
موعد مع الفكر الأ�صيل لقارئ يبحث عن الحقيقة

اإ�صالمية ثقافية جامعة ت�صدر كل �صهر عن

الم�صرف العام

رئي�س التحرير

المدير الم�صوؤول

اإخراج وطباعة

1

م
 2
01
2 

ب
/�آ

 2
51

د 
د

ع
ل
�



4اأول الكالم:لنا �أعمالنا ولكم �أعمالكم
ال�سيد علي عبا�س المو�سوي

6في رحاب بقية اهلل:الكوفة عا�صمة دولة العدل
ال�سيد عبا�س علي المو�سوي

8نور روح اهلل:�صرط ال�صيافة الإلهية

10مع الإمام الخامنئي{:ثمار �صهر اهلل

12حكمة الأمير:قرب النوافل والفرائ�ض
ال�سيخ علي ذو علم

14من القلب اإلى كل القلوب:ليلة القدر باب معرفة اهلل
�سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل)حفظه اهلل(

18ق�صة:لقاء الحبيب:ق�صة زيارة القائد{ لعائلة ال�صهيد ر�صائي
ترجمة ال�سيخ علي قازان

25فهر�ض الملف:اأولئك المقربون

26وا�صجد واقترب
اآية اهلل ال�سيخ عبداهلل جوادي اآملي

32اأهل القرب عند الإمام الخميني}
ال�سيخ يا�سين ح�سن عي�سى

37وال�صابقون ال�صابقون
ال�سيد علي عبد المنعم مرت�سى

42ح�صنات الأبرار �صيئات المقّربين
ال�سيخ خ�سر ديب

48و�صايا العلماء:والتاّمين في محّبة اهلل)3/1(
اآية اهلل ال�سيخ عبد اهلل جوادي اآملي

53فقه الولي:اأحكام الأطعمة والأ�صربة )2/2(
ال�سيخ علي حجازي

58اآداب وم�صتحبات:ال�صالة اأول الوقت
ال�سيد �سامي خ�سرا

2



60ق�صة:عودة اإلى الحياة
هال �ضاهر

62اخت�صا�صات:التوجيه العلمي والمهني متى وكيف؟
كمال لزيق

66مجتمع:الو�صم اأذى بر�صم البيع
فاطمة خ�ساب دروي�س

72اإ�صعافات اأولية:احذر �صم�ض ال�صيف
ح�سين كريم

74�صعر:الن�صر الإلهي
خليل عجمي

76اأمراء الجنة:�صهيد الوعد ال�صادق المهند�ض راني عدنان بزي )حاتم(
ن�سرين اإدري�س قازان

80اأدب ولغة
اإبراهيم من�سور

و النبوة والإمامة: المقداد بن الأ�صود الكندي 84�صخ�صية العدد:حواريُّ
ال�سيخ تامر حمزة

88ال�صحة والحياة:كيف نجّمد اللحوم؟
روال فقيه

92م�صاركات القراء:ماذا تكتب على لوح قلبك؟
اأمل �سماحة

�صباب:ل اأريد اأن اأ�صتري اللحمة ـ خطوات للتخل�ض من اإدمان الإنترنت - حبُّ ال�صباب 

عالجه عدم الكتراث
94

ديما جمعة فواز

98حول العالم
حوراء مرعي

102الم�صابقة

104باأقالمكم

108الواحة
ليندا زراقط

110المتقاطعة
في�سل االأ�سمر

112اآخر الكالم:�صعاٌع من يقين
اآمال جمعة علوية

3

م
 2
01
2 

ب
/�آ

 2
51

د 
د

ع
ل
�



ال�صيد علي عبا�ض املو�صوي

ل��ن���ا اأعماُلن��ا 

ولكم اأعماُلكم

والّرغبات  والّطبائع  فات  ال�سّ من  كثيٍر  في  الّنا�س  يختلف 

والميول في هذه الدنيا. يتاآلف منهم الذين يتَّفقون في هذه االأمور، 

فتجدهم يجتمعون ويلتقون وَيحَيون �سمن بيئٍة يعملون على اإيجادها 

بالنحو الذي يّتفق وما لديهم من �سفات وغيرها.

وهكذا ُوجدت المجتمعات الب�سرّية اأو ال�سعوب و�سهدت تقاليد 

ة، تر�سم من خاللها نظام حياتها، ت�سير على  واأعرافًا واآدابًا خا�سّ

اأ�سا�سه وتردع من يخالف هذا النظام وتمنع من دخول االأغيار اإلى 

محيطها وبيئتها.

عّما  تدريجي،  وب�سكل  المجتمعات،  هذه  في  االنحراف  ووقع 

اأراده اهلل عز وجل لهذا االإن�سان وعّما ر�سمه له من هدف عليه اأن 

والتقاليد تحكم  االأعراف  الدنيا. فبداأت هذه  اإليه في هذه  ي�سعى 

المن�سود من  والغر�س  ناق�س حكمها حكم اهلل  واإن  االإن�سان  حياة 

خلقة االإن�سان، فتحّولت اإلى اأغالل وقيود تكّبل حركة االإن�سان وتعيق 

من تقّدمه المعنوي ودنّوه من مقام الخالفة االإلهّية في هذه االأر�س.

بل  االنحراف،  لم يدعهم في خّط  اأّنه  بعباده  ومن رحمة اهلل 

الواحد،  االإله  فطرة  اإلى  يعيدهم  لكي  ور�سله،  اأنبياءه  اإليهم  واتر 
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ولكي يخرجهم من الظلمات اإلى النور، ولكي يرفع عنهم اإ�سرهم واالأغالل 

التي تحيط بهم. 

ه اهلل عّز وجل في كتابه الكريم  وبداأت المعاناة مع االأنبياء فيما ق�سّ

تجد  اهلل  ر�سل  من  دعوة  كّل  وفي  اأخ��رى،  وباالإجمال  اأحيانًا  بالتف�سيل 

�سدودًا واإعرا�سًا من القوم لدعوة الحق، فهم مكّبلون ومغلولون وال اإرادة 

لديهم للخروج من تلك القيود واالأغالل. 

فالقوم   ،Rاالأئّمة ومع  االأنبياء،  بعد  ذلك  على  الحال  وا�ستمر 

اختلفوا وتغيروا، فقد ذهب جيل وذهبت معه بع�س االأغالل والقيود وجاء 

جيل اآخر فورث بع�س ما تركه له �سلفه من اأغالل وقيود، وجاء بالجديد 

منها، واأحاط نف�سه بها.

 Rواالأئّمة االأنبياء  خطى  على  كانوا  الذين  الموؤمنين  مع  وكذلك 

يهتمون الأمر النا�س وي�سعون فعاًل لك�سر تلك االأغالل والقيود، ولكّنهم لم 

يلقوا من النا�س اإال االأذى والرف�س واال�ستنكار واالإنكار.

ي�سعى  لالإيمان  اهلل  هداه  من  اأّن  تجد  مكان  كّل  وفي  زمان  كّل  ففي 

اإلى الحق، يبذل في �سبيل ذلك  النا�س  للقيام بواجبه في هداية  جاهدًا 

الكثير ولكّنه ال يلقى اإال االأذى. يتّم اّتهامه بكلِّ �سيء، ي�سبح لقمًة �سائغًة 

له  المري�سة، ال ترعى  النفو�س  �سليط، ومرمًى الأغرا�س ذوي  ل�سان  لكلِّ 

حرمة وال ُيّتقى اهلل فيه ب�سيء.

ولكّنه ال بّد له رغم كلِّ ذلك من اأن يلجاأ اإلى ال�سبر واأن يعر�س عن 

اأّن  ويعتقد  يوؤمن  الأّن��ه  اهلل،  ر�سا  تحّمله  في  الأّن  يتحّمله؛  واأن  كله،  ذلك 

االإن�سان في يوم القيامة حين يقف بين يدي اهلل عز وجل لن يكون معه 

�سوى عمله، ولن ينفعه �سوى عمله، ذخيرته التي ادخرها في هذه الدنيا 

ليوم ح�سره ون�سره، ولذا يكون حاله حال الذين قال عنهم اهلل تعالى في 

و� َعْنُه َوَقاُلو� َلَنا �أَْعَماُلَنا َوَلُكْم  ْعَر�ضُ َذ� �َضِمُعو� �للَّْغَو �أَ القراآن الكريم : {َو�إِ

�أَْعَماُلُكْم �َضاَلٌم َعلَْيُكْم اَل َنْبَتِغي �ْلَجاِهِليَن} )الق�س�س: 55(.

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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ال�صيد عبا�ض علي املو�صوي

ورد في الأخبار وثبت لدى المحّققين اأّن الكوفة هي البلد 

الذي �صياأخذ الدور الأول في حركة الإمام المهدي | 

واأنها �صتكون عا�صمة حكمه و�صيكون لم�صجدها ولم�صجد 

»ال�صهلة« القريب منها دور طليعي رائد. وذلك لأن الإمام 

المهدي | عندما يحّرر الحجاز والعراق �صيتخذ الكوفة 

البالد  اإلى  بها  ويبعث  للجيو�ض  يعقد  حيث  لحكمه  مقّرًا 

لفتحها والق�صاء على الحّكام الظالمين فيها. 

ال��ك��وف��ة
العدل دولة  عا�صمة 

* المهدي | في الكوفة
وت�سف االأحاديث كيفية دخول االإمام 

| للكوفة؛ ففي الحديث عن اأبي جعفر � 

الباقر �Q اأّنه قال: »كاأني بالقائم على 

في  مكة  من  اإليها  �سار  قد  الكوفة،  نجف 

عن  جبرائيل  المالئكة،  من  اآالف  خم�سة 

يمينه وميكائيل عن �سماله والموؤمنون بين 

البالد...«)1(.  في  الجنود  يفّرق  وهو  يديه 

وي�سلي  ال��ك��وف��ة  ي��دخ��ل  المهدي|  اإّن 

فيها في�سيق المكان بالنا�س عندها ي�ساأله 

له  ُي��خ��ّط  اأن  فياأمر  اأو���س��ع  مكانًا  النا�س 

م�سجد فيه األف باب كي يقدر النا�س على 

الدخول والخروج دون فو�سى اأو ازدحام.

 :Qجعفر اأب��ي  عن  الحديث  وف��ي 

»ي��دخ��ل ال��ك��وف��ة وب��ه��ا ث���الث راي����ات قد 

ياأتي  حتى  ويدخل  له  فت�سفو  ا�سطربت 
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* عا�صمة حكم المهدي
العظمى  المدينة  �ست�سبح  فالكوفة 

والكبرى التي يحُكم منها االإمام |، من 

قيادتها ت�سدر االأوامر واإليها تعود االأمور في 

تنظيم العالم وتدبير �سوؤونه واإقامة العدل 

وال��َج��ور.  الظلم  على  والق�ساء  والق�سط 

االأ�سرف  بالنجف  وتت�سل  الكوفة  �ستتمدد 

كيلومترات  ب�سعة  اإال  عنها  تبعد  ال  التي 

وتت�سل بالحيرة و�سيكون لم�سجدها الذي 

�سلى فيه االإمام عليQ وا�ست�سهد فيه 

مقام عظيم يتجدد فيه علي بن اأبي طالب 

اأيامه المجيدة التي ق�ساها في حّل  وتعاد 

بينهم  فيما  والحكم  النا�س  بين  الم�ساكل 

واإقامة الحق والعدل.  وف�سل الخ�سومات 

ما  خ��الل  م��ن  الحياة  وج��ه  �سيتغّير  نعم 

ي�سدر عن المهدي| المقيم في الكوفة 

و�ستتحول االأر�س كلها اإلى جنة ينعم فيها 

ويرتفع  وحيوان  اإن�سان  من  حي  كائن  كل 

الظلم والجور...

ما  ال��ن��ا���س  ي���دري  ف��ال  فيخطب  المنبر 

ي�سبه  اآخر  حديث  وفي  البكاء«.  من  يقول 

ال��ت��ك��م��ل��ة ل��ه��ذا ال��ح��دي��ث: »ف�����اإذا كانت 

ر�سول  ابن  يا  النا�س:  قال  الثانية  الجمعة 

ال�سالة  ت�ساهي  خلفك  ال�����س��الة  اهلل 

ي�سعنا  ال  والم�سجد   Pاهلل ر�سول  خلف 

فيقول: اأنا مرتاد لكم فيخرج اإلى الغرّي � 

وهي النجف االأ�سرف � فيخط م�سجدًا له 

ل وقد  المف�سّ النا�س. وعن  ي�سع  األف باب 

»يا  قلت:   :Qال�سادق االإم���ام  ���س��األ 

ومجتمع  المهدي  دار  تكون  فاأين  �سيدي، 

الموؤمنين؟ قال: دار ملكه الكوفة ومجل�س 

غنائم  ومق�سم  ماله  وبيت  جامعها  حكمه 

خلواته  ومو�سع  ال�سهلة  م�سجد  الم�سلمين 

الذكوات البي�س بين الغريين.

قال المف�سل: يا موالي، كل الموؤمنين 

يبقى  ال  واهلل،  اإي  قال:  بالكوفة؟  يكونون 

وليبلغن  حواليها  اأو  بها  ك��ان  اإال  م��وؤم��ن 

مجالة فر�س منها األفي درهم...«)2(.

االإر�ساد، ال�سيخ المفيد، ج 2، �س 379.( 1)

بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج 53، �س 11.( 2)

الهوام�ض
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�صرط ال�صيافة الإلهية
لقد حدثت في �صهر رم�صان المبارك ق�صية �صتبقى ماهّيتها واأبعادها 

ر�صول  قلب  على  القراآن  نزول  وهي  األ  الأبد،  اإلى  لنا  بالن�صبة  غام�صة 

�هللP في ليلة القدر... والت�صاوؤلت في هذه الم�صاألة كثيرة، فما هي 

الأكرم  النبي  قلب  على  الأمين  الروح  نزل  وكيف  القراآن؟  نزول  ق�صية 

اْلَقْدِر}؟ ل بّد من القول اإن هذه  َلْيَلِة  نَزْلَناُه ِفي 
َ
اأ ا  {اإِنَّ من قبل اهلل تعالى 

الق�صية تبقى غام�صة ومبهمة بالن�صبة للجميع ما عدا الر�صول الأكرم

P والذين ن�صاأوا في اأح�صانه وكانوا مو�صع األطاف اهلل تبارك وتعالى 

.Pوالعناية الخا�صة للنبي محمد

وتبقى كيفية نزول مالئكة اهلل تعالى في ليلة القدر وكذلك ماهية 

ليلة القدر من الق�صايا الغام�صة والمبهمة بالن�صبة لأمثالنا.

بنزول   Pالنبي ا�صت�صافة   *
القراآن

�سهر  اأقبل  عندما   Pالر�سول ق��ال 

رم�سان المبارك: »هو �سهر قد دعيتم فيه 

الدعوة  هذه  هي  ما  اهلل«)1(.  �سيافة  اإل��ى 

وما  لنا؟  وتعالى  تبارك  اهلل  وجهها  التي 

هي  وم��ا  َقبلها؟  من  ال�سيافة؟  ه��ذه  هي 

مقدمات َقبولها؟ 

ال بّد من القول اإن اأحدًا لم ُيجب هذه 

ال�سيافة التي دعا اإليها اهلل تبارك وتعالى 

عدا  عليه  تلبيتها  ينبغي  الذي  النحو  على 

للدعوة  اأن  فكما   .Pاالأكرم ال��ر���س��ول 

واإن  اأي�سًا.  درجات  لها  فالتلبية  درج��ات، 

المقدمات والّريا�سات التي قام بها ر�سول 

ا�ست�سافة  اإل��ى  انتهت  التي  هي   Pاهلل

ن��زول  بنعمة  ر�سوله  وتعالى  ت��ب��ارك  اهلل 

التي  النعمة  هو  فالقراآن  الكريم.  القراآن 

وهي  اهلل،  ر�سول  ا�ست�سافة  لدى  تحققت 

التي كان يتمتع بها النبي االأكرمP على 

وحتى  االأزل  منذ  المب�سوطة  المائدة  تلك 

اأما المقّدمات فكانت الريا�سات  االأبد... 

�سنوات  مدى  على  بها  قام  التي  المعنوية 

طويلة حتى اأو�سلته اإلى مرتبة ا�ستحق بها 

االأمر  هذا  في  المهم  اأما  ال�سيافة.  هذه 

فهو االإعرا�س عن الدنيا، وهذا هو ال�سبيل 

اإلى الدخول في �سيافة اهلل.

* التوجه اإلى مبداأ النور
�سيافة  اإل��ى  االإن�سان  يقود  ال��ذي  اإن 

ا عداه. وهذا اأمر تي�ّسر  اهلل هو التخلي عّمّ

ر�سول  طليعتهم  في  كان  معدودين  الأنا�س 

اهللP.. الأن التوجه القلبي لمبداأ النور 

الذي جعل  هو  اهلل،  وراء  عّما  واالإعرا�س 
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)*( من خطاب لالإمام الخميني} في 29 �سعبان 1403ه�. اأمام علماء الدين بمنا�سبة حلول �سهر رم�سان المبارك.

 الم�سباح، الكفعمي، �س 633.( 1)

الهوام�ض

لل�سيافة  م�ستحقًا   Pاالأكرم النبي  من 

واح��دة  م��رة  قلبه  على  ال��ق��راآن  ول��ن��زول 

احتماالت  اأح��د  اأن  اإل��ى  اأ�سف  وب�سهولة. 

االأك���رم  ال��ر���س��ول  ُبنية  ال��م��ب��ارك��ة  الليلة 

اأن  كما  اهلل،  نور  م�سكاة  هي  التي  نف�سه، 

هذا  اإدراك  المهم  اأخرى.  احتماالت  ثمة 

االإن�سان،  اأن مراتب كماالت  المعنى، وهو 

ويجب  كثيرة  اهلل،  �سيافة  اإل���ى  ل��ل��ول��وج 

المقدمات  هذه  ومن  بالمقدمات،  البدء 

اأن ال يكون هناك توجه لغير اهلل، والتخلي 

ع��ن ك��ل ���س��يء غير اهلل ج��ّل وع���ال. هذا 

فمن  جميعًا.  النا�س  م��ن  مطلوب  االأم���ر 

عليه  يجب  اهلل،  ب�سيافة  االلتحاق  اأراد 

ا�ستطاعته  ق��در  ال��دن��ي��ا  ع��ن  االإع���را����س 

واإدارة ظهره لها.

* ال�صتقامة م�صوؤولية 
والمهم اأي�س���ًا مراعاة التوجه القلبي، 

والتحك���م بمتعلق���ات القل���ب. اإن تكدي����س 

الثروة والتوجه لبهارج الدنيا مذموم، الأنه 

يق���ود االإن�س���ان اإلى غي���ر اهلل ويحرمه من 

�سيافة اهلل تعالى. فمن غير الممكن تلبية 

دعوة اهلل وااللتحاق ب�سيافته جّل وعال من 

دون اأن تن�سل���خ قلوبكم عن هذه الدنيا. اإّن 

ما اهت���م به اأولياء اهلل ه���و تهذيب النف�س 

وانت���زاع القلب مما ع���دا اهلل والتوجه اإليه 

�سبحان���ه، الأن كل المفا�سد التي تحدث في 

العال���م هي ولي���دة االهتم���ام بالنف�س بداًل 

م���ن التوجه اإلى اهلل واإن كل الكماالت التي 

تحقق���ت الأنبي���اء اهلل واأوليائه كانت بوحي 

من انتزاع القلوب من غيره تعالى واللجوء 

اإليه، ويتجلى كل ذلك في اأعمالنا ف�ساًل عن 

اأنف�سن���ا. وثمة م�سوؤولي���ة اأخرى ملقاة على 

عاتقن���ا تجاه اأبناء جن�سنا تت�سح في �سورة 

م���ر الر�س���ولP: {َفا�ْضَتِقْم 
ُ
ه���ود حيث اأ

َكَم���ا �أُِمْرَت َوَمن َت���اَب َمَعَك})هود:112(. 

فكما اأنكم مكلفون باال�ستقامة كذلك اأنتم 

مكلفون بالعمل على ا�ستقامة النا�س بوحي 

من ا�ستقامتكم. ف���اإن الم�سوؤولية المترتبة 

على ذلك لي�س���ت م�سوؤولية �سخ�سية واإنما 

هي م�سوؤولية اإ�سالمية عامة.
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الإخــوة  اأّيها  جميعًا  لكم  ال�صعيد  الفطر  عيد  مبارك 

ال�صريف  اليوم  هــذا  في  تعالى  اهلل  ــاأل  واأ�ــص والأخــــوات، 

الإخــوة  جميع  على  وف�صله  رحمته  ُينزل  اأن  والمبارك 

والأخوات الم�صلمين والم�صلمات في كل اأنحاء العالم، واأن 

اأح�صن  على  ال�صهر  هذا  في  وعباداتهم  طاعاتهم  يتقّبل 

وجه، واأن يجعل هذا اليوم عيدًا عظيمًا لالأّمة الإ�صالمية.

* بركات كثيرة
في �سهر رم�سان المبارك تمّكن الكثير 

ونتاجات  ثمارًا  ينالوا  اأن  من  النا�س  من 

كثيرة؛ �سيكون لها بركاٌت ال ل�ِسَنِتهم االآتية 

لعمرهم  االأح��ي��ان  بع�س  في  بل  فح�سب، 

ن�س مع القراآن 
ُ
كله. فبع�ٌس نال حالًة من االأ

وبع�ٌس  فيه؛  وتدّبر  معارفه  من  وا�ستفاد 

هذا  في  اهلل  مع  والمناجاة  ن�س 
ُ
االأ جعلوا 

ون��ّوروا  حياتهم  ومنهاج  �سيرتهم  ال�سهر 

وبوا�سطة  النا�س،  �سام  بذلك.  قلوبهم 

حيث  �سفاًء  اأنف�سهم  في  حّققوا  ال�سيام 

النورانّية  وه���ذه  ال�سفاء  ل��ه��ذا  �سيكون 

ف��ي حياتهم  كثيرة  ب��رك��ات  ن�����س 
ُ
االأ وه��ذا 

النف�سّي  فال�سفاء  واالجتماعية.  الفردّية 

ُيعطي االإن�سان ُح�سن الفكر ويطّهر النف�س 

وال�سهوات.  والكبر  والبخل  الح�سد  من 

بيئة  يجعل  االإن�����س��ان  نف�س  ف��ي  ال�سفاء 

الم�ستوى  على  واأمينة  اآمنة  بيئة  المجتمع 

ويجعل  القلوب  ُيقّرب  والمعنوي؛  الروحي 

بع�سًا  بع�سهم  مع  يتراحمون  الموؤمنين 

اأبناء  بين  وال��ت��راح��م  التعاطف  وي���زداد 

المجتمع االإيماني. 
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�سهر  ثمار  ه��ذه هي  ك��ّل 

للّنا�س  ال��م��ب��ارك  رم�����س��ان 

الفائزين وال�سعداء.

* الثمرة الأ�صا�ض
االأخرى  االأ�سا�س  الثمرة 

ال��ت��ق��وى،  ه��ي  ال�سهر  ل��ه��ذا 

��ُق��وَن} )االأن��ع��ام:  حيث ق��ال: {َل��َع��لَّ��ُك��ْم َت��تَّ

النف�س«،  بعنان  تم�سك  التي  »اليد   ،)153
نم�سك  فاأحيانًا،  التقوى.  معنى  هو  هذا 

اأن  ا�ستطعنا  ل��و  ج��ّي��دًا؛  االآخ��ري��ن  بعنان 

نم�سك بعنان اأنف�سنا ونمنعها من الجموح 

االإلهية  الخطوط  تجاوز  وم��ن  وال�َسُبعية 

الحمراء، فهذه مهارة كبرى. 

اأجل  من  النف�س  مراقبة  تعني  التقوى 

الم�ستقيم،  االإلهّي  ال�سراط  الحركة على 

وال��م��ع��رف��ة  ال��ع��ل��م  تح�سيل  اأج����ل  وم���ن 

اأ�سا�س  على  اأي�سًا  والتحّرك  والب�سيرة 

العلم والمعرفة والب�سيرة. ولح�سن الحظ 

الكثير  رم�سان  �سهر  ف��ي  مجتمعنا  ف��ي 

تمّكنوا  الذين  ال�سعداء  االأفراد  هوؤالء  من 

اإّن  القول  يمكن  البركات.  هذه  ك�سب  من 

ال�سورة الغالبة هي مثل هذه. 

ففي المجال�س المختلفة، في مجال�س 

القراآن  ت��الوة  ومجال�س  وال��دع��اء،  الذكر 

المختلفة،  المرا�سم  في  القدر،  ليالي  في 

اجتمع النا�س كّلهم على اختالف معارفهم 

ال�سيافة  ه��ذه  �سفرة  ح��ول  وتوّجهاتهم 

ونالوا  المبارك  رم�سان  �سهر  في  االإلهية 

في�سًا. قال ال�ساعر يومًا: »اليد التي تم�سك 

بعنان النف�س لي�ست موجودة اليوم في كّم 

الثم���رة الأ�ص��ا�س 

ل���ه���ذا ال�����ص��ه��ر 

ه����ي ال���ت���ق���وى

ف��اإّن  زماننا  في  لكن  اأح��د«. 

بعنانها  ُتم�سك  التي  االأي��دي 

المجتمع  فهذا  قليلة.  لي�ست 

البلد،  �سباب  من  المت�سكل 

الجيل  من  ال�سريحة  وه��ذه 

والن�سيط  ال��ف��اع��ل  ال��ي��اف��ع 

وتتمّرن  ال�سحيح  الطريق  على  تتحّرك 

لم�ستقبل  بالن�سبة  هذا  فاإّن  التقوى؛  على 

بلدنا واأّمتنا االإ�سالمية ب�سارة كبرى.

* علينا حفظ الطريق
هذه  نحفظ  اأن  ه��و  ���س��رورّي  ه��و  م��ا 

النتاجات وهذه الثمار، واأن ال ندع �ساعقة 

الذنوب ُتحرق هذا الح�ساد القّيم وتق�سي 

عليه. اأن نحفظ طريق اهلل و�سبيل التوّجه 

و�سراط النف�س واالأن�س بالقراآن والحفاظ 

اإليه  القلبّي  والتوّجه  ب��اهلل  عالقتنا  على 

ومخاطبته في اأنف�سنا. لو اأنكم تحّدثتم مع 

{َفاْذُكُروِني  يتحّدث معكم  فاإّن اهلل  اهلل، 

�أَْذُكْرُكْم} )البقرة: 152(.

اجعل  م��ح��م��د،  واآل  بمحمد  ال��ل��ه��م 

مليئًا  ومجتمعًا  دائ��م��ًا،  قراآنيًا  مجتمعنا 

مجتمعًا  وال��وداد،  المحّبة  واأهل  بال�سفاء 

من�سجمًا ومتحاّبًا.

العظيم  ال�سعب  ه��ذا  اأو���س��ل  اللهم 

اآمالهم  اإل���ى  االأع�����ّزاء  ال�سباب  وه����وؤالء 

وان�سرهم  العظيمة؛  واأهدافهم  ال�سامية 

على اأعدائهم.

لولّي  المقّد�س  القلب  اأر�ِس عّنا  اللهم 

الع�سر | واجعلنا م�سمولين باأدعيته. 

اإم��ام��ن��ا  روح  ع���ّن���ا  اأر��������سِ  ال��ل��ه��م 

الجليل} واأرواح �سهدائنا الطّيبة.

)*( من كلمة االإمام الخامنئي{ في عيد الفطر ال�سعيد في 1/ 10/ 1432ه�. ق. 31/ 8/ 2011م.

الهوام�ض
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ُق����رب ال��ن��واف��ل 

وال���ف���رائ�������س
ال�صيخ علي ذوعلم

»ل قربة بالنوافل اإذا اأ�صّرت بالفرائ�ض«)1(

ــهــدف مــن ديـــن الإ�ـــصـــالم هــو اإيــ�ــصــال  اإن ال

اإلى �صعادته الأبدّية وحياته الخالدة  الإن�صان 

الوحيد  الموجود  هــو  والإنــ�ــصــان  المتكاملة. 

الذي ي�صتحّق خالفة اهلل تعالى. لذا جعل اهلل 

لياقته  خالل  من  ليتمكن  لالإن�صان  الدين  تعالى 

وعلمه ومعرفته من الو�صول اإلى طريق الكمال. 

للو�صول  الوحيد  الطريق  هــو  الإ�ــصــالم  ــان  وك

العظام  الأنبياء  �صلك  فقد  الخالفة.  تلك  اإلى 

واّتباع  الإلهية  الهداية  بوا�صطة  الطريق  هذا 

الإ�صالم، لذلك فاإن اّتباع غير الإ�صالم لن يو�صل 

اإلى الكمال المطلوب.

النموذج  هم  واأولياءه  تعالى  اهلل  اأنبياء  اإن 

ي�صكلون  الذين  المهتدين  لالأ�صخا�ض  الأعلى 

وو�صولهم  الب�صرية  �صلوك  في  الفي�ض  وا�صطة 

يمكن  الأ�صا�ض  هذا  وعلى  الكمال.  طريق  اإلــى 

الإن�صان  اإي�صال  في  وجهدهم  دورهــم  اخت�صار 

اأو  انحراف  اأي  دون  من  تعالى  اهلل  طريق  اإلــى 

تحريف.
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* الفهم الناق�ض
 Qعلي االإم�������������ام 

ف���ي ك���الم���ه ه����ذا ي��ح��ذرن��ا 

م��ن ال���وق���وع ف��ي االن��ح��راف 

وال�سالل ويدعونا اإلى االنتباه 

م��ن ال��ف��ه��م ال��ن��اق�����س ال��ذي 

ي���وؤدي اإل���ى ت��ب��دل االأول��وي��ات 

ف���ي ف��ه��م ال���دي���ن وب��ال��ت��ال��ي 

ا�ستبدال حكم اهلل ودين اهلل 

الطريق  ف��االإ���س��الم،  بغيره. 

ي�ستمل  ل��ل��ك��م��ال،  ال��وح��ي��د 

المعارف  من  مجموعة  على 

واالجتماعية  الفردية  واالأح��ك��ام  والقيم 

النافلة،  ومنها  والفري�سة،  الواجب،  منها 

والم�ستحب.

يوؤدي  التي  االأم��ور  فهي  الواجبات  اأما 

الهداية  م�سير  ترك  اإلى  بها  القيام  عدم 

هي  وال��ن��واف��ل  والم�ستحبات  وال��ك��م��ال. 

اإيجاد  اإل��ى  تركها  ي��وؤدي  ال  التي  االأع��م��ال 

خلل في ال�سير نحو الكمال، ولكن االإتيان 

ب�سكل  واالرت��ق��اء  الو�سول  اإل��ى  ي��وؤدي  بها 

اأ�سرع.

وق���د اأ���س��ب��ح ال���واج���ب واج���ب���ًا على 

في  �سروريًا  جعله  تعالى  اهلل  اأن  اأ�سا�س 

ال��و���س��ول اإل���ى ف���الح االإن�����س��ان ون��ج��ات��ه. 

الم�سلمين  من  العديد  اأن  ُيالحظ  ولكن 

الواجبات،  على  الم�ستحبات  يرّجحون 

حتى اأن بع�سهم ي�سحي بالواجب من اأجل 

الم�ستحب. 

* الواجبات اأوًل
االإ�سكال  �سبب هذا  اأما 

فهو الظن واالعتقاد باأهمية 

ك��ب��ي��رة ل��ل��م�����س��ت��ح��ب��ات في 

التقريب اإلى اهلل تعالى على 

ح�����س��اب ب��ع�����س ال��واج��ب��ات 

ال��م��ح��رم��ات.  ارت���ك���اب  اأو 

الم�ستحبات  اأن  والحقيقة 

ي���اأت���ي دوره������ا ب��ع��د ت��رك 

الحرام والقيام بالواجبات. 

االأ�سا�س يتحدث  وعلى هذا 

االإم�����ام اأم���ي���ر ال��م��وؤم��ن��ي��ن

Q ع��ن اأن االإت��ي��ان ب��ال��واج��ب وت��رك 

تكن  لم  واإذا  التقوى،  م�سدر  هو  الحرام 

اأي عمل  ُيقبل حينها  التقوى موجودة فال 

م�ستحب.

بناًء على هذا، فاإن الم�ستحبات تترك 

االإن�����س��ان  تقريب  ف��ي  المطلوبة  اآث��اره��ا 

ح�ساب  على  تكون  ال  اأن  ب�سرط  اهلل  من 

الواجبات اأو االإتيان بالحرام.

وفي الواقع يجب االلتفات اإلى �سريعة 

اهلل تعالى التي جعلت بع�س االأعمال واجبًا 

ناأخذ  اأن  وعلينا  م�ستحبًا.  االآخر  وبع�سها 

بعين االعتبار اأولوية هذا التق�سيم، فنهتم 

تو�سل  الأنها  كاماًل،  اهتمامًا  بالفرائ�س 

بعدها  ن��اأت��ي  ث��م  تعالى  اهلل  مر�ساة  اإل��ى 

تعالى  اهلل  باأن  نقبل  اأن  وعلينا  بالنوافل. 

في  منا  اأعلم  والرحمة  الحكمة  �ساحب 

تبيين طريق �سعادتنا وكمالنا.

الم�ص��تحب���ات  اإن 

ت���ت���رك اآث���اره���ا 

في  ال��م��ط��ل��وب��ة 

الإن�ص��ان  تقري��ب 

ب�ص��رط  اهلل  م��ن 

اأن ل تك��ون عل��ى 

الواجبات  ح�ص��اب 

بالحرام الإتي��ان  اأو 

نهج البالغة، خطب االإمام عليQ، ال�سريف الر�سي، ج 4، �س 11.( 1)
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اإن ليلة القدر هي ليلٌة عظيمة ومباركة تحّدث اهلل تعالى عنها 

في القراآن الكريم واأو�صى بها الر�صولP والأئمةR وقد ذكروا 

لنا ما لها من ف�صٍل وعظمٍة وما ُتمّثل من فر�صة لنا عند اهلل �صبحانه 

وتعالى في كل عام.

ليلُة القدر باُب معرفة اهلل)*(

�صماحة ال�صيد ح�صن ن�صراهلل)حفظه اهلل(

* طريق المعرفة
اإننا اإذا اأردنا اأن نتعّرف اإلى موجود ما واإلى خ�سائ�سه يوجد 

طريقان: 

االإح�سا�س  ن�ستطيع  خاللها  فمن  الحوا�س،  عبر  االأول:  الطريق 

بالموجودات وموا�سفاتها، اأما الطريق الثاني فهو المعرفة من خالل 

اآثار االأفعال، كتلك التي تظهر في عالقات االإن�سان مع االآخرين وذلك 

من قبيل التوا�سع واالحترام والتعاطي االأخالقي مع االأهل والجيران. 

كذلك تدل اآثار االأفعال على بع�س ال�سفات كال�سجاعة والكرم.. وعلى 

الجو�سن:  دعاء  في  المباركة،  القدر  ليلة  في  نقراأ  فعندما  درجاتها. 

نتحدث  عندما  الراحمين«  اأرحم  »يا  فيه:  ونقراأ  االأكرمين«  اأكرم  »يا 

في  الموجودة  اآثاره  ندركه من خالل  فاإننا  وتعالى،  �سبحانه  عن اهلل 

االإن�سان والحياة والكون؛ فكل ما في هذا الوجود ينت�سب اإلى اهلل تعالى 
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من خالل اآثاره.

* م�صوؤولية التعرف اإليه تعالى
فيه  ون��رى  ال��ك��ون،  ه��ذا  ف��ي  نتاأمل  عندما 

ال�سنين  ماليين  منذ  واالإتقان  والعظمة  الّدقة 

نعرف اأن له خالقًا واحدًا ومدبرًا وقيومًا واحدًا 

ولوال ذلك لف�سد كل هذا النظام. 

وعليه، فاأمام الجميع م�سوؤولّية الّتعرف اإلى 

اهلل عّز وجّل. وال نق�سد بذلك، طبعًا، معرفة 

اأن  اهلل  بمعرفة  نق�سد  بل  اهلل،  كنه  اأو  حقيقة 

عظمته،  ج��وده،  كرمه،  رحمته،  �سفاته:  ن��درك 

قّوته وغناه، وذلك لنزداد اإيمانًا وقربًا منه عّز وجّل ولنزداد 

اإلى لقائه، وخ�سيًة منه فنبتعد عن مع�سيته، وال  حّبًا و�سوقًا 

نتجراأ عليه. وهذا يجعل حياتنا اأف�سل واآخرتنا اأعظم. 

اإن اهلل تعالى قد دعانا لنعرفه، ووهب لنا االأفئدة واالألباب 

لنفكر ونعتبر ونتدّبر ونتاأّمل بكل �سيء من حولنا، الأنه يدلنا 

ويعرفنا عليه {�َضُنِريِهْم �آَياِتَنا ِفي �اْلآَفاِق َوِفي �أَنُف�ِضِهْم َحتَّى 

�َضْيٍء  ُك��لِّ  َعلَى  ��ُه  �أَنَّ ِبَربَِّك  َيْكِف  �أََوَل���ْم  �ْلَحقُّ  ��ُه  �أَنَّ َلُهْم  َيَتَبيََّن 

�َضِهيٌد} )ف�سلت: 53(. عن االإمام زين العابدينQ »بك 

عرفتك واأنت دللتني عليك ودعوتني اإليك ولوال اأنت لم اأدِر ما 

اأنت«، فاهلل تعالى ي�ّسر لنا طريق معرفته من خالل ما اأعطانا 

من عقل واأر�سل لنا من اأنبياء ودّلنا على التفكر في هذا الكون 

وفي اأنف�سنا.

* خلق ال�صماوات والأر�ض اأكبر
فلننظر اإلى هذا الكون الذي يتحدث عنه العلماء 

اليوم، اهلل �سبحانه وتعالى يقول:  {َلَخْلُق 

َماَو�ِت َو�اْلأَْر�ِس �أَْكَبُر ِمْن َخْلِق �لنَّا�ِس  �ل�ضَّ

َوَلِكنَّ �أَْكَثَر �لنَّا�ِس اَل َيْعلَُموَن} )غافر: 57(.

الكون  ه��ذا  اإل���ى  االإن�����س��ان  ينظر  حين 

ي���رى ال��ع��ظ��م��ة وال��ق��وة واالإت���ق���ان وال��دق��ة.. 

وموجودًا  قائمًا  يزال  ال  الكون  هذا  اأن  كيف 

منذ  اهلل  ب��رع��اي��ة  وم��ح��ف��وظ��ًا  وم�����س��ت��ق��رًا 

ال�سنين.  ماليين 

نق�صد بمعرفة اهلل 

�صفاته  ن��درك  اأن 

اإيمانًا  لنزداد  وذلك 

وق��رب���ًا وخ�ص�ي�ة 

م��ن��ه ع����ّز وج���ّل
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* وفيك انطوى العالم الأكبر
اأما لو انتقل االإن�سان اإلى نف�سه فماذا ي�سعر؟ في �سعر من�سوب 

الأمير الموؤمنينQ يقول: 

�سغير ج��رم  اأن��ك  االأكبر.اتح�سب  العالم  انطوى  وفيك 

هذا االإن�سان ال�سغير الحجم في هذا الكون، اأودع اهلل �سبحانه 

وطاقات  اإمكانات  ولديه  وروحية،  ومعنوية  مادية  قوى  فيه  وتعالى 

هائلة جدًا. هذا االإن�سان ُيمكن اأن يكون �سيد الكائنات، ويمكن اأن 

الخلق،  مميزات  اإحدى  وهذه  ف�سادًا.  المخلوقات  اأكثر  من  يكون 

ي�ستطيع هذا االإن�سان اأن يكون في اأعلى عّلّيين اأو اأن يكون في اأ�سفل 

�سافلين.

اإلى  نتطّلع  نحن حين  نقول:  اأن  ن�ستطيع  تقّدم،  ما  من خالل 

اإلى  اأكثر  اأن نتعّرف  اأنف�سنا واإلى ما حولنا، ن�ستطيع  الوجود واإلى 

اإلى  نتعّرف  اأن  ن�ستطيع  واالأنف�س.  االآف��اق  االآث��ار،  خالل  من  اهلل 

�سفاته عّز وجّل ونجد اأّننا اأمام اإلٍه حّي قيوم، خالق، رازق، عليم، 

ه  منزَّ �سبوح،  قدو�س،  قدير، جبار،  مغيث،  روؤوف،  ب�سير،  �سميع، 

عن كل  نق�سٍ وعيب...

* األف �صفة وا�صم هلل تعالى
األُف �سفة وا�سم هلل �سبحانه وتعالى. وفي  في دعاء الجو�سن 

تتكرر،  ال  اأن  يمكن  تاريخية عظيمة  فر�سة  اأمام  نحن  القدر  ليلة 

في  كلمٍة  اأول  من  بح�سور  وتعالى  �سبحانه  اهلل  مناجاة  فر�سة 

الدعاء اإلى اآخر كلمٍة منه. 

االإن�سان مخلوق �سعيف وعاجز وفقير ومحتاج... ممن يطلب 

حاجاته؟ طبعًا نلجاأ اإلى الغني المطلق فكل كمال ُيت�سّور في هذا 

الوجود فهو منه �سبحانه وتعالى.

اإذًا، في قبال اهلل الغني القادر العاِلم ال يوجد �سوى فقر وعجز 

اإلى  نلجاأ  فلماذا  طلب  اأو  حاجة  لدنيا  كانت  اإذا  وعليه،  وجهل. 

الفقراء اأمثالنا؟ 

* �صهر التوبة والإنابة
فهذا  تعالى؛  اهلل  مع  ملفتة  م�ساألة  توجد  اأنه  ذلك  اإلى  اأ�سف 

االإله الذي خلقنا واأغدق علينا نعمه ظاهرًة وباطنة، يطلب مّنا اأن 

وي�سدَّ  حاجاتنا  ويق�سي  نعمه  علينا  ليزيد  ونتذكره  ون�ساأله  ندعوه 
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نعود  اأن  مّنا  60(. يطلب  َلُكْم} )غافر:  �أَ�ْضَتِجْب  {�ْدُعوِني  خّلتنا 

اإليه ون�ستغفره ونطلب ر�ساه ليعود علينا بالتوبة والمغفرة والرحمة. 

ففي �سهر رم�سان �سهر التوبة واالإنابة، يقبل اهلل رجوع العا�سين 

وي�سفح عنهم، بل ويكافئهم على توبتهم ويجازيهم جزاًء ح�سنًا.

عيٌن  ال  ما  االآخ��رة  الحياة  في  لنا  اأع��ّد  وتعالى  �سبحانه  فاهلل 

ذٌن �سمعت وال خطر على قلب ب�سر، وعّلمنا كيف نناجيه 
ُ
راأت وال اأ

ِ �الأَ�ْضَماء �ْلُح�ْضَنى َفاْدُعوُه ِبَها} )االأعراف: 180(. 
هّ

وندعوه {َوِل

فباأي ا�سم دعوتموه ت�سلون اإليه عّز وجّل، وفي اأي زمان اأو مكان اأو 

طريقة دعوتموه ت�سلون اإليه عّز وجّل.

ثم اإنك اإن عجزت عن بّث �سكواك وحاجتك وطلبك اإليه �سبحانه 

فاإنه يعلم ما في قلبك وهو برحمته ي�ستجيب لك، واإن لم ي�ستجب 

الخبير،  اللطيف  الكريم  االإله  فهذا  ذلك.  في  لك  لم�سلحة  فاإنه 

عندما يعلم اأن العطّية والهبة �سوف ت�سر بك ولي�ست لم�سلحتك 

يوؤخرها لوقٍت تكون فيه اأحوج اإليها وتكون في م�سلحتك.

* ح�صن الظن باهلل
في دعاء كميل: »الّلهم موالي كم من قبيٍح �سترته« كل واحد 

مّنا يعلم كم ارتكب من قبائح وذنوب ومعا�ٍس قد �سترها اهلل ولم 

يف�سحه على روؤو�س االأ�سهاد. وفي دعاء اأبي حمزة الثمالي، نجد 

َمْن  »اإلى  الكلمات:  بهذه  ربه  يناجي   Qالعابدين زين  االإم��ام 

يلجاأ العبد اإاّل اإلى مواله«. فال ملجاأ وال مهرب منه �سبحانه اإال اإليه 

»واأنا عائذ بف�سلك هارٌب منك اإليك متنجٌز ما وعدت من ال�سفح 

عّمن اأح�سن بك ظنًا«. اأنت يا رب طلبت مّنا اأن نح�سن الظن بك 

وقلت لنا اأن نكون عند ح�سن ظننا بك فاأنجز لنا هذا الوعد 

وجّل  عّز  اهلل  نعم  اإلى  انظروا  الوعد.  �سادق  واأنت 

كيف  نحن  ولكن  بها،  ابتداأنا  وهو  علينا 

قابلناها؟ 

تحديات  ن��واج��ه  الدنيا  ه��ذه  ف��ي  نحن 

�سعبة وكثيرة فاإذا لم نلجاأ اإلى اهلل ون�ستعينه 

اأنف�سنا،  اإلى  يكلنا  ال  اأن  منه  ونطلب  ون�ستغيثه 

هلكنا وخزينا وخ�سرنا الدنيا واالآخرة.

نحن في هذه الدنيا 

نواج����ه تحدي��ات 

وكثي���رة  �صعب���ة 

ف��اإذا ل��م نلج��اأ اإلى 

اهلل هلكنا وخ�صرنا

)*( من كلمٍة له )حفظه اهلل( في مجمع �سيد ال�سهداء بتاريخ 27/ 8/ 2011.

الهوام�ض
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الفتاة  ب����داأت  دخ��ول��ن��ا،  لحظة  م��ن��ذ 

»اآرميتا«؛  ا�سمها  الغرفة.  داخ��ل  بالقفز 

اآرميتا ر�سائي نجاد؛ ابنة ال�سهيد داريو�س 

�سنوات.  خم�س  عمرها  نجاد)1(.  ر�سائي 

هوؤالء  كل  ح�سور  هو  �سرورها  �سبب  لعل 

انتقلت  فقد  اليوم.  منزلها  في  ال�سيوف 

م��راع��اًة  المكان  ه��ذا  اإل��ى  واأّم��ه��ا  اآرميتا 

ق�صة زيارة القائد{ 

لعائلة ال�صهيد ر�صائي

للحالة النف�سية لهما، بعد اأن جرى اغتيال 

جديدًا،  بيتًا  كان  اأعينهما.  اأمام  ال�سهيد 

كبيرة  �سورة  �سوى  ال��ج��دران  على  ولي�س 

اأبيها  كتَفي  اآرميتا على  اأما �سورة  للوالد. 

فكانت على الطاولة.

اإاّل  اآرميتا،  اأبداأ الكالم مع  اأن  حاولُت 

اأّنها خالفًا لظاهرها المرح، لم تكن على 

ترجمة ال�صيخ علي قازان

ب
ي�

ب�
ح
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ء 
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ق�
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ما يبدو تحب الكالم كثيرًا. قال عّمها اإّنها: 

عندها  النا�س«.  مع  ب�سهولة  تن�سجم  »ال 

فاقترحت  الخا�سة،  طرقي  ا�ستخدمت 

لتر�سم لي ر�سمة،  اأّمها  ت�ستاأذن  اأن  عليها 

الر�سم  تحب  اأّنها  الحّظ  لح�سن  و�سادف 

كثيرًا. 

ج�����رى ال����ت����واف����ق ع��ل��ى 

ف��ب��داأت  �سكلها،  تر�سم  اأن 

الج�سم،  ث��م  ب��ال��راأ���س،  اأواًل 

والرجلين.  اليدين  وبعدها 

اإذًا؟«  وجهها  »اأي��ن  �ساألتها: 

اأت��ح��ّل��ى  اأن  م��ن��ي  ف��ط��ل��ب��ت 

ر�َسَمت  وب��ع��دم��ا  بال�سبر. 

بذنب  اأ�سبه  وكانتا  الرجلين 

ال�سمكة، غّيرت راأيها وقالت: »هذه حورّية 

اآرميتا  اأو  للحورّية  تاجًا  ر�سمت  ثم  بحر«. 

�سابقًا. لّونت مالب�س الحورّية بالبنف�سجي 

وقالت:  باالأ�سفر،  الحورّية  تاج  لّونت  ثم 

»طبعًا اللون االأ�سفر هو الذهبّي«. لقد كان 

جيدة  فر�سة  اآرم��ي��ت��ا  ر�سم 

لها  ليلتقطوا  للم�سّورين 

عدة �سور جيدة قبل و�سول 

القائد.

* قبل و�صول ال�صيف
ذه����ب����ت اإل�������ى ال��ج��ه��ة 

االأخ����رى م��ن ال��غ��رف��ة حيث 

تتحدث  اآرميتا  وال��دة  كانت 

»ك��ان  زوج��ه��ا:  ح��ول ما�سي 

ل��ق�د ك���ان ر�صم 

اآرم��ي��ت��ا ف��ر�ص�ة 

جي���دة للم�صّورين 

لها  ل��ي��ل��ت��ق��ط��وا 

ع��������دة ����ص���ور
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من مواليد عام )1977م(. التحق بجامعة 

ف���رع هند�سة  )ر������س(،  االأ���س��ت��ر  م��ال��ك 

ل�سغوط  اأهله  يعّر�س  ال  لكي  الكهرباء، 

مالّية. لقد كان الطالب االأّول دائمًا، حتى 

يبداأ  اأن  المقّرر  م��ن  ك��ان  الجامعة.  ف��ي 

ثم  »اأي��ل��ول«.   �سهر  في  الدكتوراه  درا�سة 

الخواطر،  با�ستذكار  ال�سهيد  زوجة  بداأت 

كيف اأّنها ترى ال�ّسهيد كل فترٍة في المنام 

في حالٍة من الهدوء.

بعد اأن راأينا ازدياد حركة الم�سوؤولين 

في المنزل، عرفنا اأّن �سيف بيت ال�سهيد 

�سي�سل بعد دقائق. 

وبداأت الزوجة بالتفكير بما عليها اأن 

ال�سيد  »اآرميتا!  البنتها:  قالت  ثم  تفعله. 

منزلنا.  اإل���ى  ي��اأت��ي  اأن  ي��ري��د  الخامنئي 

عندما ي�سل رّحبي به«. 

�سيئًا  تر�سم  اأن  ابنتها  من  طلبت  ثم 

»يوم  ر�سمتها  مو�سوع  يكون  واأن  للقائد، 

الحادثة«. 

ف�����س��األ��ُت��ه��ا: »م����اذا ح�����س��ل ف��ي ذل��ك 

ال���ي���وم؟« ف��اأج��اب��ت اآرم��ي��ت��ا: »ق��ت��ل��وا اأب��ي 

اأمي  وكانت  راأ�سه،  فوق  كنت  بالبندقية. 

ت�سرخ«، �ساألتها: »من قتل اأباك؟« فقالت: 

»االإ�سرائيليون. اإ�سرائيل جزيرة لالأ�سرار. 

يقتلون االأخيار«، فقلت لها: »ماذا تريدين 

نقب�س  »اأّواًل  ف��ق��ال��ت:  ب��ه��م؟«  تفعلي  اأن 

وقد  ج��ه��ّن��م«.  ف��ي  بهم  نلقي  ث��م  عليهم، 

اأ�سحكني.  مما  جهّنم  كلمة  على  �سّدت 

االإم��ام  وح�سر  االنتظار،  انتهى  واأخ��ي��رًا 

القائد.
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ــم  ــّوه ــم ــص � ـــل  ـــي دل  *
�صهادتهم

ك��ان��ت ب���داي���ة ال��ح��دي��ث 

ال�سهيد.  وكالمًا حول  تعزية 

ث���م ت��ح��دث��ت زوج���ت���ه ح��ول 

القائد  العلمية، فاأّيد  مراتبه 

كان  »لقد  قال:  ثم  كالمهما 

ال�سعيد  على  ب��روز  ل��ه��وؤالء 

المعنوي،  وك��ذل��ك  العلمي، 

كالم  ه��ذا  ال�سهادة.  ذل��ك  على  والدليل 

ج��رى ت��ك��راره اإل��ى ح��ّد غ��اب معه عمقه، 

ولكن اهلل ال يجعل ال�سهادة من ن�سيب اأٍيّ 

كان«. 

اآرميتا  عر�ست  االأحاديث  هذه  خالل 

دون  م��ن  ول��ك��ن  ال�سيف،  على  ر�سمتها 

ك����الم. وك������اأّن ال��ج��ل��ي��د لم 

بالكالم.  لتبداأ  بعد  ينك�سر 

الر�سم،  تكمل  اأن  اأرادت  ثم 

لكن  االأر�����س،  على  ه��ن��اك، 

التي  الطاولة  اأخلى  القائد 

اآرم��ي��ت��ا«  ل���»ال�����س��ي��دة  بقربه 

ل��ك��ي ت��ر���س��م ع��ل��ي��ه��ا، وك��ان 

عن  بعيدًا  عينيه  يحّرك  ال 

ا�ستماعه  اأثناء  الفتاة  ر�سم 

لكالم الم�ست�سيفة، وكان يم�سح بيده على 

اآرميتا  تركت  دق��ائ��ق،  ع��دة  بعد  راأ�سها، 

المجاورة  الغرفة  اإل��ى  ورك�ست  الر�سم 

واأح�سرت ر�سم »حورية البحر«، وو�سعتها 

في يد القائد.

�ساألها القائد: »هل هي في الماء؟ هل 

قالت اأرميتا: »قتلوا 

اأب�����ي ب��البندقية. 

ك����ن����ت ف����وق 

راأ����ص���ه، وك��ان��ت 

اأم�����ي ت�����ص��رخ«
21

م
 2
01
2 

ب
/�آ

 2
51

د 
د

ع
ل
�



انطلق  التي  اآرميتا  فاأجابت  ت�سبح؟«  هي 

ل�سانها: »اأعتقد اأّنها ت�ستطيع الم�سي على 

االأر�س اأي�سًا على يديها«. �سحك الجميع 

القائد  خا�سة  ه��ذه،  البديهة  �سرعة  من 

ذكّية جدًا.  اأّنها  الوا�سح  »من  قال:  الذي 

فقال  كذلك«.  االأر�سيين  من  اأق��وى  اإّنها 

بهذه  اآرميتا  تن�سجم  »ال  متعّجبًا:  عّمها 

»القلب  القائد:  فقال  اأح��د«.  مع  ال�سرعة 

يهدي اإلى القلب«. 

* المهند�ض موؤثر في م�صير البلد
االأخ  ع��ن  ال�سهيد  زوج��ة  تحدثت  ث��م 

االآخر لل�سهيد الذي در�س الحقوق، والذي 

ليتني كنت  اأخيه كان يقول  ا�ست�سهاد  بعد 

القائد  فقال  اأي�سًا.  اأنا  الكهرباء  در�ست 

مهند�س  اأن  يظّن  واقعًا  كان  »من  معّقبًا: 

موؤثرًا  ي�سبح  اأن  يمكن  فيزياء  اأو  كهرباء 

يجب  البلد؟  م�سير  ف��ي  الحد  ه��ذا  اإل��ى 

علينا  في مجاله.  قويًا  واحد  كل  يكون  اأن 

فقط اأن نزيل المانع من اأمامه حتى نمّهده 

اإلهّية �سيكون  نّيته  للتطّور. وكّل من يجعل 

ربحه م�ساعفًا«. ثم روى لنا كيف اأن رئي�س 

جاء  تون�س  في  المهمة  الجامعات  اإح��دى 

المحّير  اإيران  نمّو  يتحّدث عن  وكان  اإليه 

على ال�سعيد العلمّي. وبعد اأن ذكر القائد 

هذه االأمور تطّرق اإلى ذكر نقطة مفادها 

اأّن ال�ساب في الجمهورّية االإ�سالمّية و�سل 

جعلهم  الذي  التاأثير  من  الحّد  ذلك  اإلى 

هذا  الأّن  الغتياله؛  ال��م��وارد  �سون  يخ�سّ

ال�ساب �سي�سبح قدوًة ل�سائر البلدان. 

Qحديث عن الإمام ال�صادق *
في ذلك الحين و�سعت اآرميتا ر�سمتها 

»هذه  قائلة:  القائد  يدي  بين  اأنهتها  التي 
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زوجان  الر�سم  هذا  في  الآرميتا  كان  اأنا«. 

اإّنهما  بعد  فيما  لي  قالت  االأجنحة،  من 

ذلك  »اإل��ى  بهما  ت�سافر  اأن  اأج��ل  من 

العالم«. عندها كان القائد قد قطع 

الطفلة؛  مالطفة  اإلى  وعاد  كالمه 

ثم ذكر �سيئًا يرتبط بمو�سوع مهم 

جدًا للفتيات ال�سغيرات »ما اأطول 

طول  اأن  ظّنت  التي  االأم  �سعرك!« 

ب��داأت  الجّيد  ب��االأم��ر  لي�س  ال�سعر 

بال�سرح: »كان والدها يحب �سعرها 

اأن  اآرم��ي��ت��ا  تقبل  ال  ل��ه��ذا  ك��ث��ي��رًا، 

عندما  اأّنه  الملفت  من  ره«.  نق�سّ

ر�سمت اآرميتا نف�سها ب�سعر طويل 

اإل��ى  ر�سمتها  ت��ح��ّول  اأن  لت  ف�سّ

�سورة حورّية.

* تطّور ل ي�صّدق
ال�سهيد كذلك عن  والدة  القائد  �ساأل 

اأن  وبما  اأوالده��ا.  عن  فتحدثت  اأحوالها، 

االأوالد الثمانية من المتعّلمين عاد الكالم 

اإلى ال�سهيد، واأّنه كان يجيب معارفه مّمن 

البلد  ف��ي  الحا�سل  التطّور  اأن  يعتبرون 

ب�سيط: »لقد و�سلنا اإلى اأمور متطّورة لي�س 

من ال�سروري في الوقت الحالي اأن يعرف 

القائد  �سّوق  الكالم  وكاأن هذا  بها«.  اأحد 

ليذكر اإحدى خواطره: »بع�س النا�س طبعًا 

لي�س لديهم خلفّيات، ولكّنهم ال ي�سّدقون 

�سرعة ما يجري من تطور في البالد«. 

اأّكد القائد اأن »التطّور يقع على عاتق 

اأن  كما  المحّرك.  هم  ال�سباب  ال�سباب. 

تجارب الكباِر في ال�سن مفيدة«. ثم قال: 

»اإّن الحواجز الذهنية الداخلية والحواجز 

لم  كذلك،  طبعًا  والخيانات  الخارجّية، 

الفترات  م��ن  ف��ت��رة  ف��ي  لنا  ت�سمح  تكن 

»اإن  ال�سهيد:  زوجة  فاأردفت  نتطّور«.  اأن 

بداية  كانت  محمد  علي  الدكتور  �سهادة 

وتعّهدهم  م�سوؤولياتهم  العلماء  تحّمل 

بذلك«. 

داريو�س  »اإن  ال�سهيد:  زوجة  اأ�سافت 

الجامعات  من  العرو�س  من  الكثير  تلّقى 

لقد  عليها.  يرّد   يكن  لم  ولكّنه  االأجنبية، 

اختار داريو�س طريقه بوعي«.

* وفاء لحق المحبة
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)*( تقرير الزيارة المفاجئة لالإمام الخامنئي{ لمنزل ال�سهيد داريو�س ر�سايي نجاد.

كان���ت �سه���ادة ال�سهيد ر�سايي نجاد في 23 تم���وز 2011، في �سهر »مرداد« اأي ال�سهر الخام�س من ال�سن���ة في التقويم االإيراني. وكان من ( 1)

المق���رر اأن يب���داأ بدرا�س���ة مرحلة الدكتوراه بعده���ا ب�سهرين في ال�سهر ال�سابع »مه���ر« من ال�سنة، بعد اأن اجت���از امتحان الدخول اإلى 

هذه المرحلة.

الهوام�ض

عادت الفتاة ومعها كي�س من الف�ستق، 

القائد  اأ�ساف  القائد.  اأمام  تاأكله  وبداأت 

ق���ائ���اًل: »ف����ي ف��ت��رة م���ن ال���ف���ت���رات ك��ان 

ي�ست�سهد، يذهب  اأن  يرد  لم  اإذا  ال�سخ�س 

اإلى الجامعة، ولكن االأمور االآن ت�سير عك�س 

ذلك. بعد �سهادة ال�سهيد اأحمدي رو�سن، 

طلبات  الجامعة  ب 
ّ

ط��ال من  المئات  ق��ّدم 

النووية.  الفيزياء  اإل��ى  االخت�سا�س  نقل 

هذا هو الخيار الواعي«. عندما قال القائد 

هذه الكلمات، حّرك يده الي�سرى كما هي 

التي  الآرميتا  فر�سة  ه��ذه  وكانت  ع��ادت��ه، 

تقّدمت وو�سعت ب�سع حّبات ف�ستق في يد 

الطفلة.  بمحبة  الجميع  فانبهر  ال�سيف، 

الف�ستق،  لياأكل  اآرميتا  من  القائد  ا�ستاأذن 

ففرحت اآرميتا كثيرًا. 

اقترب موعد الوداع �سيئًا ف�سيئًا، فقّدم 

ال�سهيد  لزوجة  ذكرى  الم�ساحف  القائد 

لترى  بعيد  من  عنقها  اآرميتا  مدت  واأّم��ه. 

ت�سّلمت  اأن  وبعد  فيها،  القائد  يكتب  ماذا 

اأّمها القراآن، قّبلته وهو في يدها. ا�ستاأذن 

القائد من اآرميتا لياأخذ اإحدى ر�سوماتها، 

فاأذنت له اآرميتا وقالت: »ح�سنًا، خذ هذه«. 

بعدها اأخذ القائد الر�سم من اآرميتا. 

اآرميتا  من  القائد  طلب  ال��وداع،  عند 

اأن تعطيه قبلة طّيبة، وبعدها قّبلت كذلك 

اآرميتا القائد لتوفي بذلك حق المحّبة.

24



وا�صجد واقترب

اأهل القرب عند الإمام الخميني}

وال�صابقون ال�صابقون

ح�صنات الأبرار �صيئات المقّربين
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»المقربون« جمع »مقرب« ا�صم مفعول اأو �صفة م�صبهة 

في  القرب  وي�صتعمل  »القرب«.  من  وهي  التفعيل  باب  من 

مقابل البعد. ومن هنا جاء في بع�ض الأوقات النهي عن 

القتراب بدل الأمر بالبتعاد: {َوَل َتْقَرُبوْا َماَل اْلَيِتيِم 

اإِلَّ ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َصُن} )الأنعام: 152(.

اآية اهلل ال�صيخ عبد اهلل جوادي اآملي

26



*اأنواع القرب
يكون ت�سّور القرب بين 

يكون  قد  اأك��ث��ر.  اأو  �سيئين 

خا�س:  مكان  اإل��ى  ال��ق��رب 

{َف����اَل َي���ْق���َرُب���و�ْ �ْل��َم�����ْض��ِج��َد 

�ْل�����َح�����َر�َم} )ال��ت��وب��ة: 28( 

{�أََل���ْي�������َس  اإل���ى زم���ان معين:  وق��د ي��ك��ون 

وقد   ،)81 )ه���ود:  ِب���َق���ِري���ٍب}  ��ْب��ُح  �ل�����ضُّ

َع�����ِض��ي��َرَت��َك  {�أَن�������ِذْر  الن�سبة:  ف��ي  يكون 

�اْلأَْقَرِبيَن} )ال�سعراء: 214(، وقد يكون 

في ال�سفات: {ُهْم ِلْلُكْفِر َيْوَمِئٍذ �أَْقَرُب 

 ...)167 ِلالإِيَماِن} )اآل عمران:  ِمْنُهْم 

وما ُيت�سور حول الذات االإلهية المقد�سة 

{�إِنَّ  وال��روح��ان��ي:  المعنوي  القرب  هو 

ِجيٌب} )هود: 61( {َنْحُن  َربِّي َقِريٌب مُّ

�أَْقَرُب �إَِلْيِه ِمْن َحْبِل �ْلَوِريِد} )ق: 16(.

تعالى من عباده  قد يكون قرب اهلل 

َعنِّي  ِعَباِدي  �َضاأََلَك  {َو�إَِذ�  اإ�سفاق:  قرب 

�ِع �إَِذ� َدَعاِن  َفاإِنِّي َقِريٌب �أُِجيُب َدْعَوَة �لدَّ

َلَعلَُّهْم  ِبي  َوْل��ُي��وؤِْم��ُن��و�ْ  ِلي  َفْلَي�ْضَتِجيُبو�ْ 

يكون  وقد   ،)186 )البقرة:  َي��ْر���ُض��ُدوَن} 

قربًا عامًا ال مفر منه: {َوُهَو َمَعُكْم �أَْيَن 

َما ُكنُتْم} )الحديد: 4(.

والقرب القهري واالإلزامي هلل تعالى 

وتيرة  على  ال��م��وج��ودات  اإل���ى  بالن�سبة 

ال��ذات  اأن  بمعنى  واح���دة، 

تكون  ال  االإلهية  المقد�سة 

اأكثر من  قريبة من موجود 

اآخر. 

ب���ن���اًء ع��ل��ى م���ا ت��ق��دم 

االإن�سان  يتمّكن  اأن  فالمهم 

م���ن االق����ت����راب ن��ح��و ال���ق���رب االإل���ه���ي 

االإ�سفاقي، وكلما اقترب منه اأكثر، كلما 

به  يحظى  الذي  وال�سرف  الفائدة  كانت 

يحمل  ال  القهري  القرب  فاإن  واإال  اأكبر، 

لالإن�سان فائدة معنوية.

*الأكثر قربًا اإلى اهلل
تتحرك  الوجود  نظام  مجموعة  اإّن 

ن��ح��و اهلل ت��ع��ال��ى وت��ق��ت��رب م��ن��ه وف��ي 

�ل  �إَِل������ى  {�أَاَل  ب���ه:  �ستلتقي  ال��ن��ه��اي��ة 

{َي��ا   ،)53 )ال�سورى:  ُم�����وُر}  �اْلأُ يُر  َت�ضِ

َكْدًحا  َربَِّك  �إَِلى  َكاِدٌح  �إِنََّك  �اْلإِن�َضاُن  َها  يُّ
�أَ

�إَِلى  {َو�أَنَّ   ،)6 )االن�سقاق:  َفُماَلِقيِه} 

وهذا   .)42 )النجم:  �ْلُمنَتَهى}  ���َك  َربِّ

الجميع حتى  ي�سمل  عاّم  لقاء  هو  اللقاء 

يلتقون  الموحدين  اأن  اإال  ال��ك��اف��ري��ن. 

والكافرين  االإل��ه��ي��ة،  الجمال  ب�سفات 

ب�سفات الجالل. ويعّبر عن لقاء �سفات 

الجمال ا�سطالحًا بالقرب: {�إِنَّ َرْحَمَت 

َن �ْلُمْح�ِضِنيَن} )االأعراف:  �ل َقِريٌب مِّ

اإّن مجموع��ة نظام 

الوج�����ود تتح��رك 

نح�����و اهلل تعال��ى 

وتقت�رب منه وفي 

النهاية �صتلتقي به
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56(. كما يطلق على لقاء �سفات الجالل 

َكاٍن َبِعيٍد}  البعد: {�أُْوَلِئَك ُيَناَدْوَن ِمن مَّ

ت�سور  يمكن  ال  طبعًا   .)44 )ف�سلت: 

االبتعاد الحقيقي عن اهلل تعالى الذي له 

مع كل �سخ�س معّية قّيومّية {َوُهَو َمَعُكْم 

�أَْيَن َما ُكنُتْم} )الحديد: 4(.

اإن هذا المق�سد العام، اأي ذات االإله 

له  حدود  ال  كمال  عن  عبارة  المقد�سة، 

وال نهاية. 

واإن اأهّم عامل للقرب من اهلل تعالى 

اأخ��رى  جهة  من  وعبوديته.  طاعته  هو 

كلما  اأي  بالمعرفة؛  العبودية  قيمة  ف��اإّن 

قيمة  كانت  اأكبر،  ال�سالك  معرفة  كانت 

االأئمة  اأن  وبما  اأكثر.  وطاعته  عبوديته 

المع�سومين R هم االإن�سان الكامل، 

الخطاأ  عن  والفكر  العمل  في  الم�سون 

وعبوديتهم  طاعتهم  ف���اإن  واال���س��ت��ب��اه، 

تتمتع بقيمة اأعلى. لذلك كان قربهم من 

اهلل تعالى ال نظير له. 

*اإ�صارات
1ـ اأ�صباب القرب

تحدثت بع�س االآيات والروايات عما 

يمكن اأن ُيطلق عليه اأ�سباب التقرب من 

اهلل تعالى، اأمثال:

1. ال�سجود: {َو��ْضُجْد َو�ْقَتِرْب} )العلق: 

 Pمحمد اآل  ع��ال��م  ي�ستدل   .)19

 Qالر�سا مو�سى  بن  علي  االإم��ام 

اأقرب  اأن ال�سجود هو  بهذه االآية على 

»اأق��رب  تعالى:  اهلل  م��ن  للعبد  حالة 

العبد من اهلل عّز وجّل وهو  يكون  ما 

�ساجد وذلك قوله عّز وجّل: {و��ضجد 

و�قترب}«)1(. والخ�سو�سية المذكورة 

موجودة في ال�سجود �سواء كان �سجوَد 

�سكر اأم �سجوَد �سالة.

ك��ل��م��ا ك��ان��ت 

ال�ص����الك  معرفة 

اأك���ب���ر، ك��ان��ت 

ع�ب��وديته  قي��م�ة 

وط��اع��ت��ه اأك��ث��ر
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2. ال�سالة: »ال�سالة قربان كل تقي«.

مع  ُجعلت  ال��زك��اة  اإن  »ث��م  ال��زك��اة:   .3

ال�سالة قربانًا الأهل االإ�سالم«)2(.

االأ���س��ح��ي��ة: »ف��اإن��ه��ا ق��رب��ان هلل ع��ّز   .4

وجّل«)3(.

النوافل  �سالة  الم�ستحبة:  ال�سالة   .5

قربان اإلى اهلل لكل موؤمن.

وطبعًا اإن ما يحمل اأهمية كبيرة هو 

تحمل  النوافل  اأن  ومع  بالتكليف.  العمل 

في  تكون  فقد  ومفيدة،  اإيجابية  اآث���ارًا 

بع�س االأوقات م�سرة بالفرائ�س وبالتالي 

ُب��ْع��د. ف��ي ه��ذه ال��ح��االت  ت�سبح ع��ام��ل 

»ال  الفري�سة  الأج��ل  النافلة  ت��رك  يجب 

قربة بالنوافل اإذا اأ�سرت بالفرائ�س«)4(، 

ب��ال��ف��رائ�����س  ال���ن���واف���ل  اأ����س���رت  »اإذا 

باب  من  هو  تقدم  ما  اإن  فارف�سوها«)5(. 

ذكر الم�سداق واإال فاإن كل تكليف ياأتي 

به االإن�سان بق�سد القربة فهو يقرب من 

اهلل تعالى. جاء في الرواية:

يا  ق���ال:   Pبالنبي ���س��رَي 
ُ
اأ »ول��م��ا 

رب م��ا ح��ال ال��م��وؤم��ن ع��ن��دك؟ ق��ال: يا 

 عبٌد من عبادي 
َّ
محمد... وما يتقرب اإلي

 مما افتر�ست عليه واإنه 
ّ
ب�سيء اأحب اإلي

ف��اإذا  اأحبه  حتى  بالنافلة   
ّ
اإل��ي ليتقرب 

به  ي�سمع  ال��ذي  �سمعه  اأن��ا  كنت  اأحببته 

الذي  ول�سانه  به  يب�سر  ال��ذي  وب�سره 

ينطق به ويده التي يبط�س بها. اإن دعاني 

اأجبته واإن �ساألني اأعطيته«)6(.

م���ن ج��ه��ة اأخ������رى ف������اإّن ال���ذن���وب 

م��ن اهلل  االإن�����س��ان  تبعد  وال��م��ك��روه��ات 

 :Qال�سادق االإمام  تعالى. جاء عن 

يكون  اأن  اهلل  من  العبد  يكون  ما  »اأبعد 

عليه  يحفظ  وهو  الرجل  يواخي  الرجل 

زالته ليعيره بها يومًا ما«)7(.
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2ـ اآثار القرب من اهلل تعالى

اهلل  اإل���ى  المعنوي  ال��ق��رب  يح�سل 

تعالى من خالل عبودية االإن�سان. وتظهر 

االآثار االإلهية في ال�سخ�س، في�سبح عمله 

�ُضوَل  هو عمل اهلل تعالى: {َمْن ُيِطِع �لرَّ

{�إِنَّ   ،)80 )الن�ساء:  �ل}  �أََط����اَع  َف��َق��ْد 

�ل}  ُيَباِيُعوَن  ��َم��ا  �إِنَّ ُيَباِيُعوَنَك  ��ِذي��َن  �لَّ

َرَم��ْي��َت  �إِْذ  َرَم��ْي��َت  {َوَم����ا   ،)10 )الفتح: 

وهذا   .)18 )االأنفال:  َرَم��ى}  �ل  َوَلِكنَّ 

االإن�سان المتقرب يمكنه اأن ي�سبح خليفة 

اهلل تعالى فيقوم باالأعمال االإلهية. ي�سبح 

االإن�سان كقطعة الحديد التي تتماهى مع 

رفع  بعد  وذل��ك  االقتراب  اأث��ر  النار على 

االأخ���رى،  وال�سوائب  كال�سداأ  الموانع 

فتخرج خ�سائ�س النار من هذا الحديد. 

طبعًا تبقى للحديد هذه الخ�سائ�س ما 

دام قريبًا من النار، واإذا ما ابتعد عنها 

فقدها. 

3ـ تق�صيم الب�صر اإلى ثالثة اأق�صام

اإل��ى  النا�س  الكريم  ال��ق��راآن  يق�ّسم 

ث��الث��ة اأق�����س��ام: ال�����س��اب��ق��ون، اأ���س��ح��اب 

{َوُك���ن���ُت���ْم  ال�سمال  واأ���س��ح��اب  اليمين 

َحاُب �ْلَمْيَمَنِة َما  �أَْزَو�ًجا َثاَلَثًة * َفاأَ�ضْ

َحاُب �ْلَم�ْضاأََمِة  َحاُب �ْلَمْيَمَنِة * َو�أَ�ضْ �أَ�ضْ

َحاُب �ْلَم�ْضاأََمِة} )الواقعة: 7 � 9(. �ضْ
َما �أَ

ال��ذي��ن تحدث  ال�����س��م��ال  اأ���س��ح��اب 

المكّذبين  ار،  الفجَّ عناوين:  تحت  عنهم 

ال�ساّلين اأي�سًا، هم من اأ�سحاب جهنم: 

الِّيَن *  ِبيَن �ل�ضَّ ا �إِن َكاَن ِمَن �ْلُمَكذِّ {َو�أَمَّ

 ،)93  �  92 َحِميٍم} )الواقعة:  ْن  مِّ َفُنُزٌل 

لَْوَنَها  َي�ضْ  * َجِحيٍم  َلِفي  اَر  �ْلُفجَّ {َو�إِنَّ 

� 15(. واأما  يِن} )االإنفطار: 14  َيْوَم �لدِّ

المقربين:  م��ن  ه��م  ال��ذي��ن  ال�سابقون 

��اِب��ُق��وَن * �أُْوَل���ِئ���َك  ��اِب��ُق��وَن �ل�����ضَّ {َو�ل�����ضَّ

ُبوَن} )الواقعة: 10 � 11(، وكذلك  �ْلُمَقرَّ

االأبرار اأو »اأ�سحاب اليمين« هوؤالء جميعًا 

َكاَن ِمَن  �إِن  ا  {َفاأَمَّ من اأ�سحاب النجاة: 

ِبيَن * َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنَُّة َنِعيٍم  �ْلُمَقرَّ

�ْلَيِميِن  ��َح��اِب  �أَ���ضْ ِم��َن  َك���اَن  �إِن  ����ا  َو�أَمَّ  *
�ْلَيِميِن}  ��َح��اِب  �أَ���ضْ ِم��ْن  ��َك  لَّ َف�َضاَلٌم   *
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الكافي، الكليني، ج 3، �س 265.( 1)

نهج البالغة، تحقيق ال�سيخ محمد عبده، ج 2، �س 179.( 2)

الكافي، م. �س، ج 7، �س 462.( 3)

و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 4، �س 286.( 4)

م. ن.( 5)

م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 3، �س 58.( 6)

بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج 72، �س 219.( 7)

م. ن، ج 11، �س 256.( 8)

الهوام�ض

� 91(. طبعًا المقربون في  )الواقعة: 88 

مرتبة ي�سهدون منها كتاب اأعمال االأبرار: 

 * ِعلِّيِّيَن  َلِفي  �اْلأَْب����َر�ِر  ِك��َت��اَب  �إِنَّ  {َك��الَّ 

��ْرُق��وٌم  ِك��َت��اٌب مَّ  * وَن  ِعلِّيُّ َم��ا  �أَْدَر�َك  َوَم��ا 

 18 ُبوَن} )المطففين:  �ْلُمَقرَّ َي�ْضَهُدُه   *
.)21 �

اأما ن�سيب االأبرار من »ت�سنيم« وهي 

ُي�سقون  اإذ  فقليل،  الجنة  في  عين  اأعلى 

ْبَر�َر ... ُي�ْضَقْوَن  �سرابًا مخلوطًا: {�إِنَّ �اْلأَ

ْخُتوٍم * ِخَتاُمُه ِم�ْضٌك َوِفي  ِحيٍق مَّ ِمن رَّ

َذِلَك َفْلَيَتَناَف�ِس �ْلُمَتَناِف�ُضوَن * َوِمَز�ُجُه 

لهم  فيحق  المقربون  اأما  َت�ْضِنيٍم}.  ِمن 

َي�ْضَرُب  {َعْيناً  ت�سنيم:  ال�سرب من نف�س 

 )28 )المطففين:  ُب���وَن}  �ْل���ُم���َق���رَّ ِب��َه��ا 

بحتًا  ت�سنيم  من  ي�سربون  »والمقربون 

�سرفًا و�سائر الموؤمنين ممزوجًا«.

من  واح��دة  لكل  اأن  فيه  �سك  ال  مّما 

درج��اٍت  الذكر  المتقدمة  المجموعات 

ومراتَب متعددة. ومن هنا فاإن الحديث 

 Pمحمد اآل  عن  ال��رواي��ات  بع�س  في 

»المقربون« هو من  باعتبارهم م�سداق 

واإال  الم�ساديق،  اأعلى  اإلى  االإ�سارة  باب 

فاإن �سالكي �سبيل اهلل ال�سادقين واأتباع 

اأهل البيت الفْعليين يمكنهم ال�سعود اإلى 

مراتب من مقامات االأبرار واإلى مراتب 

الو�سول  طبعًا  المقربين.  مقامات  من 

�سريبة  اإلى  يحتاج  المقربين  مقام  اإلى 

ة رفيعة حيث »ح�سنات االأبرار  عالية وهمَّ

لم  ف��اإذا  هنا  من  المقربين«)8(.  �سيئات 

مقام  اإل��ى  الو�سول  من  ال�سالك  يتمكن 

اإلى مقام  الو�سول  به  المقربين، فحري 

االأبرار كي ال يكون من اأ�سحاب ال�سمال.
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ال�صيخ يا�صني ح�صن عي�صى

معنى القرب

اإن القرب ياأتي على معاٍن عديدة:

تقارب  منه  والمراد  المكاني:  القرب  1ـ 

ال�سيئين من حيث المكان. وهذا غير 

مق�سود من بحثنا.

2ـ القرب الزماني: وهو تقارب �سيئين من 
في  وعمرو  زيد  الزمان كمجيء  حيث 

المق�سود  لي�س  وهذا  متقارب،  زمان 
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من بحثنا اأي�سًا.

ال��روح��ان��ي: من  ال��ق��رب  3ـ 
بمعنى  وه��و  تعالى،  اهلل 

وارتقائها  النف�س  تكامل 

ال���م���ع���ن���وي وال����روح����ي 

الدرجات  تلك  وبلوغها 

ال���ع���ال���ي���ة ف����ي ���س��ي��ره��ا 

و�سلوكها اإلى اهلل تعالى، 

كما قال جّل �ساأنه: {َكالَّ 

َلِفي  �اْلأَْب������َر�ِر  ِك��َت��اَب  �إِنَّ 

ِعلِّيِّيَن * َوَما �أَْدَر�َك َما 

ْرُقوٌم  مَّ ِكَتاٌب   * وَن  ِعلِّيُّ

ُبوَن}  �ْلُمَقرَّ َي�ْضَهُدُه   *
)المطففين: 18 � 21(.

العبد  ق��رب  بلحاظ  هو  القرب  وه��ذا 

ولذا  البحث.  من  مرادنا  وهو  م��واله،  من 

ورد في كتاب التعريفات:

ب��ال��ط��اع��ات،  ال��ق��ي��ام  ال��ق��رب ه��و  اإن 

تبارك  اهلل  م��ن  العبد  ق��رب  ب��ه  وال��م��راد 

وتعالى)1(.

4ـ قرب اهلل تعالى من عبده: وهذا مورده 
في معنى  يدخل  الأن��ه  اآخ��ر،  بحث  في 

قال  كما  ���س��يء،  بكل  تعالى  اإحاطته 

تعالى: {َو�إَِذ� �َضاأََلَك ِعَباِدي َعنِّي َفاإِنِّي 

تعالى:  وقال   )186 َقِريٌب} )البقرة: 

{َوَنْحُن �أَْقَرُب �إَِلْيِه ِمْن َحْبِل �ْلَوِريِد} 

)ق: 16(.

اإلى  القرب من ر�سول اهللP: يرجع  5ـ 
القرب من اهلل تعالى.

بالمداراة واالأخالق  النا�س  القرب من  6ـ 

ال���ح�������س���ن���ة وه������و ال����ت����زام 

المعنى  ويجمع  بالتكليف. 

قوله وال�����س��اد���س  ال��خ��ام�����س 

مني  اأق��رب��ك��م  »اإّن   :P

�سفاعة،  علّي  واأوجبكم  غدًا 

اأ���س��دق��ك��م ل�����س��ان��ًا واأّداك����م 

ُخُلقًا،  واأح�سنكم  ل��الأم��ان��ة 

واأقربكم من النا�س«)2(.

المقربون  هم  من   *
في بحثنا؟

من  ه��م  ال��م��ق��ّرب��ي��ن  اإن 

ب��ل��غ��وا م���ر����س���اة ���س��ي��ده��م 

وموالهم، و�سّنفوا في �سجل 

ال�سعادة عند اهلل تعالى.

اإال  تكون  ال  تعالى  اهلل  مر�ساة  وبلوغ 

بالقيام ب�سالح االأعمال على  اأبواب طاعته 

جلَّ �ساأنه كما قال تعالى في �سورة الع�سر: 

ُخ�ْضٍر *  َلِفي  ن�َضاَن  �اْلإِ �إِنَّ  ِر *  {َو�ْلَع�ضْ

اِلَحاِت...}  �ل�ضَّ َوَعِمُلو�  �آَمُنو�  �لَِّذيَن  �إِالَّ 

)الع�سر: 1 � 3(.

وعلي���ه، فالمقرب���ون ه���م الم�سمولون 

برحم���ة اهلل ببركة طاعاته���م وخدماتهم 

وعباداته���م على اأعتاب الح�س���رة االإلهّية 

فها  فيتقربون بالّنوافل والفرائ�س التي عرَّ

اهلل لهم.

قال العالمة الطباطبائي}:

»ف��ال��م��ق��ّرب��ون ه���م ال��ن��م��ط االأع��ل��ى 

قوله  اإليه  ي�سير  كما  ال�سعادة،  اأه��ل  من 

�أُْوَلِئَك   * اِبُقوَن  �ل�ضَّ اِبُقوَن  تعالى:{َو�ل�ضَّ

ُثلٌَّة   * �لنَِّعيِم  ��اِت  َج��نَّ ِف��ي   * ُبوَن  �ْلُمَقرَّ

هم  ال��م��ق��رب��ون 

ال��م�����ص��م��ول��ون 

اهلل  ب����رح����م����ة 

ببرك���ة طاعاتهم 

وخ���دم���ات���ه���م 

وع���ب���ادات���ه���م 

ع���ل���ى اأع���ت���اب 

الإل�هّية الح���ص�رة 
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��َن �اْلآِخ��ِري��َن}  ِل��ي��َن * َوَقِليٌل مِّ وَّ
��َن �اْلأَ مِّ

اإال  ذل��ك  يتم  وال   .)14  �  10 )ال��واق��ع��ة: 

َي�ْضَتنِكَف  ��ن  {لَّ قال:  كما  العبودية  بكمال 

�ْلَمالآِئَكُة  َواَل   ِ هّ
ِّ

َعْبد�ً ل َيُكوَن  �أَن  �ْلَم�ِضيُح 

تكمل  وال   .)172 )الن�ساء:  ُب��وَن}  �ْل��ُم��َق��رَّ

مح�سًا  تبعًا  العبد  يكون  باأن  اإال  العبودية 

في اإرادته وعمله لمواله، وال يريد وال يعمل 

اإال ما يريده، وهذا هو الدخول تحت والية 

اهلل، فهوؤالء اأولياء اهلل«)3(.

الإمــــــام  عـــنـــد  ـــون  ـــّرب ـــمـــق ال  *
الخميني}

اإم���ام���ن���ا  ل������دى  ال���م���ق���ّرب���ي���ن  اإن 

بكامل  ق��ام��وا  م��ن  ه��م  الخميني} 

تعالى  اهلل  يدي  بين  وباإخال�س  وظائفهم 

محافظين على دينهم ومراقبين لقلوبهم 

في حياتهم.

اأنَّ  معرفة  من  بّد  »ال  يقول}:  اإذ 

من اأ�سعب االأمور واأق�سى االأ�سياء محافظة 

دينهم  على  والمّتقين  وال��زّه��اد  العلماء 

والمراقبة لقلوبهم في حياتهم. ولهذا لو اأن 

�سخ�سًا من هذه الطبقة ينه�س بوظائفه، 

طريق  وي�سلك  النية،  في  اإخ��ال���س  وبكل 

العلم والزهد والتقى، وينقذ نف�سه من هذه 

فيه  يطمعون  من  تجاه  )التزلف  المحن 

نوعهم...(  اأبناء  على  والتكبر  والتدلي�س 

بعد  االآخ��ري��ن  اإ���س��الح  �سبيل  في  وي�سعى 

 ،Pاأيتام محمد اأ�سلح نف�سه ويرعى  اأن 

المقربين  م��ن  االإن�����س��ان  ه���ذا  م��ث��ل  ك���ان 

ال�سادق االإم���ام  ذك��ر  كما  وال�سابقين. 

اأرب��ع��ة رج��ال  ف��ي خ�سو�س  ذل��ك   Q

 :Qالباقر االإم��ام  حواريي  من  كانوا 

زرارة ومحمد بن م�سلم واأبو ب�سير وُبريد 

اِبُقوَن  {َو�ل�ضَّ تعالى:  اهلل  قال  الذين  من 

ُبوَن})4(. اِبُقوَن * �أُْوَلِئَك �ْلُمَقرَّ �ل�ضَّ

* ما هي �صرائط المقربين؟
ذكر االإمام الباقرQ هذا الحديث 

من  عبد  اإل��يَّ  يتقرب  وم��ا   ...« القد�سي: 

افتر�ست  مما  اإل���ّي  اأح��ب  ب�سيء  ع��ب��ادي 

عليه؛ واإّنه يتقرب اإلّي بالنافلة حتى اأحبه 

به  ي�سمع  ال��ذي  �سمعه  كنت  اأحببته  ف��اإذا 

ال��ذي  ول�سانه  ب��ه،  يب�سر  ال��ذي  وب�سره 

ينطق به ويده التي يبط�س بها، اإن دعاني 

اأجبته، واإن �ساألني اأعطيته«)5(.

وفي تعليق االإمام الخميني} على 

الأهل  �سرائط  عدة  ن�ستفيد  الحديث  هذا 

القرب اإلى اهلل تعالى:

1ـ البدء بال�سفر الروحاني من بيت النف�س 
المظلم اإلى اهلل �سبحانه: 

اإلى  الروحاني  ال�سفر  مبداأ  »اإن  قال: 

المظلم.  النف�س  بيت  ه��و  �سبحانه  اهلل 

االآفاقية  المراتب  المرحلة  هذه  ومنازل 

النورانية  )الحجب  االأنف�سية  والمراحل 

الذات  ال�سفر  هذا  ونهاية  والظلمانية(، 

الحق المقد�س...«)6(.

2ـ اإذابة االأنا واالأنانية:
ال�سالك  االإن�سان  يطاأ  اأن  »وبعد  قال: 

ويغادر  واأنانّيته  اإنّيته  هامة  على  برْجِلِه 

البيت المظلم... ين�سلخ على نف�سه...«)7(.

الموجودات  ك��ل  م��ن  االآم���ال  قطع  3ـ 
والكائنات:

كل  م���ن  اآم���ال���ه  وي��ق��ط��ع   ...« ق����ال: 

الموجودات والكائنات...«)8(.

34



م��ن اأ�صعب الأمور 

الأ�صي��اء  واأق�ص��ى 

العلم��اء  محافظ��ة 

والزّه��اد والمّتقين 

ع���ل����ى دين�ه���م 

لقلوبهم  والمراقبة 

ف���ي ح�ي��ات�ه����م

4ـ تحطيم االأ�سنام من قلبه:
قدرة  بيد  االأ�سنام  ويحطم   ...« قال: 

الكواكب  وتغيب  قلبه،  كعبة  م��ن  والي��ت��ه 

واالأقمار وال�سمو�س من اأفق قلبه...«)9(.

5ـ ال ي�سكن القلب اإال اهلل تعالى:
قال: ».. ويغدو قلبه اإلهيًا ذا وجه واحد 

�سفوها  يعكر  اأن  دون  من  واح��دة  وجهة 

���ْه���ُت  {َوجَّ م�ستوى  ويبلغ  بالغير،  التعلق 

َو�الأَْر���َس}  َماَو�ِت  �ل�ضَّ َفَطَر  ِللَِّذي  َوْجِهَي 

)االأنعام: 79(«)10(.

6ـ الفناء في اأ�سماء اهلل و�سفاته )الفناء 
في اهلل(:

ق���ال: »وي��ف��ن��ى ف��ي االأ���س��م��اء وال���ذات 

واالأفعال...«)11(.

7ـ المحو الكلي وال�سعق وح�سول الجذب 
الربوي بنار الع�سق:

التي  المراحل  ه��ذه  وبعد   ...« ق��ال: 

له  ويح�سل  نف�سه  عن  ين�سلخ  يتجاوزها، 

ال�سعق،  حالة  له  وتظهر  الكلي،  المحو 

حيث  فّعااًل،  فيه  المتعالي  الحق  وي�سير 

الحق،  بعين  ويب�سر  الحق،  ب�سمع  ي�سمع 
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راجع كتاب التعريفات، �س 72.( 1)

االأربعون حديثًا، االإمام الخميني}، �س 425.( 2)

المي���زان في تف�سير الق���راآن، العالم���ة الطباطبائي}، ج ( 3)

19، �س 121.

االأربعون حديثًا، م.�س، �س 346.( 4)

الميزان في تف�سير القراآن، م. �س، ج 19، �س 121.( 5)

االأربعون حديثًا، م. �س، 346.( 6)

م. ن، �س 516.( 7)

م. ن، �س 526.( 8)

م. ن.( 9)

م. ن.( 10)

م. ن.( 11)

م. ن.( 12)

م. ن، �س 526 � 527.( 13)

م. ن، �س 527.( 14)

م. ن.( 15)

م. ن، �س 528.( 16)

الميزان في تف�سير القراآن، م. �س، ج 11، �س 161.( 17)

الهوام�ض

بل�سان  وينطق  الحق،  ق��درة  بيد  ويبط�س 

الحق، ويرى الحق، وال يرى غيره، ويتكلم 

بالحق دون غيره، فيكون تجاه غير الحق 

ب�سيرًا  الحق  وتجاه  واأبكم،  واأ�سّم  اأعمى 

المقام  هذا  يح�سل  وال  وناطقًا.  و�سميعًا 

اإال مع الجذب الربوبي وجذوة نار الع�سق، 

ح��ي��ث ي��ت��ق��رب ب��ه��ا اإل����ى ال��ح��ق ب�����س��ورة 

م�ستمرة وُي�سعف بوا�سطة الجذبة الربوبية 

المقد�س  ال���ذات  ح��ب  اإث���ر  تح�سل  ال��ت��ي 

حتى ال ينزلق في وادي الحيرة، وال يبتلى 

بال�سطحات وغيرها التي تكون من روا�سب 

االأمرين  هذين  اإل��ى  اأ�سير  وق��د  االأنانية. 

حتى  بالنافلة  اإل��ّي  يتقرب  »واإن��ه  قوله  في 

اأحبه«)12(.

بالفرائ�س  تعالى  اهلل  اإلى  التقرب  8ـ 
والنوافل:

اإل��ى اهلل من  العبد  »ف��اإن تقّرب  ق��ال: 

االإلهية للحق  الع�سق، والجذبة  اآثار جذوة 

تكن  ل��م  اإذا  ال��ح��ب.  نتائج  م��ن  �سبحانه 

جذبة من طرق المع�سوق ال تفلح م�ساعي 

العا�سق الم�سكين فيوجب التقرب بالنوافل 

الفناء...«)13(.

9ـ االأن�س باهلل والطماأنينة:
ق�����ال: »وت��ح�����س��ل ل���ه ح����ال االأن�������س 

الجمال  �سّبحات  له  وتنك�سف  والطماأنينة 

والجالل...«)14(.

بالفرائ�س  التقرب  اإّن   ...« وق���ال: 

المحو،  بعد  ال�سحو  اإل��ى  االإن�سان  يقود 

يرى  الحق،  وج��ود  اإل��ى  وج��وده  يتحّول  اأي 

الحق �سبحانه في مراآة جمال الموجودات 

مع  من�سجم  موجود  اإلى  ويتحّول  االأخ��رى 

الم�سيئة«)15(.

ه��ذا  اأن  ي��ع��ل��م  اأن  »وي���ج���ب  وق�����ال: 

عالم  اإل���ى  وال��ع��ود  ال��م��ح��و  ب��ع��د  ال�سحو 

ال�سحو  هذا  الأن  بالقرب،  ت�سمى  الكثرة 

التي  الغفلة  حالة  عن  يختلف  المحو  بعد 

نعي�سها...«)16(.

الطباطبائي  العالمة  يقول  واأخ��ي��رًا 

} عن المقّربين:

هم  الحقيقة  ف��ي  ه���وؤالء  »وبالجملة 

اإليه،  المفّو�سون  اهلل،  على  المتوكلون 

اإْذ  الأم��ره،  الم�ْسِلمون  بق�سائه،  الرا�سون 

ال يرون اإال خيرًا، وال ي�ساهدون اإال جمياًل 

في�ستقر في نفو�سهم من الملكات ال�سريفة 

واالأخالق الكريمة ما يالئم هذا التوحيد، 

فهم مخل�سون هلل في اأخالقهم كما كانوا 

معنى  ه��ذا  اأعمالهم.  ف��ي  ل��ه  مخل�سين 

اإخال�س العبد دينه هلل، قال تعالى: {ُهَو 

يَن َلُه  �ْلَحيُّ اَل �إَِلَه �إِالَّ ُهَو َفاْدُعوُه ُمْخِل�ضِ

يَن} )غافر: 65()17(. �لدِّ
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ال�صّيد علي عبد املنعم مرت�صى

المقّربون كلمة عندما يعيها الإن�صان ي�صعر بالرتياح 

ولي�ض  منهم،  واحدًا  ليكون  نف�صه  وتتطّلع  والطماأنينة، 

واإدراك  �صيء.  في  الم�صتحيل  من  هو  ول  بعزيز،  ذلك 

عظيم ما ي�صل اإليه المقّربون حرّي باأن يبذل المرء في 

�صبيله العمر كّله. فما هي �صفاتهم؟ وما هو ماآلهم وح�صن 

اأ�صئلة  الرفيع؟  القرب  مقام  اإلى  و�صلوا  وبَم  خاتمتهم؟ 

ن�صعى لالإجابة عنها في هذه ال�صفحات.

البعد،  مقابل  القرب في  م�صّتقة من  كلمة  المقّربون 

الأج�صام  بها  تّت�صف  اّلتي  المت�صايفة  المعاني  من  وهما 

قريب  المنزل  هذا  فيقال  المكان،  اإلى  ن�صبتها  بح�صب 

من ذلك ال�صهل مثاًل وبعيد عن ذلك الجبل، فهذا قرب 

وبعد مكاني اأي بالن�صبة اإلى مكان محّدد. ثّم ُتُو�ّصع 

في هذا المعنى واأ�صبح ُي�صتعمل القرب والبعد في 

اليوم  من  قريب  الغد  مثاًل  فيقال  ونحوه  الزمان 

ِبَقِريٍب}  ْبُح  ال�صُّ اأََلْي�َض  ْبُح  ال�صُّ َمْوِعَدُهُم  اإِنَّ   ...}

)هود: 81(، والأربعة اأقرب اإلى الثالثة من الخم�صة، 

واللون الأخ�صر اأقرب اإلى ال�صواد من اللون الأبي�ض، ثّم 

غير  في  والبعد  القرب  فاعُتبر  المعنى  هذا  في  ُتو�ّصع 

الأج�صام والج�صمانيات من الحقائق.
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* قرب اهلل من العباد
�سبحانه  هلل  و�سفًا  ال��ق��رب  ا�سُتعمل 

�سيء:  بكّل  االإح��اط��ة  م��ن  ل��ه  بما  وتعالى 

َقِريٌب  ��ي  َف��اإِنِّ َعنِّي  ِع��َب��اِدي  ���َض��اأََل��َك  {َو�إَِذ� 

�ِع �إَِذ� َدَعاِن ...} )البقرة:  �أُِجيُب َدْعَوَة �لدَّ

�إَِلْيِه  �أَْق���َرُب  {َوَن��ْح��ُن  تعالى:  وقال   ،)186
ُروَن} )الواقعة: 85(،  ِمْنُكْم َوَلِكْن اَل ُتْب�ضِ

َوَنْحُن   ...} تعالى:   يقول  اأخرى  اآية  وفي 

�ْل��َوِري��ِد} )ق:16(.  َحْبِل  ِمْن  �إَِلْيِه  �أَْق��َرُب 

اأن  يمكن  اّلتي  المعاني  اأعجب  من  وه��ذا 

ُتت�سّور في القرب، حيث يكون اهلل �سبحانه 

ال�سيء! نف�س  من  لل�سيء  اأق��رب  وتعالى 

* المالئكة المقّربون
الكريم  القراآن  في  القرب  وا�سُتعمل 

�ْلَم�ِضيُح  َي�ْضَتْنِكَف  {َل��ْن  للمالئكة:  و�سفًا 

ُبوَن  �أَْن َيُكوَن َعْبد�ً ِل َواَل �ْلَمالِئَكُة �ْلُمَقرَّ

َوَم����ْن َي�����ْض��َت��ْن��ِك��ْف َع���ْن ِع��ب��اَدِت��ِه َوَي�����ْض��َت��ْك��ِب��ْر 

)الن�ساء:  َجِميعاً}  َل��ْي��ِه  �إِ َف�َضَيْح�ُضُرُهْم 

في  ال���ق���رب  ب�����س��ف��ة  وب��ال��ت��اأّم��ل   .)172
المالئكة و�سفة القرب في االإن�سان االآتي 

الحديث عنها ُيعلم اأّنه لي�س من ال�سروري 

المقام  ه��ذا  على  المالئكة  يح�سل  اأن 

باالكت�ساب والجّد والعمل، فلعّل ما يحرزه 

المالئكة المقّربون من هذا المقام وغيره 

بهبٍة اإلهّية وعطّيٍة رّبانية.

* عباٌد مقّربون
المقّربين  و�سف  ف��ي  ال��دخ��ول  وقبل 

التقريب من خالل  بمعرفة معنى  باأ�س  ال 

َث��اَلَث��ًة *  �أَْزَو�ج�����اً  قوله تعالى: {َوُك��ْن��ُت��ْم 

َحاُب �ْلَمْيَمَنِة *   َحاُب �ْلَمْيَمَنِة َما �أَ�ضْ َفاأَ�ضْ

�ْلَم�ْضاأََمِة  َحاُب  �أَ�ضْ َما  �ْلَم�ْضاأََمِة  َحاُب  َو�أَ�ضْ

��اِب��ُق��وَن * �أُوَل���ِئ���َك  ��اِب��ُق��وَن �ل�����ضَّ * َو�ل�����ضَّ
وه��ذا  7ـ11(.  )ال��واق��ع��ة:  ُب���وَن}  �ْل���ُم���َق���رَّ

وحقيقته  وتعالى،  �سبحانه  اهلل  تقّرب من 

اأن ي�سبق بع�س النا�س �سائر اأفراد االإن�سان 

في �سلوك طريق العودة اإلى اهلل �سبحانه، 

يح�سلوا  حّتى  اإرادتهم  وملء  باختيارهم 

وبين  بينهم  يحول  فال  المقام  ه��ذا  على 

رّبهم �سيء اأبدًا، مّما يقع عليه الح�ّس، اأو 

يلب�سه  اأو  النف�س  تهواه  اأو  الوهم  به  يتعّلق 

ال�سيطان، فاإّن كّل ما يتراءى لهم لي�س اإال 

حجابًا  ال  المتعال،  الحّق  عن  كا�سفة  اآي��ة 

�ساترًا، فيفي�س عليهم رّبهم علم اليقين، 

الحقائق  م��ن  ع��ن��ده  ع��ّم��ا  ل��ه��م  ويك�سف 
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ح�قيق���ة التق���ّرب 

�صبحان��ه  اهلل  م��ن 

اأن ي�صب��ق بع���س 

اأفراد  النا�س �صائ��ر 

الإن�صان في �صلوك 

طري��ق العودة اإلى 

اهلل حّت��ى يح�صل��وا 

المقام ه��ذا  عل��ى 

الم�ستورة عن هذه االأعين المادّية العمية 

وبينهم  بينه  فيما  ال�ستر  ي��رف��ع  بعدما 

�إِنَّ  {َك����الَّ  ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  اإل��ي��ه  ي�سير  كما 

�أَْدَر�َك  َوَم��ا   * ِعلِّيِّيَن  َلِفي  �اْلأَْب����َر�ِر  ِكَتاَب 

��وَن * ِك��َت��اٌب َم��ْرُق��وٌم * َي�ْضَهُدُه  َم��ا ِع��لِّ��يُّ

ُبوَن} )المطففين: 18 � 21(. وقوله  �ْلُمَقرَّ

 * �ْلَيِقيِن  ِعْلَم  َتْعلَُموَن  َلْو  {َك��الَّ  تعالى: 

َلَتَرُونَّ �ْلَجِحيَم} )التكاثر: 5 � 6(.

للعباد في  و���س��ف��ًا  ال��ق��رب  ك��ان  ول��م��ا 

نف�س  وفي  �سبحانه،  هلل  العبودية  مرحلة 

اكت�سابي يح�سل عليه من  اأمر  الوقت هو 

العبد  تقّرب  فمعنى  و�سعيه،  عمله  خالل 

هو  �سبحانه  اهلل  اإل���ى  االأع��م��ال  ب�سالح 

االإلهية  الرحمة  �سمول  معر�س  في  وقوعه 

واهلل  والحرمان،  ال�سقاء  اأ�سباب  ب��زوال 

�سبحانه يقّرب العبد بمعنى اإنزاله منزلة 

باإكرامه تعالى ومغفرته ورحمته،  يخت�س 

َي�ْضَهُدُه   * َم��ْرُق��وٌم  {ِك��َت��اٌب  تعالى:  ق��ال 

ُبوَن} )المطففين: 20 � 21( �ْلُمَقرَّ

* �صفة المقربين
في  ك��م��ا  للمقّربين  �سفة  اأب����رز  اإّن 

ومن  �سابقون.  اأّنهم  هي  ال�سابقة  االآي��ات 

في  �سابقون  اأّنهم  ُيعلم  تعالى  قوله  خالل 

ِلَنْف�ِضِه  َظ��اِل��ٌم  َف��ِم��ْن��ُه��ْم   ...} الخير  فعل 

ِباْلَخْيَر�ِت  �َضاِبٌق  َوِمْنُهْم  ٌد  ُمْقَت�ضِ َوِمْنُهْم 

��ُل �ْل��َك��ِب��ي��ُر}  ِ َذِل����َك ُه���َو �ْل��َف�����ضْ ِب������اإِْذِن �لَّ

ِوْجَهٌة  {َوِل��ُك��لٍّ  تعالى  وقوله  )فاطر:32( 

��ي��َه��ا َف��ا���ْض��َت��ِب��ُق��و� �ْل��َخ��ْي��َر�ِت ...}  ُه���َو ُم��َولِّ

اأفراد  148(. فهم �سبقوا جميع  )البقرة: 

نوعهم في فعل الخير اّلذي يقّرب اإلى اهلل 
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والإيمان  المعرفة 

ب������اهلل ت��ع��ال��ى 

ه���م���ا اأ����ص���ا����س 

والقرب  التك��ام�ل 

الإل��ه��ي، وكذلك 

م��ع��رف��ة ال��ه��دف

محّل  ويجعلهم  �سبحانه، 

لذلك  ور���س��وان��ه،  ع��ن��اي��ت��ه 

�سبقوا  قد  العمل  بهذا  فهم 

كما  والرحمة  المغفرة  اإل��ى 

�إَِل���ى  {���َض��اِب��ُق��و�  تعالى:  ق��ال 

��ٍة}  ��ُك��ْم َوَج��نَّ َم��ْغ��ِف��َرٍة ِم��ْن َربِّ

فال�سابقون   ،) )الحديد:21 

ال�سابقون  ه��م  ب��ال��خ��ي��رات 

اِبُقوَن  {�ل�ضَّ وهم:  بالرحمة 

اِبُقوَن}. �ل�ضَّ

* المقّربون والأبرار
من خالل بع�س اآيات �سورة المطّففين 

يمكن ا�ستنتاج اأمرين مهّمين هما:

ال��رح��ي��ق  م���ن  االأب�������رار  ي�����س��رب   �  1
المختوم ولكن الت�سنيم اأف�سل من الرحيق 

المختوم.

2 � المقّربون اأعلى درجة من االأبرار.  
�سرفًا  الت�سنيم  من  ي�سربون  والمقّربون 

ك��م��ا ف��ي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى {َوِم�������َز�ُج�������ُه ِم���ْن 

ُبوَن}  �ْلُمَقرَّ ِبَها  َي�ْضَرُب  َعْيًنا   * َت�ْضِنيٍم 

)المطّففون: 27 و28( فيما ي�سرب االأبرار 

من الرحيق المختوم.

* �صروط القرب
اإلى  االإن�سان  ي�سل  لكي 

درجة القرب االإلهي عليه اأن 

يحّقق �سروطه:، وهي عبارة 

ع����ن: ال��م��ع��رف��ة واالإي���م���ان 

والعمل.

واالإي��م��ان  المعرفة  ف��اإّن 

ب���اهلل ت��ع��ال��ى ه��م��ا اأ���س��ا���س 

معرفة  وكذلك  االإلهي،  والقرب  التكامل 

المعرفة  وم��ن  اإل��ي��ه.  ي��وؤول  اّل��ذي  الهدف 

اأي�سًا معرفة النبّي واالإمام. ومن ال يعرف 

على  ويم�سي  يتحّرك  كيف  االأم���ور  ه��ذه 

بّد  وال  �سبحانه؟  اهلل  من  القرب  �سراط 

جدوى  ال  اإذ  بالعمل،  معرفة  اأّي  تقرن  اأن 

هنا  ومن  عمل.  عنها  ينتج  ال  معرفة  من 

المعرفة  بعد  اأ�سا�سًا  �سرطًا  العمل  ك��ان 

يقول  �سبحانه،  القرب من اهلل  في عملية 

ِمنُكْم  �آَم��ُن��و�  �ل��ِذي��َن  �لُ  تعالى:{َيْرَفِع 

ِبَما  َدَرَج����اٍت َو�ُل  �ْل��ِع��ْل��َم  �أُوُت����و�  َو�ل��ِذي��َن 

َتْعَمُلوَن َخِبيٌر} )المجادلة: 11(.

ثّم اإّن عمَل االإن�سان حّتى لو كان عماًل 

الطّيبة  الحياة  تلك  يثمر  لن  فاإنه  �سالحًا 
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الهوام�ض

فاالإيمان  باالإيمان.  مقرونًا  يكن  لم  اإذا 

اإلى الحياة  االإن�سان  اأ�سا�س لو�سول  �سرط 

ْو  �أَ َذَك��ٍر  ��ن  مِّ اِلحاً  �ضَ َعِمَل  {َم��ْن  الطيبة: 

ِمٌن َفلَُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة}  �أُنَثى َوُهَو ُموؤْ

)النحل:97(. والطيِّب ال يبقى في االأ�سفل، 

بل ي�سعد اإلى اهلل �سبحانه وتعالى، حيث 

َعُد  َي�ضْ {�إَِلْيِه  تعالى:  يقول  القرب،  مقام 

َيْرَفُعُه}  �ل�ضاِلُح  َو�ْلَعَمُل  �لطيُِّب  �ْلَكِلُم 

)فاطر:10(.

اأبا  »�ساألت  قال:  وهب  بن  معاوية  عن 

به  يتقّرب  ما  اأف�سل  عن   Qاهلل عبد 

اإلى اهلل عّز  واأحّب ذلك  رّبهم  اإلى  العباد 

وجّل ما هو؟

المعرفة  بعد  �سيئًا  اأع��ل��م  م��ا  ف��ق��ال: 

اأف�سل من هذه ال�سالة. اأال ترى اأّن العبد 

ق��ال:   Lمريم اب��ن  عي�سى  ال�سالح 

َكاِة َما ُدْمُت  اَلِة َو�لزَّ اِني ِبال�ضَّ {... َو�أَْو�ضَ

اًً}«)1(. َحيهّ

وف���ي رواي����ة اأخ����رى ع��ن م��ح��ّم��د بن 

الباقر االإمام  ]اأي  »�ساألته  قال:  الف�سيل  

العباد  به  يتقّرب  ما  اأف�سل  عن   ]Q
يتقّرب  اأف�سل ما  اإلى اهلل عّز وجّل، قال: 

اهلل  طاعة  وج��ّل  ع��ّز  اهلل  اإل��ى  العباد  ب��ه 

وقال  االأم��ر،  اأول��ي  وطاعة  ر�سوله  وطاعة 

وبغ�سنا  اإي��م��ان  حّبنا   :Q جعفر  اأب��و 

تبلغ  الم�سمون  بهذا  والروايات  كفر«)2(.  

باب  مراجعة  ويكفي  اال�ستفا�سة،  ح��ّد 

للوقوف  الكافي  كتاب  من  االإم���ام  طاعة 

على هذا الم�سمون.

جّنُة النعيم جّنُة الولية

ف��از،  ال��ن��ار فقد  ع��ن  ُزح���زح  م��ن  اإّن 

هناك  ولكن  الجّنة.  درجات  اأدنى  وذلك 

االإن�����س��ان  ينالها  واأرف����ع  اأع��ل��ى  درج����ات 

درج��ة  ه��ي  فما  اخ��ت��ي��اره،  وح�سن  بعمله 

المقّربين؟

ا  مَّ
{َفاأَ تعالى:  يقول  النعيم؛  جّنة  هي 

ِبيَن * َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن  �إِْن َكاَن ِمَن �ْلُمَقرَّ

وجّنة   .)89  �  88 )الواقعة:  َنِعيٍم}  َوَجنَُّة 

هي  ال�سريفة  ال��رواي��ات  ف��ي  كما  النعيم 

نودي  كما  ب�سيء  ن��ودي  وما  الوالية،  جّنة 

اإل���ى ه���ذا المعنى  ب��ال��والي��ة، وق���د ذه���ب 

�ساحب تف�سير الميزان}.

ن�ساأل اهلل �سبحانه اأن يوّفقنا للمعرفة 

في  المقّربين  من  ويجعلنا  بها،  والعمل 

الحمد  اأن  دعوانا  واآخ��ر  واالآخ��رة،  الدنيا 

هلل رّب العالمين.
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االت�ساع،  واأ�سله  )َبر(  جمع  �الأب���ر�ر: 

واأط���ل���ق ال��َب��ر ع��ل��ى ال�����س��ح��راء الت�����س��اع 

على  ال��م��ف��ردة  ه���ذه  وت��ط��ل��ق  م�ساحتها. 

اأعمالهم  نتائج  تكون  الذين  ال�سالحين 

وا�سعة في المجتمع )1(. ومّما ذكره �ساحب 

تف�سير الميزان العاّلمة الطباطبائّي} 

حول تف�سير من هم االأبرار قال: »االأبرار 

اأهل المرتبة العالية من االإيمان«)2(.

االأم��ث��ل  اآخ���ر م��ن تف�سير  وف��ي م��ك��ان 

)*(
ال�صيخ خ�صر ذيب

تترّدد  م�صهورة  مقولة  المقّربين«  �صّيئات  الأبــرار  »ح�صنات 

الأخــالق  كتب  في  نقراأها  المجال�ض،  بع�ض  في  اأ�صماعنا  على 

من  المقولة؟  هذه  من  المراد  فما  عــدة،  ت�صاوؤلت  فينا  فتثير 

منها  ي�صتغفر  التي  الأمور  هي  وما  المقربون؟  ومن  الأبرار؟  هم 

خالل  من  المع�صومينR؟  والأئــمــة  كالأنبياء  المقربون 

الإجابة عّما تقّدم من اأ�صئلة �صنحاول فهم هذه المقولة، ونبداأ 

ب�صرح كلمتي الأبرار والمقربين.

اهلل(  )حفظه  ال�سيرازي  مكارم  لل�سيخ 

يعطي تعريفًا اأ�سمل فيقول: »هم اأ�سحاب 

ومعتنقو  الطاهرة،  االأبّية  الزكّية  النفو�س 

اإاّل ما  العقائد ال�سائبة، الذين ال يعملون 

فيه الخير وال�سالح«)3(.

ب���ون: ه��م ال��ذي��ن ل��ه��م مقام  �ل���م���ق���رهّ

المقّربين  القرب عند اهلل عّز وجل. وكّل 

وروي  مقّربين.  االأب��رار  كّل  ولي�س  اأب��رار، 

اأّن��ه   Qالمجتبى الح�سن  االإم���ام  عن 
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»ق��وم  المقّرب��ون 

الجّن��ة  اأه��ل  م��ن 

اأعل��ى درج��ًة  ه��م 

م��ن عاّم��ة الأبرار«

ق��ال: »ك��لُّ ما في كتاب اهلل عّز وج��ّل من 

قوله: »اإّن االأبرار« فواهلل ما اأراد به اإاّل علّي 

والح�سين«)4(.  واأنا  وفاطمة  طالب  اأبي  بن 

»ومّما ال ي�سوبه �سّك، اأّن الخم�سة الطّيبة، 

تلك االأنوار القد�سّية، هي اأف�سل م�ساديق 

االأبرار والمقّربين« )5(. 

مقام  من  اأعلى  المقّربين  مقام  اإّن 

ي��ح��ّدد  ال��م��ي��زان  تف�سير  وف���ي  االأب������رار. 

المقّربين باأّنهم: »قوم من اأهل الجّنة هم 

اأعلى درجًة من عاّمة االأبرار«)7(. وفي كتاب 

»ال�سواهد الربوبّية« يذكر الموؤّلف تحديدًا 

عرفانّيًا للمقّربين حيث يقول: »المقّربون 

اإلى ال�سماء  وهم المرتفعون عن االلتفات 

واالأر�س القا�سرون نظرهم على مالحظة 

الح�سرة الربوبّية وهم اأبدًا في دار البقاء 

عدا  وما  الباقي  الوجه  هو  ملحوظهم  اإذ 

ال�سماء  اأعني  م�سيره،  الفناء  فاإلى  ذلك 

واالأر�س وما فيهما وما يتعّلق بهما)8(.
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»فالمقّربون هم النمط االأعلى من اأهل 

اِبُقوَن  ال�سعادة كما ي�سير اإليه قوله: {َو�ل�ضَّ

ُبوَن}. وال يتّم  اِبُقوَن * �أُوَلِئَك �ْلُمَقرَّ �ل�ضَّ

{َل��ْن  ق��ال:  كما  العبودّية  بكمال  اإاّل  ذلك 

َواَل  ِل  َعْبد�ً  َيُكوَن  ْن  �أَ �ْلَم�ِضيُح  َي�ْضَتْنِكَف 

ُبوَن}. »وال تكُمُل العبودّية  �ْلَماَلِئَكُة �ْلُمَقرَّ

اإاّل باأن يكون العبد ِتبعًا مح�سًا في اإرادته 

وعمله لمواله، ال يريد وال يعمل اإاّل ما يريده 

والية اهلل،  الدخول تحت  مواله، وهذا هو 

فهوؤالء هم اأولياء اهلل«)9(. 

ـــى في  ــان اأرق ــم ـــى فــي الإي * اأرق
العمل

لكلمتي  �سرح  من  تقدم  ما  ك��ّل  وبعد 

»اأب����رار« و»م��ق��رب��ي��ن« ن��ق��ول: ال��م��راد من 

األ�سنة  على  ة  وبخا�سّ الم�سهورة  المقولة 

ال���ع���رف���اء: »ح�����س��ن��ات االأب������رار ���س��ّي��ئ��ات 

في  ترّقى  كّلما  االإن�سان  »اأّن  المقّربين«: 

العالمين  ربُّ  توّقع  كّلما  درج��ة،  االإي��م��ان 

منه العمل اأكثر.. فاهلل عّز وجّل في بع�س 

الموؤمن،  خطيئة  عن  يتجاوز  ال  الحاالت، 

ولو لم تكن على م�ستوى الخطيئة الكبيرة، 

ورّب العالمين لطفًا بعبده وولّيه، ي�ستعجل 

قبل  الدنيا  في  معه  الح�ساب  ت�سفية  في 

االآخرة«)10(. 

اأّن هذه عند االأبرار  فال يكون المراُد 

�سّيئات ولكن عندما ي�سعد االإن�سان درجة 

يعرف اأّن ذلك ال ينبغي واأّنه ينبغي ما هو 

اأكثر من ذلك.

اهلل  نعبد  نحن  ال��م��ث��ال:  �سبيل  على 

ومن�ساأ  جّنته،  في  اأو طمعًا  ناره  من  خوفًا 

نعرفه  كّنا  لو  واإاّل  المعرفة،  قّلة  هو  ذلك 

كما يعرفه النبي الخاتم P لما عبدناه 

خوفًا من ناره اأو طمعًا في جّنته واإّنما الأّنه 

اأهل للعبادة.

* ال�صتغال عن ذكر اهلل
البحث  اإل��ى  ندخل  اأن  يمكن  هنا  من 

ي�ستغفر  التي  االأم��ور  هي  ما  وه��و:  الثاني 

منها االأنبياء واالأئّمة R؟

كان يعّد ا�صتغاله 

م��ا،  وق��ت  ف��ي 

�ص��رورة  ه��و  بم��ا 

لالأب��دان، مع�صي��ة 

ي�صتغف��ر اهلل منها
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اإّن اأف�سل ما قيل في �سرح هذا الت�ساوؤل 

- ح�سب تتّبعي- هو ما قاله االإربلي)11(  في 

ك�سف الغّمة، حيث قال:

 R واالأئّمة  االأنبياء  اأّن  »وتقريره 

تكون اأوقاتهم م�سغولة باهلل تعالى وقلوبهم 

بالمالأ  متعلقه  وخ��واط��ره��م  ب��ه  م��م��ل��وءة 

قال  كما  المراقبة،  في  اأبدًا  وهم  االأعلى، 

ت���راه ف���اإن لم  اأع��ُب��ِد اهلل ك��اأن��ك   :Q

اإليه  متوّجهون  اأب��دًا  فهم  يراك«  فاإّنه  تره 

عن  انحّطوا  فمتى  عليه،  بكّلهم  ومقبلون 

اإلى  الرفيعة  والمنزلة  العالية  الرتبة  تلك 

اإلى  والتفرغ  والم�سرب  بالماأكل  اال�ستغال 

ذنبًا  ع��ّدوه  المباحات،  من  وغيره  النكاح 

واعتقدوه خطيئة وا�ستغفروا منه. اأال ترى 

واأكل  قعد  لو  الدنيا  اأبناء  عبيد  بع�س  اأّن 

و�سرب ونكح وهو يعلم اأنه بمراأى من �سّيده 

رًا  ومق�سّ النا�س  عند  ملومًا  لكان  وم�سمع 

فيما يجب عليه من خدمة �سّيده ومالكه؟ 

فما ظّنك ب�سّيد ال�سادات وملك االأمالك؟ 

واإلى هذا اأ�سارP اأّنه »لُيراُن على قلبي 

م���ّرة«،  �سبعين  بالنهار  الأ�ستغفر  واإّن����ي 

ولفظة ال�سبعين اإنما هي لعد اال�ستغفار ال 

اإلى الّرين وقوله: »ح�سنات االأبرار �سّيئات 

لفظه  من  اإي�ساحًا  ونظيره  المقّربين«)12( 

بهذا  بان  فقد  التاأويل...  من  اأبلغ  ليكون 

هو  بما  ما  وقت  في  ا�ستغاله  يعّد  كان  اأنه 

اهلل  ي�ستغفر  مع�سية  ل��الأب��دان،  ���س��رورة 

منها، وعلى هذا فِق�س البواقي وكّل ما َيِرُد 

عليك من اأمثالها«)13(. 

* مراتب الذنب
عن  ن��ت��ح��دث  اأن  ل��ن��ا  يمكن  ه��ن��ا  م��ن 

مراتب الذنب:

فاإّن  متعددة،  ومراتب  مراحل  للذنب 

الذنب قد يكون:

1ـ للتخّلف عن القوانين. فمن المعلوم 

اأو  ال�سارع  اإذا كانت من  التخلف عنها  اأّن 

مّما اأم�ساه ال�سارع، حرام، والنبّي واالإمام 

مع�سومان عنه لما مّر من االأدّلة.
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* اأح�صن الخلق 
2ـ وقد يكون الذنب ذنبًا اأخالقّيًا. فمن 

ال  واالإم��ام  النبي  �ساأن  ارتفاع  اأّن  المعلوم 

ينا�سبه، فلذا كان االأنبياء والر�سل واالأئمة 

خلق،  باأح�سن  متخّلقين   Rالطاهرون

����َك  نَّ {َو�إِ تعالى:  قوله  في  عليه  ن�ّس  كما 

َلِمَن  ِعْنَدَنا  {َو�إِنَُّهْم  َعِظيٍم}،  ُخُلٍق  َلَعلى 

��َط��َف��ْي��َن �الأْخ���َي���اِر}، {َوَج��َع��ْل��َن��اُه��ْم  �ْل��ُم�����ضْ

ِفْعَل  �إَِلْيِهْم  ْوَحْيَنا  َو�أَ ِباأَْمِرَنا  َيْهُدوَن  ًة  �أَِئمَّ

َك��اِة  ��اَلِة َو�إِي��َت��اء �ل��زَّ �ْل��َخ��ْي��َر�ِت َو�إَِق����اَم �ل�����ضَّ

اإلى  م�سافًا  هذا  َعاِبِديَن}.  َلَنا  َوَك��اُن��و� 

للتزكية،  مبعوثين  كونهم  اقت�ساء  اأّن 

االأخ���الق  ب��م��ك��ارم  مّت�سفين  ي��ك��ون��وا  اأن 

في  اأوجبت  التي  الغاية  اإذ هذه  واأعالها، 

واالأنبياء،  الر�سل  ير�سل  اأن  تعالى  حكمته 

الر�سل  بكون  اإال  عادة  ح�سولها  يمكن  ال 

االت�ساف  ف��ي  اأئ��ّم��ة  واالأئ��م��ة  واالأن��ب��ي��اء 

ِفي  َل��ُك��ْم  َك���اَن  {َل��َق��ْد  الح�سنة،  باالأخالق 

َر�ُضوِل �ِل �أُ�ْضَوٌة َح�َضَنٌة}.

* التق�صير في بذل تمام التوجه 
للمحبوب 

عند  ذن���ب���ًا  ال���ذن���ب  ي���ك���ون  وق����د  3ـ 

لي�س  الذنب  وهذا  والمحّبين.  المقّربين 

تخّلفًا عن القوانين وال يكون اإثر االأخالق 

ال�سيئة والرذيلة، بل هو ق�سور اأو تق�سير 

المحبوب؛  نحو  ال��ت��وّج��ه  ت��م��ام  ب��ذل  ف��ي 

فالغفلة عنه تعالى عندهم ولو لفعل مباٍح 

ُتنافيه  اأم���ٌر ال  ال��ذن��ب  ه��ي ذْن���ٌب، وه���ذا 

الذنوب،  عن  الع�سمة  على  الداّلة  االأدّلة 

الغايات،  م��ن  م��ّر  م��ّم��ا  ب�سيء  ي�سّر  وال 

وغيرهما،  وتزكيتهم  النا�س  اإر�ساد  من 

اأنهم  هو  ال�سمعّية  االأدّل��ة  مقت�سى  ولكن 

اأرادوا  المعرفة  في  مراتبهم  ح�سب  على 

راأوا  به  ابتلوا  اإذا  ذل��ك  وم��ع  ه��ذا،  ت��رك 

مقام  في  رين  ومق�سّ قا�سرين  اأنف�سهم 

تعالى، وكثيرًا ما عّبروا  عبودّيته ومحّبته 

بالع�سيان  والّتق�سير  الق�سور  هذا  عن 

وال����ّذن����ب، وب���ك���وا ع��ل��ي��ه ب���ك���اًء ���س��دي��دًا 

الخلوات  في  جدًا  عنه  وخافوا  وم�ستمرًا 

من  ن��راه  م��ا  عليه  وال�ّساهد  وال��ج��ل��وات، 

�سيرة ر�سولنا محّمدP واأئّمتنا االأطهار 

وبكائهم  ومناجاتهم  اأدعيتهم  في   R

اهلل  عن  البعد  من  وخوفهم  وعباداتهم 

اأنف�سهم بالمذنبين  تعالى، وتعبيرهم عن 

يعّبر  وق��د  ��ري��ن،  وال��م��ق�����سّ وال��ق��ا���س��ري��ن 

نعم،  به.  باأ�س  وال  االأولى)14(   بترك  عنه 

اأو  المكروه  فعُل  االأولى  ترك  ُيراد من  قد 

مع�سية  يكن  لم  واإن  وهو  مرجوٌح،  عمٌل 

وت��خ��ّل��ف��ًا ع��ن ال��ق��وان��ي��ن، وال رذي��ل��ة من 

�سدوُرُه  ينا�سُب  فال  االأخالقّية،  الرذائل 

 R واأئمتنا   كر�سولنا  عظمائهم  عن 

االأح��ك��ام  كبيان  الجهات  م��ن  لجهة  اإاّل 

ون����ح����وه«)15(. وم���ن ه��ن��ا ي��ق��ول ال��ع��الم��ة 

 :Pالنبي ذنب  حول  الطباطبائي} 

عليه  اهلل  �سّلى  حّقه  في  بالذنب  »المراد 

ت��رك االأول����ى وه��و مخالفة  واآل���ه و���س��ل��م 
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)*( مدّر�س في الحوزة العلمّية.

االأمث���ل ف���ي تف�سير كت���اب اهلل المن���زل، ال�سيخ نا�س���ر مكارم ( 1)

ال�سيرازي، ج 19، �س 255.

تف�سير الميزان، ال�سيد الطباطبائي، ج 1، �س 428.( 2)

تف�سير االأمثل � م. �س، ج 20، �س 38.( 3)

نور الثقلين ، ج 5 ، �س 533.( 4)

تف�سير االأمثل، م. �س، ج 20، �س 38.( 5)

وه���ذا م���ا ي�سميه �ساح���ب تف�سي���ر المي���زان »الج���ري« و»عد ( 6)

الم�ساديق«. ويق�سد بالجري التطبيق.  

تف�سير الميزان، ج 20، �س 235.  ( 7)

ال�سواه���د الربوبية في المناه���ج ال�سلوكية، �سدر الدين محمد ( 8)

ال�سيرازي، �س 340.   

تف�سير الميزان، ج 19، �س 121.  ( 9)

م���ن محا�سرة �سوتية لل�سي���خ حبيب الكاظم���ي �سارحًا مفاد ( 10)

هذه القاعدة.  

علي بن اأبي الفتح االإربلي.  ( 11)

ين�سب بع�سهم هذه القاعدة اإلى النبيP ولكن بعد التتبع ( 12)

لم اأجد لها اأثرًا في م�سادرنا، فاالأرجح اأنها قاعدة ذكرها 

العرفاء والمت�سوفة.  

ك�س���ف الغمة في معرف���ة االأئمة، علي بن اأب���ي الفتح االإربلي، ( 13)

ج 3، �س 47.   

ق�ّسم علم���اء اأ�سول الفقه االأوامر االإلهية اإلى ق�سمين: مولوية ( 14)

وه���ي التي يح���رم مخالفته���ا ويترتب االإثم عل���ى ارتكابها، 

واإر�سادي���ة، وه���ي الت���ي تك���ون لمج���ّرد االإر�س���اد لل�سالح 

الموج���ود ف���ي هذا االأم���ر، ومخالفته هو ال���ذي ُيعّبر عنه ب� 

»مخالفة االأولى«.

بداي���ة المع���ارف االإلهي���ة في �س���رح عقائد االإمامي���ة، ال�سيد ( 15)

مح�سن الخزازي، ج 1، �س 257. 

تف�سير الميزان، ج 18، �س 256.  ( 16)

�س���رح اأ�سول الكافي، مولي محمد �سال���ح المازندراني، ج 9، ( 17)

�س 242 � 243.  

بداية المعارف االإلهية، م. �س، ج 1، �س 257.( 18)

الهوام�ض

ال��ت��م��ّرد عن  االإر����س���ادّي���ة، دون  االأوام����ر 

على  واالأنبياء  المولوّية.  التكاليف  امتثال 

ما هم عليه من درجات القرب يوؤاَخذون 

على ترك ما هو اأولى كما يوؤاخذ غيرهم 

هنا  م��ن  المعروفة«)16(.  المعا�سي  على 

متفاوتة  ال��ذن��وب  »اإّن  ن��ق��ول:  اأن  يمكن 

فترك  االأ�سخا�س،  اإلى  وبالن�سبة  بالذات 

االأولى ذنٌب بالن�سبة اإليهم«)17(.

* الغفلة ذنب
اأن  لنا  يمكن  ال�سرح  هذا  خالل  ومن 

ندخل اإلى النقطة االأخيرة في بحثنا هذا 

وهي: هل هناك ذنوب يرتكبها القلب دون 

االأع�ساء؟

اأن  بعد  لنا،  وا�سحًا  اأ�سبح  والجواب 

وعليه  ن�سبي،  اأم��ر  الذنب  اأّن  لنا  ح  تو�سّ

نحمل اال�ستغفار الوارد عنهم R على 

هذا المعنى الذي ذكره االإربلي في ك�سف 

الغمة. من هنا نقول: »اإّن الغفلة عنه تعالى 

عندهم ولو لفعٍل مباٍح ذنٌب، وهذا الذنب 

الع�سمة  على  الداّلة  االأدّلة  تنافيه  ال  اأمٌر 

االأدل���ة  مقت�سى  ول��ك��ن  ال���ذن���وب...  ع��ن 

ال�سمعية هو اأنهم على ح�سب مراتبهم في 

اإذا  ذلك  ومع  هذا،  ترك  اأرادوا  المعرفة 

رين  ابتلوا به راأوا اأنف�سهم قا�سرين ومق�سّ

وكثيرًا  تعالى،  ومحّبته  عبودّيته  مقام  في 

والتق�سير  الق�سور  ه��ذا  ع��ن  ع��ّب��روا  م��ا 

بكاًء  عليه  وب��ك��وا  وال��ذن��ب،  بالع�سيان 

�سديدًا«)18(.

وعلى هذا فما ورد من ا�ستغفار االأنبياء 

ت��ْرِك  اإّن��م��ا ه��و م��ن  واالأو���س��ي��اء وتوبتهم، 

ال�سهوِد  مقام  عن  وغفلِتِهم  الذكِر  دواِم 

بالمباحات،  ا�ستغالهم  الأجل  واال�ستغراِق 

ال عن ذنوٍب كذنوبنا، لتعاليهم وتقدي�سهم 

عن ذلك«.
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والتاّمين

في محّبة اهلل)3/1(
اآية اهلل ال�صيخ عبد اهلل جوادي اآملي

الإن�صان موجود يطلب الكمال؛ فاإذا وجده في �صيء 

على  وعمل  منه  للتقّرب  و�صعى  فاأحّبه  به  قلبه  تعّلق 

المحّبة معلولة  �صبيهًا له... ومن هنا كانت  اأن ي�صبح 

النقياد  عّلة  هي  اأي�صًا  المحّبة  اأن  كما  للمعرفة. 

الإدراك  كان  فكلما  الأ�صا�ض  هذا  وعلى  الكامل.  اأمام 

كانت  وبالتالي  اأكثر  المحبة  كانت  اأكبر،  والمعرفة 

الطاعة اأي�صًا، بتبع ذلك، اأكبر.

* جذور المحبة
تتعلق المحبة باأمرين: االأول: وجود الكمال في المحبوب، 

االإمام  عن  ُنِقل  الكمال.  هذا  بوجود  المحب  معرفة  والثاني: 

الفوؤاد  في  المعرفة  �سياء  تجّلى  »اإذا  قوله:   Qال�سادق
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كلما كان الإدراك 

والمعرفة اأك����بر، 

كانت المحبة اأكثر 

كانت  وب��ال��ت��ال��ي 

ال��ط��اع��ة اأك��ب��ر

اهلل  المحبة«)1(.  ريح  هاج 

قبل  بكماالته  عالم  تعالى 

عا�سق  ه��و  ل��ذا  م��وج��ود،  اأي 

لذاته اأكثر من اأي موجود.

اأن  اإنه ال يمكن  القول  نافل  ومن 

ت�سل الموجودات الممكنة الوجود على م�ستوى 

اأّن  R. وبما  اإليه االأئمة  اأكثر مما و�سل  معرفة اهلل تعالى 

ومن  التكليف.  عن  خارج  فهو  مقدور  غير  ذلك  اإلى  الو�سول 

R قد و�سلوا في باب  اإّن االأئمة االأطهار  هنا يمكن القول 

المعرفة اإلى المرحلة التامة. لذلك كانت محبتهم هلل، محبة 

ع�سق  من  انطالقًا  كانت  اأعمالهم  كافة  اأن  يعني  وه��ذا  تامة 

ومحّبة اهلل تعالى.

* اإ�صارات
1ـ مراحل المحبة

اإّن الذي يواجهه االإن�سان ويتعلق به، اإّما اأن يكون مالئمًا له 

موافقًا لطبعه بحيث يلتّذ به، اأو اأن يكون غير مالئم له باعثًا 

وللمحبة  محبوبًا  يكون  واالأول  منه؛  يتاأّلم  بحيث  التنّفر  على 

»اأف�سل  »الع�سق«)2(:  عنوان  نهايتها  على  يطلق  متعددة  مراحل 

مبغو�سًا  يكون  والثاني  فعانقها«)3(،  العبادة  ع�سق  من  النا�س 

ِ �أَن  وللبغ�س مراتب اأي�سًا اآخرها »المقت«: {َكُبَر َمْقتاً ِعنَد �لَّ

َتُقوُلو� َما اَل َتْفَعُلوَن} )ال�سف: 3(.

وعلى هذا االأ�سا�س فاإذا كان ال�سيء خاليًا من الّلذة واالألم 

فهو لي�س بمحبوب وال مبغو�س. 

2ـ المحبة العاطفية والعقلية
عليها  ويطلق  والخيال  الوهم  حدود  في  المحبة  تكون  قد 
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النظري ويطلق  العقل  العاطفية، وقد تكون في حدود  المحبة 

عليها المحبة العقلية، وهي من �سوؤون العقل العملي. طبعًا قد 

يمتلك ال�سخ�س معرفة بالكمال المعقول َفُيْزرع حبه في قلبه 

ولكنه ال يتمكن من اال�ستدالل والبرهنة عليه. وهذا النوع من 

المحبة، مطلوب ومرغوب في حد ذاته! نعم، اإذا واجه االإن�سان 

الحكيم هكذا محبة، اأمكنه البرهنة واال�ستدالل عليها.

3ـ المحبة الم�صادة
المحبة في الواقع عبارة عن تعلق القلب ب�سيء اأو �سخ�س 

مرغوب؛ ويقال حينها ال�سيء الفالني محبوب. ومن هنا فالقلب 

ن  ِلَرُجٍل مِّ  ُ {ما َجَعَل �لَّ هو محل المحبة. واهلل تعالى قال: 

كال�سم�س  االإلهي  فالحب   .)4 )االأح��زاب:  َجْوِفِه}  ِفي  َقْلَبْيِن 

في  يجتمعان  ال  لذلك  المظلم،  كالليل  الدنيا  وحب  الم�سيئة 

مكان واحد: »كما اأن ال�سم�س والليل ال يجتمعان كذلك حب اهلل 

وحب الدنيا ال يجتمعان«)4(، »كيف يدعي حّب اهلل من �سكن قلبه 

حب الدنيا«)5(. من هنا نجد حتى اأهل بيت الع�سمة والطهارة 

R يطلبون من اهلل تعالى اأن يجعل قلوبهم متفرغة لحّبه: 

»اإلهي فاجعلنا ممن... فّرغت فوؤاده لحبك«)6(، فكانوا يناجون 

اهلل طالبين: »اإلهي فاجعلنا من الذين تر�ّسخت اأ�سجار ال�سوق 

بمجامع  محّبتك  لوعة  واأخ���َذْت  �سدورهم  حدائق  في  اإليك 

قلوبهم«)7(. وكانوا باالإ�سافة اإلى ذلك يو�سون االآخرين: »اأحّبوا 

اهلل من كل قلوبكم«)8(.

اإّن محبة المحبوبين عند اهلل والعمل بتعاليمهم هو  نعم، 

من  وحّب  حّبك  »اأ�ساألك  تعالى:  اهلل  حب  ينافي  وال  اهلل  حب 

اأحّب  تجعلك  واأن  قربك  اإل��ى  يو�سلني  عمل  كل  وح��ّب  يحبك 

اإلّي مما �سواك«)9( وجاء في هذه الزيارة خطاب لتلك الذوات 

المقد�سة: »ومن اأحبكم فقد اأحّب اهلل«.

4ـ ت�صخي�ض الم�صداق
ة اهلل عّز وجّل هي قمة الدرجات  اإنَّ محبَّ

المعنوّية  المقامات  اأّن  حتى  الروحانية؛ 

هي  و...  والر�سا  واالأن�س  كال�سوق 

اأن  كما  المحبة؛  ثمرات  من  ثمرة 

بع�س المقامات االأخرى كالتوبة 
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ُنقل  وال�سبر والزهد و... من مقدماتها)10(. 

»اإن   :Qالموؤمنين اأم��ي��ر  االإم���ام  ع��ن 

اهلل  ح��بُّ  ه  واأل���ذَّ الجنة  في  �سيء  اأطيب 

والحبُّ في اهلل والحمُد هلل«)11(.

وت�سخ�سيها  الم�ساديق  معرفة  اإن 

في  االأ�سخا�س  على  المعايير  )تطبيق 

اأم��ام  اأ�سا�سيتان  م�سكلتان  هما  ال��خ��ارج( 

اأن  الممكن  وم��ن  االإن�����س��ان؛  تكامل  م�سيرة 

يح�سل االنحراف اأثناء اإعداد االأدوات والمقدمات 

وخلفاوؤهم   R االأنبياء  كان  لذلك  الم�سير.  قطع  اأثناء  اأو 

يتولون مهمة هداية الب�سر في كافة هذه الحاالت. 

ه«)12(.  وقيل في تو�سيح مقام المحبوب: »والمرء مع من اأحبَّ

الخلوة  ف��ي  �سديقه  م��ع  يعي�س  االإن�����س��ان  اأن  ذل��ك  ف��ي  وال�����س��ّر 

ديق هو الذي  والجلوة)13( اأراد ذلك اأم لم يرد. وفي الواقع فاإن ال�سّ

ي�سنع �سخ�سية االإن�سان حيث تح�سل حالة اتحاد بين هذين 

ال�سخ�سين. لذلك يمكن القول اإن قيمة ال�سخ�س هي بمقدار 

قيمة �سديقه وتكون �سعته الوجودية بمقدار ما يملك �سديقه من 

�سعة... وفي النتيجة فاإن ح�سر اأحدهما هو ح�سر لالآخر.

يو�سي االإمام الر�ساQ ابن �سبيب، ويقول له: »يا ابن 

�سبيب!... وعليك بواليتنا فلو اأن رجاًل توّلى حجرًا لح�سره اهلل 

معه يوم القيامة«)14(.

اإال اأن بع�س االأ�سخا�س الذين ين�سدون الكمال قد يخطئون 

في تحديد الم�سداق فيتوجهون نحو محبوب غير حقيقي؛ مع 

العلم اأن هذا الع�سق الموجود في قلوبهم لو كان اإلهيًا لما كان 

لم  حتى  اأحبائك  قلوب  عن  االأغيار  اأزل��ت  الذي  »اأن��ت  كاذبًا: 

يحبوا �سواك ولم يلجوؤوا اإلى غيرك«)15(.

* المحبوب الحقيقي
هم  الواقعي  والمحبوب  الحقيقي  الم�سداق  فاإن  هنا  من 

الهداة الذين يهدون الب�سر اإلى اهلل تعالى وهم الذين يو�سحون 

اأن االأمور الزائلة ال يمكن اأن تكون محبوبة: {ال �أُِحبُّ �الآِفِليَن} 

المحبوب  تعالى هو  االأ�سا�س فاهلل  وعلى هذا   .)76 )االأنعام: 

الواقعي واأما محبة المحبوبين االآخرين كحب االأنبياء واالأولياء 

الواقعي  المحبوب 

ه��م اله��داة الذين 

اإلى  الب�صر  يه��دون 

وه��م  تعال��ى  اهلل 

يو�صح��ون  الذي��ن 

الزائل��ة  الأم��ور  اأن 

اأن  ي����م���ك��ن  ل 

محب��وبة:  تك���ون 

اأُِح��بُّ الآِفِليَن} {ل 
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م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 2، �س 168.( 1)

المحجة البي�ساء، الفي�س الكا�ساني، ج 8، �س 64.( 2)

اأ�سول الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 83. ( 3)

عيون الحكم والمواعظ، الليثي الوا�سطي، �س 397.( 4)

م. �س، �س 383.( 5)

مفاتي���ح الجنان، المناجات الخم�س ع�س���ر، مناجاة المحبين، ( 6)

�س 237.

م. ن، مناجاة العارفين، �س 241.( 7)

كنز العمال، المتقي الهندي، ج 16، �س 124. ( 8)

مفاتيح الجنان، مناجاة المحبين، �س 238.( 9)

المحجة البي�ساء، م. �س، ج 8، �س 3.( 10)

م�سباح ال�سريعة، م. �س، �س 443.( 11)

اأ�سول الكافي، م. �س، ج 2، �س 126.( 12)

الجلوة: الظهور والبروز.( 13)

بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج 44، �س 286.( 14)

مفاتيح الجنان، دعاء االإمام الح�سينQ في يوم عرفة، ( 15)
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الهوام�ض

محبة  فهي  ال�سالح  واالإن�����س��ان  وال��ول��د  وال��وال��دة  وال��وال��د 

لذلك  االإلهية.  المحبة  اإطار  في  تقع  اأنها  باعتبار  مجازية 

عندما يقع التعار�س بين محبة اهلل ومحبة االآخرين، يجب 

اختيار محبة اهلل تعالى وترجيحه على كل االآخرين: {ُقْل 

َوَع�ِضيَرُتُكْم  َو�أَْزَو�ُجُكْم  ْخَو�ُنُكْم  َو�إِ ُكْم  َو�أَْبَناآوؤُ �آَباوؤُُكْم  َكاَن  �إِن 

َوَم�َضاِكُن  َك�َضاَدَها  َتْخ�َضْوَن  َوِتَجاَرٌة  �ْقَتَرْفُتُموَها  َو�أَْم���َو�ٌل 

َوَر�ُضوِلِه َوِجَهاٍد ِفي �َضِبيِلِه   ِ َن �لهّ �إَِلْيُكم مِّ �أََحبَّ  َتْر�َضْوَنَها 

�ْل��َق��ْوَم  َي��ْه��ِدي  اَل   ُ َو�لهّ ِب��اأَْم��ِرِه   ُ �لهّ َي��اأِْت��َي  َحتَّى  و�ْ  َفَتَربَّ�ضُ

�ْلَفا�ِضِقيَن} )التوبة: 24(.

اإل��ى  ن�سل  الم�سداق  ومعرفة  المعيار  تو�سيح  بعد 

وهنا  المحبوب.  اإلى  الو�سول  طريق  وهي  الثالثة  المرحلة 

الذي  هو  اتباع حبيب اهلل  اأن  وهو  عام  قانون  تو�سيح  يتم 

ُكنُتْم  �إِن  {ُق���ْل  اهلل:  محبوبية  اإل��ى  الو�سول  طريق  يبين 

ُ} )اآل عمران: 31(. ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم �لهّ َ َفاتَّ وَن �لهّ ُتِحبُّ

االأم��ر  ه��ذا  ع��ن   Qالموؤمنين اأم��ي��ر  االإم���ام  ُيَعّبر 

�سلى  االأطهر  االأطيب  بنبيك  »فتاأ�سَّ  يقول:  حيث  بالتاأ�سي 

اهلل عليه واآله فاإّن فيه اأ�سوًة لمن تاأ�ّسى وعزاًء لمن تعّزى. 

اإلى اهلل المتاأ�ّسي بنبّيه والمقت�ّس الأثره«)16(.  واأحبُّ العباد 

الع�سمة  بيت  اأه���ل  اّت��ب��اع  اأن  اإل���ى  االإ���س��ارة  يجب  طبعًا 

تلك  الأن  اهللP؛  ل��ر���س��ول  اّت��ب��اع  ه��و   R وال��ط��ه��ارة 

نف�س  بمنزلة  هي   ،Qعلي كاالإمام  المقد�سة  ال��ذوات 

ر�سول اهللP: {َو�أَنُف�َضَنا و�أَنُف�َضُكْم} )اآل عمران: 61(. 

اأربع  في  يتجلى  واحد  نور  R هم  البيت  اأهل  ومجموع 

اأبي  اأنا وعلي بن  ع�سرة حالة. يقول الر�سولP: »خلقت 

مبغ�ُس  ومبغ�سي  علّي  محبُّ  فمحبي  واحد  نور  من  طالب 

علّي«)17(.

اإل��ى  العب��اد  اأح��بُّ 

بنبّيه  المتاأ�ّصي  اهلل 

لأث��ره والمقت���سّ 
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فالح  اأ�ــصــا�ــض  هــي  ـ  تعالى  ـ  اهلل  تــقــوى  اإّن 

ن  مِّ ُهًدى  َعَلى  {اأُْوَلِئَك  ـ:  ـ تعالى  الإن�صان، قال 

 .)5 )البقرة:  اْلُمْفِلُحوَن}  ُهُم  َواأُْوَلِئَك  ِهْم  بِّ رَّ

و�صلوك  �صحيحة  عقيدة  اإلى  تحتاج  والتقوى 

�صاأن  وي�صلح  ـ،  تعالى  ـ  اهلل  ير�صي  �صليم،  عملّي 

التقوى  اإلى  المو�صلة  ال�صلوكّيات  ومن  التقّي. 

وحّتى  المحّرمة.  والأ�صربة  الأطعمة  اجتناب 

اأن  فعليه  الحرام  اجتناب  الإن�صان  ي�صتطيع 

يتتابع  المقالة  هــذه  وفــي  اأّوًل.  اإليه  يتعّرف 

الكالم عن الأطعمة والأ�صربة، وقد و�صلنا اإلى 

غير الحيوان.

الأطعمة  اأح��كام 

والأ�ص����رب�ة)2/2(

ال�صيخ علي حجازي
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1ـ الأعيان النج�صة
النج�سة،  االأعيان  جميع  اأكل  يجوز  ال 

ف��ال ي��ج��وز ت��ن��اول ال���دم وال��ب��ول والغائط 

والميتة ونحو ذلك من االأعيان النج�سة.

2ـ الأعيان المتنّج�صة
االأعيان المتنّج�سة نوعان: 

للتطهير،  ق��اب��اًل  يكن  ل��م  م��ا  ل:  �الأوهّ

كالزيت المتنّج�س، فال يجوز تناوله اأ�ساًل.

�لثاني: ما كان قاباًل للطهارة، كما لو 

تنّج�ست قطعة تّفاح، وفيها �سورتان: 

�الأولى: يحرم تناولها قبل تطهيرها.

�لثانية: يجوز تناولها بعد تطهيرها.

3ـ الأعيان الم�صّرة
ما  ك��ّل  �سرب  اأو  اأك��ل  يجوز  وال  يحرم   � اأ 

ي�سّر بالبدن. وما ي�سّبب ال�سرر اأنواع، 

منها:

ك��ت��ن��اول  ال���ه���الك،  ي��وج��ب  م��ا  ال:  �أوهّ

ال�سموم القاتلة، وك�سرب الحامل ما يوجب 

�سقوط الجنين.

الحوا�ّس  بع�س  فقد  يوجب  ما  ثانياً: 

الظاهرة اأو الباطنة.

بًا النحراف  ثالثاً: ما يكون تناوله م�سبِّ

المزاج. ونحو ذلك.

ت�سّره  م��ري�����س��ًا  ال��م��ك��لَّ��ف  ي��ك��ون  ق��د   � ب 

ب��ع�����س االأط��ع��م��ة وال��م�����س��روب��ات في 

ح��ال��ة م��ر���س��ه، ف��ال ي��ج��وز ل��ه ت��ن��اول 

هناك  مثاًل:  واالأ�سربة.  االأطعمة  هذه 

ت�����س��ّر مر�سى  وم�����س��روب��ات  اأط��ع��م��ة 

المرتفع  ال�سغط  ومر�سى  كرّي،  ال�سَّ

�، ففي حالة كهذه يحرم تناول  � مثاًل 

كّل ما ي�سّبب ال�سرر، ولو كان التناول 

م�سّر،  غير  ال��م��ر���س  ح��ال  غير  ف��ي 

فيكون في حال المر�س حرامًا.

التهلكة  اأو �سرب ما يوجب  اأكل  � يحرم  ج 

)الموت( في حالة العلم والظّن بذلك. 

اإلى  االإي�سال  احتمال  مع  يحرم  وكذا 

ًا  اإذا كان احتمال ال�سرر معتدَّ الموت 

به عند العرف والعقالء، بحيث يوجب 

الخوف عندهم.

د � االأحوط وجوبًا حرمة تناول الم�سّر بما 
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دون الموت بال فرق بين العلم والظّن 

واالحتمال المعتّد به الموجب للخوف.

4ـ ما ي�صّر كثيره
ي�سّر  وال�سراب  الطعام  من  ك��ان  ما 

كثيره دون قليله، فيحرم كثيره، وال يحرم 

قليله.

5ـ اأكل الطين والمدر
والطين  وال��م��در.  الطين  اأك��ل  يحرم 

يجّف.  اأن  قبل  بالماء  المبّلل  التراب  هو 

والمدر هو الطين الياب�س.

Q6ـ طين قبر الح�صين
يجوز تناول طين قبر �سّيدنا اأبي عبد 

اهلل الح�سينQ ب�سرطين:

اال�ست�سفاء،  بق�سد  يكون  اأن  ل:  �الأوهّ

وال يجوز اأكله لغير اال�ست�سفاء.

�لثاني: اأن ال يكون اأزيد من قدر حّبة 

الحّم�س المتو�ّسطة.

7ـ اأكل التراب والمعادن
ال��ت��راب وال��رم��ل واالأح��ج��ار  اأك���ل  اإّن 

والمعادن فيه �سورتان:

�الأولى: اإذا كان م�سّرًا فيحرم اأكله.

فيجوز  م�سّرًا  يكن  لم  اإذا  �ل��ث��ان��ي��ة: 

اأكله.

8ـ �صرب الخمر
ي��ح��رم ���س��رب ال��خ��م��ر، وق���د ورد في 

االأخبار الت�سديد العظيم في تركها، وعن 

اأّم  الخمر  »اإّن   :Qال�سادق االإم���ام 

الخبائث، وراأ�س كّل �سّر، ياأتي على �ساربها 

�ساعة ُي�سلب لّبه فال يعرف رّبه، وال يترك 

اإاّل  حرمة  يترك  وال  ركبها،  اإاّل  مع�سية 

وال  قطعها،  اإاّل  ما�ّسة  رحمًا  وال  انتهكها، 

فاح�سة اإاّل اأتاها«)1(.

9ـ كّل م�صكر
اأك��ان  �سواء  م�سكر،  ك��ّل  تناول  يحرم 

دون  كثيره  اأ�سكر  وم��ا  مائعًا.  اأم  جامدًا 

قليله يحرم تناول كثيره وقليله.

10ـ الفّقاع )البيرة(
اأ�سّبب  ���س��واء  ال��ف��ّق��اع،  ت��ن��اول  ي��ح��رم 

االإ�سكار اأم ال.

11ـ ع�صير العنب
يغِل.  لم  ما  العنب  �سرب ع�سير  � يجوز  اأ 

فاإذا غلى ف�سورتان:

ثلثاه  ي��ذه��ب  ول��م  غلى  اإذا  �الأول������ى: 

اأّن ِقْدرًا  فيحرم تناوله، ولكّنه طاهر. فلو 

ارت��ف��اع  وك���ان  ع��ن��ب،  ع�سير  فيها  و���س��ع 
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الع�سير في القدر � مثاًل � 9 �سم، فاإذا بقي 

الع�سير اأكثر من 3 �سم ف�سربه حرام.

النار  على  ب��ق��ي 
ُ
واأ غلى  اإذا  �ل��ث��ان��ي��ة: 

في  بقي  فلو  �سربه.  يحّل  ثلثاه  حّتى ذهب 

القدر ارتفاع 3 �سم اأو اأقّل، فيكون الذاهب 

6 �سم، وهو الثلثان.
12ـ العنب 

الذي  الماء  في  عنب  حّبة  و�سعت  لو 

يغلي ف�سورتان:

جوفها  في  الع�سير  غلى  لو  �الأول���ى: 

فيحرم تناوله.

�لثانية: لو لم يغِل الع�سير في جوفها 

فال تحرم.

في  وت�سفل  تعلو  الحّبة  ك��ون  وم��ج��ّرد 

جوفها،  غليان  ي��وج��ب  ال  المغلي  ال��م��اء 

في  الع�سير  بغليان  العلم  يح�سل  لم  فما 

جوفها فالحّبة حالل.

13ـ ع�صير الزبيب
الزبيبي  الع�سير  ت��ن��اول  ي��ح��رم  ال 

للزبيب  لي�س  اأنه  باعتبار  بالنار  غلى  واإن 

ع�سير، فاإذا ح�سل في جوف الزبيب ماٌء 

فالظاهر اأن ما فيه لي�س من ع�سيره فال 

ع�سيره  بحرمة  قلنا  ولو  بالغليان  يحرم 

المغلي.

14ـ الطعام المحترق
)ك��ال��ب�����س��ل  م���ا  ط��ع��ام  اح���ت���رق  اإذا 

والخبز( ف�سورتان:

�الأولى: اإن كان ي�سّبب ال�سرر فيحرم 

تناوله.

لل�سرر  م�سّببًا  يكن  لم  اإن  �ل��ث��ان��ي��ة: 

فيجوز تناوله.

15ـ مال الغير
اإذنه  ب��دون  الغير  مال  تناول  يجوز  ال 

ور�ساه، وال بّد من اإحراز اإذنه ور�ساه قبل 

تناوله. 

16ـ ال�صرورة
ي���ج���وز ت���ن���اول ج��م��ي��ع ال��م��ح��ّرم��ات 

ال�سرورة في �سور عديدة  المذكورة حال 

منها:

�الأولى: اإذا توّقف حفظ النف�س و�سّد 

الرمق على تناول المحّرم.

موؤّديًا  التناول  ترك  كان  اإذا  �لثانية: 

ُيتحّمل  ال  الذي  ال�سديد  المر�س  لعرو�س 

عادة.

�لثالثة: اإذا كان تركه موؤّديًا اإلى لحوق 

المر�س  اإل��ى  ال��م��وؤّدي  المفرط  ال�سعف 

ال�سديد الذي ال ُيتحّمل عادة.

الجوع  اإل��ى  تركه  اأّدى  اإذا  �ل��ر�ب��ع��ة: 
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والعط�س الّلذين ال ُيتحّمالن عادة.

�لخام�ضة: اإذا اأّدى تركه اإلى الخوف 

اأخرى )غير االآكل وال�سارب(،  على نف�س 

على اأن تكون النف�س محترمة غير مهدورة 

المحّرم  تناول  تركت  لو  الدم، كالحامل 

تخاف على جنينها، والمر�سعة تخاف 

على ر�سيعها.

اإلى  تركه  اأّدى  اإذا  �ل�ضاد�ضة: 

خ����وف ط����ول ال��م��ر���س ال�����ذي ال 

ُيتحّمل عادة، وغير ذلك.

والقاعدة في الجميع: يجوز 

ت���ن���اول ال��م��ح��ّرم م���ع ال��خ��وف 

الظّن،  اأو  العلم  م��ن  الحا�سل 

بل الحا�سل باالحتمال الذي له 

يكون  ال  اأن  اأي  عقالئّي،  من�ساأ 

مجّرد و�سو�سة وتوّهم بال مبّرر.

تــقــّدر  الـــ�ـــصـــرورات  17ـ 
بقدرها

تناول  اإلى  المكّلف  ا�سطّر  اإذا 

المحّرم فيجب االقت�سار على مقدار 

ال�سرورة، وال تجوز الزيادة عن مقدار 

ال�سرورة.

18ـ التداوي بالحرام
لمعالجة  ب��ال��م��ح��ّرم  ال��ت��داوي  ي��ج��وز 

العالج  ينح�سر  اأن  ب�سرط  االأم��را���س، 

بالحرام، ومع عدم االنح�سار فال يجوز.

19ـ الأكل على مائدة الخمر
مائدة  على  وال�سرب  االأك���ل  يجوز  ال 

اأو غيرها  الخمر،  �سيء من  ُي�سرب عليها 

من الم�سكرات، اأو البيرة.

و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 25، �س 317.( 1)

الهوام�ض
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ال�صالة في اأول الوقت
ال�صيد �صامي خ�صرا

اهلل  من  ف�صٌل  بال�صالة  تكليفنا  اأنَّ  الحبيب،  اأيها  اعلم 

تعالى...  لن�صكره  دومًا  ذلك  تذكر  علينا  لذا  علينا،  �صبحانه 

ِة الهداِة من اآله في ال�صالة  وعلينا ب�ُصنَّة نبّينا محمدP و�ُصنَّ

فيها،  ورغبِتهم  الة،  لل�صّ ا�صتعدادهم  كيفية  وفي  الوقت،  اأّول 

واإقباِلهم عليها، وما كانوا يعملون. فال�صلوات لها اأوقات، وعدم 

الإجابة في اأول الوقت من �صوء الأدب وت�صييع الغاية.

قال اهلل ربي جل جالله:

ِمِنيَن  �ْلُموؤْ َعلَى  َك��اَن��ْت  اَلَة  �ل�ضَّ {�إِنَّ 

ِكَتاًبا َمْوُقوتاً} )الن�ساء: 103(.

وقال اهلل �سبحانه وتعالى:

ِريَقِة  �لطَّ َع��لَ��ى  ��ْضَتَقاُمو�  َل��ِو  {َو�أَْن 

اَلأَ�ْضَقْيَناُهْم َماًء َغَدقاً} )الجن: 16(.

 R البيت  اأهل  طريقة  جملة  ومن 

في التعامل مع ال�سالة اال�ستعداد لها قبل 

والّثياب  الو�سوء  جهة  من  وقتها،  دخ��ول 

والّطيب والجلو�ِس مكان ال�سالة، وتفريغ 

اهلل  ل��ق��اء  ف��ي  وال��ت��ف��ّك��ِر  منها،  اإاّل  ال��ب��ال 

�سبحانه، وال�سوِق اإلى ذلك.

 Qوفي كتاب موالنا اأمير الموؤمنين

ال�سالة  »�سلِّ  قال:  بكر،  اأبي  بن  لمحمد 

ْل وقَتها لفراغ،  ِت لها، وال ُتعجِّ لوقتها الموؤقَّ

رها عن وقتها ال�ستغال، واعلم اأنَّ  وال ُتوؤخِّ

كلَّ �سيٍء من عملك َتَبٌع ل�سالتك«)1(.

* اأَدُب و�صّنُة ال�صالحين
:Pورد عن موالنا ر�سول اهلل

���ُب ال���رج���ِل م���ن دي���ن���ه ك��ث��رُة  »َح�������سْ

محافظِتِه على اإقامة ال�سلوات«)2(.

:Pوعنه

»ما من عبد اهتمَّ بمواقيت ال�سالة، 

ال��َرْوَح  له  �سمنُت  اإال  ال�سم�س،  وموا�سِع 

واالأح��زان،  الهموم  وانقطاَع  الموت،  عند 

 من النار«)3(.
َ
والنجاة 
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:Qوعن علي اأمير الموؤمنين

»لي�س عمٌل اأحبَّ اإلى اهلل من ال�سالة، 

اأمور  من  �سيٌء  اأوقاتها  عن  ُكْم  ُي�سِغلنَّ فال 

فاإنَّ اهلل عزَّ وجّل ذمَّ قومًا فقال:  الدنيا، 

اَلِتِهْم �َضاُهوَن} يعني  {�لَِّذيَن ُهْم َعن �ضَ

اأنَّهم غافلون، ا�ستهانوا باأوقاتها«)4(.

* حياُتك محطات لل�صالة
كان موالنا الحبيُب الم�سطفىP ال 

وكان  غيَره،  وال  َع�ساًء  ال�سالة  على  ُيوؤثُر 

وال  اأه��اًل  يعرُف  ال  ��ه  ك��اأنَّ وقُتها  دخ��ل  اإذا 

حميمًا.

فعليك اأن ُت�سِعَر نف�َسك دومًا اأنَّك بين 

�سالتين، ولتُكْن حياُتك محطاٍت لل�سالة، 

اأال  اأخ���رى.  اإل��ى  �سالة  من  بينها،  ُل  تتنقَّ

ابن مريم  ال�سالح، عي�سى  العبد  اأنَّ  ترى 

L قال:

َكاِة َما ُدْمُت  اَلِة َو�لزَّ اِني ِبال�ضَّ {َو�أَْو�ضَ

اً}؟  َحيهّ

وهل هناك ما هو اأ�سرف من الحديث 

مع اهلل �سبحانه؟

* الفرح بعد الفراغ
من  الفراغ  بعد  تن�َس  ال  الحبيب  اأيها 

َت له من العبادة،  �سالتك اأن تفرح لما ُوفقِّ

واأنَّ ذلك �سُيح�سُب لك في ميزان اأعمالك 

�سحيفة  ف��ي  لت  �ُسجِّ وق��د  القيامة،  ي��وم 

عملك �سالٌة �سوف تلقاها وقَت احتياجك 

ِ َعلَْيَك َعِظيماً}. ُل �لهّ لها: {َوَكاَن َف�ضْ

ع * �صالَة المودِّ
:Qورد عن موالنا ال�سادق

ف�سلِّها  فري�سٍة  �سالَة  �سليَت  »اإذا 

يعود  ال  اأن  ي��خ��اف  ع  م���ودِّ ���س��الَة  لوقتها 

اإل��ى  بب�سرك  ا���س��رْف  ث��م  اأب����دًا،  اإل��ي��ه��ا 

مو�سع �سجودك، فلو تعلم َمْن عن يمينك 

اأنَّك  واعلْم  �سالَتك،  الأح�سنَت  و�سمالك 

بين يدي َمْن يراك وال تراه«)5(. 

بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج 33، �س 582.( 1)

ميزان الحكمة، ال�سيخ الري�سهري، ج 2، �س 1643.( 2)

االأمالي، ال�سيخ المفيد، �س 136.( 3)

ال�سالة في الكتاب وال�سنة، ال�سيخ الري�سهري، �س 51.( 4)

و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 5، �س 475.( 5)

الهوام�ض
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ع�ودة اإلى 

ال��ح��ي�����اة
هال �صاهر

على  دفئه  نا�سرًا  ال�سم�س  قلب  خفق 

ن�سمات  هّبت  فيما  الخ�سراء،  اأوراق����ي 

توا�سعًا  تنحني  اأغ�ساني  جعلت  خفيفة 

حافة  عند  مكاني  فاأجل�س  اأن��ا  اأم��ا  لها. 

النهر، وكلما ازداد عمري ازددت �سموخًا 

من  الكثير  وب��ج��واري  ب��االأر���س،  وت�سبثًا 

بحفيف  توقظ  التي  ال�سف�ساف  اأ�سجار 

ح�سني  م��ن  ات��خ��ذت  ع�سافير  اأوراق��ه��ا 

ماأوًى لها فتزقزق داعية �سغارها لمغادرة 

االأع�سا�س طلبًا للرزق...

حين  الحّطاب.  اأيها  قلبك  اأق�سى  ما 

اأتيت ذلك ال�سباح على حين غفلة واأخذت 

تحدق بي بعينين مخيفتين ثم قب�ست على 

عنقي بفاأ�ٍس محددة ود�ست بقدميك على 

الندى،  لقطرات  نزفي  متجاهاًل  وريقاتي 

فخلتك  اأخ��رى  مرة  اأن عدت  تلبث  لم  ثم 
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اإرب��ًا  اإرب��ًا  تقطعني  بك  واإذا  تائبًا  نادمًا 

اأو  الموقد  في  للنار  قلبي  حبات  لتطعم 

تجعل من �سلوعي مائدة خ�سبية...

اإلى  الحّطاب  حملني  الليل  ق��دوم  مع 

مجهولة.  جهة  اإل���ى  ب��ي  و���س��ار  �ساحنته 

وحين و�سلنا اإلى كوخ �سغير اأ�سبه بمخزن 

بعدما  وغادر  زاوية منه  تركني في  خردة 

�ساهرة  لقدري  ا�ست�سلمت  ال�سراج.  اأطفاأ 

اأ�سباح الليل، متوج�سة فيه من  وحيدة مع 

تحت  االأح��ج��ار  قرقعة  فيه  اأفتقد  �سباح 

حبال  تعليق  من  يتمكنوا  لن  فتية  اأق��دام 

اأرجوحتهم على كتفي بعد اليوم...

اأزرق  �سوء  ت�سّلل  الفجر  اقتراب  مع 

وقع  �سمعت  فيما  الكوخ  ثقوب  من  خفيف 

اأخذت  ثم  المكان،  �سمت  تخترق  اأق��دام 

الكوخ  ب��اب  من  اقتربت  اأن  اإل��ى  تت�سارع 

رف��اق��ه في  ي��ن��اول  وب���داأ  اأح��ده��م  وفتحه 

�سديدة  بعناية  و�سعت  �سواريخ  الخارج 

داخل �سناديق خ�سبية.

ي�سّم  الذي  الطائرات  اأزي��ز  و�سمعت 

االآذان اإثر كل غارة معلنة اأيام تموز بداية 

العدوان...

���س��ع��رت ب��م��الم�����س ح���ي���اة ج��دي��دة 

م�سمعي  على  تعاهدوا  بعدما  تنتظرني 

اأت��م  وراأي��ت��ه��م على  ل��ق��راه��م،  ي��ث��اأروا  اأن 

اال�ستعداد ل�سّد اأي محاولة تقّدٍم للعدو.

ومهماتهم  اأوق��ات��ه��م  اأع����رف  ���س��رت 

وقع  اأعرف  عبوة...  عبوة  كمينًا...  كمينًا 

اأقدامهم واأ�ساطرهم االأتعاب والم�سّرات.. 

فهذا خالد يتو�ساأ وهذا راني يجمع بع�س 

مع  ليمزجها  معدنية  علبة  في  الم�سامير 

مادة بي�ساء ثم يو�سلها باأ�سالك نحا�سية، 

البنادق  بتنظيف  فمنهمك  ه���ادي  اأم���ا 

وم�ست  ب��ال��ر���س��ا���س...  مخازنها  وم���لء 

من  اإال  مهجورة  القرية  واأ�سبحت  االأي��ام 

وبعد م�سي ثالثة  يتواجدون خفيًة.  جنود 

وثالثين يومًا عاد ال�سمت يلف المكان من 

جديد لكنني لم اأعد وحيدة، برفقتي اآثار 

لرجال مّروا من هنا وغادروا ولم يعودوا. 

رق�س قلبي بين �سلوعي واأنا اأرهف ال�سمع 

جيدًا،  اأعرفها  خطوات  تقترب.  لخطوات 

نحوي.  يقترب  اأنه  اأ�سدق  ال  اأحدهم،  اإنه 

اأم�سكني بيديه ثم غادر الكوخ. مجددًا ال 

مرور  بعد  �سعيدة.  لكنني  وجهتي  اأع��رف 

بدا  كبيرة.  قاعة  اإلى  و�سلنا  ق�سير  وقت 

�سديقي خا�سعًا خاف�سًا راأ�سه كاأنه يح�سي 

خطواته ثم و�سعني على طاولة في و�سط 

القاعة واأ�ساء من حولي عددًا من ال�سموع 

على  ال�سور  من  مجموعة  يعّلق  اأن  قبل 

اأطرافي الجريحة. وكانت عيناي تنظران 

ور... من كوة تحت اإبطه اإلى اأ�سحاب ال�سّ

عجبت لل�سموع من حولي كيف تحرق 

نف�سها لت�سيء لزوار المكان في ذلك اليوم 

االأرجوانية.  اأ�سعتها  ال�ّسم�س  م��دت  وق��د 

كان الدم القاني ي�سيل برفق اإلى اأعماقي 

الم�سمخة بالندى فتن�سمت عبق الرياحين 

ليعود نب�سي وعدت اإلى الحياة بال ماء وال 

تراب، بل من �سعاع نورهم فاأورقت عو�سًا 

يفوح  ن�سرة  خ�سراء  ورقة  �سورة  كل  عن 

اأزكى من الم�سك. لقد اأعادوا  منها عطر 

اإلي الحياة. اإنهم ال�سهداء.
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* متى يبداأ التوجيه؟
من  اأ���س��ا���س��ًا  ج����زءًا  ال��ت��وج��ي��ه  يعتبر 

هذه  اإدخ��ال  ف��اإن  ل��ذا  التربوية،   العملية 

يعتبر  التعليمية  المناهج  �سمن  الخدمة 

المقبول  الحّد  لتحقيق  اأ�سا�سًا  ���س��رورة 

حيث  واالأه���داف  الكفايات  م�ستوى  على 

الدرا�سّية  المواد  بع�س  خالل  من  تتبلور 

االأ�سبوعّية. 

ح�س�سًا  �����س  ت��خ�����سّ ال����دول  فبع�س 

درا�سيًة خا�سة تحت عنوان »التوجيه« ابتداًء 

م��ن ال��م��راح��ل ال��درا���س��ي��ة االأول����ى، فيتعلم 

المختلفة  التوجيه  تقنيات  عبر  الطالب 

التوجيه العلمي 

والمهني متى وكيف؟

كمال لزيق*

التوجيه والإر�صاد المهني هو عملية تربوية هدفها م�صاعدة 

الطالب على اكت�صاف ميوله وقدراته المهنية، وكذلك الم�صاعدة 

اأن  على  المنا�صبة.  بالمهنة  للعمل  المنا�صب  القرار  اتخاذ  على 

والإر�صاد  التوجيه  هذا  اأهــداف  يحقق  الــذي  التعليمي  الم�صار 

بعبور  �صواء  والمهنية،  العلمية  الطالب  اإمكانات  بح�صب  يتنّوع 

التعليم المهني اأم التعليم العام. 

المهني  ال���ق���رار  اّت���خ���اذ  ك��ي��ف��ّي��ة  م���ه���ارات 

للميول  ال��ذات��ي  االكت�ساف  عبر  المنا�سب 

والخيارات  والم�سارات  المهنّية  والقدرات 

االأكاديمية المفتوحة اأمامه. هذا باالإ�سافة 

المختلفة  المهن  اإل��ى  الطالب  تعريف  اإل��ى 

والمعاهد المهنّية اأو الجامعّية. 

* الّتوجيه والمراحل الّدرا�صية 
اأ ـ مرحلة الرو�صة: 

المهني  ال��ت��وج��ي��ه  ي��ت��ّم  اأن  ��ل  ي��ف�����سّ

لالأطفال بما يتنا�سب مع طبيعتهم العفوية 

وذلك من خالل تعريفهم اإلى عالم المهن 

نف�س  اإل��ى  المهن  اأ�سحاب  اإح�سار  فيتم 
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غ��رف��ة ال�����س��ف، ك���اأن ي��زور 

الخا�س  بلبا�سه  الممر�س 

االأطفال في اأق�سامهم.

التعليم  مــرحــلــة  ـ  ب 

الأ�صا�ض: 

فق التالمذة 
ُ
يتم تو�سيع اأ

االأف���الم،  عبر  المهن  ح��ول 

في  مختلفة  اإي�ساح  وو�سائل 

يتماهى  اإذ  المرحلة.  ه��ذه 

المهن  م��ع  ع����ادًة  ال��ط��الب 

جاذبية  بها  تربطهم  التي 

معينة. وي�ستطيع المر�سد اأن 

الميول  بدايات  المرحلة  هذه  في  يتلّم�س 

يمكن  الطالب.  عند  المهنّية  واالتجاهات 

اأن تترافق هذه المرحلة مع وجود المكتبة 

المهنّية داخل المدر�سة التي تعمل على 

هذا  في  واإدراكاتهم  معارفهم  تنمية 

الميدان.

ج ـ المرحلة الثانوية:

م�ساحة  المتعّلم  ُيعطى   

راأي���ه،  ع��ن  للتعبير  وا���س��ع��ة 

وم�����س��اع��دت��ه ع��ل��ى االآل��ي��ات 

ال��خ��ا���س��ة الك��ت�����س��اف ذات���ه 

وت�سكل  ال��ق��رارات.  وات��خ��اذ 

اأم��رًا  العمل  ب�سوق  المعرفة 

المرحلة.  هذه  في  �سروريًا 

فيما على الطالب اأن يتحقق 

يمكن  ال  اأم������ور  ع����دة  م���ن 

تجاوزها:

ال�سلبية  العوامل  اإدراك   .1
التي توؤثر على القرار المهني.

لمهن  ال��ت�����س��وي��ق  االإع������الم،  و���س��ائ��ل   .2
محددة،...

الفعلية  بالحاجات  المعرفة   .3
ل�سوق العمل.

عبر  الطالب  يتعلم 

تقني����ات التوجي�ه 

المختلف��ة مهارات 

كيفّية اّتخاذ القرار 

المهن�ي المنا�ص��ب 

الكت�ص��اف  عب��ر 

الذات���ي لل�مي���ول 

المهنّية والقدرات 
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باالخت�سا�سات  التف�سيلية  المعرفة   .4
ومجاالتها المهنّية المتعّلقة بها.

5. المعرفة بالجامعات والكلّيات الجامعّية 
والمعاهد الفنّية.

في  بــالــتــوجــيــه  خــا�ــض  ق�صم   *
المدر�صة

االأرك���ان  اأح���د  التوجيه  ق�سم  ل  ي�سكِّ

ويمار�س  الحديثة.  المدر�سة  في  االأ�سا�س 

هذا الق�سم المهام التالية:

ل��م�����س��اع��دت��ه��م في  ال���ط���الب  ت��وج��ي��ه   .1
اكت�ساف وتو�سيح اأهدافهم المهنية في 

الحياة.

لتقييم  وتف�سيرها  االختبارات  اإج��راء   .2
وتحديد  المهنية،  وال��ق��درات  الميول 

الخيارات.

اأن�����س��ط��ة  ع���ل���ى  ال����ط����الب  ت��ح��ف��ي��ز   .3
ا�ستك�سافية: زيارة اأماكن العمل، العمل 

الجزئي في ال�سيف، زيارة الجامعات، 

اأبحاث حول المهن.

4. اال�ستفادة من برامج التخطيط المهني 
وبرامج المعلومات حول المهن.

اتخاذ  مهارات  في  الطالب  م�ساعدة   .5
القرار.

تطوير  كيفية  في  الطالب  م�ساعدة   .6
مهارتهم المهنية )التدريب في مجال 

والتوا�سل  والحا�سوب  اللغات 

ال�����س��ل��ي��م وغ��ي��ره��ا من 

العامة  المهارات 
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والمتخ�س�سة(.

المعلمين  م��ع  ال��ت��ع��اون   .7
واأول��ي��اء االأم��ور في اإط��ار 

عملية التوجيه المهني.

وبما اأن التوجيه يقع في 

التربوية،  العملية  �سميم 

ال���وزارات  على  يحّتم  فهذا 

ال��م��ع��ن��ي��ة وال��ع��ام��ل��ي��ن في 

ال�������س���اأن ال���ت���رب���وي ت��دع��ي��م 

ال���م���ك���ت���ب���ة ال���م���در����س���ي���ة 

وت���ع���زي���زه���ا ب��ال��م�����س��ادر 

وال���م���راج���ع وغ���ي���ره���ا من 

ال��م��ن�����س��ورات واالإ����س���دارات 

يخدم  م��ا  �سيما  ال  المعلومات  واأوع��ي��ة 

المدر�سية  االأق�سام  ورفد  التوجيه،  عملية 

المعنّية  بالمعلومات وم�سادرها المختلفة 

ل��م�����س��اع��دت��ه��ا وم�����س��ان��دت��ه��ا 

الطالب  توجيه  عملّية  ف��ي 

وال��ّت��ع��اون مع اأول��ي��اء االأم��ور 

والمعلمين.

المكتبة  مقومات   *
المهنية 

جملة  ت��ت��وف��ر  اأن  ي��ج��ب 

المكتبة  ف��ي  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن 

عملّية  ل��ن��ج��اح  ال��م��در���س��ي��ة 

الّتوجيه:

1. قاعدة بيانات حول المهن 
الجامعّي���ة  واالخت�سا�س���ات 

والمهنّي���ة، من خ���الل توفير 

الكت���ب والدورّي���ات والمن�س���ورات التي 

والقدرات  والمه���ارات  المه���ن  ت�س���ف 

المهنّية المطلوبة لكل مهنة، والظروف 

البيئّية المحيطة بكل مهنة.

اإح�ساءات ودرا�سات حول �سوق العمل   .2
المتاحة اأمام الطالب.

المهنّية  ال�����س��خ�����س��ّي��ات  ح���ول  ك��ت��ب   .3
المختلفة وعالقتها بالمهن.

ب��ي��ان��ات ح���ول م��ه��ارات �سوق  ق��اع��دة   .4
العمل.

التعليم  موؤ�س�سات  حول  بيانات  قاعدة   .5
جامعية  ومعاهد  جامعات  من  العالي 

ومهنية.

6. خط �ساخن عبر االإنترنت بين الطالب 
وكل ال�سفحات االإلكترونية ال�سرورية. 

)*(مدي���ر التوجي���ه ف���ي المرك���ز االإ�سالم���ي للتوجيه 

والتعليم العالي.

الهوام�ض

بم����ا اأن التوجي���ه 

�صميم  ف���ي  يق��ع 

العملي���ة التربوية، 

فه��ذا يحّت��م عل��ى 

ال���وزارات المعنية 

في  وال��ع��ام��ل��ي��ن 

ال�ص��اأن ال�ت�رب��وي 

ت���دعيم المك���تبة 

ال���م���در����ص���ي���ة
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حتقيق: فاطمة خ�صاب دروي�ض

لي�ض الو�صم ظاهرة جديدة في مجتمعاتنا، بل اإنها ظاهرة 

ملحوظ  ب�صكل  تتنامى،  عــادت  لكنها  الــقــدم،  منذ  مــوجــودة 

من  العديد  �صاق  مما  والحداثة؛  المو�صة  باب  من  اأيامنا،  في 

الت�صاوؤلت في هذا المجال.

فما هي الأ�صباب التي جعلت من »التاتو« ظاهرة اجتماعية  

الأ�صباب  عند  نتوقف  التحقيق  هــذا  في  النت�صار؟  وا�صعة 

والتاأثيرات، ل �صيما واأّن للو�صم  الكثير من المخاطر ال�صحّية 

والجتماعّية وحتى النف�صّية اإلى جانب المحاذير ال�صرعّية.

البيع بر�صم  اأذى 
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هـــو  مـــــــا   *
الو�صم؟

نبيل  د.  ي��ن��ط��ل��ق 

ع��ط��وي االخ��ت�����س��ا���س��ي 

الجلدية  االأم���را����س  ف��ي 

من  حديثه  ف��ي  وال��زه��ري��ة 

ظاهرة  تو�سع  على  التاأكيد 

نتيجة  مجتمعنا  ف��ي  الو�سم 

عليه.  المتزايد  النا�س  اإقبال 

ف��ال��و���س��م ه���و ع��م��ل��ي��ة  حقن 

العميقة  الطبقات  في  �سبغات 

وذلك  الب�سرة  تحت  الجلد  من 

م���ن خ����الل وخ����ز م��ت��ك��رر الإب����رة 

داخلها  في  تحتوي  اأنبوبية 

فتدخل  الملون  الحبر  م��ادة 

طبقات  في  عميقًا  قطراتها 

)االأدم����ة(  ال�سفلى  ال��ج��ل��د  

فيتغير لون الجلد  بعد التئام 

النهاية  في  ويت�سكل  الجرح 

د.  ويلفت  المطلوب.  الر�سم 

اإل���ى وج����ود  نوعين  ع��ط��وي 

في  الم�ستخدمة  المواد  من 

الو�سم المادة االأولى معدنية 

ل�سنوات  مفعولها  ي�ستمر 

والمادة الثانية 

ن��ب��ات��ي��ة ال��م��ن�����س��اأ 

ي�����س��ت��م��ر م��ف��ع��ول��ه��ا 

اأن  م��ع��ت��ب��رًا  الأ���س��ه��ر 

في  عادة  تكمن  الم�سكلة  

ي�ستخدم  الذي  الحبر  نوعية 

نباتي  يكون  وال��ذي  الو�سم  في 

جانبية  اآثار  عنه  وتنجم  المن�ساأ 

خا�سة عند ا�ستخدام اإبر ملوثة.

* بين الأم�ض واليوم
ارت���ب���ط ال��و���س��م ق��دي��م��ًا ب��ث��ق��اف��ات 

ال�����س��ع��وب، وه���و ي��دخ��ل ف���ي م��ج��ال علم 

االأن��ت��رب��ول��وج��ي��ا وك��ذل��ك في 

علم عادات وتقاليد ال�سعوب 

كانت  حيث  )االأثنولوجيا( 

القدم  منذ  البدائية  القبائل 

ت��ع��ّب��ر ع���ن ���س��ع��اره��ا وع��ن 

كل  فيتميز  اأف��راده��ا  انتماء 

فرد بو�سمه الذي يعّبر اأي�سًا 

عن مدى تعلقه بقبيلته وكان 

ير�سم ب� »الحناء«. 

يتحدث د. محمود غنوي 

االخ��ت�����س��ا���س��ي ف���ي م��ج��ال 

ك���ان يع�مد م��ن 

بالدي��ن  يوؤم��ن  ل 

اإل��ى و�ص��م نف�ص��ه 

بهي��كل اأو جمجمة 

يعتق�����د  م�����ا  اأو 

ال�ص����يطان اأن����ه 
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الن�ساء  كانت  كيف  العيادي  النف�س  علم 

للتزّين ولتغطية  الو�سم  القدم يعتمدن  في 

اأم��ا  والج�سدية.  الخلقية  العيوب  بع�س 

للتعبير  للو�سم  يلجوؤون  كانوا  فقد  الرجال 

عن مظاهر القوة فكان الو�سم ير�سم على 

عبارة  كان  ما  وغالبًا  واالأكتاف  الع�سالت 

عن �سور حيوانات �سر�سة وقوّية.

الديانات  وتعّدد  المجتمعات  تطّور  مع 

ان�سابت هذه الّتقاليد اإلى الطقو�س الدينية 

الو�سم في هذه  و�سار  الجماعة  اأو  للقبيلة 

الوجه  على  وا�سح  ب�سكل  يظهر  المرحلة 

الديني.  االن��ت��م��اء  على  وي��دّل��ل  وال��ي��دي��ن 

وغالبًا ما كان يعمد من ال يوؤمن بالدين اإلى 

جمجمة  اأو  بهيكل  نف�سه  و�سم 

يعتقد  م��ا  اأو  وح��و���س  ���س��ور  اأو 

الحرب  وب��ع��د  ال�سيطان.  اأن���ه 

الرموز  باتت  الثانية  العالمية 

التي ت�ستخدم في عملية الو�سم 

االأح���زاب.  ب�سعارات  مرتبطة 

الت�سعينيات  بعد  ما  فترة  وفي 

بات  االأحادية  القطبية  وظهور 

ثقافة  ع��ن  اأك��ث��ر  يعبر  الو�سم 

وتعددت  ومعتقداتهم  النا�س 

االأماكن  لتطال  الو�سم  اأماكن 

غير الظاهرة من الج�سد.

* بين موؤيد ومعار�ض
يرف�س ال�ساب عبد الر�سا )23 عامًا( 

تعبيرًا  فيها  وي��رى  بالمطلق  الو�سم  فكرة 

عن الفراغ لدى ال�سباب الذي يندفع لذلك 

العمر،  في  تقدمه  مع  يندم  اأن  يلبث  وما 

م�سيرًا اإلى اأن من يقدم على الو�سم ي�سعى 

في  رغبته  عن  تعبيرًا  االأنظار  للفت  اأي�سًا 

الظهور. ويرى عبد الر�سا اأن هذا ال�سلوك 

يتعار�س اإلى حد ما مع �سلوكيات االإ�سالم.

محمود  يعتبر  ال��راأي  هذا  مقابل  وفي 

)25 عامًا( اأن الو�سم حالة خا�سة يختارها 

االإن�سان باإرادته ولي�ست لها اأي اأبعاد. فاإذا 

خطيبته  با�سم  ي��ده  ي�ِسَم  اأن  اأح��د  اختار 

فهذا تعبير منه عن حالة الحب »االأبدية« 

التي يعي�سها � على حد تعبيره � وهي ال توؤثر 

�ساألناه  وعندما  و�سلوكياته.  التزامه  على 

مع  ج�سده  و�ْسم  على  الندم  اإمكانية  عن 

مرور الوقت، اكتفى بالقول: »ال اأحد يعرف 

ماذا تخبئ االأيام«.

* ماذا تقول الأديان؟
الو�سم،  ت�سجع على  ال  االأدي��ان  غالبية 

��ن��ة  ف��ف��ق��ه��اء اأه������ل ال�����سّ

ي��ع��ت��ب��رون ال��و���س��م اأم����رًا 

ال�سيعة  فقهاء  اأما  ملعونًا، 

مكروهًا.  اأم��رًا  فيعتبرونه 

وك��ذل��ك االأدي����ان االأخ��رى 

اليهودية.  اأو  كالم�سيحية 

�سرر  لها  الظاهرة  فهذه 

االإن�����س��ان  ي�سببه  ج�سدي 

لنف�سه. 

الوكيل  مكتب  م��دي��ر 

ال�سرعي لالإمام الخامنئي

لي������س  الو�ص�����م 

�ص����ل��وكًا عام���ًا 

عن�د ك�ل ال�ن�ا�س، 

ب�����ل ه��و مرتبط 

بم��دى تاأث��ر الف��رد 

العام��ة بالأج��واء 

�لدكتور نبيل عطوي
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 ف���ي ل��ب��ن��ان 

����س���م���اح���ة ال�����س��ي��خ 

م��ح��م��د ت��وف��ي��ق ال��م��ق��داد 

وفي معر�س �سرحه لراأي ال�سرع 

حيث  من  »الو�سم  يقول:  االإ�سالمي 

محرمًا  لي�س  وال�سرعي  الفقهي  ال���راأي 

الأّن��ه  عليه  ي�سجع  ال  االإ���س��الم  لكن  �سرعًا 

االإ���س��الم��ّي��ة  ال�ّسخ�سّية  ب��ج��وه��ر  ي��م�����ّس 

االأو�سام يوحي  اأو  الو�سم  المّتزنة. فمنظر 

على  الو�سم  ي�سع  وغالبًا من  باال�سمئزاز. 

الندم  م��ن  ن��وع  بعد  فيما  ي�سيبه  ج�سده 

اأ�سف  منه.  والتخل�س  نزعه  في  والرغبة 

هم  الو�سم  ي�سعون  م��ن  غالبية  اأن  اإل��ى 

اأو  دينيًا  الملتزمين  غير  االأ�سخا�س  من 

بنظرة  مباٍل  غير  �سطحي  التزامهم  اأن 

»ال  ق��ائ��اًل:  �سماحته  ويتابع  ل��ه.  المجتمع 

يجوز من الناحية ال�سرعية و�سم الج�سم 

الجاللة  كا�سم  المقد�سة،  باالأ�سماء 

المقد�سة  وال�سخ�سيات  واالأنبياء 

و�سم  اجتناب  وجوبًا  واالأحوط 

كل ما هو مقد�س الأن ج�سد 

االإن�سان يمر بحاالت من 

كالحدث  النجا�سات 

االأك��ب��ر وغ��ي��ر ذل��ك. 

اأو  ال��و���س��م  ك���ان  واإذا 

وظاهرًا  الزينة  من  التاتو 

والزينة  �سرعًا.  محرم  فهو  للعيان 

والعقالئي  الملتزم  العرف  يحددها 

يتقبل  ب���ات  ال����ذي  ال��م��ج��ت��م��ع  ول��ي�����س 

اإ�سالمنا  الكثير من االأعراف البعيدة عن 

وتعاليمه«.

تقليد  اأم  نــفــ�ــصــيــة  حـــاجـــة   *
اجتماعي؟ 

ال�������س���وؤال االأ����س���ا����س وال���م���ح���وري في 

يبادر  ل��م��اذا  ال��ق��راء:  اأع��زائ��ي  المو�سوع 

باأ�سكال متعددة؟  نف�سه  و�ْسِم  اإلى  اأحدهم 

الحاجة  اإطار  في  ال�سلوك  هذا  ياأتي  وهل 

النف�سية اأم التقليد االجتماعي؟

االخت�سا�سي  غنوي  محمود  د.  يوؤكد 

في مجال علم النف�س العيادي والتربوي اأن 

�لدكتور محمود غنوي
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الو�سم ال يعبر عن حاجة فطرية اأو اأ�سا�س 

لدى االإن�سان الأنه لي�س �سلوكًا عامًا عند كل 

الفرد  تاأثر  بمدى  مرتبط  هو  بل  النا�س، 

والم�ساهير،  واالإع��الن،  العامة،  باالأجواء 

اإلى ذلك �سهولة عملية الو�سم في  ي�ساف 

المعتمدة  والتقنيات  االأج��ه��زة  تطور  ظل 

في هذا المجال دون اأي رقابة اأو نظام اأو 

العمرية  بالفئات  يتعلق  وفيما  ُيّتبع.  قانون 

الو�سم  اأن  يعتبر  الو�سم  بمو�سوع  المهتمة 

كمو�سة يهم مختلف الفئات من مراهقين 

وب���ال���غ���ي���ن ف���ه���و ب��ال��ن�����س��ب��ة 

للتعبير  ف��ر���س��ة  لبع�سهم 

التحرر من  ال��ذات وعن  عن 

االجتماعية  والقيم  المعايير 

وال�سوابط العامة. 

* تاتو الحواجب
ت��ت��ح��دث )م��ي�����س��ون خ( 

ع����ن ت��ج��رب��ت��ه��ا ف����ي ع��ال��م 

التاتو التي بداأتها منذ ع�سر 

اإن  وت��ق��ول:  تقريبًا  �سنوات 

التاتو   على  المتزايد  االإقبال 

وت��ح��دي��دًا ت��ات��و ال��ح��واج��ب 

والتقليد  المو�سة  م��ن  ن��وع��ًا  اأ���س��ب��ح  ق��د 

االجتماعي  بين الن�ساء حتى في االأو�ساط 

االإ�سالمية الملتزمة.

تتحدث  ع��ام��ًا(   35( فاطمة  ال�سيدة 

حل  ف��ي  �ساعدها  اأن��ه  معتبرة  التاتو  ع��ن 

م�سكلة �سعف الحاجب م�سيرة اأن المبالغة 

لل�سرورة  ولكن  مرفو�س  اأم��ر  التاتو  في 

اأحكامها. 

فيما ت�ستغرب كوثر )26 عامًا( اإقدام 

ب�سكل غير عادي على  الملتزمات  الفتيات 

اأن  معتبرة  الحواجب  تاتو  وتحديدًا  التاتو 

ال  الحاجب  �سعرة  في  الحديث عن �سعف 

رغبة  وراءه��ا  تخفي  حجة  كونه  عن  يعدو 

الرجل،  انتباه  ولفت  التزّين  ف��ي  ال��م��راأة 

ال��م��راأة  هيبة  م��ن  يقلل  التاتو  اأن  معتبرة 

الغزو  هذا  تواجه  اأن  يجب  التي  الملتزمة 

الثقافي  بالوعي والتم�سك بااللتزام والعفة.

لالإمام  ال�سرعي  الوكيل  مكتب  مدير 

ال�سيخ  �سماحة  لبنان  في  الخامنئي 

على  تعليقه  وف��ي  المقداد  توفيق  محمد 

ظ��اه��رة ت��ات��و ال��ح��واج��ب ي��رى اأن��ه يوجد 

»اخ��ت��راع  ي�سمى  م��ا  ال��ي��وم 

ال����ح����اج����ة« وه�����ي ل��ي�����س��ت 

»ح����اج����ة« ول��ك��ن��ه��ا ن��ت��ي��ج��ة 

االن�����ج�����ذاب ن���ح���و ت��ط��ب��ي��ق 

ُيعتبر  والتي  الغربية  الثقافة 

تركيباتها. وفي  اأحد  الو�سم 

االإن�سان  ف��اإن  االأح����وال  ك��ل 

باالمتثال  محكوم  الم�سلم 

اأن  وعليه  ال�سرعي  للحكم 

على  حاكمًا  نف�سه  يعتبر  ال 

ال�سرعي. الحكم 

م��ن  يقّل��ل  التات��و 

ه�يب�����ة الم�����راأة 

الملتزم����ة الت�����ي 

يج����ب اأن تواج���ه 

الثقافي   الغزو  هذا 

بالوع��ي والتم�صك 

والعف��ة باللت��زام 

�ضماحة �ل�ضيخ محمد توفيق �لمقد�د
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* الآثار ال�صحّية
نبيل  د.  يوؤكد  ال�سحية  الناحية  ومن 

بع�س  عند  �سحّية  تداعيات  وجود  عطوي 

ال�سيدات نتيجة تاتو الحواجب متحدثًا عن 

حالة اإحدى ال�سيدات التي عانت لنحو عام 

الحواجب.  تاتو  ب�سبب  جلدية  م�ساكل  من 

العالج  اكتمال  وبعد  اأن��ه  المفارقة  اأن  اإال 

وو�سمت  المحاولة  ال�سيدة  تلك  ع���اودت 

حاجبيها مرة جديدة. ويخل�س د. عطوي 

اإلى القول: »اإن التاتو اأ�سبح مو�سة نعي�سها 

وحّجة  االإ�سالمية،  مجتماعاتنا  في  حتى 

و�سم  عملية  ف��ي  وخفتها  ال�سعرة  �سعف 

الحواجب تتردد على اأ�سماعنا كثيرًا«.

االآث��ار  اأب��رز  عطوي  نبيل  د.  ويلخ�س 

ال�سحية الجانبية للتاتو اأو الو�سم ومنها:

تنتج  قد  التي  )اأكزيما(  الح�سا�سية 

تورم  وظهور  الم�ستخدمة،  االأ�سبغة  تجاه 

كذلك  حبوب،  وظهور  الجلد  في  وت�سقق 

عدم اإمكانية التبرع بالدم لمدة عام كامل 

بعد هذه العملية.

غالبية من يقدم على ا�ستخدام الو�سم 

ي�سعروا  اأن  يلبثون  ما  الذين  ال�سباب  هم 

نظرة  تغير  نتيجة  العمر  تقدم  مع  بالندم 

االإن�سان للمو�سوع. هذه هي الخال�سة التي 

يختم بها د. نبيل عطوي االخت�سا�سي في 

اأن  اإلى  الفتًا  والزهرية  الجلدية  االأمرا�س 

فالليزر  ال�سهل،  باالأمر  لي�ست  التاتو  اإزالة 

الذي يعتبر من اأبرز و�سائل االإزالة يحتاج 

�سنة  من  الأكثر  تمتّد  قد  متكررة  لجل�سات 

كما هناك اإمكانية الإزالة الو�سم بالتق�سير 

جراحية  عملية  خ��الل  من  اأو  الكيميائي 

ال�ستئ�سال المكان الموجود فيه الو�سم.

م�صوؤولية   *
الوعي والمواجهة

اأّك��د  د. محمود غنوي على  من جهته 

ج�سدنا  بتزيين  اال�ستغراق  ع��دم  اأهمية 

وعاء  مجرد  فالج�سد  واالأو�سام،  بالرموز 

واأداة لالإن�سان ليتعلم ويزداد من الخبرات 

ولي�ساهم في خدمة نف�سه وتهذيبها وبناء 

االإن�سان  م�سيرة  في  والم�ساهمة  مجتمعه 

نحو الرقي وال�سمو.

وختامًا اأعزائي القراء: اإن الج�سد هو 

االأمانة  فلنحفظ  اأعناقنا  في  اهلل  اأم��ان��ة 

هو  وجّل  عّز  الباري  ر�سا  وليبَق  ولنرعها 

كل  في  للتفكير  منها  ننطلق  التي  غايتنا 

�سغيرة اأو كبيرة في هذه الحياة. ولعل هذه 

اأنف�سنا  ن�سَم  اأن  يجب  التي  القاعدة  هي 

بها.
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احذر �صم�س ال�صيف
)*(

ح�صني كرمي

�ض الوحيد لأولدنا بعد ُجهد  تعتبر العطل المدر�صّية اأو ال�صيفّية  المتنفَّ

الدرا�صة للترفيه عن اأنف�صهم. اإل اأّن الأهل قد تفوتهم بع�ض التفا�صيل المهمة 

اإجازة  اإلى  ت�صلية ومتعة  الإجازة من  اأن تحّول  اإهمالها،  التي يمكن، في حال 

ب�صربة  واأ�صيبوا  الخارج  في  اللعب  من  اأكثروا  حال  في  خا�صة  واألــم.  مر�ض 

�صم�ض. و�صوف نتعرف في مقالنا التالي اإلى اأعرا�ض الإ�صابة ب�صربة ال�صم�ض 

وكيفية الوقاية والعالج.

* عالمات �صربة ال�صم�ض
ي�سعر الم�ساب ب�سربة �سم�س بعر�س 

اأو اأكثر من هذه االأعرا�س:

1. ارتفاع حرارة الج�سم.
2. ال�سعور بالغثيان.

3. التعّرق.
4. ال�سعور بالعط�س.
5. االألم في الراأ�س.

6. الطنين في االأذنين.
7. ال�سعف الج�سدي.

8. الب�سرة ال�ساخنة والحمراء والجاّفة.
* الإجراء الإ�صعافي

ب�سربة  الم�ساب  تطّور حالة  ولتجنب 

�سم�س ال بّد من:

1. و�سع كّمادات ماء )من الحنفية(.

تزيد  ال��ت��ي  ال��م��الب�����س  م��ن  التخفيف   .2
الحرارة.

3. اإعطاء الم�ساب �سوائل باردة اأو جعله 
يم�ّس قطع ثلج �سغيرة.

4. اإعطاء الم�ساب دواًء خاف�سًا للحرارة 
بما يتنا�سب مع عمره.

الحياتية  للعالمات  الدائمة  المراقبة   .5
)نف�س، نب�س، حرارة(.

حالة  ت��ده��ور  عند  الطبيب  م��راج��ع��ة   .6
الحرارة،  ارتفاع  )ا�ستمرار  الم�ساب 

غياب عن الوعي(.

* ن�صائح ل�صيف �صحي 
ال��ظ��ّل قدر  ال��ب��ق��اء ف��ي  ال��ح��ر���س على   .1
االإمكان وتفادي التعّر�س المبا�سر الأ�سعة 

ال�سم�س وباالأخ�س في وقت الذروة الذي 

72



ي��ك��ون م���ا ب��ي��ن ال�����س��اع��ة 

العا�سرة والرابعة ع�سرًا.

اإّن اأف�سل وقاية من اأ�ّسعة 

ال�ّسم�س هو لب�س القبعة، مع 

اأن تكون ردفة  الحر�س على 

القبعة اإلى االأمام.  

االأط��ف��ال ما  اإب��ع��اد  يجب   .2
اأ�سعة  ع��ن  اأ�سهر   6 دون 

ال�سم�س المبا�سرة.

و�سع الطفل في الظل اأو 

ا�ستخدام  اأو  االأ�سجار  تحت 

مع  ال��ط��ف��ل،  ع��رب��ة  مظلة  اأو  ال�سم�سية  

الخفيفة  للمالب�س  ارتدائه  على  الحر�س 

واّلتي تغّطي جميع االأطراف.

ل ا�ستخدام كريمات للب�سرة ذات  3. يف�سّ
اأراد  لمن  كافية  بكميات  واقية  درج��ة 

الجلو�س تحت اأ�سعة ال�سم�س في البّرّية 

اأو على �ساطئ البحر اأو قبل ال�سباحة. 

اإذا كانت حرارة ج�سم الطفل مرتفعة   .4

ب�����س��ب��ب ت��ع��ر���س��ه الأ���س��ع��ة 

يجب  طويلة  لفترة  ال�سم�س 

نقله اإلى مكان اأكثر برودة.

ح�سول  ع��ل��ى  ال��ح��ر���س   .5
الطفل على ال�سوائل الكافية 

قبل البدء باأي ن�ساط حركي.

6. ارتداء المالب�س الخفيفة 
اأثناء  الفاتحة  االأل��وان  ذات 

اللعب لت�سمح بخروج العرق. 

وي���ج���ب ت��ب��دي��ل ال��م��الب�����س 

كلما  جافة  ب��اأخ��رى  الرطبة 

دعت الحاجة اإلى ذلك.

الأ�ّسعة  التعّر�س  اأّن  اإلى  االإ�سارة  تجدر   .7
االإ�سابة  ي�سّبب  طويلة  م��دة  ال�ّسم�س 

اأو  اأو باإرهاق ج�سدي  بمر�س ال�سحايا، 

من  بحروق  االإ�سابة  اأو  ع�سلي  ت�سّنج 

الدرجة االأولى، وقد ت�سل اإلى الدرجة 

على  االإ���س��اب��ة  تاأثير  ويعتبر  الثانية. 

االأطفال وكبار ال�ّسن خطيرًا.

لأ�ّصعة  التعّر�س   

��م�����س م��دة  ال�����صّ

ط��وي��لة ي�ص�ّب��ب 

الإ�ص����ابة بم�ر�س 

اأو  ال�ص�������ح��ايا، 

ب���اإرهاق ج�ص��دي 

ع�صلي ت�ص��ّن�ج  اأو 

)*(مدير التدريب في الدفاع المدني � الهيئة ال�سحّية االإ�سالمية.

الهوام�ض

73

م
 2
01
2 

ب
/�آ

 2
51

د 
د

ع
ل
�



م�����س��ي��ن��ا ه������ادي  اأَب  ي����ا  ������َل������ْت ب����������دٍم ون��������اِرب��ف�����س��ل��َك  دروب��������������ًا ُك������لِّ

�����س����ن����ع����ن����اُه ب�������ع�������زٍم واق��������ت��������داِر وح��ق��ق��ن��ا ع���ل���ى االأع����������داء ن�����س��رًا

و�����س����ّم����ي����ن����اُه ع�����ي�����َد االن����ت���������س����ار وِزْدن�����������ا ج�������دول االأع������ي������اد ع���ي���دًا

ح�������س���ي���ن���يِّ ال�����م�����ب�����ادي وال�������س���ع���اررب����ح����ن����ا ح��������رب ت�����م�����وز ب�������س���ي���ٍف

ب�����م�����ي�����داِن ال�����ت�����ح�����ّدي وال����ف����خ����اروك�������ان ح��ل��ي��ف��ن��ا ال���ن�������س���ر االإل����ه����ي

ع����ل����ى ق�����������ادات اأم�����ت�����ن�����ا ال����ك����ب����اِرف�����اأّدْب�����ن�����ا ال����ذي����ن ق����د ا���س��ت��ط��ال��وا

ب�������������س������اروٍخ �����س����دي����د االن����ف����ج����اِرواأع����ط����ي����ن����ا الإ�����س����رائ����ي����ل در�����س����ًا

ي����ج����اريوح�����ّط�����ْم�����ن�����ا الأم������ري������ك������ا ن�����ف�����وذًا ال  ه����ا�����س����م����يٍّ  ب���������س����ي����ٍف 

ت��ب��اه��ى ق����د  ال����ي����ه����ودي  ك������ان  ع���ل���ى ���س��ع��ب��ي ب���اأ����س���ل���ح���ة ال����دم����اِراإذا 

ال��ف��ق��اِرف���اأ����س���ل���ح���ة ال�����دم�����ار و����س���ان���ع���وه���ا ذي  ب�����س��ف��رِة  ���س��ح��ق��ن��اه��م 

���ن���ا ال����ح����ي����دري����َة ث�������وب ع����زٍّ ����ن����ا االأع�����������ادي ث������وب ع����اِرل���ب�������سْ واأْل����ب���������سْ

غ���������دْت راي�����ات�����ن�����ا ف�������وق ال�����م�����داِروح����لَّ����ْق����ن����ا ع���ل���ى ال������ج������وزاء ح��ت��ى

���س��ح��ق��ن��ا ج��ي�����س��ه��م ����س���ح���َق ال����ب����ذاِروغ�����ّي�����ْرن�����ا م�������س���ي���َر ال���������س����رق ل���ّم���ا

ون����ح����ُن ال����ي����وم اأ����س���ح���اب ال����ق����راِرف�������س���ار ق�������رار اإ�����س����رائ����ي����ل وْه����م����ًا

الن�صر 

الإلهي
خليل عجمي

مهداة اإلى �صّيد المقاومة والتحرير �صانع العّزة والكرامة الأخ العزيز 

�صماحة ال�صّيد ح�صن ن�صر اهلل )حفظه اهلل( بمنا�صبة الذكرى ال�صاد�صة 

لحرب تموز المجيدة
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ف�����س��ار ال��ع�����س��ر ع�����س��َر االن�����س��ط��اِراأم������اَم ���س��م��ودن��ا ان�����س��ط��رْت ج��ي��و���ٌس

ال�������س���وارِيف����ي����ا وي��������َل ال����ث����ع����ال����ب م�����ن ق����ت����اٍل �����ُد  ������سْ
ُ
االأ ب���ه  ح���ّل���ت  اإذا 

���س��ّل��ى ال����ت����اري����خ  اإذا  ع���ج���ب���ًا  ع���ل���ى اأر���������س ال���ب���ط���ول���ِة وال�����وق�����اِرف����ال 

����ْت اأر���������س ع���ام���ل���ٍة ع��ري��ن��ًا ال�����غ�����ف�����اِراأل����ْي���������سَ ذر  اأب�����������ي  ل������م������والن������ا 

رب����ي����ع����ًا ح�����ّول�����ه�����ا  اهلل  ح�������س���ي���ن���ّي االإب����������ا واالخ�����������س�����راِرون���������س����ر 

جئنا وال��ت��ح��ري��ر  ال��ّن�����س��ر  �����ُل �����س����ع����رن����ا ب����ال����ج����ّل����ن����ارب���ذك���رى  ن�����ك�����مِّ

ي����ط����وف م������زغ������ردًا ع���ب���ر ال���ب���ح���اِرل��ن��ط��ل��ق م����ن ق�����س��ائ��دن��ا ر���س��ا���س��ًا

وردًا ال���ت���ح���ري���ر  ����َد  �����س����يَّ ح�������س���ي���ن���يَّ ال������ف������دى واالع�����ت�����ب�����اِرون�����ه�����دي 

ع����ل����ى �����س����ف����ٍق اأب�����������يِّ االح������م������راِرر���س��ْم��ن��ا ال��ن�����س��َر ب��ال��ت��ق��وى ح���روف���ًا

����ع����رن����ا ب����االن����ت���������س����اِروج���ئ���ن���ا ف������وق اأج����ن����ح����ِة ال���ق���واف���ي ن������ط������ّرز �����سِ

ج������ن������وب������ي������وَن ع�������ن االخ������ت������ب������اِرِل����ُن����ع����ِل����َم ج���ي�������س »اأوب�������ام�������ا« ب����اأّن����ا

ال������ِف������راِرون�����ع�����ل�����َن ل����ل����م����دى اأّن�����������ا اأ�������س������وٌد اإل��������ى  ن����ل����وذ  وال  ن����م����وت 

اأن�����ا������س�����ي�����ُد اع�������ت�������زاٍز واف����ت����خ����اِرف���ك���ي���ف ن������ِف������رُّ وال�����دن�����ي�����ا ل���دي���ن���ا

الأ�����س����ل����ح����ِة ال�������س���ه���اي���ن���ِة ال���ت���ت���اِرول����ب����ن����اُن ال�������ذي ق�����د ك������ان م���رم���ى

اأم�����س��ى اأم���ي���َر ال�����س��رق ف���ي زم����ن ال��ح�����س��اِرب��ف�����س��ِل ���س��م��ود ح����زب اهلل 

خ�سنا االأح��������رار  اأب�����ا  ي���ا  م����ع����ارك����ن����ا ب����������روح االن���������س����ه����ارب�����س��ي��ف��ك 

داِروح���ق���ق���ِت ال����م����ق����اوم����ُة ان���ت�������س���ارًا ك������لَّ  ������س�����ّرف  االإ�������س������الم  ب�����ه 

ب����ِه »اأول������ِم������رت« ُي����رَج����ُم ب��ال��ح��ج��اِرواأ����س���ب���َح ج��ي�����س اإ����س���رائ���ي���ل وْه���م���ًا

ع����ام����ل����ٌي �����س����ه����ٌم  اهلل  ل�����ه االأوط������������ان ت�������س���ه���د ب���اف���ت���خ���اِرف����ن���������س����ُر 

ف�����ًا ل����الخ����ت����ب����اِرق������د اخ������ت������ارُت������ه اأم����ت����ن����ا اأم����ي����ن����ًا ف������ك������ان م�����������س�����رِّ

الأم��������ت��������ِه ب����ت����ح����ق����ي����ِق ال����م���������س����اِرع��ل��ى خ���ط ال��ح�����س��ي��ن م�����س��ى و���س��ّي��ًا

ب���ت���ن���ف���ي���ذ ال�����و������س�����ّي�����ِة وال�������ق�������راِرف����ك����ان ل�������س���ع���ب���ِه ال������راق������ي وف����ي����ًا

واأت������ق������ن������ُه ب������اإي������م������اٍن ح�������س���اريت���������س����ّل����َح ب����ال����ف����دى م�����ن ك����رب����الٍء

����ر ال�������س���ف���اِروج������������ّرَد �����س����ي����َف ح������ي������درة ب���ك���ٍف م�������ع�������ّودٍة ع����ل����ى ك���������سْ

ح����َب����اه ال��م�����س��ط��ف��ى اإك���ل���ي���ل غ����اِروح���������ارَب ج���ي�������َس اإ����س���رائ���ي���ل ح��ت��ى

ب������ِه ان����ق����ل����َب ال����ظ����الم اإل�������ى ن���ه���اِرف�����زّي�����َن اأر�����������سَ ع����ام����ل����ٍة ب��ن�����س��ٍر

ت���������س����ي����ر ذل������ي������ل������ًة ل����الن����ه����ي����ارواإ�����س����رائ����ي����ُل ب���ع���د ال����ع����زِّ راح������ْت

زم��������ان��������ًا ح�������اف�������اًل ب�����االن�����ت�����ح�����اِرِواأم������ري������ك������ا ع����ل����ى ي��������دِه ���س��ت��ل��ق��ى
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�صهيد الوعد ال�صادق
)حاتم(المهند�س راني عدنان بزي 

محل وتاريخ الولدة:ا�صم الأم:   نجلة بزي
محل تاريخ ال�صت�صهاد:  رقم ال�صجل: 87الو�صع العائلي: متاأهل وله ولدانبنت جبيل 23/ 1/ 1967

الغندورية 12/ 8/ 2006

ن�صرين اإدري�ض قازان

معه؛  يبداأ  اأين  من  االإن�سان  يعرف  ال 

فهو رجل البدايات المحّيرة؛ فالولد الذي 

تربى حتى كبر وا�ستد ع�سده في »الكويت« 

اإح��دى  حيث ك��ان يعمل وال��ده م��دي��رًا في 

جبيل«،  »بنت  مدينته  في  ولد  ال�سركات، 

ال�ّسم�س..  تترّبع  جبهته  في  الذي  هو 

اآخر  انفّك حتى  ما  ال��ذي  االأ���س��رار  رج��ُل 

ما  واإذا  االأل��ب��اب،  ُيحّير  حياته  لحظات 

اأخ��رى  اأب��واب��ًا  فتح  الفكر،  الجواب  ط��رق 

الألف �سوؤال.. 
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والداعية لالإ�سالم االأ�سيل. 

»�صفوف  * مقاومًا في 
العمالء«

م��ا ك��ان ي��ري��ح ران���ي في 

لبنان،  اإل��ى  قربه  هو  �سوريا 

وبالتالي اإلى بنت جبيل، فما 

الجامعة  العطلة في  ُتعلن  اأن 

متوجهًا  ال�سيارة  يركب  حتى 

تحت  الراب�سة  مدينته  اإل��ى 

وبعد  االإ�سرائيلي.  االحتالل 

خياره  ران��ي  ح�سم  تخّرجه، 

واأ�س�س  فتزوج  جبيل،  بنت  في  بال�سكن 

وتعّرف  اخت�سا�سه،  �سمن  هناك  عماًل 

»عقل  اللحديين  العمالء  كبار  اأح��د  اإل��ى 

قوية،  �سداقة  براني  ربطته  الذي  ها�سم« 

ب�»ابني  يناديه  ك��ان  اأن  االأم���ر  بلغ  حتى 

راني«.. 

���س��ي��ارات  بت�سليح  ي��ق��وم  ران���ي  ك���ان 

نهار  وذات  ال�سغير.  معمله  في  العمالء 

تّم اعتقاله وزّجه في معتقل الخيام بتهمة 

الّتعامل مع المقاومة االإ�سالمية، فت�سّدر 

وُكتب  اللبنانية  ال�سحف  اعتقاله  عنوان 

لعقل ه��ا���س��م في  ال��م��دل��ل  »االب����ن  ع��ن��ه: 

الخيام«.

فاأطلق  ران���ي،  على  التهمة  تثبت  ل��م 

وهو الوحيد بين اإخوته الذي 

ولد هناك، وربما كانت هذه 

ال���والدة واح���دة م��ن غرائب 

تعلُّقه ببنت جبيل.

والـــتـــزام في  عــلــم   *
الجامعة

ح��ي��ن��م��ا ن��ج��ح ران����ي في 

ر اأوراقه  الثانوية العامة ح�سّ

لل�سفر اإلى الواليات المتحدة 

هند�سة  لدرا�سة  االأمريكية 

يع�سقها،  ال��ت��ي  الميكانيك 

ولكن خوف والده ال�سديد عليه، دفعه اإلى 

�سوريا.  جامعات  اإح��دى  في  ابنه  ت�سجيل 

اإل��ى اأم��ري��ك��ا، وج��د ران��ي  وع��و���س ال�سفر 

الالذقية،  مدينة  في  طريقه  ي�سق  نف�سه 

لتكون تلك بداية ثانية له.

ق�ساها  التي  الطويلة  الفترة  تكن  لم 

ف��ي ���س��وري��ا ع��ب��ارة ع��ن م��ج��رد تح�سيل 

اأخذته  اأخ��رى  اهتمامات  اأن  ذلك  علمي، 

الجامعة  في  تعّرف  اأن  بعد  الدرا�سة،  من 

الذين  الملتزم  ال�سباب  من  مجموعة  اإلى 

واآرائ��ه��م.  باأفكارهم  كثيرًا  ران��ي  اأعجب 

و�سرعان ما تغّير نمط حياته بتغّير اأهدافه 

وا�سعًا  الذي يحمُل مخزونًا  ال�سابَّ  و�سار 

الفذَّ  والمناق�َس  الثقافات،  مختلف  من 

اأحد  اإل��ى  تعّرف 

ك��ب��ار ال��ع��م��الء 

ال��ل�����������ح��دي��ي��ن 

»عق���ل ها�ص��م« 

ح��تى �ص�ار يناديه 

ب���»اب��ن��ي ران���ي«
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�سراحه بعد تعر�سه الأب�سع اأنواع التعذيب، 

ولكن  بروّية وهدوء،  المقاوم  واأكمل عمله 

يياأ�سوا  ولم  العيون  حوله  زرع��وا  العمالء 

ر  من مراقبته، حتى اإذا ما كان وقٌت يح�سّ

فيه العبوات النا�سفة في معمله ال�سغير، 

لقي القب�س عليه بالجرم الم�سهود، وُزّج 
ُ
اأ

في المعتقل. 

* �صدق اأبو طالب
المريرة  االع��ت��ق��ال  اأي���ام  ران���ي  ق��ّل��ب 

من  وافرًا  ن�سيبًا  ونال  واحت�ساٍب،  ب�سبٍر 

مرور  وبعد  والنف�سي.  الج�سدي  التعذيب 

اأيامًا  وكانت  اعتقاله،  على  ون�سف  �سنة 

�سوداء حتى كادت روحه اأن تفارق ج�سده 

راأى  االعتقال،  من  ذرع��ًا  �ساق  ما  ل�سّدة 

ذات ليلة في منامه اأبا طالب )ر�سي اهلل 

من  الخروج  باأنها  ف�ّسرها  روؤيا  في  عنه( 

ووج��د  ا�ستيقظ  عندما  ولكنه  المعتقل، 

اأبوابها  ي�سرُب  راح  الزنزانة  داخل  نف�سه 

الب�سرى  تتاأخر  ول��م  ي�سرخ.  وه��و  ب�سدة 

فبعد يوم اأو يومين اندحر العدو ال�سهيوني 

عن لبنان، وما اإن خرج راني من الزنزانة 

»�سدق  �سرخ:  حتى  وجهه  الن�سيم  ولفح 

وعد اهلل.. �سدق اأبو طالب«.

* من بنت جبيل 13 �صهيدًا
مع  ليوؤ�س�س  جبيل  بنت  اإلى  راني  عاد 

رفاقه المجاهدين خاليا المقاومة وليبداأ 

معهم و�سع منظومة العبوات النا�سفة التي 

تموز  ح��رب  مفاجاآت  اأب��رز  اإح��دى  كانت 

.2006
راني  دّر�س  الجهادي  اإلى جانب عمله 

عالقة  بنى  وق��د  جبيل.  بنت  مهنّية  ف��ي 

ا�ستقوا منه  الذين  مميزة جدًا مع طالبه 

اأجاد  فاأ�ستاذهم  والمقاومة،  الجهاد  ُحبَّ 

يكن  لم  لذا  بالمقاومة،  يدّر�سه  ما  ربط 

جبيل  بنت  مهنّية  ُتقّدم  اأن  اأبدًا  م�ستغربًا 

13 �سهيدًا مقاومًا من تالمذتها.
* في ف�صاء الع�صق الإلهي

االأب المحّب لولديه اللذين اأنتقى لهما 

ا�سمين لهما �سلة بال�سهادة، فكان »اأمير« 

و»�سهيد«  الجنة،  اأهل  اأمراء  ال�سهداء  الأن 

الحنان  يغدق  ك��ان  دالل���ة،  با�سمه  وكفى 

والعطف على عائلته واأهله، دون اأن يترك 

و�سيلة الإر�سائهم واإ�سفاء ال�سعادة عليهم.

رجٌل متوا�سع زاهد في الدنيا، يكفيه 

الخبز  ف��ت��ات  م��ن  القليل  على  يفطر  اأن 

واللبن اأيام ال�سوم الطويلة. وقد  ظهرت 

ه  تعبدُّ ل�سدة  العا�سقين  �سيماُء  وجهه  على 

.Rوتعلقه باأهل البيت

جاءت الحرب، وكانت لقلبه الُب�سرى، 

ح��دود  يطيق  ع��اد  م��ا  ال��ذي  الغريب  فهو 
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الع�سق  يغّرد في ف�ساء  اأن  يود  بل  الدنيا، 

االإلهي..

* بيني وبينها 14 مع�صومًا
ب��ي��ن ب��ن��ت ج��ب��ي��ل واأغ���ل���ب ال��ق��رى 

العبوات  ل��ي��زرع  ران��ي  تنقل  ال��م��ج��اورة، 

ال���ن���ا����س���ف���ة ال���ت���ي دم������رت اأ����س���ط���ورة 

الم�سادة  ال�سواريخ  ونقل  الميركافا، 

المحا�سرين،  المدنيين  وتفقد  للدروع، 

و����س���اع���د ف���ي اإج���الئ���ه���م ع���ن م��ن��اط��ق 

�سريع  الدوري  كالع�سفور  كان  الخطر. 

ثابت  فيبقى  ال��ق��ل��ب،  ه���ادئ  ال��ت��ن��ق��ل، 

راأ�سه  وفوق  عبواته  يزرع  وهو  القدمين 

والطائرات  اال�ستطالع  طائرات  تحّلق 

يعمل  من  ا�ستغراب  اأث��ار  ما  الحربية، 

�سبب  ع��ن  ���س��األ��وه  وحينما  جانبه،  اإل��ى 

اأجابهم  الطائرات،  تحت  واقفًا  بقائه 

وبينها  »بيني  قلبه:  على  يده  و�سع  وقد 

اإ�سارة  حجابًا«  ع�سر  اأربعة 

.R المع�سومين  اإلى 

راني  راف��ق  الحرب  في 

يغطي  اأج��ن��ب��ي��ًا  ���س��ح��ف��ي��ًا 

م�سعود،  ت��ّل��ة  اإل���ى  ال��ح��رب 

ما  ال�سحفي  راأى  وه��ن��اك 

ق���ال ع��ن��ه: »ك��ن��ت ���س��اأدف��ع 

األتقط  اأْن  الأج��ل  عمري  كل 

ا�ستطعت  ال��ت��ي  ال�����س��ورة 

يرفع  ث��م  لربه  ي�سجد  وه��و  ل��ه  التقاطها 

راأ�سه اإلى ال�سماء �سارخًا بال�سكر له«.

* عبوات النت�صار
االأمكنة  اأبرز  اأحد  الحجير  وادي  كان 

التي ُعزفت فيها منظومة عبوات المهند�س 

راني مو�سيقى االنت�سار العظيم، وكان قد 

المت�سّدين  المجاهدين  بمجموعة  التحق 

الإن����زال ق��ري��ة ال��غ��ن��دورّي��ة، ه��ن��اك حيث 

لعدٍد ال ُيح�سى من  القليلة  القلة  ت�سّدت 

االإ�سرائيلي  العدو  ي�ستطع  ول��م  الجنود، 

اإخفاء خ�سارته الفادحة.

وعند اأطراف وادي الحجير، فتح راني 

�سوت  م��رة  الآخ��ر  لي�سمع  الخلوي  هاتفه 

اأ�سدقائه  اأق��رب  اإل��ى  ر�سالة  وكتب  اأم��ه.. 

ير�سل له فيها تحيات البطولة وال�سمود. 

وعلى  االأخ���ي���رة..  اللحظات  تلك  ك��ان��ت 

الرغم من التعب والجوع والعط�س لم تهن 

ر�سا�سة  ولكن  ران��ي،  عزيمة 

طالته  االإ�سرائيلي  القنا�س 

جريحًا  فرك�س  ���س��دره،  ف��ي 

غير  خلفه،  ليختبئ  �ُسوٍر  اإلى 

بعده  وم��ا  ال�����س��ور  اأن  م���درك 

مك�سوف اأي�سًا للقنا�س..

وعينا  وت��راب،  ر�سا�سات 

ت��ب��وح��ا  اأن  ت���ق���درا  ل���م  رج����ل 

باأ�سراره..

م��ا اإن خ��رج راني 

ولفح  الزنزانة  من 

وجه��ه  الن�ص��ي��م 

�ص�����رخ:  حت����ى 

»�صدق وعد اهلل.. 

�ص��دق اأبو طالب«
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ك�صكول

 الأدب
اإعداد: اإبراهيم من�صور

من غريب القراآن

ْر ِبِه �أَن ُتْب�َضَل َنْف�ٌس ِبَما َك�َضَبْت} )االأنعام: 70(، اأي:  � ُتْب�َضُل، في قوله تعالى: {َوَذكِّ

َك�َضُبو�ْ}  ِبَما  �أُْب�ِضُلو�ْ  �لَِّذيَن  {�أُْوَلِئَك  وجّل:  عّز  قال  الحرام،  هو  والَب�ْسُل  الثواب.  ُتحَرُم 

لتقطيب  ال�سيء، فا�سُتعيَر  مُّ  الَب�ْسل: �سَ الثواب. ومن معاني  ُحِرموا  اأي:   ،)70 )االأنعام: 

ا�س!)1(. الوجه )الُعبو�س(، فقيل: هو با�سل، اأي منقب�س الوجه، عبَّ

من اأجمل ما قيل

من  )المنقذ  كتابه  في  الغزالي،  حامد  اأب��و  ف  المت�سوِّ االإ�سالمي  الفيل�سوف  قال 

الحقَّ  َتْعِرِف  ال  ق��ال:  حيث   ،Q عليٍّ الُعقالء  د  ب�سيِّ يقتدي  من  »العاقل  ال�سالل(: 

بالرجال، اإعِرِف الحقَّ َتْعِرْف اأهَله«!)2(.

الرجوع اإلى الحّق

ُرِوَي حول الحجر  ك()3(: »ومن لطيف ما  مُّ
ُ
اأ جاء في كتاب )كيف ترجُع كما ولدتك 

رُّ  االأ�سود، اأّن عمر بن الخطاب مرَّ عليه فقال: واهلل، يا حجر، اإّنا لنعلُم اأنَّك حجٌر ال ت�سُ

نا راأينا ر�سول اهللP ُيحبُّك، فنحن نحبُّك. وال تنفع، اإال اأنَّ

ه اهلل، يوم القيامة،  Q: كيف، يا ابن الخطاب؟! فواهلل ليبعثنَّ فقال اأمير الموؤمنين عليٌّ

وله ل�ساٌن و�سفتان، في�سهد لمن وافاه، وهو يميُن اهلل عّز وجّل، في اأر�سه، يبايُع بها َخْلَقه.

فقال عمر: ال اأبقانا اهلل في بلٍد ال يكون فيه علّي بن اأبي طالب«!
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من اأجمل ال�صعر

ناقمًا  )المواكب(،  كتابه  في  جبران،  خليل  جبران  الكبير،  لبنان  اأدي��ب  اأبدعه  ما 

وناعيًا عدالة الب�سر، حيث يقول:

نظرواالعدُل في االأر�س ُيبكي الِجنَّ لو �سِمعوا َل���ْو  االأم�����واَت  وي�ست�سحُك  ب��ه 

ُغروا �سَ اإن  للجانين  والموُت  َك��ُب��روافال�سجن  اإن  واالإث����راُء  والفخُر  والمجُد 

الخِطُرف�����س��ارُق ال���زه���ِر م���ذم���وٌم وُم��ح��َت��َق��ٌر البا�سُل  ُيدعى  الحقِل  و�سارُق 

وق���ات���ُل ال�����روِح ال ت����دري ب���ِه ال��ب�����س��ُر!وق����ات����ُل ال��ج�����س��ِم م���ق���ت���وٌل ب��ف��ع��ل��ِت��ِه

من اأمثال العرب

والقرائب: جمع قريبة.  الغريبة.  َنزيعة، وهي  النزائع: جمع  �لقر�ئب«:  »�لنَّز�ئَع ال 

جوا«، وهو فعل اأمر، وما بعده من�سوٌب به. بوا »النزائَع« على تقدير »تزوَّ وقد َن�سَ

الِبعاِد  في  جوا  تزوَّ اأي:  ُووا«،  ُت�سْ ال  »اغَتربوا   :Pاهلل ر�سول  عن  روي  هنا،  ومن 

دون  الغرائب  في  انِكحوا  معناه  وقيل:  اأوالُدك��م.  َوى  َت�سْ لئاّل  االأق��ارب،  في  ال  االأن�ساب، 

القرائب، فاإّن َوَلَد الغريبة اأنجُب واأقوى، وولد القريبة اأ�سعُف واأ�سَوى)4(.

من اأجمل الت�صبيه 

قول  ال�سَبه،  اأوُج��ه  فيه  د  تتعدَّ اأي  تمثيلّيًا،  ت�سبيهًا  ن  يت�سمَّ الذي  ال�سعر  اأجمل  من 

جاني وا�سفًا حاله بعيدًا عن الحبيب: ال�ساعر االأرَّ

ُف���ِقَي������زداُد دم��ع��ي ع��ل��ى ِم���ق���داِر ُب��ع��ِده��ِم
ُ
االأ في  ال�سم�ِس  اإث��َر  ْهِب  ال�سُّ ت��زاُي��َد 

في  المت�ساقطة  هب  بال�سُّ دموَعه  ه  �سبَّ فقد 

ه ُبعَد  رة، و�سبَّ ه الحبيَب بال�سم�س النيِّ ال�سماء، و�سبَّ

ا الت�سبيه الرابع �  ُفِق. اأمَّ
ُ
الحبيب بُبعد ال�سم�ِس في االأ

هنا � وهو االأو�سَح فهو ت�سبيه تزاُيِد دموِعه وغزارتها، 

هب وراء ال�سم�س! بالتزايد المت�سامح لعدد ال�سُّ
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قالت لي المراآة

دًا تقراأ القراآن وي�سرح خياُلك بعيدًا. اأحرى بَك  � ها قد ُعْدَت مجدَّ

ز على معانيه. اأن تركِّ

في  اأ�سرح  الحقيقة،  في  واأن��ا،  �سببًا،  ل�سرحاني  ولكنَّ  نعم،   �

معانيه العجيبة، ول�سُت اأزعم اأنني اأفهمها تمامًا.

� فما الذي اعتا�س)5( عليَك منها، اليوم؟

َنْجَعِل  {�أََل���ْم   )8 7ـ  النباأ )االآي��ة  ق��راأُت في �سورة  � لقد 

�اْلأَْر�َس ِمَهاد�ً*َو�ْلِجَباَل �أَْوَتاد�ً}، وفي �سورة االأنبياء )31( 

ن َتِميَد ِبِهْم}، وفي �سورة  {َوَجَعْلَنا ِفي �اْلأَْر�ِس َرَو��ِضَي �أَ

�أَن َتِميَد  )لقمان: 10(  {َو�أَْل��َق��ى ِفي �اْلأَْر����ِس َرَو����ِض��َي 

ْلَقى ِفي �الأَْر�ِس  ِبُكْم}، وفي �سورة )النحل: 15( {َو�أَ

َرَو��ِضَي �أَن َتِميَد ِبُكْم..}؛ ووقفُت حائرًا: ِلَم كلُّ هذا 

قد  تعالى  اهلل  واأن  الجبال،  مو�سوع  على  التاأكيد 

ك، مع  تتحرَّ اأو  االأر�س،  بنا  تميد  لئال  و�سعها موا�سَعها 

اأّن االأر�س في حركة دائمة؟! ثم اإّن الجبال موؤّلفة من �سخور ثقيلة، فاالأحرى بها 

� وهي بهذه االرتفاعات ال�ساهقة � اأن ُت�سيف وزنًا زائدًا اإلى االأر�س، وُتحِدَث خلاًل 

في توازنها، وهو عك�س ما تقوله االآيات الكريمة، فهذا ما ال اأفهُمه!

عندها برقت المراآة في خاطري فقالت:

� ا�سمع يا اأخي: اإّن كالمك هذا فيه �ُسبهة؛ يقول علماء الجيولوجيا اإّن اأديَم 

الذي  العلوي  االأديم  اأو  ال�سطح )�سيال(  اإلى ق�سمين:  ينق�سم  االأر�س )الق�سرة( 

تت�سّكل منه القاّرات )وهو �سخور �سلبة خفيفة الكثافة كالغرانيت(، وال تتعدى هذه 

ل اأحوا�س المحيطات.  الكثافة )7‚2(، و)ال�سيما(، اأو الق�سرة ال�سفلية التي ت�سكِّ

وتتكوَّن طبقة )ال�سيما( من �سخور بركانية ثقيلة مثل البازلت، وتبلغ كثافتها)3( 

تقريبًا)6(.

اإذًا، قيعان المحيطات اأكثف واأثقل من القاّرات الياب�سة، فاإذا ان�ساف اإليها ثقل 

المياه ال�سديد في المحيطات والبحار ت�سبح هذه الطبقة من االأر�س اأثقل بكثير 

من �سخور القاّرات الموؤّلفة اأ�ساًل من )ال�سيال( اأي ال�سيلي�سيوم واالألومينيوم ذلك 

المعدن الخفيف. وهذا من �ساأنه اأن يحدث خلاًل في توازن االأر�س؛ لذا فقد جعل 

اهلل تعالى هذه الجبال الروا�سي ثوابَت تمنع َمَيداَن االأر�س، وُتعيد اإليها التوازن.

عندئٍذ هتفُت قائاًل: �سبحاَن من جعل االأر�س مهادًا والجبال اأوتادًا اأن تميَد 

ُة والُمْلك، اإنه اللطيف الخبير. بنا، وله العزَّ
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انظ���ر: المفردات في غري���ب القراآن، للراغ���ب االأ�سفهاني، ( 1)

ة َب�َسَل. مادَّ

المنقذ من ال�سالل، الأبي حامد الغزالي، �س 30.( 2)

ك؟ لل�سيخ اأكرم بركات، دار الوالء، ( 3) كيف ترجع كما ولدْتَك اأمُّ

ط 4، �س 89، 90.

ل�سان العرب، ابن منظور، ج 9، �س 73 � 74، مادة »�سوا«.( 4)

اعتا�س االأمر عليه: ا�ستدَّ وامتنع.( 5)

المو�سوعة العلمية المي�ّسرة، �س 20، واأطل�س العالم، �س 30.( 6)

الهوام�ض

من اأجمل الردود

�ساأل معاويُة اأحَد االأعراِب، وا�سُمه �سّحار العبدي، قائاًل:

ما هذه البالغُة فيكم؟

فاأجابه االأعرابيُّ بقوله، واأجاد:

َرر! � �سيٌء يختلُج في �سدورنا، فتقذُفه األ�سنُتنا، كما يقذُف البحُر الدُّ

عليها،  تعالى  اهلل  فطَره  التي  بفطرته  اأدركها  االأعرابي،  هذا  من  بارعة  لفتة  وهذه 

رها على طبع �سجيَّته. و�سوَّ

من جذور الكالم

ْفرة: اأ�سُل الَك�ْسر � هنا � من انك�َسَر العجيُن، بمعنى الَن واختمر، اأو من َك�َسَر  َك�َضَر �ل�ضُّ

الُخبَز، الأّن الُخبَز كان يبيُت اأيامًا فيت�سلَّب، لذا فهو ُيْك�َسُر حتى ُيوؤَكل. وبما اأن الخبز هو 

فرة هي طعاُم الم�سافر، اأو ما ُيب�َسُط عليه الطعام،  رمز للطعام )الَعْي�س(، وبما اأن ال�سُّ

فرة، فقيل: ك�َسَر فالن ال�سفرَة، اأي تناول طعامه، �سواٌء  فقد ا�سُتعيَر الك�ْسُر من الخبز لل�سُّ

في ِحلِّه اأم َتْرحالِه )اإقامتِه اأو �سَفِره(.

قال اأحمد �سوقي، في ق�سيدة يرثي فيها اأباه:

���َرْت���ي���ْنط�����اَل�����م�����ا ُق�����م�����ن�����ا اإل�����������ى م������ائ������دٍة ���رُة ف��ي��ه��ا ِك�������سْ ك���ان���ِت ال���ِك�������سْ
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* المقداد بن الأ�صود الكندي 
ه��و ال��م��ق��داد ب��ن ع��م��رو ب��ن ثعلبة بن 

بن  بالمقداد  المعروف  البهرواي  مالك 

اإليه  ينت�سب  ال��ذي  االأ�سود  وه��ذا  االأ���س��ود، 

واإنما  الزهري،  يغوث  عبد  بن  االأ�سود  هو 

ال�صيخ تامر حممد حمزة

بعدهم،  جاء  من  لكل  للقدوة  عنوانًا  واأ�صحوا  التاريخ  �صنعوا 

هم حقيقة التاريخ، وهم الكبار الذين �صمخت اأ�صماوؤهم فيه، منهم 

غيرهم..  تعتع  حين  ونطقوا  بع�صهم..  تزلزل  حيث  ثبتوا  الذين 

ون�صروا حيث خذل وتخاذل اآخرون.. لم ي�صتوح�صوا من القلة في 

طريق الهدى اأعني المقداد بن الأ�صود الكندي و�صلمان الفار�صي واأبا 

 Pلمحمد ولئهم  �صدق  جمعهم  وقد  يا�صر  بن  وعمار  الغفاري  ذر 

واآله الأطهار فهم بحق حواريو النبوة والإمامة.

ن�سب اإليه الأن المقداد حالفه فتبناه االأ�سود 

وكنيته اأبو م�سعد وقيل اأبو االأ�سود)1(. 

االأوائ��ل  ال�سابقين  من  المقداد  يعتبر 

اإلى  المهاجرين  اأوائ��ل  ومن  االإ�سالم  اإل��ى 

الحب�سة.

ح���واري���و 
ال���ن���ب���وة 
والإم��ام��ة  
المقداد بن الأ�صود الكندي
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وق����د ق����ال ف��ي��ه اأم��ي��ر 

يوم  ف��ي   Qالموؤمنين

فار�س  فينا  كان  »ما  ب��در: 

على  المقداد  اإال  ب��در  ي��وم 

فر�س اأبلق«)2(. 

وقب���ل ب���در �سجل���ت له 

م�سرب  اأ�سبح���ت  مواقف 

مث���ل، حي���ث ق���ال المقداد 

ي  ل���ذ ا و « :P ل �سو للر

نف�سي بي���ده ل���و اأمرتنا اأن 

نخي�سها البحر الأخ�سناها 

ن�س���رب  اأن  اأمرتن���ا  ول���و 

اأكباده���ا اإلى ب���رك الغماد 

فعلن���ا، ف�ساأنك يا ر�سول اهلل!« فندب النبي

P اأ�سحاب���ه وانطل���ق به���م حت���ى ن���زل 

بدرًا)3(. 

* المقداد حب اهلل ور�صوله 
محبًا  المرء  يكون  اأن  ال�سهل  من  لي�س 

هلل ولر�سوله واأ�سعب منه اأن ي�سبح المرء 

من  واأ�سعب  ور�سوله..  اهلل  عند  محبوبًا 

عين  اأن���ه  ال��م��رء  على  يطلق  اأن  االث��ن��ي��ن 

الحب هلل ولر�سوله ويدل على ذلك ما ورد 

اهلل  »اإن  ق��ال:  اأن��ه   Pمحمد النبي  عن 

اأ�سحابي  من  اأربعة  بحب  اأمرني  وجّل  عّز 

اأنه يحبهم فقيل من هم؟ فقال:  واأخبرني 

علي والمقداد و�سلمان واأبو ذر«)4(. وكذلك 

باأن  المغربي  النعمان  القا�سي  عن  ج��اء 

المقداد قاتل في بدر واأحد وُلقب ب� )حب 

اهلل وحب ر�سول اهلل()5(.

* المقداد من الأوائل 
االإمام علي ل�سان  الخبر على  في  جاء 

Q اأنه قال: اأول من ه�سم 

من العرب جميعًا جدنا ها�سم 

واأول من عرقب جعفر بن اأبي 

يوم  في  الجناحين  ذو  طالب 

فر�سًا  ارتبط  من  واأول  موؤتة 

وتعالى  تبارك  اهلل  �سبيل  في 

المقداد بن االأ�سود الكندي)6(.

* المقداد م�صداق اآية 
م����ودة اأه����ل ب��ي��ت ر���س��ول 

االختبار  م���ادة  ه��ي   Pاهلل

وال��ف��ي�����س��ل ب��ي��ن م���ن اأج���اب 

�سوؤاله  على   Pاهلل ر���س��ول 

وبين  ومن نك�س على عقبيه، 

نق�س  م��ن  وب��ي��ن  ب��ه  ووّف���ى  اأدى حقه  م��ن 

االأوفياء  جملة  من  وهو  والمقداد  وتخلف، 

ال�سادق االإم��ام  عن  الرواية  ففي  ال�سبعة 

االآية  هذه  نزلت  لما  اأنه  اآبائه  عن   Q

على ر�سول اهللP {ُقل الَّ �أَ�ْضاأَُلُكْم َعلَْيِه 

)ال�سورى:  �ْلُقْرَبى}  ِفي  َة  �ْلَمَودَّ الَّ  �إِ �أَْج��ًر� 

23( قام ر�سول اهللP فقال: اأيها النا�س 

 Pاهلل ر�صول  عن 

اهلل  »اإن  ق��ال:  اأن��ه 

ع��ّز وج���ّل اأم��رن��ي 

من  اأرب��ع��ة  بحّب 

اأ�صح��ابي واأخبرني 

فقيل  يحّبهم  اأن��ه 

فقال:  ه��م؟  م��ن 

ع��ل��ي وال��م��ق��داد 

ذر« واأبو  و�صلمان 
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اإن اهلل تبارك وتعالى قد فر�س لي عليكم 

: فلم يجبه  م��وؤدوه ؟ قال  اأنتم  فر�سًا فهل 

اأحد منهم ، فان�سرف.

فقال  فيهم  ق��ام  ال��غ��د  م��ن  ك��ان  فلما 

ذلك  مثل  فقال  فيهم  ق��ام  ثم  ذل��ك،  مثل 

في اليوم الثالث فلم يتكلم اأحد، فقال: يا 

اأيها النا�س اإنه لي�س من ذهب وال ف�سة وال 

مطعم وال م�سرب، قالوا: فاألقه اإذن، قال: 

ال  {ُق��ل  علي  اأن��زل  وتعالى  تبارك  اهلل  اإن 

َة ِفي �لُقرَبى}  �أَ�ضاأُلُكم َعلَيِه �أَجر�ً �إالهّ �لَمَودَّ

فقالوا: اأما هذه فنعم، فقال اأبو عبد اهلل: 

اأحدهم  اإال �سبعة نفر،  فو اهلل ما وفى بها 

المقداد بن االأ�سود)7(.

فاطمة  مولتنا  عند  كراماته   *
O الزهراء

فاطمة  لر�سى  ير�سى  تعالى  اهلل  اإّن 

ير�سيها  لمن  فطوبى  ل�سخطها،  وي�سخط 

ال�سعداء  ه���وؤالء  وم��ن  عنه،  ى  تر�سّ وم��ن 

وحب   O لفاطمة  بحبهم  الفائزين 

فاطمة O لهم المقداد الكندي وي�سهد 

لذلك عدة وقائع منها:

ن�صاء  �صيدة  و�صية  على  �صهادته  ـ  اأ 

 :Oالعالمين

اأو�ست  ما  ه��ذا  الو�سية  في  ج��اء  وق��د 

بحوائطها   Pاهلل ر���س��ول  بنت  فاطمة 

ال�سبعة: ذي الح�سنى، وال�ساقية، والدالل، 

وال���غ���راف، وال��رق��م��ة، وال��ه��ث��ي��م، وم��ا الأم 

علي بعد  وم��ن   Qعلي اإل���ى  اإب��راه��ي��م 

بعد  وم����ن   Qالح�سن اإل�����ى   Q

ومن   Qالح�سين فاإلى   Qالح�سن

بعد الح�سينQ فاإلى االأكبر من ولدي، 

�سهد اهلل على ذلك وكفى به �سهيدًا و�سهد 
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العوام   ب��ن  والزبير  االأ���س��ود  ب��ن  المقداد 

.)8(
Qوكتب علي بن اأبي طالب

ب ـ المقداد اأحد المكرمين بال�صالة 

:O على جثمان فاطمة الزهراء

اإن ال�سرية التامة التي اأحاطت تجهيز 

ودف���ن ���س��ي��دة ن�����س��اء اأه���ل ال��ج��ن��ة نتيجة 

حطت  التي  والم�سائب  القا�سية  الظروف 

 Qالموؤمنين اأم��ي��ر  بيت  ف��ي  رح��ال��ه��ا 

دفعته اإلى دفنها لياًل و�سرًا تنفيذًا لو�سيتها 

النا�س  بع�س  عليها  ي�سلي  لكيال  المباركة 

ومن هنا فاإن ال�سالة على جثمانها كانت 

ذن لهم بال�سالة وكانوا �سبعة 
ُ
كرامة لمن اأ

اأحدهم المقداد بن االأ�سود.

* اأعظم النا�ض اإيمانًا 
اإن التفاوت بين اأ�سحاب اأمير الموؤمنين

الذي  الوقت  في  محالة  ال  حا�سل   Q

مواقف  للمقداد  ولكن  نا�سروه  جميعًا  هم 

االإم��ام��ة  ي��دي  بين  اأق��ران��ه  بين  متقدمة 

لم   :Qال�سادق االإم��ام  فعن  والوالية، 

اهلل ر�سول  قب�س  منذ  ]المقداد[  يتغير 

P حتى فارق الدنيا طرفة عين لم يزل 

في  عيناه  ال�سيف  قائم  على  قاب�سًا  قائمًا 

حتى  ينتظر   Qالموؤمنين اأمير  عيني 

ياأمر فيم�سي)9(. وقال اأبو عبد اهلل ال�سادق

اإيمانًا  النا�س  اأعظم  المقداد  كان   :Q

ال�سادق االإم���ام  وق��ال  ال�ساعة)10(.  تلك 

ر�سول  قب�س  بعدما  اأحد  بقي  »ما   :Q

اهللP اإال وقد جال جولة اإال المقداد فاإن 

قلبه كان مثل زبر الحديد«)11(.

وروي عن اأبي وائل قال: كنت بالمدينة 

فدخلت الم�سجد... و�سمعت المقداد يقول: 

ونجوم  الف�سيلة  معدن   Qالبيت اأه��ل 

االأر�س ونور البالد واهلل اإن فيهم رجاًل ما 

بالحق  اأولى  وهو   Pر�سول اهلل بعد  راأينا 

واأق�سى بالعدل وال اآمر بالمعروف واأنهى عن 

.)12(
Qالمنكر من علي بن اأبي طالب

* منزلة المقداد
اأن  الكندي  االأ���س��ود  بن  المقداد  كفى 

واأمير   Pالنبي ل�سان  على  ا�سمه  يجري 

بعده  من   Rواالأئمة  Qالموؤمنين

وُينعت بكلمات كتبت بماء الذهب، بل هي 

ومنها  نف�سه،  الذهب  من  واأك��م��ل  اأ���س��رف 

حقه:  في   Qال�سادق االإم��ام  قاله  ما 

هذه  في  االأ�سود  بن  المقداد  منزلة  »اإنما 

بها  يلزق  ال  القراآن  في  األف  كمنزلة  االأمة 

�سيء«)13(. 

في  عليه(  اهلل  )ر���س��وان  توفي  وق��د   

جرف  ف��ي  وق��ي��ل  ه�)14(   33 ع��ام  المدينة 

على ثالثة اأميال منها وُحملت جنازته اإلى 

البقيع)15(.

اأ�سد الغابة، ج 4، �س 409، والطبقات، ج 3، �س 115.( 1)

ميزان الحكمة، ج 4، �س 2860.( 2)

م�سند اأحمد ابن حنبل، ج 3، �س 219.( 3)

اال�ستيعاب، ابن عبد البّر، ج2، �س 451( 4)

�سرح االأخبار، النعمان المغربي، ج 2، هام�س �س 214.( 5)

م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 8، �س 302.( 6)

بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج 22، �س 322.( 7)

م.ن، ج 43، �س 185.( 8)

م.ن، ج 28، �س 260.( 9)

االخت�سا�س، ال�سيخ المفيد، �س 11.( 10)

م.ن. ( 11)

�سرح االأخبار، م.�س، ج 3، �س 10.( 12)

االخت�سا�س، م.�س، �س 8 � 11.( 13)

اال�ستيعاب، م.�س، ج 2، �س 451. ( 14)

م�ستدرك �سفينة البحار، ال�سيخ علي النمازي، ج 5، �س 212.( 15)

الهوام�ض
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كيف نجّمد اللحوم؟
اإعداد: رول فقيه

تعتبر مهمة اختيار وتداول وحفظ المواد الغذائية 

ال�صتهالك  يفر�صها  التي  الجوهرية  الم�صوؤوليات  من 

مائدة  على  تقدم  التي  المتنوعة  لالأغذية  اليومي 

�صالمة  وللتحقق من  المبارك.  رم�صان  �صهر  الإفطار في 

ما يقّدم لالأ�صرة من غذاء يجب اّتخاذ تدابير معّينة في 

اأنواعها  حفظ وتبريد وتجميد الأ�صماك والّلحوم على 

والخ�صار للحفاظ على قيمتها الغذائية.

* الأ�صماك 
 نبداأ بالحديث عن االأ�سماك التي هي 

ولالأمالح  الحيواني  للبروتين  هام  م�سدر 

المعدنية. 

بدايًة عند �صراء الأ�صماك يجب اأن 

نلحظ الم�صائل التالية: 

نظيفة،  ب��ّراق��ة  ال�سمكة  عين  تكون  اأن   .1
وهذا  بي�ساء،  ب�سحابة  مغّطاة  ولي�ست 

يدّل على اأن ال�سمك طازج. 

ولي�س  م�سدودًا  ال�سمكة  ج�سم  يكون  اأن   .2

غير  م�����س��دودًا  وبطنها  ن��ا���س��ف��ًا  ط��ري��ًا 

منفوخ.

اأما عند تنظيف ال�صمك فالأف�صل:

1 - اأن ُيدعك بعد اإزالة االأح�ساء الداخلية 
الخارج  من  ب��ارد  نظيف  بماء  وُيغ�سل 

الإزال��ة  بالملح  البطن  تجويف  وُيدعك 

عّدة  ال��ب��ارد  بالماء  ُيغ�سل  واأن  ال��دم، 

مّرات. 

من  بداًل  بالدقيق  العملية  هذه  تكرير   -  2
ثم  ال�سمك  رائحة  من  للتخل�س  الملح 
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2 - اأن يتم تقطيع اأو فرم اللحم بح�سورك 
وان��ت��ب��اه��ك وت��ج��ن��ب ����س���راء ال��ل��ح��وم 

المفرومة م�سبقًا. 

3 - اأن يكون اللحم متما�سك القوام خاليًا 
من اللزوجة والروائح الكريهة. 

4 - االلتفات اإلى لون اللحم، فمن عالمات 
)حواف(  جوانب  جفاف  اللحم  ف�ساد 

البنّي  اأو  الداكن  واللون  اللحم  قطعة 

وك���ذل���ك وج�����ود رائ���ح���ة ن���ف���اذة غير 

مرغوبة.

5 - �سراء اللحوم في نهاية مرحلة الت�سوق 
واالإ�سراع في  ال�سيارة  تركها في  وعدم 

ف�سل  في  وخا�سة  البراد  في  حفظها 

ال�سيف. 

* معايير تخزين اللحوم 
اأف�سل مكان لحفظ اللحوم   - 1
ف���ي ال���ب���راد ي���ك���ون ف���ي ال��ج��زء 

القريب من المجّمدة )الفريزر(.

م�سفاة  في  ويو�سع  ب��ارد  بماء  غ�سله 

للتخل�س من الماء.

الخل  م��ن  وقليل  الحام�س  اإ���س��اف��ة   -  3
الماء  اإل��ى  االأبي�س  والدقيق  االأبي�س 

الإزالة  وذلك  التنظيف  في  الم�ستخدم 

الروائح.

القيمة  الــحــمــراء:  ــحــوم  ــل ال  *
الغذائية

ت��ع��ت��ب��ر ال���ل���ح���وم م���ن اأه�����م م�����س��ادر 

العديد  على  وتحتوي  الحيواني،  البروتين 

من الفيتامينات الكال�سيوم والحديد. 

اللحوم  و�صراء  اختيار  معايير   *
الحمراء  

ل بّد عند ال�صروع في عملية �صراء 

اللحوم من مراعاة الآتي:

1 - االمتناع عن �سراء اللحوم المعرو�سة 
للبيع خارج ثالجة التبريد. 
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2 - احفظ 
اللحوم في اأكيا�س 

البال�ستيك الخا�سة 

بالتجميد ولي�س في اأكيا�س ال�سراء 

العادية. 

3 - �سع قطع اللحوم النيئة في مكان بعيد 
عن جميع االأغذية الطازجة والمطبوخة.

في  حفظها  ق��ب��ل  ال��ل��ح��وم  تغ�سل  ال   -  4
البراد فالرطوبة العالية قد ت�ساهم في 

اإف�سادها. 

5 - احفظ اللحوم التي في البراد لمدة يوم 
اأو يومين. وفي حالة الرغبة في حفظه 

لفترة اأطول يجب و�سعه في المجمدة. 

كلما  اللحم  في  البارزة  ال�سحوم  اأزل   -  6
اأمكن ذلك الأن وجود ال�سحوم يقّلل من 

�سالحية فترة التخزين.

تحذير 

الماء  با�ستخدام  اللحوم  عدم تذويب   -  1
توفير  اإل���ى  ي���وؤدي  ه��ذا  الأن  ال�ساخن 

الجراثيم  لتكاثر  ج��دًا  منا�سبة  بيئة 

الموجودة ب�سكل طبيعي في اللحم. 

درج��ات  �سمن  اللحوم  ت��ذوي��ب  ع��دم   -  2
تذويبها في  بل  العادية،  الغرفة  حرارة 

البراد.

* هل ي�صمح باإعادة 
تجميد الأطعمة بعد اإذابتها؟

بعد  اللحوم  تجميد  عن  االمتناع  يجب 

االأولى  التذويب  عملية  خالل  الأنه  اإذابتها 

تن�سط جميع الميكروبات من حالة ال�سبات 

التجميد  ف��ت��رة  خ��الل  عليها  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

ت�سكل  وبذلك  وتتكاثر  ن�ساطها  وت�ستعيد 

خطرًا على الم�ستهلك. 

مالحظة: هناك حالتان يمكن تجميد 

عملية  تمت  اإذا  وهما  فيهما  ثانيًة  الطعام 

الطعام  اإذا تم طهو  اأو  البراد  التذويب في 

الذي تمت اإذابته.

نوع المادة 

الغذائية
البراد

المجمدة 

)الفريزر(

4 اأ�سهر3-5 اأيام�سرائح بقر
3 اأ�سهر3-5 اأياملحم غنم

2-3 اأ�سهر1-2 يوملحم مفروم
1-2 �سهر1-2 يوم�سجق

2-3 اأ�سهر1-2 يوملحوم مطهية

* الدواجن: معايير ال�صراء والتداول
ه�سمًا  اأ���س��ه��ل  ال���دج���اج  ل��ح��م  يعتبر 

من  لنا  ب��ّد  ال  ولكن  الحمراء.  اللحوم  من 
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المعايير  بع�س  م��راع��اة 

عند �سراء الدجاج وكذلك 

تبريده  اأو  تجميده  ع��ن��د 

مقّوماته  على  للمحافطة 

ال����غ����ذائ����ي����ة، وم�����ن ت��ل��ك 

المعايير: 

االم��ت��ن��اع ع��ن ���س��راء   - 1
الدجاج اإذا �سممت فيه 

رائ���ح���ة غ��ي��ر م��رغ��وب 

ف��ي��ه��ا خ����الل م��رح��ل��ة 

التجميد اأو التبريد عند البائع.

الدجاج،  في  الماء  ن�سبة  من  التاأّكد    -  2
الماء  م��ن  كبيرة  ن�سبة  وج���دت  ف���اإذا 

المتجمد في الدجاج المثلج فهذا يعني 

اأعيد  ثم  اإذاب��ت��ه  تمت  قد  ال��دج��اج  اأن 

تجميده مره اأخرى.

3 - التاأكد من اأن الدجاج المجمد قد تم 
تجميده في درجة حرارة منا�سبة وذلك 

وجدته  ف��اإذا  باإ�سبعك  عليه  بال�سغط 

طرّيًا فهذا يعني اأن درجة الحرارة التي 

وهو  منا�سبة   غير  الدجاج  فيها  ُحِفَظ 

عر�سة للف�ساد.

* معايير تداول وتخزين الدجاج 
ــازج في  ــط ــاج ال ــدج عــنــد حــفــظ ال

الثالجة يجب اتباع الخطوات التالية:

اغ�����س��ل ال���دج���اج ب��م��اء ب����ارد )م���اء  - 1

م�����ن ع���الم���ات 

ف�����ص��اد ال��ل��ح��م 

ج��ف��اف ج��وان��ب 

قطعة  )ح����واف( 

ال��ل��ح��م ووج����ود 

رائحة غير مرغوبة

الحنفية( ثم ن�سفه جيدًا. 

اأكيا�س  - 2 ف��ي  ال��دج��اج  �سع 

بال�ستيك خا�سة ثم �سعه راأ�سًا 

في البراد.

الطازج  - 3 ال��دج��اج  ا�ستهلك 

في  و�سعه  م��ن  يومين  خ��الل 

البراد.

ال ت�سع الح�سوة في الدجاج  - 4

ح�سو  يف�سل  بل  تجميده،  قبل 

الدجاج قبل طبخه مبا�سرة.

و�سعه  - 5 يمكن  المجّمد  الدجاج  الإذاب��ة 

ثم  �ساعات  لعدة  البراد  في  وع��اء  في 

اإخراجه وطبخه، اأو يمكن اإذابته في ماء 

يكون  اأن  ب�سرط  الحنفية(  )م��اء  ب��ارد 

البال�ستيك،  كي�س  في  باإحكام  مغلفًا 

ويتم تغيير الماء كل ن�سف �ساعة.

اأن  - 6 يمكن  المتبقي  المطبوخ  ال��دج��اج 

يحفظ في البراد في وعاء محكم الغطاء 

لمدة ال تزيد عن يومين في حالة المرق 

اأي��ام  عن  تزيد  وال  المح�سّو،  وال��دج��اج 

للدجاج من دون مرق والمقلي بالزيت.

ال��دج��اج  - 7 ح��ف��ظ  ع��ن��د  دائ���م���ًا  يف�سل 

اإزال��ة  ال��ب��راد  في  المرق  في  المطبوخ 

العظم وحفظ اللحم فقط، اأما الدجاج 

المقلي فيمكن حفظه مع العظم.

الثالجة الفريزرالبرادنوع الطعام

 8 اأ�سهر1-2 يومدجاج طازج

 6 اأ�سهر1-2 يومدجاج مطبوخ

 4 اأ�سهر1-2 يومدجاج مقلي

 3 اأ�سهر1-2 يوماأح�ساء

 3 اأ�سهريوم واحدفيليه �سمك
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اأمل �صماحة

على  تكتب  ماذا 

ل����وح ق��ل��ب��ك؟

ن�صطدم  اأّننا  غير  الحياة.  في  والطماأنينة  ال�صعادة  ين�صد  كّلنا 

لهذا،  وغيرهما.  والعائلة  كالعمل  الواجبات  وكثرة  الوقت،  ب�صيق 

الهدوء  من  واحــدة  بلحظة  نحظى  اأن  دون  وال�صهور  ــام  الأي تم�صي 

ت�صيطر  التي  الع�صبّية  وال�صطرابات  الّتوّتر  عن  ناهيك  وال�صكون. 

تفر�ض  فالحياة  المطاف.  اآخر  في  ومحيطنا  �صعادتنا  وتدّمر  علينا 

علينا مرارًا وتكرارًا اأن ن�صتنزف قوانا وطاقتنا لدرجة اأننا قد نفقد 

والهدوء  ال�صمت  �صوت  �صماع  اأو  اأحيانًا  الجميلة  باللحظات  ال�صعور 

حياتنا  �صور  نتاأمل  قلياًل،  نتوّقف  اأن  علينا  لذلك،  اأخــرى.  اأحيانًا 

ليت�صّنى لنا اأن نغّير ما علينا تغييره اإلى الأف�صل، وُنح�ِصن اإدارة وقتنا، 

ون�صتغّل قدراتنا وطاقتنا دون اأن ي�صيطر علينا الّتعب والجهد. وهذا 

�صّر ال�صخ�صّية الم�صلمة الّناجحة.

هذه  �سباح  كل  نحفر  اأن  يجب  ول��ذا، 

الكلمات في اأعماقنا لتر�ّسخ فينا يومًا بعد 

يوم، وتمالأ نفو�سنا اإرادًة وعزمًا واإ�سرارًا 

واالآخرة  الدنيا  بال�سعادة في  حتى نحظى 

وذلك من خالل القيام باالآتي:

1. اأفتتح نهاري بالدعاء والذكر وال�سدقة 

اإليه،  التجاأت  ف���اإذا  ال��ق��راآن.  وق���راءة 

اأودع نف�سي عند ح�سن ح�سين،  فاإني 

َح�ْضُبُه}  َفُهَو   ِ �لَّ َعلَى  ْل  َيَتَوكَّ {َوَم��ن 

)الطالق: 3(.

2. لتكن نّيتي في كافة االأعمال تقربًا اإلى 
»اإن   :Pالر�سول عن  وج��ّل.  ع��ّز  اهلل 
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واأعمالكم  �سوركم  اإل��ى  ينظر  ال  اهلل 

واإنما ينظر اإلى قلوبكم)1(.

النهار،  �ساعات  �ساعة من  كل  اأ�ستثمر   .3
حتى اأعطي كل �سيء حقه.

اأعود  موؤمن،  قلب  على  ال�سرور  دِخ��ل 
ُ
اأ  .4

كرم الجار 
ُ
مري�سًا، اأفّرج عن مهموم، اأ

يقول  وكما  الخير...  اأزرع  واالأرح���ام، 

حبيب اهللP: »اإنكم لن ت�سعوا النا�س 

باأموالكم، ف�سعوهم باأخالقكم«)2(.

5. اأ�سبُر عند ال�سدائد واالأزمات، فالحياة 
يقول  وري��اح��ي��ن،  ورودًا  كلها  لي�ست 

االإي��م��ان  م��ن  »ال�سبر   :Pالر�سول

بمنزلة الراأ�س من الج�سد«)3(.

6. اأ�سكر اهلل على ِنَعمِه علّي. 
�سيف جرعًة من القوة واالإرادة لنف�سي 

ُ
7. اأ

االإيجابي  االإي��ح��اء  طريق  عن  وروح��ي 

لعقلي الباطن، كالقول: »اأنا �ساأنجح في 

عملي واأوؤدي واجباتي العائلية والروحية 

ب�سبر وهدوء بعون اهلل عّز وجّل«، وما 

�سابه ذلك من اإيحاء هادف وموؤثر.

الهدوء  و�سر  القلب  راح��ة  ب��اأن  اأقتنع   .8
والعفو  الغ�سب  عدم  في  هي  وال�سعادة 

َعِن  َو�ْل��َع��اِف��ي��َن  �ْلَغْيَظ  {َو�ْل��َك��اِظ��ِم��ي��َن 

)اآل  �ْلُمْح�ِضِنيَن}  ُيِحبُّ   ُ َو�لهّ �لنَّا�ِس 

الح�سد  ع��ن  واأب��ت��ع��د   ،)134 ع��م��ران: 

والعجب والرياء و�سوء الظن...

�س وقتًا لمطالعة كتاب، فاأ�سارك  9. اأخ�سّ
 :Pالر�سول يقول  عقولهم.  العلماء 

وت�سعون  ت�سعة  درج���ة  م��ائ��ة  »ال��ج��ّن��ة 

درجة الأهل العقل، ودرجة ل�سائر 

النا�س«)4(.

الراحة  بع�س  نف�سي  عطي 
ُ
10.اأ

والتاأمل،  اال�سترخاء،  خالل  من 

وممار�سة الريا�سية..

11.اأحَذر من جلي�س ال�سوء، يقول الر�سول
يذّكركم  م��ن  جل�سائكم  »خ��ي��ر   :P

منطقه،  علمكم  في  وزاد  روؤي��ت��ه،  اهلل 

وذّكركم االآخرة عمله«)5(.

12.اأحا�سب نف�سي اآخر النهار كي اأ�سجعها 
رت عن طاعة خالقها. اأو اأوؤنبها اإذا ق�سّ

االآن  »اأن���ت  الحكمة:  تقول  واأخ��ي��رًا، 

حيث  غ��دًا  و�ستكون  اأف��ك��ارك،  اأت��ت  حيث 

تاأخذك اأفكارك«)6(.

فنحن باأيدينا نختار اإما جّنة ال�سعادة 

ال�سقاء  ظالمة  واإم���ا  والحكمة،  والعلم 

والجهل.

قبل  الحياة  هذه  في  ب�سمتك  فاترك 

اأن ينق�سي ربيع العمل، واعرف ماذا تكتب 

على لوح قلبك...

بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج 67، �س 248.( 1)

اإر�ساد االأذهان، العالمة الحّلي، ج 1، �س 174.( 2)

الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 88.( 3)

العقل والجهل في الكتاب وال�سّنة، الري�سهري، �س 76.( 4)

كنز العّمال، المتقي الهندي، ج 9، �س 28.( 5)

االرتقاء الروح���ي بالفكر والذكر، ال�سيد ح�سين نجيب محمد، ( 6)

�س 21.

الهوام�ض
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خدمتهم  واأّن  »اأوام���ر«  طلباتهم  اأّن  االأه��ل  بع�س  يعتبر 

تندرج  �سمن  اأبرز واجبات االأبناء. وفي الوقت الذي يغالون 

في تقدير حقوقهم يتخذ بع�س ال�سباب جبهة مخالفة تمامًا 

بحجة  ي�سيرة  كانت  مهما  اأهلهم  طلبات  يلبوا  اأن  ويرف�سون 

عدم توّفر الوقت واالإمكانية لتاأمين طلبات ال تنتهي.

� االأب:.. وال تن�َس حين ت�ستري اللحمة اأن تمّر ال�سطحاب 

اأختك من بيت جدك.

� ال�ساب )بتاأفف(: وماذا اأي�سًا؟

من  لم�ستريات  تحتاج  اأم��ك  كانت  اإن  اأدري  ال  االأب:   �

الدكانة، تاأكد منها..

� ال�ساب: اأ�سعر اأحيانًا باأنني اأعمل اأجيرًا لديكم، وبين كل 

طلب واآخر.. طلب!

� االأب: وهل تعتبر خدمة اأهلك عماًل ال يليق بك!؟

� ال�ساب: ا�ستِر خ�سارًا، ينق�سنا ملح اأو �سكر، خذ اأختك 

اإلى �سديقتها.. واأنا ينبغي اأن اأقول حا�سر يا موالي!

اأال يكفي  اأمك؟  اأمر  � االأب: وما الذي يعيبك حين تي�ّسر 

اأّنها تخدمك طوال اليوم؟

� ال�ساب: وكاأن ال عمل ي�سغلني اأو رفاق ينتظرونني! وحين 

اأقول اإنني ال اأقدر توؤنبونني! 

لوالديه  يقول  الموؤمن ال  ال�ساب  الأن  نوؤنبك  االأب: طبعًا   �

اأف..!

اإلى  لتتحول  النقا�س  وتيرة  �ستت�ساعد  بالطبع  وحينها 

جدال �سيتكرر كل يوم اإن لم ُيعاَلج اأ�سا�س الم�سكلة.

ل اأريد اأن اأ�صتري اللحمة!

اإعداد: 

دميا جمعة فّواز
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ن�صيحة لل�صاب

1. تذّكر دومًا اأن اأهلك ي�سعون في كل 
�سعادتك  تحقيق  اإل��ى  تحركاتهم 

ويخدمونك بطريقة غير مبا�سرة. 

اإنهم يوفرون لك دومًا �سبل راحتك 

اإح�سانهم  تقابل  اأن  المعيب  ومن 

بال�سوء.

كثرة  م��ن  ال��ت��اأّف��ف  ب��ك  بلغ  مهما   .2
اهلل  يغ�سب  ما  تقل  طلباتهم، فال 

وعال(.  )جل  له  قربة  عملك  وانِو 

»من  ال�سريف:  ال��ح��دي��ث  وت��ذك��ر 

م�سى في حاجة اأخيه الم�سلم اأظله 

اهلل بخم�سة و�سبعين األف ملك ولم 

له ح�سنة  اإال كتب اهلل  قدمًا  يرفع 

بها  له  ويرفع  �سيئة  بها  وحط عنه 

كتب  من حاجته  فرغ  فاإذا  درجة، 

اهلل ع��ز وج���ل ل��ه ب��ه��ا اأج���ر ح��اجٍّ 

ومعتمر«.

ف��ك��ي��ف ال����ح����ال واأن�������ت ت��خ��دم 

وال���دي���ك؟ اأج�����رك ب��ال��ت��اأك��ي��د اأه���ّم 

ومكانتك اأعظم.

ن�صيحة لالأهل

روح  اأبنائكم  لدى  تنّموا  اأن  الجّيد  من   .1
الم�ساركة منذ �سغرهم وت�سّجعوهم على 

ة ذوي القربى. خدمة االآخرين وخا�سّ

طلباتها  كل  االأم  تكتب  اأن  المفيد  من   .2
من  واح����دة  م���رة  وتطلبها  ورق����ة  ع��ل��ى 

ي�سعر  ال  حتى  بالتق�سيط،  ولي�س  ابنها، 

ممار�سة  دون  يحول  ع��بء  خدمتها  اأن 

ن�ساطاته.

3. ال ت�سّيقوا على اأبنائكم بكثرة الطلبات وال 
تتوقعوا اأن يلبوكم ب�سرعة اإنما اأعطوهم 

م�ساحة من الوقت لتلبية طلباتكم، مثاًل 

في  م��ا  ينهوا  حتى  ال��زم��ن،  م��ن  �ساعة 

اأيديهم وال ي�سعروا اأن خدمتكم قيد ثقيل 

عليهم.

عن  مبا�سرة  غير  بطريقة  ح��ّدث��وه��م   .4
واأن  االإ�سالم  في  االآخرين  خدمة  اأهمية 

الدنيا )طول  يثيبنا في  اهلل )عز وجل( 

العمر، �سعة الرزق..( قبل االآخرة.

وبادلوهم  الم�سجعة  بالتعابير  ادعموهم   .5
بال�سكر فمن ال ي�سكر العبد ال ي�سكر اهلل.

. . . ن��ي محو �صا
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لذلك �سنتعّرف ب�سكل �سريع اإلى: 

االإدم��ان  من  للتخل�س  �سريعة  ن�سائح 

على االإنترنت:

االإح�����س��ا���س  ينبغي  ال���ق���رار:  ات��خ��اذ  1ـ 
اإليه  اآل��ت  فيما  والتفّكر  االإنترنت  بمخاطر 

اأحوالك نتيجة الجلو�س خلف ال�سا�سة لوقت 

طويل. وال بّد اأنك تالحظ عدة نتائج �سلبية 

وقّلة  والعينين،  وال��ع��ن��ق  الظهر  اآالم  مثل 

الوقت الذي تم�سيه مع الرفاق 

واالأ����س���رة، واال���س��ت��غ��راق 

بعيدًا  وهمية  حياة  في 

ع����ن واق����ع����ك. وب���ن���اء 

تتخذ  اأن  ينبغي  عليه 

االأق��ل  ق����رارًا ج��دي��ًا على 

خطوات

للتخلُّ�س من

اإدمان الإنترنت

ل�صبكة  ال�صباب  ا�صتخدام  الأخيرة  الفترة  في  ازداد 

الإنترنت مما حّول بع�صهم اإلى مدمنين، و�صّبب لهم م�صاكل 

ورغم  يالحظها.  منهم  قلة  و�صحّية  ونف�صّية  اجتماعّية 

ال�صلبية  واآثارها  الإنترنت  مخاطر  عن  كثيرًا  �صمعنا  اأننا 

اإل اأن بع�صنا ينفي قدرته على التخل�ض من تلك ال�صبكة 

العنكبوتية التي علق بين خيوطها المت�صعبة. 

بالتخفيف منه.

يديك  متناول  في  الكمبيوتر  ت��دع  ال  2ـ 
اإلى غرفة  اأخرجه  فاإن كان في غرفة نومك 

اأخرى.

ونّظم  قّلل  اال�ستخدام:  وق��ت  ح��ّدد  3ـ 
في  )�ساعتين  االإنترنت  ا�ستخدام  �ساعات 

اليوم بداًل من �ست �ساعات، مثاًل(.

مع  التعامل  من  يوم  كل  حّدد هدفك  4ـ 
االإلكتروني  البريد  لت�سفح  هو  هل  ال�سبكة، 

بع�س  ت�سّفح  اأو  االأ�سدقاء  مع  للتوا�سل  اأو 

ح��ّدد  ال��ه��دف  وبح�سب  العلمية؟  ال��م��واق��ع 

ه. الوقت وال تتعدَّ

اأمامك بطاقة اذكر فيها خم�سًا  5ـ �سع 
اإ�سرافك  ع��ن  الناجمة  الم�ساكل  اأه���ّم  م��ن 

االأ���س��رة  كاإهمال  االإن��ت��رن��ت،  ا�ستخدام  ف��ي 

اأي�سًا  واذك���ر  العمل،  اأداء  ف��ي  والتق�سير 

اإقالعك  خم�سًا من الفوائد التي �ستنتج عن 

اندمجت  اأنك  ت�سعر  وحين  ا�ستخدامه.  عن 

اأكثر من الالزم في ا�ستخدام االإنترنت اقراأ 
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البطاقة لتتذكر!

عدد  واح�سب  ب�سيطة  بمعادلة  ق��م  6ـ 
�ساعات جلو�سك على االإنترنت، فاإن افتر�سنا 

ب�سيط  بح�ساب  فهي  يوميًا  �ساعات   4 اأنها 

4×7 )اأيام االأ�سبوع( = 28 �ساعة اأ�سبوعيًا. 
 112  =4×28 الح�ساب  ف�سيكون  �سهريًا  اأما 

كاملة  اأيام   4 يزيد عن  ما  اأي  �سهريًا  �ساعة 

»من وجهك نعرف حزنك وفرحك« 

حبوب  الوجه  هذا  هاَجَمت  اإذا  فكيف 

�سوداء اأو بي�ساء الروؤو�س وبثور حمراء؟ 

هل تنح�سر اآثارها على ق�سمات الوجه 

بالنف�س  الثقة  فقدان  اإل��ى   تتعداه  اأم 

ال  ال�سباب هاج�سًا  َحبُّ  لي�سبح  والقلق 

يمكن التخل�س منه؟ اإذًا ما العمل؟

َح��بَّ  اأن  ن��ع��رف  اأن  ي��ج��ب  ب���داي���ًة 

ال�سباب بتركيبته البيولوجية لي�س حكرًا 

على ال�سباب فقط، فهو ي�سيب االأطفال 

وكبار ال�سن، لكن ن�سبة االإ�سابة فيه بين 

ال�سباب هي االأكثر وخا�سة المراهقين.  

بين  ون  المخت�سّ االأط��ب��اء  ي��رب��ط 

الجلدية  واالأم��را���س  النف�سية  الحاالت 

)َحّب ال�سباب(. ويف�سر هذا الربط عن 

)كاحمرار  الجلدية  االنفعاالت  طريق 

الوجه  �سحوب  الخجل،  ب�سبب  الوجه 

من الخوف، وقوف ال�سعر من الرعب(. 

ولذا ال يمكن اإنكار دور العامل النف�سي 

ي��زداد  حيث  ال�سباب  َح���بَّ  ظ��ه��ور  ف��ي 

ان��ت�����س��ار ه���ذه ال��ح��ب��وب ع��ن��د االأزم����ات 

اأن يعرف  النف�سّية الحادة. ومن المهم 

ال تنام وال تاأكل فيها اإنما ت�ستخدم االإنترنت. 

رقم مخيف وينبغي اأن تتوقف عنده!!

ال�ّساعات  تلك  اأن  ت��ذّك��ر  واأخ���ي���رًا،  7ـ 
الطويلة التي تم�سيها خلف �سا�سة الكمبيوتر 

تبخل  فال  القيامة،  ي��وم  عنها  ُت�ساأل  �سوف 

ال  ج��ام��دة  ل�سا�سة  وتهبه  اهلل  على  بوقتك 

ُت�سمن وال تغني من جوع!

َحبُّ ال�صباب عالجه عدم الكتراث

ال�سباب اأن َحبَّ ال�سباب غالبًا ما يتراجع 

تلقائيًا مع مرور الوقت وال يحتاج اإاّل اإلى 

بّد  ال  كان  واإذا  تنظيفية.  لطيفة  مراهم 

الطبيب  ا�ست�سارة  ل  فيف�سّ العالج  من 

ون�سّدد  الجلد.  �سالمة  على  للحفاظ 

وعدم  بر  وال�سّ الهدوء  اأهمّية  على  هنا 

وباخت�سار،  ال��ب��ث��ور.  بتلك  االك��ت��راث 

وج�سدّية،  نف�سّية  اأ�سبابه  ال�ّسباب  حّب 

وعالجه منّظفات لطيفة وخفيفة، وعند 

والوقت  الطبيب،  ا�ست�سر  بقّوة  انت�ساره 

والراحة  والهدوء  باختفائه،  الكفيل  هو 

اأ�سا�سان لذلك.
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اإعداد: حوراء مرعي

اأكبر واقٍف للمخطوطات 

اإلى مكتبة العتبة الر�صوية

االإيرانية  االإ�سالمية  الثورة  قائد  ُلّقب 

�سماحة االإمام الخامنئي باأكبر واقٍف 

العتبة  مكتبة  اإل��ى  للمخطوطات  وم��ق��ّدم 

من  اأكثر  المكتبة  هذه  الإعطائه  الر�سوية 

14 األف مخطوطة. 
العامة  العالقات  ق�سم  رئي�س  وق��ال 

المكتبات  لمنظمة  ال��دول��ي��ة  وال�����س��وؤون 

للعتبة  التابع  الوثائق  ومركز  والمتاحف 

االإ�سالمية  الثورة  قائد  »ُيعدُّ  الر�سوية: 

مكتبة  اإل���ى  للمخطوطات  واق���ف  اأك��ب��ر 

اأّن المخطوطة  الر�سوية«، م�سيفًا  العتبة 

الح�سين االإمام  اإلى  المن�سوبة  القراآنية 

اإه����داوؤه����ا من  ت���ّم  ق���د  وال���ت���ي   ،Q

متحف  اإل��ى  الخامنئي  االإم���ام  ِقَبل 

هذا  كتب  اأثمن  ُتعتبر  الر�سوية،  العتبة 

المتحف. 

من  الثمينة  المجموعة  اأّن  اإلى  واأ�سار 

موجزًا  �سرحًا  ت�سمل  الثورة  قائد  هدايا 

ت�سّلمها  قد  عّدة  فنية  واأ�سياء  حياته  عن 

وال�سخ�سيات  الخارجية  ال��دول  قادة  من 

االإيرانية والخارجية والفنانين؛ باالإ�سافة 

�سم،  والرَّ والتذهيب،  الخط،  الفتات  اإلى 

وال�سجاد واأنواع االأوعية والميداليات. 

ُي�سار اإلى اأّن مكتبة العتبة الر�سوية هي 

االإيرانية،  الوطنية  المكتبات  اأكبر  اإحدى 

قراآنية  مخطوطة  األ��ف   84 ت�سّم  اإّنها  اإذ 

ماليين  و3  ح��ج��ري��ة  ط��ب��اع��ة  األ���ف   44 و 

اأّن  على  ع��الوًة  مطبوع.  كتاب  األف  و500 

 13 ي�سم  للمكتبة  التابع  الوثائق  مركز 

اإلى  مليون و500 األف وثيقة تاريخية تعود 

والقاجاريين،  ال�سفويين،  حكم  فترات 

واالأف�ساريين، والبهلويين. 

و270  مليون  المكتبة على  تحتوي  كما 

واأكثر  القديمة  المجالت  من  ن�سخة  األف 

ف��ري��دة، جعلتها من  األ��ف ���س��ورة   35 م��ن 

�سمن اأف�سل المكتبات الوطنية.
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ذكرت �سحيفة »الدايلي ميل« البريطانية، اأّن 

»طفاًل لم يتجاوز العامين، توّفي بعد ف�سل عملية 

العائلة  اأف��راد  كان  وبينما  التنف�سي،  جهازه  في 

متجّمعين في حالٍة من الحزن حول نع�س الطفل، 

المفتوح،  نع�سه  في  جال�سًا  ينه�س  بالطفل  ف��اإذا 

قبل �ساعة واحدة من موعد الجنازة، ليطلب من 

الموت  اإلى  ليعود  يغفو  ثم  الماء،  من  كوبًا  وال��ده 

مجّددًا«.

لتقديم  توجه  »االأب  اأّن  ال�سحيفة  واأ�سافت 

بالغ لق�سم ال�سرطة، مّتهمًا الم�ست�سفى باالإهمال«، 

قائاًل: »اأعلنت الم�ست�سفى وفاته و�سّلمتني جثمانه 

في كي�س بال�ستيكي، ربما لم يقم االأطباء بفح�سه 

االأم��وات  ي�ستيقظ  اأن  الطبيعي  غير  فمن  جيدًا، 

ل�سرب المياه ثم العودة اإلى الموت مرة اأخرى. اأنا 

االأطباء  اأّكد  وقد  الحقيقة«.  معرفة  على  م�سّمم 

حرجة،  حالٍة  في  الم�ست�سفى  دخ��ل  »الطفل  اأّن 

لم  فيما  التنف�سي«،  جهازه  في  ف�سٍل  اإث��ر  وتوّفي 

اأن يحمل طفله عائدًا  اإال  يجد االأب خيارًا 

م�ستوعٍب  غير  الم�ست�سفى،  من 

وم��وؤج��اًل  ي��ح��دث ح��ول��ه،  لما 

بانتظار  ال��ج��ن��ازة 

معجزة اأخرى.

في  بريطانية  ف��ت��اة  ن��ام��ت 

ني�سان  ف��ي  ال��ع��م��ر  م��ن   15 ال���� 

من  ح��زي��ران  ف��ي  وا�ستيقظت 

معاناتها  ج��راء  الحالي،  العام 

ن��ادر  ع�سبي  ا���س��ط��راب  م��ن 

ع��دة  ال��ن��وم  ف��ي  ت��غ��ّط  يجعلها 

اأ�سهر في كل مرة.

وق���ال���ت ���س��ح��ي��ف��ة »���س��ن« 

فّوتت  ك��وم��ف��ورد«  »�ستي�سي  اإن 

امتحانات ال�سهادة الثانوية بعد 

ت�ستيقظ  ولم  �سهرين  نامت  اأن 

وهي  الما�سي،  االأ�سبوع  �سوى 

في  �سخ�س   1000 م��ن  واح���دة 

ال��ع��ال��م ي��ع��ان��ون م��ن اأع��را���س 

اأي�سًا  المعروفة  كلين«  »ليفين 

با�سم مر�س »النوم الجميل«.

تنام  �ستي�سي  اأن  واأ�سافت 

ال��ي��وم  ف���ي  ���س��اع��ة   20 ل���م���دة 

ر�سفة  لتناول  فقط  وت�ستيقظ 

ال��ح��م��ام،  ال���س��ت��خ��دام  اأو  م���اء 

وت��ق��وم وال��دت��ه��ا ب��اإدخ��ال بع�س 

الإبقائها على  فمها  االأطعمة في 

قيد الحياة.

نامت في ني�صان 

وا�صتيقظت

في حزيران

طفل ي�صتيقظ

من الموت لي�صرب الماء 

ثّم يموت مجددًا! 
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اأدوية ال�سداع لفترٍة  يت�سّبب تناول 

ط��وي��ل��ٍة ف��ي ازدي�����اد ال��م��ت��اع��ب، حيث 

لطّب  االأل��م��ان��ي��ة  الجمعية  اأو���س��ح��ت 

اأكثر  االأدوي��ة  هذه  تناول  اأّن  االأع�ساب 

اأكثر من  اأو  ال�سهر  اأيام في  من ع�سرة 

اإل��ى  ي���وؤدي  ق��د  متوا�سلة،  اأي���ام  ث��الث��ة 

االإ�سابة ب�سداع م�ستمر.

وتن�سح الجمعية َمن يتعّر�س لمثل 

هذه الحالة باأن يتوّقف عن تناول اأدوية 

على  متوا�سلة  يومًا   14 م��دة  ال�سداع 

80 % من  نحو  اأن  اإل��ى  االأق��ل، م�سيرًة 

حالتهم  تتح�سن  بال�سداع  الم�سابين 

بعد ذلك. 

الكثير  اأن  الجمعية  اأو�سحت  كما 

م���ن م��ر���س��ى ال�����س��داع ي��ع��ان��ون مما 

التوتري«، حيث ي�سعر  ي�سّمى »ال�سداع 

العنق  موؤخرة  من  يمتد  باألم  المري�س 

م����رورًا ب��م��وؤخ��رة ال��راأ���س و���س��واًل اإل��ى 

ال��راأ���س  ف��ي  االأل���م  ينت�سر  اأو  الجبين، 

باأكمله. 

وي���رج���ع ال�����س��ب��ب ف���ي ذل����ك اإل���ى 

االإ���س��اب��ة ب��ت��وّت��ر ���س��دي��ٍد ف��ي ع�سالت 

خاطئ  و���س��ٍع  اأو  وال��رق��ب��ة،  ال���راأ����س 

�سيئ  م��ك��ان  ف��ي  ال��وج��ود  اأو  للج�سد، 

اأعباء  اأو  ل�سغوط  التعر�س  اأو  التهوية، 

نف�سية واجتماعية.

ر خبير اأورام من خطورة اال�ست�سالم  حذَّ

للم�ساعر النف�سية ال�سلبية كالحقد وال�سغينة 

واالكتئاب لدورها في اإ�سعاف جهاز المناعة، 

من  ال�سرطانية  للخاليا  فر�سة  واإع��ط��اء 

اختراق الج�سم. 

في  الم�سرف  العال  اأب��و  الدكتور  واعتبر 

جامعة القاهرة  اأّن »الم�ساعر ال�سلبية كالِغّل 

والحقد واالكتئاب تت�سّبب في اإ�سعاف جهاز 

عر�سًة  االإن�����س��ان  يجعل  م��ا  وه��و  ال��م��ن��اع��ة، 

ال�سرطانية  ب��االأورام  لالإ�سابة  كبيرة  بدرجٍة 

التي تنت�سر اأ�سبابها من حولنا«. 

عديدة  عوامل  »هناك  ق��ائ��اًل:  واأ���س��اف 

هو  ما  منها  ال�سرطانية،  االأورام  وراء  تقف 

هو  ما  ومنها  والهواء،  الماء  كتلوث  كيميائي 

ال  لكن  العوامل،  لهذه  نتعّر�س  وكّلنا  وراث��ي، 

في  وال�سبب  االأورام،  بهذه  جميعًا  ن�ساب 

ذلك هو اأن الج�سم الذي يتمّتع بجهاز مناعٍة 

فينجو  العوامل  هذه  يقاوم  اأن  ي�ستطيع  قوّي 

الذي  الج�سم  ي�ستطيع  ال  بينما  المر�س،  من 

الت�سّدي لها،  لديه جهاز مناعٍة �سعيف من 

وبالتالي ُي�ساب االإن�سان بالورم«. 

الحقد 

ي�صّبب 

ال�صرطان!! 

اأدوية ال�صداع

قد تزيد الآلم 
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ا�ستطاعوا  اأنهم  �سينيون  علماء  اأّك��د 

وراثيًا  معّدلة  ِعْجلة  اأول  على  الح�سول 

اأن تدّر الحقًا حليبًا يحتوي على  باإمكانها 

كمية منخف�سة من �سكر الحليب »الكتوز«.

وذكرت وكالة اأنباء ال�سين »�سينخوا« 

اأن العجلة التي اأطلق عليها ا�سم »اليك�س« 

�سهادتها  بتفوق  لبنانية  طالبة  نالت 

العلمية الثانية في مجال علوم ال�سواريخ. 

جامعة  من  تكن  لم  ال�سهادة  ه��ذه  ولكن 

لبنانية اأو من اأي جامعة اأخرى في العالم 

االإ�سرائيلي  »التخنيون«  معهد  من  واإنما 

في حيفا!

لبنانية  ���س��واري��خ  ع��ال��م��ة  اأول  اإن��ه��ا 

اأرزة  الغا�سب،  االإ�سرائيلي  الكيان  في 

لبنان  »جي�س  موؤ�س�س  ابنة  ح��داد،  �سعد 

يمكن  ف�ساعدًا،  االآن  وم��ن  الجنوبي«؛ 

نحو  الموجهة  االإ�سرائيلية  لل�سواريخ 

لبنان اأن تحمل ب�سمات اأرزة. 

وف�����ي اإط�������ار درا����س���ت���ه���ا ل�����س��ه��ادة 

الجوية  الهند�سة  علوم  في  الماج�ستير 

نّفاث  م��ح��ّرك  على  ح���داد  اأرزة  رّك���زت 

اأر�س، ورّكزت  معّد لحمل �سواريخ جو - 

اأب��ح��اث��ه��ا ع��ل��ى ح��ج��م ال��م��ح��رك، ون���وع 

اإ�سافات الوقود واأدائها. وت�سير اإلى نتائج 

بحثها قائلة: اإن »المحرك الذي بحثنا فيه 

زمن  في  متر  كيلو  األف  م�سافة  قطع  يتيح 

الطائرة  اأن  يعني  وه��ذا  ن�سبيًا«.  ق�سير 

اأ�سا�س  على  مبنية  �سواريخ  تحمل  التي 

هذه المحركات لي�ست م�سطرة لالقتراب 

من اأهدافها، اإذ يمكنها اإطالق �سواريخها 

وتحدث  الكيلومترات.  مئات  م�سافة  من 

عن  بفخر  »التخنيون«  معهد  في  خبراء 

هذا البحث. 

وفي مقابلة اأجرتها �ساحك ل�»معاريف« 

اأيام من حرب لبنان الثانية  اأرزة قبل  مع 

تقول: »لو بقيت في لبنان »ل�سارت حياتي 

المقيمين  النا�س  على  اأ�سفق  واأن��ا  اأ�سواأ. 

هناك. اإنه مكان ال اأريد العي�س فيه«. 

ح��داد  عائلة  اأن  اإل��ى  االإ���س��ارة  تجدر 

الموؤ�س�سة  تدفع�ها  روات���ب  على  تعي�س 

اأم  ف��اإن  ولذلك  االإ�سرائيلية.  الع�سكرية 

اأحببنا  »ل��ق��د  ت��ق��ول:  ت��ي��ري��زا،  ال��ع��ائ��ل��ة، 

بال�سوء  تحّدث  من  وحاربنا  »اإ�سرائيل« 

نن�سى  لن  لكننا  اإ�سرائيليون،  اإننا  عنها. 

لبنان. اإنه في قلوبنا«.

�صواريخ »الكيان الإ�صرائيلي الغا�صب« 

تحمل ب�صمات »اأرزة �صعد حداد«! 

ُولدت في جامعة »اإينر مانغوليا« الزراعية.

حليبًا  »الي��ك�����س«  ت����دّر  اأن  وي��ن��ب��غ��ي 

عند  اله�سم  ا�سطرابات  لت�سكين  اآم��ن��ًا 

اأج�سامهم  تتحّمل  ال  ال��ذي��ن  االأ�سخا�س 

الالكتوز، والذين ي�سكلون قرابة 60 % من 

عدد �سكان ال�سين.

بقرة »دايت« في ال�صين
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الجائزة الأولى: كوثر �صالح الدين ال�صالحاني 150000ل.ل.

الجائزة الثانية: زهراء بالل فّيا�ض 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

اأ�صئلة م�صابقة العدد 251

اأ�صماء الفائزين في قرعة م�صابقة العدد 249

ح�صين ح�صن طحيني* 

ح�صين ف�صل علي* 

�صويد اأحمد �صويد* 

�صالم مو�صى �صالح* 

فاطمة محمد عناني* 

م�صطفى ح�صن حرب* 

زهرة عبد الر�صول علوية* 

رباب عبد المنعم ع�صاف* 

1

2

3

4

�صح اأم خطاأ؟

اأ � ال يمكن باأي حال من االأحوال اإعادة تجميد اللحوم ثانيًة بعد تذويبها.

ب � اإن حبَّ ال�سباب لي�س حكرًا على ال�سباب فقط، فهو ي�سيب االأطفال وكبار ال�سن.

ج � ال�سابقون بالخيرات هم ال�سابقون بالرحمة.

اإمالأ الفراغ:

اأ � مر�ساة اهلل تعالى تكون بالقيام ب� ... ... على اأبواب طاعته جّل �ساأنه.

ب � اإن مراقبة النف�س من اأجل الحركة على ال�سراط االإلهي الم�ستقيم تعني...

ج � عندما يحّرر االإمام | ... و ... يتخذ الكوفة مقرًا لحكمه.

من القائل؟

اأ � »اهلل تعالى ي�ّسر لنا طريق معرفته من خالل ما اأعطانا من عقل واأر�سل لنا من اأنبياء ودّلنا على التفّكر«.

ب � »اإن التوجه القلبي لمبداأ النور واالإعرا�س عما وراء اهلل هو الذي جعل النبي P م�ستحقًا لل�سيافة 

ولنزول القراآن على قلبه مرة واحدة«.

ج � »كل من يجعل نيته اإلهية �سيكون ربحه م�ساعفًا«.

�صّحح الخطاأ ح�صبما ورد في العدد؟

اأ � الُحبُّ االإلهي كال�سم�س الم�سيئة وحبُّ االأنا كالليل المظلم، لذلك ال يجتمعان في مكان واحد.

ب � ما ي�سّر كثيره من الطعام دون قليله يحرم كثيره وقليله.

ج � اإن تناول اللحم اأكثر من ع�سرة اأيام في ال�سهر قد يوؤدي اإلى االإ�سابة ب�سداع م�ستمر.

من المق�صود؟

 .R اأ � ظهرت على وجهه �سيماء العا�سقين ل�سّدة تعّبده وتعّلقه باأهل البيت

ب �  كان ال يوؤثر على ال�سالة ع�ساء وال غيره، وكان اإذا دخل وقتها ال يعرف اأهاًل وال حميمًا.

ج � قال لر�سول P: »والذي نف�سي بيده لو اأمرتنا اأن نخي�سها البحر الأخ�سناها ولو اأمرتنا اأن ن�سرب 

اأكبادها اإلى برك العماد فعلنا ف�ساأنك يا ر�سول اهلل«.

5
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٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في االإجابة 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 االآتي:

 8 اإلى  لبنانية باالإ�سافة  األف ليرة  الثاني: مئة   � لبنانية  األف ليرة  االأول: 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�ساركًا بقرعة الجائزة ال�سنوية.

وخم�سين  وثالث  مئتين  العدد  في  ال�سهرية  بالم�سابقة  الفائزة  االأ�سماء  عن  ُيعلن  ٭ 

ال�سادر في االأول من �سهر ت�سرين االأول 2012م بم�سيئة اهلل.

اآخر مهلة ل�صتالم اأجوبة الم�صابقة:

ل من اأيلول  2012م الأوَّ
مالحظة:

من  حرمانها  اإل��ى  ي��وؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإل��ى  الق�سائم  من  العديد  ت�سل  ٭ 

اال�ستراك بال�سحب لذا يرجى االإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

مكتبة  اإلى  اأو   ،)42/35 �س.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  االأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

المعارف  جمعية  معر�س  اإل��ى  اأو  المعمورة   - الثقافية  االإ�سالمية  المعارف  جمعية 

االإ�سالمية الثقافية - النبطية - مقابل مركز اإمداد االإمام الخميني}.

٭ كل ق�سيمة ال تحتوي على اال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر الغية.

9

8

7

10

في اأي مو�صوع وردت هذه العبارة:6

»اأ�سبح الواجب واجبًا ]في االأحكام[ على اأ�سا�س اأن اهلل تعالى جعله �سروريًا في الو�سول اإلى فالح االإن�سان ونجاته«.

احذف الإجابة الخاطئة

اإن المقّربين ي�سربون من نف�س )الرحيق � ت�سنيم( في الجنة ولي�ست �سرابًا ممزوجًا لهم ك�سائر الموؤمنين.

اختر الإجابة ال�صحيحة:

من اأف�سل طرق الوقاية من اأ�سعة ال�سم�س:

اأ � التزام المنزل.

ب � ارتداء القبعة لدى الخروج من المنزل.

ج � ا�ستعمال و�سائل النقل العامة اأو ال�سيارة للتنقل.

امالأ الفراغ: 

ال... اإال باأن يكون العبد مح�سًا في اإرادته وعمله لمواله، وهذا هو الدخول تحت والية اهلل. 

اأ � تكمل العبودية.

ب � يكمل القرب.

ج � يكون عبدًا هلل.

فيه  وجد  فيما  ال�صباب  من  فئة  عند  فراغ  عن  تعبيرًا  بع�صهم  اعتبره 

بع�صهم مو�صة وتقليدًا ل يراعي المعايير ال�صرعية، ما هو؟
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اأنتم الب�صر 
والب�صيرة
مهداة اإلى ال�صهيد القائد اأحمد علي �صهال

اإل�����ى م���ن اع��ت��ل��ى ���س��ف��ي��ن��ة ال��ن�����س��ر 

وم�سى...

اإلى من وعد ف�سدق..

اإلى الجبين الذي ُخّط عليه االأمل

اإلى من ا�سترجع االأر�س والعلم

اإلى من فّك قيود االأ�سرى، واأوثق قيود 

ال�سّجان

اإل��ى م��ن ع��ّز ك��ل ع��زي��ز، واأ���س��رف كل 

�سريف 

اإلى االأمين على االأرواح.. والدماء

اإلى الراية الخ�سراء

اإلى الها�سمي العلوي الح�سيني

يتيمًا  فلي�س  واأح��زان��ي،  حّبي  اأهديك 

من كنَت �سّيده

اأبي  اأنا ابنة  وبقدر ع�سق والدي لك.. 

التي ما فارقها

الأنه موجوٌد بكم

واإل��ى  اإليكم  والب�سيرة  الب�سر  اأنتم 

نوركم ت�سخ�س االأب�سار

زينب �أحمد �ضهال

وِلّلقاء...
 موعٌد وانتظار

مهداة اإلى روح ال�صهيد عمار ح�صين حمود 

»ال�صيد كاظم« بعد عودة جثمانه الطاهر

وِلّلقاء موعٌد وانتظار...

عبارٌة لّقنتها لكل �سرياٍن في بدني..

ولكل قطرٍة في دمي..

حين ُدِه�سُت بغياب مرقده ال�سريف..

�سعرُت بحزٍن كبير..

باألٍم... واأحا�سي�س غريبة..

بحثُت عن اأخيه.. ال�سهيد محمد...

الأ�ساأله عن نور ال�سهيد عّمار المخّباأ..

قادتني قدماي اإلى حيث قبره..

هناك.. وقفُت..

ور وكل المكان.. اأتاأّمل القبر وال�سّ

خفي دموعي في اأعماق فوؤادي..
ُ
اأ

عزيزي..

اأين اأخوك؟ اأين عّمار؟

وهل له من قبٍر في هذه الّدار؟

اأين ج�سده المكّلل بالغار؟

عزيزي...

بّلغه مني تحيًة.. و�سوقًا..

ما اأق�سى البعد عنكم والفراق!

اآٍه... اآٍه... واألف اآه..

ثم اأغربت �سم�س المكان..

ووقت الّرحيل اآن..

وبقلٍب ُمفعٍم قهرًا..

ذاق بعدها الفرحة الكبرى..

حين كانت ثمرة االنتظار..

موعدًا ولقاء.. واأجمل لقاء!

فاطمة وفيق بح�ضون
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اأعيننا  وخاطبت  الكالم  لغة  وتعطلت 

والَفَخار  العّزة  ِملوؤها  بنظراٍت  الم�سدوهة 

ِعَظم �سبركم و�سمودكم وانت�ساراتكم.

لم يعرف التاريخ اأن مقاومًة انت�سرت 

من  ك��ّل  تقا�سم  اأنها  الفاه  بملء  فاأعلنت 

اأمّدها بالمال وال�سالح اأو حتى بالمعنويات 

تقا�سمه هذا الن�سر مثلما فعلت المقاومة 

االإ�سالمية الموؤزرة في لبنان...

اإن  اأبعد من ذلك..  اإلى  بل ذهبت  ال، 

قلٍب  بحنوِّ  حتى  اأو  بوجداٍن،  َرني  نا�سَ من 

اأي��ام  واهلل!!!  عجبًا  �سريك،  �سّك  ال  فاإنه 

المواجهات الكبرى، وال�سمود، والت�سدي 

وفي  باالأ�سحلة  ال��م��دّج��ج  ال��ع��ارم  للظلم 

النهاية هذا الن�سر الكبير تقّدمه المقاومة 

اإلى كل محٍب وم�سانٍد ون�سير.

االنت�سارات  ن�سوة  ن�ساطركم  اإّن��ن��ا 

وتعود  منكم،  وك��رٍم  مّنا  بطمٍع   � ع��ذرًا   �

با�سلة،  وثالثين  ثالثٍة  اإل��ى  الذاكرة  بنا 

�سفر  ف��ي  خ��ال��دًا  ذه��ب��ي��ًا  �سجاًل  ���س��ارت 

روايات  اآذاننا  اإلى  تهادت  وقد  التاريخ، 

ورواي�����ات ع��ن ال��م��دد ال��غ��ي��ب��ي وال�����س��ن��د 

االإلهي!

... فتراءت لي الثالثة والثالثون )اهلل 

اأحاطت، ودعمت، وحّفزت، و�سّدت  اأكبر( 

الهمم...

)�سبحان  والثالثون  الثالثة  وتهّيبتها 

اإنجاٍز وكاأنه  اهلل( لكل ما كان يحدث من 

لبهجة  وي��ا  االإم�����داد..  لكنه  االإع���ج���از... 

قلبي الغامرة، ودمعة عيني الُمغَروِرقة من 

عظيم الفرحة اإذ اأيقنتها الثالثة والثالثين 

قلوب  اهلل  به  اأثلج  ما  على  هلل(  )الحمد 

هم  خ�سّ اإذ  الكبير  وجمهورهم  المقاومين 

واأّيدهم بن�سره الموؤّزر.

لبيب �ضندوق � �ضورية

موالي علي .. نر�سُل اإليَك ال�سوق والحنين.. مع نب�ساِت قلٍب يهواك..

قد نثرناَك �سعرًا.. اأميرًا للع�سق راأيناك..

مع كِل فجٍر.. ومع تراتيل الماآذن رّددناك..

اأيا موالي علي.. حّدثنا عن �سرحَك وعن خطاك..

اأ�سِمعنا �سداَك برحابة ال�سدر ومداك..

اأحببناَك حتى اأ�سبَحْت كلُّ القلوب تهفو للقياك..

ذرفناَك دمعًا وهذي الجفوُن ال تن�ساك..

اأميٌر اأنت.. �سهيٌد اأنت..

كل االأزمنِة تحكي حكاياك..

عزُة انت�ساراتنا تجّلت تحت لواك..

وال�سهداء.. اأحياٌء واأنواُرهم..

تقتب�ُس ال�سوَء.. من ُعالك.

فاطمة محمد مالح

�صوٌق لمولي علي

تحفة المجاهدين وال�صهداء...
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وتوؤّمهم ال�سم�س هناك

ترمق اأقالم االأر�س بوردتين

اأقالمًا اأرجوانّية ال�سدى

يا قد�س!

يا تنهيدة ياأ�سرها الخائنون

وتظّل تبحر في عيني غريب

يحزم اأ�سالء المنون!

�سريانه اللم

اأو ين�ست القلم

ليعمر اأ�سوار الجنون!

�ضميَّة طلي�س

يا قد�س

كربالء انظري عيتا

فترابها مجبولة بدم ال�ّسهادة

عر�سانًا  كالقا�سم  زف��وا  و�سبانها 

علوية

كربالء اأنظري فها عيتا

تركت اأيتامًا �سغيرة

كرقية و�سكينة...

كربالء اأنظري فها عيتا

تركت اأرامل ثكلى

كالرباب وليلى و...

كربالء اأنظري فها عيتا

تركت اأمهات مفجوعة

كاأم البنين ورملة...

كربالء اأنظري فها عيتا

تركت اأخوات ثكلى

كاأم كلثوم وزينب...

كربالء اأنظري فها عيتا

تركت اأطفااًل مذبوحة

كعبد اهلل الر�سيع...

كربالء اأنظري فها عيتا

تركت اأج�سادًا بال روؤو�س

واأج�سامًا متناثرة

كما العّبا�س وعلّي االأكبر...

كربالء اأنظري عيتا

واأ�سحاِب  وزه��ي��ر  ب��ري��ٍر  وف���اُء  فها 

الح�سين

يتج�ّسُد في وفاِء �سّبان عيتا

اأبطاِل المقاومة

كربالء اأنظري عيتا

فلن تجدي �سوى كربالء

�ضادية
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كنت هناك
و�صهداء اآل م�صلماني

بداأ الق�سف الجوي معلنًا بدء المعركة )حرب تموز( وبداأ الطيران الغا�سم 

رمي حممه علينا كان المنظر مرعبًا في البداية ُدمرت االأبنية واقتلعت االأ�سجار، 

رائحة البارود في كل مكان..

لم نكن وحدنا اإنها األطاف اإلهية... وبعد اأربعة اأيام اكت�سف طيران اال�ستطالع 

مرب�س ال�سواريخ ودّمره فا�سطررنا للمغادرة وانق�سمنا اإلى فريقين..

المجاهدان  االأخ��وان  التحق  القيادة  الأمر  وبناًء  يومًا،  وع�سرين  خم�سة  بعد 

االأمامية.  الخطوط  اإل��ى  متوجهين  والدهما  مع  م�سلماني  �سامي  وعلي  ح�سن 

يوم  وفي  كربالء  اأر�س  في  فعاًل  حينها  نف�سي  ِخْلُت  �سريعًا..  بيننا  التعارف  تم 

بين  جنوده  واأ�سبنا  العدو  واآليات  الميركافا  دبابات  من  عددًا  دمرنا  عا�سوراء. 

قتيل وجريح لكن ما لبث اأن ر�سد مكاننا وهاجمنا مما اأّدى ل�سقوط ثالثة �سهداء 

9 اآب وان�سحبت باقي المجموعة. في  بينهم ال�سهيد ح�سن �سامي م�سلماني يوم 

اليوم الثاني ا�ست�سهد علي �سامي م�سلماني �سقيق ال�سهيد ح�سن اإثر غارة للعدو. 

وبعد اأ�سابتي في الكمين ان�سحبت اإلى القرى المجاورة.. 

مجاهدينا  بف�سل  الغا�سم  العدّو  وه��زم  الن�سر  علن 
ُ
اأ  2006 اآب/   14 وفي 

و�سهدائنا والحت بوادر الن�سر وعلت االأ�سوات تكّبر اهلل اأكبر.

لعلي  الح�سين  االإمام  قال  ال�سهيدين:  والد  اأجابني  لعائلتهم  موا�ساتي  عند 

وغّمها...  الدنيا  هّم  من  ا�سترحت  فقد  اأنت  »اأّم��ا   L االأكبر 

وبقي اأبوك«. واأجابني اأخوهما هنيئًا لهما، نحن ننتظر ال�سهادة 

على دربهما.. يا قد�س قادمون...

�أخوكم �أبو عبد �ل
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:)soduku( ���ص��ودوك��و 

مكّونة  ال�سبكة  هذه  �للعبة:  �ضروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �ضمن  اإلى   1 من  االأرق��ام  و�سع  اللعبة 

كل  في  الرقم  يتكرر  ال  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

2468
491
391

31
85

71
283

396
5342

اأحجية:

طرائف

يظل  فاإّنه  واقف  وهو  مات  اإذا  الفيل  اأن   �

ي�سقط  اأن  قبل  �ساعات  لب�سع  واق��ف��ًا 

اأر�سًا. 

على  من  �سماعه  يمكن  االأ�سد  زئير  اأن   �

م�سافة 8 كيلومترات. 

وتظل  عامًا   75 حتى  تعي�س  النعامة  اأن   �

قادرة على التكاثر حتى �سن الخم�سين.

هل تعلم؟

وجهة نظر

ولدي  يا  تذاكر  ال  لماذا  االأب:   �

حتى تكون االأّول في �سفك؟ 

� االبن: الأني اأخاف اأن يح�سدني 

باقي التالميذ!

اإعداد: 

ليندا زراقط

ما هو ال�سيء الذي ي�سرب من الراأ�س ويحكي الأبعد النا�س؟

 �صطارة

ف��ي اج��ت��م��اٍع الأول���ي���اء االأم����ور ف��ي اإح���دى 

المدار�س وقبل االمتحانات �ساأل االأب المدّر�س: 

ما النتيجة التي تتوقعها لولدي في االمتحان؟

الطالب  �سطارة  على  يتوقف  هذا  فاأجاب: 

الذي �سوف يجل�س بجانب ابنك في االمتحان.
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اآداب ق�ض ال�صعر:

اأ�سعف الب�سر وذهب  اإذا طال  � عن االإمام الكاظمQ: »اإن ال�سعر على الراأ�س 

ب�سوء نوره، وطّم ال�سعر يجلي الب�سر، ويزيد في �سوء نوره«. 

)بحار الأنوار، ج 73، �ض 85(

� وعن االإمام ال�سادقQ اأنه قال: »من اتخذ �سعرًا فليح�سن واليته اأو ليجزه«.

)م. ن، ج 73، �ض 83(

� وقد ورد عن االإمام الر�ساQ هذا الدعاء عند ق�س ال�سعر: »ب�سم اهلل وباهلل 

ه  وعلى ملة ر�سول اهللP اللهم اأعطني بكل �سعرة نورًا يوم القيامة« واإذا فرغ من ق�سّ

فليقل: »اللهم زيني بالتقوى وجّنبني الردى«. 

)م. ن.(

اآداب في الروايات

من قب�س الولية

 :Qعن اأمير الموؤمنين

»الزهد في الدنيا ق�سر االأمل و�سكر كل نعمة والورع عن كل ما حّرم اهلل عّز وجّل. ما 

�سيء اأحق بطول ال�سجن من الل�سان«.

)الخ�صال، ال�صدوق، �ض 14(

:Qوعن الإمام علي بن الح�صين

 »اإن الزهد في اآية من كتاب اهلل عّز وجّل {ِلَكْياَل َتاأْ�َضْو� َعلَى َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحو� 

ِبَما �آَتاُكْم}».

)الخ�صال، �ض 437(.

غريب المفردات في القراآن 

دحر: الدحر الطرد واالإبعاد، يقال: دحره دحورًا، قال تعالى: {َقاَل �ْخُرْج ِمْنَها َمْذوؤُوًما 

ْدُحور�ً} )االإ�سراء: 39(. ْدُحور�ً} )االأعراف: 18( وقال: {َفُتْلَقى ِفي َجَهنََّم َمُلوماً مَّ مَّ

ٌة ِعنَد َربِِّهْم} )ال�سورى: 16( اأي باطلة زائلة،  ُتُهْم َد�ِح�ضَ دح�س: قال تعالى: {ُحجَّ

ِباْلَباِطِل  َكَفُرو�  �لَِّذيَن  {َوُي��َج��اِدُل  تعالى:  قال  فدح�س  حجته  في  فالنًا  اأدح�ست  يقال 

} )الكهف: 56( واأدح�ست حجته فدح�ست واأ�سله من دح�س الرجل: و� ِبِه �ْلَحقَّ ِلُيْدِح�ضُ

ودح�ست ال�سم�س م�ستعار من ذلك.
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اإعداد: في�صل الأ�صمر

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا: 

قلعة في جنوب لبنان -حرف �أبجدي. 1

�ل��ب��ق��اع . 2 ف���ي  -م���دي���ن���ة  �ل���م���ك���ان  �إل�����ى  �أوى 

�للبناني 

�ضد ح�ضور -عاَم في �لماء . 3

م����ن �ل���ح���ب���وب -����ض���د ف����ك �ل���ح���ب���ل -م���ن . 4

�لكريمة �الأحجار 

تح�ضير وتهيئة �ل�ضيء -�أد�ة جزم. 5

هزهّ -مدينة �ضورية. 6

يغتاظ �أو يكره فعَل فالن -�أماطل. 7

�ضقط في �المتحان -يكررن �لقول. 8

�لعام -حرفان مت�ضابهان. 9

زوج -طرق �لباب -�ضمير منف�ضل. 10

عموديًا:

�لتر�ب �لناعم �لذي يكون في �لهو�ء -ثار . 1

�لهو�ء

ف�ضة -قنطرة ُيعَبر عليها فوق �لماء . 2

�أر�د -تطلب. 3

برج �أثري قيل �إنه كان في �لعر�ق. 4

للند�ء -جمال -حاجز. 5

ت �ل�ضفدع. 6 دولة عربية محتلة -ي�ضوهّ

�ضخ�س . 7 �إل��ى  -�لتوجه  �لنوم  من  ��ضتيقَظ 

لقائه  بق�ضد 

ي�ضفق على -من �لحيو�نات �لمفتر�ضة. 8

و�لدة -دولة عربية. 9

�لت�ضوير -زو�ل. 10
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حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 250

من يرغب من �الإخوة �لقر�ء بالم�ضاركة في �ضحب قرعة �لم�ضابقة؛ 

فلي�ضتعلم عن �لتاريخ من مركز �لمجلة.

Soduku ���ص��ب��������ك�����ة  ح��������������ل 

250 ال�����ع�����دد  ف�����ي  ال�����������ص�����ادرة 

592148736

731695248

486327519

653782491

924531687

817964325

368279154

179453862

245816973

�لجو�ب:  �لري�ضة

اأجوبة م�صابقة العدد 249

12345678910

�سبحلالتحا1

نامجعبيبل2

ددالاررك3

نابعثلاو4

تب�سرمهنلا5

تارباابك6

نوهبتنينب7

المعترما8

وايفا�سنا9

لهدهبلن10

1ـ �ضح �أم خطاأ

�أ � �ضح

ب � خطاأ

ج � خطاأ

2ـ �إمالأ �لفر�غ

�أ � �لو�ضطيَّة

ب � �لم�ضوؤوليات

ج � �لمعرفة و�لعلم

3ـ من �لقائل؟

Qأ � �الإمام �ل�ضادق�

ب � �الإمام �لخامنئي{

ج � �أحمد �ضوقي

4ـ �ضحح �لخطاأ ح�ضبما ورد في �لعدد

�أ � �لجل

ب � �ضناعة �الإن�ضان

ج � �الأذن �لد�خلية

5ـ ما/ من �لمق�ضود؟

�أ � دور �لن�ضر

ب � �لكتاب

ج � �لمدفع 

6ـ �إمام ثورة �لنور

7ـ ج

8ـ ب

9ـ �ل�ضمر )لعنه �ل(

10ـ �لمطالعة
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�صعاٌع من يقين

اأ���س��وات  و�سكتت  ال��ط��ائ��رات  ه��دي��ر  ��ف  ت��وقَّ

الثواني..  معها  نعّد  �سرنا  التي  االنفجارات 

وعاد الهدوء يلفُّ المكان بعد غربة دامت ثالثًا 

ولكنه ما عاد وح��ده... فروائح  يومًا  وثالثين 

البارود والمواد الكيميائية الموؤذية تعبق 

في �سماء ال�ساحية وتلّبدها.

الدمار في كل مكان، وكل ما حوله يحّدث عن خ�سائر 

فادحة. وقف اأبو ح�سن اأمام منزله الم�سّوى باالأر�س يجمع 

ما بقي من حطام اأغرا�س بيته الثمينة، حاجيات زوجته 

الحجم  متو�سطة  لوحة  لفتته  وفجاأة  وج��دت..  اإن  واأوالده، 

يحّطمها  لم  ه��ي..  كما  زال��ت  ال  منزله..  في  ي�سعها  ك��ان 

الّدمار، ولم ياأِت عليها هول ما حّل من خراب! انت�سلها من 

بين الردم، نف�س ما تكّد�س عليها من ركاٍم وغبار.. وعندما 

الكعبة«..  ورّب  »ف��زت  عباراتها:  ورّدد  عليها  عيناه  وقعت 

هاجت نف�سه بم�ساعر لم يعهدها.. م�ساعر اأيقظت في نف�سه 

يقين علي واإباء الح�سين و�سبر المهدي...، حينها نظر اأبو 

فما  علي  مواله  بب�سيرة  تب�سران  عينيه  وراأى  حوله  ح�سن 

عاد الّدمار خ�سارة وما عاد ا�ستواء منزله باالأر�س في قلبه 

ح�سرة، بل كل ما راأى اأنه واقف على قدميه يتنف�س بحرية، 

قد عمل بتكليفه في الذود عن اأر�سه وكرامته ف�سرخ باأعلى 

�سوته: »فزنا ورّب الكعبة«.

اآمال جمعة علوية

112


