة اهلل 

ج به عن  ال�سالم عليك يا نور اهلل الذي يهتدي به المهتدون وُيفرَّ

 .
)1(

الموؤمنين« 

انتظار  المن�سودة من  هذه ال�سفات تتحّدث عن الأهداف 

ق  ُيوفَّ وَمــْن لم  اأر�سه،  |، فهو حجة اهلل في  الإمــام المهدي 

لالإيمان والرتباط بهذه الحجة فقد خ�سر خ�سرانًا مبينًا، وابتعد 

عن جادة ال�سواب. وهو عين اهلل في خلقه، يرى الموؤمن من 

ال�ضيخ نعيم قا�ضم
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له،  الع�سق  و�سرورة  الخالق،  عظمة  خالله 

والرتباط بنهجه تحقيقًا لر�ساه. وهو نور اهلل 

الذي يهتدي به المهتدون، وهل لأحٍد هدايٌة 

اأولئك  قه  من دون هذا النور؟ واأي ربٍح يحقِّ

وهو  الــنــور؟  هــذا  اإ�سعاعات  عــن  البعيدون 

باب الفرج، الذي يفتح الطريق اإلى الهداية 

في  الخيرات،  وكل  والثواب  والن�سر  والفالح 

الدنيا والآخرة.

R ب باآل البيت التقرُّ

ــارة �ساحب  ابــن طــاوو�ــس، في زي ال�سيد   ومما ذكــره 

وباآل  بك  اهلل  اإلى  ُب  »اأتقرَّ �سابقًا:  اإليها  الم�سار  الزمان، 

واأ�ساأل  يديك،  على  الحق  وظهور  ظهورك  واأنتظر  بيتك، 

من  يجعلني  واأن  محمد،  واآل  محمد  على  ي�سلي  اأن  اهلل 

اأعدائك،  المنتظرين لك، والتابعين والنا�سرين لك على 

.
)2(

والم�ست�سهدين بين يديك في جملة اأوليائك« 

و�سيلُة   R البيت  بــاآل  تعالى  اهلل  اإلــى  ب  التقرُّ اإنَّ 

النجاة بمن ُخلق الكون لأجلهم، وتعبيٌر عن خيار ال�سلوك 

اإلى الحبيب باأحّبائه، ودرجٌة عاليٌة من التفاني مع الأطهار 

ب ترجمة عملية من خالل:  للعروج اإلى الكمال. ولهذا التقرُّ

انتظار الظهور لإظهار الحق ون�سر العدل على يد المهدي 

باع والّن�سرة في مواجهة  |، والعبور من النتظار اإلى التِّ

الأعداء، وال�ستعداد الكامل لل�سهادة مع اأولياء اهلل بقيادة 

ولي اهلل الأعظم الحجة المنتظر |. و�سرعان ما تظهر 

R من خالل الفهم وال�سلوك  باآل البيت  ب  اآثار التقرُّ

مفا�سل  كل  في  منهجهم  لتثبيت  وذلك  العملي،  والم�سار 

الحياة ال�سخ�سية والعامة.

تجديد العهد

 ن�ستيقظ في كل يوم جديد، لن�ستقبل الحياة من جديد، 

وما نذكره في ال�سباح ي�ساعدنا على م�سار اليوم باأكمله، 

فلنفتتح �سباحنا بتجديد العهد لالإمام المهدي|، حيث 

الفـرج،  ــاب  بــ هو 

الـذي يفتح الطريق 

اإلى الهداية والفالح 

والن�صــر والثــواب 

وكـــل الخيــرات، 

في الدنيــا والآخرة
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الولية،  خط  باختيار  يومنا  على  التجديد  هــذا  ينعك�س 

البيعة،  في  راكمناها  التي  الأخــرى  اأيامنا  اإلــى  وي�ساف 

التي تتجذر في حياتنا واأدائنا كلما طال بنا الزمن ونحن 

بالنتظار.

فعن الإمام ال�سادق Q اأنَّه قال: »من دعا اإلى اهلل 

اأربعين �سباحًا بهذا العهد، كان من اأن�سار قائمنا: اللهم 

اإني اأجدد له في �سبيحة يومي هذا، وما ع�ست من اأيامي، 

اأزوُل  ول  اأحــوُل عنها  ل  في عنقي،  له  وبيعًة  وعقدًا  عهدًا 

ابين عنه،  والذَّ واأعوانه،  اأن�ساره  اجعلني من  اللهم  اأبــدًا، 

عنه،  والمحامين  حوائجه،  ق�ساء  في  اإليه  والم�سارعين 

.
)3(

وال�سابقين اإلى اإرادته، والم�ست�سهدين بين يديه« 

العبادة هلل تعالى

ُل خطوات التجهيز ل�سلوك درب الولية والطاعة هلل   اأوَّ

تعالى اأداُء العبادات، فهي التي ت�سقل ال�سخ�سية الموؤمنة، 

اإلى الم�ستوى الالئق لاللتحاق باأن�سار الإمام  وترقى بها 

المهدي |. ولذا يتميز اأ�سحاب المهدي | بقيام الليل، 

الذي ي�سحنهم بقوة مواجهة اأعداء اهلل تعالى، وهم الذين 

ينيرون طريق الهدى للنا�س، ويحملون اأرواحهم على اأكفهم 

في �سبيل اهلل تعالى. فعن الإمام ال�سادق Q: »رجاٌل 

ل ينامون الليل، لهم دويٌّ في �سالتهم كدوي النَّحل، يبيتون 

قيامًا على اأطرافهم، وي�سبحون على خيولهم، رهباٌن بالليل 

َمة ل�سيِّدها، كالم�سابيح، 
َ
ليوٌث بالنهار، هم اأطوُع له من الأ

كاأنَّ قلوبهم القناديل، وهم من خ�سية اهلل م�سفقون، يدعون 

.
)4(

ون اأن ُيقتلوا في �سبيل اهلل«  بال�سهادة، ويتمنَّ

الورع ومحا�ضن الأخالق

اأن يكون من  ه  Q: »من �سرَّ  عن الإمــام ال�سادق 

اأ�سحاب القائم، فلينتظر، وليعمل بالورع ومحا�سن الأخالق 

وهو منتظر، فاإن مات وقام القائم بعده، كان له من الأجر 

اأيتها  لكم  هنيئًا  وانتظروا،  وا  فجدُّ اأدركــه،  من  اأجــر  مثل 

.
)5(

الع�سابة المرحومة« 

ــاب  ــز اأ�صحــ يتميــ

ــدي |  المهـــــــــ

ــل،  الليـــ ــام  بقيـــ

ي�صحـنـهـم  ــذي  الـ

ــة  ــوة مـواجهـ بـقـ

ــى ــداء اهلل تعالـ اأع
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عي المرء وليته ل�ساحب الزمان  من اآداب الغيبة، اأن ل يدَّ

تحيط  التي  الإيمانية  ال�سفات  اأ�سحاب  من  كان  اإذا  اإلَّ   ،|

العالقة  الأخــالق في  وتتجلى في محا�سن  والــورع،  التقوى  بها 

عمليًا  ونموذجًا  مجتمعه،  في  حقيقيًة  قدوًة  ليكون  النا�س،  مع 

المجاهدون  الموؤمنون  هــم  فاأن�ساره   ،| القائم  لأن�سار 

واأ�سحاب الأخالق ال�سمحاء، فهم مو�سومون بالآداب الإ�سالمية 

في ال�سلوك بدافع الورع، وهذا ما يوؤهلهم ليكونوا من اأن�ساره  

واأعوانه |.

R اإحياء اأمرهم

R هو الترجمة العملية لالقتداء  اأمر الأئمة  اإحياء  اإنَّ 

بهم،  الرتباط  مدى  على  الموؤ�سر  وهو  منهجهم،  وترويج  بهم 

اأحيا  َرِحَم اهلل من  اأمرنا  Q: »اأحيوا  فعن الإمام ال�سادق 

. من المعلوم اأن الإكثار في ذكر اأمٍر ما، هو التعبير 
)6(

اأمرنا« 

ولي  مع  والأدب  الوفاء  اأقــّل  ومن  والتفاعل،  الحب  عن  العملي 

م اأن ُنكثر ذكره ونحيي اأمره، بذكر �سيرته، وتاأكيد  اأمرنا الُمعظَّ

ارتباطنا به في غيبته، وانتظار ظهوره، ون�سر تعاليمه، والأن�س 

بما ورد عنه.

جمال الأ�سبوع، ال�سيد ابن طاوو�س، �س: 41( 1) .

م.ن، �س: 42( 2) .

. بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 53، �س: 96( 3)

م.ن، ج 52، �س: 308( 4) .

الغيبة، النعماني،  �س: 207( 5) .

. جامع اأحاديث ال�سيعة البروجردي، ج 12، �س 547( 6)

الهوام�ض
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ما  الأعمال  »اأف�ضل   Q الموؤمنين  اأمير  عن 

.
)1(

اأكرهت نف�ضك عليه« 

ت��وؤك��د كلمات  ال��ك��ري��م ك��م��ا  ال���ق���راآن  ي��وؤك��د 

في  العمل  ودور  اأهمية  على   R المع�ضومين 

تحديد م�ضير الإن�ضان، فالإيمان والعمل تواأمان ل 

يفترقان، حتى اأن اهللَّ تعالى ل يقبل اأحدهما من 

دون الآخر. اإل اأّن الكثير من النا�ض يهتمون بالأمل 

اأمير  يو�ضي   لذلك  العمل،  اأهمية  عن  ويتغا�ضون 

الدائم.  رفيقنا  العمل  نجعل  باأن   Q الموؤمنين 

ويعتبر الأمل العدو الأ�ضا�ض، لأن الآمال الدنيوية 

ال�ضتفادة  عن  متقاع�ضًا  الإن�ضان  تجعل  البعيدة 

الكمال  نيل  عن  وتبعده  وقدراته،  اإمكانياته  من 

المطلوب.

وبما اأّن الأعمال ل تت�ساوى من حيث القيمة والأهمية، 

القراآن  اأكد  لذلك  بينها.  للتفا�سل  معيار  من  بّد  ل  كان 

حاجات  يلبي  الذي  الح«  ال�سّ »العمل  اأهمّية  على  الكريم 

وجه.  اأكمل  على  العمل  بهذا  الإتيان  و�سرورة  المجتمع، 

وجعل ال�سرط الأ�سا�س لقبوله ووجوده قياَمُه على »التقوى 

والإخال�س«.

فالقيمة والأهمية العظمى هي للعمل الذي يقوم على 

الإخال�س والتقوى حتى لو كان قلياًل من الناحية الكمية. 

والعك�س �سحيح فقد يكون العمل كبيرًا في الكم اإل اأنه قليل 

الأ�سا�س  في  لعتماده  والأهمية  القيمة  حيث  من  و�سغير 

على الدوافع الذاتية والدنيوية وغير الإلهية. من هنا، على 

ال�ضيخ علي ذوعلم

اأف�صل الأعمال ..

ما خالف هواك
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الإن�سان اأن ي�سعى من خالل الممار�سة والتذكر الم�ستمر اإلى 

ليرتقي  المادية  والدوافع  ال�سوائب  من  وقوله  عمله  تنقية 

العمل وتزداد قيمته.

 بالإ�سافة اإلى ما ُذكر، ي�سكل العلم والمعرفة الإ�سارات 

الأ�سا�س لقيمة عمل الإن�سان، فاإذا كان �سعي الإن�سان وجهده 

يعتمدان على علم ومعرفة عميقة كانت قيمته اأكبر. لذا نجد 

الخالق  معرفة عظمة  اإلى  ي�سلون  الذين  العلماء  العّباد  اأن 

جل وعال ي�ستغلون بعبادته.

التي  والم�سقة  �سعوبته  القّيم  العمل  ومن عالمات 

تكتنفه  �سعبًا  العمل  كان  وكلما  فيه.  المرء  يقا�سيها 

كان  لقد  خا�سة.  وباأهمية  باأف�سلية  َع  تمتَّ الم�سكالت 

يختار  جماعية  اأعمال  عدة  بين  ر  ُخيِّ اإذا   P الر�سول 

اأ�سعبها. وهذا الأمر ينطبق على جميع اأفراد المجتمع 

المراأة  على  ينطبق  واأ�سغالهم،  اأعمالهم  باختالف 

باأعمال  عالقة  له  من  وكل  والكبير  وال�سغير  والرجل 

اإخال�س  عن  ال�ساقة  بالأعمال  ــاأِت  ي فمن  المجتمع. 

قيمًة  ولعمله  له  فــاإّن  له،  المجتمع  لحاجة  بناًء  وتقوى 

 تعالى، ل بل اإن هذا العمل هو 
َّ

واأهميًة خا�سًة عند اهلل

هوؤلء  ال�سخ�س.  يغتنمها  اأن  يجب  التي  الف�سائل  من 

اأو  هــذا  لأن  عملهم  ــوؤدون  ي ل  المخل�سون  الأ�سخا�س 

ذاك ي�سجعهم عليه، اأو لأن اأجرهم وحقوقهم في هذا العمل 

اأكبر اأو لأنهم �سيح�سلون على ترقيًة من خالله... هوؤلء ل 

ي�سعفون ول يتزلزلون لو لم ُيعتَن بهم ولم يتم اللتفات اإلى 

اأهمية عملهم، بل هّمهم الأ�سا�س اأداء واجبهم.

ون من  اإذًا، اأتباع اأمير الموؤمنين Q هم الذين ل يفرُّ

العمل ل�سعوبته، وهم الذين ياأتون بالأعمال، �سواء العبادية 

اأو الفردية اأو تلك الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية، عن 

فهم  ولذلك  العبادة.  من  نوعًا  ويعتبرونها  وتقوى  اإخال�س 

يتحملون كل ال�سعوبات وال�سدائد، لأنهم تعلموا من اإمامهم 

اأّن اأف�سل الأعمال ما اأكرهت نف�سك عليه.

. نهج البالغة )خطب الإمام علي Q(، ال�سريف الر�سي،  الحكمة 249، ج 4، �س 55( 1)

الهوام�ض

ــراآن  القـــــ ــد  اأكــ

الكريـم على اأهمّية 

ــح«  ال ــل ال�صّ »العم

ــل ال�صـــرط  وجعـ

ــس لقبـوله  الأ�صــا�

قياَمُه على »التقوى 

ــس« خـــــــال� والإ
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لأن  ال�ضباب،  اأيها  اإليكم  موّجه  البحث  ه��ذا 

الزمان �ضار زمانكم والعهد عهدكم. ما اأريد اأن اأوؤكد 

عليه في هذا البحث متعلق بم�ضاألة الب�ضيرة. وهذا 

التاأكيد نابع من اأنكم اأنتم المخاَطبون، اأنتم فر�ضان 

اأن  ولذا عليكم  يقع على كاهلكم.  والعمل  الميدان 

تتوجهوا نحو الأعمال التي تعين وتقّوي الب�ضيرة، 

عليكم اأن تجهدوا لتاأمين هذه الحاجة الما�ّضة.

البو�ضلة  وهي  النور،  ك�ّضاف  هي  الب�ضيرة  اإن 

ال�ضحراء  في  البو�ضلة  وفقد  القبلة،  اإلى  والدليل 

وي�ضبب  كثيرة  ومتاعب  لم�ضقات  الإن�ضان  يعّر�ض 

ال�ضياع والحيرة.

اإّن الب�ضيرة �ضرٌط لزٌم لتحقيق النجاح الكامل 

الب�ضيرة  كافيًا.  �ضرطًا  لي�ضت  ولكّنها  الحياة،  في 

للروؤية  اختياره  خالل  من  الإن�ضان  عليها  يح�ضل 

التوحيدية  للمفاهيم  الأ�ضا�ض  وفهمه  الكونية 

ونظرته التوحيدية اإلى عالم الطبيعة. 

ة  ــر لبـــ�صـــــيــ ا

ــور ــاف النـ ــ ك�صّ
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النظرة الإ�ضالمية للحياة

اإّن العتقاد بوجود اإلٍه عالٍم وقادٍر لهذا الكون، يدفعنا 

هذه  في  عبثًا  نخلق  ولم  هــدٍف  لأجــل  ُخلقنا  باأننا  للقول 

ويجّد  ليبحث  الإن�سان  يقود  اأي�سًا  العتقاد  وهذا  الدنيا. 

ذاته  بحّد  البحث  هذا  يكون  عندها  الهدف،  هذا  ليفهم 

�سعيًا  الإن�سان  حياة  كل  ت�سبح  وبذلك  ممدوحًا،  جهدًا 

هادفًا وذات اتجاٍه محّدٍد ومعروف.

التوحيدية،  النظرة  خــالل  ومــن  اأخـــرى،  ناحية  من 

نعرف اأّن كل نوع من ال�سعي والمجاهدة في �سبيل الهدف 

النتائج  هذه  وبدورها  نتيجة.  اإلى  حتمًا  الإن�سان  يو�سل 

ذات مراتب، وهي تو�سل الإن�سان يقينًا اإلى ما هو مطلوب. 

وعندها فال معنى ل�سيٍء ا�سمه الياأ�س وال�سياع والكتئاب 

في حياة الإن�سان. 

عندما تعرفون اأن وجودكم وخلقكم وحياتكم وتنّف�سكم 

و�ستبذلون  وراءه،  ف�ستتحركون  هــدف،  بتحقيق  يرتبط 

الغالي والنفي�س للو�سول اإليه. اإّن هذا ال�ّسعي نف�سه له اأجر 

وثواب عند اهلل تعالى، خالق الوجود. وعندما ت�سلون اإلى 

لذلك  اإلى هدف،  و�سلتم  قد  الواقع  في  فاإنكم  نقطة  اأية 

ل وجود للخ�سارة وال�سرر في النظرة الإ�سالمية، كما ل 

يمكن ت�سّورهما بالن�سبة للموؤمن.

النظرة المادية

في النقطة المقابلة تمامًا تقع النظرة المادية. تعتبر 

ل  العالم  في  ووجــوده  الإن�سان  خلق  اأن  المادية  النظرة 

هدف له؛ فالإن�سان فيها ل يعرف لماذا جاء اإلى الدنيا. 

ي�سل  كاأن  ـ  الدنيا  في  اأهدافًا  لنف�سه  يحّدد  هو  بالطبع، 

ي�سل  اأن  للمن�سب،  ي�سل  اأن  للحب،  ي�سل  اأن  للمال، 

للّذات الج�سدية اأو اللذات العلمية؛ يمكنه اأن يحّدد لنف�سه 

مالزمًا  طبيعيًا  هدفًا  لي�س  منها  اأيــًا  لكنَّ  ـ  كهذه  اأهدافًا 

لوجوده. عندما ل يكون هناك اعتقاد باهلل؛ فالأخالقيات 

اأي�سًا ت�سبح بال معنى؛ العدالة بال معنى؛ ول معنى ل�سيء 

من  نـــــوٍع  كــــلُّ 

ال�صعي والمجاهدة 

في �صبيــل الهدف 

يو�صــل الإن�صـــان 

حتمـًا اإلــى نتيجــة. 

وعنـدها ل معـنــى 

لليــاأ�س والكتئاب 

في حيــاة الإن�صان
13
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�سوى اللذة والنفع ال�سخ�سي. اإن لم ي�سل للربح، ياأتي دور 

الياأ�س والنتحار وغيرهما من الأعمال غير المقبولة. هذا 

بين  المادية،  والنظرة  التوحيدية  النظرة  بين  الفرق  هو 

اأهم ركائز  المادية. وهذه هي  الإلهية والمعرفة  المعرفة 

الب�سيرة.

هذه  اأ�سا�س  على  �سراع  في  الإن�سان  يدخل  عندما 

ال�سراع  مقد�س؛  جهد  هو  ال�سراع  هــذا  فــاإن  النظرة، 

والكمال  الخير  اإلــى  الإن�سانية  كل  ت�سل  اأن  اإلــى  يهدف 

وجهًا  الحياة  تكت�سب  النظرة  بهذه  والتكامل.  والرفاهية 

عماًل  الوا�سع  الميدان  هذا  في  الحركة  وت�سبح  جمياًل، 

لذيذًا. يزول تعب الإن�سان بذكر اهلل تعالى وذكر الهدف. 

لذا يعتبر هذا المرتكز الأ�سا�س للمعرفة وللب�سيرة.

وهذا م�ستوى من م�ستويات الب�سيرة.

اأن  تعني  الب�سيرة   ،Q الموؤمنين  اأمير  كلمات  في 

يتدّبر الإن�سان في الحوادث التي تجري من حوله اأو ترتبط 

الكرام  مــرور  الحوادث  على  يمّر  ل  كي  وي�سعى  يتدّبر  به؛ 

وب�سكل �سطحي كالعوام؛ وبتعبير الإمام اأمير الموؤمنين، اأن 

، اأي 
)1(

يعتبر: »رحم اهلل امرءًا تفّكر فاعتبر، واعتبر فاأب�سر« 

اإّنه يزن الم�سائل بالتدبُّر. فالنظر ال�سحيح اإلى الحوادث 

والتدّبر فيها يوجد الب�سيرة عند الإن�سان. 

يقول اأمير الموؤمنين Q في مو�سع اآخر: »الب�سير 

.
)2(

من �سمع فتفّكر ونظر فاأب�سر« 

طاعة الإمام اأم حكم القراآن؟

اأعيننا  نفتح  اأن  بالب�سيرة علينا  نتحّلى  اأن  اأردنا  اإن   

ولم  �سطحي  ب�سكٍل  عنها  عّبرنا  فــاإذا  الأ�سياء،  ونب�سر 

نلتفت اإليها، نكون قد اأخطاأنا بالطبع.

في حرب �سّفينـ  مثاًلـ  كان جي�س معاوية قاب قو�سين 

ا�ستعملها هذا الجي�س  التي  اأدنى من الهزيمة. الحيلة  اأو 

على  الم�ساحف  رفع  هي  الحتمية  الخ�سارة  من  للنجاة 

الرماح، والتقّدم اإلى و�سط الميدان؛ بما معناه اأن القراآن 

ما  ونطّبق  اإليه  نتحاكم  فتعالوا  وبينكم  بيننا  الحاكم  هو 

بع�س  العوام.  عند  القراآن. ح�سنًا، هذا عمل جيد  يقوله 

و�سهروا  الــخــوارج  با�سم  بعد  فيما  ُعــرفــوا  مّمن  الــقــوم، 

جي�س  في  كانوا   ،Q الموؤمنين  اأمير  بوجه  �سيوفهم 

اأمير الموؤمنين Q و�ساهدوا الم�ساحف فوق الرماح، 

قالوا اإنها فكرة جيدة؛ ذلك اأن معاوية واأ�سحابه ل يطلبون 

اأمرًا �سيئًا؛ بل يقولون: تعالوا اإلى القراآن ليحكم بيننا، هنا 

كانت الخديعة. هوؤلء لم ينظروا، ولم يكونوا يريدون اأن 

يعرفوا الحقيقة، على الرغم من اأّنها كانت اأمام اأعينهم. 

�سخ�س  هو  القراآن  بحكم  للر�سى  يدعوهم  الــذي  فهذا 

فكيف  الطاعة،  المفتر�س  المختار  ــام  الإم لقتال  خــرج 

يكون معتقدًا بالقراآن؟

وعن  ــة،  ــدّق ال عــدم  عــن  نا�سئ  هنا  الب�سيرة  عــدم 

اإغما�س العينين اأمام حقيقٍة وا�سحة.

كيف نكون اأ�ضحاب ب�ضيرة؟

هو  بل  ال�سعب،  بالأمر  لي�س  الب�سيرة  اكت�ساب  اإّن 

اأ�سيرًا  الإن�سان  فيه  يكون  ل  الذي  الحّد  اإلى  فقط  يحتاج 

والعداوات  ال�سداقات  من  المختلفة  وال�سباك  للم�سائد 

واأهواء النف�س والأحكام الم�سبقة. هذا هو الحّد الكافي، 

هذا  وعلى  الأمــور.  اإلى  اأكثر  والنظر  التمعن  اإلى  اإ�سافًة 

متناول  فــي  هــو  الب�سيرة  تح�سيل  اأنَّ  ُيفهم  اأن  يمكن 

الجميع. بع�س النا�س اأحيانًا يقعون في الغفلة، دون عناٍد 

ودون �سوء نّية. فالمعروف اأن الإن�سان يحب نف�سه كثيرًا، 

ال�سيارة  قيادة  اأثناء  نف�سه.  عن  حتى  يغفل  اأحيانًا  لكّنه 

تعقبها  قد  النعا�س  غلبة  من  اأو  ال�سهو،  من  لحظة  مثاًل، 

خ�سارة ل تعّو�س. العثرات وزّلت الأقدام التي تح�سل في 
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�سوى اللذة والنفع ال�سخ�سي. اإن لم ي�سل للربح، ياأتي دور 

الياأ�س والنتحار وغيرهما من الأعمال غير المقبولة. هذا 

بين  المادية،  والنظرة  التوحيدية  النظرة  بين  الفرق  هو 

اأهم ركائز  المادية. وهذه هي  الإلهية والمعرفة  المعرفة 

الب�سيرة.

هذه  اأ�سا�س  على  �سراع  في  الإن�سان  يدخل  عندما 

ال�سراع  مقد�س؛  جهد  هو  ال�سراع  هــذا  فــاإن  النظرة، 

والكمال  الخير  اإلــى  الإن�سانية  كل  ت�سل  اأن  اإلــى  يهدف 

وجهًا  الحياة  تكت�سب  النظرة  بهذه  والتكامل.  والرفاهية 

عماًل  الوا�سع  الميدان  هذا  في  الحركة  وت�سبح  جمياًل، 

لذيذًا. يزول تعب الإن�سان بذكر اهلل تعالى وذكر الهدف. 

لذا يعتبر هذا المرتكز الأ�سا�س للمعرفة وللب�سيرة.

وهذا م�ستوى من م�ستويات الب�سيرة.

اأن  تعني  الب�سيرة   ،Q الموؤمنين  اأمير  كلمات  في 

يتدّبر الإن�سان في الحوادث التي تجري من حوله اأو ترتبط 

الكرام  مــرور  الحوادث  على  يمّر  ل  كي  وي�سعى  يتدّبر  به؛ 

وب�سكل �سطحي كالعوام؛ وبتعبير الإمام اأمير الموؤمنين، اأن 

، اأي 
)1(

يعتبر: »رحم اهلل امرءًا تفّكر فاعتبر، واعتبر فاأب�سر« 

اإّنه يزن الم�سائل بالتدبُّر. فالنظر ال�سحيح اإلى الحوادث 

والتدّبر فيها يوجد الب�سيرة عند الإن�سان. 

يقول اأمير الموؤمنين Q في مو�سع اآخر: »الب�سير 

.
)2(

من �سمع فتفّكر ونظر فاأب�سر« 

طاعة الإمام اأم حكم القراآن؟

اأعيننا  نفتح  اأن  بالب�سيرة علينا  نتحّلى  اأن  اأردنا  اإن   

ولم  �سطحي  ب�سكٍل  عنها  عّبرنا  فــاإذا  الأ�سياء،  ونب�سر 

نلتفت اإليها، نكون قد اأخطاأنا بالطبع.

في حرب �سّفينـ  مثاًلـ  كان جي�س معاوية قاب قو�سين 

ا�ستعملها هذا الجي�س  التي  اأدنى من الهزيمة. الحيلة  اأو 

على  الم�ساحف  رفع  هي  الحتمية  الخ�سارة  من  للنجاة 

الرماح، والتقّدم اإلى و�سط الميدان؛ بما معناه اأن القراآن 

ما  ونطّبق  اإليه  نتحاكم  فتعالوا  وبينكم  بيننا  الحاكم  هو 

بع�س  العوام.  عند  القراآن. ح�سنًا، هذا عمل جيد  يقوله 

و�سهروا  الــخــوارج  با�سم  بعد  فيما  ُعــرفــوا  مّمن  الــقــوم، 

جي�س  في  كانوا   ،Q الموؤمنين  اأمير  بوجه  �سيوفهم 

اأمير الموؤمنين Q و�ساهدوا الم�ساحف فوق الرماح، 

قالوا اإنها فكرة جيدة؛ ذلك اأن معاوية واأ�سحابه ل يطلبون 

اأمرًا �سيئًا؛ بل يقولون: تعالوا اإلى القراآن ليحكم بيننا، هنا 

كانت الخديعة. هوؤلء لم ينظروا، ولم يكونوا يريدون اأن 

يعرفوا الحقيقة، على الرغم من اأّنها كانت اأمام اأعينهم. 

�سخ�س  هو  القراآن  بحكم  للر�سى  يدعوهم  الــذي  فهذا 

فكيف  الطاعة،  المفتر�س  المختار  ــام  الإم لقتال  خــرج 

يكون معتقدًا بالقراآن؟

وعن  ــة،  ــدّق ال عــدم  عــن  نا�سئ  هنا  الب�سيرة  عــدم 

اإغما�س العينين اأمام حقيقٍة وا�سحة.

كيف نكون اأ�ضحاب ب�ضيرة؟

هو  بل  ال�سعب،  بالأمر  لي�س  الب�سيرة  اكت�ساب  اإّن 

اأ�سيرًا  الإن�سان  فيه  يكون  ل  الذي  الحّد  اإلى  فقط  يحتاج 

والعداوات  ال�سداقات  من  المختلفة  وال�سباك  للم�سائد 

واأهواء النف�س والأحكام الم�سبقة. هذا هو الحّد الكافي، 

هذا  وعلى  الأمــور.  اإلى  اأكثر  والنظر  التمعن  اإلى  اإ�سافًة 

متناول  فــي  هــو  الب�سيرة  تح�سيل  اأنَّ  ُيفهم  اأن  يمكن 

الجميع. بع�س النا�س اأحيانًا يقعون في الغفلة، دون عناٍد 

ودون �سوء نّية. فالمعروف اأن الإن�سان يحب نف�سه كثيرًا، 

ال�سيارة  قيادة  اأثناء  نف�سه.  عن  حتى  يغفل  اأحيانًا  لكّنه 

تعقبها  قد  النعا�س  غلبة  من  اأو  ال�سهو،  من  لحظة  مثاًل، 

خ�سارة ل تعّو�س. العثرات وزّلت الأقدام التي تح�سل في 

اأمير الموؤمنين  قال 

»رحـــــــــم   :Q

تفّكـــر  امـرءًا  اللـه 

فاعـتبــر فاأبـ�صــر«
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هذا المجال ل يمكن عّدها ذنوبًا، ولكن اإذا ا�ستمّرت وتتابعت، 

اأحيانًا ذنوبًا ل تمحى.  و�ستخّلف  للب�سيرة،  ف�ست�سبح فقدانًا 

هناك نقطة اأ�سا�س اأي�سًا، وهذا لم يعد مجهوًل بعد الآن، وهي 

وجليٍّ  وا�سٍح  ب�سكٍل  الإن�سان  اأمــام  دائمًا  يظهر  ل  الباطل  اأن 

ليعرف الإن�سان اأن هذا هو الباطل؛ غالبًا ما ينزل الباطل اإلى 

الميدان بلبا�س الحق اأو بجزٍء من الحق، لذا على الإن�سان اأن 

ينظر ويتفكر.

الب�ضيرة وعوامل اأخرى

�سرط  هي  للنجاح.  كافيًا  �سرطًا  لي�ست  الب�سيرة  اإّن  قلنا 

وجود  م�ساألة  اإحدها  اأخــرى؛  عوامل  اأي�سًا  توجد  ولكن  لزم، 

العزم والإرادة. طبعًا، هناك اأ�سباب اأخرى لعدم اّتخاذ القرار 

المنا�سب، منها: طلب العافية اأحيانًا، هوى النف�س اأو ال�سهوات 

العناد  واأحيانًا  ال�سخ�سّية  الم�سالح  اتباع  اأخـــرى،  اأحيانًا 

واللجاجة. 

والعامل الأ�سلي لهذا كّله هو الغفلة عن ذكر الخالق، الغفلة 

عن الواجب، الغفلة عن الموت، الغفلة عن القيامة.

يجب على ال�سباب الم�سلم اأن يعّد نف�سه؛ اأن يجّهز نف�سه؛ 

في طريق التقّدم، اأن يتوكل على اهلل تعالى، اأن ي�ستعين باهلل، 

اأن ي�سير اإلى الأمام بب�سيرة، وعندها فاإنه �سيجد العّدة والعتاد 

المنا�سبين لمواجهة الأ�ساليب الخاطئة الحاكمة والرائجة في 

الدنيا. واإن �ساء اهلل فاإنه �سي�سل اإلى جميع الأهداف والآمال 

التي حّددها الإ�سالم.

ينــــزل البــــاطـل 

اإلـــــى الــمــيـــــدان 

بلبـــــا�س الحـــق؛ 

لــذا علـى الإن�صـان 

اأن ينـظـر ويتفـكـر

)*( مقتطف من خطاب لالإمام الخامنئي األقاه بتاريخ 26 ـ 10 ـ 2010.

. نهج البالغة، خطب الإمام علي Q، ج 1، �س 197( 1)

. م. �س، ج 2، �س 41( 2)

الهوام�ض
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اأن ــل  قـبــ

ــُم  يداهمُك

ــب ـِي لَم�ص ا

تهتموا  اأن  ت���ري���دون  م��ت��ى 

تهذيبها  على  وتعملوا  بنفو�ضكم 

ريعان  في  الآن  اإنكم  واإ�ضالحها؟ 

م  التحكُّ على  ق����ادرون  ال�ضباب 

بعد  ال�ضعف  يدب  لم  اإذ  بقواكم 

اإلى اأبدانكم؛ فاإذا لم تفكروا الآن 

ذواتكم،  وبناء  اأنف�ضكم  بتزكية 

لأن  غ��دًا،  ذل��ك  من  تتمكنوا  فلن 

عليكم؛  يتغلب  ���ض��وف  ال�ضعف 

في�ضيطر � الوهن، وتفقدون العزم 

عندما  الإرادة.  فيكم  وت�ضمحل 

من  زاد  ق��د  ال��ذن��وب  ثقل  ي��ك��ون 

ظلمة القلب، فكيف �ضيت�ضنى لكم 

بناء اأنف�ضكم وتهذيبها؟

17

م
 2

01
1 

ر
يا

/�أ
 2

36
د 

د
ع
ل
�



خطوة  وكــــل  تــتــنــفــ�ــســونــه،  ــ�ــس  ــَف ن كـــل  اإن 

اأعماركم،  من  تن�سرم  لحظة  وكل  تخطونها، 

تزيد من �سعوبة اإ�سالحكم لأنف�سكم، وربما زاد 

عمركم اأي�سًا في ظلمة القلب والتباهي والغرور. 

فكلما تقّدم العمر بالإن�سان تزداد هذه الأمور التي 

تتعار�س مع �سعادة الإن�سان، وت�سعف القدرة على 

الإ�سالح. فاإذا بلغتم مرحلة ال�سيخوخة فمن ال�سعب 

قوا لكت�ساب الف�سيلة والتقوى. لي�س بمقدوركم اأن  اأن توفَّ

تتوبوا، لأن التوبة ل تتحقق بمجرد لفظة »اأتوب اإلى اهلل«، بل 

تتوقف على الندم والعزم على ترك الذنوب. واإن الندم والعزم 

الغيبة  في  اأم�سوا عمرًا  للذين  لن يح�سال  الذنوب  ترك  على 

ت لحاهم على المع�سية والذنوب، فمثل هوؤلء  والكذب، وابي�سّ

�سارى ذنوبهم اإلى اآخر اأعمارهم.
ُ
يظّلون اأ

روا باأنف�ضكم! فكِّ

فليتحرك ال�سباب قبل اأن يداهمهم الم�سيب. - لقد بلغنا 

ما  اإنكم  وم�سائبها-.  بمعاناتها  اأعلم  ونحن  المرحلة  هــذه 

اأن تفعلوا كل �سيء. فما  دمتم في مرحلة ال�سباب ت�ستطيعون 

با�ستطاعتكم  ال�سباب،  واإرادة  ال�سباب  عزيمة  تملكون  دمتم 

اأن تتخل�سوا من اأهواء النف�س ورغباتها الحيوانية. ولكن اإذا 

وبنائها،  اأنف�سكم  باإ�سالح  تفكروا  ولم  اإلى ذلك،  تبادروا  لم 

ف�سوف يكون ذلك �سربًا من المحال عندما تبلغون مرحلة 

روا باأنف�سكم ما دمتم �سبابًا ول تنتظروا اإلى  الهرم.. فكِّ

اأن ت�سبحوا �َسَيبة �سعافًا عاجزين.

الف�ساد  ودوافـــع  وملكوتي،  رقيق  ال�ساب  قلب  اإن 

في  ا�ستحكمت  الإن�سان  كبر  كلما  ولكن  �سعيفة.  فيه 

ا�ستئ�سالها من  اأن ي�سبح  اإلى  المع�سية  قلبه جذور 

كما ورد في الحديث ال�سريف  م�ستحياًل؛  اأمــرًا  القلب 

اإل وفي  عن اأبي جعفر Q اأنه قال: »ما من عبد 

النكتة  اأذنب ذنبًا خرج من  فاإذا  بي�ساء،  نكتة  قلبه 

ال�سواد،  البي�ساء نكتٌة �سوداء، فاإن تاب ذهب ذلك 

واإن تمادى في الذنوب زاد ذلك ال�سواد حتى يغطي 

اإلى  لم يرجع �ساحبه  البيا�س  تغطى  فاإذا  البيا�س، 

.
)1(

خير اأبدًا
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. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 273( 1)

الهوام�ض

الأمانات الإلهية

اإن اإن�سانًا من هذا النوع قد ل يمرُّ عليه يوم اأو ليلة دون اأن يع�سي 

اهلل تعالى، وحينها يكون من ال�سعب اأن يرجع قلبه في �سن ال�سيخوخة 

اإلى حالته الأولى. فاإذا لم ت�سلحوا اأنف�سكم ـ ل �سمح اهلل ـ خرجتم 

من الدنيا بقلوٍب �سوداء وعيوٍن واآذاٍن واأل�سنٍة ملوثٍة بالذنوب، عندها 

ون هذه الأمانات الإلهية التي  كيف �ستقابلون اهلل تعالى؟ كيف �ستوؤدُّ

بالقذارة  مدن�سًة  والبراءة،  الطهارة  بمنتهى  اإياها  اهلل  ا�ستودعكم 

والرذالة؟

فكم، وهذه اليد وهذا  هذه العين وهذه الأذن اللتان هما تحت ت�سرُّ

الل�سان اللذان تحت �سلطتكم، وهذه الأع�ساء والجوارح التي 

تعي�سون معها، كلها اأمانات اهلل �سبحانه وتعالى، وقد منحكم 

بالمعا�سي  ابُتِلَيت  فاإذا  والطهارة،  ال�سالمة  اإياها في غاية 

ف�سوف تتلوث، واإذا تلوثت بالمحرمات ـ ل �سمح اهلل ـ ف�سوف 

اإعادة  تريدون  عندما  واآنــذاك  الرذالة،  اإلى  طريقها  تجد 

هذه الأمانة فقد ت�ساألون: اأهكذا ُتحفظ الأمانة؟ هكذا كان 

اإياها،  ا�ستودعناكم  التي  العين  لكم؟  عِطي 
ُ
اأ عندما  القلب 

هكذا كانت؟ و�سائر الأع�ساء والجوارح التي جعلناها تحت 

ت�سرفكم، هل كانت هكذا ملوثة وقذرة؟

ربح الدنيا والآخرة

بماذا �ستجيبون عن هذه الأ�سئلة؟ وكيف �ستواجهون اهلل 

الآن  اإنكم  الخيانة؟  الحّد من  اإلى هذا  اأماناته  ُخْنتم  الذي 

�سباب، وقد قّررتم اأن تفنوا �سبابكم في هذا الطريق الذي 

لن ينفعكم دنيويًا بما ي�ستحق الذكر، فاإذا اأم�سيتم اأوقاتكم الثمينة 

هذه وق�سيتم ربيع �سبابكم في طريق اهلل ومن اأجل هدٍف مقّد�س، 

فاإنكم لي�س فقط لم تخ�سروا �سيئًا، بل تربحون الدنيا والآخرة.

ولكن اإذا ما ا�ستمرت اأو�ساعكم على هذا المنوال الذي عليه الآن، 

و�ستكونون  عمركم،  �سنوات  خيرة  وتهدرون  �سبابكم  َتْتلفون  فاإنكم 

م�سوؤولين اأعظم م�سوؤولية عند اهلل تعالى في العالم الآخر. علمًا اأن 

الآخر،  بالعالم  والمف�سدة هذه ل تنح�سر  الفا�سدة  اأعمالكم  جزاء 

بل اإنكم �سترون اأنف�سكم في هذه الدنيا وقد اأحاط بكم البالء من كل 

ق الخناق. يِّ ت عليكم الآفاق و�سُ جانب، و�ُسدَّ

اإن قلـب ال�صــــاب 

رقيــق وملكوتــي، 

ودوافــع الف�صــاد 

فيه �صعيفة. ولكن 

كلما كبر الإن�صان 

ا�صتحكمت في قلبه 

المع�صيـــة جـذور 
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اآداب الطبيب 

�ــس والــمــمــرِّ

م���ه���ن���ة ال����ط����ب م����ن ال��م��ه��ن 

المحترمة ال�ضريفة التي حث على 

العلوم  من  وعّدها  الإ�ضالم  تعّلمها 

بها،  يهتم  اأن  لالإن�ضان  ينبغي  التي 

ففي الرواية عن النبي P قوله: 

وعلم  الأدي��ان  علم  علمان،  »العلم 

.
)1(

الأبدان« 

ي�ضب في خدمة  الطب  فعلم    

روي  حيث  الب�ضر،  اأبدان  و�ضيانة 

P قوله:  الأك���رم  ال��ر���ض��ول  ع��ن 

ال�ضحة  م��ج��ه��ول��ت��ان  »ن��ع��م��ت��ان 

.
)2(

والأمان« 

واأخالقيات  اآداب  العلم  ولهذا 

الم�ضلم  بالطبيب  يجدر  واأحكام 

تتعلق  مهنة  الطب  لأّن  مراعاتها، 

باأرواح النا�ض و�ضّحتهم واأعرا�ضهم 

وحتى اأ�ضرار حياتهم.

ال�ضيد �ضامي خ�ضرا

20



مع  ال��ط��ب��ي��ب  اآداب 

المري�ض

اآدابًا  الإ�سالم  و�سع  لقد 

لترتكز  للطبيب  و�ــســوابــط 

بينه  العالقة  اأ�سا�سها  على 

وبين المري�س، من هذه ال�سوابط: 

ال�ضعور بالم�ضوؤولية

ال�سعور  واأعــرقــهــا  الآداب  اأهـــم  مــن 

اإلى  الطبيب  يدفع  ما  وهــو  بالم�سوؤولية، 

في  والأخالقية  ال�سرعية  واجباته  رعاية 

عالج المر�سى. 

ال�سيد  ال�سادق عن  الإمـــام  روى       

�سفاء  التارك  »اإن  قوله:   L الم�سيح 

ل  لجارحه  �سريك  جرحه،  من  المجروح 

.
)3(

محالة« 

التقوى الطبية

�سيء،  كــل  فــي  مطلوبة  الــتــقــوى  اإن 

اأحد، وفي كل مهنة، وهي رعاية  ومن كل 

فالتقوى  اأدائــهــا،  في  انية  الربَّ القوانين 

والأحكام  الآداب  جميع  ت�سمل  الطبية 

الإ�سالمية المرتبطة بهذه المهنة، وتتميز 

وقد  لعالجه.  وال�سعي  المري�س  بن�سح 

اأبي  بن  علي  الموؤمنين  اأمير  الإمــام  اأ�سار 

طالب Q بعد و�سيته الأطباء بالتقوى، 

فقال:

ولين�سح  اهلل  فــلــيــتــّق  تــطــّبــب  »مـــن   

.
)4(

وليجتهد« 

فال ي�ستغل المري�س، بل يراعي الحدود 

وو�سفًا  ولم�سًا  نــظــرًا  كلها  الإ�ــســالمــيــة 

وتوا�سعًا...  وحر�سًا  ون�سحًا  وت�سخي�سًا 

النظر  بدون  الداء  ت�سخي�س  ا�ستطاع  فلو 

اإلى  يبادر  ل  فاإنه  المحرم، 

ويكتفي  المحظور،  النظر 

عند  الـــ�ـــســـرورة  بــمــقــدار 

الحاجة.

يهتم  اأن  ــه  ــي عــل كــمــا 

بت�سخي�س الداء، فقد جاء في و�سية النبي 

P لأحد الأطباء قوله: »ل تداِو اأحدا حتى 

.
)5(

تعرف داءه« 

اأن ل يهّول على المري�ض

الذي  هو  ــورع  ال الملتزم  الطبيب  اإن 

اإذا عرف بعد الفح�س اأن المر�س ب�سيط 

كتابة  اإلى   ي�سارع  ل  دواء،  اإلى  يحتاج  ول 

اأن  �سّخ�س  واإذا  دواء،  ي�سوغ  ول  و�سفة 

اأكثر  يكتب  فال  �سروري  الــدواء  ا�ستعمال 

من المقدار الالزم.

اأن  المري�س  على  اأكــدت  فــالــروايــات 

قــادرًا على تحمل  ل يراجع طبيبًا ما دام 

الداء، قال اأمير الموؤمنين Q: »ام�س 

 .
)6(

بدائك ما م�سى بك« 

 Q ــكــاظــم  ال ـــــام  الإم عـــن  وروي 

قوله:

اندفع  مــا  الأطــبــاء  معالجة  »ادفــعــوا 

الداء عنكم، فاإنه بمنزلة البناء قليله يجر 

 .
)7(

اإلى كثيره« 

كتمان اأ�ضرار المري�ض

الهامة،  الــطــبــيــة  الآداب  مــن  وهـــو   

فالأمرا�س من اأ�سرار المري�س، ول يرغب 

بد  ل  لــذلــك  الآخـــــرون،  عليها  يطلع  اأن 

للطبيب من اأن يت�سف بالأمانة ول يخون 

المري�س في اإف�ساء �سره.

باأّل  المري�س  الــروايــات  تو�سي  كما 

جاء في و�صية النبي 

الأطبــاء  لأحد   P

قولـه: »ل تداِو اأحدًا 

حتى تعــرف داءه«
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مكنون  الطبيب  على  يكتم 

اأمير  الإمــام  قال  دائــه، كما 

:Q الموؤمنين

دائه،  مكنون  كتم  »مــن 

 
.)8(

عجز طبيبه عن �سفائه« 

 بّث الأمل في نف�ض المري�ض

وهو  الــمــر�ــس،  الــيــاأ�ــس  ي�ساعف  قــد   

اأمير  الإمــام  قال  و�سقاء،  عناء  للمري�س 

انقطاع  البالء  »اأعظم   :Q الموؤمنين 

.
)9(

الرجاء« 

تعاَطف مع المر�ضى  

على الطبيب اأن يتعاطى مع المر�سى 

النف�سية  فــالــحــالــة  ـــرام،  ـــت واح بــرحــمــٍة 

وقد  اأي�سًا.  رعــايــٍة  اإلــى  تحتاج  للمري�س 

»كل   :Q الــ�ــســادق  الإمــــام  عــن  روي 

خ�سال  ثــالث  اإلــى  م�سطر  �سناعة  ذي 

يجتلب بها المك�سب، وهو اأن يكون حاذقًا 

لمن  م�ستمياًل  فيه،  لالأمانة  موؤديًا  بعمله، 

.
)10(

ا�ستعمله« 

في  العالية  ال��رت��ب  لبلوغ  ال�ضعي 

التخ�ض�ض 

ــــًا من  اأي يــوّفــر  ل  اأن  الــطــبــيــب  عــلــى 

الفر�س لتطوير قدراته العالجية ومواكبة 

والعالجات  الطبية  الكــتــ�ــســافــات  اآخـــر 

المعرفة  فــي  ــهــاد  والجــت الم�ستحدثة، 

علي  ـــام  الإم فعن  العلم،  هــذا  لتفا�سيل 

فليتق اهلل،  »مــن تطبب  قــال:  اأنــه   Q

ولين�سح، وليجتهد«.    

عدم التمييز بين الغني والفقير

 لم يميز الإ�سالم بين م�سلم واآخر اإل 

بمقدار قربه من اهلل تعالى، 

لى  تعا هلل  ا ل  يــقــو حــيــث 

َها �لنَّا�ُس �إِنَّا َخلَْقَناُكْم  يُّ
{َيا �أَ

َوَجَعْلَناُكْم  ْن��َث��ى  َو�أُ َذَك��ٍر  ِم��ْن 

ِعْنَد  �أَْكَرَمُكْم  �إِنَّ  ِلَتَعاَرُفو�  َوَقَباِئَل  �ُسُعوباً 

ِ �أَْتَقاُكْم} )الحجرات: 49(. �للَّ

فــالمـعـيـــــــار الحقيقـــــي للتفا�سل هو 

الجاه،  اأو  كالمال  اآخر،  �سي  اأي  ل  التقوى 

ومن هنا فعلى الطبيب اأن ينظر اإلى مر�ساه 

اأحدًا منهم على  ل  نظرًة واحدًة، ول يف�سّ

ل اهلل بع�س النا�س على  الآخر اإل بما ف�سّ

بع�س، �سواء بالمعاملة اأو ب�سدة الهتمام. 

Q: »من  الر�سا  الإمام  وقد روي عن 

خالف  عليه  ف�سّلم  م�سلمًا،  فقيرًا  لقي 

يوم  الغني لقي اهلل عّز وجّل  �سالمه على 

.
)11(

القيامة وهو عليه غ�سبان« 

�ض       اآداب الممرِّ

وظيفة  بين  م�ستركة  �سفات  هناك 

فوظيفة  الــطــبــيــب،  ووظــيــفــة  الــمــمــر�ــس 

الطبيب العالج، ووظيفة الممر�س مواكبة 

هذا العالج.

 وبناًء على ذلك ل بد للممر�س من اأن 

يراعي اأمرين مهمين:  

�الأول: الهتمام الدائم والمراقبة ِلما 

ولما  المري�س  لهذا  الحفظ  من  ذلك  في 

الكبير عند اهلل عز وجل،  الأجر  فيه من 

على  ــام  ق »مــن   :P الأكــــرم  النبي  فعن 

اإبراهيم  مع  اهلل  بعثه  وليلة،  يومًا  مري�س 

ال�سراط  على  فجاز  الــرحــمــن،  الخليل 

   .
)12(

كالبرق الالمع« 

علي  الإمــــام  عــن 

تطبب  »من   :Q

فــلــيــتــق الــلــــــــه، 

وليجتهد« ولين�صح 
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الهوام�ض

المري�س،  حــاجــة  قــ�ــســاء  �ل���ث���ان���ي: 

ا�ستحباب  من  ال�سريعة  عليه  اأكــدت  لما 

للموؤمنين  الــحــوائــج  ق�ساء  فــي  ال�سعي 

النبي  ب�سكٍل خا�س، فعن  وللمري�س  عامًة 

الأكرم P: »من �سعى لمري�س في حاجة، 

ذنوبه  من  خــرج  يق�سها،  لم  اأو  ق�ساها، 

 .
)13(

كيوم ولدته اأمه« 

الذي وعد  الأجر  اأن  الممر�س  وليعلم 

ق�ساء  في  موؤمنًا  خدم  من  به  تعالى  اهلل 

عن  ورد  مــا  ويكفي  جـــدًا،  كبير  حاجته، 

 : الإمام ال�سادق Q، قال اهلل عزَّ وجلَّ

»الخلق عيالي، فاأحّبهم اإلّي األطفهم بهم، 

.
)14(

واأ�سعاهم في حوائجهم« 

وفــي روايــة اأخــرى عن الإمـــام الكاظم 

Q: »اإن هلل عبادًا في الأر�س ي�سعون في 

.
)15(

حوائج النا�س، هم الآمنون يوم القيامة« 
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Oصرُّ الزهراء�

عن ر�ضول اهلل P اأنه قال: »اإن اهلل تعالى اختار من الن�ضاء 

، وقال: »اأما ابنتي 
)1(

اأربعًا: مريم، واآ�ضية، وخديجة، وفاطمة« 

.
)2(

فاطمة فهي �ضيدة العالمين من الأولين والآخرين« 

ال�ضاعة،  قيام  واإلى  التاريخ  مدى  على  يقّدم،   P النبي  اإّن 

ال�ضطفاء  ف��ي  مة  المتقدِّ المرتبة  لهن  اللواتي  ال�ضّيدات 

مة من بينهن. والجتباء الإلهي، بمعزل عّمن هي المتقدِّ

اآ�ضية،  مريم،  ه��ّن:  ال�ضّيدات  اأنَّ   P النبي  د  ح��دَّ لقد 

هذه  في  يلفتنا  وما  ال�ضالم(،  )عليهنَّ  وفاطمة  خديجة 

ال�ضخ�ضيات الأربع بع�ض المالحظات المهمة:

�صماحة ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل
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المالحظة الأولى: التو�ضيف

 اإنَّ هذه ال�سّيدات هّن نماذج من مواقع مختلفة، فال�سّيدة 

خديجة O زوجة نبي، واآ�سية زوجة طاغية، ومريم اأّم نبي، 

اإلى  بالإ�سافة  الزوجة  الأم، البنة،  وفاطمة بنت نبي، فعندنا 

الربوبية.  يّدعي  كان  الــذي  فرعون  ع�سره  طغاة  اأ�سّد  زوجــة 

ال�سيدات  هذه  اإليه  و�سلت  الــذي  والموقع  والدرجة  فالمقام 

بعالقة  ول  »الزوجية«  ال�سببية  بعالقة  ل  يرتبط  ل  الجليالت 

الن�سب بالنبي، واإل فماذا نقول عن اآ�سية التي هي زوجة طاغية 

وقد و�سلت اإلى هذا المقام؟

اإذًا، لي�س كون المراأة زوجَة نبي هو ال�سبب في و�سولها 

اإلى هذا المقام، اإذ يمكن اأن تكون المراأة زوجة نبي ويكون 

مقامها اأو موقعها في مكان اآخر كزوجة نوح Q، وزوجة 

كمثٍل  ربتا  و�سُ القراآن  في  ورد ذكرهما  اللتين   Q لوط 

للذين كفروا.

المالحظة الثانية: العمر

في  كبيرة  ول  �سغيرة  لي�ست   O خديجة  فال�سيدة 

ال�سن، كما تقول بع�س الروايات، كذلك زوجة فرعون، ولكن 

 O مريم  وال�سّيدة  فاطمة  ال�سيدة  عن  الحديث  عند 

عامًا على  و21   18 الـ  بين  تترواح   فتية  اأعمار  نتحدث عن 

ال�سّيدة  عا�ستها  التي  ال�سنوات  عن  وبمعزل  تقدير.  اأبعد 

مريم O فاإن ما هو معلوم اأن ال�سطفاء الإلهي لها كان 

في �سباها.

على  يتجاوز  ل  كان عمرها   Oالزهراء ال�سّيدة  اأي�سًا 

اأعلى تقدير الع�سرين اأو الواحد والع�سرين عامًا.

اإذًا، فال�سن لي�س لها عالقة بالمقام الذي يمكن اأن ي�سل 

اإليه الإن�سان، فيمكن ل�سابة في مقتبل العمر وفي زهرة ال�سباب 

اأن ت�سبح �سّيدة ن�ساء العالمين.

المالحظة الثالثة: �ضّدة البالء

عندما يذكر القراآن الكريم، وكذلك الروايات والأحاديث، 

الذي  الختبار  و�سّدة  البتالء  ِعظم  يت�سح  ال�سّيدات،  هــذه 

المقــام والدرجـــة 

ــذي  ــع ال ــوق ــم وال

و�صلت اإليـــه هـذه 

ال�صيدات الجليالت 

ل يرتبط ل بعالقة 

»الزوجية«  ال�صببية 

بعالقــــــــــة  ول 

الـــــنـــــ�ـــــصـــــب 

Q بـــالنبـــــــي
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تعّر�سن له في حياتهن، يقول اهلل 

�الأْر�ِس  َعلَى  َم��ا  َجَعْلَنا  ���ا  {�إِنَّ تعالى 

َعَماًل}  �أَْح�َسُن  ُهْم  يُّ
�أَ ِلَنْبُلَوُهْم  َلَها  ِزيَنًة 

)الكهف: 7(.

فعندما يتحدث اهلل تعالى عن الهدف 

المبا�سر لهذه  الحياة الدنيا، يتحدث عن 

البتالء والختبار، وهو ما نجده بو�سوح 

في حياة هذه ال�سّيدات الجليالت.

هذه المالحظةـ  �سّدة البالءـ  تجمع 

هذه ال�سّيدات، فال�سّيدة اآ�سية ت�سل اإلى 

مرحلٍة تقول فيها في دعائها {َربِّ �ْبِن ِلي 

ِني ِمْن ِفْرَعْوَن}  ِعْنَدَك َبْيتاً ِفي �ْلَجنَِّة َوَنجِّ

ُكُم  َربُّ {�أََنا  11(، فرعون الذي يقول  )التحريم: 

كم  موؤمنة.  زوجته  فيما   ،)24 )النازعات:  �الأْعلَى} 

هي حياتها �سعبة وقا�سية.

اأن  ذلك  مختلف،  فبالوؤها   ،O مريم  ال�سّيدة  اأمــا 

الجوع  هو  المراأة  تتحمله  اأن  يمكن  الحياة  في  �سيء  اأ�سعب 

تتحمل  النقية  الطاهرة  الموؤمنة  المراأة  الأذى.  اأو  والعط�س 

بهتان  حّقها  في  ُيقال  واأن  عر�سها  في  ُتتَّهم  اأن  اأمــا  ذلــك. 

عظيم ـ كما ح�سل وقال اليهود في مريم O ـ ويتم ال�سعي 

�ساحبة  اإلى  مجتمعها  نظر  في  مقّد�سٍة  امــراأٍة  من  لإ�سقاطها 

تلك التهامات القا�سية والظالمة، فهذا اأق�سى �سيء يمكن اأن 

يتحمله قلب امراأة. ولكن ال�سيّدة مريم O تحّملت هذا كله 

في عين اهلل و�سبيله ور�ساه �سبحانه وتعالى.

ال�سّيدة خديجة O المراأة الغنية المقتدرة المحترمة 

والح�سار  العي�س  �سعوبات  تعالى  اهلل  �سبيل  فــي  تحّملت 

وال�سجن في البيت، واأنفقت كل مالها، وتعّر�ست حياتها للخطر 

ولل�سعوبات من اأجل اهلل جّل وعال.

ال�سّيدة الزهراء O مّر عليها اأ�سعب المحن وهي في 

قلب  على  فقط  لي�س  مــّرت،  التي  المحن  اأ�سعب  من  الحقيقة 
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الموؤمنين  اأمير  قلب  على  اأي�سًا  بل   ،O الزهراء  ال�سّيدة 

ر�سول  وفاة  حادثة  وهي  والموؤمنات،  الموؤمنين  وقلوب   Q

.Pورحيله عن هذه الدنيا وما جرى بعد وفاته P اهلل

هذه المرحلة من اأ�سّد المراحل �سعوبًة وق�سوًة، �سواء على 

الم�ستوى العاطفي اأو على الم�ستوى النف�سي والمعنوي اأو على 

م�ستوى تحديد م�سير وماآل الأمة الإ�سالمية واإنجازات ر�سول 

 .P اهلل

كلها عطاًء  كانت حياتها  O، طبعًا،  الزهراء  ال�سّيدة 

حياتها  مــن  المقطع  هــذا  ولكن  وت�سحية،  وعــبــادًة  وجــهــادًا 

ال�سريف  وجودها  عّر�ست  ًا، حيث  كان مقطعًا خا�سّ ال�سريفة 

للخطر في هذا الموقع وانتهت هذه »الحركة الفاطمّية« اإن �سّح 

التعبير اإلى ال�سهادة.

اإلى  و�سلن  ال�سّيدات  وهذه  موجود.  البتالء  اأن  نجد  اإذًا، 

ما و�سلن اإليه لأنهن تعّر�سن لمتحاناٍت �سديدٍة وقا�سيٍة جدًا، 

التحمل،  العزم،  الإرادة،  ال�سبر،  ففيها  الجبال.  فيها  تهتز 

الر�سا، الت�سليم والقبول.

ن�ضرة ولي اهلل

ن�سرة  في  حا�سرًا  كــان  ال�سّيدات  عن�سر  اأن  نجد  كما 

ولي اهلل، هنا ياأتي بحث الولية. والمتحان الحقيقي كان في 

تعطي  Q. كانت  نا�سرت مو�سى  التي   O اآ�سية  ة  ق�سّ

وهو طفل،  رعته   ،Q لمو�سى  الق�سر  قلب  المعلومات من 

في  الحادثة  تلك  ح�سلت  عندما  عنه  ودافعت  �سبيًا،  وربته 

م�سر.

لقد كانت تعّر�س وجودها للخطر من اأجل حمايته.  كل ما 

تعّر�ست له، في كل المراحل، اإّنما كان في طريق الإيمان بولي 

اهلل والدفاع عنه Q اأي�سًا. مريم O كانت في موقف 

�ساأنه  رفع  �سبيل  وفي   .Q الم�سيح  ال�سّيد  ولي اهلل  ن�سرة 

تعّر�ست  للخطر.  وحياتها  �سمعتها  عّر�ست  معجزته،  واإثبات 

اإذ  في ح�سنها  التي ح�سلت  المعجزة  ولول  وال�ستم،  لالتهام 

اأنطق اهلل عي�سى Q لكانت بالتاأكيد �ستتعّر�س للقتل وللرجم 
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�سمعتها  عّر�ست  اإذًا،  بالحجارة. 

واأغلى ما تملكه المراأة في ن�سرة ولي 

ما  كل  خديجة.  ال�سّيدة  فعلت  كذلك  اهلل. 

 .P فعلته كان في ن�سرة ولي اهلل النبّي محمد

والتحدي  العطاء  قمة  في  الزهراء  ال�سّيدة  كذلك 

في  كانت  ال�سهادة  اإلــى  و�سوًل  للخطر  والتعّر�س 

 .Q ن�سرة ولي اهلل علي بن اأبي طالب

القول:  يمكن  الثالثة  المالحظات  هــذه  بعد 

لي�س  المقام  هــذا  اإلــى  ال�سيدات  هــذه  اأو�ــســل  ما  اإّن 

في  النجاح  بــل  العمر،  ول  الن�سب  ول  ال�سبب  هــو 

وهن  في  ال�سقوط  وعدم  الفوز  ال�سعبة،  البتالءات 

النف�س و�سعفها و�سهواتها. هذا الإيمان والعزم والإرادة 

هو الذي جعل هذه ال�سيدات يتجاوزن كل بالءات الدنيا رغم 

�سعوباتها وق�سوتها في �سبيل اهلل وو�سلن اإلى هذا المقام.

اإذًا، هنا المتحان.

المعرفة كبداية

اإلى   ،O الــزهــراء  ال�سيدة  �سيرة  اإلــى  نــاأتــي  عندما 

عالقتها مع اأبيها واأّمها، عالقتها مع زوجها واأولدها، عالقتها 

مع النا�س، �سلوكها ال�سخ�سي، �سلوكها الجتماعي وال�سيا�سي، 

اأن  ــا  اأردن واإذا  اإلــخ.  واإيــثــارهــا...  �سالتها  �سومها،  عبادتها، 

الأ�سرية  عالقاتها  جميع  في  هكذا   O كانت  لماذا  نفهم 

والجتماعية وحتى في الموقف العام، في ُن�سرة الولية، لماذا 

مكارم  وعلّو  وزهدها  عبادتها  في  هكذا   O كانت  اأي�سًا 

اإذا اأم�سكنا  اأخالقها.. هذا كّله له �سبب واحد، ومن�ساأ واحد؛ 

بالمفتاح وعرفنا ال�سر ي�سبح بمقدورنا اأن نفهم ال�سيرة، نفهم 

هذا ال�سلوك وخلفيته، وي�سبح بمقدورنا اأن نمار�س القتداء، 

وتكون O لنا قدوة.

اإذا دخلنا اإلى الروح والجوهر نجد اأن ال�سّر هو في العالقة مع 

 O اهلل �سبحانه وتعالى. الذي يريد اأن يفهم ال�سيدة الزهراء

لهذه  نتائج  لأنها  بالتفا�سيل،  يبداأ  ل  هنا.  من  يبداأ  اأن  عليه 
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وتعالى  �سبحانه  اهلل  مع  العالقة  عن  نتكلم  عندما  العالقة. 

الدين  »اأول  يقول:   Q الموؤمنين  اأمير  المعرفة.  من  نبداأ 

معرفته«، ولو اأن هذه المعرفة اإجمالية وعامة.

طبعًا  وهي  موجود.  اهلل  اأنَّ  اأعــرف  اأن  في  تبداأ  والمعرفة 

معرفة متاحة للجميع، فال نتكلَّم هنا عن اأنبياء واأولياء وعرفاء 

وفال�سفة، ل، هذا اأمر متاح لكل موجود ولي�س فقط لالإن�سان.

ناأتي  بعد ذلك  ثم  الأمــر  نعرف هذا  اأن  فاأ�سل وجود اهلل 

اإلى �سفاته واأ�سمائه. هذه معرفة في اأ�سلها وبالإجمال متاحة 

لنا جميعًا، اأن نوؤمن ونعرف اأن اهلل �سبحانه وتعالى واحد ل 

�سريك له. اأّن اهلل �سبحانه وتعالى عالٌم بكل �سيء يعرف كل 

�سيء. يعلم ما يجري في داخلنا وما يجري في خواطر كل 

الموجودات. واأن اهلل �سبحانه وتعالى �سميٌع، ي�سمع �سكوانا 

اإذا �سكونا، ي�سمع دعاءنا اإذا دعونا، وي�سمع كالمنا عندما 

نتكلم، وب�سيٌر يرى حالنا وو�سعنا  واأعمالنا  وحا�سٌر ناظٌر 

ل يخفى عليه �سيء، ول يغيب عنه �سيء على الإطالق. هذا 

هو اهلل �سبحانه وتعالى، هذه بع�س �سفاته واأ�سمائه.

المعرفة والحّب والخ�ضية

اإذًا، عندما يكون عندنا هذه المعرفة باهلل عّز وجّل، ولو 

فهناك  باأ�سمائه،  ب�سفاته،  بوجوده،  الإجمالية،  المعرفة  اأنها 

والخ�سية  والرجاء،  الحب  عندنا:  يتولدان  ال�سعور  من  نوعان 

والخوف. 

�سيدفعه  فذلك  المرحلة  هذه  اإلى  الإن�سان  ي�سل  وعندما 

اإلى طلب التقرب من هذا الذي يحبه ويخ�ساه، يعني من اهلل 

عّز وجّل. 

ال�سيدة الزهراء O لديها المعرفة، والمعرفة   ولَّدت 

اهلل  من  للقرب  ت�سعى  جعالها  اللذين  والخ�سية  الحب  لديها 

والعبادة  �سبحانه وتعالى عبر ما يحبه اهلل وير�ساه )الطاعة 

والتقوى(، وعبر هذا و�سلت اإلى ذلك المقام العظيم.

فالإن�سان عندما ي�سل اإلى مرحلة اأنه في �سبيل بناء وحفظ 

وتطوير العالقة مع اهلل �سبحانه وتعالى هو م�ستعد لأن يتحّمل 

الذي يريد اأن يفهم 

ال�صيــدة الزهـــراء 

اأن  O عليـــــــه 

يبـداأ من هنـــا من 

اللـه  مـع  العالقـة 

�صبحانــه وتعـالـى
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لأْن  حا�سر  هو  والم�سائب،  والمحن  البالء  اأ�سكال  كّل 

في  يقدمها  نف�سه  وحتى  اأمواله،  اأولده،  �سيء:  كّل  يقّدم 

الذروة  هي  وهذه  الــذروة،  يبلغ  فاإّنه  وجّل  عّز  اهلل  �سبيل 

O، والذروة التي  اإليها ال�سيدة الزهراء  التي و�سلت 

.Q و�سل اإليها الإمام الح�سين

ير�ضى اهلل لر�ضاها 

الأعلى  الن�سائي  الم�سداق   O الزهراء  ال�سيدة 

اأن  يمكن  والــذي  �سوة، 
ُ
واأ قــدوًة  لنا  ي�سّكل  اأن  يمكن  الذي 

يج�ّسد اأرقى عالقة بين امراأة )�سيدة( وبين اهلل �سبحانه 

وتعالى. لماذا هي في القمة؟ لأنها فاطمة، العارفة باهلل 

التي  الع�سق،  قمة  في  وجــّل  عــّز  هلل  العا�سقة  وجــّل،  عــّز 

ال�سالكة  ال�ساعية  والعاملة  الخ�سية  قمة  في  اهلل  تخ�سى 

�سبحانه  اهلل  ير�سى  اأن  اأجــل  مــن  المجاهدة  الــعــابــدة 

ير�سى  واأ�سبح  عنها  اهلل  ر�سي  اأن  اإلى  فو�سلت  وتعالى، 

ال�سيدة  هذه  اإليه  و�سلت  الــذي  هذا  مقام  اأيُّ  لر�ساها. 

العظيمة والجليلة؟

ومعدن  المالئكة  ومهبط  النبوة  بيت  اأهل  من  نتعلم 

في  مرحلة  اأمــام  نحن  بهم.  ونقتدي  منهم  نتعلم  العلم، 

هذه الدنيا نتدرج فيها دائمًا من امتحان اإلى امتحان ومن 

ابتالء اإلى ابتالء، وكلما ترقى الإن�سان كلما كان امتحانه 

اأ�سعب وجهده اأكبر. هكذا حال الدنيا، حتى في اللحظة 

التي ن�سع فيها روؤو�سنا على فرا�س الموت نحن في معر�س 

 ،Q البالء وفي معر�س المتحان. من لديه اإمام كعلي

وقدوة و�سيدٌة كفاطمة O ل يجوز اأن يقلق اأو يخاف، 

ب�سيرتهما  يقتدي  بنور علمهما،  ويهتدي  بهما  يتم�سك  بل 

ويوا�سل الطريق. 

. .بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 43، �س 19( 1) الخ�سائ�س الفاطمية، ال�سيخ محمد باقر الكجوري، ج 1، �س 172( 2)

الهوام�ض

ــه اإمــــاٌم  ــدي ــن ل م

 Q كـــعـــلـــّي

و�صــّيـدٌة  وقــدوٌة 

كفـاطمـة O ل 

يجــوز اأن يقلــق اأو 

يخــاف، بل يقتـدي 

ب�صيرتهما ويهتدي 

بنــــــور علمهـمــا
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 هكذا حدثتني فاطمة: 

O

حوار مع ال�صيدة الزهراء

 زهرة الأ�صماء

 الخ�صائ�س الفاطمية

  �صعر: اأن�صودة عا�صق

  العباءة اأ�صالة الزي ال�صرعي
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ــذا حّدثتني هك

ــــة ــــم ــــاط ف

عبق  وم��ن  النبّوة  روح  من  ولأّن��ه��ا  غابت،  واإن  حا�ضرة 

الدهر  اأبد  خالدة  الآف��اق  في  تخفق  كلماتها  تظل  الوحي 

الأر���ض.  ظلمات  في  اهلل  نور  فهي  الطريق،  اأمامنا  ت�ضيء 

تنير اأَمامنا ال�ضبيل للو�ضول اإلى طاعة اهلل ور�ضوانه والفوز 

ب�ضعادة الدارين.

من  الكثير   � ف��داه��ا  روح��ي    � ال��زه��راء  ال�ضيدة  نقلت   

الأحاديث عن الر�ضول P، ولكننا اخترنا في هذا المخت�ضر 

المقابلة  هذه  فكانت  اأقوالها،  من  وورد  جاء  مما  �ضذرات 

المتخيلة معها، ي�ضتنطقها فيها مواٍل، وي�ضمع جوابها مما ورد 

في اأمهات م�ضادر الأحاديث والكتب.

�إعد�د: �آمال جمعة

O ـــراء ـــزه ــيــدة ال ــ�ــص حــــوار مــع ال

32



ال�ضالم عليك �ضيدتي.

 وعليكم ال�ضالم ورحمة اهلل وبركاته.

�سيدتي وموالتي، َمْن هو �ل�سالم؟

 �إّن �لل هو �ل�سالم ومنه �ل�سالم و�إليه �ل�سالم.

 فمن هو؟ وكيف خلق �لخلق؟

 )�إن���ه( �لممتنع ع��ن �الأب�����س��ار روؤي��ت��ه وم��ن �الأل�سن 

من  ال  �الأ���س��ي��اء  �ب��ت��دع  كيفيته..  �الأوه����ام  وم��ن  �سفُته، 

�متثلها،  �أمثلٍة  �ح��ت��ذ�ء  ب��ال  و�أن�ساأها  قبلها،  ك��ان  �سيء 

كّونها بقدرتِه، وذر�أها بم�سيئِته، من غير حاجٍة منه �إلى 

تكوينها، وال فائدٍة له في ت�سويرها، �إال تثبيتاً لحكمته 

لبرّيته،  وتعّبد�ً  لقدرته،  و�إظ��ه��ار�ً  طاعته  على  وتنبيهاً 

و�إعز�ز�ً لدعوته.

فمتى  و�لمر�سلين،  �الأنبياء  خاتم   P �أب��وك  ك��ان   

�أنه قد �سبقه �لكثير من  ولَم بعثه �لل تعالى مع �لعلم 

�الأنبياء و�لر�سل R؟

P عبده ور�سوله، �ختاره قبل �أن   �إّن �أبي محمد�ً 

اه قبل �أْن �جتبله، و��سطفاه قبل �أْن �بتعثه...  �أر�سله، و�سمَّ

)و�إنما( �بتعثه �إتماماً الأمره، وعزيمة على �إم�ساء حكمه 

و�إنفاذ�ً لمقادير رحمته.

ما هي معجزته وحجته �لكبرى؟

كتاب �لل �لناطق، و�لقر�آن �ل�سادق و�لنور �ل�ساطع، 

�لر�سو�ن  �إل��ى  قائد  �سر�ئره...  منك�سفة  ب�سائره،  بّينٌة 

�ّت��ب��اع��ه، م���وؤّد �إل���ى �ل��ّن��ج��اة �إ���س��م��اع��ه، ب��ه ت��ن��ال حجج �لل 

�لمحّذرة وبيناته  �لمف�ّسرة ومحارمه  �لمنّورة وعز�ئمه 

�لجالية، وبر�هينه �لكافية و�سر�يعه �لمكتوبة. فاأموره 

ظاهرة و�أحكامه ز�هرة و�أعالمه باهرة وزو�جره الئحة 

و�أو�مره و��سحة.

�سر�ئعه �لمكتوبة؟ هي �الأحكام و�لفر�ئ�س �إذن، فهل 

لهذه �الأحكام من عالقة بتهذيب �لنف�س وتروي�سها �أو 

�ل�سير بها �إلى كمالها؟

�ل�سرك،  من  لكم  تطهير�ً  �الإيمان  �لل  جعل  )لقد( 

جـــعـــل الــــلــــه 

الإيمــــان تطهيـــرًا 

لكــم من ال�صــرك.. 

وطاعتنـــا نظـامـــًا 

للمـّلـــة، واإمـامـتنـا 

اأمانــــــًا من الُفرقة
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للنف�س  تزكيًة  و�لزكاة  �لكبر،  لكم عن  تنزيهاً  و�ل�سالة 

و�لحج  لالإخال�س،  تثبيتاً  و�ل�سيام  �ل���رزق،  في  ون��م��اًء 

ت�سييد�ً للدين، و�لعدل تن�سيقاً للقلوب، وطاعتنا نظاماً 

�ً لالإ�سالم،  للملة، و�إمامتنا �أماناً من �لُفرقة، و�لجهاد عزَّ

بر معونًة على ��ستيجاب �الأجر، و�الأمر بالمعروف  و�ل�سّ

م�سلحًة للعامة، وبّر �لو�لدين وقايًة من �ل�سخط، و�سلة 

�الأرحام منماًة للعدد، و�لق�سا�س حقناً للدماء، و�لوفاء 

للعّفة.  �إيجاباً  �ل�سرقة  للمغفرة، وترك  بالنذر تعري�ساً 

�للَ  ��ُق��و�  بالربوبية {و�تَّ له  �إخال�ساً  �ل�سرك  وح��ّرم �لل 

�إِاَل َو�أَْنُتْم ُم�ْسِلُموَن} )�آل عمر�ن:  َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ 

102( و�أطيعو� �لل فيما �أمركم به ونهاكم عنه.
�ضيعتنا

�إذ�ً، علينا �لعمل بالقر�آن و�اللتز�م بالحالل و�لحر�م 

للنجاة من عذ�ب �لنار. ولكن، �أما من �سبيل مع �لعمل 

ي�سفع ويجّب عن �لتق�سير؟

ونحن  ر�سوله،  �آل  ونحن  خلقه،  �إل��ى  و�سيلته  نحن 

�أن��ب��ي��ائ��ه. ف���اأَب���َو� ه��ذه �الأم���ة محمد  حجة غيبه وورث���ة 

وعلي، يقيمان �أََودهم، وينقذ�نهم من �لعذ�ب �لد�ئم �إْن 

�أطاعوهما، ويبيحانهم �لنعيم �لد�ئم �إن و�فقوهما...

فما ف�سُل حبِّ علي Q؟

علياً  �أحب  َمْن  �ل�سعيد،  �ل�سعيد حق  كل  �ل�سعيد  �إّن 

في حياته وبعد موته.

ل��ن��ك��ون من   Q ع��ل��ي  وح����ب  ��ك��م  ح��بُّ ي��ك��ف��ي  �إذ�ً، 

�سيعتكم؟

�إْن كنت تعمل بما �أمرناك وتنتهي عما زجرناك عنه 

فاأنت من �سيعتنا. و�إال، فال.

فمن هم �سيعتكم؟

ومو�لي  محبينا  وكل  �لجنة  �أه��ل  خيار  من  �سيعتنا 

�أوليائنا ومعادي �أعد�ئنا. 

�إعالن  �أو  بالل�سان  �الإ���س��الم  �أن��ه ال يكفي  يعني  ه��ذ� 

حبكم �أهل �لبيت لُينجَي من عذ�ب �لنار؟ 

بقلبه  و�لم�سلم  �أول��ي��ائ��ن��ا...  وم��و�ل��ي  محبينا  ك���ّل 

اإن كنت تعمل بما 

اأمرنـاك وتنتهي عما 

فاأنت  عنه  زجرناك 

من �صيعتنا. واإل، فال

34



اهلل  اإلى  اأ�صعد  من 

ــس عــبــادتــه  ــ� ــال خ

اإلــيــه  اهلل  ــط  ــب اأه

اأف�صــل مـ�صلـحتــه

�أو�مرنا  خ��ال��ف��و�  �إذ�  �سيعتنا  م��ن  ل��ي�����س��و�  ل��ن��ا  ول�����س��ان��ه 

�لجّنة  في  ذلك  وهم مع  �لموبقات،  �سائر  في  ونو�هينا 

و�لرز�يا،  بالباليا  ذنوبهم  م��ن  يطّهرون  بعدما  ولكن 

�لطبق  �أو في  �سد�ئدها،  باأنو�ع  �لقيامة  �أو في عر�سات 

�الأعلى من جهنم بعذ�بها بعد �أن ن�ستنقذهم بحبنا منها 

وننقلهم �إلى ح�سرتنا.

زينة الموؤمن

�الإخال�س  يقع  �أي��ن  ولكن  فاأبلغِت،  �سيدتي  �أجملِت 

من �لوحد�نية و�الإيمان بالل تعالى وبطاعته؟

�أ�سهد �أن ال �إله �إال �لل وحده ال �سريك له، كلمة جعل 

في  و�أن��ار  مو�سولها  �لقلوب  و�سّمن  تاأويلها  �الإخال�س 

عبادته  خال�س  �لل  �إل��ى  �أ�سعد  فمن  معقولها...  �لفكر 

�أهبط �لل �إليه �أف�سل م�سلحته..

�إذ�ً، كان ما ذكرِت هو �لذي يوجب �لجنة، فهل من 

�سيء �آخر يتحّلى به �لموؤمن موالتي؟

�لجنة،  ل�ساحبه  يوجب  �ل��م��وؤم��ن  وج��ه  ف��ي  �لِب�ْسر 

عذ�ب  �ساحبه  يقي  �لمعادي  �لمعاند  وجه  في  و�لِب�ْسر 

�لنار.

كمال ال�ضوم

هل يكفي في �ل�سوم �المتناع عن �لطعام و�ل�سر�ب 

و�لقيام بالعباد�ت؟

ما ي�سنع �ل�سائم ب�سيام �إذ� لم ي�سن ل�سانه و�سمعه 

وب�سره وجو�رحه.

فما قولك في ليلة �لقدر؟

محروٌم َمْن ُحِرم خيرها.

قبل  ول��ك��ن،  �ل��م��ر�أة.  ع��ن  ذكرتها  م�سائل  تح�سرنا 

�سوؤ�لك عنها نحب �أن نعرف ما �أكثر ما �أحببت في هذه 

�لدنيا؟

ُحبَِّب �إلّي من دنياكم ثالث: تالوة كتاب �لل، و�لنظر 

في وجه ر�سول �لل P، و�الإنفاق في �سبيل �لل.
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O المراأة عند الزهراء

خجلت من �لكثرة �سيدتي وال �أريد �أن �أَ�ُسّق عليك يا 

�بنة ر�سول �لل.

�كُترَي )�أي  �أر�أي��ت من  ل��ك(،  )هاتي و�سلي عّما بد� 

��ستوؤجر( يوماً ي�سعد �إلى �سطح بحمٍل ثقيٍل وكر�ُه )�أي 

�أُجَرته( مائة �ألف دينار يثقل عليه؟

ما هو �سيدتي خير للن�ساء؟

خيٌر لهّن �أْن ال يرين �لرجال وال يرونهّن.

فمن خير �لرجال فيما يخ�ّس �لن�ساء؟

خياركم �أليَنُكم مناكب، و�أكرمهم لن�سائهم.

تذكرت من مقالتك هذه ما جرى بينك وبين �لنبي 

ِل��َم حجبته، فهل  �ساألك عن �الأعمى  P عندما  �الأك��رم 

تعيدين علينا ما قلت له وما �أجابك؟

قلت يا ر�سول �لل، �إْن لم يكن ير�ني فاأنا �أر�ه وهو ي�سم 

�لريح. عندها �أجابني P: �أ�سهد �أنك ب�سعة مني.

وكيف تكون �لمر�أة �أقرب �إلى ربها؟

�أدن����ى م��ا ت��ك��ون )�ل���م���ر�أة( م��ن رب��ه��ا �أْن ت��ل��ت��زم قعر 

بيتها.

�لعمل  �إي��اه ر�سول �لل عندما ق�ّسم  �أعطاك  وهو ما 

بينك وبين علي Q وجعل لك عمل �لمنزل فقط؟

)ن��ع��م(، وال يعلم م��ا د�خ��ل��ن��ي م��ن �ل�����س��رور �إال �لل، 

باإكفائي ر�سول �لل تحمل رقاب �لرجال.

ب��االأم��وم��ة، فكيف  �لرجل  �ل��م��ر�أة عن  �لل  مّيز  لقد 

نكرمها؟

�إلزم رجلها، فاإّن �لجّنة تحت �أقد�مها.

معين  م��ن  ن��رت��ِو  ول��ّم��ا  تتركيننا  �أي���ن  �إل���ى  �سيدتي، 

علمك بعد؟!

ل��م ُتجبنا و���س��ارع��ت �إل���ى �ل��ذه��اب، وق���ال ق��ائ��ل �إنها 

كانت، قبل دخولها علينا، تقول لخادمتها: ��سعدي على 

�ل�سطح، فاإذ� ر�أيت ن�سف عين �ل�سم�س قد تدلى للغروب 

فاأعلميني حتى �أدعو.

َب اإلي من دنياكم  ُحبِّ

ثالث: تالوة كتـاب 

اللـه، والنظــر فـــي 

وجــه ر�صــول اللـــه 

P، والإنفــــــــاق 

فـــي �صبيـــل اللـــه
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ـــرُة الأ�ــصــمــاء زه
ال�ضيخ حممد باقر كجك

القرون  مّرت  لقد  مذهوًل:  مّنا  الواحد  يقُف  هكذا 

الّطوال ول تزال تلك ال�ضخ�ضّية الفريدة ت�ضرق وتزهو، 

ويتجّدد جمالها كل حين. ورغم الماآ�ضي العظيمة التي 

لم تزل تمرُّ بها الب�ضرية حّتى يومنا، تبقى �ضم�ُض جماِل 

الزهراء O ت�ضيء، وتن�ضر الأمل، وتبعث الّثقة في 

اأرجاء الإن�ضانية المهتزة.

ل  واأنــ�ــٌس  جــمــاٌل   Oالزهراء ال�سيدة  عــن  وللحديث 

يدانيه �سيء، فقد كانت O تجمع في �سخ�سّيتها المعّظمة 

فات والكمالت النف�سانية، ما جعلها تتفّرُد في  العديد من ال�سّ

فات والّنعوت كانت في الحقيقة تعّبر بكّلها  مجموعٍة من ال�سّ

معّينٍة  بخ�سائ�س  اأُفـــردت  وقــد  الــفــّذة.  ال�سخ�سية  تلك  عن 

 Rبها، كما اأتى بعده من اأهل البيت P ها الر�سول خ�سّ

اأو �سفًة  اأن يمّيز فيها خ�سي�سًة ما  اأراد  وبقية الم�سلمين َمن 

تركت فيه اأثرًا، اأو عَنت لهم مثاًل.
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هنا:  والب�سيط  الم�سروع  ال�سوؤال  لنا  يحقُّ  وبالّتالي 

اأّي �سيٍء ترمز في  فات؟ واإلى  ما هي هذه الأ�سماء وال�سّ

ال�سخ�سية النورانية للزهراء O؟

 Rالبيت اأهــل  عن  الــروائــي  تراثنا  في  ورد  لقد 

العديد من الأ�سماء والأو�ساف التي جرى ا�ستخدامها في 

تجاوزت  اأنها  حتى   ،O فاطمة  عن  الحديث  معر�س 

 Q ُروَي عن الإمام ال�سادق  الخم�سة ع�سر. منها ما 

اأنه قال: »لفاطمة ت�سعة اأ�سماء عند اهلل عّز وجّل: فاطمة 

والرا�سية  والزكية،  والطاهرة،  والمباركة،  وال�سّديقة 

.
)1(

ثة، والّزهراء«  والَمْر�سيَّة، والمحدَّ

فيما يلي �سن�ستعر�س اأهّم هذه الأ�سماء والأو�ساف:

لماذا »فاطمة«؟

 ،O لها  �سهرًة  الأ�سماء  اأكثر  هو  فاطمة  ا�سم  اإّن 

الت�سمية،  لهذه  التف�سيرات  من  عددًا  الّروايات  في  ولعّل 

Q: »�سمعت ر�سول اهلل  منها ما ورد عن الإمام علي 

من  وذريتها  فطمها  اهلل  لأّن  فاطمة  �ُسّميت  يقول:   P

جئت  بما  والإيــمــان  بالتوحيد  منهم  اهلل  لقي  من  النار، 

.
)2(

به«

 ،Rالبيت اأهــل  عند  محبوبًا  كــان  ال�ــســم  وهــذا 

عن  روي  فقد  بــه،  ــَيــت  ــمِّ �ــسُ مــن  ويــحــتــرمــون  يحترمونه 

واأنا   Q اأبي عبد اهلل  اأنه قال: »دخلت على  كوني  ال�سَّ

مغموم مكروب، قال لي: يا �سكوني ما غّمك؟ فقلت: ُولدت 

اآه  اآه  قــال:  فاطمة،  قلت:  �سّميتها؟  ما  فقال:  ابنة...  لي 

اآه... ثم قال Q: اأّما اإذا �سّميتها فاطمة فال ت�سّبها ول 

.
)3(

تلعنها ول ت�سربها« 

وعن الإمام الكاظم Q اأنه قال: »ل يدخل الفقر 

.
)4(

بيتًا فيه ا�سم محمد.. وفاطمة من الن�ساء« 

38
�ُصّميــت فــاطمــة؛ 

فـطـمـهـا  اللـه  لأّن 

النـار وذريـتـهـا من 



ّديقة« فاطمة »ال�ضّ

به  اهلل  اأمــر  ما  بكل  الت�سديق  كثير  هو  والم�سّدق 

تعالى:  قوله  ويوؤيده  �سك،  ذلك  في  يدخله  ل  وباأنبيائه، 

يُقوَن}  دِّ �ل�سِّ ُه��ُم  �أُوَل��ِئ��َك  َوُر�ُسِلِه   ِ ِب��اللَّ �آَم��ُن��و�  ��ِذي��َن  {َو�لَّ

)الحديد: 19(.

اأّن  والم�ستفاد من الآيات الكثيرة والروايات المتعددة 

مرتبة ال�سّديقين في عداد مراتب الأنبياء وال�سهداء، الذين 

لهم ح�ساب خا�س بهم ودرجة مخ�سو�سة. وذلك هو منطوق 

وَل��ِئ��َك َمَع  َف��اأُ ���ُس��وَل  َو�ل��رَّ الآيــة المكّرمة: {َوَم���ْن ُيِطِع �للَ 

َهَد�ِء  يِقيَن َو�ل�سُّ دِّ �لَِّذيَن �أَْنَعَم �لُل َعلَْيِهْم ِمَن �لنَِّبيِّيَن َو�ل�سِّ

اِلِحيَن َوَح�ُسَن �أُوَلِئَك َرِفيقاً} )الن�ساء: 69(. َو�ل�سَّ

بال�سّديقة،  �سّماها  الذي  هو   P الأعظم  والر�سول 

يوؤَتهنَّ  لم  ثالثًا  »اأُوتيَت   :Q لعلّي  قال  اأّنه   P فعنه 

اأحٌد ول اأنا: اأُوتيَت �سهرًا مثلي ولم اأُوت اأنا مثلي، واأُوتيَت 

زوجًة �سّديقة مثل ابنتي ولم اأُوت اأنا مثلها زوجة، واأُوتيَت 

الح�سن والح�سين من �سلبك ولم اأُوَت من �سلبي مثلهما، 

.
)5(

ولكنكم مني واأنا منكم« 

فاطمة »الُمَبارَكة«

من  اأنواعًا   O فاطمة  ال�سيدة  في  اهلل  جعَل  لقد 

البركات، وجعل ذرية ر�سول اهلل P من ن�سلها، والخير 

تها، فهي قد ا�ست�سهدت تاركًة ولدين وابنتين  الكثير في ذريَّ

فقط، وهم: الإمامان الح�سن والح�سين L وزينب واأُم 

اأولد  فيها  ا�سُت�سهد  التي  واقعة كربالء  ثم جاءت  كلثوم. 

 .Q ولم يبق منهم اإّل الإمام ال�سجاد Rالح�سين

الزهراء  ن�سل  في  البركة  اهلل  جعل  فقد  كّله  ذلــك  ومــع 

O، وكثر حتى بلغ في زماننا اأعدادًا كبيرة في مختلف 

بالد اهلل تعالى.
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فاطمة »الّطاِهَرة«

والطهر �سفة للج�سد والروح، وهو ما تحدث عنه القراآن 

�لُل  ُيِريُد  {�إِنََّما  تعالى:  قوله  في  التطهير،  اآية  في  الكريم 

َتْطِهير�ً}  َرُكْم  َوُيَطهِّ �ْلَبْيِت  �أَْه��َل  ْج�َس  �لرِّ َعْنُكُم  ِلُيْذِهَب 

ت�سمل  التطهير  اآية  اأّن  فيه  �سّك  ل  ومّما   .)33 )الأحــزاب: 

الزهراء O قطعًا، وباإجماع المف�سرين والمحّدثين من 

الأحاديث  جميع  اإّن  اإذ  ونــدر.  �سّذ  من  اإل  وال�سّنة،  ال�سيعة 

الواردة حول نزول هذه الآية متفق على �سمولها لعلّي وفاطمة 

 .Rوالح�سن والح�سين

وعن اأبي �سعيد الخدرّي عن النبي P في هذه الآية اأّنه 

قال: »جمع ر�سول اهلل عليًا وفاطمة والح�سن والح�سين، ثم 

اأدار عليهم الك�ساء فقال: هوؤلء اأهل بيتي، اللهم اأذهب عنهم 

الّرج�س وطّهرهم تطهيرًا، واأمُّ �سلمة على الباب فقالت: يا 

.
)6(

ر�سول اهلل األ�سُت منهم؟ فقال: اإّنِك لعلى خير« 

فاطمة »الّزكّية«

والزكاة في اللغة: »الطهارة والنماء والبركة والمدح«. 

َية« فاطمة »الرا�ضِ

ر اهلل تعالى لعبده، يعتبر من اأعلى درجات  �سا بما قدَّ الرِّ

 O الزهراء  ال�سّيدة  ر�سَيت  وقد  وجّل.  عّز  باهلل  الإيمان 

ر لها من مرارة الحياة. والتاأريخ يحّدث عن الم�سائب  بما ُقدِّ

والنوائب التي ان�سّبت على فاطمة الزهراء O منذ نعومة 

الحياة في عنفوان �سبابها، وهي في  اأن فارقت  اإلى  اأظافرها 

ا�سطهاد  من  لها  اهلل  كتب  بما  را�سية  المراحل  تلك  جميع 

وحرمان واأحزان وهموم واآلم.

فاطمة »المر�ضية«

اإن للمر�سيين عند اهلل تعالى درجة عالية، ومنزلة �سامية، 

فكانوا  عنهم  اهلل  ر�سي  الذين  اهلل  عباد  من  القليل  فهناك 

جملة  ومــن  وا�ستقامتهم،  اعتدالهم  ب�سبب  عنده  مر�سيين 

�سيدتنا  الراقية  والدرجة  الرفيعة  المنزلة  بتلك  فازوا  الذين 

40

ال�صادق  الإمام  عن 

Q: »اإّنمـا �ُصّميت 

ثة لأّن  فاطمـة محدِّ

كــانـت  المالئـكـة 

مـاء  ال�صّ من  تهبـط 

فتناديها كما تنادي 

مريم بنت عمران...«



. ك�سف الغمة، ابن اأبي الفتح الإربلي، ج 2، �س 91( 1)

. الأمالي، ال�سيخ الطو�سي، �س 570( 2)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 6، �س 49، ح 6( 3)

. و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحر العاملي، ج 21، �س 396، ح 1( 4)

. الأ�سرار الفاطمية، ال�سيخ محمد فا�سل الم�سعودي، �س 397( 5)

. بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 35، �س 212( 6)

. م. ن، ج 14، �س 206( 7)

. معاني الأخبار، ال�سيخ ال�سدوق، �س 64( 8)

الهوام�ض

فاطمة الزهراء O، فاإّن اهلل تعالى قد ر�سي عنها، فكانت 

مر�سيًة  في اأعمالها التي عملتها، ور�سي عنها ربها بما عملت 

من طاعته.

فاطمة »الُمَحّدَثة«

 Q روي في تف�سير هذا اللقب عن عي�سى بن زيد بن علي

�سّميت  اإّنما  يقول:   Q اهلل  اأبــا عبد  اأن  »�سمعت  قــال:  اأنــه 

ثة لأّن المالئكة كانت تهبط من ال�ّسماء فتناديها  فاطمة محدَّ

اإّن  يا فاطمة  المالئكة:  فتقول  بنت عمران،  تنادي مريم  كما 

.
)7(

رك وا�سطفاك على ن�ساء العالمين«  اهلل ا�سطفاك وطهَّ

فاطمة »الزهراء«

تكاد تكون هذه ال�سفة من اأبرز اأ�سمائها O، فعن ابن 

عبا�س اأنه قال: »قال ر�سول اهلل P: واأّما ابنتي فاطمة فاإّنها 

الأولين والآخرين، وهي ب�سعٌة مّني  العالمين من  ن�ساء  �سيدة 

وهي نور عيني، وهي ثمرُة فوؤادي وهي روحي التي بين جنبّي، 

وهي الحوراء الإن�سيَّة، متى قامت في محرابها بين يدّي رّبها 

نور  يزهر  كما  ال�سماوات  لمالئكة  نورها  زهر  جالله(  )جــّل 

.
)8(

الكواكب لأهل الأر�س« 

وهناك  بـ»الزهراء«،  ت�سميتها  لنا  اّت�سح  الحديث  وبهذا 

تتمتَّع  كانت  اأنها  اإلــى   ت�سير  الم�سمون،  بهذا  اأخــرى  اأحاديث 

بوجٍه م�سرق منير زاهر، وغير ذلك من التف�سيرات.

مقامها،  اهلل  اأعلى  اأ�سمائها،  عن  هذا كالمًا مجماًل  كان 

عليها وعلى اأبيها وزوجها وبنيها اآلف التحيات.
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الــخــ�ــصــائــ�ــس 

ـــة ـــي ـــم ـــاط ـــف ال
اآية اهلل ال�ضيخ عبد اهلل جوادي اآملي

.
)1(

قال ر�ضول اهلل P »اإذا ا�ضتقُت اإلى الجنة �ضممُت رائحة فاطمة« 

الر�ضوان.  وريح  الع�ضق  م�ضجد  هو   O الزهراء  ال�ضيدة  وجود  اإن 

ومهما كان القول متعاليًا مت�ضاميًا فاإّنه عاجز عن تعريف �ضخ�ضية يعود 

اأ�ضلها اإلى الملكوت، وتعود جذورها واأوراقها اإلى عالم النا�ضوت، فالكالم 

هو حقيقة تعود اإلى مكاٍن ما، وتلك ال�ضخ�ضية تعود اإلى مكان اآخر. لذلك 

ل  اللذين  والأو�ضاف  الكالم  قالب  في  للدنيا  و�ضفًا  الكريم  القراآن  َقّدم 

يمكنهما الحكاية عن �ضورة اللوح المحفوظ.

42



لذة الخدمة الإلهية عند ال�ضيدة 

O فاطمة الزهراء

ُتــقــبــل على  ل   O فــاطــمــة  كــانــت 

والتي  اهلل،  طاعة  على  ُتقبل  كما  �سيء 

لذة وحالوة  خا�سة،  ت�سكل عندها  كانت 

الإلهية:  العظمة  اإلى  الو�سول  �سبيل  فهي 

»�سغلتني عن م�ساألته لذة خدمته؛ ل حاجة 

. ومن 
)2(

لي غير النظر اإلى وجهه الكريم« 

هنا لم يكن هناك اأي �سيء يمكنه ت�سكين 

هذا الع�سق �سوى ذكر اهلل الذي كان دائمًا 

على ل�سانها: »وارزقني )...( ب�سرى منك 

بها  تثلج  غــيــرك  اأحـــد  مــن  لي�ست  رب  يــا 

�سدري وت�سّر بها نف�سي، وتقّر بها عيني، 

.
)3(

ويطمئن بها قلبي« 

الروحية  ال�سالمة  �ساحة  طالعنا  لو 

خفيف  طاهرًا  طائرًا  لوجدنا  والنف�سية 

قد  قبيح  هــو  مــا  كــل  عــن  بعيدًا  الــجــنــاح، 

مالأ ح�سُنه وف�سائُله الأرجاء: »اللهم انزع 

والح�سد  والبغي  والكبر  والــريــاء  العجب 

وال�سعف وال�سك والوهن وال�سّر والأ�سقام 

والخذلن والمكر والخديعة والبلية والف�ساد 

من �سمعي وب�سري وجميع جوارحي وخذ 

.
)4(

بنا�سيتي اإلى ما تحب وتر�سى« 

العالمة والمعلِّمة

اأن  لوجدنا  العلم  �ساحة  اإلــى  عدنا  لو 

حقيقة العلم في �سماء وجودها هي كنجمٍة 

بذلك  فترى  �سعاعًا خا�سًا،  تترك  م�سيئٍة 

كل ما كان في الما�سي الأزلي، وتدرك ما 

يجري في الحا�سر وتعلم اأ�سرار الم�ستقبل 

الح�سن(  اأبــا  )يا  دن 
ُ
اأ )فاطمة(:  »نــادت 

لأحدثك بما كان وبما هو كائن وبما لم يكن 

.
)5(

اإلى يوم القيامة حتى تقوم ال�ساعة« 

ما  كــل  تتعّلم   O فــاطــمــة  كــانــت 

ت�سمعه من الوحي النبوي، ثم تبذل ق�سارى 

جــهــدهــا فــي الــحــفــاظ عــلــى تــلــك العلوم 

اأن ل �سيء يعدل  ال�سماوية، فكانت تعتقد 

لتقديم  ا�ستعداد  على  كانت  بل  ل  ذلــك، 

ولديها الح�سنين L على اأن ل تتخلى 

الملكوتي:  والنداء  ال�سماوي  الكالم  عن 

.
)6(

»فاإنها تعدل عندي ح�سنًا وح�سينًا« 

 وكانت O ل تتعب في مقام تعليم 

المعارف الإلهية، ول ي�سنيها اأي �سعوبٍة اأو 

تقول:  فداها  روحي  وكانت  في ذلك،  األٍم 

»اكتريت اأنا لكل م�ساألة باأكثر من ملء ما 

بين الثرى اإلى العر�س لوؤلوؤًا فاأحرى اأن ل 

.
)7(

 » يثقل عليَّ
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ل   O ـــت  ـــان ك

تتعـب فــي مقــام 

المعـارف  تعــليــم 

الإلهية، ول ي�صنيها 

�صـــعـوبـــــــٍة  اأي 

ذلــك ــي  ف األــــٍم  اأو 



O كفوؤ الزهراء

اأن  يعتقد   Q عــلــي  ــــام  الإم كـــان 

ت�سمح  ل  التي  تلك  لي�ست  زوجــة  اأف�سل 

لزوجها بالوقوع في الأخطاء، ولي�ست تلك 

التي ل تمنع زوجها من الحركة في م�سير 

التي  هي  بل  تعالى،  هلل  والعبودية  الكمال 

يقول  ال�سعب.  الم�سير  هذا  في  ت�ساعده 

العون  نعم  »الزهراء   :Q علّي  الإمــام 

.
)8(

على طاعة اهلل« 

اإذا كانت معرفة الكفوؤ و�سيلة لمعرفة 

الزهراء  معرفة  يمكن  فــال  ال�سخ�س، 

 ،Q علّي  كفئها  اإل من خالل   O

 O فلو لم يكن عليٌّ لما كان للزهراء

كفوؤ. عن الإمام اأبي عبد اهلل Q: »لول 

اأّن اأمير الموؤمنين تزوجها لما كان لها كفوؤ 

على وجه الأر�س اإلى يوم القيامة من اآدم 

.
)9(

فمن دونه« 

دفاعها O عن حريم الولية

 اإن فاطمة في مجال الدفاع عن حريم 

و�سلت  الذي  الهائج  كالبحر  كانت  الولية 

اأمواجه اإلى الأوج فكان كل ما لديها فداًء 

وهي  Q؛  علي  ولــمــقــام   Q لعلّي 

التي قالت: »روحي لروحك الفداء ونف�سي 

�ساهدتهم  وعندما   .
)10(

الــوقــاء«  لنف�سك 

قامت  الم�سجد  اإلى  مكرهًا  عليًا  ياأخذون 

بعث  فوالذي  عمي  ابــن  عن  »َخــلُّــوا  قائلًة: 

لأن�سرنَّ  عنه  تخّلوا  لم  لئن  بالحق  محمدًا 

 P اهلل  ر�سول  قمي�س  ولأ�سعنَّ  �سعري 

تبارك  اهلل  اإلـــى  ولأ�ــســرخــنَّ  راأ�ــســي  على 

وتعالى فما ناقة �سالح باأكرم على اهلل مني 

.
)11(

ول الف�سيل باأكرم على اهلل من ولدي« 

مظهر الراأفة الإلهية

O هي المظهر الكامل  الزهراء 

حتى  الإلهية،  والراأفة  والحنان  للعطف 

ال�سيعة  من  للع�ساة  بالن�سبة  كانت  اأنها 

الذنوب  يــجــلــي  ـــذي  ال الــرحــمــة  كــمــطــر 

و�سيدي،  »اإلـــهـــي  الــــكــــدورات:  ويــرفــع 

بالذين ا�سطفيتهم وببكاء ولديَّ  اأ�ساألك 

�سيعتي  لع�ساة  تغفر  اأن  مفارقتي  فــي 

.
)12(

ذريتي«  و�سيعة 

O ابتعادها عن الدنيا

الزهراء  اإلى  ننظر  اأن  الجميل  من 

م�ساألة  في  تتعاطى  كانت  كيف   O

نحو  والـــمـــيـــل  الـــدنـــيـــا  عـــن  ـــعـــاد  ـــت الب

كانت  ــَم  ل نفهم  ربــمــا  عندها  العقبى، 

عليها.  وَتهون  َت�ْسهل  وال�سعاب  الآلم 

عندما  يخاطبها   P اهلل  ر�ــســول  كــان 

يديها  باإحدى  القمح  تطحن  ي�ساهدها 

وتم�سح وجه الح�سن بالأخرى: »يا بنتاه! 

الآخــرة؛  بحالوة  الدنيا  مــرارة  تعجلي 

على  هلل  الحمد  اهلل!،  ر�سول  يا  فتقول: 

.
)13(

اآلئه«  وال�سكر هلل على  نعمائه 
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. علل ال�سرائع، ال�سيخ ال�سدوق، ج 1، �س 218( 1)

.  الخ�سائ�س الفاطمية، ال�سيخ محمد باقر الكجوري، ج 2، �س 385( 2)

، ذكر تعقيب �سالة الظهر. بحار الأنوار، ج 83، �س 67( 3)

. بحار الأنوار، م.�س، ج 83، �س 86( 4)

. عيون المعجزات، ح�سين بن عبد الوهاب، �س 54( 5)

. دلئل الإمامة، محمد بن جرير الطبري )ال�سيعي(، �س 66( 6)

. بحار الأنوار، م. �س، ج 2، �س 3( 7)

. م. �س، ج 43، �س 117( 8)

. اأمالي ال�سدوق، �س 474، ح 18( 9)

. الأنوار العلوية، ال�سيخ جعفر النقدي، �س 280( 10)

. بحار الأنوار، م. �س، ج 28، �س 206( 11)

. ذخائر العقبى، اأحمد بن عبد اهلل الطبري، �س 53( 12)

. بحار الأنوار، م. �س، ج 43، �س 86( 13)

. ف�سائل الخم�سة، الفيروز اآبادي، ج 3، �س 21( 14)

. (15 )O بحار الأنوار، م.�س، ج 97، �س 114، زيارة ال�سيدة الزهراء

. ك�سف الغمة، ابن اأبي الفتح الإربلي، ج 1، �س 458( 16)

الهوام�ض

تربية  مقام  في   O الزهراء 

الأبناء

تربية  مقام  في   O الزهراء  اأمــا 

الذي  العطوف  كالمزارع  فكانت  الأبناء، 

يتعامل بكل رفٍق وحناٍن مع زهوره، يتابعها 

بكل عناية ودقة حتى يحين وقتها فينت�سر 

الب�سري،  المجتمع  وجـــود  فــي  عــطــرهــا 

لقد  والعدالة.  العبودية  اأوج  اإلــى  فتنقله 

اهلل  بطاعة  اأبناءها  تاأمر   O كانت 

تجعلهم  بو�سايا  وتو�سيهم  هلل  والعبودية 

.Q في م�ساّف والدهم علّي

ــــن! ــــس ـــــــــا حــــ� ـــــــه اأبــــــــــــــــــاك ي ـــــــب ـــــــس اأ�

ــــن ــــس ــــر� ــــــحــــــق ال ـــــــع عـــــــن ال واخـــــــل

مـنـــــــن ذا  اللـــــــــــــــــــــــــه  واعــبــــــــــــد 

.
)14(

ــن  ـــ ـــ ـــ ـــ الإحـــ ذا  ــوال  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تـــ ول 

تحملها O الم�ضائب

لقد ارتقت الزهراء O اإلى م�ستوى 

وقبول  الم�سكالت  تحمل  فــي  ال�سالبة 

الم�سائب التي لم تهز بنيانها الثابت: »يا 

ممتحنُة امتحنك اهلل الذي خلقك قبل اأن 

.
)15(

يخلقك فوجدك لما امتحنك �سابرة« 

اإن  الــقــول  تــقــدم يجب  مــا  بــنــاًء على 

الــ�ــســيــدة الـــزهـــراء O كــانــت قـــدوَة 

قاطبِة  وزعيمَة  الــرجــال  واإمـــاَم  الن�ساء 

والغ�سب  الــر�ــســا  اأن  وبــمــا  الــفــ�ــســالء. 

و�سفان يجمعان كافة الأو�ساف الإن�سانية، 

على اأ�سا�س اأن عمل الإن�سان اإما اأن يكون 

غ�سبه،  مــورد  اأو  تعالى  اهلل  ر�سى  مــورد 

اهلل  ر�سا  مظهر   O فاطمة  اأن  وبما 

وغ�سبه، قال ر�سول اهلل P: »يا فاطمة 

اإن اهلل ليغ�سب لغ�سبك وير�سى لر�ساك« 

جميع  درا�ــســة  المنا�سب  مــن  لذلك   ،
)16(

ر�سى  معيار  طبق  الإن�سانية  الأو�ــســاف 

فاطمة O وغ�سبها.
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هي   O الــزهــراء 

المظهــر الكــامــل 

والحـنـان  للعـطـف 

الإلــهيــة والـراأفـة 



اأن�صــودة عـا�صــق 
ال�ضيخ حممود كرمي

المقطع الأول

َيــــرِويــــِنــــي  الــــِعــــ�ــــســــِق  َفــــَبــــعــــ�ــــسُ  ـــــــــِري  ده ــــــاَق  �ــــــسَ اإْن 

ِبــــــالإيــــــَنــــــا�ــــــسِ ُتـــْحـــِيـــيـــِنـــي ــــــــــــــــــُة الـــــُطـــــهـــــِر   َوَدْوَح

ـــــي  ـــــِن ـــــِوي ـــــْك ـــــــاَت َت ـــــــَه ـــــــْي ـــــــي َلـــــــَهـــــــا َه ِنـــــــــــْيـــــــــــَراُن ُحـــــــبِّ

ـــــي ـــــيـــــِن ـــــَداِن ـــــــــْو ُت ــــــْلــــــَمــــــًا َل  َتـــــــُكـــــــوُن َبــــــــــــــَردًا َو�ــــــسِ

ـــــــِنـــــــي  ـــــــــــــَدا ِدْي ـــــــــــَرا َغ ـــــــــــَزْه ــــــــُحــــــــبُّ َفــــــــاِطــــــــَمــــــــَة ال َف

ـــي ـــِن ـــي ـــِج ـــْن ــــِر ُت ــــَحــــ�ــــسْ ــــْل ــــــــــــَوَرى ِل  َوَيـــــــــــــْوَم َجــــــْمــــــِع ال

ـــــــَن الـــــِحـــــيـــــِن والـــــِحـــــيـــــِن  ـــــــْي اإِْطـــــــــــالَلـــــــــــُة الــــــــُجــــــــوِد َب

الـــــَرَيـــــاِحـــــيـــــِن ِبــــــــاأْطــــــــَيــــــــاِب  ــــــَنــــــا  اإلــــــْي َتــــــــْدُنــــــــو    

َفـــــــــــــاطـــــــــــــمـــــــــــــٌة

ــــــــــــــُه الــــــــــــُقــــــــــــراآْن ــــــــــــــَن فـــــــــجـــــــــٌر  َزيَّ

ــــــــــاٌة ــــــــــك ــــــــــسْ ــــــــــ� ِم

ــــــــُدُه الــــــــَظــــــــْمــــــــاآْن ــــــــْقــــــــ�ــــــــسِ نـــــــبـــــــٌع َي

َوُخـــــــــــــــــــــُلـــــــــــــــــــــوٌد

ـــــــــَواْن ـــــــــِر�ـــــــــسْ ــــــــــــا ال ــــــــــــَن ــــــــــــبٌّ اأورَث ُح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ َوُرِق

ـــــــاْن ـــــــسَ ـــــــ� ــــــى الإْن ــــــَن ــــــْع ــــــَق َم ــــــقِّ ــــــَح ــــــُن ِل

ــــادي ــــَه ــــَت ال ــــن ـــــا ِب َي

ـــــــــــــــوَت ِجـــــــــــــــَهـــــــــــــــاِدي َيـــــــــــــــــا �ـــــــــــــــسَ

ِبــــَنــــهــــِجــــِك لـــلـــُعـــال   

ـــــــــُر ـــــــــي ـــــــــسِ ـــــــــ� والـــــــــــــــُطـــــــــــــــهـــــــــــــــِر َن

ــــقِّ  ــــَح ــــــا َرْجـــــــــــَع ال َي

ــــــــــــــــــــــــــــِرقِّ  ــــــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــــــسَ ال َوَرْف

ـــا َيــــَزاُل  ـــِك َم ـــوُت َو�ـــسَ

ــــــــــــيــــــــــــُر اإِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ ُيــــــــــــ�ــــــــــــسِ
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المقطع الثاني

ــة  ــَم ــاِط ـــالِد َف ـــي ــــْوُن ِفــــي ِم ـــَل الــــَك ـــلَّ ــــْد َه َق

َناحية ُكــــلُّ  ــْعــدًا  �ــسَ ــِب  ــي ــِط ــال ِب َوَفــــــاَح   

ــــْوُن َرْوَحــــــــًا َحــــلَّ ِفــــي ِرَئــــَة  ــــَك ــ�ــَس ال َتــَنــفَّ

ــــة ـــلَّ َزاِوَي ــا ُك ــَه ــَي ْغــــــَرَق الــُحــبُّ ِف
َ
ـــْذ اأ  ُم

ِثَقة   ـــي  ِف ـــوَم  ـــَي ال الــُمــِحــبِّ  ـــُب  َقـــْل ـــاَح  و�ـــسَ

ــة ــَع ــَر�ــسَّ ـــــَواٍب ُم ـــــاأْك ـــبَّ  الـــــــَولُء َب  �ـــسُ

ــة     ــَئ ـــْطـــِر ِمـــــْن َيـــــــْوٍم اإلـــــى ِم ـــالـــِع وُر�ـــــــسَّ ِب

ُمَباَرَكة  اأزَكــى  َطَفى  الُم�سْ اإَلــى  َواْبــَعــْث   

ــــــــُد               ـــــــــــــا اأحــــــــم َي

ــــر ــــْوَث ــــَك ــــــــا اأعـــــَطـــــْيـــــَنـــــاَك ال اإنَّ

َيــــــــــــا اأحـــــــــَمـــــــــُد         

ــــر ـــَهـــا َزهَّ ــِن ِب َوَرِطـــــْيـــــُب الــُغــ�ــسْ

ــــــــُد        ـــــــــــــا اأحــــــــم َي

الَمْح�َسر ِفـــي  ــِن  ــوؤِم ــُم ــل ِل ــُع  ــَف ــ�ــسْ َت

َيــــــــــــا اأحـــــــــَمـــــــــُد     

الــَمــْظــَهــْر ِهـــــَي  اهلِل  َولـــَفـــْيـــ�ـــسِ 

ـــــْوَراُء  ـــــَح َفــــِهــــَي ال

ـــــــــــــــــــاُء  ِدَم ـــــــــــَهـــــــــــاَت  َهـــــــــــْي  

ـــــا ـــــَه ــــِر َولِئ ــــْي ــــَغ ِب

ــــــــ�ــــــــسُ ِبـــــــالـــــــِديـــــــن   ــــــــِب ــــــــْن َت

ـــة ـــيَّ ـــ�ـــسِ ـــــــَي الإْن َوِه

ــــــــة  ــــــــيَّ ــــــــْر�ــــــــسِ ــــــــــــٌر َم ــــــــــــْه ُط

اأ�ـــســـُغـــوا لـــِنـــَداَهـــا  

ـــــــــن ـــــــــِظـــــــــِرْي ـــــــــَت َيــــــــــــــا ُمـــــــــْن

المقطع  الثالث

َو�َسَنا ــا  ــَن َل ُتــْبــِق  ـــْم  َل ــْوِق  ــسَ ــ� ال َحـــاَلـــُة  ِذْي 

َح�َسَنا اأْلـــَفـــْيـــُتـــُه  ِبـــَهـــا  َعــــَذاِبــــي  ـــى  َحـــتَّ

ــَنــا  ـــِد اآَنــ�ــسَ ـــْق ـــَف ـــِل ال ـــْي ـــَل ـــاٌع ِب ـــَع ِمـــْنـــَهـــا �ـــسُ

ــا ــَن ــادَت ــَع ــسَ ـــٍة اأَحــــَيــــا � ـــَم ـــاِط  ِمـــيـــالُد َف

�ُسَنَنا  اأْخـــالِقـــَهـــا  ِمـــــْن  ـــْوِن  ـــَك ـــْل ل ـــنَّ  و�ـــسَ

ــا ــَن ــَوَث ـــــــاَن وال ــَم والإْذَع ــْل ــُظ ـــاِرُب ال ـــَح ُن

َلَنا  ــــاَب الــِجــَهــاُد  َقـــْد َط ـــــَراَي  وَنـــْرَفـــُع ال

َوُهَنا ــا  ــَن ُه ـــْن  ِم ـــاَدْت  ـــَن َت ـــاُب  ـــِذَئ ال اإِذ   

زهـــــــــــــــــــــــــــــــــراء                       

ــــِر اهلل لــــَنــــ�ــــسْ ـــــــــِت الــــ�ــــســــرُّ  اأن

زهـــــــــــــــــــــــــــــــــراء                   

ـــــــَواه ـــٌب اأنــــــــِت ِل ـــع ـــس ــــــــــــْوِرَك � ُب

زهـــــــــــــــــــــــــــــــــراء            

اإله َنـــــْحـــــِمـــــُل  ل  ـــــُم  ُنـــــْقـــــ�ـــــسِ

زهـــــــــــــــــــــــــــــــــراء                    

ـــــِك َمــــْعــــَنــــاه  ِلـــــُيـــــَطـــــاِبـــــَق ُحـــــبِّ

َيــــــــــا َمــــــــْولِتــــــــي 

ــــــــــــــــــــــــــلَّ َحــــــــــــَيــــــــــــاِتــــــــــــي ُك

ـــاٌء  ـــَم ـــسَ ــــــــــِت � ولأْن

ــــــــْور ــــــــُن ــــــــال ـــــــــــُل ب ـــــــــــِطِ ـــــــــــْه َت

ــــــــــــي َدْوَمــــــــــــــًا  اإنِّ

اأْنـــــــــــــــــُظـــــــــــــــــُر َيــــــــــــــْوَمــــــــــــــًا 

ــــِه   ــــِي ــــم ِف ــــاِئ ــــَق ــــل ِل

ـــــــور ـــــــ�ـــــــسُ ـــــــــٌف َمـــــــْن ـــــــــْي �ـــــــــسَ
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ــــــاءة ــــــب ــــــع ال

اأ�صالـة الـزّي الدينـي 

نق�ضد  فاإننا  ال�ضوداء،  العباءة  عن  نتحدث  عندما 

بذلك الزّي الن�ضائي الذي ُيعدُّ الأكثر �ضترًا للمراأة من 

ناحية  ومن  ف�ضفا�ضة،  بطريقٍة  لبدنها  تغطيته  حيث 

اعتباره رمزًا لكمالها الظاهري في اقتدائها بن�ضاء اأهل 

.R البيت

في مقابل ذلك، ن�ضهد في ع�ضرنا الحالي رواجًا على 

»الحجاب  ى   ي�ضمَّ لما  المحجبة  المراأة  اأزي��اء  �ضعيد 

على المو�ضة« الذي ترتديه بع�ض المحجبات للّدللة 

النظرة  فيما  المجتمع،  على ح�ضارتهّن وح�ضورهّن في 

ال�ضائدة عند بع�ض النا�ض اأن ارتداء العباءة قد يمنع  

المراأة من النطالق والم�ضاركة والفاعلية في مختلف 

الميادين.

تحقيق: اإيمان علوية
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َن�َسوٍي فاعٍل على  ن�سهده من ح�سوٍر  اأمام ما  واليوم، 

من  والــهــدف  العباءة  عن  الحديث  ياأتي  نطاقه،  اأو�ــســع 

ا�ست�سافة  خالل  من  بها  اللتزام  وم�ستلزمات  ارتدائها 

فاعٍل   ح�سوٍر  عن  تجربتهن  تعّبر  اللواتي  الأخــوات  بع�س 

في لبا�س العباءة الزاهرة.

العباءة علٌم وعمل

الدكتورة غادة اأحمد عي�سى، لم تقف عباءتها حائاًل 

الخا�س«.  القانون  »علم  في  الدكتوراه  درجــة  نيلها  دون 

وهي اليوم اأ�ستاذة في مادة الحقوق في الجامعة اللبنانية، 

الو�سط  في  للعباءة  يكن  »لم  قائلة:  تجربتها  تتحدث عن 

اإذ  اليوم،  ن�سهده  الــذي  الح�سور  هذا  �سابقًا  الأكاديمي 

غالبًا ما كان يقت�سر ح�سور العباءة على الحوزات الدينية، 

العليا،  درا�ساتي  كمل 
ُ
اأ اأن  اأردت  عندما  واجهُته  ما  وهذا 

فكانت نظرات ال�ستهجان تالحقني كفتاٍة متعّلمٍة ترتدي 

الطوائف  من  الأطــيــاف  مختلف  يجمع  و�سٍط  في  عباءًة 

هذا  في  كثيرًا  عليه  متعارفًا  لي�س  والحجاب  اللبنانية. 

الجو فكيف اإذا كان عباءة! وبما اأني كنت طموحًة واأحبُّ 

العلم، وفي الوقت نف�سه اأعتبر اأن التزامي بالعباءة كماٌل 

التفوُّق  هدَف  و�سعُت  فقد  اعتقده،  ما  لم�سموِن  ظاهري 

َب عيَنّي؛ لعتباري اأن التزامي يفر�س عليَّ م�سوؤوليًة  ُن�سْ

ا�ستطعت  هلل  والحمد  الر�سالة.  واأداء  الح�سور  في  اأكبر 

الزّي  ـ وبهذا  اأننا  واأقّدم ر�سالًة مفادها  ثبت وجودي 
ُ
اأ اأن 

وهذا  المجالت.  اأو�سع  في  حا�سرات  نكون  اأن  ن�ستطيع  ـ 

اأ�سرفوا على درا�ستي  الذين  الدكاترة  اإعجاب  اأثار  الأمر 

ح بالقول لي: لم اأَر طالبًا مثلك رغم  حتى اأن اأحدهم �سرَّ

اأني ت�ساءلت في البداية عندما راأيتك بالعباءة قائاًل: ماذا 

جاء بالفتاة اإلى هنا؟«.

بعد ذلك كنُت اأّول من وقفت بعباءتها اأمام عدٍد كبيٍر 

من الطالب في الجامعة والذين فيهم طبعًا من ل يتقبل 

اأ�سل وجود العباءة ولكن بحمد اهلل اأي�سًا ا�ستطعت نتيجة 

اأن  الحديث  في  وم�سداقيتي  معهم  التعامل  في  اأخالقي 

اأعلى  اإلــى  ن�سل  اأن  ن�ستطيع  اأننا  مفادها  ر�سالًة  ــَل  و�ــسِ
ُ
اأ

اإن تكليف كل فتاة 

ترتـدي العبـاءة اأن 

ــًا من  ــم تــرفــع دائ

م�صتواهـا العلـمي 

مـع محــافظـتـهـا 

ــزامــهــا ــت ــى ال ــل ع
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الم�ستويات دون اأن ي�سّكل المظهر الخارجي عائقًا اأمامنا، 

واأن الفتاة التي ترتدي العباءة تجمع بين المفاهيم الدينية 

والمجالت التي توّد اأن تنطلق بها.

تعتبر الدكتورة غادة، والتي تطمح اإلى اأن ت�سبح اأّول 

»محامية« تدافع عن حقوق النا�س بعباءتها، اأّن تكليف كّل 

فتاة ترتدي العباءة: »اأن ترفع دائمًا من م�ستواها العلمي 

مع محافظتها على التزامها«.

اهتداٌء بالعباءة

وفاء قطايا ت�سكن �سرق بيروت، و�سط بيئة ذات طابع 

عقائدي مختلف عن عقيدتها، لكنها رغم ذلك وجدت اأن 

العباءة ت�سفي هيبًة وح�سورًا واحترامًا لوجودها »كاإن�سان« 

للكمال،  حقيقيٌة  ترجمٌة  اأنها  عن  ف�ساًل  »كاأنثى«،  ولي�س 

�سواٌء في ال�سلوك اأم في الرتباط باهلل عّز وجّل.

تقول وفاء: »لقد ترّبيت في و�سٍط  مختلٍف نوعًا ما عن 

عقيدتي، ولهذا لم اأكن ملتزمًة بتفا�سيل الأحكام ال�سرعية، 

فع�ست جوًا يتالءم والبيئة المحيطة من حولي، لكني كنت 

دومًا اأ�سعر اأن �سيئًا ما ينق�سني من حيث اإثبات وجودي 

في المجتمع »كاإن�سان«. ثم �ساءت الظروف اأن اأتعرف اإلى 

اأخوات يرتدين العباءة فوجدت اأن ح�سورهّن بهذا اللبا�س 

ـ وبمعزٍل عن الأنوثة ـ ي�سفي عليهن الوقار والهيبة اللذين 

اأهدافهّن  اإلى  الو�سول  من  ويمّكُنهّن  اإليهما  اأتطلع  كنت 

الر�سالّية بقوٍة اأكبر. ثم وبعد تعّمقي في درا�سة علوم اأهل 

البيت R، خل�ست اإلى اأن اللتزام يجب اأن يكون قلبًا 

وقالبًا، فارتديت العباءة عن خياٍر وقناعة«.

العباءة ح�ضوٌر بالن�ضانية

توؤكد  حوزوية،  طالبة  وهي  الدين،  نور  مروة  ال�سيدة 

لي�سّكل عائقًا في وجه انطالقة  يومًا  اأن اللتزام لم يكن 

المراأة  تدفع  العباءة  اأن  نعتبر  »نحن  وفاعليتها:  المراأة 

اآخر،  زيٍّ  اأي  من  اأكثر  الإن�سانية  مراتب  اإلــى  لالرتقاء 

لرتباطها بالعقيدة الإ�سالمية. فالتاريخ الإ�سالمي ي�سهد 

R اتخذنها لبا�سًا، فلذلك  اأن الن�ساء من اأهل البيت 

تبتعد  واللون  ال�سكل  اإنها من حيث  ثم  بهّن.  نقتدي  نحن 
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عّما ن�سهده من مو�سٍة واأزياء ل تعر�س فائدًة من المراأة 

دًا اإياها من ح�سورها  اإل كونها عن�سرًا اأنثويًا جمياًل، ُمَجرِّ

الفاعل باإن�سانيتها....

الحق  لها  بعباءتها  الملتزمة  المراأة  اأن  نعتبر  ونحن 

الكامل في تحقيق كامل طموحاتها �سواًء العلمية اأو العملية 

اأو التربوية، فال يقف اللتزام عائقًا بوجهها خ�سو�سًا في 

يتو�ّسع  بعباءتها  المراأة  فيه ح�سور  بات  الذي  هذا  يومنا 

اإعالمّياٍت  ن�ساهد  �سرنا  حتى  المجالت،  من  كثيٍر  في 

ناجحات يقّدمن برامج على �سا�سات الّتلفزة بهذا اللبا�س 

دون اأن يحّد ذلك من الهدف الذي ي�سعين لإجله.

العباءة م�ضوؤوليٌة وقدوة

في  عــزاٍء  قارئة  ـ  المو�سوي  اإ.  ال�سيدة  عند  للعباءة 

خا�سة:  قد�سّيٌة  ـ   Q الح�سين  اهلل  عبد  اأبي  مجال�س 

بالدرجة  ياأتي  اأن  يجب  بالعباءة  الرتــبــاط  اأن  »اأعتبر 

علمًا   Rالبيت اأهل  ب�سيرة  الرتباط  منبع  من  الأولى 

ال�سكل  حيث  من  بها  الهتمام  بذلك  والمق�سود  وعماًل، 

بنظافتها،  الهتمام  يجب  الأولى  فبالدرجة  والم�سمون. 

�سورة،  باأبهى  الموؤمن  مظهر  يبدو  لأن  يهتّم  فالإ�سالم 

رهنًا  العباءة  ترتدي  من  به  تقوم  �سلوٍك  كل  ُيعّد  كذلك 

بلبا�سها، فلو ت�سرفت بما يتناق�س مع مبادئ اأهل البيت 

R فاإنها بذلك ت�سيء اإلى العباءة اأو ت�سّجع بت�سرفها 

على  العباءة  ارتــداء  يــردن  ممن  الالحقة  الأجــيــال  هــذا 

القيام بهذا ال�سلوك. ولذلك هنا تكمن الم�سوؤولية الكبرى 

في ارتداء العباءة حيث تعتبر قدوًة في المظهر وال�سلوك، 

وتعك�س مدى ارتباطها باأهل البيتR بما يتوافق �سكاًل 

مع القناعات الباطنية«.

كماُل اللتزام

الحكيم،   عفاف  الحاجة  مع  كانت  الأخيرة  المحّطة 

واإ�سالمية  واجتماعية  ثقافية  جمعيات  لعدة  �سة  الموؤ�سِّ

وتربوية، والم�ساركة في العديد من الموؤتمرات الخارجية 

والتي  والإ�سالمي،  ــي  الأوروب العالم  دول  من  العديد  في 

يقف  ل  التي  الملتزمة  للمراأة  رمــزًا  بح�سورها  ت�سكل 

اأ�صبحـت العـبــاءة 

هـي الـرمــز الــداّل 

على كمال اللتزام
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الن�ساطات  مختلف  مواكبة  وجــه  فــي  عائقًا  التزامها 

والميادين.

ما هي خ�سو�سية �لعباءة كلبا�ٍس �سرعٍي يهدف �إلى 

بهذ�  تنفرد وحدها  وهل  كاإن�سان؟  �لمر�أة  على  �لتركيز 

�لدور؟

�ساتر  لبا�س  كل  هو  ال�سرعي  اللبا�س  اأن  نعتبر  نحن 

من  ولكن  المراأة.  بدن  ل  ُتَف�سِّ ل  وا�سعٍة  بطريقٍة  للبدن 

ناحية الكمال في ال�ستر اأ�سبحت العباءة هي الرمز الدال 

الزهراء  ال�سيدة  اأن  نعرف  ونحن  اللــتــزام.  كمال  على 

هذا  فــمــن  الف�سفا�سة.  الــمــالءة  ت�سع  كــانــت   O

اإلى  اأن ت�سل  اأنها تريد  الجانب التي تلب�س العباءة تعتبر 

الكمال في اقتدائها بنهج اأهل البيت R ومن ثم هذا 

الكمال يجعلها في المجتمع تبتعد عن التفكير في تاأثيرها 

وتنمية  الفكري  ونتاجها  عقلها  على  تركز  بل  بالج�سد، 

مداركها الإن�سانية. 

كيف تقّيمين م�ساركة �لمر�أة بعباءتها في �لمجتمع؟ 

و�أين �أ�سبح ح�سورها؟

فيها  ــت  راأي �سنة،   25 التعليم  �سلك  في  عملت  لقد 

بيئتها  تتنا�سب  التي  هي  بعباءتها  الملتزمة  الفتاة  اأن 

رفع  اإلــى  تلجاأ  وكانت  الديني،  طموحها  مع  وروحيتها 

فيما  الدينية  العلوم  درا�سة  خالل  من  الروحي  م�ستواها 

حا�سرة  اأ�سبحت  فاإنها  اليوم  اأمــا  العلوم.  بقية  تهمل 

الطب  تدر�س  كبيرة،  باأعداٍد  والجامعات  الثانويات  في 

والهند�سة والخت�سا�سات الحديثة، كما اأن لدينا نماذج 

متعددة من الن�ساء الالتي قمن بمختلف المهام الوظيفية 

اأن  دون  وجودهن  اإثبات  وا�ستطعن  وغيرها  ـــة  والإداري

ت�سكل العباءة حاجزًا يقف في طريق تحقيق طموحهن.

النفتاح ل يعني نكران الدين

�لموؤتمر�ت  ف��ي  �ل��م��ل��ت��زم��ة  �ل���م���ر�أة  ��ْل��ِت  َم��ثَّ ك��ون��ِك 

�لعالمية هل كنت ت�سعرين بالحرج من نظرة �لغرب �إلى 

�لمر�أة �لمحجبة؟

في  عالميًا  موؤتمرًا  الخم�سين  يقارب  بما  �ساركُت 

مختلف الدول، منها اإيطاليا وبريطانيا وفرن�سا وماليزيا 

لقي 
ُ
اأ كنت  عندما  حــرٍج  بــاأي  يومًا  اأ�سعر  ولــم  وغيرها، 

كلمتي، لأني اأرّكز على ما اأقّدمه بفكري ولي�س ب�سكلي، بل 

على العك�س، كان ح�سوري فكرًة واقعيًة تقابل باحترامي 

مع  تتعار�س  اأن  دون  واأوؤديــهــا  ر�سالتي  اأحمل  »كاإن�سان« 

دون  العالم  كل  اأنفتح على  اأن  يمكن  اأنه  بمعنى  عقيدتي، 

اإحدى  في  اأنــه  حتى  حــرج،  اأّي  بديني  التزامي  ي�سّكل  اأن 

فرن�سا،  في  الموؤتمرات  باأحد  م�ساركتي  وخالل  المرات، 

التي  الغداء  دعوة  الم�ساركين  بقية  كما  تلبيتي  اأثر  وعلى 

اأقامها رئي�س الأون�سكو، فقد اأراد اأن ي�سافحنا فردًا فردًا. 

لم اأن�سحب من بين الح�سور بل �سلمت عليه باإحناء راأ�سي 

قلياًل فما كان منه اإل اأن اأحنى ن�سفه دلياًل على احترامه 

وتقديره، فلم ي�سكل اللتزام عائقًا عن ن�سر ما جئنا نهدف 

به من وجهاٍت في النظر على الإطالق. اإليه اأو نقرِّ

على  �ل��ع��ب��اءة  تفر�سها  �ل��ت��ي  �لم�ستلزمات  ه��ي  م��ا 

�لمر�أة في ح�سورها في �لمجتمع؟

ل تمنع العباءُة المراأة من الح�سور الوا�سع في مخلتف 

اأن تتنا�سب هذه العباءة مع ال�سخ�سية  المجالت ب�سرط 

واأخالقها  ح�سورها  فــي  اأ�ــســالــًة  تملك  والــتــي  المّتزنة 

و�سلوكها، لأن نظرة الآخرين لهذه ال�سخ�سية ل تنف�سل 

بع�س  فهناك  اأكثر،  من�سفين  نكون  ولكي  العباءة.  عن 

الدمج  عبر  العباءة  قد�سية  انتهاك  اإلــى  يعمدن  الن�ساء 

فهذا  الحالية،  الع�سر  ومو�سة  العباءة  بين  والمالءمة 

تربويًا   R البيت  باأهل  يرتبط  ل  اللبا�س  من  النوع 

وروحيًا، واإنما هو محاولة لرتداء لبا�ٍس بعيٍد عن الكمال 

الذي ترمز اإليه، فالعباءة تمثِّل الرتباط بنهج اأهل البيت 

R، ما يجعل من ارتداء العباءة تاأ�ّسيًا بهذا الرتباط، 

المجتمع متوافقًا مع كونها ملتزمة،  فيكون ح�سورها في 

فال يتناق�س التزامها مع ح�سورها.
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العبـــاءُة  تمنـع  ل 

الح�صور  المراأة من 

الـــوا�ـــصـــع فــي 

مختلف المجــالت 

ب�صرط اأن تتنا�صب 

ــاءة  ــب ــع ــــذه ال ه

مــــع ال�صخ�صـيـة 

ــتــي  الــمــتــزنــة وال

تملـك اأ�صالــًة فــي 

اأخالقها و�صلوكها

الن�ساطات  مختلف  مواكبة  وجــه  فــي  عائقًا  التزامها 

والميادين.

ما هي خ�سو�سية �لعباءة كلبا�ٍس �سرعٍي يهدف �إلى 

بهذ�  تنفرد وحدها  وهل  كاإن�سان؟  �لمر�أة  على  �لتركيز 

�لدور؟

�ساتر  لبا�س  كل  هو  ال�سرعي  اللبا�س  اأن  نعتبر  نحن 

من  ولكن  المراأة.  بدن  ل  ُتَف�سِّ ل  وا�سعٍة  بطريقٍة  للبدن 

ناحية الكمال في ال�ستر اأ�سبحت العباءة هي الرمز الدال 

الزهراء  ال�سيدة  اأن  نعرف  ونحن  اللــتــزام.  كمال  على 

هذا  فــمــن  الف�سفا�سة.  الــمــالءة  ت�سع  كــانــت   O

اإلى  اأن ت�سل  اأنها تريد  الجانب التي تلب�س العباءة تعتبر 

الكمال في اقتدائها بنهج اأهل البيت R ومن ثم هذا 

الكمال يجعلها في المجتمع تبتعد عن التفكير في تاأثيرها 

وتنمية  الفكري  ونتاجها  عقلها  على  تركز  بل  بالج�سد، 

مداركها الإن�سانية. 

كيف تقّيمين م�ساركة �لمر�أة بعباءتها في �لمجتمع؟ 

و�أين �أ�سبح ح�سورها؟

فيها  ــت  راأي �سنة،   25 التعليم  �سلك  في  عملت  لقد 

بيئتها  تتنا�سب  التي  هي  بعباءتها  الملتزمة  الفتاة  اأن 

رفع  اإلــى  تلجاأ  وكانت  الديني،  طموحها  مع  وروحيتها 

فيما  الدينية  العلوم  درا�سة  خالل  من  الروحي  م�ستواها 

حا�سرة  اأ�سبحت  فاإنها  اليوم  اأمــا  العلوم.  بقية  تهمل 

الطب  تدر�س  كبيرة،  باأعداٍد  والجامعات  الثانويات  في 

والهند�سة والخت�سا�سات الحديثة، كما اأن لدينا نماذج 

متعددة من الن�ساء الالتي قمن بمختلف المهام الوظيفية 

اأن  دون  وجودهن  اإثبات  وا�ستطعن  وغيرها  ـــة  والإداري

ت�سكل العباءة حاجزًا يقف في طريق تحقيق طموحهن.

النفتاح ل يعني نكران الدين

�لموؤتمر�ت  ف��ي  �ل��م��ل��ت��زم��ة  �ل���م���ر�أة  ��ْل��ِت  َم��ثَّ ك��ون��ِك 

�لعالمية هل كنت ت�سعرين بالحرج من نظرة �لغرب �إلى 

�لمر�أة �لمحجبة؟

في  عالميًا  موؤتمرًا  الخم�سين  يقارب  بما  �ساركُت 

مختلف الدول، منها اإيطاليا وبريطانيا وفرن�سا وماليزيا 

لقي 
ُ
اأ كنت  عندما  حــرٍج  بــاأي  يومًا  اأ�سعر  ولــم  وغيرها، 

كلمتي، لأني اأرّكز على ما اأقّدمه بفكري ولي�س ب�سكلي، بل 

على العك�س، كان ح�سوري فكرًة واقعيًة تقابل باحترامي 

مع  تتعار�س  اأن  دون  واأوؤديــهــا  ر�سالتي  اأحمل  »كاإن�سان« 

دون  العالم  كل  اأنفتح على  اأن  يمكن  اأنه  بمعنى  عقيدتي، 

اإحدى  في  اأنــه  حتى  حــرج،  اأّي  بديني  التزامي  ي�سّكل  اأن 

فرن�سا،  في  الموؤتمرات  باأحد  م�ساركتي  وخالل  المرات، 

التي  الغداء  دعوة  الم�ساركين  بقية  كما  تلبيتي  اأثر  وعلى 

اأقامها رئي�س الأون�سكو، فقد اأراد اأن ي�سافحنا فردًا فردًا. 

لم اأن�سحب من بين الح�سور بل �سلمت عليه باإحناء راأ�سي 

قلياًل فما كان منه اإل اأن اأحنى ن�سفه دلياًل على احترامه 

وتقديره، فلم ي�سكل اللتزام عائقًا عن ن�سر ما جئنا نهدف 

به من وجهاٍت في النظر على الإطالق. اإليه اأو نقرِّ

على  �ل��ع��ب��اءة  تفر�سها  �ل��ت��ي  �لم�ستلزمات  ه��ي  م��ا 

�لمر�أة في ح�سورها في �لمجتمع؟

ل تمنع العباءُة المراأة من الح�سور الوا�سع في مخلتف 

اأن تتنا�سب هذه العباءة مع ال�سخ�سية  المجالت ب�سرط 

واأخالقها  ح�سورها  فــي  اأ�ــســالــًة  تملك  والــتــي  المّتزنة 

و�سلوكها، لأن نظرة الآخرين لهذه ال�سخ�سية ل تنف�سل 

بع�س  فهناك  اأكثر،  من�سفين  نكون  ولكي  العباءة.  عن 

الدمج  عبر  العباءة  قد�سية  انتهاك  اإلــى  يعمدن  الن�ساء 

فهذا  الحالية،  الع�سر  ومو�سة  العباءة  بين  والمالءمة 

تربويًا   R البيت  باأهل  يرتبط  ل  اللبا�س  من  النوع 

وروحيًا، واإنما هو محاولة لرتداء لبا�ٍس بعيٍد عن الكمال 

الذي ترمز اإليه، فالعباءة تمثِّل الرتباط بنهج اأهل البيت 

R، ما يجعل من ارتداء العباءة تاأ�ّسيًا بهذا الرتباط، 

المجتمع متوافقًا مع كونها ملتزمة،  فيكون ح�سورها في 

فال يتناق�س التزامها مع ح�سورها.
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اأحكام 
اليمين)2/1(

ال�صيخ علي حجازي

تعريف اليمين

ال�سخ�س  يحلف  اأن  هي  والق�سم،  الحلف  اأو  اليمين، 

على فعل اأمٍر اأو تركه في الزمان الآتي، كما في قوله: »واهلِل 

لأ�سومّن يومًا« اأو: »واهلِل لأتركّن تدخين ال�سيجارة«.

حكم اليمين

بها،  ة  الخا�سّ ال�سروط  اجتمعت  اإذا  اليمين  تنعقد 

)اأي: مخالفتها(.  بها ويحرم حنثها  الوفاء  عندها يجب 

دفع  عليه  يــجــب  عـــذر  بــال  عــمــدًا  الــحــالــف  حــنــث  واإذا 

الكّفارة.

واليمين في ال�سرع مكروهة.

�ضروط انعقاد اليمين

مجتمعة،  �سروط  اأربعة  توفرت  اإذا  اليمين  تنعقد  ـ 

وهي:

اللفظ

اأن يكون الحلف باللفظ، فال تنعقد اليمين بالكتابة، 

تنعقد  ول  كما  والقلب،  البال  في  اإخطارها  بمجّرد  ول 

بالإ�سارة  تنعقد  الأخر�س  فيمين  لالأخر�س،  اإل  بالإ�سارة 

المنا�سبة.

الحلف باهلل

اأ ـ تنعقد اليمين بالحلف باهلل في وجوه متعددة:
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اأن يكون الحلف باهلل ـ تعالى ـ ل بغيره، على اأن يكون 

باأ�سماء اهلل ـ تعالى ـ و�سفاته الخا�سة به.

التي  الخا�سة  والأو�ــســاف  الأ�سماء  من  يكون  اأن  ـ  ب 

القلوب  »ومقّلب  »والرحمن«،  »واهلل«  بها:  الحلف  يجوز 

والأب�سار«، »والذي نف�سي بيده«، »والذي فلق الحّبة وبراأ 

الّن�سمة«.

اإذا تّم الحلف بها  ـ تنعقد اليمين بالألفاظ التالية  ج 

مطلقة، بدون �سميمة اإ�سافة اأو قيد اإليها، وهي: »الرب«، 

و»البارىء«، و»الرازق«، و«الرحيم«، فيقول ـ مثاًل: »والرب 

لأ�سليّن ركعتين«.

اهلل«،  »بجالل  اهلل«،  »وحــّق  بمثل:  اليمين  تنعقد  ـ  د 

و»بقدرة  اهلل«،  و»لعمر  اهلل«،  و»بكبرياء  اهلل«،  و»بعظمة 

اهلل«، و»بعلم اهلل«.

هـ ـ تنعقد اليمين باإن�سائها بحروف اليمين، وهي الواو 

والباء والتاء، كاأن يقول: »واهلل«، اأو »باهلل«، اأو »تاهلل«.

ن�سئت ب�سيغَتي الق�سم والحلف، 
ُ
و ـ تنعقد اليمين اإذا اأ

»اأق�سمُت  اأو  باهلل«،  »اأحلف  اأو  باهلل«،  »اأق�سم  يقول:  كاأن 

باهلل«.

ز ـ ل تنعقد اليمين بالألفاظ الم�ستركة التي ل تخت�ّس 

باهلل ـ �سبحانه ـ، ومنها: »الموجود«، و»الحي« و»ال�سميع«، 

و»الب�سير«، و»القادر«.

 ،Rوالأئمة P ح ـ ل تنعقد اليمين بالحلف بالنبّي

بالقراآن  تنعقد  ول  المعّظمة،  المقّد�سة  النفو�س  و�سائر 

المحترمة.  الأمكنة  و�سائر  الم�سّرفة  بالكعبة  ول  الكريم، 

وهو اإن لم يكن �سحيحًا اإل اأّنه لي�س حرامًا، ومعنى عدم 

النعقاد هو بطالن اليمين.

عدم مرجوحّية التعّلق

اأن ل يكون متعّلق اليمين مرجوحًا، وتو�سيح ذلك  ـ  اأ 

�سمن اأربع نقاط:

�الأولى: اإّن المتعّلق هو ما حلف المكّلف على فعله اأو 

تركه، فلو قال: »واهلِل لأ�سليّن ركعتين« فالمتعّلق في هذه 

اليمين هو ال�سالة.

تنـعـقـد اليـمـيــن 

اجـتــمــعـــت  اإذا 

ـة  ال�صـروط الخـا�صّ

ــا  ــده ــن بـــهـــا، وع

بهـا  الوفــاء  يجب 

حـنثــهـا ويحـــُرم 
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�لثانية: المتعّلق له ثالثة اأق�سام: اأحدها: الرجحان، 

ما  هو  والراجح  الت�ساوي.  وثالثها:  المرجوحّية،  وثانيها: 

الواجب  فعل  هو  فالراجح  تركه،  اأو  فعله  مطلوبًا  يكون 

الواجب  ففعل  والــمــكــروه،  الــحــرام  ــرك  وت والم�ستحّب، 

والم�ستحّب راجح وتركه مرجوح، وترك الحرام والمكروه 

راجح وفعله مرجوح.

والمت�ساوي ما يكون فعله كتركه بال فرق. والمرجوح 

يكون دائمًا في مقابل الراجح.

اأو  واجـــٍب  بفعٍل  تعّلقت  لــو  اليمين  تنعقد  �ل��ث��ال��ث��ة: 

م�ستحّب، اأو بترك حرام اأو مكروه، ول تنعقد بفعل حراٍم 

اأو مكروٍه، اأو بترك واجٍب اأو م�ستحّب.

والترك،  الفعل  فيه  يت�ساوى  الــذي  المباح  �ل��ر�ب��ع��ة: 

بحيث يكون فعله كتركه بال فرق، فاإن كان الفعل اأو الترك 

بالراجح  تعّلقت   اإذا  اليمين  تنعقد  العرف  عند  راجحًا 

العرفّي، ول تنعقد اإذا تعّلقت بالمرجوح العرفّي.

بـ  اإذا حلف �سخ�س باهللـ  تعالىـ  اأن يت�سّول من النا�س 

فتكون اليمين باطلة؛ لأّن الت�سّول مرجوح، وتركه راجح.

القدرة

وفيها وجهان: 

اليمين،  اأن يكون الحالف قادرًا على تنفيذ متعّلق  ـ  اأ 

للحالف،  مقدورًا  المتعّلق  يكن  لم  اإذا  اليمين  تنعقد  فال 

في  ركعة  اآلف  ع�سرة  ي�سّلي  اأن  على  ـ  مثاًل  ـ  حلف  فلو 

اليوم، وهو غير قادر على ذلك، فال تنعقد اليمين، وتكون 

باطلة.

العجز  طــراأ  ثم  مــقــدورًا  اليمين  متعّلق  كــان  اإذا  ـ  ب 

الدائم على الحالف فتنحّل اليمين. واأّما لو لم يكن عجزه 

دائمًا، فاإن عادت القدرة ففيها �سورتان:

�الأولى: اإذا كان متعّلق اليمين مطلقًا غير مقيد بزمٍن 

ما، فيجب الوفاء باليمين عند القدرة، ول يجوز الحنث.

�لثانية: اإذا كان المتعّلق موؤّقتًا بوقت معّين، فاإن زال 

زال  واإن  باليمين،  الوفاء  يجب  الوقت  نهاية  قبل  العجز 

العجز بعد نهاية الوقت تنحّل اليمين ول يجب الوفاء بها.

اليميـن ل تنـعـقـد 

بفعــل حــــراٍم اأو 

مكــروه، اأو بتــرك 

واجـٍب اأو م�صتحـّب
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�صنة 501 

الـغــزو م�صـتمر 

قد ت�ضتغرب عزيزي القارئ اإن اأخبرتك اأنه بحلول الحادي ع�ضر من 

العالمي  النظام  عمر  من   500 العام  انتهى  1992م  العام  من  الأول  ت�ضرين 

قبل  من  وثقافي  فل�ضفي  تقدير  هو  بل  باأحجية،  لي�ض  هذا  القديم!!.. 

د اأّن ال�ضمات الرئي�ضة  المفكر الأميركي اليهودي نعوم ت�ضوم�ضكي، الذي يوؤكِّ

للنظام ال�ضتعماري القديم لم تزل هي هي حتى الآن. يعرف ت�ضوم�ضكي 

ر �ضيا�ضي ي�ضاري بامتياز مناه�ض للنظام ال�ضيا�ضي الحاكم في اأميركا  كمفكِّ

فكريًا واأيديولوجيًا منذ حرب فيتنام، ولم يجد حرجًا في الوقوف علنًا 

اأمام ما اعتبره ه�ضتيريا ع�ضكرية وحربية واإعالمية بعد اأحداث الحادي 

ر الأميركي اليهودي عند  ف المفكِّ ع�ضر من �ضبتمبر/ اأيلول 2001. ول يتوقَّ

انتقاد �ضنع القرار ورجاله وموؤ�ض�ضاته في وا�ضنطن، بل يعتبرهم �ضركاء 

اآ�ضيا  اإلى  الالتينية  اأمريكا  من  ودولية  اإقليمية  وحروب  اأزمات  و�ضانعي 

لبنان و�ضف حرب تموز  اإلى  اأنه عندما قدم  العربي حتى  مرورًا بوطننا 

2006 باأنها كانت غزوًا اإ�ضرائيليًا اأمريكيًا.  

اإعداد: زينب الطحان
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يهودي كاره لل�ضهيونية 

وهو  1928م  العام  في  ت�سوم�سكي  اإفـــرام  نعوم  ولــد 

العالم،  م�ستوى  على  الثقافية  ال�سخ�سيات  اأهمِّ  من  ُيعّد 

الحديث.  اللغويات  علم  في  تاأثيرًا  العلماء  اأكثر  واأحــد 

الت�سالت  علوم  في  بكثرة  اللغوية  نظرياته  وت�ستخدم 

ل  العلمي  الجانب  هــذا  اأنَّ  بيد  الآلـــي.  الحا�سب  وعلوم 

نعرف  اأن  فيكفي  ت�سوم�سكي؛  في  الأهــم  الجانب  يمثِّل 

الأميركية.  المتحدة  الوليات  في  »المن�سقين«  اأهم  ــه  اأنَّ

اليهودية  العهد(  )اأبناء  بريث«  »بناي  منظمة  نعتته  وقد 

الوليات  مواطني  اأ�سدُّ  ه  باأنَّ ال�سهيونية-  الميول  ذات  ـ 

المتحدة الأميركية عداًء لإ�سرائيل. وو�سفه بع�سهم باأنه 

يهودي يكره ذاته. واعتبرته محطة »�سي اإن اإن« الإخبارية 

اد ال�سيا�سة الأميركية. واختير �سمن اأحد  العالمية اأهمَّ نقَّ

ال�ستفتاءات الثقافية في الوليات المتحدة ليكون �سمن 

هذا  في  الحياة  قيد  على  ثقافية  �سخ�سيات  ثالث  اأهــمِّ 

�س ت�سوم�سكي داخل الوليات  القرن. ول غرابة في اأن يتعرَّ

المتحدة الأميركية وخارجها اإلى حمالت اإعالمية من�سقة 

المقالت  تلك  من  مقاًل  كتب  اأو  جديدًا  كتابًا  و�سع  كلما 

لل�سيا�سة  الكا�سفة  والأدلة  للمعطيات  �سجاًل  ت�سبح  التي 

ال�سحف  مــن  العديد  اأن  حتى  الــعــالــم،  فــي  الأميركية 

تغ�سب  التي  و�سهاداته  مقالته  ن�سر  عن  يمتنع  الأمركية 

اليمين الأميركي واللوبي اليهودي في الوليات المتحدة، 

وت�سرب �سفحًا عن التعريف بكتبه واإنجازاته الفكرية.

كتاب »�ضنة 501 الغزو م�ضتمر« 

نهج  الآخر هي  اإزالــة  فاإن  ت�سوم�سكي  نظر  من وجهة 

من  م�ستمر  النهج  وهــذا  وطاعونها.  الغربية  الح�سارة 

ي�ستقيها  التي  الوقائع  من  بمزيد  المدعومة  نظره  وجهة 

عنه  والم�سكوت  المظلم  الآخـــر  الــوجــه  مــن  ت�سوم�سكي 

هو  الآخر  اإزالة  اإنَّ 

نــهــج الــحــ�ــصــارة 

الغربيـة وطاعونها 

م�صتـمـر  وهــــــو 

نظـر  وجــهــة  مــن 

تــ�ــصــومــ�ــصــكــي
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م�ستمر«  »الغزو  كتابه  ففي  الغربية..  للح�سارة 

اأنَّ  د ت�سوم�سكي على ذلك، فمن وجهة نظره  يوؤكِّ

يًا  تحدِّ يطرح  المن�سرم  قرننا  من  1992م  العام 

القطاعات �ساحبة  ًا خطيرًا على  ًا وثقافيَّ اأخالقيَّ

العالم،  على  الم�سيطرة  المجتمعات  في  المتياز 

1992م  الأول  ت�سرين  من  ع�سر  الحادي  فبحلول 

العالمي  النظام  عمر  من   )500( العام  انتهى 

القديم، والذي يدعى بالحقبة الكولومبية ـ ن�سبة 

500 عام«  الـ  اأو »رايخ  ـ  اإلى كري�ستوف كولومب�س 

اإذا ما اأردنا ـ والقول لت�سوم�سكي ـ ا�ستعارة عنوان 

النازية  طرائق  يقارن  الــذي  التذكاري  الكتاب 

الأوروبيين  الغزاة  عند  بمثيالتها  واأيديولوجيتها 

ونهبهم.  ل�سيطرتهم  الــعــالــم  اأخ�سعوا  الــذيــن 

ولذلك فقد اآثر ت�سوم�سكي اأن يجعل عنوان كتابه 

هو  الفرعي  والــعــنــوان   »501 »�سنة  هــو  الرئي�س 

لغزو  جديدة  فاتحة  اأمام  وكاأننا  م�ستمر«  »الغزو 

ح�ساري  طاعون  هو  جديد  تاريخي  ونهج  جديد 

باأ�سره  العالم  د  يهدِّ اأن  �ساأنه  من  ـ  ت�سوم�سكي  يرى  كما  ـ 

والكون برمته. 

»�سنة  �سفحات  تخترق  التي  الأ�سا�س  الفكرة  تقول 

501« كلها تقريبًا: اإن الإمبراطوريتين النكلو�ساك�سونيتين 
الأميركية(  الــمــتــحــدة  الـــوليـــات  وبــعــدهــا  ــرا،  ــت ــكــل )اإن

الأكثر  جوهرهما،  في  تملكان  الخارج«  »من  الليبراليتين 

من  النوع  هــذا  اأنَّ  وُيالحظ  مافياويًا.  نظامًا  ا�ستتارًا، 

النظام ظهر في اأميركا مع ا�ستعمارها من قبل القرا�سنة 

ويقتب�س  ع�سر.  ال�سابع  القرن  اأواخــر  في  والبروت�ستانت 

ت�سوم�سكي عن نيتانيلر: »وقد لعب الك�سب غير الم�سروع 

والف�ساد دورًا حيويًا في تطور المجتمع الأميركي الحديث، 
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وفي خلق الآلية المعقدة المتداخلة الموؤلفة من الحكومة 

ر مجرى �سوؤوننا في الوقت  ورجال الأعمال، الآلية التي تقرِّ

الحا�سر«.  

تكري�ض ثقافة الغزو

العالم  لأ�س�س غزو  اهتمامًا خا�سًا  ت�سوم�سكي  يكّر�س 

الموؤلف  ويذّكرنا  المنا�سبة.  البدائية  الأفكار  بم�ساعدة 

بولني  كــارل  الإنكليزي  المجري-  الفيل�سوف  ــاأنَّ  ب هنا 

اأنَّ »ال�سوق الحرة لم يكن  لحظ قبل ن�سف قرن تقريبًا 

لها اأن ت�ستمر لفترة طويلة دون اإتالف الجوهر الإن�ساني 

الإن�سان  تدمر  اأن  �ساأنها  من  وكــان  للمجتمع،  والطبيعي 

وتحّول محيطه اإلى خراب«. ينبغي النظر اإذن اإلى الفكرة 

الحديثة عن ال�سوق الحرة كالنظرة اإلى البطانيات حاملة 

عها الأميركيون على الهنود  عدوى مر�س الجدري التي وزَّ

في اإطار الم�ساعدة الح�سارية. وهذه الحيلة تعرفها تمامًا 

العالم.  تطّور  على  ت�سرف  التي  القومية  فوق  �سات  الموؤ�سَّ

الف�ساد  مرحلة  »في  ــه  اأنَّ ـ  م�سيبًا  ـ  ت�سوم�سكي  وُيالحظ 

الثقافي الحالية، من ال�سروري التاأكيد على اأنَّ المبادىء 

ام بها اإنَّما هي اأدوات �سلطة،  القت�سادية التي يعظ الحكَّ

مثلها مثل مبادىء الديمقراطية وحقوق الإن�سان الموجهة 

نحو  على  و�سرقتهم  ا�ستغاللهم  يمكن  بحيث  لالآخرين 

الــــــمــــــبــــــادئ 

التـي  القت�صـاديـة 

ـــــام  يــعــظ الــحــكَّ

مــا هــــي  بهــــا اإنَّ

اأدوات �صـلــــطـة، 

مثلــها مثال مبادئ 

ــة  ــي ــراط ــق ــم ــدي ال

الإن�صـان وحقـوق 
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لنف�سه  المبادىء  هذه  غني  مجتمع  اأي  يقبل  ل  فعالية.  اأكثر 

هذه  تاريخ  ويك�سف  م�سادفة.  موؤقتة  منافع  له  مت  قدَّ اإذا  اإل 

اأنَّ الفتراق الحاد عن هذه المبادىء كان عاماًل  المجتمعات 

هائل الأثر في التنمية«. 

اهتمامًا  ت�سوم�سكي  �س  يكرِّ اللغة،  علم  في  وكاأخ�سائي 

منذ  »الأوروبيين«  ع  ت�سجِّ التي  للكلمة  الخا�سة  للثقافة  خا�سًا 

جيدًا  معروفة  بحقيقة  هنا  ويذكرنا  الغزو.  اأعمال  على  قرون 

وهي اأنَّ كلَّ طفل اأميركي ممن يتعهدون« بالولء لأّمتنا في ظلِّ 

العهد  وخيال  ف�ساحة  البيوريتانيون  ا�ستعار  كيف  ُيَعلَّم  الرّب 

القديم، محولين اأنف�سهم عن وعي اإلى �سعب اهلل المختار الذي 

يتبع اإرادة الرب »بقتل الكنعانيين وطردهم من اأر�س الميعاد«. 

خون عديدون وجه ال�سبه بين تاريخ الوليات  لقد ر�سد موؤرِّ

اأدت  القديم.  اإ�سرائيل  وتاريخ  الحديث  الأميركية  المتحدة 

ح�سارية  كوارث  اإلى  القانون،  غطاء  تحت  ال�سرقة  طريقة 

الواقع  تزييف  اإلـــى  الــحــاجــة  نتيجة  الما�سي  فــي  هائلة 

القديم  الع�سر  في  انتهى  الكارثة  هذه  فبمثل  با�ستمرار. 

تاريخ اإ�سرائيل، و�سهد الع�سر الحديث تدمير ت�سيكيا التام 

تقريبًا بعد اأن اأ�سيبت بالكلفنة )ن�سبة اإلى كلفين من زعماء 

الديانة البروت�ستانتية(. وفي القرن الع�سرين لقي الم�سير 

نف�سه الألمان الذين خدعتهم روح ال�سعب المختار. واليوم 

غالبيتهم  في  اأنف�سهم-  يعتبرون  الذين  الأميركيون  يحاول 

غزو  ب�ساأن  القديم  العهد  اإيديولوجية  تج�سيد  اهلل«  »اأبناء   -

الأر�س وال�سيطرة على »الحيوانات« الم�سار اإليها في ال�سفحة 

الكرة  م�ستوى  على  تج�سيدها  يحاولون  الــتــوراة.  من  ــى  الأول

ح�سارة  تعثير  اأعوام  منذ  ت�سوم�سكي  نعوم  ويحاول  الأر�سية. 

»اأبناء الكذب« هذه التي اأو�سلها ج�سعها اإلى الجنون. 

ــاول  ــح ـــوم ي ـــي ال

الأمـــيـــركـــيـــون 

اإيديولوجية  تجميد 

ــعــهــد الــقــديــم  ال

الأر�س غزو  ب�صاأن 
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َجـيـــل   ــع الـدُّ �صـبــ

Q ال�صيد محمد ابن الإمام الهادي

ال�ضيخ تامر حممد حمزة

الن�ضب 

الطاهرة،  ال�سجرة  تلك  من  فــرٌع  هو 

 ،Rمحمد اآل  جــواهــر  مــن  وجــوهــرٌة 

وحرٌف من الكلمة الطيبة التي اأ�سلها ثابت 

ال�سل�سلة  في  وحلقٌة  ال�سماء،  في  وفرعها 

اإنه  الها�سمية،  الدوحة  و�سليُل  الذهبية، 

 ،Q الهادي  الإمام  ابن  ال�سيد محمد 

�ساحب الكرامات الباهرة.

ترجمته 

ولد ال�سيد محمد �سنة 228 هجرية في 

المدينة،  �سواحي  من  وهي  �سريا،  قرية 

والتي تبعد عنها ثالثة اأميال. وقد اأ�س�سها 

كنيته   .
)1(

 Q الكاظم  مو�سى  الإمــام 

اأبو جعفر واأبو علي واأبو اأحمد ومن األقابه 

ــو  و»اأب الــجــزيــرة«  و»�سبع  الدجيل«  »�سبع 

البرهان« و»اأبو الب�سارة«. وهو اأكبر اإخوته 

وجعفر   Q الع�سكري  الإمــام  الثالثة 

في  واأخــيــه  ــه  ــي اأب مــع  الــمــدفــون  وح�سين 

من  بالرغم  بت�سعة  تخّلف  وقد  �سامراء. 

ولطف  اهلل  وعبد  جعفر  وهــم  �سنه  �سغر 

ومحمود  اهلل  ــة  وهــداي اهلل  وعــنــايــة  اهلل 

واأحمد وعلي وا�سكندر. ول زال من عقبه 

ع�سائر وقبائل منت�سرة في بخارى وتركيا 

والعراق .

»كانت  بقوله:  ال�سباغ  ابن  ذكره 

اأن  ــن  ــر م ــث ك اأ نــه  ــاأ �ــس جــاللــتــه وعــظــم 

.
)2(

يذكر« 

وقال فيه ال�سيخ عبا�س القمي: »ويكفيه 

ف�ساًل و�سرفًا اأنه كان اأهاًل لالإمامة وكان 
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ونقل   .Q الهادي  ــام  الإم اأولد  اأكبر 

عن المحدث النوري اأنه قال فيه: »عظيم 

.
)3(

ال�ساأن جليل القدر« 

�ضخ�ضيته

بقوله:  الــكــالبــي  و�ــســفــه عـــالن  وقـــد 

وهو  علي  بن  محمدًا  جعفر  اأبــا  »�سحبت 

اأزكى  ول  اأوقـــر  راأيـــت  فما  ال�سن،  حــدث 

ال�سيد محمد  . وقد لزم 
)4(

اأجّل منه«  ول 

Q في  اأخاه الإمام الح�سن الع�سكري 

القراآن،  تــالوة  له  يــروق  وكــان  �سامراء. 

وعرف بين النا�س باأنه من الزّهاد والعّباد، 

 .Q وقد اآمن باإمامة اأخيه الع�سكري

�ضبع الدجيل

لنهر  ن�سبة  دجلة،  )م�سّغر  الدجيل 

بغداد  بين  مــعــروفــة  مدينة  هــي  دجــلــة( 

و�سامراء. ولما دفن ال�سّيد في تلك البقعة 

نائية  كانت  بل  بال�سكان،  ماأهولًة  تكن  لم 

على  وقــراهــم،  النا�س  �سواد  من  وخالية 

عند  الــزائــرون  وكــان  مقفرة.  برية  �سكل 

والوجل  الخوف  من  حالًة  يعي�سون  زيارته 

من الل�سو�س وقطاع الطرق، في ظل عدم 

الأمن  المحلية من توفير  ال�سلطات  تمّكن 

ي�ساهدون  فكانوا  للنا�س.  وال�ــســتــقــرار 

حول  التي  الأر�ـــس  يجوب  �ــســاريــًا  �سبعًا 

القبر ال�سريف، وربما �ساهدوه وهو راب�س 

على القبر نف�سه لياًل ونهارًا. وكان ل يدع 

حرمه  اأو  زّواره  على  المعتدين  من  اأحــدًا 

اإل ونّكل به اأو اأبعده عن المنطقة، ولذلك 

والطمئنان  بالراحة  ينعمون  زّواره  كــان 

من  الق�سية  وهــذه  حرمه.  في  دامــوا  ما 

كـــــــــــان زواره 

�صبعـًا  ي�صـاهدون 

اأحدًا  يدع  ل  �صاريًا 

مــن المـعتـــديـن 

اأو عـلـــى  عليـهـم 

ونّكــل  اإل  َحَرمــه 

ــده  ـــ ــع اأب اأو  بـــه 

ـــن الــمــنــطــقــة ع
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�ُسّمي  ولأجله  واليقينية  المتواترة  الأخبار 

ب�سبع الّدجيل. 

وقائع وحوادث 

اأربعًة من حكام  ال�سيد محمد  عا�سر 

والمنت�سر  المتوكل  وهــم  العبا�س،  بني 

حــوادث  وعــا�ــســر  والــمــعــتــز.  والم�ستعين 

المتوكل  اإقــدام  واأعظمها  اأهّمها  موؤلمة، 

الح�سين  جــده  قبر  هــدم  على  العبا�سي 

Q عام 236هـ، وقتله لالأديب الموالي 

لأهل البيت ابن ال�سكّيت عام 244هـ، ورحيل 

�ساعر اأهل البيت R دعبل الخزاعي، 

وفتح  وبغداد،  �سامراء  في  العامة  وثــورة 

بنهب  والمغاربة  الأتــراك  وقيام  ال�سجون 

ـــا،  واأوان عكبرا  بين  مــا  وال�سياع  الــقــرى 

وتهديم المنازل و�سلب النا�س .

ل  وقفة تاأمُّ

اأو  التاريخية  الكتب  بع�س  فــي  ُنــقــل 

اأنه  تزعم  كانت  ال�سيعة  اأن  التراجم  ُكُتب 

الإمام بعد اأبيه الإمام الهادي Q. كما 

تعر�س لذلك المحدث النوري حينما قال: 

اأبيه،  اأنه الإمام بعد  »كانت ال�سيعة تزعم 

فلما توفي ن�س اأبوه على اأخيه اأبي محمد 

الزكي Q قائاًل: اأحدث هلل �سكرًا فقد 

.
)5(

اأحدث فيك اأمرًا« 

اأقول 

اأبيه  بعد  الإمــام  اأنه  ال�سيعة  لعل زعم 

ـــى اأحــد  ــــام الــهــادي Q يــعــود اإل الإم

اأمرين:

�أواًل: ل�ستهاره بحلمه وعلمه وحكمته 

ملكوتية  �سفات  من  به  يتحلى  كــان  ولما 

الأنبياء  اأخـــالق  تالم�س  عالية  واأخـــالق 

بيت  ــن  م اأنــــه  �سيما  ل   ،Rوالأئمة

اعتقاد  مع  الرج�س،  اأهله  عن  اهلل  اأذهب 

بعد  الإمــامــة  ا�ستمرار  ب�سرورة  ال�سيعة 

الذي  الوقت  في   ،Q الهادي  الإمــام 

لم يكن قد َن�ّس فيه بعد على اإمامة ولده 

اأكبر  اأنــه  اإلــى  م�سافًا   ،Q الع�سكري 

اأولده، فمجموع ما ُذكر ي�سكل قرائن على 

اإمامته .

المحيطة  ال�سيا�سية  الظروف  ثانياً: 

بدار الإمام الهادي Q وحركته، حيث 

كانوا   Q الإمـــام  مــن  بين  المقرَّ اإنَّ 
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. المناقب، ابن �سهر اآ�سوب، ج 4، �س 382( 1)

. الف�سول المهمة في معرفة الأئمة R ـ ابن ال�سباغ ـ �س 2( 2)

. مفاتيح الجنان، ال�سيخ عبا�س القمي، �س 603( 3)

. المجدي في اأن�ساب الطالبيين، علي بن محمد العلوي، �س 131( 4)

. مفاتيح الجنان، �س 603( 5)

. الكافي، الكليني، ج 1، �س 245( 6)

من هوؤلء الموؤرخين: ال�سيخ باقـــر �سريف القر�سي، القزويني،  (7 )

ال�سيد مح�سن الأمين في اأعيان ال�سيعة.

. الكافي، ج 1، �س 326( 8)

. مفاتيح الجنان، �س 603( 9)

الهوام�ض

ام  حكَّ قبل  من  ال�سديدة  المراقبة  تحت 

بني العبا�س. وبما اأنَّه من المهام الأ�سا�س 

الإمام  وحماية  رعاية  الإمام  اإلى  الموكلة 

من بعده لت�ستمر الإمامة اإلى اأن يق�سي اهلل 

اأمرًا كان مفعوًل، فربما كان �سكوت الإمام 

يردعهم  ولم  ال�سيعة  اعتقده  ا  عمَّ  Q

ام عن الإمام  عن ذلك لي�سرف نظر الحكَّ

الفعلي، واإذا اأ�سرَّ اإلى بع�س النا�س باإمامة 

ذلك  يكون  فاإنَّما   ،Q الح�سن  ــده  ول

لبع�س الخّل�س من �سيعته كما في الحديث 

واإعالم   
)6(

والإر�ساد  الكافي  في  المروي 

الهادي  الإمــام  اأ�سحاب  اأحد  الــورى، قال 

Q في  اأبي الح�سن  Q: »كنت مع 

�سحن داره، فمّر بنا ابنه محمد، فقلت له: 

اأ�ساحبنا بعدك ؟ فقال: ل،  جعلت فداك 

. »Q ساحبكم بعدي الح�سن�

وفاته 

بعد اأن رحل الإمام الهادي Q اإلى 

وقد  العبا�سي،  المتوكل  من  باأمر  �سامراء 

جمادى  في  هرثمة  بن  يحيى  اإليها  حمله 

محمدًا  ولــده  خّلف  232هـ،  عــام  الآخـــرة 

في م�سقط راأ�سه �سريا. وبعد مدة طويلة 

محمد  ال�سيد  ورد  الــفــراق،  من  ومــريــرة 

ى لزيارة اأهله، ومكث فيها 
َ
اإلى �ُسرَّ َمْن َراأ

الإمام   اأخــاه  فيها  لزم  الزمن،  من  مــدة 

ــدًا  اأب يفارقه  كــان  ومــا   Q الع�سكري 

وّدع  المدينة  اإلى  الرجوع  »ولما عزم على 

اأهله واأِحّبته في �سامراء وم�سى حتى اإذا 

و�سل اإلى قرية بلد على ت�سعة فرا�سخ من 

مر�سه،  به  وثقل  مر�س  الّدجيل  منطقة 

نف�سه.  المو�سع  في  ودفــن  هناك  فتوفي 

 اأنه �ُسقَي ال�سم 
)7(

ويعتقد بع�س الموؤرخين 

العبا�سيين  من  وح�ساده  اأعدائه  قبل  من 

تعظيم  يـــــروا  اأن  عــلــيــهــم  ــق  �ــس الـــذيـــن 

الجماهير واإكبارهم اإياه، وكان ذلك عام 

اأو ثالث  ب�سنتين  اأبيه  �سهادة  قبل  هـ   252
اأبوه  24 �سنة. وقد ح�سر  عن عمر يقارب 

تجهيزه  مرا�سم   Q الــهــادي  الإمـــام 

ولده  اإلى  التفت  ثم  ودفنه  عليه  وال�سالة 

الإمام الع�سكري Q قائاًل له: »يا ُبنّي 

اأحدث هلل تبارك وتعالى �سكرًا فقد اأحدث 

 Q وقد �سق اأبو محمد .
)8(

فيك اأمرًا« 

عليه  عاب  من  في جواب  وقال  ثوبه  عليه 

.
)9(

»قد �سق مو�سى على اأخيه هارون« 
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ا�صم الأم:  �صميرة مكيعلي ح�صن م�صلماني )عبا�س(ال�صهيد المجاهد: 
ال�صرفند 2 ـ 4 ـ 1976محل وتاريخ الولدة:

الو�صع العائلي: 
جبل لبنان 11 ـ 5 ـ 2008مكان وتاريخ ال�صت�صهاد: متاأهل وله ابنتان

ن�ضرين اإدري�ض قازان

حينما وقف »علي« عند مدخل رو�سة 

وجيزة،  بفترٍة  ا�ست�سهاده  قبل  ال�سهيدين 

امتالأت  لــقــد  اهلل!  »يـــا  مــتــحــ�ــســرًا:  زفـــر 

الرو�سة ولم يعد لي مكان«. ولكن في تلك 

الزاوية ثمة مكان كان ينتظره، حتى اإذا ما 

لَح جثمانه مرفوعًا على اأكّف الرفاق، فتَح 

له اأح�سانه لي�سّمه في جّنات الّنعيم. 

من  اأحـــّر  على  ينتظر  فتًى  علي  كــان 

الــجــمــر زيـــــارة ابـــن عــمــه عـــمـــاد، لي�س 
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 Qالح�سين الإمــام  م�سجد  عن  بعيدًا 

كال�سمكة خارج الماء«. 

المرحلة  درا�ــســة  علي  اأنــهــى  عندما 

بالحوزة  مــبــا�ــســرة  الــتــحــق  المتو�سطة، 

الواعية  قــراءتــه  ــر  واإث اأنــه  ذلــك  العلمية، 

للواقع الديني والجهادي، راأى اأّن ما يقّدمه 

من خدمات للحالة الإ�سالمية والجهادية 

بدرا�سته الحوزوية اآنذاك، هو اأكثر اأهمية 

له من ال�سهادة الأكاديمية.

تجلت فيه روح المبادرة والإيثار ولفت 

وعدم  العالية  بهّمته  حوله  من  كل  نظر 

�سغره  ففي  عمل،  باأي  القيام  عن  تاأخره 

كان ينتظُر الجيران لي�ساعدهم في حمل 

لك�سب  ـــدرج  ال على  الثقيلة  اأغــرا�ــســهــم 

نف�سه في خدمة  �سبابه و�سع  الأجر، وفي 

اأهله ورفاقه، فمن كان يقع في م�سكلة كان 

يطرق باب علي. 

�ضجاعٌة قّل نظيرها

ــادرة  ــمــب ال روح  عــلــي  فـــي  ــزجــت  امــت

�سجاعته  اأن  حتى  نظيرها،  قّل  ب�سجاعة 

اأنه اأجاد �سبط  كادت اأن تكون تهوُّرًا لول 

اإيقاعها بحكمته ومعرفته الدقيقة بتكليفه. 

عن  اأي�سًا  بل  فح�سب،  الدين  عن  لي�ساأله 

ذات  طريق  في  َم�َسوا  الذين  المجاهدين 

ال�سوكة غرباء، وعلي يتحّرق �سوقًا لين�سم 

اإلى ركب الغرباء. وكان عماد نافذًة فتحت 

على  ليطّل  الفتى  ذلــك  اأمـــام  �سبابيكها 

والتفاني  العالية  بالروحية  الزاخِر  العالم 

ا�ست�سهد  عندما  يوم  ذات  لذا،  والإيثار.. 

عماد، بكاُه علّي حزنًا وفرحًا في اآٍن..

 وحــدهــم الــ�ــســهــداء يــمــزجــون دموع 

الحزن بالغبطة..

اأبى اأن يم�ضي وحيدًا

�َسوح  في  علي  ق�ساها  طويلة  �سنوات 

وجهه،  حفظت  كثيرة  ومــحــاور  الجهاد، 

ــار اأن  ــت فــابــن بـــرج الــبــراجــنــة الــــذي اخ

يم�سي  اأن  اأبــى  ن�ساأته،  منذ  داعية  يكون 

لهداية  نف�سه  ف�سّخر  وحــده،  الطريق  في 

ي�سحبهم  فكان  الحي،  اأبناء  من  رفاقه 

الك�سافة  مركز  واإلــى  تــارًة،  الم�سجد  اإلى 

تارًة اأخرى، ول يفوت الفر�سة اأثناء اللعب 

معهم اإل ويحدثهم عن الأحكام ال�سرعية، 

فتاأثروا به كثيرًا وحذوا حذوه. 

 ،Qالح�سين الإمـــام  م�سجد  فــي 

مميزة  عالقته  وكانت  وكبر،  علي  تربى 

اإليه  الــمــدر�ــســة  يــعــود مــن  بــه، فهو  جـــدًا 

ــيــوؤدي �ــســالتــه، ولحــقــًا �ــســار يــعــود من  ل

عمله م�ستاقًا اإلى ذلك الركن الذي يفي�س 

كان  عليه. وحتى حين  الخا�سة  بالروحية 

يكن  لم  فاإنه  ماأخذ  كل  منه  ياأخذ  التعُب 

قبل  ليرتاح  البيت  اإلــى  ال�سعود  ي�ستطيع 

ــا  »اأن قـــال:  ولطالما  الم�سجد،  يـــزور  اأن 
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ومن الق�س�س التي ل تزال حّية في ذاكرة 

النا�س عن �سجاعته، حادثة الحريق الذي 

ح�سل اإبان قيامه بخدمة العلم في الجي�س 

دورية  في  م�ساركًا  كان  فبينما  اللبناني، 

�سّب  الأوزاعـــي،  منطقة  في 

حــريــق هــائــل فــي اأحد 

التجارية،  الــمــحــال 

ــس  ــا� ــن فـــارتـــعـــبـــت ال

ت�سرخ  و�ــــســــارت 

فزعًا من اأن تنفجر 

قــواريــر الــغــاز، فما 

كان من علي اإل اأن 

اقتحم النار وقطع الأ�سالك الكهربائية في 

المحل واأخرج القوارير كلها و�سط ذهول 

ال�سابط الذي كان ي�سرخ به خوفًا عليه، 

ببع�س  م�سابًا  عمله  اأنهى  اإن  ما  ولكنه 

الحروق، نال تنويهًا على عمله الذي اأنقذ 

المنطقة من كارثة محتمة.

قرر  عمره،  من  ع�سرة  ال�ساد�سة  في 

المجاهدين،  ب�سفوف  اللــتــحــاق  عــلــي 

ثيابًا  به  لي�ستري  م�سروفه  يدخر  ف�سار 

ع�سكرية، وما اإن اأنهى الدورة الأولى حتى 

كّرت �سبحة الم�ساركات التي بّينت اأهليته 

�سبيل  في  �سيئًا  يهاُب  ل  مغوار  كمجاهد 

العام  في  تموز  فمن حرب  وجل،  اهلل عز 

فع�سرات   ،1996 ني�سان  حرب  اإلى   ،1993
الم�ساركات في العمليات الع�سكرية، تنقل 

والم�ستاق  بالحيوية  المفعم  ال�ساب  ذلك 

كلل،  اأو  تعٍب  دون  من  ال�سهادة  اإلــى  جــدًا 

وكنت تراُه دومًا الأول في �ساحة المعركة.

لن اأ�ضت�ضهد في هذه الحرب!

عملية  في  الم�ساركين  من  علي  كــان 

تموز  في  الإ�سرائيليين  الجنديَّين  اأ�سر 

الجنوب  في  الحرب  طــوال  وبقي   ،2006
اإلى  قرية  من  ويتنقل  المواجهات  يخو�س 

الإ�سرائيلي  العدوان  بدء  قبل  وكان  قرية، 

قد راأى في منامه اأحد اأ�سدقائه ال�سهداء 

جاء و�سّلم عليه وطلب اإلى علي مرافقته، 

ولكن عليًا اأجابه باأنه لن ي�ستطيع القدوم 

لن  اأنــه  علي  اأدرك  الروؤيا  تلك  بعد  الآن. 
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الحرب،  هــذه  فــي  ي�ست�سهد 

دون  مــــن  ــقــل  ــن ــت ي فـــ�ـــســـار 

طائرات  عــيــون  تــحــت  وجـــل 

�سواريخ  وبــيــن  ال�ستطالع 

ناقاًل  الحربية،  الــطــائــرات 

للمجاهدين  والطعام  العتاد 

خالعًا رداَء الحذر، في حين 

الذين  الإخــــــوة  يــمــنــع  كـــان 

بتدابير  اإل  التنقل  من  معه 

عن  �ــســاألــوه  وكلما  �ــســارمــة، 

�سبب ذلك اأجابهم: »لأني لن ا�ست�سهد في 

هذه الحرب..«.

الجمهورية  اإلــى  ــه  ــارات زي اإحـــدى  فــي 

بلغ علي باأنه �سيت�سرف بلقاء 
ُ
الإ�سالمية، اأ

الإمام القائد {، فلم يتمالك نف�سه من 

�سدة الفرحة، حتى اإذا ما حان وقت اللقاء 

رياٍح عاتية، وحينما  ارتجف كورقٍة و�سط 

و�سل اأمام ال�سيد القائد {، اأغرورقت 

عيناه بالدموع، وتمّلى من وجهه المبارك، 

ن�سي  الم�سابة،  ال�سيد  يد  مقّباًل  وانحنى 

اأحد  ا�سطر  ما  راأ�ــســه،  يرفع  ولــم  نف�سه 

بلطف  ورفعه  ناحيته  م  التقدُّ اإلــى  الإخــوة 

لالإف�ساح في المجال اأمام الإخوة الآخرين 

بال�ّسالم على الإمام {.

كانتا  بفتاتين  ــه  زواج من  علي  رزق   

قرر  وقــد  حياته،  زينتا  اللتين  الوردتين 

ال�سّن  بلوغها  قبل  الكبرى  ابنته  تكليف 

»اأريد  بقوله:  ذلك  وبّرر  ب�سنٍة،  ال�سرعية 

اأن  قبل  تكليفها  اأ�ــســهــد  اأن 

العائلة  وا�ستغربت  اأ�ست�سهد« 

قول علي.

الثاني  يوم ميالده  وفي    

والثالثين، وبينما كان وزوجته 

في منزل ذويه وهم يحتفلون 

به، عقد علي حاجبيه قائاًل: 

عجوزًا  �سرُت  لقد  اإلهي!  »يا 

�ساء  اإن  بعد!  اأ�ست�سهد  ولــم 

قريب  عما  حرب  تن�سب  اهلل 

واأ�ست�سهد«.

اأن  يــتــاأخــر مــا طلبه عــلــي، ومـــا  ولـــم 

حتى  الجهادي  بواجبه  للقيام  ا�سُتدعَي 

كان من اأول المبادرين لاللتحاق بالنقطة 

الدفاع  في  م�ساركته  واأثناء  له.  المحّددة 

عن المقاومة، عاجلته ر�سا�سة في �سدره، 

ولكّن رفيقه ظّن اأنها قذيفة ل�سدة الومي�س 

الذي راآُه ينبعُث من �سدر علي. 

العزيز الذي رحل

علي،  عــاد  ال�سهيدين،  رو�ــســة  واإلـــى 

ــكــن هـــذه الـــمـــرة فـــي نــعــ�ــســه.. كانت  ول

فمن  �سريحه،  فوق  دموعها  تنثر  القلوب 

يناديه  »الحاج عبا�س« كما  اأو  يعرف عليًا 

الذي  العزيز  اأن هذا  يدرْك  المجاهدون، 

رحل، قد تحّمل من البقاء ما ل ي�ستطيعه 

طالما  ــذي  ال فهو  �سبرًا،  الم�ستاق  قلب 

زّف رفاقه �سهداء، وقد التقى بهم �سهيدًا 

وفيًا.

ــرر تكليف ابنته   ق

قبل بلوغها ال�صن 

ــة  ب�صن ــة  ال�صرعي

اأن  ــد  »اأُري ــاًل:  قائ

ــا  تكليفه ــد  اأ�صه

قبل اأن اأ�صت�صهد«
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دميا جمعة

تاأجيل  م�سكلة  من  الأهــل  اأغلب  يعاني 

اإنهاء  قــبــل  والــمــمــاطــلــة  لــلــدر�ــس  اأبــنــائــهــم 

اإليكم  م  ونقدِّ اليومية.  المدر�سية  الواجبات 

بين  المنازل  معظم  في  يدور  تقليديًا  حوارًا 

الذي  والبـــن  بــالــدر�ــس  المطالبين  الأهـــل 

ل اأن ي�ستريح قبل معاودة ال�ستغراق بين  يف�سّ

�سفحات الكتب للحفظ والحل والتركيز..

ـ الأم: هيا قم للدر�س، لقد تناولت وجبة 

الغداء وارتحت بما فيه الكفاية. 

ـ البن: بعد قليل، لدي مت�سع من الوقت 

واأريد اأن اأ�ساهد التلفاز.

ـ الأم: تكرر هذا القول كل يوم! لن اأقبل اأن 

تماطل وت�سهر حتى �ساعة متاأخرة.. قم الآن 

ثم يمكنك بعد ذلك اأن ترتاح قدر ما تريد.

الدر�س!  من  الكثير  لــدي  لي�س  ــن:  الب ـ 

اأريد اأن اأرتاح فاأنا حقًا اأ�سعر بالتعب!

اأيها  الآن  قم  التلفاز(:  )تطفئ  الأم  ـ 

الك�سول!

وبالطبع �سوف يثور البن وينه�س بغ�سب 

ليدر�س دون اإرادة منه اأو اهتمام. لذلك ل بّد 

من توجيه. 

ن�ضيحة لالأهل

الأ�سبــــاب  اإلــــى  التعــــرف  المهــــم  مــــن  ـ 

الكامنــــة وراء تاأجيــــل البــــن للدر�س: هل هي 

�سعــــف الحافز لديــــه وعدم تقديــــره للفوائد 

الكامنة وراء اإنهاء واجباته المدر�سية ب�سكل 

كامــــل وجيــــد؟ اأم هــــي مجرد ترجمــــة لحالة 

التمــــرد التــــي يج�سدهــــا مــــن خــــالل رف�سه 
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المنزليــــة  لل�سغــــوط 

ال�سداقات  ف�ســــل  اأو 

المدر�سية؟ اأم ب�سبب 

كرهه اأ�ساًل للدر�س؟ 

التعرف  ــد  ــع ب ـ 

الحقيقي  ال�سبب  اإلى 

العالج  مرحلة  تــبــداأ 

بفوائد  البــن  لإقــنــاع 

باكرًا  واجباته  اإنجاز 

التاأجيل،  و�سلبيات 

عبر  ـــد،  ـــي ـــاأك ـــت ـــال وب

الحوار  اإلـــى  الــلــجــوء 

الـــــهـــــادف وتــقــديــم 

حوافز معنوية اأو رمزية.

ـ تاأمين اأجواء هادئة للدر�س: غرفة بعيدة 

عن اأجواء اللهو اأو مكان جلو�س العائلة، تتوفر 

فيها اإ�ساءة جيدة.

الأهل  به  يلتزم  برنامج  على  التــفــاق  ـ 

للبدء  يومي  وقت  بمعنى تحديد  معًا،  والبن 

بالّدر�س ويتخلله فترات راحة ق�سيرة يتناول 

خاللها البن وجبة خفيفة اأو ع�سيرًا.

ن�ضيحة لالبن

ـ من المفيد، كما ذكرنا �سابقًا، اعتماد 

برنامج يومي للدر�س واللتزام به.

اليوم  عمل  توؤجل  »ل  مبداأ  على  العمل  ـ 

حياتك  في  اأ�سا�سًا  �سعارًا  وليكن  الغد«  اإلى 

لأنه بالتاأكيد �سّر النجاح.

جيد  ب�سكل  واجباتك  باإنهاء  التزامك  ـ 

اأ�س�س في �سخ�سيتك  ومتقن دليٌل على عدة 

اأبرزها الجدية. ول بد من ذكر حديث للنبي 

اأحب  عماًل  عمل  اإذا  العبد  »اإن   :P محمد 

.
)1(

اهلل اأن يتقنه« 

م�ساهدة  عــدم  وهــي  اأ�سا�س،  ن�سيحة  ـ 

التلفاز قبل الدر�س. اإن اأردت اأن تاأخذ فترة 

ــراد  اأف مــع  الــدرد�ــســة  عبر  فلتكن  ا�ستراحة 

بمجرد  لأنك  مثاًل  مجلة  مطالعة  اأو  اأ�سرتك 

ت�سعر  �ــســوف  الــتــلــفــاز  لم�ساهدة  جلو�سك 

بال�سترخاء والتعب.

على  اعتيادك  بمجرد  اأنك  تاأكد  واأخيرًا، 

اإنهاء درو�سك دون تاأجيل �سوف ت�سعر بالر�سى 

والراحة و�سيتبقى لك وقت كاٍف لال�سترخاء قبل 

النوم  والذهاب اإلى المدر�سة في اليوم التالي.
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ن�صائح ذهبية 

لال�صتيقاظ بن�صاط

مبكر.  وقت  في  الجامعة  اأو  المدر�سة  اإلى  ال�ستيقاظ  م�سكلة  من  اأغلبنا  يعاني 

القاهر  الإح�سا�س  نقاوم  متعبين  يومنا  ونبداأ  بوهن  ال�سرير  من  ننه�س  ما  وغالبًا 

بالنعا�س والرغبة بالنوم من جديد. واليكم بع�س الن�سائح التي �سوف تغير مزاجكم 

ال�سباحي لت�ستقبلوا يومكم بن�ساط  وحيوية:

1ـ ل تتناول وجبة الع�ساء في وقت متاأخر لأنك �سوف تعاني من الأرق لياًل، وبالتالي 
لن ت�ستيقظ ب�سهولة في اليوم التالي.

2ـ ل تكثر ال�سهر حتى توؤمن لج�سمك وعقلك الوقت الكافي من النوم والراحة.
ه: بح�سب الدرا�سات ل بّد اأنك �ست�سعر بالتعب اأكثر  3ـ ل ت�ستخدم زر تاأخير المنبِّ
�سوف  اأنك  يدرك  دماغك  لأن  التاأخير  زر  �سغطت  كلما  النوم  في  وبالرغبة  فاأكثر 

ت�ستيقظ مرة ثانية خالل ب�سع دقائق لذلك لن تدخل في مرحلة النوم المريح.

مادة  اإفــراز  من  تخفف  ال�سم�س  اأ�سعة  لأن  ا�ستيقاظك  فــور  ال�ستائر  افتح  4ـ  
ال�سيراتونين  هرمون  من  وتزيد  بالنعا�س  ي�سعرنا  الذي  الهرمون  وهي  الميالتونين 

الذي يح�سن المزاج.

5ـ  اأدخل األوانًا حيوية اإلى غرفة نومك مثل الو�سائد البرتقالية مثاًل اأو اللوحات 
المفعمة بالألوان الجميلة لأنها ت�ساعد في رفع م�ستوى الأدرينالين وبالتالي تجعلك 

تتخل�س من الك�سل.

6ـ ا�سرب كوبًا من الماء فور ا�ستيقاظك حتى تعو�س نق�س ال�سوائل التي فقدها 
 2% ج�سمك خالل الليل، فبح�سب الدرا�سات تراجع ن�سبة الماء من ج�سمك بمعدل 

يجعلك ت�سعر بالوهن والإرهاق

بالر�سا  باإح�سا�س  يومك  تبداأ  تجعلك  لأنها  ال�سبح  �سالة  تفوت  ل  واأخيرًا  7ـ  
وتمدك بن�ساط وتن�سط خالياك البدنية والعقلية.
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. اإمتاع الأ�سماع، المقريزي، ج 5، �س 339( 1)

الهوام�ض

ـروبيـك.. 
ْ
الأَيـ

زهيدة التكلفة كثيـرة الفائدة

اأنـــك مــن خــالل ممار�سة  تــعــرف  هــل 

بع�س  ــة  ــمــزاول ك الب�سيطة  الــنــ�ــســاطــات 

ال�ساللم  ا�ستخدام  اأو  المنزلية  الأعــمــال 

على  �سيرًا  الذهاب  اأو  الم�سعد  من  بــدًل 

القدمين اإلى المدر�سة اأو الجامعة تكون قد 

ان�سممت اإلى نادي الريا�سيين المتميزين 

دون الحاجة اإلى الت�سجيل اأو تحمل تكاليف 

باهظة اأنت بغنى عنها؟

اأغلبنا �سمع بريا�سة الأيروبيك، واأغلبنا 

يعتبر اأنه ل يملك الوقت الكافي للت�سجيل في 

ناٍد خا�س لمزاولة هذه الريا�سة المميزة. 

لكن يمكننا القول اإن معظمنا، ومن خالل 

دون  الريا�سة  هذه  يــزاول  حياتنا،  اأنماط 

عبارة  هي  الأيروبيك  فريا�سة  منا.  دراية 

عديدة  اأنــواع  ومنها  ريا�سية،  حركات  عن 

اأنواعه،  على  الم�سي  ال�سباحة،  اأهمها: 

ونزوله،  الــدرج  �سعود  والهرولة،  الرك�س 

المتنوعة  المنزل  واأعمال  الحديقة  اأعمال 

اأي�سًا تدخل �سمن نطاق هذه الريا�سة.

عديدة  فوائد  الأيروبيك  ريا�سة  توؤمن 

خا�س  ب�سكل  القلب  عمل  تح�سين  اأبــرزهــا: 

الزائد  الـــوزن  من  التخل�س  ــى  اإل بالإ�سافة 

اإ�سراكها مع نظام غذائي منا�سب.  في حال 

لهذه  الأخـــرى  الفوائد  بع�س  لكم  و�سنقدم 

الريا�سة الممتعة على �سبيل المثال ل الح�سر:

النف�سي  ال�سغط  مــن  التخفيف  ـ   1
وتاأمين الراحة النف�سية.

فاإن ممار�سي  المناعة،  ـ دعم جهاز   2
عر�سة  ــل  اأق بانتظام  الإيــروبــيــك  ريا�سة 

الزكام  مثل  الفيرو�سية  بالأمرا�س  للتاأثر 

والأنفلونزا.

3 ـ زيادة الطاقة الحيوية، فعلى الرغم 
من التعب الذي ت�سعر به عند ممار�سة هذه 

�سوف  ق�سير  وقت  بعد  اأنــك  اإل  الريا�سة 

ت�سعر بالن�ساط والطاقة.

الدماغية  ــيــة  ــفــعــال ال تــحــ�ــســيــن  ـ   4
والعقلية. 

فح�سب  الــحــيــاة:  مــعــدلت  زيـــادة  ـ   5
اأن  تبيَّن   1986 العام  منذ  اأجريت  درا�سة 

ومدرو�س  علمي  ب�سكل  الأيروبيك  ممار�سة 

ت�ساعد في زيادة معدل العمر.

اأن  فــي الــخــتــام، لي�س مــن الــ�ــســروري 

تح�سل  حتى  الريا�سية  النخبة  من  تكون 

تمار�س  اأن  يكفي  اإذ  الــفــوائــد،  هــذه  على 

الأقل  على  �ساعة  ن�سف  لمدة  الأيروبيك 

خالل 3 اأيام من الأ�سبوع حتى تح�سل على 

نتائج مذهلة. ول يلزمك �سوى بع�س الإرادة 

المتابعة  فيه  تتوفر  نــاٍد  اإلــى  لالن�سمام 

العلمية لمدّربين متخ�س�سين وزوجين من 

الأحذية المريحة!
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اإّن اأول خطوة في اأي عمل يقّرر اأي فرد القيام به َعُظَم 

ة، ثم ت�ضور  ُغر، َقّل اأو َكُثر،هي ت�ضّور الحالة المرجوَّ اأو �ضَ

اأن  دون  ومن  الأحيان  اأغلب  وفي  اإليها.  الموؤدية  الطرق 

ن�ضعر، نقوم بهذا الأمر مرارًا وتكرارًا في حياتنا اليومية.

تحقيقها،  في  نجحنا  التي  الأمــور  كل  في  قلياًل  لنا  تاأمَّ لو   

الف�سل  اأ�سباب  اأن  لوجدنا  اإليها،  الو�سول  في  ف�سلنا  التي  وتلك 

عدم  اأو  للموقف،  تقدير  �سوء  نتيجة  تكون  اأن  اإمــا  الأ�سا�سية، 

العمل وفق ما هو مفتر�س، اأو نتيجة مباغتة الأمور 

وهذه  بالح�سبان،  لها  اأخــذنــا  وعـــدم  لنا 

م�ساديق عدم التخطيط.

 وفي هذا ال�سدد يقول الإمام 

علي عليه ال�سالم: »العامل على 

على  كال�سالك  ب�سيرة  غير 

�سرعة  تزيده  ل  الطريق  غير 

.
)1(

الم�سير اإّل ُبعدًا« 

ح�ضن زين الدين*

الــــتــــخــــطــــيــــط 

ــاح ــج ــن �ــصــمــان ال
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التخطيط  ــة  اأهمي

ــي عمله  ــن ف تكم

ــع  ــى تــوّقــ علـــ

ــل  لمـ�صتـقـبـــــ ا

وا�صت�صــرافـه مع 

ــد يحملـه من  ما ق

وتقلبات مفاجاآت 

يريد  هدفًا  يحدد  حين  اأو  طريقه  الإن�سان  ي�سلُّ  فحين 

الو�سول اإليه، فال ُبّد له من خريطة تو�سح له معالم المكان 

الذي يتواجد فيه، في�ستطيع بذلك تحديد و�سعه الراهن، ثم 

ُد له التجاهات، في�ستطيع اأن ي�سّخ�س  لٍة تحدِّ ل ُبّد له من ُبو�سَ

اإلى  لي�سل  ي�سلكها  اأن  عليه  ينبغي  التي  الطرق  اإلى  ف  ويتعرَّ

يقول  فكما  فائدة،  دون  الخريطة  وجود  �سي�سبح  ثم  هدفه، 

تذهب،  اأين  اإلى  تعرف  تكن  لم  »اإذا  الغربيين:  العلماء  اأحد 

فكل الطرق توؤدي اإلى هناك«.

فما هو التخطيط، وما هي اأهميته ومزاياه؟

كاأفراد؟  ي�سملنا  اأم  فقط  الكبرى  بال�سركات  يخت�س  وهل 

نتيجة  وهل  عملية؟  خبرة  اأو  اأكاديمية  عملية  ح�سرًا  هو  وهل 

التخطيط دائمًا هي النجاح؟

هذا ما �سوف نتعرف عليه فيما يلي.

تعريف التَّخطيط

ا �ستكون  يمكن تعريف التخطيط باأنه و�سع افترا�سات عمَّ

الأهداف  تبّين  خطٍة  و�سع  ثم  الم�ستقبل،  في  الأحــوال  عليه 

ا�ستخدامها  الــواجــب  والعنا�سر  اإليها،  الو�سول  المطلوب 

العنا�سر،  هــذه  ا�ستخدام  وكيفية  الأهـــداف،  هــذه  لتحقيق 

وخط ال�سير، والمراحل المختلفة الواجب المرور بها، والوقت 

الالزم لتنفيذ الأعمال.

د  اإذًا، فالتخطيط هو الوظيفة الإدارية الأولى والتي تحدِّ

واأين،  عمله،  يجب  الذي  وما  تفعله،  اأن  تريد  ما  الإدارة  فيه 

وكيف، وما هي الموارد التي تحتاج اإليها لإتمام العمل، وذلك 

التي  الأهــداف  تحديد  ثم  الو�سول،  نقطة  تحديد  عن طريق 

ت�سبُّ في �سبيل ذلك، وو�سع ال�سيا�سات التي �ست�سير الخطة 

والإجراءات  الخطوات   وتف�سيل  البرامج،  وت�سميم  لها،  وفقًا 

في  ن،  وبياني مح�سَّ اإطار زمني محّدد،  في  الالزمة،  والقواعد 

�سوء التوقعات للم�ستقبل والعوامل الموؤثرة المحتمل وقوعها.

اأهمية التخطيط

المالئم،  التخطيط  اإلــى  الفتقار  مع  عمٍل  بــاأي  القيام  اإن 

ي�سبح �سربًا من �سروب العبث والت�سييع للموارد المتاحة، اإذ 

الهدف  اإلى  الو�سول  وي�سبح  والرتجالية،  الفو�سى  تعّم  بدونه 

اأمرًا اأ�سبه بالم�ستحيل، اإل اإذا انفتحت نافذة الحظ وال�سدفة.

الم�ستقبل  توّقع  على  عمله  في  تكمن  التخطيط  فاأهمية 
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وا�ست�سرافه، مع ما قد يحمله من مفاجاآٍت وتقلبات.

مزايا التخطيط

والفعالة،  البّناءة  المزايا  من  كثير  على  التخطيط  ينطوي 

نذكر منها: 

1ـ ر�سم الو�سع الجديد المراد الو�سول اإليه. 
2ـ معرفة الحتياجات المادية والب�سرية والتنظيمية الالزمة 

للتنفيذ.

موّحدة  اإجــراءات  �سمن  الأعمال  جميع  وتن�سيق  تنظيم  3ـ 
ومحّددة.

4ـ تمكين المنظمة من الرقابة والقيا�س.
والجماعات  لالأفراد  والوظيفي  النف�سي  الأمــن  تحقيق  5ـ 

المتاأثرين بالتخطيط.

6ـ اأخذ المنظمة دور الفاعل بدًل من دور راّد الفعل.
7ـ توظيف جميع الموارد المالئمة في مكانها المنا�سب ومنع 

هدرها وت�ستتها. 

8ـ تنمية مهارات وخبرات المدراء، عن طريق ما يقومون به 
من و�سع للخطط والبرامج والإجراءات.
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مقومات التخطيط

التخطيط  عملية  تت�سمن  اأن  يجب 

الأ�سا�سية  المقومات  من  عددًا  الإداري 

تتمثل في:

1ـ الأهداف.
2ـ التنبوؤ.

3ـ ال�سيا�سات.
4ـ الإجراءات.

5ـ تدبير الو�سائل والمكانات.
اأوًل: الأهداف 

الأهداف هي النتائج المطلوب تحقيقها في الم�ستقبل، فاإذا 

كان المطلوب هو تحقيق هذه النتائج في الم�ستقبل البعيد، فاإن 

هذه الأهداف ت�سمى اأهدافًا ا�ستراتيجية، اأما اإذا كان تحقيقها 

في الأجل الق�سير، فاإنها ت�سمى اأهدافًا تكتيكية، ولكن هناك 

بع�س المعايير التي يجب اأن تتوفر في الهدف عند �سياغته، 

وهي اأن يكون كل هدف من الأهداف:

دًا. 1ـ  وا�سحًا ومحدَّ
2ـ قاباًل للقيا�س، فما ل يمكن قيا�سه ل يمكن اإدارته.

3ـ متفقًا عليه بين وا�سع الخطة والجهات الأعلى.
اأمرًا  المن�سود  الهدف  تحقيق  يكون  ل  اأن  اأي  واقعيًا،  4ـ 

م�ستحياًل ولي�س �سمن الإمكانيات المتاحة.

دًا بوقت. 5 ـ محدَّ
ثانيًا: التنبوؤ

�سائر  عــن  الإنــ�ــســان  بــه  يتميز  ذهني  ن�ساط  هــو  التنبوؤ 

المخلوقات كونه نابعًا من العقل الذي يعمل على الربط بين 

التي  الموؤ�سرات  وبين  ومعطيات  معلومات  تخزينه من  تم  ما 

اأمر ما، فهو ناتج �سروري لرتباط  اإمكانية حدوث  تدل على 

الن�ساط الإن�ساني بعن�سر الوقت، ولكي ن�ستطيع ال�ستناد على 

عملية التنبوؤ يجب اأن نتوّخى:

1ـ الدقة اإلى اأبعد ما يمكن 
ـ الحداثة في المعلومات والمعطيات.  2

ـ المالءمة للمتطلبات المرجوة.  3
ـ الجدوائية القت�سادية.  4

ــام. ــه والإب اللَّب�س  مــن  والــخــلــّو  الت�سور  فــي  الــو�ــســوح  ـ   5"

ــن  ــرًا مـ اإن كثيـــ

الناجحين  ــار  التجـ

والذيـن ل يملكون 

ــًا  ــدرًا علـمـيــ قـــ

ــرًا، يمار�صون  كبي

ــط  التــخـــطــيـــ

تيــجــي  ال�صتــرا

جيـــــد  ب�صـكــل 

ــوا  دون اأن يعرفــ

ــى الم�صّمــ ــذا  ه
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ولكن يمكننا القول: اإنه مهما كان التنبوؤ دقيقًا فلن ي�سل اإلى حدِّ 

ال�سحة الكاملة في جميع الأمور.

ثالثًا: ال�ضيا�ضات

التي  والــقــواعــد  المبادئ  مجموع  هــي 

ي�ستر�سد  والتي  العمل،  �سير  تحكم 

بــهــا مــنــفــذو الــخــطــة فـــي كافة 

بين  فــرق  وهناك  الم�ستويات. 

هو  فالهدف  والهدف،  ال�سيا�سة 

اأما ال�سيا�سية  ما نريد تحقيقه، 

فهي ال�سوابط التي تحكم تنفيذ 

الأهداف. 

بال�سيا�سة  التخطيط  ويرتبط 

ارتباطًا وثيقًا، اإذ اإن التخطيط غالبًا 

ال�سيا�سات  في  التغيير  نتيجة  يكون  ما 

اأو الإجــراءات، وذلك بق�سد  اأو نظم العمل 

الو�سائل  باأح�سن  المن�سود  الهدف  اإلى  الو�سول 

وباأقل تكلفة.

رابعًا: الإجراءات

وتو�سح  تحدد  التي  التف�سيلية  الخطوات  وهــي 

تنفيذها،  وكيفية  الأعـــمـــال  ــام  ــم اإت اأ�ــســلــوب 

والفترة  التنفيذ  هــذا  عــن  والم�سوؤولية 

 الـــزمـــنـــيـــة الـــــالزمـــــة لإتـــمـــامـــهـــا.

اإلى  الــمــجــّزاأة  الأهــــداف  اإذًا،  فهي 

في  تنفيذها  ي�سب  والــتــي  تفا�سيل 

اإطار تنفيذ الأهداف العامة.

الو�ضائل  ت��دب��ي��ر  خ��ام�����ض��ًا: 

والإمكانات

المو�سوعة،  الــعــامــة  الأهـــــداف  اإن 

والإجـــــراءات  المر�سومة  ال�سيا�سات  وبــالــتــالــي 

ذ  ُتنفَّ اأن  التنفيذية المحددة لهذه الأهداف، ل يمكن 

الو�سائل والإمكانات المادية  دون وجود مجموعة من 

والب�سرية والتنظيمية ال�سرورية لترجمة هذه الأهداف 

من ت�سورات اإلى وقائع.

في  ُيـــنـــَظـــر  اأن  يـــجـــب  الـــمـــنـــطـــلـــق  هـــــذا  فـــمـــن 
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ــخــطــط  ــذ ال ــي ــف ــن ــت ـــــة ل ـــــالزم الحــــتــــيــــاجــــات ال

والواقعية  الــدقــة  مــراعــاة  مــع  وطبعًا  المو�سوعة 

الحتياجات. هـــذه  تــحــديــد  فـــي   والــمــو�ــســوعــيــة 

اأكاديمية؟  عملية  حــ�ــســرًا  هــو  الــتــخــطــيــط  هــل 

 

في  يطبق  اأمـــر  هــو  ال�ستراتيجي  التخطيط  اإن 

كافة،  الــعــالــم  دول  فــي  والــمــوؤ�ــســ�ــســات  الــ�ــســركــات 

تحتاج  ل  ــك  اأن نامية  ــة  دول فــي  وجـــودك  يعني  فــال 

مثاًل،  الناجحين  التجار  من  كثيرًا  فاإّن  للتخطيط، 

والذين يملكون خبرة كبيرة في التجارة ول يملكون 

قدرًا علميًا كبيرًا، يمار�سون التخطيط ال�ستراتيجي 

ب�سكٍل جيٍد دون اأن يعرفوا هذا الم�سّمى؛ فتجد هذا 

ي�ستهدفها،  التي  ال�سريحة  جــيــدًا  يعرف  التاجر 

ويعرف احتياجاته، ويعرف مناف�سيه، وتكون قراراته 

نابعة من فهمه لمتغيرات ال�سوق ولأ�سلوبه في المناف�سة.

هل نتيجة التخطيط دائمًا هي النجاح؟

اإذا لم نراِع المعايير  ل يمكننا التكلم عن نجاح التخطيط 

والموا�سفات العلمية التي تحدثنا عنها فيما �سبق، فقد تف�سل 

عملية التخطيط لأ�سباب عديدة، مثل: 

1ـ عدم العتماد على المعلومات الدقيقة والموثوقة.
2ـ الإعداد ال�سيئ للخطة وعدم درا�ستها ب�سكل جيد. 

3ـ عدم اإخبار المديرين والعاملين بخطة ال�سركة. 
4ـ عدم اتخاذ القرارات بناًء على الخطة ال�ستراتيجية

موؤثرة  تغيرات  وجــود  من  بالرغم  الخطة  تغيير  عدم  5ـ 
ب�سكل وا�سح على الفترا�سات المو�سوعة. 

وفي الختام:

�سريع،  ب�سكٍل  التخطيط  لمو�سوع  ا�ستعر�سنا  اأن  وبعد 

اأنه ل يقت�سر على المنظمات وال�سركات فقط، فكل  وعرفنا 

بع�سرات  للقيام  يوميًا  المرات  ع�سرات  يخّطط  مّنا  �سخ�س 

الأمور دون اأن ي�سعر، فلماذا ل ن�سب اهتمامنا على الإلمام بهذا 

واعيٍة  عمليٍة  اإلى  مق�سودة،  غير  عملية  من  نحّوله  لكي  الأمر، 

ننجح من خالل مراعاتنا ل�سروطها وتطبيقها ال�سحيح في كل 

ميادين حياتنا حتى العبادية منها؟

ــم  ــا التكل ل يمكنن

ــاح  ــن نـجـــــ عـــ

ــم  اإذا ل ــط  التخطي

المعــايـير  ــراِع  نـ

ت  ــا �صفـــ ا لمو ا و

ــة لعــــلـــمـيــــ ا

.)*( ماجي�ستير اإدارة موارد ب�سرية ـ مدرب اإداري. و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 27، �س 27( 1)

الهوام�ض
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ك�صكول

 الأدب
اإعداد: اإبراهيم من�ضور

من جذور الكالم
»بكالوريا«: كلمة تعني: »ال�سهادة الثانوية«، ولكْن ما هو اأ�سلها، وقد باتت تعبيرًا 

ًا؟ عالميَّ

المتو�ّسط، �سجرًة مورقة في كّل  الأبي�س  البحر  نبتت في حو�س  ًة  لها ق�سَّ اإنَّ   

الف�سول تدعى �سجرة الغار »Laurier« اأما ا�سمها العلمي فهو »الغار الكريم الن�سب 

ـ  Laurus Nobili«. خ�سب هذه ال�سجرة �سلب، وقد ترتفع اإلى حوالى 12 مترًا. لكّن 
فهي  طبّية،  فوائد  ولها  عِطرة،  اأوراقها  رائحة  الحجم.  �سغير  ال�سجر  هذا  معظم 

ُت�ستعَمُل  وقد  المفا�سل.  وداء  الحّمى  من  وت�سفي  البول  وتــدرُّ  العفونة  على  تق�سي 

لتجفيف اللحوم واتقاء ال�سواعق.

�سها الإغريق ثم الرومان لتمجيد بع�س اآلهتهم  ذَكرها ال�سعراء منذ القدم، وكرَّ

في الحتفالت الدينية. وُت�سَفُر اأغ�ساُنها تيجانًا على جباه الأبطال وال�سعراء. 

في  المنت�سرين  جباه  على  وتيجانًا  اأكاليَل  َفُر  ُت�سْ الغار  اأغ�سان  اأ�سبحت  لذا 

عطي هوؤلء 
ُ
المعارك، اأو المتفوقين في ال�سباق، اأو الناجحين في المتحانات! ثم اأ

 Bacca »بكالوريا  َيْت  �ُسمِّ وانت�سارهم،  توؤّكد على نجاحهم  وثيقًة ر�سميًة  الناجحون 

ق النت�سار! lauria«، اأما معناها فهو حو�س الغار، اأو جنى الغار، اأو حقَّ
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قالت لي المراآة

اأراَك تقراأ القراآن، ومن جديد تقُف  ـ 

ا�ستغلَق  الذي  فما  رًا.  متحيِّ فيه  اآيــٍة  عند 

ة؟ عليك فهُمه، هذه المرَّ

البقرة  �سورة  من   )26( الآيــة  اإنها  ـ 

ِرَب َمَثاًل َما  �أَْن َي�سْ {�إِنَّ �للَ اَل َي�ْسَتْحِيي 

َبُعو�َسًة َفَما َفْوَقَها...}، واإني اأعَجُب كيف 

الح�سرَة  تلك  بعو�سًة،  مثاًل  اهلل  ي�سرُب 

ال�سغيرة جّدًا، ولْم ي�سرب مثاًل الفيل!

الذين  الموؤمنين  من  اإل  َعِهْدُتَك  ما  ـ 

باُلَك  فما  ــهــم،  ربِّ من  الحقُّ  ــه  اأن يعلمون 

لعلَّك  للَعَظمة؟!  مثاًل  الحجم  ِكَبَر  تتَّخذ 

روَد الكبيرة، وتزهُد بالأ�سداف  ُل الطُّ ُتف�سِّ

ال�سغيرة حيث يربو في اأرحامها اللوؤلوؤ!

عجيٌب اأمُرَك! 

الإمـــــــام جعفر  ـــقـــراأ حـــديـــث  ت األـــــم 

المَثل  هـــذا  �ــســرح  فــي   Q الــ�ــســادق 

خلقًا  اهلل  خلق  »مــا  يــقــول:  اإذ  الــقــراآنــي 

ــا فــي الفيل  اأ�ــســغــر مــن الــبــعــو�ــس... وم

الفيل  على  ل  وف�سّ مثله  وفيه  اإل  �سيء 

اأّن  تعلُم  األ   
)1(

وبالرجلين؟«  بالجناحين 

البعو�سة  لهذه  خَلَق  قد  �سبحانه،  اهلل، 

التي  الحيوية  والأع�ساء  الأجهزة  جميع 

الآلة  ـ وهو  للفيل؟! حتى الخرطوم  خلقها 

المميَّزة لدى الفيل ـ تمتلُكه البعو�سة، وهو 

وتميُّزًا؛  غرابًة  اأ�سدَّ  ة  بكيفيَّ لديها  يعمُل 

جانبّيًا،  ُتفَتُح  اأ�سطوانة  عن  عبارة  فهو 

بالقرنين  بدءًا  العمل،  ُة  ُعدَّ منها  وتخرُج 

البعو�سة  بهما  �ُس  تتح�سَّ ان  مج�سَّ وهما 

التي  التاآ�سير  ثــمَّ  اللَّ�ْسع،  مو�سع  ُن  وُتعيِّ

تعمل كمب�سِع الجّراح )الم�سرط( فتقطُع 

باألم  الإح�سا�س  )وهنا  ال�سحيَّة  جلد  بها 

التي تحقن الجرَح  اللَّ�سعة(، ثم المحقنة 

التي  ا�سة  الم�سَّ ثم  باللعاب،  ث  الُمْحدَّ

لتمت�سَّ  الــجــرح  فــي  البعو�سة  تــغــِرزهــا 

�سحب  عملية  انــتــهــاء  وعــنــد  الــــدم.  بــهــا 

تلك  تنظيف  اإلــى  البعو�سة  َتعمُد  الــدم 

بو�ساطة م�سحها بج�سم  العاملة،  الأدوات 

نظيفًة  الأدوات  تلك  تحفظ  ثمَّ  ال�سحيَّة، 

بخرطوم  ه  الم�سبَّ �سطوانّي 
ُ
الأ ِغمدها  في 

الفيل، ا�ستعدادًا لغارٍة جديدة! ولي�س هذا 

خ�سَّ  قد  العظيم  الخالق  اإّن  بل  فح�سب، 

الإمام  ُي�ستفاُد من حديث  كما  ـ  البعو�سة 

ال�سادق Qـ  بع�سوين َلْي�َسا للفيل، هما 

بالهوائيَّات  )ال�سبيهان  ال�ست�سعار  قرنا 

الكائنات  مـــع  لــلــتــعــامــل   )Angennes
الأخرى، والجناحان الغ�سائيَّان اللطيفان. 

هذه  مثاًل  اهلل  �سرَب  ِلــَم  الآن،  عــرفــَت، 
َ
اأ

المعجزة  ال�سغيرة  البعو�سَة 

في َخْلقها؟!

لربِّ  خ�سغُت  عندئٍذ، 

ِة قائاًل: العزَّ

بيدك  �سبحانك، 

كّل  على  اإنــك  الُمْلك، 

�سيٍء قدير.
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من اأجمل ال�ضعر
�سهاب  ف  المت�سوِّ الــعــارُف  ــة،  الإلــهــيَّ ة  الــعــزَّ في  قاله،  ما 

، وهو �ساعر جميل الديباجة، ُيعتَبُر �سعُره 
)2(

هَرَوردّي  الدين ال�سُّ

ة والإح�سا�س: ال�سوفيُّ غايًة في ال�سدق والرقَّ

الأرواُح ـــــــكـــــــُم  ـــــــي اإل تــــــــِحــــــــنُّ  اأبــــــــــــــــــدًا 

ـــــــــــــــــراُح ــــــــهــــــــا وال ــــــــحــــــــاُن ــــــكــــــم َرْي ــــــاُل فــــــو�ــــــس

ــــفــــوا ــــَن تــــكــــلَّ ــــقــــي ــــعــــا�ــــس ــــل وارحــــــمــــــتــــــا ل

ـــــاُح ــــــة، والـــــــــهـــــــــوى فـــــ�ـــــسّ ـــــــْتـــــــَر الــــــمــــــحــــــبَّ �ـــــــسَ

دمـــــاوؤهـــــم ُتـــــبـــــاُح  بـــــاحـــــوا  اإن  ــــرِّ  بــــالــــ�ــــسِّ

ــــــــــــــذا دمـــــــــــــــــاُء الــــــعــــــا�ــــــســــــقــــــيــــــَن ُتـــــــبـــــــاُح وك

من اأبلغ الكالم

 لالإمام علي 
)4(

الأ�سباح  ما جاء في خطبة 

Q، حيث اأبدَع اأروَع ال�ستعارات التي يندُر 

ة ل�ساعٍر اأو اأديب؛ فاإذا  اأن ُتخايَل الذائقَة الفنيَّ

البحاُر  واإذا  معادنها،  عن  �س  تتنفَّ بالجباِل 

ت�سحُك اأ�سداُفها فاغرًة اأفواَهها اللوؤُلئيَّة، واإذا 

رُّ ُيْنَثُر والمرجاُن ح�سيد! الدُّ

لقد اأراد الإمام Q اأن ي�سَف مبلَغ ُجود 

اهللـ  �سبحانهـ  و�َسَعَة رزقه، وعظيَم اآلئه، فقال: 

�سْت عنه معادُن الجبال،  »لو وَهَب )اهلل( ما تنفَّ

و�سحَكْت عنه اأ�سداُف البحار من ِفِلزِّ الّلَجْين 

رِّ وح�سيِد المرجان، ما  ، وُنثارِة الدُّ
)5(

والِعْقيان 

َر ذلك في جوده، ول اأنفَد �َسَعَة ما عنده«. ثَّ
َ
اأ

اآخــر،  مو�سع  فــي  الــ�ــســالم(  )عليه  وقـــال 

ثًا عن كلِّ من َي�ْسَهُد الحقيقة ثم ُيخفيها،  متحدِّ

�ُسهوٌد 
َ
مكاَبرًة اأو َجهالًة اأو افتراًء على الحّق: »اأ

فاإني  النا�س،  اأيُّها  كاأرباب؟..  وعبيٌد  كُغيَّاب؟ 

 
)6(

َغْيَهُبها  مــاَج  اأن  بعد  الفتنة..  عيَن  فقاأُت 

الباطَل حتى  ْبُقرنَّ 
َ
َلأ واأيُم اهلل،  َكَلُبها..  وا�ستدَّ 

.
)7(

خِرَج الحقَّ من خا�سرته«
ُ
اأ

من اأجمل الت�ضبيه

َكِم�ْسَكاٍة  ُن��وِرِه  {َمَثُل  تعالى:  قوُله 

ُزَجاَجٍة  ِف��ي  َباُح  �ْلِم�سْ َباٌح  ِم�سْ ِفيَها 

َجاَجُة َكاأَنََّها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمْن  �لزُّ

�َسَجَرٍة ُمَباَرَكٍة} )النور: 35(.

النبي  هي  المباركة«  و»ال�سجرة 

اإبراهيم Q لكون اأكثر الأنبياء من 

�سلبه، وذلك من اآثار البركة، ولأن من 

�سلبه نبينا P الذي هو اأ�سل البركة 

وفرعها.

 قال اأبو عبد اهلل Q في قوله 

َو�الأْر�ِس  َمَو�ِت  �ل�سَّ ُن��وُر  {�للُ  تعالى: 

 O َمَثُل ُنوِرِه َكِم�ْسَكاٍة}: »فاطمة

»فيها م�سباح« الح�سن »الم�سباح في 

كاأنها  »الــزجــاجــة  الح�سين  زجــاجــة« 

بين  دّري  كوكب  فاطمة  دّري«  كوكب 

�سجرة  من  »يوقد  الدنيا  اأهــل  ن�ساء 

.
)3(

 »...Q مباركة« اإبراهيم
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والِعظامّي،  الِع�ساميُّ  النقي�سان:  ـ 

وَمْن  بنف�سه،  يفتخر  َمــْن  هو  فالع�ساميُّ 

وهو  الذاتية.  بقدراته  غايته  اإلــى  و�سَل 

عند  حاجبًا  وكــان  ع�سام،  اإلــى  من�سوب 

فقال  مــلــَكــًا،  �ــســاَر  ثــم  النعمان،  الملك 

هم:  بع�سُ

ع�صاما  
)8(

َدْت  �ـــســـوَّ عــ�ــســاٍم  نف�ُس 

ـــــًا ُهـــمـــامـــا ـــــك ـــــِل ـــــرْتـــــُه َم و�ـــــســـــيَّ
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.
)9(
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)10(
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الهوام�ض

الثنائّيات
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�ــصــغــط الـــدم

ال�صامت القاتل 
د. ح�ضام حيدر*

عليه  ُيطلق  مــا  اأو  الـــدم  �سغط  اإنـــه   

اإنه  اإذ  ال�سامت«،  »القاتل  ا�سم  الأطباء 

للمري�س  ُب  يت�سبَّ الحالت  من  كثيٍر  وفي 

بموٍت فجائٍي يق�سي على حياته.

المطلوبة  الــتــوعــيــة  لأهــمــيــة  ونــظــرًا 

ـــى هـــذا الــمــر�ــس وطــرق  فــي الــتــعــرف اإل

اأو  به،  الإ�سابة  عملية  توؤخر  التي  الوقاية 

ت�ساهم بن�سبٍة كبيرٍة في ال�سفاء منه عند 

الم�سابين به، ن�سع بين اأيديكم تف�سياًل 

�ساماًل عن كل ما يتعلق بهذا المر�س.

ما هو �ضغط الدم؟

ارتفاع  هــو  الـــدم  ب�سغط  المق�سود 

ج�سم  لــدى  ال�سرياني  ال�سغط  ن�سبة  في 

التي  الــدم  كمية  ازديــاد  نتيجة  المري�س 

ال�سرايين  اإلــى  والوافدة  القلب،  ي�سخها 

والأوعية الدموية في الج�سم. والمتعارف 

عليه من قبل منظمة ال�سحة العالمية في 

قيا�س  في  البالغين  عند  د  المحدَّ الرقم 

 14/9 اأق�سى  كحدٍّ  يكون  اأن  الدم  �سغط 

فاإذا  الزئبق،  من  ملتمٍر   90 على   140 اأي 

زاد عن هذا الحد يكون ذلك موؤ�سرًا على 

اإلى  ي�سل  كي  الــدم  �سخ  عملية  في  يزيد 

زيادة  اإلــى  ــوؤدي  ي وبالتالي  الأن�سجة،  كل 

ال�سغط.

عوار�ض المر�ض

بها  ي�سعر  الــتــي  الــعــوار�ــس  اأهـــّم  اإن 

مر�سى �سغط الدم هي:

1ـ اآللم في الرقبة.
في  وخا�سًة  بالنحطاط  ال�سعور  2ـ 

فترة ال�سباح.

3ـ الح�سا�س بالدوار وفقدان التوازن.
4ـ  حدوث زيغان في الروؤية.

التنف�س  فـــي  �ــســيــق  5ـ  
وخفقان �سريع في القلب لدى 

القيام بجهٍد معين.

ـــنـــقـــطـــة الـــ�ـــســـديـــدة  وال

اللتفات  يجب  التي  الأهمية 

العوار�س  هذه  ذكر  مع  اإليها 

هي  المري�س  بها  ي�سعر  التي 

باأيٍّ من هذه  اأنه قد ل ي�سعر 

يرتفع  ثم  اإطالقًا،  العوار�س 

ال�سغط عنده بن�سبٍة مرتفعٍة، 

ارتفاع في ن�سبة �سغط الدم.

بة لهذا المر�ض العوامل الُم�َضبِّ

مر�س  عـــام  ب�سكل  الـــدم  �سغط  1ـ 
الإ�سابة  حالت  من   95% وحوالي  وراثي، 

العامل. لذلك كل �سخ�س كان  تعود لهذا 

بهذا  اأ�سيب  قــد  اأقــربــائــه  اأو  اأبــويــه  ــد  اأح

المر�س هو معّر�س لالإ�سابة به. 

حدوث  ت�سّبب  اأخرى  عوامل  هناك  2ـ 
الدرقية  الــغــدد  كــاأمــرا�ــس  الـــدم   �سغط 

الكلى،  فــوق  الموجودة  الكظرية  والــغــدد 

واأمرا�س الكلى المزمنة. 

العقاقير،  اأنـــواع  بع�س  ا�ستخدام  3ـ 
فة التي ترفع هرمونًا معينًا  كالأدوية الُمنحِّ

ال�سغط  ارتفاع  اإلى  يوؤّدي  الج�سم، ما  في 

ال�سرياني. 

4ـ عدم اتباع النظام الغذائي ال�سليم، 
يوؤهالنه  المري�س  عند  زائد  وزن  ووجــود 

القلب  اإن  اإذ  الــمــر�ــس،  بــهــذا  لالإ�سابة 

يزن  اأن�سجة ج�سم  اإلــى  الــدم  ي�سخُّ  الــذي 

اإلى  دمًا  ي�سخ  الذي  كالقلب  لي�س  كلغ   60
اأن  اإلى  100 كلغ، حيث ي�سطر  ج�سم يزن 

اأّول عار�ٍس لرتفاع ال�سغط الحاد  فيكون 

جلطًة دماغيًة قاتلة. ولهذا ال�سبب ي�سميه 

الأطباء بـ »القاتل ال�سامت«، لأن الخطورة 

فيه تكمن اأحيانًا بارتفاٍع حاٍد دون ال�سعور 

باأيٍّ من الحالت التي ذكرناها، مّما يوؤّدي 

اإلى وفاته.

الأع�ضاء الأكثر عر�ضًة لالإ�ضابة 

1ـ الدماغ: يوؤدي ارتفاع ال�سغط الحاّد 
اإلى حدوث جلطاٍت دماغيٍة عبر ان�سداٍد في 

الجلطات  وهذه  الدماغية.  ال�سرايين 

اأو   ،30% التقريبي  حدوثها  ن�سبة 

وهذا   ، دماغيٍّ نزيٍف  حدوث 

ن�سبة حدوثه التقريبي 70%.

ارتفاع  يــوؤدي  القلب:  2ـ 
ـــى  ـــحـــاد اإل �ــســغــط الـــــدم ال

ت�سخم في ع�سلة القلب حيث 

ل تقوم بوظيفتها ب�سكٍل كاٍف 

الإ�سابة  على  ي�ساعد  وذلك 

ال�سرايين  ت�سلب  بمر�س 

الـــذي غــالــبــًا مــا يــــوؤّدي اإلى 

الإ�سابة بجلطات قلبية.
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ــب الإكثار من  يج

ــار  الخ�صــ ــاول  تن

ــه  والفــــــواكـــ

ب  ــو لــحبـــــــ ا و

ــة  وال�صتـعـا�صــ

ــن الــلـــــحـم  عــ

الأحمـــر بالأبيـ�س

3ـ الِكَلى: ارتفاع ال�سغط المزمن يوؤّدي 
الكلية،  في  ال�سرياني  ال�سغط  ارتفاع  اإلى 

 . فُي�ساب المري�س بق�سوٍر كلويٍّ

العين  �سبكة  في  ت�سلُّب  اأو  نزيف  4ـ 
اأو خلل  اإلى حدوث جلطة في العين  يوؤدي 

في الروؤية.

�ضعبية  م���وروث���ات 

خاطئة

النا�س  بــعــ�ــس  يــعــتــقــد 

الـــدم  �ــســغــط  ـــفـــاع  ارت اأن 

ح�سول  ــبــب  ــس ــ� ب يــنــ�ــســاأ 

ت�سبق  حــادة  نف�سية  اأزمـــة 

ــمــر�ــس، وهـــذا  حــ�ــســول ال

العامل  لأن  �سحيحًا،  لي�س 

المر�س  ي�سبب  ل  النف�سي 

الم�ساب  اإنما  ذاتــه،  بحد 

بهذا المر�س يرتفع �سغطه 

عندما يتعر�س لعامٍل نف�سٍي 

يوؤثر على �سحته.

بالن�سبة  الأمـــر  كذلك 

ت�سبب  ل  فهي  للحلويات، 

اإنما  الــــدم  �ــســغــط  ارتـــفـــاع 

المعر�سون لالإ�سابة بالبدانة 

هم  الحلويات  تــنــاول  جــراء 

بهذا  لالإ�سابة  عر�سًة  اأكثر 

المر�س.

واأمرا�ض  الدم  �ضغط 

اأخرى

اإلى  بــد مــن الإ�ـــســـارة  ل 

عالقة هذا المر�س باأمرا�ٍس 

اأخرى، اإذ اإّنه ل بد لما يقارب 

ال�سكري  مر�سى  من  المئة  في  الثمانين 

مزمٍن  �سغٍط  ارتــفــاع  لديهم  ي�سبح  اأن 

كبيرة  ن�سبة  وهناك  الأيـــام.  من  يــوٍم  في 

وجود  مــن  يــعــانــون  الــذيــن  المر�سى  مــن 

لديهم  ي�سبح  الــدم  فــي  الكولي�ستيرول 

المر�سين  وكال  الأيــام،  مع  �سغط  ارتفاع 

ال�سرايين  اإلى ت�سلُّب  يوؤدي 

التاجية.

بالن�سبة  الأمـــر  كــذلــك 

لمن يعانون من م�ساكل في 

الــغــدد فــاإنــهــم ُعــر�ــســة لأن 

بارتفاٍع  الوقت  مع  ُي�سابوا 

في �سغط الدم.

ن�ضبة الإ�ضابة

اأكثر  هــم  الــرجــال  اإن 

بهذا  لــالإ�ــســابــة  عــر�ــســًة 

عندهم  يبداأ  حيث  المر�س 

ــن، فيما  ــي ــع بــعــد �ــســن الأرب

�سن  بعد  الن�ساء  عند  يبداأ 

اإلى  الإ�سارة  مع  الخم�سين، 

اأن الوقاية ال�سحيحة يمكن 

في  الإ�سابة  عملية  توؤخر  اأن 

ولو  حتى  المحدد  العمر  هذا 

كان المر�س وراثيًا.

الوقاية

الغذاء: اإّن اأّول ما يجب 

هو  المري�س  اإلــيــه  ينتبه  اأن 

المري�س  عـــدو  فــهــو  الــمــلــح، 

على  لحــتــوائــه  نــظــرًا  الأّول 

ال�سوديوم  من  عالية  ن�سبة 

�سغط  ارتفاع  في  تزيد  التي 
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)*(اأخ�سائي اأمرا�س قلب و�سرايين

الهوام�ض

المري�س  الدم. ولذلك نحن ن�سترط على 

المملحات  قــطــع  الأولـــــى  الــلــحــظــة  مــنــذ 

كالمك�سرات والجبنة واإلخ...

الخ�سار  تــنــاول  مــن  الإكــثــار  يجب  ـ 

والفواكه والحبوب وال�ستعا�سة عن اللحم 

الأحمر بالأبي�س.

المنا�سبة  ال�سحية  الطرق  اعتماد  ـ 

ولي�س  م�سويًا  اأو  م�سلوقًا  الطعام   كتناول 

مقليًا.

باتباع  نن�سح  البدنية:  الريا�ضة 

نظام يومي على هذا ال�سعيد والريا�سات 

الهرولة  اأو  ال�سباحة  هــي  بها  الم�سموح 

الأج�سام  كــمــال  ريــا�ــســات  اأمـــا  البطيئة 

في  تــزيــد  فــهــي  الثقيلة  الأوزان  وحــمــل 

خطورة م�ساعفات  المر�س. وكلما اأنق�س 

م�ستوى  تراجع  كلما  ــه  وزن من  المري�س 

ارتفاع ال�سغط.

العالج

ارتفاع ال�سغط المتكرر ي�سبح مر�سًا 

فلذلك  الإن�سان،  عمر  ــاد  ازدي مع  مزمنًا 

 ، على المري�س مراجعة طبيبه ب�سكٍل َدْوريٍّ

ال�سغط  لحالة  يومية  مــراقــبــة  ــــراء  واإج

لقيا�س  المخ�س�سة  الماكينات  عنده عبر 

اأن  اإلــى  الإ�ــســارة  بد من  ال�سغط. وهنا ل 

العالج  اأخذ  عن  يتوقفون  المر�سى  بع�س 

اأ�سهٍر  بعد  بالتح�سن  ي�سعروا  اأن  بمجرد 

على العالج لُتحدث الأزمة بعد هذه الأ�سهر 

جلطاٍت قاتلة. 

وانخفا�ض  ارت��ف��اع  بين  ال��ف��ارق 

�ضغط الدم

انخفا�س �سغط الدم لي�س مر�سًا بحّد 

اإنما  الدم،  �سغط  ارتفاع  كما  ُيعاَلُج  ذاته 

هو عار�ٌس نتيجة اأمرا�ٍس وعوامل معينة. 

الأمرا�س  الإنــ�ــســان  يعالج  اأن  وبــمــجــرد 

�سغط  لنــخــفــا�ــس  الم�سببة  ــوامــل  ــع وال

بين  والفارق  تلقائيًا.  الحالة  تــزول  الــدم 

الحالتين اأنه في حالة ارتفاع �سغط الدم 

نعالج المر�س بحدِّ ذاته.
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ــة:  ــة والبيئ ال�صّحـ

�صريكان متالزمان 

د. ح�ضن يو�ضف حطيط*

الإن�ضان تمّرد ثم ندم

الثابتة  الحقيقة  هذه  على  الإن�سان  تمّرد 

من  ينافيها  مــا  كــل  فــي  ويــجــول  ي�سول  وراح 

للغابات  وتــدمــيــٍر  والــفــ�ــســاء،  لــلــهــواء  تــلــويــٍث 

وتخريٍب  والبحار،  لالأنهار  واإف�ساٍد  والأدغــال، 

للطبيعة وللنظم والمنظومات المو�سوعة فيها 

والموزونة  والــجــمــال،  الكمال  بالغِة  بحكمٍة 

والمقّدرة فيها  والإح�سان،  العدل  فيها بميزان 

باأح�سن التقدير واأعظم التدبير. ولما لم يرعِو 

الإن�سان من خالل ما �سّماه وتبّناه من نه�ساٍت 

خالل  ومــن  وتكنولوجية،  وعمرانيٍة  �سناعيٍة 

اإزالته وتخريبه لـ»رئة الأر�س« و»طبقة الأوزون« 

ب�صبب تغّير المناخ 

ــس،  ــرارة الأر� وحـ

تفـاقمت حـــالٌت 

ــس  الأمـــرا� ــن  مـ

التـي  ــة  الجرثوميـ

ــر  تعتبــ ــت  كانــ

»تحت ال�صيطـرة«

اأدرك الإن�ضان � عبر التاريخ � اأن �ضحته 

بمحيطه  مرتبطٌة  واأولده  اأقرانه  و�ضحة 

ف�ضيئًا  �ضيئًا  واكت�ضف  مبا�ضر.  ب�ضكٍل  البيئي 

اليومية  وحركته  وعافيته  بدنه  اأحوال  اأن 

والعقلي  الج�ضماني  ن�ضاطه  واإي��ق��اع��ات 

في  النقاء  بدرجة  باآخر  اأو  ب�ضكٍل  مرتبطٌة 

في  الطهارة  وبن�ضبة  يتنف�ضه،  الذي  الهواء 

في  النظافة  وبمعايير  ي�ضربه،  الذي  الماء 

ال�ضالمة  وبمبادىء  يتناوله،  الذي  الغذاء 

في الم�ضاحة التي يتحرك فيها.
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و»الهواء  الــجــوي«  و»الــغــالف  و»الــجــبــال« 

وغيرها من  الجوفية«  و»المياه  الخارجي« 

اأ�س�س الحياة على كوكب الأر�س، راح يومًا 

جنته  ما  ويراجع  ح�ساباته  يعيد  يوم  بعد 

ومجتمعه،  وذريته  واأهله  نف�سه  على  يداه 

الب�سمات  ويجمع  فعلته  ــار  اآث ويتفّح�س 

والدلئل والبراهين. 

والأبحاث  الــدرا�ــســات  اأخـــذت  وهكذا 

الأ�سرار  وح�سر  لمعرفة  وتتكاثر  تتو�سع 

الناتجة عن تدمير الإن�سان للبيئة وتتركز 

ال�سحية  الآثــــــار  اكــتــ�ــســاف  حـــول  الآن 

فاقت  والتي  الحراري،  الحتبا�س  لم�سكلة 

الح�سابات،  كــل  وتــجــاوزت  التوقعات  كــل 

جرثوميٍة  اأمــرا�ــسٍ  ظهور  اإلــى  فبالإ�سافة 

وحــــرارة  الــمــنــاخ  تــغــّيــر  ب�سبب  جـــديـــدٍة 

الأر�ـــــــس، تــفــاقــمــت حـــــالٌت اأخـــــرى من 

التي  »التقليدية«  الجرثومية  الأمــرا�ــس 

كانت »مح�سورًة« في مناطق محددٍة من 

العالم، وتعتبر »تحت ال�سيطرة« حتى وقتنا 

واأ�سعبها  الم�سكالت  هذه  اأهم  الحا�سر. 

الحامل  البعو�س  اأعداد  تزايد  م�سكلة  هي 

واأبعد  اأو�سع  مناطق  في  وتكاثره  للمالريا 

ارتفاع  ب�سبب  ــك  وذل قبل،  ذي  مــن  مــدى 

الــنــاتــجــة عـــن ظاهرة  ـــحـــرارة  ال درجــــة 

م�سكلة  ــاك  ــن وه ـــحـــراري.  ال الحــتــبــا�ــس 

انت�سار الأمرا�س الجرثومية المنقولة عبر 

اأنواع  من  للكثير  ة  والم�سببَّ الملوثة  المياه 

الداخلي  الهواء  تلوث  وم�سكلة  »الإ�سهال« 

والخارجي والتي اأّدت اإلى انت�سار الكثير من 

اأمرا�س الجهاز التنف�سي بمختلف اأنواعها 

الن�سدادية  اإلــى  الــحــاّدة  الجرثومية  من 

المزمنة.

بيئة جديدة لأمرا�ض جديدة

الأمـــرا�ـــس  ــة  ــح لئ تفح�سنا  واإذا 

تنتقل عادًة  والتي  »الجديدة«،  الجرثومية 

وتكاثرت  اأنها ظهرت  نجد  البعو�س،  عبر 

ومدن  كبلدان  متوقعة«  »غير  اأمــاكــن  في 

عن  وبــعــيــدًا  ال�سمالية  واأمــريــكــا  ــــا  اأوروب

اأمكنتها المعتادة و»اأحوا�سها« و»حوا�سنها« 

اآ�سيا  في  والبحيرات  الأنــهــار  محيط  في 

واأفريقيا. وما ظهور مر�س »ال�سيكوغونيا« 

الإن�صـــان  ــّرد  تمـ

الطبيـعــة،  علــى 

ــول  يــ�صــــ وراح 

ويجـول في كـل 

ــا من  ــا ينـافيهـ مـ

ــٍث للــهـواء  تـلـوي

وتدمـيٍر  والف�صـاء 

للغابات والأدغال
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)*( ا�ست�ساري في اأمرا�س الأن�سجة والخاليا ورئي�س �سعبة في هيئة ال�سحة، حكومة دبي.

الهوام�ض

»العبثية« التي ل ت�سبب اإل الكوارث ال�سحية 

هذا  والمجتمع،  لالإن�سان  والجتماعية 

بالإ�سافة لما ت�سّببه اأي�سًا من ازدياد ن�سب 

المهنية  الحوادث  وتفاقم  المرور  حــوادث 

اأخرى  ناحيٍة  مــن  وظــهــرت  وال�سناعية. 

اأمرا�س قاتلة وخطيرة على الفرد والمجتمع، 

المياه  كتلوث  بحتٍة  بيئيٍة  بعوامل  مرتبطة 

وتلوث الهواء وتلوث الغذاء بالمواد ال�سناعية 

ة لل�سرطان، نذكر منها  والإ�سعاعية الم�سببِّ

�سرطان الرئة وغ�سائها، و�سرطان المثانة، 

و�سرطان الدم، و�سرطان الدماغ و�سرطان 

الغدة الدرقية. كما ل يمكننا اأن نن�سى تاأثير 

تلوث الهواء الّداخلي والخارجي في ظهور 

الأ�سناف العديدة والمتنّوعة من ح�سا�سّية 

الكتظاظ  وتاأثير  در،  وال�سَّ والأنــف  الجلد 

انت�سار  في  كن  ال�سَّ تنظيم  و�سوء  ال�سكاني 

والأمرا�س  الرئوي  كال�ّسّل  اأخــرى  اأمرا�ٍس 

الفيرو�سية وغيرها. 

للحّل؟!  قابلٍة  غير  باتت  الم�سكلة  هل 

في  والباحثون  العارفون  يتداوله  ما  هذا 

فريٍق  بين  حــولــه  وينق�سمون  الــمــو�ــســوع 

فالمو�سوع  التفاوؤل،  قليل  وفريق  مت�سائٍم 

برّمته خرج عن نطاق المقدور عليه، وبات 

والعالمي  الدولي  التعاون  خ�سائ�س  من 

ب�سكل عام ومطلق، لأنه يقت�سي اإجراءاٍت 

�سارمًة جدًا على �سعيد ال�سناعة العالمية 

واأ�سواق الزراعة العالمية وم�سادر الطاقة 

العالمية،  ال�سيا�سة  ومنتديات  العالمية 

وقرارًا �ساماًل ل رجعة عنه بوقف الحرب 

لحفظ  اإل  خلقت  مــا  التي  الطبيعة  على 

لحفظ  اإل  �ــســّخــرت  ومـــا  الــمــخــلــوقــات، 

الحياة....... لأعقل المخلوقات!

المفا�سل  واآلم  لــلــ�ــســداع  الــمــ�ــســّبــب 

الحرارة،  درجـــات  وارتــفــاع  والع�سالت 

في  كثيرة،  اأحيانًا  الوفاة  اإلــى  والــمــوؤدي 

اكت�سافه لأول  اإيطاليا وفرن�سا حاليًا بعد 

مرة في تنزانيا عام 1952م اإل دليل قاطع 

على تغير المناخ  في هذه الدول الأوروبية 

البيئة  مــع  »المتحولة«  بيئتها  وتـنا�سب 

الخا�سة بتكاثر البعو�س الناقل للمر�س. 

العوامل  ــن  م الــكــثــيــر  ــًا  ــ�ــس اأي هــنــاك 

والم�ساكل البيئية التي �سّببت وت�سّبب حاليًا 

الكثير من الم�ساكل ال�سحية، خا�سًة في 

المياه،  نق�س موارد  النامية، منها  الدول 

الطبيعية  المحميات  على  الحفاظ  وعدم 

وبحيرات  واأنـــهـــار  ــال  جــب مـــن 

التخطيط  و�ــســوء  وغـــابـــات، 

ـــي  ــتــخــدام الأرا�ـــس فـــي ا�ــس

ال�سحي  ال�سرف  ونظم 

والنقل والموا�سالت 

وغــيــرهــا من 

الأمور 

ل بّد من اتخاذ قرار 

ــة  ــل ل رجع �صامـ

عنـه بوقف الحرب 

ــى الطبيعــــة  علـ

ــي ما ُخلقت اإل  التـ

لحفظ الملخوقات
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ــالة علــــى  ال�صـــ

ــد واآل محمد محم

وعلى با�ضمة مرعي محمد  الأنــام  اأ�سرف  على  وال�سالم  »ال�سالة 

اأهل بيته الكرام..«

واأف�سل  اأهم  من  محمد  واآل  محمد  على  ال�سالة  اإن 

الأذكار التي اأهداها لنا اهلل �سبحانه وتعالى وو�سعها بين 

اأيدينا، ففيها تحقيق الكمال وتي�سير الأمور العظام…

ف�سل  في  الأحاديث  وتواترت  الروايات  كثرت  وقد 

وف�سلها  واأهميتها  محمد  واآل  محمد  على  الــ�ــســالة 

الآية  خــالل  من  الأهمية  هــذه  وبانت  عليها.  والثواب 

َها  �أَيُّ {�إِنَّ �للَ َوَماَلِئَكَتُه ُي�َسلُّوَن َعلَى �لنَِّبيِّ َيا  ال�سريفة: 

لُّو� َعلَْيِه َو�َسلُِّمو� َت�ْسِليماً} )الأحزاب: 23(. �لَِّذيَن �آَمُنو� �سَ

معنى ال�ضالة على محمد واآل محمد

عن الإمام الكاظم Q لما �سئل عن معنى �سالة 

:Q اهلل ومالئكته والموؤمنين قال

تزكيٌة  المالئكة  و�سالة  اهلل،  من  رحمٌة  اهلل  »�سالة 

.
)1(

منهم له، و�سالة الموؤمنين دعاٌء منهم له...« 

فال�سالة هي الدعاء والتبريك  والتمجيد والتزكية
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اأنها  المباركة في  الآية  اأي�سًا في  الدللة  اأهمية  ـ تكمن 

للموؤمنين  وجّل  عّز  اهلل  عن  الأمر  اإ�سدار  مقام  في  جاءت 

.P بال�سالة على النبي

Q - عندما �سئل عن تف�سير  وعن الإمام ال�سادق 

�سيء  كل  في  له  والت�سليم  عليه  »ال�سالة  قــال:  -اأنــه  الآيــة 

اأن لل�سالة معنى الطاعة  . فالحديث يدل على 
)2(

جاء به« 

 P اأي�سًا، اإذ يجب على الموؤمنين اأن ياأتمروا باأمر الر�سول

وينتهوا عما نهاهم عنه.

فل�ضفة ال�ضالة

اأن  فهي  محمد  واآل  محمد  على  ال�سالة  فل�سفة  اأمــا 

اهلل  اإلى  للتقرب  و�سيلًة  محمد  واآل  محمدًا  جعل  الم�سّلي 

تعالى، وقدمهم بين يدي حاجاته، وطلب الرحمة من الباري 

عبرهم وخاللهم.

تنالون  »بال�سالة   :Q الموؤمنين  اأمير  عن  ورد  وقــد 

.
)3(

الرحمة فاأكثروا من ال�سالة على نبيكم واآله« 

وعن  الدعاء...  ُيقبل  وبهم  والرحمة  الخير  وا�سطة  فهم 

اإل وبينه وبين ال�سماء حجاب  P: »ما من دعاء  ر�سول اهلل 

القراآن  اأعطانا  وقد   .
)4(

محمد«  واآل  محمد  على  ُي�سّلى  حتى 

َربِِّه  ِمْن  �آَدُم  ى  {َفَتلَقَّ الوا�سطة، منها:  اأمثلة على هذه  الكريم 

َكِلَماٍت َفَتاَب َعلَْيِه} )البقرة: 27(.

والح�سِن  وفاطمَة  وعلٍي  محمٍد  بحق   )Q )اآدم  �ساأله 

.
)5(

 P والح�سين« كما جاء عن الر�سول

واأما الأحاديث الواردة فلم تاأِت خالية من ذكر اآل محمد 

عن الإمام ال�صادق 

Q: »من قال في 

يوم مائة مرة: ربِّ 

ــى محمد  ــلِّ عل �ص

ــى  ــه، ق�ص واآل بيت

اهلل له مائة حاجة، 

ثالثون منها للدنيا 

و�صبعون لالآخرة«
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. ثواب الأعمال، ال�سيخ ال�سدوق، �س 156( 1)

. بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 2، �س 204( 2)

. الأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �س 399( 3)

. بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 27، �س 258( 4)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 8، �س 305( 5)

. بحار الأنوار، ج 91، �س 86( 6)

. ثواب الأعمال، ال�سيخ ال�سدوق، �س 158( 7)

. كنز العمال، المتقي الهندي، ج 1، �س 50( 8)

الهوام�ض

اأنه قال: »قولوا اللهم �سلِّ على   P Q، فعن ر�سول اهلل 

محمد واآل محمد، كما �سليت على اإبراهيم اإنك حميد مجيد، 

واآل  اإبراهيم  على  باركت  كما  محمد  واآل  محمٍد  على  وبــارك 

.
)6(

اإبراهيم اإنك حميد مجيد« 

 هي دعوٌة من اهلل

َها  يُّ
فقد ُدِعَي الموؤمنون اإلى ال�سالة كما مّر في الآية: {َيا �أَ

لُّو� َعلَْيِه َو�َسلُِّمو� َت�ْسِليماً} )الأحزاب: 23(. �لَِّذيَن �آَمُنو� �سَ

لذا ينبغي اأن ل نكون من الغافلين عن ذكر ال�سالة على 

محمد واآل محمد، ع�سى اأن ينالنا بع�س من بركاتها باأن نكون 

ممن ينالهم �سرف هذه الرحمة.

واأخروية،  دنيوية  فوائد  محمد  واآل  محمد  على  ولل�سالة 

يوم مائة  قــال: »من قال في  اأنــه   Q ال�سادق  الإمــام  عن 

مرة: »ربِّ �سلِّ على محمد واآل بيته« ق�سى اهلل له مائة حاجة 

.
)7(

ثالثون منها للدنيا و�سبعون لالآخرة« 

رم�سان  �سهر  كليالي  اأوقات،  عليهم  ال�سالة  ول�ستحباب 

ت�ساعف  حين  الجمعة  وليلة  والجمعة  الخمي�س  ويومي  واأيامه 

رجب  من  والع�سرين  ال�سابع  يوم  خ�سو�سية  ووردت  الأعمال. 

)يوم المبعث( وفي عيد الغدير، وفي اأماكن مثل البيت الحرام 

اأعّزها  الكعبة  باب  وعند  والمروى  ال�سفا  بين  ال�سعي  وعند 

جدًا  كثيرة  حــالت  وفي  الحرام،  الم�سجد  دخــول  وعند  اهلل، 

مثل: عند ال�سدائد والن�سيان ولق�ساء الحاجات والديون وبعد 

للميت  الوح�سة  بعد �سالة  الو�سوء  وفي  والورد  الرياحين  �سم 

وبعد ال�سالة و�سالة النوافل في التعقيبات وقبل الدعاء وبعده 

�سلوات  اإلى ذكرهم  دعينا  فقد   ...R الأنبياء  ذكر  وعند 

اهلل عليهم في كل زمان ومكان.

بب�سارة من  »اأتاني جبريل  اأنه قال:   P وعن ر�سول اهلل 

ربي فقال: اإن اهلل عّز وجّل بعثني اإليك اأب�سرك اأنه لي�س اأحد 

عليه  ومالئكته  اهلل  �سّلى  اإل  �سالة  عليك  ي�سلي  اأمتك  من 

.
)8(

ع�سرًا« 

ن�ساأل اهلل تعالى اأن يوفقنا اإلى ذكر ال�سلوات واأن يرزقنا 

خيرها في الدنيا والآخرة اإنه �سميع مجيب.
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اإعداد: حوراء مرعي

الدين  اأن  جــديــدة  ــة  ــس درا� اأظــهــرت 

هي:  دول   9 فـــي  ــقــرا�ــس  ــالن ل ــّر�ــس  مــع

اأ�ستراليا وكندا والنم�سا وفنلندا واإيرلندا 

وهولندا ونيوزلندا وت�سيكيا و�سوي�سرا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية )بي 

بي �سي( اأن الدرا�سة التي اأعدها فريق �سم 

خبراء من موؤ�س�سة البحث للتقدم العلمي 

الأميركية، وجدت اأن هناك ارتفاعًا ثابتًا 

الذين  البلدان  بهذه  الأ�سخا�س  عدد  في 

يقولون اإنهم ل ينتمون لدين.

البحث  موؤ�س�سة  مــن  الــبــاحــث  وقـــال 

للتقدم العلمي، ريت�سارد واينر، اأنه »يوجد 

في عدد كبير من الديموقراطيات الحديثة 

العلمانية نزعة لأن ي�سّنف النا�س اأنف�سهم 

باأنهم غير منتمين لدين، ففي هولندا بلغ 

العدد 40%، واأعلى ن�سبة كانت في ت�سيكيا 

حيث بلغت %60«.

ووجـــد الــبــاحــثــون الــذيــن طــبــقــوا في 

خطي  غير  ديناميكيًا  نموذجًا  درا�ستهم 

هذه  كل  في  تبّين  الموؤ�سرات  اأن  ح�سابي، 

الدول اأن الدين متجه نحو النقرا�س.

حذفت اإدارة موقع الـ )فاي�سبوك( 

�سفحة »النتفا�سة الفل�سطينية الثالثة« 

من  يقرب  ما  اإلــى  عددها  و�سل  التي 

كانت  والــتــي  �سخ�س،  مليون  ن�سف 

واإ�سالمية  عربية  انتفا�سة  اإلــى  تدعو 

لتحرير  النكبة(  اأيــار )ذكــرى   15 يوم 

د�سنوا  النا�سطين  اأن  اإل  فل�سطين، 

نف�سه  ال�ــســم  تحمل  جــديــدًة  �سفحًة 

ودعوا لأن ت�سم مليون نا�سط.

قد  العبرية  الثانية  القناة  وكانت 

تحدثت عن توجه الحكومة الإ�سرائيلية  

اإغالق  اأجــل  من  )فاي�سبوك(  لموقع 

هـــذه الــ�ــســفــحــة، حــيــث اأر�ـــســـل وزيــر 

اأدل�ستاين«  »يولي  الإ�سرائيلي  الإعالم 

الجتماعي  الموقع  موؤ�س�س  اإلى  ر�سالًة 

»مارك زوكربيرج«، يطلب فيها اإغالق 

تحتوي  اأنــهــا  مدعًيا  حـــاًل،  ال�سفحة 

على تحري�س من �ساأنه اأن يلحق الأذى 

باليهود.

الدين �صينقر�س في 

ت�صع دول عالمية

اإغالق 

�صفحة 

»النتفا�صة 

الثالثة« على 

الـ»فاي�صبوك«
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في  »األيني«  كلية  من  باحثون  اأعلن 

بعد  قيلولة  اأخــذ  اأّن  المتحدة  الــوليــات 

القلب  يقي  يوميًا  45 دقيقة  لمدة  الظهر 

مــن الأمـــرا�ـــس وتــ�ــســاعــد عــلــى خف�س 

ة عقب  �سغط الدم ب�سورة اأ�سرع، وخا�سّ

مواجهة حدث م�سّبب لالإرهاق.

ــوم الآن  ــن ــّدل ال ومـــع انــخــفــا�ــس مــع

�ساعتين عّما كان عليه الحال قبل 50 عامًا 

يقول الباحثون الأميركيون: »اإن القيلولة 

تعتبر و�سيلة �سهلة لتح�سين �سحة القلب 

الباحثون  تو�سل  الدموية«. وقد  والأوعية 

لهذه النتائج بعد اإجراء تجاربهم على 85 

ع على  نوم الر�صَّ

بطونهم خطر!

اأن  حديثة  اأ�سترالية  درا�سة  اأظهرت 

الأطفال الر�سع الذين ينامون على بطونهم 

في  الأوك�سجين  م�ستوى  انخفا�س  يعانون 

على  ينامون  الذين  بالأطفال  قيا�سًا  المخ 

الأطفال  تعر�س  �سبب  يف�ّسر  ما  ظهورهم 

في هذا الو�سع لمخاطر الوفاة المفاجئة.

النوم  اأثناء  اأنه  اإلى  الباحثون  واأ�سار 

الأطفال  عقول  تكون  الو�سعية  هــذه  في 

تواجههم  اإيقاظهم عندما  اأقل قدرة على 

مخاطر عدم القدرة على التنف�س.

هورن«  »روزمــاري  الطبيبة  واأو�سحت 

الأطباء  بع�س  اأن  الدرا�سة  في  الم�ساركة 

يوؤيدون و�سع الأطفال على بطونهم  كانوا 

اأف�سل  ب�سكل  يتنف�سون  اأنهم  اعتبار  على 

وهو الأمر الذي يفتقر للدليل العلمي.

وق�ّسموهم  جيدة  ب�سحة  يتمتعون  طالبًا 

اأخذ  الأّول  للفريق  واأتيح  فريقين.  اإلــى 

حرم  بينما  دقــيــقــة،   60 لــمــدة  قــيــلــولــة 

الفريق الّثاني منها. وطلب الباحثون من 

معقدة  ريا�سية  م�ساألة  حل  المتطّوعين 

اأن  ووجــــدوا  الــــّدم.  �سغط  رفــع  هدفها 

تتراوح  لمدة  قيلولة  اأخــذ  الــذي  الفريق 

اأقّل  دمه  �سغط  كان  دقيقة   60-45 بين 

من الفريق الثاني الذي لم ياأخذ قيلولة. 

في  للم�ساركين  قدم  ا�ستبيان  اأظهر  كما 

الختبار اأن الذين اأخذوا قيلولة لم يعانوا 

من الأرق مقارنة بالفريق الثاني. وي�سير 

الباحثون اإلى اأنهم بحاجة لإجراء مزيد 

التي  الآلية  ل�ستك�ساف  الختبارات  من 

والأوعية  القلب  ب�سحة  القيلولة  تربط 

الممار�سة كو�سيلة  وتقييم هذه  الدموية، 

وقاية خ�سو�سًا لالأفراد الذين يواجهون 

الدم  و�سغط  القلب  في  �سحية  مخاطر 

ويعانون من الأرق.

القيلولة تحمي القلب والأوعية الدموية
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يقدر الخبراء اأن �ساحل اليابان تحرك 

من موقعه باتجاه ال�سرق بم�سافة 4 اأمتار 

هّزها،  الذي  الأخير  الزلزال  اأعقاب  في 

والذي ُيعّد خام�س اأكبر زلزال في العالم.

�سبكة  من  المجمعة  البيانات  وتوؤكد 

الر�سد الجيولوجي في اليابان التي ت�سم 

 GPS جغرافية  مواقع  ر�سد  محطة   1200
اأعقاب  اإزاحة حدثت في  اأن هناك عملية 

الزلزال الكبير، مع الإ�سارة اإلى اأن هذا »ل 

اليابان كلها تحركت من مكانها  اأن  يعني 

كلما  يقل  الإزاحة  لأن مقدار  القدر  بذات 

بح�سب   - وبالتالي  ال�سدع«،  عن  ابتعدت 

تغّيرت،  العقارات  حدود  فاإن   - البيانات 

و�ستحتاج اليابان اإلى تعديل قوائم النوتية 

لل�سفن ب�سبب اختالف عمق المياه.

اإلى  اأي�سًا  اأدى  الزلزال  اأن  يعتقد  كما 

 6.5 بنحو  محورها  عــن  الأر�ـــس  تــحــرك 

الأر�سية  الكرة  بو�سة )16.5 �سم( وجعل 

اليوم  ق�سر  يعني  مــا  قلياًل  اأ�ــســرع  ــدور  ت

بمقدار 1.8 مليون من الثانية.

هكذا حّرك الزلزال 

موقع اليابان

جوجل تطلق خدمة 

)الخرائط( في دول عربية 

اأعــلــنــت )جــوجــل( عن 

تــ�ــســغــيــل نـــطـــاق خــرائــط 

)جوجل( في 11 دولة من 

الأو�سط  ال�سرق  دول 

و�سمــــــال اإفــريقيــــا. 

وهـــــذه الـــــدول هــي: 

ــا  ــي ــب ــي ــــجــــزائــــر ول ال

والأردن  ولــبــنــان  وم�سر 

والــــكــــويــــت والـــبـــحـــريـــن 

وعمان  والإمــــارات  وقطر 

وال�سعودية. 

�سيــ�ســبـــح  وبــذلـك، 

ــط  الــــدخــــول اإلـــــى خــرائ

�سهولة  ــر  ــث اأك )جـــوجـــل( 

البحث  نـــطـــاق  خــــالل  مـــن 

على  ـــــادرًا  ق و�ست�سبح  الــمــحــلــي 

ــة  ــي ــعــرب ا�ـــســـتـــخـــدامـــه بــالــلــغــة ال

ــــــى الإنــجــلــيــزيــة  ـــة اإل ـــاف ـــالإ�ـــس ب

البلدان.  بع�س  ــي  ف والــفــرنــ�ــســيــة 

ــمــكــن ا�ــســتــخــدام خــرائــط  وي

اأو  مــديــنــة  عــن  للبحث  )جــوجــل( 

النتقال في الطريق حول المدن اأو 

محلي.  تجاري  ن�ساط  على  العثور 

الن�ساط  هـــذا  ــكــون  ي اأن  ويــمــكــن 

التجاري مطعم )فالفل( في عمان 

اأو اأحد الفنادق بالقاهرة اأو مطعمًا 

في جدة.
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ذكرت �سحيفة »هاآرت�س« اأن طالب مدر�سة ثانوية في مدينة هرت�سليا داخل الكيان 

تم  �سواخ�س  تجاه  النار  اإطالق  تخلله  ع�سكري  تدريب  في  موؤخرًا  �ساركوا  ال�سهيوني، 

اإلبا�سها الكوفية الفل�سطينية على روؤو�سها.

اأماكن  اإلى عدة  »التدريب كان �سمن رحلة �سنوية للطالب  اأن  واأو�سحت ال�سحيفة 

)العدو(  جي�س  مع�سكرات  بينها  المحتلة  الأرا�سي  جنوبي  النقب  منطقة  في  �سياحية 

اإلى تهيئتهم لأداء  النار، في خطوة تهدف  اإطالق  الإ�سرائيلي، حيث تدربوا هناك على 

الخدمة الع�سكرية عقب تخرجهم«.

واأ�سارت اإلى اأن »التدريب الع�سكري قبل النت�ساب لجي�س الكيان ال�سهيوني ُتخ�س�س 

له عدة اأيام خالل العام الدرا�سي، ولي�س خالل الرحالت الترفيهية«. وذكرت اأن »التدريب 

المذكور ل يقت�سر على طالب مدر�سة هرت�سليا فح�سب، بل ت�سترك فيه مئات المدار�س 

�سنويًا. ومعنى ذلك، اأنَّ جنود الحتالل يتدربون في مع�سكراتهم على قتل العرب«.

مدار�س الكيان ال�صهيوني 

 تدرب على قتل 

الفل�صطينيين !!
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دار الولية للثقافة والإعالم

لالإمام  والمعرفي  الديني  بالعلم  خا�ٍس  ب�سكٍل  يهتم  الموقع 

الخميني«،  ـــام  »الإم بــاب  فــي   { الــراحــل  المو�سوي  الخميني 

باب  {في  الخامئني  الإمــام  بها  يدلي  التي  الكلمات  جانب  اإلى 

بمعارفها،  غنية  اأبوابًا  لذلك  بالإ�سافة  ويقدم  الخامئني«.  »الإمام 

مكتبة  الثورة،  منجزات  ال�سيا�سي،  الفكر  وال�سهادة،  الجهاد  مثل 

للمت�سفح،  بعر�سها  تهتم  التي  القيمة  بالكتب  تتميز  وهي  الولية، 

واأخبارًا وتقارير، وملفات خا�سة، وندوات وحوارات. ويخ�س�س الموقع مكتبًة 

مرئيًة يعر�س فيها لقاءات الإمام الخامئني{ مع بع�س زواره خ�سو�سًا من 

الطالب والأجانب.

موقع العترة

علومًا  �سفتيه  بين  يحوي  متميز  موقع  هو 

ومعارف من نبع علم اأهل البيت R، حيث 

اأبوابه التالية: المفكرة الهجرية،  يعر�س علينا 

البيت  اأهل  الكريم،  القراآن  المرئية،  المكتبة 

عليهم ال�سالم، المكتبة الفقهية، تعليم ال�سالة. 

وخدمة  المترجم،  خدمة  خدماته:  في  ويقدم 

من  مقالت  جملة  ويختار  الكتابية،  المحادثة 

ال�سحف العالمية، وينقل بثًا مبا�سرًا من مدينة 

كربالء المقد�سة، خ�سو�سًا خالل �سهر محرم 

واأيام عا�سوراء. ويقدم معلومات حول القنوات 

الإ�سالمية في العالم العربي والعالم الإ�سالمي، 

التي يمكنك اأن تالحق بثها الف�سائي. والموقع 

يزود المت�سفح باأفكار متعلقة بمعالجة جوانب 

العون حول  يد  له  وتمد  العبادات  في  التق�سير 

كيفية حماية نف�سه من الذنوب.

في  العزيز  ال��ق��ارئ  اأيها  لك  نقدم 

هذه ال�ضفحة معلومات عن مواقع ناأمل 

ت�ضفحك  في  مهمًا  رافدًا  لك  ت�ضكل  اأن 

والحذر  ال�ضتفادة  وكيفية  لالإنترنت 

منه في اآن واحد.
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www.taghrib.org

 www.rayhana-lb.com

موقع المجمع العالمي للتقريب

بين  للتقريب  العالمي  المجمع  يعد موقع 

�سعيد  على  المهمة  المواقع  من  المذاهب  

بين  يجمع  كونه  والإ�سالمي،  العربي  العالم 

مختلف  تت�سمن  و�سفحات  ــًا  ــواب اأب �سفتيه 

وحدة  عــلــى  تتفق  الــتــي  الإ�ــســالمــيــة  الآراء 

مميزة  ـــواب  اأب وللموقع  والم�سير.  الكلمة 

الإ�سالمية،  الوحدة  موؤتمرات  ت�سم  جــدًا، 

البحوث  مركز  الإ�سالمية،  المذاهب  جامعة 

للمعلومات،  العالمي  المركز  والــدرا�ــســات، 

المكتبة العامة، المجالت، المكتبة ال�سوتية، 

التقريب،  رواد  مـــن  ــة،  ــي ــمــرئ ال الــمــكــتــبــة 

بمعلومات  زائريه  الموقع  ويرفد  الخدمات. 

موقع ريحانة

الموقع غني بموا�سيعه واأبوابه، التي تبلغ 

اأربعة اأبواب رئي�سة، وهي: ركن المراأة، اأ�سرة 

ملونة.  �سفحات  اإ�سالمية،  نفحات  ومجتمع، 

يتفرع عن كل باب منها اأق�سام مختلفة. فمثاًل 

باب »ركن المراأة« يحوي اأربعة اأركان اأ�سا�ٍس 

بطولت  الــمــراأة،  ق�سايا  قــدوة،  ن�ساء  حــول: 

امراأة، �سخ�سية مميزة. ويحوي باب »اأ�سرة 

وطفولة،  اأمــومــة  ورحــمــة،  مــودة  ومجتمع«: 

نافذة على المجتمع، وم�سات تربوية، �سحة 

اإ�سالمية«  »نفحات  باب  وفي  وبيئة.  وغــذاء 

نطلع على: قب�سات من ال�سيرة العطرة، اآداب 

في  تجري  التي  الق�سايا  مختلف  حول  قّيمة 

خدمات  ويقدم  والإ�سالمي،  العربي  العالم 

مهمة، منها عناوين مواقع تاأخذ على عاتقها 

الإ�سالمية  الــمــذاهــب  بين  التقريب  مهمة 

المنت�سرة في العالم.

بالمراأة  المتعلقة  الفتاوى  وكنز  وم�ستحبات 

تحت  الأخير  الباب  اأما  و�سووؤنها.  الم�سلمة 

باألوانه  يتميز  فهو  ملونة«،  »�سفحات  عنوان 

الثقافية والفنية المميزة ويقدم للمراأة اأفكارًا 

ذكية حول مو�سوعات مختلفة. 
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النا�ضر: مركز نون للتاأليف والترجمة

ال�سدر  باقر  محمد  ال�سيد  ال�سهيد  حياة  ل  ُت�سكِّ

على  والعطاء  بالعلم  زاخـــرًة  تاريخيًة  مرحلًة   {

قام  حيث  والجتماعية،  وال�سيا�سية  الدينية  ال�ساحات 

درو�سه  خالل  من  الأمة  وتثقيف  الوعي  لن�سر  بال�سعي 

وخطاباته وموؤلفاته التي قام مركز نون بانتقاء مجموعة 

منها لتكون نورًا لكل �سالك على �سبيل النجاة.

يقع الكتاب في 332 �سحفة من الحجم الكبير.

الكتاب: الكـلمــات القـ�صــار لل�صهيد 

ال�صيـد محمد بــاقـر ال�صــدر )قده(

الكتاب: هذا عبا�س يقود اأّمة

الكاتب: اإبراهيم من�ضور

النا�ضر: دار الولء للطباعة والن�ضر والتوزيع

المقاومة  �ــســهــداء  �ــســيــد  �ــســيــرة  الــكــتــاب  يــــروي 

الإ�سالمية ال�سيد عبا�س المو�سوي )ر�سوان اهلل تعالى 

عليه( باأ�سلوٍب اأدبٍي �سل�س، يتناول م�ساهد ومواقف من 

الكاتب  اعتمد  وقد  ال�سهادة.  اإلى  الــولدة  منذ  حياته 

واأ�سّقائه  اأولده  الكتاب على معلومات م�ستقاة من  في 

وعاي�سوا  قرب  عن  عرفوه  الذين  دربه  ورفاق  واأقاربه 

�سخ�سية  منه  جعلت  التي  و�سفاته  ومــزايــاه  اأخالقه 

ا�ستثنائية.

يقع الكتاب في 240 �سفحة من المقطع الو�سط.
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ونخ�س  واقتراحاتهم  م�ساهماتهم  على  الكرام  للقراء  والتحية  بال�سكر  نتوجه 

بالذكر:

ال ـ  ـ �سبحية كامل الدروبي ـ نهاد محمد الأطر�س ـ فاطمة محمد عناني ـ نهى جفَّ

زينب م�سباح قا�سم ـ زينب قا�سم مظلوم ـ منال عبد الكريم �سري.

ـ تعتذر المجلة عن عدم ن�سر اأي �سعر اأو نثر باللغة العربية المحكية، وفي هذا 

ال�سياق تعتذر المجلة من الم�سارك الكريم »محمود اأمين« عن عدم ن�سر م�ساركته.

الجبال  تنحني  ظ��ّل��ه  ف��ي 

ل��ه��ام��ت��ه ال��رف��ي��ع��ة، وت��ح��وك 

خيوطًا  اأ�ضعتها  م��ن  ال�ضم�ض 

اإج�������الًل ل��ط��ل��ت��ه ال��م��ه��ي��ب��ة، 

تحمل  ا�ضمًا  اهلل  بقية  وتبقى 

طلعته  ع��ن��اوي��ن  ط��ّي��ات��ه��ا  ف��ي 

ال��ر���ض��ي��دة، ف��ب��ورك��ت ا���ض��م��ًا 

لكل  الجزيل  وال�ضكر  وعنوانًا، 

اإعداد  على  والكّتاب  العاملين 

هذه المجلة الحكيمة.

�ضمر جميل � عيتا ال�ضعب

اأنعم  م��ا  ع��ل��ى  هلل  ال��ح��م��د 

في  حّجته  وج���ود  م��ن  علينا 

واأعانكم  اهلل،  بقّية  الأر����ض 

اهلل على الرقي ببركة الحّجة 

المنتظر |.

اإبقاء  في  جهودكم  بوركت 

للقراء،  تحفًة  المجلة  ه��ذه 

ال��دروب،  وتنير  القلوب  تفتح 

خير  ل��ن��ا  دم���ِت  اهلل..  ب��ق��ّي��ة 

بقّية.

فاطمة ح�ضني كرمي

ردود �صريعة

من ر�ضائل القراء

والغنية  المتنوعة  الموا�ضيع  على  المجلة  لإدارة  ال�ضكر 

التي تقدمها ونتمنى لها اأن تبقى م�ضرقًة و�ضّباقًة لإغناء ثقافة 

المجتمع في كل الميادين.

رنيم ح�ضني الربجي
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الجائزة الأولى: فاطمة �ضليمان خازم. 150000ل.ل.

الجائزة الثانية:  طه زهير عكنان. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

اأ�ضئلة م�ضابقة العدد 236

اأ�ضماء الفائزين في قرعة م�ضابقة العدد 234

* اأديبة ح�ضين �ضرور.
* محمد ح�ضن عبا�ض طلي�ض.

* جواد علي عربيد.
* مرام محمد فح�ض.

* علي محمد جانبين.
* ابت�ضام ح�ضين بدر الدين.

* محمد باقر علي جعفر.
* ح�ضين زهير مرعي.

1

2

3

4

5

�ضح اأم خطاأ؟

 اإن التكلم عن العالقة مع اهلل �سبحانه وتعالى يبداأ من المعرفة.

 نوم الأطفال الر�سع على بطونهم ل يعّر�سهم لأي مخاطر.

العبادة هلل عزَّ  نوع من  العلم هو  ، فكذلك طلب  العبادة هلل عزَّ وجلَّ نوع من  الجهاد  اأن  كما   

. وجلَّ

اإمالأ الفراغ

 اإن ... تعتبر و�سيلة �سهلة لتح�سين �سحة القلب والأوعية الدموية.

 اإن تغّير المناخ وحرارة الأر�س اأّدى اإلى ظهور... ... جديدة في العالم.

الأهداف  عن  تتحدث  ما   ... من  فيها  ورد  الجمعة  يوم  في   | الزمان  �ساحب  زيــارة  اإّن   

المن�سودة من انتظار الإمام المهدي.

َمْن القائل؟

 »اأنا بعيدًا عن م�سجد الإمام الح�سين Q كال�سمكة خارج الماء«.

 »التوبة ل تتحقق بمجرد لفظة »اأتوب اإلى اهلل« بل تتوقف على الندم والعزم وترك الذنوب«.

 »ادفعوا معالجة الأطباء ما اندفع الداء عنكم، فاإنه بمنزلة البناء قليله يجّر اإلى كثيره«.

ح الخطاأ ح�ضبما ورد في العدد �ضحِّ

 تعتبر النظرة المادية اأن خلق الإن�سان ووجوده في العالم له هدف �سام.

لالإ�سابة  يوؤّهالنه  المري�س  لدى  زائــد  وزن  ووجــود  ال�سليم  الغذائي  النظام  اتباع  عدم  اإن   

بانخفا�س �سغط الدم.

  يعّد الزلزال الذي �سرب الهند خام�س اأكبر زلزال في العالم.

من اأو ما المق�ضود؟

 ت�سفي من الحمى وداء المفا�سل وقد ت�ستعمل لتجفيف اللحوم.

 كان الزائرون عند زيارته يعي�سون حالة من الوجل والخوف من الل�سو�س وقّطاع الطرق.

 اإن القيام باأي عمل مع الفتقار »اإليه« هو �سرب من �سروب العبث والت�سييع للموارد المتاحة.
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٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

اإجابات �سحيحة عن كل  الذين يجيبون  بين  بالقرعة من  الفائزون �سهريًا  ُينتخب  ٭ 

اأ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

 8 اإلى  لبنانية بالإ�سافة  ليرة  األف  الثاني: مئة  ـ  لبنانية  ليرة  األف  الأول: مئة وخم�سون 

جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

٭ كل من ي�سارك في اثني ع�سر عددًا ويقّدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، يعتبر 

م�ستحقًا لجائزة القرعة ال�سنوية.

وثالثين  وثماني  مئتين  العدد  في  ال�سهرية  بالم�سابقة  الفائزة  الأ�سماء  عن  ُيعلن  ٭ 

ال�سادر في الأول من �سهر تموز 2011م بم�سيئة اهلل.

اآخر مهلة ل�ضتالم اأجوبة الم�ضابقة:

ل من حزيران 2011م الأوَّ
مالحظة:

٭ ت�سل العديد من الق�سائم اإلى المجلة بعد �سحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها من ال�ستراك 

بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

مكتبة  اإلى  اأو   ،)42/35 �س.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  الأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

 - المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  المعمورة   - الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية 

النبطية - مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

٭ كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية.

9

8

7

6

10

كان الر�ضول P اإذا خّير بين عدة اأعمال جماعية يختار

 اأحبها اإلى قلبه

 اأنفعها للنا�س

  اأ�سعبها

اإّنه ُيمثل الرتباط بنهج اأهل البيت R، ما هو؟

 اللتزام بالم�ستحبات.

 اللتزام بارتداء العباءة.

  المحافظة على �سالة الليل.

في اأي مو�ضوع وردت الجملة الآتية؟

»اإن الزهراء O كانت بالن�سبة للع�ساة من ال�سيعة كمطر الرحمة الذي يجلي الذنوب ويرفع 

الكدورات«.

المتحدة  الوليات  مواطني  اأ�ضد  اليهودية  العهد«  »اأبناء  منظمة  اعتبرته 

الأميركية عداًء لإ�ضرائيل وو�ضفه بع�ضهم باأنه يهودي يكره ذاته، من هو؟

من قالها في كل يوم مئة مّرة ق�ضى اهلل له مائة حاجة ثالثون منها للدنيا 

و�ضبعون لالآخرة، ما هي؟
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حـــــراِر
َ
ـــــــــُم لـــــالأ ــــا اأدي ـــــــــردي ي زْغ

ـــــــــاِر يَّ
َ
ــــي اأ ــــزِّ ف ــــع واْرتـــــــــــدي ثـــــــوَب ال

ابتهاجًا ـــزدهـــي  ي الـــعـــيـــُد  ُهـــــــَوذا 

ــــاُف بـــــــالأزهـــــــاِر ــــت ــــسْ ــــ� وعـــــبـــــيـــــرًا ي

فـــاَح ِعطرًا قــْد  ْطــيــاِب 
َ
بــالأ عــيــُدنــا 

ــــبــــنــــاُن الــــــــــــُوروَد ِبــــغــــاِر ـــتـــقـــي ُل يـــ�ـــسْ

ــــرورًا ــــسُ ـــــــــاِم � ـــلـــي يــــا كـــــلَّ الأن هـــلِّ

ـــمـــا ِبـــاْفـــتـــخـــار ـــي اآفــــــــاَق الـــ�ـــسَّ ـــل ـــت واْع

وَعْيتا الُحجْيِر  وادي  ِمــن  واْعــُزفــي 

ــــــداًء مــــَع الأْطــــيــــاِر �ــــــسْ
َ
واْنـــ�ـــســـدي اأ

اَء �سمَّ ُمــقــاومــٍة  مــْع  المْجَد  واْرتــقــي 

ــــقــــى الــــــــُعــــــــداَة بـــــالإِعـــــ�ـــــســـــاِر ــــل َت

ــــًا ـــَة الــــَعــــدوِّ ُدرو�ــــس ـــب ـــْخ ـــَت ُن ـــن ـــقَّ َل

ــاِر ــع ــــسَ الـــمـــنـــوِن ب ْجــــرْعــــَتــــهــــْم كــــاأْ�
َ
اأ

لهيبًا بـــالـــُغـــزاِة  ـــرمـــي  َت َطـــِفـــقـــَت 

ـــاِر ـــاَد الــــِعــــدى بـــالـــنَّ ـــس ْحـــــرقـــــَت اأجـــ�
َ
اأ

َتعالْت ــى  حــتَّ الــمــجــِد  �ـــســـاأَْو  ــلــغــَت  َب

نـــــــــــــواِر
َ
تـــرتـــقـــي فـــــي الآفــــــــــــاِق والأ

ــَن مناٌر ــقــاِومــي ــُم ال ــَد  ــيِّ �ــس يــا  نـــــَت 
َ
اأ

حـــــمـــــَد الـــُمـــخـــتـــاِر
َ
ـــا ِمــــــْن اأ فـــالـــُمـــحـــيَّ

ــُن اْلـ نــَت الأمــي
َ
ــاِدٌق فــي وْعـــٍد فــاأ �ــسَ

ـــاري. ـــب ال َحــــمــــاَك  اهلِل  ـــُر  نـــ�ـــسْ ــــحـــرُّ 

اإبراهيم خليل عز الدين

اإنه�س اأيها العربّي

وا�ستقبل ن�سرك

ف�سم�س اليوم تخ�سك بالتحية

حّطم �سمتك

واغدق علينا األحانك الوطنية

اأ�سعل في كل �سبيل

عنفوانك الذهبي

وا�سرد لنا من جديد

ق�س�س الثوار البطولية

قل كال للظلم وتعال

نن�سدها �سوية

ار�سم في جبهاتنا المجد

ولّونها بدماء زكية

ا�سكب في كاأ�سك عّزًا

واأرجع اأحالمًا من�سية

ا�ستّل الإيمان �سالحًا

مزق اأنياب الطغيان

زمجر اإع�سارًا مجتاحًا

اأ�سوار الظلم الخ�سبية

فلينب�س قلبك

وليبداأ زمنك

ولتح�سد قمح الحرية.

اآمال اأعفراني

اأيُّ ن�صٍر اأرقى العالَء
اإنه�س اأيها 

العربّي
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مهداة اإلى ال�ضهيد يو�ضف �ضقير

زهرٌة لم تتفّتُح اأوراُقها بعُد

ربيُع ال�ّسباِب هو

قلُب الّطفولة بالبراءِة يكمُن

بالّدم العروبيِّ ونهج اأبيٍّ

قلبًا  الــمــجــاهــد  الــفــتــى  ذاَك  هــو 

وروحًا

�سعلًة  اأّمــُه  ولدتُه  �سقير«  »يو�سف 

م�سيئًة

اأراَد الو�سوَل اإلى باِب الحرّيِة

قتلته يد الغدر وا�ستهدفته من بين 

الب�سر

رفع راية �سلمية ناطقًا با�سم الحق

ُه تنادي باأعلى �سوِتها: قتلوا ما  اأمُّ

تبّقى من عمري

والّدموُع  قلٍب  حــرقــِة  فــي  تــنــاديــِه 

ال�ّسخّية تنهمر

قم اإليَّ لأ�سّمَك اإلى �سدري

�سالٌم عليَك يا �سهيَد لبناِن

�سالٌم عليَك وعلى اأبي عبد اهلِل

جنانِه  فـــي  ربــــَك  لـــقـــاَء  ــتــظــر  وان

الوا�سعِة

ــهــداُء الــمــدافــعــون عن  حــيــُث الــ�ــسّ

الحقِّ

وختامًا �سالمًا على المدافعيَن عن 

الحقِّ

الم�سّرجِة  ال�ّسهادِة،  لقِب  وحاملي 

بالّدماِء.

زينب عبد علي

مهداة اإلى روح ال�ضهيد الحاج علي ح�ضن 

م�ضلماني »الحاج عبا�ض«

الأزهــار..  وجنات  فوق  من  الندى  اأقطف 

خ بحباته وجه ال�سباح ونا�سية النهار...  لأ�سمِّ

واألملم اأحالمي الوردية من على ُبردة الليل... 

كلما ارت�سمت حروفك متالألئة فوق �سدرها... 

فوؤادي  وتعطي  الويل...  دموع  روحي  عن  ترفع 

�سحرًا... األقًا وعبقًا ل يزول..

علي.. كّلما ارتفعت للن�سر راية ا�ستقنا اإلى 

عينيك.. وكّلما علت تبا�سير العزة.. مال الفوؤاد 

كل  في  هاماتنا  �سمخت  وكّلما  راحتيك..  اإلى 

اإلى �سفتيك.. حين كانت  �ساح.. حنَّت الأرواح 

تردد.. » اإن ين�سركم اهلل فال غالب لكم«.

ر عينّي نحو بهائك.. واأقطف كل  علي..اأ�سمِّ

يوم لأيامي ثمار حبك.. واأطير خفاقًا بجناحّي 

اأغ�سانك..  فوق  رحالي  واأحــطُّ  �سمائك..  في 

اأزهـــارك..  وعبير  ورودك..  �سذا  مع  واأ�سكر 

زمان..  كل  في  مكان..  كل  في  عنك..  واأبحث 

لأجد مقامك في كلِّ القلوب.. عندها علمت اأن 

دماءك �سارت لنا حياة.. وفرا�سات جراحك.. 

منارة  تبقى  �سرمدية..  لوحة  تر�سم  زاهية.. 

للعا�سقين.. للوالهين.. لالأحرار والمجاهدين.. 

راأ�س  وجدنا  فيها..  وحدقنا  النظر  اأمعنا  اإن 

اآلف  وخلفه  طويل..  رمح  راأ�ــس  على  الح�سين 

ال�سهداء.. وراأ�سك معهم.. عندها حفرنا على 

�سغاف القلوب.. وفوق عين ال�سم�س.. اأن الدم 

الحمراء  للحرية  واأّن  ال�سيف..  على  ينت�سر 

بابًا.. بكل يد م�سرجة يدق...

في  اللقاء..  واإلــى  علي..  يا  لعينيك  �سالم 

ركب ال�سهداء. 

اأخوك عالء

�صالم لعينيك يا علي...

ربيع ال�صباب
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هذي ب�صائر واأد الظلم قد بداأت

ــــــس ــــــ� ــــــب ــــــَت ــــــق اأمـــــــــــــــــــــن �ــــــــســــــــمــــــــوخــــــــك هـــــــــــــــــذا الـــــــــفـــــــــيـــــــــ�ـــــــــسُ ُي

مــــحــــتــــبــــ�ــــسُ ــــــب  ــــــع ــــــس ــــــ� ال بـــــــ�ـــــــســـــــدر  غـــــــــيـــــــــٌظ  ذاك  اأم 

ــــــــــــز يـــــــــــــــا خــــــــــــ�ــــــــــــســــــــــــراء زاهــــــــــيــــــــــة ــــــــــــع يـــــــــــــــا تــــــــــونــــــــــ�ــــــــــس ال

ــــــــسُ ــــــــدر� ــــــــن ــــــــان ي ــــــــي ــــــــطــــــــغ ــــــــــه ال هــــــــــــل كــــــــــــــــان فــــــــــــي ظــــــــــّن

بـــــــــارُقـــــــــهـــــــــا طــــــــــــــــــلَّ  اإن  ــــــــــــــــــا  وم ـــــــــــــــــــــــــــارًا  ن اآنـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــت 

ـــــسُ ـــــ� ـــــب ـــــت ـــــق ـــــــا الأعــــــــــــــــنــــــــــــــــاُق َت ـــــــه ـــــــى ا�ـــــــــــســـــــــــراأبـــــــــــت ل ـــــــت ح

ـــــــــــــت جــــــــــــــــمــــــــــــــــوٌع كــــــــــــــــــــــــــاأن الــــــــــــــــنــــــــــــــــار تــــــلــــــفــــــحــــــهــــــا هـــــــــــــبَّ

ــــــدق الــــــــحــــــــد�ــــــــسُ ــــــ�ــــــس ــــــي ــــــل والـــــــــنـــــــــ�ـــــــــســـــــــُر غــــــــايــــــــُتــــــــهــــــــا ف

وطــــــــــــٍن مــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــداِء  ال اقــــــــــــتــــــــــــالع  اإل  تــــــــــر�ــــــــــس  لــــــــــــم 

ــــــر واخــــــتــــــلــــــ�ــــــســــــوا ــــــ�ــــــس ــــــع ــــــــــاُة ال ـــــــه طــــــــــغ ــــــــــم عــــــــــــــاث فـــــــي ك

ــــــــًة مــــــــجــــــــامــــــــل يـــــــــعـــــــــطـــــــــى  ل  يــــــــــــــــــوؤخــــــــــــــــــُذ  ــــــــــــحــــــــــــقُّ  ــــــــــــال ف

ـــــــــــــــــــت لــــــــــــه الــــــــجــــــــر�ــــــــسُ لــــــــــــو كـــــــــــــــان يـــــــعـــــــطـــــــى لــــــــمــــــــا دّق

ــــــاحــــــبــــــه ـــــــــن �ــــــس ـــــــــي ـــــــــظـــــــــر اإلــــــــــــــيــــــــــــــه تـــــــــــجـــــــــــُد فــــــــــــــي ع ـــــــــان ف

ـــــــــــهـــــــــــادة كـــــــــــــالإيـــــــــــــمـــــــــــــان يـــــــنـــــــغـــــــر�ـــــــسُ حـــــــــــــــــبَّ الـــــــــــ�ـــــــــــسَّ

ـــــــــة عــــــبــــــ�ــــــســــــت ـــــــــل ـــــــــي ــــــــــــــــي ل ــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــعـــــــــاقـــــــــلـــــــــهـــــــــم ف ُدكَّ

ــــــــحــــــــر�ــــــــسُ ـــــــجـــــــُن والـــــــــ�ـــــــــســـــــــجـــــــــاُن وال ـــــــ�ـــــــس وانـــــــــــــدّكـــــــــــــت ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــزاح مــــــــــــــن األـــــــــــبـــــــــــ�ـــــــــــس الأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــرام ذّلــــــــتــــــــهــــــــا وان

ــــــوا ــــــبــــــ�ــــــس ل ول  ـــــــــــــــــــــــــــوا  ذلُّ ل  ـــــــــة  ـــــــــان ـــــــــخـــــــــي ال ــــــــــــــــــول  ل

ــــــــــرِّ هـــــــــــل مـــــــــــا زلــــــــــــــــــَت مـــــــــقـــــــــتـــــــــِدرًا يـــــــــــا غـــــــــــــار�ـــــــــــــسَ الــــــــــ�ــــــــــسّ

َغــــــــر�ــــــــســــــــوا مــــــــــــا  الــــــــبــــــــغــــــــي  عــــــــــــتــــــــــــاُة  يـــــــجـــــــنـــــــي  الآن 

عــــــــــّمــــــــــي �ــــــــســــــــبــــــــاحــــــــًا عـــــــــــرو�ـــــــــــس الــــــــنــــــــيــــــــل واحــــــتــــــ�ــــــســــــنــــــي

هـــــــــــــا هـــــــــــــم بـــــــــنـــــــــاتـــــــــك يـــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــّراء مـــــــــــــا لــــــمــــــ�ــــــســــــوا

ــــــٌم ــــــق ــــــت ــــــن م ـــــــــــك  ـــــــــــحـــــــــــزُن ي ل  الــــــــــنــــــــــيــــــــــل  واحــــــــــــــــــــــــــــَة  ــــــــــــــا  ي

ـــــسُ ـــــ� ـــــك ـــــع ـــــن ــــــــلــــــــم يــــــــــــومــــــــــــًا عــــــــلــــــــى بــــــــانــــــــيــــــــه ي فــــــــالــــــــظُّ

دامـــــــــــيـــــــــــة ـــــــــــــف  ـــــــــــــك ال اإل  الــــــــــــــــحــــــــــــــــّق  ـــــــــحـــــــــفـــــــــظ  ي ل 

ــــــــاأن الــــــــــحــــــــــّق مــــــــــا نـــــبـــــ�ـــــســـــوا ــــــــس ــــــــ� ــــــ�ــــــس قـــــــــــــــــوٍم ب ــــــئ يــــــــــا ب

ـــــــــــــــــداأت ب قـــــــــــــد  ــــــــــم  ــــــــــل ــــــــــظُّ ال واأد  بـــــــــ�ـــــــــســـــــــائـــــــــُر  هـــــــــــــــــذي 

ــــس ــــجــــ� ــــب ــــن ــــــــــــــــــــــة الــــــــمــــــــظــــــــلــــــــوم ي ـــــــــــن اأّن ـــــــبـــــــح م ـــــــ�ـــــــسُّ فـــــــال

يو�سف عوا�سة/ عيترون
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»عر�س اأّيار«

هم نجوٌم كال�سم�س تلمع ثّم تاأفل في كبد 

قمم  اأذان  في  الفجر  هم�ساُت  هم  ال�سماء، 

الجبال، تلّم اأناملهم و�ساح العتمة عن بيادر 

الّنهار، واأ�سابعهم الحاملة �سعلة الّنور تن�سر 

بذور يوٍم جديد، فتعود حقولنا لتخ�سب بعد 

اأن اأجدبت، فِنعال ع�ّساقها قد تركت اآثارًا على 

العذبة  الجداول  مع  بكت  اّلتي  ترابنا  حّبات 

وُي�سر�س  بعيدًا  عّنا  اأن يرحل  كاد  على وطٍن 

تحت اأنياب اأعدائه من المغت�سبين.

وعادت الحياة بعد اأن رقدت تحت عدواٍن 

في  ال�سقيمة  مخّططاته  ت�سع�سعت  غا�سٍم 

�سبكة من الهزائم.

من  ال�سباح  نــدى  معًا  لن�سرب  وعــدنــا 

الّن�سوة  فر�ست  وب�سغٍف  الّنرج�س،  كــوؤو�ــس 

يهّللن  واأخـــذن  واليا�سمين  بــالــورود  ـــة  الأزّق

للن�سر، فالبطون اّلتي تنجب اأحرارًا عظيمٌة 

وارتـــدى  فــيــه.  العبيد  كــُثــر  زمــن  فــي  وقليلٌة 

وطننا ثوب الكرامة من جديد على يد اأبنائه 

اّلذين  ال�سهداء  من  بباقٍة  متّوجًا  المقاومين 

العبودية  على  حرّيتهم  لنيل  ال�سهادة  اآثــروا 

الحا�سد  الوطني  العر�س  هذا  وفي  والحياة. 

تبكي  اّلتي  العيون  اإلى  اأزّف محبتي وتحياتي 

الوليد،  فـــراق  اأحــزنــهــا  اّلــتــي  اإلـــى  وت�سبر، 

اأعظم  قّدمن  الّلواتي  الأّمــهــات  اأعظم  اإلــى 

الرجال.

ناديا ح�سن زعيتر

اإلى مارد غّزة..

وَمْن اأنَت؟

بل اأيَن كنُت وكنَت؟!

اأظلَّيِن في عالم الغيِب كّنا

فهاَن الزماُن وُهّنا

وفا�َس الوجوُد. فعدُت وعدَت

فما هاَن قبٌر لنا، ل.

ول �ساَق بالتُّع�ساء اأنينًا وحزنا

فعنَك اأْتحْدُث.. وفي غّزة الكبرياء اّتحْدنا

الِجناِن..  طــيــوُر  عليه  تمرُّ  �ــســوٌر  اأمــامــَك 

تقّدْم

 : ومن غ�سٍب كامٍن فيَك، ياأمرَك ال�سافعيُّ

تيّمْم

لغّزَة نوٌر.. لغّزَة ناْر

لغّزَة األُف �سوؤاٍل.. لغّزَة األُف ِح�ساْر

فيا ماردًا فوق ِحقِد الخيانِة والهمجّية

اأيا ثابَت القلِب نرجوَك.. كيف تكون الزنوُد 

ع�سّية

هّزٍة  من  الأ�ساطيُل  تخوُر  العرو�ُس..  تموُر 

اإثَر هّزة

ُتحمِحُم خيُلَك في ال�ساِح.. تروي وت�سرُح

كيَف تكوُن الرجاُل بغّزة؟

د. محمود حمد �سليمان

)عكار ـ لبنان(
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الرجل  ا�ــســتــيــقــظ 

الــ�ــســجــيــج في  عـــلـــى 

لي�ستعلم  خــرج  البناية، 

مواّد  اإّن  لــه:  فقالوا  الأمـــر، 

�سامًة توجد في مياه البناية. 

ــب هـــذا  ــب ــس ــــه: مــــا � �ـــســـاألـــتـــه زوجــــت

ال�سجيج؟

الماء  ا�سربي  �سيء،  ل  الرجل:  اأجاب 

واأكملي نومك!

:)soduku( �ــصــودوكــو 

�سروط اللعبة: هذه ال�سبكة مكّونة من 

كبير مق�ّسم  وكل مربع  كبيرة  9 مربعات 
اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط اللعبة 

و�سع الأرقام من 1 اإلى 9 �سمن الخانات 

بحيث ل يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

5872
71538

1
19748

35
46293

3
48396

3468

اأحجية:

ما هو ال�سيء الذي اإذا غليته جمد؟

طرائف

ا�سترى  ـ 

رجـــــــل �ـــســـحـــنـــًا 

لقطًا، وقال لأولده اإّنه ا�سترى كلبًا 

كبيرًا وو�سعه على ال�سطح

ونزل  ليتاأكد  الأولد  اأحد  ف�سعد 

مــرتــعــبــًا، �ــســاألــه اإخـــوتـــه: هــل راأيـــت 

الكلب؟

اأجابهم: كال ولكني راأيت ال�سحن 

الذي ياأكل فيه.

ـ اأ�سعة الليزر اأقوى من �سعاع ال�سم�س 

باأربع مرات.

ـ الأفق هو نقطة التقاء ال�سماء بالأر�س 

اأو بالبحر.

ـ  ما ُيطلق عليه مثلث الموت هو الخوف 

والجوع والحرب.

والخمور  التدخين  هو  الدمار  مثلث  ـ 

والمخدرات.

هل تعلم اأن:
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من المنا�سبات الجليلة في هذا ال�سهر ذكرى ولدة ال�سيدة الزهراء O في اليوم 

الع�سرين منه، لذا، ي�ستحب القيام بعّدة اأعمال: 

 O 1ـ ال�سيام  2ـ الت�سدق على الموؤمنين 3ـ زيارة �سيدة ن�ساء العالمين

من اأدعية القراآن الكريم

اإذا �صاقت على الإن�صان الأمور

ْمِرَنا  �أَ َلى �ْلَكْهِف َفَقاُلو� َربََّنا �آِتَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة َوَهيِّْئ َلَنا ِمْن  �إِ �أََوى �ْلِفْتَيُة  {�إِْذ 

َرْبَنا َعلَى �آَذ�ِنِهْم ِفي �ْلَكْهِف �ِسِنيَن َعَدد�ً} ) الكهف: 10� 11(. َر�َسد�ً*َف�سَ

من م�صتحبات �صهر جمادى  الآخرة:

P من حكم النبي

الموؤمن عقله، فبقدر  �سيء دعامة ودعامة  ولكل  العقل،  الدارين  الأعمال في  »�سيد 

ه«. عقله تكون عبادته لربِّ

من و�صايا لقمان:

ُعَفت نّيته في طلب الرزق اأنَّ اهلل تعالى خلقه في  َر يقينه و�سَ »يا ُبنّي، ليعتبر من َق�سُ

ثالثة اأحوال من اأمره، واآتاه رزقه ولم يكن له في واحدٍة منها ك�سٌب ول حيلٌة اإنَّ اهلل تبارك 

ل ذلك فاإنَّه كان في رحم اأّمه يرزقه هناك في قراٍر  ا اأوَّ وتعالى �سيرزقه في الرابعة، اأمَّ

مكيٍن حيث ل يوؤذيه َحرٌّ ول برد، ثم اأخرجه من ذلك واأجرى له رزقًا من لبِن اأّمه... ثم 

ُفطم من ذلك فاأجرى له رزقًا من ك�سب اأبويه براأفٍة ورحمٍة له من قلبيهما.. حتَّى اأنهما 

ُيوؤِثَراِنه على نف�سيهما... حتَّى اإذا كبر وعقل واكت�سب لنف�سه، �ساق به اأمره، وظنَّ الظنون 

اإقتاِر رزق، و�سوَء يقيٍن  برّبه، وجحد الحقوق في ماله، وقتَّر على نف�سه وعياله، مخافَة 

بالخلف من اهلل تبارك وتعالى في العاجل والآجل، فبئ�س العبد هذا يا بنّي«.

)�لخ�سال، �ل�سيخ �ل�سدوق، �س 122(. 

)بحار �الأنو�ر، �لمجل�سي، ج 1، �س 96(.

)تطلب من كتاب مفاتيح �لجنان، �س 352(
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اإعداد: في�ضل الأ�ضمر

اأفقيًا:

و�سى �ل�سحيفة �ليومية – . 1

عا�سمة �آ�سيوية  2 .

فم �لطائر �طرق �لباب – . 3

يرتدي ياأخذ� �لغنيمة دون وجه حق – . 4

�أعطينا  �إ�سم مو�سول – . 5

�إن�ساف �لقريب – . 6

قطع �أو ح�سم �الأمر �أح�سَّ – تكمل – . 7

�ألقى �ل�سيء يب�سر�ه – . 8

تدوين �لن�س خفتم – . 9

مكان مرتفع �أو ه�سبة قو�رب – . 10

عموديًا:

ي�سير معهم حرفان مت�سابهان – . 1

�بن  و�سعه  �لعربية  �للغة  معاجم  �أح��د  من  2 .

منظور

عرفتم  �سربه بال�سوط – . 3

�أعبر حر�سو� ور�سدو� – . 4

��ستخففت به بحر – . 5

حرفان مت�سابهان بقَي – منزل – . 6

ر�تب �سهري تعمرين – . 7

لل�سوؤ�ل �سد هبوط �لطائرة – . 8

�آلة حربية و�ظب على �لعمل – . 9

ن�سف كلمة  مكتوب مر�سل �إلى �سخ�س – . 10

)قاتل(

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�ضادرة في العدد 235

12345678910

نيف�س�سدقلا1

�سريا�سنويب2

ةدحالالمن3

وةحجانو�س4

نتممهيجني5

�سدمهارين6

رداونبنا7

ميجرهاوج8

ت�سلاملت�سا9

رةادايرح10

من يرغب من �الإخوة �لقر�ء بالم�ساركة في �سحب قرعة �لم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن �لتاريخ من مركز �لمجلة.

Soduku ــة  ـــ ــك ـــ ـــ ــب ــص � ــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ح

235 ـــــعـــــدد  ال فـــــي  ـــــ�ـــــصـــــادرة  ال

871469325

436512978

259378461

143627859

768953142

592841736

987235614

324196587

615784293

�لجو�ب: �لبي�س

1- �سح �أو خطاأ؟
�أ � خطاأ

ب � �سح

ج � خطاأ

2- �إمالأ �لفر�غ:
�أ � خير �لنا�س

ب � �الأ�َساتذة

ج� � �لقرب

3- من �لقائل؟
�أ � �الإمام �لخامنئي {.

باقر  م���ح���م���د  �ل�������س���ه���ي���د   � ب 

�لمو�سوي.

. Qج �  �الإمام �لباقر

4-  �سحح �لخطاأ
�أ � ال يعتبر.

ب � �أبو�ب �لحكمة.

ج� � �لمبيد�ت.

5- من هو/هي؟
�أ � �لمختار �لثقفي.

ب � �الإمام �لخميني }.

ج� � �لميت.

ومنها  �لتجارية  �لتعامالت   -6
�لربا � عقود �لزو�ج � حق �لمر�أة 

حقوق   � و�ل�����ّدي�����ة  �الإرث  ف����ي 

�لعبيد.

7-  �أبويه.
8-  توريث �لمر�أة.

9- ب.
10-  �س 97.

اأجوبة م�ضابقة العدد 234
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اإيفا علوّية نا�ضر الدين

ــة ــّراق �ــصــهــام ب

فاجاأتني اإحداهن وهي امراأة متزوجة رزقها 

ال�سحة  مــالمــح  وجناتهم  على  تطفو  اأطــفــاًل  اهلل 

والجمال، وزوجًا محبًا ي�سعى جاهدًا لتاأمين متطلبات 

ب�سكوى  فاجاأتني  والكمالية،  الأ�سا�سية  معي�ستهم 

�سديدة اللهجة من هّم الم�سوؤولية التي تتخبط في دوامتها، اأردفتها 

اأح�سان  في  يع�سن  اللواتي  الن�ساء  وحياة  حياتها  بين  حالمة  بمقارنة 

الم�ستع�سية  وال�سغوطات  الهموم  عن  بعيدًا  والهناء  وال�سعادة  والرفاهية  الراحة 

على حد تعبيرها.

ولأن مزاجها »تركي« وهي المولعة في هذه الأيام بمتابعة الم�سل�سالت، اأحببت 

اأولئك الن�سوة اللواتي ياأ�سرنها، لعلها  اأن اأحكي لها ق�سة امراأة تركية تختلف عن 

تجد فيها دواًء �سافيًا اأو حتى م�سكنًا لآلمها.

اأيام الحرب  رويت لها ق�سة جدتي قمر، وكيف هاجرت مع عائلتها اإلى لبنان 

اأبيها  العالمية، ووجدت نف�سها باكرًا -وهي يتيمة الأم- في خ�سم الم�سوؤولية عن 

ما  بكل  �سعت  اأولد  ع�سرة  واأنجبت  تزوجت  بعدما  اأ�سرتها  عن  ثم  ومن  واإخوتها، 

في  وعزم  بقوة  لالنطالق  هممهم  و�سحذ  لتربيتهم  وقدرة  طاقة  من  اهلل  اأعطاها 

ميادين العلم والعمل، ولم تن�َس يومًا اأن تمّدهم بزادهم الوفير من الإيمان باهلل، 

والتوكل عليه، وال�سعي في ر�ساه، وهي التي لم تر�َس لنف�سها قدوة ومثاًل يحتذى 

�سوى »�سيدة الن�ساء« التي اختارتها اأني�سة ومعينًا  وبل�سمًا لعذاباتها، وترنيمة عذبة 

تتردد على �سفتيها: »اأين اأنا من مولتي الزهراء �سالم اهلل عليها؟«.

جدتي، وككل الن�ساء اللواتي يدركن عظمة الدور المنوط بهن، اأبدعت في عطاء 

اأ�سلمت روحها لبارئها في �سالم و�سكينة ور�سى بما في جعبتها من  الأمومة. وقد 

ر�سيد جهادها و�سبرها حتى اآخر رمق من حياتها.

باأن ق�ستي قد فعلت فعلها في محدثتي وح�سب، بل �سعرت كم نحن  اأ�سعر  لم 

بحاجة اإلى مثل هذه الق�س�س في ع�سر ت�سن فيه الحروب الناعمة ب�سهام بّراقة.
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