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ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

ب��الأم��ل.  الحياة  ه��ذه  ف��ي  الإن�����س��ان  يحيا 

غايًة  الإن�سان  امتلك  اإذا  اإل  يكون  ل  والأم��ل 

اأمام  وو�سعه  اإليها،  َل  المو�سِ الطريق  د  وح��دَّ

ناظَرْيه لي�سير على اأ�سا�سه. ولذا كانت العبثّية 

ر حياة  في الحياة بابًا للياأ�س، الياأ�س الذي يدمِّ

الإن�سان المادّية والمعنوّية.

و�سلوك الإن�سان في هذه الحياة والمواقف 

��خ��ذه��ا ي��رت��ب��ط��ان وث��ي��ق��ًا م��ن ناحيٍة  ي��تَّ ال��ت��ي 

بالهدف الذي يحّدده، واأخرى بالطريق الذي 

يخطئ  من  النا�س  فمن  اإليه،  للو�سول  ي�سلكه 

والطريق،  الو�سيلة  يخطئ  من  ومنهم  الغاية 

بالغاية  َفعِلَم  م��ع��ًا،  اأ�سابهما  لمن  وال��ف��اح 

واأدرَك الطريق المو�سل اإليها.

بل  َهَمًا،  النا�س  يترك  لم  واهلل عز وجل 

واأنبياء وكّلفهم بيان كا  بعث من لدنه ر�سًا 

وبيان  والغاية  الهدف  بيان  للنا�س،  الأمرين 

الطريق.

وقد حّدثنا القراآن الكريم في الآيات التي 

تعّر�ست لق�س�س الأنبياءR عن التكذيب 

النا�س من كّذب  الذي تعّر�س له هوؤلء، فمن 

الخالق  فاأنكر  والغاية  الهدف  منكرًا  الأنبياء 

4



ومنهم  والح�ساب،  المعاد  واأنكر  ال��رازق، 

واعتبر  الطريق  منكرًا  الأنبياء  ك��ّذب  من 

باع  اأّن ال�سبيل اإلى اهلل ل ياأتي من خال اتِّ

ات. النبوَّ

والأ���س��ل��وب ال��ق��راآن��ّي اع��ت��م��د ال��وع��د 

الت�سديق  على  النا�س  ح��ّث  في  والوعيد 

التحّدي  اعتمد  كما  ب��ه،  والإي��م��ان  بالحق 

الكريم  الكتاب  اآي��ات  في  ورد  بما  المتمثل 

ينتظر  ال���ذي  الم�ستقبل  ع��ن  ينبئ  م��ّم��ا 

الفريقين: الفريق المّتِبع والفرق المنكر.

التي  ال�سيئة  ال��ع��اق��ب��ة  ع��ن  ف��ت��ح��ّدث 

والتي  ال����دوام،  على  المنكرون  يواجهها 

كان ل�سان الأنبياء التحذير منها، وتحّدث 

عن عاقبة الخير والبركة التي تنتظر اأهل 

الأنبياء  ل�سان  كان  والتي  والإيمان  الهدى 

التب�سير بها.

الأمل  بوابة  هو  الأنبياء  به  تحّدث  وما 

ُيدخل  بالت�سديق،  يتلّقونه  لأت��ب��اع��ه��م، 

الحما�س اإلى نفو�سهم، وُيلهب م�ساعرهم، 

وي��ج��ع��ل��ه��م اأق����در ع��ل��ى ت��ح��ّم��ل ال�����س��دائ��د 

وال�سعاب.

الظالمين،  هاك  في  الأنبياء  ْدُق  ف�سِ

الأنبياء  دُق  و�سِ للمظلومين.  الأم��ل  يبعث 

دوافع  يخلق  الحّق،  اأ�سحاب  انت�سار  في 

وعد  في  الأنبياء  دُق  و�سِ لديهم.  الن�سرة 

جديدًا  معنى  للحياة  ُيعطي  �سوف  الآخ��رة 

مختلفًا.

حياتهم  ف��ي  ال��ن��ا���س  ي�سهد  وه��ك��ذا 

نبوءاتهم  في  الأنبياء  دع��وى  �سدق  ه��ذه 

جميعًا، فهاك الظالم وانت�سار المظلوم، 

الأنبياء  بها  اأخبرنا  التي  الإلهّية  وال�سنن 

واجتماع  للنا�س،  الم�ستمر  التمحي�س  من 

العدل  نور  لمحاربة  وال�سال  الكفر  اأه��ل 

والإيمان ل يزال م�سهودًا في كلِّ زمان.

نفو�س  ف��ي  الأم���ل  يبّث  ال�سدق  وه��ذا 

الأمل  يعي�سون  تراهم  ولذا  الأنبياء،  اأتباع 

اأحلك الظروف واأ�سدها �سراوة،  حّتى في 

ت�سديقًا  ال�سدائد  في  حّتى  ي��رون  لأنهم 

للنبوات.

 Rوهذا ما يعي�سه اأتباع اأهل البيت

مقالتهم  ���س��دق  ي���رون  فهم  اأئمتهم،  م��ع 

فينت�سر  ي��وم،  ك��ّل  في  اإخباراتهم  و�سدق 

الأمل في نفو�سهم.

اأي�سًا  يتحّقق  �سوف  الت�سديق  وه��ذا 

والنفاق،  الكفر  اأه��ل  ِق��َب��ل  م��ن  م��ا،  ي��وم��ًا 

ول��ك��ّن��ه ل��ن ي��ك��ون ن��اف��ع��ًا ول م��ف��ي��دًا لأّن��ه 

ت�����س��دي��ق م��ق��ت��رن ب��ك��ل��م��ة )ي���ا وي��ل��ن��ا(، 

والإن�سان اإّنما يدعو بذلك متى انك�سف له 

يقينًا اأّن باًء �سي�سيبه ولي�س له منه مفّر، 

وبهذا ل  يكون هذا الت�سديق �سببًا لدفعه، 

قال تعالى: {َقاُلوا َيا َوْيلََنا َمن َبَعَثَنا ِمن 

��َدَق  ْح��َم��ُن َو���شَ ��ْرَق��ِدَن��ا َه��َذا َم��ا َوَع���َد ال��رَّ مَّ

اْلُمْر�َشُلوَن}، )ي�س: 52 (.

رب  هلل  ال��ح��م��د  اأن  دع���وان���ا  واآخ�����ر 

العالمين.
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ْيخ معني دقيق ال�سَّ

تحدثنا في المقال ال�سابق عن دعاء العهد، وعرفنا 

الدعاء  هذا  اأن   Qال�سادق الإِمام  تعريف  خالل  من 

ين�سجم كمال الن�سجام مع التوحيد الخال�س هلل تبارك 

وتعالى.

هذا  اآثار  عن  الحديث  نتابع  �سوف  المقال  هذا  وفي 

 Qال�سادق الإِم��ام  تعريف  في  والمالحظ  الدعاء. 

لهذا الدعاء اأنَّ له نوعين من الآثار: دنيوية، واأخروية. 

ث عن ذلك �سمن نافذتين: ولذا �سوف يتّم التحدُّ

ع��ه��ُد الأرب��ع��ي��ن 

�����ص����ب����اح����ًا)2(

الدنيوية  النافذة الأُولى: الآثار 

لدعاء العهد

الآث��ار  تو�سيف  خ��ال  م��ن  اأق�سد  ل 

من  ماّدية،  اآث��ار  عن  اأتكّلم  اأْن  بالدنيوية 

�ساكل  وم��ا  والملك  وال��ج��اه  الغنى  قبيل 

التي  الآث��ار  منها  المق�سود  واإّن��م��ا  ذل��ك. 

تح�سل في الدنيا، ويكون ظرف ح�سولها 

الدنيا،  بالن�ساأة  المعروفة  الن�ساأة  ه��ذه 

الآث��ار  من  تعدُّ  ذاتها  ح��دِّ  في  كانت  واإْن 

المعنوية.

الإِم��ام  عن  المتقّدم  الن�ّس  وبح�سب 

الَِّذي  الأثر  اأنَّ  لنا  يت�سح   Qال�سادق

 : اأنَّ هو  الدنيا  عالم  يكون ظرف ح�سوله 

ِبَهَذا  َباحًا  �سَ ْرَبِعيَن 
َ
اأ اهلل  اإَِل��ى  َدَع��ا  »َم��ْن 

.
)1(

»Qاِر َقاِئِمَنا ْن�سَ
َ
اْلَعْهِد َكاَن ِمْن اأ

من  ب��ّد  ل  اأ�سئلٌة  ال��ن��اف��ذة  ه��ذه  وف��ي 

الإجابة عنها:

ما معنى النُّ�سرة المترتبة على قراءة  1ـ 
هذا الدعاء؟

ما المراد من )َقاِئِمَنا(؟ 2ـ 
ما هي القيمة المعنوية لهذا الأثر؟ 3ـ 

�سرة اأ- معنى النُّ

الأّول  ال�سوؤال  عن  الإجابة  مقام  وفي 

التعبير  بين  ف��ارٍق  اإَِل��ى  نلتفت  اأْن  ينبغي 

بالو�سف  والتعبير  ���َر(،  )َن�������سَ بالفعل 

ال�سمي )اأن�سار(.
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بالأم��ر هو  القائ��م 

�ص��اأْن  يل��ي  الَّ��ِذي 

الأُّم��ة باأمٍر من اهلل 

وتعال��ى �صبحان��ه 

خ�سو�سًا   � اللغوي  مدلولها  بح�سب  تعني 

ب��اأْن  )الأم����ر(،  كلمة  بعدها  ج���اءت  اإذا 

الَِّذي  ال�سخ�َس   � بالأمر(  )القائم  ُيقال: 

وبح�سب  اإليه،  الموكل  الأم��ر  �ساأَن  يتولى 

ّمة 
ُ
الأ �ساأْن  يلي  الَِّذي  الروائي:  الم�سطلح 

باأمٍر من اهلل �سبحانه وتعالى.

اإذا  التالي:  ال�سوؤال  يتوّجه  هنا  ومن 

 R كان الأمر كذلك، فاأئّمة اأهل البيت

هذا  اخت�ّس  فِلَم  بالحّق،  قائمون  كّلهم 

الو�سف بمولنا �ساحب الع�سر والزمان؟

بع�س  ف��ي  ورد  بعينه  ال�����س��وؤال  وه��ذا 

لل�سيخ  ال�سرائع  علل  كتاب  ففي  الأخبار، 

َحْمَزَة  ِب��ي 
َ
اأ َعْن  باإ�سناده   Mال�سدوق

ْلُت 
َ
»�َساأ َق��اَل:   ، الثَُّماِليِّ ِديَناٍر  ْب��ِن  َثاِبِت 

َعِليٍّ  ْب��َن  َد  ُمَحمَّ َجْعَفٍر  َب��ا 
َ
اأ

اْب���َن  َي���ا   :L اْل���َب���اِق���ِر 

ُكلُُّكْم  َفَل�ْسُتْم  اهلل  ��وِل  َر���سُ

َبَلى.  َقاَل:   . ِباْلَحقِّ َقاِئِميَن 

��َي اْل��َق��اِئ��ُم  ��مِّ ُق��ْل��ُت: َف��ِل��َم ���سُ

ا  َلمَّ الجواب:  َقاِئمًا؟« فجاء 

 Qاْلُح�َسْيُن َي  َج��دِّ ُقِتَل 

ِئ��َك��ُة 
َ

��ْت َع��َل��ْي��ِه اْل��َم��ا ��جَّ ���سَ

اإيتاء  على  ت��دلُّ  بالفعل  النُّ�سرة  ف��اإّن 

فاإْن  واح��دة،  لمّرٍة  ولو  العدو  على  الظفر 

كانت من اهلل فهي بمعنى: اأعطاه الظفر، 

اإعانته  بمعنى  فهي  اإن�سان  من  كانت  واإْن 

على تحقيق الظفر. وهذا بخاف �سيرورة 

ال�سخ�س من الأن�سار، فاإّن ذلك ل يكفي 

ق الفعل مّرًة واحدة، بل ل بّد من  فيه تحقُّ

لكي  للمن�سور  النا�سر  النُّ�سرة من  ر  تكرُّ

ي�سُدق في حّق النا�سر اأنَّه من الأن�سار.

ك��ون  م���ق���ام  اأنَّ  ي��ت�����س��ح  ه��ن��ا  وم����ن 

ال�سخ�س من )الأن�سار( اأعلى مرتبًة من 

دللة  فيه  وهذا  )النُّ�سرة(،  مجّرد  مقام 

المو�سوم  الدعاء  هذا  عظم  على  وا�سحة 

المواظب  يو�سل  والذي  )العهد(،  بدعاء 

على قراءته اإِلى هذا المقام 

العظيم.

ب- معنى )قائمنا(

واأّما الجواب عن ال�سوؤال 

)ال��ق��ائ��م(  فكلمة  ال��ث��ان��ي، 

اأهل  اأخبار  في  تكّررت  التي 

�سلوات  الأعظم  النبّي  بيت 

اهلل و�سامه عليهم اأجمعين 
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ِب��اْل��ُب��َك��اِء  َت��َع��اَل��ى  اإَِل����ى اهلل 

��ِح��ي��ِب. َوَق��اُل��وا: اإَِل��َه��َن��ا  َوال��نَّ

َقَتَل  ْن  َعمَّ َتْغَفُل 
َ
اأ َدَنا،  َو�َسيِّ

��ْف��َوِت��َك  ��ْف��َوَت��َك َواْب����َن ���سَ ���سَ

َوِخ����َي����َرِت����َك ِم����ْن َخ��ْل��ِق��َك؟ 

ْوَحى اهلل َعزَّ َوَجلَّ اإَِلْيِهْم: 
َ
َفاأ

ِت��ي  ِئ��َك��ِت��ي، َف��َوِع��زَّ
َ

وا َم��ا َق���رُّ

ِمْنُهْم  ْن��َت��ِق��َم��نَّ 
َ
َلأ ِل��ي، 

َ
َوَج��ا

َك�َسَف  ُث��مَّ  ِح��ي��ٍن.  َب��ْع��َد  َوَل���ْو 

��ِة  ِئ��مَّ
َ
اهلل َع��زَّ َوَج���لَّ َع��ِن اْلأ

ِت  ِلْلَمَاِئَكِة َف�ُسرَّ  R ُوْلِد اْلُح�َسْيِن  ِمْن 

َقاِئٌم  َح��ُدُه��ْم 
َ

اأ َذا  َف���اإِ ِب��َذِل��َك،  ِئ��َك��ُة 
َ

اْل��َم��ا

: ِبَذِلَك اْلَقاِئم  لِّي، َفَقاَل اهلل َعزَّ َوَجلَّ ُي�سَ

.
)2(

ِمْنُهْم« ْنَتِقُم 
َ
اأ

خرى 
ُ
وقد ذكر القطب الراوندي عّلًة اأ

)القائم(؛  ب�  عليه  اهلل  �سلوات  لت�سميته 

َقاَل:  اْلَقاِئَم؟  َي  �ُسمِّ َوِلَم  »ِقيَل:  حيث قال: 

ْكَثِر 
َ
اأ َواْرِت���َداِد  ِذْك��ِرِه  َم��ْوِت  َبْعَد  َيُقوُم  ��ُه  نَّ

َ
ِلأ

.
)3(

اْلَقاِئِليَن ِباإَِماَمِتِه«

ج- القيمة المعنوية لالأثر الدنيوي

ه����ذا، وم����ن ع��ظ��م��ة ه����ذا ال��ت��رك��ي��ب 

هذا  قيمة  لنا  يت�سح  َقاِئِمَنا(  ��ار  ْن�����سَ
َ
)اأ

الَِّذي يترّتب على المواظبة  الأثر الدنيوي 

الإن�سان  و�سيروة  كيف  الدعاء؛  هذا  على 

من المواظبين على ُن�سرة من يقوم باأمر 

اهلل تبارك وتعالى، والمنتقم ل�سبط النبّي 

اأعلى  من  عليه،  اهلل  �سلوات  الم�سطفى 

من  الخوا�ّس  اإليها  ي�سعى  التي  المراتب 

اأولياء اهلل تبارك وتعالى.

ف�سًا  الأث��ر  بهذا  وكفى 

بكونه  ���س��اح��ب��ه  ي��و���س��م  اأْن 

ُن�سرة  على  المواظبين  من 

تعالى،  اهلل  ب��اأم��ر  ال��ق��ائ��م 

من  القائم  هذا  يختزل  بما 

والمر�سلين  الأنبياء  خ�سال 

والأولياء وال�سّديقين.

ال��ن��اف��ذة ال��ث��ان��ي��ة: 

الأخ���روي لدعاء  الأث��ر 

العهد

���ه ل ي��ري��د اأن  م��ن ك��رم اهلل وم��ّن��ه اأنَّ

الدعاء  ه��ذا  على  المواظبة  اأج��ر  ي�سيع 

اإْن مات المواظب عليه قبل ظهور الحجة

َماَت  »َفاإِْن  Q؛ فلذا ورد في مقدمته: 

ْعَطاُه 
َ
ْخَرَجُه اهلل َتَعاَلى ِمْن َقْبِرِه، َواأ

َ
َقْبَلُه اأ

ْلَف 
َ
ْلَف َح�َسَنٍة، َوَمَحا َعْنُه اأ

َ
اهلل ِبُكلِّ َكِلَمٍة اأ

َئٍة«. �َسيِّ

ف��اإخ��راج��ه م��ن ق��ب��ره رج����وٌع اإَِل����ى 

العالية  والمرتبة  الدنيوي  الأث��ر  ذل��ك 

العبد  ذل��ك  يكون  اأن  وه��ي  المتقدمة، 

��اِر  ْن�����سَ
َ
اأ ال��م��واظ��ب على ال��دع��اء »ِم���ْن 

اأنَّ الموت ل  َقاِئِمَناQ«، وهذا يعني 

يمكن اأْن يحجب العبد عن الو�سول اإِلى 

هذه المرتبة العظيمة.

المواظب  العبد  قالها  كلمٍة  كّل  وكون 

على هذا الدعاء تعادل األف ح�سنة، وتكون 

التي  الآث���ار  من  �سيئة،  األ��ف  لمحو  �سببًا 

الآخرة،  في  العبد  �سجّل هذا  اإَِلى  ت�ساف 

فهنيئًا للمواظبين على قراءته...

بحار الأنوار، المجل�سي، ج53، �س95.( 1)

دوق، ج1، �س160.( 2) علل ال�سرائع، ال�سّ

كمال الدين وتمام النعمة، ال�سدوق، �س378.( 3)

الهوام�س

المواظب  العبد  اإن 

ع��������ل��ى دع�����اء 

من  ُيبعث  العهد، 

اأن�ص����ار القائم|، 

الموت  يحجبه  فال 

ع�����ن ن�����ص��رت��ه
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مع  مّتحدان  والج�سم  ال��روح  الأدي��ان.  وعلم  الأب��دان،  علم  علمان:  العلم 

ظاهر  والج�سم  الج�سم،  باطن  وال��روح  ال��روح.  ظّل  الج�سم  بع�سًا:  بع�سهما 

الروح. وهما مع بع�سهما بع�سًا ي�سّكالن ُكاّلً واحدًا، ول ف�سل بينهما!

طبيب  يّتحد  اأن  ينبغي  كذلك  مّتحدان،  وروح��ه  الإن�سان  ج�سم  اأن  وكما 

بيننا،  – ف�سلوا  – لالأ�سف  لكّنهم  واح��دًا.  يكونا  واأن  ال��روح،  وطبيب  الج�سم 

�سنة،  الثالثمائة  يناهز  ما  ا�ستمرت  خيانة  ارتكبوا  وعمالوؤهم  فالأجانب 

اأو  الّن�سيان،  زوايا  اأودعوها  فقد  الّروحانية  اأما  الطبقات.  كاّفة  عن  وف�سلونا 

�سّوهوا �سمعتها... قلَّلوا من �ساأننا في اأعينكم، وقّللوا من �ساأنكم في اأعيننا!

َد قلوَبهم الإيماُن َوحَّ

قوا ال�سعب، بل ال�سعوب * َفرَّ
مدار�سنا  عن  الجامعة  ف�سلوا  لقد   

الدينية، وجعلوا ُكّاً منها، اأي�سًا، معار�سًا 

لاآخر. فّرقوا بين طبقات ال�سعب، وكانت 

فح�سب،  بذلك  يكتفوا  ولم  كبيرة.  ماأ�ساة 

جميعها،  ال�سعوب  بين  حتى  ف��رق��وا  ب��ل 

ف��م��ث��ًا، ح��اول��وا اإل��غ��اء اأي���ة ع��اق��ة بين 

ال�سعبين الإيراني والتركي. و�سار ب�سورة 

عامة ال�سعب الإيراني اإن لم يكن معار�سًا 

اأو  ل��ه،  م��وؤي��دًا  لي�س  فهو  التركي،  لل�سعب 
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كارثة  حّلت  فلو  ب��ه!  يعباأ  ل 

العرب  اأو  الأت��راك  باإخواننا 

وبالعك�س  ل��ه��ا،  ن��ك��ت��رث  ل 

وقف  بنا  حلَّت  كارثة  اأن  لو 

هوؤلء موقف الامبالة.

اإّن هذه الامبالة زرعها 

والأجانب  الأجانب  العماء 

اأنف�سهم! فحيثما ا�ستطاعوا، 

اأوج���������دوا ال����خ����اف. ل��ق��د 

حاولوا اأن يجعلونا نغفل عن 

اإخوتنا.  ومقّدرات  مقّدراتنا 

ولذا علينا اأن نجتهد لي�ستمر 

�سعبنا في هذه الحالة من الوعي واليقظة 

التي يمّر بها!

* اأ�ساعوا اأ�سمى الثروات
ل��ق��د ت��ج��ّرع��ن��ا ط���وال ث��اث��م��ائ��ة ع��ام 

غ�����س�����س ه����ذه ال���غ���ف���ات. ولأك���ث���ر من 

-ال��ذي��ن  �سيوخنا  ت��ج��رع  ع��ام��ًا  خم�سين 

العذاب  غ�س�س  اأق��ل-  اأو  �سّني  في  هم 

واأنتم  )البهلوية(.  العائلة  لهذه  الأل��ي��م 

عامًا  الع�سرين  تجاوزتم  الذين  ال�سباب 

لقد  �سمعتم!  ما  و�سمعتم  راأيتم  ما  راأيتم 

اأتلفوا جميع ثرواتنا، كما اأ�ساعوا، هدرًا، 

الطاقة الإن�سانية التي هي اأ�سمى الثروات، 

كان  الذين  مواطنينا  اأيدينا  وانتزعوا من 

ينبغي اأن ُت�سّلم اإليهم مقدرات هذه الباد 

اأو  ومعنويًا،  باأيديهم  م��ادي��ًا  ليعمروها 

جّروهم اإلى مراكز الرذيلة.

اإلى  الّتعليمية  لقد حّولوا كافة المراكز 

مراكز للرذيلة، وجعلوا ال�سينما التي هي من 

المراكز التعليمية، ومن الإذاعة والتلفزيون 

اللذين هما مركزان تعليميان 

ل���ن���ا ول��ج��م��ي��ع ال��ط��ب��ق��ات، 

ال��دور  عك�س  ت���وؤدي  جعلوها 

المطلوب منها. لقد راأيتم ما 

الإعانات  عليه  كانت  ال��ذي 

في الإذاعات، وفي التلفزيون 

كذلك. ولعل الأخاق ال�سيئة 

ال���ت���ي زرع���وه���ا ف���ي ن��ف��و���س 

�سبابنا ما تزال باقية وينبغي 

اأن يتم اإ�ساحها. فاهلل وحده 

مراكز  فعلته  ال��ذي  ما  يعلم 

لقد  ب�سبابنا.  ه��ذه  الرذيلة 

اأعّدوا لهم كل �سيء ليغفلوا عن ما لديهم، 

جعلوا دخول تلك المراكز مجانيًا، ووّجهوا 

ذلك  كل  اإليها،  �سبابنا  واجتذبوا  الدعوات 

ليغفلوا عن مقدراتهم!

* تدّخل اليد الإلهّية
اإنني اأ�سكر اهلل اإذ حدث تحول جذري 

بالق�سايا  �سبابنا  واه��ت��م  �سعبنا،  ف��ي 

التي  الأم���ور  اأغلبهم  وهجر  المعا�سرة، 

حدثت  لقد  الما�سي.  ف��ي  تلهيهم  كانت 

تحّولت روحية عميقة ل يمكننا تف�سيرها 

حدث  لقد  الإلهية!  اليد  بتدخل  اإّل  ب�سيء 

نف�س  جعل  ت��ح��وٌُّل  اثنتين  اأو  �سنة  خ��ال 

هذا المجتمع الذي كان يرهب ال�سرطي، 

ي�ساء  ما  لل�ساه  ويقول  الدبابات  يهاجم 

المجتمع  هذا  اأي�سًا!  الباد  من  ويطرده 

بالأم�س  ويخ�سى  يخاف  كان  ال��ذي  نف�سه 

حامَل نجمة ع�سكرية، لّوح بقب�ساته ووقف 

في مواجهة الجميع وطردهم! ولي�س هذا 

الإيمان،  اإنه  اإلهيًا!  واأم��رًا  اإلهيًا  تحوًل  اإّل 

ه�����ذا الم�جت�م�ع 

نف�ص���ه الذي خاف 

الم���ا�صي،  ف�����ي 

بقب�صات��ه  ل������ّوح 

ف������ي  ووق������ف 

مواج�ه��ة الجمي��ع 

ولي�س  وطرده��م، 

اإلهيًا اإّل تحوًل  هذا 
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ولو لم يكن لم يحدث هذا. فالإيمان باهلل 

اأنجزا  اللذان  هما  الإ�سامية  وبالمبادئ 

ب�سوت  الجميع  ق��ال  فقد  المهمة.  ه��ذه 

الإيمان  اإن  الإ���س��ام«.  نريد  »اإننا  واح��د: 

وق��ّوت��ه ه��م��ا ال��ل��ذان ان��ت�����س��را ع��ل��ى ه��ذه 

نملك  نكن  لم  جميعًا  فنحن  واإّل  القوى، 

المطابخ  ب�سكاكين  خ��رج��وا  لقد  �سيئًا! 

وال��ع�����س��ّي، وان��ت�����س��روا ع��ل��ى ال��دب��اب��ات 

لن  اأن��ه��ا  هتفوا  والر�سا�سات،  وال��م��داف��ع 

تجدي بعد اليوم! وبالفعل لم يكن لها اأثر 

في مواجهة الإيمان!

* الإيمان وظاهرة التعاون
الإيمان  ال�سادة- على  احر�سوا -اأيها 

هو  اإنما  لدينا  ما  كل  فاإنَّ  والتحاد.  باهلل 

اأولئك  اأراد  ولقد  والت��ح��اد.  الإي��م��ان  من 

�سعوا  والت��ح��اد،  الإي��م��ان  منا  ي�سلبوا  اأن 

اأن  اإلى ذلك، ولم ي�ساأ اهلل تبارك وتعالى 

ل  ك��ان  �سعبًا  وجعل  معنا.  وك��ان  ُيوّفقوا، 

الذي  بال�سكل  يتغير  الدينية،  بالأمور  يعباأ 

ي�سهده الجميع اليوم. وح�سر الجميع اإلى 

في  كانوا  الذين  ال�سعب  اأب��ن��اء  ال�ساحة؛ 

�سراع مع بع�سهم بع�سًا، وحتى المدن، اأو 

ت�سارع  المحلة  هذه  نف�سها،  المدينة  في 

تلك، وهذا ال�ساب مع ذاك، وفجاأة وبتحّوٍل 

اإلهي برزت لديهم ظاهرة التعاون!

* قطع نقود بيد عجوز
في  �ساهدت  اأ�سدقائي:  اأح��د  يقول   

اإح����دى ال��ت��ظ��اه��رات ف��ي ط��ه��ران ام���راأة 

ع���ج���وزًا، وق��ف��ت وب��ي��ده��ا اإن����اء ف��ي��ه قطع 

اأن  تريد  اأنها  بّد  ل  لنف�سي:  فقلت  نقود، 

تجمع ماًل. وحين و�سلت اإليها قلت: ماذا 

مقفلة  الأ���س��واق  اأن  بما  ق��ال��ت:  تفعلين؟ 

لأوؤدِّ  قلُت  الهاتف،  اإل��ى  بحاجة  والنا�س 

النقود  بقطع  اآت��ي  حيث  العمل،  ه��ذا  اأن��ا 

اإلى ا�ستخدام  لياأخذ منها من هو بحاجة 

الهاتف. لقد برز لدى الأفراد �سعور كهذا، 

بع�سًا  بع�سها  ت�ساعد  النا�س  جعل  �سعور 

الجماهير  هذه  وخارجها،  البيوت  داخ��ل 

هذا  ح��دث  لقد  للتظاهرات.  المندفعة 

التحول بيد اهلل!

اتكلوا على اهلل، فلو فقدنا هذا الإيمان 

وهذا التكال على اهلل -ل �سمح اهلل- فاإّن 

التحاد �سُينتَزع منا اأي�سًا، ونعود اأدراجنا 

اإلى تلك الماآ�سي، ل �سمح اهلل.

11

م
 2

01
3 

ط
با

�ش
/

 2
57

د 
د

ع
ل
ا



اأنفقوا من ذخائركم 

ال�صع�رّي�ة)*(

*وظيفة ال�سعر ك�»فّن«
انظروا، يجب ت�سخي�س وظيفة ال�سعر 

، ووظيفة ال�ساعر كفّنان تجاه الخلق،  كفنٍّ

وت��ج��اه ال����ّرب ال��م��ت��ع��ال، وت��ج��اه الل��ت��زام 

الوظيفة.  والقيام بهذه  والثوري  الإ�سامي 

اهلل،  اإل��ى  اهلل  عباد  �َسْوق  عن  عبارة  وهي 

وا�ستنها�س الأخاق والمعرفة والرتقاء 

بهما في المجتمع. بالطبع لل�سعر 

وظ����ائ����ف اأخ�������رى ول���ك���ّن 

الأ�سا�س هو هذا.

اأن  ي��ج��ب 

اأن يكون في خدمة  ال�ساعر، وهو ينبغي  اأحا�سي�س  ال�ّسعر مراآة  اإّن 

الِقَيم. فلل�ساعر الحّق في اأن يعّبر عن م�ساعره واأحا�سي�سه ال�ساعرية 

واإدراكاته وي�سّبها في قالب الأ�سعار التي وهبه اهلل قريحة اإن�سائها، 

له  كبرى  اإلهّيٍة  وكنعمٍة  و�ساٍم  رفيٍع  كفنٍّ  فال�سعر  للّنا�س.  ويعر�سها 

م�سوؤولية ووظيفة. فبالإ�سافة اإلى اإظهار الأحا�سي�س، هناك م�سوؤولية 

اأن يكون )ال�سعر(  الم�سوؤولية هي  اإّن تلك  ال�سعر. وبراأيي  ملقاة على 

في خدمة الدين والثورة والأخالق والمعرفة. فلو اأّن ال�سعر اأّدى هذه 

الم�سوؤولية يكون قد اأّدى حقه؛ اأي قد اأّدى عماًل بحقٍّ وبعدٍل.

اأن  منها:  ال�سعر،  في  اأم��ور  ع��دة  تاحظ 

نتمّكن من خاله من خدمة معرفة الّنا�س، 

الحركة  وخدمة  واأخاقهم،  دينهم  خدمة 

فائقة  ظاهرة  هي  والتي  ل�سعبنا،  الثورية 

الأهمّية والقيمة ونادرة الح�سول.

وال��ث��وري��ة:  الأخ��الق��ي��ة  *القيم 
بيٌت واحٌد يكفي 

بالطبع اإّنني اأوؤّكد على ال�سعر الغزلي، 

ال�سعر  اأن��واع  اأكثر  هو  النوع  هذا  مثل  لأّن 

تكون  اأن  الأف�سل  من  ف��اإّن��ه  لهذا  تاأثيرًا، 

نن�سرها  اأن  نريد  التي  المفاهيم  هذه  مثل 

قالب  في  ال�سعر،  خال  من  المجتمع  في 

ق�سيدٍة  في  �ستم  خ�سّ اأّنكم  فلو  الغزل. 

بيتًا  اأب��ي��ات،  ثمانية  اأو  �سبعة  تبلغ  غزلّيٍة 

اأو  اأخ��اق��ّي  اأو  ث���ورّي  م�سمون  ذا  واح���دًا 

ال��غ��زل �سيكون غ��زًل  ف���اإّن ه��ذا  ع��رف��ان��ّي 
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ويفعل  اأي�����س��ًا  اأخ��اق��ّي��ًا  و�سيكون  ث��ورّي��ًا، 

تفّرد  الريا�سّيات  اأ�ستاذًا في  اأّن  فلو  فعله. 

اأو  التوحيد  عن  كلمٍة  بذكر  الّدر�س  اأثناء 

فاإّنني   Rالأنبياء ع�سمة  اأو  الخلق 

ٍة  ح�سّ من  تاأثيرًا  اأكثر  �سيكون  اأّنه  اأت�سّور 

وه��ذا  الدينية.  ال��م��ع��ارف  لأ���س��ت��اذ  كاملٍة 

ففي  ال��غ��زل��ّي.  ال�سعر  ف��ي  المطلوب  ه��و 

م�ساعركم  اذك���روا  الغزلّية،  ق�سائدكم 

واأحا�سي�سكم وعواطفكم وكّل ما لديكم من 

ع�سق وحما�س في اأبياتكم، ولكن خ�س�سوا 

اأو  �سبعة  تبلغ  قد  التي  الق�سائد،  هذه  في 

الإ�سامّي  للم�سمون  بيتين  اأبيات،  ثمانية 

نقطٌة  فهذه  والأخ��اق��ي،  والثورّي  الأ�سيل 

مهّمة جدًا.

الم�سمون  اللفظ،  ال�سعر:  *اأركان 
والم�ساعر

وت���وج���د ن��ق��ط��ٌة اأخ����رى، 

ي��ع��ت��م��د  ال����غ����زل  اأّن  وه�����ي 

ف���ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ع��ل��ى ث��اث��ة 

والم�سمون  اللفظ  اأرك����ان: 

ول  والم�ساعر.  ]المحتوى[ 
واح��ٍد  اأّي  ُيبتلى  اأن  ينبغي 

اأن  فعليكم  بال�سعف.  منها 

الغزلّية  الق�سائد  تجعلوا 

وال�سعر ب�سكل عام، واإن كان 

الآن  بحثنا  م��ورد 

هو الغزل، بلحاظ 

ال���ل���ف���ظ ���س��ح��ي��ح��ًا 

يكون  واأن  وم��ح��ك��م��ًا، 

محكمًا  الأل���ف���اظ  ن��ظ��م 

رّقة  فيه  يكون  واأن  ومتينًا؛ 

، والتفّنن في  اأي�سًا. فهذا فنٌّ

ال�سعر يكمن في هذه الأمور.

*م�سمون ال�سعر
الم�سمون اأي�سًا مقولٌة مهّمٌة ول 

يمكن اأن يتّم ويكتمل في اأّي وقٍت. فهو 

في الواقع اأمٌر ل ينتهي؛ لأّن ذهن الإن�سان 

ونتم�ّسك  نك�سل  اأحيانًا  نحن   . حدٌّ له  لي�س 

ونكّررها  الآخرون  قالها  التي  بالم�سامين 

بعينها، وقد ي�ساهد المرء اأحيانًا م�سامين 

حديثة جّدًا ل �سابقة لها في اأ�سعار ال�سباب، 

وهذا فائق الأهمّية اأي�سًا. لهذا، عليكم اأن 

الذي يمكن  الم�سمون  وراء �سناعة  ت�سَعوا 

الما�سي  ف��ي  ال��ح��ي��اة.  متن  م��ن  �سياغته 

مثًا، كان ال�سعراء يتغّنون بال�سمع، وجعلوه 

محور المئات من م�سمون اأ�سعارهم، واأنتم 

اأن تجعلوا  والتاأّمل  بالتفكير  اليوم  يمكنكم 

الم�سباح الكهربائي مثًا، محور م�سامين 

الباطني  ل��اإل��ه��ام  اإّن  وبالطبع،  اأخ���رى. 

والنبعاث الذهني دورًا هامًا 

جدًا.

بالركن  يتعلق  فيما  اأم���ا 

وال�سعور،  الإح�سا�س  الثالث، 

الإح�سا�س  عامل  الغزل  ففي 

يطلقون  م��ا  وه��و  ج����ّدًا.  مهم 

ت��ارًة  لكّنه  الحب،  ا�سم  عليه 

ي��ك��ون ع�����س��ق��ًا، وت�����ارًة ي��ك��ون 

مناق�سًا للع�سق؛ كالغ�سب على 

في  خ�����ص�����ص��وا 

اأو  بيتًا  ق�صائدكم 

للم��صمون  بي�تي�ن 

الإ������ص�����الم�����ّي 

الأ�ص�ي��ل والث�ورّي
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اإّنكم تمّثلون جبهًة 

تدافعون  عظيمة 

ال��ح��ّق  ع��ن  فيها 

وال��م��ع��ن��وّي��ات

�سبيل الفر�س، ولكّنه، في النهاية، اإح�سا�ٌس. 

فالغزل ل يمكن اأن يكون دون اإح�سا�س. لذا، 

الجهات  ه��ذه  رعاية  ال�سعراء  على  اأّن  اأرى 

الثاث. وعندها �ستكون المفاهيم اأي�سًا في 

اأي  الأ�سا�س،  الثاثة  العنا�سر  هذه  خدمة 

الثورة والأخاق والمعرفة.

الحق  معركة  ف��ي  ح��ي��ادي��ة  *ل 
والباطل

ال�ستكبار  اأّن جبهة  كيف  ترون  اليوم، 

ق��د وق��ف��ت ب��ك��ّل اإم��ك��ان��ات��ه��ا، واإع��ام��ه��ا، 

بوجه  ال�سيا�سية  التنظيمية  وق��درات��ه��ا 

ال�سعب. وهذا ي�ستدعي الثبات وال�ستقامة 

اأمور  وهذه  الدفاع.  وي�ستدعي  والمقاومة، 

اأقول  ل  اإّنني  ال�سعر.  في  تنعك�س  اأن  يجب 

اأْن توؤّلفوا ق�سيدًة من خم�سين بيتًا  عليكم 

لتبّينوا  كا،  تلك.  اأو  الق�سية  هذه  ب�ساأن 

هذه الق�سية في بيت واحد من ق�سيدتكم 

اأو  اأب��ي��ات  ثمانية  اأو  �سبعة  تبلغ  ق��د  التي 

اأن  ي�سح  فا  �سرورّية،  اأم��وٌر  هذه  بيتين. 

النهاية، يجب  الإن�سان حياديًا، ففي  يبقى 

اّتخاذ موقٍف في معركة الحّق والباطل.

وق�������س���ي���ة الأخ�������اق 

اأما  القبيل.  ه��ذا  من  هي 

فهما  والعبثية  اللتزام 

ق�����س��ّي��ٌة اأخ����رى، 

اأّن  ذل�������ك 

ب��ع�����س 

والدينّي  الثورّي  اللتزام  يحّبون  ل  النا�س 

والامبالة  الهذيان  اإل��ى  يدعون  فتراهم 

يرف�سون  اإّن��ه��م  المهمة.  الق�سايا  ت��ج��اه 

ول  والأخ����اق،  وال��ث��ورة  بالدين  الل��ت��زام 

ي��م��ان��ع��ون الل���ت���زام ب��الأج��ن��ب��ّي. الل��ت��زام 

البلد  وق�سايا  والمعرفة  والأخ��اق  بالدين 

�سلبيًا  اأم����رًا  لهم  بالن�سبة  ُي��ع��ّد  وال��ث��ورة 

يتجهون  فاإّنهم  لهذا  منه،  للفرار  ي�سعون 

اإليها. ففي قبال هذا  نحو العبثّية ويدعون 

المنا�سب  الموقف  اّت��خ��اذ  يجب  الو�سع 

المحدق  التهديد  م��واج��ه��ة  ف��ي  ل��ل��وق��وف 

بالدين والثقافة والأخاق الجتماعية.

*اأنفقوا من ذخائركم الفنّية
لقد �سمعت بيتًا غزليًا جميًا يقول: يا 

البئر،  من  تخرج  عندما  تفرح  ل  يو�سف! 

فهم �سياأخذونك اإلى ال�سجن.

وحافظوا  الخطوط  اإل��ى  جيدًا  التفتوا 

عظيمة  جبهًة  تمّثلون  اإنكم  الحدود.  على 

ال��ح��ّق وال��م��ع��ن��وّي��ات،  ت��داف��ع��ون فيها ع��ن 

واإنفاقكم  الطريق،  هذا  في  تنفقون  واأنتم 

اإنه  يقول  وبع�سكم  الفّنّية،  ذخائركم  هو 

في  النف�س  ي��ب��ذل  اأن  م�ستعّد 

جّيدًا  فالتفتوا  ال�سبيل.  ه��ذا 

اأّن ال�ستقامة والثبات هما  اإلى 

�ساء اهلل  واإن  الجبهة،  في هذه 

اأملنا  تاأملون.  اإلى ما  �ست�سلون 

اأن يحفظكم اهلل تعالى جميعًا.

وال�سام عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.

)*( كلمة الإمام الخامنئي{ في لقاء ال�سعراء في ذكرى 

ولدة الإمام الح�سنQ في 2012/8/4.

الهوام�س
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معادن الرجال

في تقلُّب الأحوال

ال�سيخ علي ذو علم

»في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال« )1(

بين  والعائلية  الجتماعية  والأح���وال  الحياة  �سروط  تختلف 

الحياة  ج��وان��ب  ف��ي  وال���س��ط��راب  الخ��ت��اف  ويظهر  الأف�����راد. 

وال�سيا�سية  الجتماعية  والمواقع  الحياة  واإمكانيات  القت�سادية 

ال�سروط  بتبدل  تتبدل  واق��ع��ي��ات  اأن��ه��ا  اأ���س��ا���س  على  والعائلية، 

بع�س  في  الأمور  هذه  ت�ساهم  فقد  بالأفراد.  المحيطة  والظروف 

المواقع في اإعطاء ال�سخ�س موقعًا اأف�سل وقد تذهب به اإلى ما هو 
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اأدنى فت�سلب منه الموقع والإمكانيات.

* جوهر الإن�سان
هذه  اإّن   Qالموؤمنين اأمير  يقول 

والهبوط،  ال�سعود  بين  المترامية  الحركة 

هي  اإن��م��ا  الإن�����س��ان،  اأح����وال  تقلب  وفيها 

الوجودي  الجوهر  و�سوح  اأجل  من  مة  مقدِّ

ل��ه��ذا الإن�����س��ان؛ لأن���ه يكت�سب  وال��داخ��ل��ي 

عاب  ال�سّ اأج��واء  في  الحقيقية  �سخ�سيته 

يظهر  فكما  الأح��داث.  وتبّدل  والم�سكات 

اختاف  اأث��ر  على  حقيقته  على  المعدن 

الفلز  ي�سبح  وك��م��ا  وال���ب���رودة،  ال��ح��رارة 

خ��ال�����س��ًا م��ن خ���ال ا���س��ت��ع��ال��ه وذوب���ان���ه، 

من  الحقيقية  الأ�سخا�س  ج��واه��ر  تظهر 

و�سروط  م�سير  وتغّير  الأحوال  تبّدل  خال 

م�سير  اإّن  القول  يمكن  ل  ولكن،  الحياة. 

ال�سروط  جبر  خال  من  يتحدد  الإن�سان 

كما ف�ّسر ذلك بع�س النا�س الذين اعتبروا 

اأن الإن�سان يعي�س في خ�سم نوع من الجبر 

ال���ذي ل م��ف��ّر م��ن��ه، ج��ب��ر ال��ت��اري��خ، جبر 

العائلة وجبر المجتمع، حيث ينتفي بذلك 

دور الإن�سان على م�ستوى م�ستقبله.

والأو�ساع  فال�سروط  ذل��ك،  على  بناًء 

المختلفة لي�ست بمثابة �سجن، بل هي نوع 

من الإمكان الذي يعطى لاإن�سان من اأجل 

بروز جوهره الداخلي.

* الحوادث وال�سعة الوجودية
الفقر  وال���راح���ة،  ال��رف��اه  م�سائل  اإن 

وعدمها،  ال�سهرة  وال��غ��ن��ى، 

ال�سامة والمر�س،  الرئا�سة والمروؤو�سية، 

تهيئه  لاإن�سان  تعر�س  التي  الأم���ور  وك��ل 

لظرف وموقف خا�س يظهر طاقته و�سعته 

الّنظر عن  الوجودية. طبعًا ل يمكن غ�ّس 

دور الإن�سان في توفير ال�ّسروط والموقعّية 

��ع��ي  ال��م��ائ��م��ة م���ن خ���ال ال��ج��ه��د وال�����سّ

والتدبير، ولكن ل يمكن الإذعان لفكرة اأّن 

و�سعي  لتدبير  تخ�سع  الحالت  هذه  جميع 

اأن وجود هذه ال�ّسروط  ال�ّسخ�س. والواقع 

في الحياة قد يكون خارجًا بع�س الأوقات 

العديد  وق��وع  ناحظ  فكم  الإرادة.  ع��ن 

م�ستع�سية  اأم��را���س  ف��ي  الأ�سخا�س  م��ن 

التي  ال�ّسديدة  الّتدابير  من  الرغم  على 

اأ�سخا�س  م��ن  ن���رى  وك���م  ب��ه��ا؟  ي��ق��وم��ون 

�سبيل  ف��ي  ال��ّط��رق  جميع  وم��ن  ي��ج��ه��دون 

ي�سلون؟  ل  اأنهم  اإّل  الثروة  اإل��ى  الو�سول 

على  كبيرة  بم�سكات  بع�سهم  يبتلى  وكم 

اأثر الحوادث المفاجئة؟ ولكن يبقى القول 

اإّن هذه الحوادث هي التي تو�سح الجوهر 
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الوجودي الحقيقي لاإن�سان.

* المهم التكليف الإلهي
ن��ع��م، ه��ن��اك اأ���س��خ��ا���ٌس ل ي��ذك��رون 

حين  يذكرونه  ول  الر�سا  حين  تعالى  اهلل 

الم�سيبة. وهناك من ل يعي�س فقط حالة 

غفلة، بل يتفوه بما ل يليق عند الم�سكات. 

اإلى اهلل  يلجاأون  فاإنهم  الآخر  بع�سهم  اأما 

والم�سكات  ال�سدائد  عند  فقط  تعالى 

ويغفلون عنه عند الر�سا وال�سعادة. بع�س 

فقيرًا  يكون  عندما  بالفقراء  يفكر  النا�س 

من�سب  ع��ل��ى  يح�سل  اأن  ب��م��ج��رد  ول��ك��ن 

الفقراء  ح��ال  ين�سى  فاإنه  دنيوي،  ومقام 

م�سكاتهم،  رف��ع  ف��ي  م�سوؤوليته  وين�سى 

ول  م�سوؤوليتهم  اإليه  و�سلوا  ما  اأن  معتبرًا 

دخالة لاآخرين فيه.

الجتناب  له  يمكن  ل  الإن�سان  طبعًا، 

عن هذه التحولت والتغيرات، ول يمكن اأن 

ي�سع نف�سه في ماأمن منها. ولكن، الأ�سل 

اإلى عمقه  اأن يتمكن الإن�سان من الو�سول 

الحقيقي  الثبات  م��ع  وال��روح��ي  الفكري 

في  الأ�سا�س  يكون محّركه  واأن  العمل،  في 

الإل��ه��ي.  التكليف  ه��و  ال��ظ��روف  جميع 

الإن�����س��ان  يتمكن  اأن  المهم 

�سعته  اإظهار  من 

التحولت  مقابل  في  التحمل  على  وقدرته 

والتغيرات والأحداث التي تح�سل.

* الم�سمولون برحمة اهلل
 Qالإمام علي ون�ساهد في حياة 

الحقيقي  التجّلي  ذاك  بالعبر  المليئة 

في  تجّلى  ما  وه��ذا  وال�ستقرار،  للّثبات 

اأف��ك��ار  اأح�����س��ان  ف��ي  ت��رّب��ت  �سخ�سيات 

.Qالإمام

وثبات  وق��درة  عالية  ب��روح  يتمتع  فمن 

في مواجهة الم�سكات، والذين ل يهتزون 

عن  يتخلون  ول  الجتماعية  المواقع  اأمام 

تكاليفهم فاإنهم يحملون روحًا عظيمة في 

الحاجة.  عند  يظهرونها  وجودهم  جوهر 

الحقيقيون،  ال�����س��ال��ح��ون  ه��م  وه�����وؤلء 

الم�سمولون برحمة اهلل تعالى.

يتمكن  اأن  الأ�صل 

من  الإن�������ص���ان 

ال���و����ص���ول اإل���ى 

ع��م��ق��ه ال��ف��ك��ري 

مع  وال����روح����ي 

يكون  واأن  الثبات 

الأ�صا�س  محّرك��ه 

الت�كلي��ف الإل�ه�ي

نهج الباغة، ال�سريف الر�سي، ج4، �س49، الحكمة 217.( 1)

الهوام�س
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�صيروا فانظروا )2/1()*(
�سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل )حفظه اهلل(

الهتمام  وقراآنه  ونبيه  الإ�سالم  عليها  اأّك��د  التي  الأم��ور  من 

ق�س�سهم  ومتابعة  الما�سين  على  ج��رى  وم��ا  التاريخ  ب��اأح��داث 

واأحوالهم. ولي�س ذلك فقط لمجّرد الّطالع، بل لفائدٍة عظيمٍة 

كتاب  وهو  التاريخ،  كتابة  الكريم  القراآن  مهمة  فلي�ست  وجليلة. 

في  وب��ارزًا  موؤثرًا  دورًا  واأحداثه  للتاريخ  ولكّن  واإر�ساد،  هداية 

ولذلك نجد ح�سوره قويًا  والتعليم،  والّتربية  والإر�ساد  الهداية 

في القراآن الكريم وكذلك في مواعظ وكلمات وخطب ر�سول اهلل

.Rواأهل بيته الأطهار P

من  والدرو�س  العبر  وا�ستخال�س  ال�ستفادة  لأجل  ذلك  وكل 

تلك الأحداث ومن تجارب الب�سر طوال التاريخ، فياأخذ الإن�سان 

ال�سعف  لنقاط  بها، ويبني عليها، وينتبه  القوة، يتم�سك  بنقاط 

ْوِلي الأَْلَباِب َما  أُ ِهْم ِعْبَرٌة لِّ ولالأخطاء فيجتنبها {َلَقْد َكاَن ِفي َق�َش�شِ

�َشْيٍء  ُكلَّ  يَل  َوَتْف�شِ َيَدْيِه  َبْيَن  ��ِذي  الَّ ِديَق  َت�شْ َوَلِكن  ُيْفَتَرى  َحِديثاً  َك��اَن 

اأراد القراآن من  11(. وقد  ِمُنوَن} )يو�سف:  ُيوؤْ َقْوٍم  لِّ َوَرْحَمًة  َوُه��دًى 

هذه الق�س�س اأن ت�سّكل بابًا من اأبواب الهداية والّرحمة الإلهية.
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اأح����داث  ال���ت���اري���خ   *
وِعَبر

خال  وم��ن  حديثنا،  اإّن 

اأمرين:  ح��ول  يتمحور  ذل��ك، 

اأحداث  اأمام  التوقف  الأول: 

منها،  وال���س��ت��ف��ادة  ال��ت��اري��خ 

تطبيق  اإم��ك��ان��ي��ة  وال���ث���ان���ي: 

واقعنا  ع��ل��ى  الأح�����داث  ه���ذه 

الموؤثرة  العوامل  معرفة  ثم 

والم�ساعدة في الثبات على طريق الحق.

ل  ع�سرنا  في  الموجودين  النا�س  اإن 

قبل  �سبقوهم  الذين  النا�س  عن  يختلفون 

والذي يختلف من  ال�سنين،  اآلف  اأو  مئات 

والم�ساديق  المفردات  هو  جيل  اإلى  جيل 

نتيجة  والأ���س��ال��ي��ب؛  والو�سائل  والأدوات 

تطور العلوم والخبرات والتجارب. فالنا�س 

هم النا�س.

* �سنن اإلهية ثابتة
والمجتمعات  الب�سرية،  الحياة  اإنَّ  ثم 

اإلهية  و�سنن  لقوانين  محكومة  الب�سرية، 

ثابتة ل تتغّير ول تتبّدل بتغّير وتبّدل النا�س 

�ُشَنٌن  َقْبِلُكْم  ِمن  َخلَْت  {َق��ْد  والمجتمعات 

َك��اَن  َكْيَف  َف��اْن��ُظ��ُرواْ  الأَْر����ضِ  ِف��ي  َف�ِشيُرواْ 

 .)137 عمران:  )اآل  ِبيَن}  اْلُمَكذِّ َعاِقَبُة 

فلذلك كانت دعوة اهلل لنا لنهتدي ونّتعظ 

{�ُشنََّة  وال�سابقون  الما�سون  به  ق��ام  بما 

��ِذي��َن َخ��لَ��ْوا ِم��ن َقْبُل َوَل��ن َتِجَد  اهلِل ِف��ي الَّ

 ،)62 َت��ْب��ِدي��ًا} )الأح����زاب:  اهلِل  ��ِة  ِل�����ُش��نَّ

�ُشنََّت  اإِلَّ  َينُظُروَن  {َفَهْل  ونتاأّمل  فلننظر 

ِليَن َفلَن َتِجَد ِل�ُشنَِّت اهلِل  وَّ
اْلأَ

ِل�ُشنَِّت اهلِل  َتِجَد  َتْبِديًا َوَلن 

َتْحِويًا} )فاطر: 43(.

نذكر  الفكرة،  ولتو�سيح 

���س��ن��ة ت��اري��خ��ي��ة اج��ت��م��اع��ي��ة 

جميعًا  الب�سر  عليها  َت�َساَلم 

الكريم   ال��ق��راآن  ف��ي  ون��زل��ت 

َوَل  َوَر���ُش��وَل��ُه  اهللَ  {اأَِط��ي��ُع��واْ 

َت��َن��اَزُع��واْ َف��َت��ْف�����َش��ُل��واْ َوَت��ْذَه��َب 

 .)46 ِري���ُح���ُك���ْم} )الأن���ف���ال: 

ف�����اإذا وج����دت ج��م��اع��ة ب�����س��ري��ة م��وّح��دة 

�سوؤونها  ونّظمت  بينها  فيما  ومن�سجمة 

واأطاعت قيادتها فاإنها ت�ستطيع اأن ت�سمد 

المقابل، فاإن  واأن تتطّور. وفي  واأن ت�ستمّر 

تتقاذفها  متنازعة  متفرقة  جماعة  وج��ود 

�سوف  فاإنها  لقيادتها  غير مطيعة  الأه��واء 

تنهزم ولن ت�ستمر ولن تتطّور.

* اأ�سباب القوة والغلبة في التاريخ
التوّحد والتعاون والتكافل وطاعة  اإذًا، 

القيادة ووحدة الكلمة هي من اأ�سباب القوة 

الفرقة  اأما  وال�ستمرار،  والن�سر  والغلبة 

فهي  الداخلية،  وال�سراعات  والختاف 

ولذلك  وللتراجع.  وللهزيمة  للف�سل  �سبب 

ُحد وعن �سبب 
ُ
اأ حينما نتحّدث عن معركة 

ال�سبب  اأن  نجد  فيها،  الم�سلمين  تراجع 

الأ�سخا�س  طاعة  عدم  في  يكمن  الرئي�س 

لر�سول  الخلفية  الجبهة  بحماية  الموكلين 

على  ال��ح�����س��ول  ف���ي  وط��م��ع��ه��م   Pاهلل

الغنائم؛ ما اأدى اإلى تغيير م�سار المعركة، 

ال��م��ج��ت��م��ع��ات 

الب�صري��ة محكومة 

لقواني����ن و�صن��ن

اإل��ه��ي��ة ث��اب��ت��ة ل 

ت��ت�غّير ول ت�ت�بّدل
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ت���ودي  اأن  الأم�������ور  وك������ادت 

قيل  ح��ت��ى   Pاهلل ب��ر���س��ول 

ُقتل محمد المعركة:  تلك  في 

القراآن  اأّن  نجد  لذلك   .P

مجريات  عن  تحدث  الكريم 

هذه المعركة لتبقى عبرًة لنا 

اإلى يوم القيامة.

ث���ورة  ك����رب����الء..   *
عظيمة

وقراآنية  اإ�سامية  دع��وة  توجد  نعم، 

واأخذ  اأحداثه  وقراءة  التاريخ  �سنن  لفهم 

الحا�سر  ل�سالح  منه  وال��درو���س  العبر 

والم�ستقبل. وفي هذا ال�سياق نحن نتحّدث 

كانت  التي  كرباء  واأح��داث  كرباء  عن 

ِمف�سًا تاريخيًا هامًا جدًا بالن�سبة لتاريخ 

هذه  وج���دت  اإذ  والم�سلمين؛  الإ���س��ام 

وبقاء  الإ�سام  ل�ستمرار  العظيمة  الثورة 

ُهوية الإ�سام والأمة الإ�سامية.

حياة  في  تاريخية  تجربة  اأعظم  اإنها 

البركات  م��ن  للكثير  من�ساأ  اإن��ه��ا  اأم��ت��ن��ا، 

والخيرات طوال تاريخ هذه الأّمة. واأختم 

ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة ب��ن�����سٍ م���ن و���س��ي��ة اأم��ي��ر 

الح�سن الإم����ام  لب��ن��ه   Qالموؤمنين

Q يقول فيه: »اأحي قلبك بالموعظة«، 

الدنيا  فجائع  ��ره  »وب�����سّ ي��ق��ول:  اأن  اإل���ى 

الليالي  وحّذره �سولة الدهر وُفح�س تقّلب 

اأخبار  عليه  واعر�س  والأي��ام 

اأ�ساب  بما  وذّك��ره  الما�سين 

ِم���َن الأول��ي��ن  َم���ْن ك��ان قبلك 

��ْر ف��ي دي��اره��م واآث��اره��م  و���سِ

انتقلوا  وعما  فعلوا  ما  فانظر 

.
)1(

واأين حّلوا ونزلوا«

خ��ال���س��ة  و���س��ي��ت��ه   *
تاريخ الب�سرية

 Qالإمام د  يوؤكِّ اآخ��ر،  مكان  وفي   

على اأهمّية مراجعة الّتاريخ والعودة وال�سير 

فيه، اإذ يقولQ: »اأي ُبِني اإّني واإن لم 

اأكن ُعّمرت ُعمر من كان قبلي فقد نظرت 

في اأعمالهم، وفّكرت في اأخبارهم، و�ِسرُت 

في اآثارهم حتى ُعدت كاأحدهم« اأي كاأّني 

»كاأّني  بل  ع�ست معهم وخ�ست تجاربهم، 

بما انتهى اإلّي من اأمورهم قد ُعّمرت من 

اأولهم اإلى اآخرهم«.   فكاأنهQ رافقهم 

من اأولهم اإلى اآخرهم. وهذه عظمة قراءة 

ك��دره،  م��ن  ذل��ك  �سفو  »فعرفت  التاريخ 

من  لك  فا�ستخل�ست  �سرره،  من  ونفعه 

 .
)2(

جميله« ل��ك  وتوّخيت  نخيله  اأم��ر  ك��ل 

فالإمامQ يقّدم لولده من و�سيته هذه 

ينفعه  ما  وفيها  الب�سرية،  تاريخ  خا�سة 

في دنياه واآخرته.

* الثبات في طريق الحق
والم�ساألة الأخرى المهمة، والمرتبطة 

ك�رب����الء من�ص���اأ 

للكثير من البركات 

ط��وال  والخي��رات 

تاري��خ ه��ذه الأّمة
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التاريخية،  المراجعة  بفوائد 

وال���ت���وق���ف اأم�������ام اأح������داث 

ال���ت���اري���خ، وخ�����س��و���س��ًا ما 

ج��رى م��ع الأن��ب��ي��اء والأول��ي��اء 

وال��م��وؤم��ن��ي��ن م��ن م��واج��ه��ات 

وتحّديات واأخطار هي م�ساألة 

وفي  الحق  طريق  في  الثبات 

جبهة الحق.

كانوا  واأت��ب��اع��ه��م   Rالأنبياء اإّن 

دائ���م���ًا ُي���واَج���ه���ون ب��ت��ح��ّدي��ات واأخ���ط���ار 

وتهديدات كبيرة جدًا ما يوؤدي اإلى ّتزلزل 

طريق  عن  وتخليهم  وتراجعهم  و�سعفهم 

اأ�سواأ  اإلى  اإلى الكفر بالحق، بل  الحق، بل 

للحق  ع��دوًا  بع�سهم  ي�سبح  اإذ  ذلك؛  من 

ومنا�سرًا للباطل.

وبالتالي، فاإّن النا�س الموؤمنين بالحق 

نتيجة المحنة والباء والتحدي، يتفرقون 

وُيفرزون اإلى اأ�سناف متعددة، �سنف منهم 

والأخ��ط��ار،  التحديات  كانت  مهما  يثبت 

واآخر يتزلزل ويخاف ويجُبن، ولكنه يبقى 

على تعلق عاطفي وقلبي وروحي مع الحق 

يترك  وثالث  الحق،  ر�سالة  �ساحب  وم��ع 

بل  ال��ح��ق،  م��ع  يكن  ل��م  اأن��ه  ويعتبر  الحق 

ال�سابق،  كان مخطئًا في اختياره لطريقه 

ورابع لم يكتِف بترك الحق والرتداد عنه، 

وقاتله  ال��ح��ق  وج��ه  ف��ي  ال�سيف  حمل  ب��ل 

تفرز  ه��ك��ذا  عليه.  واع��ت��دى 

الحق  اأتباع  وال�سدة  المحنة 

ن�ساأل:  وهنا  ب��ه.  والموؤمنين 

ولماذا  ثبت؟  َم��ْن  ثبت  لماذا 

تخّلف َمْن تخّلف؟ ولماذا ارتّد 

الخا�سة  لناأخذ  ارت��د؟  من 

في  منها  لن�ستفيد  وال��ع��ب��رة 

القائمة  التحديات  مواجهة  ف��ي  حياتنا 

النتائج  تكون  ل  حتى  ونتجاوزها  والآتية 

�سلبية والتداعيات خطرة. ومن هنا كانت 

ق�س�س عدد كبير من الأنبياء R وما 

ال�سراع  نهاية  اأقوامهم  مع  عليهم  جرى 

في القراآن الكريم لأجل تثبيت فوؤاد وقلب 

الموؤمنين قلوب  وتثبيت   Pاهلل ر�سول 

����ُق���������ضُّ َع����لَ����ْي����َك ِم�������ْن اأَن�����َب�����اء  {َوُك�����������اًّ نَّ

��ُت ِب����ِه ُف�������وؤَاَدَك َوَج�����اءَك  ����ُش���ِل َم���ا ُن��َث��بِّ ال���رُّ

ِف����ي َه�������ِذِه اْل����َح����قُّ َوَم����ْوِع����َظ����ٌة َوِذْك��������َرى 

.)120 )ه���������ود:  ِل�������ْل�������ُم�������وؤِْم�������ِن�������ي�������َن} 

فهذه الآية الكريمة تبّين اأّن الغر�س 

ال��ف��وؤاد  تثبيت  ه��و  الق�س�س  ه��ذه  م��ن 

الذي يجعل الإن�سان قويًا، ثابتًا �سجاعًا 

ول  ي��داه  ترتعد  ول  قدماه  فتثبت  �سلبًا 

التي  الأ�سباب  اأم��ا  يتردد.  ول  يتزلزل 

التخلي عن  اإل���ى  الإن�����س��ان  ه��ذا  ت��دع��و 

طريق الحق وما هي معالجاتها ف�سياأتي 

الحديث عنها.

ت���ف���رز ال��م��ح��ن��ة 

وال�صدة اأتباع الحق 

به وال��م��وؤم��ن��ي��ن 

)*( من المحا�سرة التي األقاها �سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل )حفظه اهلل( في 2011/11/28

نهج الباغة، ال�سريف الر�سي، ج3، �س 39، خ31.( 1)

م.ن.( 2)

الهوام�س
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اأحبُّ عباد اهلل)2(:

م���ن ت��غ��ّل��ب

ع�لى نف�ص����ه
اآية اهلل ال�سيخ

 حممد تقي م�سباح اليزدي

ميوله  ي�سبط  اأن  العاقل  لالإن�سان  ينبغي 

ا�ستوجب  لو  نف�سه حتى  وي�سع حدًا لرغبات 

ذلك اأن يق�سو عليها لي�سل اإلى هدفه المن�سود 

في طي م�سيرة الكمال.

تبعث  والخارجية  الداخلية  العوامل  اأن  �سك  ل 

لتثني  ال�سيئة  والرغبات  الميول  من  الإك��ث��ار  على 

الإن�سان عن طّي ذلك الم�سير مّما ي�سّعب، بالتالي، 

عن   Pاهلل ر�سول  عّبر  ول��ذا  المواجهة،  عملّية 

بين  التي  نف�ُسَك  ع���دّوك  »اأع���دى  بقوله:  الّنف�س 

.
)1(

جنبيك«

تاأثير  م��دى  ع��ن  وتعالى  ت��ب��ارك  اهلل  ويحدثنا 

النف�س الأمارة في التحري�س على ال�سهوات وتزيين 

ُح��بُّ  ��ا���ِض  ِل��ل��نَّ �����َن  {ُزيِّ ق��ائ��ل:  م��ن  بقوله ع��ّز  الدنيا 
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َهَواِت ِمَن النِّ�َشاء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر  ال�شَّ

َواْلَخْيِل  ِة  َواْلِف�شَّ َهِب  الذَّ ِمَن  اْلُمَقنَطَرِة 

َمَتاُع  َذِل��َك  َواْل��َح��ْرِث  َوالأَْن��َع��اِم  َمِة  اْلُم�َشوَّ

اْلَماآِب}  ُح�ْشُن  ِعنَدُه   
ُ
َواهلل ْنَيا  الدُّ اْلَحَياِة 

ال�سوؤال  يطرح  وهنا   .)14 عمران:  )اآل 

التالي: لماذا اأوجد اهلل تعالى فينا اأر�سّية 

النحراف والتغافل؟ ولماذا اأودع اهلل فينا 

ميول ال�سّر ورغبات الباطل؟ والجواب هو 

اأن اإرادة اهلل وم�سيئته اقت�ست اإبداع خلٍق 

بالعقل والقدرة على اختيار  يتمّتع  مخّير، 

بين  وخ��ّي��ره  ال�ّسبيل  ه��داه  ث��م  ي��ري��د،  م��ا 

الّنجدين )طريق الخير وطريق ال�سّر(.

*  قيمة الإن�سان في اختياره
 لقد اأراد اهلل تعالى َخلقًا يجاهد نف�سه 

ويطوي الم�سافات في عبودّيته له جّل وعا 

في�سل اإلى الكمال وت�سبح مائكة ال�سماء 

في خدمته، وفي النهاية ي�سبح لئقًا لينال 

مقام خافة اهلل عّز وجّل.

ي��م��ك��ن  ل  م���ائ���ك���ة  خ���ل���ق  اهلل  اإن 

اإح�ساوؤهم. وكانت مهمة اأولئك المائكة 

عبادة اهلل فقط. ولم يكن يوجد اأي نق�س 

الإن�سان  خلق  اإن��ه  ليقال  عبوديتهم  ف��ي 

رواية  في  جاء  وقد  النق�س.  ذلك  ليجبر 

المائكة:  و�سف  في   Pاهلل ر�سول  عن 

اأو  اأب��دًا  يقعد  ل  قائم  ال�سماوات  في  »م��ا 

.
)2(

راكع ل ي�سجد اأو �ساجد ل يرفع راأ�سه«

يختار  اإن�����س��ان  َخ��ْل��ُق  اإذًا،  فالحكمة 

نهج  بنف�سه  وي�سلك  الحق  طريق  بنف�سه 

يتغّلب  اأن  بعد  رّبه  اإلى  في�سل  ال�ستقامة 

الأّم���ارة.  الّنف�س  وغرائز  ال�سيطان  على 

الإن�سان يكمن في  فاإّن وعي وكمال  وعليه 

اأحُدهما  ي��اأخ��ذ  العاملين،  هذين  وج��ود 

تعالى والآخر يجّره  الحق  باتجاه  الإن�ساَن 

يبتعد  وحينما  اللعين.  ال�سيطان  نحو 

الإن�سان عن طريق ال�سهوات ويختار طريق 

اهلل ونهج العبودية هلل، فاإّنه ل بّد �سي�سل 

اإلى اأعلى مراتب الكمال.

اأّنه ُجعل  اإّن عظمة الإن�سان تكمن في 

اأمام الإن�سان خيارات  مخيرًا ولو لم يكن 

)اأي  الحق  طريق  هو  واح��د  طريق  �سوى 

اأّن عوامل ال�سهوة غير موجودة فيه( اإذًا، 

لفقد هذا الإن�سان قيمته وعظمته.

* عوامل محّفزة للكمال الإن�ساني
فينا  اأودع  تعالى  اإن اهلل  قلنا  اأن  �سبق 

ُت�سقط  فاإنها  ُت�سبط  لم  اإن  ميوًل وغرائز 

عوامل  مقابلها  في  وجعل  الخطيئة،  في 

الكمال  ن��ح��و  ب��الإن�����س��ان  ت�سمو  ودواف�����ع 

من  واأقوى  اأكثر  العوامل  وهذه  وال�سعادة. 

تلك التي ت�سوق نحو الذنوب.

الم�ساعدة،  العوامل  تلك  �سمن  ومن 

المائكة الذين يحملون عر�س اهلل عّز وجّل 

وهم ل ينقطعون عن ت�سبيحه وال�ستغفار 

للذين اآمنوا. قال تعالى: {الَِّذيَن َيْحِمُلوَن 

اْلَعْر�َض َوَمْن َحْوَلُه ُي�َشبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم 

اآَمُنوا  ِللَِّذيَن  َوَي�ْشَتْغِفُروَن  ِبِه  َوُيوؤِْمُنوَن 

ْحَمًة َوِعْلماً َفاْغِفْر  َربََّنا َو�ِشْعَت ُكلَّ �َشْيٍء رَّ

َبُعوا �َشِبيلََك َوِقِهْم َعَذاَب  ِللَِّذيَن َتاُبوا َواتَّ

اْلَجِحيِم} )غافر: 7(.

اأم��ام  يكن  ل��م  ل��و 

خيارات  الإن�ص��ان 

����ص���وى ط��ري��ق 

طريق  ه��و  واح��د 

ال����ح����ق ل��ف��ق��د 

وع�ظمته قيمت��ه 
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التي  العوامل  تلك  جملة  من  واأي�سًا 

الأجر  الكمال،  طلب  على  الإن�سان  تحفز 

عّز  اهلل  ه  اأع��َدّ الذي  الم�ساعف  والثواب 

وجّل لمن عمل خيرًا {َمن َجاء ِباْلَح�َشَنِة 

َئِة  يِّ ِبال�شَّ َج��اء  َوَم��ن  اأَْم��َث��اِل��َه��ا  َع�ْشُر  َف��لَ��ُه 

َفَا ُيْجَزى اإِلَّ ِمْثلََها َوُهْم َل ُيْظلَُموَن} 

)الأنعام: 160(.

*  اأنتم الفقراء اإلى اهلل
من  ال��م��راد  اأن  �سبق  فيما  ات�����س��ح 

خطبة  اأول  في  ذكرها  ورد  التي  النف�س 

الميول  اإل  هو  ما   Qالموؤمنين اأمير 

الكمال  اإل���ى  ال��و���س��ول  واأن  وال��رغ��ب��ات، 

م��ج��اه��دة  ب��ع��د  اإل  ي��ت��م  ل  الإن�������س���ان���ي 

الإن�سان  با�ستطاعة  هل  ولكن  النف�س... 

مجاهدة نف�سه م�ستقًا، اأي بالتكال على 

قواه الذاتية فقط؟ والجواب حتمًا كّا.

فاإّن ال�سّر في عدم ا�ستقالية الإن�سان 

بمحاربة ميوله الفا�سدة وقوى ال�سر يكمن 

�سيئًا،  لنف�سه  نف�سه  من  يملك  ل  اأّن��ه  في 

لدى  ما  وك��ّل  �سرًا،  ول  نفعًا  لها  يملك  ل 

وبالتالي  تعالى،  اهلل  عند  هو من  الإن�سان 

اأن يتغّلب على نف�سه  فمن غير الممكن له 

الحقيقة  ه��ذه  اإل��ى  التوّجه  خ��ال  من  اإّل 

��َه��ا  يُّ
اأَ {َي���ا  تعالى.  ب��اهلل  ال�ستعانة  وطلب 

 ُه��َو 
ُ
��ا���ُض اأَن��ُت��ُم اْل��ُف��َق��َراء اإَِل���ى اهلِل َواهلل ال��نَّ

اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد} )فاطر: 15(.

*  الفناء في اهلل
واإّن  �سيئًا.  لنف�سه  يملك  ل  والإن�سان 

بهذه  يعترف  يتحقق عندما  وغناه  كماله 

اهلل،  اإل��ى  وحاجته  بفقره  ويقرُّ  الحقيقة 

في  ب�»الفناء  العرفاء  عنه  يعبر  ما  وهو 

تلك  اإل��ى  الو�سول  اإّن  الواقع  وفي  اهلل«. 

المراحل العالية لهذا المقام �سعب جدًا.

اأول  لتح�سيل  نجتهد  اأن  علينا  ولكن 

الع��ت��راف  وه��ي  المقام  ه��ذا  م��ن  مرتبة 

بعجزنا وفقرنا.

فيها  بما  الحمد  �سورة  ق��راءة  فتكرار 

َن�ْشَتِعيُن} يخلق فينا  ��اَك  واإِيَّ َنْعُبُد  ��اَك  {اإِيَّ

اعتقادًا وت�سديقًا بعجزنا وفقرنا، ويدفعنا 

اإل��ى طلب ال��ع��ون وال��م��دد م��ن اهلل وح��ده، 

بم�سيئة  اإل  يتحقق  �سيء  ل  باأن  والعتقاد 

اهلل تعالى.

*  كل �سيء باإذنه
وال��رواي��ات  الكريمة  الآي��ات  هي  كثيرٌة 

اإل��ى  الإن�����س��ان  لتنّبه  وردت  التي  ال�سريفة 

الأمور  من  ل�سيٍء  يمكن  فا  الحقيقة.  هذه 

باإذن اهلل.  اإل  يتحقق  اأن  والمادية  المعنوية 

اأن  ي��دل على  الآي��ات ما  وق��د ورد في بع�س 

واإذا  الإن�سان،  باختيار  لي�س  اأي�سًا  الموت 

لم يرد اهلل ولم ي�ساأ له اأن يموت فا يموت، 

لَّ  كقوله تعالى: {َوَما َكاَن ِلَنْف�ٍض اأَْن َتُموَت اإِ

ًا} )اآل عمران: 145(.  وؤَجَّ ِباإِْذِن اهلل ِكَتاباً مُّ

وفيما يرتبط بالأمور المعنوية كذلك، �سّرح 

بع�س الآيات باأنه ل يمكن لاإن�سان اأن يوؤمن 

اإل باإذن اهلل تعالى، وهكذا ن�سل اإلى حقيقة 

مدّبر  ه��و  تعالى  اهلل  اأن  م��ف��اده��ا:  واح���دة 

وم�سيئته،  لإرادت����ه  تابع  �سيء  وك��ل  ال��ك��ون 

وميدان جهاد  ال��ذات  بناء  في مجال  ونحن 

واأن  وح��ده،  اهلل  على  نّتكل  اأن  علينا  النف�س 

نعي  واأن  وح��ده،  منه  اإل  ال�ستعانة  نطلب  ل 

جيدًا حالة فقرنا وحاجتنا اإلى اهلل تعالى.

الإلهي  التوفيق  ا�ستحقاق  ف��اإّن  واأي�سًا 

النعم  من  ال�ستفادة  ح�سن  على  متوقف 

المعنوية،  النعم  وبالخ�سو�س  الإل��ه��ي��ة 

تلك  لتلّقي  منا�سبة  اأج��واء  اإيجاد  وبالتالي 

الفيو�سات الإلهية.

بحار الأنوار، المجل�سي، ج12، �س200.( 2)الوافي، الفي�س الكا�ساني، ج12، �س216.( 1)

الهوام�س
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الدين  �صنام  • الجهاد 
مجاهدون اأُ�َصِرهم..  • وفي 

�صري هو  هذا  • اإلهي.. 
الدافئة ني�صان  • �صم�س 

�صهداء وا  م�صَ رجاٌل..  ال�صهداء:  • القادة 

ُة الأولياء: خا�صَّ
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ال�سيخ ح�سن اأحمد الهادي

حّيزًا  والقتال  الجهاِد  ورواي���ات  اآي��اُت  �سَغَلت  لقد 

هذا  وفي  ال�سريفة.  وال�سّنة  الكريم  القراآن  من  كبيرًا 

دللة �سريحة على اأهمّية الجهاد وموقعه في ال�سريعة 

الإ�سالمية، وحاجة المجتمع والدولة الإ�سالمية اإليه 

البالد  حماية  ن  توؤمِّ التي  القّوة  عنا�سر  اأه��ّم  كاأحد 

والعباد. ولهذا عندما ن�ستقرئ تاريخ المرحلة المدنية 

من الدعوة الإ�سالمية نجد اأّن النبيP قد قاد بنف�سه 

�سبعًا وع�سرين معركة وغزوة)1(، واأن عدد ال�سرايا التي 

�سحابته  وبع�س   Qالموؤمنين اأمير  بقيادة  اأر�سلها 

تزيد عن الثالثين على اأقّل الروايات.
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* الجهاد والقتال في القراآن
»الَجْهد«  من  »الجهاد«  كلمة  ا�ستّقت 

 
)2(

والعناء« »الم�سّقة  بمعنى  و»ال��ُج��ْه��د« 

فالجهاد  وعليه  والّطاقة«.  »الو�سع  وبمعنى 

هو بذل الو�سع والّطاقة والّنف�س وما يتوّقف 

اأو  الم�سركين  محاربة  في  المال  من  عليه 

�سبيل  في  مخ�سو�س،  وجٍه  على  الباغين، 

اإعاء كلمة الإ�سام.

اأهّمّية  المجيد  القراآن  يبّين  اأن  ولأجل 

الجهاد، عمد اإلى مقارنته بخدمة الحجاج 

وعمارة الم�سجد الحرام اللذين كانا محًا 

لافتخار والمباهاة في الجاهلية، ثم �سّرح 

باأف�سلية الجهاد عليهما، حيث قال تعالى: 

اْلَم�ْشِجِد  َوِعَماَرَة  اْلَحاجِّ  �ِشَقاَيَة  {اأََجَعْلُتْم 

اْل���َح���َراِم َك��َم��ْن اآَم����َن ِب���اهلِل َواْل���َي���ْوِم الآِخ���ِر 

َوَجاَهَد ِفي �َشِبيِل اهلِل َل َي�ْشَتُووَن ِعنَد اهلِل 

* الَِّذيَن  اِلِميَن  َواهللُ َل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ

اآَم��ُن��واْ َوَه���اَج���ُرواْ َوَج��اَه��ُدواْ 

ِب��اأَْم��َواِل��ِه��ْم  ِف���ي ���َش��ِب��ي��ِل اهلِل 

ِعنَد  َدَرَجًة  ْعَظُم  اأَ َواأَنُف�ِشِهْم 

اهلِل َواأُْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِئُزوَن} 

)التوبة: 20-19(.

اأهّمّية  لمعرفة  ويكفي 

ال��ج��ه��اد الل��ت��ف��ات اإل����ى ما 

م��ن  ب����ه  ت���ع���ال���ى  اهلل  وع�����د 

قال  حيث  العظيم،  الأج���ر 

ت��ع��ال��ى: {َف����ْل����ُي����َق����اِت����ْل ِف���ي 

ْنَيا  الدُّ اْلَحَياَة  َي�ْشُروَن  الَِّذيَن  اهلِل  �َشِبيِل 

ِبالآِخَرِة َوَمن ُيَقاِتْل ِفي �َشِبيِل اهلِل َفُيْقَتْل 

َعِظيماً}  ْج����راً  اأَ ُن��وؤِْت��ي��ِه  َف�����َش��ْوَف  َي��ْغ��ِل��ْب  اأَو 

لفظ  تعالى  اهلل  اأطلق  اإذ   .)74 )الن�ساء: 

وق��دره،  ماهيته  يحّدد  ولم  العظيم  الأج��ر 

ما  فوق  هو  الأج��ر  هذا  اأّن  لنا  يو�سح  لكي 

يت�سّوره الإن�سان.

وق��ي��م��ت��ه في  ال��ج��ه��اد  ف�����س��ل   *
الروايات

اأهّمية  الكثيرة  الروايات  اأو�سحت  لقد 

اأبا  اأّن  منها:   وف�سله،  وحقيقته  الجهاد 

»اأيُّ   :Pالأكرم النبي  �ساأل  الغفاري  ذّر 

الأع��م��اِل اأح��بُّ اإل��ى اهلل ع��ّز وج��ّل؟ فقال: 

اإيمان باهلل، وجهاٌد في �سبيله. قال: قلُت: 

قال: من عقَر جواده  اأف�سل؟  الجهاد  فاأّي 

. وفي حديث 
)3(

هرَق دُمه في �سبيل اهلل«
ُ
واأ

»الخير  قال:  اأّنه   Pالنبي عن  ُروي  اآخر 

ظّل  وتحت  ال�سيف،  في  كّله 

اأي�سًا   Pوعنه  .
)4(

ال�سيف«

اأنه قال: »من مات ولم يغُز، 

مات  نف�سه،  به  يحّدث  ول��م 

.
)5(

على �سعبٍة من نفاق«

وروي اأن النبيP بعث 

ب�سرّيٍة كان فيها ابن رواحة، 

الفجر  مع  الجي�س  وت��ح��ّرك 

ال��م��ح��ّددة،  المنطقة  ن��ح��و 

تخّلف  رواح�����ة  اب���ن  ول���ك���ّن 

اإن اإط����الق ل�ف�ظ 

الع��ظيم(  )الأج���ر 

على الجهاد، وعدم 

ت��ح��دي��د ق����دره، 

اأّن����ه فوق  يو�صح 

اإن�صان يت�صوره  ما 
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النبي الأكرمP. وبعد  عنه لي�سلي وراء 

تكن  »األ��م  فقال:   Pالنبي راآه  ال�ساة، 

ولكّني  بلى،  ف��اأج��اب:  الجي�س؟  ذل��ك  ف��ي 

ثم  ال�ساة  هذه  خلفك  اأ�سّلي  اأن  اأحببُت 

والذي   :Pاهلل ر�سول  فقال  بهم.  األحَق 

الأر�س  ما في  اأنفقَت  لو  بيده  نف�ُس محمٍد 

.
)6(

جميعًا ما اأدركَت ف�سَل غزوتهم«

اأن��ه   Qالباقر الإم����ام  ع��ن  وروي 

خبرك بالإ�سام 
ُ
اأ »اأَل  اأ�سحابه:  قال لأحد 

بلى  قلُت:  ق��ال:  و�سنامه؟  وذروت��ه  وفرعه 

اأ���س��ل��ه  اأّم����ا   :Qقال ف����داك،  ج��ع��ل��ت 

اة، وفرعه فالّزكاة، وذروته و�سنامه  فال�سّ

.
)7(

فالجهاد«

ل�سان  على  الدعاء  في  الجهاد   *
Qالإمام ال�سّجاد

ال�سّجاد الإمام  اأدعية  اإّن  القول  يمكن 

ر  تعبِّ ال�سجادية،  ال�سحيفة  في   ،Q

�سرورة  كانت  عظيم  اجتماعي  عمل  عن 

اإ���س��اف��ًة  الإم����ام،  على  تفر�سه  المرحلة 

على  يظل  ف��ري��دًا  رّبانيًا  ت��راث��ًا  كونها  اإل��ى 

هداية  وم�سعل  عطاء  م�سدر  الدهور  مّر 

الإن�سانية  وتظّل  وتهذيب،  اأخاق  ومدر�سة 

بحاجة اإلى هذا التراث المحمدي العلوي، 

اإغراًء  ال�سيطان  ازداد  كلما  وتزداد حاجًة 

.)8(
والدنيا فتنًة«

الإلهية  والحكمة  الظروف  ت�سمح  لم 

بم�ساركة الإمام زين العابدين في الجهاد 

L في كرباء، لكّنه  اأبيه الح�سين  مع 

هذه  طريق  من  المقاومة  فر�سة  يفقد  لم 

الوجدان،   اأعماق  اإل��ى  تنفذ  التي  الحربة 

المجتمع،  اأو���س��اط  ف��ي  للّتغلُغل  والقابلة 

المتمّثلة  ال���ظ���روف،  ك���ّل  ف��ي  وال��م��م��ك��ن��ة 

بالدعاء. 

* وقفة مع دعاء اأهل الثغور
في   Qالعابدين زي��ن  الإم���ام  اإّن 

دع��ائ��ه لأه���ل ال��ث��غ��ور -ب��غ�����ّس ال��ّن��ظ��ر عن 

من  يلتم�س  الظلم-  على  القائمة  ال��ّدول��ة 

اهلل تعالى اأن يحفظ ثغور الم�سلمين، التي 

وحمايًة  للم�سلمين  حفظًا  حفظها  ي�سّكل 

وبالنبرة  واأموالهم،  واأعرا�سهم  لأنف�سهم 

حكم  ل��زوال  بها  يدعو  التي  ذاتها  الحادة 

والعدل  الأمن  ل�ستتباب  يدعو  الظالمين، 

اأهم  اأم��ا  الإ���س��ام.  اأر���س  على  وال�ساح 

المطالب التي ا�ستمل عليها الدعاء:

الإم���������ام زي���ن 

في   Qالعابدين

يلتم�س  دع���ائ���ه 

م����ن اهلل تع���الى 

اأن ي��حف��ظ ثغ�ور 

الم�ص����لمين، التي 

ي�ص�����ّكل حفظها 

للم�ص��لمين حفظًا 
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ال��م�����ش��ل��م��ي��ن:  ث���غ���ور  ت��ح�����ش��ي��ن   -  1

واأّي��د  بعّزتك،  الم�سلمين  ثغور  ن  »وح�سّ

من  عطاياهم  واأ���س��ب��غ  ب��ق��ّوت��ك،  حماتها 

ِجَدتك«.

العدد  وزي��ادة  القوة  يمنحهم  اأن   -  2

والعّدة: »وكّثر عّدتهم، وا�سحذ اأ�سلحتهم، 

واحر�س حوزتهم،... واع�سدهم بالّن�سر، 

واأعنهم بال�سبر«.

والب�شيرة:  بالمعرفة  تزويدهم   -  3

»وع��ّرف��ه��م م��ا ي��ج��ه��ل��ون، وع��ّل��م��ه��م م��ا ل 

رهم ما ل يب�سرون«. يعلمون، وب�سّ

وترغيبهم  الدنيا  في  تزهيدهم   -  4

العدوَّ  لقائهم  عند  ن�ِسهم 
َ
»واأ الآخ��رة:  في 

عن  وام��ُح  الَغرور،  الخّداعة  دنياهم  ذكر 

واجعِل  ال��َف��ُت��ون،  ال��م��ال  خ��ط��راِت  قلوبهم 

ْح منها  ��َة ُن�����س��َب اأع��ي��ِن��ِه��م ول����وِّ ال��ج��نَّ

فيها من  اأع�����َددَت  م��ا  لأب�����س��اره��ْم 

ال��ك��رام��ِة  وم��ن��ازِل  ال��ُخ��ل��ِد  م�ساكِن 

وال���ح���وِر ال��ح�����س��اِن والأن���ه���اِر 

الأ�سربِة  باأنواِع  المّطردِة 

المتدّليِة  والأ���س��ج��اِر 

ال��ّث��م��ِر،  ب�سفوِف 

اأح��ٌد  َي��ُه��مَّ  ل  حتى 

َث  ُي��ح��دِّ ول  ب���الإدب���اِر  منهم 

 .)9(
نف�َسُه عن ِقْرِنِه بفرار«

تاأليف قلوب المجاهدين:   -  5

.
)10(

ر اأمرهم« »واأّلف جمعهم ودبِّ

العدو:  واإ�شعاف  الن�شر  تحقيق   -  6

على  ال��دع��اء  اإل��ى  جامعة  بعبارات  ينتقل 

ع���دّوه���م، ل��ت��ت��ح��ّق��ق ال��غ��اي��ة م��ن ال��ج��ه��اد 

عليه:  الن�سر  وتحقيق  ال��ع��دو  باإ�سعاف 

عنهم  واقلم  عدّوهم،  بذلك  افلل  »اللهّم 

اأ�سلحتهم،  وبين  بينهم  وف��ّرق  اأظفارهم، 

وبين  بينهم  وباعد  اأفئدتهم،  وثائق  واخلع 

و�سّللهم  �ُسُبلهم،  في  وحّيرهم  اأزودت��ه��م، 

عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانق�س 

منهم العدد، واماأ اأفئدتهم الرعب...«.

7 - اإ�شغال الم�شركين بع�شهم ببع�ض: 

عن  بالم�سركين  الم�سركين  اأ�سغل  »اللهّم 

تناول اأطراف الم�سلمين«.

ال����دع����اء ل��ل��م�����ش��ل��م ال�����ذي ي��ق��دم   - 8

اأف����راد  لتحفيز  ل��ل��م��ج��اه��دي��ن:  م��ع��ون��ة 

ال��م��ج��ت��م��ع ال��م�����س��ل��م ع��ل��ى ت��ق��دي��م ال��ع��ون 

الح�سور  على  القدرة  فعدم  للمجاهدين، 

في  واجباتهم  م��ن  يعفيهم  ل  الثغور  ف��ي 

بالمال  بعيد،  والن�سرة من  والعون  الدعم 

وحتى  الم�ساعدة،  اأن��واع  ومختلف  والعتاد 

َخَلَف غازيًا،  م�سلم  واأّيما  »اللهّم  بالدعاء: 
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تعّهد  اأو  داره،  اأو مرابطًا، في 

اأعانه  اأو  غيبته،  في  خالفيه 

اأم����ّده  اأو  ب��ط��ائ��ف��ة م��ن م��ال��ه 

بعتاد، اأو �سحذه على جهاد، اأو 

اأتبعه في وجهه دعوًة، اأو رعى 

له  فاأْجِر  ورائه حرمًة،  له من 

مثل اأج��ره، وزن��ًا ب��وزن، ومثًا 

بمثل، وعّو�سه من فعله عو�سًا 

حا�سرًا يتعّجل به نفع ما قّدم، 

.)11(
و�سرور ما اأتى به«

* اإر�ساء قواعد العدل
بالإ�سافة اإلى ما ُذِكَر مَن 

الآيات والروايات والدعاء، فاإّن التدقيق في 

دور الجهاد في الإ�سام، ومنزلته بالن�سبة 

ل�سائر الواجبات الدينية، يطلعنا اأي�سًا على 

�سبب  الدفاعي  فالجهاد  وعظمته.  اأهّمّيته 

في توفير الأمن، والذي في ظّله فقط يمكن 

الإلهية.  والحدود  الواجبات  �سائر  اإقامة 

للموانع  رفع  اأي�سًا  البتدائي  الجهاد  وفي 

موجب  وهو  الإلهي،  الدين  تبليغ  اأجل  من 

المجتمعات  لميل عدٍد من 

الب�سرية نحو الدين الحّق. 

ومن الوا�سح اأّنه مع تحّقق 

عدد  وازدي����اد  الميل  ه��ذا 

الم�سلمين ي�سبح بالإمكان 

اإر�����س����اء ق���واع���د ح��ك��وم��ة 

ال��ع��دل وت��ن��ف��ي��ذ الأح��ك��ام 

الإ�سامية ب�سكٍل اأو�سع.

تبليغ  اإّن  وباخت�سار: 

اأ�����س����ول ال���دي���ن وال��ع��م��ل 

بفروعه، وحفظ الكرامات 

وال�����دم�����اء والأع�����را������س 

في  م��ره��ون  المقّد�سات  و�سائر  والأر����س 

الفري�سة  ه��ذه  ب���اأداء  ال��م��وارد  م��ن  كثيٍر 

في  هذا  على  �ساهٍد  الكبرى.وخير  الإلهية 

في  الإ�سامية  الثورة  جهاد  الع�سر  ه��ذا 

اإيران، والمقاومة الإ�سامية في لبنان.

�سيرة ابن ه�سام، ج4، �س486.( 1)

تاج العرو�س، الزبيدي، ج4، �س409-407.( 2)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج97، �س11.( 3)

م.ن.، �س9.( 4)

�سحيح ميزان الحكمة، الري�سهري، ج1، �س444. ( 5)

فتح العزيز، الرافعي، ح4، �س610.( 6)

بحار الأنوار، م.�س، ج66، �س392.( 7)

ال�سحيف���ة ال�سجادية، مقدم���ة ال�سيد محمد باق���ر ال�سدر، ( 8)

�ص-15 16

م.ن، دعاء اأهل الثغور.( 9)

م.ن.( 10)

م.ن ، الدعاء ال�سابع والع�سرون.( 11)

الهوام�س

الدف�اعي  الجه���اد 

�ص���ب�ب في توفير 

الأم��ن، وال��ذي في 

ظّل�ه فق��ط يمكن 

�ص����ائ��ر  اإق��ام��ة 

ال�����������واج���ب���ات 

الإلهية وال��ح��دود 
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ال�سيخ اأكرم ذياب

الحياة  اأن��ح��اء  مختلف  ف��ي  الإ���س��الم  اأ�س�س  لقد 

الدنيوية  ال�سعادة  وتحقيق  ل��الرت��ق��اء  الإن�سانية 

وهي  الأ�سمى  الغاية  تعاليمه  في  وبرزت  والأخروية، 

دور  ب��رز  التاأ�سي�س  ذل��ك  من  وانطالقًا  اهلل...  لقاء 

المجاهد في �سبيل اهلل الذي يمثل النموذج الأبرز في 

تحقيق هذه الغاية والو�سول اإلى اهلل.

عبر  يرقى  تعالى  اهلل  للقاء  العا�سق  فالمجاهد 

عمل  اأي  اإليها  يرقى  ل  درجة،  واأرفعها  الطرق  اأق�سر 

اإن�ساني، من خالل الت�سحية والإيثار والفداء والتخلي 

ما  اأق�سى  هو  مه  ُيقدِّ ما  غدا  حتى  الدنيا.  ملّذات  عن 

يملكه الإن�سان في م�ستويات الِبّر والإح�سان وهو الروح 

ِبّر،  ِبرٍّ  ذي  كّل  »فوق   :Pالنبي قال  كما  الإن�سانية 

.
)1(

حتى ُيقتل المرء في �سبيل اهلل فلي�س فوقه بّر«
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* اأبعاد ال�سخ�سية الجهادية
اهلل(  �سبيل  )ف��ي  الإ���س��اف��ة  ه��ذه  اإّن 

التي برزت عند ذكر الجهاد والمجاهدين 

اأنتجت فهمًا تجاوز معنى القتال اإلى اأبعاٍد 

المت�سلة  الإن�سانية  ال�سفات  فيها  تتجلى 

بالإرادة الإلهية، فكان المجاهد في �سبيل 

اهلل اإن�سانًا مرتبطًا باأبعاد ثاثة:

الذي  وع��ا(  )جل  بالباري  الرتباط   .1

يمثل الغاية الأ�سمى وطلب لقائه.

�سياغة  في  المت�سل  ال��ف��ردي  البعد   .2

ال�سخ�سية الإيمانية الجهادية.

بالتفاعل  المرتبط  الإن�ساني  البعد   .3

م��ع ال��م��ح��ي��ط الج��ت��م��اع��ي: الأه����ل، 

والجيران...  والأ�سدقاء  والأق��رب��اء، 

وكل من ارتبط بهم بن�سيج اجتماعي.

بعدًا  ُيعتبر  الثالث  البعد  اأن  �سك  ول 

رئي�سًا من اأبعاد ال�سخ�سّية الجهادّية نظرًا 

لجهة  المجتمع  على  يتركه  ال��ذي  للتاأثير 

ا�ستطاعت  ذلك  ولأج��ل  والدفع،  الجْذب 

 Qالح�سين الإمام  في  الجاذبة  القّوة 

اأن تحفظ هذا الدين انطاقًا من الأبعاد 

ال�سخ�سّية  ه��ذه  تمّثلها  ال��ت��ي  العظيمة 

الّتاريخ من خال  في  نوعها  الفريدة من 

ن�سجها الجتماعي الّتفاعلي مع َمْن حولها 

وال��ف��داء  الت�سحية  ���س��ور  اأع��ظ��م  ل��ُت��ق��ّدم 

والإيثار المازم للهداية والّرحمة والعبادة 

والخ�سوع هلل ومحّبة عباد اهلل... وهذا هو 

معنى الرتباط باهلل.

* روح المجاهد
ي�سلك طريق  �سبيل اهلل  المجاهد في 

ال��ق��ت��ال وال��م��واج��ه��ة ان��ط��اق��ًا م��ن رف�س 

ال��ث��ورة  الظلم وال���س��ت��ب��داد، وم��ن خ��ال 

الإلهية  ل��اإرادة  المخالفة  المفاهيم  على 

التي  والقيم  المفاهيم  تثبيت  والعمل على 

الأنبياء  ر�سمه  الذي  الإلهي  الخط  تج�سد 

والأئمةR في طريق جهادهم الطويل 

وال�ساق.

اإل لغة  فالمجاهد لي�س قاتًا ل يفهم 

روح  المجاهد  واإن��م��ا  ال��دم،  ولغة  العنف 

اأ�سعب  في  حتى  روحه،  ارتبطت  اإن�سانية 
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من �أبعاد �صخ�صّية 

�لبـعـد  �لمجاهـــد 

�لإن�صـاني �لمرتبط 

مع  ب��ال��ت��ف��اع��ل 

المحيط االجتماعي

م��ح��ارب��ًا  ل��ي�����س  ���س��ب��ي��ل اهلل 

النا�س  على  الطريق  يقطع 

وي��ق��ت��ل الأب����ري����اء وي�����س��ه��ر 

�سالحه لإخافتهم وترويعهم 

لأّن ذلك اإف�ساد في الأر�س، 

المحقق  ت��ع��ري��ف  وبح�سب 

كل  »المحارب   :Mالحلي

م��ن ج���ّرد ال�����س��الح لإخ��اف��ة 

لياًل  اأو بحر،  بّر  النا�س، في 

وعّلق   .
)5(

وغيره« ِم�سر  في  نهارًا،  اأو  كان 

واحد  »ول��و  بقولهم:  الفقهاء  بع�س  عليه 

اإرادة  �سدق  به  يتحقق  وج��ه  على  لواحد 

الف�ساد في الأر�س«. وهذا الفعل م�سداق 

لقوله تعالى: {اإِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن 

اهللَ َوَر�ُسوَلُه و َي�ْسَعْوَن ِفي اْلأَْر�ِض َف�َساًدا 

�أَْيِديِهْم  َع  ُتَقطَّ �أَْو  ُي�َصلَُّبو�  �أَْو  ُيَقتَُّلو�  �أَْن 

ْر�ِض  َو�أَْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف �أَْو ُيْنَفْو� ِمَن �ْلأَ

ْن��َي��ا َوَل���ُه���ْم ِفي  َذِل����َك َل��ُه��ْم ِخ����ْزٌي ِف��ي �ل��دُّ

اْلآِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم})المائدة: 33(.

في  ينطلق  اهلل  �سبيل  ف��ي  المجاهد 

وما  وبر�سوله  ب��اهلل  الإي��م��ان  م��ن  اأفعاله 

ويت�سرف  ال�سماوية  ال�سرائع  به  ج��اءت 

وفق الم�سالح الإلهية بعيدًا عن الم�سالح 

في  تعالى  قال  ال�سخ�سية،  والمكت�سبات 

�سورة اآل عمران: {�لَِّذيَن َقاَل َلُهُم �لنَّا�ُض 

َل��ُك��ْم َف��اْخ�����َص��ْوُه��ْم  ��ا���َض َق���ْد َج��َم��ُع��و�ْ  �إِنَّ �ل��نَّ

َوِنْعَم  �هللُ  َح�ْصُبَنا  َوَقاُلو�ْ  �إِيَماناً  َف��َز�َدُه��ْم 

والقتال،  المواجهة  لحظات 

بالّرحمة وحّب عباد اهلل.

روحه  تتو�ّسل  والمجاهد 

للظلم  ال���ّرف�������س  ال���ث���ورّي���ة 

العدل  دول���ة  اإق��ام��ة  وتطلب 

الإن�ساني.

�سبيل  )ف���ي  ج��ه��اد  ف��ال 

والخيانة،  الّظلم،  مع  اهلل( 

وك������ذب ال���ح���دي���ث و����س���وء 

الأمانة، فعن ر�سول اهللP: »ل تنظروا 

وك��ث��رة  و���س��وم��ه��م،  �سالتهم  ك��ث��رة  اإل���ى 

بالليل،  وطنطنتهم  وال��م��ع��روف،  ال��ح��ّج 

واأداء  الحديث  �سدق  اإل��ى  انظروا  ولكن 

 Qال�سادق الإم��ام  وهذا   .
)2(

الأمانة«

الموؤمنين اأم��ي��ر  ج���ّده  ح��ال  ع��ن  يخبرنا 

 Qفيقول: »انظر ما بلغ به علّي Q

ف����اإنَّ  ف���ال���زم���ه؛   Pاهلل ر����س���ول  ع��ن��د 

به عند ر�سول  بلغ  بلغ ما  اإنما   Qعلّيًا

.
)3(

اهللP ب�سدق الحديث واأداء الأمانة«

* البعد الإن�ساني
على  ثائر  اهلل  �سبيل  في  المجاهد  اإن 

ذاته، داٍع اإلى اهلل بجهاده وم�سلكه قبل اأن 

اإمامنا  فعن  وال�سيف.  بالكلمة  اإليه  يدعو 

دع��اًة  »ك��ون��وا  ق���ال:  اأّن���ه   Qال�سادق

منكم  ليروا  األ�سنتكم  بغير  بالخير  للنا�س 

.
)4(

الجتهاد وال�سدق والورع«

في  المجاهد  اأن  نعلم  ذل��ك  ولأج���ل 
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ٍل  َن �هلِل َوَف�صْ �ْلَوِكيُل * َفانَقلَُبو�ْ ِبِنْعَمٍة مِّ

 
ُ
َو�َن �هلِل َو�هلل َبُعو�ْ ِر�صْ ْم َيْم�َص�ْصُهْم �ُصوٌء َو�تَّ لَّ

ٍل َعِظيٍم} )اآل عمران: 173ـ  174( ُذو َف�صْ

* الأ�سرة في حياة المجاهد
اأم�����ا  الأ����س���رة ف��ه��ي اأح����د الأج�����زاء 

وت�سكل  ال��م��ج��اه��د،  ح��ي��اة  ف��ي  الع�سوية 

التفاعل  عنا�سر  من  الأ�سا�س  العن�سر 

الإن�ساني في حركته الجهادية، الأب والأم 

والأبناء يتفاعلون كل بح�سب دوره وما اأعّد 

له في الت�سريع الإلهي.

تترجم  اأن  ا�ستطاعت  ال��ت��ي  ف����الأم 

بح�سن  وتمّكنت  التبعل  بح�سن  جهادها 

ت��دب��ي��ره��ا ل��م��ن��زل��ه��ا وح��ي��اط��ة اأولده�����ا 

عناء  وتحملها  ورع��اي��ت��ه��م 

غ���ي���اب زوج����ه����ا ال��م��ت��ك��رر 

ال��م�����س��وؤول��ي��ات غير  ت��ح��م��ل 

حلقة  ت�����س��ك��ل  ال��م��ب��ا���س��رة، 

الجهاد  حلقات  من  عظيمة 

ن����ظ����رًا لن��ع��ك��ا���س��ه��ا ع��ل��ى 

تاأمين  ف��ي  المجاهد  ح��ي��اة 

ُي�ساعد  ما  �َسري، 
ُ
الأ الأم��ان 

مهامه  اأداء  ف��ي  المجاهد 

القلق  عن  بعيدًا  الجهادية  

وال�سطراب العاطفي.

والأبناء الذين �سلكوا طريق ال�ستقامة 

النحراف  طريق  ونبذوا  بالوالدين  والبّر 

كانوا عونًا و�سندًا لوالدتهم في ظل غياب 

والدهم المجاهد في �سبيل اهلل، فقد ورد 

عن ر�سول اهللP قوله: »اأربع من �سعادة 

واأولده  �سالحة  زوج��ت��ه  تكون  اأن  ال��م��رء 

رزقه  يكون  واأن  اأبرارًا وخلطاوؤه �سالحين 

.
)6(

في بلده«

في  للمجاهد  الأبرز  الدور  ياأتي  ولكن 

لتكون  وال��ح��ذر  الل��ت��ف��ات  ف��ي  اهلل  �سبيل 

الظلم  ���س��د  يخو�سها  ال��ت��ي  ال��م��واج��ه��ة 

الح�سنة  بالتربية  مقترنة  ال��خ��ارج  ف��ي 

وتاأمين  المنزل  داخ��ل  المعاملة  وح�سن 

الجتماعية  الحياة  ل���وازم 

ال��م��ف��رو���س��ة ع��ل��ى ك���ل رب 

اأ�سرة.

ال���م�������س����ؤول���ي���ات   *
ال���م���ل���ق���اة ع���ل���ى ع��ات��ق 

المجاهد

ما  اأن  اإل���ى  ن�سير  وه��ن��ا 

ج�����اءت ب���ه ال����رواي����ات في 

الأ�سرة  عن  الحديث  عموم 

ووظ����ائ����ف ك���ل م���ن الآب�����اء 

ي�سمل  والأب���ن���اء  والأم���ه���ات 

�لأبــرز  �لــدور  ياأتي 

في  ل��ل��م��ج��اه��د 

لت�كون  االل���تفات 

الت�ي  المواج��ه��ة 

�ضد  ي��خ��و���ض��ه��ا 

الظ��ل��م مقترن���ة 

الح�ض���نة  بالتربية 

وح�ض���ن المعاملة 

داخ�����ل ال��م��ن��زل
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عن  اأم��ره  يختلف  ول  واأ�سرته  المجاهد 

على  الملقاة  الم�سوؤوليات  اأن  اإل  اأمرهم، 

للظروف  تت�سع  واأ�سرته  المجاهد  عاتق 

لجهة  خ�سو�سًا  ُيعانيها  التي  ال�سعبة 

غيابه عن منزله لفترات معتد بها. وهنا، 

المجاهد  عاتق  على  الكبرى  المهمة  تقع 

في  التحّلي  خ��الل  من  المربي   ال�سالح 

ما  ترميم  على  بالقدرة  الأول���ى  ال��درج��ة 

اأحدثه الغياب الق�سري عن المنزل وذلك 

من خالل ما يلي:

لتاأمين  للعائلة  الالزم  الوقت  اإعطاء   - 1

المختلفة  ال��م��ن��زل��ي��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 

وت��اأم��ي��ن ���س��ُب��ل ال��ع��ي�����س خ���الل فترة 

وجوده معها.

م�����س��ارك��ة ال����زوج����ة ف���ي ج����زء من   - 2

عاتقها  على  كانت  والتي  الم�سوؤوليات 

اأدائ��ه  اأثناء  ال��زوج  غياب  فترة  طيلة 

لمهامه الجهادية.

الأب��ن��اء  اأن�سطة  ك��اف��ة  اإل���ى  ال��ت��ع��ّرف   - 3

والط�������الع م��ن��ه��م ع��ل��ى اأح���وال���ه���م 

تجاوز  ف��ي  وم�ساعدتهم  التف�سيلية 

ال�سعاب والم�ساكل.

ال��ت��ع��وي�����س ال��ع��اط��ف��ي ع���ن ال��غ��ي��اب   - 4

واح��ت�����س��ان��ه��م وت��اأم��ي��ن الإح�����س��ا���س 

حتى  لهم  مالزمًا  ليبقى  لهم  بالأمان 

في لحظات الغياب.

اأول��وي��ة ف��ي تعاطيه  اع��ت��ب��ار الأ���س��رة   - 5

المقت�سبة،  اإجازته  اأثناء  ومعامالته 

والتخلي عن كل ما من �ساأنه البتعاد 

عن الوظيفة التربوية الأ�سا�س.

والن��ح��راف  الإف�����س��اد  لخطر  التنبه   - 6

الذي قد تتعر�س له الأ�سرة ومعالجته 

التنبيه  التوجيه الديني في  من خالل 

للواجبات وترك المحرمات.

م�����س��ارك��ة الأ�����س����رة ف���ي الأن�����س��ط��ة   - 7

وال��م��را���س��م ال��ع��ام��ة خ�����س��و���س��ًا في 

الم�ساجد والمنا�سبات الدينية.

كل هذه  اإل��ى  اأ�سارت  التي  وال��رواي��ات 

الوظائف هي كثيرة ول مجال لذكرها في 

هذه المقالة.

والن�سر  التوفيق  تعالى  اهلل  ن�ساأل 

لمجاهدينا الأبرار.

و�سائل ال�سيعة)اآل البيت(، الحر العاملي، ج15، �س 17.( 1)

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج68، �س9.( 2)

الكافي، الكليني، ج2، �س104.( 3)

الوافي، الفي�س الكا�ساني، ج4، �س327.( 4)

�سرائع الإ�سالم، المحقق الحلي، ج4، �س958.( 5)

كنز العمال، المتقي الهندي، ج11، �س93.( 6)

اله�ام�ش
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لحظٍة،  غيُر  الم�ت  وبين  بيني  َيُعْد  لم 

اأدري،  ال  حيث  اإلى  هنا  من  االنتقال  وبين 

غير لم�سٍة دافئٍة.

من  تهتزُّ  خلفها  اأق��ف  التي  والّد�شمة 

وقع المطر، وت�شمخ كلَّما �شَرخْت في الجوِّ 

قذيفة!

في اأيِّ مكاٍن غريبٍ اأقُف؟ ومن اأنا؟ 

التي  ت��ي  ج��دَّ ���ش��ورُة  اأب���دًا  تفارقني  ال 

اأملأُ  طفًل  حينها  كنت  �شنين،  قبل  يْت  توفِّ

الحارة �شغبًا، واأر�شُم على الجدران �شبابيَك 

تي  وا�شعًة وطيرًا اأ�شوَد. اأْم�َشَكْت حينها جدَّ

واأخبرتني  ناعمًا  قر�شًا  وقر�شتني  ي  بخدِّ

اأْدِر  لْم  وداء..  ال�شَّ يور  الطُّ من  اأخاف  ال  اأن 

حينها كيف عرفت جدتي ذلك! ولكن االآن، 

وعلى طول هذه الجبهة، ال اأرى غيَر طيوٍر 

على  �شوداء  باأثقاٍل  ترمي  كبيرٍة  �شوداَء 

االأر�ض.. وال زلُت خائفًا، واأحبُّ هذا الخوف 

ل في  كرني بها، ويدفعني اإلى اأْن اأتاأمَّ الأنَّه يذِّ

ماء را�شمًا �شبابيَك زرقاَء وا�ِشعًة. ال�شَّ

ال�شيخ حممد باقر كجك
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* تراب بلدي
ة.  ت، واأنا اأحمُل بندقيَّ �سنيَن طويلة مرَّ

واأنا  بلدي،  في  التُّراب  اأن��واع  كلَّ  ْق��ُت  ت��ذوَّ

الموت. و�سممُت  اأعين  اأزحف مختبئًا من 

الهواَء ولفظته خلَف كلِّ �سخرٍة، حتَّى بتُّ 

ل اأدري اأفي �سهيٍق اأنا اأم في زفير! ووجهي، 

في  موجودًة  تكن  لم  تجاعيُد  فيه  ب��َرَزْت 

ل لدخولي في المقاومة، وخ�سلٌة  اليوم الأوَّ

عر امتدت وراء اأذني، تهم�ُس  باهتٌة من ال�سَّ

لي باألف �سوؤال.

ه���ل اأن����ا ه�����ارٌب م���ن ال��ب�����س��ر؟ وم��ن 

على  دًا  متمرِّ اأعي�ُس  والأبنية؟  ال��ج��دران 

القدر؟

تزحف  التي  الوجوَه  اأ�ست�سيُغ  اأعد  لم 

مًة  باح نحو المدينة، وترجُع متجهِّ مع ال�سَّ

كلَّ غروب! فهنا لي�س لي �سوى وجٍه واحٍد 

ل يتغيَّر.

فَء  ًا عرفُت الدِّ و�سرُت اإذا لم�سُت كفَّ

اإل  ي  بكفِّ األم�ُس  ل  هنا  ��ي  لأنِّ والبرَد،  فيه 

الحقيقة.

عن  اأتكلَّم؟  حقيقٍة  اأيِّ  عن  الحقيقة؟ 

راآني  لو  نف�سي!  مثل  �سيء  ل  اآهٍ،  نف�سي؟ 

اأحد واأنا اأرمي الغ�سَب من فوهِة بندقيَّتي، 

واأنتزُع  الكمائن،  بخيوط  الموَت  واأرب��ط 

الأرواح الميتة، َلِفِزَع! ثم لو راآني األثُم خدَّ 

ب!  ِة طفلتي، لتعجَّ وردٍة اأ�سعها في غرَّ

اأجمع  اأن  والق�سوة  وعة  الرَّ بالُغ  �سعوٌر 

ي�ستحّق،  ل  اأرحم من  فال  النقائ�س،  بين 

ول اأق�سو على من اأحّب!

* مناجاة
يِد  في  نف�سي  تركُت  اأح��بُّ��ك،  اإل��ه��ي.. 

تقديرك، وجعلُتني اأدخُل مدر�سَة عظمتك 

اإل  يخُل�س  ل  هب  الذَّ اأنَّ  لأتعلَّم  �سغيرًا، 

بتني!  ار! ونار حّبك هي التي هذَّ بالنَّ

كنُت  مذ  فكري،  �سغلَت  لقد  اإل��ه��ي.. 

طفاًل، فقلبي ينب�ُس حين يراك، ول اأكاُد 

اأغفل عنك لأنَّك في كلِّ �سيء! كّلما ن�سبُت 

بها  اأعمل  التي  اليد  اأنَّ  �ساروخًا، وعرفُت 

لي�ست لي، بكيُت، ثم �سحكُت لأنِّي تذكرُت 

لك!  اإل  تبكي  ل  بها  بكيُت  التي  عيني  اأنَّ 

فمنَك اإليك! يا دائرة الحبِّ التي ل تنتهي!

* علَم اأخاف؟
اإلهي.. اإنَّ حبي لك، نتيجُة األف فكرٍة 

ي لزوجتي  وعاطفٍة خفقت بقلبي، وكذا حبِّ

اأقُف  عندما  للعجب،  ويا  ولكن!  وطفلتي، 

اأرى غيرك،  اأع��ود  ل  خ��ان،  ال��دُّ بين  ههنا 

اأّي  اإل���ى  ب��ذك��رك!  اإل  دم��ي  ينتف�ُس  ول 

حدٍّ اأن��ت في دم��ي؟ واإل��ى اأّي م��دًى اأغ��رُق 

فاأ�سحُك  طفلتي  اأحيانًا  ��ُر  واأت��ذكَّ فيك؟ 

اأخاف؟  فعالَم  يديك،  بين  و�سعتها  ��ي  لأنِّ

فمن يطعمني في الجبهة �سيطعمها! وهل 

�سيتركني حبيبي اأُ�سغل بالي بغيره؟

خذ يا اإلهي من قلبي ما ت�ساء من حّب 

الولد، لأني عندما اأعود اإليهم، �ساأعانقهم 

�سوقًا اإليك! فما األذَّ ما تفعل بي!

* كيف اأر�شى؟
الوقوَف على  دتا  تعوَّ اإنَّ قدميَّ  اإلهي.. 

الليل،  وظلمة  تاآلفتا  وعينيَّ  خور،  ال�سُّ
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ُم��نَّ عل��ّي ي��ا اهلل، 

ل��و كنُت  ح����ت��ى 

ــا �أرقد في  ــًا م يومـ

�صــريــر �لغــيــب، 

�أن �أرى �لــوطـــــن 

ل��ك كلُّ��ه  ي�ضج��د 

َب ط��وي��اًل على  وق��ل��ب��ي ت����درَّ

وراأي���ت  ب�سمٍت!  يخفَق  اأن 

يم�سون  اأ�سدقائي  عيني  باأمِّ 

اإل���ي���ك، وي�����س��ق��ط��ون ك��ث��وٍب 

وراأيتهم  عابرٌة..  ريٌح  األقته 

يبت�سمون خجاًل منك، وحبًا 

���س��اب 
ُ
اأ تجعلني  ف��ال  ل���ك! 

ب���اأم���را����س ال��ب��ع��د ع��ن��ك، 

تخدع،  التي  العيون  وع��دوى 

والأل�������س���ن���ة ال���ت���ي ت��ج��ام��ل، 

والخناجر التي توؤذي فقرات الظهر.

ال��ن��ا���ُس  ي��ع��رف��ن��ي  اأن  اأر����س���ى  فكيف 

واأجهلك اأنت؟ 

يبقى  لكي  القوَة  قلبي  اإلهي  يا  اأع��ِط 

النا�س،  �سرِّ  عن  واأبعدني  اإليك،  هًا  متوجِّ

فاإنِّي ل طاقة بي على خ�سرانك!

* ُمنَّ علّي..
جبٍل،  راأ���س  على  الليلة  وقفُت  اإلهي.. 

وم��دن��ه، يحني  ق��راه  ك��لَّ��ه،  لبنان  ف��راأي��ت 

ويبكي  ل��ك،  الخ�سوع  ظهَر 

واأنهارًا،  ينابيَع  الأر�س  على 

فعرفُت كم ذا يعاني، ولم�ست 

بيدي األمه، فاحترقُت. 

ون���ظ���رُت اإل�����ى ال�����ورود 

ال����ح����م����راء ال����ت����ي ت��رك��ه��ا 

تميل  ف��راأي��ت��ه��ا  اأ���س��ح��اب��ي، 

�سورة  وتن�سد  الن�سيم،  م��ع 

الحديد،  �سورة  وترتل  الليل 

فاأحزنني م�سهُد الورود واألُم 

الوطن.

اأ�سرخ  كيف  الغفلة؟  اأهل  اأوق��ُظ  كيف 

لهم  اأحكي  الجبهة؟ كيف  فيهم من خْلِف 

ق�سًة؟  ق�سًة  الحمراء،  ال���وروِد  ق�س�َس 

ْنَته  ومتى �سيخرج كل هذا الحبِّ الذي خزَّ

هذا  �سربُت  ��ي  اأنِّ الكلُّ  ليعلم  وج��ودي  في 

الحبَّ من اأر�س الوطن؟

يومًا  كنُت  لو  حتى  اهلل،  يا  علّي  ُم��نَّ 

اأرى الوطن  اأن  اأرقد في �سرير الغيب،  ما 

ي�سجد كلُّه لك، واأنهاره ت�سحك، و�ساطئه 

ي�سبح، ونا�سه يقراأون بين ال�سخور ق�سة 

الورود الحمراء!

* عّلمني �شلة الحّق!
اإلهي.. جل�سُت البارحة اأقراأ في كتاب 

�سالتي،  اأ���س��لِّ��ي  كيف  اأت��ع��ل��م  اهلل،  روح 

اأتجاوز �سورة الفاتحة،  باأني لم  فتفاجاأت 

وقلبي لم ينطق بحقيقة التكبير، وظهري 

اإلى  ت�ستِه  لم  وجبهتي  اآلمني،  ركعت  كلما 

الآن مذاَق تربِة الع�سق.. كيف؟ 

في  ال��وق��وف  م��ن  ع��ام��ًا  ع�سرين  بعد 

َنَبَت  ع��رقٍ  كلَّ  اأحرقُت  اأن  وبعد  الجبهة، 

اأعرُف  ل  والإ�سفلت،  المدينة  وبين  بيني 
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عامًا  ع�ضرين  بعد 

ـــــوف  مـــن �لــوقـــ

ت��ح��ت ال��ج��ب��ه��ة، 

اأح�رقُت  اأن  وب�ع�د 

ك��لَّ ع���رٍق َنَب�َت 

�لمدينة  وبين  بيني 

واالإ���ض��ف��ل��ت، ال 

اأعرُف كيف اأ�ضلي 

�ض������الة روح اهلل

كيف اأ�سلي �سالة روح اهلل.

اأ�سابني  وكيف  الوهن؟  اأت��ى  اأي��ن  من 

العطُب؟

الأر����س  اأنَّ  وع��ل��م��ُت  ك��ث��ي��رًا،  ���ْرُت  ف���كَّ

بّوابَة  لي  تفتح  لن  ال�ّسماء  واأّن  �ستلفظني، 

في  قديمٍة  ع�سٍق  بقعة  دام��ت  ما  الهجرة، 

فيها  وتعبث  الكالب  بها  يحيط  فل�سطين 

الأفاعي... 

ودع��اء  ال��ح��ّق!  ���س��الة  عّلمني  اإل��ه��ي، 

اأرف�س  فاإّني  ال�ستجابة،  وحقيقة  الّطهر! 

اأن اأموت و�سالتي لّما تكتمل 

لّما  الخمينّية  بعد! وهجرتي 

تبداأ بعد!

* �شاأبقى معك..
كثيرًا  اأخ��ط��اأُت  اإل��ه��ي.. 

بالرحيل،  األ��ح��ح��ُت  حينما 

باأن تقتلعني من تربة نف�سي، 

اأنَّ  معتقدًا  ه���واي،   واأر����سِ 

هناك اأجمل من ههنا.

واأنَّ هناك اأكثر اأمنًا من 

ههنا، واألطف، واآن�س.

ارت��ك��ب��ُت��ه��ا  ج��ري��م��ٍة  اأّي 

بتفكيري هذا؟ اأبْعَد كلِّ هذه 

وجودك  ظّل  تحت  نوات  ال�سَّ

ه بهذا الكالم؟! اأتفوَّ

ا الآن، فاأنا اأعلُم علم  واأمَّ

اليقين اأنَّه ل فرق بين وجودي هنا ووجودي 

هناك.. لأنَّني متَّ�سٌل بك، اأ�سعر بوجودك، 

تي!  ل اأخاف من �سيء، لأنَّك قوَّ

تلهبني  ونظرتك  دفئي،  لأنَّك  اأبرد  ول 

بالخجل!

ول اأظماأ، لأنَّ حبَّك �سربي!

اإّل  التراب،  قف�س  في  اأعي�س  اأني  ولو 

تك ونارك، وراأت  اأنَّ عيني قد جالت في جنَّ

الوحيد  ال�سيء  اأن  فعلمُت  والآخرة،  نيا  الدُّ

الذي يجمع بين هذه وتلك هو اأنت وحدك! 

فماذا اأطلب غيرك؟

لأنِّي  اآل��و،  فلن  هادة،  ال�سَّ حرمتني  ولو 

�ساأظّل معك.

فلن  اإرب���ًا،  عتني  قطَّ ول��و 

معك!  �ساأبقى  ���ي  لأنِّ اأف���رح، 

�سيبقى  قلبي  الأب��د،  اإلى  حيٌّ 

معك! فهل يخاف من الموت، 

َمْن هو حيٌّ على كل تقدير!

* اإلهي..
به  ُبحُت  ي،  �سرِّ هو  هذا 

اأوراق  بين  ��اأت��ه  وخ��بَّ اإل��ي��ك، 

ات المطر، فاإْن  الزيتون وحبَّ

ا�س كّل الّنا�س،  : اأخبِر النَّ متُّ

حبيبك  ي��ع��ي�����س  ك���ان  ك��ي��ف 

بما  مدهو�سًا  ب��ك،  م��ذه��وًل 

�سيٍء  بكلِّ  متفاجئًا  تفعله، 

من اأثرك، وكلُّ �سيٍء اأثرك! 

دون  من  ت�ساء،  ما  مّني  خذ 

حدود، ولكن اأعطني نف�َسك!

اإلهي، حبيُبك يناجيك، فاأِجْب حبيَبْك!
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جنوى رعد

غرفتِه  اأنحاَء  الممّزقُة  اأوراُق��ه  افتر�شت  ان  بعد  قلمه  حمل 

ال�شغيرة، و�شوء ال�شمعة يلحق ظّله ال�شاب را�شمًا حدود المكان 

قائًل:  انتف�ض  ثم  يديه،  بين  راأ�شه  وا�شعًا  جل�ض  واإيابًا.  ذهابًا 

بدم  �شطورها  ناحتًا  ر�شالته،  خّط  راغ��ب«.  ال�شيخ  اإاّل  لي  »لي�ض 

عروقه، لتخطَّ م�شتقبله الذي طالما تمناه. 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�شاحب الف�شيلة الموقر ال�شيخ راغب حرب )حفظك اهلل(.

ي�شبح  كيف  اأ�شاألك  اأن  اأحّب  الطاهرة،  اأياديك  تقبيل  بعد 

االإن�شان �شهيدًا حتى يكون هو واأبيه)1( واأمه في الجنة؟ الأنني 

اأكون من  اأن  لها، وحلمي  اأعمل جهدي  التي  ال�شهادة  من ع�ّشاق 

ب�شرف  ي�شت�شهدون  �شهداء  من  وثانيًا  اأواًل،  االإ�شلم  �شهداء 

وكرامة، كرامة االإ�شلم والوطن، اأريد االإجابة �شريعًا.

ودمت للمطيع لك بلل فح�ض

جب�شيت في 1979/7/12
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ل  للظلم«  »ل  و�سرخة  اأي��ام،  وم�ست 

يحّدث  »ب��الل«،  داخ��ل �سدر  تتوّقد  زال��ت 

نف�سه، بعد عدة مواقف بينه وبين ال�سيخ: 

»اآٍه منك يا �سيخ راغب! اأعلم اأنك ابت�سمت 

حينما قراأت كلماتي، وما زلت تردد على 

�سمعي: اإن �ساء اهلل يا بالل، �سياأتي الوقت 

لن  اأنني  اأع���ُدَك  ب��دوري  واأن��ا  المنا�سب. 

اأتراجع مهما طال الزمن، وما دام هناك 

�سهيوني في اأر�سنا«.

المنا�سب  الوقت  يترّقب  »ب��الل«  بقي 

برفع  اإلَّ  يفّكر  يعد  فلم  ملل،  اأو  كلل  دون 

فل�سطين  وع��ن  ووط��ن��ه،  اأهله  عن  الظلم 

الحبيبة، حتى �سارت نب�سات قلبه اأن�سودة 

تاأبى الذّل اأبدًا.

ال�سهيوني  والبط�س  ال�سنون  م��ّرت 

القرار  وو�سله  »ب��الل«  كيل  طفح  ي��زداد. 

التي  الر�سالة  تلك  بيده  الحا�سم.. فخط  

عزمًا،  حروفها  من  حرف  كل  في  جمعت 

راح  ث��م  م�ستبد،  �سد  وع��ن��ادًا  وت��ح��دي��ًا، 

يرددها واأ�سبحت ذكره الدائم:

با�شمه تعالى

�شماحة العّلمة الفا�شل )حفظه اهلل(، ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

بتمعن  قراءتها  منكم  اآم��ًل  الر�شالة  هذه  اإليكم  اأبعث  لبنان  جنوب  من 

واالإجابة عليها عبر ر�شالة خطّية من ح�شرتكم.

اأقّلد �شماحة االإمام روح اهلل  اأنا مواطن من جنوب لبنان،  �شاحب ال�شماحة، 

الخميني قائد الثورة االإ�شلمية في اإيران، �شوف اأقوم بعملية ع�شكرية �شد العدو 

ال�شهيوني في جنوب لبنان، واأنا م�شرٌّ اإ�شرارًا ال تراجع عنه، انطلقًا من واجبي 

ال�شرعي واالإ�شلمي، واأي�شًا الوطني، ولي�ض من موقع العاطفة الجوفاء، اأو الياأ�ض 

من الحياة، بل اأعرف اأن الياأ�ض من َروح اهلل كفر وجريمة ال تغتفر، لذلك اأرجو 

من �شماحتكم اإعطائي الغطاء ال�شرعي لهذه العملية، والتي تكبد العدو خ�شائر ال 

باأ�ش بها من 30 اإلى 40 قتيًل وقد توؤدي اإلى ا�شت�شهادي، لذلك اأرجو االإ�شراع بالرد، 

واالأخذ بعين االعتبار اإ�شراري على القيام بهذه العملية اال�شت�شهادية.

ولدكم بالل �أحمد فح�ض

الجنوب في 1984/4/12
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ا�ستفاقت  مّرت.  �ساعة  واأربعون  ثماٌن 

ني�سان  �سهر  م��ن  ع�سر  ال���راب���ع  �سم�س 

متاأّبطة اأ�سعتها الذهبية معها، تبّث دفاأها 

فوق »جب�سيت« مت�سّربة من نافذة »بالل«. 

وهو  ا�ستفاق  عينيه.  على  ال�سوء  انعك�س 

ال�سهر  اأع��ي��اه  فقد  �سديد،  بتعب  ي�سعر 

ما  لكن  ما يجري حوله،  والتفكير في كل 

روح��ه؟  يالم�س  ال��ذي  ال���دفء  ذل��ك  �سرُّ 

اأهي ال�سم�س وحدها؟ غ�َسل وجهه متهيئًا 

تقترب  اأقدام  وقع  ي�سمع  به  واإذ  للخروج، 

هذا  وفي  ترى؟  يا  هذا  »من  المنزل:  من 

الوقت المبّكر؟ لعّله...«.

انتباهه  لفت  حتى  تمتمته  ُيكمل  ولم 

ظ���رف اأب��ي�����س، ان��زل��ق م��ن ت��ح��ت ال��ب��اب 

التقط  الجلو�س.  اإلى و�سط غرفة  م�سرعًا 

الظرف، الذي خطف بانزلقه لون الوجه 

بحمرة  الوجنتين  محتواه  وك�سا  الفتّي، 

لمعت  العا�سق.  القلب  من  تدفقت  وردي��ة 

عينا »بالل« وهو يقراأ الجواب الذي طالما 

وال��دم��وع  ال�سحكات  وتدافعت  انتظره، 

اأراده��ا،  التي  الحياة  اإنها  واح��د!  اآن  في 

ل  و�سفات  والتوا�سع  المحبة،  الإي��م��ان، 

تحويها اإل القلوب العارفة.

اأح��الم  فتاة  اإل��ى  الورقة  تلك  تحّولت 

نف�سه،  ح��ول  معها  وي��دور  لها  ُيقبِّ »ب��الل« 

ال��روح  تدغدغ  �سحكات  اآه��ات��ه  م�ستبدًل 

يا  اهلل  »�سبحان  وق���ال:  ال��ف��وؤاد،  وتنع�س 

رددت  حين  اليوم  اأت��ذك��رك  راغ��ب،  �سيخ 

على ر�سالتي بب�سمتك المطمئنة وعبارتك 

يا  ا�سبر  بني،  يا  الأوان  يئِن  »لم  الواثقة: 

بالل«. ولقد �سبرُت يا �سيخ راغب، ولكن 

غدًا �ساأنتقم لك ولكل ال�سهداء، ولكل ذّرة 

تراب تجّراأْت عليها دباباتهم وماللتهم«.

ط���وى ال���ورق���ة، وط����وى م��ع��ه��ا ح��زن��ه 

رجعة.  غير  اإلى  نف�سه  خاليا  في  الدفين 

والده،  »فاطمة«،  الحبيبة  خطيبته  تذّكر 

ر نف�سه  والدته، تذّكر الجميع ثم بداأ ُيحرِّ

من كلِّ القيود، ممت�سقًا قلمه، مهيئًا نف�سه 

ليوؤّذن اأذانه الأخير:

اأن  واأردت�����م  ج�����س��دي،  وج��دت��م  »اإذا 

في  )دف��ن��ي(  يكون  اأن  ف��اأرج��و  تدفنوني، 

رو�سة ال�سهيدين، اأو في بلدي »جب�سيت«، 

بلوحة  واح����دة  طبقة  ال��ق��ب��ر  ي��ك��ون  واأن 

اآية  عليها  مكتوب  اأخ�سر،  لونها  رخ��ام، 

فيه  يكبر  زمن  هذا  الكريم:  القراآن  من 

الفقراء {ُيَقاِتُلوَن ِفي �َصِبيِل �هلِل َفَيْقُتُلوَن 

َوُيْقَتُلوَن}.

وم�سى...

هكذا وردت في الر�سالة، وال�سحيح: اأبوه.( 1)

اله�ام�ش

42



ح�شني من�شور

�شنوات مّرت، والّن�شر يتبعه الّن�شر. �شنوات مّرت، واالأّمة 

االأ�شاطيل،  ح�شد  ينفع  لم  وتنتف�ض.  وتتحّرك،  ت�شتفيق، 

الّتنكيل  ينفع  ولم  الحروب،  تنفع  لم  والوعيد.  الّتهديد  وال 

المعتدون  الّطغاة،  الّظالمون  يفهم  لم  والقتل.  واالغتيال 

الم�شتكبرون اأّن دَم ال�ّشهداء يحا�شرهم، واأّن تموجات نجيعهم 

»االأر�ض  فوق  لت�شّلي  االأق�شى؛  نحو  ه  وتتوجَّ ت�شيل،  زالت  ما 

التي باركنا« »ومن حولها«، والهدف: القد�ض.

مبكر  وعي  لديهم  كان  با،  ال�سِّ منذ  قادتنا،  من  الإخ��وة  »ه��وؤلء 

وفل�سطين...  القد�س  لم�ساألة  الإ�سرائيلي  العدّو  مع  ال�سراع  لق�سّية 

الحياة  ول  الّترف،  حياة  ول  الّلعب،  حياة  ول  اللهو،  حياة  يعرفوا  لم 

�سغارًا،  كانوا  منذ  رجال،  هم  هم...  �سنِّ مثل  في  هو  لمن  الم�سروعة 

 .)1(
وبقوا رجاًل، وهم �سباب، وم�سوا رجاًل، وهم �سهداء...«
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ه����وؤالء ال�ض�هداء 

ان�ت��ضروا  الق���ادة 

ح��ي��ن ع��ا���ض��وا، 

حين  وان��ت�����ض��روا 

ا���ض��ت�����ض��ه��دوا، 

الأنا�س  وانت�ضروا 

ه�����ن�����اك م�����ن 

ع���ال���م ال��غ��ي��ب

هكذا نقراأ تلك الهامات ال�سامخة، في 

كلمات الأمين العام ال�سيد ح�سن ن�سراهلل 

)حفظه اهلل(، وهكذا يقدمهم للتاريخ في 

مقاطع من كلماته:

* الو�شية
انت�سروا  ال��ق��ادة،  ال�����س��ه��داء  ه���وؤلء 

ا�ست�سهدوا،  وانت�سروا حين  حين عا�سوا، 

وانت�سروا لنا من هناك، من عالم الغيب. 

ولأّن ال�سهادة هي الحياة، ما عادوا حدثًا 

اأو خ��ب��رًا، ب��ل ���س��اروا ق����درًا: »ك��ل واح��د 

الجهاد  بفعل  ب���ات  ال���ق���ادة،  ه����وؤلء  م��ن 

وزم��ن  الّت�سحية،  بفعل  وال���س��ت�����س��ه��اد، 

 .)2(
نة« ال�سهادة، رمزًا وعنوانًا لمرحلة معيَّ

والّر�سالة.  ال���دور  اأّدى  منهم  واح��د  ك��ّل 

هذا  اإل���ى  بانتمائهم  واك��ت��م��ل��وا  تكاملوا 

هذه  بوجدان  تحّركوا  العظيم.  الإ�سالم 

ة، ف�سّيدوا عقلّية واعية ونقّية، و�سلوكًا  الأمَّ

وتركوا  �سلبة،  ومقاومة  الحّق،  نحو  ثابتًا 

»و�سية«، لذلك: »في مثل هذا اليوم من كّل 

اأمام �سريحه )ال�سيد  عام، نعود، ننحني 

عبا�س المو�سوي )ر�س((، ن�ستلهم روحه، 

العهد  ون��ج��ّدد  وه���داه،  ف��ك��ره،  ن�ستر�سد 

معه، ونوؤكد له عامًا بعد عام، اأننا ما زلنا 

.)3(
نحفظ الو�سية«

* ���ش��ف��ات م�����ش��ت��رك��ة اإل����ى ح��ّد 
الّتطابق

��ه��داء،  ���س��ي��د ال�����س��ه��داء، ���س��ي��خ ال�����سّ

عنوان  في  عناوين  ثالثة  ال�سهداء.  عماد 

واح����د: »ال�����س��ه��داء ال���ق���ادة«. ه��م بحّق 

و�سروط  خ�سائ�س  ح��ازوا  لأّن��ه��م  ق��ادة، 

والّتوكل،  ال�سبر،  في  والقيادة:  ال�سهادة 

واليقين، والإخال�س، والّزهد، وال�ّسجاعة 

دق. وهذه خ�سائ�س و�سروط ثقيلة  وال�سّ

باأعبائها، ول يمكن اأن ي�سطلع بها اإّل من 

اأن  وفكرّيًا.  روحّيًا  لئقة،  كفاءة  ذا  كان 

اإدراك عميق، وعلم م�سحوب  لديه  يكون 

الّتقوى،  درج��ات  اأعلى  في  القلب  بركون 

نتيجة و�سوح الحقائق اأمامه: »�سوف نجد 

الّتطابق  ح��ّد  اإل��ى  م�ستركة  ال�سفات  اأّن 

ال���ورع،  ال��ت��ق��وى،  الإي��م��ان،  بينهم:  فيما 

��دق، محّبة  ال�����سّ الإخ���ال����س،  ال��ّت��دي��ن، 

على  واللهفة  للّنا�س  ال��ّت��وا���س��ع  ال��ن��ا���س، 

الّنا�س... نفهم كيف يكون الإن�سان �سديدًا 

اأع���داء  وج��ه  ف��ي  يقف  ورح��ي��م��ًا... كيف 
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كطفل  يبكي  وكيف  بهم،  ليبط�س  وطنه؛ 

مجازر  في  ال�ّسهداء  اأ���س��الء  على  �سغير 

.
)4(

قانا...«

* �شلحهم.. التوكل
بهذه  تحلَّوا  رج��ال  ال��ق��ادة،  ال�سهداء 

فات في جميع اأعمالهم، لأّنهم تقّدموا  ال�سِّ

معرفة  في  �سواهم  الأمام عن  اإلى  خطوة 

رّبهم، اكتمل يقينهم، فقلَّ اعتمادهم على 

غيره، وازداد توّكلهم على اهلل وحده.

في  اهلل،  على  الّتوكل  ب�سالح  تدّرعوا 

والطغيان:  الّظلم  ق��وى  تهديدات  مقابل 

الإيمان،  من  كثير  القادة،  ال�سهداء  »بين 

الإخال�س،  من  الوفاء،  من  دق،  ال�سّ من 

من التوا�سع، من المحّبة، من الأحا�سي�س 

و  ال��دوؤوب  العمل  من  الراقية،  الإن�سانّية 

من الجهاد الّدامي... اإلى الثبات الذي ل 

مثيل له ول نظير له... والحاج عماد، ابن 

ول  هلل،  وتعمل  هلل،  تعطي  التي  المدر�سة 

تريد من اأحد جزاًء ول �ُسكورًا. كان القائد 

للّتح�سير والجهوزّية للدفاع عن لبنان. في 

عام 2000، ابتهج الّنا�س، وعا�سوا حياتهم 

فكان  ر���س��وان،  الحاج  اأّم��ا  الّطبيعّية... 

.
)5(

ي�سل الليل والنهار...«

بر والعزم * اأهل ال�شّ
ال�سهداء القادة، عنوان ل ينتهي، ولن 

اإّل  يحمله  ل  حملوه،  اّلذي  فالأمر  ينتهي، 

ة  الهمَّ اأهل  والعلم.  والب�سر  ال�سبر  اأهل 

والعزم والإرادة، الإرادة القوية اّلتي تحّقق 

ت�سعى  اّلتي  والب�سيرة  الكبرى،  الأهداف 

وراء الغايات المعنوّية الكبرى اّلتي يريدها 

اّل���ذي يجعل  اهلل م��ن الإن�����س��ان، وال��ع��ل��م 

اإرادتهم وعزمهم كرمًا، وقناعة، وحمّية، 

في  ويتحّركون  جمياًل،  وفعاًل  و�سجاعة، 

الحياة انطالقًا من هذه الروؤية.

بين  الم�ستركة  ال�����ّس��م��ات  »م��ن  ك��ان 

والحاج  عبا�س،  وال�سيد  راغ���ب،  ال�سيخ 
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اأّن��ه  يعلمون  هم 

ال�ضادق  بين  لي�س 

حجاب،  اهلل  وبين 

ف��ض���حَّ يق�ي�نهم، 

واإخ���ال����ض���ه���م 

و�����ض����دق����ه����م

ع����م����اد، اأّن�����ه�����م ف����ي ه���ذه 

�����س��ون منذ  ال��م��ق��اوم��ة م��وؤ���سِّ

اليوم الأول... كانوا اأ�سحاب 

ال��ّدائ��م  ال��ق��ي��ادي  الح�سور 

والمنتج  ال��م��وؤث��ر  وال��ف��اع��ل، 

وال���م���ب���دع. ه���م ن�����ذروا ك��ّل 

لهذه  عمرهم  وكّل  �سبابهم، 

بال�سمود،   .)6(
المقاومة«

بر والمقاومة  والّثبات، وال�سّ

وك�سب  وت��ع��ال��ى،  �سبحانه  اهلل  اأج���ل  م��ن 

ر�ساه.

دنيوّيًا  �سيا�سّيًا  لي�س  الحافز هنا  اإذًا، 

في  وي�سّب  اإل��ه��ي،  ه��و حافز  ب��ل  م��ادّي��ًا، 

الحّرة  الحياة  نحو  الإن�سان  هداية  م�سار 

نموذجًا  يمّثل  منهم  والقائد  الكريمة، 

لالآخرين.

* ع�شاق اهلل
ادقين،  ال�سّ المخل�سين  ك��ان��وا  لقد 

وحماية  المقاومة،  �سعار  رف��ع��وا  عندما 

هذا  من  يّتخذوا  لم  اّل��ذي��ن  وه��م  الأّم���ة، 

لتحقيق  ذري���ع���ة  ال���م���وق���ع 

اإح��راز  اأو  م��ادّي��ة،  مكا�سب 

ب�سلطة؛  ا�ستئثار  اأو  �سهرة، 

اأّن  ي��ع��ل��م��ون  ك���ان���وا  لأّن���ه���م 

ه�����ذه ال��ع��ن��ا���س��ر ه����ي م��ن 

و���س��او���س ال�����س��ي��ط��ان، وه��م 

بين  لي�س  اأّنه  اأي�سًا،  يعلمون 

حجاب،  اهلل  وبين  ال�سادق 

واإخال�سهم  يقينهم،  ف�سحَّ 

بالباقي،  الفاني  ي�ستبدلوا  ولم  و�سدقهم، 

كانت  الذين  اهلل  »ع�ّساق  من:  كانوا  لقد 

يعي�سوا  واأن  اإليه،  ي�سلوا  اأن  اآمالهم  غاية 

اهلل  يدعو  كان  عندما  قربه...  مقام  في 

اأيُّ  نف�سه...  تلقاء  من  ي�سوغه  )بدعاء( 

الغيب،  ي�ستطلع  بروحه  اّلذي  هذا  اإن�سان 

وي�ستك�سفه، بل كان يقراأ الغيب، وكاأّن اأبا 

يا�سر ينظر بعين الغيب اإلى طريق تفاحتا، 

المقطوع  والج�سد  المدّمرة،  ال�سيارة  اإلى 

والأ���س��الء  والرجلين،  واليدين  ال��راأ���س، 

الممّزقة! اإّنما بفعل هذه العالقة المميزة 

.)7(
» والراقية مع اهلل عزَّ وجلَّ
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اأث��اث��ًا  اإّل  ع��ق��ارًا،  ول  دارًا،  ي��ت��رك  ل��م 

لق�ساء  تكفي  ول  الأّي��ام،  ا�ستهلكته  ب�سيطًا، 

لق�ساء  ا�ستدانها  دولر  األ��ف  ع�سرون  دينه، 

َنْجَعُلَها  �ْلآِخ���َرُة  �ُر  �ل��دَّ {ِتْلَك  النا�س  حوائج 

� ِفي �ْلأَْر�ِض َوَل َف�َصاًد�  ِللَِّذيَن َل ُيِريُدوَن ُعُلوًّ

 .)83 )الق�س�س:  ��ِق��ي��َن}  ِل��ْل��ُم��تَّ َو�ْل��َع��اِق��َب��ُة 

فال�سهيد القائد هو اّلذي ُيعِر�س عن الّظواهر 

اإليها، في توقف  الّرغبة  ُتف�سي  التي  المادّية 

الحركة التكاملية لالإن�سان، فاإذا كان القائد 

النحراف،  من  عنده  قناعة  فال  زاهد،  غير 

فالدنيا ُتمكر وُت�سغل وُتغرق.

* نوره ي�شعى بين يديه
الدنيا  بلمعان  تلّب�س  عجيب،  ع���دوٌّ 

بيده،  الّدنيا  ط��رف  ياأخذ  من  وبريقها. 

يهدم اآخرته، ويبقها على الأر�س، فينقطع 

معه  ذل��ك  بعد  ينفع  ول  ب���اهلل،  ارت��ب��اط��ه 

التو�سل، ول الدعاء. لكّن ال�سهداء القادة 

فيه  الدنيا  ت��اأخ��ذ  اآخ���ر،  مكان  ف��ي  ك��ان��وا 

الموقع  في  كانوا  لأّنهم  الحقيقية،  قيمتها 

وف���ي  اهلل،  ي����ري����ده  ال������ذي 

المكان الذي تكون فيه الّدنيا 

مزرعة لالآخرة، حيث يتزّود 

المرء لل�ّسفر الطويل: »نحن 

ن��وؤم��ن ب��اأّن��ن��ا م��وج��ودون في 

وظيفتنا  لنوؤدي  الدنيا  هذه 

الإلهّية ال�سرعّية حتى اإذا ما 

مات الواحد مّنا اأو ُقتل، َقِدم 

ي�سعى  ن��وره  كريم،  ربٍّ  اإل��ى 

�سقط  ف��اإذا   )8(
يديه...« بين 

ال�ضهي��د القائ��د هو 

ُيعِر���س ع��ن  اّل��ذي 

المادّي��ة  الّظواه��ر 

ال���ت���ي ُت���ف�ض����ي 

ف��ي  اإليه��ا،  الّرغب��ة 

الحرك��ة  ت��وق����ف 

التكاملي��ة لالإن�ض��ان

فكيف  وينمو،  يزكو  فاإّنه  اهلل  بيد  المال 

؟! الحال اإذا �سقط الّدم بيد اهلل عزَّ وجلَّ

* ثقافتهم �شنعت اأّمة
ال�سهداء، �سيخ  القادة: �سيد  ال�سهداء 

ال�سهداء، عماد ال�سهداء. رجال الق�سية، 

يعني  الر�سالة.  ورج��ال  العبادة،  ورج��ال 

فنحن  ال��ق��ادة،  ال�����س��ه��داء  ن��ق��ول  عندما 

الّنا�س  ا�ستنه�ست  مدر�سة  عن  نتحّدث 

والعبوة  بالر�سا�سة،  والع�سي،  بالحجارة 

وال�ساروخ، عن اأ�سحاب م�سروع يقول: ل 

يمكن اأن تهداأ الأر�س، اإّل اإذا كان لنا في 

اأ�سحاب  وعن  ن�سيب.  و�سالمها  هدوئها 

اإن�سانّي.  تربوّي، جهادّي،  اأخالقّي،  منهج 

اأّمًة موؤمنًة،  اّلتي �سنعت  هذه هي الثقافة 

ًة، اأب��ّي��ًة  ث��ائ��رًة، م��ج��اه��دًة، م��ق��اوم��ًة، ح���رَّ

وبغ�سًا،  حبًا  قلبها  ي�ستعل  اأّم��ًة  و�سريفة. 

اأ�سًى وحزنًا، وبف�سل هذه الثقافة، اأ�سبح 

لها وجود حقيقّي، واتجهوا بهذه الأّمة اإلى 

رافعين  ي�سيروا،  اأن  اهلل  لهم  اأراد  حيث 

رايًة لن ت�سقط.

هذه المدر�سة، كّل واحد 

ف�ساًل  ع��لَّ��م  معّلميها  م��ن 

ف�سولها؛  من  وعظيمًا  هاّمًا 

وختم  وبالفعل،  بالقول  عّلم 

ال�سيد  »فمن  ب��ال��ّدم:  علمه 

)ر���س(،  المو�سوي  عبا�س 

الّتوا�سع للنا�س -وخ�سو�سًا 

ال���ف���ق���راء- ن��ت��ع��ّل��م ال��ح��ّب 

نتعّلم  وال��رح��م��ة،  وال��ح��ن��ان 
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كيف نواجه الم�سيبة بالبت�سام، والماأ�ساة 

بال�سبر والهدوء والّتعّقل، نتعّلم الحت�ساب 

يقة  ال�سّ عقليتنا  من  نخرج  واأن  والّتوكل، 

.
)9(

اإلى عقل الّر�سالة، وقيم الإ�سالم«

اأن  بعد  عمرهم  كتاب  ختموا   *
مهروه بدمهم

»واأّي��ة  ح��ّق...  طالب  نكون  اأن  تعّلمنا 

 
)10(

الّنار« ف��ي  ه��ي  ال��ح��ّق  خ��ارج  ع�سبّية 

راغ��ب.  ال�سيخ  م��ع  تجل�س  كنت  »عندما 

ال�سيخ راغب حرب يعمل لكّل �سيء ح�سابًا، 

.
)11(

اإّل ل�سيء واحد، هو راغب حرب«

لم  ��رّي��ة...  ال�����سّ للمرحلة  »ر����س���وان 

يختبئ في كهف، كان دائم الح�سور... في 

الجبهة، في الخطوط الأمامية... لم يكن 

ال�سهاينة يظنون... اأن مجموعة ال�ّسباب 

التي تقف على هذه الّتلة، اأو تلك الّتلة... 

عماد  ه��و  ال�ّسباب  ه���وؤلء  م��ن  واح���دًا  اأّن 

مغنية... اأن ي�سمد 25 عامًا، اأن يبقى حّيًا 

25 عامًا، كان هو الإنجاز الكبير لمدر�سة 

.
)12(

حزب اهلل«

نتعّلم منهم؛  �سنبقى  القادة،  ال�سهداء 

وال��ّذروة  الّتعليم،  في  ال��ّذروة  بلغوا  لأّنهم 

كتاب  ختموا  الر�سالة.  واأداء  الأمانة  في 

ع��م��ره��م، ب��ع��د اأن م��ه��روه ب��دم��ه��م ال��ذي 

والم�ستكبرين   المحتّلين  جحافل  اأح��رق 

ال��ّروح،  ه��ذه  ا�ستلهمنا  »اإذا  والظالمين: 

الطريق،  وهذا  الأ�سوة،  القدوة، هذه  هذه 

واأن�سار  اأ�سحاب  لنكون  موؤهلين  ن�سبح 

ليمالأ  الم�ستقبل  في  الآتي  الح�سين  حفيد 

ظلمًا  ملئت  اأن  بعد  وع��دًل  ق�سطًا  الأر���س 

.)13(
وجورًا«

م���ن خطب���ة ل�سماحة الأمين الع���ام لح���زب اهلل ال�سيد ح�سن ( 1)

ن�سر اهلل بتاريخ 2010/2/16.

بتاري���خ ( 2) اهلل  ن�س���ر  ح�س���ن  ال�سي���د  ل�سماح���ة  خطب���ة  م���ن 

.2008/2/22
بتاري���خ ( 3) اهلل  ن�س���ر  ح�س���ن  ال�سي���د  ل�سماح���ة  خطب���ة  م���ن 

.2002/2/16
بتاري���خ ( 4) اهلل  ن�س���ر  ح�س���ن  ال�سي���د  ل�سماح���ة  خطب���ة  م���ن 

.2010/2/16
بتاري���خ ( 5) اهلل  ن�س���ر  ح�س���ن  ال�سي���د  ل�سماح���ة  خطب���ة  م���ن 

.2008/2/22
بتاري���خ ( 6) اهلل  ن�س���ر  ح�س���ن  ال�سي���د  ل�سماح���ة  خطب���ة  م���ن 

.2011/2/16
بتاري���خ ( 7) اهلل  ن�س���ر  ح�س���ن  ال�سي���د  ل�سماح���ة  خطب���ة  م���ن 

.1993/2/16

بتاري���خ ( 8) اهلل  ن�س���ر  ح�س���ن  ال�سي���د  ل�سماح���ة  خطب���ة  م���ن 

.1998/2/16
بتاري���خ ( 9) اهلل  ن�س���ر  ح�س���ن  ال�سي���د  ل�سماح���ة  خطب���ة  م���ن 

.1998/2/16
م���ن خطب���ة ل�سماح���ة ال�سي���د ح�س���ن ن�س���ر اهلل بتاري���خ ( 10)

.2003/2/16
ال�سي���د ح�س���ن ن�س���ر اهلل بتاري���خ ( 11) م���ن خطب���ة ل�سماح���ة 

.2006/2/16
م���ن خطب���ة ل�سماح���ة ال�سي���د ح�س���ن ن�س���ر اهلل بتاري���خ ( 12)

.2008/2/22
م���ن خطب���ة ل�سماح���ة ال�سي���د ح�س���ن ن�س���ر اهلل بتاري���خ ( 13)

.2011/12/3

اله�ام�ش
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َمن تجب عليها عّدة الوفاة 1ـ 
تجب عّدة الوفاة على كّل زوجة مات عنها زوجها، ول 

الوفاة  عّدة  فتجب  الوجوب.  ا�ستثناء من هذا  اأّي  يوجد 

البالغة  وعلى  اليائ�سة  وعلى  البالغة  غير  ال�سغيرة  على 

وعلى  الحامل،  غير  وعلى  الحامل،  وعلى  اليائ�سة،  غير 

المدخول بها، وعلى المعقود عليها دون دخول، بال فرق 

فكّل  والمنقطعة.  الدائمة  الزوجة  بين  الوجوب  في هذا 

من مات عنها زوجها تعتّد عّدة الوفاة.

عّدة الحائل 2ـ 
المتوّفى  الحائل  وع��ّدة  الحامل.  غير  هي  الحائل 

اأّيام هاللّية، بال فرق  اأ�سهر وع�سرة  اأربعة  عنها زوجها 

اأكانت  و�سواء  غيرها،  اأو  يائ�سة  والكبيرة،  ال�سغير  بين 

مدخوًل بها اأم ل، دائمة كانت الزوجة اأو منقطعة.

3ـ عّدة الحامل
الأجلين  اأبعد  زوجها  عنها  المتوّفى  الحامل  ع��ّدة 

فتنتهي  اأّي��ام،  وع�سرة  اأ�سهر  والأربعة  الحمل  و�سع  من 

الدائمة  بين  ف��رق  بال  معًا.  الأجلين  انتهاء  بعد  العّدة 

اأح�������ك�������ام 

ع����ّدة ال��وف��اة
ال�شيخ علي حجازي
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حملها  ت�سع  التي  فالحامل  والمنقطعة. 

قبل اأربعة اأ�سهر وع�سرة اأّيام تنتهي عّدتها 

وع�سرة  اأ�سهر  ع�سرة  )اأي:  المّدة  بانتهاء 

بعد  حملها  ت�سع  التي  والحامل  اأّي���ام(. 

عّدتها  تنتهي  اأّي��ام  وع�سرة  اأ�سهر  اأربعة 

بو�سع الحمل.

4 � بداية عّدة الوفاة
خبر  بلوغ  حين  من  الوفاة  ع��ّدة  تبداأ 

ولم  ال��زوج  مات  فلو  الزوجة.  اإل��ى  الوفاة 

تعلم الزوجة بوفاته اإّل بعد مّدة، ولو طالت 

�سنوات، فال عّدة عليها بين الوفاة وو�سول 

تبداأ  بالوفاة  تعلم  فعندما  اإليها،  الخبر 

بالعّدة.

5 � حداد الزوجة
ي��ج��ب ع��ل��ى ال��زوج��ة ال��م��ت��وّف��ى عنها 

الوفاة،  عّدة  في  دامت  ما  الحداد  زوجها 

ب���ال ف����رق ب��ي��ن ال���دائ���م���ة وال��م��ن��ق��ط��ع��ة، 

وال�����س��غ��ي��رة وال��ك��ب��ي��رة، ال��م��دخ��ول بها 

وغيرها، الحامل والحائل. فكّل زوجة في 

عّدة الوفاة يجب عليها الحداد، ول وجود 

ل�ستثناءات.

6 � واجبات الحداد
ال��ح��داد ه��و ت��رك ال��زي��ن��ة ف��ي البدن 

واللبا�س. والزينة في البدن من قبيل و�سع 

الكحل والتطّيب والخ�ساب وتحمير الوجه 

ونحو  وال��ت��زيُّ��ن  التجميل  و�سائل  و�سائر 

الأ�سخا�س  بح�سب  ذل��ك  ويختلف  ذل��ك. 

والأزمان والبالد، فُيالحظ في كّل بلد ما 

هو المعتاد والمتعارف فيه للتزيين.

7 � ما يجوز حال الحداد
يجوز لالأرملة في مّدة الحداد تنظيف 

وتقليم  �سعرها،  وت�سريح  ولبا�سها،  بدنها 

الفاخر،  بالفرا�س  والفترا�س  اأظفارها، 

وال�سكنى في الم�ساكن المزّينة، ويجوز لها 

تزيين اأولدها وخدمها.

8 � الخروج من البيت
ي��ج��وز ل��الأرم��ل��ة ف��ي م���ّدة ال��ح��داد اأن 

تخرج من بيتها، واأن تترّدد في حوائجها، 

وزيارة  كالحّج  راجح  اأمر  لكّل  تخرج  واأن 

المر�سى،  وع��ي��ادة  الم�سّرفة،  الأم��اك��ن 

وزيارة اأرحامها ول �سّيما والديها.

في  للمراأة  يج��وز 

اأن  ال��ح��داد  م���ّدة 

ت��خ��رج ل��ك��ّل اأم��ر 

راج����ح؛ ك��ال��ح��ّج 

وزي���ارة اأرح��ام�ها
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حتى ال يكبروا على 

عاداتٍ �ضيئة
اإعداد: فاطمة اجلوهري

هل يعاني طفلك من عادة �شلوكية معينة �شيطرت 

على تفكيره وقّيدت اأفعاله، من ق�شم للأظافر اإلى م�ّض 

الع�شبية  العادات  من  وغيرها  ال�شرقة  اإلى  االإ�شبع 

االأخرى؟ كيف ا�شتطعت تف�شير هذه العادات ال�شيئة؟ 

وهل حاولت البحث عن اأ�شبابها وكيفية التعامل معها 

اأم اأنك تجاهلتها ؟

بع�ض العادات ترافق اأطفالنا، تنمو معهم ويكبرون 

معها، وقد يزيد ت�شّبثهم بها كلما ازداد عمرهم. وغالبًا 

ما ُت�شّبب هذه العادات اإحراجًا للأبوين اأمام االآخرين 

اأو  بتركها،  ولدهما  اإقناع  ي�شتطيعون  ال  اأّنهم  لجهة 

قبل  من  لل�شخرية  عر�شة  فتجعله  للطفل  اإح��راج��ًا 

ذات��ه،  عن  �شلبية  �شورة  لديه  ين�شئ  ما  االآخ��ري��ن، 

كال�شعور بالعجز نظرًا لعدم قدرته على �شبط اأفعاله.

اإجابات  لها  وجدنا  عديدة  وا�ستف�سارات  كثيرة  اأ�سئلة 

وافية مع الأ�ستاذة عزيزة عي�سى )ماجي�ستير في علم النف�س 

التربوي( التي اأجرينا معها المقابلة التالية.
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* تبداأ بحركة اإرادية
بداية اأ�ستاذة عزيزة كيف لنا اأن نعّرف 

ما  خ�سو�سّية  تحمل  وهل  عمومًا؟  العادة 

بالن�سبة للطفل؟

يخ�سع  وه��ادف  مكت�سب  فعل  العادة 

ل����الإرادة وال��وع��ي، وبعدها  ب���ادئ الأم���ر 

اإلى  ويتحّول  اآليًا  الفعل  تكرار هذا  ي�سبح 

العادة  تلك  تظّل  اأن  المحتمل  ومن  عادة. 

م�ستمّرة بعد اأن يختفي الهدف من الفعل 

الأ�سلي.

بالن�سبة  خ�سو�سّية  ال��ع��ادة  وتحمل 

للطفل فهي تبداأ بحركات اإرادية للتخفيف 

اأن  تلبث  ما  ثم  الآن��ي،  والقلق  التوّتر  من 

تتحّول اإلى عادة نف�سّية �سّيئة نتيجة مرور 

غوطات  وال�سّ الأزمات  من  ب�سل�سلة  الّطفل 

على  تترجم  التي  والجتماعّية  النف�سّية 

مرئي  فعٍل  ب��رّد  يظهر  وقلق  توّتر  �سورة 

على  يكون  وق��د  لآخ���ر،  طفل  م��ن  يختلف 

نتف  الأظافر،  ق�سم  الإ�سبع،  م�ّس  �سكل 

الحاجبين، �سد ال�ّسعر، الغ�سب وغيرها..

العادات  بع�ض  اكت�شاب  اأ�شباب   *
لدى االأطفال

الكامنة  العوامل  اأو  الأ�سباب  هي  ما 

وراء اكت�ساب الطفل عادًة ما؟

ع���ّدة لعتياد  ع��وام��ٌل  ال��ط��ف��ل  ت��دف��ع 

الجتماعي  العامل  منها:  معين،  �سلوك 

واأود  النف�سي.  وكذلك  الأ�سري  العامل  اأو 

النف�سّية  العادات  من  عددًا  اأذكر  اأن  هنا 

ال�سّيئة الأكثر �سيوعًا عند الأطفال مع ذكر 

اأهم اأ�سبابها: 

مثال: عادة م�ّض �لإ�صبع من �أ�صبابها:

1 - الحرمان وعدم تلبية حاجات الطفل، 
والعطف  والرعاية  الهتمام  �سيما  ول 

من قبل الأم. 

الم�سحون  الأ���س��ري  وال��ج��و  ال��غ��ي��رة،   -  2
بالخالفات الدائمة بين الوالدين. 

3 - اعتماد اأ�سلوب ال�سرب والتاأنيب. 
وال�ستعانة  الأم،  حليب  كفاية  ع��دم   -  4
الطفل  و�سعور  ال�سناعي،  بالحليب 

بالجوع. 

�أما عادة �ل�صرقة فاأبرز �أ�صبابها: 

���س��ن مبكرة  ال��ط��ف��ل ف��ي  - ع���دم ف��ه��م   1
لمفهوم الملكية الخا�سة. 

2 - دافع المباهاة والتعوي�س عن النق�س 
واإثبات الّذات اأمام الآخرين. 
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قبل  من  والمادي  العاطفي  الحرمان   -  3
الأهل.

* العادة الموؤذية واأثرها
بالن�سبة  م��وؤذي��ة  ال��ع��ادة  ت�سبح  متى 

للطفل، متخطّية حدودها، وغير طبيعية؟

اإلى  ا�ستمرت  حال  في  موؤذية  ت�سبح 

حينئذ  وتعتبر  متقدمة،  عمرية  م��راح��ل 

بمثابة اإيماء بوجود نوع من ال�سطرابات 

عدم   الأه��ل  على  يتوجب  وهنا  النف�سية. 

ولدهم  يمار�سها  التي  العادة  الت�ساهل مع 

وعليهم محاولة اإيجاد طرق منا�سبة حتى 

�ست�سبح  فاإنها  واإل  عنها،  الطفل  يقلع 

عائقًا اأمام نموه النف�سي والجتماعي.

ما هو اأثر العادات ال�سيئة على نف�سية 

الطفل؟

للعادات ال�سيئة اأثر �سلبي على نف�سية 

اإلى المدر�سة.  الطفل، خا�سة بعد دخوله 

فمثاًل، عادة م�ّس الإ�سبع وق�سم الأظافر 

ت��وؤث��ر ع��ل��ى م�����س��ت��وى ت��رك��ي��ز ال��ّط��ف��ل في 

اختالطه  اأو  ات�ساله  وم�ستوى  ف،  ال�سّ

الن�ساطات  في  م�ساركته  ودرجة  بزمالئه 

الطفل  هذا  يكون  ما  وغالبًا  العتيادية، 

وهذا  اأق��ران��ه،  قبل  من  لل�سخرية  عر�سًة 

يوؤثر عليه بطريقة �سلبية.

* م�شوؤولّية َمْن؟
معالجة  وم�سوؤولّية  يقْع عبء  على من 

العادات ال�سّيئة لدى الأطفال؟

بالدرجة الأولى، الأهل هم الم�سوؤولون 

ل���دى  ال�سيئ���ة  الع���ادات  معالج���ة  ع���ن 

لأنه���م  المراقبي���ن  اأول  فه���م  اأطفاله���م، 

عل���ى تما�س دائم م���ع اأطفالهم، وربما من 

م�سلكياته���م ا�ستم���د الطف���ل تل���ك العادة 

ال�سيئة، وم���ن ثم تقع م�سوؤولي���ة المعالجة 

اأي�سًا على موؤ�س�سات واأفراد المجتمع ككل 

من مدر�س���ة واأ�سدق���اء وجي���ران واأقارب 

ب�سرط التعاطي مع المو�سوع بجدية وعدم 

ال�ستخفاف به.

من  يختلف  فهو  ال��ع��الج  اأ�سلوب  اأم��ا 

م�ّس  لعادة  بالن�سبة  فمثاًل  لأخرى،  عادة 

الإ�سبع وق�سم الأظافر فال بد من:

اأ � تزويد الطفل بالحب والحنان واإعطائه 

قدرًا كافيًا من النتباه والهتمام، مع 

المواقف  وتقليل  الأم��ن  عوامل  توفير 

ال�ساغطة.

ب � اإطالة فترة الر�ساعة. 

ج � اإ�سغال يد الطفل بالألعاب والر�سوم.

التعامل مع  الحوار في  اأ�سلوب  اعتماد   � د 

الطفل والبتعاد عن العنف.

ــــادة تــبــد�أ  ــــع �ل

اإرادي��ة  بحركات 

للتخفيف من التوّتر 

والقلق االآني ثم ما 

تلبث اأن تتحّول اإلى 

عادة نف�ضّية �ضّيئة

�لأ�صتاذة عزيزة عي�صى
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ال�سرقة  لعادة  بالن�سبة  اأما 

من  فيكون  معالجتها  واأ�سلوب 

خالل:

الطفل  ح���اج���ات  اإ���س��ب��اع   � اأ 

المادية.

ب � تدريب الطفل على احترام 

ملكية الآخرين. 

بنف�سه،  الطفل  ثقة  تعزيز   � ج 

وم�����س��اع��دت��ه ع��ل��ى اإن�����س��اء 

عالقات ودية مع الآخرين. 

د � �سرد بع�س الق�س�س التي تبّين م�ساوئ 

ال�ّسرقة.

* معالجة حازمة
وف���ي الخت���ام، اأو�سح���ت الأ�ستاذة 

عي�سى اأن معان���اة الأطفال مع العادات 

ال�سيئ���ة اأم���ر يعيق نمّوه���م ال�سخ�سي، 

وتكّيفه���م الجتماع���ي، لذل���ك يتوّجب 

على الأهل مواجهة هذه العادات بحزم 

وجدي���ة، من خالل الوقوف على معرفة 

الأ�سب���اب الت���ي دفع���ت بالأبن���اء اإل���ى 

اإن معاناة االأطفال 

م���ع ال���ع���ادات 

يعيق  اأمر  ال�ضيئة 

ال�ضخ�ضي،  نمّوهم 

وت���ك���ّي���ف���ه���م 

االج���ت���م���اع���ي

ممار�س���ة ه���ذه العادات 

العن���ف  ع���ن  مبتعدي���ن 

م�ستخدمين  والتعقي���د، 

اأ�ساليب الحوار والإقناع 

حّت���ى ل ينعك����س ذل���ك 

�سلبًا على نف�سّية الطفل 

المفيد  وم���ن  م�ستقباًل. 

هنا ذكر بع�س الن�سائح 

لم�ساع���دة  لالأه���ل 

اأبنائهم على اكت�ساب العادات الح�سنة 

مثل:

الّطفل من المهد،  � الحر�س على تربية  اأ 

وغر�س الِقيم الحميدة في نف�سه.

�سالحة  كقدوة  لدورهم  الأهل  تعزيز   � ب 

اأمام اأطفالهم فمنهم يكت�سب الأطفاُل 

عاداِتهم.

ج. توفير الحّب والحنان وكّل عواِمِل الأمن 

والّطماأنينة للطفل.

د� اإبعاد الطفل عن ال�سخ�سيات والّنماذج 

�ساحبة ال�ّسلوكيات الخاطئة.
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ال�شيخ عبا�ض ر�شيد

 .Pالر�شول بعثة  قبل  )ر�ض(  االأ�شتر  مالك  ولد 

وكان �شابًا له وزن وراأي في قومه حين دخل في االإ�شلم 

عا�شر  وقد  المبارك.  العهد  ذاك  عظماء  من  كغيره 

اأن  اإال  اأنه لم ي�شمع حديثه ولم يره  النبيP. ورغم 

الر�شولP قال فيه: »اإّنه الموؤمن حقًا« )1(.

* �شمو اأخلقه
كان مالك ممن عرف الجهاد وَخبره، فخا�س الجهادين: 

الأكبر والأ�سغر، حتى ظهر من ت�سامحه واإيثاره على نف�سه ما 

.Qيليق بكونه من �سحابة مولى المتقين علي
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وق���د روي اأنه »كان يجتاز �سوق الكوفة 

وعلي���ه قمي����س خ���ام وعمامة من���ه، وراآه 

 ف���ازدرى بزّي���ه ورم���اه 
)2(

بع����س ال�سوق���ة 

ببندق���ة تهاونًا ب���ه، اإّل اأّن مالكًا م�سى ولم 

يلتف���ت اإليه، فقي���ل له: ويل���ك! اأتدري من 

رمي���ت؟ اأج���اب: ل، فقي���ل له: ه���ذا مالك 

�ساح���ب اأمي���ر الموؤمني���نQ، حينه���ا 

ارتع���د الرج���ل وم�س���ى اإليه ليعت���ذر منه، 

فراآه وقد دخل م�سج���دًا وهو قائم ُي�سّلي، 

وم���ا اإن انفتل )ر����س( حتى اأك���ّب الرجل 

على قدميه يقّبلهم���ا، �ساأله مالك: ما هذا 

الأم���ر؟! فاأجابه الرج���ل: اأعتذر اإليك مما 

�سنع���ت، فق���ال )ر����س(: ل باأ����س عليك، 

ف���واهلل ما دخل���ت الم�سج���د اإل لأ�ستغفرّن 

.
)3(

لك« 

اأب����ي ه��ان��ي اب���ن معّمر  وُي�����روى ع��ن 

ال�سدو�سي في ذكر غلبة جند معاوية على 

مع  حينئٍذ  كنت  �سّفين:  ح��رب  في  الماء 

الأ�ستر وقد تبّين فيه العط�س، فقلت لرجل 

فقال  عط�سان،  الأمير  اإّن  عّمي:  بني  من 

 
)4(

الرجل: كّل هوؤلء ِعطا�س، وعندي اإداوة 

ما اأمنعه لنف�سي، ولكّني اأوثره على نف�سي، 

فتقّدم اإلى الأ�ستر وعر�س عليه الماء، 

.
)5(

فقال: ل اأ�سرب حتى ي�سرب النا�س 

* جهاده
ك����ان م���ال���ك م���ن ق�����ادة ال��ف��ت��وح 

الإ�سالمية، فكان يقود الجيو�س وي�سع 

حدث  كما  وينّفذها  للمعارك  الخطط 

يقع  ال��ذي  )اأع���زاز(  فتح ح�سن  عند 

اإل��ى  حلب  م��ن  ال��م��وؤّدي��ة  الطريق  على 

كثير من  ف��ي  ���س��ارك  وق���د  اأن��ط��اك��ي��ا 

�ساحة  على  ج��رت  التي  الفتح  ح��روب 

وال��ج��زي��رة )وه��ي  ال�سام  اأر����س  م��ع��ارك 

و�سوريا  تركيا  في  الآن  تقع  التي  المنطقة 

والعراق(. كما كان حا�سرًا في كل معارك 

اليرموك  معركة  وفي  تقريبًا.  م�سر  فتح 

ال�سام  اأر����س  على  ج��رت  التي  ال�سهيرة 

بليغًا  ُجرح جرحًا  والروم،  الم�سلمين  بين 

بالأ�ستر.   ب  لقِّ هنا  وم��ن  عينه.  و�ُسترت 

كما �سارك في اآخر الحروب التي خا�سها 

الم�سلمون �سد الروم، التي اأنهت نفوذهم 

على اأر�س ال�سام.

* في مواجهة اأعداء الوالية
فلم  الحّق،  باإمامه  عارفًا  مالك  كان 

الموؤمنين اأم��ي��ر  اأع���داء  ق��ت��ال  ف��ي  ي�سّك 

على   Qحروبه ف��ي  ف�سارك   .Q

اأعدائه واأبلى في ذلك بالًء عظيمًا.

وف����ي ���س��ف��ي��ن، ك����ان ع��ل��ى م�����س��ارف 

تحت  التراجع  على  اأُك��ره  لكّنه  الن�سر.. 

حيلة  عليهم  انطوت  الذين  بع�س  �سغط 

خاطبهم  ع��اد،  وحين  الم�ساحف.  رف��ع 

اأ�سحاب  »ي��ا  ل��ه��م:  ف��ق��ال  واأل���م،  بحرقة 

زهادة  �سالتكم  نظّن  كّنا  ود!  ال�سُّ الجباه 

في الدنيا، و�سوقًا اإلى لقاء اهلل عّز وجّل، 

جرحًا  مال��ك  ج��رح 

بليغ��ًا في معركة 

اليرم��وك ال�ضهيرة 

�ت��رت ع�ين��ه 
ُ
و�ض��

هن��ا  وم��ن  فيه��ا، 

باالأ�ض�ت����ر ����ب  لقِّ
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فال اأرى فراركم اإّل اإلى الدنيا من الموت، 

الجاّللة )الناقة  الّنْيب  اأ�سباه  يا  األ قبحًا 

 .
)6(

الم�سّنة اآكلة الجيف(« 

متيقنًا  باإمامه  عارفًا  مالك  كان  لقد 

بم�سيره الم�ستقيم، فعليٌّ مع الحّق والحّق 

»اأيُّها  اإمامه:  وا�سفًا  مالك  قال  ؛  عليٍّ مع 

ووارث علم  الأو�سياء،  النا�س، هذا و�سّي 

الغناء،  الح�سن  البالء،  العظيم  الأنبياء، 

الذي �سهد له كتاب اهلل بالإيمان ور�سوله 

بجّنة الر�سوان، من كملت فيه الف�سائل، 

وف�سله  وع��ل��م��ه  �سابقته  ف��ي  ي�����س��ّك  ول���م 

.
)7(

الأواخر ول الأوائل« 

* ق�شة �شهادته
في  )ر���س(  الأ�ستر  مالكًا  اأّن  ي��روى 

حرب �سفين بكى، فقال له اأمير الموؤمنين

Q: »ما يبكيك، ل اأبكى اهلل عينيك؟ 

اأرى  لأّن��ي  الموؤمنين  اأمير  يا  اأبكي  فقال: 

اأرزق  ل  واأن��ا  يديك،  بين  ُيقتلون  النا�س 

علي الإم��ام  له  فقال  بها.  فاأفوز  ال�سهادة 

.
)8(

Q: اأب�سر بالخير يا مالك« 

بن  ا�سطربت م�سر على محمد  ولّما 

 Qالموؤمنين اأمير  ا�ستدعى  بكر  اأبي 

الكتاب:  ه��ذا  اإليه  واأر���س��ل  اإل��ي��ه،  الأ�ستر 

على  ب��ه  اأ�ستظهر  مّمن  ف��اإن��ك  بعد  »اأم���ا 

واأ�سّد  اللئيم  نخوة  به  واأقمع  ين  الدِّ اإقامة 

فاأَقِبل  يقول-  اأن  -اإلى  المخوف  الثغر  به 

على  وا�ستخلف  ينبغي  فيما  للنظر  علّي 

عملك اأهل الثقة والن�سيحة من اأ�سحابك 

وال�سالم«. فاأقبل الأ�ستر اإلى علي، وحّدثه 

حديث م�سر وخّبره خبر اأهلها، وقال له: 

»لي�س لها غيرك، فاخرج اإليها رحمك اهلل 

فاإنني ل اأو�سيك اكتفاء براأيك«.

م��ع��اوي��ة عيونه  اأت����ت  م���ا  و���س��رع��ان 

فاأخبروه بولية الأ�ستر م�سر، فعظم ذلك 

وعلم  م�سر،  في  طامعًا  ك��ان  لأن��ه  عليه، 

اأّن الأ�ستر اإن قدم عليها �سيكون اأ�سّد من 

من  رجل  اإل��ى  فبعث  بكر،  اأب��ي  بن  محّمد 

الأ�ستر  اإن  له:  وقال  به،  يثق  الخراج  اأهل 

منك  اآخ��ذ  لم  كفيته  ف��اإن  م�سر  ول��ي  قد 

خراجًا ما بقيُت وبقيَت فاحتل في هالكه 

ما قدرت.

وح��ي��ن خ���رج الأ���س��ت��ر وان��ت��ه��ى اإل���ى 

الأمير  اأّيها  الرجل:  ذلك  له  قال  القلزم، 

اأهل  من  رجل  واأنا  فيه طعام،  منزل  هذا 

ب��ك��ى م��ال��ك في 

الأّنه  �ضفين  حرب 

ال�ضهادة يرزق  لم 
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ال��خ��راج ف��اأق��م وا���س��ت��رح. واأت���اه بالطعام 

قد  ع�سل  م�سربة  �سقاه  طعم  اإذا  حتى 

ولّما  م��ات.  �سربها  فلّما  �سّمًا،  فيه  جعل 

بلغ عليًا �سهادة الأ�ستر، قال: »اإّنا هلل واإّنا 

العالمين،  رّب  هلل  والحمد  راجعون  اإليه 

من  موته  فاإّن  عندك،  اأحت�سبه  اإّني  اللهم 

م�سائب الدهر، ثم قال: رحم اهلل مالكًا 

ولقي  نحبه  وق�سى  بعهده  وفيًا  كان  فقد 

رّبه. مع اأّنا قد وّطّنا اأنف�سنا اأن ن�سبر على 

 ،Pكل م�سيبة بعد م�سابنا بر�سول اهلل

.
)9(

فاإّنها من اأعظم الم�سائب« 

مالك(  )قبيلة  النخع  اأ�سياخ  وح��ّدث 

حين  الموؤمنين  اأمير  على  دخلنا  ق��ال��وا: 

بلغه موت الأ�ستر فوجدناه يتلّهف ويتاأ�ّسف 

عليه، ثم قال: »هلل دّر مالك وما مالك؟! 

 ولو كان 
)10(

واهلل لو كان من جبل لكان فندًا 

مالك  مثل  على  �سلدًا...  لكان  حجر  من 

فلتبِك البواكي، وهل موجود كمالك«؟

 Qهذا ومن اأقوال اأمير الموؤمنين

انظر: اأعيان ال�سيعة، ال�سيد مح�سن الأمين، ج 9، �س 41.( 1)

وَقة من النا�س: الرعّية.( 2) ال�سُّ

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 42، �س 157.( 3)

الإداوة: اإناء �سغير من جلُد يّتخذ للماء.( 4)

المناقب، الخوارزمي، �س 215.( 5)

تاريخ الطبري، ج 5، �س 50. ( 6)

تاريخ اليعقوبي، ج 2، �س 179.( 7)

الفتوح، اأحمد بن اأعثم الكوفي، ج 3، �س 179.( 8)

الغدير، ال�سيخ الأميني، ج 9، �س 40.( 9)

الفند: الجبل المنفرد من الجبال.( 10)

انظر: اأعيان ال�سيعة، م. �س، ج 9، �س 39 ـ 40.( 11)

م.ن، �س 41.( 12)

اله�ام�ش

فيه:

»كان لي كما كنت لر�سول اهلل«. 

»ما  الأ�ستر فقال:  و�ساأله بع�سهم عن 

ال�سام  اأه��ل  حياته  هزمت  رجل  في  اأق��ول 

ال��ع��راق؟«. وق��د و�سفه  اأه��ل  وه��زم موته 

اأمير الموؤمنين لأهل م�سر حين وّله عليها 

اإليكم  وجهت  »لقد  اإليهم:  كتبه  كتاب  في 

الخوف  ف��ي  ينام  ل  اهلل  عباد  م��ن  ع��ب��دًا 

اأ�سّد  الدوائر،  الأع��داء حذر  ينكل من  ول 

فا�سمعوا  النار،  الكافرين من حريق  على 

واأطيعوا فاإّنه �سيف من �سيوف اهلل ل نابي 

.
)11(

ال�سريبة ول كليل الحد...« 

وفي المقابل �ُسَرّ معاوية بمقتل مالك، 

فقال: كانت لعلي يمينان، قطعت اإحداهما 

ب�سّفين )يق�سد عمار بن يا�سر(، وقطعت 

.
)12(

الأخرى بم�سر )ويق�سد مالكًا( 

ف�سالم على مالك القائد، المتوا�سع، 

الموؤمنين،  على  الغيظ  الكاظم  ال�سجاع، 

ال�سديد على الكّفار والمنافقين.
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اإلى الرجل فاأعجبه،  اإذا نظر   Pكان ر�شول اهلل

من  �شقَط  قال:  ال،  قالوا:  فاإن  حرفة؟  له  هل  قال: 

الأّن  ق��ال:  اهلل؟  ر�شول  يا  ذل��ك  وكيف  قيل:  عيني. 

الموؤمن اإذا لم يكن له حرفة)1( يعي�ض بَدينه«.

حا�ضنة االأعمال:
م�شروع التدريب المهني والحرفي في جهاد البناء

)*(
تقرير: نبيلة حمزي

* نحو االكتفاء الذاتي
اأول���ى  م��ن  ال��ب�����س��ري��ة  التنمية  تعتبر 

البناء  جهاد  موؤ�س�سة  جمعية  اهتمامات 

الإنمائية على قاعدة اأّن الجهاد في �سبيل 

اهلل لمقاومة الحتالل والجهاد في �سبيل 

ت��واأم��ان متالزمان،  ال��ف��رد  ق���درات  ب��ن��اء 

لذلك اأطلقت الموؤ�س�سة م�سروع »التدريب 

وت�سافرت  المعجل«،  المهني  والتاأهيل 

التنمية  مديرية  في  العامل  الفريق  جهود 

اأفرادها  يعمل  نحل،  كخلية  والتعاونيات 

حثيثًا  �سعيًا  اللبنانية  المناطق  كافة  في 

من  الأعمار  كافة  ِمْن  يرغب  َمْن  لتمكين 

امتالك ِمهنة اأو ِحرفة.

 ت���وؤك���د م���دي���رة م���دي���ري���ة ال��ت��ن��م��ي��ة 

عالمي«،  �سميرة  »المهند�سة  والتعاونيات 

في  العهد  حديثة  تكن  لم  النطالقة  اأن 

ال��م��وؤ���س�����س��ة، ف��ال��ت��دري��ب ب���داأ م��ن��ذ ال��ع��ام 

جهات  مع  متعددة  دورات  وتبعته   1998
دولية واأخرى محلّية، اإلى اأن تمّخ�س عنه 

انطلق  ال��ذي  الأع��م��ال«  »حا�سنة  م�سروع 
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في  وحمل   ،2010 عام  الر�سمية  ب�سفته 

التدريب،  عملية  من  اأو�سع  اأهدافًا  طّياته 

بّر  اإل��ى  المتدّربين  اإي�سال  الغاية  حيث 

ت�سبيكهم  عبر  ال��ّذات��ي  والكتفاء  الأم��ان 

ب�سوق العمل وتمكينهم من العي�س بكرامة.

* �شروط االنت�شاب
�َسْرطّي  عالمي  المهند�سة  وت��ح��ّدد   

ح للتدّرب على مهنة ب�: قبول المر�سَّ

�سنة  ال�ساد�سة ع�سرة  اأتّم  قد  يكون  اأن  1ـ 
من عمره.

اأن يمّكنه م�ستواه العلمي اأو العملي من  2ـ 
التدّرب  المنوي  المهنة  اإلى  النت�ساب 

عليها.

* االخت�شا�شات المتوفرة 
وتاأهيل  تدريب  على  الم�سروع  يقوم   

اخت�سا�سات  �سمن  وال���ّرج���ال  ال��ّن�����س��اء 

متنّوعة منها:

�سيانة  الكمبيوتر،  �سيانة  ل��ل��ذك��ور: 

الخليوي، الّتمديدات الكهربائّية المنزلّية، 

الّتمديدات ال�سحّية، الّتدفئة والّتبريد  .

وف��ق  بيتّية  م��ون��ة  ت�سنيع  ل�����إن����اث: 

م��ع��اي��ي��ر ال���ج���ودة، ���س��ن��اع��ة ال��ح��ل��وي��ات، 

يدوّية  اأ�سغال  ال�سوكول،  و�سّب  المعّجنات 

واأرابي�سك، خياطة. 

اأّن  على  عالمي  المهند�سة  وت�����س��ّدد 

واأخ��رى  نظرّية  درو�سًا  يت�سمن  التدريب 

نظرًا  الأك��ب��ر  بالحّيز  تحظى  تطبيقية 

تتراوح  المعّجل  والتاأهيل  التدريب  لكون 

ف��ت��رت��ه م���ن ���س��ه��ر ح��ت��ى 3 اأ���س��ه��ر كحد 

والتاأهيل  التدريب  ويواكب عملية  اأق�سى، 

ال��م��ت��درب  لتعريف  مكّملة  م��ح��ا���س��رات 

والعمل  والمحا�سبة  الت�سويق،  اأ�س�س  على 

البتالءات  بع�س  اإلى  بالإ�سافة  التعاوني  

الفقهية والأمور الأخالقية والقانونّية التي 

تحكم العمل.

* اأماكن التدريب
المهني  وال��ت��اأه��ي��ل  ال��ت��دري��ب  ي��ت��وف��ر 

المناطق  ك��اف��ة  ف��ي  ال��م��ع��ّج��ل  وال��ح��رف��ي 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وي��ق��وم ال��ف��ري��ق ال��ع��ام��ل في 

الموؤ�س�سة بنقل العّدة التدريبية اإلى القرى 

والبلدات التي يتوفر فيها العدد المطلوب 

من المر�ّسحين وتاأمين المدربين الأكفاء 
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والحقائب التدريبية الالزمة.

مركز  يوجد  ب��ي��روت،  العا�سمة  وف��ي 

مع  م�سترك  كعمل  المتخ�س�س  للتدريب 

تنظيمًا  اأكثر  والأمور  حريك،  حارة  بلدية 

واأقرب اإلى الّتعليم المهني الر�سمي .

»الحاج  المركز  مدير  راأي  وح�سب   

علي م�سطفى«  فالم�سروع يتميز بالفرادة 

م��ن ح��ي��ث ال��ن��ه��و���س الج��ت��م��اع��ي؛ لأن��ه 

يحاكي الإن�سان وظروفه المعي�سية في ظل 

التحّولت القت�سادية في ع�سرنا. 

* بوركت اأياديكم
الكهربائية  التمديدات  م��دّرب  ي�سير 

اإلى  ���س��رارة«  �سامي  »الأ�ستاذ  والمنزلية 

الخت�سا�س  ه��ذا  على  الكثيف  الإق��ب��ال 

والمراجعات الم�ستمرة  بعد الدورة والتي 

يعّبر المتدربون فيها عن مدى ا�ستفادتهم 

اإل��ى  فنيين  اإح�����س��ار  ع��ن  وا�ستغنائهم 

تطّور  فقد  المهنة  اأ�سحاب  اأما  منازلهم. 

اأداوؤهم وتح�ّسن ب�سكل ملحوظ.  

»الأخت  الحلويات  �سناعة  مدّربة  اأما 

تمكين  عملية  »اإّن  فتقول:  طفيلي«  زينب 

المراأة تعّزز م�ساركتها في القت�ساد غير 

المرئي داخل اأ�سرتها، كما اأن الدورات قد 

بزوجها  المراأة  عالقة  على  اإيجابًا  اأثرت 

ما  ب��اأّن  يفتخرون  باتوا  الذين  واأولده���ا 

ياأكلونه من �سنع اأيدي �سيدة المنزل«.

وعن النتيجة التي ح�سل عليها بعد اأن 

خ�سع لدورة تدريبية في �سيانة الخليوي، 

جهاد  جهود  دروي�س«  عدنان  »الأخ  يثّمن 

البناء التي ف�سحت له المجال ليتمكن من 

عمله  لإتقان  الأكاديمية  حاجاته  مواكبة 

داخل محله.

اأما ال�سيدة »كوثر �سفا« فتقول: »كنت 

مهاراتي  لكّن  وال��ّرغ��ب��ة،  ال��ه��واي��ة  اأم��ل��ك 

اأعمالي  اإل���ى  اأن��ظ��ر  واأ�سبحت  تح�ّسنت 

والتي  المنزل،  في  بها  اأق��وم  التي  الفنية 

كان  ولو  حتى  المادي  المردود  لها  اأ�سبح 

من  لأّن��ه  كثيرًا  يفرحني  ولكّنه  ب�سيطًا، 

نع َيَدّي« . �سُ

في  تتفانى  معطاءة،  اأي���اٍد  نتاج  ه��ي 

م�سروعًا  يتكامل  فريق  الإن�سانية،  خدمة 

حا�سنًا، يم�سك بالأيادي التي  باركها اهلل 

ور�سوله، يد العامل التي ننه�س بها لت�سمو 

للحياة  ليكون  ال��م��ح��دود،  غير  بعطائها 

اهلل  خليفة  بحّق  الإن�سان  وليكون  معنًى 

على الأر�س.

)*( دائرة الإعالم في جمعية موؤ�س�سة جهاد البناء الإنمائية

الحرفة: هي عنوان لكل المهن وال�سنائع والِحَرف التي يقوم بها الإن�سان من بناء و�سناعة ونجارة وتجارة و�سيد وزراعة وما دار في فلكها.( 1)

اله�ام�ش
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ت����ع����ددت االأ�����ض����ب����اب..

والنتيج��ةخادم��ة
حتقيق: نان�شي عمر

اأ�شبحت ظاهرة الخادمات في المنازل اأمرًا ملحوظًا في 

مختلف المناطق اللبنانية، وخا�شة في المدن، حيث اعتدنا 

المطعم  واإل��ى  ال�شيارة  في  العائلة  ترافق  الخادمة  روؤي��ة 

والرحلت.. حتى اأنها �شارت هي من ي�شتقبل �شيوف المنزل 

الخادمة  ا�شتقدام  اأ�شباب  تتنوع  ال�شيافة.   بواجب  ويقوم 

اإلى المنزل بين عائلة واأخرى، ولكن ما يجمعها هو االإقرار 

بعدم اإمكانية اال�شتغناء عنها حتى بعد انتهاء عقد عملها، 

ولو ا�شطروا اإلى ا�شتقدام غيرها. 

في هذا التحقيق، �شنتعر�ض للأ�شباب الرئي�شة والمتنوعة 

المنزل،  اإلى  خادمة  ا�شتقدام  خيار  نحو  العائلة  تدفع  التي 

ت�شاركهم حياتهم اليومية، وت�شبح فردًا من اأفراد العائلة.

* زوجة عاملة 
عند  عامًا(   40( مريم  ال�سيدة  تجيب 

�سوؤالنا عن �سبب وجود الخادمة في منزلها 

بالقول: »بعد اأن كبر اأولدي وان�سغلوا عني 

بالدرا�سة والأ�سدقاء، وجدت اأن الوقت قد 

حان للعودة اإلى العمل«. وت�سيف: »اأحيانًا، 

الم�ساء،  حتى  العمل  ف��ي  للبقاء  اأ�سطر 

الأن�سب  الحل  الخادمة هي  اأن  وجدت  لذا 

لو�سعي، فهي تقوم عني بالأعمال المنزلية 

كلها، فال يتبقى لي �سوى تح�سير الطعام«.
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* ج�شٌد �شعيف
)اأم  ه���ادي  اأم  م�سكلة 

بالّتعب  تتعلق  اأبناء(  لثالثة 

الج�سدي الذي حّل بها فجاأة، 

ومنعها من مزاولة واجباتها 

المطلوب،  بال�سكل  المنزلية 

وت��ع��ّل��ق: »ل��م اأك���ن اأري���د اأن 

يدخل �سخ�س غريب ليعي�س 

منعني  الطبيب  ولكن  معنا، 

متعب،  عمل  باأي  القيام  من 

لأنني  ثقيلة،  اأوزان  حمل  اأو 

اأعاني من »دي�سك« في رقبتي وظهري، لذا 

اأ�سرَّ زوجي على اإح�سار خادمة ت�ساعدني 

اأ�سعر  اليوم  المنزلية. ولكنني  الأعمال  في 

بالراحة لوجودها، لأنني لم اأعد قادرة على 

القيام بواجباتي ب�سكل طبيعي«.

* �شيوٌف كثر
ال�����س��ي��دة ران��ي��ا )35 ع��ام��ًا(  ت�����س��ف 

بكلمتين:  بيتها  في  الخادمة  وج��ود  �سبب 

يخلو  ل  »بيتي  ت�سيف:  ثم  مفتوح«.  »بيتي 

عالقات  �ساحب  فزوجي  ال�سيوف،  من 

ي�ست�سيف  اأن  وي���ح���ب  وا����س���ع���ة، 

الأ���س��دق��اء والأق���ارب اإل��ى موائد 

القيام  من  تعبت  لقد  الطعام. 

فلطالما  ال�سيافة،  بواجبات 

ا�����س����ط����ررت اإل������ى ت��اأج��ي��ل 

للت�سوق  المنزل  من  خروجي 

الأق��ارب  اأو  الأه��ل  لزيارة  اأو 

ب�سبب �سيوف زوجي. اأما الآن 

واأن��ا  ف��ال��خ��ادم��ة تحل م��ك��ان��ي، 

اأمار�س حياتي الطبيعية«.

تق��وم  الخ��ادم��ة 

المنزلية،  باالأعمال 

مع  اأجل�س  واأن���ا 

ح��ف��ي��دي واأه��ت��م 

ب��ك��اف��ة اأم����وره 

ل���ح���ي���ن ع����ودة 

العمل من  والدته 

* �شيٌف دائم 
ال�سيدة  حكاية  تختلف 

ن���ج���وى م���ع ال���خ���ادم���ة عن 

ت��ع��ي��د �سبب  ف��ه��ي  غ��ي��ره��ا، 

ابن  حفيدها  اإل��ى  وج��وده��ا 

يحّل  ال��ذي  ون�سف،  ال�سنة 

منزلها،  في  مياومًا  �سيفًا 

في  تعمل  ابنتها  اإن  ح��ي��ث 

اإح�����دى ال���م���دار����س. ت��ق��ول 

اأرد  »ل���م  ن���ج���وى:  ال�����س��ي��دة 

يتربى،  اأن  الأول  لحفيدي 

فاأنا  المربية،  اأو  الخادمة  اإ���س��راف  تحت 

اأف�سل.  ب�سكل  ب��ه  اله��ت��م��ام  على  ق���ادرة 

واأن��ا  المنزلية،  بالأعمال  تقوم  الخادمة 

اأم���وره  بكافة  واأه��ت��م  حفيدي  م��ع  اأج��ل�����س 

اأثق  ل  اأن��ا  العمل.  من  والدته  ع��ودة  لحين 

بالح�سانات ول اأحبها«.
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* بري�شتيج
يعتبر وجود الخادمة مهمًا عند بع�س 

النا�س لكونه فقط جزءًا من »بري�ستيج« اأو 

لو لم يكن بحاجة  مظهر اجتماعي، حتى 

ما�سة اإليها، فمثلها كمثل ال�سيارة الفخمة 

اأو اللبا�س وفق المو�سة اأو الحذاء الثمين. 

ا�ستقبال  على  قادرين  يعودون  ل  وه��وؤلء 

�سيوفهم باأنف�سهم، اأو الخروج في ال�سيارة 

دون خادمة تجل�س في المقعد الخلفي، اأو 

جّر العربة في ال�سوبر ماركت اأو ا�سطحاب 

الولد اإلى المدر�سة اأو النزهة، بل بات كل 

لم  ول��و  حتى  الخادمة،  واجبات  من  ه��ذا 

من  اأهّم  باأعمال  م�سغولين  الوالدان  يكن 

ذلك.

* دوٌر اإيجابيٌّ 
ت��ق��دم ال��خ��ادم��ة ل��ل��م��ن��زل والأ����س���رة 

في  رئي�س  ب�سكل  تتجّلى  كبيرة  م�ساعدة 

المنزلّية،  الأع��م��ال  اأعباء  من  التخفيف 

ع��ن ك��اه��ل ال��زوج��ة. وم��ن جهة اأخ���رى، 

وقت  توفير  على  الخادمة  وج��ود  ي�ساعد 

وزوجها  بنف�سها  للعناية  المنزل  ل�سيدة 

واأولدها، في الوقت الذي كانت �ستم�سيه 

بع�س  ويعتبر  المنزلّية.  ال��واج��ب��ات  ف��ي 

ا�ستقدام  اإي��ج��اب��ّي��ات  م��ن  اأّن  الباحثين 

والعادات  الإ�سالمّية  الثقافة  ن�سر  الخدم 

والقيم التي يترّبى عليها مجتمعنا، ونقلها 

وه��ذا  الأخ���رى.  والّثقافات  البلدان  اإل��ى 

التي  الخاطئة  الأفكار  تغيير  في  ي�ساهم 

العالم،  �سعوب  اأذهان  في  الغرب  يزرعها 

حول ال�سرقّيين عمومًا، والم�سلمين ب�سكل 

ة  يروى عن ف�سّ ال�سدد  وفي هذا  خا�ّس. 

اأن��ه��ا   Oالزهراء ال�����س��ي��دة  خ��ادم��ة 

تعلمته من  لما  بالقراآن  اإل  تتكّلم  كانت ل 

الزهراءO في الفترة التي ق�ستها في 

.Qمنزل اأمير الموؤمنين علي

* بديلة االأم والزوجة 
»هل  النا�س:  بع�س  يحّير  �سوؤال  يبقى 

في  ال��زوج��ة  اأو  الأم  محّل  الخادمة  تحّل 
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واجباتهما؟«.  بمعظم  تقوم  كونها  المنزل 

لأرب��ع��ة  )اأم  محمد  اأم  ��ي��دة  ال�����سّ تجيب 

وقت  منذ  الخادمة  وجود  »رغم  اأطفال(: 

اأق��وم  زل��ت  ل  اأنني  اإّل  منزلي،  في  طويل 

كل  ا�ستيقظ  اأنا  وكزوجة.  كاأم  بواجباتي 

يوم مع اأطفالي واأح�سر لهم طعام الفطور 

و»الزوادة« التي ياأخذونها معهم. كما اأنني 

الع�سير  اأو  القهوة  بتح�سير  كثيرًا  اأ�سعد 

لزوجي، ول اأ�سمح للخادمة بالقيام بذلك 

ر  حتى ل ي�سعر زوجي اأو اأولدي باأنني اأق�سّ

بواجباتي تجاههم، اأو اأنَّ الخادمة اأخذت 

دوري في الهتمام بهم«.

لبنتين(  )اأم  م��اري  ال�سيدة  وتعلق 

ال�سغير  الطفل  ت��رك  �سد  »اأن��ا  بالقول: 

تربيته  ع��ن  م�سوؤولة  ف��اأن��ا  ال��خ��ادم��ة،  م��ع 

 � الأق��ل  على   � عني  وي�ستغني  يكبر،  حتى 

اأح�سر  لم  واأن��ا  الأ�سا�سية.  حاجاته  في 

الكبرى  ابنتي  دخلت  اأن  بعد  اإل  الخادمة 

الولد  لأن  الثانوية،  والأخ���رى  الجامعة، 

ولي�س  واع��ي��ًا  ي�سبح  المرحلة  ه��ذه  ف��ي 

قبل  من  م�ستمرة  متابعة  اإل��ى  حاجة  في 

والدته«.

ال  ال��خ��ادم��ة  اإنَّ 

تعّو�ض  اأن  يمكن 

حاجته  عن  الطفل 

الأم������ه، خ��ا���ص��ة 

كل  تتبّدل  واأنها 

اأكثر اأو  �سنتين 

* وجود الأم �سرورة للنمو ال�سليم
للدكتورة »دولة خ�سر خنافر« )اأ�ستاذة 

جامعية وباحثة اجتماعية( راأي حول هذا 

المو�سوع، مفاده اأن اأ�سباب انت�سار ظاهرة 

على  مقبولة  تكون  قد  المنازل  عامالت 

اختالفها، ولكن ما ل يعد مقبوًل هو حلول 

الأط��ف��ال.  تربية  في  الأم  محل  الخادمة 

وتعّلل الدكتورة راأيها باأّن الخادمة ل يمكن 

اأن تعّو�س الطفل عن حاجته لأمه، خا�سة 

واأنها تتبّدل كل �سنتين اأو اأكثر؛ ما يزعزع 

اأمن الّطفل وا�ستقراره وتوازنه.

* غريبة عند غرباء
الخادمة  »تقوم  خنافر«:  »د.  وت�سيف 

اليوم بدور الأم وهي غير موؤهلة لذلك، فما 

يتناق�س  وثقافة  وتقاليد  عادات  من  تحمله 

ومجتمعنا. والطفولة كما نعلم مرحلة حا�سمة 

ول  للطفل،  الم�ستقبلّية  ال�سخ�سية  بناء  في 

يمكننا اأن نتجاهل اأن معظم الخادمات اإما 

والخادمة  محدودة،  ثقافة  ذوات  اأو  اأمّيات 

فب�سكل  واإن تحدثت  الطفل،  بلغة  تتحدث  ل 

على  الطفل  ي�ساعد  ل  وهذا  ومك�ّسر،  م�سّوه 

النمّو والتحدث ب�سكل �سليم«.
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وتتابع »د. خنافر«: »اإن ابتعاد الخادمة 

واأولده��ا  زوجها  اأو  واأهلها،  بالدها  عن 

على  �سلبًا  يوؤثر  متزوجة،  كانت  لو  فيما 

تفتقد  فهي  وال�سلوكية،  النف�سية  حالتها 

الأمن الّنف�سي وال�ّسعادة الأ�سرية، كما اأن 

ل  الجديد  المجتمع  مع  وتاأقلمها  تكّيفها 

يكون �سهاًل ابدًا، فهي غريبة عند غرباء. 

على  الخادمات  من  الكثير  ُتقدم  لذلك 

النتحار اأو ارتكاب الجرائم، خا�سة عند 

وتهينها  معاملتها  ُت�سيء  التي  العائالت 

وتتجاهل حقوقها كاإن�سانة«.

م�ساعدة  الخادمة   *
لي�س اأكثر

»دول��ة  الدكتورة  وتعتبر 

و�سوء  ال�ستغالل  اأن  خنافر« 

ال��م��ع��ام��ل��ة وح��ج��ب ال��رات��ب 

و�سوء ظروف العمل وانتهاك 

كلها  الإن�����س��ان��ي��ة،  ال��ك��رام��ة 

تعّد انتهاكًا لحقوق عامالت 

اإل��ى نتائج  ال��م��ن��ازل وت���ودي 

ذلك  ومع  عقباها.  تحمد  ل 

تحمي  ق���وان���ي���ن  ت���وج���د  ل 

زمن  في  وكاأننا  الخادمات، 

ال ينبغي اأن ت�سبح 

بديلة،  اأمًا  الخادمة 

الم�س�ؤولة  فـــاالأم 

عــــن تــربــيــتــهــم 

وتن�سئتهم التن�سئة 

االجـــتـــمـــاعـــّيـــة 

وال�سليمة ال�س�ّية 

اإل��ى  ي�سيء  م��ا  وه��ذا  وال�ستعباد،  ال��رق 

�سمعة بلدنا ومجتمعنا في الخارج.

ال���دك���ت���ورة »خ���ن���اف���ر« على  وت��م��ن��ت 

حقوقًا  ت��ح��دد  اأن  اللبنانية  ال�سلطات 

واأن توفر لهن  وا�سحة لعامالت المنازل، 

القدرة على الدفاع عن تلك الحقوق، من 

ال�سكن الالئق وتحديد �ساعات العمل، اإلى 

احترامها ومنع اإهانتها اأو �سربها. 

ومن الدكتورة ن�سيحة اأخيرة لكل ربة 

منزل لديها خادمة اأو ترغب في ا�ستقدام 

خادم���ة: »ل يمك���ن ول يج���وز للخادمة اأن 

تحل محل���ك وتاأخذ مكانك، 

فهي م�ساعدة لك في اأعمال 

ول  اأكث���ر.  لي����س  المن���زل 

يج���ب اأن ت�سب���ح اأم���ًا بديلة 

لأطفال���ك، فاأن���ت الم�سوؤولة 

وت�سكي���ل  تربيته���م  ع���ن 

�س������خ�سياتهم وت�ن�س��ئ�ت�ه��م 

التن�سئ���ة الجتماعّية ال�سوّية 

وال�سليمة، ول يمكن لأّي كان 

اأن يك���ون موؤهاًل للقيام بهذا 

الدور كما اأنت موؤهلة له«.
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التربية المخت�سة
(Special

Education)
)*(

هانوي مو�سى غازي

التربية  م��ج��ال  ف��ي  ال��م��خ��ت�����س��ون  ي��ت��ع��ام��ل 

ة مع الأطفال والأولد وال�سباب الذين  المخت�سّ

مع  منهم  عدد  ويعمل  متنوعة،  اإعاقات  لديهم 

م�سكلة  اأو  عقليًا  ق�سورًا  يعانون  تالميذ 

مجال  في  المخت�س  على  لذلك،  التوحد. 

للعمل  حا�سرًا  يكون  اأن  المخت�سة  التربية 

الق�سور  التعليمية،  ال�سعوبات  مع جماعات متنوعة مثل ذوي 

اللغوي، الق�سور العقلي، ال�سطراب العاطفي، الق�سور الحركي، 

ذوي  اأو  الدماغية  الإ���س��اب��ات  ال��ت��وّح��د،  ال�ّسمعي،  الق�سور 

الموا�سيع  يعّلمون  اأنهم  ذلك  اإلى  اأ�سف  المتعددة.  الإعاقات 

التي ُتدّر�س في الموؤ�س�سات التعليمية العادية لتالميذ يعانون 

اأ�سا�س  اأمورًا  تعليمهم  عن  ف�ساًل  تعليمّية،  اأو  ج�سدّية  اإعاقات 

كمهارات الحياة والثقافة العامة.

* ظروف العمل
التربية  مجال  في  العاملون  ي�ستمتع 

المخت�سة، عادة، بالّتحدي الذي تفر�سه 

طبيعة العمل مع ذوي الإعاقات من خالل 

القدرة على تطوير عالقات عميقة معهم. 

وبالرغم من اأّن العمل قد يكون له مردود 

ي�سبب  اأن  اأي�سًا  يمكن  اأّنه  اإل  معنوي عاٍل 

اإنهاكًا عاطفيًا وج�سديًا.

غط  ويعمل اأغلب المخت�سين تحت ال�سّ

الإداري  اأو  الّتنفيذي  العمل  كثرة  ب�سبب 

اإع��داد  عليهم  اإذ  عاتقهم،  على  الملقى 

الخا�سة  العمل  اأوراق  من  �سخمة  كمية 

بكّل تلميذ، وقد يعملون اأحيانًا �سّد العرف 

ال�سائد في المدار�س وبيوت الّتالمذة.

والج�سدّية  العاطفّية  المتطّلبات  اإّن 

وال��ق��درة  بر  ال�سّ تفتر�س  المهنة  ل��ه��ذه 

وتفّهم  الّتالميذ،  وتحفيز  الّتحمل  على 

حاجاتهم الخا�سة، وتقّبل الختالف.
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* و�سف المهنة
التربية  المعلم في  يقوم 

المخت�سة بالأمور التالية:

ال��ت��الم��ي��ذ ح��ول  ي��ر���س��د   �  1
الأكاديمية  الموا�سيع 

ب��ا���س��ت��ع��م��ال ت�����س��ك��ي��ل��ة 

التقنيات:  م��ن  وا���س��ع��ة 

والتعّلم  الأ�سوات،  تعّلم 

الح�ّسي، والتكرار بهدف 

ب�سكل  ال��ت��ع��ّل��م  ت��ع��زي��ز 

واهتماماتهم  التالميذ  حاجات  يلبي 

المتفاوتة.

2 � يقترح ا�ستراتيجّيات وتقنّيات لتح�سين 
والّلغة،  الحركّية،  الح�سّية،  المهارات 

والإدراك والذاكرة لتالميذه.

المقبولة  الت�سّرفات  الّتالميذ  يعّلم   � 3
اج��ت��م��اع��ي��ًا وي�����س��ت��ع��م��ل ال��ّت��ع��زي��زات 

الإيجابية.

حاجات  ليوافق  العام  المنهج  يعّدل   �  4
التالميذ ذوي الحتياجات الخا�سة.

والمر�سدين  الأه���ل  يلتقي   �  5
ليناق�س معهم تطور التلميذ 

وليحدد الأولويات.

لكافة  وا�سحًة  اأهدافًا  ي�سع   �  6
ال�����درو������س وال�����وح�����دات، 

والم�ساريع، ويحاول اإي�سال 

هذه الأهداف اإلى تالميذه.

ح�سن  ح��ول  قوانين  يعّد   �  7
ال���ت�������س���رف وال��م��ح��اف��ظ��ة 

التالميذ  بين  النظام  على 

والم�سوؤول عنهم.

الأه�����ل،  م���ع  ي��ت�����س��اور   �  8
المعلمين  المدر�سة،  اإدارة 

الجتماعيين  وال��ع��ام��ل��ي��ن 

تعليمية  خ��ط��ط  ل��ت��ط��وي��ر 

لتعزيز  ي�سًا  خ�سّ م�سّممة 

التعليمّية  الّنواحي  من  التلميذ  تطّور 

والج�سدّية والجتماعّية.

الحاجات  ل��ذوي  المبكر  الّت�سخي�س   � 9
الخا�سة واقتراح العالج المنا�سب.

متنّوعة  تعليم  ت��ق��ن��ي��ات  10 � ا���س��ت��ع��م��ال 
اإر���س��ادات  بح�سب ت��ن��ّوع الإع��اق��ة م��ن 

فردية، تمارين على حّل الم�سكالت اأو 

مجموعات العمل.

م���واك���ب���ة ال���ّت���الم���ي���ذ ع���ن���د ت��ق��دي��م   � 11
ودعمهم  ال��م��در���س��ي��ة،  الم��ت��ح��ان��ات 

معنويًا ودرا�سيًا.

ثم  العملية،  للحياة  التالميذ  12 � تح�سير 
الروتينية  الأع��م��ال  اإن��ج��از  تعليمهم 

ال�سوبر  م��ن  الت�سوق  لئحة  )اإع���داد 

ماركت مثاًل(.

التكنولوجية  ال��و���س��ائ��ل  13 � ا���س��ت��ع��م��ال 
الالزمة لعمله، كالحوا�سيب المت�سمنة 

برامج لغوية، اأو برامج نطق، اأو برامج 

تن�سيط اجتماعي.

الّتالمـيـذ  يـــعــّلم 

ـــّرفـــات  ـــ�ـــس ـــت ال

اجتماعيًا  المقب�لة 

ــل  ــم ــع ــت ــس ــ� وي

ال���ّت���ع���زي���زات 

ــــة ــــي ــــاب ــــج االإي
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* نوع ال�سخ�سية المهنية
 :)Social( االجتماعّية  ال�شخ�شّية   .1
والتاأّثر  النا�س  مع  العمل  في  تن�سجم 

والتاأثير والتوا�سل معهم وم�ساعدتهم 

وتعليمهم واإر�سادهم، وتقديم الخدمة 

لهم.

 :)Artistic( ال��ف��ن��ي��ة  ال�����ش��خ�����ش��ّي��ة   .2
ال��ط��اب��ع  ذات  ال��م��ه��ن  م���ع  ت��ن�����س��ج��م 

والم�سرح  كالت�سميم  ال��ت�����س��وي��ري 

تميل  وال��ن��م��ذج��ة.  والنحت  وال��ر���س��م 

اّتباع معايير  للتعبير عن ذاتها وعدم 

و�سوابط محّددة.

ال�������������ش������خ�������������ش������ّي������ة ال������ب������ح������ث������ّي������ة   .3
العمل  تت�سمن   :)Investigative(

وتتطلب  وال��ف��ر���س��ّي��ات،  الأف��ك��ار  م��ع 

تعمل  الفكري.  الجهد  قدرًا عاليًا من 

الم�سائل  وح��ّل  الحقائق  عن  بالبحث 

والم�سكالت بطريقة منطقّية.

* المهارات المطلوبة
م��ن ال��م��ه��ارات ال��م��ط��ل��وب��ة ف��ي ه��ذا 

الخت�سا�س:

 )Instructing( التعليمات  اإع��ط��اء 

الأعمال.  تنفيذ  كيفية  الآخرين  تعليم  اأي 

لكالم  »الإ�سغاء«  مهارة  اأي�سًا  يمتلك  واأن 

الآخرين وطرح الأ�سئلة المنا�سبة، القدرة 

على اإدارة الوقت، مهارة المراقبة واإدراك 

فعل  ردود  لفهم  الجتماعية  ال��ع��الق��ات 

الآخرين واأبعاد ت�سرفاتهم.

* القابلّيات/الموؤّهالت المهنّية
اأم������ا ال����م����وؤه����الت ال��م��ه��ن��ي��ة ل��ه��ذا 

الخت�سا�س فمنها: 

 Oral( ال�������س���ف���ه���ي  ال���ت���ع���ب���ي���ر 

اإي�سال  على  ال��ق��درة   :)Expression
ب�سكل  ل��الآخ��ري��ن  والأف���ك���ار  ال��م��ع��ل��وم��ات 

���س��ف��ه��ي. وم��ن��ه��ا اأي�������س���ًا ال���ق���درة على 

ما  وهو  الآخرين،  لدى  الم�سكلة  تح�س�س 

 .)Problem Sensitivity( ب���  ُي��ع��رف 

 Written( )�سغط(  الكتابية  والكثافة 

Expression(، وهي القدرة على ت�سمين 
اأكبر قدر ممكن من الأفكار والر�سائل من 

خالل الن�س الكتابي، والقدرة على ترتيب 

المعلومات وتنظيمها.

* المهن المرتبطة
علم   - الجتماعي  التن�سيط  منها: 

بكافة  التربية   - ف��روع��ه  بكافة  النف�س 

فروعها - علم الجتماع. 

* بع�س الجامعات التي تدّر�س هذا 
الخت�سا�س  على م�ستوى الإجازة 

ج��ام��ع��ة ����س���ّي���دة ال���ل���وي���زة وج��ام��ع��ة 

���س��ن��وات   4-3 وت�����س��ت��غ��رق  ه��اي��ك��ازي��ان، 

درا�سية.

)*( المركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم العالي.

الهوام�س

ــة  ــب المـهن تتــطل

ــارة المـراقبة  مهـــ

ــات  العالق واإدراك 

لفهم  ــة  االجتماعي

ردود فعل االآخرين 

واأبعاد ت�سرفاتهم.
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تاريخ اال�ست�سهاد: 2008/3/12رقم ال�سجل: 5ي�نين 1/ 01/ 1989 محل وتاريخ ال�الدة:ا�سم االأم:   وفاء اأي�بقا�سم محمد يا�سين )هادي(ال�سهيد المجاهد 
ال��سع العائلي: عازب

ن�سرين اإدري�س قازان

كانتا  ال��ّل��ت��ي��ن  ��غ��ي��رت��ي��ن  ال�����سّ ب��ي��دي��ه 

اأح��ج��ار  حمل  ال��ر���س��ا���س،  قلم  تم�سكان 

الباطون واأكيا�س الرمل وا�ستغل في ور�س 

تفتحت  ال�سبع  ال�سنوات  ف��اب��ن  ال��ب��ن��اء، 

اأزهار عمره باكرًا على م�سوؤوليٍة بادر اإلى 

في  منه  رغبًة  ت��ردد،  اأي  دون  تحّملها من 

تخفيف العبء عن كاهل والديه.

في بلدة يونين البقاعية ل تزاُل زوايا 

الأمكنة تعيد �سدى ا�سمه »قا�سم«، فحيثما 

َكُثر  وال��ده،  فيها  عمل  بناء  ور�سْة  وج��دت 

طلبات  تلبيته  ل�سرعة  با�سمه،  المنادون 

دومًا  ي�سارع  لنباهته  وكان  والعمال.  اأبيه 

اإلى عّد الأحجار وتحديد الكمية المطلوبة 

70



��م  ع���ب���ارة ع���ن وق����ت م��ق�����سَّ

ب��ي��ن درا����س���ة اخ��ت�����س��ا���س 

ال��م��ي��ك��ان��ي��ك ال�����ذي اأح���ّب���ه 

وح�سور  والعمل  فيه،  وب��رع 

واللتحاق  الثقافية  الدرو�س 

وقد  الع�سكرية.  ب��ال��دورات 

ن���ال ال��ع��دي��د م��ن ���س��ه��ادات 

الّتقدير لتمّيزه فيها.

الحياة  ي�سبه  قا�سم  كان 

كالأر�س  حينًا  فتراه  كثيرًا، 

معطاًء، وحينًا اآخر كال�سماِء 

ي�سُع  واأفقًا  مظلًة من حنان، 

حزن  ي�سي  ول  النا�س  هموم 

كان  لهذا  هادئة..  بابت�سامٍة  �سوى  غروبه 

كل من يلتقي به يغزو قلبه �سعور دفين باأنه 

ل �سكَّ التقى به يومًا ما في مكاٍن ما.

رٌب للمثل بين اأقرانه، بل بين  هو َم�سْ

نف�سه  بنى  لأن��ه  اأي�سًا،  �سنًا  يكبرونه  من 

اأو  ت��اأّف��ف  دون  وم��ن  وت��ع��ٍب  ب��ك��دٍّ  بنف�سه، 

اهلل  على  ذلك  كل  في  اّتكاله  وكان  تبّرم، 

القدير، اّلذي كان قا�سم يبحر اإلى خلوته 

به في بحر من دموٍع �سرب �ساطئ �سطور 

فا�ست بلّذة الّتوبة والإنابة وال�ّسوق للّقاء.

* عند عتبة �ساحب الزمان |
، وفي  كان قا�سم �ساحب �سوٍت �سجيٍّ

اإحدى الدورات التي التحق بها، كان يوقظ 

اإن  وما  ال�سبح،  �سالة  اإل��ى  المجاهدين 

عتبة  عند  يجل�س  حتى  �سالته  من  ينتهي 

بدعاء  بابه  يطرق  الزمان|  �ساحب 

رّن��ًة من  فيه  زارع��ًا عند كل حرف  العهد 

اآخر، كانت حلقة  حزن و�سوق، ويومًا بعد 

العمل على  ي�سّهل  ما  للعمل، 

والده الذي �سرعان ما اأوكل 

اأمر الح�سابات اإليه.

* وعٌي مبكٌر وعمل
المبكر  العمل  ي��وؤّث��ر  ل��م 

ع��ل��ى درا����س���ة ق��ا���س��م ال��ذي 

مقاعد  على  باجتهاده  تمّيز 

الدرا�سة. وكانت �سمُة الوعي 

وقتًا  ُي�سّيع  فلم  له،  مالزمة 

في اللعب اأو اللهو، لأنه اأراد 

ال��ف��ق��ر عن  وث����اق  ي��ف��كَّ  اأن 

العائلة، غير متنا�ٍس طموحه 

ف��ي اإك��م��ال درا���س��ت��ه، ولهذا 

كان ي�ستغّل الفر�س ليعمل ويّدخر اأق�ساط 

المدر�سة ومتطلباتها.

ال���ول���د ال���م���ه���ّذب وال���م���ط���ي���ع، ه��ال 

اأ�ساتذته ذات يوم اإذ راأوه يم�سي و�سّلة من 

الأ�سحاب الذين ل �سغل لهم �سوى الت�سّكع 

واإ�ساعة الوقت، وحولهم دخاٌن كثيف من 

�سجائر يحرقون بها اأرواحهم قبل حرقهم 

عن  لنهيه  والأ�ساتذة  الأه��ل  فتدخل  لها، 

رفقته لهم، ولكنه اأ�سّر على اللتقاء بهم، 

قائاًل: على المرء اأن ي�سعى جاهدًا لتغيير 

اأو  التفّرج  عو�س  الأف�سل  نحو  الآخ��ري��ن 

التاأ�ّسف عليهم.

* جهاٌد و�سهاداُت تقدير
ُيبّين  اأن  ك��ف��ي��اًل  ال��م��وق��ف  ه���ذا  ك���ان 

من  حوله  ي��دور  ما  لكل  قا�سم  فهم  م��دى 

تغّيرات، في مجتمع باتت الحداثة الملّوثة 

طعامه و�سرابه، فحر�س على الأ�سالة في 

تحركاته و�سكناته. وكان اإلى جانب قيامه 

اللتحاق  فر�سة  ينتظُر  الدينية  بواجباته 

ذلك،  له  كان  ما  اإذا  حتى  بالمجاهدين، 

اأّيامه  و�سارت  يمّل،  اأو  يكّل  ولم  يتعب  لم 

كــان اإلـى جـــانب 

ب�اجباته  ــه  قــيامـ

ــُر  ينـتـظ ــة  الدينيــ

ــاق  االلتـح ــة  فر�س

حتى  بالمجاهدين، 

اإذا ما كان له ذلك، 

ــم يتعب ولم يملٍّ ل
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الجال�سين تكبر حوله.

ُع�����رف ق��ا���س��م ب��ي��ن ال��م��ج��اه��دي��ن 

للحظة  يعرف  ولم  والإق���دام،  بال�ّسجاعة 

كان  بل  التردد،  اأو  التراجع  معنى  واحدة 

جلُّ هّمه اأداء تكليفه على اأكمل وجه.

ف���ي ح����رب ت���م���وز، ك����ان ق��ا���س��م في 

ال�سابعة ع�سر من عمره، فالتحق ب�سفوف 

ويوؤمن  حينًا،  يحر�ُس  ك��ان  المجاهدين. 

وكيفما  اآخ��ر.  حينًا  للنازحين  الخدمات 

مهّمة  اإل���ى  اأح���دًا  ل��ي��ن��ادوا  الإخ���وة  تلّفت 

قا�سمًا  وج��دوا  كبيرة،  اأو  كانت  �سغيرة 

ت�سنح  كانت  وعندما  بها،  للقيام  م�ستعدًا 

ل��ه ف��ر���س��ة الط��م��ئ��ن��ان اإل���ى اأه��ل��ه، ك��ان 

يزورهم ويجمع الأقارب ليقراأوا معه دعاء 

»الجو�سن ال�سغير«.

* حلم الرحيل
ت�سييع  وب���داأ  ال��ح��رب  انتهت  اأن  بعد 

غياب  مع  قا�سم  قلب  في  ول��د  ال�سهداء، 

كل �سهيد حلٌم بالرحيل، وتاق اإلى مالقاة 

تلك اللحظة التي تجعله فيها اأمام الإمام 

فر�سة  يتحين  و���س��ار   ،Qالح�سين

الجهادي، هناك حيث  اإلى عمله  الذهاب 

يكون قاب قو�سين اأو اأدنى من ربه.

متعبًا  عمله  من  قا�سم  عاد  ي��وٍم  وفي 

طعامًا،  اأم��ه  مطبخ  في  يجد  فلم  جائعًا، 

رته من قوت و�سعته على  ذلك اأن ما ح�سّ

�سفرة �سيوف جاوؤوهم فجاأة، فا�ستمهلته 

ر له ما يتي�ّسر بين يديها، ولكّنه  كي تح�سّ

وي�ساعد  الحقل  اإلى  لينزل  منها  ا�ستاأذن 

التي  الكرز  �سجرات  بع�س  زرع  في  وال��ده 

جاء بها. وبعد عودته، كانت اأمه قد بداأت 

الهاتف  رنين  ولكن  له،  الطعام  بتح�سير 

لم يجعله يركن اإلى تلك اللحظات الجميلة 

ي��ن��ت��ظ��ره��ا، لحظات  ك���ان  ال��ت��ي ط��ال��م��ا 

الجلو�س بين ذراعي اأّمه، فتاأّهب للرحيل. 

يتح�سر  ترمقه  وهي  لأجله  قلبها  انك�سر 

تاأجيل  ي�ستطيع  ك��ان  اإن  �ساألته  للرحيل، 

عمله قلياًل، فالطعام لن ياأخذ الكثير من 

اأعود  »عندما  قائاًل:  لها  فابت�سم  الوقت 

اأح���ب م��ن ط��ع��ام... ومن  ل��ي م��ا  تطهين 

يدري يا اأماه فقد ل اأعود..«.

* اإلى حيث اأحب
اأّمه،  قلب  اأْردت  كال�سهم  كلمته  كانت 

الذي تدحرج خلفه يلملم ظله وهو يم�سي 

اإلى حيث اأحبَّ دومًا اأن يكون... انطلق على 

وظلَّ  الهواء،  عباب  ي�سق  النارية  دراجته 

المكان،  اأرج��اء  في  يتردُد  �سوتها  �سدى 

التي  الأخ��ي��رة  المرة  هي  تلك  كانت  فقد 

رافقت فيها قا�سمًا اإلى عمله الجهادي.

بواجبه  قيامه  اأثناء  قا�سم  ا�ست�سهد 

اأغم�س  ال��ت��ي  اللحظة  وك���ان  ال��ج��ه��ادي، 

فيها عينيه لينتقل اإلى جوار ربه، اللحظة 

عرف  التي  الحقيقية،  حياته  في  الأول��ى 

فيها معنى الراحة.
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ــة المهدئة..  االأدوي

اإدم���اٌن �ص�ام�ت
اإعداد: زينب البّزال

تطالع الإن�سان  في حياته اليومية عقبات وعثرات ناجمة عن تقّلب 

الواقع  هذا  عام.  ب�سكل  والمعي�سية  وال�سيا�سية  الجتماعية  الأو�ساع 

اأو  توتر  فيعاني من  باأع�سابه،  نف�سية تتالعب  رهين �سغوط  منه  يجعل 

اكتئاب، وقد ي�سكو، في اأحيان اأخرى، من اآلم ل تحتمل في الراأ�س بحيث 

التخفيف من حدتها،  النا�س عن  اأيدي  بين  المتداولة  الم�سّكنات  تعجز 

ربيع  على  ي�ستفيق  عّله  �سبياًل،  لالأع�ساب  المهدئة  الأدوية  يتو�سل  وقد 

يوم جديد خال من اأعباء الحياة المتراكمة.

فما هي الأدوية المهدئة لالأع�ساب؟ وما هي دواعي ا�ستعمالها؟ وهل 

ل  ولماذا  النا�س؟  غالبّية  منها  يعاني  التي  للم�ساكل  الناجع  الحل  هي 

تعطى دون و�سفة طبية؟

هذه الأ�سئلة حملناها للدكتور »�سالح �سبيتي« الأخ�سائي في اأمرا�س 

الدماغ والجهاز الع�سبي لمعرفة راأي الطّب في المو�سوع.
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المهدئة  الأدوي���ة   *
والتف�سير العلمي 

اأن  �سبيتي«  »���س��ال��ح  ال��دك��ت��ور  ي��ذك��ر 

يكون  ال��ت��ي  ه��ي  عمومًا  الأع�����س��اب  اأدوي���ة 

الع�سبي  الجهاز  المبا�سر  تاأثيرها  مو�سع 

الطبيب  يعمد   وق��د  ال��دم��اغ.  ال��م��رك��زي: 

عديدة،   ح��الت  في  و�سفها  اإل��ى  المخت�س 

وا�سطرابات  ال�سديد،  والهلع  كالكتئاب، 

الراأ�س  في  المزمن  الأل��م  وح��الت  النوم، 

ينفي  ل  التق�سيم  هذا  اأن  اإل  »ال�سقيقة«... 

ول يمنع التداخل بين هذه الأدوية من حيث 

عن  الناجمة  الجانبية  والأعرا�س  النتائج 

تعاطيها.

الغر�س  فاإّن  وعليه، 

م��ن الأدوي�����ة ال��م��ه��ّدئ��ة 

ل��الأع�����س��اب اإح����داث 

اإن اأدوية االأع�ساب 

ــي  ــي الت ــًا ه عم�م

ــع  ــ�ن م��ســ يكــ

ــر  المبا�س ــا  تاأثيرهـ

ــي  الع�سب ــاز  الجهـ

المركزي - الدماغ -

وال�سكون  ال��ه��دوء  م��ن  ح��ال��ة 

يعاني  ال���ذي  ال�سخ�س  ل��دى 

م��ن ا���س��ط��راب ف��ي ال��ج��ه��از 

المري�س  في�سطر  الع�سبي، 

وفي  ا�ستعمالها.  عند  للنوم 

ت�سبب  ق���د  اأخ������رى  اأح����ي����ان 

ال��خ��م��ول وال��ك�����س��ل، ذل���ك اأن 

تتو�سل  ل���م  ال��ع��ل��م��اء  ج��ه��ود 

يوؤمن  انتقائي  عقار  اإل��ى  بعد 

النتائج المرجوة منه من دون 

اأعرا�س جانبية وا�سحة.

الدكتور  ي�سير  العلمي  التف�سير  وف��ي 

منظومة  ف��ي  خ��ل��ل  اأي  اأن  اإل���ى  »�سبيتي« 

المورفينات )اأ�سيتيل كولين والديبامين...( 

وهي ما ت�سمى ب�سبكة الو�سائط الكيميائية، 

في  الوظيفية  لال�سطرابات  الأر�سية  ُتهّيئ 

الدماغ، الذي يحافظ على تركيبته الداخلية 

والخارجية، بينما يقع الخلل في اأ�سل عمل 

الخلية ذاتها  ح�سب ما يوؤكده العلماء. وهنا 

يكمن دور الأدوية المهدئة التي تحاول اإعادة 

تنظيم عمل �سبكة الوظائف الكيميائية.

* هي الأكثر تداوًل
اأّن  حديثة  اأوروبّية  علمّية  درا�سة  اأّكدت 

الأدوية المهدئة لالأع�ساب هي الأكثر مبيعًا 

اأّن   من  الرغم  على  العالمي  ال�سعيد  على 

الدول  من  العديد  في  ممنوع  �سراءها 

من دون و�سفة طبية، اإّل اأّن 

منهم  القليل 

د. �شالح �شبيتي
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يجعل  م��ا  ال��ق��ان��ون،  بهذا  �سيدلّياته  يلزم 

�سائعة  للمهّدئات ظاهرة  الع�سوائي  التناول 

ة في العالم العربي. بقوة، خا�سّ

عموم  اأّن  »�سبيتي«  الدكتور  اأك��د  وق��د 

يفتر�س  تفريعاتها  بكافة  الأع�ساب  اأدوي��ة 

اأّن ل تو�سع في التداول بعيدًا عن الإ�سراف 

على  لبنان جرى  في  العرف  اأّن  اإل  الطبي، 

حظر تداول الأدوية المهدئة فقط لما يمكن 

اأن تحدثه من اإدمان.

الجهاز  ع��ل��ى  الإدم�����ان  ت��اأث��ي��ر   *
الع�سبي

يتحقق الإدمان بتوافر �سرطين مهمين 

هما: احتياج المري�س اإلى جرعات متزايدة 

من العقار الطبي لتحقيق الأثر المرجو ذاته 

مع مرور الزمن، اأ�سف اإلى اأّن اإيقاف الدواء 

ي�ساب  بحيث  الحرمان  اأعرا�س  ي�سبب  قد 

من اأدمن على تعاطيها بنوبات �سرع خا�سة 

اأو قد ي�سكو  اإذا كان يتناولها بكمية كبيرة، 

التي  الأعرا�س  عودة  من  اأخرى  اأحيان  في 

وُي�سبح  ال�سديد،  كالقلق  منها  يعاني  كان 

طبيعية،  ب�����س��ورة  العي�س  على  ق���ادر  غير 

على  اع��ت��اد  ق��د  ي��ك��ون  الع�سبي  فالجهاز 

المهدئة،  المواد  هذه  وي�ستقبل  يتناول  اأن 

ودونها ل ي�ستطيع اأن يقوم بوظائفه اليومية 

في �سّتى جوانب الحياة...

في  دورًا  ال��ع��وام��ل  ب��ع�����س  ي��ل��ع��ب  وق���د 

حدوث حالة الإدمان، منها: الحالة النف�سية 

اأّن  ذل��ك  الجيني،  وال���س��ت��ع��داد  للمري�س 

تختلف  الأدوي��ة  فيه  تتحرك  ال��ذي  الطريق 

قابلية جينية  من �سخ�س لآخر بحيث تجد 

على  اإدم��ان  لحدوث  الأ�سخا�س  بع�س  عند 

في  التاأثير  نف�س  توؤثر  ل  قد  الأدوي��ة  بع�س 

غيرهم من الأ�سخا�س.

بالبتعاد  »�سبيتي«  ال��دك��ت��ور  وين�سح 

الأدوي��ة  من  لجرعات  المفرط  التناول  عن 

الع�سبية  الحالة  تفاقمت  مهما  المهدئة 

الحالت  مطلق  في  ل  وُيف�سَّ المري�س،  لدى 

ا�ست�سارة الطبيب المخت�س.

* الإن�سان طبيب نف�سه
 قد يعاني بع�س الأ�سخا�س من ت�سّنجات 

ع�سبية ت�ستدعي عالجًا لمدى العمر، وفي 

الوقت عينه يعتقد الخت�سا�سّيون في الطب 

يكون  ل  قد  الأدوي��ة  هذه  تناول  اأّن  النف�سي 

الحالت،  من  العديد  في  �سروريًا  اأو  ًا  ملحَّ

اإذ يمكن ال�ستعا�سة عنها بتدريب ال�سخ�س 

على تهدئة نف�سه بنف�سه من خالل:

1 - تبديل الأفكار المقلقة باأفكار جميلة.
ويعّكر  المخّيلة  ي��وؤذي  عما  البتعاد   -  2

المزاج.

3 - ممار�سة الهوايات )الريا�سة البدنية، 
و�سقل المواهب(.

مع  ا�سترخاء  جل�سات  اإل���ى  اللجوء   -  4
المحلل النف�سي.
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اإعداد: هبة عبا�س 

وجــبــــــــة الــمــدر�ــســـــة:

ـــن ابــنــك؟ دي ـــزوِّ ِبــــَم ت

يعتاد الأطفال تناول ما يحلو لهم من طعام و�سراب  

التي  وبالطريقة  يريدونه  الذي  الوقت  في  وحلويات 

يختارونها خالل �سنواتهم الثالث الأولى، التي يق�سونها 

انف�سالهم  وق��ت  ي��اأت��ي  اإن  وم��ا  عائلتهم،  اأح�سان  ف��ي 

وال��ذي  ال��خ��ارج��ي،  العالم  اإل��ى  وال��خ��روج  البيت  ع��ن 

الأك��ل  م�ساكل  تبداأ  حتى  بالمدر�سة،  بداية  يتمثل 

عندهم، وبالتالي معاناة الأهل معهم لإقناعهم بتناول 

اأن��واع  مختلف  من  معهم  ير�سلونه  ما  اأو  ال�سندوي�سات 

الأطعمة والحلويات والفواكه.

الغذائي، من خالل  المو�سوع  ال�سوء على هذا  نلقي 

عدد من الأهالي اّلذين تحّدثوا عن م�ساكلهم ومعاناتهم 

ائية الّتغذية  مع اأطفالهم، كما اأجرينا مقابلة مع اأخ�سّ

واأعطت  الأه��ل  ت�ساوؤلت  عن  اأجابت  التي  مهدي  مايا 

بع�س الن�سائح في هذا الإطار. 
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* تاأكل جيدًا ولكن...  
منذ  حتى  دائمًا  مفتوحة  ابنتي  »�سهّية 

الآخ��رون  اعتبرها  ولطالما  طفلة،  كانت 

اأكبر من عمرها ب�سبب وزنها وطولها الذي 

هكذا  الطبيعي«.  ال��ح��ّد  يفوق 

حديثها  ح��وراء  ال�سيدة  ب��داأت 

رغ��م  »ول��ك��ن  م�سيفة  م��ع��ن��ا،  

ومنذ  اأن��ه��ا  اإل  للطعام  حّبها 

تغّيرت  المدر�سة  اإل��ى  دخولها 

رغ��م  ال��ط��ع��ام،  ع��ل��ى  �سهيتها 

اأّنني اأنّوع  لها في ال�سندوي�سات 

التي  وال�سكاكر  ال�سوكول  وف��ي 

ت�ستريها، ول اأعلم ما علي فعله 

لإقناعها بتناول طعامها«.

ال�سيدة  اب��ن��ة  عك�س  ع��ل��ى 

»حوراء« التي تحب الطعام، تعاني ال�سيدة 

ليتناول  وت��ت��ع��ب م��ع��ه  ول��ده��ا  »���س��ه��ى« م��ع 

ما  الوجبات  تناول  وقت  حان  كلما  طعامه 

لي  يمكن  »كيف  وتقول:  عليه،  تقلق  جعلها 

اأط��م��ئ��ّن على ول��دي خ��الل وج���وده في  اأن 

المدر�سة، اإن كان قد تناول طعامه اأو ل؟«، 

اتباعها  يمكن  التي  الن�سائح  بع�س  طالبة 

معه.

* لديها عاداتها الخا�سة 
لبع�س  عر�س  وفي  نف�سه،  ال�سياق  في 

منها  يعاني  ق��د  التي  الغذائية  الم�ساكل 

الأهل مع اأطفالهم خالل �سنتهم الدرا�سية 

اأن  اإل��ى  علي  اأم  ال�سيدة  اأ���س��ارت  الأول���ى، 

ع��ادات  لديها  ون�سف(،  )�سنتين  ابنتها 

غ��ذائ��ي��ة خ��ا���س��ة ب��ه��ا ف��ه��ي ل ت��ح��ب مثاًل 

ت��ن��اول البي�س  الأل��ب��ان والأج��ب��ان وت��ح��ب 

»كل  واأ�سافت:  الفطور،  على  فقط  المقلي 

ما تحب تناوله �سباحًا هو 

المناقي�س،  اأو  البي�س  اإما 

وعلى الرغم من محاولتي 

في  لها  للتنويع  المتكررة 

ترف�س  اأنها  اإل  طعامها، 

ل  اأق��ّدم��ه  �سيء  اأي  تناول 

يتالءم ومزاجها«.

ال��غ��ذاء  ت����وازن   *
مهم لالأطفال

عدم  اأو  الأطعمة  تناول  في  المزاجية 

توجهنا  واأ�سئلة  مخاوف  لتناولها،  ال�سهية 

ائية التغذية »مايا مهدي« التي  بها اإلى اأخ�سّ

بداأت بالقول: »اإّن عمر الثالث �سنوات من 

مرحلة الطفولة هو مرحلة النمو لالأطفال، 

فالخاليا تتجّدد والطفل يزداد طوله ووزنه 

ومراقبة  اأك��ث��ر،  الهتمام  علينا  يحّتم  ما 

يتناولها،  التي  والبروتينات  الفيتامينات 

الّلحوم  ف��ي  ال��م��وج��ودة  الحيوانية  ���س��واء 

والّدجاج والأ�سماك، اأم النباتية والموجودة 

في البقوليات والحبوب، م�سّددة في الوقت 

البروتين الحيواني ذو قيمة  اأن  نف�سه على 

ــالث  ــر الث اإن عمـــ

�سن�ات من مرحلة 

الطف�لة ه� مرحلة 

النمــ� لالأطفال ما 

يحتـــم على االأهل 

اأكثر ــه  ب االهتمام 
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لذا،  النباتي.  البروتين  من  اأعلى  غذائية 

الّنوع  بينما  ي��وم  ك��ّل  تناوله  يتّم  اأن  يجب 

الثاني مّرة اأو مّرتين اأ�سبوعيًا«.

* المهم الأكل باعتدال
الحرارية  ال�سعرات  اإل��ى  بالن�سبة  اأم��ا 

الالزمة لالأطفال في هذا العمر، فقد اأكدت 

الحر�س  ���س��رورة  على  »م��اي��ا«  الأخ�سائية 

على ح�سول الطفل على ال�ّسعرات الحرارّية 

حال  »ف��ي  م�سيفة:  ج�سمه،  لنمو  زم��ة 
ّ

ال��ال

فاإن  المطلوب  من  اأق��ّل  على  الطفل  ح�سل 

ال��م��خ��زون  م��ن  ��رف  ب��ال�����سّ ���س��ي��ب��داأ  ج�سمه 

حال  وف��ي  وع�سالته.  ج�سده  ف��ي  الموجود 

ذلك  ف��اإّن  المطلوب،  من  اأكثر  على  ح�سل 

���س��ي��وؤّدي اإل���ى زي���ادة وزن���ه، وقد 

يجب  لذلك  ال�سمنة،  اإل��ى  ي�سل 

الع����ت����دال ف���ي ه����ذا ال�������س���اأن، 

ح�سول  كيفية  معرفة  و���س��رورة 

ال��ط��ف��ل ع��ل��ى ه����ذه ال�����س��ع��رات 

الن�سويات،  من  عادة  تاأتي  والتي 

وال�سكريات،  الكاربوهيدرات، 

الأخ��رى  على  فئة  اأي  طغيان  ع��دم  ووج��وب 

بالطبع«.

* الوجبة المدر�سّية
المنزل  ج��و  م��ن  الطفل  ينتقل  عندما 

اإلى المدر�سة في عامه الأول فالأمر يختلف 

الأخ�سائية  تقول  الطار  هذا  وفي  بالطبع، 

اإلى المدر�سة  »مهدي«: »عند ذهاب الطفل 

عليها  لذلك،  طفلها.  مع  تعد  لم  الأم  ف��اإّن 

اأن توؤّمن له في وجبته المدر�سّية كل الغذاء 

اّلذي قد يحتاجه، ول �سيما اأّن الوقت الذي 

لذلك،  طويل.  المدر�سة  في  الّطفل  يق�سيه 

في  الفطور  الّطفل  يتناول  اأن  اأوًل  يجب 

الّت�سديد  مع  �سباحًا،  مغادرته  قبل  المنزل 

اأهمية �سرب الحليب.  على 

معه  ي��اأخ��ذ  اأن  عليه  ك��م��ا 

وجبة اأخرى اإلى المدر�سة«.

كما اأكدت الأخ�سائية 

اأن يح�سل  اأّن على الطفل 

م����ن وج���ب���ت���ه ال���غ���ذائ���ي���ة 

المدر�سّية على البروتينات 

ال��ت��ي ت��اأت��ي م��ن الأج��ب��ان 

على  التاأكيد  مع  والألبان، 

على  ح�����س��ول��ه  �����س����رورة 

الفاكهة وتزويده بما يحب.

اأن  االأم  عـــــلــــى 

طفلها  ت�ســــــاعد 

فـــي تغيير عاداته 

الغذائــيــة بـمــــا 

يـتالءم مـــع عامه 

الــدرا�ســــي االأول

ائية مايا مهدي االأخ�شّ
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* المزاجية في 
تناول الأطعمة

اأ����������������س���������������ارت 

اأن  اإل����ى  الأخ�����س��ائ��ي��ة 

لديهم  الأط��ف��ال  بع�س 

معينة،  غذائية  ع��ادات 

من  معّينًا  �سنفًا  يحبون  اأو 

ي��ك��ون م��ن ال�سعب  ال��ط��ع��ام، ق��د 

ت��ن��اول��ه ف��ي ال��م��در���س��ة. ع��ن��ده��ا، يكون 

اإذا  فمثاًل،  بديل.  عن  تبحث  اأن  الأم  على 

المقلي  البي�س  ت��ن��اول  يحب  الطفل  ك��ان 

المدر�سة  اأي��ام  في  ي�ستطيع  ول  �سباحًا، 

ل�سيق الوقت، يجب على الأم اأن تبحث عن 

طعام يمتلك نف�س القيمة الغذائية ويرغبه 

الطفل مثل »الكورن فليك�س« وتزّوده به اإلى 

الحتيال  الأم  »على  م�سيفة:  المدر�سة، 

اأن تبحث عن طعام  اإذ عليها  على طفلها، 

ذي األوان مميزة، تجذب الطفل، اأو اإعطاوؤه 

اأو تدع  اأكيا�س ملونة،  اأطعمة مو�سوعة في 

به  الخا�سة  الطعام  علبة  يختار  الطفل 

ي�سبح  هكذا،  العلبة.  ترتيب  في  وي�ساعد 

وتلفت  بداخلها«.  ما  تناول  في  رغبة  اأكثر 

اهتمام  �سرورة  اإلى  »مهدي«  الأخ�سائية 

يكون  ب��اأن  الأه��ل  مع  بالتن�سيق  المدر�سة 

حتى  بينهم  فيما  مت�سابهًا  التالميذ  طعام 

يريد  لأنه  طعامه،  تناول  الطفل  يرف�س  ل 

ما يتناوله رفيقه.

الأخ�سائية  ���س��ّددت  اآخ��ر  اإط���ار  وف��ي 

»مهدي« على �سرورة اأن ت�ساعد الأم طفلها 

مع  يتالءم  بما  الغذائية  عاداته  تغيير  في 

حر�سها  عبر  اأوًل:  الأول،  الدرا�سي  عامه 

اأو  ح��ل��وي��ات  اأي  على  ح�سوله  ع��دم  على 

لأن هذا  الأكل  قبل  �سوكول 

عن  �سهيته  ي��ق��ط��ع  ق���د  الأم�����ر 

تغيير  عبر  وثانيًا:  اآخ��ر.  طعام  اأي  تناول 

الم�ساعدة،  غير  الغذائية،  العادات  بع�س 

انتقلت  وال��ت��ي  ال��م��ن��زل،  ف��ي  ال��م��وج��ودة 

مع  اأنه  موؤكدة  الطفل،  اإلى  الحال  بطبيعة 

الوقت وبالتدرج تتغير هذه العادات.

الع�سير  اأن  اإل��ى  الأخ�سائية  ولفتت   

مع  ال��م��در���س��ة  اإل���ى  اأر���س��ل  اإذا  الطبيعي 

فوائده  النهار  خالل  يخ�سر  فاإنه  الطفل، 

الأه���ل  نا�سحة  ال��غ��ذائ��ي��ة،  وخ�سائ�سه 

المدّعم  المعّلب  الع�سير  اأطفالهم  بتزويد 

الع�سير  ولي�س  والحديد،  بالفيتامينات 

التجاري المعّلب.

وف���ي ال��خ��ت��ام اأك�����ددت الأخ�����س��ائ��ي��ة 

المدر�سة،  اهتمام  �سرورة  على  »مهدي« 

ب��اإط��ع��ام  ال�����س��ف،  ف��ي  المعلمة  ب��ال��ت��ال��ي 

اأكثر  ع��ادة  هناك  يكون  حيث  الأط��ف��ال، 

اإعطاء  مع  الواحد،  ال�سف  في  معلمة  من 

الأمهات  مطمئنة  ل��الأك��ل،  الكافي  الوقت 

الّلواتي يقلقن على اأطفالهن بالقول: »على 

الأم اأن ل تقلق في حال اأرجع طفلها طعامه 

من المدر�سة، �سرط اأن ل يظهر تاأثير هذا 

الأمر في وزن الطفل ونمّوه، عندها يتحّتم 

علينا ا�ست�سارة طبيب تغذية مخت�ّس«.
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ك�سك�ل

 االأدب
)*(

اإعداد: اإبراهيم من�سور

من اأجمل الردود

 Qروى جبران خليل جبران في كتابه )ي�سوع ابن الإن�سان( اأّن ال�سيد الم�سيح

مّر مع تالميذه اأمام منزل اأحد الموؤمنين بر�سالته، فقال النبّي عي�سىQ للرجل: 

ر اهلل بيتك حتى ُيوؤوي جميع الهائمين في هذه الأر�س«. ثم  »اأ�سعد اهلل م�ساَءك، ولُيكبِّ

ل اإليه الرجل قائاًل: يا �سيدي، اأفال تزورني في بيتي؟  َهمَّ ي�سوع بمتابعة طريقه، فتو�سَّ

فردَّ عليه الم�سيحQ بقوله: »اإنني اأعرف قلَبك، وقد ُزرُت بيتَك الأكبر«!

من اأمثال العرب

َقَلَب له َظْهَر الِمَجّن

اإلى العداوة. كتَب  ُل عن ال�سداقة  الّتْر�ُس. ُي�سرُب هذا المثل لمن يتحوَّ  : الِمَجنُّ

اأمير الموؤمنين علّيQ اإلى ابن عبا�س حين اأخذ من اأموال الب�سرة ما اأخذ: »اإني 

ا راأيَت الزماَن  ْوَثَق منك في نف�سي، فلمَّ
َ
�َسَرْكُتَك في اأمانتي، ولم يكن رجٌل من اأهلي اأ

مع  لفراقِه  الِمَجّن  َظْهَر  َك  عمِّ لبن  َقَلْبَت  َحِرب،  قد  والعدوَّ  َكِلَب،  قد  َك  عمِّ ابِن  على 

��ة خْطَف  مَّ
ُ
الأ اأموال  عليه من  َق��َدْرَت  ما  واختطفَت  الخاذلين،  مع  وَخْذِله  المفارقين، 

ْت عليك اأعماُلَك بالمحلِّ  ُح ُرَوْيدًا فكاأْن قد بلغَت المدى وُعِر�سَ الذئِب رابيًة المعزى، اأ�سْ

.
)1(

جعة« ُع التوبَة والظالُم الرَّ ى الُم�سيِّ الذي ُينادي به المغترُّ بالح�ْسَرة، ويتمنَّ
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ة وِعْبرة ق�سَّ

ة  الو�سيَّ وتاأكيد  العقالء،  وتعليم  المثل  �سرب  �سوى  الحيوان  �سِ  ِق�سَ من  ُد  ُيْق�سَ ل 

في حفظ الل�سان. زعموا اأّن اأ�سدًا وثعلبًا وذئبًا ا�سطحبوا، فخرجوا يت�سيَّدون، ف�سادوا 

َبْيُن من 
َ
ْيَدنا. فقال الذئب: الأمُر اأ حمارًا وظبيًا واأرنبًا. فقال الأ�سُد للذئب: اق�سْم بيننا �سَ

ذلك، الحماُر لك، والأرنُب لأبي معاوية )يعني الثعلَب(، والظْبُي لي.

! ما اأجهَلُه بالِق�ْسمة، 
ُ
فخبطه الأ�سُد فاأطاَح راأ�َسه، ثمَّ اأقبَل على الثعلب وقال: قاتَلُه اهلل

الحماُر  ذلك،  من  ُح  ْو�سَ
َ
اأ الأم��ُر  الحارث،  اأبا  يا  الثعلب:  فقال  معاوية.  اأبا  يا  اأنَت  هات 

ما  اهلل،  قاتلك  الأ�سد:  له  فقال  ذل��ك.  بين  فيما  والأرن���ُب  لع�سائك،  والظبُي  ِلغدائك، 

راأ�ُس  الثعلب:  قال  ق�سية؟ 
َ
الأ هذه  ك  علمَّ َمْن  الق�ساء(،  في  ْعَظَمَك 

َ
اأ ما  )اأي:  اأق�ساك: 

.
)2(

الذئب الطائُح عن ُجثَِّته

من اأجمل الِحَكم والمواعظ

في حديث لالإمام علّيQ: »َعجبُت للبخيل ي�ستعمُل الفقَر الذي منه َهَرب، ويفوُته 

ح�ساَب  الآخرة  في  وُيحا�َسُب  الفقراء،  َعْي�س  الدنيا  في  فيعي�ُس  َطَلب،  اه  اإيَّ الذي  الغنى 

.
)3(

الأغنياء«

وُين�َسُب لالإمامQ �سعٌر في هذا المعنى، هو:

ف���م���ن���ه���م �����س����خ����يٌّ وم����ن����ه����م َب���خ���ي���ُلَخ�����َل�����ْق�����َت ال����خ����الئ����َق ف�����ي ُق�����������ْدَرٍة

�������ا ال���������س����خ����يُّ ف����ف����ي راح��������ٍة �����������ا ال���ب���خ���ي���ُل ف���������س����وؤٌم ط���وي���ُلف�������اأمَّ واأمَّ

من اأجمل الكناية

»فالن طويل النِّجاد«

طاَلْت  ف��اإذا  ال�سيف،  حمائل  الّنجاد: 

فطوُل  �سيِفه،  حمائل  طاَلْت  المرء  قامُة 

حامل  الإن�����س��ان  ط��ول  ع��ن  كناية  جاد  النِّ

زرع  مُّ 
ُ
اأ اأطلَقْتها  الكناية  وه��ذه  ال�سيف. 

طويُل  »ه��و  فقالت:  زوجها  عن  دثًة  متحِّ

)4(
جاد«، فذهب قوُلها �ِسْبه مَثل. النِّ
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وللعلماء اأ�سلوُبهم ال�ساعرّي

مملكة  عن  كولي�س،  �ستيورات  جون  الإنكليزي  النبات  عاِلُم  يقول 

ظهرت  التي  والح�سائ�س  والفطريات  الطحالب  اأي:  الأزلّية،  النبات 

لقد  الرائعة:  الع�سبية  بُحلَّتها  والجبال  والأودي���ة  ال�سهول  ت  وغطَّ

لالأر�س،  ال�سخرّي  الهيكل  بالّلحِم  وك�َسْت  النبات  مملكة  ظهرت 

ند�سيَّة، وكانت حينذاَك ملكة  ومن َثمَّ ن�سَجْت اأب�ِسَطة التالل ال�سُّ

َع اهلل  الحياة، وحينما ن�سَرْت و�ساَحها الملكيَّ على الأر�س، َو�سَ

.
)5(

اأ�سا�َس ممالِك العاَلم

من جذور الكالم

َيْت طاولة الزهر. والنرد لي�س عربّيًا، اإّنما  النَّْرُد: هو الزهُر الذي ُيْلَعُب به، وبه �ُسمِّ

ْرد �سير«، و�سير بمعنى »ُحْلو«، وقد جاء في  ب، وا�سمه بالفار�سّية »النَّ هو فار�سيٌّ معرَّ

.
)7(

ْرد�سير فكاأّنما غم�س يده في لحِم الِخنزير ودمه« الحديث ال�سريف: »َمْن لعب بالنَّ

ة  فائدة لغويَّ

ِحِم، ويقاُل:  �ستحلُفَك باهلل والرَّ
َ
اأ ِحَم«، اأي:   والرَّ

َ
اأَِلُف االإزالة؛ ُيقال: »َن�َسْدُتَك اهلل

»اأِلف  ى  ُت�سمَّ »اأجاب«  فعل  في  »الأِلف«  وهذه  فاأجابني،  �ساألُته  اأي:  لي،  فاأن�َسَد  َن�َسْدُتُه 

ْق�َسَط«، اإذا َعَدَل، فكاأنه 
َ
ُجُل«، بمعنى: جاَر، و«اأ الإزالة«، وذلك لأنهم يقولون: »َق�َسَط الرَّ

َيْت »األف الإزالة«. زاَل َجْوَره، ومن ُهنا �ُسمِّ
َ
اأ

زم والمتعّدي معًا الالَّ

هو  »َوَه��َن«  فالفعل  اأ�سعفُته.  وَوَهْنُته:  ُعَف،  �سَ اإذا  َوْهنًا،  َيِهُن  َوَه��َن  ُيقال:  َوَه��َن: 

ًة ين�سُبه، وُيْفَهُم المعنى بح�سب �سياق  ًة ل ين�سُب مفعوًل به، ومرَّ ، اأي: مرَّ لزم ومتعدٍّ

الكالم.

من الأ�سداد

اأنداٌد،  والجمُع  والنظيُر،  الِمْثُل  هو   : النِّدُّ  

ويخالُفه،  ُي�ساّدُه  الذي  ال�سيء  ِمْثُل  هو  دُّ  والنِّ

الت�ساّد.  هنا  ومن  ْبُه،  وال�سِّ دُّ  ال�سِّ هو  دُّ  فالنِّ

يتَّخذون  الجاهلية  اأهل  كان  ما  بالأنداد  وُيراُد 

من اآلهة دون اهلل، وقد جاء في التنزيل العزيز: 

)6(
ِ اأَنَداداً}، اأي: اأ�سدادًا واأ�سباهًا. {َتْجَعُلواْ ِلّ
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)*( ع�سو اتحاد الُكّتاب اللبنانين.

مجمع الأمثال، الميداني، ج2، �س567.( 1)

عالم الحيوان، د. �سمير كبريت، �س43.( 2)

ل�سان العرب، ابن منظور، ج2، مادة »نجد«، �س 420.( 3)

ميزان الحكمة، الري�سهري، حديث 1598.( 4)

انت�سار ال�سجرة، جون �ستيوارت كولي�س، �س15.( 5)

ة »ندر«، �س 420.( 6) ل�سان العرب، م.�س، ج2، مادَّ

م.ن، �س 421، مادة »نرد«.( 7)

الهوام�س

ة بالمعاني من الأفعال الثريَّ

هو  ْقُد  فالنَّ زائفها،  من  �سحيحها  َز  َميَّ الدراهَم:  َنَقَد  الفعل:  هذا  معاني  من  َنَقَد؛ 

َيت الدراهم والدنانير وكّل اأنواع العملة ُنقودًا.  تمييُز الدراهم لإخراج َزْيِفها، ومن هنا �ُسمِّ

ونقدُته الدراهَم ونقْدُتها له:  اأعطيُته اإيَّاها. وَنَقَد ال�سيَء اإذا َنَقَرُه باإ�سبعه، وَنَقَد الطائُر 

ة. وَنَقَد الرُجُل ال�سيَء بنظره، ونقَد اإليه: اختل�س النظَر  ًة حبَّ ، اإذا كان يلتقطه حبَّ الَحبَّ

نحوه. وجاء في الحديث ال�سريف: »اإذا َنَقْدَت النا�س َنَقُدوَك، واإن تركتهم تركوك«، ومعنى 

»نَقْدَتهم« اأي: ِعْبَتهم واْغَتْبَتُهم، قابلوك بمثله، وهو من قولهم: َنَقْدُت راأ�َسه باإ�سبعي، اأي: 

ة: َلَدَغْتُه. وبعُد، فاإّن َنْقَد الن�ّس الأدبّي اأو غيره: اإظهاُر ما فيه  �سربُته. وُيقال: َنَقَدْتُه الحيَّ

من اإجادات و�َسَقَطات.

من نوادر الُجند

قد  الإنكليز  »اإّن  له:  وقال  جي�سه  قائَد  العثمانّيين  ال�سالطين  اأحُد  يومًا،  ا�ستدعى، 

اتخذوا جزيرَة مالطة، في البحر المتو�سط، مركزًا لأ�سطولهم البحرّي، وراحوا ي�سايقون 

�ُسفننا، لذا اأطلُب منك اأن تمحَو مالطة من الوجود«. فذهب القائد الع�سكرّي يبحث عن 

كلِّ الخرائط الجغرافية، ثمَّ عاد اإلى ال�سلطان قائاًل: »مالطة يوك«، اأي: لم يُعْد لها وجود. 

اأجابه القائد:  رُتم الأ�سطوَل الإنكليزّي المرابط فيها؟«  ف�ُسرَّ ال�سلطان و�ساأله: »وهل دمَّ

»كالَّ يا �سيِّدي، لقد َمْحونا مالطة من الخارطة«!
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اإعداد: 

يفهمنيدميا جمعة فّواز ــد  اأح ال 
يعاني اأغلب ال�سباب خالل مرحلة الن�سوج من عدم تفهم الأهل لهم ولنظرتهم 

يتمكنون من  ل  الوالدين،  وبين  بينهم  نقا�س جّدي  دار  وكلما  الحياة.  في  الخا�سة 

يزيد  ما  الدفين،  والحزن  ال�سديد  الغ�سب  بين  ويتخّبطون  بو�سوح  الأفكار  اإي�سال 

الهوة ويحّول النقا�س اإلى جدل عقيم.

الأم: اأنت ل تنفّك تعيد وتكّرر الفكرة ذاتها، ولم اأفهم ما تريد حتى الآن.  -

ال�ساب: لأنك اأمي ل ت�ستمعين اإلّي واأنا اأتكّلم.  -

�سغي اإليك جيدًا، ولكّنك ل تدرك ما تريد!
ُ
الأم: اأنا اأ  -

ال�ساب: اأريد، بب�ساطة، اأن اأ�سهر خارج المنزل مع رفاقي.  -

الأم: ح�سنًا، ولكن عند ال�ساعة التا�سعة يجب اأن تعود اإلى المنزل.  -

ال�ساب: اأمي! اأريد اأن اأ�سهر دون اأن اأ�سعر اأنني طفل مقّيد بوقت.  -

الأم: ولكنك ل تزال �سغيرًا! ولديك مدر�سة يوم غد!  -

ال�ساب: ل�ست �سغيرًا! كلما طلبت منك اأمرًا تقولين اإنني �سغير.  -

الأم: هل نناق�س عمرك اأم مو�سوع ال�سهر؟!  -

ال�ساب: نناق�س كل �سيء! اأنتم ل تفهمونني! ول تحبون اأن تروني �سعيدًا.  -

الآن،  اأناق�سك  لن  جالدين...  اإلى  بنظرك  ونتحول  تتمرد،  تناق�سنا  كلما  الأم:   -

اذهب واأكمل در�سك.

ال�ساب: ل اأريد اأن اأدر�س... اأنا اأكره حياتي في هذا المنزل.  -
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ن�سيحة لالأهل

ال�ساب  يتاأرجح  اأن  الطبيعي  من 

في مرحلة معينة من عمره بين الن�سج 

بقدرته  اأحيانًا  فيفاجئكم  والطفولة، 

على تحليل الأمور بوعي، ولكن اأحيانًا 

اأخرى بب�ساطة تفكيره؛ لذا:

ب��ه��دوء،  الأم����ور  ول��دك��م  م��ع  ناق�سوا   .1
وا�سمحوا له اأن يعّبر عن اآرائه بو�سوح 

دون اإحراجه اأو ال�سغط عليه.

�سغير  اأنه  م�سمعه  على  تكرروا  ل   .2
ب��اإث��ارة  كفيل  ذل��ك  لأن  طفل،  اأو 

م�ساعره ال�سلبية.

حين ي�سعر اأنكم تثقون به �سيدرك   .3
على  بالحفاظ  ُمطالٌب  اأن��ه  حتمًا 

ه���ذه ال��ث��ق��ة، ول���ن ي��ف��ر���س ذات��ه 

بطريقة خاطئة.

لن يقتنع ولدكم غاليًا بن�سائحكم،   .4
ت��ج��ارب��ه؛  م��ن  ���س��وى  يتعلم  ول���ن 

الحرية  م��ن  هام�سًا  اأع��ط��وه  ل��ذا 

الم�سبوطة والمدرو�سة.

ل تحرجوه بتذكيره دومًا باأخطائه،   .5
م�ساكله  تخطي  ع��ل��ى  و���س��اع��دوه 

لي�سعر اأّنكم قربه.

حّدد هدفك قبل الّنقا�س ورّكز على   .1
الأفكار التي تدعم وجهة نظرك.

بع�سها  ال��م��وا���س��ي��ع  ت��خ��ل��ط  ل   .2
مو�سوع  على  رّك��ز  اإنما  ببع�س، 

واحد وناق�سه بهدوء.

ال��ح��وار  اأن  وت���ذّك���ر  ت��ن��ف��ع��ل،  ل   .3
ب��ال��ك��الم  اإل  ي��ك��ون  ل  ال��م��ف��ي��د 

ال�سديد والأفكار الوا�سحة.

ي��رف�����س��وا  اأن  اأه���ل���ك  ح���ّق  م���ن   .4
اأن  ح��اول  لذلك  اأق��وال��ك،  بع�س 

على  وترد  نظرهم  وجهة  تتفّهم 

هواج�سهم.

ف��ي ح��ال اأدرك���ت اأث��ن��اء الحوار   .5
اأنك مخطئ ل باأ�س اأن تتراجع، 

اإلى  النقا�س  اأّج��ل  تقتنع  لم  واإن 

وقت اآخر. 

لطرح  المنا�سب  ال��وق��ت  اخ��ت��ر   .6
تناق�س  ف��ال  الجدلية،  الأف��ك��ار 

بواجباتها  قيامها  اأث��ن��اء  اأم��ك 

المنزلية اأو تطلب من والدك اأن 

ي�سمعك فور عودته من العمل.

والديك  رف�س  اأن  دوم���ًا  ت��ذّك��ر   .7
ل��ب��ع�����س ط��ل��ب��ات��ك ي��ن��ط��ل��ق من 

حبهما لك وخوفهما عليك.

ن�سيحة لل�ساب
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قناع 

الطف�لة
وت�سّنعت  ب��ال��ح��زن  �سعرت  م���ّرة  ك��م 

ال�سحك؟

وافتعلت  بالحرج  اأح�س�ست  م��ّرة  ك��م 

الثقة؟

وكم مّرة ُوجدت في �سهرة عامة فكنت 

م�سغيًا  لهم،  مبت�سمًا  النا�س  بين  تتحرك 

لأحاديثهم، متفاعاًل مع م�ساعرهم، بينما 

اأو  وال�سجر  الملل  م�ساعر  اإخفاء  تحاول 

الغ�سب؟

اأر�سيف  ف��ي  ن�سع  اأن  الحياة  ُتعّلمنا 

المزّينة،  الأقنعة  اأن��واع  مختلف  عالقاتنا 

حا�سرًا  نجده  منها  واح��دًا  احتجنا  وكلما 

لنتقم�س انفعالته ونخبئ خلفه الكثير من 

الحقائق...

وك��م��ا ن��رت��ب ف���ي خ��زان��ت��ن��ا م��الب�����س 

المنا�سبات من حداد  مع مختلف  تتنا�سب 

اأنيقة،  اأو  تقليدية  اأو  عملية  ثياب  فرح،  اأو 

مجموعة  وعينا(  )ل  ف��ي  ب  نو�سّ ك��ذل��ك 

نختارها  التي  الجذابة  الأقنعة  من  وفيرة 

بعناية لنزّين بها وجوهنا...

ول�����ع�����ل اأك������ث������ر ال����ن����ا�����س ����س���دق���ًا 

 ه����و اأق���ّل���ه���م ت���م���ّت���ع���ًا ب����وف����رة الأق���ن���ع���ة!

واأعتقد اأنه يكون الأقرب اإلى قلوب الأطفال 

وب�ساطتهم في التعبير، اإذ يندر اأن ن�سادف 

طفاًل مت�سنعاً اأو منافقًا.

اأن يقول  اإجبار الطفل على  ل ت�ستطيع 

اأن  اأو  يبغ�سك،  ك��ان  اإن  يحبك  اإن���ه  ل��ك 

ي�سعر  حين  والرق�س  الت�سفيق  من  تمنعه 

و�سراخه  دموعه  �سيل  توقف  اأو  بال�سعادة، 

اإن تاأذى!

ب�سدق  يتحركون  الأط��ف��ال  وح��ده��م 

ويعبرون بتلقائية...

الحياة  عّلمتهم  وع��ي��ًا  ازدادوا  وكلما 

لي�سيروا  يتنكروا؛  اأن  والمجتمع  والأه��ل 

انفعالتهم  �سبط  على  وق��درة  ده��اًء  اأكثر 

اإل��ى  يتحولوا  حتى  الأحا�سي�س،  وت�سّنع 

اجتماعيين بنظر �سواهم..

وحدهم الأطفال، ل يجاملون اإن �سعروا 

بالملل ول يبالون للماديات، يحبونك لأنك 

بالحزن،  لهم  ت�سببت  واإن  �سادق معهم... 

وتجعل  تر�سيهم  اأن  ب�سهولة  ت�ستطيع 

عيونهم تبرق ر�سى...

مختلف  ت��رم��ي  اأن  ي���وم  ذات  ح����اول 

تتعامل  واأن  المهمالت  �سّلة  ف��ي  الأقنعة 

لعلك  مهاًل،  ولكن..  محيطك،  مع  ب�سدق 

�ست�سعر  اأن��ك  تاأكد  ولكن  وتخ�سر،  �ستندم 

معنى  وتتفهم  ال�سحكة  ب�سدق  بالحرية، 

الدمعة ورّقة الحياة.

اأ�سهل حين  كانت حياتك  كم  و�ستذكر 

ك��ن��ت ���س��غ��ي��رًا ل��م ت��ل��وث��ك ال��ح��ي��اة ب��وح��ول 

قناع  ت�سع  اأن  اإياك  ولكن  والنفاق،  الكذب 

الطفولة لتخفي ما هو اأعظم!
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هذه  اإليك  الأم��ان،  بحزام  التزامك  بعد  ال�سائق  عزيزي 

الن�سائح لقيادة اآمنة:

الهالك،  اإل��ى  ت��وؤّدي  ال��زائ��دة  فال�سرعة  ل�سرعتك،  انتبه   � 1

بالمقابل فاإن القيادة ببطء �سديد، واأقّل من حركة ال�ّسير 

العامة ت�سّبب الحوادث اأي�سَا.

انتبه لم�سافة الأمان، فالقتراب الزائد من موؤخرة ال�سيارة   � 2

اأمامك خطر جدًا ويعتبر �سببًا رئي�سًا للحوادث.

ل تقد �سيارتك واأنت متعب، ومن الأف�سل اأن تاأخذ ق�سطًا   � 3

من الراحة ومن ثم تعاود القيادة.

لهم  وات��رك  النارية.  اأو  العادية  الدراجات  ل�سائقي  انتبه   � 4

تمّر  حين  ال�سيارة  عر�س  ن�سف  عن  يقل  ل  ما  م�سافة 

باب  فتح  عند  منهم  ح��ذر  على  وك��ن  ب��ج��واره��م، 

ال�سيارة اأي�سًا.

دون  المتوقفة  المعطلة  لل�سيارات  انتبه   � 5

ا�ستخدام اإ�سارات الإنذار الكا�سفة لها.

ن�سائح لقيادة اآمنة
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م��وق��ع اإخ��ب��اري اإي��ران��ي ن��اط��ق باللغة 

العربية، يعر�س ب�سكل اأ�سا�س اأبرز واأحدث 

ال�سيا�سّية  ب��ال�����س��وؤون  المتعّلقة  الأخ��ب��ار 

في  والثقافّية  والجتماعّية  والقت�سادّية 

الجمهورية الإ�سالمية الإيرانية. يطّل الموقع 

على اأهم الم�ستجدات الإقليمّية والعالمّية، 

�س حّيزًا هامًا من �سفحته لأحداث  ويخ�سّ

وي��ق��ّدم  والإ����س���الم���ي.  ال��ع��رب��ي  العالمين 

اأخبار وتقارير ومقابالت  ماّدته على �سكل 

ال�سفحتين  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  وتحليالت. 

لالأنباء«  »مهر  يمتاز  والفار�سية،  العربية 

ب�����س��ف��ح��ات اأخ�����رى ب��ال��ل��غ��ات ال��ف��ار���س��ي��ة 

والرو�سية  والتركية  والألمانية  والإنكليزية  

وال� »اأردو«.

اإعداد: فاطمة �سعيتو حالوي

»مهر« لالأنباء:

www.mehrnews.com/ar

موقع اإلكتروني خا�س بالعتبة العبا�سية 

المباركة في كربالء المقد�سة، يعر�س اآخر 

اأخبارها  وم�ساريعها.

المبا�سر  البث  بخدمة  الموقع  يمتاز   

والح�سينية  والعلوية  العبا�سية  العتبات  من 

والكاظمية والر�سوية المقّد�سة.

ور والمكتبة  بالإ�سافة اإلى معر�س ال�سّ

في  المتعّددة  الو�سائط  ت�سّم  ال�سوتية. 

التي  المتحركة«،  »البانوراما  خيار  الموقع 

القيام بجولة داخل حرم  المت�سّفح  تخّول 

واأروقة و�سحن العتبة العبا�سية.

من اأبرز محتويات الموقع �سفحة خا�سة 

ل�»الزيارة بالإنابة«، ومنتدى »الكفيل« الذي 

ُيمكن ت�سّفح موا�سيعه دون ت�سجيل.

�سبكة »الكفيل« العالمية: 

www.alkafeel.net

هي جولٌة جديدة على متن ال�سبكة العنكبوتية في هذا العدد، ينقلنا محّرك البحث 

اأوًل من كربالء المقّد�سة اإلى طهران، وثانيًا من واحات العلم اإلى دنيا الطفولة.
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موقع »مجلة طفلي«:

www.mynono.com

اأكثر  ي�سّم  بامتياز،  علمي  موقع  ه��و 

المعلوماتّية  م��ج��ال  ف��ي  م��ق��ال  األ���ف  م��ن 

والّتنمية  حة  وال�سّ وال��ط��ّب  والّتكنولوجيا 

الب�سرّية وعلوم الف�ساء.

يقّدم الموقع دلياًل يحتوي على مجموعة 

كما  المتنّوعة،  العلمية  المواقع  من  هامة 

يعر�س اأحدث الأخبار والّتقارير والّدرا�سات 

منها،  الّتقنية  �سّيما  ل  العالم،  في  العلمّية 

وي�ستقيها من م�سادر مختلفة.

ف�ساًل عن خياري »فيديو اأفكار علمية« 

و»خدمات علمية«، يتيح الموقع لمت�سفحيه 

تعليقاتهم  واإدراج  م�ساركاتهم  تقديم 

وخو�س الّنقا�سات العلمّية عبر مجموعة من 

المنتديات المتنّوعة.

موقع »اأفكار علمّية«:

www.afkaaar.com

يتوّجه الموقع ب�سكل خا�س اإلى الأّم، 

فيرافقها بدءًا من مرحلة ما قبل الحمل، 

و���س��وًل اإل���ى م��رح��ل��ة ال����ولدة وب��ع��ده��ا، 

حول  متنّوعة  ن�سائح  اإليها  يقّدم  حيث 

وحياتها  وغ��ذائ��ه��ا  ب�سحتها  اله��ت��م��ام 

الجتماعية.

ويقّدم الموقع لالأم تعليمات هامة حول 

و�سلوكه  غ��ذائ��ه  لناحية  بالطفل،  العناية 

وتعليمه وتربيته، م�سّلطًا ال�سوء على مختلف 

مراحل نمّوه، بما تحمل من تغّيرات ج�سدية 

وعقلية.

�س الموقع �سفحة لالأطفال  كما يخ�سّ

ذوي الحاجات الخا�سة، اإذ يقدّم اإر�سادات 

ح���ول ال��ع��ن��اي��ة ال��خ��ا���س��ة ب��ه��م، م��ن حيث 

الغذاء والّتعليم واأ�ساليب الّتعامل ومهارات 

الّتوا�سل. 
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اأّننا  كل ما عرفته في ذلك النهار هو 

عام  اأمين  قطعه  ال��ذي  الوعد  حققنا  قد 

عزتنا بعودة الأ�سرى.

ال��ع��دّو  ق���ّوات  الأح����داث،  وت�سارعت   

ح�سدت عتادها، ق�سفت التالل والحقول، 

فكانت  حركاتنا  اأم��ا  النيران.  فا�ستعلت 

مدرو�سة جيدًا. قائد مجموعتنا يت�سرف 

زينب �سالح

بحكمة واعية، م�ستمّدًا اأوامره من م�سدر 

اأهل  اأي��ام على خروج  تم�س  لم  نعرفه.  ل 

منهم  طلبنا  بعدما  »ع��ي��ت��ا«  م��ن  ال��ق��ري��ة 

ذل���ك. ذه��ب »ع��ل��ي« ف��ي اأم���ر م��ا، و�ساح 

يا  ال��ك��رام،  اأه��ل��ن��ا  »ي��ا  ال�����س��وت:  بمكّبر 

القرية  من  الخروج  منكم  نطلب  اأحّبتنا، 

قائد  اأن  يومها  عرفنا  �ستق�سف«.  لأّنها 
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العدو  نية  فهم  قد  العمليات 

في ق�سف المدنّيين، فطلب 

منهم الخروج، لتخلو القرية 

ل�ساحة جهادنا.

 ه�����و ال����ق����ائ����د ال���ع���ام 

ال��م��دّب��ر، ال����ذي ي��ج��ي��د ف��ّن 

اأر���س  على  خطواتنا  ر���س��م 

تتزلزل فيها قوة �سبابها.  ل 

وبداأت المعركة تتخذ اأبعادًا 

اأخرى. خطاب الأمين العام 

وا�سحة،  ر�سالة  لنا  اأو���س��ل 

ف��ل��ي��دخ��ل ال���ع���دو ق��ري��ت��ن��ا، 

وب��داأت  بغيه..!  مقبرة  جناننا  ولت�سبح 

الذي  القائد  »هو«،  وبداأ  الماّللت تدخل، 

ل نعرفه، ي�سطادها ببراعة تده�سنا قبل 

اأن تدميهم.

َت الحاج علي قائد مجموعتي على   ربَّ

بب�سمة عارمة، ثم ح�سنني. عرفت  كتفي 

اإلّي  ف�سممته  �سعبة،  لمهمة  اختارني  اأنه 

جيدًا، وفي قلبي ح�سرٌة للقاء اأحد ما؛ اإلى 

رجل ال�سوء الذي يح�سننا جميعًا دون اأن 

نراه. لكّني لم اأتكّلم، بل رفعت راأ�سي من 

جاهز«.  »اأن��ا  بابت�سامة:  له  وقلت  ح�سنه 

�سيوفنا  ا�ستقبال  ه��ي  »مهّمتك  ف��ق��ال: 

هناك. فاليهود يمرون بالقرب من منزل 

اأبي محمود، وعليك اأن تلقاهم بدًل عنه«، 

فابت�سمت، ثم قال: »�ستتوا�سل مع القائد 

قيادة  �سيتولى  م��ن  فهو  الكبير،  ال��ع��ام 

تحركاتك«. 

الحما�س  دم���اء  ع��روق��ي  ف��ي  تفّجرت 

�ساأت�سرف  واأخ���ي���رًا  ف���اأن���ا،  وال�����س��ع��ادة، 

بالتوا�سل مع رجل ال�سوء. وّدعت اأ�سدقائي 

بكل عزم وان�سرفت.

ال���ى  اأ�����س����ل  اأن  وق���ب���ل 

المكان المق�سود، بداأت اأرى 

اأفواج الماّللت تقترب...

وجهي  ف���وق  ارت�����س��م��ت   

ف��رح��ة ال��ل��ق��اء ب��ه��م، ف���الآن، 

ف��ي جهّنم،  اأرم��ي��ه��م  ���س��وف 

واإن رموني، فبقرب الح�سين 

لذلك  اآٍه  روح������ي:..!  اأزرع 

اللقاء!

 قطع حبل اأفكاري �سوت 

الجهاز:

- »اأخ مجاهد، اأخ مجاهد، تمّهل... ل 

ت�سرب!«

ك���ث���ي���رًا  ي���ق���ت���رب���ون  »ل���ك���ّن���ه���م   -

و�سي�سحقونني«

- »انتظر«.

���س��ع��رت ب���خ���وِف ت���رق���ٍب ����س���رى في 

الماّللة  اقتربت  به،  اأثق  لكّني  �سراييني، 

قلبي...  �سربات  ف��ازدادت  اأكثر،  الأول��ى 

�سحت  كبير!  ان��ف��ج��ار  دّوى  ف��ج��اأة  لكن 

بدموعي »اهلل اأكبر« فجاءني �سوته ثانية، 

طالبًا مني القيام بواجبي الجهادي.

تهداأ  اأن  قبل  و�ساعات  �ساعات  مّرت   

منهم  بقي  م��ا  ي��ل��وذ  اأن  وق��ب��ل  المعركة، 

فوق  المتعب  ج�سدي  اأرخ��ي��ت  ب��ال��ف��رار. 

الحّب  اأث��ي��ر  اأتن�سق  واأن���ا  الأر����س،  ت��راب 

في  َدْم��ِدُم 
ُ
واأ وذكائه  بعرق حكمته  المعتق 

نف�سي: »من اأنت اأيها البطل... اآٍه يا رجل 

ال�سوء الذي ي�ستمد النور منك قوته!«

الى  ال��ع��ودة  ت�ستطيع  مجاهد،  -»اأخ 

حيث كنت، اهلل يعطيك العافية«.

مـــهـــّمـــتـــك هــي 

�سي�فنا.  ا�ستقبال 

يــمرون  فاليـهـ�د 

منزل  من  بالقـرب 

ــ�د،  ــم ــح ـــــي م اأب

وعــــــلــــيــك اأن 

عنه بــداًل  تلقاهم 
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بعملية  اليهود  قام  التالي،  اليوم  في 

اإنزال في الحارة المجاورة. اإنهم يك�سفون 

المكان، ويقّن�سون اإخواننا.

�ساألت  يا حاج علي؟«  �سنفعل  -»م��اذا 

قائد مجموعتي فقال:

اإنهم  الأم���ر!  ياأتينا  اأن  قبل  -»لي�س 

واأي  ج��دًا،  ح�سا�سة  نقطة  في  يتمركزون 

اأثواب  تلب�سنا  �سوف  مدرو�سة  غير  حركة 

تكون  ل��ن  دم��اءن��ا  لكّن  جميعًا،  ال�سهادة 

بالمّجان«.

 جل�سنا من جديد ننتظر، نقراأ القراآن 

والدعاء، ن�سافر نحو ملكوت العر�س رغم 

اأ�سوات الق�سف التي ل تهداأ.

عّله  علي  ال��ح��اج  القائد  اإل��ى  نظرت 

حيرته  ف��ي  ال��غ��ارق  وجهه  لكّن  ي�سعفنا، 

جعلنا نرتدي اأثواب ال�سمت.

فقدنا  اأّن��ن��ا  »ي��ب��دو  وق���ال:  تلعثم،  ث��م 

التوا�سل مع القائد العام!«

هل  التوا�سل؟  »فقدنا  بلهفة:  فقلت 

ا�ست�سهد؟!!«

بيديه  َت  ربَّ علي،  الحاج  مني  فاقترب 

في  »نحن  وق��ال:  كتفي،  على  الحنونتين 

حرب يا اأخي«. ثم نظر اإلى ال�سباب وقال 
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لهم: »هّيا يا �سباب. اإنها ليلة 

دعاء  ُت�سمعنا  األ��ن  الجمعة، 

كميل يا مجاهد؟«

  ب���داأت ق���راءة ال��دع��اء. 

وحولي.  قربي  اإخواني  جل�س 

ل��ك��ن ف��ج��اأة غ��ّط��ى ال��دخ��ان 

الأبي�س وجهي، ولم اأعد اأرى 

اأحدًا: »يا اإلهي! لقد ُق�سفنا!! 

هل ا�ست�سهدت؟!!«.

بدموعي  اأختنق  اأن  كدت 

باكيًا:  ي�سيح  عبا�س  �سوت  اأ�سمع  اأن  قبل 

ا�ست�سهد  لقد  علي،  الحاج  ا�ست�سهد  »لقد 

قائد مجموعتنا!«

هرع ال�سباب لإخراج ج�سده من بين 

مّني  اقتربوا  دقائق  وبعد  الأن��ق��ا���س... 

ن�سيت  لكني  ح�سنوني،  يبكون...  وهم 

التي  ي��دي  اإل��ى  اأن��ظ��ر  اأن  ن�سيت  األ��م��ي، 

الحجارة.  تحت  من  ب�سعوبة  اأخرجتها 

ال�سهيد،  مجموعتي  بقائد  فقط  فّكرت 

المجهول  ي��ل��فُّ  ال���ذي  الكبير  وق��ائ��دي 

م�سيره! 

ربط  يحاول  وهو  دموعه  عبا�س  م�سح 

يدي بقطع قما�س.

وفجاأة دّوى انفجار كبير 

انفجار  وت���اله  ج��دي��د،  م��ن 

اآخر!

�سباب!  يا  اأكبر  »اهلل   -

اهلل اأكبر!«

البيت  ُق�����س��ف  »ل��ق��د   -

الذي يتمركز فيه اليهود!!

ما  الكبير  فقائدنا  اإذًا 

زال حيًا! اهلل اأكبر!!«

ن�سيت األم يدي والدماء 

اهلل  وحمدت  تجري،  التي 

على �سالمته! ف�ساح ح�سين 

»ك��ان  ف��رح��ت��ه:  في�س  م��ن 

ينتظر الوقت المنا�سب! اإنه 

اهلل!  حماه  التكتيك!  رج��ل 

حماه اهلل!«.

- »ح��������اج ع����ل����ي، ه��ل 

ت�سمعني! هل اأنتم بخير؟!«

ال�سهيد  ج��ه��از  اإن����ه   -

الحاج علي!!

واأج��اب  الجهاز،  حمل  عبا�س،  اأ�سرع 

ا�ست�سهد  ح��اج،  يا  ُق�سفنا  »لقد  بلهفة: 

الحاج علي، وفي البيت جريح«.

ابت�سمت واأنا اأرى عبا�سًا يتكلم ودموع 

ابت�سمت،  وجهه.  عن  الغبار  تغ�سل  الفرح 

لكّني  يتركنا.  لن  ال�سوء  رجل  اأّن  عرفت 

اأقوى على م�سارعة  لن  اأني  اأي�سًا  عرفت 

اهلل...  »حماك  اأراه:  ع�ساني  اأكثر  الأل��م 

ليتني اأراك!«.

لم اأره، �سوى في �سباط 2008!! يومها 

بكيت وبكيت، ل لأجل يد مبتورة، ل خوفًا 

بل  حياة،  اأو  لموٍت  ترقبًا  ول  ماللة  من 

الح�سود  اأداف���ع  واأن���ا  بكيت 

بقلبي،  ن��ع�����س��ه  لح��ت�����س��ان 

قلبه كهفي، في  اأن كان  بعد 

لربيع  الجديدة  الولدة  زمن 

اأمتي.

و�سعت يدي فوق النع�س 

وداع��ي  بدموع  اأم�سحه  واأن��ا 

واأق�����ول ب��ح��رق��ة ل��م اأع���رف 

مثلها: »في اأمان اهلل يا حاج 

عماد، في اأمان اهلل«.

القراآن  نقراأ  جل�سنا 

والدعــاء، ن�ســـافر 

ــ�ت  ــك ــل نـــحـــ� م

ـــعـــر�ـــش رغــم  ال

اأ�ســـ�ات القـ�سف 

ــداأ ــه ت ال  ـــتـــي  ال

اأدافع  واأنــا  بكيت 

الحت�سان  الح�س�د 

نع�ســه بـقـلـبــي، 

ــان  ك اأن  ــد  ــع ب

قــلــبــه كــهــفــي
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���وؤَدُد وُل����ه����ْم ب���ك���ّل �����س����روِق ���س��م�����ٍس م��ْع��َه��ُداأه����ل ال��ك�����س��اء ب��ه��م ت��ب��اه��ى ال�������سْ

ُي���ع���ب���ُدي��ك��ف��ي��ه��ُم ال���ف���خ���ُر ال��ع��ظ��ي��ُم ب��اأن��ه��ْم ل  ال�������س���م���ا  ربُّ  ل������وله������ُم 

المدى على  ال��ح��ي��اة  �سم�س  ف������ي ك�������لِّ ي���������وٍم ن������وره������ا ي����ت����ج����ّدُدفالأجلهم 

وب����ذك����ره����م ك����ل ال���خ���الئ���ق ت�����س��َع��ُدف��ه��ُم ال���ذي���ن ب��ن��وره��م ���س��ط��ع ال��ه��دى

ن����ا ل����وله����ُم م����ا ك������ان ف���ي���ه���ا ل���ل���ع���ب���ادِة م�����س��ج��ُد�����س����ّل����وا ع���ل���ي���ه���م ف����ال����دُّ

ك�سائهْم ح��دي��ث  ع��ن  ت�����س��اأُل  ُرْم����َت  ف����ِك���������س����اوؤه����م ف�����ي ك�����ل ي�������ومٍ ي���ول���ُداإن 

ُه ����رَّ �����سِ ي������روي  ال����ده����ر  ث���غ���ر  زال  ���ُدم����ا  وب������ِه م���الي���ي���ن ال���ق�������س���ائ���ِد ُت���ن�������سَ

ف����ي����ه ال����م����الئ����ك ل����ل����ن����ب����ّوة ت�����س��ه��ُدي������وُم ال���ك�������س���اء ف����اإن����ه ال����ي����وم ال����ذي

ت���ح���ت ال���ك�������س���اء ن������ام ف���ي���ه م��ح��م��ُدي���������وٌم ب�����ه ج����ع����ل الإل����������ه �����س����م����اَءُه

ح��دي��ث��ُه اأردَت  اإذا  ال���ك�������س���اء  ف���ه���و ال����َي����م����ان����يُّ ال����������ولِء ال���م���ف���رُده�����ذا 

 ق����د ك�����ان ف����ي ����س���رِّ ال�����س��م��ا ي���ت���ف���ّرُده��ن��ا ال��ك�����س��اء ب��م��ا اح���ت���واه م��ن ال��ه��دى

ف����ك����اأّن����م����ا �����س����ّم ال����ث����ري����ا َم����ْع����ب����ُدق���د ����س���ّم م���ن ب���ي���ِت ال���ن���ب���ّوِة خ��م�����س��ًة

الم�سطفى ه��ن��اك  ف��اط��م��ٍة  ب��ي��ِت  اأوح������ى ل���ه ال������ربُّ ال��ع��ظ��ي��ُم الأوح������ُدف��ي 

ن�������ورًا وم�����ع ج���ب���ري���ل ك�����ان ال���م���وع���ُدف���ي ب���ي���ِت ف��اط��م��ة ب����دا وْح�����ُي ال�����س��م��ا

��ُدح����ي����ُث ال����ن����ب����يُّ ت����ب����ّدل����ت اأح�����وال�����ه واأح�����������سَّ ف����ي ����س���ع���ٍف ب�����ِه ي��ت��ج�����سّ

ل��ه ت����اأت����ي  اأن  ل����ل����زه����راء  ب���ك�������س���اِء ُط����ه����ٍر م����ن ���س��ن��اه��ا ُي���ْع���ق���ُدف����اأ�����س����اَر 

م���ت ت���ق���دَّ اإل�����ي�����ه  ب����ف����اط����م����ٍة  ُدواإذا  من�سّ ال��ك�����س��اُء  ي��ده��ا  ف��ي  كال�سم�س 

حديث الك�ساء
ال�ساعر:خليل عجمي
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اإن�������ي اأح�����������سُّ ب��������اأّن ج�����س��م��ي ي���ب���رُدن������ام ال����ن����ب����يُّ وق��������ال غ���ّط���ي���ن���ي ب���ِه

ح��ا���س��اَك م��ن ���س��ع��ٍف وق���د َع���َب���رْت ي��ُدن�����ظ�����رْت ل�����ه ال������زه������راء ق����ائ����ل����ًة ل��ه

���ِد ال���ن���ب���يِّ ك��اأن��ه��ا م������ن ك�������رب�������الَء ي�����م�����ام�����ٌة ت����ت����َن����ّه����ُدم��ن��ه��ا ع���ل���ى ج�������سَ

���س��اع��ٌة اإّل  ت��م�����سِ  ل���م  ب��ع��ده��ا  ح��ت��ى اأت����ى ال��ح�����س��ن ال��ف��ت��ى ال��م��ت��وق��دِم����ن 

ف�����ي ب���ي���ت���ن���ا �����س����ٌر ع���ظ���ي���م ُي�������س���ِع���ُداأل���ق���ى ال�������س���الم وق������ال: ي���ا اأم�����ي اأم���ا

ت��ح��ت ال��ك�����س��اء ه���ن���اك ج����دك ي��رق��دف���اأج���اب���ِت ال����زه����راء ي���ا ك���ب���دي اأج����ْل

الك�سا م���ن  ال��ع��ظ��ي��م  ال�����س��ب��ط  ُدف��ت��ق��دم  م�����������س�����ت�����اأذن�����ًا ول��������ج��������ّدِه ي������ت������ودَّ

ب���ق���رِب���ِه ف����ن����ام  ل�����ه  ال����ن����ب����يُّ  ���ر الإل�����ه�����ي ف���رق���ُداأِذَن  ف���ان�������س���مَّ ل���ل�������سِّ

���س��اع��ة اإّل  ت���م�������سِ  ل����م  ب���ع���ِده���ا  ��ُدم����ن  ف���اأت���ى ال��ح�����س��ي��ن ال��ط��اه��ر ال��م��ت��ع��بِّ

اأّم�������اُه َم����ن ف���ي ال��ب��ي��ت ع��ن��دك ي��وج��ُداأل��ق��ى ال�����س��الم ع��ل��ى ال��ب��ت��ول وق����ال: يا

الم�سطفى ج����ّدي  رح��ي��ق  اأ����س���مُّ  ج����دي ال��ح��ب��ي��ب ف���اأي���ن ج����دي ي��ق��ُع��ُداإن����ي 

ن���ظ���رات���ه���ا �����س����رُّ ال�������س���م���اء م���وؤك���دن��ظ��رْت ل��ه ال���زه���راء واب��ت�����س��م��ْت وف��ي

َك م���ع اأخ���ي���ك ك��اله��م��ا �����ُدان���ظ���ر ل����ج����دِّ ت���ح���ت ال���ك�������س���اء م���ك���ب���ٌر وم�����َوحِّ

ُم��ن��ادي��ًا ال��ن��ب��يِّ  اإل���ى  الح�سين  ه����ل ل����ي ب���ق���رب���ك ي����ا ح��ب��ي��ب��ي َم���رق���ُدفم�سى 

الم�سطفى الك�ساء  تحت  م��ن  ادخ��������ْل ح��ب��ي��ب��ي ف���ان���ب���رى ي��ت�����س��ّه��ُدف��اأج��اب 

المرت�سى الإم�����ام  واإذا  ���س��اع��ة  ك���ال���ل���ي���ِث اأق����ب����ل م����ن ب���ع���ي���ٍد ي���رع���ُده���ي 

وج���ب���ي���ُن���ُه ب�����س��ن��ا ال�����ُه�����دى ي����ت����وّرُداأل���ق���ى ع��ل��ى ال����زه����راء ح����رَّ ���س��الم��ِه

وع����ل����ى م����ح����ّي����اُه ب������دا م�����ا ي��ق�����س��ُدث������م اع������ت������رْت������ُه رع�����������س�����ٌة ن����ب����وي����ٌة

ف����ي الأم��������ر �����س����رٌّ وان����ث����ن����ى ي��ت��ن��ّه��ُدودن�����ا اإل�����ى ال����زه����راء ي�����س��األ��ه��ا اأم���ا

ن���������وُر ال�����ن�����ب�����ّوِة ب�����ل اأن���������ا م���ت���اأك���داإن��������ي اأ�������س������مُّ ب���ب���ي���ت���ن���ا ع�����ط�����رًا ب���ِه

���ُدف���اأج���اب���ِت ال����زه����راء اأب�������س���ْر ي���ا علي ف�����ي ب���ي���ت���ن���ا م�����ن ن������ور م����ّك����ة ����س���يِّ

ح�������س���ٌن وح�������س���ي���ٌن وال����ن����ب����ّي م��ح��م��ُدان���ظ���ر اإل������ى ه�����ذا ال���ك�������س���اء ف��ت��ح��ت��ُه

درى وق��د  الك�ساء  اإل��ى  الإم���ام  ُدوم�سى  ���ٍد ي���ت���ج���دَّ ال���������س����رَّ ال��������ذي ب���م���ح���مَّ

��ٌد ال����م����ورُدن�������اداه م����ن ت���ح���ت ال���ك�������س���اِء م��ح��مَّ ي��ط��ي��ب  ادخ�������ْل ف����دون����ك ل 

���ِه وب���ن���ْي���ِه ف���اب���ت���داأ ال���ك�������س���اء ُي����زغ����رُددخ������ل ال����ع����ل����يُّ ون��������ام ق������رب ن���ب���يِّ

ُب����ُدوره����ا ال���ن���ب���يِّ  ب���ن���ُت  راأْت  اإن  ت���ح���ت ال���ك�������س���اء ت��ج��م��ع��وا وت����وّح����دوام���ا 

ف���اإل���ي���ه���ُم ان�����س��م��ْت وت�����ّم ال��م��ق�����س��ُدع��ِل��م��ْت ب�����اأّن الأم�����ر م��ع��ج��زة ال�����س��م��ا

خم�سٌة ك���واك���ب  ب����دْت  ال��ك�����س��اِء  ���ُدت��ح��ت  ب�����س��ي��ائ��ه��ا ق���ل���ب ال�������س���م���ا ت���ت���و����سّ

������ه ل���ي�������س���ّم���ُه ت���ح���ت ال���ك�������س���اء م��ح��م��دوك�����������ذاك ج�����ب�����ري�����ٌل ت������رّج������ى ربَّ

الأوح�������ُدف���ان�������س���ّم ج���ب���ري���ٌل اإل���ي���ه���ْم وان��ج��ل��ى ال�������س���م���اِء  رُب  ������س�����اَءُه  م����ا 
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كتاب  الإ�سالمية  المعارف  جمعية  عن  �سدر 

ال�سيا�سي  الفكر  الإ�سالمية، درو�س في  »الحكومة 

لرّواد  كبيرة  ثغرة  ي�سّد  الكتاب  هذا  الإ�سالمي«. 

المعرفة الإ�سالمية الفكرية والعميقة لأنه يتنا�سب 

محاولة  رغ��م  والمفكرين  المثقفين  م�ستوى  مع 

اثنين  على  الكتاب  وي�ستمل  موا�سيعه.  ت�سهيل 

وثالثين در�سًا توزعت على اأربعة ف�سول ت�سّمنت بيان الجوانب المختلفة للفكر ال�سيا�سي 

الإ�سالمي وهي: الدين وال�سيا�سة، الإ�سالم والحكومة، ولية الفقيه وخ�سائ�س الحكومة 

الدينية. وقد ورد في اأبحاث الكتاب الإجابة والرد على ال�سكوك وال�سبهات ال�سائدة، كما 

اأدرج، ولمزيد من المعلومات، اأهم الم�سادر في نهاية كل ف�سل.

يقع الكتاب في 319 �سفحة من القطع الكبير.

مجلة �سعائر

الحك�مة االإ�سالمية
)درو�س يف الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي( 

تاأليف: ال�سيخ اأحمد الواعظي

�سدر عن المركز الإ�سالمي في بيروت 

�سعائر،  مجلة  من  والثالثون  الثالث  العدد 

وهي مجلة �سهرية تعنى بالمعرفة الإ�سالمية 

والثقافة الأخالقية. وقد خ�س�ست عددها 

الثاني(  كانون  �سهر )�سفر -  ال�سادر في 

ب��م��ل��ف ح����ول الإم����ام 

تحت   Qال�سّجاد

»وارث  وارث  عنوان: 

النبيين« ي�سم خم�س 

يحتوي  كما  م��ق��الت. 

عناوين  ع��ل��ى  ال��ع��دد 

�سمن  وج��ذاب��ة  هامة 

حيث  متعددة؛  اأب��واب 

اأح�سن  باب  في  نقراأ 

ال�����ح�����دي�����ث، ث����الث 

وي�ساألونك  م��ق��الت: 

الطباطبائي}،  للعالمة  ال����روح  ع��ن 

وحول معنى الخاتم والخاتمية لل�سيخ نا�سر 

من  ومقاًل  اهلل(  ال�سيرازي)حفظه  مكارم 

ونقراأ  ال�سجدة،  �سورة  المركز حول  درو�س 

ال�ساعة،  مثُل  مثُله  الأم��ر:  باب �ساحب  في 

محمد  ال�سيخ  مع  لقاء  ح��وارات:  باب  وفي 

جواد اللنكراني، وفي باب مرابطة: العالم 

من غير »اإ�سرائيل«.

وغ���ي���ر ذل����ك ال���ع���دي���د م���ن الأب������واب 

دوائ��ر  ب��اب  وف��ي  الم�سّوقة،  والمو�سوعات 

موقف،  ك��ت��اب،  ف��ي  ق���راءة  نطالع:  ثقافية 

ال�سفحة  في  المجلة  وتختم  وا�سدارات... 

الأخيرة ب� اأيها العزيز بخط الإمام الخميني 

.{

القطع  من  �سفحة   32 في  المجلة  تقع 

الكبير، وُتطلب من المكتبات.
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الأي���دي  ك��ل  اإل���ى  تحية   �  

طالبي  اإل��ى  العاملة،  الخّيرة 

اأن  ب��ع��د  ال��م��ع��رف��ة وال���ع���ل���م، 

اأ�سبحنا في زمن زال فيه �سرير 

القلم على الورق ال�سقيل ون�سج 

رفوف  على  خيوطه  العنكبوت 

في  وج��دت،  اإن  هذا  المكتبات، 

بع�س البيوت.

زينب �سمري بّزي

بقية اهلل، اأنِت التي اأر�سلِت نور المهدّي اإلينا... لكي تنثري نور 

الحق في الكون... ودمتم باألف خير وعافية.

اأخوكم هادي كركي

اأر�س��ل  مجلتك��م  عب��ر 

�سي��دي  اإل��ى  اأ�سواق��ي 

اهلل.  ن�س��ر  ح�س��ن  ال�سي��د 

�س��الم  كل  �سي��دي  اإلي��ك 

اإل��ى يدي��ك اللتي��ن اأنبتت��ا 

اأ�سج��ار العل��م والن�س��ر ي��ا 

قائد الجه��اد والقلم اإليك 

كل �س��الم.

ح�سني عبا�س �سالمة

ردود �سريعة

من ر�سائل القراء

لي�ست  حاليًا  المجلة  ولكن  وثقتك  اهتمامك  لك  ن�سكر  �شبليني:  زهير  الرا   *
ب�سدد القيام بندوات فكرية اأو اجتماعية.

بتول عبا�س منذر: نت�سارك معك اأخت بتول في الغيرة على حجاب الأخوات،   *
كافة  في  ال�سرعية  بالحدود  لاللتزام  الأخ��وات  وجميع  يوفقنا  اأن  اهلل  وندعو 

التكاليف الإلهية.

ندى عبد اهلل  الدين-  زين  القراء: فاطمة ح�سين  لتحيات وم�شاركات  �شكراً   *
غ�ساني- فاطمة ح�سن اإ�سماعيل- ناديا محمد غ�سبان- محمد اأبو علي- اإيمان 

اأحمد ق�سير- محمد ح�سين العوطة- فاطمة عبد المح�سن يا�سين- مريم عبد 

المح�سن يا�سين- فاطمة محمد ح�سن العوطة- غفران م�سطفى كرّيم- ح�سن 

علي قبي�سي.
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اإعداد: 

حوراء مرعي عجمي

تدخين الحامل ُي�سِعف من مهارة القراءة

اإلى رفع م�ستوى  اآلة حا�سبة ترمي  اأحد المخترعين الأميركيين من ت�سميم  تمّكن 

الذكاء لدى م�ستخدميها، والحد من العتماد المطلق على نتائج المعادلت الح�سابية، 

ال�سحيحة،  الإجابة  من  ن�سبيًا  قريبًا  الم�ستخدم  تقدير  كان  حال  »في  اأنه  اإلى  م�سيرًا 

اإذا كان بعيدًا ن�سبيًا من الإجابة  اأما  للم�ساألة،  باإعطاء الجواب الدقيق  تقوم الحا�سبة 

من  الم�ستخدم  ليتمكن  المدخلة،  الم�ساألة  اإظهار  باإعادة  الحا�سبة  تقوم  ال�سحيحة، 

الطالع عليها مرة اأخرى وتقديم تقدير جديد اأف�سل«.

وبالتالي، عليك التفكير مليّاً بمعادلتك قبل اأن توكل المهمّة اإلى الآلة الحا�سبة.

اآلة حا�سبة ترفع 

م�ست�ى الذكاء

اأّكدت درا�سة حديثة اأّن تدخين المراأة 

خالل فترة الحمل يرتبط ب�سعف مهارات 

القراءة عند الأطفال.

وذكر موقع »هلث داي نيوز« الأميركي 

اأن  وج���دوا  »ي��ي��ل«  بجامعة  الباحثين  اأن 

اأو  علبة  اأمهاتهم  تدخن  الذين  الأط��ف��ال 

الحمل،  خ��الل  يوميًا  ال�سجائر  من  اأكثر 

ال��ق��راءة  م��ه��ارات  ف��ي  �سعفًا  ي��واج��ه��ون 

مقارنة بغيرهم من الأطفال.

بيانات تعود لأكثر  الباحثون  وقد حّلل 

من خم�سة اآلف طفل من بريطانيا تتراوح 

وقارنوا  والتا�سعة،  ال�سابعة  بين  اأعمارهم 

الخ��ت��ب��ارات  م��ن  �سل�سلة  ف��ي  عالماتهم 

اأّن  التي تقّيم دقة القراءة والفهم، فتبّين 

الأطفال الذين دّخنت اأمهاتهم علبة على 

الحمل،  خالل  يوميًا  ال�سجائر  من  الأق��ل 

�سّجلوا عالمات في الختبارات تقّل بن�سبة 

21 % عن الأطفال المولودين من اأّمهات 

غير مدخنات.

الدرا�سة  عن  الم�سوؤول  الباحث  وقال 

التدخين خالل  اآثار  اإّن  غروين«  »جيفري 

الأطفال  عند  خا�س  ب�سكل  قوية  الحمل 

النطق،  في  ا�سطراب  من  يعانون  الذين 

ما يقترح تداخاًل بين التعّر�س للنيكوتين 

داخل الرحم والقدرة على النطق.
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اأظ��ه��ر ا���س��ت��ط��الع ما 

المناعة  »موؤ�سر  ي�سمى 

ال��وط��ن��ي��ة« ف��ي ال��ك��ي��ان 

 42 اأن  ال�������س���ه���ي���ون���ي 

ال��م�����س��ت��وط��ن��ي��ن  م���ن   %

الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ي���ن غ��ي��ر 

را����س���ي���ن ع����ن ال��ع��ي�����س 

ن�سبة  كبير  ب�سكل  ارتفعت  فيما  هناك، 

بموؤ�س�سات  يثقون  ل  الذين  الم�ستوطنين 

ن�سبة  وانخف�ست  القانون  وتطبيق  الحكم 

الذين ي�سعرون بالأمان القت�سادي.

الإ�سرائيليين  من  فقط   %  58 وق��ال 

هي  المحتلة  فل�سطين  اأن  يعتقدون  اإنهم 

 %  46 وقال  فيه،  للعي�س  الأف�سل  المكان 

وتحمي  تحميهم  الدولة  اأن  ي�سعرون  اإنهم 

اأن  ي�سعرون  فقط   %  26 لكن  عائالتهم، 

لأولدهم  اأف�سل  م�ستقباًل  ت�سمن  الدولة 

بينما ثالثة اأرباع الإ�سرائيليين ل ي�سعرون 

ج��ي��دًا  م�ستقباًل  ت�سمن  دول��ت��ه��م  ب����اأن 

لأولدهم.

اأحرونوت«:  »يديعوت  �سحيفة  وقالت 

ا�ستطالع  في  ج��اءت  المعطيات  ه��ذه  اإن 

تجريه  ال��ذي  الوطنية«  المناعة  »موؤ�سر 

ل��ج��ن��ة ال��م��ن��اع��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ���س��ن��وي��ًا 

تّم  م��وؤ���س��رات  وتقي�س  ���س��ن��وات،   10 منذ 

المناعة  تمّثل م�ستوى  اأنها  تحديدها على 

الجتماعية.

انخفا�ش م�ؤ�سر المناعة 

ال�طنية في »الكيان 

ال�سهي�ني« 

موقع  ع��ل��ى  خ��ا���س��ة  �سفحة  ط��ل��ق��ت 
ُ
اأ

لآية اهلل  »فاي�سبوك«  التوا�سل الجتماعي 

العظمى ال�سيد علي الخامنئي في 13 

كانون الأول الما�سي.  وتعُر�س ال�سفحة، 

لقائد  �سورًا   ،»Khamenei.ir« وعنوانها: 

جانب  اإل��ى  الإي��ران��ي��ة  الإ�سالمية  ال��ث��ورة 

خطاباته وت�سريحاته.

اأخ��رى عديدة  وج��ود �سفحات  ورغ��م 

علي  لل�سيد  مخ�س�سة  »فاي�سبوك«  على 

الجديدة  ال�سفحة  اأن  اإل   ، الخامنئي

م�سّرح بها ر�سميًا، بدًل من كونها مجرد 

�سفحة للمعجبين به.

موقع  ع��ل��ى  لل�سفحة  دع��اي��ة  وُب��ث��ت 

بال�سم  الج��ت��م��اع��ي  للتوا�سل  »ت��وي��ت��ر« 

نف�سه، اإذ يعتقد خبراء اإيرانيون اأنه يدار 

من مكتب ال�سيد الخامنئي مبا�سرة. 

في  ل�سماحته  ���س��ورًا  ال�سفحة  ون�سرت 

الإ�سالمية  الجمهورية  موؤ�س�س  مع  �سبابه 

اآية اهلل الإمام الراحل الخميني} في 

اأوائل �ستينيات القرن الما�سي.

علي  ال�سيد  اهلل  اآي��ة  مكتب  اأن  ُيذكر 

الخامنئي كّثف في ال�سنوات الأخيرة 

بمختلف  العنكبوتية  ال�سبكة  على  اأن�سطته 

والإنكليزية  العربية  اأهمها  وم��ن  اللغات 

اإلى جانب اللغة الفار�سية. وتظهر �سفحة 

الإمام الخامنئي وجود ما يزيد على 

300 األف معجب حتى الآن، على حداثتها.

ال�سيد القائد في �سفحة 

خا�سة على »الفاي�سب�ك« 
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اأّكدت درا�سة طبّية وجود ارتباط قوي بين م�ستوى فيتامين 

»د« في الدم والمعاناة من نوبات النعا�س اأثناء النهار.

وكانت الأبحاث الطبية قد اأجريت على اأكثر من 81 مري�سًا 

يعانون من نوبات النوم اأثناء النهار، وتبّين اأن معظم المر�سى 

النوم،  اأث��ن��اء  الن�����س��دادي  التنف�س  بتوقف  يعرف  مّما  يعانون 

خذت منهم عينات من فيتامين »د« لمتابعة اأو�ساعهم.
ُ
فاأ

واأ�سارت المتابعة الم�ستمّرة اإلى اأن الأ�سخا�س الذين يعانون 

لنوبات  يتعر�سون  ال��دم  في  »د«  فيتامين  م�ستوى  تراجع  من 

الذين  بالأ�سخا�س  بالمقارنة  النهار  اأثناء  النعا�س  متزايدة من 

ل يعانون من النخفا�س في هذا الفيتامين.

فيتامين »د«
ون�بات النعا�ش النهاري

في  وي��ل��ز  ج��ن��وب  ف��ي  عائلة  احتفلت 

الأولى  الأنثى  هي  طفلة،  بولدة  بريطانيا 

من  اأكثر  منذ  العائلة  هذه  في  تولد  التي 

البريطانية  الإذاع��ة  هيئة  وذك��رت  ق��رن. 

غوينيث  »اإيوين  الطفلة  اأن  �سي(  بي  )بي 

الما�سي،  الأ�سبوع  ولدت  التي  جينكينز«، 

هي الأنثى الأولى التي تولد لعائلة جينكينز 

في بلدة كارمارثين�ساير منذ عام 1909.

دم  وقال »اإيمير«، والد »اإيوين«، اإنه �سُ

طفلة  ولدة  النادر  من  كم  اكت�سف  حين 

تحقيقات حول  اأج��رى  اأن  بعد  العائلة  في 

بداأنا  ولدت��ه��ا  »بعد  واأ���س��اف  المو�سوع. 

تحققنا  اأن  وبعد  المو�سوع،  عن  نتحدث 

الطفلة  اأنها  لنا  تبّين  العائلة  تاريخ  من 

الأولى منذ 103 �سنوات«.

العائلة  ف��ي  الأخ��ي��رة  الأن��ث��ى  وك��ان��ت 

ولدت في ت�سرين الأول/اأكتوبر عام 1909 

جينكينز«، وهي  اأول��ي��ون  »�سارة  وا�سمها 

عّمة اأب »اإيمير«.

عائلة بريطانية ترزق بم�ل�دة بعد اأكثر من قرن
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كوهين«  »ي��و���س��ف  ال��ح��اخ��ام  اع��ت��ن��ق 

الأو�ساط  في  داعية  من  وتحول  الإ�سالم 

اإل��ى  ال�سهيوني  الكيان  داخ��ل  اليهودية 

داعية اإ�سالمي.  »كوهين« اأميركي الأ�سل 

م��وؤخ��رًا،  ال�سهيوني  الكيان  اإل���ى  انتقل 

اليهودية  �سا�س  حركة  ف��ي  ع�سوًا  وك��ان 

ال��م��ت�����س��ددة. وق���د ت��ع��ّرف اإل���ى الإ���س��الم 

الدين  رج��ال  ب��اأح��د  ات�ساله  طريق  ع��ن 

الإ�سالمي كويتي الجن�سية، عبر الإنترنت، 

ال�سنتين  يقارب  ما  بينهما  التعارف  ودام 

بعدها  الإ���س��الم،  اأم���ور  خاللها  ل��ه  �سرح 

اأر�سده اإلى اأحد رجال الدين الإ�سالمي في 

القد�س، وعكف على قراءة القراآن الكريم 

اإ�سالمه  اأعلن  اأن  اإلى  الإنجليزية،  باللغة 

اعتناقه  خطاب  اأث���ار  وق��د  واأ���س��رت��ه.  ه��و 

الدينية  ال��م��ح��اف��ل  ف��ي  زوب��ع��ًة  الإ����س���الم 

ال��ي��ه��ودي��ة، وخ��ا���س��ًة ف��ي اأو���س��اط حركة 

»�سا�س« التي كان ينتمي اإليها، واعتبر اأحد 

ما  اأن  نف�سها،  الحركة  من  الإ�سرائيليين 

قام به »يو�سف« �سرب من الجنون ويجب 

اأن يو�سع في م�ست�سفى الأمرا�س العقلية.

الرف�س  ح���ّد،  عند  الأم���ر  يقف  ول��م 

الإ�سرائيليين  م��ن  وال�ّسخرية  وال�ّستم 

لم  اللذين  والديه  اإّن  بل  الحد،  هذا  اإل��ى 

يدخال الإ�سالم كان لهما الأثر الأكبر في 

اإثارة المتاعب حوله هو واأ�سرته من كثرة 

التحري�سات التي تعر�س لها ب�سببهما، اإل 

اأن ذلك لم يثنه عن طريقه، وهو الآن يعمل 

في جمعية خيرية اإ�سالمية في القد�س.

حاخام يه�دي يتحّ�ل 

اإلى داعية اإ�سالمي

تخطّط مقاطعة بريطانية لن�سر �سور 

بالزي  �سرطة  لرجال  الطبيعي  بالحجم 

اإل��ى  تهدف  خطوة  اإط���ار  ف��ي  الر�سمي، 

تعوي�س النق�س في �سفوفهم.

اإن  م��ي��رور«،  »دايلي  �سحيفة  وقالت 

ن�سر  تعتزم  الجنوبية  يورك�ساير  �سرطة 

رجال  من  الطبيعي  بالحجم  �سورة   280
اأنحاء  جميع  ف��ي  الكرتونية«  »ال�سرطة 

المقاطعة. واأ�سارت اإلى اأن �سور »ال�سرطة 

ا�سترليني،  7000 جنيه  كّلفت  الكرتونية« 

ال��واح��دة.  لل�سورة  جنيهًا   25 وبمعدل 

�سرطة  ق���ادة  اإن  ال�سحيفة:  واأ���س��اف��ت 

ب��اإع��داد  اأم����روا  البريطانية  المقاطعة 

»ال�سرطة الكرتونية« جراء النق�س الذي 

عانوا منه بفعل التخفي�سات التي اأدخلتها 

على  البريطانية  الئ��ت��الف��ي��ة  الحكومة 

ميزانيتها، واأجبرتهم على تخفي�س عدد 

رجال ال�سرطة من 3289 �سرطيًا اإلى اأقل 

من 2900 �سرطي.

الكرتونية«  »ال�����س��رط��ة  اإن  وق��ال��ت: 

اأن  ب��ع��د  ال��ل�����س��و���س،  ل���ردع  �ست�ستخدم 

في  الجريمة  معّدلت  بتخفي�س  �ساهمت 

بع�س المناطق بن�سبة ت�سل اإلى 50 %.

»ال�سرطة  رج��ال  �سور  اأن  واأ�سافت 

بع�س  ف��ي  ن�سبها  ت��م  ال��ت��ي  الكرتونية« 

على  مواقعها  هاجرت  بريطانيا  مناطق 

مر ال�سنين، بعد اأن قام مخادعون راقت 

لهم الفكرة ب�سرقتها.

�سرطة بريطانية

»من كرت�ن«
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1

2

3

4

�سح اأم خطاأ؟

�أ – »القائم بالأمر« هو ال�سخ�س الذي يلي �ساأن الأمة باأمر من اهلل �سبحانه وتعالى.

ب – حينما يبتعد الإن�سان عن طريق ال�سهوات ويختار نهج العبودية هلل فاإنه قد ي�سل اإلى اأعلى مراتب الكمال.

ج – ُيالحظ في الحداد، في كل بلد، اجتناب ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزيين.

اإمالأ الفراغ:

�أ – قالP لأبي ذر: اأف�سل... من عقر جواده واأهرق دُمه في �سبيل اهلل.

ب – »كل واحد من هوؤلء...، بات بفعل الجهاد وال�ست�سهاد، بفعل الت�سحية، رمزًا وعنوانًا لمرحلة معينة«.

ج – »اإن هذه ... هي التي تو�سح الجوهر الوجودي الحقيقي لالإن�سان«.

من القائل؟

�أ – »غدًا �ساأنتقم لكم ولكل ال�سهداء، ولكّل ذّرة تراب تجراأت عليها دباباتهم وماللتهم«.

ب – »ل تنظروا اإلى كثرة �سالتهم و�سومهم وطنطنتهم بالليل، ولكن انظروا اإلى �سدق الحديث واأداء الأمانة«.

ج – »ل ي�سح اأن يبقى الإن�سان حياديًا، ففي النهاية يجب اتخاذ موقف في معركة الحق والباطل«.

�سحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد

�أ – �سدق الأنبياء في وعد الآخرة �سوف يعطي لالآخرة معنى جديدًا مختلفًا.

ب – هذا المجاهد الذي كان يخاف ويخ�سى بالأم�س حامل نجمة ع�سكرية لّوح بقب�ساته ووقف في المواجهة 

وطردهم.

ج – اإن القادة واأتباعهم كانوا دائمًا يواجهون بتحديات واأخطار وتهديدات كبيرة جدًا.

اأ�سماء الفائزين في قرعة م�سابقة العدد 255

الجائزة الأولى: مريم فوؤاد عي�سى. 150000ل.ل.

الجائزة الثانية:  رنا بهيج ال�ساحلي. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

زينب مح�سن زغيب* 

عبد الرحمن حاج عمر* 

بتول محمد قنديل* 

فاطمة فايز دقدوق* 

�سحر �سعيتو* 

محمد خليل يزبك* 

غنى غالب معتوق* 

يو�سف مو�سى عمي�س* 

رحمة محمد  اأحمد 

ق�سير اأحمد  اإيمان 

عجمي محمود  بالل 

حوراء ح�سين علوية

ح�سين علي الخطيب

خ����دي����ج����ة ب��ه��ج��ة

عكنان ط��ه  ريحانة 

زهراء كمال الأ�سهب

ذكريات ح�سين فقيه

ط����الل زي����ن ���س��رور

خليفة ع��دن��ان  علي 

ع�������م�������اد ج���م���ع���ة

ح�سن اأح���م���د  ع��ل��ي 

اأ�سمر منيف  غ���ادة 

م�سّرة ح�سن  محمد 

���س��رور ���س��الم  محمد 

�سغير م��ح��م��د  م��ن��ى 

ح�سن اأحمد  نرج�س 

ه�����ادي ع��ل��ي ���س��رور

ه���ب���ة ع���ل���ي ن��ا���س��ر

عربيد محمد  ه��دى 

باجوق ف���وؤاد  ه��ال��ة 

ال����وزواز دي���ب  عليا 

اأ�سماء الفائزين بالجائزة ال�سنوية

اأ�سئلة م�سابقة العدد 257
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٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

٭ ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن 

كل اأ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

الأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية � الثاني: مئة األف ليرة لبنانية بالإ�سافة اإلى 

8 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 فائزًا بقرعة الجائزة ال�سنوية.

٭ ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين ت�سع وخم�سين 

ال�سادر في الأول من �سهر ني�سان 2013م بم�سيئة اهلل.

اآخر مهلة ل�ستالم اأجوبة الم�سابقة:

ل من اآذار  2013م الأوَّ

مالحظة:

٭ ت�سل العديد من الق�سائم اإلى المجلة بعد �سحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها من 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

٭ ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �س.ب: 42/35(، اأو اإلى �سنتر داغر 

- بئر العبد اأو اإلى مكتبة جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية - المعمورة اأو اإلى 

اإمداد  مركز  مقابل   - النبطية   - الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية  معر�س 

الإمام الخميني}.

٭ كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية.

9

8

7

10

6

من هو؟

�أ – »يعي�س في الدنيا عي�س الفقراء، ويحا�سب في الآخرة ح�ساب الأغنياء«.

على  واأ�سّد  الخوف  في  ينام  ل  اهلل،  عباد  من  عبدًا  اإليكم  وجهت  »لقد   Qالموؤمنين اأمير  فيه  – قال  ب 

الكافرين من حريق النار...«.

.Qج – ولد في قلبه، مع غياب كل �سهيد، حلم بالرحيل وتاق اإلى مالقاة الإمام الح�سين

في اأي مو�سوع وردت هذه الجملة؟

اإن قدمّي تعّودتا الوقوف على ال�سخور، وعينّي تاآلفتا وظلمة الليل وقلبي تدّرب اأن يخفق ب�سمت.

اختر الكلمة المنا�سبة:

اأكدت درا�سة علمّية اأوروبية اأن .... هي الأكثر مبيعًا على ال�سعيد العالمي.

�أ – الأدوية المهدئة.

ب – الوجبات ال�سريعة.

ج – و�سائل التدخين.

»عادة« �سيئة يعتبر من اأبرز اأ�سبابها اإثبات الذات اأمام الآخرين والتعوي�س عن النق�س، ما هي؟

ما ا�سم الحركة اليهودية التي كان ينتمي اإليها اأحد الحاخامات، الذي اأعلن اإ�سالمه موؤخرًا؟

ما هي الكلمة غير المنا�سبة؟

تاأتي ال�سعرات الحرارية عادة من: الن�سويات، الكاربوهيدرات، الخ�سار، ال�سكريات.
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َوال��َوَط��ِن ال�َسْعِب  َفِقيَد  ْن��َع��ى 
َ

لأ اآِت  ���َج���ِنَل��ْم  َوال�������سَ ِب����ال����َدْم����ِع  ْغ������ُم������َرُه 
َ
لأ َول 

َم�����ْرَق�����ِدِه َح�������ْوَل  َزْه��������رًا  ْزَرَع 
َ
لأ ���وَر ف��ي ال��َك��َف��ِنَول  َواأُر�������سّ ال��ِع��ْط��َر َوال���َب���خُّ

����ت����ُه مَّ
ُ
اأ وِح  ب�����ال�����رُّ َي���ْف���َت���دي  َم�����ْن  نَّ 

َ
ْق���َوى ِم��ْن الَزَمِنلأ

َ
اأْق��َوى ِم��ْن ال��َم��ْوِت َب��ْل اأ

َمْوِلُدُه َفالَبْع�ُس  ى  َق�سَ فيَما  الَمْوُت  وِح َوال����َب����دِنَما  زل��������يُّ ال��������رُّ
َ
ف���ي َم�����ْوِت�����ِه اأ

َنَقَلْت َول  ْنَيا  الدُّ في  َعا�َس  َما  ���رٍّ ول َع��َل��ِنوالَبْع�ُس  ْخ�����َب�����اَرُه ال���َن���ا����ُس ف���ي ����سِ
َ
اأ

َث���اِئ���َرٌة ��ْع��ِب  ال�����سَ وُروُح  ال��َرئ��ي�����ُس  ��ٍم َج��اِئ��ٍر َع��ِف��ِنَه����َوى  ��وَع ِل��َخ�����سْ َت��اأَْب��ى ال��ُخ�����سُ

��ْع��ٌب َع��َل��ى ال��ُح��ّر اأْن َي���ْرَت���اَح ف��ي َب��َل��ٍد ��َغ��ِن���سَ ْح����َق����اِد َوال�����سَ
َ

���ُه ُط��ْغ��َم��ُة الأ َت���ُدو����سُ

��َم��اِئ��َرُه��ْم الِمَهِنَق������ْوٌم لإِْب���ل���ي�������َس َب����اُع����وا ���سَ ْق�����َذِر 
َ
اأ ِم���ْن  ِم��ْه��َن��ًة  وا�ْسَت�ْسَهُلوا 

��ْع��ِب ف��ي الآَف�����اق َك��اْل��ُم��ْزِنَي��ا َراِق���دًا في ال��َث��َرى ُق��ْم َواْل��َت��ِف��ْت َفَتِجْد َب���َي���اِرَق ال�����سَ

��ِف��ي ���سَ
َ
َوااأ ال��ُع��ْرِب  ِع��َم��اُد  الَحبيُب  ِلْلِقَنِنَم���اَت  ال��َي��ْوِم  َب��ْع��َد  ال��ُع��ْرُب  َت�ْسَمَخ  َك��ْي 

َبَطاًل َيا  ��ِد  ���سَ
َ
الأ اْب��َن  َيا  ِب�َسعِبَك  ��ُم��و ِط��ي��َل��َة ال��َزَم��ِنفاْهَناأْ  ِم��ْن��َك ال���ُع���ُروَب���ُة َت�����سْ

��اِء َي��دًا ْم���ِل���ُك ف��ي َردِّ ال��َق�����سَ
َ
والَجَفِنَل���ْو ُك��ْن��ُت اأ ال��ُه��ْدِب  َب��ْي��َن  ُروَح���َك  ْنُت  َح�سَ

��ْع��ِب َوال���َوَط���ِنِب���ِم���ْث���ِل ِزْن�������ِدَك َي��ْب��ن��ي ال���َح���قُّ َدْوَل����َت����ُه َف��َن��ْم َق���ِري���رًا َف��ِق��ي��َد ال�����سَ

داليا علي قا�شم

نعم اأنا اأّم ال�سهيد، اأّم الفخر والعّزِة 

والت�سحية،  ال��ط��ه��ارة  اأّم  وال��ك��رام��ة، 

نور  ي��ا  اإل��ي��َك  وال��ع��ن��ف��وان.  ال��ن��خ��وة  اأّم 

اأيها  واإليَك  الأ�سواق.  اأجمل  اأبّث  عيني 

بدمائك  روي��ت  ال��ذي  ال��م��ق��اوم  البطل 

بوركت  الوطن.  اأر�س  الزكية  الّطاهرة 

ه���ذه ال���دم���اء. ب��ورك��ت ه���ذه ال��ع��زائ��م 

ل  ا�ست�سهادك  ي��وم  ف��ي  والت�سحيات. 

�سريحك  اأم��ام  اأنحني  اأن  �سوى  اأملك 

اإجالًل واإكبارًا، فال�سهادة يا ولدي بداية 

الحياة، ولي�س نهايتها. نعاهدك يا ولدي 

ما  الأماكن  كل  في  لك  فخرًا  نكون  اأن 

دام في عروقنا دٌم ينب�س

والدة ال�شهيد �شادي �شعد

�سهيد االأمة
مهداة اإلى ال�سهيد القائد عماد مغنية

اإلى كل اأم �سهيد
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اإلى من اأهواها واأ�ستاق لمراآها

اإلى من اأيقظت ال�سّحى ب�سهرها

اإلى  اأقدامها...  تحت  الجّنة  من  اإلى 

من تحنو علينا وترعانا

اإل����ى ال��ج��ّب��ارة ال��م��ت��ح��ّدي��ة ل��غ��درات 

الزمن...

بورة على ما كتبه القدر... وال�سّ

اإل�����ى م���ن ت���ف���رح ل��ف��رح��ن��ا وت��ح��زن 

لحزننا...

ذهني  ف��ي  طيفها  ت��ج�����ّس��د  م��ن  اإل���ى 

وانحفر ا�سمها في قلبي

اأنتهز  اأن  لي  ا�سمحي  الحنون..  اأم��ي 

على  طابعًة  بالتهنئة،  لأت��ق��ّدم  الفر�سة 

ل  الذي  حبي  عن  معّبرة  قبالت  وجنتيك 

ي�ساهيه حب، والذي هو جزء من عطائك 

ي��وم عيدك  ف��ي  وم��ن حبك وح��ن��ان��ك... 

المجيد.

عقدًا  ال�سماء  نجوم  من  لي  ليت  ويا   

خال�سًا وو�سامًا عظيمًا اأعّلقه على �سدرك 

بكل فخٍر واعتزاز...

اأن  اإّل  ر�سالتي،  نهاية  في  ي�سعني  ول 

اأ�ستودعك على طيب الوفاء وح�سن الق�سد 

وجلَّ  عزَّ  اهلل  من  طالبة  الّتامة،  والّطاعة 

واأن يكون خير عون لك  ي�سّدد خطاِك  اأن 

في ت�سحياتك ووفائك واإخال�سك لنهجِك 

المبارك.

فلذة كبدك »زينب اأحمد اأحمد«

ف���ي ي���وم م���ن اأي�����ام ال��خ��ري��ف ك��ان��ت 

ال�سهداء،  قبور  عن  الغبار  تم�سح  الريح 

المقبرة.  قرب  الأ�سجار  غ�سون  وتالعب 

كاأنه  الأب��ي�����س  بلونه  ي��زه��و  ق��ب��رك  وك���ان 

اإليه  مالك يرتدي ثوب الرحمة، فتقّدمت 

ف�سممت رائحة الّريحان والعطر والبخور، 

فانهمرت  عليه  المكتوب  ا�سمك  وق���راأت 

خيالك  اأعلى  م��اذا؟  على  ولكن  دم��وع��ي، 

الذي ينت�سب اأمام اأعيننا؟ اأم على وجهك 

ل  التي  ب�سمتك  على  اأم  يفارقنا؟  ل  الذي 

تفارق جدار قبرك؟ اأحمد ل زلنا نذكرك 

حتى الآن نذكرك حين كنت ت�سرع الخطى 

اأخ��ي��رًا  اأ���س��رع��ت  فلقد  ال�����س��الة،  لأداء 

فاأين  بالرحيل...  فعّجلت  ال�سهادة  لأداء 

يدك  اأين  الفرح؟  دمعة  الدامعتان  عيناك 

الأع��داء؟  حرب  في  الزناد  على  القاب�سة 

قلت  الجهاد؟  في  لالأئمة  �سراخك  اأي��ن 

اأن  ال���وردة  لهذه  يمكن  كيف  نف�سي:  ف��ي 

تدفن تحت التراب؟ ولكنك قد دفنت ولم 

الجدار.  فوق  و�سورك  قبرك،  �سوى  يبَق 

ف�سوف تبقى يا »حّر« ال�سمعة التي تنير لنا 

اآٍه  ال�سهادة.  بعطر  تفوح  ووردًة  الطريق، 

واإلى �سمتك  اإلى وجهك  �سوقنا  ازداد  كم 

وطوبى  اأح��م��د...  يا  لك  فطوبى  الطويل! 

لالأر�س التي دفنت فيها، وطوبى لك جنات 

النعيم.

رنا خليل دبوق

مالك 
الرحمة
مهداة اإلى روح 

ال�سهيد اأحمد دب�ق

»اإلى اأريج الحنان«
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اأب� اليتامى
ق�سة واقعية حدثت مع �سيخ ال�سهداء 

راغب حرب)ر�ش(:

هًا اإلى ال�سيعة  غادر منزله �سباحًا متوجِّ

مّر  طريقه  وف��ي  لأطفاله،  طعامًا  ليح�سر 

بوالدته التي كانت ت�سنع الخبز قوتًا للبيت 

المتوا�سع. جل�س بقربها يحّن عليها كعادته، 

ي�ساألها عن اأحوالها و�سحتها بينما ت�ستطلع 

يخبرها  راح  ال�سغار،  واأطفاله  اأحواله  هي 

ب�سجونه  لها  ويبوح  خاطره،  في  يجول  عّما 

حلم  عن  المغت�سبة،  الأر���س  عن  واآلم���ه، 

ا�ستحالة  عن  الموقف...  و�سالبة  الحرية، 

العتراف بالكيان الغا�سب.. والأم ال�سابرة 

لأنها  ب��اه��ت��م��ام؛  اإل��ي��ه  ت�سغي  ال��م��ج��اه��دة 

حركاته  تع�سق  كما  المتزنة  كلماته  تع�سق 

تطل  ي��ت��ح��دث��ان،  هما  وبينما  و���س��ك��ن��ات��ه.. 

ت�ساأل  وال�سقاء..  البوؤ�س  هيئة  عليها  ام��راأٌة 

�سائاًل  حا�سرًا  فتجده  راغ��ب،  ال�سيخ  عن 

اأطفالها  عن  المراأة  فتخبره  حاجتها،  عن 

يعانون من  معيل،  لهم  لي�س  الذين  اليتامى 

اأخرج  اأن  اإل  منه  كان  فما  والفقر..  الجوع 

ينوي  كان  والذي  بحوزته،  كان  الذي  المال 

اإلى  اأن يح�سر به الطعام لأطفاله، واأعطاه 

الأرملة الم�سكينة لتطعم به اأطفالها. فدعت 

عندها  ورَح��ل��ْت...  وال�سحة  بالتوفيق  ل��ه 

�ساألته اأّمه: »ماذا �ستطعم اأطفالك اليوم يا 

اللحمة  ن�ستغني عن  »فينا  فاأجابها:  �سيخ؟« 

اليوم، منطبخ مجّدرة!«.

ح��رب..  راغ��ب  ال�سيخ  حياة  ه��ي  ه��ذه 

وهذا هو قلبه الحنون الذي لطالما احت�سن 

الفقراء واليتامى.. اإّنه حّقًا اأبو اليتامى!

علياء حرب

تاهت الق�سية
قالوا وقولهم حّد �ِسكين

قّطَع اأو�سال الطماأنينة

مّزَق �سمت ال�َسكينة

ر�سُم طفل قد تناثر

في زوايا قارعة ُينه�س

�سار الطفل غذاًء للنار

�سار وجبَة لوؤم وعار

اأدمى الموت اأّيامي

واأحزنني جلموٌد عربي

يا طفلي يا اأمل الق�سية

يا لوعة م�سير الإن�سانية

يا �سم�سًا خبا نورها

ف�سرى الجليد في �سرايين

غاب دمها

وتوقف �سميرها

وِدْفُق الحّب �سّل م�ساره

فتاهت الق�سية

ُعُرٌب �َسَغَلُهُم الدولر والدينار

ون�سور جائعة تنه�س المهود الطرية

ُعُرٌب اأخرهم الخوف والتذلل

وحقد يخر�س ما تبقى من بقّية

بات الفعل اليوم مخزيًا

يا عينًا ما عرفت الغفا

�سبرًا فقد تاهت الق�سية

فقد تاهت الق�سية

نبال رعد
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الزمن...  هامات  فوق  لتر�سم  ال�سبيل...  لنا  لتنير  ربها...  بنور  الأر���س  واأ�سرقت 

ولتنبت في �سحراء الكيان... برعم طهٍر، وطيف اإيمان، وم�سكاة نوٍر.

حمد... عّلمنا كيف نتخذ من الأ�سواك و�سادًة ناألفها، عّلمنا كيف نتخذ من العلقم 

يعزفها  الحب،  وتر  على  التفاني  اأن�سودة  الروح  تغني  كيف  عّلمنا  بحالوته،  ن�ستلذ  دواًء 

في�س الملكوت... ُجد بتراتيلك في اآناء الليل... ت�ساأل المحبوب: هب لي كمال النقطاع 

تنال  الجواب،  ياأتيك  نظيرها...  قّل  مطهرًة  �سهادًة  لي  هب  بالُعتبى:  وتناجيه  اإليك... 

المقام... قرة عينك... فتلقى ذا الجالل باأ�سالٍء اأم�ست نجومًا منيرة في فلٍك رحب.... 

وب�سي�س اأمل في كل قلب.

ولن  ل  ال�سهادة،  ع�سق  من  عميقًا  بحرًا  عينيك....  هداأة  في  اأّن  عرفنا  ما  »حمد«، 

نفقهها اأبدًا... ما عرفنا اأن �سمتك ال�ساكن، تختلف فيه كّل معاني الطهر ولغة الإباء....

يا لغزًا حار من و�ساله الأدعياء، يا اأخًا بات في مقعد �سدٍق عند مليك مقتدر.... 

�سالمًا �سالمًا.

محمد علي باجوق

يا اأبا العبا�ش وال�سهداء
مهداة اإلى والد �سيد �سهداء المقاومة االإ�سالمية ال�سيد عبا�ش،

ال�سيد علي الم��س�ي

اأكتُب هذه الكلمات والقلب يرتجف ويعجز اأمامكم، يا اأهل الجهاد والعطاء، 

يا اأهل الكرامة وال�سبر، يا �سانعي المجد مع كل زهرة... مع كل ربيع... مع كل 

�سهيد  كل  مع  وم�ساء،  �سباح  كل  عند  وتغيب،  ال�سم�س  ت�سرق  عندما  منا�سر... 

ومجاهد... مع كل اأخت زينبية واأخ ح�سيني. 

اأبا ح�سين يا قاهر العدو، اأنت قطرة دم اأيقظت اأمة، و�سرخت اهلل اأكبر. يا 

.R فقيد الر�سول وعلي والبتول

اأيها المو�سوي، هنيئًا لك هذا الو�سول اإلى جنان الخلد، اإلى جوار الأنبياء والأئمة 

.Pاإلى جوار من اأحببتهم واأحّبوك، اأهل بيت ر�سول اهلل محمد ،R

اأبا ح�سين، فهنيئًا لك وهنيئًا لنا اأبدًا، نفتخر بكم ذخرًا... اأبا ح�سين 

طبتم وطابت الأر�س التي فيها دفنتم.

عبير دعمو�س

نبحر في هداأة عينيك
مهداة اإلى ال�سهيد حمد يا�سين حمد
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)soduku( �ســـــ�دوكـ� 

مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �شروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  اإلى   1 من  الأرق��ام  و�سع  اللعبة 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

6287
4623

2396
462

76
957

1769
8942

3416

Pكان ر�س�ل اهلل

ع ِمْثلَي الفري�شة. ع ِمثلَي الفري�شة، وي�شوم من التطوُّ - ي�شّلي من التطوُّ

كان  اإاّل  الذاكرين  في  يكون  وال  اأكثرهم �شالة،  كان  اإاّل  الُم�شلين  في  يكون  - ال 

اأكثرهم ذكراً.

- ال يدُع قيام الليل، وكان اإذا مر�َس �شّلى قاعداً.

- اأبغ�ُس الُخُلِق اإليه الكذُب.

- ال ينام اإاّل وال�ّشواك عند راأ�شه فاإذا ا�شتيقظ بداأ بال�شواك.

- يقّلم اأظفاَره ويق�سِّ �شارَبه يوم الجمعة قبل ان يروح اإلى ال�شالة.

- يذكر ال تعالى في كل حين. 

حذر جدًا

اأم��وال��ه في  �شخ�س ح��ذر ج��داً و�شع 

البنك، و�شار كل ليلة يمّر بجانب البنك 

ويزمر بال�شيارة.

قال له �شديقه: لماذا تفعل ذلك؟

فاأجابه: كي اأوقظ الحار�س

اأنت طالق

زوج���ة ق��ال��ت ل��زوج��ه��ا: ق��ل ل��ي كلمة 

ت�شعرني باأني زوجتك.

فقال لها: اأنت طالق.

طرائف:

اأحجية

 �شعيف حتى اأن الن�شيم يحركه، وقوي حتى اأن ال�شكين الحاد ال يترك فيه اأي اأثر.
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اآداب في الروايات

من اآداب النوم

كان ر�شول الP اإذا اأوى اإلى فرا�شه، قال: »با�شمك اللهم اأحيا وبا�شمك اأموت«.  -

بحار الأنوار، المجل�سي، ج84، �س173.

االإمام ال�شادقQ: »من تطّهر ثم اأوى اإلى فرا�شه بات وفرا�شه كم�شجده«.  -

و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحر العاملي، ج1، �س387.

االإمام ال�شادقQ: »اإذا اأويت اإلى فرا�شك فانظر ما �شلكَت في بطنك وما ك�شبَت   -

في يومك، واذكر اأّنك ميٌت واأّن لك معاداً«.

بحار الأنوار، المجل�سي، ج68، �س267.

Pمن حكم النبي

واَب«.  في َقلِبِه الِحكَمَة، واأجرى َعلى ِل�شاِنِه ال�شَّ
ُ
اً اأثَبَت ال - »اأال وَمْن اأَحبَّ َعِليَّ

بحار الأنوار، المجل�سي، ج27، �س 115.

- »اإِنَّ ُلقماَن قاَل اِلبِنِه: يا ُبَنيَّ َعلَيَك ِبَمجاِل�ِس الُعلَماِء َوا�شَتِمع َكالَم الُحَكماِء، َفاإِنَّ 

الَ ُيحِيي الَقلَب الَميَِّت ِبنوِر الِحكَمِة َكما ُيحِيي االأَر�َس الَميَتَة ِبواِبِل الَمَطِر«.

بحار الأنوار، المجل�سي، ج1، �س 146.

غريب المفردات في القراآن 

ن�شاأ: الن�سء تاأخير في الوقت. يقال: ن�شاأ ال في اأجلك ون�شاأ ال اأجلَك، والن�شيئة 

بيع ال�شيء بالتاأخير، ومنها الن�شئ الذي كانت العرب تفعله؛ ففي اأحد االأعوام يقررون 

للمحافظة على عدد  بداًل منه  الحالل  االأ�شهر  اأحد  الحرام ويحرمون  ال�شهر  حلِّيَّة 

واإّنما كانوا يفعلون  م(.  القعدة- ذو الحجة- محرَّ االأربعة )رجب- ذو  االأ�شهر الحرم 

حما�س  من  يقلِّل  فيها  لحرمته  االأ�شهر  تلك  في  القتال  اإي��ق��اف  اأنَّ  رهم  لت�شوُّ ذل��ك 

المقاتلين فال بّد من اإثارة الحرب وعدم اإيقافها. قال تعالى: {اإِنََّما النَّ�ِشيُء ِزَياَدٌة ِفي 

اْلُكْفِر})التوبة:37(. 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا

1 .Pا�شم جد الر�شول

منازل - نقا�شي . 2

و�شيلة موا�شالت - لمعان. 3

اأت�شدى لهم واأمنعهم من احتالل البلد - . 4

حرفان مت�شابهان

قول - عمره. 5

عاتَب - نوع �شيارات. 6

لل�شوؤال - �شعور - ق�شره اأو قلعته. 7

ثار البحر - ُبعدهم. 8

اأداة ن�شب - نهر في العراق. 9

نمرن - حرفان مت�شابهان - للنداء. 10

عموديًا

ا�شم والد الر�شولP - للنفي. 1

راية اأو علم - دولة اآ�شيوية. 2

عالجكم. 3

اأطوف في المكان - �شتار وغطاء. 4

تزاول العمل. 5

حرف جر - حزني - اإنكار الخبر. 6

لقاحات - نناف�س في مباراة. 7

حرف اأبجدي - دولة عربية. 8

بناء اأو مبنى - ناحيتي. 9

يماثلهم اأو ي�شل لم�شتواهم.. 10
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 255

من يرغب من االإخوة القراء بالم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ــة  ـــ ــك ـــ ـــ ــب ــس � ــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ح

255 الـــــعـــــدد  فـــــي  الـــــ�ـــــســـــادرة 

928715634

741362589

635984127

813659742

597243816

462871395

376428951

184597263

259136478

الجواب: الماء

اأجوبة م�سابقة العدد 255

12345678910

قةنيدمل�1
ل

متدد�سةكم2

ح�س�كريم�3
ب

هب�تغنل4
و

حر�نبمق5
ل

وبرت�فر6
ي

عنةعمجل�7
ف

منب�دح8
ي

�لعهمهو�9
�

نوميلمن�10

1 � �شح اأم خطاأ

اأ � �شح

ب � خطاأ

ج � �شح

2 � امالأ الفراغ

اأ � الدنيا

ب � �شبر

ج � التلوث

3 � من القائل؟

Qاأ � االإمام علي بن الح�شين

ب � اأوي�س القرني

ج � عبد الملك بن مروان

4 � �شحح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد

اأ � الدالفين

ب � الهندية / اليونانية

ج � الج�شم

5 � اأ � ال�شهيد �شامر نجم

ب � بقية ال

ج � م�شلم بن عقبة

6 � ج � ال�شبر

� م���واق���ف االآخ�������رة ف���ي ال�����ش��ح��ي��ف��ة   7

ال�شجادية

8 � اأ

9 � اأربع وثالثون �شنة

10 � الطفيلي
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في جيب مجاهد

�سندوقًا  يديه  بين  حاماًل  ال��در���س،  قاعة  الأ�ستاذ  دخ��ل 

اأهمية  عن  يتحدث  واأخ��ذ  جانبًا،  وو�سعه  مغلقًا،  خ�سبيًا 

التفكير، والتزّود بالمعرفة الحّية، التي لها دوٌر اأ�سا�س في 

ومجرى  خياراته  وربما  لالأمور،  ونظرته  الإن�سان  تغيير 

»بدايات  ح��ّي؛  نموذج  في  الحديث  ل  يف�سّ واأخ��ذ  حياته. 

انبعثت روح  لبنان؛ عندما  الإ�سالمية في  المقاومة 

موؤمنة وعقيدة مب�سرة، في ثّلة من ال�سباب، حينها 

تغّير الواقع من اجتياح العدو اإلى اندحاره، ومن خوف منه اإلى انت�سار 

عليه. فاأ�سحاب ذلك الخيار كانوا ُيَحلِّقون بجناحين: العلم والعمل، العقل 

لون حتى يوؤذن  والقلب. كانوا يعرفون متى َي�سربون ومتى َيرحمون... يتمهَّ

الأ�ستاذ  ُجَمُل  كانت  عدوهم...«.  قتال  قبل  اأنانيتهم  ي�سارعون  لهم... 

اإلى تالل  الم�ستاق  قلبه  نب�س  اإيقاع  بع�سها، وت�سوغ ذكرياته على  ُتر�سل 

بعيدة.

اأهمية  اأدرك  من  »منهم  حديثه:  اأكمل  ثم  ال�سندوق،  اإل��ى  حانيًة  نظرًة  ا�سترق 

الجناحين، ومنهم من قاَدْتُه فطرته النقية، منهم من حفظ القراآن والدعاء والمناجاة، 

على  قاب�ٌس  وكلهم  الخا�سة،  لغته  وال�سوؤال  ال�سامت،  اأني�سه  الكتاب  كان  من  ومنهم 

�سالحه... وكانت القيادة تراقب نمو هذه الثّلة، وتدرك اأهمية جناح المعرفة الأ�سيلة، 

فواكبتهم بتغذية خا�سة... تالزمهم طوال اأوقات مرابطتهم، حين يجب اأن يخفَّ حمُل 

زادهم وموؤونتهم..«. قاطعه اأحد الطالب: »لَم ل اأ�ستطيع تخّيل مجاهد يقراأ؟ فالمالب�س 

الع�سكرية وال�سالح والترّقب اأموٌر ل تتنا�سب مع الفكر«.

الخ�سبي، وقال فيما يحاول فتحه: »ربما! قد  ال�سندوق  الأ�ستاذ نحو  ك  حينها تحرَّ

تكون هذه اإجابة واقعية عن �سوؤالك«. اأخرج المحتوى ... قّبله ثم رفعه، كان عددًا قديمًا 

ال�سفرة،  �سديد  لونًا  اأوراق��ه  ال�سم�س  اأك�سبت  مجعدة،  اأطرافه  اهلل(  )بقية  مجلة  من 

ثغرة  َطْتُه  وتو�سَّ جنوبية،  تراب  بقع  َنْتُه  زيَّ الأخ�سر،  اإلى  الأزرق  غالفه  لون  وا�ستحال 

لحظة  �سديق  جيب  في  »كانت  حديثه:  ختم  دم...  نقاط  حولها  تناثرت  محترقة... 

ت معه ر�سا�سَة قلبه«. ، وتلقَّ
)*(

ا�ست�سهاده

نهى عبداهلل

)*( ال�سهيد اأ�سرف خير الدين.

الهوام�س
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