
�إ�شالمية ثقافية جامعة ت�شدر كل �شهر عن

�لم�شرف �لعام

رئي�س �لتحرير

مديرة �لتحرير

�لمدير �لم�ش�ؤول

�إخر�ج وطباعة

twitter:@baqiatollah_
Facebook: بقي��ة �هلل جمل��ة 

1

م
 2

01
3 

ز
و

م
ت
/

 2
62

د 
د

ع
ل
ا



262

4�أول �لكالم: وهو �أعلم بما يفعلون
ال�سيد علي عبا�س المو�سوي

6في رحاب بقية �هلل:�لممهدون بعدلهم )2(
اآية اهلل ال�سيخ عبداهلل جوادي الآملي

8نور روح �هلل:هذه حقيقة �لإ�سالم

11مع �لإمام �لخامنئي:�لقر�آن... ُي�سلُّ وُيهدي

14حكمة �لأمير:ذكر �هلل.. جالٌء للقلوب
ال�سهيد مرت�سى مطهري

16منبر �لقادة:فيها ُيفرُق كل �أمٍر حكيم
ال�سهيد ال�سيد عبا�س المو�سوي

19فهر�س �لملف:قل�ٌب في �شيافة �لرحمن

20قلوٌب... ُتب�سر وتعمى
ال�سيخ ح�سن اأحمد الهادي

25كيف تحيا �لقلوب؟
ال�سيد �سادق المو�سوي

30حديث �لروح: حو�ر مع �آية �هلل �ل�سيخ �لحائري )حفظه �هلل(
حوار: ال�سيد ربيع اأبو الح�سن

36ليالي �لأن�س و�لطاعة
تحقيق: زهراء عودي �سكر

42�دعوه... باأ�سمائه �لح�سنى
ال�سيد علي مرت�سى

45مناجاُة �َسَحر
ال�سيخ محمد باقر كجك

48فقه �لولي:�أحكام عّدة �لفر�ق
ال�سيخ علي حجازي

50و�سايا �لعلماء:�أحّب عباد �هلل )7(: عبٌد َذَكَر فا�ستذكر
اآية اهلل ال�سيخ محمد تقي م�سباح اليزدي

30
58

50

2



262

54مجتمع:كيف نف�ّسر �أحالمنا؟ )2/2(
تحقيق: زهراء عودي �سكر

58تكنولوجيا:»�آيباد«.. وجيل �لقفز �لعنكبوتي
تحقيق: فاطمة �سعيتو حالوي

64تغذية:مري�س �ل�سكري في �ل�سهر �لف�سيل
�سارة المو�سوي

69�ل�سحة و�لحياة:رم�سان كريم عليك وعلى �سحتك
بتول ترحيني

74قر�ءة في كتاب:ميز�ن �لعدل في �لمحاكمة بين جنود �لعقل و�لجهل
فاطمة من�سور

78�أمر�ء �لجنة:�سهيد �لوعد �ل�سادق علي نمر �ليتامى )ولء(
ن�سرين اإدري�س قازان

82�أدب ولغة:ك�سكول �لأدب
اإبراهيم من�سور

86ت�سابيح �سهادة:�آٍت �إليك
ن�سرين اإدري�س قازان

88م�ساركات �لقر�ء:ُعد لتحكي لنا تموز
�سمية نور الدين

90�سعر:ما ز�ل حيدر �لكر�ر مدر�سًة
ال�ساعر خليل عجمي

92�سعر:جنى تموز
الأ�ستاذ ح�سين متيرك

93�قر�أ: خطاب �لولي 2012 - مفاتيح �ل�سعادة

94�سباب 
ديما جمعة فواز

98حول �لعالم
حوراء مرعي عجمي

112�آخر �لكالم: يا رحمة �هلل �لو��سعة!
نهى عبداهلل

36
86

69

3

م
 2

01
3 

ز
و

م
ت
/

 2
62

د 
د

ع
ل
ا



�ل�سيد علي عبا�س �ملو�سوي

وهو أعلم بما 
يفعلون
الآخرين  مع  وعالقاتهم  حياتهم  في  النا�س  فيها  يخو�س  التي  الأم��ور  من 

تقييُمهم لما يرونه من عمل ي�سدر عن غيرهم، وقّلما يتفق النا�س في تقييمهم 

والنظرة  ال�سلبية  النظرة  فبين  اأو ظاهرة غريبة.  ما،  اإن�سان  لعمل �سادر عن 

الإيجابية وحّتى النظرة ال�سامتة للعمل تجد اأفكارًا تحكم عملية التقييم.

ولي�ست عملية التقييم مجرد رّدة فعل تنتهي عند اّتخاذ الموقف من العمل 

المنجز، بل ت�ستوجب فعاًل في مقابل النتيجة المتبّناة، فقد تكون تاأييدًا ي�سل 

حّد  اإل��ى  ي�سل  رف�سًا  تكون  وقد  والم�ساندة،  والم�ساعدة  الم�ساركة  حّد  اإل��ى 

العترا�س وو�سع العقبات والعراقيل اأمام اإتمام العمل اأو تكراره.

ويدور  الأع��م��ال،  تلك  تقييم  في  ال��دوام  على  النا�س  حديث  يكون  وهكذا 

الجدل في المجال�س عن نقاط ال�ّسلب والإيجاب فتجد المدافع والمهاجم، ولعل 

النتيجة لن تكون ل�سالح اأحدهما في الغالب.

في  واإق��راره  اعترافه  مع  الناق�سة  المحدودة  الطبيعة  ذا  الإن�سان  ولكن 

داخله ب�سعف قّوته وقّلة حيلته يعطي لنف�سه دورًا وا�سعًا وكبيرًا، فهو يغفل عن 

اأمرين يعجز عنهما تمامًا:

اأن  يمكن  التي  والنقاط  الحيثّيات  بكّل  التامة  الإحاطة  عن  عجزه  الأول: 

أول الكالم
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جْمعه  م�سادر  كانت  اأو  الِعلم  من  بلغ  مهما  فهو  ظاهرة،  اأو  عمل  اأي  يمتلكها 

اإلى تجاربه ال�سابقة وكم  اإن�سان  للمعلومات، يبقى ناق�سًا محدودًا. فلينظر كّل 

اأ�سدر من اأحكام جازمة ثّم بان له الخطاأ لأّن ال�سورة كانت لديه ناق�سة وغير 

تاّمة.

وهذا العجز هو الذي يوقعه في خطاأ عملّية التقييم، �سواء كان تقييمه �سلبيًا 

اأم اإيجابيًا، ففي الإيجاب هل يتمّكن الإن�سان من اأن يفي للعمل الذي يقوم بتقييمه 

حّقه التام، اأو اأّنه �سيبقى ناق�سًا محدودًا؟

الثاني: عجز الإن�سان عن الإحاطة بنّية الفاعل لأي عمل ي�سدر عنه، فاهلل 

بالق�سد  يحيط  اأن  لالإن�سان  يمكن  ل  اأي  حياتنا،  في  ن��رّدد  كما  بالنوايا  اأعلم 

الداخلي والنية الباطنة لالإن�سان.

وبمالحظة اأّن بع�س الأعمال يرتبط بالنية تمامًا، بنحو يكون لمعرفة النّية 

تاأثيٌر مبا�سٌر على تقييم العمل يدرك الإن�سان اأّنه عاجز عن �سحة التقييم.

هذا في الحياة الدنيا، واأّما في الآخرة حيث يو�سع الميزان ويقف النا�س، 

فاإّنهم �سوف ي�ساهدون ما لم يكونوا يتوقعونه في الدنيا ويتمثل ذلك في اأمرين:

الأول: الإيفاء، فالعمل �سوف يجري تقييمه بمالحظة كاّفة حيثّياته وجوانبه، 

و�سوف ل يخفى على الحاكم العدل اأيُّ جانٍب من هذه الجوانب، و�سوف يظهر 

للعامل كّل جوانب عمله التي لها مدخلية في التقييم.

الثاني: اإّن النوايا التي كانت ت�سدر على اأ�سا�سها هذه الأعمال �سوف تدخل 

في عملّية التقييم، فالحاكم العدل محيط بما في النفو�س وبالنوايا التي كانت 

على اأ�سا�سها ت�سدر اأعمال العباد، وهو يخبر تلك النفو�س بما كانت تكّنه، ولن 

تتمكن من الفرار اأو الإنكار.

يعترف  واأن  الأ�سياء  اأن يحذر في حكمه على  الإن�سان  اأّن على  وبهذا ندرك 

الذي  القادر  باهلل  يوؤمن  واأن  مواقفه،  في  يت�سّرع  ل  واأن  و�سعفه،  بعجزه  دائمًا 

ا َعِملَْت َوُهَو اأَْعلَُم  َيْت ُكلُّ َنْف�ٍس مَّ و�سف ما َيحدث في م�سهد القيامة بقوله: {َوُوفِّ

ِبَما َيْفَعُلوَن} ) الزمر : 70(.

5واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.

م
 2

01
3 

ز
و

م
ت
/

 2
62

د 
د

ع
ل
ا



�آية �هلل �ل�سيخ عبد �هلل جو�دي �لآملي

الممهدون بعدلهم)2(

*نحن �أحياء �أم �أمو�ت؟
من  ب��ّد  ل  ال�سوؤال  ه��ذا  عن  لالإجابة 

بيان اأمور:

لأنهم  ق��ادت��ن��ا  نحترم  نحن  الأول: 

نمتلك  نحن  ول��ك��ن،  بالقيادة.  ج��دي��رون 

اأن  ن��درك  يجعلنا  وعقليًا  فل�سفيًا  طريقًا 

حياتنا مدينة لهم.

اأمر  وهو  الموت،  نخاف  نحن  الثاني: 

ه الموت  قبيح للغاية، ول يوجد �سخ�ٌس ي�سرُّ

يظنون  النتحار  على  يقدمون  الذين  حتى 

اأن  العلم  مع  الأ�سلوب.  بهذا  يفنون  اأنهم 

الذي يفنى هو الج�سم. ويبداأ العذاب الإلهي 

بعد النتحار. ولكن ما علينا اللتفات اإليه، 

من  ال��خ��وف  اأن  العلماء  بع�س  ويو�سحه 

الموت هو اأمر جيد، اإل اأّن عليكم اأن تدركوا 

اأنكم الآن اأموات.وهذا يرجع اإلى معرفة من 

ل  ال��ذي  هو  فالميت  الميت.  ال�سخ�س  هو 

يعرف اإمام زمانه. هو الذي اإن ملك القدرة 

ارتكب الموبقات، واإذا عجز اأخذ يقراأ دعاء 

الفرج. وي�سهد لهذا الأمر تدّبر اآيات كتاب 

المّيتة.  الأّمة  من  الحّية  الأّمة  لمعرفة  اهلل 

وف��ي ال��رواي��ة: »م��ن م��ات ول��م يعرف اإم��ام 

�سخ�سًا  اإّن   .
)1(

الجاهلية« ميتة  مات  زمانه 

ولي�س  جاهلّي  م��وت  وموته  ميت  هو  كهذا 

موتًا عاديًا. واإذا كان الموت موت جاهلية، 

فهو لأّن الحياة حياة جاهلية.

*معرفة �لإمام حياة
الوجود  معرفة  اأن  اإلى  ن�سل  هنا  من 

 ،| الع�سر  �ساحب  ل��الإم��ام  المبارك 

هذا  ولي�س  عندنا.  حياتّية  اأهمية  ذو  اأمر 

هذه  اأن  فالحقيقة  المبالغات؛  ب��اب  من 

عالقة  تربطه  ل  والذي  حياتية.  المعرفة 

اأو ل يعرفه فهو ميت. واأما  باإمام الزمان 

تربطه عالقة  الذي  فهو  الحي،  ال�سخ�س 

به. »من مات ولم يعرف اإمام زمانه مات 

ميته جاهلية«. ماذا يعني ذلك؟

)الإمام(  ال�سخ�س  اأّن هذا  يعني  ذلك 

حّي في الظاهر، وهو ا�سم من دون م�سّمى، 

ع�سارُة  معرفته  وف��ي  اإم����ام.  زم��ن  فلكّل 

اإن�سانّيِة كل اإن�سان. ومن ُت�سلب منه معرفته، 

فالإن�سان  حقيقيًا.  اإن�سانًا  حينها  يكون  فلن 

هامة  خال�سة  �إلى  و�سلنا  بعدلهم«  »�لممهدون  من  �لأول  �لق�سم  في 

تقول: »�إذ� �أردتم �نتظار �لإمام |، و�إذ� �أردتم له �لظهور و�أردتم منه 

�لعدل«، ومن هنا  �أن تطلبو�  �لعدل و�ل�ستفادة من عدله فعليكم  �إقامة 

ن�ستكمل ب�سوؤ�ل: من هي �لأمة �لمتعط�سة للعدل؟

في رحاب بقية اهلل
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ي�س  �سورة  وج��اء في  اأو ميت.  اأّن��ه حّي  اإّم��ا 

َوَي��ِح��قَّ  ��ا  َح��يًّ َك���اَن  َم��ن  {ِل��ُي��ن��ِذَر  المباركة: 

اْل����َق����ْوُل َع���لَ���ى اْل���َك���اِف���ِري���َن} )ي�����س: 70(. 

اأو  اإما حي  القراآن،  في  ورد  كما  فالإن�سان، 

كافر؛ فالموؤمن هو الحي والكافر هو الميت.

*�لكافر ميت في �لتعبير �لقر�آني
الكافر  وي��ق��اب��ل  ال��م��ي��ت  ال��ح��ي  ي��ق��اب��ل 

الموؤمن. وفي الثقافة القراآنية الكافر ميت، 

الكفار  ع��ن  الكريم  ال��ق��راآن  يعّبر  كما  اأو 

بالخالية قلوبهم. هوؤلء ل �سيء في قلوبهم 

َه��َواء}  {َواأَْف��ِئ��َدُت��ُه��ْم  ول �سيء في عقولهم 

ي�سبحون  ذل���ك  ع��ن��د   .)43 )اإب��راه��ي��م: 

القراآني.  الفهم  في  م�سميات،  بال  اأ�سماء 

له.  م�سمى  ل  اأّن��ه  اإل  اإن�سان،  ال�سيد  ه��ذا 

معرفة  �سرورة  المقدمات  هذه  بعد  يّت�سح 

الوجود المبارك لإمام الزمان |. اإذا لم 

يعرف المجتمع اإمام زمانه واإذا لم تربطه 

عالقة به، اأ�سبح م�سداقًا لقوله: {اإِْن ِهَي 

 .)23 )النجم:  ْيُتُموَها}  �َسمَّ اأَ���ْس��َم��اء  اإِلَّ 

و»من مات ولم يعرف اإمام زمانه مات ميتة 

جاهلية«. لذلك علينا اأن نعرف اإمام زماننا 

حتى ل تكون حياتنا حياًة جاهلية.

ف��ي ال��ب��داي��ة، ي��ج��ب اأن ن��ك��ون اأح��ي��اء 

باأنف�سنا، ثم نعمل على اإحياء الآخرين. 

الذي ل يتعط�س للعدل - لأن العدل هو 

العن�سر المحوري في الإمامة - فهو 

وعندما  زمانه.  اإم��ام  يعرف  لم 

ت��ح��ّدث ال��ق��راآن ال��ك��ري��م حول 

إّن الذي ال تربطه عالقة بإمام 
الزمان أو ال يعرفه ميت

الإلهي.  العدل  جانب  اإلى  ذكرهم  العلماء 

ويذكر القراآن الكريم اأّن »اهلل عالم وكذلك 

 
ُ اللهّ {�َسِهَد  القراآن:  في  جاء  كما  العلماء« 

اْلِعْلِم  َواأُْوُل��واْ  َواْلَماَلِئَكُة  ُهَو  اإِلَّ  اإَِلَه  َل  اأَنَُّه 

َقاآِئَماً ِباْلِق�ْسِط} )اآل عمران: 18(.

*يجب �أن نكون �أحياء
هامة  ر�سالتنا  يقظين.  نكون  اأن  يجب 

نكون  اأن  يجب  اأي�سًا.  مهم  وعملنا  للغاية 

اأحياء، واأن تكون حياتنا حقيقية واأن نمتلك 

ماء الحياة لنتمكن من اإحياء المجتمع. واإل 

فاإذا ظهر الإمام | فلن يكون الجو بعيدًا 

عن زمان اأمير الموؤمنين علّي Q. األم 

يفر�سوا الحرب على الإمام؟ 

اإذا  العدل.  طلب  على  العتياد  علينا 

المجتمع.  تِبعنا  النحو،  هذا  على  عملنا 

و�سّنتنا  �سيرتنا  اأن  �ساهدوا  واإذا 

لتحّركوا  ال��ع��دل،  ه��ي  وطريقتنا 

متعّط�س  المجتمع  لأن  اأث��رن��ا،  في 

للعدل.

بحار الأنوار، المجل�سي، ج7 �س368.( 1)
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*من وجهة نظرهم
في  المتكّلمين،  جماعة  ف�ّسر  لقد 

فهمهم  ح�سب  الإ�سالم  ال�ّسابقة،  القرون 

الفال�سفة  من  اأخ��رى  وجماعة  الكالمي. 

فهموا الإ�سالم كفل�سفة، والجماعة الثالثة 

العرفاء، كانوا قد ف�ّسروا الإ�سالم بالفهم 

الإ�سالم  در�ست  طائفة  فكل  العرفاني. 

ح�سب فهمها، واأرجعت كّل الآيات واأخبار 

اإل���ى وجهة   R والأئ���م���ة   P ال��ّن��ب��ي 

نظرها. لذلك ل يوجد في تف�سيرهم خبر 

في  الحكم  نظام  اأو  الدنيوي  البعد  ع��ن 

بها  اهتموا  التي  الموا�سيع  وكل  الإ�سالم. 

كانت فل�سفّية وعرفانّية.

*�لإ�سالم مادًة ومعنى
الأي��ام  في  النا�س  وظيفة  هي  ما  اأّم��ا 

الحكومة  ت��ك��ون  كيف  يعي�سونها؟  ال��ت��ي 

الّنا�س  يتعامل  اأن  يجب  كيف  الإ�سالمية؟ 

ذلك  ع��ن  ���س��يء  ي��وج��د  ل  الطبيعة؟  م��ع 

الموا�سيع  ف��ق��ط  در���س��وا  ك��الم��ه��م.  ف��ي 

والم�سائل  الطبيعة  وراء  بما  ترتبط  التي 

في  محنته  وكانت  بالمحنة،  �لبد�ية  منذ  �بتلي  قد  كان  �لإ�سالم  �إّن 

يفهموه  لم  �لإ�سالم  يدر�سون  فالذين  لالإ�سالم.  �لم�سلمين  �إدر�ك  عدم 

ق�سايا  وف�ّسر  �لإ�سالم  �أبعاد  من  ُبعدً�  �أدرك  و�حد  كّل  �أبعاده،  بجميع 

�لإ�سالم و�لقر�آن �لكريم ِطبقًا لذلك �لإدر�ك.

هذه حقيقة اإلسالم)*(

نور روح اهلل
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من الطبيعة اإلى ما وراء الطبيعة ومن ما 

اأن ي�سل  اإلى  الألوهية،  اإلى  الطبيعة  وراء 

اإلى فهم ذلك كّله.

الإن�سان كائن جامع، ذو اأبعاد متعددة 

المدار�س  اأم��ا  حاجات.  اأبعاده  من  ولكّل 

الفكرّية الأخرى الموجودة في العالم فهي 

مادية ت�سّورت الإن�سان حيوانًا، واأّن جميع 

اأموره تتحرك �سمن هذه الحدود وتكامله 

في  فقط.  المادية  العتبارات  �سمن  يتّم 

حين اأّن هناك عوالم اأخرى لم يدركوها، 

العينّية  م��ن  اأك��ب��ر  ح��ّظ  ال��ع��وال��م  ولتلك 

بالن�سبة اإلى عالم الطبيعة.

اإّن عالم الطبيعة يقع في اآخر مراتب 

عالم  اإّن  اأي  ال��وج��ود،  ع��ال��م  م��وج��ودات 

وهو  ال��وج��ود،  ع��ال��م  نهاية  ه��و  الطبيعة 

الإن�سان  اأّن  �سحيحًا  لي�س  العوالم.  اأدنى 

فقط،  الطبيعة  ه��ذه  ول��ه  الموجود  وح��ده 

بل  ذل��ك،  بعد  اأخ���رى  م��رات��ب  ثمة  ولي�س 

المرتبة  طلب  وال���ذي  م��رات��ب،  لالإن�سان 

العليا لالإن�سان وغفل عن هذه المراتب قد 

ف�سهد  المادة،  بعالم  تم�ّسك  ومن  اأخطاأ، 

الطبيعة  وراء  عّما  وغفل  الطبيعة  مرتبة 

منهجًا  لالإ�سالم  اإن  اأي�سًا.  اأخ��ط��اأ  فقد 

وم�سلكًا لهذا الإن�سان الذي له مراتب من 

اإلسالم غري حمدود يف 
املعنويات وال يف املاديات. 

اإلسالم رسالة نزلت لرتبية 
اإلنسانية

الأمر  و�سل  اأن  اإلى  والفل�سفية.  العرفانية 

على  ه��وؤلء  فعمل  المتاأخرة،  الطبقة  اإلى 

الطبقة  ه��ذه  اإّن  اأي  اأول��ئ��ك،  من  العك�س 

والفل�سفّية،  ال��م��ع��ن��وّي��ة،  الأب��ع��اد  ت��رك��ت 

عام،  ب�سكل  جانبًا  لالإ�سالم  والعرفانّية 

اإنهم ت�سّوروا  الّظاهر فقط.  اإلى  ونظرت 

ت�سور  كما  م��ادّي��ة،  ر�سالة  الإ���س��الم  اأن 

اأولئك اأن الإ�سالم ر�سالة معنوّية مف�سولة 

الآيات  اأّول��وا  اإنهم  بل  اأ�سا�سًا،  المادة  عن 

مع  بالقتال  الم�سركين،  بقتال  المتعّلقة 

النف�س واأمثال ذلك.

الذي  الوقت  وفي  اأولئك،  مقابل  وفي 

نجد  ودعاياته،  الغرب  علوم  اإلينا  و�سلت 

كونهم  رغم   - بالإ�سالم  هوؤلء  معرفة  اأّن 

ال��م��اّدي  ب��ع��ده  على  تقت�سر   - م�سلمين 

فقط. فيما كان اأولئك يدعون اإلى الباطن 

ويغفلون عن الظاهر والطبيعة، نرى هوؤلء 

يدعون اإلى المادة ويغفلون عن المعنوّيات، 

وكالهما اأخطاأ.

المعنويات  في  محدود  غير  الإ�سالم 

نزلت  ر�سالة  الإ�سالم  الماديات.  في  ول 

ما  ن��ع��رف  اأن  يجب  الإن�����س��ان��ي��ة.  لتربية 

بع�س  يقول  الذي  الإن�سان  هذا  اأبعاد  هي 

هي  ما  الماهية،  مجهول  اإن��ه  عنه  النا�س 

لتربية  جاء  الإ�سالم  اإّن  وهل  احتياجاته؟ 

اأو ج��وان��ب��ه  ف��ق��ط؟  ال��ح��ي��وان��ي��ة  ج��وان��ب��ه 

المعنوّية فقط؟ اأو اأن الإ�سالم يريد تربية 

الإن�سان؟

*�إن�سان في كل �لأبعاد
ال��م��وج��ودات،  ك�سائر  الإن�����س��ان  لي�س 

فاإدراك الحيوان عّما وراء الطبيعة اإدراك 

ي�سير  اأن  في�ستطيع  الإن�سان  اأّم��ا  ناق�س، 
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وراء  ومما  الطبيعة  وراء  ما  اإلى  الطبيعة 

الطبيعة اإلى الألوهّية.

*�لإن�سان �لكامل
اإن�سانًا  ي��رّب��ي  اأن  يريد  الإ���س��الم  اإّن 

التي  بال�سورة  يربيه  الأبعاد[  ]لكل  جامعًا 

فيه  فينمي  الأب��ع��اد:  ك��ل  وف��ي  عليها  ه��و 

والبعد  البرزخي،  والبعد  الطبيعي،  البعد 

الروحي، والبعد العقلي، وينمي فيه البعد 

الإلهي اأي�سًا. اإن جميع الأبعاد التي يمتلكها 

الإن�سان هي ب�سورة ناق�سة ولم ت�سل اإلى 

لإن�ساج  الأدي���ان  وج��اءت  الكمال،  درج��ة 

هذه  واإكمال  النا�سجة،  غير  الثمرة  هذه 

الثمرة الناق�سة.

في  المقيمين  الم�سلمين  على  لذلك 

الغرب، الغافلين تمامًا عما وراء الطبيعة، 

ل  الفكرية.  بمدار�سهم  يخدعوا  ل  اأن 

تظنوا اأّن الإ�سالم جاء ليربي حيوانًا، يريد 

كائنًا  ليكون  الإن�سان  يربي  اأن  الإ���س��الم 

والإ�سالم  الأبعاد.  جميع  يمتلك  متكاماًل 

الإ�سالم  في  تعليمات.  منها  لكٍل  يمتلك 

اأحكام للحكومة الإ�سالمية، ولموؤ�س�ساتها، 

المجتمع  ولتحريك  الأع���داء،  ولمواجهة 

الطبيعة.  وراء  ما  اإل��ى  الو�سول  اأج��ل  من 

ليقول  الجانب،  اآح���ادّي  الإ���س��الم  ولي�س 

وعرفت  الإ���س��الم،  عرفت  اإنني  الإن�سان 

عليه  كانت  ما  لنفر�س  اأو  مثاًل،  تاريخه 

حياته الب�سرية، وقوانينه الطبيعية واأمثال 

ق�سايا  اإن  كذلك،  المو�سوع  فلي�س  ذلك. 

ولها  المعاني  ه��ذه  م��ن  اأ�سمى  الإ���س��الم 

اأبعاد كثيرة.

*�نظرو� في �لقر�آن
عليه  الإ�سالم،  يعرف  اأن  يريد  فمن 

ال���ذي هو  ال��ق��راآن  ف��ي  ج��ي��دًا  ينظر  اأن 

الأبعاد  جميع  ويالحظ  الأ�سا�س،  المبداأ 

اأقبل  اأن��ا  ي��ق��ول:  ل  واأن  فيه  ال��م��وج��ودة 

والحكومة  بالطبيعة  المتعلقة  الآي���ات 

القيامة  بيوم  المتعّلقة  الآيات  اأما  فقط، 

الإن�سان ل يعلم ما  اأقبلها، لأّن هذا  فال 

الذي  اليوم  ذلك  هو  وما  القيامة  معنى 

 
ّ
�سياأتي، فيظن الأمر وهمًا. اإنه اأمر عيني

الطبيعة.  هذه  عينّية  من  اأكثر  وعينّيته 

ذل��ك.  اإل��ى  ن�سل  ل��م  نحن  الأم���ر  غاية 

وعلى اأي حال اأو�سي الطاّلب المقيمين 

الإ���س��الم  ي���ح���ّددوا  ل  اأن  ال���خ���ارج  ف��ي 

المدر�سة  اأن  يظّنوا  ل  واأن  ُط��ر. 
ُ
اأ �سمن 

اأو  ال�سيوعّية  كالمدر�سة  الإ���س��الم��ّي��ة 

كاّل،  الأخ��رى.  المدار�س  اأو  المارك�سّية 

اإنها لي�ست مثيلتهم في �سيء.

)*( كلمة لالإمام } األقاها في 1978/10/14.

�لهو�م�س

جميع األبعاد التي ميتلكها 
اإلنسان هي بصورة ناقصة 
ومل تصل إىل درجة الكمال

نور روح اهلل
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القرآن... 
ُيضلُّ وُيهدي)*(      
�إن مفاهيم �لقر�آن هي مفاهيم للحياة ولي�ست مجرد معلومات. 

لها  �أثر  ل  ولكن  جيدة  ما  ل�سخ�س  تكون  قد  �لقر�آنية  فالمعلومات 

فعلينا  �لقر�آنية  �لمفاهيم  �أما  �لإطالق!  على  و�سلوكه  حياته  على 

�أن ن�سعى لتج�سيدها في حياتنا، كما �أجابت �إحدى زوجات �لر�سول 

P قالت: »كان  P �لمكّرمات حينما �ُسئلت عن �أخالقه  �لأكرم 

ما  هو  �لمعنى  وهذ�  متج�ّسدً�.  قر�آنًا  كان  �إنه  �أي   )1( �لقر�آن«  ُخُلقه 

ينبغي تحقيقه في مجتمعنا.

*م�ساديق �لقر�آن
الإ�سالمّية  اأ�سل تحّقق الجمهورّية  اإّن 

هو حقيقة وا�سحة من حقائق القراآن وهي 

و�سوحها.  �سّدة  رغم  الغالب،  في  خافية، 

اأكبر  ومن  الكريم،  للقراآن  تج�سيد  اإّنها 

م�ساديق العمل به. هذا الم�سداق حّققته 

لنا الثورة، يجب اأن ل نغفل عن ذلك.

الرئي�س  والعمل  الأ�سا�س،  المهمة  لعّل 

فيه  لأن  النظام،  اإيجاد  هو  مكان  اأي  في 

كثيرة،  واأع��م��ال  عديدة  ج��داول  تن�سوي 

قائم على  نظام  فاإيجاد  ُتنجز.  اأن  بّد  ول 

واأداوؤه���م،  فيه  الم�سوؤولين  هوية  الدين، 

على  كّلها  بالنا�س  وعالقتهم  وعملهم، 

اأ�سا�س الدين والد�ستور والدين الإ�سالمي 

العمل  م�ساديق  م��ن  م�سداق  اأك��ب��ر  ه��و 

بالقراآن.. وهذا ما قام به الر�سول الأكرم 

P حينما هاجر اإلى المدينة.

ق��ب��ل ال����ث����ورة، ك����ان ه��ن��اك خ��ّي��رون 

مع اإلمام الخامنئي
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ون���ا����س���ح���ون ق���الئ���ل ت���ت���ح���ّرق ق��ل��وب��ه��م 

النا�س  ين�سحون  ويتاألمون.  و�سمائرهم، 

توؤّثر  والموعظة  ويعظونهم،  با�ستمرار 

التحقيق  تقبل  ل  كانت  لكنها  القلب،  في 

اآنذاك، ظالمًا،  كان  النظام،  لأن  العملي. 

ُمخاِلف  المجتمع  في  العام  التوجه  ولأن 

مثل  في  والأخ���الق.  والإن�����س��اف  للعدالة 

الإ�سرار  يجدي  ل  المغلوط  التجاه  هذا 

ع��ادًل، رحيمًا،  »كن  اأن  على فالن وفالن 

حين  الثورة  حققته  ما  وه��ذا  ومن�سفًا«. 

اأ���س�����س��ت ال��ن��ظ��ام الإ���س��الم��ي. ي��ج��ب اأن 

و�سبابنا  ال��ق��راآن��ي��ون  ب��اح��ث��ون��ا  ين�سى  ل 

ال��م��ت��ح��ّم�����س ه���ذه ال��ح��ق��ي��ق��ة ال��وا���س��ح��ة 

وال�ساطعة، اإنها حقيقة مهمة جدًا.

*�سلوكنا.. �لقر�آن
الدخول  ينبغي  الإط����ار،  ه��ذا  �سمن 

بالمهام  والنهو�س  ال��ق��راآن��ي  البناء  ف��ي 

المحتوى  يكون  اأن  اأج��ل  م��ن  الأ�سا�سية 

قراآنيًا، بالمعنى الحقيقي للكلمة. يجب اأن 

�سلوكنا  �سواء:  الإ�سالم  اأ�سا�س  على  يكون 

الفردي، اأم �سلوكنا الإداري، اأم �سلوكياتنا 

الموؤ�س�ساتية، وفي التربية والتعليم، وداخل 

و�سلوكنا  ال�سيا�سي،  و�سلوكنا  العائلة، 

تعّرفنا  اإذا  اإّل  يتحّقق  ل  وه��ذا  ال��دول��ي. 

�سحيح،  ب�سكل  القراآنّية  المفاهيم  اإل��ى 

ن�ساًء ورجاًل. هذا التجاه هو الذي ينبغي 

للبحوث اأن ت�سير فيه.

م��ن ال��ن��ق��اط ال��م��ه��م��ة، ف��ي الأع��م��ال 

الذي  الفرد،  على  اأن  القراآنية،  البحثية 

ونف�سه  ف��وؤاده  اإع��داد  القراآن،  اتباع  يريد 

الخال�سة  ال��ق��راآن��ي��ة  الحقيقة  لمعرفة 

قلبه  يطّهر  اأن  عليه  اأّن  بمعنى  واتباعها. 

لي�سبح جاهزًا لتقّبل الحق والحقيقة من 

ل�سان القراآن. اأما اإذا كان مولعًا بالمباني 

غير الإ�سالمية والإلهّية، ثمَّ واجه القراآن 

لُّ  فلن ينتفع منه �سيئًا. يقول القراآن: {ُي�سِ

َوَي��ْه��ِدي ِب��ِه َك��ِث��ي��راً} )البقرة:  ِب��ِه َك��ِث��ي��راً 

معلوم  اأم���ر  ب��ال��ق��راآن  ال��ه��داي��ة  اإن   ،)26
بالقراآن؟  الإ�سالل  لماذا  ولكن  ووا�سح، 

ُقُلوِبِهم  ِف��ي  ��ِذي��َن  الَّ �����ا  مَّ
{َواأَ ه��و:  ال�سبب 

ِرْج�ِسِهْم}  َل���ى  اإِ ِرْج�����ًس��ا  َف��َزاَدْت��ُه��ْم  ��َر���ٌس  مَّ

مر�س  قلوبهم  في  الذين   .)125 )التوبة: 

الّرج�س  يت�ساعف  القراآن  يقراأون  حينما 

ال�سور  اأو  القراآنّية  الآي��ات  داخلهم..  في 

هو  فما  وق��ذرًا.  رج�سًا  تزيدهم  القراآنّية 

الرج�س؟

*حتى نرى نور �لقر�آن
ُق��ُل��وِب��ِه��م  {ِف���ي  ال��ق��راآن  يقول  حينما 

53( ف��م��ا ه���و ه��ذا  } )ال���ح���ج:  �����َر������سٌ مَّ

الأخالقية. حين  الأمرا�س  اإنها  المر�س؟ 

ال�سيئة،  نكون م�سابين بالح�سد، والنوايا 

وحين  الدنيا،  على  والتكالب  والحر�س، 

ال�سلطة،  وطلب  ال�سهوات  علينا  تتغلب 

ونكتمه،  ونتجاهله  الحق  ن�سحق  وحين 

عندها لن ننتفع من القراآن. و�سوف نتلّقى 

اأن  من القراآن نقي�س ال�سيء الذي ينبغي 

ناأخذه منه. وحينها يجب اأن نلجاأ اإلى اهلل. 

لتوؤّثر  بُطهر  ال��ق��راآن  اإل��ى  التقّرب  ينبغي 

ولن�ستطيع  قلوبنا،  في  القراآنّية  الأن���وار 

النتفاع منها، اإن �ساء اهلل.

النقطة الأخرى هي �سرورة الهتمام 

ب��ال��م�����س��اري��ع ال��ت��اأ���س��ي�����س��ّي��ة ف��ي ال��ب��ح��وث 

معرفة  على  هو  من  كل  فلي�س  القراآنية. 

ما  جميع  فهم  ي�ستطيع  العربية  باللغة 

مع اإلمام الخامنئي
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ودقائقها،  باللغة،  كالمعرفة  وم��ب��ادئ��ه، 

مباني  بع�س  اإل���ى  وال��ت��ع��رف  واأح��وال��ه��ا، 

اأ�سول الفقه. هذه مقّدمات واأدوات ينبغي 

الروايات  اإلى  التعّرف  يجب  كما  فهمها، 

والأحاديث ذات ال�سلة بالآيات القراآنية. 

هذه كلها اأمور موؤّثرة في البحوث القراآنية.

*�سروٌح �سامخة
على  ُتبنى  الغربية  الإن�سانية  العلوم 

مختِلف  فهم  وع��ل��ى  اأخ���رى  كونية  روؤي���ة 

لعالم الِخلقة، فهي تقوم غالبًا على الروؤية 

الإن�سانية  بالعلوم  ن��اأت��ي  اإن��ن��ا  ال��م��ادي��ة. 

ُنعِمل  اأن  دون  م��ن  ت��رج��م��ات  �سكل  على 

ونن�سرها  فيها،  اإ�سالمي  فكري  بحث  اأي 

تحّري  يجب  اأن��ه  وال��ح��ال  جامعاتنا.  في 

المو�سوع اأوًل في البحث القراآني. وينبغي 

عن  والبحث  ال��ق��راآن  لإ���س��ارات  التفّطن 

مباني العلوم الإن�سانية فيه وا�ستخراجها. 

ه��ذا  اإذا ح�����س��ل  اأ����س���ا����س.  ع��م��ل  وه����ذا 

والباحثون  المفكرون  ي�ستطيع  عندئٍذ 

الإن�سانية  ال��ع��ل��وم  ف��ي  والمتخ�س�سون 

المختلفة ت�سييد �سروح �سامخة.

تالوة القرآن أكرث من مرة، 
والتدّبر الشخصي فيه، أمور 

تساعدنا يف البحث عن 
احلقائق القرآنية، لنصل إىل 

نتائج جيدة

بالقراآن  الأن�س  اأوًل من  بد  القراآن. ل  في 

نف�سه، ول بّد من الندكاك بمجموع اآيات 

ال��ق��راآن. ف��ت��الوة ال��ق��راآن اأك��ث��ر م��ن م��رة، 

والتدّبر ال�سخ�سي فيه، اأمور ت�ساعدنا في 

البحث عن الحقائق القراآنية، لن�سل اإلى 

نتائج جيدة حول ما نبحث عنه. لذلك كان 

الأن�س بالقراآن اأمرًا �سروريًا.

�ل��ب��ح��وث  ف���ي  م���وؤث���رة  *�أمور 
�لقر�آنية

ا�ستخدام  كيفية  ذل���ك،  اإل���ى  اأ���س��ف 

القراآني غير ممكن من  فالبحث  القراآن. 

القراآن  فهم  مقدمات  اإل��ى  التعّرف  دون 

)*( كلمته{ في ذكرى ولدة ال�سيدة المع�سومةO 2009/10/20م.

ف�سائل الخم�سة، ج1 �س117.( 1)

�لهو�م�س
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ذكر اهلل..
جالٌء للقلوب

�ل�سهيد مرت�سى مطهري }

*�سَبٌه و�ختالف
فالج�سم مثاًل، له حجم ووزن. والقليل 

على  يوؤّثر  الإن�سان  يرِد  الذي  الطعام  من 

الِفكر  م��ن  عالم  اأُ�سيف  ل��و  ولكن  وزن���ه، 

والعلم لما طراأ تغّير على وزنه اأبدًا.

فيما  محدودة،  الج�سم  �سعة  اأن  كما 

يتناولها  لقمة  وك��ّل  لها،  ح��دود  ل  ال��روح 

حتى  معدته،  م��ن  ح��ّي��زًا  تحتّل  الإن�����س��ان 

تناول  عن  ع��اج��زًا  فيكون  بال�سبع  ي�سعر 

لقمة اإ�سافّية؛ في حين اأن الروح ل تعرف 

ال�سبع اأبدًا، وكّلما غّذيتها بالعلم والمعرفة 

ِعْلًما}  ِزْدِن��ي  {رَّبِّ  ازدادت جوعًا وقالت: 

)طه: 114(. والروح ل ت�سّرف المعلومات 

المعلومات  ل�ستقبال  ت�ستعد  لكي  الأول��ى 

»كّل   :Q علي  الإم��ام  يقول  الجديدة؛ 

العلم  وعاء  اإّل  فيه  ُجعل  بما  ي�سيق  وعاء 

.
)2(

فاإنه يّت�سع«

ف�سيئًا،  �سيئًا  ي�سعف  الج�سد  اأّن  كما 

ي�سيخ ويموت اأما الّروح فال تعرف الموت اأو 

الفناء. الروح باقية تنتقل اإلى عالم اآخر اإذا 

 :P ما تال�سى الج�سد، قال الر�سول الأكرم

.
)3(

»ما ُخِلْقُتْم للفناء، بل ُخِلْقُتْم للبقاء«

عن �أمير �لموؤمنين علي Q: »�إن �هلل جعل �لّذكر جالًء للقلوب ت�سمع به 

بعد �لوقرة، وتب�سر به بعد �لع�سوة وتنقاد به بعد �لمعاندة«)1(.

يتعّر�س ج�سم �لإن�سان لبع�س �لحالت �لح�سنة و�ل�ّسيئة، وكذلك فاإّن روحه 

�أو نف�سه هي �لأخرى تتعّر�س لحالت م�سابهة بالرغم من �لختالفات �لعديدة 

بين �لّروح و�لج�سم.

حكمة األمير
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وا�ستقراره وطماأنينته.

*بذكر �هلل تطمئن �لقلوب
اأعماق  في  ي�سعرون  النا�س  بع�س  اإّن 

من  ال��ق��در  ه��ذا  اإّن  بال�سجر.  نفو�سهم 

تذّوق طعم  من  يحرمهم  الذي  الإح�سا�س 

بال�ستقرار  ال�سعور  وي�سلبهم  ال�سعادة 

وال�سالم يوؤّدي بهم اإلى الذبول والقلق دون 

من  فبالرغم  ذل��ك،  في  العّلة  يدركوا  اأن 

توّفر كل اأ�سباب الحياة اإّل اأنهم ل ي�سعرون 

بالّر�سا اأو ال�سعادة.

يوؤمنوا  اأن  الأف����راد  ه���وؤلء  على  اإّن 

يذعنوا  اأن  يجب  روح���ّي..  ج��دب  ب��وج��ود 

لهذه الحقيقة ويعترفوا باأن الإيمان حاجة 

اأ�سمى حاجاتنا  اإنها  بل  وتكوينّية،  فطرية 

الإن�سانية.

واأ�ساء  الإيمان  نبع  من  انتهلنا  ف��اإذا 

اأعماق  في  اهلل  وتجّلى  اأرواح��ن��ا،  اهلل  نور 

وال��ل��ذة  ال�سعادة  معنى  اأدرك��ن��ا  نفو�سنا 

محكم  في  �سبحانه  اهلل  يقول  والبهجة. 

َتْطَمِئنُّ   ِ اللهّ ِب��ِذْك��ِر  {اأََل  الكريم:  كتابه 

اْلُقُلوُب} )الرعد: 28(.

*لكلٍّ غذ�وؤه �لخا�س
الوقت الذي توجد فيه اختالفات  وفي 

بين الروح والج�سد فاإّن هناك �سبهًا بينهما 

اإلى  يحتاج  الج�سد  فكما  عديدة،  ن��واح  في 

ال��روح هي  والأ���س��رب��ة،  الأطعمة  اأن���واع من 

وغذاوؤها  خا�س،  غذاء  اإلى  تحتاج  الأخرى 

هو العلم والحكمة والإيمان واليقين. الج�سد 

اأن  كما  الكافي  الغذاء  ي�سله  لم  اإذا  يذبل 

الروح تذُبل اإذا لم ي�سْلها غذاوؤها الخا�ّس.

ي��ق��ول الإم����ام ع��ل��ي Q: »رّوح����وا 

اأنف�سكم ببديع الِحكمة فاإنها تكّل كما تكّل 

.
)4(

الأبدان«

الج�سد،  يمر�س  كما  تمر�س  ال��روح 

فاإذا  ودواء،  عالج  اإل��ى  تحتاج  فهي  ول��ذا 

في  ين�ساأ  خلل  ب�سبب  يمر�س  الج�سد  كان 

التي  المواّد  مجموع  في  اأو  مزاجه  ميزان 

عام  وب�سكل  زيادة،  اأو  نق�سًا  منها  يتاألف 

عليها؛  اهلل  خلقه  التي  المعادلة  في  خلل 

فاإّن الروح لها معادلتها وميزانها الخا�ّس 

اإلى  وتحتاج  الحب  اإلى  تحتاج  الروح  بها. 

نظام اأخالقي، تحتاج اإلى العلم والمعرفة، 

وتحتاج اإلى الإيمان والعقيدة، وتحتاج اإلى 

�سند تعتمد عليه وترجوه في كّل اأعمالها. 

وتعادل  ل�ستقرار  لزمة  الأ�سياء  هذه  كل 

يهّدد هذا  اأّي خلل  فاإّن  واإّل  الروح  ميزان 

�سعادته  الإن�����س��ان  ي�سلب  �سوف  ال��ت��وازن 

نهج البالغة، الخطبة 217.( 1)

م.ن، حكمة 205.( 2)

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج6، �س249.( 3)

الكافي، الكليني، ج1 �س48.( 4)

�لهو�م�س

إن أّي خلل يهدد توازن الروح 
سوف يسلب اإلنسان
 سعادته وطمأنينته
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فيها ُيْفَرُق كلُّ أمٍر حكيم
)*(
�ل�سهيد �ل�سيد عبا�س �ملو�سوي}

وم�سائب وم�ساعب، تمالأ نف�سه بالأحزان 

والآلم والمرارات، بحيث يتمّنى اأن يعرف 

ولو �سيئًا ب�سيطًا عن م�ستقبله، لعلَّه يدرك 

طبيعة ا�ستمرار معاناته، واإمكانية اإبعادها 

عن روحه، ليتخّل�س من �سغطها النف�سي. 

بتعابير  الحالة  هذه  عن  المرء  ُيعّبر  وقد 

منحرفة وغير طبيعية.

*ليلة ر�أ�س �ل�سنة و�لم�ستقبل
اأنتم تعرفون جميعًا اأن ليلة راأ�س ال�سنة 

التي اأ�سبح الحتفال بها �سبه عادة عالمية 

الإن�سان من خاللها  يحاول  ل محطًة  ت�سكِّ

فهل  بكاملها،  ال�سنة  ه عبر  يعرف حظَّ اأن 

واإيجابية،  خّيرة  المرتقبة  حياته  �ستكون 

ت�ستمّر؟  �سوف  ومظلومّيته  ماآ�سيه  اأن  اأم 

ويحاول هذا الإن�سان - ولو من خالل هذه 

*�إ�سباع لروح �لإن�سان
ما معنى هذه الليلة؟ وما هي اأهميتها؟

كونها  اإل��ى  بالإ�سافة  الليلة  ه��ذه  اإّن 

التي  ال��ح��وادث  لتقدير  المنطلق  ل  ت�سكِّ

�سنة  ع��ب��ر  وال���ك���ون  ال��ع��ال��م  ف��ي  تح�سل 

اإ�سباع الجوع الروحّي  بكاملها، تعمل على 

ن�ستوعب  اأن  ن�ستطيع  ول  الإن�سان،  عند 

حاجات  دقيق  ب�سكل  در�سنا  اإذا  اإّل  ذلك 

الإن�سان الروحيَّة. فما هي هذه الحاجات 

ه��ي متطّلبات  وم��ا  ل��الإن�����س��ان؟  ال��روح��ي��ة 

النف�س الب�سرية؟ 

اإذا فهمنا هذه المتطلبات والحاجات 

هذه  اأهمية  نفهم  ونف�سه،  الإن�سان  ل��روح 

على  تمرُّ  اإْذ  والعظيمة،  الكريمة  الليلة 

وم�ساكل  ح����وادث  ن��ع��رف  ك��م��ا  الإن�����س��ان 

ِحيِم ْحَمِن �لرَّ ِب�ْسِم �هلّلِ �لرَّ

ْن اأَْلِف  {اإِنَّا اأَنَزْلَناُه ِفي َلْيلَِة اْلَقْدِر * َوَما اأَْدَراَك َما َلْيلَُة اْلَقْدِر * َلْيلَُة اْلَقْدِر َخْيٌر مِّ

اأَْمٍر * �َساَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطلَِع  ن ُكلِّ  ِباإِْذِن َربِِّهم مِّ وُح ِفيَها  ُل اْلَماَلِئَكُة َوالرُّ �َسْهٍر * َتَنزَّ

اْلَفْجِر} )القدر: 1 - 5( �سدق اهلل العلّي العظيم.

�لمباركة.  ليالي �لقدر  �لثالث و�لع�سرين، هي خاتمة  �لليلة، ليلة  �إنَّ هذه 

وقد ذكرنا مر�رً� �أن ليلة �لقدر هي ليلة و�حدة في �ل�سنة، ولكنها مرددة بين 

ثالث لياٍل. وما يح�سل في هذه �لليلة �لمباركة �أّن �هلل تبارك وتعالى يق�سي 

�سو�ء  وجماعّية،  فردّية  �أحد�ث  من  كاملة  ل�سنة  يحدث  �سوف  ما  فيها  ويقّدر 

�أكانت خيرً� �أم �سرً�، حربًا �أم �سلمًا.

منبر القادة
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ل�سنة  م�ستقبله  اإل��ى  يتعّرف  اأن   - الليلة 

كل  راأ���س  على  اإج��راءات��ه  وي��ح��ّدد  كاملة، 

�سنة لعّله يعرف حّظه في ال�سنة القادمة. 

الجوع  ه��ذا  عن  يعّبر  الإن�سان  اأخ��ذ  وق��د 

اأوروب��ا من خالل  �سيما في  ال��روح��ّي، ول 

م�سائل نعتبرها من ال�سخافة بمكان. وقد 

يعتمد بع�س النا�س في الكثير من الم�سائل 

ف اإلى  على التب�سير والتنجيم، حتى يتعرَّ

م�ستقبله، فهل هو اأبي�س في هذه ال�سنة اأم 

اأ�سود؟ 

وم��ه��م��ا ك��ان��ت ه���ذه ال��ت��ع��اب��ي��ر، فهي 

الإن�سان،  تعي�س في عمق  تحكي عن حالة 

على  جزئيًا  ولو  لالإطاللة  محاولة  وكاأّنها 

اأو  �سيئًا،  منه  ي�ست�سف  لعّله  الم�ستقبل 

وقد حاول  اأحداثه.  �سيء من  اإلى  يتعّرف 

القراآن الكريم اأن ي�سّد هذا الجوع الروحّي 

الليلة  هذه  فجعل  واقعية،  ليلة  خالل  من 

فر�سًة ُيق�سى وُيقّدر فيها كل �سيء.

*ليلة �لقدر
ليلة  هناك  اأنَّ  الإن�سان  يعرف  عندما 

وتق�سي  لتاأتمر  المالئكة  فيها  تتن�ّزل 

وتقّدر كل ما �سيح�سل عبر �سنة بكاملها، 

في  ��ل  ي��ت��دخَّ اأن  ي�ستطيع  اأن���ه  ي��ع��رف  ث��م 

ق���راره���ا م��ن خ���الل ال���دع���اء وال��ع��ب��ادة، 

ح��ارًا،  رج��اًء  اهلل  يرجو  �سوف  فبالتاأكيد 

ويدعوه دعاء الملتم�سين، لعّله ي�ستطيع اأن 

يغّير ما ُيق�سى ويقّدر له. 

الدعاء  الليلة  هذه  مثل  في  نقراأ  اإّننا 

وتقّدر  تق�سي  فيما  اجعل  »اللهم  التالي: 

الأمر  المحتوم وفيما تفرق من  الأمر  من 

الحكيم في ليلة القدر ومن الق�ساء الذي ل 

. نحن نطلب 
)1(

ُيرّد ول ُيبّدل اأن تكتبني...«

المالئكة  وندعو  معّينة،  طلبات  اهلل  من 

لت�سّجل هذه الطلبات والحاجيات من اأجل 

تكتبني  »اأن  الآتية:  ال�سنة  في  تتحّقق  اأن 

من حجاج بيتك الحرام المبرور حّجهم، 

ذن��وب��ه��م،  ال��م��غ��ف��ور  �سعيهم،  ال��م�����س��ك��ور 

فيما  واج��ع��ل  �سيئاتهم،  عنهم  المكّفر 

تق�سي وتقّدر اأن تطيل عمري وتو�ّسع علّي 

.
)2(

في رزقي...«

في  ع��ادة  يكتبونه  �سيء  اآخ��ر  اإنَّ  ث��م 

الدعاء: »وتفعل بي كذا وك��ذا...«، ومعنى 

التي  الم�ساألة  ي��ح��ّدد  الإن�����س��ان  اأن  ذل��ك 

اأن  وتعالى  تبارك  اهلل  من  وُيريد  ُيحبها 

نالحظ  ذلك،  من  وانطالقًا  له.  يحققها 

لعّلنا  الإن�سان،  حياة  في  الروحي  الجانب 

الم�ستقبل  معرفة  اإل��ى  خالله  من  نتوّجه 

والتحّكم بمعطياته.

*�لدعاء يدفع �لبالء
واأّم�����ا الإن�����س��ان غ��ي��ر ال��م��وؤم��ن، فهو 

يحاول اأن ُيعّبر عن الجوع الروحّي تعبيرًا 
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ب�سيء،  يطمع  اأن  ي�ستطيع  ل  منحرفًا. هو 

ولذلك  �سيء،  اإل��ى  يطمئن  اأن  يمكنه  ول 

ال��ي��اأ���س  الإن�����س��ان ح��ال��ة م��ن  يعي�س ه���ذا 

يقابل  لم  لأن��ه  النا�س،  من  لكثير  تح�سل 

رّبه،  في  والرجاء  بالأمل  النف�سّي  �سغطه 

وفي هذه الحالة تتحّول حياة الإن�سان اإلى 

حالة ياأ�س قاتلة، وتقود �ساحبها دائمًا اإلى 

النتحار للتخّل�س من ماأ�ساته وياأ�سه. واأّما 

الإن�سان المتدّين الذي يخاف اهلل، فيعرف 

الق�ساء  يدفع  دعاءه  واأن  عليه،  اأنه عزيز 

اأن يغّير المعطيات  واأنه ي�ستطيع  والبالء، 

القدر، والبكاء  ليلة  من خالل الدعاء في 

بين يدي الباري عزَّ وجّل.

ة بكاملها داعيًة  فما بالنا اإذا كانت الأمَّ

اهلل؟ الم�ساألة هنا اأكبر مما نت�سّور، حيث 

ت�سل اأ�سوات الماليين من النا�س في ليلة 

من هذه الليالي الكريمة اإلى ال�سماء. اهلل 

تبارك وتعالى كريم و�سف نف�سه بالرحمة 

يرى  عندما  فكيف  وال��ع��ط��ف.  وال��ح��ن��ان 

تجري،  وهي  الموؤمنين  دم��وع  تعالى  اهلل 

ويت�سّرعون  ي��دع��ون��ه  منهم  وال��م��الي��ي��ن 

اهلل  عند  عزيزًا  يكون  الطلب  اإّن  اإل��ي��ه؟! 

ولذلك  ي�ستجيب،  اأن  اإّل  يمكن  ول  تعالى 

الليلة،  ت�ستطيع من خالل هذه  الأّمة  فاإّن 

اإذا اأرادت، اأن تحييها اإحياًء حقيقيًا، واأن 

ر. تق�سي لنف�سها وتقدِّ

*�لأّمة �لد�عية
ب��اأن  وتعالى  ت��ب��ارك  اهلل  ق�سى  وكما 

للبالء، ومغّيرًا  الموؤمن دافعًا  يجعل دعاء 

اهلل  تدعو  كبيرة  ب��اأّم��ٍة  فكيف  �سوء،  لكل 

عندما يرى اهلل تعاىل 
دموع املؤمنني واملاليني 

منهم يدعونه ال ميكن إال أن 
يستجيب

معنى  نفهم  اأن  يجب  هنا،  من  وترجوه؟! 

فالدعاء  جماعيًا،  دع���اًء  اهلل  ن��دع��و  اأن 

من  اهلل  لرحمة  ا���س��ت��درار  ه��و  الجماعي 

والعاجز،  وال��م��راأة،  وال�سغير،  الكبير، 

والعجوز. نحن نوؤمن ب�سالة ا�سمها �سالة 

اإلى  عندنا  الم�ساألة  ت�سل  األ  ال�ست�سقاء. 

من  فكم  حياتنا؟  في  الكامل  القحط  حّد 

وعط�سًا  جوعًا  يموتوا  اأن  النا�س  كاد  مّرة 

ا�ستطاعوا  ولكنهم  والنبات،  المطر  لقّلة 

ي�ستدّروا  اأن  واح���دة  جماعية  جل�سة  ف��ي 

رحمة اهلل، فا�ستجاب لهم، واأنزل الغيث؟

ه��ذه  خ���الل  م���ن  ال��م��وؤم��ن  ي�ستطيع 

الم�ستحّبات اأن ُيغّير الموازين والمعادلت. 

اإلى  م�سطّرة  الإ�سالمّية  الأّم���ة  ه��ذه  اإنَّ 

اإلى  بحاجة  نحن  ولذلك  كثيرة،  م�سائل 

مثل هذه الليالي العظيمة التي يق�سي اهلل 

�ساأن من  اأمٍر حكيم، وكل  ويقّدر كل  فيها 

�سوؤون الحياة.

ولأمتنا  لنا  وق���ّدر  ل��ن��ا،  اق�����سِ  اللهم 

يا  والمغفرة،  والرحمة  الن�سر  الإ�سالمية 

اأرحم الراحمين.

)*( األقيت في �سهر رم�سان: 1985/6/12م.

م�سباح المتهجد، الطو�سي، �س638.( 1)

م.ن.( 2)

�لهو�م�س

منبر القادة
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 قل�ب ُتب�شر وتعمى

 كيف تحيا �لقل�ب؟

 حديث �لروح: ح��ر مع �ل�شيخ �لحائري)حفظه �هلل(

 ليالي �لأن�س و�لطاعة

 �دع�ه باأ�شمائه �لح�شنى

 مناجاُة �َشَحر

قلوٌب في ضيافة الرحمن
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�ل�سيخ ح�سن �أحمد �لهادي)*(

يطلق �لقلب على معنيين: �لأول، على �لقلب �ل�سنوبري �لمودع 

في �سدر �لإن�سان، و�لمعنى �لثاني على �أنه لطيفة رّبانية روحانّية 

لها مع �لقلب �لج�سماني تعّلق، ويعّبر عنها بالقلب تارة، وبالنف�س 

�لعاِلم،  �لمدِرك،  �أي�سًا. وهي  �أخرى، وبالروح ثالثة... وبالإن�سان 

�لعاِرف، وهي �لمخاَطب و�لمعاَتب ولها عالقة مع �لقلب �لج�سدي...

*�لقلب �لباطني
َتْعَم���ى  َل  َه���ا  {َفاإِنَّ تعال���ى:  اهلل  ق���ال 

ِت���ي ِفي  الأْب�َس���اُر َوَلِك���ْن َتْعَم���ى اْلُقُل���وُب الَّ

. ويفه���م من 
)1(

���ُدوِر} )الح���ج: 46(  ال�سُّ

ف���ي   { الطباطبائ���ي  العالم���ة  كالم 

تف�سي���ر المي���زان اأّن الم���راد بالقل���ب ه���و 

الإن�سان بمعن���ى النف�س والروح نظير قوله 

تعالى: {ُيوؤَاِخُذُك���م ِبَما َك�َسَب���ْت ُقُلوُبُكْم} 

َقْلُب���ُه}  اآِث���ٌم  ���ُه  و{َفاإِنَّ  )225 )البق���رة: 

.
)2(

)البقرة: 283(

في  القلب  فالمق�سود من  وعلى هذا 

ويعّبر  الباطني،  القلب  هو  الآي��ات  ه��ذه 

وال��روح،  وال��ف��وؤاد،  والعقل،  باللّب،  عنه 

والنف�س، ومقّر اليقين، ومدرك المعاني، 

وملك البدن والذي اإذا �سلح �سلح البدن 

كما   
)3(

كلُّه  البدن  ف�سد  ف�سد  واإذا  كلُّه، 

جاء في العديد من الأخبار. وهو كالبحر 

العميق الذي ترتبط به روافد تلتقي كّلها 

نحن  ن�سّميه  م��ا  واإن  القلب.  مركز  ف��ي 

التي  وال��رواف��د  الأنهر  اإل  هو  ما  بالروح 

الخوف  مثل  وك��ذا  البحر،  بهذا  تت�سل 

...
)4(

والرجاء والحب

*�أ�سناف �لقلوب
من  اأداة   - القراآن  نظر  في   - القلب 

معظم  ف��ي  ف��ال��ق��راآن  ال��م��ع��رف��ة.  اأدوات 

ر�سالته يخاطب القلب. واأذن القلب وحدها  

ت�ستطيع �سماع ر�سالة ال�سماء، لذلك ُعِنَي 

القراآن بتعّهد هذه الأداة وتربيتها وهو ما 

نفهمه من الآيات الكثيرة التي تحّدثت عن 

...
)5(

نور القلب و�سفته و�سالمته

ُتبصر وتعمى
الملف
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والنفع عليه  الجزاء  رّتب  عزَّ وجّل قد 

يوم القيامة بقوله تعالى: {َوَل ُتْخِزِني 

َي��ْوَم َل َينَفُع َم��اٌل َوَل  ُيْبَعُثوَن *  َي��ْوَم 

 ِبَقْلٍب �َسِليٍم} 
َ َبُنوَن * اإِلَّ َمْن اأََتى اللَّ

)ال�سعراء: 87 - 89( وقوله تعالى عن 

�ِسيَعِتِه  ِم��ن  نَّ  {َواإِ  :Q اإبراهيم 

َلإِْبَراِهيَم * اإِْذ َجاء َربَُّه ِبَقْلٍب �َسِليٍم} 

ف�ساحب   .)84  -  83 )ال�����س��اف��ات: 

النية  ���س��اح��ب  ه���و  ال�����س��ل��ي��م  ال��ق��ل��ب 

في  تعالى  هلل  يخل�س  الذي  ال�سادقة 

الأمور كّلها.

القلب  وه����و   ال��م��ط��م��ئ��ن:  ال��ق��ل��ب   -  2  

والر�سا  الت�سليم  حالة  يعي�س  ال��ذي 

بالعقائد  اليقين  ب�سبب  َلين  الحا�سِ

ب��ع��د طهارته  ال��ق��ل��ب  وه���ذا  ال��ح��ّق��ة. 

ال��ق��رب  ع��ل��ى  ي�سير  المهلكات  م��ن 

ال�سكر  م���ن  ب��ال��م��ن��ج��ي��ات  م���ع���م���ورًا 

اأهم  وال�سبر والخوف والرجاء، ومن 

بذكر  يطمئّن  قلب  اأّن���ه  خ�سائ�سه 

َتْطَمِئنُّ   ِ اللهّ ِب��ِذْك��ِر  {اأََل  تعالى  اهلل 

اْلُقُلوُب} )الرعد: 28(.

القلب اللهّين: وهو القلب الذي يحيا   - 3
العملية  خ�سائ�سه  ومن  بالموعظة. 

والبكاء من خ�سية  التفّكر  الإكثار من 

اهلل تعالى، فيّتعظ بذكر الموت وفجائع 

خ�سوعًا  ينعك�س  ما  وبالءاتها،  الدنيا 

واأن�سًا  العبادة  ف��ي  ف���ي ول���ذًة 

م��ح�����س��ر ال��م��ع��ب��ود 

في  �سيما  ول 

ولأّننا ل ن�ستطيع تف�سيل هذه الأ�سناف 

بجمع  �سنكتفي  عليها  يترّتب  وما  الكثيرة 

كّليين  عنوانين  تحت  م�ساديقها  اأه���م 

جامعين لأهم اأ�سناف القلوب التي ذكرت 

في القراآن وال�سنة، وهما: القلب الممدوح 

ندرج تحت كل  اأن  المذموم، على  والقلب 

خ�سائ�سه  بذكر  م�ساديقه  بع�س  منها 

وما ينعك�س منه على م�ستوى النّية والعمل.

�أوًل: �لقلوب �لممدوحة:

الحكيم،  الب�سير،  واأق�سامه:  القلب 

ر  الُمطهَّ الخير،  على  الُمقِبل  ال��رق��ي��ق، 

م��ن ال��ذن��وب، ال��م��و���س��وف ف��ي ال��رواي��ات 

الواجب  النا�س  من  الإم���ام  بمنزلة  ب��اأّن��ه 

ر�سول  و�سفه  وال��ذي   ،
)6(

عليهم  الطاعة 

بقوله  الأر�س  اآنية اهلل في  باأنه   P اهلل 

اأوان��ي،  الأر����س  في  تعالى  هلل  »اإّن   :P

اأرّقها،  اإلى اهلل،  األ وهي القلوب، فاأحّبها 

ل��الإخ��وان،  اأرّق��ه��ا  واأ�سلبها:  واأ���س��ف��اه��ا، 

ذات  في  واأ�سلبها  الذنوب،  من  واأ�سفاها 

.
)7(

اهلل«

اأن���واع  ال�سنف  ه���ذا  ت��ح��ت  وي��ن��درج 

عديدة من القلوب منها:

1 - القلب ال�سليم: وهو القلب الذي يلقى 
ربه ولي�س فيه اأحد �سواه، والذي  يحمل 

ب��ال �سك ول ه���وى، وع��م��اًل بال  دي��ن��ًا 

اأّن المولى  رياء. ومن اأهم خ�سائ�سه 

القلب السليم: هو القلب
 الذي يلقى ربه وليس فيه 

أحد سواه
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الباقر  الإم����ام  ع��ن  روي  ال��خ��ل��وات. 

بكثرة  القلب  لرقة  »تعّر�س   :Q

اإ�سافة  هذا   .
)8(

الخلوات«  في  الذكر 

اإلى الرغبة ال�سديدة والأن�س في خدمة 

 P العباد، ولهذا نجد اأّن ر�سول اهلل

قال  قلبه  ق�ساوة  رج��ل  اإليه  �سكا  لما 

فاأطعم  قلبك  يلين  اأن  اأردت  »اإذا  له: 

.
)9(

الم�سكين وام�سح راأ�س اليتيم« 

بمعنى  ال�����س��رح  ال��م��ن�����س��رح:  ال��ق��ل��ب   - 4
)النقبا�س(  ال�سيق  ويقابله  الب�سط، 

ال�سدور  على  تتواردان  حالتان  وهما 

تّت�سع  الأول���ى  الحالة  ففي  والقلوب، 

بالمعرفة  فتزخر  والقلوب،  ال�سدور 

وال����ن����ور وال���ي���ق���ي���ن، وت���ت���ح���ّم���ل م��ن 

يتحّمله  ل  ما  والم�سائب  البتالءات 

الثانية  ال��ح��ال��ة  وف��ي  ع���ادة.  اإن�����س��ان 

تكاد  وال�سدور حتى ل  القلوب  ت�سيق 

واليقين،  المعرفة  م��ن  �سيئًا  تحمل 

والم�سائب.  الب��ت��الءات  ع��ن  ف�ساًل 

وهاتان الحركتان من ال�سرح وال�سيق 

وم�ساره  الإن�سان  تتواردان على حركة 

الم�ستويين  ع��ل��ى  ت��ع��ال��ى  اهلل  اإل����ى 

في  تج�ّسد  ما  وهو  والعملي،  المعرفي 

اأمره اهلل  Q عندما  ق�سة مو�سى 

اأن  رب��ه  فدعا  ف��رع��ون،  بدعوة  تعالى 

َلى  ي�سرح �سدره، قال تعالى: {اْذَهْب اإِ

ِفْرَعْوَن اإِنَُّه َطَغى * َقاَل َربِّ ا�ْسَرْح ِلي 

و�سرح   .)25  -  24 )ط��ه:  ���ْدِري}  ����سَ

ال�����س��در ه��ن��ا ف��ي م��واج��ه��ة الب��ت��الء 

وال��م��ع��ان��اة وال�����س��راع ال��م��ري��ر ال��ذي 

يواجهه Q في دعوة فرعون وقومه 

اإلى اهلل تعالى. ويت�سح المق�سود من 

هذا النوع من القلوب في قوله تعالى: 

َي�����ْس��َرْح  َي��ْه��ِدَي��ُه  اأَن   ُ اللهّ ُي����ِرِد  {َف��َم��ن 

لَُّه  ُي�سِ اأَن  ُيِرْد  َوَمن  ِلالإِ�ْساَلِم  ْدَرُه  �سَ

��َم��ا  نَّ َك��اأَ َح��َرًج��ا  ���ْدَرُه �َسيًِّقا  َي��ْج��َع��ْل ����سَ

 ُ اللهّ َيْجَعُل  َكَذِلَك  َماء  ال�سَّ ِفي  ُد  عَّ َي�سَّ

ِم��ُن��وَن}  ��ِذي��َن َل ُي��وؤْ ْج�����َس َع��لَ��ى الَّ ال��رِّ

نزلت  لّما  اأّن��ه  روي   .)125 )الأن��ع��ام: 

P عن  اهلل  ر�سول  �سئل  الآي��ة  ه��ذه 

�سرح ال�سدر ما هو؟ قال: »نور يقذفه 

اهلل في قلب الموؤمن فين�سرح له �سدره 

اأمارة  لذلك من  فهل  قالوا:  وينف�سح. 

الإنابة  نعم،   :P ق��ال  بها؟  يعرف 

دار  عن  والتجافي  الخلود،  دار  اإل��ى 

نزول  قبل  للموت  وال�ستعداد  الغرور، 

.
)10(

الموت«

ثانيًا: �لقلوب �لمذمومة

ع��ن��دم��ا ن���ت���اأّم���ل ف���ي اآي�����ات ال��ك��ت��اب 

يتحّدث  الكريم  ال��ق��راآن  اأّن  نجد  العزيز 

بذكر  المذمومة  القلوب  من  اأ�سناف  عن 

اأو�ساف اأ�سحابها اأو الآثار التي تنتج عنها 

كالنفاق والكفر ونحوه، ومن هذه القلوب: 

القلوب الزائغة، القلوب القا�سية، القلوب 

المري�سة، القلب الأعمى...

الآث���ار  اأه���م  اإل���ى  اإ���س��ارة  يلي  وفيما 

العملية التي تنتج عن هذه القلوب:

الذين يف قلوبهم مرض 
هم ضعفاء اإلميان الذين 

يصغون إىل كل ناعق، 
ومييلون مع كل ريح

الملف
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اأّن مر�س  الظاهر  المري�س:  القلب   -  1
ال�سك  ه��و  ال��ق��راآن  ع��رف  ف��ي  القلب 

والريب الم�ستولي على اإدراك الإن�سان 

في  فالذين  واآي��ات��ه.  باهلل  يتعّلق  فيما 

الإي��م��ان  �سعفاء  ه��م  مر�س  قلوبهم 

الذين ي�سغون اإلى كل ناعق، ويميلون 

م��ع ك��ل ري����ح... وه���و اخ��ت��الط من 

الإيمان بال�سرك، ولذلك يرد على 

الأح����وال،  م��ن  القلب  ه��ذا  مثل 

وي�سدر عن �ساحب هذا القلب 

في مرحلة الأعمال والأفعال ما 

وباآياته.  ب��اهلل  الكفر  ينا�سب 

ُق��ُل��وِب��ِه��م  {ِف����ي  تعالى:  ق��ال 

��َر���ٌس َف���َزاَدُه���ُم  مَّ

َوَلُهم  ُ َمَر�ساً  اللهّ

ِل���ي���ٌم ِب��َم��ا  َع�����َذاٌب اأَ

َك���اُن���وا َي���ْك���ِذُب���وَن} 

)البقرة: 10(. وقد ذكر اأهل بيت 

الأ�سباب  من  العديد   R الع�سمة 

التي توؤّدي اإلى ما يمّر�س القلب، يمكن 

والخطيئة،   الذنب  اإل��ى  جميعَا  رّده��ا 

روي عن الإمام علي Q قوله: »ل 

 .
)11(

الذنوب«  من  للقلوب  اأوج��ع  وجع 

روي  كما  القلب  تف�سد  الخطيئة  واإّن 

»م��ا من   :  Q الباقر  الإم���ام  ع��ن 

اإّن  خطيئة،  م��ن  للقلب  اأف�سد  �سيء 

به  تزال  فما  الخطيئة،  ليواقع  القلب 

حتى تغلب عليه في�سير اأعاله اأ�سفله« 

.
)12(

كثرة  اأّن  المعلوم  القا�سي:  القلب   -  2
اإلى ق�سوة القلب، »وما  الذنوب توؤّدي 

 
)13(

الذنوب«  لكثرة  اإل  القلوب  ق�ست 

علي الموؤمنين  اأم��ي��ر  ع��ن  ورد  كما 

الباقر الإم����ام  ع��ن  وروي   ،  Q

���س��رب عبد  وم��ا   ...« ق��ول��ه:   Q

 .
)14(

القلب«  ق�سوة  من  اأعظم  بعقوبة 

ومن اأبرز الآثار ال�سلبية الناتجة عن 

ق�سوة القلب اأّنه يبّعد عن اهلل تعالى، 

�ساحب  اهلل  من  النا�س  اأبعد  اإّن  بل 

العديد  في  ورد  كما  القا�سي   القلب 

الذنوب  تغزو  ولهذا  ال��رواي��ات،  من 

طول  ويهيمن  العبادة،  فتقّل  القلب 

قال  رّبه،  فين�سى  الإن�سان  الأمل على 

َبْعِد  ِم��ْن  ُقُلوُبُكْم  َق�َسْت  {ُث��مَّ  تعالى: 

َذِلَك َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة اأَْو اأَ�َسدُّ َق�ْسَوًة} 

)البقرة: 74(.

3 - القلب المطبوع: قال عزَّ وجّل: {َخَتَم 

 َعلَى ُقُلوِبهْم َوَعلَى �َسْمِعِهْم َوَعلَى 
ُ اللهّ
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اأَْب�َساِرِهْم ِغ�َساَوٌة َوَلُهْم َعَذاٌب عِظيٌم} 

على  الطبع  هو  الختم   .)7 )البقرة: 

قلوب الكفار عقوبة على كفرهم، وقد 

روي عن ر�سول اهلل P قوله: »الطابع 

انتهكت  ف��اإذا  العر�س،  بقائمة  معّلق 

الحرمة وعمل بالمعا�سي واجترئ على 

الطابع فيطبع اهلل على  اهلل بعث اهلل 

 .
)15(

�سيئًا«  ذل��ك  بعد  يعقل  فال  قلبه 

طبع  عن  الناتجة  الآث��ار  تّت�سح  وبهذا 

القلوب  تعّلق  واأهمها  وختمها  القلوب 

ب�����س��ه��وات ال��دن��ي��ا واإدب�����ار ال��ق��ل��ب عن 

عبادة اهلل وطاعته.

*وفي �لختام
ب��ع��د ه����ذه ال���ج���ول���ة ال���م���وج���زة في 

موجزة  ن�سيحة  من  بد  ل  القلوب  رحاب 

خال�ستها اأّنه:

الدائم  ال�سعي  من  لالإن�سان  بد  ل 

فاإّن  والتفّكر،  بالموعظة  القلوب  لإحياء 

الحكمة  بنور  الميتة  القلوب  يحيي  اهلل 

المطر،  بوابل  الميتة  الأر�س  يحيي  كما 

وهو ما اأو�سى لقمان به ابنه وهو يعظه، 

لإعمار  ال��دوؤوب  العمل  اأي�سًا من  بد  ول 

القلب بالمعرفة، فاإّن »لقاء اأهل المعرفة 

 ،)16(
الحكمة«  وم�ستفاد  القلوب  عمارة 

و»ع���م���ارة ال��ق��ل��وب ف��ي م��ع��ا���س��رة ذوي 

علي  الإم���ام  ع��ن  ورد  كما   
)17(

العقول« 

رقيقًا  ال��ق��ل��ب  ي�سبح  وب��ه��ذا   .Q

يعي�س  الحكمة،  بنور  م��ن��ّورًا  ح��ّي��ًا  لّينًا 

وياأن�س  اهلل  بذكر  وال�ستغال  ال�ستغفار 

بعبادته وطاعته، ويكون م�سداقًا لقوله 

��ا���ُس َق���ْد َج��اءْت��ُك��ْم  ��َه��ا ال��نَّ يُّ
تعالى: {َي���ا اأَ

���َف���اٌء ِل��َم��ا ِف��ي  ���ُك���ْم َو����سِ َم���ْوِع���َظ���ٌة ِم���ْن َربِّ

ِلْلُموؤِْمِنيَن}  َوَرْح��َم��ٌة  َوُه��ًدى  ُدوِر  ال�سُّ

علي  الإم����ام  ع��ن  روي   .)57 )ي��ون�����س: 

Q:  »اإّن تقوى اهلل دواء داء قلوبكم، 

مر�س  و�سفاء  اأفئدتكم،  عمى  وب�سر 

ف�ساد  و�سالح  )اأج�سامكم(،  اأج�سادكم 

�سدوركم، وطهور دن�س اأنف�سكم، وجالء 

 .
)18(

ع�سا )غ�ساء( اأب�ساركم« 

�سية. )*( مدير التحرير الم�سوؤول في مجلة الحياة الطيبة التخ�سّ

اأ�سرار ال�سالة، ال�سهيد الثاني، �س103.( 1)

الميزان في تف�سير القراآن، الطباطبائي، ج2 �س225.( 2)

تف�سير ال�سراط الم�ستقيم، البروجردي، ج4 �س242.( 3)

معرفة القراآن، ال�سهيد مرت�سى مطهري، �س88.( 4)

يراج���ع: اآل عم���ران: 8، المطّففي���ن: 14، ال�س���ف: 5، البقرة: 7، ( 5)

الأنعام: 25، الأعراف: 101 والحديد: 16.

علل ال�سرائع، ال�سدوق، ج1 �س109.( 6)

م.ن، �س243.( 7)

تحف العقول، ابن �سعبة، �س285.( 8)

م�سكاة الأنوار، الطبر�سي، �س292.( 9)

مجمع البيان، الطبر�سي، ج4 �س561.( 10)

الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج5 �س378.( 11)

الكافي، الكليني، ج2 �س300.( 12)

م.ن، �س268.( 13)

علل ال�سرائع، م.�س، ج1 �س81.( 14)

تحف العقول، �س283.( 15)

عي���ون الحك���م والمواع���ظ، علّي ب���ن محم���د الليث���ي الوا�سطي، ( 16)

�س419.

نهج البالغة، الخطبة 198 و109.( 17)

نهج البالغة، خطبة 198.( 18)

�لهو�م�س
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حيَن يك�سُف �لغيب عن حقائق عالم �لملك �لتي قد تخفى 

�لكمال  كالم  يعر�ُس  وحين  �لمادة،  عالم  في  �ل�سائرين  على 

�لألباب  �أولو  �إل  يدركها  ل  ومعاٍن  مفرد�ٍت  عن  �لكالم  وكمال 

و�لأب�سار ي�سبح لز�مًا على �لموؤمنين �أن ي�سّلمو� لتلك �لحقائق 

و�لمعاني �لقر�آنّية.

لم�سطلح  �لكريم  �لقر�آن  ��ستعمال  �لمهّمة  �لحقائق  ومن 

�لحياة و�لموت في غير ما تعارف �لنا�س عليه. فالعرف يرى 

�لج�سد  على  يطلق  �ل��ذي  �ل��م��ادي  �لمعنى  ذل��َك  �لحياة  في 

وتظهر بدّقات �لقلب وحركة �لدم و�لتنف�س ويرى في �لموت 

فقد�نها. �أما �لقر�آن �لكريم، فُيطلق �لحياة و�لموت على تلك 

تلك  وعلى  �سّره،  في  �لإن�سان  يعي�سها  �لتي  �لمعنوّية  �لحالة 

�ل�سلة �لمقّد�سة �لتي تجمع �لفقير بالغنّي، و�لعاجز بالقادر، 

بالأكمل،  و�لناق�س  بالقوي،  و�ل�سعيف  بالمقتدر،  و�لمحتاج 

من  تنطلق  �لتي  و�لأحا�سي�س  و�لعو�طف  �لم�ساعر  تلك  على 

�أعظم مخلوق وهو �لقلب.

�ل�سيد �سادق �ملو�سوي
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�سفاعة ال�سافعين. 

من  اأن��واع��ًا  الكريم  ال��ق��راآن  ي�ستعر�س 

القلوب ال�سقيمة، فهناك قلٌب مقفل {اأَْم َعلَى 

غليظ  وقلٌب   )24 )محمد:  اأَْقَفاُلَها}  ُقُلوٍب 

����ا َغ����ِل����ي����َظ اْل����َق����ْل����ِب} {َوَل�����������ْو ُك����ن����َت َف����ظًّ

{َلِه����َي����ًة  لٍه  وق��ل��ٌب   )159 ع��م��ران:  )اآل 

{َفَوْيٌل  3( وقلب قا�ٍس  ُقُلوُبُهْم} )الأنبياء: 

ْلَقا�ِسَيِة ُقُلوُبُهم} )الزمر: 22( وقلٌب مطبوع لِّ

 )16 ُق��ُل��وِب��ِه��ْم} )محمد:  َع��لَ��ى   
ُ َّ
{َط��َب��َع الل

ُق��ُل��وِب��ه��ْم}  َع��لَ��ى   
ُ هّ
الل {َخ��َت��َم  مختوم  وقلٌب 

 ُقُلوَبُهْم} 
ُ َّ
)البقرة: 7( وقلٌب زائغ {اأََزاَغ الل

ال��م��ر���س ت��ج��م��ع��ه��ا ح��ال��ة   )5 )ال�������س���ف: 

31(. هذا  َر�ٌس} )المدثر:  {ِفي ُقُلوِبِهم مَّ

التي  الحالة  تفر�سه  القلب  التعّدد في حالة 

يعي�سها الإن�سان من ناحية قبول دعوة الحّق 

بها. واللتزام  ال�سريعة  ل�سوت  وال�ستجابة 

*عو�ر�س مر�س �لقلب
هو  القلب  مر�س  اأّن  اإلى  اللتفات  اإّن 

اأق�سى ما يمكن اأن ي�سيب الإن�سان في كّل 

حياته يفر�س على الموؤمنين التنّبه الدائم 

بهذا  للوقوع  يوؤدي  قد  ما  كّل  من  والتوّقي 

التي  والمنّبهات  العوامل  وم��ن  المر�س. 

لوقوع  وك�سفًا  اإيذانًا  الإن�سان  على  تعر�س 

المر�س ما يلي:

التذلُّل  هو  الخ�سوع  الخ�سوع:  ع��دم   -  1
 ،

)1(
القلب  ي�سيب  ال��ذي  والنك�سار 

 :Q يقول اإلمام علي
إال الدموع  جفت  »ما 

 لقسوة القلوب«

*�لقلب في بعده �لمعنوّي
في  الظاهرّية  الحياة  م�سدر  القلب، 

في  الواقعية  الحياة  واأ�سا�س  المادة  عالم 

المعنوي،  بعده  اختّل  اإذا  المعنى،  عالم 

ي�سبح َمن فقده في نظر القراآن الكريم: 

{اأَْم������واٌت َغ��ْي��ُر اأَْح���َي���اء َوَم����ا َي�����ْس��ُع��ُروَن} 

)النحل: 21(.  نعم نحن ل ن�سعر بموتهم 

المادية  الحياة  هي  الحياَة  اأّن  نظن  لأننا 

عالم  اإلى  الممتد  القلب  مات  واإذا  فقط. 

فت�سبح  الجوارح  على  ف�سيوؤّثر  الملكوت، 

ُق���ُل���وٌب لَّ  {َل���ُه���ْم  للنظر  ف��اق��دة  ال��ع��ي��ون 

��ُروَن  َي��ْف��َق��ُه��وَن ِب��َه��ا َوَل��ُه��ْم اأَْع��ُي��ٌن لَّ ُي��ْب�����سِ

و{َوَت�����َراُه�����ْم   )179 )الأع������راف:  ِب���َه���ا} 

���ُروَن}  َي���ن���ُظ���ُروَن اإَِل����ْي����َك َوُه�����ْم َل ُي���ْب�������سِ

فاقدة  الآذان  وت�سبح   )198 )الأع��راف: 

لل�سمع {َوَل َتُكوُنواْ َكالَِّذيَن َقاُلوا �َسِمْعَنا 

.)21 )الأن���ف���ال:  ���َم���ُع���وَن}  َي�������سْ َل  َوُه������ْم 

الموؤمنين  ُت�سيب  ق��د  ال��ح��ال��ة  ه��ذه 

باهلل تعالى، حيث َتبقى دائرة العقيدة في 

ذراتها  تتر�سح  ول  والعادة  العقل  ميدان 

و�سذراتها اإلى عالم القلب، فيفقد الموؤمن 

ويتجافى  العبادة،  ول��ذة  الإي��م��ان  ح��الوة 

والطمئنان  والنفعال  ال�سعور  حالة  عن 

حَجَب  القلب  جموَد  لأّن  ذلك  وال�سعادة، 

الإن�سان عن و�سال الحق.

*قلوب �سقيمة
يعي�سها  قد  التي  المواقف  اأخطَر  اإّن 

فيها  تجّف  التي  الحالة  تلك  هو  الموؤمن 

الدموع ول تطمئن القلوب ول يختلج القلب 

هذا  خطُر  وي�ستدُّ  اهلل.  كالم  ق��راءة  عند 

بخطورة  الإن�سان  ي�سعُر  ل  حين  الموقف 

ذلك  بعد  تنفعه  فال  حالته  وت��اأّزم  مر�سه 

الملف
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ال�سالة  ف��ي  ���س��َوره  ب��اأب��ه��ى  ويتجّلى 

ونق�سه  ب�سعفه  الم�سّلي  ي�سعر  حيث 

حالة  تواَلت  فاإذا  هلل،  وحاجته  وفقره 

الإم�����س��اك ع��ن ال��خ�����س��وع ك���ان ذل��ك 

عار�سًا منّبهًا.

الأذن  ت�سمُع  حين  ال��دم��وع:  ج��ف��اف   -  2
رغم  بالَعبرة  العين  تفي�ُس  ول  الِعبرة 

خطر الم�ساب وِعَظم الفاجعة، �سواء 

ُيذكر  حين  اأم  تعالى  اهلل  ُيذكر  حين 

ال��م��وت وال��ع��ذاب وال��ب��الء، ف���اإّن هذا 

الإم�����س��اك ع��ن ال��دم��وع م��ن ع��وار���س 

علي  الإم��ام  يقول  الموت.  اأو  المر�س 

لق�سوة  اإل  الدموع  جفت  »ما   :Q

.
)2(

القلوب« 

ُي��ذك��ر اهلل  ال���ق���ل���ب: ع��ن��دم��ا  ج���م���ود   - 3
واأولياوؤه  اأنبياوؤه  اأو حتى  تعالى و�سفاته 

القلب  يتفاعل  ل  وغ�سبه  رحمته  اأو 

وينقب�س  ي�سطرب  ق��د  ب��ل  وي��ت��ح��ّرك، 

الحالة  على  ع��الم��ة  ف��ه��ذه  وي�سمئز، 

الماأ�ساوية التي قد ُت�سيب قلب الموؤمن.

ال��م��ادي��ة: التي  ب���الأم���ور  الن�����س��غ��ال   - 4
لذكره  ون�سيانًا  اهلل  عن  ُبعدًا  ت�سبب 

وتفكيرًا دائمًا بالدنيا التي ت�سبح هّم 

الإن�سان وغّمه في �سباحه وم�سائه.

*�لأ�سباب �لتي ُتميت �لقلب
ق�سوة  تعالى  اهلل  عقوبات  اأ�سعب  اإّن 

»اإّن   :Q الباقر  الإم��ام  يقول  القلب. 

وما  والأب���دان...  القلوب  في  عقوبات  هلل 

ق�سوة  م��ن  اأع��ظ��م  بعقوبة  ع��ب��ٌد  ��ِرَب  ���سُ

.
)3(

القلب« 

ومخالفة  والآث��ام  الخطايا  ال��ذن��وب:   -  1
ال�سرع وحكم اهلل هي اأحد اأهّم اأ�سباب 

الباقر  الإم�����ام  ي��ق��ول  ال��ق��ل��ب،  م���وت 

Q: »ما من �سيء اأف�سُد للقلب من 

خطيئة، اإّن القلب ليواِقع الخطيئة فما 

تزال به حتى تغلب عليه في�سير اأعاله 

.
)4(

اأ�سفله« 

2 - اآمرية النف�س بال�سوء: حين ُي�سيطر 
الرحمان  جنود  على  ال�سيطان  جنود 

ت�سبح  الباطنية  الإن�سان  مملكة  في 

لالأمرا�س  مو�سعًا  الإن�سانية  النف�س 

ث القلب وتقوده اإلى الهالك.  التي تلوِّ

�سيطرة  اأّن  ال��رواي��ات  في  ورَد  لذلك 

والتكبُّر  وال���م���راء  وال��غ��ّل  ال�����س��ه��وات 

والُعجب وغيرها من الأمرا�س القلبية 

القلب  ع��ل��ى  للق�ساء  ال��و���س��ائ��ل  ه��ي 

الرحماني عند الإن�سان.

3 - حبهّ الدنيا: ميدان القلب �ساحٌة ينبُت 
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ال�سعادة  اإكماله، حتى ينال منتهى  مبتغاه 

وقد  الغيبّية.  العالية  والمراتب  الروحانّية 

اإ�سالح  كيفية  في  متعددة  رواي��ات  ورَدت 

 ،
)7(

القلب وعمارته وطريقة اإحيائه وجالئه

ولكن يمكن اخت�سار ذلك في:

التذكير  ه��ي  الموعظة  ال��م��وع��ظ��ة:   -  1
بالخير فيما يرّق له القلب، وقد تكون 

داخلية من خالل حركة الفكر الذاتية 

�سّر  في  الداخلي  ال�سخ�سي  والتنبيه 

الإن�سان، وقد تكون خارجية من خالل 

الما�سين  مع  جَرت  باأحداث  العتبار 

خالل  من  اأو  الحا�سرين  مع  وتجري 

ال�ستماع للمواعظ الأخالقية.

والموعظة هي المياه التي تجري على 

من  جنانها  ن�سارة  فتظهر  الأر����س 

الموؤمنين  اأم��ي��ر  جعلها  وق��د  ج��دي��د، 

الو�سيلة الأ�سا�سّية لحياة قلب الإن�سان 

الح�سن  الإم����ام  ول���ده  ��ى  و���سّ حينما 

واأمته  بالموعظة  قلبك  »اأحِي   :Q

تقود  وال��م��وع��ظ��ة   ...
)8(

بالزهادة«

بحال  ال��دائ��م  التفكر  اإل���ى  الإن�����س��ان 

الم�ستمر  وال��ت��ذّك��ر  ال��زائ��ل��ة  ال��دن��ي��ا 

ال��م��وت،  وه���و  عليه  ال��دائ��م  للخطر 

ليحيا من  القلب  ويرّق  اللذات  فيهدم 

جديد.

علي  الإم��ام  يقول  والعلم:  المعرفة   -  2
Q في دعاء كميل: »وعلى �سمائر 

ح����َوت م��ن ال��ع��ل��م ب��ك ح��ت��ى ���س��ارت 

العلم  وع��اء  ي���زداد  فحين  خا�سعة«، 

�سيكون  ومعرفة  حكمًة  الإن�سان  عند 

ورقّته  القلب  لخ�سوع  دًا  ممهَّ طريقًا 

رواي��ات  في  ورَد  جديد.  من  واإحيائه 

تذاكر  على  الحّث  المقَد�س  ال�سارع 

فيها ال�سوك اأو الورود، ومنزٌل ُي�سيء 

دون��ه،  بما  ُيظلم  اأو  اهلل  ذك��ر  ب��ن��ور 

وتزداد حجب الو�سول اإلى اهلل تعالى. 

 Q ف��ي رواي����ة ل���الإم���ام ال��ك��اظ��م

النبي  اإلى  اأوح��ى  تعالى  اهلل  اأّن  يروي 

واأن��ذر  ح��ّذر  داود  »َي��ا   :Q داوود 

ف��اإّن  ال�سهوات،  ح��ّب  ع��ن  اأ�سحابك 

المعّلقة قلوبهم ب�سهوات الدنيا قلوبهم 

.
)5(

محجوبة عني« 

*�إحياء �لقلب
ك��ب��اق��ي  م���ر����سٌ  ال��ق��ل��ب  ق�����س��وة  اإّن 

يجب  لذلك  اأخطرها،  هو  بّل  الأم��را���س، 

وال�ستعانة  تعالى  اهلل  اإلى  الدائم  ه  التوجُّ

كاَنت  لقد  فيه.  وقع  مما  القلب  ليبراأ  به 

الغايات  اإح��دى  هي  القلوب  اإحياء  مهّمة 

القول:  ويمكن  العظام،  لالأنبياء  ال�سامية 

بني  ل��ق��ل��وب   Q الم�سيح  اإح��ي��اء  اإّن 

اإحيائه  من  اأهميًة  اأكثر  ال�ساّلة  اإ�سرائيل 

لأج�سادهم المهترئة. يقول الإمام ال�سّجاد 

اأ�سُكو  اإليَك  اإلهي  العباد:  بل�سان   Q

ين  وبالرَّ متقلِّبًا  الو�سوا�ِس  مَع  قا�سَيًا  قلَبًا 

اأن  لالإن�سان  ُب��ّد  فال   ،
)6(

�سًا  متلبِّ والطْبع 

القلب، ويجعل  اإ�سالح  انتباهه على  يرّكز 
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الميزان في تف�سير القراآن، العالمة الطباطبائي، ج1 �س152.( 1)

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج93 �س285.( 2)

تحف العقول، ابن البحراني، �س296.( 3)

الكافي، ال�سيخ الكليني، ج2 �س268.( 4)

تحف العقول، م.�س، �س297.( 5)

ال�سحيف���ة ال�سجادي���ة، الإمام زين العابدي���ن Q، مناجاة ( 6)

ال�ساكين، �س209.

الأربعون حديثًا، الإمام الخميني، �س577.( 7)

(8 ).Qفي و�سيته لالإمام الح�سن Qنهج البالغة، الإمام علي

بحار الأنوار، م.�س، ج1 �س204.( 9)

مفاتيح الجنان، المناجاة ال�سعبانية.( 10)

نهج البالغة، الخطبة 176.( 11)

ال�سحيفة ال�سجادية، مناجاة التائبين، �س401.( 12)

الأربعون حديثًا، م.�س، �س582.( 13)

�لهو�م�س

و�سّية  ففي  العلماء.  ومجال�سة  العلم 

العلماء  جاِل�س  ُبني  »يا  لولده:  لقمان 

فاإّن اهلل عّز وجل  وزاحمهم بركبتيك 

يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي 

.
)9(

الأر�س بوابل ال�سماء« 

3 - ذكر الل تعالى: الذكر  المطلوب هو 
ذلك الذكر القلبي حيث ين�سغل القلب 

وال�سكر  والحمد  والتهليل  بالت�سبيح 

الل�ساني  للذكر  يمكن  لكن  تعالى.  هلل 

فبعَد  القلبي.  للذكر  طريقًا  يكون  اأن 

اأن يزيل الإن�سان العوامل التي تحجب 

طريقًا  للقلب  يفتح  وتميته،  القلب 

اأب�ساَر  ِن���ْر 
َ
اأ »اإلهي  الكمال:  لم�سدر 

 ،)10(
اإَل��ي��ك«  ن��ظ��ِره��ا  ب�سياِء  قلوِبنا 

بذكر  ا�ستغاُله  القلب  �سالِح   
ُ
فاأ�سل 

اهلل تعالى.

والقراآن الكريم هو اأرفع ذكر واأح�سُن 

طريق يمكن اأن يجلو القلب وين�سر في 

ظالمته نورًا، يقول الأمير Q: »اإّن 

اأحدًا بمثل هذا   �سبحانه لم يِعظ 
َ
اهلل

.
)11(

القراآن... وما للقلب جالٌء غيره«

4 - التوبة: وهي الطريق الأول لالإحياء، 
الذنب،  من  ف��ات  ما  على  يندم  حين 

الباب  فيفتح  العود،  عدم  على  ويعزم 

اأمام حياة القلب، يقول الإمام ال�سجاد 

قلبي عظيُم جنايتي  »واأم��اَت   :Q

.
)12(

فاأحِيِه بتوبًة منَك يا اأَملي وُبغيتي« 

ل  ي�سكِّ ال���ك���ام���ل:  الإن�������س���ان  ���ب���اع  اتهّ  -  5
لجميع  م��ظ��ه��رًا  ال��ك��اِم��ل  الإن�����س��ان 

على  وال��ه��ادي  والأ���س��م��اء،  ال�سفات 

تعالى  اهلل  اإل���ى  وال����دال  ال�����س��راط 

وال��ُم��ع��ي��ن ال���دائ���م ل��الإن�����س��ان في 

اإلى  والذات  الأنا  اإخراجه من �سجن 

�سواء كان  والطاعة،  العبودّية  رحاب 

في  ح��ا���س��رًا  اأم  ب�سخ�سه  ظ��اه��رًا 

والقتداء  التباع  هذا  وحّجته.  نائبه 

القلوب  �سفاء  على  ُيحافظ  والتاأ�ّسي 

م��ن و���س��او���س ال�����س��ي��اط��ي��ن والإن���ّي���ة 

)13( ليعّمرها من جديد. 
والأنانّية 

تو�ّسَحت  ال��ذي��َن  ِم��َن  فاجَعلنا  اإل��ه��ي 

���وِق اإل����ي����َك ف���ي ح���دائ���ِق  اأ����س���ج���اُر ال�������سَّ

عن  ال�سكِّ  مخالجة  وانتَفت  دوِرهم...  �سُ

بتحقيق  وان�سرَحت  و�سرائِرهم  قلوِبهم 

المعرفة �سدوُرهم.

اإلنسان الكاِمل هو امُلعني 
الدائم لإلنسان يف إخراجه 
من سجن األنا والذات إىل 
رحاب العبودّية والطاعة
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حو�ر مع �آية �هلل �ل�سيخ حائري �ل�سير�زي )حفظه �هلل(

حو�ر: �ل�سيد ربيع �أبو �حل�سن

ُج�����لَّ ع��م��ره  الإن�������س���ان  ي��ق�����س��ي  *قد 
هي  م��ا  براأيكم  تعالى،  الل  اإل��ى  للو�سول 

اأق�سر الطرق اإليه تعالى؟

اهلل  اإل��ى  للو�سول  ال��ط��رق  اأق���رب  اإن 

تعالى هو الأخذ بِنَعم اهلل وتجّنب ِنقم اهلل. 

الجهل.  �سده  وُخلق  اهلل  ِنعم  من  فالعقل 

وق�سد اهلل تبارك وتعالى في ذلك، واهلل 

دائمة  ريا�سة  في  العقل  يكون  اأن  اأعلم، 

والمبارزة  الريا�سة  لأن  الجهل؛  مقابل 

عند  والقدرة  القّوة  في  تزيد  والم�سارطة 

الإن�سان.

فاإذًا، هلل تبارك وتعالى علينا نعمتان: 

العقل  نعمة  الجهل.  ونعمة  العقل  نعمة 

ونعمة  اهلل،  ولطاعة  ل�سالحنا  لإر�سادنا 

ل��ري��ا���س��ة العقل  ل��ت��ك��ون م��ح��ف��زًا  ال��ج��ه��ل 

وقدرته في العمل، لن�سل من خالل ذلك 

اإلى اهلل تبارك  اأقرب الطرق  اإلى  الجهاد 

وتعالى.

م��ن �لمجال���س �لتي تحيي �لقل��وب بو�بل �لحكم��ة مجال�ُس �لعلم��اء. لذ�، 

ت�س��ّرفت مجّلة بقّي��ة �هلل بلقاء �لعالم �لمتخّلق باأخالق �هلل �آية �هلل �ل�س��يخ 

حائ��ري �ل�س��ير�زي �أ�س��تاذ �لأخالق ف��ي �لحوزة �لعلمي��ة، و�لذي كان ي�س��غل 

من�س��ب ممّث��ل �لإمام �لخامنئ��ي  في محافظ��ة فاْر�س، وكان ممّث��ل �لإمام 

�لخمين��ي } في �لمحافظة نف�س��ها. ف��ي لقائنا معه نهلنا من م�س��ارب �لعلم 

و�لإيم��ان و�ل�س��هادة، وحّدثن��ا عم��ا عاينه من ب��ركات �لإم��ام �لخميني } 

. و�لقائد �لخامنئي 

الملف
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حتى يبقى اإلنسان يف 
حالة العبودية ال بّد أن تكون 
الذّلة الباطنة أقوى من العّزة 

الظاهرة

ال��ع��م��ل  ك��م��وؤم��ن��ي��ن  ن�����س��ت��ط��ي��ع  *كيف 
عن  والب��ت��ع��اد  الطاعة  اإرادة  تدعيم  على 

المع�سية؟

نتيجة  المع�سية  الإن�����س��ان  ي��رت��ك��ب 

فاإذا  )النف�س(.  العدو  اإلى  التوّجه  �سعف 

غّرتنا طاعتنا وعبادتنا ح�سل لنا العجب 

مع�سية  اأع��ظ��م  العجب  وه��ذا  باأنف�سنا، 

المع�سية،  اأ�سّد خطرًا من  للمخلوق، وهو 

ومغرورين  بطاعتنا  ُمعجبين  كنا  ف���اإذا 

اأنف�سنا  اإلى  وتعالى  تبارك  وَكَلنا اهلل  بها، 

عجبنا  زال  ع�سيناه  ف��اإذا  نع�سيه،  حتى 

بطاعتنا ورجعنا اإلى ِذلَّتنا الباطنة.

ف��ح��ت��ى ي��ب��ق��ى الإن�������س���ان ف���ي ح��ال��ة 

العبودية، ل بّد اأن تكون هذه الذّلة الباطنة 

عنده اأق���وى م��ن ال��ع��ّزة ال��ظ��اه��رة. وه��ذا 

مراكز  توّلوا  الذين  ال�سالحين  حال  كان 

الرئا�سة ذّلة  اإذ رزقهم اهلل قبل  رئا�سية، 

باطنة ل�سالمة دينهم. وكّل َمْن كانت عّزته 

في  فهو  الباطنة  ذّلته  من  اأقوى  الظاهرة 

خطر.

وف���ي دع���اء ل���الإم���ام زي���ن ال��ع��اب��دي��ن 

Q في مكارم الأخالق:

»الّلهم �سلِّ على محّمد واآل محّمد ول 

ترفعني في النا�س درجة اإّل حططتني عند 

ظاهرًا  ع��ّزًا  لي  ُتحدث  ول  مثلها،  نف�سي 

نف�سي  عند  باطنة  ذّل���ًة  ل��ي  اأح��دث��ت  اإّل 

بقدرها...«.

ك��ان��ت   { ال��خ��م��ي��ن��ي  ف���اإم���ام���ن���ا 

ل��ه رئا�سة  ل��ه رئ��ا���س��ة دي��ن��ي��ة، وق���ّدر اهلل 

و�سول  قبل  ابتلي،  لذا،  اأي�سًا.  دنيوية 

الرئا�سة الدنيوية المقّدرة له، 

اإليه  اأولده  اأح��بَّ  َفَقَد  فقد 

المرحوم  ال��ب��ارز  المجتهد 

م�سطفى،  ال�سيد  اهلل  اآي��ة 

بعد  دنيا  »يا  للدنيا:  وق��ال 

العفا«  عليِك  الم�سطفى 

اآية الل ال�سيخ الحائري ال�سيرازي )حفظه الل(
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كما قال الح�سين Q عند �سهادة ولده: 

»يا علي على الدنيا بعدك العفا«.

بال�سهداء.  زاخر  المقاوم  *المجتمع 
م��ا ه��ي ب��رك��ات وج����ود م���دد ال�����س��ه��داء في 

تاريخ الأمم وثقافتها واإرادتها؟

وال�سعادة  النورانية  نماذج  ال�سهداء 

بلٍد  اإلى  م�سافرًا  كنت  فاإذا  المجتمع.  في 

وفيما  م�سيرك...  لترى  �سوء  اإلى  تحتاج 

طريق  في  م��ن��ارات  ي�سعون  كانوا  م�سى 

الم�سافرين، فيجعلون فوق الأ�سطوانة نارًا 

عظيمة ليب�سر بها الم�سافرون طريقهم. 

قال حاتم الطائي:

�سووؤها يب�سر  كي  ناري  واأوق��دت 

واأخرجت كلبي وهو في البيت داخله 

ومرحبًا و�سهاًل  اأه���اًل  ل��ه  فقلت 

اأ�سائله اإل��ي��ه  اأق��ع��د  ول��م  ر���س��دت   

فكما اأّن النار اأو المنارة هي لالإر�ساد 

فهو  �سهيٍد  كّل  حال  كذلك  الطريق،  اإل��ى 

الح�سين  وهذا  ال�سعادة.  طريق  في  مناٌر 

رهم  بن علي Q منار لأهل العالم يب�سّ

اأقرب الطرق اإلى اهلل تبارك وتعالى.

على  بال�سكر  تعالى  الل  اإل��ى  ه  *نتوجهّ
نعمه المحيطة بنا، فما هي حقيقة ال�سكر 

الذي به تدوم النعم؟

ال�سكر يكون بالقول كما يكون بالعمل. 

ولكن الل�سان اأكثر تعبيرًا لأنه ممّثل جميع 

الأع�ساء للبيان. اأما ال�سكر الحقيقي فهو 

النعم  م��ن  ال�ستفادة  وف��ي  الأع��م��ال  ف��ي 

الإلهية بما ير�سي اهلل.

*بح�سب تجربتكم في م�ساألة النعمة 
وال���ب���الء وخ���ا����س���ًة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��لهّ��ق ب��ال��ِف��ت��ن 

مون لنا وللموؤمنين  والبالء، حبهّذا لو تقدهّ

لنعبرهما  ���ة  ال���ن���وران���يهّ ال��ن�����س��ائ��ح  ب��ع�����س 

ب�سالم.

خ��ي��ر م���ا ي��زي��د ف���ي ���س��ب��ر الإن�����س��ان 

ا}  َح��رًّ اأَ�َسدُّ  َجَهنََّم  َن��اُر  {ُق��ْل  تعالى:  قوُله 

)التوبة:81(، فِذكر هذه الآية يخّفف من 

مرارة الم�سيبة في ال�سدائد اأو الإح�سا�س 

بالحرقة.

الزهراء  اأن  الروايات  اإح��دى  في  ورد 

O كانت، ذات مّرة، في بيتها الزوجي 

وتقول:  بالرحى  وال�سعير  الحنطة  تطحن 

واأب��ق��ى«.  خير  واهلل  واأب��ق��ى،  خير  »واهلل 

كانت تعمل وتذكر اهلل تعالى؛ وهذا د�ستور 

نقوم  اآي��ة عندما  ن��رّدد  اأن  العمل  في  هام 

الموؤّيد والم�سّدد.  بالعمل، واهلل تعالى هو 

تلك  تقابل  كانت   O فاطمة  فال�سيدة 

وتقول  وال��ق��ّل��ة  بالفقر  الم�سوبة  ال��ف��ت��رة 

نقول  ولهذا  واأبقى«،  خيٌر  »واهلل  لنف�سها: 

ا اإَِلْيِه َراِجُعوَن«،  ا هلِل َواإِنَّ عند الم�سيبة: »اإِنَّ

حتى ن�سبر على الم�سائب.

في  حا�سٌر   { د�ستغيب  *ال�سهيد 
بماذا  كتبه،  ترجمة  خ��الل  م��ن  مجتمعنا 

اأب����رز ما  ��ز ال�سيد ال�����س��ه��ي��د؟ وم���ا ه��و  ت��م��يهّ

ا�ستفدتموه من كتبه؟ 

د�ستغيب  اهلل  اآية  ال�سهيد  ال�سيد  كان 

الشكر احلقيقي يكون بالعمل 
واالستفادة من النعم اإللهية 

مبا يرضي اهلل

الملف

32



} موَلعًا في اإطاعة الولي الفقيه. حّتى 

اأّنه اأبان الحرب لما �ُسئل: اإلى متى تطول 

الولي  طاعة  في  نحن  قال:  الحرب؟  هذه 

الفقيه فاإذا ختم الحرب فهو الخاتم، واإذا 

وم�ستمرة.  دائمة  فالحرب  بالإدامة  اأم��ر 

اأبرز  اأما  الولّي.  اأمر  بدوام  تدوم  الحرب 

ال�ستفادات من كتبه } فهو ذكر اهلل 

تعالى على كل حال.

*في ����ص���راع ال��ح��ق م���ع ال��ب��اط��ل قد 
كثيرة.  وف��ج��ائ��ع  عظيمة  ح���وادث  ت��ح��دث 

براأيكم كيف يمكن للموؤمن اأن يبقى ثابتاً 

وال يتزلزل في طريق الحق؟

يطلب   Q مو�سى  نبيُّنا  ك��ان  لقد 

حتى  عاماًل  عالمًا  ي�ساحب  اأن  اهلل  من 

فه الخ�سر  تزداد معرفته، فاأجابه اهلل وعرَّ

وطلب   Q مو�سى  به  والتقى   .Q

منه الم�ساحبَة زمانًا حتى تزداد معرفته 

النبي  وتعّجب  بينهما  الأح���داث  وت��وال��ت 

مو�سى Q من اأفعال الخ�سر Q؛ 

لذلك قال له: {َلَقْد ِجْئَت �َصْيًئا اإِْمًرا} اأي 

اأمرًا عظيمًا ومنكرًا...

نحن في هذا الزمان تحت رعاية َمْن 

اإم��ام   :Q الخ�سر  لأم��ث��ال  معّلٌم  ه��و 

Q لم ي�ستطع  اإنَّ مو�سى   .| زماننا 

�سبرًا  ن�ستطيع  فكيف  خ�سره  على  �سبرًا 

يفعل  قد  |؟  خ�سُرنا  بنا  يفعل  ما  على 

�سيِّئ  �سيء  هذا  ونقول:  به،  ُنفجع  ما  بنا 

وَليته لم يح�سل. ولكن بعد م�سّي الأزمان 

نعلم اأن �سعادتنا في ما خفنا منه.

وهذا ما ح�سل في م�ساألة الم�سالحة في 

اآخر الحرب بيننا وبين دول العالم 

الإم���ام  ق��ال  حينها  ام.  و���س��دَّ

»اإّني تجرعت   :{ الراحل 

هذا الأذى من ال�سّم...« ولما 

دواءنا  اأن  م�ست مّدة علمنا 

33و�سفاءنا كان ذلك!
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مظلوميتنا  الدنيا  لأه��ل  ظهرت  فقد 

بالحرب،  البادئين  نحن  نكن  ل��م  واأن��ن��ا 

وهكذا  بغداد.  فتح  من  لنا  اأح�سن  وه��ذا 

كان  اأن��ه  نجد  �سوف  ب�سيء  ابتلينا  كلما 

�سابرين  كنا  اإذا  واآخرتنا  لدنيانا  خيرًا 

ال�سبر  للموؤمنين  فو�سّيتي  و�ساكرين. 

والتعامل مع الأحداث بروّية وحكمة.

للأهل  الموجزة  ن�صيحتكم  هي  *ما 
لبذر االأخلق الح�صنة في اأوالدهم؟

اأ����س���دق  ي���ك���ون  اأن  ال���وال���د  اأو����س���ي 

اإل��ى  اأق���رب  يكون  واأن  ل��ول��ده،  الأ���س��دق��اء 

اإليه في كل اأفعاله  النا�س منه، حتى يعود 

الأم  واأو���س��ي  وم�سورته.  ن�سحه  ويطلب 

اأولدهما. فاللعب يقّرب  اأن يالعبا  والأب 

بينهم اأكثر فاأكثر.

واأن�سح الوالدين اأن ل يكون في كالمهما 

ف��ي محبتهما  ي��زي��دا  واأن  ال��ول��د،  ي���وؤذي  م��ا 

وينق�سان  الخير،  يفعل  كان  اإذا  لولدهما 

اأهله  بطاعة  يهتم  وبذلك  ع�سى  اإذا  منها 

وتدوم المودة والمحبة بينه وبينهم.

*من دواعي �صرورنا اأن تذكروا لنا اأبرز 
ما ُحفر في وجدانكم من علقتكم باالإمام 

. الخميني } وال�صيد القائد 

الإم����ام  ق��ي��ادة  ظ���ّل  ف��ي  ك��ن��ا  حينما 

مبتلين  كّنا  م�سى،  فيما   ،{ الخميني 

بع�س  اأن  حتى  المطر...  وحب�س  بالقحط 

الموا�سي  بع�س  بيع  اإل��ى  ا�سطر  الع�سائر 

باقي  لإط��ع��ام  ال�ّسعير  ع��ل��ى  ليح�سلوا 

الما�سية...

وكان يوم خمي�س حينما ذهبت خارج 

البلد للتنّزه، فوجدت ع�سيرة يظهر عليها 

بهم  عّما  ف�ساألتهم  والحاجة،  الفقر  اأث��ر 

لما  كثيرًا  وحزنت  والقحط  الجدب  من 

اإلى  ي�سيبهم من فاقة و�سرر. ثم رجعت 

تلك  في  الر�سولي،  ال�سيد  وك��ان  م��ق��ّري. 

الإم��ام  مكتب  في  وهو  لي  �سيفًا  الأث��ن��اء، 

} وكان يوم اجتماع لأئمة الجمعة في 

محافظة فار�س.

فتكّلمت معه وقلت: نحن نترك م�سائلنا 

واحدة.  م�ساألًة   { الإم��ام  من  ونطلب 

اأن نزول المطر يتحّقق ببركة  نحن نعتبر 

)اأرواحنا  والزمان  الع�سر  �ساحب  وجود 

اأن  اأي�سًا -  له الفداء( ونحن معتقدون - 

من  نطلب  نحن  ل��ذا  نائبه   { الإم���ام 

الإمام المطر. وجرت الدموع على وجهي 

من فرط التاأّثر. وبدا الحزن وا�سحًا على 

هذه  يطرح  اأن  وعاَهَدنا  الر�سولي  ال�سيد 

 .{ بالإمام  له  لقاء  اأول  في  الم�ساألة 

ثم رحل اإلى طهران. وبعد يومين، اأي يوم 

الأحد، ملئت ال�سماء بالغيم وُمطرنا �سبعة 

خراب  اأو  خطر  بال  واأيامها  بلياليها  اأيام 

النفع  اأث��ر ذل��ك في غاية  اأو دم��ار، وك��ان 

ا�ستجابة  من  �سهدته  ما  ه��ذا  والفائدة. 

دعوة الإمام }.

واأما ال�سيد القائد  فحينما اأردت 

لقاء  وبيني  بينه  ك��ان  لندن  اإل��ى  ال�سفر 

كان  مهّمة  بم�سائل  ن�سحني  وقد  للوداع 

كّلما ابتلينا بشيء سوف جند 
أنه كان خرياً لدنيانا وآخرتنا 

إذا كنا صابرين شاكرين

الملف

34



ين�سح بها َمْن ي�سافر خارج البالد.

لما كنت في مجل�سه  كان اأمامي 

باأخذ  علّي  القائد  فاأ�سار  الحلويات  بع�س 

اأن  اإّل  منه  كان  فما  فتوقفت،  منها  بع�ٍس 

اأخذ بع�س الحلويات وناولني اإياها، فقلت 

منها  بع�سًا  فاأخذ  �سفاعة؟  لي  اأيكون  له: 

التوجه،  بكمال  الحمد  �سورة  عليها  وق��راأ 

فقلت في نف�سي: ل اآكلها في هذا الزمن، 

بل اآكلها في وقت اأحتاج اإليها، فجعلتها في 

منديل وو�سعتها في جيبي. ثم لما ذهبت 

اإلى لندن وكنت محتاجًا اإلى الدواء لأجل 

فكان  قلياًل  مقدارًا  منه  فتناولت  ال�سفاء 

جّربتها  التجربة  وه��ذه  ال�����س��ف��اء...  فيه 

الم�ست�سفى  اإلى  ُحملت  اأخرى عندما  مرة 

ال�سحية  حالتي  ل�سدة  الإ�سعاف  ب�سيارة 

ال�سكر  بع�س  اأ�ساأله  اإليه  فاأر�سلت  ال�سيئة 

مما يقراأ عليه فلم يم�ِس اإّل �ساعتان حتى 

و�سلني ال�سكر من طهران اإلى �سيراز، فلما 

عادتي...  هذه  فكانت  �سفيُت  منها  اأكلُت 

كذلك في �سهر رم�سان �سنة 2011م كنت 

مري�سًا جدًا كالمحت�سر والدم ي�سيل 

اإلى  فاأر�سلت  يتوقف،  ي ول  منِّ

به  م��ا  اإل���ى  ال��ق��ائ��د حاجتي 

�سفائي فبعث اإلّي �سيئًا من 

�سفائي.  فيه  فكان  ال�سكر 

القائد  مع  ما جربته  وهذا 

الأعظم وال�سالم.

أوصي الوالد أن يكون أصدق 
األصدقاء لولده، حتى يعود 

إليه يف كل أفعاله ويطلب 
نصحه ومشورته

ال�صيد ربيع اأبو الح�صن محاوراً اآية اهلل ال�صيرازي )حفظه اهلل(

35

م
 2

01
3 

ز
و

م
ت
/

 2
62

د 
د

ع
ل
ا



       حتقيق: زهراء عودي �شكر

واألطافها  القدر  ليلة  اأ���س��رار  هي  ما 

واأهمية التو�سل والعبادة فيها؟ وما تاأثيرها 

على عقيدة الإيمان بالق�ساء والقدر؟ 

َل��ْي��لَ��ِة  اأَن���َزْل���َن���اُه ِف��ي  ����ا  ق��ال تعالى: {اإِنَّ

َل��ْي��لَ��ُة اْل��َق��ْدِر *  اأَْدَراَك َم��ا  اْل��َق��ْدِر * َوَم���ا 

ُل  َتَنزَّ  * �َصْهٍر  اأَْل��ِف  ْن  مِّ َخْيٌر  اْلَقْدِر  َلْيلَُة 

ن ُكلِّ  وُح ِفيَها ِباإِْذِن َربِِّهم مِّ اْلَمَلِئَكُة َوالرُّ

اأَْمٍر * �َصَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطلَِع اْلَفْجِر}. 

*زمن خا�ص
واأي���ام  ليالي  بع�س  تعالى  اهلل  م��ّي��ز 

ها بعناياٍت  و�سهور ال�سنة عن غيرها وخ�سّ

وبركاٍت، لها وقٌع واأثٌر على نف�سّية الإن�سان 

وعلى  العملّية  حياته  �سيرة  وعلى  الموؤمن 

هذه  ومن  والأخروّية.  الدنيوّية  م�سلكّياته 

تعّد  ال��ت��ي  ال��ق��در  ليلة  ة  الخا�سّ الأزم��ن��ة 

�سورة  ن��زل��ت 
ُ
اأ فقد  ال�سنة،  ليالي  اأعظم 

ك��ام��ل��ة ف��ي ال���ق���راآن ال��ك��ري��م ب��ا���س��م ه��ذه 

اأكثر  في  خ�سو�سّياتها  وردت  كما  الليلة، 

اأن  �سورة. ومن كرم اهلل على عباده،  من 

لكي  عام  كّل  تتكّرر  المباركة  الليلة  هذه 

والهبات  الوفيرة  البركات  من  ي�ستفيدوا 

واأما  بها.  ت  ُخ�سّ التي  المختلفة  الإلهّية 

المع�سومون  الأئمة  فيقّدرها  مواقيتها، 

R بح�سب تف�سير القراآن الكريم على 

اأنها اإحدى لياٍل ثالث: ليلة التا�سع ع�سر، 

والع�سرين  والثالث  والع�سرين،  والحادي 

من �سهر رم�سان، وبناًء على الروايات تعّد 

الليلة الثالثة والع�سرون هي الليلة الكبرى.

الثالث  يوم  �شباح  اأحمد،  اأبو  ال�شيد  الت�شعيني،  الرجل         ا�شتفاق 

والع�شرين من �شهر رم�شان بحيوّية غير معهودة، كان قد افتقدها منذ 

مّدة بعيدة نظرًا لالأوجاع التي األّمت به. ومع حلول وقت �شالة الظهر 

دح �شوته باالأذان بداًل من �شوت المذياع الذي  توّجه اإلى الم�شجد ف�شَ

الة �شلَّم ال�شيد اأبو اأحمد على  اأخذ مكانه ل�شهوٍر خلت. ومع انتهاء ال�شّ

اإمام الم�شجد وحكى له �شرَّ عافيته التي وهبه اهلل اإّياها )بمعجزة( 

خالل ت�شّرعه له في ليلة القدر.
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ليالي  ف��ي  ع��ام��رة  اهلل  *بيوت 
القدر

من  ال��ق��در  ليلة  تحمله  م��ا  يخفى  ل 

الموؤمنون  عليها  يت�سابق  عروجّيٍة  مراتَب 

اأعلى  ِبَنيِل  طمعًا  اإحيائها،  على  وي�سرون 

مراتب الإيمان، وياأملون تحّقق حوائجهم 

كثيٌر  الليلة  فلهذه  خ��روّي��ة، 
ُ
والأ الدنيوّية 

القراآن  عنها  عّبر  والأ�سرار،  المعاني  من 

َل��ْي��لَ��ُة  َم��ا  اأَْدَراَك  {َوَم����ا  بالقول:  الكريم 

اأهمية  عند  اأك��ث��ر  ول��ل��وق��وف  اْل�����َق�����ْدِر}!! 

وكيفية  النا�س  بين  ومفهومها  الليلة  هذه 

تعاطيهم معها، كان لنا وقفة مع مجموعة 

الهتمام  م�سهد  لنا  عك�ست  الآراء  م��ن 

الروحي  التاأّثر  وم��دى  المباركة،  بالليلة 

والإيماني والعقائدي بها.

بالعودة اإلى ال�سيد اأبو اأحمد، يروي لنا 

ف�سل ليلة القدر عليه  والنعمة التي كّللته 

بها قائاًل: »كنت جال�سًا على زاوية ال�سرفة 

ال�سلوات  اأ����س���وات  اأ���س��م��ع  م��ن��زل��ي،  ف��ي 

عاجز  واأن���ا  الم�سجد  م��ن  يعلو  وال��دع��اء 

ال�سحّية  حالتي  ل�سوء  م�ساركتهم  ع��ن 

حرقة  في  ربي  اأناجي  ف�سرت  الم�ستمرة 

بالعافية  �سعرت  التو�ّسل  ول�سّدة  واأل���م. 

التي  اأوج��اع��ي  وتنف�ّس  ج�سدي  في  ت��دّب 

زالت عّني من تلك الليلة، وما هذا اإل من 

األطاف اهلل وف�سل هذه الليلة«.

والتي  م��ري��م  الحاجة  يخ�ّس  وفيما 

ت����ت����رّدد ع��ل��ى ال��م�����س��ج��د ب�����س��ك��ل دائ���م 
37

م
 2

01
3 

ز
و

م
ت
/

 2
62

د 
د

ع
ل
ا



وخ�سو�سًا في المنا�سبات والليالي المهّمة 

اأتكا�سل  »ل  الثاني،  بيتها  فيه  تجد  فهي 

اأيام  خ�سو�سًا  الم�سجد  اإلى  الذهاب  عن 

واأواظ���ب  والجمعة،  والخمي�س  ال��ث��الث��اء 

والمنا�سبات  القدر  ليالي  في  دائمًا  عليه 

يت�ساعف.  الأجر  ففيها  الأخرى،  الدينية 

لالإحياء،  مهياأة  الأج���واء  الم�سجد  ففي 

اأكثر  يجعُلني  ما  الجماعّية  والم�ساركة 

الليالي  لمعاني  واإدراك���ًا  وخ�سوعًا  يقظًة 

المباركة«.

ة غار ح�شّ *ولل�شّ
ة  الكبار، لح�سور ال�سغار ح�سّ  وكما 

القدر،  ليالي  باإحياء  الم�ساركة  في  كبيرة 

فال�سيدة اأم محمد تتعّمد �سحبة اأطفالها 

الليالي،  هذه  في  خ�سو�سًا  الم�سجد  اإلى 

موؤّكدة اأّنه »من �سّب على �سيء �ساب عليه، 

ُتنبت،  نزرعها  اأر�س خ�سبة كما  فالطفل 

الطّيبة.  البذور  فيها  نلقي  اأن  بنا  وح��ريٌّ 

الذي  ال��روح��ّي  الجّو  اأن  ذل��ك  اإل��ى  اأ�سف 

على  اإيجابًا  ينعك�س  الليالي،  هذه  توّلده 

نف�سّية ال�سغار كما الكبار«.

في  ودوره  ال��دع��اء  ب��رك��ات  ع��ن  اأم���ا 

الق�ساء الإلهي في هذه الليالي المباركة، 

راحة  »ال��دع��اء  اأّن  حمزة  الحاج  فيعتقد 

لالإن�سان في اأّي وقت، وفي ليالي القدر هو 

اأن�ٌس وطاعة وبالتالي ا�ستجابة، لذا، مهم 

جدًا اأن ل نفّوت هذا الكرم والف�سل الإلهي 

علينا واأن ن�ستغل كل لحظة في طلب العفو 

عن المعا�سي التي اقترفناها خالل العام، 

فعظمة  والآخ���رة،  الدنيا  لخير  وال��دع��اء 

الليلة والدعوة اإلى القيام بها، يقابلها اهلل 

بباقة من الكرامات والثواب والغفران«.

*الدعاء ج�شر للعبور الى مر�شاة 
اهلل

{َواإَِذا �َصاأََلَك ِعَباِدي َعنِّي َفاإِنِّي َقِريٌب 

َفْلَي�ْصَتِجيُبواْ  َدَعاِن  اإَِذا  اِع  الدَّ َدْعَوَة  اأُِجيُب 

���ُدوَن}   ِم���ُن���واْ ِب���ي َل��َع��لَّ��ُه��ْم َي���ْر����صُ ِل���ي َوْل���ُي���وؤْ

القدر  ليلة  ل��دع��اء  اإن   .)186 )ال��ب��ق��رة: 

ما  وه��ذا  خا�سة،  وميزة  نكهة  وعباداتها 

الم�ساجد  في  اإحيائها  على  النا�س  ي�سجع 

اأرجاء  في  الموجودة  الدينية  والمجّمعات 

المناطق. وفي هذا ال�سياق نلفت اإلى ف�سل 

الأدعية والأعمال الجماعية، فقد ورد عن 

الر�سول P: »ل يجتمع اأربعون رجاًل في 

لهم،  تعالى  ا�ستجاب اهلل  اإّل  واح��ٍد،  اأم��ٍر 

.
)1(

حّتى لو دعوا على جبٍل لأزالوه« 

*راأي الدين
ودورها  القدر  ليلة  عن  الحديث  وفي 

ال�صيد في�صل �صكر
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لنا  ك��ان  الإل��ه��ي،  والق�ساء  الم�سير  ف��ي 

اهلل،  لحزب  الثقافي  الم�سوؤول  مع  محطة 

الذي  �سكر«  »في�سل  ال�سيد  البقاع،  في 

اأ�ساء على ا�ستف�ساراتنا حول المو�سوع.

ليالي  اإح��ي��اء  اأهمية  ع��ن  فبالحديث 

منها  ي�ستفيد  التي  الأم��ور  واأب��رز  القدر، 

يقول  الإحياءات،  الإن�سان من خالل هذه 

في  ورد  فيما  تكمن  »الأهمية  اإن  ال�سيد: 

نقلت  التي  والخطبة  القراآنية،  الن�سو�س 

عن الر�سول الأكرم P، اآخر جمعة من 

�سهر �سعبان، اأنها ليلة خير من األف �سهر. 

المدى  بح�سب  هو  الزمني  المقدار  فهذا 

كان  اإذا  اأم���ا  ال��دن��ي��وي،  لل�سهر  الزمني 

بح�سب الح�ساب الأخروي فاإّن قيمة الليلة 

الآخ��رة  ودرج���ات  المقدار،  ه��ذا  تتجاوز 

فكل  نم�سيه  الذي  العمر  بنوعّية  مرتبطة 

زرع طيب يثقل الميزان. واأما ال�ستثنائية 

عند  رم�����س��ان  �سهر  اأن  فهو  ال��زم��ن  ف��ي 

الأّي��ام  اأف�سل  واأيامه  ال�سهور  اأف�سل  اهلل 

اأف�سل  ولياليه  ال�ساعات  اأف�سل  و�ساعاته 

الأع��م��ال  قيمة  ف��ي  ذل��ك  ويظهر  الليالي 

ال��م�����س��اع��ف��ة ب�����س��ك��ل غ��ي��ر م��و���س��وف اأو 

م�سبوق«.

ليلة  اأهمية  اأن  في�سل  ال�سيد  وي�سيف 

في  اأثرها  »في  الإن�سان  على  تظهر  القدر 

الطرق  وف��ي  والتربية،  التاأديب  مجالت 

لتجاوز  الليلة  الإن�سان من  بها  يتزّود  التي 

عقبات يوم القيامة، وعلى ال�سراط، ويوم 

اأثرها  ويتجّلى  الميزان.  وف��ي  الح�ساب، 

التوا�سل  حركة  تن�سيط  في  النا�س  بين 

العالقة  وتعزيز  والمعنوي،  الجتماعي 

بر�سم  هي  فالفائدة  والمجتمع.  اهلل  مع 
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تعديل القضاء والقدر هو 
تقدير ال ميكن إدراكه إال 
بإدراك العدل وحقيقة 

الرحمة اإللهية

خ�سو�سًا  والم�سلمين  عمومًا  الإن�سانّية 

به  توّجه  الذي  الخطاب  ونلحظ ذلك من 

النبي في خطبة ا�ستقبال ال�سهر الف�سيل.

اأم����ا ال��ف��وائ��د الإ���س��اف��ي��ة ال��ت��ي تعّم 

تتعلق  فهي  القدر  ليلة  في  كافة  الب�سرية 

المغفرة.  الرحمة،  البركة،  ثالثة:  باأمور 

تتوّقف  ل  ق��د  الإل��ه��ي��ة  الفيو�سات  وه��ذه 

ال�ستفادة منها على الح�سور على مائدة 

العطايا  كامل  ت�سكيل  وفيها  ال��رح��م��ان، 

هذا  في  الإن�سان،  جعل  اهلل  لأن  الإلهية، 

الت�سبيح  ف��ي  الكرامة  اأه��ل  م��ن  ال�سهر، 

الخارجة  والعبادة  ال���الاإرادي،  التكويني 

عن ماألوف العبادات«.

*األطاف رّبانية
وب��م��ا اأن ل��ي��ل��ة ال��ق��در ن��ع��م��ة وع��ط��اء 

لالألطاف  ن�ستعّد  اأن  ب��ّد  ل  ل��ذا،  رّب��ان��ي، 

ال�سيد  ي�سيف  كما  الليلة،  لهذه  الرّبانية 

عبر  اإل  يكون  ل  ال�ستعداد  »اإن  في�سل: 

الأول���ى  والمقدمة  ال��م��ق��دم��ات.  تح�سير 

�سرط  وه��ي  والقلب،  النف�س  تطهير  هي 

تغيير  اأعظم  ولإحداث  الدعاء،  ل�ستجابة 

ت��الوة  م���وردي  ف��ي  ال��ف��رد  �سلوكّيات  ف��ي 

الكتاب لتعزيز المعرفة من جهة، وال�سوم 

من  بتحويله  اإل  يكون  ل  ال��ذي  الحقيقي 

اأعظم  يحّقق  ت��رب��وّي  ���س��وم  اإل���ى  تقليد 

هدف تغييري في مكّونات �سخ�سّية الفرد 

الموؤمن، من جهة اأخرى«.

وعن كيفية تاأثير مفهوم ليلة القدر على 

والوعي  والقدر  بالق�ساء  الإيمان  عقيدة 

بهما عند الم�سلمين، يجيب ال�سيد قائاًل: 

الق�ساء  تعديل  اأن  نعتقد  عندما  »نحن 

اأن  اأي�سًا  نعتقد  اإلهي،  تقدير  هو  والقدر 

العدل  ب���اإدراك  اإل  اإدراك���ه  يمكن  ل  ه��ذا 

اأن  ذلك  ومفاد  الإلهية.  الرحمة  وحقيقة 

اإل  العادل ل يترك كبيرة ول �سغيرة  اهلل 

واأح�ساها وحا�سب عليها ولكنه بمقت�سى 

ف�سحة  الإن�����س��ان  يعطي  الإلهية  الرحمة 

المرجو  الهدف  تحقيق  مع  تتنا�سب  اأم��ل 

بت�سهيل  اهلل  اإلى  الو�سول  وهو  الخلق  من 

الم�ستفيد  الإن�سان  ي�سل  وهكذا،  ذل��ك. 

من الفر�س اإلى النجاح بمقت�سى الرحمة 

ل بمقت�سى العدل«.

*االإحياء الجماعي
اأما بالن�سبة اإلى الم�ساركة بالإحياءات 

والمجمعات،  الم�ساجد  ف��ي  الجماعية 

فيعتبر  الفردية،  الإحياءات  عن  وميزتها 

هو  الم�ساجد  اإل��ى  »الح�سور  اأن  ال�سيد 

ال�سنة  عليه  وت�سجع  م�ستحب  ذات��ه  بحّد 

الجماعة  ���س��ل��وات  ف��ي  ���س��واء  ال��ن��ب��وي��ة، 

الجماعة  ف�سالة  المنا�سبات،  ف��ي  اأم 

ال��ف��رادى.  ���س��الة  ع��ن  اأج��ره��ا م�ساعف 

التي  ال��ق��در  ليلة  ف��ي  الإح��ي��اءات  وه��ك��ذا 

ال�سعائر  اإحياء  في  ين�سط  الإن�سان  تجعل 

توا�سل  عملّية  اأول  ت�سكيل  على  وت�ساعده 

اجتماعي من خاللها«.

الملف
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ويختم ال�سّيد في�سل حديثه قائاًل: »ما 

اأن�سح به اأن ل يكون الإحياء الجماعي في 

الم�سجد على ح�ساب الروحية التي ينبغي 

نف�سها.  الإحياءات  من  يحققها  اأن  للفرد 

والإ�سرار  الدعاء  هو  به  اأو�سي  ما  واأه��م 

 | ال��زم��ان  �ساحب  م��ولن��ا  لفرج  عليه 

في  يقاتلون  الذين  للمجاهدين  والدعاء 

والت�سديد  والتمكين  بالحفظ  الأقطار  كل 

والن�سرة والثبات.

 واأم�����ا ع���ن م�����س��ارك��ة الأط���ف���ال في 

لجهة  �سّيما  ل  منها،  مانع  فال  الم�ساجد 

تعويد ال�سغار على مثل هذا الجّو المعنوي 

والروحي لأن اإق�ساء ال�سغار عن الم�سجد 

�سيجعل الولد بعيدًا عن تلك المائدة«.

*وفي الختام
دنيوية  فر�سًا  لنا  تعالى  اهلل  هّياأ  لقد 

تتنّوع  عظيمة  اأخ��روي��ة  اأب��ع��اد  لها  ثمينة، 

اأبوابها ما بين المغفرة والرحمة وتق�سيم 

من  الكثير  ذل��ك  وغ��ي��ر  وال���رزق  العافية 

العطاءات الإلهية، والفائز هو من ي�ستغل 

من  بو�سعه  م��ا  ك��ل  وي��ب��ذل  الفر�س  ه��ذه 

هذه  اأث��م��ن  وم��ن  منها.  لال�ستفادة  هّمة 

�ساواها  التي  القدر  ليالي  الإلهية  الفر�س 

بعبادة األف �سهر، فحريٌّ بنا الهتمام بها 

واإحياوؤها في ذكر اهلل وال�سعي اإلى طاعته 

ولأرح��ام��ن��ا،  لنا  ال��ذن��وب  مغفرة  وط��ل��ب 

واإع��ان��ة  ال��م��ج��اه��دي��ن  لن�سر  وال���دع���اء 

المظلومين والمحرومين.

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج90، �س394.( 1)

الهوام�ش
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كل  من  به  تحيط  جميلًة  معنويًة  هالًة  المبارك  رم�شان  ل�شهر  اإن 

ال�شهر  ه��ذا  ال�شتقبال  تتهّياأ  اأنها  الموؤمنة  القلوب  وت�شعر  جوانبه، 

المبارك، منذ حلول �شهر رجب االأ�شّب، ف�شهر �شعبان، وهما في الحقيقة 

الموؤمن  ي�شعر  وكما  المبارك.  رم�شان  �شهر  لدخول  مهّمتان  مقّدمتان 

وم��رارٍة  بلوعٍة  ي�شعر  العظيم،  ال�شهر  بهذا  ال�شديد  المعنوي  باالأن�ش 

لفقده، ال �شيما من يدرك اأهميته وعظمته وخيراته وبركاته.

ادعوه بأسمائه الحسنى...
ال�شيد علي مرت�شى)*(

*�شهر االأُن�ش بالعبادة
ولهذا ال�سهر اأجواء متعّددة، فهو �سهر 

بالدعاء  والأن�س  بقراءته،  والأن�س  القراآن 

والأن�س  الدعاء،  ا�ستجابة  �سهر  وهو  فيه، 

والأق��ارب  الأه��ل  ومجال�س  الخير  باأعمال 

الرم�سانية،  ال�ّسهرات  ببع�س  والأن�����س 

واحد عالمه  لكل  اأن  وبال�سحور، فنالحظ 

اإليه،  ي�ستاق  رم�سان  �سهر  في  الخا�س 

اإليه. وال�سهر يلّبي حاجات الجميع  ويحّن 

و�سعيهم  وتوّقعاتهم  م�ستوياتهم  قدر  على 

فيه.

اأّم����ا الأن�������س ال��خ��ا���س ب��ل��ي��ال��ي �سهر 

الخا�سة  الأدع��ي��ة  ببع�س  فهو  رم�����س��ان 

ودعاء  الفتتاح،  كدعاء  ال�سهر،  هذا  في 

البهاء ودعاء الجو�سن، ل �سيما في ليالي 

الموؤمن  لها  ي�ستعد  التي  العظيمة،  القدر 

التعر�س  ب�سدد  ونحن  منها.  لال�ستفادة 

لإطاللة على دعاء الجو�سن الكبير، لعلها 

قراءتنا  اأث��ن��اء  الأث���ر  لها  وي��ك��ون  تفيدنا 

للدعاء.

* معنى الجو�شن
ال���ج���و����ص���ن: ه��و ال�����درع. وق��ي��ل: من 

ت�سمية  وف��ي  ال�سدر.  في  ُيلب�س  ال�سالح 

الإم���ام  ع��ن  ورد  م��ا  بالجو�سن  ال��دع��اء 

ال�سّجاد زين العابدين عن اأبيه L عن 

نزل جبرائيل  ق��ال:   P النبي  ج��ّده عن 

الملف

42



وعليه  غزواته  بع�س  في   P النبي  على 

محمد  يا  فقال:  ثقله  اآلمه  ثقيل  جو�سن 

ربك يقرئك ال�سالم ويقول لك اخلع هذا 

اأمان لك  الجو�سن واقراأ هذا الدعاء فهو 

ولأّمتك.

»دعاء   :Mالمجل�سي العالمة  قال 

الّنبي  ع��ن  م���روي  وه��و  الكبير  الجو�سن 

P، رواه جماعة من متاأخري اأ�سحابنا 

)ر�سوان اهلل عليهم(«، وقال اأي�سًا: »وهو 

اأ���س��م��اء،  ع�سرة  ف�سل  ك��ل  ف�سل،  م��ائ��ة 

وُتب�سمل  ا�سمًا،   11 فيها  فاإن   55 فقرة  اإل 

اآخ��ره:  في  وتقول  منها  ف�سل  كل  اأول  في 

�سبحانك يا ل اإله اإل اأنت، الغوث الغوث، 

وخّل�سنا  محمد،  واآل  محمد  على  �سل 

والإك��رام  الجالل  ذا  يا  رب،  يا  النار  من 

في  الم�سهور  لكن   .
)1(

الراحمين« اأرحم  يا 

كتب الأدعية اأن فقرة اآخر كل ف�سل هي: 

»�سبحانك، يا ل اإله اإل اأنت، الغوث الغوث، 

خل�سنا من النار يا رّب«.

*النداء ب�»اللهم.. ويا..«
اإن ال��ب��ارز ف��ي ه��ذا ال��دع��اء ه��و ن��داء 

العبد موله، فهو في كل فقرة يبداأ بنداء 

 .
)2(

»يا« ال��ن��داء  ب��ح��رف  اأو  »ال��ل��ه��ّم«  اإّم���ا 

وال��ن��داء  اهلل،  ي��ا  تعني  »ال��ل��ه��ّم«  وك��ل��م��ة 

للبعيد، فيت�سّور الداعي نف�سه على الحال 

والداني  عليها،  هو  التي  الدانية  المعنوية 

عندما يريد اأن يدعو العالي والبعيد ل بد 

اأن يبداأ اأي�سًا النداء ب�«يا«.

ثم يذكر الدعاء األف ا�سم هلل �سبحانه 

الأ�سماء،  بهذه  ربه  العبد  وينادي  وتعالى، 

وتعالى  �سبحانه  هلل  ا�سمًا  يترك  ل  بحيث 

اإل وُيذكر في هذا الدعاء. وكل ا�سم ينادي 

بهذا  تعّلق  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  رّب��ه  العبد  ب��ه 

ال�سم، وطلب من اهلل �سبحانه باأن يفي�س 

عليه من بركاته. فمثاًل، عندما ينادي »يا 

رحمان« فهو تعّلق با�سم الرحمة، وعندما 

بالمغفرة  تعلق  ف��ه��و  غ��ف��ار«  »ي���ا  ي��ن��ادي 

ال��م��ن��اداة هلل  وه��ك��ذا... وب��ذل��ك تح�سل 

تعالى باألف ا�سم هو له، مع كمال التوا�سع 

والتذّلل له والحترام والتقدير، وحا�سا هلل 

�سبحانه اأن ينادى هكذا ول يجيب مناديه.

*الغوث الغوث
ولعل كلمة »الغوث الغوث«، بعد النداء، 

وهي  الدعاء،  في  تترّدد  كلمة  اأكثر  تعتبر 

كل اسم ينادي به العبد
 ربَّه يف دعاء اجلوشن 

عبارة عن تعلق بهذا االسم 
وطلب بركاته
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يا  فهبني  واأوليائك،  اأحبائك  وبين  بيني 

اإلهي و�سيدي ومولي �سبرُت على عذابك 

هذا  وف��ي  ف��راق��ك...«  على  اأ�سبر  فكيف 

اأول��ي��اء اهلل  اأن ف��راق  اإل��ى  اإ���س��ارة  التعبير 

�سبحانه.  فراُقه  اإليه،  منت�سبون  حيث هم 

ومن  اهلل،  اأح��ب  فقد  اأحّبهم  م��ن  ول��ه��ذا 

من  لأّن  وذلك  اهلل.  اأبغ�س  فقد  اأبغ�سهم 

ال�ساعر: قال  وقد  اآثاره،  اأحّب  �سيئًا  اأحّب 

ليلى دي�����ار  ال����دي����ار  ع��ل��ى  اأم������رُّ 

ال��ج��دارا وذا  ال��ج��دار  ذا  اأق��ب��ل 

وم���ا ح���ّب ال���دي���ار ���س��غ��ف��ن قلبي

ول��ك��ن ح���ّب م���ن ���س��ك��ن ال���دي���ارا

 .
)4(

وقال P: »من راآني فقد راأى الحق«

فمحبته عائدة اإلى محبته �سبحانه. ولهذا 

يحب  باأن  اإل  اأحد  محبة  خلو�س  يظهر  ل 

قال  ومحبيه،  وخوادمه  ومن�سوبيه  اأقاربه 

اإِالَّ  ْج����ًرا  اأَ َع��لَ��ْي��ِه  اأَ���ْص��اأَُل��ُك��ْم  {ُق��ل الَّ  تعالى: 

.)23 )ال�سورى:  اْل��ُق��ْرَب��ى}  ِف��ي  َة  اْل���َم���َودَّ

ون��خ��ت��م ال��ق��ول ب�����س��رورة اله��ت��م��ام 

اهلل  اإل��ى  فيه  والتوجه  الجو�سن،  بدعاء 

ا�سم  كل  في  والتاأمل  الح�سنى،  باأ�سمائه 

هذا  ن��ن��ادي  عندما  واأن��ن��ا  اأ�سمائه،  م��ن 

يلتفت  وت��ع��ال��ى  �سبحانه  ف���اهلل  ال���س��م 

ال�سم،  بهذا  تخت�ّس  التي  بالجهة  اإلينا 

وبالتالي نكون في اآخر الدعاء قد ناديناه 

اأ�سمائه  وك��ل  الح�سنى،  اأ���س��م��ائ��ه  بكل 

ظّننا  وكل  اإل  الدعاء  نختم  ول  ح�سنى، 

لنا  ويختم  خائبين  ي��رّدن��ا  ل  اأن  ب��اهلل 

اإنه نعم  بالفوز بالجّنة والعتق من النار، 

المولى ونعم ال�سميع.

الأم���ان،  الأم���ان  الغياث،  الغياث  تعني: 

العذاب  �سّدة  ومن  الأه���وال،  عظائم  من 

العبد  اأنا  لزمتني  التي  والمهانة  والّنكال 

واإْن  �سبحانه  فاهلل  الأعمال،  قبائح  جّراء 

العفو  مو�سع  ف��ي  الراحمين  اأرح���م  ك��ان 

في  المعاقبين  اأ���س��ّد  اأّن���ه  اإّل  وال��ّرح��م��ة، 

يكون  وعندما  والّنقمة.  ال��ّن��ك��ال  مو�سع 

تركيز العبد في دعائه على فقرة »الغوث 

الغوث«، حيث تذكر مائة مرة بعد كل فقرة 

اأن  العبد  على  ف��اإّن  ال��دع��اء،  فقرات  من 

تعالى عند  يوؤّمل ويظن باهلل خيرًا، فاهلل 

ح�سن ظّن عبده به. ففي الحديث عن اأبي 

نَّ  ْح�ِسِن الظَّ
َ
الح�سن الر�ساQ قال: »اأ

َنا ِعْنَد َظنِّ 
َ
 َعزَّ وَجلَّ َيُقوُل: اأ

َّ
 َفاإِنَّ اهلل

َّ
ِباهلل

َعْبِدَي اْلُموؤِْمِن ِبي اإِْن َخْيرًا َفَخْيرًا واإِْن �َسّرًا 

.
)3(

َف�َسّرًا«

*خل�شنا من النار يا رّب
وهو الغاية من هذا الدعاء حيث تقول 

اْلَمْوِت  َذاآِئ��َق��ُة  َنْف�ٍس  {ُك��لُّ  القراآنية:  الآية 

َفَمن  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  اأُُجوَرُكْم  ْوَن  ُتَوفَّ َواإِنََّما 

َفاَز  َفَقْد  اْلَجنََّة  َواأُْدِخ���َل  النَّاِر  َع��ِن  ُزْح��ِزَح 

ْن��َي��ا اإِالَّ َم��َت��اُع اْل���ُغ���ُروِر} َوم���ا اْل��َح��َي��اُة ال��دُّ

الفوز  يطلب  فمن   ،)185 ع��م��ران:  )اآل 

يطلب الغوث من النار، واأّي نار هي؟ هي 

نار للعا�سين المجرمين والكّفار المعاندين 

ونار  الأفئدة.  على  وتّطلع  الأج�ساد  تحرق 

اأخ����رى، ه��ي ن���ار ال��ف��راق والب��ت��ع��اد عن 

كميل:  دعاء  في  كما  واأوليائه  اهلل  اأحّباء 

»فلئن �سّيرتني في العقوبات مع اأعدائك، 

وفّرقَت  بالئك،  اأه��ل  وبين  بيني  وجمعَت 

)*( اأ�ستاذ الفل�سفة الإ�سالمية في الحوزة العلمية.

بحار الأنوار، المجل�سي، ج91 �س384.( 1)

تبداأ الفقرة الأول���ى ب�»اللهّم«، ثم الفقرات الثالث بعدها تبداأ ( 2)

بح���رف النداء »يا«، وعلى ه���ذا الترتيب ت�ستمر كل فقرات 

الدع���اء اإل ف���ي موردين اثني���ن تكون اللهم بع���د 4 فقرات 

تبداأ ب�»يا«.

الكافي، ال�سيخ الكليني، ج2 �س72.( 3)

بحار الأنوار، م.�س، ج58 �س235.( 4)

الهوام�ش
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م�ش الالهبة، ومن  هاَر كلَّه، م�شنًى من تعِب ال�شَّ مُت النَّ �شُ

العيون التي تجرُح وَرِقَي العتيق... واالآن، واأنا في محراب 

الهوى  ركبَتي  على  واأجل�ُش  اّللغات،  كل  اأفقد  اأك��اد  الليل، 

واالأن�ش، اأفال اأتكلَّم؟!

�شاأبوُح لَك بكلِّ ما في قلبي، واأترُكه لك خاليًا لتفعَل به 

ما تحّب.

ال�شيخ حممد باقر كجك

*كنَت في قلبي
�ساأعترُف  التي  اأخطائي  ُل  اأوَّ اإل��ه��ي! 

نوات  ال�سَّ ه��ذه  وط���وال  ك��ن��ُت  ��ن��ي  اأنَّ ب��ه��ا، 

ول  مكان،  كلِّ  في  عنَك  اأبحُث  الما�سية، 

في  اأخ��ط��اأُت  ��ي  اأنِّ اليوَم  لأكت�سَف  اأج��دك. 

البحث، ولم اأَر جيدًا، فقد كنَت في قلبي، 

هذه  اإل��ى  ت��ك��وَن  ل��ن  ���ك  اأنَّ ظننتك  ي  ولكنِّ

على  ��ن��ي  دلَّ فمن   .
)1(

مني قريبًا  رج��ة  ال��دَّ

الطريق الخطاأ؟  

يبنَي  اأن  المهم  من  اإّنه  وقلُت:  اإلهي! 

تح�سينها  ي��ح��اول  واأن  نف�َسه،  الإن�����س��ان 

اأحمُل  مكان،  كلِّ  في  فرك�سُت  وتجميلها. 

ن��ف�����س��ي ع��ل��ى ك��ّف��ي��ن من 

رجاٍء وعجلة، ولم اأحتر�س 

نف�سي  لأجَد  قدمي..  لمو�سع  كثيرًا 

طريق  على  َمْرمّيًا  م��ّرة،  من  اأكثَر 

يم�سوَن  الكيَن  ال�سَّ وبع�س  الوجد، 

ماء..  ال�سَّ اإلى  مرفوعٌة  وروؤو�سهم 

ريق. روؤيتي لنف�سي اأعمتني الطَّ

اإلهي! كنُت اأظّن اأنَّ طريَق حّبك 

ُذقُت  وقد  والأذى،  بالم�ساعب  مملوءٌة 

من الأذى األَف طعٍم، ومن الم�ساعب كّل 

فاكهَة  ُق  اأت��ذوَّ بداأُت  اأّني  اأظنُّ  وكنُت  لون، 

�سعوري  اأنَّ  الليلة  وج���دُت  وق��د  ��ت��ك.  45ج��نَّ
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عندما فتَّحَت يل عينَي 
بيديك، رأيُتك يف كّل شيء

على  دليٌل   ،
)2(

عب ال�سَّ من  وتاألُّمي  بالوجع 

ر بك، واأعي�ُس على  اأّني لم اأكن حينها اأفكِّ

يبداأ  درٍب  في  اأ�سيُر  كنُت  بل  حبِّك..  وقع 

مّني لينتهي اإلّي.

*را�ٍش بك، وعليك
ول  ح��زٌن  فيه  يوجد  ل  حبُّك؛  اإل��ه��ي! 

اأن��ت فقط!  تعٌب ول راح��ة، فيه  ف��رٌح، ول 

كلَّ  له  تقول  ل  لكي  محبُّك  يعاني  ذا  وكم 

بالروؤية  اأم��ل  ل  التي   
)3(

تراني« »ل��ن  ي��وم 

فيها، بل لي�سمعك واأنت تقول له »واقترب« 

التي ل حدَّ للُقرب فيها!

اإلهي، كنُت اأفزُع من كلِّ �سيء، واأكره 

والجوع  الموت،  من  اأخ��اُف  يوؤلم،  ما  كلَّ 

والفقر،  وال��غ��رب��ة،  وال��ح��زن،  وال��م��ر���س، 

اأف���زع من  وال��ح��رب، وال��خ�����س��ارة.. كنت 

��ح��َت لي  ال��م��ف��اج��اآت. ول��ك��ن، ع��ن��دم��ا ف��تَّ

وقبل  �سيء،  كّل  في  راأيُتك  بيديك،  عينّي 

على  فارت�سمت  �سيء،  كّل  وبعد  �سيء  كّل 

�سيٌء  يف�سدها  ل  منع�سة،  ابت�سامٌة  روحي 

اإل �سخطك.. فاأنا الآن را�ٍس بك، وعليك.

*اإلهي خْذ بيدي
اإلى  يحتاج  لقاَءك  اأظ��نُّ  كنت  اإلهي، 

ُت��ح��ّد،  ل  وو���س��ائ��ط  تنتهي،  ل  م��ق��دم��ات 

�سبابًا  راأيت  لما  اأّني  واأوراٍد مكّررة.. غير 

حمراَء  لوردٍة  مهجهم  تبت�سم  مّني  اأ�سغر 

هناك  اأّن  علمُت  الع�سق..  جبهات  ف��وق 

ل  للع�ّساق،  �سهلًة  للع�سق،  خلفيًة  دروب���ًا 

.. فهل 
)4(

يوجد فيها و�ساٌة، ول �سيئو الّظن

تقبلني  ال��درب؟ هل  بيدي في ذلك  تاأخذ 

�سّيدًا بين �سادة قافلة الوجود؟

فكم  قلبه!  مراآة  الإن�سان  وجه  اإلهي! 

ذا راأيت في هذه ال�ّسنة، وجوهًا تلمع بلون 

لها  تعرُف  ل  ت�سطرب  واأخ��رى   ، ق��ارون��يٍّ

الخزي..  باأ�سكال  مغَرقٌة  واأخ��رى  �سكاًل، 

اأّثر  وجوهًا  وال�ّسابات  ال�ّسباب  بين  وراأيت 

تعك�ُس  فتكاُد   ،
)5(

وجهك الّنظراإلى  فيها 

لالآخرة كي  اأحتاج  ل  اأّني  وعلمُت  وجَهك! 

اأراك! فاإّما اأراَك في قلبي، واإّما اأراَك في 

قلوب اإخوتي.. فما اأجملنا بك.

ك يوؤن�ش وح�شة الّطريق *حبُّ
عليك،  تدلُّ  التي  الأي��ادي  كثرُة  اإلهي! 

اأعد  ولم  اأن��ت،  اأين  يعرفون  ل  اأنَّهم  ُتريني 

اأ�سمع من اأحٍد. طلبت من اأذني اأن ل تقبل 

اأّي كالٍم، وطلبُت من عيني اأن تراقَب من ل 

يتكّلم ول ي�سير بيده، وتبحث عمن ي�سير من 

دون تلكوؤ فهو وحده الذي يعرف اأين اهلل.

اإلهي! كّل الّنا�س تعرف اأّننا على حّق، 

ووجهك:  وجهك،  اإل  نريد  ل  اأّننا  تعرف 

الأق�سى،  ال��ج��ن��وب، وح��ج��ارة  ت��راب  ف��ي 

ودم���اء الأب���ري���اء، وح��ج��اب ف��ت��اٍة خجلٍة، 

اأمٍّ حنون.. لذلك  اأب متعب، ولم�سِة  وكفِّ 

في  وي�سعون  ال��ط��رق؟  علينا  يغلقون  هم 

ظهورنا  على  وي��رم��ون  الحطب؟  دروب��ن��ا 

في  ي�سّيرنا  ال��ذي  ه��و  حبُّك  ب��الأو���س��اخ؟ 

الطريق الموح�س، ويجذبنا في ال�سحارى 

تتركنا؟  لم  واأنت  نتركك  فكيف  القاحلة، 

مقبٌل  واأن���ت  عنك  وجهنا  ن��ح��ول  وك��ي��ف 

علينا؟
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سأقّر لك بأين أنهيُت كّل 
اعرتافاتي بالتقصري: لقد 
حتققُت من أين ضعيف 

جّداً، وفقرٌي

*اإلهي بحق الحق من الخلق
اأني �ساأنزع عن  الليلة،  اأخبرك  اإلهي! 

واأرمي  ارتديتها،  التي  الأث��واب  كل  نف�سي 

بكل ما قراأت جانبًا، واأحرُق اأوراق ذكرياتي 

وال�سور، فلن اأكون في هذه الليلة م�سغوًل 

باأي �سيء.. �ساأب�سط نف�سي تحت �سمائك. 

كّل  ال�سنة  في هذه  اأنهيُت  باأني  لك  �ساأقّر 

من  تحققت  لقد  بالتق�سير:  اعترافاتي 

وغريٌب  ومحتاٌج  وفقيٌر  جّدًا،  �سعيف  اأني 

يدّق  وقلبي  تنفع،  تعد  لم  دموعي  ووحيد، 

هواًء  تتنف�ُس  وروح��ي  مرعب،  خ��واٍء  على 

ثقياًل.. كاأني اأنا وحدي في الكون! كاأني اأنا 

واأقف على حافِة  الكون  اأحمل ثقل  وحدي 

اأفٍق اأحمر. 

الح���ق  �سل���ة  بح���ق  اإله���ي!  اإله���ي! 

بالخل���ق: محمد P، بح���ق نور الوجود 

وطيف الجمال ال�ساكن في الأفق الأعلى: 

فاطمة O، بح���ق القالع باب الهوى 

وقات���ل �سيطان الفتن 

ومن�س���ئ الع�سق الأتم: 

بح���ق   ،Q  
ّ
عل���ي

ن���ورك: الأئمة  حماة �ساحة 

الباع���ث  بح���ق   ..R

كل اآم���ال الأنبي���اء، و�ساحب 

الخت���م على م�سيرة الحق في 

الخ�����ل��ق: الم���وؤّمل|.. 

ل���م يب���ق ل���دّي اإل هذه 

الليل���ة، اأدع���وك ب���كّل 

دع���اٍء ت�سمعه، واأخبرك 

اأّن���ي اأفرغ���ُت قلب���ي ل���ك، 

فامالأن���ي بك، واجعل مالئكَة 

�سرايين���ي..  ف���ي  تط���وُف  الع�س���ق 

واجعلني كعبة الع�ساق، وجبل الطور، 

وكربالء.

فاأجب  يناديك،  حبيبك  اإل��ه��ي، 

حبيبك.

ُقْرِب���ِهَوُيْحَجُب َطْرِفي َعْنُه اإِْذ ُهَو َناِظِري)1(  لإِْف���َراِط  اإلَّ  ُبْع����ُدُه  َفَم���ا 

التلم�صاني

اآم��ال���يي���ا غائبًا عن عين���ي ل عن بالي)2(  اإلي���ك منته���ى  الق���رب 

الأح���والاأي���ام نواك ل ت�س���ل كيف م�ست باأ�س���واأ  م�س���ت  واهلل 

ال�صيخ البهائي

حقيق���ًة)3(  اأراَك  اأن  �ساألُت���َك  ف�ا�سَمْح ول تجعْل جوابي لن َترىاإذا 

ابن الفار�س

َت�����دخ�����ل ال�����ح�����ان َوَت���ع�������س���قي�������ا َخ�������ل�������ّي ال��������ب��������اِل َه�����ال)4( 

َوّل�������ى �����ّد  ال�����������سَ َل����ي����ل  �����س����َرقاإِّن 
َ
����ب����اُح ال����َو�����س����ِل اأ َو�����سَ

�صيخ االإ�صراق ال�صهروردي

، في لقاء مع �سباب الحر�س اأيام الحرب المقد�سة. )5( الإمام الخميني

الهوام�ش
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تتعّلق  اأح��ك��ام��اً  �صابق  ع��دد  ف��ي  ذك��رن��ا 

ون�صتكمل  زوج��ه��ا،  المتوّفى  ال��م��راأة  بعّدة 

في ال�صياق نف�صه اأحكام عّدة المطلقة.

*اأواًل: عّدة المطلقة الدائمة
الّطالق،  حين  من  الطالق  عّدة  تبداأ 

اإل��ى  ال��ط��الق ق��د و�سل  اأك���ان خبر  ���س��واء 

المطلَّقة اأم ل، و�سواء اأكان الزوج حا�سرًا 

اإّل  الطالق  لم ي�سلها خبر  فلو  اأم غائبًا، 

بعد م�سّي تمام مقدار العّدة فتكون عّدتها 

لها  الزوج  ولو علمت بطالق  انق�ست.  قد 

فتتّم  ال��ع��ّدة  من  ج��زء  مقدار  م�سّي  بعد 

علمت،  فلو  الأّول.  من  تعيدها  ول  العّدة 

من  طهرين  م���رور  بعد  ب��ال��ط��الق  م��ث��اًل، 

حين طالقها فتعتّد بالطهر الثالث فقط، 

وتنق�سي عّدتها.

َمن ال عّدة عليها

ل عّدة على المطّلقة في ثالث �سور:

�سّن  دون  �سغيرة  كانت  اإذا  االأول���ى: 

البلوغ، حّتى لو كان الزوج قد فعل حرامًا 

اإذ ل يجوز  فاإّنه ل عّدة عليها،  ودخل بها 

مجامعة ال�سغيرة.

الثانية: اإذا كانت غير مدخول بها، فال 

عّدة على المطّلقة اإذا لم تكن مدخوًل بها.

الثالثة: ل عّدة على اليائ�سة ولو كانت 

يجب  ال�سور  هذه  غير  وفي  بها.  مدخوًل 

الدخول  في  فرق  ول  الطالق،  عّدة  عليها 

اأو  ال��ُق��ُب��ل  ف��ي  ك��ون��ه  بين  للعّدة  الموجب 

الدبر.

�شّن الياأ�ش

المطّلقة  تعمل  اأن  وج��وب��ًا  الأح����وط 

بالحتياط بين اإتمام خم�سين �سنة هاللّية 

ال�سور  في  ذلك  وتو�سيح  ال�سّتين.  وبين 

الثالث:

االأولى: قبل اإتمام الخم�سين ل تكون 

طّلقها  اإذا  العتداد  عليها  فيجب  يائ�سة، 

أحكام عّدة 
الفراق
ال�شيخ علي حجازي
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قبل اإتمام الخم�سين لو كانت مدخوًل بها.

اأتّمت �سّتين �سنة هاللّية  اإذا  الثانية: 

بعد  زوج��ه��ا  طّلقها  ل��و  عليها  ع���ّدة  ف��ال 

ال�سّتين حّتى لو كانت مدخوًل بها.

تتّم  اأتّمت الخم�سين ولم  اإذا  الثالثة: 

تعتّد  اأن  عليها  وجوبًا  ف��الأح��وط  ال�سّتين 

عّدة الطالق اإذا كانت مدخوًل بها.

عّدة المطّلقة الحامل

ال��دائ��م��ة  زوج��ت��ه  ال��رج��ل  ط��ّل��ق  اإذا 

حملها،  و�سع  عند  تنتهي  فعّدتها  الحامل 

الو�سع  كان  ولو  ق�سرت،  اأو  المّدة  طالت 

بعد الطالق بال ف�سل تنتهي عّدتها. واإذا 

فتنتهي  جنين  م��ن  ب��اأك��ث��ر  ح��ام��اًل  ك��ان��ت 

عّدتها بو�سع الجميع.

عّدة المطّلقة الحائل

الحامل(  )غير  الحائل  طّلقت  اإذا 

فلها  ال��دب��ر  اأو  القبل  ف��ي  بها  ال��م��دخ��ول 

�سورتان:

االأولى: اإذا كانت تحي�س فعّدتها ثالثة 

الذي  الطهر  الثالثة  من  ويحت�سب  اأطهار، 

انق�ساء  بعد  عّدتها  وتنق�سي  فيه،  طّلقها 

بدخولها  انق�ساءه  وتعرف  الثالث،  الطهر 

في اأّول الحي�س بعد الطهر الثالث.

وهي  تحي�س  ل  ك��ان��ت  اإذا  ال��ث��ان��ي��ة: 

يائ�سة(  غير  )بالغة  تحي�س  من  �سّن  في 

كانت  واإذا  هاللّية.  اأ�سهر  ثالثة  فعّدتها 

بين  الفا�سل  الّطهر  ك��ان  ولكن  تحي�س 

فتكون  اأزي��د  اأو  اأ�سهر  ثالثة  الحي�ستين 

عّدتها ثالثة اأ�سهر اأي�سًا.

*ثانيًا: عّدة المنقطعة
َمْن ال عّدة عليها

اأو  المنقطع  ال���زواج  م��ّدة  انتهت  اإذا 

يكون  اأن  فاإّما  المّدة  باقي  ال��زوج  وهبها 

لها عّدة واإّما اأن ل يكون لها عّدة. ومن ل 

وغير  واليائ�سة  ال�سغيرة  هي  عليها  عّدة 

المدخول بها، ولها الّتفا�سيل نف�سها التي 

مّرت في المطّلقة.

عّدة المنقطعة الحائل

اإذا انتهت المّدة اأو وهبها الّزوج باقي 

غير  بالغة  بها  م��دخ��وًل  وك��ان��ت  ال��م��ّدة، 

يائ�سة ف�سورتان:

فعّدتها  تحي�س  ك��ان��ت  اإذا  االأول������ى: 

بع�س  يحت�سب  ول  ك��ام��ل��ت��ان،  حي�ستان 

الحي�س من الحي�ستين، فلو انتهت المّدة 

اأو وهبها باقي المّدة في اأثناء الحي�س فال 

بّد  ل  بل  العّدة،  من  الحي�س  هذا  يح�سب 

لها من حي�ستين كاملتين غير هذا الجزء.

اإذا كانت ل تحي�س وهي في  الثانية: 

واأربعون  خم�سة  فعّدتها  تحي�س  من  �سّن 

يومًا. والحكم نف�سه لّلتي تحي�س ولكن كان 

عندها  الحي�ستين  بين  الفا�سل  الطهر 

خم�سة  فعّدتها  ف�ساعدًا،  اأ�سهر  ثالثة 

واأربعون يومًا.

ك��ال��دائ��م��ة  فحكمها  ال��ح��ام��ل  واأّم�����ا 

و�سع  ب��ع��د  ع��ّدت��ه��ا  فتنق�سي  ال��م��ط��ّل��ق��ة، 

حملها.

الرجوع في العّدة

وكانت  الدائمة  الرجل زوجته  لو طّلق 

ح��ائ��اًل ث��ّم اأرج��ع��ه��ا ف��ي اأث��ن��اء ال��ع��ّدة ولو 

بعقد جديد )كالمختلعة(، ثّم طّلقها قبل 

اأن ت�ستاأنف )تعيد(  الدخول فيجب عليها 

العّدة من جديد. والحكم نف�سه للمنقطعة 

وهبها  اأو  المّدة  انتهت  فلو  بها،  المدخول 

جديد  م��ن  عليها  عقد  ث��ّم  ال��م��ّدة،  باقي 

اأثناء العّدة قبل الدخول، فيجب عليها اأن 

49ت�ستاأنف العّدة من جديد.

م
 2

01
3 

ز
و

م
ت
/

 2
62

د 
د

ع
ل
ا



أحّب عباد اهلل)7(:

عبٌد َذَكَر 
فاستكثر

اآية اهلل ال�شيخ حممد تقي 

م�شباح اليزدي

اإّن الذي يوؤدي اإلى الق�ساء على فطرة 

الإن�سان والذي يقف كالحجاب اأمام اأعين 

الإن�سان،  الهداية عن  ويمنع  القلب  واآذان 

وبالتالي الو�سول اإلى كماله، هو اتباع هوى 

النف�س واتباع الميول. يقول اهلل تعالى في 

اإَِل��َه��ُه  ��َخ��َذ  اتَّ َم��ِن  ْي���َت  {اأََف���َراأَ ال�ساأن:  هذا 

َوَخ��َت��َم َعلَى  ِع��ْل��ٍم  ُ َعلَى  ��لَّ��ُه اهللَّ َواأَ���صَ َه���َواُه 

ِغ�َصاَوًة  َب�َصِرِه  َعلَى  َوَجَعَل  َوَقْلِبِه  �َصْمِعِه 

ُروَن}  ِ اأََفَل َتَذكَّ َفَمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد اهللَّ

)الجاثية: 23(.

وصايا العلماء
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*اأَْبَدَل اإلهه بهواه
 Mالطباطبائي ال��ع��الم��ة  ��ر  وف�����سَّ

الآية ال�سريفة بالقول: »قّدم {اإَِلَهُه} على

اأن  يجب  اإل��ه��ًا  ل��ه  اأّن  يعلم  اأي  {َه������َواُه} 

اأبدله  ولكنه   - �سبحانه  وهو اهلل   - يعبده 

بهواه وجعل هواه مكانه فعبده. فهو كافر 

باهلل �سبحانه على علم منه ولذلك عّقبه 

ِع��ْل��ٍم}  َع��لَ��ى   ُ اهللَّ ���لَّ���ُه  {َواأَ����صَ بالقول:  اهلل 

...)1(
يعلم  وهو  ال�ّسبيل  عن  �ساّل  اأنه  اأي 

وج����اء ف���ي اآي����ة اأخ�����رى ح����ول ع��ب��دة 

ذكر  ع��ن  قلوبهم  اأب��ع��دوا  وال��ذي��ن  الدنيا 

وغرقوا  والآخ���رة  اهلل  اإل��ى  وال��ت��وّج��ه  اهلل 

الحيوانّية: والحياة  الدنيوّية  الّلذائذ  في 

االأََم��ُل  َوُيْلِهِهُم  َوَيَتَمتَُّعواْ  َياأُْكُلواْ  {َذْرُه��ْم 

َف�َصْوَف َيْعلَُموَن} )الحجر: 3(.

ويقول اهلل تعالى حول الذين ان�سغلت 

ق��ل��وب��ه��م ب��غ��ي��ر اهلل وع��اق��ب��ة ال��ك��اف��ري��ن 

َيَتَمتَُّعوَن  َكَفُروا  {َوالَِّذيَن  الدنيا:  وعبدة 

َمْثوًى  َوالنَّاُر  ااْلأَْنَعاُم  َتاأُْكُل  َكَما  َوَياأُْكُلوَن 

لَُّهْم} )محمد: 12(.

الحيوانّي���ة  ح���دود  م���ن  العب���ور  اأم���ا 

والنتق���ال اإلى المق���ام الإن�ساني، فيتطّلب 

الحفاظ على الفطرة ويتطّلب اأن ل ن�سمح 

لالأه���واء الحيوانّي���ة اأن تمالأ قلوبن���ا؛ لأّن 

ذلك ي���وؤّدي اإل���ى اإزالة فطرتن���ا والق�ساء 

على عقلنا وقدرتن���ا على التفكير، فنتنزل 

اإلى اأدنى من الحيوانات.

*ي�شمعون.. ي�شاهدون.. فيعتبرون
اإّن الذين اأحيوا فطرتهم ورفعوا قيمة 

الذين  اأخرى،  وبعبارة  وفكرهم،  عقولهم 

ا�ستعملوا اأعين واآذان قلوبهم ورفعوا عنها 

عنه  يعجز  ما  ويفهمون  يدركون  الحجب، 

الآخرون. يلتفتون ب�سكل كامل لما ي�سمعون 

هوؤلء  الِعَبر.  منه  فياأخذوا  ي�ساهدون  وما 

الخلق.  اأ���س��رار  ف��ي  با�ستمرار  ي��ف��ّك��رون 

إّن الذي يؤدي إىل القضاء 
على فطرة اإلنسان هو اتباع 

هوى النفس وامليول
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وب��م��ا اأن��ه��م ب����داأوا ال��ح��رك��ة ف��ي م��راح��ل 

ت�سّرفاتهم  ويراقبون  الإن�ساني  التكامل 

م�سير  م��ن  يعتبرون  فهم  دق��ي��ق،  ب�سكل 

الآخرين، واإذا �سدر عنهم مزلة ي�سارعون 

لمعالجتها كي ل تتكرر ثانية.

لنظام  الحكيم  بالبناء  يوؤمنون  هوؤلء 

التكوين والت�سريع وبالأهداف التي اأرادها 

يعملون جاهدين  لذلك  منهم،  تعالى  اهلل 

ليكونوا من الذاكرين هلل تعالى با�ستمرار 

في  وي����رددون  �سنعه  ع��ن  الغفلة  وع���دم 

َخْلِق  ِف��ي  {اإِنَّ  دائمًا:  واأل�سنتهم  قلوبهم 

��َم��اَواِت َواالأَْر��������سِ َواْخ����ِت����َلِف ال��لَّ��ْي��ِل  ال�����صَّ

الَِّذيَن   * االأْل��َب��اِب  أُْوِل���ي  الِّ َوالنََّهاِر الآَي��اٍت 

َيْذُكُروَن اهلّلَ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعلََى ُجُنوِبِهْم 

َواالأَْر���ِس  َماَواِت  ال�صَّ َخْلِق  ِفي  ُروَن  َوَيَتَفكَّ

َربََّنا َما َخلَْقَت َهذا َباِطًل �ُصْبَحاَنَك َفِقَنا 

َعَذاَب النَّاِر} )اآل عمران: 190 � 191(.

اأّم�����ا ال���ذي���ن اع���ت���ادوا ع��ل��ى ال��ح��ي��اة 

لذائذهم  في  يفّكرون  والذين  الحيوانية 

لالعتداء  ا�ستعداد  على  ه��وؤلء  ة  الخا�سّ

لأهوائهم  اإر���س��اًء  الآخ��ري��ن  حقوق  على 

واجهوا  ما  واإذا  اأهدافهم،  اإلى  والو�سول 

والأح��داث  وال�سعوبات  الم�سكالت  بع�س 

من  ي�ستكون  فاإنهم  وال���زلزل،  كال�سيول 

الإن�سانّية  مدار  يدورون  الذين  واأما  اهلل. 

التفاتًا،  اأكثر  تجعلهم  الأح��داث  هذه  فاإن 

ما  فيعتبرون  اأكثر  بعمق  اإليها  ينظرون 

الخلق  نظام  حكمة  على  دل��ي��اًل  يح�سل 

وهدفّيته واأّن ذلك تدبيرًا اإلهيًا.

* نعمة ذكر اهلل
اإلى  المتقدم  البحث  الإمام بعد  اأ�سار 

 .
)2(

خا�سية اأخرى ويقول: »وَذَكر فا�ستكَثر«

ف���اأك���د ع��ل��ى اأ����س���ل ذك����ر اهلل وت���ك���راره 

والمداومة عليه.

هنا ن�سير اإلى دليلين يو�سحان اأهمية 

ذكر اهلل تعالى ودوره:

الإن�سان  التي تجعل  الأمور  1 - من جملة 
م�ستوى  على  للّنظم  فاقدًا  م�سطربًا 

بالعبثية  الإح�سا�س  وال���روح،  الحياة 

يعتمد  ملجاأ  وجود  وعدم  والفو�سوية 

عليه.

اأم����ا ذك���ر اهلل والإي���م���ان ب��وج��ود   

معتمد  اإي��ج��اد  اإل��ى  ف��ي��وؤدي  الخالق 

م��ح��ك��م وث���اب���ت داخ�����ل الإن�����س��ان 

الو�سول  خ��الل��ه  م��ن  يمكن  بحيث 

وبالتالي  والطمئنان  ال��ه��دوء  اإل��ى 

ال���ت���ف���وق ع���ل���ى ك���اف���ة الأخ����ط����ار 

تعالى:  اهلل  ي��ق��ول  وال��م�����س��ك��الت. 

{الَِّذيَن اآَمُنواْ َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر 

إذا مل يكن اإلنسان من أهل 
الذكر، فسيصاب بالغفلة 

وستهاجمه الوساوس 
الشيطانية

وصايا العلماء
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(1 ).173 نهج البالغة، الخطبة 87.( 2)ال�سيد محمد ح�سين الطباطبائي، الميزان، ج18، �س172 ـ 

الهوام�ش

اْلُقُلوُب}  َتْطَمِئنُّ  اهلّلِ  ِبِذْكِر  اأَاَل  اهلّلِ 

)الرعد: 28(.

للو�سية  التي دفعت  الأدل��ة  2 - من جملة 

طرد  عليه،  وال��م��داوم��ة  اهلل،  ب��ذك��ر 

الرذائل  عن  الإن�سان  واإب��ع��اد  الغفلة 

وال��ن��واق�����س الأخ���الق���ي���ة وب��ال��ت��ال��ي 

الو�سول اإلى ال�سعادة؛ لأن الإن�سان لو 

الذين  ومن  الذكر،  اأه��ل  من  يكن  لم 

يكتفون بالقليل منه، ف�سي�ساب بالغفلة 

و�ستهاجمه الو�ساو�س ال�سيطانية.

ت�سير الآيات ال�سريفة اإلى اأهمية تكرار 

 َ اْذُكُروا اهللَّ اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  يُّ
اأَ {َيا  الذكر: 

ِذْكًرا َكِثيًرا} )الأحزاب: 41(.

*عط�ش للحقيقة وال�شهود االإلهي
اإك���م���ال  ي���ق���ول الإم�������ام Q ف���ي 

عذب  من  »وارت���وى  المتقدمة:  العبارات 

لت له موارده ف�سرب نهاًل و�سلك  فراٍت �ُسهِّ

تكون  اإن�سان  كل  اإّن فطرة  �سبياًل ج��ددًا«. 

وال�سهود  والمعرفة  للحقيقة  عط�سانة 

هذا  ُي��روى  فال  المع�سوق،  ومحبة  الإلهي 

العط�س اإل بالو�سول اإلى المق�سود وجوار 

المعبود والهدوء الأبدي في ظّله. اأما عدم 

الق�ساء  ب�سبب  فهو  العط�س  هذا  اإدراك 

المتعالية  الإن�سانية  وال��روح  الفطرة  على 

هذا  في  الحيوانّية.  المرتبة  في  والفرق 

ال�سهوة  عط�س  ال�سخ�س  ي��درك  المقام 

م�ستوى  ع��ل��ى  �سحيح  وال��ع��ك�����س  ف��ق��ط. 

العط�س  الإلهي الذي يعي�س حالة  الإن�سان 

ال��ف��ط��ري وال��م��ع��رف��ة وال��م��ح��ب��ة الإل��ه��ي��ة. 

�سالته،  اإل��ى  الإن�سان  هذا  ي�سل  وعندما 

من  والج�سمانية  الظلمانية  الحجب  ترفع 

من  حالة  روح��ه  في  وت�ستقر  عينيه  اأم��ام 

الع�سق الدائم والثابت.
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* في�شيولوجيا االأحالم
 الأحالم ظاهرة تتكّرر كّل ليلة ب�سكل 

الف�سيولوجية  وظ��ائ��ف��ه��ا  ول��ه��ا  منتظم، 

النفعالي  التوازن  على  للحفاظ  والنف�سّية 

والذاكرة والتعلم. وقد اهتم علماء النف�س 

اأنف�سهم  ي�سغلوا  لم  اأّنهم  اإل  ب��الأح��الم، 

كثيرًا بمحتواها ول بتف�سيرها اإل في نطاق 

ت���وؤّدي  نظرهم  ف��ي  الأح���الم  لأّن  �سّيق، 

وظيفتها، حتى واإن لم تف�سر. حتى واإن لم 

�ساأنها  الإط��الق.  على  ال�سخ�س  يتذّكرها 

مثل  الأخرى  الف�سيولوجية  الوظائف  �ساأن 

التنف�س ونب�س القلب وحركة الأمعاء، تلك 

الوظائف التي تعمل ب�سكل تلقائي ون�ستفيد 

منها حتى ولو لم نعلم كاأ�سخا�س عادّيين 

كيف تعمل.

ة *رموز خا�شّ
يوجد  اأنه ل  النف�س على  ُيجمع علماء 

الأح���الم،  رم��وز  لفّك  مفتاٍح  على  ات��ف��اق 

وثباته.  و�سدقه  وفعالّيته  �سّحته  ثبتت 

ويعتبرون اأن كل ما قيل في هذا المو�سوع 

ه���و اج���ت���ه���ادات ���س��خ�����س��ّي��ة م��ت�����س��ارب��ة. 

جماعة،  ولكل  �سعب  لكل  اأن  هو  وال�سبب 

الحلم،  في  الخا�سة  رم��وزه  ف��رد،  لكل  بل 

ال�سعوب  بع�س  عند  يعتبر  مثاًل  فالكلب 

الأخرى  ال�سعوب  للوفاء وعند بع�س  رمزًا 

رمزًا للعدوان. ولذلك فمن ال�سعب و�سع 

اإّل  الأح��الم،  كل  به  تف�سر  موّحد  قامو�س 

الرموز  بع�س  وج��ود  من  يمنع  ل  ه��ذا  اأّن 

الم�ستركة بين الب�سر.

الف�سيولوجيا  علماء  يميل  باخت�سار، 

كيميائية  تغيرات  اإل��ى  الأح��الم  عزو  اإل��ى 

داخلية  اأو  خارجية  ع�سوية  تاأثيرات  واإلى 

في  فتدخل  اأح���داث  اإل��ى  المخ  يترجمها 

محتوى الحلم.

يهتم  فاإنه  النف�سي  للمعالج  وبالن�سبة 

اأن  ويعتبر  م�سدرها،  كان  اأي��ًا  بالأحالم 

نف�س  ع��ل��ى  ن��اف��ذان  ودرا���س��ت��ه��ا  تحليلها 

المري�س واهتماماته وارتباطاته وتعّلقاته. 

النواحي  في  كبيرة  بدرجة  ي�ساعده  وهذا 

ال�سخ�س  لأن  والعالجية،  الت�سخي�سية 

عليه  ي��وؤخ��ذ  اأن  يخاف  ول  الحلم  يحكي 

فهو  وهكذا  ولي�س حقيقة.  فهو حلم  �سيء 

للحلم  روايته  في  ي�سقط  الوقت  نف�س  في 

في  بها  ي�سرح  اأن  يمكن  ل  كثيرة  اأ�سياء 

حديثه العادي.

*�شفات المعّبر
اأو  للمنام  بالمف�ّسر  يخت�س  فيما  اأما 

عليه  ت  ق�سّ اإذا  يقول  اأن  فينبغي  المعّبر 

و�سّرًا  تلقاه،  وخيرًا  راأي��ت،  خيرًا  الروؤيا: 

وينبغي  لأعدائنا.  و�سّر  لنا  خير  تتوّقاه، 

حتقيق: زهراء عودي �شكر

كيف نفّسر أحالمنا؟)2/2(
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ل�ساحب المنام اأن ل يق�ّس روؤياه اإل على 

الح�سد،  من  خ��اٍل  نا�سح  موؤمن  اأو  عالم 

اإل  تق�ّس  ل  »ال��روؤي��ا   :P الر�سول  فعن 

.
)1(

على موؤمن خال من الح�سد والبغي«

ح��ذاق��ة  ذا  ي��ك��ون  اأن  ال��م��ع��ّب��ر  وع��ل��ى 

في  ح�سنًا  ك��الم��ه،  ف��ي  ���س��دوق��ًا  وفطنة، 

وال�سيانة،  بالديانة  م�ستهرًا  اأف��ع��ال��ه، 

 Qيو�سف النبي  اهلل  �سّمى  ول��ذل��ك 

اأن يكون عارفًا  اإلى ذلك عليه  بال�سّديق. 

ذكيًا،  عالمًا،  التعبير،  علم  في  بالأ�سول 

اهلل  بكتاب  عالمًا  الآث��ام،  من  نقيًا  تقيًا، 

واأن  واأمثالهم،  العرب  ولغة  نبّيه  و�سّنة 

يكون ملّمًا باأحوال النا�س، وعادات المدن 

واأ�سماء ومعاني كل ما يخ�س  والأم�سار، 

وغيره،  وماأكل  ملب�س  من  حياتهم  �سوؤون 

وما  بح�سب حاله  اأحد  كل  روؤي��ا  يمّيز  واأن 

يليق به وما ينا�سبه، ول ي�ساوي النا�س فيما 

يرونه. كما يتوّجب على المعّبر التثّبت مما 

واأن ل يجزم كل الجزم فيه، لأن  يف�ّسره، 

اأن  اأي�سًا  وعليه  للتاأويل.  وجوهًا  روؤيا  لكل 

عليه من  ُي�سِكل  بما  بعدم معرفته  يعترف 

المعّبر  ي���وؤّول  اأن  وي�ستحب  ه��ذا  ال���روؤى. 

الروؤيا في ثالثة اأوقات، عند طلوع ال�سم�س 

.
)2(

وغروبها وعند الزوال

*روؤية الدين
المبهمة  وال��رم��وز  ل��الإ���س��ارات  ن��ظ��رًا 

ال����روؤى  ه���ذه  تحملها  ال��ت��ي  وال��م��ع��ّق��دة 

من  اإل  فّكها  يمكن  ل  وال��ت��ي  والأح����الم، 

مف�سرين  اأو  اأج��اّلء  موؤمنين  علماء  خالل 

ال�سوء  ت�سليط  من  ب��ّد  ل  ك��ان  موثوقين، 

على المو�سوع  اأكثر من الناحية الدينية، 

من  ع��ن��ه  ال�ستف�سار  خ���الل  م��ن  وذل���ك 

�سماحة ال�سيخ اإبراهيم بدوي.

الدين  »اإن  اإب��راه��ي��م:  ال�سيخ  ي��ق��ول 

الإ�سالمي يرى اأن الأحالم في جزء منها 

اأح��داث  بع�س  انعكا�س  وه��ي  وواق���ع،  حق 

بحيث  ال��م��ادي  عالمنا  على  الغيب  عالم 

تظهر كرموز لأ�سحابها من خالل ما يرونه 

في اأحالمهم. وهذه الرموز قد تحتاج اإلى 

تاأويل، وقد تكون من الو�سوح بمكان بحيث 

تعالى: ق��ال  فقد  ال��ت��اأوي��ل،  ع��ن  ت�ستغني 

ِمن  َوُي��َع��ِلّ��ُم��َك  ���َك  َرُبّ َيْجَتِبيَك  {َوَك���َذِل���َك 

ومن   .)6 )يو�سف:  االأََح����اِدي����ِث}  َت���اأِْوي���ِل 

ال��م��وؤك��د اأن ت��اأوي��ل الأح��ادي��ث ه��و ت��اأوي��ل 

النبي  ال��روؤى على ما هو معلوم في ق�سة 

يو�سف Q. وفي كتاب )من ل يح�سره 

اأت��ى  اأن���ه  ورد  ال�����س��دوق  لل�سيخ  الفقيه( 

البادية،  اأه��ل  من  رج��ٌل   P اهلل  ر�سول 

ل��ه ج�سم وج��م��ال، ف��ق��ال: ي��ا ر���س��ول اهلل 

{الَِّذيَن  وجّل:  عزَّ  اهلل  قول  عن  اأخبرني 

��ُق��وَن * َل��ُه��ُم اْل��ُب�����ْص��َرى  اآَم���ُن���واْ َوَك���اُن���واْ َي��تَّ

ْن����َي����ا َوِف������ي االآِخ���������َرِة} ِف����ي اْل����َح����ي����اِة ال����دُّ

قوله  اأم����ا  ف��ق��ال:   )64  -  63 )ي��ون�����س: 

فهي  ْنَيا}  الدُّ اْلَحياِة  ِفي  اْلُب�ْصَرى  {َلُهُم 

الروؤيا الح�سنة يراها الموؤمن، فيب�سر بها 

{َوِفي  واأما قول اهلل عزَّ وجّل:  في دنياه، 

االآِخَرِة} فاإنها ب�سارة الموؤمن عند الموت، 

مو�سوع  فاأ�سل   ...
)3(

موته عند  بها  يب�سر 
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ال�سحيحة  والأح����الم  ال�سادقة  ال��روؤي��ا 

ف��ي��ه«. ك���الم  ل  ال���رم���زي  ال��م��ع��ن��ى  ذات 

*الروؤيا ثالثة
وعن مو�سوع تف�سير الأحالم والروؤى، 

الإم���ام  ب��ق��ول  ال��ب��دوي  ال�سيخ  ي�ست�سهد 

ثالثة  ع��ل��ى  »ال���روؤي���ا   :Q ال�����س��ادق 

وتحذير  للموؤمن،  اهلل  من  ب�سارة  وج��وه: 

ويعود  اأح��الم«.  واأ�سغاث  ال�سيطان،  من 

»لي�س  ق��ائ��اًل:  ال��ح��دي��ث  ليف�ّسر  ال�سيخ 

كل  تف�سير  يمكن  معروف  �سابط  هناك 

المنامات على وفقه، واإنما يختلف الحال 

�سيرين  فابن  والمف�ّسر.  الرائي  باختالف 

ب��اأن��ه  ي����وؤذن  نف�سه  راأى  ل�سخ�س  ف�����ّس��ر 

�سيحج، ثم جاء اآخر وقد راأى المنام ذاته 

وحققوا  ف��اأخ��ذوه  �سارق،  باأنه  له  فف�سره 

لماذا  �ساألوه  ولما  ب�سرقته،  فاعترف  معه 

ف�سرت لأحدهما بالحج ولالآخر بال�سرقة، 

الح،  ال�سّ عالمات  الأول  على  راأيت  قال: 

ِفي  ذِّن  {َواأَ تعالى:  بقوله  الأذان  فف�سرت 

الآخر  اأما   .)27 )الحج:   { ِباْلَحجِّ النَّا�ِس 

فف�ّسرت  ال�سقاء  عليه عالمات  راأيت  فقد 

اْلِعيُر  ُتَها  يَّ
اأَ ٌن  ُم��وؤَذِّ َن  {اأَذَّ تعالى:  بقوله  له 

اإِنَُّكْم َل�َصاِرُقوَن} )يو�سف: 70(.

*روؤيا الموؤمن واالأنبياء
 R الأن��ب��ي��اء  ب���روؤى  يتعلق  وفيما 

ال�سيخ  فيرى  النا�س،  روؤى  عن  وميزتها 

R وحٌي في  اأن روؤى الأنبياء  اإبراهيم 

 Q النبي  اأن  ذل��ك  منها،  كبير  ق�سم 

يراه  ما  ب�سدق  اليقين  درج��ة  اإل��ى  ي�سل 

وان��ط��ب��اق��ه ع��ل��ى ال���واق���ع، ق���ال اإب��راه��ي��م 

Q: {َيا ُبَنيَّ اإِنِّي اأََرى ِفي اْلَمَناِم اأَنِّي 

اأَْذَبُحَك} )ال�سافات: 102(. ولو لم يكن 

هذا  ب��اأن  اليقين  م�ستويات  اأق�سى  على 

اأمر من اهلل لما كان �سّحى بابنه ووحيده 

.Qاإ�سماعيل

الإ�سابة  فاحتمال  النا�س  عند  واأم��ا 

فعن  �سبعين،  على  واح��د  بن�سبة  �سعيف 

اأن���ه ق���ال: »اإن   Q الإم����ام ال�����س��ادق 

جزءًا  �سبعين  من  ج��زٌء  ال�سادقة  الروؤيا 

.
)4(

من النبوة«

ل  درج��ة  اإل��ى  �سعيفة  الن�سبة  وه��ذه 

اإليها في ت�سديق �سيء من  يمكن الركون 

المو�سوع  على  �سماحته  وي�سيف  ال��روؤى. 

قائاًل: »اإن الروؤى ل ت�سلح اأبدًا لبناء حكم 

منبهات  تكون  اأن  اإّل  ت�سلح  ول  عليها، 

عن  وي��رت��دع  نف�سه  م��ن  ليتعظ  لالإن�سان 

اأن  لنا  يمكن  ول  المخالفة.  اأعماله  بع�س 

نعادي اأو نوالي اأحدًا بناء على ما نراه عنه 

اأي موقف من  نتخذ  اأن  الأح��الم، ول  من 

بهذه  ياأمرنا  الذي  كان  لو  اأي طرف حتى 

اأنه  المنام(  )في  نظن  من  هو  المواقف 

نبّي اأو ولي«.

*اّدعاء التف�شير
الذين  م��ن  موقف  اإب��راه��ي��م  ولل�سيخ 

يقول في هذا  الأح��الم،   تف�سير  يمتهنون 

المتهان  م��ن  ال��م��راد  ك��ان  »اإذا  الإط���ار: 

ياأخذ  بحيث  مهنة  الأح��الم  تف�سير  جعل 

الأجرة  بحق(  مف�سر  هو  )ال��ذي  المف�سر 

على تف�سيره، فهذا ل بد فيه من الرجوع 

الرؤى ال تصلح أبداً لبناء حكم 
عليها، وال تصلح إاّل أن تكون 
منبهات لإلنسان ليتعظ من 

نفسه ويرتدع
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الموقف  لتحديد  العظام  المراجع  اإل��ى 

اإلى  يرجع  اأن  مكلف  ولكل  منه،  الفقهي 

بع�س  على  نراه  لما  بالن�سبة  اأما  مرجعه. 

لتف�سير  جماعة  ت�سدي  من  الف�سائيات 

الأحالم دون اأن يكون لديهم العلم الكافي 

ول القدرة التي توؤهلهم للقيام بهذا العمل 

نوع  وهو  مرفو�س،  اأم��ر  هذا  اأن  ريب  فال 

عليهم.  وال��ك��ذب  ال��ن��ا���س  ا�ستغالل  م��ن 

اإلى عدم ت�سديق هوؤلء  اأهلنا  وهنا ندعو 

المدعين، وبالتالي عدم التوا�سل معهم«.

* ما قّل ودّل
المو�سوعات  من  الأحالم  مو�سوع  اإن 

ال�سائكة، والتي تحتاج لالقتراب منها اإلى 

الكثير من الوعي والحذر والأمانة، وتحتاج 

مقابلة  خالل  من  ال�سخ�س  واق��ع  لقراءة 

وال�ستف�سار،  لل�سوؤال  مبا�سرة  �سخ�سية 

فيها  يحيا  التي  البيئة  لقراءة  تحتاج  كما 

تحتاج  كما  و�سراعاتها،  ورموزها  بلغاتها 

ورم��وزه��ا  الدينية  باللغة  ق��وي��ة  لمعرفة 

ال�سائدة  الدينية  والمعتقدات  ومدلولتها، 

ال�سائدة  والثقافات  ال��رائ��ي  مجتمع  ف��ي 

حوله اأو الموؤثرة فيه. واأّي قراءة اأو تف�سير 

للحلم ي�سقط بعدًا من هذه الأبعاد ف�سوف 

يكون ناق�سًا اأو م�سّوهًا اأو مغلوطًا.

مع كل هذا علينا اأن نعترف اأّن التعامل 

مع الحلم مثل التعامل مع ن�س اأدبي اأو فني 

النقدية  وال��ق��راءة  نقديًا.  بقراءته  نقوم 

الأ�سلي  الن�س  من  تبتعد  اأو  تقترب  قد 

ولكنها  اإليه،  ت�سيف  اأو  منه  تنتق�س  وقد 

الأ�سلي،  الن�س  ه��ي  لي�ست  النهاية  ف��ي 

بل  وم��وّح��دة،  م��وؤّك��دة  معلومات  ولي�ست 

من  الكثير  يحتمل  الأ�سلي  الن�س  يبقى 

وهذا  والتداعيات.  والتاأويالت  القراءات 

ربما يجعل تف�سير الأحالم اأقرب اإلى الفن 

اأو  العلمية،  القواعد  ببع�س  المن�سبط 

العلم المرتكز على بع�س القواعد الدينية 

والأدب��ي��ة.  والفل�سفية  والثقافية  والفنية 

وربما هذا الغمو�س هو الذي جعل تف�سير 

الأحالم يقع في اأيدي الكثير من المّدعين 

والم�سعوذين ومزّيفي الوعي والاّلوعي.

الكافي، الكليني، ج8 �س336.( 1)

منتخب الكالم، محمد بن �سيرين، ج1 �س45.                                           ( 2)

الوافي، الفي�س الكا�ساني، ج265 �س548.( 3)

بح���ار الأنوار، المجل�سي، ج58 �س167. في الم�سدر: »... واإن ( 4)

الروؤيا ال�سادقة جزء من �سبعين جزءًا من النبوة«.

المراج���ع المعتم���دة ب�س���كل عام )كت���اب دار ال�س���الم، ميرزا ( 5)

ح�سي���ن الطبر�سي، ج1؛ كتاب تف�سير الأحالم لالإمام ال�سادق 

Q؛ كتاب تعطير الأنام في تعبير المنام لل�سيخ عبد الغني 

النابل�سي(.

الهوام�ش

ال�صيخ اإبراهيم البدوي
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هي ذاتها االأنامل ال�شغيرة التي تجّر القلم بخطوات 

بمختلف  ال��وث��ب  ف��ي  تبرع  ت��راه��ا  ال���ورق،  على  ثقيلة 

االتجاهات على �شا�شة اإلكترونية �شّيقة الم�شاحة. اإّنها 

القادرين  الرقمي،  الع�شر  الأطفال  العجيبة  المفارقة 

باتوا  حتى  واح��د،  زمني  حّيز  في  ع��ّدة  اأم��ور  فعل  على 

الت�شّمر  من   .«Zapping«�ال اأو  القفز«  ب�»جيل  ُيعرفون 

مقب�شي  مع  ويمينًا  �شمااًل  فالتمايل  التلفاز،  �شا�شة  اأمام 

ين بال�»play station«، فالنقر ال�شريع على  التحكم الخا�شّ

التحّكم  الم�شهودة في  والبراعة  الحا�شوب،  اأزرار  لوحة 

اإلى  و�شواًل  تاليًا،  اللم�ش  عبر  الذكي  الهاتف  بخيارات 

الحا�شوب  اأو   )ipad( ال�»اآيباد«  ب�شا�شة  العينين  الت�شاق 

موجة  راكبين  اليوم،  �شغاُر  يقطعها  مراحُل  اللوحي... 

وجهة  يعرف  قد  بالٍغ  رّب��اٍن  بقيادة  العجولة،  الرقمنة 

الم�شير وماآله، وقد ال يعرفهما.

»آيباد«..
وجيل القفز العنكبوتي

حتقيق: فاطمة �شعيتو حالوي

تكنولوجيا
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تؤكد بعض الدراسات أن لهذا 
اجلهاز دوراً هامًا يف تنمية 
القدرة لدى األطفال على 

التعّلم والتفكري

*نافذة رقمية جديدة
تحت عناوين الّت�سلية والترفيه، التعّلم 

ب��الأق��ران،  ال��م�����س��اواة  وال�����س��ري��ع،  ال�سهل 

والمكافاأة، اأ�سبح ال�»اآيباد« رفيقًا اإلكترونيًا 

بين  ُيو�سع  الجيل،  هذا  لأطفال  ُمالزمًا 

�سنواتهم  اكتمال  قبل  الرقيقة  اأيديهم 

الثالث الأولى اأحيانًا، وبعد تجاوزهم هذه 

ال�سّن ال�سغيرة اأحيانًا كثيرة. اإّنه بب�ساطٍة 

اللم�س،  المتعّددة  الإلكترونية  اللوحة  تلك 

العالم  على  ج��دي��دة  ن��اف��ذة  فتحت  ال��ت��ي 

الحا�سوب  خ�سائ�س  دمج  عبر  الرقمي، 

متيحًة  ال��م��ح��م��ول،  وال��ه��ات��ف  ال��م��ح��م��ول 

البريد  متابعة  الإنترنت،  ت�سّفح  لحاملها 

وال�سور،  الفيديو  م�ساهدة  الإلكتروني، 

الألعاب  عالم  في  وغو�س  الكتب  ق��راءة 

الأخير  الخيار  غمار  وفي  الإلكترونية... 

في  م��ع��ًا  والأه���ل  الأط��ف��ال  يقع  م��ا  غالبًا 

م�سيدة جهاز ال�»اآيباد«.

*هل ال� »اآيباد« مو�شة �شلبية؟
وت��ك��ث��ُر ال��م��ع��ل��وم��ات ال��م��ت��داول��ُة عن 

اإيجابيات و�سلبيات ال�»اآيباد«، الذي تحّول 

ال�سغار،  بين  »مو�سة«  اإلى  اليوم  اقتناوؤه 

يوؤكد  فبينما  البالغون.  اأ�سداَءها  يرعى 

دورًا  الجهاز  لهذا  اأن  ال��درا���س��ات  بع�س 

ل��دى الأط��ف��ال  ال��ق��درة  ه��ام��ًا ف��ي تنمية 

والتفكير  والتعّلم  المهارات  اكت�ساب  على 

و�سرعة البديهة، يحّذر بع�سها الآخر من 

واجتماعية،  ونف�سية  �سحّية  ا�سطرابات 

ال�سليم  غير  ال�ستخدام  ع��ن  تنجم  ق��د 

والُمبالغ فيه لهذا الجهاز، كاإجهاد العينين 

الذهن  و�سرود  وال�سداع،  ال��وزن  وزي��ادة 

الى الكتئاب والعزلة، ناهيك عن  والميل 

مخاطر الإدمان الإلكتروني والدخول غير 

الآمن اإلى ال�سبكة العنكبوتية.

لأن  فعلية  حاجة  ال��ي��وم  هنالك  فهل 

ن�سع ال�»اآيباد« في متناول اأطفالنا؟ وكيف 

رجحان  دون  منه  ال�ستفادة  اإلى  ال�سبيل 

كّفة م�ساوئه على كّفة ح�سناته؟

يّتفق الخت�سا�سيون في مجال التربية 

والتعليم على اأن لكل جيل اأدواته وو�سائله 

جهة،  من  والترفيه  اللعب  في  المعتمدة 

وفي عملية التعّلم والتعليم من جهة ثانية. 

يحمله  بما  ال�»اآيباد«،  جهاز  فاإن  ثّم  ومن 

اأن  يمكن  متنّوعة،  وبرامج   تطبيقات  من 

والتعّلم  الت�سلية  بين  الدمج  عملية  ُي�سّهل 

لدى الطفل.

الخت�سا�سي  يوؤكد  الإط��ار،  هذا  في 

لي�س  اأن  �سمعوني  بالل  الأ�ستاذ  التربوي 

علمي  ب�سكل  م��ح��ددة  ���س��ّن  م��ن  ه��ن��ال��ك 

يدي  بين  ال�»اآيباد«  بو�سع  لل�سماح  ودقيق 

الفترة  تحديد  بالإمكان  ولكن  ال�سغار، 

بناًء على  درجة  المنا�سبة لذلك  59العمرية 
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التحكم  على  ق��درت��ه  وم��دى  الطفل  وع��ي 

بحوا�سه، ل �سّيما الب�سر واللم�س. وتبقى 

واآخر  طفٍل  بين  وتتفاوت  ن�سبّيًة  الم�ساألة 

بعد الدخول اإلى المدر�سة.

*�شجاٌر وغيرة..
جواد  ابني  يدْي  بين  الآيباد  »و�سعُت 

)7 �سنوات( بهدف الت�سلية، ولكن �سرعان 

ما تحّول هذا الجهاز اإلى اأداة لل�ِسجار مع 

�سنوات(،   4( �سنًا  الأ�سغر  ه��ادي  اأخيه 

و�سرُت اأخو�س معهما ملحمة درامية لنزع 

فراقه  على  فيبكيان  جانبًا،  الجهاز  هذا 

كمن فقد عزيزًا له«.

هكذا تخت�سُر ال�سيدة اأمل )33 عامًا( 

كانت  التي  ال���»اآي��ب��اد«،  مع  ولدْيها  تجربة 

لناحية  اإيجابي، خا�سة  �سبه  ب�سكل  بداأت 

التعّلق  اأن  التعّلمية، غير  الفوائد  تح�سيل 

قدرتهما  ت��راج��ع  اإل���ى  اأّدى  ب��ه  ال�سديد 

�سببًا  و�سار  الجتماعي،  التوا�سل  على 

لأزماٍت عنواُنها الغيرة، مع اأولد الجيران 

اأي  اإل���ى  حمله  �سهولة  بفعل  والأق�����ارب، 

مكان.

اأن  اأمل  ال�سيدة  ترى  تجربتها،  ووفق 

بن�سبة  فقط  ُتلّخ�س  ال�»اآيباد«  اإيجابيات 

20 بالمئة، اإذا لم ُيحكم الأهل �سبط اآلية 
وتوقيت ا�ستخدامه.

*تنظيم وقوننة من اليوم االأّول
اإذًا، قد ينقلُب التعاطي اليومي للطفل 

مع ال�»اآيباد« اإلى حالة من التعّلق ال�سديد 

غير المرغوب فيها لدى الأهل، ل �سّيما اإذا 

الإخوة.  بين  الم�ستمر  للنزاع  �سببًا  كانت 

ا�ستخدام هذا  اإلى »قوننة«  ال�سبيل  فكيف 

اأن  دون  �سليمة،  تربوية  بطريقة  الجهاز 

ُن�سعر الطفل بانتزاع غر�س ثمين منه؟

بهذا  الطفل  تعّلق  دون  الحيلولة  »اإن 

له  لل�سماح  الأول  اليوم  من  تبداأ  الجهاز 

�سمعوني،  الأ�ستاذ  يوؤكد  با�ستخدامه«، 

محدد  نظام  عبر  يتّم  ذل��ك  اأن  مو�سحًا 

ومقّنن، من حيث مّدة واأوقات ال�ستخدام 

خفيت  اإذا  اأّم���ا  وم�سامينه.  واأه���داف���ه 

وتحّول  الخطوة،  هذه  اأهمية  الأه��ل  على 

الُمبالغ  التعّلق  اإل��ى  المتكرر  ال�ستخدام 

وبتطبيق  بالحوار  يكون  الحّل  ف��اإّن  فيه، 

يتم  عهٍد  بح�سب  والعقاب،  الثواب  مبداأ 

التوافق على م�سمونه مع الطفل، اأو بخلق 

م�ساحة ان�سغاٍل لديه بديلٍة عن ال�«الآيباد«، 

وممار�سة  مواهبه  تنمية  على  كتحفيزه 

لة. هواياته ون�ساطاته المف�سّ

غيرة  الأه���ل  تقزيم  كيفية  ع��ن  اأّم���ا 

بتعزيز  الأهل  �سمعوني  فين�سح  الأطفال، 

وجعلهم  باأنف�سهم  ال�سغار  ه���وؤلء  ثقة 

يفتخرون بقدراتهم واإنجازاتهم.
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ال��ح��ذر م��ن ال��وق��وع ف��ي ���س��ب��اك الإع���الم 

الحاجات  بين  يخلط  ال��ذي  ال�ستهالكي 

المغّلفة  وتلك  اليومية  للحياة  الأ�سا�سية 

بعناوين واأ�ساليب جاذبة وربما كاذبة.

اإنهم ل يريدون  وهنا، قد يقول الأهل 

حرمان اأولدهم من تكنولوجيا ع�سرهم، 

من  حمايتهم  عينه  الوقت  في  ويحاولون 

بالإمكان  فهل  كال�»اآيباد«،  جهاٍز  مخاطر 

عمليًا التوفيق بين الأمرين؟

يعتبر  ال�������س���وؤال،  ع���ن  الإج���اب���ة  ف���ي 

بين  ما  التوفيق  ال�سهل  من  اأن��ه  �سمعوني 

توفير  خ��الل  من  وال�سماح  المنع  خياري 

على  اإْن  ل���«الآي��ب��اد«،  الآم���ن  ال�ستخدام 

والألعاب  التطبيقات  ون��وع  طبيعة  �سعيد 

اأو  الجهاز،  ه��ذا  عبر  للطفل  ُت��ق��ّدم  التي 

الوقت الم�سموح بق�سائه اأمام �سا�سته، بما 

والنف�سية  الج�سدية  ال�سحتين  يتالءم مع 

يت�سّمر  الطفل  نترك  فال  الجتماعية،   -

اأمام هذه ال�سا�سة ل�ساعاٍت و�ساعات، على 

له  وي�سبب  وقته،  ويقتل  �سحته  يهّدد  نحو 

ال�سرود الذهني ويدفعه اإلى حب المحاكاة 

لالآخرين،  الأع��م��ى  والتقليد  والتماهي 

والتوا�سل  العزلة  من  نوعًا  لديه  ويخلق 

الديني  الوازع  وي�سعف  والعنيف،  ال�سلبي 

والأخالقي عنده.

*الحّل في البديل
اأم���ا ال�����س��ي��دة ن���وال )39 

عن  بدياًل  وجدت  فقد  عامًا( 

ال�»اآيباد« لولدها محمد )9 �سنوات( 

خّفف  ما  ريا�سّي،  ناٍد  اإلى  ينت�سب  بجعله 

تدريجيًا حّدة »ولعه« به، حتى تّم ا�ستبعاد 

الدرا�سة.  اأيام  تام  نحو  على  الجهاز  هذا 

»ولعّل جزءًا من الف�سل يعود لعطٍل طارئ 

اإ�سالحه«،  فتعّذَر  الآيباد،  بطارية  اأ�ساب 

تقول نوال، معتبرة اأّن ال�»اآيباد« يزيد من 

وقت  ويمالأ  الطفل  ل��دى  البديهة  �سرعة 

اأنه  اإل  وتعليمية،  ترفيهية  باألعاب  فراغه 

والمفا�سلة  للمقارنة  كاأداة  ُي�ستخدم  بات 

لناحية  خ��ا���س��ًة  الأولد،  بين  وال��ت��ح��ّدي 

تحميل اأكبر كّم من الألعاب الإلكترونية.

كانت  اأنها  اإل��ى  ن��وال  ال�سيدة  وتلفت 

وت�ستتًا  ملحوظًا  توّترًا  محمد  لدى  تلم�س 

في التركيز ونوعًا من العزلة، اإزاء اإم�سائه 

�ساعات مطّولة اأمام �سا�سة ال�»اآيباد«، مع 

�سعوبٍة في اإقناعه بال�ستغناء عنه موؤقتًا، 

وتعّلقه  جهة،  من  الزائد«  »عناده  ب�سبب 

ال�سديد به من جهة ثانية.

*حذار اال�شتهالك التفاخري
يرى الأ�ستاذ بالل �سمعوني اأّن علينا اأن 

ل ن�سقط اأمام بع�س العادات التفاخرية في 

ال�ستهالك، بل يجب علينا، كاأهل ومرّبين، 

علينا أن ال نسقط أمام بعض 
العادات التفاخرية يف 

االستهالك

االأ�صتاذ بلل �صمعوني
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*رقابة غير مبا�شرة
دون  الطفل  متابعة  م��ن  ب��ّد  ل  وه��ن��ا   

ممار�سة دور الخفير اأو الرقيب المبا�سر.

وب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى ج���دول���ة ���س��اع��ات 

كلمة  بو�سع  ُين�سح  ال���»اآي��ب��اد«،  ا�ستخدام 

حتى  ال��ج��ه��از،  ل��ه��ذا   )Password( ���س��ّر 

العودة  ال�����س��روري  م��ن  اأن��ه  الطفل  ُي���درك 

اإلى الأهل عند الرغبة في ا�ستخدامه، كما 

الأه��ل«  »قيود  خا�سّية  با�ستخدام   ُيو�سى 

على  المتوّفرة   )Parental controls(

برامج  اإل��ى  الطفل  دخ��ول  ل�سبط  الجهاز 

وبيانات معّينة ومنعه من العبث بها )يمكن 

مراجعة الرابط التالي:

http://support.apple.com/kb/ht4213
*»رهجٌة« قابلة للتقنين

الآب��اء مع جيل  م��اذا عن تجربة  ولكن 

ال�سيد  ُيخفي  ل  ال��م��ّرة؟  ه��ذه  ال���»اآي��ب��اد« 

ه���ادي )35 ع��ام��ًا( اأن���ه، ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 

جهاز  ا�سترى  وترفيهية،  تربوية  اأه���داٍف 

لأن  ���س��ن��وات(   7( علي  ل��ول��ده  ال���»اآي��ب��اد« 

اليوم  الأه��ل  على  يفر�س  ب��ات  »المجتمع 

بين  الحا�سلة  المقارنة  بفعل  اأمورًا مماثلة 

اأهمية  اإل��ى  لف��ت��ًا  ال��واح��د«،  الجيل  اأب��ن��اء 

على  المتوّفرة  التعليمية  الأل��ع��اب  بع�س 

من  الخام�سة  دون  لالأطفال  الجهاز  هذا 

الأبجدية  الحروف  تعليم  كاألعاب  العمر، 

 )Ziad’s Alphabet, ABC Alphabet
 Flashcards...(.

ف������ي ال����م����ق����اب����ل، 

ي���وؤك���د ال�����س��ي��د ه���ادي 

اأ�سفاها  التي  »ال��ره��ج��ة«  اأن 

ال����»اآي���ب���اد« اإل����ى ي��وم��ي��ات ع��ل��ي خفتت 

بعد  �سّيما  ل  الزمن،  عامل  بفعل  تدريجيًا 

خ��ارج  للعب،  �سة  مخ�سّ اأوق���ات  تحديد 

الدخول  اإت��اح��ة  ودون  ال��درا���س��ي��ة،  الأي���ام 

اأن  معتبرًا  الإنترنت،  اإل��ى  الُمراقب  غير 

له  اآخ��ر،  اإلكتروني  ك��اأي جهاز  ال���»اآي��ب��اد«، 

مفاعيلها  تقت�سر  وم�����س��اوئ  اإي��ج��اب��ي��اٌت 

الأهل  قدرة  ومدى  ا�ستخدامه  كيفية  على 

لدى  ال�ستخدام  هذا  واإدارة  »قوننة«  على 

اأطفالهم.

*وفي ال�شف المدر�شي
اأّن���ه  الأه����ل  ع��ل��ى  خ��ف��ّي��ًا  ل��ي�����س  اإذًا، 

الرقمية  التقنيات  ا�ستغالل  ب��الإم��ك��ان 

التربوية  العملية  �سير  ح�سن  في  الحديثة 

اليوم عدٌد  ينتهجه  توّجه  وهو  والتعليمية، 

العربي،  العالم  ف��ي  بع�سها  ال���دول،  م��ن 

اإلى ال�سفوف  اإدخال ال�»اآيباد«  من خالل 

المدر�سية، اإذ اإنه ي�سمح بتعديل وتحديث 

المناهج  المواد والمعلومات المدرجة في 

تكاليف  ويقّل�س  يومي،  ب�سكل  التعليمية 

ماليين  ط��ب��اع��ة  ب���اإع���ادة  تتعلق  ب��اه��ظ��ة 

المدر�سية،  والمذّكرات  الكتب  الن�سخ من 

الحقيبة  م��ح��ت��وى  ُي��ل��ّخ�����س  ف��ال���»اآي��ب��اد« 

المدر�سية بكّل ما تحويه!

وف��ي ه��ذا ال��م��ع��ر���س، ي��وؤك��د الأ���س��ت��اذ 

الحديثة  الأدوات  ا�ستخدام  اأّن  �سمعوني 

اأثر هاّم عبر تعزيز العملية  في التعليم له 
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الأدوات  هذه  كانت  اإذا  خا�سة  التفاعلية، 

و�سبكات  وت��ط��ب��ي��ق��ات  ب��ب��رام��ج  م��رب��وط��ة 

والمدر�سة  الأ�سرة  دور  ياأتي  وهنا  هادفة. 

�َسّن  وف��ي  ال�سغار  ل��دى  ال��وع��ي  زرع  ف��ي 

و�سع  عند  والقوانين  والقيود  ال�سوابط 

متناولهم،  في  الإلكترونية  الأج��ه��زة  ه��ذه 

وغير  الم�ستمرة  ال��م��راق��ب��ة  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ع 

المبا�سرة. ويلفت �سمعوني اإلى قول الإمام 

كالأر�س  الحدث  قلب  »اإن��م��ا   :Qعلي

  ،
)1(

الخالية ما اأُلقي فيها من �سيء اإل قبلته«

وال��ت��دخ��ل  وال��م��ت��اب��ع��ة  ال��رع��اي��ة  اإّن  ح��ي��ث 

الإيجابيات  تعزيز  م��ن  تمّكنت  المالئم 

على  لأطفالنا،  الأدوات  هذه  تحملها  التي 

�سعيد تنمية الجانب المعرفي والجتماعي 

وتدريب الحوا�س، بما ي�سبع حّب ال�ستطالع 

والمعرفة لديهم، وُي�ساهم في تو�سيع دائرة 

خيالهم.

وي��خ��ت��م ب��ال��ق��ول: »ل��ن��ح��ر���س ع��ل��ى اأن 

متكاملة  عملية  الأبناء  تربية  عملية  تكون 

ت�سمل جميع جوانب الحياة، فين�ساأ الطفُل 

فطنًا قوّيًا يعرف ويفهم لغة زمانه ومكانه، 

الواعية  والمعرفة  العلم  �سموخ  �سامخًا 

والمتطورة بكل عنا�سرها واأدواتها«.

*القفز اإلى اأعلى
قد تغرُق اأ�سماُعنا اليوم في �سيول من 

اأدوات  و�سع  ح��ول  والتحذيرات  الثناءات 

اأطفالنا،  راحات  بين  الرقمية  التكنولوجيا 

حيال  الحيرة  متاهاِت  ف��ي  ننجرُف  وق��د 

فجيل  ب�ساأنها،  حا�سمة  ق���رارات  ات��خ��اذ 

ب�سماته  اليوم  ُي�سّجل  العنكبوتي  »القفز« 

التربوية  الم�سيرة  �سفحات  على  الخا�سة 

بفطنٍة  مت�سّلحًا  المعا�سرة،  والجتماعية 

م�����س��ه��ودة، وم���ه���اراٍت ق���ّل ن��ظ��ي��ره��ا ل��دى 

نجّهز  لأن  دع��وٌة  وهنا  ال�سابقة.  الأج��ي��ال 

األقى  الأر�سية الكفيلة باحت�سانه، فاإذا ما 

باأماٍن  يقفُز  جعلته  عليها،  ال�سغير  بحمله 

اإلى الأعلى، فالأعلى.

لهذا اجلهاز إيجابيات 
ومساوئ تقتصر مفاعيلها 

على كيفية استخدامه، 
ومدى قدرة األهل على قوننة 

هذا االستخدام وإدارته

(1 ).Q لبنه الإمام الح�سن Q نهج البالغة، من و�سيته

الهوام�ش
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لمري�ش ال�شّكري ت�شاوؤالته الغذائية في �شهر رم�شان، خا�شة اأن 

هناك حوالي 40 اإلى 50 مليون م�شلم في العالم يعانون من ال�شّكري 

اأن  وبما  رم�شان.  �شهر  في  ي�شومون  وهم  والثاني،  االأول  بنوعيه 

الج�شد،  اأنحاء  �شائر  الخطيرة على  له م�شاعفاته  ال�شّكري مر�ش 

لمري�ش  بّد  ال  ال��دم،  �شكر  تنظيم  في  كبيرًا  اأث��رًا  للغذاء  اأن  وبما 

�شهر  في  ة  خا�شّ به،  الخا�ّش  الغذائي  النظام  مراعاة  من  ال�شّكري 

يمكن  فهل  ال�شيام.  على  القدرة  عدم  اأو  القدرة  حال  في  رم�شان 

لمري�ش ال�شّكري ال�شيام؟ وكيف يمكن له غذائيًا تفادي المخاطر 

اأن يختارها من  المحتملة؟ وما هي االأطعمة المنا�شبة التي يجب 

بين االأ�شناف الالمتناهية والمعّدة على موائد االإفطار؟

مريض السكري
في الشهر الفضيل
�شارة املو�شوي)*(
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*ال�سّكري بنوعيه
ال�سّكري،  م��ر���ض  م��ن  ن��وع��ان  ه��ن��اك 

بالإن�سولين  ب��ه  الم�ساب  ي��ع��اَل��ج  الأول 

يعاَلج  الثاني  والنوع  المر�ض.  بداية  منذ 

ال��دم،  ل�سّكر  خاف�سة  واأدوي����ة  ب��اأق��را���ض 

ومنهم من يعالجه بالإن�سولين عند تدهور 

حالة المري�ض.

ال�سكري  مري�ض  فاإن  حال،  كل  وعلى 

عليه  بالدواء  اأو  بالإن�سولين  يعالج  ال��ذي 

مراجعة الطبيب قبل �سهر رم�سان، وذلك 

لتعديل مقادير الحقن والأدوية ومواقيتها، 

ائية التغذية لتنظيم  وكذلك مراجعة اأخ�سّ

وجباته على الإفطار وال�سحور وما بينهما 

والنخفا�ض  المفاجئ  الرت��ف��اع  لتفادي 

المفاجئ لل�سكر. وغالبًا ما يتمكن مر�سى 

ال�سيام  م��ن  الثاني  ال��ن��وع  م��ن  ال�سكري 

النوع  من  ال�سكري  مر�سى  بع�ض  وكذلك 

الأول اإذا ما راعوا نظامهم الغذائي ودواء 

الطبيب.

عدم  حال  في  ال�صيام  *مخاطر 
االلتزام

اإن الم�سكلة لدى مري�ض ال�سكري هي 

الخلل في اإفراز هورمون الإن�سولين الذي 

الدم  من  ال�سكر  امت�سا�ض  على  ي�ساعد 

بقوة  يفرز  الهورمون  وهذا  الخاليا.  اإلى 

كبيرة،  المتناولة  الطعام  كمية  كانت  اإذا 

ثم ينخف�ض فجاأة بعد ذلك، ما يوؤدي اإلى 

ارتفاع مفاجئ يتلوه هبوط مفاجئ لل�سكر 

في الدم. لذلك فاإن النتظام في الوجبات 

التحّكم  في  ي�ساهم  ونوعًا  كّمًا  الغذائية 

الحفاظ  وبالتالي  الهورمون  هذا  باإفراز 

على معّدل طبيعي لل�سكر في الدم.

اإن �سيام مري�ض ال�سكري دون مراعاة 

الهبوط  ف��ي  ي��زي��د  غ��ذائ��ه  ون��وع��ي��ة  كمية 

ال��ط��ع��ام.  ت��ن��اول  ب��ع��د  لل�سكر  ال��م��ف��اج��ئ 

ال�سحور  وجبة  بعد  هبوطه  هو  والأ�سعب 

اإلى  ي��وؤدي  ما  ال�سيام،  فترة  تليها  التي 

الجوع ال�سديد فيمنعه ذلك من ال�سيام.

اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن مري�ض ال�سكري 

�سيامه  يوؤدي  وقد  والتبول،  العط�ض  كثير 

اإلى الجفاف وربما التجلط في ال�سرايين.

*حلول غذائية
ما  وج��ب��ات   3 اإل���ى  ال��ط��ع��ام  تق�سيم   -  1

وجبة  اأي  وال�����س��ح��ور،  الإف���ط���ار  ب��ي��ن 

اإفطار تتلوها ا�ستراحة ومن ثم وجبة 

�سغيرة بالإ�سافة اإلى ال�سحور. وبهذه 

المفاجئ  الرت���ف���اع  نمنع  ال��ط��ري��ق��ة 

لل�سكر ونحافظ على معّدله الو�سطي.

االنتظام يف الوجبات 
الغذائية كّمًا ونوعًا يساهم 

يف احلفاظ على معّدل 
طبيعي للسكر يف الدم
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فوائدها بتعديل ب�سيطالأطعمة المعتادة

التمر
جيد، م�سدر �سكر طبيعي �سريع اله�سم والمت�سا�ض، جيد على الإفطار لتفادي 

هبوط ال�سكر لدى مري�ض ال�سكري.

الح�ساء ال�ساخن
جيد، خا�سة اإذا كان معّدًا بالخ�سار دون الأرز اأو ال�سعيرية. كما ويجب الحذر من 

الح�ساء الجاهز لأنه غني بالملح.

ال�سلطات 

)الفتو�ض والتبولة 

وغيرهما(

ممتازة لمري�ض ال�سكري، فهي تبطئ عملية امت�سا�ض ال�سكر والدهون، وت�ساعد 

في تخفي�ض الوزن.

غني  لأن��ه  الفتو�ض  اإل��ى  ي�ساف  ال��ذي  المحم�ض  الخبز  من  الحذر  يجب  ولكن 

بالزيوت المهدرجة التي توؤذي ال�سرايين، كما والأف�سل ال�ستغناء عنها لأنها من 

الن�سويات التي ترفع �سكر الدم. 

الأطعمة المقلية 

)كالدجاج 

واللحوم 

والبطاطا(

وت�ساعف  ال�سرايين  توؤذي  التي  المهدرجة  بالزيوت  لأنها غنية جدًا  الأخطر  هي 

اأو تناولها م�سوية  م�ساكل ال�سكري وتزيد في الوزن.الأف�سل ا�ستبدالها باليخنات 

في الفرن مع القليل من الزيت النباتي.

الأرز )في التطبيقة 

والكب�سة اأو الأرز 

ال�سادة الأبي�ض(

ل باأ�ض ولكن مع التحكم بالمقدار والنوع. فالأرز الأ�سمر )غير المق�سور( اأف�سل 

من الأبي�ض وكذلك المعكرونة ال�سمراء.

الأغذية  لمعرفة  التالي  الجدول  على  الطالع  للمري�ض  يمكن  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة 

الأن�سب له خالل هذا ال�سهر الف�سيل:

ك��ب��ي��رة  اأه���م���ي���ة  ل��ل�����س��ح��ور  اأن  ك��م��ا 

ففي  ال��ن��ب��وي��ة  ال�����س��ّن��ة  عليه  وت�سجع 

ي�سّلون  ومالئكته  اهلل  »اإن  الحديث: 

والمت�سحرين  الم�ستغفرين  ع��ل��ى 

.
)1(

بالأ�سحار«

بتلك  الب�سيطة  الن�سويات  ا�ستبدال   -  2
امت�سا�ض  ت��ب��ط��ئ  وال��ت��ي  ال��م��رك��ب��ة 

والخبز  ال��ك��ام��ل��ة  ك��ال��ح��ب��وب  ال�سكر 

والأرز  ال�سمراء  والمعكرونة  الأ�سمر 

الأ�سمر والبطاطا الحلوة...

التي  الد�سمة  الأطعمة  عن  البتعاد   -  3
ت��رف��ع م��ع��دل ال��ده��ون ف��ي ال���دم لدى 

المري�ض وتفاقم م�سكلته.

اإ�سافة  ال��ط��ع��ام،  ف��ي  الملح  تقليل   -  4

الجاهزة  ال��م��اأك��ولت  م��ن  الحد  اإل��ى 

وخا�سة  ب��الأم��الح  الغنية  والمعلبات 

في  الإف����راط  لأن  ال��ج��اه��ز  الح�ساء 

تناول الملح يزيد من العط�ض والتبول 

وكذلك يعّر�ض ال�سائم لخطر ارتفاع 

ال�سغط.
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اللحوم والدواجن
جيدة ولكن منزوعة الدهن والجلد، لئاّل ترفع من م�ستوى الدهون والكولي�ستيرول 

في الدم، والتي عادة ما ترتفع لدى مري�ض ال�سكري.

المعجنات والخبز

غنية بالن�سويات التي تتحول اإلى �سكر في الدم

العجينة  ترقيق  يمكن  الرغبة  وعند  الإمكان،  قدر  المعجنات  عن  البتعاد  يجب 

لتقليل الخطر. اأما الخبز فحّدد الكمّية وتناوله اأ�سمر اأو من ال�سوفان اأو ال�سعير.

الحلويات

- لأن معظمها غني بال�سكر والزيوت وال�سعرات الحرارية، فيف�سل الحد منها.

النيئة، ال�سفوف،  المقلية )كالقطائف  الأنواع قليلة القطر وغير  انتقاء  - يمكن 

الكا�سترد، الجيلو...(.

- يمكن ا�ستهالك القطر الخالي من ال�سعرات الحرارية اأي المحلى �سناعيًا.

- وكذلك يمكن تح�سير الحلويات بال�سكر ال�سطناعي.

- كما اأن الحلويات المنزلية اأف�سل حيث يمكن التحكم بمقدار الزيت اأو الق�سطة 

ونوع ال�سكر ليكون منا�سبًا لمري�ض ال�سكري.

والتي  بالألياف  الغنية  والمجففة  الطازجة  بالفواكه  ا�ستبدالها  يف�سل  واأخيرًا،   -

تحتوي على �سكر طبيعي وخالية من الدهون.

الع�سائر

- الطبيعية جيدة، ولكن الإكثار منها )اأكثر من كوبين في اليوم( يرفع ال�سكر.

- المحالة منها، من الأف�سل تجنبها اأو الحد اإلى كوب اأو اأقل في اليوم.

- الماء هو الحل الأف�سل للعط�ض.

)فالع�سائر المحالة ُت�سعر بالرتواء في بداية الأمر، اإّل اأن ال�سّكر عندما يدخل 

اإلى الج�سم بكميات عالية يطلب المزيد من الماء، فن�سعر بالعط�ض مجددًا(.
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)*( اأخ�سائية تغذية.

المقنع، ال�سيخ ال�سدوق، �ض204.( 1)

م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج2 �ض155.( 2)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج63 �ض38.( 3)

الهوام�ش

إن زيادة الوزن الناجم عن 
اإلكثار من الطعام يفاقم 

السكري أكرث فأكرث

مر�صى  ل���دى  �صائعة  *اأخطاء 
ال�سكري

الأ�سناف  وال�سّكريات هي  الن�سوّيات   -  1
الوحيدة ال�سارة بالمري�ض.

منتجات  من  وغيره  الأ�سمر  الخبز   -  2
ال��ح��ب��وب ال��ك��ام��ل��ة اأق����ل ب��ال�����س��ع��رات 

المنتجات  م��ن  ال�سكر  اأو  ال��ح��راري��ة 

البي�ساء.

3 - الحبوب والبقول ت�سر المري�ض.
*ت�صحيح االأخطاء

الأك��ث��ر  ه��ي  الن�سويات  اأن  �سحيح   -  1
اأن  اإل  للمري�ض،  ���س��ررًا  والأ����س���رع 

الأطعمة الد�سمة هي كذلك ذات �سرر 

ال�سكري  مر�سى  معظم  لأن  كبير؛ 

الدم،  في  الدهون  لرتفاع  معّر�سون 

يراعوا  لم  اإذا  وغيرها  والتجّلطات 

النظام الغذائي ال�سحيح.

عن  الناجم  الوزن  زيادة  فاإن  وكذلك 

ال�سكري  يفاقم  الطعام  من  الإك��ث��ار 

من  الحد  ح��اول  لذلك،  فاأكثر.  اأكثر 

اأف�سل  ذلك  لأّن  تتناوله  ما  كل  كمية 

اأّن  »ل���و  ال��ح��دي��ث:  ف��ف��ي  ل�سحتك. 

النا�ض ق�سدوا في الطعام ل�ستقامت 

.
)2(

اأبدانهم«

2 - الخبز الأ�سمر والخبز الأبي�ض يحتويان 
على ال�سعرات الحرارية ذاتها، اإل اأن 

التي  بالألياف  غني  الأول  اأن  الفرق: 

امت�سا�ض  من  وُتبطئ  بال�سبع  ُت�سعر 

ال�سكر والثاني ل يحتوي على الألياف.

3 - الحبوب والبقول هي الأف�سل لمري�ض 
ال�سكر لأنها م�سدر بروتين غير غني 

بالدهون بخالف اللحوم، وغني اأي�سًا 

بالألياف.  

الموؤمنين  اأم��ي��ر  يقول  الختام،  وف��ي 

Q: »من اأراد اأن ل ي�سره طعام، فال 

»ب�سم  فليقل:  اأكل  فاإذا  يجوع،  حتى  ياأكل 

عن  وليكف  الم�سغ،  وليجد  وب��اهلل«،  اهلل 

يحتاج  وهو  وليدعه  ي�ستهيه،  وهو  الطعام 

.
)3(

�إليه«
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عليك وعلى صحتك
بتول ترحيني)*(

معظم  اأّن  ت��وؤّك��د  العلمية  االأب��ح��اث  ب��داأت 

االأمرا�ش المزمنة هي نتيجة عادات االأكل غير 

ال�صحّية. فالوجبات تحتوي على ن�صبة عالية 

االأطعمة  فيما  والدهون،  الكولي�صترول  من 

قيمة  دون  معظمها،  ف��ي  ال��رائ��ج��ة، 

عالية  ن�صبة  على  وتحتوي  غذائية 

واالإ�صافات  الحافظة  ال��م��واد  من 

ندمن  التي  وال��م��واد  الكيميائية 

والنيكوتين...  كالكافيين  عليها 

عبئًا  اله�صمي  الجهاز  يحّمل  وكلها 

ثقياًل ويتراكم كمواد �صاّمة داخل الج�صم.

*مواد �صاّرة تدخل اأج�صامنا
الذي  الملوث  ال��ه��واء  اإل��ى  بالإ�سافة 

المياه  اإلى  ت�ساف  التي  المواد  اأو  نتن�سقه 

ال�ستعمال  اأو  لل�سرب  �سالحة  لت�سبح 

كمادة الكلورين، هناك مواد �ساّمة و�ساّرة 

اأن ن�سعر فتتراكم  اإلى ج�سدنا دون  تدخل 

في الخاليا وقد توؤدي اإلى م�ساكل �سحية.

هذه  من  الج�صم  يتخل�ش  *كيف 
ال�صموم؟

وظيفتها  اأع�ساء  الإن�سان  ج�سم  في 

الكبد،  مثل:  ال�سموم  ه��ذه  من  التخّل�ض 

الطحال، 

الأم������ع������اء، 

والرئتين...  الكلى، 

ف��ت��ف��ك��ك��ه��ا وت��خ��رج��ه��ا 

اأو  البول  عبر  الج�سم  من 

الغائط.

ي�سبح  عندما  ولكن 

ال��ج�����س��د م���ث���ق���اًل ب��ه��ذه 

ه��ذه  تعمل  ف��ل��ن  ال�����س��م��وم 

الأع�ساء ب�سكل فّعال، وي�سبح 

اأر�سًا  الغليظة  واأم��ع��اوؤن��ا  ج�سدنا 

صحة وحياة
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ال�سبب ن�سعر ببع�ض الأعرا�ض كالدوخة، 

العلم  والغثيان، والإرهاق، وال�سداع. مع 

اأيام  م��رور  بعد  ت��زول  الأعرا�ض  هذه  اأّن 

من  التخل�ض  عملية  ت�سبح  عندما  قليلة 

بتح�سن  ن�سعر  عندها  �سريعة،  ال�سموم 

اأكبر وقوة اأكثر.

على  اللوم  اإلقاء  �سحيحًا  لي�ض  ل��ذا، 

ال�سيام باأنه ي�سعف ج�سدنا اأو يوؤذينا.

وعلى عك�ض ما ي�ساع، فاإن فترة طويلة 

نق�سيها دون تناول المياه ل ت�سّبب جفافًا 

و12   8 بين  فترة  اأن  تبّين  فقد  لج�سدنا. 

بال�سّحة،  لي�ست م�سرة  �ساعة دون مياه، 

بل اإن الج�سم ي�ستطيع حفظ المياه داخله، 

الج�سم،  داخ���ل  ال�����س��وائ��ل  بقية  فتتركز 

من  التخّل�ض  على  الكلى  بالتالي  وي�ساعد 

ال�سموم ب�سكل اأف�سل.

*ما هي الفوائد ال�صحية لل�صوم؟
اأنف�سنا  فنقي  ال�سموم  من  نتخل�ض   -  1

ون�����س��ف��ى م���ن ع���دة اأم����را�����ض، م��ث��ل: 

اأمرا�ض  وال�سرايين،  القلب  اأمرا�ض 

المفا�سل  وداء  اله�سمي  ال��ج��ه��از 

والروماتيزم.

روا�سب  جميع  من  ال�سوم  يخل�سنا   -  2

والكولي�سترول  ال��ده��ون  وت��راك��م��ات 

والأوردة،  ال�سرايين  داخل  المتجمعة 

والتي قد توؤدي اإلى الإ�سابة بجلطات.

كالزكام،  التنف�سية:  الأم��را���ض  اإن   -  3

وال��رب��و، وال��ت��ه��اب ال��ج��ي��وب الأن��ف��ي��ة، 

تنتج  ال��ه��وائ��ي��ة  الق�سبات  وال��ت��ه��اب 

ال��م��ادة  ه���ذه  م��خ��اط��ي��ة،  م���ادة  عنها 

تتحّلل ويتخل�ض منها الج�سم في�سبح 

التنف�ض اأ�سهل.

خ�������س���ب���ة ل��ن��م��و 

ال�سارة،  البكتيريا 

الم�سرطنة  وال��م��واد 

المرء  ي�ساب  وبالتالي 

ب����اأم����را�����ض ف����ي م��خ��ت��ل��ف 

اأع�ساء الج�سم.

اإح��دى  اأن  يتبين  ل��ذل��ك، 

الإ�سالمي  التكليف  فوائد 

من  التخل�ض  هو  بال�سوم 

ه���ذه ال�����س��م��وم، وه����ذا ما 

محمد  النبي  ق��ول  ي��واف��ق 

.)1(
P: »�سوموا ت�سحوا« 

يحدث  ال���ذي  م��ا   *
عندما  اأج�صادنا  داخ��ل 

ن�صوم؟

يوؤمن  ال�����س��وم  ب��داي��ة، 

اله�سمي  للجهاز  ال��راح��ة 

التي  الطاقة  للج�سم  ويوفر 

الجهاز  عبر  ت�ستعمل  كانت 

اله�سمي ليوؤدي وظائفه.

ب���ع���د ذل�����ك ي�����س��ت��ف��ي��د 

الطاقة  ه��ذه  م��ن  الج�سم 

الموّفرة ليبداأ عملية تطهير 

الج�سد من ال�سموم فيفّكك 

وي���ح���رق ك����ّل ال��ب��ك��ت��ي��ري��ا، 

وال��ت��ج��ّل��ط��ات، وال��خ��الي��ا 

وال��م��ّي��ت��ة،  الطبيعّية  غ��ي��ر 

والأن�����س��ج��ة ال��م��ت�����س��ّررة، 

ف��ي��ح��م��ل��ه��ا م����ن ال��خ��الي��ا 

الدم  مجرى  اإل��ى  وياأخذها 

فتتراكم  منها،  ليتخل�ض 

داخ�����ل ال�����دم ف���ي الأي�����ام 

لهذا  ال�سيام.  من  الأول���ى 
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تعديل  على  اأي�سًا،  ال�سوم،  ي�ساعد   -  4
ن�سبة ال�سكر في الدم.

الوزن  التخل�ض من  ي�ساعد على  5 - كما 
الزائد ومن تراكمات وخاليا الدهون 

كما  الطبيعية.  وغير  ال�سرورية،  غير 

اأن المعدة وبعد عدة اأيام من ال�سيام 

ال�سعور  وي�سبح  الحجم،  في  تتقل�ض 

بالجوع اأقل تدريجيًا.

6 - يعيد ال�سوم لالأ�سخا�ض الذين يعانون 
من النق�ض في الوزن، ب�سبب م�ساكل 

لج�سدهم  يعيد  اله�سمي،  الجهاز  في 

ك�سب  ع��ل��ى  وي�����س��اع��ده��م  ال����ت����وازن 

الكيلوغرامات.

الوقت  هو  رم�سان  �سهر  اإن  واأخيرًا،   -  7
يريدون  الذين  لالأ�سخا�ض  الأف�سل 

الكافيين  على  الإدم��ان  من  التخل�ض 

الموجود في التبغ، وال�ساي والقهوة...

الج�سم  خاليا  جميع  ينظف  ال�سوم   -  8
وبالتالي  ال���دم���اغ،  خ��الي��ا  فيها  ب��م��ا 

والنف�سية  الج�سدية  حالتنا  تتح�سن 

النف�سية  الحالت  كل  وتختفي  اأي�سًا، 

ال�سلبية مثل: التوتر والخوف وال�سغط 

النف�سي.

9 - نتحرر نف�سيًا وج�سديًا ون�سعر ب�سفاء 
ذهني وحالة تركيز ذهنية كما وتعالج 

لدينا م�سكلة الن�سيان.

للتغذية  ال�����ص��ح��ي  *االأ�صلوب 
ال�صليمة خالل �صهر رم�صان؟

1 - عدم الأكل حتى ال�سعور بال�سبع التام 
لتجّنب  والإفطار،  ال�سحور  في وجبتي 

المجال  ول��ت��رك  بالتخمة  الإ���س��اب��ة 

لتناول وجبات خفيفة اأخرى.

وم�سغه  الطعام  تناول  اأثناء  التاأّني   -  2
ب�سكل جيد لتن�سيط عملّية اله�سم.

3 - الإكثار من تناول ال�سوائل التي تعّو�ض 
ال��ج��ف��اف وت��ك��اف��ح م��ع��ان��اة الإم�����س��اك 

ولكن  رم�سان.  �سهر  خ��الل  ال�سائعة 

مع مراعاة اأن تكون ال�سوائل من دون 

م�ساًء،  عط�سنا  من  تزيد  لأنها  �سكر 

وفي اليوم التالي.

اإلى   2 من  ال��ع��ادي  ال�سخ�ض  يحتاج   -  4
الع�سائر  ال�سوائل:  من  يوميًا  ليتر   3
اأو  القهوة  تت�سمن  ل  بحيث  والألبان، 

لأنها  الكافيين  مادة  فيه  م�سروب  اأي 

خ�سارة  على  وت�ساعد  للبول  م���دّرة 

المياه والأمالح من الج�سم.

5 - الإكثار من تناول الفاكهة والخ�سراوات 
عالية  ن�سبة  على  لحتوائها  الطازجة 

والفيتامينات  والأم����الح  ال��م��اء  م��ن 

من  للتخل�ض  ج��ي��دًا  غ�سلها  ب�سرط 

والح�سرات  والميكروبات  الأو���س��اخ 

التي تزداد في ف�سل ال�سيف.

الملح،  ت��ن��اول  م��ن  الإك���ث���ار  ت��ج��ّن��ب   -  6
لأنها  والتوابل  والبهارات  والمخّلالت 

الصوم ينظف جميع خاليا 
اجلسم فتتحسن حالتنا 
اجلسدية والنفسية أيضًا
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تزيد الإح�سا�ض بالعط�ض.

ال��ده��ن��ّي��ة  ت���ن���اول الأط��ع��م��ة  ت��ق��ل��ي��ل   - 7
والد�سمة لأّنها ت�سّكل عبئًا على الجهاز 

اله�سمي.

الم�سروبات  تناول  عن  اأولدك  اإبعاد   -  8
ن�سبة عالية  لأنها تحتوي على  الملّونة 

فيتامين  لتدمير  كافية  ال�سكر  م��ن 

)B( في الج�سم.

9 - مراقبة ما يتناوله ال�سائم من حلويات 
مع اختيار الأ�سناف التي تحتوي على 

اأن  ل  ويف�سّ اأق����ّل.  ح��راري��ة  ���س��ع��رات 

مثاًل  الفواكه  �سلطة  من  طبقًا  يتناول 

الكنافة  بدًل عن  التمر  اأو  الدين  قمر 

والقطايف والبقالوة...

10 - تجّنب تناول الم�سروبات الغازية مع 
تحّد  لأنها  وال�سحور  الإفطار  وجبتي 

من كفاءة اله�سم وتمالأ المعدة.

*وجبة االفطار
التمر  هو  الإفطار  به  ُيبداأ  ما  اأف�سل   -  1
)ح��ب��ة اإل����ى ح��ب��ت��ي��ن( ف��ال�����س��ك��ري��ات 

المت�سا�ض  �سهلة  ف��ي��ه  ال��م��وج��ودة 

الدموية  الدورة  اإلى  الو�سول  و�سريعة 

وهذا ما يحتاجه ال�سائم بعد �ساعات 

حتى  الطعام  عن  المتناع  من  طويلة 

تن�سط اإفراز الأنزيمات في المعدة.

الذي  الماء  من  قلياًل  ن�سرب  بعدها   -  2
ق��ل��ي��ل  ي���ك���ون  اأن  ي���ج���ب 

ال���ب���رودة ح��ت��ى ل 

أفضل ما ُيبدأ به اإلفطار هو 
التمر، فالسكريات املوجودة 

فيه سهلة االمتصاص
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يوؤدي اإلى انقبا�ض ال�سعيرات الدموية 

في المعدة وي�سبب ع�سر ه�سم.

3 - لتعوي�ض المياه تناول الح�ساء الدافئ 
ال�سوربة  اإن  الطعام، حيث  تناول  قبل 

اإف��راز  على  وت�ساعدها  المعدة  تهيئ 

ت��ك��ون  اأن  )والأف�������س���ل  الأن���زي���م���ات 

مح�سرة منزليًا(.

التمر  تناول  بعد  راح��ة  اأخ��ذ  يف�سل   -  4
وتن�سيطها  المعدة  لتهيئة  وال�سوربة 

واإتاحة الفر�سة لمت�سا�ض ال�سكريات 

وال�سوائل. فمن ال�سروري عدم التهام 

م�سغه  ف��ي  وال��ت��اأن��ي  ب�سرعة  الطعام 

حتى ل ن�ساب بع�سر ه�سم، فيمكننا 

مثاًل اأداء ال�سالة اأثناء وقت الراحة.

بعدها يجب البدء بالأطعمة التالية:

ال��ج�����س��م  لإم�������داد  ال�����س��ل��ط��ة  1 - ط��ب��ق 
والأل��ي��اف  وال��م��ع��ادن  بالفيتامينات 

الإح�سا�ض  على  ال�سائم  ت�ساعد  التي 

بال�سبع وتقي من الإم�ساك.

2 - الطبق الرئي�ض يجب اأن يحتوي على: 
اأو  ال��دواج��ن  اأو  الأ�سماك  اأو  اللحوم 

العد�ض،  البقوليات،  م��ث��ل:  بدائلها 

ال���ف���ول، ال��ف��ا���س��ول��ي��ا ال��ب��ي�����س��اء، اأو 

اأو  اأو الخبز  اللوبيا.والن�سويات كالأرز 

المعكرونة اأو البطاط�ض.

ب��ع��د ���س��اع��ت��ي��ن م���ن الإف����ط����ار وع��ن��د 

الإح�سا�س بالجوع:

ال��ح��ل��وى  اأو  ال��ف��اك��ه��ة  ب��ع�����ض  ت���ن���اول 

بالحليب،  ك�����الأرز  م��ن��زل��ي��ًا  ال��م��ح�����س��رة 

القليل  مع  النا�سف...  الكاتو  اأو  المهلبية 

الحلوى  ع��ن  ب���دًل  م��ث��اًل  المك�سرات  م��ن 

التاأكيد  مع  بالدهون،  والغنية  الم�سّنعة 

هذه  خ��الل  المتوا�سل  المياه  �سرب  على 

الفترة.

*وجبة ال�صحور
في  ويفيد  ���س��روري  ال�سحور  ت��ن��اوُل   -  1
من  ويخفف  النهار  اأثناء  الإعياء  منع 

ال�سعور بالعط�ض ال�سديد.

قبل  اأي  الإمكان  قدر  تاأخيره  ل  يف�سّ  -  2
بن�سف  الطعام  ع��ن  الإم�����س��اك  وق��ت 

�ساعة.

ال��م��ال��ح��ة  ت���ن���اول الأط��ع��م��ة  ت��ج��ن��ب   - 3
اأو  وال��ت��واب��ل  وال��ب��ه��ارات  كالمخّلالت 

ال�سعور  من  للحد  ال�سريعة  الوجبات 

بالعط�ض.

4 - �سرب كمية كافية من المياه.
ال�سحور  طعام  يحتوي  اأن  ي�ستح�سن   -  5
كالحليب  اله�سم  �سهلة  اأغ��ذي��ة  على 

غير  البي�ساء  الجبنة  مثل  ومنتجاته 

بالإ�سافة  واللبن.  اللبنة  المالحة، 

والفاكهة  الطازجة  الخ�سراوات  اإلى 

فيتامينات  م��ن  تحتويه  لما  والخبز 

ومعادن وكمية عالية من ال�سوائل.

)*(  اأخ�سائية تغذية.

بحار الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج59 �ض267.( 1)

الهوام�ش
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ميزان 
الـعـدل
في المحاكمة بين

جنود العقل والجهل
فاطمة من�صور

اأ�صرار  اأنف�صنا بكل ما تحمله من تناق�صات وكل ما تخفيه من  هي 

وكل ما تجّليه من حقائق. ونحن في هذه الحياة واالمتحانات نحاول 

اأ�صلوبًا  ون�صتخدم  طريقًا  ن�صلك  مرة  كل  وفي  ونربحها.  ننقذها  اأن 

لنعرفها ونزيل من اأمامها العثرات. نحتاج في كل اآن اإلى اأدوات للمعرفة 

القراءة  هذه  وفي  وتجاربهم.  علومهم  من  ن�صتفيد  علماء  ومر�صدين 

اإطاللة على كتاب يحمل في طياته الكثير من المفاهيم التي ت�صاهم 

في جعلنا على تما�ش مبا�صر مع اأنف�صنا حتى نحذر وال تاأخذنا �صطوة 

لنا من العلوم. الغرور مهما بلغنا في المراتب اأو ح�صّ

وفي ر�صالته »ميزان العدل في المحاكمة بين جنود العقل والجهل«، 

ياأخذنا ال�ّصيد محمد ر�صا ف�صل اهلل اإلى اأر�ش الواقع، مبا�صرة.

قراءة في كتاب
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العقل  ج��ن��ود  ب��ي��ن  *محاكمة 
والجهل

هذه الّر�سالة ذات اأبعاد متنوعة، ترّكز 

و�سراعاتها  اّلنف�ض  ن��وازع  معالجة  على 

الّداخلية، فيعّد لنا الكاتب محاكمًة يترافع 

الجهل  وجنود  العقل  جنود  من  كل  فيها 

نظيرًا.  له  ن�سهد  لم  مْبدع  اأدب��ّي  باأ�سلوب 

ومعالجته  ر���س��ال��ت��ه  خ���الل  م��ن  وي��ه��دف 

الدرامية اإلى اإبراز ق�سّية مهّمة هي ق�سّية 

وجود الإن�سان من لحظة بداية الخلقة اإلى 

الح�ساب والقيامة، ومع »نف�سه« التي تكون 

وهي  والمواجهة  راع  وال�سّ الّنزاع  م�سرح 

بذاتها المحّدد لم�سير الإن�سان. 

المف�سل  اإلى  مبا�سرة  ال�سيد  يذهب 

ليبداأ  النزاع،  محور  يعّد  الذي  الأ�سا�سي 

من المنا�سبة التي دعته لكتابة الر�سالة، 

وهي حادثة �سادفها في النجف الأ�سرف 

ح��ي��ث اأخ��ف��ى اأ���س��خ��ا���ض ال�����س��م��ك ال��ذي 

باب  م��ن  وذل���ك  اأع���ّده ل�سيوفه  ق��د  ك��ان 

هذا  من  ال�سيد  ده�ض  حيث  الممازحة، 

الت�سّرف غير الماألوف لديه، فكانت تلك 

الحادثة المحّرك له كي ينقلها اإلى م�سرح 

نحو  الّنف�ض  ميول  على  ويطّبقها  الواقع، 

فكرته  عن  فعّبر  متاعها.  وطلب  الدنيا 

في  اأث��رًا  يترك  ممتع  ق�س�سي  باأ�سلوب 

اإلى  التجاأ  ما  اإذا  وخ�سو�سًا  النفو�ض 

النبوية  والأح��ادي��ث  القراآنية،  الآي���ات 

 .R والأئمة  الأنبياء  عن  والمروية 

اأّلفها  التي  ال�سعرّية  الأب��ي��ات  وك��ذل��ك 

ا�ستعان  اأو  الر�سالِة  لهذه  ي�سًا  خ�سّ

يغفِل  لم  واأي�سًا  ال�سعراء،  من  بغيره 

الِحكم والأمثال المنقولة عن العرب.

هذه الر�سالة جاءت في 279 �سفحة 

بتحقيقها  ق��ام  المو�سط.  الحجم  من 

يو�سف نظام الدين ف�سل اهلل، وقد عمل 

على تنقيحها واإخراجها ب�سكل علمي.

وو�سع  للكتاب  ال�سّيد  قّدم  اأن  بعد   

ال��ه��دف ف��ي م��ت��ن��اول ال���ق���ارىء، تناول 

خم�ض نقاط وهي: جنود الجهل - جنود 

العقل - الدار الآخرة والح�ساب - جنود 

هجوم   - الجهل  جنود  تهاجم  العقل 

م�ساد - وختم بالعبرة. ويمكن معالجة 

محتوى الكتاب كالتالي:

1 - الهدف من الر�صالة
اأّل  العقول  ذوي  وتنبيه  تحذير  وهو 

اإبلي�ض وحيله ومكائده،  يقعوا في �سرك 

التي  تلك  عن  مختلفة  معهم  فاأ�ساليبه 

يتوّجه بها اإلى عاّمة النا�ض.

الجهل  ج��ن��ود  ع��م��ل  اآل��ي��ة   -  2
وال�صيطان

من  وال�سيطان  الجهل  جنود  يت�سّلل 

وتف�سير  الّديني  الخطاب  تحوير  خالل 

للمرء  ت��زّي��ن  التي  والأح��ادي��ث  الآي���ات 

مغريات الحياة الّدنيا. وقد ينزلق تحت 

الهدف من الرسالة هو حتذير 
وتنبيه ذوي العقول أاّل يقعوا 

يف شرك إبليس وحيله 
ومكائده
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كل  يظّن  وهو  مهاويها  في  ويقع  تاأثيرها 

الظّن اأّنه في الطريق ال�سليم، وفي النهج 

ولعّل  الم�ستقيم.  ال�سراط  وعلى  القويم، 

ال�سيطان وجنوده اأكثر ما يعملون عليه هو 

الجهل،  �سرك  في  العقل  اأه��ل  يوقعوا  اأن 

اأن يغرقوهم  حتى ي�سهل عليهم فيما بعد 

في �ِسباك اأخرى توؤدي اإلى �ساللهم ب�سكل 

اأول��ي واإل��ى اإح��داث ثغرة بينهم وبين من 

اأده��ى  ه��ذا  ولعل  منهم،  معرفة  اأق��ل  هم 

الم�ساب.

ين�صبها  التي  المكائد  اأول��ى   -  3
ال�صيطان وجنوده

الماأكل  ل���ّذات  مغريات  ف��ي  تتمحور 

على  ال�سيطان  ت�سّلط  وكيفية  والم�سرب 

فئة من القوم، وهم من اأ�سحاب العقول، 

ب�سركه  فا�سطادهم  والط��الع،  والعلم، 

واأوقعهم في حبائل مكره وخداعه. وهنا، 

في  المعّد  الفّخ  يكون  المرحلة  هذه  وفي 

وفرح،  �سرور  يوم  وهو  المحّدد،  الّزمان 

وياأتي الفخ المتج�ّسد بال�سمك الذي يرمز 

اأو�سافها،  بكامل  الدنيا  مغريات  اإل��ى 

المفتون بال  وباأجمل حّلتها يح�سل عليه 

تعب ول م�سقة. كل هذا في اإطار م�سبوك 

من تالعب وحيل تخطف األباب اأ�سحاب 

ال��ع��ق��ول. وال��ذري��ع��ة ه��ي ال��م��زاح فتكون 

وتغّير  القيم  تبّدل  النقياد  ه��ذا  نتيجة 

الّزمان واأهله.

�صراع  اإل��ى  الم�صهد  انق�صام   -  4
قائم بين مع�صكرين

الجهل  مع�سكر  الأول:  ال��م��ع�����س��ك��ر   -

واأع��وان��ه، ومراكز وج��وده،  وج��ن��وده، 

وم��ك��ام��ن ال���ق���وة وال�����س��ع��ف ع��ن��ده 

الّنف�ض  ل�ستمالة  وجولته  و�سولته 

و�سوقها اإلى جهّنم.

المع�سكر الثاني: وهو مع�سكر العقل،   -

واأع��وان��ه، ومراكز وج��وده،  وج��ن��وده، 

وح�سونه المنيعة، وتاأييده، وت�سديده 

الدائم  ب�سموده  القد�ض  ال��روح  من 

و�سّده العنيد وثباته، يواجه الت�سليل 

العلمية  والحقيقة  ال�ساطع  بالبرهان 

الوا�سحة.

فالغاية  ال�ستباك؛  يح�سل  وه��ك��ذا 

ال�سيطان  �سرك  في  النف�ض  تقع  اأن  هي 

)ال�سمك( الذي ن�سبه لها.

ال�سراع  اأدوات  اإل��ى  الكاتب  ورم��ز 

عليها.  لال�ستيالء  النف�ض  داخل  العنيف 

فلكٍل رمٌز من رموز العقل وما يقارعه من 

ت�ستخدم  والحرب �سرو�ض  الجهل،  رموز 

ف��ي��ه��ا ك��ل اأ���س��ل��ح��ة الإث���ب���ات والإق���ن���اع. 

الغلبة  تكون  اأن  اإل��ى  يتوّقف  ل  وال�سراع 

لمن ثَبت و�سَمد في النهاية.

5 - بلوغ ال�صراع ذروته
ع��ن��دم��ا ب��ل��غ اإغ�����راء اإب��ل��ي�����ض ذروت���ه 

النف�ض  معها  وكادت  مكيدته  حبك  حيث 

مهما بلغ اإلنسان
 فليس مبأمن عن أن يكون 

حماًل لالمتحان

قراءة في كتاب
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المطمئنة ت�ست�سلم لهذا المنطق، تدخلت 

وكذلك  مقنٍع.  خطاٍب  في  العقل  جنود 

العّفة، والإيمان ول يغفل دور العلم الذي 

ب�سواهد  وير�سد  الباطل  من  الحّق  يبّين 

اأمامها.  الجهل  يخ�سع  براهينه  تثبت 

يجدد  فهو  ي�ست�سلم،  ل  ال�سيطان  ولكن 

هجماته بما لديه من مكر وخداع و�سالح 

النا�ض  ا�ستغالل  يحاول  فهو  الو�سو�سة. 

حيث  وال�����س��رور  ال��ف��رح  ي��وم  مدخل  عبر 

اأخرى  وُتحاول مرة  الأمارة  النف�ض  ُتقدم 

النا�ض  بع�ض  غفلة  خ��الل  م��ن  َتنفذ  اأن 

بالثناء  المطمئّنة  فتعاينها  ال�سكر،  عن 

على �ساحب النعمة لكن بع�ض النا�ض قد 

اعتبر  واإن  الذي  ال�سمك،  �سرك  في  يقع 

ممازحة  بفعل  قام  قد  اأن��ه  النا�ض  بع�ض 

ب��اخ��ت��ط��اف��ه اإل اأن���ه ق��د وق���ع ف��ع��ل��ي��ًا في 

الألباب  اأولي  ا�ستغل  والذي  اإبلي�ض  �سرك 

واأ�سحاب العقل.

6 - العبرة
بين  ال��م�����س��اه��د  ت��داخ��ل��ت  اأن  ب��ع��د 

ال�سراع  اأط��راف  كل  واعتلت  المواقف، 

مترا�سًا  حججها  م��ن  وات��خ��ذت  م��ن��ب��رًا، 

ت��دف��ع ب��ه ال��ط��رف الآخ����ر، وت��ح��اول اأن 

ال�ّسمك،  باغتيال  المفاجاأة  كانت  تغلبه، 

وهنا العبرة التي اأرادها الكاتب اأن تكون 

كال�ساعقة فيتاأمل الجميع وتكون النتيجة 

اأن الإن�سان مهما بلغ لي�ض بماأمن من اأن 

يكون محطًا لالمتحان.

كانت الق�سية التي �سغلت بال ال�سيد 

محمد ر�سا ف�سل اهلل اأن يو�سع بالك�سف 

والعقل  الباطنية،  وال��ق��وى  النفو�ض  عن 

وج���ن���وده وال��ج��ه��ل وج���ن���وده، ف��ج��اءت 

بالحكم  مليئة  »ال�����س��م��ك��ي��ة«  ر���س��ال��ت��ه 

وتذكرة  للعامة  ت�سلية  وفيها  وال��دللت 

لأول���ي الأل��ب��اب، ب��ع��ي��دًا ع��ن الأ���س��ل��وب 

الق�سية؛  هذه  تناول  في  قباًل  المعهود 

باأ�سلوب  العملي  التطبيق  اإل��ى  فذهب 

ق�س�سي متين فيه من الرّقة والعذوبة 

الأخ��رى  تلو  الفكرة  تتابع  يجعلك  م��ا 

ن��ث��ري��ة و�سيغ  ب��خ��ط��اب��ات  دون��م��ا م��ل��ل 

بالغية. وما انتهجه من اأ�سلوب اعتالء 

والحجج  ال��ب��راه��ي��ن  واإل��ق��اء  المنابر 

واإجراء المناظرات بين الطرفين، دون 

اأن يبتعد عن روؤية الدين ودور العقل في 

في  و�سعادته  الإن�سان  لم�سلحة  يقع  ما 

الدارين.

يعّد  ال��ت��راث  ه��ذا  مثل  اإح��ي��اء  اإن 

تر�سد  ال��ت��ي  الأدوات  اأه���م  م��ن  واق��ع��ًا 

بطون  اإلى  العودة  اإلى �سرورة  الإن�سان 

كتب العلماء الأجالء لتح�سيل الفائدة 

وال�ستنارة بالمعرفة والهداية.
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ن�صرين اإدري�ش قازان

غ��ّرة...  حين  على  النتظاُر  فاجاأها 

اأ�سيرة النافذة تنظر من خاللها  و�سارت 

ظاًل  اإليها  تحمُل  ع�ساها  الطريق  اإل���ى 

ف�سدى  فارقتها،  التي  الحياة  اإليها  يعيد 

قلبها وكاأنه قرُع طبول في فراغ مقيت... 

تذكرته طفاًل يجل�ُض على المقعد الحجري 

شهيد الوعد الصادق علي نمر اليتامى
)والء(

اسم األم: نعمات اليتامى
محل الوالدة وتاريخها: الهرمل 
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الوضع العائلي:عازب
رقم السجل : 324
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أمراء الجنة

78



علّي  وعا�ض  الأ�سرة،  وتنعمت  الخيُر  فزاد 

ولكّن  اأفرادها،  بين  مدّلاًل  العائلة  �سغير 

هدوءه ال�سديد �ساء والدته التي اأحّبت اأن 

فاأتت  فعل،  ب��اأّي  يقوم  اأو  يلعب  ابنها  ترى 

عمه  واأولد  اإخوته  بم�ساركة  تقنعه  اإليه 

بالوقوف  واكتفى  فرف�ض  ال��ك��رة،  بلعب 

جانبًا متفرجًا عليهم.

*فراق والدمع �صلوى
�سفع  عمره،  من  الرابعة  بلوغه  عند 

عن  وال��ده  وارتحل  ال�سغير،  قلبه  الزمن 

دار الدنيا، ليعك�ض ا�سم العائلة الذي حمله 

برعايته  الكبير  اأخ��وه  وتكّفل  حاله.  واق��ع 

اأمه. وارتاأى الأخ بعد  اإلى جانب  ومتابعته 

مدة من الزمن، وَعِقب تاأّمل بو�سع العائلة 

عليًا  ي�سجل  اأن  بها،  المحيطة  والظروف 

ليتلّقى   { الخوئي  ال�سّيد  مبرة  ف��ي 

فوؤاد  على  قا�سية  لحظات  كانت  تعليمه. 

ذلك ال�سغير الذي وجد نف�سه فجاأة بين 

اأمه، و�سار  جدران الوحدة عو�ض ذراعي 

الدمع �سلواه، والنتظار قوته، حتى اإذا ما 

ُرّدت  الزيارة  الأ�سبوع وحان وقت  انق�سى 

الروح اإليه، ولجاأ اإلى اأمه ملت�سقًا بنب�ض 

فوؤادها، ما كان يجعل من الفراق اأ�سعب، 

لزيارته  وحده  اأحيانًا  يذهب  اأخوه  ف�سار 

فراقهما،  كان  ما  ول�سّدة  بقلبيهما  رحمًة 

بعد اللقاء، موؤلمًا وحزينًا.

ع�سُر �سنوات عجاف مّرت، وعاد علي 

اإلى البيت حاماًل بيده �سهادة تخرجه من 

يو�سف  ل  �سعورًا  كان  الأكبر.  علي  معهد 

باأنه �سينام هذه الليلة ولي�ض عليه تح�سير 

وعيناُه معّلقتان على البوابة الكبيرة، التي 

ما اإن تطلُّ منها حتى ي�سرخ راك�سًا اإليها 

»ماما«، فت�سمه والدموع تبّلل الوجنتين...

خولة  لل�صيدة  و���ص��وق  *ذكراه 
O

اإليه،  �سترك�ض  رج��ع،  ما  اإذا  والآن؛ 

منه  ولت�سّم  باكية،  قدميه  اأم���ام  لتجثو 

رائحة البطولة المنبعثة من ثيابه... لكن 

تلك الطريق حملت اإليها ع�سرات الظالل، 

اإل ظّل �سغيرها المدّلل علّي... بل �سارت 

�سوٍق  من  ترانيم  على  قبره،  نحو  تعبرها 

غريب، �سوق يذّكرها ب�سوقها لزيارة مقام 

ال�سيدة خولة O في بعلبك لّما حملت 

به في اأح�سائها، وذكرى حلم جميل كانت 

فيه ال�سيدة خولة طفلة في ال�سرير تنظر 

بالقتراب  تهّم  وعندما  وت�سحك،  اإليها 

منها تغم�ض عينيها وتنام. حينها، فتحت 

بال�سعادة،  مفعم  وقلبها  عينيها  الأّم 

المخا�ض،  ب��األ��م  اأح�����س��ت  م��ا  و���س��رع��ان 

واأ�سمياه  ذات��ه،  اليوم  في  طفلها  واأنجبت 

عليًا ليباركا البيت بهذا ال�سم.

علّي،  ولدة  بعد  العائلة  اأحوال  تبّدلت 

عشُر سنوات عجاف مّرت، وعاد 
علّي إىل البيت حاماًل بيده 

شهادة تخرجه
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بين  اأّم��ه  فيها  تخبئ  كانت  التي  حقيبته 

طيات ثيابه حباٍت من اللوؤلوؤ المالح...

خلقت ع���ودة ع��ل��ّي ح��ي��اًة ج��دي��دة في 

ب��رداء  تجلببت  التي  الأم  وك��اأن  المنزل، 

الحزن اأزاحت ال�ستائر عن النوافذ لتدخل 

القلب  اإلى  ال�سحكة  وعادت  الأمل،  �سم�ض 

تعّلقًا  اأنجبْت  التي  العودة  ولكن  ال��ذاب��ل. 

خّباأت  والب��ن،  الأم  بين  نوعه  من  فريدًا 

تخّوفًا وترّقبًا من الآتي... �سيء كانت الأم 

�سعادتها  تف�سد  ل  كي  تتجاهله  اأن  تحاول 

بولدها.

*�صغف بالعبادة والدين
يقوم  ه��ادئ��ًا،  م��وؤم��ن��ًا  �سابًا  علّي  ك��ان 

بالواجبات وي�سهر على الم�ستحبات، وكان 

حينما  وج��ه��ه  بتقا�سيم  ح��ول��ه  م��ن  يلفت 

تجّلى  فهدووؤه  �سالته،  محراب  في  يكون 

ب�سوته  اأّم��ه  واأِن�ست  الأنظار،  ي�سلُب  ن��ورًا 

اإل��ى  م��ب��ادرت��ه  ولفتتها  ال��ل��ي��ل،  ���س��الة  ف��ي 

لأداء  الم�سجد  اإل���ى  الفجر  م��ع  ال��خ��روج 

���س��الة ال�����س��ب��ح، م��ح��اف��ظ��ًا ع��ل��ى عالقته 

الوطيدة ببيت اهلل، ونذر نف�سه خادمًا لأهل 

اإلى  الحمالت  R، فرافق بع�ض  البيت 

ال�سجي  ب�سوته  ليحمل  المقد�سة  الأماكن 

الذي تهزُّ فيه نبرة الحزن اأرواح من حوله 

ولأّنه  وجّل.  عزَّ  باهلل  الأن�ض  عالم من  اإلى 

�ُسغف بالمعرفة انت�سَب اإلى الحوزة الدينية 

و�سار  الأ�سيلة،  العلوم  نبع  من  ليرت�سف 

علي �سيخًا بين معارفه ولكن بال ِعّمة.

ة االأولياء *الجهاد لخا�صّ
كانت  ال�����س��ري��رة،  النقية  ال���روح  ه��ذه 

تدرك اأن اهلل تعالى يوؤتى من اأبواب عدة، 

اأوليائه،  لخا�سة  جعله  الجهاد  باب  ولكن 

من  ي��ك��ون  اأن  متمنيًا  ال��ب��اب  ه��ذا  ف��ط��رق 

اأول��ئ��ك ال��خ��ا���س��ة ال��ذي��ن اج��ت��ب��اه��م اهلل، 

في  و���س��ارك  ع�سكرية  ل����دورات  فخ�سع 

مجاهدًا  وكان  الجهادية،  المهمات  بع�ض 

روحه نقية السريرة كانت تدرك 
أن اهلل تعاىل يؤتى من أبواب 
عّدة، ولكن باب اجلهاد جعله 

خلاصة أوليائه

أمراء الجنة
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وكلما  الرحيل،  اإل��ى  ي�ستاق  ال�سّر،  كتوم 

الم�ساب  تذّكر  ل�سانه  على  ال�سهادة  ذكر 

ا�ست�سهد  حين  قلبه  اأ�ساب  ال��ذي  العظيم 

متمنيًا   ،{ المو�سوي  عبا�ض  ال�سيد 

اللحاق به �سريعًا.

تحت  جمرًا  كانت  التي  الحرب  ولكن 

دفعت   ،2000 ال��ع��ام  تحرير  بعد  ال��رم��اد 

بالنا�ض اإلى ا�ستبعاد عودة »اإ�سرائيل« مرة 

الذي  ال�سلم  زمن  من  علّي  وخ��اف  ثانية، 

يحرم المرء فيه من ال�سهادة، فكان اأثناء 

يمّن  اأن  اهلل  يدعو  المقامات  بين  طوافه 

عليه ب�سهادة قريبة عاجلة.

و���ص��ه��داء  ث��ب��ت��وا  *مجاهدون 
ارتفعوا

من  الحقيبة  تح�سير  لحظة  وح��ان��ت 

ج��دي��د ف��ي ت��م��وز م��ن ال��ع��ام 2006. وِج��ل 

يقوم  اب��ن��ه��ا  اإل���ى  تنظر  وه���ي  الأم  ق��ل��ب 

يد  تمّد  اأن  دون  من  فيها  اأغرا�سه  بو�سع 

الم�ساعدة له، بل حاولت ثْنيه عن الرحيل، 

ب��ف��راغ  ان��ت��ظ��ره��ا  ال��ت��ي  اللحظة  اأن  غ��ي��ر 

وم�سى  ي��ده��ا  فقّبل  ج���اءت،  ق��د  ال�سبر 

مارون  في  الأمامية،  الخطوط  في  ليكون 

المقاومة  �سمخت  حيث  ه��ن��اك  ال��را���ض، 

حيث  هناك،  الإ�سرائيلي...  العدو  واأذّل��ت 

ث��ب��ت ال��م��ج��اه��دون وخ��ا���س��وا م��واج��ه��ات 

بطولية قّل نظيرها. وكان علّي مع كل طلقة 

ما  ف��اإذا  ف��وؤاده.  من  نب�سة  ُيطلق  ر�سا�ض 

نفد الر�سا�ض، �سار قلبه ال�سالح...

وح���ان وق��ت ال��خ��روج م��ن م���ارون بناًء 

قرية  اإل���ى  ع��ل��ّي  فانتقل  ال��ق��ي��ادة،  لطلب 

من  المواجهات  ورف��اق��ه  ليكمل  حاري�ض 

هناك. وكانت ال�سالة ا�ستراحة المحارب، 

لهم  وق����راأ  ب��رف��اق��ه  ج��م��اع��ة  ع��ل��ّي  ف�سّلى 

لكن  ال�سماء،  تحجب  والطائرات  ال��دع��اء 

اأبواب الجنان المفتوحة لهم فاح عَبقها بين 

اأنفا�سهم. وذات يوم، اأثناء تنّقلهم من مكان 

ولم  ال�ستطالع  طائرة  ك�سفتهم  اآخر،  اإلى 

علّي  فم�سى  اإليه،  يلتجئون  مكان  ثّمة  يكن 

ظهر  عن  الدخان  �سورة  يقراأ  وهو  ورفاقه 

المق�سود،  المكان  اإل��ى  و�سلوا  حّتى  قلب، 

اإلى  تحّول  ما  �سرعان  ال��ذي  المكان  ذل��ك 

والمتلّهفة  المنتظرة  والأم  خ��ت��ام.  نقطة 

لعودة ابنها، عادت لتلب�ض ثوب النتظار من 

جديد واللقاء اإن �ساء اهلل في الجّنة...
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*من اأمثال العرب 
باط«.  »اإْن َذَهَب الَعْيُر فالَعْيُر في الرِّ

اآخر يحلُّ محلَّه.  الحماُر فهناك حماٌر  َذَهَب  اإْن  المثل:  الحمار، ومعنى  الَعْيُر: 

ة مَثٌل اآخر هو: »َعْيٌر ِبَعْيٍر وزيادة ع�َسرة«، وذلك اأّن  وكان لأهل ال�سام اأّياَم بني اأميَّ

خلفاء بني اأمّية كّلما ماَت واحٌد منهم زاَد الذي يخُلفه في عطائهم ع�سرة، فكانوا 

يقولون المثل عند ذلك.

اإبراهيم من�صور)*(

من اأجمل الحديث

. فالموؤمن ينخدُع 
)1(

قال ر�سول اهلل P: »الموؤمن ِغرٌّ كريم والفاجر َخبٌّ لئيم« 

َتَغرُّ غرارًة.  َغ��ِرْرَت  ، وقد  ِغرٌّ وفتاة  ِغرٌّ  ُيقال فتى  الَخّب.  دُّ  ولينِه، وهو �سِ لنقياده 

ى هذا الحديث ال�سريف اأّن الموؤمَن المحموَد َمْن َطْبُعُه الغرارُة وقلَُّة الفطنِة  وموؤدَّ

لل�سّر وتْرُك البحِث عنه.

ا الحديث الآخر للنبّي P: »ل ُيلدُغ الموؤمن من ُحْجر مرتين« فهو تحذيٌر  واأمَّ

وتنبيٌه للموؤمنين الغافلين من اأن يقعوا فري�سة لخداع الأ�سرار ومكائدهم. وقد جاء 

الأم��ور،  يجّربوا  لم  الذين  الب�سطاء  اأي  النا�ض«  ُة  ِغ��رَّ »يدخُلني  الجّنة:  حديث  في 

فهم قليلو ال�سّر منقادون، وقد اآثروا اإ�سالح اأنف�سهم والتزوُّد لمعادهم ونبذوا اأمور 

.
)2(

الدنيا

كشكول

 األدب
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*من اأقبح ال�صعر
اب، وهو في مجونه و�سكره، فقد  رمى الوليُد بن يزيد )لعنهما اهلل( القراآن بالن�سَّ

ذكروا اأنه عاد ذات ليلة بم�سحٍف، فلما فتحه وافق �سفحًة فيها: {َوا�ْسَتْفَتُحواْ َوَخاَب 

ِديٍد} )اإبراهيم: 16-15(،  اء �سَ ن َوَراآِئِه َجَهنَُّم َوُي�ْسَقى ِمن مَّ اٍر َعِنيٍد * مِّ ُكلُّ َجبَّ

قه، ثمَّ قال: فاأخذ القو�ض والنْبَل وجعل يرميه حتى مزَّ

������اٍر ع����ن����ي����ِد؟ ������اٌر ع���ن���ي���ُدت�����ه�����ددن�����ي ب������ج������بَّ َن����������������ذاَك ج������بَّ
َ
ف����ه����ا اأ

��ٍر َح�����سْ ي�����وَم  ������َك  ربَّ ج��ئ��ت  م���ا  )4(اإذا 
الوليُد ق��ن��ي  م��زَّ رّب:  ي���ا  َف���ُق���ْل 

*من اأجمل النثر
ما قيل في �سعر المديح ق�سيدة قالها ال�ساعر الكبير بول�ض �سالمة 

 ،{ المو�سوي  الدين  �سرف  الح�سين  عبد  ال�سّيد  الإم��ام  مدح  في 

ومنها هذه الأبيات:

��ْب م���اأْم���اًل جاَهاط���اِل���ب���يٌّ ل���م ي��خ��يِّ الجاِه  فوق  زاَد  بل  للعلى 

له اإج����الًل  الأق���ط���اُب  الِجباهاتخ�سُع  تحني  َت���ْذُك���ُره  ف���اإذا 

اُح ف���ي ع��ام��ل��ٍة ُرباها���س��ي��ُت��ه ال����ف����وَّ في  وردًا  الأ�سواَك  يبعُث 

الُقرى مَّ 
ُ
اأ ب��ه  ��وُر  ���سُ )3(اأ�سبَحْت 

�ْسُر الذي يحمي ُقراها ُبوِرَك النَّ

*من اأجمل اال�صتعارة
 على الكافرين، اأي 

ُ
َب اهلل �سا، وقد غ�سِ معروٌف اأّن الغ�سب هو نقي�ُض الرِّ

ت�ستعيُر  العرب  ولكّن  وعاقبهم.  رحمته  عن  واأبعدهم  يانهم  ِع�سْ عليهم  اأنَكَر 

َب الخْيل على اللِّجام، اأي َتَع�ضُّ على اللِّجام  الغ�سب لغير المعقول فتقول: َغ�سَ

ال�ستعارة  ومن  الخبيثة.  ة  الحيَّ والَغ�سوُب:  الثْور،  ُب:  والَغ�سْ تغ�سب.  فكاأنها 

ًظا َوَزِفيًرا} )الفرقان: 12(، اأي �سوتًا ك�سوِت  قوُله تعالى: {�َسِمُعوا َلَها َتَغيُّ

بًا على ال�ستعارة. المتغيِّظ الغ�سبان، فقد جعل اهلل عزَّ وجلَّ للنار َغ�سَ
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*من االأ�صداد
هو  فالغابُر  معنيان،  المفردة  لهذه  »ال��غ��اِب��ُر«: 

الما�سي، والغابُر هو الباقي، ومن هنا الت�ساّد؛ وفي 

كان   P النبّي  اأّن  الحديث  في  جاء  الباقي  معنى 

اعتكف الَع�ْسَر الغوابر من �سهر رم�سان، اأي البواقي، 

في  ذل��ك  ل  َح�سَ ح��دوث��ة: 
ُ
الأ في  ونقول  غابر.  جمع 

الزمن الغابر، اأي الما�سي.

*من غريب القراآن والحديث
 ،)8 ْقَمُحوَن} )ي�ض:  اإَِلى الأَْذَق��اِن َفُهم مُّ {َفِهَي  »ُمْقَمُحون«، قال اهلل تعالى: 

اأي خا�سعون اأذّلء ل يرفعون روؤو�سهم. وقال ر�سول اهلل P لالإمام علّي بن اأبي 

ويقدُم  ين،  َمْر�سيِّ را�سين  و�سيعُتك  اأنت  تعالى  اهلل  على  »�َسَتْقدُم   :Q طالب 

 ثّم جمع يده اإلى ُعُنقه ُيريهم كيف الإقماح؛ لأّن 
)5(

عليك عدوَُّك ِغ�سابًا ُمْقَمحين« 

.
)6(

الأغالل تجعل الأيدي تلي الأذقاَن والأعناق

*من المتقارب لفظًا ومعًنى
»َدَحَر - َدَحَق«؛ نقول: َدَحَرُه َيْدَحُره َدْحرًا ودحورًا: دفعه واأبعده )طرده(، وقد 

جاء في التنزيل العزيز: {َوُيْقَذُفوَن ِمن ُكلِّ َجاِنٍب * ُدُحوًرا} )ال�سافات: 9-8(، 

اأي ُيباَعدون وُيطَردون. ومثُله فعل َدَحَق. وجاء في حديث َعَرَفة: »ما ِمْن يوٍم اإبلي�ُض 

ْحُر هو الدفُع بعنف على �سبيل الإهابة  . والدَّ
)7(

ْدَحُر ول اأغيُظ من يوم َعَرَفة« 
َ
فيه اأ

ْحُق: الطرُد والإبعاد، وقد جاء في نهج البالغة عن اأمير الموؤمنين  والإذلل. والدَّ

.
)8(

Q: »�سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم، مندحق البطن«

ّي اأ�صُله ف�صيح *عامِّ
ْهُر،  ة اأ�سُلها الظَّ ْهر« كلمَة عاميَّ ا نظنُّ - كبقية النا�ض - اأنَّ »ال�سَّ ْهر«: كنَّ »ال�سَّ

ْهر كلمة ف�سيحة ولها معنيان:  َح لنا بعد البحث في معاجم اللغة، اأّن ال�سَّ ثم اتَّ�سَ

الجبل. هذا  اأعلى  وقيل:  لونه،  �سائَر  لوُنها  يخالُف  الجبل  والُبقعُة من  ْلحفاة،  ال�سُّ

هور والبروز. ْهر واحد، وهو الظُّ ْهر والظَّ واأغلُب الظّن اأّن اأ�سل ال�سَّ

أدب ولغة
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*من ِحَكِم االأجداد
»الطعام ن�سُفه ُيقيت ون�سُفه ُيميت«. 

ُيروى اأنَّ ال�سيخ ر�سيد حمادة �سيخ عقل الدروز في زمانه، ح�سر 

يومًا اإحدى الحفالت، ف�سرَب ن�سف كوب الليمونا�سة وترك الباقي، 

كان  ما  ن�سف  كذلك  تناول  الحلوى  من  ب�سحن  اإليه  جيء  وعندما 

في  كان  ما  ن�سف  �سرب  اإذ  بالقهوة  فعل  وهكذا  الباقي،  وترك  فيه 

ُيقيت ون�سُفه  ال�سبب قال: »الطعام ن�سُفه  الفنجان، فلّما �سئل عن 

ُيميت«.

)*( ع�سو اتحاد الكّتاب اللبنانيين.

بحار الأنوار، المجل�سي، ج72 �ض265.( 1)

ل�سان العرب، ابن منظور، ج5 �ض12.( 2)

مو�سوع���ة الإمام ال�سيد عبد الح�سين �س���رف الدين، مجلد 8، ( 3)

�ض312.

بحار الأنوار، م.�ض، ج38 �ض193.( 4)

اأعيان ال�سيعة، ال�سيد مح�سن الأمين، ج1 �ض31.( 5)

ل�سان العرب، م.�ض، ج2 �ض566.( 6)

كنز العمال، المتقي الهندي، ج5 �ض72.( 7)

نهج البالغة، الخطبة 57.( 8)

الهوام�ش

*من نوادر العرب
فجعل  ف�َسَبَق،  فر�ٌض  فجاء  يومًا،  باق(  )ال�سِّ هان  للرِّ الخيُل  جرَيِت 

ُ
اأ اأنه  ُيحَكى 

ر ويثُب من الفرح، فقيَل له: اأكان الفر�ُض لك؟ فقال: ل،  رجٌل من الم�ساهدين يكبِّ

ولكنَّ اللِّجاَم لي!

*هل من تناُق�ش؟
ة؛ يقول اهلل تعالى:  َكُر خا�سَّ ة ال�سخم الطويل، الذَّ الثعبان، في لغة العرب: الحيَّ

ِبيٌن} )الأعراف: 107(، وقال �سبحانه في مو�سع  {َفاأَْلَقى َع�َساُه َفاإَِذا ِهَي ُثْعَباٌن مُّ

: ال�سغير من الحيَّات، فكيف جاز  } )النمل: 10(، والجانُّ اآخر: {َتْهَتزُّ َكاأَنََّها َجانٌّ

هذا الختالف؟ والجواب هو: اأنَّ َخْلَقها َخْلُق الثعبان العظيم، واهتزاُزها وحركُتها 

ته، فلي�ض في الآيتين تناق�ٌض اأو ت�ساّد. ُتها كاهتزاز الجانِّ وخفَّ وخفَّ

*من دقائق الّلغة
َتْحَمُد  َك  فاإنَّ منه،  اأع��مُّ  الَحْمَد  اأنَّ  اإّل  الحمد  مثُل  ال�سْكُر  والَحْمد«:  ْكُر  »ال�سُّ

الإن�ساَن على �سفاته الجميلة وعلى معروفه في حين اأنَّك ل ت�سكره اإل على معروفه 

دون �سفاته؛ لذا فنحن ن�سكر اهلل على نعمائه واآلئه، وَنْحَمُده على كلِّ حال، لأنه 

اأهٌل لذلك.
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ن�صرين اإدري�ش قازان

كانت اأ�صرع لحظة.. حين ترك 

يبارح  ل��م  ���ص��دى  المكابح  ���ص��وت 

روحي واإن لم اأ�صمعه.. يومها كنُت 

اأبحث في قلبك عن نب�صين عو�ش 

كالهما  ولكن  ال��واح��د..  النب�ش 

عن  قلبي  توقف  حينها  توقف.. 

الخفقان؛ غير اأني لم اأمْت..

ح��ي��ن��م��ا ق��ّل��ب��ت ال���ت���راب ف��وق 

اأدف������ُن معك  ك��ن��ت  ج��ث��م��ان��ك.. 

في  مكثت  التي  ابنتي  وديعتين؛ 

رحمك ثمانية اأ�صهر ورحلت معك.. 

وروحي.. ولي�ش ثّمة اأ�صعُب من اأن 

َتدُفن روحك بيديك..

تسابيح شهادة
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نور..

ي���ا زه����رة ال��ع��م��ر ال��ت��ي ���س��رع��ان ما 

ة  الغ�سّ الحبُّ  وفرا�سات  المنّية،  قطفْتَها 

كم  عينيك..  في  تطير  الحياة  ربيع  في 

اأ�ساألك كيف راأيت اآخر لحظة؛  تمنيُت اأن 

ه��ل اخ��ت�����س��رْت ك��ل ���س��يء؟ ك��ل الطفولة 

التي كنِت فيها ترتعين فرحة؟ كل الدموع 

عاد  حينما  والدك  كفي  بين  ذرفتها  التي 

ن��ور..  يا  الآن  �سهيدًا  �سار  قد  جريحًا؟ 

فجراحه التي حملها منذ 16 �سباط 1992 

يوم كان في موكب ال�سيد عبا�ض المو�سوي، 

ما  المنهك  والقلُب  رحيلك،  وجع  اأيقظها 

اإليك  فم�سى  القهر،  �سياط  يتحمُل  عاد 

م�ستاقًا..

اأما اأنا... فال اأحد يفقُه لغة �سمتي... 

م�ست،  ك��الم  دون  تفهمني  ك��ان��ت  فمن 

وتركتني وحيدًا بين الذكريات.. اأنا الذي 

انتظرُت اأن اأ�سير اأبًا يومًا بيوم، بل لحظة 

لبنتي،  الأولى  ال�سرخة  تخيلُت  بلحظة.. 

لأوؤذن  ذراع��ي  بين  طريًة  اأحملها  وكيف 

اأني  اأذنها، لم يخطر ببالي لوهلة  لها في 

واأ�سلي  الأخير  مثواك  اإلى  اأنِت  �ساأحملك 

عليِك �سالة الميت..

ولكنها الحياة، هكذا تاأخذنا يا نور.. 

اأحٌد مّنا ل ينتبه اأن اأ�سرع لحظة قد توافيه 

على حين غّرة منه.. كما وافت قلبي؛ فجاأًة 

�سار البيُت خاليًا منك.. ومني اأي�سًا.. وما 

عاد النتظار يجدي..

فوؤادي؛  في  �سيء حا�سرًا  كل  يزاُل  ل 

كيفما  اأقلبها  �سفحات  �سار  نب�سه  وك��اأن 

انعكا�ُض  ه��ذا  تجل�ض؛  كانت  هنا  ؛  تلّفتُّ

الطعام..  ر  تح�سّ كانت  هنا  ب�سمتها.. 

ه���ذه ع��ب��اءت��ه��ا.. ه���ذه ث��ي��اب ال��ط��ف��ل��ة... 

يا  عملي..  اإلى  لتودعني  تقف  كانت  وهنا 

اأدري  كنُت  لو  حياتي؛  لي  اأ�ساءت  �سمعًة 

اأن ريح الرحيل �ستطفئك �سريعًا لخباأتك 

في ت�سعبات القلب لتحرقي كل ما بي من 

وجود.. يا نور حياتي ل تتركيني وحيدًا.. 

ل تتركيني وحيدًا..

نور لأرح��ل.. نظرُت  يا  اإن��ي وقفت  ها 

الأخ���ي���رة.. ودع��ت��ه..  ال��ن��ظ��رة  بيتنا  اإل���ى 

واأودعت قلبي كل الحّب الذي حملته لك..

ح���زم���ُت م���ع ح��ق��ي��ب��ت��ي اأ����س���واق���ي.. 

اآٍت  اأن��ا  وطفلتي،  اأن��ت  ن��ور  يا  فانتظريني 

قد  لحظة  اأ�سرع  فاإنها  انتظريني  اإليك.. 

و�سلُت فهال  لقد  الر�سا�ض..  مع  جاءتني 

�سوت  ا�سمع  حتى  لي  الجنة  ب��اب  فتحت 

طفلتي ال�سغيرة ت�سرخ: اإجا بابا..

رحل���ت نور �ساهر النمر )1988( اإثر حادث �سير بتاريخ 2012/6/10، وكانت حاماًل في ال�سهر الثامن، 

ولحق بها اأبوها المجاهد الجريح �ساهر مح�سن النمر بتاريخ 2013/2/25، اأما زوجها ال�سهيد المجاهد 
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�صمية نور الدين

ُعد لتحكي لنا تموز
- خير.. ما �سبب المفرقعات؟

حماهم  ال�سباب  حّجة.  يا  زغ��ردي   -

اهلل اأ�سروا جنديين اإ�سرائيليين .

اأم ثائر: حماهم اهلل واأّيدهم بن�سره.. 

ال�سر(.  تف�سحا  اأن  ك��ادت��ا  عينين  )م��ع 

وتعود الأم الدامعة اإلى المنزل.. ت�ستقبلها 

ابنتها �سارة.. اأم ثائر: هل ات�سل اأخوك؟ 

اإنها العملية الأولى التي ي�سارك فيها.. هل 

ذكروا اأّن هناك �سهداء؟ �سارة: توكلي على 

اهلل.. اإنها لي�ست العملّية الأولى للمقاومة.

كانت الأيام تمّر على تلك العائلة بثقل 

بالدعاء  ثائر  اأم  ق�ستها  اعتيادي.  غير 

ب�سيء  �سعرت  اليوم  ذل��ك  وف��ي  للن�سر. 

مختلف، اإنه قلب الأم، �سيء ما قد حدث، 

ت�ستعيذ وتدعو. مع حلول �ساعات الم�ساء.. 

مخطوف:  بوجه  البيت،  اإل��ى  الأب  يعود 

اب��ن اأخ���ي... ع��اد ال��ي��وم... جريحًا. كان 

وقع الخبر اأقوى من ال�سواريخ التي تدّك 

وال�سيء  ل��ب��ي��روت.  الجنوبية  ال�ساحية 

التفكير  ع��ن  ي�سغلهم  ق��د  ال��ذي  الوحيد 

جريح...  مجاهد  ا�ست�سافة  هو  ال��دائ��م 

يدخل  الفرح  اأن  اإّل  الأل���م،  من  بالرغم 

اأمل  على  ي��زوره��م،  عزيز  �سيف  البيت، 

ال�ستيقاظ على قدوم �سيف ممّيز.

تتغّير،  ل  ع��ادات  الليالي  لتلك  اأن  اإّل 

تحرم اأمَّ ثائر النوم. قامت من م�سجعها 

 ، لت�سلي، رفعت يديها لل�سماء ودعت: ربِّ

ت..  غ�سّ قلبي،  اأثلج  ربِّ  ول��دي،  لي  اأع��د 

ف�����س��م��ت��ت. ���س��م��ع��ت اأن��ي��ن��ًا م���ن ال��غ��رف��ة 

بكت  يلتئم..  لم  ج��رٍح  اأنين  ال��م��ج��اورة.. 

هذه  لكّنها  لدعائها  وع���ادت  دمعتين.. 

تحر�سه  لديك،  ولدي   .. ربِّ قالت:  المّرة 

مالئكتك، وتحت ناظريك، اإن كان �سهيدًا 

اأ�سكنه جنانك، واإن كان حيًا فامدده بقوة 

لينت�سر.

يومًا.  ع�سر  خم�سة  م��ن  اأك��ث��ر  م�سى 

انت�سر الهدوء المرعب في اأرجاء المدينة، 

التج�ّس�ض.  ط��ائ��رات  م��ن  ال�سماء  خلت 

بعمق.  للنوم  �سارة  �ستخلد  الأولى  وللمّرة 

لكن �سوقها لروؤية اأخيها لم ي�ستكن لحظة، 

دعاء م�ستمر، الدموع ت�سّكن الألم اأحيانًا، 

فقررت اأن تكتب له:

اأذك��ر  وب��ع��د..  طيبة  تحّية 

�سغيرة  ك��ن��ت  ع��ن��دم��ا  اأن��ن��ي 

ي��رت��دون  �سباب  ع��ن  �سمعت 

يفتر�سون  ع�سكرّية،  ب���ّزات 

ال�سماء،  ويلتحفون  الأر����ض 

ي��ف��دون ال��ن��ا���ض ب��اأرواح��ه��م، 

مشاركات القّراء
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يموتون لنحيا. 

اأتمنى  وكنت 

ل�����و األ���ت���ق���ي 

اأح������ده������م 

ف���ي���م�������س���ح 

راأ�سي.  على 

الذين  ه���وؤلء 

اإل  اأراه������م  ل 

بعد ال�ست�سهاد.

اإل��ي��ك..  ا�ستقت 

فعد اإلي.. ُعد اإلى ح�سن اأّمك 

وهم�سة  اأختك  و�سحكة  اأب��ي��ك..  ونظرة 

بطولت  ع��ن  لنا  لتحكي  ُع��د  اأخ���ي���ك... 

ُعد  طفلة..  حلم  ق  وُتحقِّ عرفناها..  ما 

ُعد  الح�سين..  راي���ة  راف��ع��ًا  منت�سرًا.. 

جنديًا من جنود المهدي ورجاًل من رجال 

اهلل.. وال�سالم

العدو اأنهكته الحرب، خبٌر يفرح قلوب 

ل  عائد  والمجاهد  وانت�سرنا،  الجميع. 

محالة، اأيًا تكن حاله.. وطال عليها الليل، 

ترتقب �سروق �سم�ض الرابع ع�سر من اآب، 

ربها  وت��دع��و  لحظة،  ال�سماء  اإل��ى  تنظر 

العائدون  تحرك  الثامنة  عند  �ساعات. 

اإلى اأر�سهم، اأّما هي، فتحركت في اأرجاء 

ثّمة  يعد  لم  �سيعود...  اليوم  ترتبه،  بيتها 

اأي عائق .. ينت�سف النهار.. وما من خبر. 

توا�سي نف�سها باأن الطرق مقّطعة وال�سير 

لن  »ال�سباب«  ط��وي��ل...  والم�سوار  كثير، 

يتركوا المواقع ويعودوا بهذه ال�سرعة.

النتظار  ع�سر،  الخام�ض  �سم�ض  مع 

�سوت  ي�����س��دح  ي��ك��ب��ر..  والأل����م  م�ستمر 

مر�سيل خليفة واأجمل الأمهات.. »لم تنتِه 

ثائر..  اأم  تنتف�ض  ع��اد..«  لكنه  الحرب.. 

قال  ال��ذي  »م��ن  مر�سيل..  بوجه  ت�سرخ 

ذلك؟؟ الحرب انتهت وهو لم يعد«. م�سى 

يتّم  غدًا  يومًا..   39 المنزل  مغادرته  على 

الأربعين.. لم يعد لدينا قلب يحتمل، رّبنا 

اأفرغ علينا �سبرًا...الأربعاء 2006/8/16.. 

ول خبر،  ال�����س��م�����ض  ت��غ��ي��ب  ال���ي���وم،  ي��م��ّر 

مرجعيون!  ف�سيحة  الأخ��ب��ار،  ي�سمعون 

يرن  مباغتة  لحظة  وفي  بالخبر.  ان�سغلوا 

»الإن��ت��رف��ون«.. تجيب ���س��ارة: األ���و.. األ��و.. 

اأحد، رغم ذلك  م��ن..؟؟ ولكن لم يجبها 

�سارة عرفت بقلبها.

�سوت  �سمعت  ال��ب��اب..  عند  وق��ف��ت 

ي�سبقهم..  طابق  ف��ي  توقف  الم�سعد.. 

فتحت الباب بهدوء.. �سمعت �سوتًا يقول: 

لحقًا..  نتكّلم  �سالمتك  على  هلل  حمدًا 

وفي  �سعودًا..  الم�سعد  يتحرك  اأن  وقبل 

�سفتيها  ح��رك  ال��ذي  من  ت��دري  ل  لحظة 

»اإّنه هو!!« ظهر  ت�سدح:  راحت حنجرتها 

اأمامها بلحيته الطويلة، فارتمت بين يديه، 

اأخي المجاهد، اأخي المنت�سر.. اأخي رجل 

كل  اللقاء  �سدمة  تحت  اهلل!!  رج��ال  من 

واأّمه ما عادت تدري..  الدموع لم تكِف.. 

النذر!!!  تفعل؟..  م��اذا  اأتكّلمه  اأتقّبله.. 

عليها اأن تفي بنذرها!! ل بل بنذورها..
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�����ُه خ����ال����َف الأخ���������الق والأدب�������اَم����ن ل���م ي���ت���ّوج ب�����اآل ال��ب��ي��ت م���ا كتبا  اأظ�����نُّ

ب��ه��ا  ن�������س���ت���م���دُّ  ل  ق�����اف�����ي�����ٍة  ��ب��ا وك���������لُّ  م��ن ك��رب��الء ���س��ع��اَع ال��ط��فِّ وال��َع�����سَ

ي�����س��ك��ره��ا ت����اري����َخ  ول  ف��ي��ه��ا  خ���ي���َر  لأن����ه����ا ت����دع����ُم ال����ت����زوي����ر وال���ك���ذب���ا ل 

ب��ِه ُت�����س��اُء  ن����ورًا  ي��ك��ن  ل��م  م��ا  ِرب��افال�سعر  ف���ذاك  ال��دن��ي��ا  ف��ي  الحقيقة  درب 

ل���ك���ي ت������درَّ ل���ن���ا الأم����������وال وال���ذه���ب���ال��ي�����ض ال��م��ه��م ب�����اأن ُت��ب��ن��ى ق�����س��ائ��دن��ا 

ح�����س��ارت��ن��ا ت��ب��ق��ى  ب������اأن  ال���م���ه���م  م���ن���ت���دب���ااإّن  اهلل  ر������س�����ول  ب����ي����ت  لآل 

ُمكت�سٌف ال���َغ���ْرَب  اأن  ت��وّه��م��َت  م��ن  انقلباي��ا  ال��م��وق��ف  ه���ذا  ال��ح�����س��ارة  ���س��رَّ 

اعت�سباف���ال���ع���ل���ُم ع�������س���رة اأع�������س���ار وح���ي���درة  ق��د  منها  ت�سعٍة  ف��ي  ال���ك���ّرار 

ولو الأخ��ي��ر  الُع�سر  في  النا�ض  حباو���س��ارك  ال�سُّ اأدرك�����و  م��ا  ب��ه  ي�ستعينوا  ل��م 

ل���ُه ال���ف���ق���ار  و����س���ي���ٌف ذو  ع���ل���ٌي  لأع����ر�����ضَ ال��ح��ق ع���ن ف��ر���س��ان��ه وَك��َب��ال�����ول 

��م�����ض ت�����س��ت��دع��ي ب��الغ��ت��ُه حجبااأ����س���ّع���ُة ال�����سّ اإن  ال���ب���در  ���س��ي��اء  ل��ت�����س��ت��ع��ي��د 

���س��ج��اع��ت��ه ف����ي  ع���ل���ي���ًا  الإم����������ام  ملتهبا اإن  الأع������داء  ع��ل��ى  ���س��ي��ف��ًا  زال  م��ا 

منت�سبًا ل������وله ل����م ت���ع���رف ال���دن���ي���ا ك��رام��ت��ه��ا ال��ح��ق  ���س��ي��ف  ظ���لَّ  م���ا  ل����وله 

البطل ا�ست�سهد  رم�����س��ان  ف��ي  ك��ان  رتبا اإن  ال��م��دى  ف��اق  ال���ذي  العظيم  ال��ف��ذُّ 

وك������لُّ ����س���ه���ٍر ل���دي���ن���ا ق����د غ�����دا َرَج���ب���ا ف���������اإن م��������ول��������َدُه ك��������ان ف������ي رج������ٍب

احتَجبا م����ا غ�����اب ح����ي����درة ع����ن اأم����ت����ي اأب������دًا ال���ث���ورة  ���س��م��اء  ع��ن  ول  ي��وم��ًا 

َغ�����َل�����َب ال���������ذي  اهلل  اأ�������س������ُد  ال���ّده���ر ال��ع�����س��ي��َب وم���ا ي��وم��ًا ب��ه ُغلبالأن���������ه 

ما زال حيدر الكرار مدرسًة
ال�صاعر خليل عجمي

شعر
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م��در���س��ة ال����ك����رار  ح����ي����درة  زال  م���ن ن���وره���ا ن�����س��ت��م��دُّ ال��ع��ل��م والأدب������ام����ا 

ُه��دًى ي�ستفي�ض  �سيٍف  بين  م��ا  وب��ي��ن ���س��ي��ٍف دم����اء ال��ح��ق ق���د ���س��رب��ا���س��ّت��اَن 

�سرَباما اأ�سعَب الح�سر في الأخرى على رجل  ق��د  ال��غ��در  ب�سيف  ال��ع��ل��يِّ  راأ�����ضَ 

ب�����اأن�����ُه ك������لُّ اآث���������ام ال���������ورى ارت���ك���ب���ام����ات اب����ن م��ل��ج��م والأي��������ام ���س��اه��دٌة

ان��ق��ل��ب��ام�����ات اّل���ل���ع���ي���ن ول������الأح������رار اأ���س��ئ��ل��ٌة ق�����ِد  ه�����ذا  ُم���ن���ق���ل���ٍب  اأيِّ  ف����ي 

��ب��ام����ات اب����ن م��ل��ج��م وال���ت���اري���خ ي��ل��ع��ُن��ُه وال���ع���اُر ل��ّط��خ ف��ي��ه الأ����س���َل وال��ّن�����سَ

����������ا ع����ل����يٌّ ف����م����ا زال��������ت ب���الغ���ت���ه  ت����زّي����ن ال����ك����ون وال����ت����اري����خ وال��ك��ت��ب��ااأمَّ

قب�سًا ن���ا  ال���دُّ ف��ي  ع��ل��ٍي  ���س��ي��ف  زال  ل��ل��ث��ائ��ري��ن و���س��ي��ف ال���ك���اف���ر ان��َع��َط��ب��ام��ا 

بجبهتِه ف��ا���س��ت  ال��ت��ي  ال���دم���اء  �سهبا ح��ّت��ى  اأرج��ائ��ن��ا  ف��ي  اهلل  ���س��اغ��ه��ا  ق��د 

ات��ف��ق��وا ال���ُه���دى  ال���ذي���ن ع��ل��ى ق��ت��ل  بااإن  غ�سَ اأم��ط��رت  عليهم  ال�����س��م��اُء  ت��ل��ك 

��م��ا َط��َل��َب��ا اأب�����ن�����اء ُم���ل���َج���م ف����ي اأّي����ام����ن����ا ُك���ث���ٌر  ل ي��رف�����س��ون لأع�������داِء ال�����سّ

وال��ّرت��ب��ا اأخ�����ي ال���م���ق���اوَم م����ْن ي��ع��ل��وك م��رت��ب��ًة ال��ّن�����س��ر  ق��و���ض  ت�سنع  واأن����ت 

اإّن����ُه����ُم ق���د ح��ال��ف��وك ل��ك��ي ت��ب��ق��ى ل��ه��م َذَن���ب���ال ي��خ��دع��ّن��ك اأه�����ل ال�����َغ�����ْرِب 

ب�سٍر من  الأر���ض  في  ما  اأحقُد  َرَق���ب���ا فالَغْرُب  ل��ه��م  ت��ح��ن��ي  اأن  اإّي�������اك  اإّي�������اك 

حقَدُهُم بالأ�سداد  ال�ساد  على  لأن�����ه�����ا ُل������َغ������ُة ال������ق������راآن واَع����َج����ب����ا�سّبوا 

خمرتُهْم ال�سحراء  لهب  على  ��وا  ط��َرب��ار���سّ ف��وق��ه��ا  و����س���ّل���وا  الأذان  ع��ن��د 

والّن�سبا واأ����س���رم���وا ال���ن���ار ب���الأط���ف���ال وي��ل��ه��ُم  ال��خ�����س��راء  ال��ق��ّب��ة  وم���ّزق���وا 

ظفرت  اإذا  اأم��ري��ك��ا  اأّن  اأخ���ي  الَعَرباواع��ل��م  ول  الأق�سى  الم�سجد  ترحم  لن 

ال��ت��ه��ب��ا ل��ك��ّن ���س��ي��ف اأب����ي ال�����س��ب��ط��ي��ن ح��ي��درٍة اإذا  ب���اأم���ري���ك���ا  ���س��ي��ف��ت��ك��ّن 
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ه��������اُم ال�������ِع�������َدا اأ��������س�������الَء ت��ن��ت�����س��ُرت�������م�������وُز ف������ي������َك اأي��������ن��������َع ال����ث����م����ُر

����م����ًا وج���ن���ًى ف����ي����ِه روؤو������������ضُ ال���خ�������س���ِم ت���ن���ح���دُرت������ّم������وُز ُع�����������ْدَت م����و�����سِ

���م���ُر، م���وع���َده���م ل�����م ُي����خ����ِل����ف����وا، وال������وع������ُد م���ن���ت���َظ���ُروال����ق����اط����ف����وَن ال�������سُّ

ج����ن����وِن ُج����ْن����ِح ال����ري����ِح ق�����ْد َع���ب���رواه������ّب������وا ج�����ن�����وب�����ًا ق�����ادم�����ي�����َن ع��ل��ى

����س���رخ���ُت���ه���م اهلل  ن���������س����َر  ل����ّب����ي����ك، ن�����ح�����ُن ال������ن������اُر ت�������س���ت���ِع���ُرل����ّب����ي����ك 

ل���ّب���ي���ك، ن���ح���ن ال����ح����قَّ م����ن َن�������س���روال����ّب����ي����ك، اأن���������ت ال�����ح�����قُّ َم����ْن����ِب����ُت����ُه

���ه���م، ع����م����ُق ال������ج������راِح ل��ه��م م�����ا ه���ّم���ه���م اأخ������ط������اَر م�����ا َن����ظ����روام����ا ه���مَّ

���ه���م، ج�������وُد ال���ن���ف���و����ضِ ل��ه��م م�����ا ه���ّم���ه���م اأج�����������س�����اَده�����م َن����ث����روام����ا ه���مَّ

����ه����م م������������ارون ����س���ام���خ���ًة م�����ج�����دًا ع����ل����ى الأق�������ط�������اِر ت��ف��ت��خ��ُرب������ل ه����مُّ

م���وط���ُن���ُه ال�����ع�����زُّ  ال����ُح����ِج����ي����ِر  ُت������ِظ������لُّ������ُه الأف���������ي���������اُء وال���������س����ج����ُروادي 

وال�������ت�������رُب ف������ي اأح�����������س�����اِن�����ه اأث�������ُره����ن����اَك ع����ن����َد ال�������س���خ���ِر م�������س���َك���ُن���ُه

َل�����ن�����ا، ون�����ح�����ُن الأ�������س������ُل وال����ِك����َب����ُري����ا م����ج����ُد، اأن�������َت ال���م���ج���ُد م��ن��ت�����س��ب��ًا

ول�����ت�����ع�����ل�����ِم الأف�����������������الُك وال�����ق�����م�����ُرف���ل���ت���ع���رِف ال����دن����َي����ا وم������ا ح�����س��َن��ْت

ب���ال�������س���ي���ِف ك������لَّ ال���م���ج���ِد ت��خ��ت�����س��ُرب��������اأّن��������ن��������ا ن��������رع��������ى م������ق������اوم������ًة

����َه����ا وانت�سرواه�������ُم ح�����م�����اُة الأر��������������ضِ دّن���������سَ الخ�سَم،  ف�سّدوا  خ�سٌم، 

وخ�����ي�����ب�����ُر ف������ي َب���������ْرِق���������ِه ال����خ����ب����ُرال������رع������ُد وال��������زل��������زاُل ق���ب�������س���ُت���ُه���م

ل����م ُي�����ق�����َه�����ُروا، ب�����ْل دائ����م����ًا َق����َه����روااأ��������س�������ط�������ورٌة ل����ل����خ���������س����ِم ق����ائ����ل����ٌة

����َن����ا َظ���َف���رًا ف����ل����ت����ه����ن����اأِ الأوط�����������������اُن وال����ظ����ف����ُرب��ال�����س��ي��ِف ����س���اُن���وا اأر�����سَ

اأ����س���ح���اُب���ه���ا ب���ال���ُع���ه���ِر ق�����ْد َج���ه���رواوزم�������������رٌة ف������ي ال����ق���������س����ِر ق���اب���ع���ٌة

ب���ال�������س���ع���ِب ب������الأوط������اِن ق�����ْد َغ������دروات�����ن�����ّك�����ُروا ل���ل�������س���ع���ِب م�������ْن َح�����َن�����ٍق

���ب���رواق������اُل������وا ل�������ُه �����س����ب����رًا ع����ل����ى األ�������ٍم وه������ْم ع���ل���ى ال���م���ظ���ل���وِم م����ا ����سَ

��ع��رواوم�����اُل�����وا ن���ح���َو ال����غ����رِب م��ق�����س��ُده��م ُم���ْن���ج���ى ب�����ذلِّ ال��ق�����س��ِد م���ا ���سَ

وال���������س����وُرل���ي�������س���ْت ك���را����س���ي ال���ح���ك���ِم دائ����م����ًة الأ������س�����ب�����اُه  اأن������ت������ُم  اإْذ 

ون�����ح�����ُن ن����ح����ُن ال����خ����ل����ُق وال���ب�������س���ُرون�������ح�������ُن ل�����ل�����ت�����اري�����ِخ ن���������س����ن����ُع����ُه

جنى تموز
االأ�صتاذ ح�صني متريك
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الإ�سالمية  ال��م��ع��ارف  جمعية  ع��ن  ���س��در 

يت�سمن   .»2012 الولي  »خطاب  كتاب  الثقافية 

الخامنئي   الإم��ام  وكلمات  خطب  الكتاب 

منا�سبات  في   2012 ع��ام  خ��الل  األقاها  التي 

الخطب  هذه  ترتيب  وجرى  مختلفة.  ولقاءات 

الو�سول  ف��ي  ال��ق��ارئ  ت�ساعد  عناوين  �سمن 

ثمانية  و���س��م��ن  ال��م��ط��ل��وب،  ال��م��و���س��وع  اإل����ى 

فهر�ض  الآي��ات،  فهر�ض  منها:  مختلفة  فهار�ض 

الكتب،  فهر�ض  الأ���س��ع��ار،  فهر�ض  الأح��ادي��ث، 

فهر�ض المنا�سبات...

الحجم  من  �سفحة   672 في  الكتاب  يقع 

الكبير.

ف��ي ك��ت��اب��ه »م��ف��ات��ي��ح ال�����س��ع��ادة« يهدف 

�ُسبل  بيان  اإل��ى  قا�سم،  نعيم  ال�سيخ  ف�سيلة 

ال��و���س��ول اإل����ى ���س��ع��ادة ال���داري���ن )ال��دن��ي��ا 

والآخ��������رة(. ف��ت�����س��م��ن ال��ك��ت��اب م��ف��ردات 

وعناوين واأفكارًا موؤثرة في جوانب �سخ�سية 

في  و�سرحها  عنها  الحديث  وت��ّم  الإن�سان، 

ف�سول ثمانية تت�سمن اأبوابًا عديدة، طّعمها 

عن  واأح��ادي��ث  القراآنية  وال�سواهد  بالآيات 

الكاتب  اأن  وال��اّلف��ت   .R �لمع�صومين 

لأ�سئلة  وا�سعة  م�ساحة  المقدمة  في  اأف��رد 

وال�سباب  عمومًا  النا�ض  ت���راود  وه��واج�����ض 

طّيات  ف��ي  عنها  اأج���اب  ث��م  خ��ا���ض.  ب�سكل 

الكتاب باأ�سلوب �سل�ض، وا�سح، وم�سّوق.

القطع  من  �سفحة   448 في  الكتاب  يقع 

الو�سط.

مفاتيح السعادة 
الشيخ نعيم قاسم

خطاب الولي 2012
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دميا جمعة فواز

أنا ومن بعدي الطوفان
�صوت االأهل مع اأبنائهم حول هذه النقطة اإذ يعتبر بع�ش نعرفها ولكننا لالأ�صف ال نطبقها. وغالبًا ما يت�صاجر تقف حرية االإن�صان على اأعتاب حرية االآخرين، قاعدة  اإل��ى  اال�صتماع  حقهم  من  اأّن  يبعثروا ال�صباب  اأن  الطبيعي  ومن  المرتفع،  اأن المذياع  البديهي  وم��ن  غرفهم  ف��ي  اأثناء مكالمة حاجياتهم  ل�صاعات  المنزل  اأن ي�صغلوا هاتف  يمكننا  ح���وار  ن��م��وذج  واإل��ي��ك��م  رف��اق��ه��م.. 

ن�صمعه في بع�ش المنازل.

من االأم: لماذا ت�صاجرت مع جارنا اأبي اأحمد؟ لياًل  رفاقي  مع  اأتحدث  كيف  يحا�صبني  الأن��ه  ال�صاب: 

�صرفة المنزل.

الثالث  الطابق  من  ب�صياحك  الجميع  تزعج  ولكنك  االأم: 
ال�صاب: اإنه يتدخل فيما ال يعنيه.. واأنا حّر وال اأريد بدل النزول والتحدث اإليهم بهدوء.

الّنزول.

االأم: حقًا؟ وهل تعتقد اأنك ال ت�صّبب االأذى 
واأنا للجيران ب�صوتك الجهوري؟ به..  اأق��وم  بما  الأحد  دخل  ال  ال�صاب: 

حّر!

شباب
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*ن�صيحة لالأهل
مع  ت��ت��ن��اق�����س��وا  اأن  ال��م��ه��م  م���ن   -  1

اأبنائكم حول معنى الحرية، واأن تعّلموهم 

على  يعتدون  ول  الآخرين  يحترمون  كيف 

حقوقهم.

اأّن��ه  معتبرًا  ال�����س��اب  يكبر  حين   -  2

مرتبط  ���س��يء  ك��ل  واأّن  ال���ك���ون،  م��ح��ور 

حقوق  اأي  ل��الآخ��ري��ن  ولي�ض  براحته 

اإلى  يتحّول  مراعاتها،  له  ينبغي 

دوركم  ياأتي  وهنا  اأناني.  اإن�سان 

منذ  اأب��ن��ائ��ك��م،  تلقين  ف��ي 

طفولتهم، كيف يحر�سون 

على مداراة النا�ض.

3 - قّدموا لأبنائكم 

اأم��ا  ح�سنًا،  نموذجًا 

لهم  بّررتم  حال  في 

ت��ع��ّدي��ه��م ع��ل��ى ح��ّق 

����س���واه���م، ول����و في 

ف�سوف  واح��د،  موقف 

عندهم.  ع��ادة  الأم��ر  ي�سبح 

اأن  بعد من  فيما  تتمكنوا  ولن 

في  ه��ذه،  ت�سرفاتهم  تغّيروا 

الم�ستقبل.

*ن�صيحة اإلى ال�صاب
معنى  لنا  الإ�سالم  �سرح   -  1
اإلى  التعّرف  خالل  ومن  الحرية، 

بيته  واأه���ل   P ال��ر���س��ول  �سيرة 

R نتعلم كيف نكون اأحرارًا دون 

الحرّية  اأّن  ونفهم  غيرنا،  نوؤذي  اأن 

الآخرين،  نداري  حين  نكت�سبه  اأمٌر 

الم�سّوه  الغرب  لنا  ينقل  كما  ولي�ض 

له  �ساأن  ل  مّنا  واح��د  كل  اإّن  القيم: 

ب�سواه، على قاعدة »ما دمُت �سعيدًا ل 

هّم لي بحزن �سواي«!

منا  واح���د  ك��ل  اأّن  ل��و  تخّيل    -  2
حّقه  من  اأّن  واعتبر  باأنانّية  ت�سّرف 

حّق  من  مثاًل،  ل��ه.  يحلو  بما  يقوم  اأن 

�سوته  ويرفع  التلفاز،  ي�ساهد  اأن  اأخيك 

اأن  والدتك  حّق  ومن  تدر�ض.  اأنت  بينما 

تطفئ �سوء غرفة الجلو�ض لتنام بهدوء. 

ُي�سعل  اأن  ال��ج��ي��ران  اب��ن  ح��ق  وم��ن 

الليل  منت�سف  بعد  المفرقعات 

اأن  تتخّيل  األ  ليحتفل.. 

�سعبة،  �ست�سير  الحياة 

ول ُتطاق؟!

ت��ك��ت��رث  ح���ي���ن   -  3
على  وُتوؤِثُرهم  غيرك  لراحة 

بينهم  �ساأنك  يرتفع  �سوف  نف�سك، 

في الدنيا ويجزيك اهلل عنهم خير 

الجزاء لأن اهلل ير�سى عّمن يخدم 

عباده ويوؤّمن الراحة ل�سواه.

اأن من يم�سي على  تن�َض  4 - ول 
ق��اع��دة »اأن���ا وم��ن ب��ع��دي ال��ط��وف��ان« 

�سوف تبتلعه اأمواج الأنانية وحده، ولن 

95يمد له اأحد يد العون.

م
 2

01
3 

ز
و

م
ت
/

 2
62

د 
د

ع
ل
ا



يعتمد  قتالي  فّن  عن  تبحث  كنت  اإذا 

ويعّلمك  وال�سيطرة  ال��دف��اع  م��ب��داأ  على 

فعليك  والتركيز،  ال��ه��دوء  على  الحفاظ 

لأنها  اليابانية  الأيكيدو  ريا�سة  تتعّلم  اأن 

م�سكالت  م��ع  التعامل  على  �ست�ساعدك 

الحياة باأ�سلوب راق واإيجابي.

تتاألف كلمة الأيكيدو من 3 اأق�سام:

(: وتعني الن�سجام اأو التوافق. اأي )

(: وتعني الطاقة الكامنة. كي )

(: وتعني الطريقة. دو )

*ما هي ريا�صة االأيكيدو؟
الأيكيدو من اأكثر الفنون القتالّية التي 

الذهني،  النقاء  عاليًا من  م�ستوًى  تتطّلب 

�سعف  نقاط  للتركيزعلى  فكرية  وق��درة 

الخ�سم حتى تتمكن من التغلب عليه.

الدفاع  مبداأ  على  تعتمد  ريا�سة  وه��ي 

وال�سيطرة، فالعب الأيكيدو نادرًا ما يهاجم 

واإن��م��ا  طاقته  ب��ه��در  يبالغ  ل  لأن���ه  خ�سمه 

يحافظ على الهدوء وال�ستقرار النف�سي.

ت��رك��ز الأي���ك���ي���دو ع��ل��ى ح��رك��ات  ول 

التركيز  تدّربك على  اإنما  والرف�ض،  الّلكم 

بعيدًا  لإلقائه  الخ�سم  طاقة  وا�ستغالل 

ع��ب��ر ا���س��ت��خ��دام ال���ح���رك���ات ال��ق��ت��ال��ّي��ة 

اأو  ال�سيف  الطويلة،  الع�سا  الدفاعّية: 

ال�سّكين الخ�سبي.

ول��ي�����ض ال��غ��ر���ض م��ن ال��ت��دري��ب على 

الأي��ك��ي��دو ال��ع��ن��ف، ب��ل ل��ه ف��وائ��د كثيرة: 

تقوية  في  ت�ساهم  لأنها  وع�سوية،  نف�سية 

ال�سخ�سّية، وتجعلك اأكثر م�سوؤولية وقدرة 

كما  ال�سعبة.  ال��م��واق��ف  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى 

والت��زان،  الّنف�سي  الهدوء  تمنحك   اأنها 

وت�ساعدك على تنمية قدراتك العقلية.

يتمتع  اأن  الأيكيدو  لعب  في  ي�سترط 

بالخ�سال التالية:

1 - اأن يملك �سرعة بديهة في ردات الفعل. 
اأث��ن��اء  ح��وا���س��ه  جميع  ي�ستخدم  اأن   -  2

الممار�سة. 

3 - اأن يتوّفر لديه توافق ع�سلي وع�سبي 
عند  تنفيذ الحركات المطلوبة.

*فوائد ممار�صة االأيكيدو
الأي��ك��ي��دو  ري��ا���س��ة  م��م��ار���س��ة  تنظم   -  1
في  ال�سّماء  ال��غ��دد  بع�ض  اإف����رازات 

األيكيدو: رياضة التفكير اإليجابي

شباب
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اأداء  تنّظم  ب��دوره��ا  وال��ت��ي  الج�سم 

جميع الأجهزة الداخلية للج�سم.

وتلّين  الع�سلي  الأداء  م��ن  تح�ّسن   -  2
المفا�سل.

ال��ري��ا���س��ي على  الأي��ك��ي��دو  ت�����س��اع��د   -  3
اآث���ار  وم��ق��اوم��ة  العقلي  ال���س��ت��رخ��اء 

الإجهادات الع�سبية.

4 - تعمل على �سفاء العقل وح�سن التركيز 
والتاأّمل.

5 - الروّية والتاأّني في الأمور.

6 - الثقة في قدرات العقل والبدن.
على  ال��م�����س��اع��د  ال��ت��ن��ف�����ض  اإج������ادة   -  7

ال�سترخاء.

وال�سرايين  الأوردة  على  المحافظة   -  8
واإزالة التر�سبات.

9 - �سالمة الع�سالت وتنا�سقها وجهوزيتها 
لأي مجهود.

التفكير  على  تدريب  الأيكيدو  ففي  اإذًا، 

ال�ستباك  اأثناء  فقط  لي�ض  الإيجابي 

ولكن في كافة اأمور الحياة.

ي�سعى ال�سباب غالبًا لال�ستحواذ على اهتمام َمْن حولهم. وي�ستميت بع�سهم في فر�ض 

ذاته في الجل�سات العامة وحلقات الرفاق، فال يكف عن الثرثرة واإلقاء النكات المتتابعة 

وت�سّنع خفة الظل، ما يثير ملل من حوله واأحيانًا غ�سبهم فيميلون اإلى تجّنبه اأو ال�سخرية 

منه وا�ستفزازه بعبارت جارحة..

اإليك 9 ن�سائح لتكون اإن�سانًا خفيف الظل فال تثقل على من حولك ول ينقلب ال�سحر 

على ال�ساحر:

1 - لكل مقام مقال: اتخذها قاعدة ل تِحد عنها، بمعنى اآخر حدد نوع الجل�سة التي توجد 
فيها.. هل تتحمل المزاح؟ فاإذا كان الجميع من�سغاًل بحل م�سكلة معينة ل تغّرد خارج 

ال�ّسرب وتبداأ بالمزاح وال�سخرية.

و�سيلة  دائمًا  لي�ست  الثرثرة  اأن  وتاأكد  الآخ��رون،  يقوله  لما  وا�سِغ  بارعًا  م�ستمعًا  كن   -  2
ناجحة لال�ستحواذ على اهتمام غيرك اإذ يكفي اأن تقول كلمة مفيدة وفي مكانها لتكون 

متميزًا.

3 - اأعِط راأيًا �سديدًا فيما يقوله الآخرون ول تكن منافقًا فتوافق على كل ما ُيقال.
4 - ل تت�سنع خفة الظل وتلقي النكات طوال الوقت.

5 - كن متفائاًل واإيجابيًا مع الآخرين ول ت�سخر من اأحد.
6 - حافظ على ابت�سامتك ول تكن �سريع الغ�سب اأو �سهل ال�ستفزاز.

7 - تحّدث باأمور تهّم الجميع، ول تكن اأنانيًا بالحديث عن نف�سك طوال الوقت.
8 - ل تكن خجولً وتحدّث اإلى الغرباء بثقة ووّد.

من  يقلل  لمن  تكترث  ول  اأخطائك  من  وتعّلم  الرفاق،  مع  جل�سة  كل  بعد  �سلوكك  قّيم   -  9
اعتبارك اإنما افر�ض ذاتك باإيجابية. وتذّكر اأنك لن تتمّكن يومًا من ك�سب جميع القلوب.

9 نصائح لتكون خفيف الظل
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

أول طفل في البلدة منذ 45 سنة!
الإ�سبانية  جيلي�ض  لو�ض  بلدة  �سهدت 

حدثًا مميزًا وهو ولدة اأول طفل فيها منذ 

45 �سنة.
ف��ق��د اأن��ج��ب��ت »ب��ي��ات��ري�����ض واي��ك��ر« 

طفلتها الأولى »اآينارا« في البلدة لتكون 

وق��ال  �سنة.   45 منذ  فيها  م��ول��ود  اأّول 

الوالدان اإنهما قطنا في مختلف اأنحاء 

طفلتهما  اإنجاب  قررا  لكنهما  اإ�سبانيا 

من  قريبة  تكون  حتى  البلدة  ه��ذه  في 

من  الطبية  الأبحاث  اأح��دث  ن�سحت 

ب�سرورة  الأميركية  »ن��ي��وي��ورك«  جامعة 

والورقّيات  الخ�سراوات  تناول  الإكثار من 

والنظرة  بالتفاوؤل  ال�سعور  على  توؤّثر  لأنها 

الإيجابية للحياة.

الأ�سخا�ض  اأّن  اإلى  الباحثون  وتو�سل 

الخ�سراوات  تناول  على  يحر�سون  الذين 

الإيجابّية، حيث وجد  النظرة  اإلى  يميلون 

في  »الكارتينويد«  مركبات  م�ستوى  اأن 

قريبة  وت��ن��م��و  وال��دت��ه��ا  لجهة  ج��ّدي��ه��ا 

ياأخذان  اأّنهما  اإلى  ولفتا  الطبيعة.  من 

طفلتهما يوميًا في نزهات بالبلدة حتى 

روؤيتها،  من  الم�سّنون  ال�سّكان  يتمّكن 

م�سيرين اإلى اأن غالبّية النا�ض حملوها 

لالطمئنان  منزلهما  اإل��ى  ويح�سرون 

عليها. ُي�سار اإلى اأن غالبية �سكان البلدة 

التي لم ت�سّجل فيها اأي ولدة منذ العام 

1968، هم كبار في ال�سن.

موجودة  المرّكبات  وهذه  مرتفع،  دمائهم 

بوفرة فى الخ�سراوات.

ي��ع��رف »ال��ك��اروت��ي��ن��وي��د« ب���»ال��ب��ي��ت��ا 

كاروتين«، وهي �سبغة موجودة بم�ستويات 

البرتقالية  خا�سة  الفاكهة،  فى  مرتفعة 

اللون، والخ�سراوات الورقية.

قد  ال�سابقة  الطبّية  الأبحاث  وكانت 

من  العالية  الم�ستويات  اأّن  اإل��ى  اأ���س��ارت 

من  خا�سة  ال��دم،  في  الأك�سدة  م�سادات 

مادة »الكاروتينات« تعّد من اأهّم العالمات 

الداّلة على ال�سّحة الجّيدة.

على  ت�ساعد  الأك�����س��دة،  ف��م�����س��اّدات 

الج�سم،  ف��ي  ال��ج��زي��ئ��ات  ع��ل��ى  ال��ح��ف��اظ 

التي  الحرة  لل�سوارد  اإفرازها  وتحول دون 

يمكن اأن تتلف الخاليا وت�سهم في ال�سابة 

بالأمرا�ض.

اإلى  ت�سير  التي  الدرا�سة،  ه��ذه  وتعد 

والنظرة  التفاوؤل  بين  وثيقة  عالقة  وجود 

الإيجابية وبين تناول عنا�سر محددة من 

الغذاء، الأولى من نوعها.

تناول الخضراوات يزيد 
والتفـاؤل السـعادة 

حول العالم
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5 أكواب من القهوة يومياً تسّبب السمنة

ك�سفت درا�سة جديدة اأن ال�سفح عّمن 

األحق بك الأذى يعّزز من �سحة قلبك.

وذك������رت ���س��ح��ي��ف��ة »داي����ل����ي م��اي��ل« 

ب��ج��ام��ع��ة  ال��ب��اح��ث��ي��ن  اأن  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 

الأ���س��خ��ا���ض  اأن  وج�����دوا  »ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا« 

وي�سفحون  غ�سبهم  على  يتغلبون  الذين 

لالإ�سابة  عر�سة  اأق��ل  ه��م  الآخ��ري��ن  ع��ن 

عاماًل  ي��ع��ّد  ال���ذي  ال���دم  ب��ارت��ف��اع �سغط 

باأزمات القلب وال�سكتات  م�سببًا لالإ�سابة 

الّدماغية.

وط���ل���ب ال��ب��اح��ث��ون م��م��ا ي���زي���د عن 

فيها  اأ���س��اء  بفترة  التفكير  متطّوع   200
اأح��د الأ���س��دق��اء لهم، وُط��ل��ب م��ن ن�سف 

بينما  اأغ�سبهم،  فيما  التفكير  المجموعة 

تم ت�سجيع الن�سف الآخر على النظر اإلى 

الم�ساألة بطريقة مت�سامحة اأكثر.

التفكير  جميعًا  منهم  طلب  وبعدها 

اختاروها  التي  بالطريقة  الحادثة  ب�ساأن 

الم�ساركين  دم  �سغط  قي�ض  ث��م  ل��ه��م، 

ومعّدل دّقات القلب، فوجد العلماء، بقيادة 

المجموعة  اأن  لر���س��ن«،  »بريتا  الطبيبة 

�سّجلت م�ستوى عاليًا من �سغط  الغا�سبة 

الدم مقارنة بالمجموعة المت�سامحة.

دّقات  معدل  في  اختالف  ي�سّجل  ولم 

القلب بين المجموعتين.

من  الرغم  على  اإّن��ه  الباحثون  وق��ال 

�سغر درا�ستهم، اإل اأّنها تظهر اأن ال�سفح 

التفاعل«  »يخّفف  اأن  يمكن  الآخرين  عن 

تجاه الأحداث المجهدة نف�سيًا، كما يقّدم 

»وقاية متوا�سلة« من التاأثير البدني لها.

الصفح عن اآلخرين يحمي القلب

ذكرت �سحيفة »ديلي ميل« البريطانية 

اأن »باحثين وجدوا اأنه بالرغم من اأن �سرب 

اإنقا�ض  اإلى  يوؤدي  القهوة ب�سكل معتدل قد 

الوزن وخف�ض خطر الإ�سابة بالنوع الثاني 

من ال�سكري، اإل اأّن 5 اأكواب من القهوة في 

اليوم من �ساأنها اأن تت�سّبب بال�سمنة وبخطر 

ال�سكري«،  من  المذكور  بالنوع  الإ�سابة 

لنوع  المفرط  »ال�ستهالك  اأن  مو�سحًة 

لالأك�سدة  الم�ساّدة  البوليفينول  مادة  من 

يدعى )CGA( قد يمنع خ�سارة الدهون 

ويوؤدي اإلى مقاومة الأن�سولين«.

اآثار  اختبروا  »الباحثين  اأن  واأ�سافت 

التي  ال�سمينة  الفئران  على  ال��م��ادة  ه��ذه 

اأعطيت جرعات مختلفة من المرّكب، وتبّين 

اأن الفئران التي اأعطيت جرعات موازية ل� 

ظهر  اليوم،  في  القهوة  من  اأك��واب   6 اأو   5
الخاليا، وظهر  للدهون في  لديها احتبا�ض 

لدى الفئران ال�سمينة اأي�سًا ح�سا�سّية تجاه 

الغلوكوز )حالة ت�سبق الإ�سابة بال�سكري(، 

وزيادة في مقاومة هرمون الأن�سولين«.
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تغريم  ال�سينّية  ال�سلطات  ق����ّررت 

»ت�سانغ يي موو«، بعد  ال�سينمائي  المخرج 

اأن اأنجب �سبعة اأطفال.

ل�سحيفة  الإلكتروني  الموقع  ونقل عن 

ال�سيوعي  للحزب  التابعة  اليومية،  ال�سعب 

ال�سيني، اأن »تقارير ن�سرت على الإنترنت 

العالم  اأبهر  ال��ذي  ت�سانغ  اأن  اإل��ى  اأ���س��ارت 

باإخراج حفلي الفتتاح والختام لدورة بكين 

الأوليمبية في 2008 لديه �سبعة اأطفال على 

مليون   160 قدرها  غرامة  و�سيواجه  الأقل 

يوان )ما يقارب 26 مليون دولر(«.

لجنة  م�سوؤول  عن  ال�سحيفة  ونقلت 

وو�سي  ببلدية  الأ���س��رة  وتنظيم  ال�سكان 

واللوائح  ال�سيا�سات  اإلى  »ا�ستنادًا  قوله: 

الحالية يتم حاليًا اإجراء تحقيق«. واعتبر 

»انتهاك  بمثابة  ذلك  اأن  اللجنة  م�سوؤول 

التي  ال�سين  في  الواحد  الطفل  ل�سيا�سة 

تطّبق لل�سيطرة على النمو ال�سكاني«.

غرامة 26 مليون دوالر إلنجابه 7 أطفال! 

خرائط »غوغل«
تعيد صينياً مفقوداً إلى والديه

والديه  على  العثور  من  �سيني  تمّكن 

بعد مرور 23 �سنة على اختطافه يوم كان 

موقع  خرائط  اإل��ى  يعود  والف�سل  طفاًل، 

»غوغل« الإلكتروني.

تلغراف«  »دايلي  �سحيفة  ذكرت  فقد 

اأن »ليو غانغ كان قد اخُتطف  البريطانية 

من  الخام�سة  في  ك��ان  ي��وم  مدر�سته  من 

مدينة  ف��ي  تبّنته  ع��ائ��ل��ة  ورّب��ت��ه  ع��م��ره، 

اأن  هو  يذكره  ما  وكل  ال�سينية،  �سامنينغ 

في بلدته ج�سرين«.

واأ���س��ارت اإل��ى اأن »ال�����س��اب اأع��ل��ن عبر 

�ض بجمع المفقودين  موقع اإلكتروني متخ�سّ

ب��ع��ائ��الت��ه��م، ع��ن رغ��ب��ت��ه ف��ي ال��ع��ث��ور على 

الأ�سخا�ض  اأح��د  من  جوابًا  وتلّقى  والديه، 

يفيد بوجود �سخ�سين في مقاطعة �سيت�سوان 

فقدا ابنًا لهما قبل 23 �سنة«.

ولجاأ ليو اإلى خرائط »غوغل« ليكت�سف 

اأن في منطقة لين�سوي ب�سيت�سوان، ج�سرين 

على  العثور  من  بالفعل  وتمّكن  فق�سدها 

والديه الحقيقيين بعد فراق دام 23 �سنة.

ا�سمه  اأن  وال����داه  م��ن  ال�����س��اب  وع��ل��م 

الحقيقي هو »هوانغ جون«.

حول العالم
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طرق  بابتكار  العلماء  نجح  اأن  بعد 

م���ت���ع���ددة ل��الح��ت��ف��اظ ب���درج���ة ح����رارة 

ل  الم�سروبات مدة طويلة، نجحوا في التو�سّ

ال�ستفادة  من  الإن�سان  تمّكن  و�سيلة  اإلى 

من الطاقة المنبعثة من اأكواب الم�سروبات 

وذلك  �سواء،  حّد  على  والباردة  ال�ساخنة 

الهواتف  ل�سحن  الطاقة  ه��ذه  با�ستغالل 

المحمولة، بح�سب موقع »ال�سروق«.

 »Epiphany ���س��رك��ة  ت��م��ك��ن��ت  ف��ق��د 

اأن ت�سّجل ا�سمها كاأول �سركة  »Labs من 

تنجح في طرح هذه الفكرة و�سبل تطبيقها 

عمليًا.

ال�ساخن  الكوب  بو�سع  ذلك  ويت�سنى 

اأو البارد على �ساحن ل�سلكي اأطلقت عليه 

 ،»Epiphany one Puck« ا�سم  ال�سركة 

لتتحول  ب��ي«،  اأ���ض  »ي��و  منفذ  على  يحتوي 

بوا�سطة  اإلى طاقة  منه  المنبعثة  الحرارة 

محرك »�ستيرلينغ«.

الهواتف  ب�سحن  التقنّية  هذه  وت�سمح 

التي  ت��ل��ك  اأم  »اآي���ف���ون«  ���س��واء  ال��ذك��ي��ة، 

النقال  »غوغل«  ت�سغيل  نظام  على  تعتمد 

»اأندرويد«، اأو اأي جهاز يحتوي على و�سلة 

»يو اأ�ض بي«.

 »Epiphany ���س��رك��ة  ن��ج��ح��ت  وق���د 

»يتمتع  ب�ساحن  المحرك  بدمج   Labs«

يمتاز  ك��م��ا  واأن���ي���ق«.  ع�����س��ري  بت�سميم 

ال�ساحن الجديد باأنه �سغير الحجم، �سْهل 

الحمل، يمكن ا�ستعماله في اأي لحظة حّتى 

اأثناء احت�ساء  في نزهة في حديقة عامة، 

فنجان قهوة �ساخن.

المشروبات الباردة والساخنة
لشحن الهواتف النقالة

ب��ري��ط��ان��ّي��ون طريقة  ب��اح��ث��ون  اب��ت��ك��ر 

ج���دي���دة ل��م��ن��ع ال��ل�����س��و���ض م���ن ���س��رق��ة 

ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة م��ن خ���الل ن�سب 

المخ�س�سة  الأماكن  لوحات على جدران 

اإّن  تقول:  نظرّية  لوجود  وذل��ك  لوقوفها. 

حين  اأف�سل  نحو  على  يت�سّرفون  النا�ض 

يعتقدون اأنهم مراقبون، ووجدوا اأن �سور 

»العيون المحّدقة« نجحت بتخفي�ض �سرقة 

الدراجات الهوائية.

وك���ان ال��ب��اح��ث��ون ق��د اأم�����س��وا ق��راب��ة 

»العيون المحّدقة« 
تمنع السرقة

�سرقة  جرائم  معّدلت  درا�سة  في  عامين 

الدراجات الهوائية، وخل�سوا اإلى اأّن �سور 

تقلي�ض  ف��ي  �ساهمت  المحّدقة  العيون 

101معدل ال�سرقة بن�سبة 62%.
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�صح اأم خطاأ؟

اأ – لكل زمن اإمام، وفي معرفته ع�سارة اإن�سانّية كل اإن�سان.

ب – الفوائد التي تعّم الب�سرّية كافة في ليلة القدر تتعّلق باأمور ثالثة )ال�سالة – الدعاء – المغفرة(.

ج – اإذا طّلق الرجل زوجته الدائمة الحامل فعّدتها تنتهي في ال�سهر التا�سع للحمل.

امالأ الفراغ:

اأ – ق�سى اهلل تبارك وتعالى اأن يجعل دعاء الموؤمن دافعًا ل�...........

ب – بع�ض ........... يرتبط بالنّية تمامًا، بنحو يكون لمعرفة النّية تاأثير مبا�سر على تقييم العمل.

ج – ي�ستحب اأن يوؤّول المعّبر ........... في ثالثة اأوقات، عند طلوع ال�سم�ض وغروبها، وعند الّزوال.

َمن قال؟

اأ – »اإن عالم الطبيعة يقع في اآخر مراتب موجودات عالم الوجود.. وهو اأدنى العوالم«.

لن  ونكتمه، عندها  ونتجاهله،  الحق  ن�سحق  وحين  ال�سلطة،  وطلب  ال�سهوات  علينا  تتغلب  – »حين  ب 

ننتفع من القراآن«.

ج – »اإذا انتهلنا من نبع الإيمان، وتجّلى اهلل في اأعماق نفو�سنا، اأدركنا معنى ال�سعادة واللّذة والبهجة«.

�صّحح الخطاأ ح�صبما ورد في العدد:

اأ – لعّل ال�سيطان وجنوده اأكثر ما يعملون عليه هو اأن يوقعوا اأهل العقل في �سرك الكفر.

ب – في ج�سم الإن�سان اأع�ساء وظيفتها التخّل�ض من الف�سالت مثل: الكبد، الطحال والأمعاء.

ج – اإن الحا�سوب بما يحمله من تطبيقات وبرامج متنوعة، ي�سّهل عملية الت�سلية والتعّلم لدى الطفل.

من هو؟

اأ – �سّلى �سالة جماعة برفاقه، وقراأ لهم الدعاء فيما الطائرات تحجب ال�سماء.

ب – قال له الر�سولP: »�سُتْقِدُم على اهلل تعالى اأنت و�سيعتك را�سين مر�سّيين، وُيْقِدُم عليك عدّوك 

غ�سابًا ُمْقَمحين«.

ج – هو كثير العط�ض وقد يوؤدي �سيامه �سهر رم�سان اإلى الجفاف ورّبما اإلى التجّلط في ال�سرايين.

أسئلة مسابقة العدد 262

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.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �سحيحة ولم يوفق  اثني ع�سر عددًا ويقّدم  ي�سارك في  كل من  ٭ 

فائزًا بالجائزة ال�سنوية.
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في اأي مو�صوع ورد؟

ة، هوؤلء على ا�ستعداد لالعتداء  »الذين اعتادوا على الحياة الحيوانّية ويفّكرون في لذائذهم الخا�سّ

على حقوق الآخرين اإر�ساًء لأهوائهم والو�سول اإلى اأهدافهم«.

ت�صاعد على التعامل مع الحياة باأ�صلوب راق واإيجابي. ما هي؟

اأ – تنظيم الغذاء في �سهر رم�سان.

ب – اأحالم الروؤيا.

ج – ريا�سة الأيكيدو.

قال للدنيا عندما ا�صت�صهد ولده كما قال االإمام الح�صينQ عند �صهادة علّي االأكبر: 

»يا علّي على الدنيا بعدك العفا«. من هو؟

اختر الكلمة المنا�صبة:

ورد في العدد اأن �سعفاء الإيمان هم الذين ي�سغون اإلى كل: كافر – ناعق – منافق.

ُعّرف اأنه م�صدر الحياة الظاهرية في عالم المادة، واأ�صا�ش الحياة الواقعية في عالم 

المعنى، وجموده يحجب االإن�صان عن و�صال الحق. ما هو؟

الجائزة االأولى:نجيب محمد اأ�صعد. 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  محمد محمود مراد. 100000 ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

ح�صن علي حمود.* 

ح�صن ذو الفقار يزبك.* 

ليندا ح�صن برجي.* 

اأحمد علي بزي.* 

محمود اأحمد �صرور.* 

فاطمة نور هيدو�ش.* 

حوراء عدنان خليفة.* 

عبد الر�صول عي�صى.* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 260

ل من اآب  2013م اآخر مهلة ال�صتالم اأجوبة الم�صابقة: االأوَّ

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين واأربعة و�ستين ال�سادر  ٭ 

في الأول من �سهر اآب 2013م بم�سيئة اهلل.

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�سائم  من  العديد  ت�سل  ٭ 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �ض.ب: 24/53(، اأو اإلى �سنتر داغر - بئر  ٭ 

العبد اأو اإلى مكتبة جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية - المعمورة اأو اإلى معر�ض جمعية 

المعارف الإ�سالمية الثقافية - النبطية - مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 
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)*( ا�ست�سهد اأثناء قيامه بواجبه الجهادي 2013/4/20م

الهوام�ش

بعبرات  المغّم�ض  بيراعي  لك  اأخ��ّط 

تقطر دمًا.. بعد رحيلك

اأخّط لك ح�سرتنا، وفجيعتنا بغيابك. 

اأخ����ّط ل��ك ك��ل��م��اٍت ل ت��ف��ي ال��غ��ر���ض في 

و�سفك. فما اأنت اإّل وردة من ورود ربيعك 

يا  اأقمارك  من  متالألئًا  وقمرًا  ني�سان  يا 

جمادى الثانية.

ح�سين...

الجميع  ���س��ف��اه  ع��ل��ى  ب�سمتك  ن��ث��رت 

فواهلل  الحزن  بدموع  الب�سمة  فامتزجت 

�ستبقى  واأب���دًا  دائ��م��اً  قلوبنا  في  حرقتك 

و�سيظّل �سياء محياك نورًا ي�سّع اأمام تلك 

ع�سقها  خطاك  من  �سربت  التي  الأجيال 

الأبّية، ع�سقها  للمقاومة  لالأر�ض، ع�سقها 

كنت  الغّراء.  لل�سهادة  البيت، ع�سقها  لآل 

قلوبنا  كوى  اأميرًا  يا  ال�سهادة،  اأمير  بحٍق 

و�سكب دماه عزيمة و�سالبة في نفو�سنا.

ح�سين...

الأرواح هائمة ورحلت، ع�سقت  تركت 

الجهاد  رفاقًا لك في  تركت  واأردت.  دربًا 

يكملون الدرب من بعدك غير م�ست�سلمين 

يلّوعها  بر  ال�سّ محراب  في  تجاهد  واأّم��ًا 

واأق��رب��اء  ال���س��ت��ي��اق،  وي�سنيها  ال��ف��راق 

غ��م��ره��م ال�����س��وق ل��ل��ق��ي��اك ت��ح��ّث��ه��م على 

من  لهم  ت�سكب  والجهاد  والإلفة  المحّبة 

اأن  جيمعًا  اأق�سموا  اإيمانًا.  راحتيك  بين 

�سويًا:  ورّددوا  �سيجمعهم  الذي  خّطك هو 

واهلل لن يمحوا ذكرنا ولن يميتوا وحينا.

نعاهدك  اأب��دًا  نن�ساك  لن  ح�سين... 

ونعاهد اهلل اأن نكمل الم�سيرة ون�سير على 

نهجك ما دمنا اأحياء.

رحاب عبد النبي ح�سين

أمير الشهادة
مهداة إلى الشهيد حسين محمود حمود)*(

Qمناجاٌة لألمير
قلبي يناديك... يا علي

تعال وهّدئ روع قلبي... يا علي

و�سّكن جروحي التي اأثكلت ج�سدي

اإنها تنادي... اأميري علي

وتهتف وتدوي... اأميري علي

فالقلب يناجي... اأميري علي

ول�ساني الكليل ينادي... يا علي

فاأر�سل اإلّي بطاقة دعوة... يا علي

ليمالأ القلب الولهان �سداك... يا علي

الزهر  لك  فر�ست  قد  العيون  هذه  فواهلل 

الندّي بدموع ال�سوق للقياك

القد�سّية  ثمارها  اأينعت  قد  الجنان  وهذه 

ببحر الهوى من نور محّياك

فواهلل كاد ال�سوق اأن يقتلني للقياك

يا من خجل القمر من محياك

يا اأمير الموؤمنين يا علي

غدير الحاج ح�سين

بأقالمكم
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على مدى ثالثين يومًا بدءًا من الثالث 

رج��ال  ل  �سجَّ  2006 ع��ام  تموز  م��ن  ع�سر 

اهلل في �سفر التاريخ ملحمًة قّل نظيرها. 

طاهرة  دماء  مدادها  كان  باأحرف  ُكتبت 

م��ارون  اأرج���اء  ف��ي  الحقول  ك��اأري��ج  تفوح 

الرا�ض وبنت جبيل وعيترون وعيتا ال�سعب 

ووادي الحجير، ملحمة اجتمع فيها الكفر 

فيها  بلغت  ملحمة  كله،  الإيمان  �سد  كله 

قول  فيها  الف�سل  وكان  الحناجر  القلوب 

العالم  كل  خاطب  عندما  المقاومة،  �سيد 

الثامن ع�سر  اليوم  المعهودة في  بر�سالته 

ونا�سب  �سعيك  »ا���س��َع  ال��ع��دوان  اأي��ام  من 

تميت  ولن  لن تمحو ذكرنا  جهدك فواهلل 

اإل  اأيامك  ول  ب��َدد  اإل  جمعك  فما  وحينا 

منقلٍب  اأي  ظلموا  ال��ذي��ن  و�سيعلم  ع��دد 

ينقلبون والعاقبة للمتقين«.

لنعي�ض  تموز  �سهر  ن�ستقبل  نحن  وها 

والكرامة  العزة  لحركة  ال�سابعة  الذكرى 

�سدق وعد... اأّرخ عنوانه على خطوط 

بين  اأوراق��ه��ا  متقلبة  ال��زم��ن...  رزن��ام��ة 

م�سرق  بيوم جديد  لتب�ّسر  ولحظة،  لحظة 

بالن�سر المبين...

ت����م����وز... زه����ت ب���اأي���ام���ه اأ���س��ط��ورة 

ال���زم���ن... ف��ك��ان ال��اله��ب ال��م��وؤن�����ض... 

الجبن  رف�ست  ب��راءة  ال��داف��ئ...  والآن�ض 

والخنوع...

م��ا...  ح��د  عند  تنته  ل��م  تموز  ق�سة 

تموز أتى... ورحل...
مهداة إلى الحاج عباس قاسم ناصر الدين

الإرادة  حفيف  تالم�ض  وقائعها  ب��داأت  بل 

الالمتناهية... يحاكيها كل �سريف ومعتز 

الأجيال  تلو  لالأجيال  لينقلها  ب�سموده... 

اإلى ما ل نهاية...

ت���م���وز اأت�������ى... ورح�������ل... ل��ك��ن دم 

توؤّجج في  بقيت  الألم  ال�سدق... وطهارة 

ج�سد الجريح م�سيئة اأمامه اأنوار الإيمان 

وال�سبر وال�سلوان...

ح�سين ديب يون�س

وما اأحلى تلك الذكرى عندما تعانق �سهر 

رم�سان، �سهر اهلل الذي اأنزل فيه �سبحانه 

الأمين  ر�سوله  على  الكريم  كتابه  وتعالى 

ليكون منارًا في ديجور الظالم، فمن تموز 

الباأ�ض  وقوة  والرجولة  العزيمة  ن�ستوحي 

في محاربة الطغاة، ومن رم�سان ن�ستوحي 

العزيمة في محاربة النف�ض الأّمارة بال�سوء 

على  وق��درت��ه  اهلل  عظمة  ف��ي  متاأملين 

ا�ستئ�سال ال�سرور.

يجمعهم  عندما  للم�سلمين  فطوبى 

تموز ورم�سان على طريق الكرامة والإباء 

بدمائهم  رَووا  الذين  للمجاهدين  وطوبى 

كلَّ �سبٍر من اأر�ض لبنان وهم فعاًل رجال 

اهلل الذين بهم انت�سرنا.

�سالم محمد ال�ّسمري النجفي

عندما يعانق تموز رمضان
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في ثراهم...
إلى شهداء الواجب الجهادي

ُوِئَد حلُمُهُم الّطويُل...

لي�ض باأقدَر على واأِد الأحالِم الّطائ�سِة من 

معول الّدماِء...

يا دمهُم القاني...

يا جراَحُهُم المفتوحَة على غيِم ال�ّسماِء...

الّثرثرِة حنجرَة المقهورين  كوني في زمِن 

والّثائرين...

ف��ال ك���الَم اأ����س���دُق م��ن ه��ي��ن��م��اِت ال����ّروِح 

العا�سقة

على اأبواِب الجناِن...

اعَدة نحَو �سفحِة القدِر... يا اأرواَحُهُم ال�سّ

دّوني في ال�ّسطِر الأّوِل اأ�سماءُهم

وِء وجوههم... وار�سمي بال�سّ

اأر�سلي المكاتيَب اإلى اأّمهاِتِهْم

واأخّبري عن بطولتهم

دوِر قولي لالأمهات... اإّنهم اأ�سيبوا في ال�سّ

واإّنهْم لم يلفظوا غيَر ا�سِم اهلِل

وهم يهّجئوَن ق�سيدَة زينَب

على م�سمِع الّتاريِخ:

اللهّم تقّبل مّنا هذا القربان...

يا ثرى الجهاد...

�سّجْل على جبين ال�ّسم�ِض عنوانُهم:

مجُد ال�ّسماِء...

يا ثرى الجهاد...

ح�سين الدر

بسم اهلل الذي خلقني
اإلهي...

ك��ّل  م�ستغٍن  اإن���ك  ق��ل��ت  لطالما 

ال�ستغناء... واإّن كل �سيء وكل اإن�سان 

عن  تخّليت  ما  واإذا  اإليك  بحاجة  هو 

الدنيا،  تنتهي  لنا  ومحّبتك  لطفك 

وُيباُد العالم وينتهي كل �سيء.

لطالما قلت اإنك لم تخلق الدنيا، 

اإل��ى  للو�سول  ب��ل  عبثًا  تخلقنا  ول��م 

التي  عبادتك  هو  وثمين  كبير  هدف 

هي و�سيلة للو�سول اإليك.

اأن عبادتنا لك  متاأكدة  اأنني  ومع 

فرحُت  ك��م  لكنني  ب�سيء  تنفعك  ل 

بعبادتك  ل��ي  �سمحت  اأن���ك  وه��ت��ف��ُت 

و�سيلٌة  العبادة  واأن  اإل��ي��ك،  للتعّرف 

���س��وٌء،  اإن��ه��ا  ال��ط��ري��ق.  اإل���ى  للتعّرف 

اإذ  ل�سفرنا.  وزاٌد  خريطة،  اإ���س��ارة، 

يفيدنا  ما  نحمل  اأن  �سفرنا  في  علينا 

وزُن��ه  ق��ّل  والأه��م ما  اإليه  وم��ا نحتاج 

العبادة  اأن  واأعتقد  قيمته.  وك��ب��رت 

كذلك  وال�سوم  �سلٌم  فال�سالة  �سلٌم، 

والعبادات كلها.

اأرى  عندما  اأت��ف��اج��اأ  ك��م  ول��ك��ن: 

حتى  ال�ّسلم  بهذا  تم�ّسكوا  اأ�سخا�سًا 

ن�ُسوا الهدف واأنه و�سيلة فقط، و�سيلة 

لل�سعود اإلى الأعلى.

اإلهي! اأتو�ّسل لجاللتك كي اأ�سعد 

��ل��م، ول اأم�����س��ك ب��درج��ات��ه  ه���ذا ال�����سّ

خائفة.

اإلهي! �ساأبقى اأتو�ّسل لك كي تمتلئ 

عبادتي بك يا اأرحم الّراحمين.

نزهة عبد الأمير عليان

بأقالمكم
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عيتا ال�سعب يا اأر�ض العّزة والإباء

بِك تغّنت اأطياف الأر�ض وال�سماء

يا اأر�ض العروبة ورو�سة القدا�سة

نع الن�سر من نزف الدماء من جرحك �سُ

من �ساحات الوغى ن�سوٌر فدت

تراب البالد باأرواحها هجرت العناء

و»اأبو لين« ي�سمو بعليائه رونقًا

خّط لالأنام �سفحات عٍز اأعَيت الأعداء

فيا �ُسحب غّني اأن�سودة الخال�ض

اأيها الم�سافرون نحو البعيد.. ِقفوا لي هنيهة

اإلى اأين ت�سيرون؟!

اأيها العابرون نحو منازل الع�سق..

لقد �سلبتم ال�سبر مني..

لَم يا ر�سا كل هذا الجفاء؟

واأنت يا هالل؟

الكافية  التاأّوهات  كّل هذه  اإلى  تلتفتون  لَم ل 

لإحراق قلبي..؟

األ�سُت اأهاًل اأن اأكون بينكم ومعكم؟

اأو حتى خادمًا لكم؟!

لكنني اأعلم اأنَّ لقاء الأحّبة حول وجوهكم النورانية

�سغلكم عني.. وعن اأمثالي.. الم�ساكين..

فا�ستاأن�ستم بهم.. وهجرتموني..

وفقٌة مع األحّبة
مهداة إلى شهداء المقاومة اإلسالمية وخاصًة إلى 
الشهيدين العزيزين عماد حيدر أحمد )السيد رضا()1( 

وخالد عبد اهلل )هالل()2(

�ساأعذركم.. حتمًا..

يا كواكب الأ�سحار..

يا ن�سائم الفجر..

ويا �سم�ض ال�سياء..

اأط���������ل���������ب م���ن���ك���م 

اأّيامي  اإّن  العتذار.. 

غربة..

ول�����م ي���ع���د ب���اإم���ك���ان���ي 

احتمال األم الوح�سة والبتعاد..

فاإذا مررتم برو�سة الأحباب.. بّلغوا �سالمي 

لل�سهداء الأخيار

اأخوكم الم�ستاق اأيمن العاملي

ال�سهيد خالد عبد اهلل

عماد حيدر اأحمد

على لحٍن، اأوتاره ع�ساق الح�سين بكربالء

اأبطال عيتا باتوا للعالمين منارة

هم رهبان الليل وليوث الوغى في الهيجاء

�سلوا الطغاة: من جّرعهم �سيف الردى

َمْن غير اأ�سبال حيدرة �سفوة النقاء؟

�سلوا النيام من ال�سالطين َمْن

اأوقظ غفوة �سمائرهم من غّمة الجبناء؟

عيتا �سرخة الأحرار في التاريخ

م�سكاة ُنوٍر من حزب اهلل النجباء

عيتا الشعب »أم العز«

)1( ا�ست�سهد ال�سهيد عماد ح�سين حيدر اأحمد بتاريخ 1996/1/14 في تلة اأبو ركاب.

)2( ا�ست�سهد ال�سهيد خالد علي عبد اهلل بتاريخ 2006/7/13 في ياطر.

الهوام�ش
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)soduku( ســـــودوكـو 
مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �سروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �صمن  اإلى   1 من  الأرق��ام  و�سع  اللعبة 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.
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آياٌت ُضِربت مثاًل 
)العنكبوت: 41( 1 - {َواإِنَّ اأَْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُت اْلَعنَكُبوِت} 

)الحج: 73( اِلُب َواْلَمْطُلوُب}  2 - {�َسُعَف الطَّ

)البقرة: 216( 3 - {َوَع�َسى اأَن َتْكَرُهواْ �َسْيًئا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم} 

)هود: 81( ْبُح ِبَقِريٍب}  4 - {اأََلْي�َس ال�سُّ

)البقرة: 249( ن ِفَئٍة َقِليلٍَة َغلََبْت ِفَئًة َكِثيَرًة}  5 - {َكم مِّ

)البقرة: 286( 6 - {َل ُيَكلُِّف اهلّلُ َنْف�ًسا اإِلَّ ُو�ْسَعَها} 

)االأمثال في القراآن الكريم – ال�صبحاني، �ش58(

طرائف:

- اأْعِلُمونا

دخ����ل ب��ع�����ض ال��م��غ��ّف��ل��ي��ن ع��ل��ى رج��ل 

اأهله  اإلى  مري�ض يعوده، فلما خرج التفت 

في  فعلتم  كما  بنا  تفعلوا  »ل  لهم:  وق��ال 

اإذا مات هذا  اأعلمتمونا،  وما  فالن، مات 

فاأعلمونا حتى ن�سّلي عليه«.

- َل�ْصُت من هذا البلد

اأمامه:  ي�سيُر  رجاًل  الماّرة  اأحد  �ساأل 

كم يومًا في هذا ال�سهر؟ فنظر اإليه الرجل 

وقال: اأنا واهلل ل�ست من هذا البلد.

أحجية
- �سهر هجري اإذا حذفت ن�سفه �سار فاكهة، ما هو؟

الواحة
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من مستحبات شهر رمضان المبارك
�سهر  من  وع�سرين  ثالث  ليلة  في  ر  »وك��رِّ ق��ال:   Qالح�سين بن  علي  الإم��ام  عن 

رم�سان قائمًا وقاعدًا وعلى كل حال، وال�سهر كله، وكيف اأمكنك، ومتى ح�سرت في دهرك 

القائم  لولّيك،  كن  اللهم   :Rواآله النبي  على  وال�سالة  تعالى  اهلل  تمجيد  بعد  تقول 

اآبائه اأف�سل ال�سالة وال�سالم،  باأمرك، الحّجة، محمد بن الح�سن المهدي، عليه وعلى 

في هذه ال�ساعة وفي كل �ساعة، وليًا وحافظًا وقائدًا، ونا�سرًا ودلياًل وموؤّيدًا، حتى ت�سكنه 

اأر�سك طوعًا، وتمتعه فيها طوياًل ... وتجعله وذريته من الأئمة الوارثين. اللهّم ان�سره 

اإلى  الأمر  توجه  ول  وجهه،  والفتح على  يده،  وعلى  له  الن�سر منك  واجعل  به،  وانت�سر 

غيره، اللهم اأظهر به دينك و�سّنة نبّيك، حتى ل ي�ستخفي ب�سيء من الحق مخافة اأحد من 

الخلق. اللهم اإني اأرغب اإليك في دولة كريمة، تعّز بها بالإ�سالم واأهله، وتذّل بها النفاق 

واأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة اإلى طاعتك، والقادة اإلى �سبيلك، واآتنا في الدنيا ح�سنة، 

وفي الآخرة ح�سنة، وقنا عذاب النار. واجمع لنا خير الدارين، واق�ض عنا جميع ما تحب 

فيهما، واجعل لنا في ذلك الخيرة برحمتك ومّنك في عافية، اآمين رب العالمين، زدنا من 

ف�سلك ويدك الملئ، فاإن كل معط ينق�ض من ملكه، وعطاوؤك يزيد في ملكك«.

)اإقبال االأعمال، ابن طاوو�ش، ج1، �ش190(

من آداب الصوم
نف�ض  تكميل  لحكمة  هو  تعالى  اهلل  �سّرع  ال��ذي  الكامل  ال�سحيح  »ال�سوم  اإن 

ال�سائم، وهو ما يكون ل محالة تركًا لع�سيان الجوارح كلِّها، فاإْن زاد ال�سائم تْرك 

واإذا علم  الأكمل.  القلب عن ذكر غير اهلل، و�سام عن كّل ما �سوى اهلل فهو  �سغل 

بّد له من الجتناب عن كّل  الإن�سان حقيقة ال�سوم ودرجاته وحكمة ت�سريعه، فال 

مع�سية وحرام لأجل قبول �سومه ل محالة، واإل فهو موؤاخذ وم�سوؤول.

)المراقبات »اأعمال ال�صنة«، الميرزا التبريزي، �ش168(

من قبس الوالية 
اأهله ظلمًا فهو �سهيد، ومن قتل دون  ُقتل دون  - قال ر�سول اهللP: »من 

ماله ظلمًا فهو �سهيد، ومن قتل دون جاره ظلمًا فهو �سهيد، ومن قتل في ذات 

اهلل عّز وجّل فهو �سهيد«.

اأمير الموؤمنينQ: »ما المجاهد ال�سهيد في �سبيل اهلل باأعظم اأجرًا  - قال 

مّمن قدر فعّف«.

)ميزان الحكمة، الري�صهري، ج2، �ش1512(
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الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

دولة عربية محتلة - دولة عربية. 1

 اإمارة عربية - نعترف - ن�سف كلمة يربو. 2

من الطيور - عا�سمة اأوروبية. 3

دولة اأفريقية . 4

اأ�سابع - اإحدى القارات. 5

لما. 6

اأح�سى - ِجمال . 7

م���ن ال��ث��م��ار - ن�����س��ف ك��ل��م��ة ق�����س��م��ة - من . 8

الحبوب

اأ�سير �ساباً - عا�سمة اأوروبية. 9

حرفان مت�سابهان - دولة عربية. 10

عموديًا:

اأر�س وهبها الر�سول P لل�سيدة الزهراء . 1

O- دولة عربية

دولة عربية - عا�سمة عربية. 2

من و�سائل النقل )بالجمع( - والد. 3

غزال -  اأداة �سرط. 4

عملة اآ�سيوية - تلهو وتمرح - �سئم. 5

ندفن في القبر - عا�سمة عربية محتلة. 6

اأعالم - من الأ�سجار. 7

�ساقطة في المتحان - من الأطراف. 8

ولد �سغير - للنداء - مهرب ومفر. 9

دولة اأوروبية - حرف جر. 10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 260

من يرغب من الإخوة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 261

194625873

372849561

568371429

926518347

713264958

845937216

681492735

257183694

439756182

الجواب: رم�سان.

اأجوبة م�صابقة العدد 260

12345678910

لو�ل�عيبر1

لولي�زورب2

�مرمت��ي3

كل�رف�ضع4

ر�نيدلو�5

دمحق�ضو�ل6

م�ضيد�عنث7

ي��دربل�8

�نمعن��ضين9

طه�وعدنني10

1 - �سح اأم خطاأ؟
اأ - �سح.

ب - خطاأ.

ج - �سح.

2 - امالأ الفراغ:
اأ - الإمام الخامنئي {.

ع������ب������ا�������س  ال�����������������س��������ي��������د   - ب 

المو�سوي}.

ج - الت�سويق.

3 - َمن قال؟
اأ - الإمام الخميني }.

ب - اآية اهلل م�سباح اليزدي.

.Q ج - الإمام ال�سادق

في  ورد  ح�سبما  ال��خ��ط��اأ  ���س��ّح��ح   -  4
العدد:

اأ - ال�سرطة.

ب - الليل.

ج - الجنوبيون.

5 - من هو؟
اأ - ال�سهيد ن�سال �ساهر.

ب - مهند�س الميكانيك.

ج - المري�س.

6 - ف��ي اأي م��و���س��وع ف��ي ال��ع��دد وردت 
هذه الجملة؟

»اأحب عبد اهلل: من جعل الخوف 

جلبابه«.

7 - ب - العلم والحكمة.
8 - المانغنيز.

9 - مّكة المكرمة.
10 - الدعاء.
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يا رحمة اهلل
الواسعة!
اأ�سحاب  اجتاحها  عندما  القرية،  لأهالي  الأخير  الملجاأ  الكني�سة  كانت 

ال�ستور...  هتكوا  الأطفال...  �سنقوا  الروؤو�ض...  قطعوا  اأعدموا...  الظالم... 

بغيظهم  افتر�سوا  الكني�سة...  باب  حطموا  الأخ�سر،  واأحرقوا  الأم��وال  نهبوا 

الأ�سود اأمان الأهالي، و�سّبوا حنقهم على المقّد�سات والجدران والأعمدة... 

دّثروها بعباءة ظالمهم وحّلقوا بالموت فوق روؤو�سهم... حتى خرجوا...

ومفزوعين...  جرحى  لأج�ساِد  اأرواٍح  اأ�سالُء  والحطام...  الدمار  تحت 

خوفًا...  الموت  ينازعون  �سراخهم...  وكتم  مخابئهم  في  الرعب  جّمدهم 

المحّطمة... خوفًا  الباب  البعيد.. عابرة عتبة  الطريق  اأعينهم على  ت�سّمرت 

من �سكٍل اآخَر للظالم قد يت�سلل اإليهم، لينق�ّض على ما تبقى من حياتهم.

ت�سرخ  م�سدوهة...  وعقولهم  الخوف...  لغة  يتبادلون  وهم  اأي��ام  ثالثة 

اأرواحهم بال �سوت: اأين رحمة اهلل؟ يا رحمة اهلل...

وج��الل...  بهدوِء  الكني�سة  وط��اأت  اأق��دام  مع  دخل  بعيد...  ن��وٍر  ب�سي�ض 

همهماٌت �سريعة: »انف�سوا الخراب... وابحثوا عن الأحياء«... لمَلموا الحطام 

�سريعًا، و�سعوا التماثيل في اأماكنها... اأ�سلحوا الأبواب... واأ�سواتهم الحانية 

تنادي: »قوموا يا اأهلنا... ل باأ�ض عليكم الآن«.

لكن  اأن��ت��م؟«  »م��ن  ك��ادت تظهر...  ال��ح��ذرة  روؤو�سهم  ال��ف��زع��ون...  خ��اف 

الأطفال لم ينتظروا الجواب... هرعوا اإلى رجال اهلل ليذرفوا دموعهم بحرية، 

بّثوا  وجوههم...  في  الرحمة  تفّر�سوا  ي�ساوؤون...  كما  بكائهم  �سوت  وليرتفع 

�سكايتهم وحكوا عن جراحهم...

واأمنه...  الوا�سعة  فكانت رحمة اهلل  ينا�سدون...  كانوا  التي  الرحمة  تلك 

كانت على اأيدي رجال اهلل..

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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