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تقبل  ال  قوّية،  وحجج  محكمة،  واأدّل��ة  ثابتة،  ببراهين  العقائدي  بناءها  اأّمتنا  �سّيدت 

الرّد وال النق�ض. وحاول اأ�ساطين الفكر ورّواد الكالم وفال�سفة الع�سور المتعاقبة وعلماء 

االجتماع عبر القرون المتمادية اأن يجدوا ما يعيب هذا البناء، اأو ما ي�سرب ركنًا من اأركانه، 

اأو ما يهدم اأ�سا�سًا من اأ�س�سه، لكّنهم ف�سلوا واأقّروا بعجزهم و�سعفهم.

ولم ينكر علينا عقائدنا وي�سّنع عليها بعد ذلك �سوى الجحدة منهم والمكابرين الذين 

انتهاج  على  الم�سّرة  اأب�سارهم  فاأعمت   ، الربانية  االآيات  واأحاطتهم  اأيديهم،  في  �سقط 
ُ
اأ

االأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة.

قّدمت اأّمتنا للب�سرّية اأعظم الخدمات في مجاالت الّتقّدم العلمي ، حّتى �سار ما قّدمته 

اأ�سا�سًا لكّل النه�سة العلمية الحديثة ، التي نلحظ قفزاتها الواثقة في ع�سرنا الحا�سر.

الفكر  تفّرع  حّتى  الفكري،  التطّور  مجاالت  في  المنح  اأج��ّل  للب�سرّية  كذلك  وقّدمت 

االإن�ساني اإلى ع�سرات الفروع، وتمّكن اأن يخطو خطوات ثابتة، بحيث �سّكل ما قّدمته االأّمة 

االإ�سالمّية في هذا ال�سدد اأر�سّية يبني عليها الفكر الب�سري �سرَحه المنيف، ويزّين بحكمة 

ع باأجمل ما ح�سلت عليه االأمم. االإ�سالم ورجاحة فكره تاجه المر�سّ

ال غرو اأن يكون لالأّمة االإ�سالمّية هذا الف�سل على بقية اأمم االأر�ض، واأن يكون لها ذلك الموقع 

الرائد بين االأمم كلها. لكّن الذي جرى في القرون القليلة الما�سية من تفّتت للبالد االإ�سالمّية 

وت�سرذم لها نتيجة جهل الحّكام وت�سارعهم وا�ستغالهم ببع�سهم من جهة، ومن توّثب لقادة 

الدول المتقّدمة من جهة اأخرى، اأف�سح في المجال اأمام انتكاب البالد االإ�سالمّية عاّمة باحتالل 

وو�ساية، لم تنتِه بتن�سيب الحّكام اّلذين يوؤّمنون حماية كافية لم�سالحهم وي�ستغلون ب�سعوبهم 

راعات البينّية، ذاهلين عن زرع غّدة �سرطانّية  ونخبهم وفعالّيات بلدانهم ، اإلى ان�سغالهم بال�سّ

بين ظهرانيهم، اغت�سبت فل�سطين ومقّد�ساتها و�سّردت َمْن اأفلت من القتل من �سعبها.

كان هذا حال االأمة، حّتى نه�ض عبٌد �سالٌح من عباد اهلل، حفيد اأبي عبد اهلل الح�سين 

Q حاماًل راية االإ�سالح كجّده، واأ�سعل ثورة اأطاحت باأعتى طواغيت الع�سر، واأ�ّس�ض 

نظامًا اإ�سالمّيًا خال�سًا، مبنّيًا على قاعدة جماهيرّية منقطعة الّنظير في التاريخ ، وقّدم 

وفي  الكبرى،  الق�سايا  هّم  وحمل  الوحدة  على  القائمة  الكبرى  االإ�سالح  اأطروحة  لالأّمة 

ال�سيخ يو�سف �سرور

ثقافة الحياة

ف��ل��ي�����س��ت��ي��ق��ظ 

ال����غ����اف����ل����ون
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مقّدمتها قْلع الغّدة ال�سرطانّية من الوجود وتخلي�ض بالد الم�سلمين من االرتهان.

بالخطر  اال�ستكبار  اأ�سعر  مّما  االإ�سالمي،  والمحيط  لبنان  قوّيًا في  دى  ال�سّ كان رجع 

المهّدد له. 

القتل واالحتالل والتدمير،  اأ�ساليب  اإ�سرائيل-  كّل  – ومعهما  اأمريكا والغرب  جّربت 

والّتهديد والوعيد، والويل والّثبور وعظائم االأمور. لكّن ذلك لم يجِد نفعًا، ما دفع اإلى �سلوك 

طرق المكر والخداع ال�ستعادة ال�ّسيطرة والتحّكم باأجيالنا وبالدنا وخيراتها.

بحثوا في نقاط قّوة الم�سلمين وقاموا بالّدرا�سات الم�ستفي�سة، فا�ستنتجوا اأّن عقائدهم 

اأ�سا�ض قّوتهم.

العقائد، وال في تم�ّسك  اإ�سعاف هذه  وال��ّردود في  النقو�ض  كّل  تنفع  لم   ، ال�ّسابق  في 

ة، وبين  الم�سلمين بها، فعمدوا اإلى زرع ثقافة االنحالل االأخالقي في �سفوف ال�ّسباب خا�سّ

كّل اأفراد المجتمع على نحو العموم، وا�ستخدموا في �سبيل ذلك كّل و�سائل االإعالم المتطّورة. 

بذلوا كّل جهودهم لن�سر االإباحّية في كّل مكان ترمقه العيون، وفي ترويج المخّدرات في 

�سفوف ال�ّسباب المتعّلمين وغير المتعّلمين، وبين المحَبطين وذوي االأزمات، حّتى يقتلوا 

فيهم روح الحما�سة واالندفاع، ويمّيعوا �سخ�سّياتهم فت�سيع في متاهات االنحراف والّظالم، 

و�سواًل اإلى ماأ�ساة الحياة..االنتحار.

اأن  العقالء-، هي  اأن ي�سمعها  العقالء -واّلتي يجب  اأن يطلقها  التي يجب  رخة  ال�سّ اإّن 

الح  يرجعوا عن �سياعهم، ويثوبوا اإلى ر�سدهم، وينه�سوا من غفلتهم، حّتى ال يفوتهم اأوان ال�سّ

اأوطانهم  اأ�سرهم وعوائلهم..في  واإخوانهم..في  واأبنائهم وزوجاتهم  اأنف�سهم  واالإ�سالح، في 

وقَيمهم وثقافاتهم واأعرافهم االأ�سيلة..في دنياهم واآخرتهم، فيقولوا بعد اأن يدركهم الموت {

رّب ارجعون، لعّلي اأعمل �سالحاً فيما تركت}، فياأتيهم الجواب {كال اإنها كلمة هو قائلها}.

اإلى الذات من اأجل اإ�سالحها، وفي ذلك يكون تح�سينها  الفر�سة �سانحة في العودة 

وك�سب الدنيا واالآخرة، وا�ستعادة الجيل من براثن ال�سياع وحبال هوى النف�ض.

وبذلك على االأقل، نكون مّمن ي�ستحقون اأن ينعموا بالعّزة والكرامة والفخر اّلذي منحنا 

اإّياه االأولياء واالأنبياء والم�سّحون، وعلى راأ�سهم ال�سهداء.
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اأن����ت����م 

���ار  ُع���مَّ

الأر����ض

ال�سيخ نعيم قا�سم

ذكر ال�سيخ ال�سدوق 

»الخ�سال«،  كتابه  في 

علي الموؤمنين  اأمير  اأنَّ 

Q علَّم اأ�سحابه في 

اأربعمائة  واحد  مجل�س 

للم�سلم  ي�سلح  مما  باب 

ونقل  ودنياه،  دينه  في 

المجل�سي  ال���ع���ام���ة 

ف���ي »ب���ح���ار الأن������وار« 

زم���ان  ع���ن  فقراٍت* 

المهدي|  الإمام  فرج 

محبي  وم��ك��ان��ة  وم��ق��ام 

نذكر   ،Rالبيت اأهل 

منها:
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خيراُت الَفَرج:« ولو قد قام قائمنا   -1

الأنزلت ال�سماء قطرها، والأخرجت االأر�ض 

نباتها، ولذهب ال�سحناء من قلوب العباد، 

ال�سباع والبهائم، حتى تم�سي  وا�سطلحت 

ت�سع  ال  ال�سام  اإل��ى  ال��ع��راق  بين  ال��م��راأة 

راأ�سها  وع��ل��ى  ال��ن��ب��ات،  على  اإال  قدميها 

زينتها ال يهيجها �سبع وال تخافه«.

ال�سماء  م��ن  ال��خ��ي��رات  ه��ذه  ت�ستحقُّ 

ياأن�ض  اأن  القائم|  ظهور  عند  واالأر���ض 

مع  العي�ض  ل��ه  يطيب  واأن  االإن�����س��ان،  بها 

القلوب الموؤمنة ال�سافية التي ال ت�سيء وال 

ت�ستغيب، واأن تهناأ حياته مع انت�سار االأمن 

واالأمان، كل ذلك ببركات �ساحب الع�سر 

والزمان)اأرواحنا لتراب مقدمه الفداء(، 

بيننا  اإالَّ نعمة ظهوره ووجوده  ولو لم يكن 

كاإمام مع�سوم لكفى، فكيف اإذا ما اأ�سفنا 

وكثرة  ال��ح��ق،  دول���ة  وق��ي��ام  ال��ع��دل،  ن�سر 

الخيرات على امتداد المعمورة.

الموؤمنون  ب  يتعذَّ الرفيع:  المقام   -2

من اأهل الكفر والظلم والف�ساد، ويعي�سون 

الغربة بين اأهلهم وفي اأوطانهم، ويعانون 

الغيبة،  زمن  في  المختلفة  البالءات  من 

�سدة  م��ن  ال��ح��ن��اج��ر  ال��ق��ل��وُب  تبلغ  ح��ت��ى 

�سبروا  ما  اإذا  فائزون  هم  لكنَّ البالء، 

��ل��وا واع��ت�����س��م��وا ب��ح��ب��ل اهلل  وت��ح��مَّ

عظيم  مقام  ولهم  تعالى، 

»لو  وثباتهم.  لت�سحياتهم 

تعلمون مالكم في مقامكم 

بين عدوكم و�سبركم على 

االأذى  م���ن  ت�����س��م��ع��ون  م���ا 

»من ا�سَتبَدل بنا هلك، 

ق،  بع اأَثرنا لَحِ ومن اتَّ

ومن �سلك غير طريقنا 

غرق«.

من  لراأيتم  فقدتموني  ولو  اأعينكم،  ت  لقرَّ

مما  الموت  اأحدكم  يتمنى  اأم���ورًا،  بعدي 

يرى، من اأهل الجحود والعدوان، من اأهل 

االأثرة واال�ستخفاف بحق اهلل تعالى ذكره، 

ذلك،  ك��ان  ف���اإذا  نف�سه.  على  وال��خ��وف 

قوا،  تفرَّ وال  جميعًا  اهلل  بحبل  فاعت�سموا 

وعليكم بال�سبر وال�سالة والتقية«.

3- النجاة: ال تح�سل النجاة اإالَّ ب�سلوك 

طريق الحق ووالية اأهل البيتR، فال 

تتركوا هذا الطريق، وكونوا فيه �سادقين، 

متعددة  وج��وٌه  له  تظهر  ال��ذي  فالمخادع 

الحق  مع  تارة  يكون  اأن  ينفعه  وال  خا�سر، 

بينهما،  ن  يتلوَّ وثالثة  الباطل  مع  واأخ��رى 

والمعادي الذي ا�ستبدل اأهل الحق بغيرهم 

وتعالى  تبارك  اهلل  اأنَّ  »واعلموا  هالك. 

ن، فال تزولوا عن  يبغ�ض من عباده المتلوِّ

الحق ووالية اأهل الحق، فاإنَّه من ا�ستبدل 

ق، ومن �سلك  بع اأَثرنا لَحِ بنا هلك، ومن اتَّ

غير طريقنا غرق«.

ل م�سوؤولية  4- الرحمة اأو العذاب: نتحمَّ

ا االختيار مبتدئين  اختيارنا، فاإذا ما اأح�سنَّ

تنهاُل  وم�سارهم،   Rالبيت اآل  بحب 

حمة االإلهية من كل حدٍب  اأفواُج الرَّ علينا 

و�سوب، وتنفتُح اأمامنا طريق الهداية، 

َلَنْهِدَينَُّهْم  ِفيَنا  َجاَهُدوا  ��ِذي��َن  {َوالَّ

َل���َم���َع  اهللَ  َواإِنَّ  ���ُب���لَ���َن���ا  ����سُ

)العنكبوت:  اْلُمْح�ِسِنيَن} 

درجات  في  ونرتقي   ،)69

ال���ج���ن���ة ف�����ي ال���م���ن���ازل 

اأ���س��اء  م���ا  واإذا  ال��ع��ل��ي��ا. 
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»اأنتم ُعّمار الأر�ض، 

)الذين( ا�ستخلفكم 

فيها، لينظر كيف 

تعملون، فراقبوا 

اهلل فيما يرى منكم، 

ة  وعليكم بالمحجَّ

العظمى فا�سلكوها«.

 Rالبيت اآل  مبغ�سًا  االختيار  بع�سنا 

ال  بكثرة  الغ�سب  عليه  ينزل  وطريقهم، 

اإح�ساء لها، ويظلُّ محرومًا من اأية هداية، 

يوم  ب��ع��ذاب  ج  ل��ُت��ت��وَّ الخ�سائر  تتالى  ث��م 

رحمة  من  اأفواجًا  لمحبينا  »واإنَّ  القيامة. 

عذاب  من  اأف��واج��ًا  لمبغ�سينا  واإنَّ  اهلل، 

اهلل. طريقنا الق�سد، وفي اأمرنا الر�سد، 

اأهل الجنة ينظرون اإلى منازل �سيعتنا كما 

ي�سلُّ  ال  ال�سماء،  في  ال��دري  الكوكب  ُيرى 

من اتَّبعنا، وال يهتدي من اأنكرنا«.

اأع���ان  م��ن  ينجو  »وال  ال��خ�����س��ارة:   -5

علينا )عدونا(، وال ُيعان من اأ�سلمنا، فال 

تخلّفوا عنا لطمع دنيا بحطام زائل عنكم، 

اآثر الدنيا  )واأنتم( تزولون عنه، فاإنَّه من 

علينا عُظمت ح�سرته، وقال اهلل تعالى: {َيا 

 .{ ِ طُت ِفي َجنِب اهللَّ َح�ْسَرَتى علَى َما َفرَّ

كلُّ م�سائبنا من حّب الدنيا، فهي راأ�ض كل 

االنحراف،  اإل��ى  تدفع  التي  وهي  خطيئة، 

خطوات  تتالت  االإن�سان  انحرف  ما  ف��اإذا 

ال�سالل، واأحاطت به من كل جانب، حتى 

يخ�سر اأي نور اإلى م�سيرة الحق. لذا، 

يعادي  َم����ْن  اأنَّ  ن��الح��ظ 

يكون  البيتR ال  اأه��ل 

م��وف��ق��ًا ف���ي ����س���يء، فهو 

والفهم  يخ�سر اال�ستقامة، 

الطريق  ومعرفة  ال�سليم، 

اإلى ال�سالح...فلنعمل كي 

الفانية،  الدنيا  تغرينا  ال 

الح�سرة،  ع�����س��ن��ا  واإالَّ 

الخ�سارة  تح�سل  وعندها 

الكبرى التي ال يمكن تعوي�سها، وهي غ�سب 

اهلل تعالى ن�سرة الأوليائه، وح�ساٌب ع�سيٌر 

بالخلود في جهنم.

المعرفة  ط��ري��ق  المعرفة:ا�سلك   -6

القراآن  ف��ي  ج��اء  م��ا  على  ��ل��ع  واطَّ لتنجو، 

لتعرف  ال�سريفة  النبوية  ة  وال�سنَّ الكريم 

و�سلوك  اإل��ى حياة  وان��ظ��ر  واأه��ل��ه،  ال��ح��قَّ 

حموا  فقد   ،Rالبيت اأه���ل  وم��واق��ف 

وا�ستقامته  نقائه  على  وحافظوا  الدين 

ق  وتعمَّ االأجيال،  كل  اإلى  �سليمًا  الإي�ساله 

العالم  ف��ي  �سطعت  ال��ت��ي  �سيرتهم  ف��ي 

واالأذى  التحديات  ك��ل  رغ��م  االإ���س��الم��ي، 

من  طالتهم  ال��ت��ي  الت�سويه  وم���ح���اوالت 

لهم،  العداء  ونا�سبي  الحاكمة  ال�سلطات 

وهو  ومعين،  ومدافع  حافٌظ  تعالى  فاهلل 

للهداية.  المعرفة  �سبيل  لنا  ر  ي�سَّ ال��ذي 

»�سراُج الموؤمن معرفُة حقنا، واأ�سدُّ العمى 

العداوة  ونا�سبنا  ف�سلنا،  من  عمي  من 

اإالَّ اأن دعوناه اإلى الحق، ودعاه  بال ذنب، 

راية  لنا  علينا.  فاآثرها  الفتنة  اإلى  غيرنا 

حفظته(،  َكَنْته)اأي  بها  ا�ستظلَّ  من 

ومن  فاز،  اإليها  �سبق  ومن 

ومن  ه��ل��ك،  عنها  ت��خ��لَّ��ف 

ك بها نجا«. تم�سَّ

اُر االأر�ض: هنيئًا  ُعمَّ  -7

��د خ���الف���ة اهلل  ل��م��ن ج�����سَّ

تعالى على االأر�ض بطاعته 

ونواهيه،  اأوام����ره  وتنفيذ 

��ار االأر�����ض  وم���ب���ارٌك ل��ُع��مَّ

الذين ا�ستخلفهم اهلل تعالى 
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ب�سبب  وذل��ك  غيرهم،  بهم  ي�ستبدل  ولم 

التي  المكانة  اإنَّها  جدارتهم وا�ستحقاهم، 

ُعّمار  »اأنتم  المتقون.  اإالَّ  عليها  ال يح�سل 

االأر�ض، )الذين( ا�ستخلفكم فيها، لينظر 

كيف تعملون، فراقبوا اهلل فيما يرى منكم، 

فا�سلكوها،  العظمى  ة  بالمحجَّ وعليكم 

َلى  اإِ {َو���َس��اِرُع��واْ  غيركم،  بكم  ي�ستبدل  ال 

َماَواُت  َها ال�سَّ بُِّكْم َوَجنٍَّة َعْر�سُ ن رَّ َمْغِفَرٍة مِّ

اأنَّكم  ِلْلُمتَِّقيَن«، فاعلموا  ْت  اأُِع��دَّ َوالأَْر���ُض 

لن تنالوها اإل بالتقوى}.

ك اأيها الموؤمن اأن تكون مطمئنًا  من حقِّ

المهدي|،  االإم���ام  ظهور  تنتظر  الأن��ك 

في  الظهور  لهذا  اأع��ددت  ما  اإذا  خا�سة 

اإط���ار ال��ت��ق��وى وال��ع��م��ل وال��ج��ه��اد، بحيث 

تتاأثر كل حياتك بهذا الم�سار، فتوالي اأهل 

تعالى،  اهلل  طاعة  وتلتزم   ،Rالبيت

وتبذل  �سبيله،  في  الجهاد  خط  وت�سلك 

اأق�سى جهدك لتثبيت معالم هذا الدين، 

البالءات  تثنيك  وال  الهزاهز،  تهزك  وال 

واأنت  ذلك  كل  عزمك،  عن  والت�سحيات 

ببداية  ع���ارٌف  تفعل،  لما  تمامًا  م���درٌك 

ونهاية الطريق، تتمنى اأن ترى االإمام| 

يقودك في حياتك، ومع ذلك ت�سلم اأمرك 

اإلى اهلل تعالى را�سيًا بما ق�سم لك، الأنك 

ت�سلك الطريق نف�سه في غيبته كما لو كان 

اأن يثنيك ذلك عن بذل  ظاهرًا، من دون 

ورجاء  تعالى،  اهلل  اإل��ى  قربة  لديك،  ما 

الطريق  هذا  اختار  لمن  هنيئًا  مر�ساته. 

المملوء بالخيرات في كل زمان ومكان.

العالم���ة   / (1 )62 ����ض:  الخ�س���ال،  ال�س���دوق،  ال�سي���خ 

المجل�سي، بحار االأنوار، ج65، �ض: 61.

الهوام�س
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 ِ هلِلّ الأَن��َف��اُل  ُق��ِل  ن��َف��اِل  الأَ َع��ِن  ُلوَنَك  {َي�ْساأَ يقول تعالى: 

 
َ
اهلّل َواأَِط��ي��ُع��واْ  ِبْيِنُكْم  َذاَت  ��ِل��ُح��واْ  َواأَ���سْ  

َ
اهلّل ��ُق��واْ  َف��اَتّ ���ُس��وِل  َوال��َرّ

ِمِنيَن} )االأنفال:1(. وؤْ َوَر�ُسوَلُه اإِن ُكنُتم ُمّ

اآية اهلل العظمى نا�سر مكارم ال�سريازي )2/1(.

معنى الأنفال في الآية ال�سريفة:

اإن االأنفال في اللغة واال�ستعماالت القراآنية ت�ستخدم بمعنى 

»االإ�سافات«.

اإن المق�سود من االأنفال في االآية ال�سريفة، يمكن اأن يكون 

القتال  من  الم�سلمين  ه��دف  اأّن  بما  اأي  الحربية«،  »الغنائم 

ك�سبوا  ف��اإن  وج��ل،  ع��ّز  اهلل  ر�سى  نيل  هو  �سبيله  في  والجهاد 

غنيمة من الغنائم فهو اإ�سافة على ما ق�سدوه من هدف اأ�سلي 

من الجهاد في �سبيل اهلل وهو ر�سى اهلل عّز وجل، لذا ف�ّسروا 

االأنفال بالغنائم الحربية، وي�ستفاد من هذه االآية، اأنه يجب اأن 

بواجبه  القيام  هو  الجهاد  في  للم�سلم  الحقيقي  الهدف  يكون 

وجلب ر�سى اهلل عّز وجل نحوه، واأما الغنائم الحربية فيجب اأن 

تعتبر هدفًا اإ�سافيًا لذلك؟

ال �ساحب  التي  االأم��الك  تلك  لالأنفال هي  االآخر  والمعنى 

اأ�سا�سي  ب�سكل  تكون  اأن  يمكن  والتي  المعمورة،  اأرج��اء  في  لها 

ي�ساألونك عن الأنفال
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ما يلي:

االأرا�سي الموات.

الغابات.

�سواحل البحار.

الجبال.

الوديان.

االأحراج.

المراتع التي ال تتواجد في �سواحي 

العمران.

اأ�سحابها  ت��رك��ه��ا  ال��ت��ي  االأرا����س���ي 

واأعر�سوا عنها )اأي االأرا�سي التي باد اأهلها(.

اإن جميع مثل هذه االأرا�سي هي للحكومة االإ�سالمية، وكل 

من يريد اأن يتملكها وي�سلحها وي�ستفيد منها يجب اأن يح�سل 

على اإذن من تلك الحكومة، حيث ي�ستطيع بعد ذلك اأن ي�سبح 

مالكًا �سرعيًا لها بعد اإحيائها.

االأرا�سي ن�سيبًا  تلك  اأاّل ت�سبح  االإجازة  وفل�سفة مثل هذه 

تلك  يمتلكون  الذين  ال��ث��روات  اأ�سحاب  من  قليلة  لفئة  وملكًا 

االأرا�سي ويحيونها ويت�سرفون بها، بل يجب اإعطاوؤها من قبل 

الحكومة االإ�سالمية الأ�سخا�ض حتى يحيوها بناًء على الم�سالح 

و�سمن حدود م�سلحة المجتمع االإ�سالمي.

توزيع الثروة:

للثروة  العادل  وغير  الظالم  التوزيع  فاإن  ال�سديد  لالأ�سف 

اليوم،  عالم  في  له  دواء  ال  ع�سااًل  وداًء  كبرى  م�سيبة  يعتبر 

حيث تعك�ض االإح�سائيات واالأرقام ذلك، اإذ اإن %80 من ثروات 

العالم يمتلكها %20 من �سكانها، واأما ال�%20 االأخرى من ثروات 

العالم فهي تحت ت�سرف %80 من �سكانها، وهذا الفا�سل بين 

هاتين الطبقتين تزداد يومًا بعد يوم، حيث يزداد االأغنياء غنًى 

والم�ساكل  والنزاعات  االختالفات  وكل  فقرًا،  الفقراء  ويزداد 

اإن عالم اليوم ل يمتلك 

اأي برنامج لتحقيق 

التوزيع العادل للثروة، 

لأن التفكير المادي 

ل ي�سمح بالتوزيع 

العادل للثروة.
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الع�سال،  الم�سكلة  نتيجة هذه  اليوم هو  التي يعاني منها عالم 

ولالأ�سف ال�سديد فاإن عالم اليوم ال يمتلك اأي برنامج لحل هذه 

المع�سلة، وتحقيق التوزيع العادل للثروة، وال يمكن له اأن يمتلك 

مثل هذا البرنامج الأن التفكير المادي ال ي�سمح بالتوزيع العادل 

للثروة.

وال�سوؤال الذي يح�سر هنا: هل يوجد في االإ�سالم برنامج 

لحل هذه المع�سلة؟

هذه  مثل  لحل  ب��رن��ام��ج��ًا  يمتلك  االإ���س��الم  اإن  ن��ع��م،  ج: 

االإن�سان  يحتاج  التي  والم�سائل  الم�سكالت  وكافة  المع�سالت 

اإليها حتى يوم القيامة، ومن يّدعي اأن برامج االإ�سالم مح�سورة 

بالعبادات والطاعات، فهو جاهل لي�ض له علم بهذه االأمور.

برامج الإ�سام للتوزيع العادل للثروة:

للثروة،  ال��ع��ادل  للتوزيع  ب��رن��ام��ج��ًا  ل��الإ���س��الم  اإن 

اأن���واع  ث��الث��ة  االإ���س��الم  ف��ي  اإن  ن��ق��ول:  ذل��ك  ولتو�سيح 

للملكية:

اأن ي�سعى  اإن�سان ي�ستطيع  الملكية الخا�ض: كل   *
فاإن  طبعًا  جهوده،  لنتيجة  مالكًا  ويكون  ويجهد  ويعمل 

للملكية ال�سخ�سية حدودًا و�سوابط.

* الملكية العامة: هي تلك االأموال التي ال مالك 
خا�سًا لها، بل اإن عموم النا�ض مالكون لها مثل االأرا�سي 

الخراجية.

جزءًا  االأن��ف��ال  تعّد  حيث  الإ���س��الم��ي��ة:  ال��دول��ة  ملكية   *
في  االإ�سالمية  الحكومة  وتقوم  التف�سيل حولها،  مّر  قد  منها، 

ب�سورة  المجتمع  اأف��راد  بين  اأمالكها  بتوزيع  ال�سرورة  حالة 

تن�ساأ،  قد  التي  الم�ساكل  حل  ذلك  طريق  عن  يتم  حتى  عادلة 

فاإذا تمت مراعاة برنامج الملكيات الثالثة في االإ�سالم ب�سكل 

العادل  التوزيع غير  يتم حل مع�سلة  فاإنه  وتطبيق ذلك،  دقيق 

للثروة.

�سرورة الهتمام بالتوزيع العادل للثروة:

�سنويًا يفقد الماليين من النا�ض حياتهم نتيجة المجاعة، 

الكثير من مزابل العالم، 

هنا وهناك، تكون مليئة 

بالمواد الغذائية التي 

يمكن اأن تنقذ مجموعة 

كبيرة من النا�ض من 

الموت جوعًا.
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ب�سبب  االأطفال  الماليين من  يموت  كما 

اآخر  ط��رف  من  حين  في  التغذية،  �سوء 

العالم،  مزابل  من  الكثير  اأن  نالحظ  فاإنه 

الغذائية  بالمواد  مليئة  تكون  وه��ن��اك،  هنا 

التي يمكن اأن تنقذ مجموعة كبيرة من النا�ض من 

الموت جوعًا، ومن جهة اأخرى من العالم يبنون لكالبهم 

وعيادات  م�ست�سفيات  االأليفة  حيواناتهم  و�سائر  وقططهم 

متخ�س�سة طويلة وعري�سة، وينفقون مبالغ �سخمة في �سبيل 

المحافظة عليها، ومن ناحية اأخرى للعالم نالحظ اأنه ال يوجد 

اأدنى حّد من االإمكانات العالجية لعالج المر�سى من الب�سر.

ومن المفارقات، اأن نالحظ اأنه في ذلك الطرف من العالم 

يتم اإنتاج الم�سروبات الغازية باأنواع مختلفة يتحير الم�ستهلك 

النا�ض  توجد عدة من  اأخرى  ناحية  ومن  منها،  اأي  اختيار  في 

الذين ال يجدون مياهًا لل�سرب حتى تلك المياه الغير ال�سحية، 

من ناحية نالحظ اأنه في ذلك الطرف من العالم توجد بيوت 

توجد  اإنه  بل  االإمكانات،  بكافة  وتمتاز  والجمال  باالأبهة  مليئة 

منزله  المنزل  ذلك  �ساحب  ترك  اإذا  اإنه  بحيث  ذكية،  بيوت 

بنظام  يواجه  المنزل،  ذلك  اإلى  �سارق  ودخل  لل�سفر،  وتوجه 

�ساحب  واإب��الغ  ال�سرطة  اإب��الغ  على  اأوتوماتيكي  ب�سكل  يعمل 

المنزل، بل اإنه توجد عدة كاميرات ودارات فيلمية مغلقة، تقوم 

بت�سوير ال�سارقين، وبالتالي فاإنهم يقومون ب�سبط وت�سجيل كل 

حادثة يمكن اأن تقع، في حين في الطرف االآخر من العالم ال 

والبرد  الحر  من  يحميهم  النا�ض  لبع�ض  متوا�سع  منزل  يوجد 

ليلجاأوا اإليه!

المفارقات  من  العالم،  في  للثروة  العادل  غير  التوزيع  اإن 

الرغم  �سبق، وعلى  فيما  نماذج منها  اإلى  اأ�سرنا  التي  العجيبة 

من اأن بع�ض الدول الكبرى ترفع �سعارات خادعة للق�ساء على 

اأية  يخطون  ال  لكنهم  الكبرى،  االجتماعية  المع�سلة  هذه  مثل 

خطوة عملية في هذا المجال، لذا نالحظ باأنه تزداد الم�سافة 

الفا�سلة بين الفقراء واالأغنياء، وبما اأن مثل هذا االأمر يوؤدي 

جميع  على  وتوؤثر  العالم  �سطح  على  هامة  اأخطار  ظهور  اإل��ى 

النا�ض، لذلك ينبغي البحث عن طرق حل له.
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الُخلق عبارة عن حالة نف�سية، تدفع الإن�سان نحو  اأن  اإعلم 

بال�سخاء،  يتمتع  ال��ذي  اإن  فمثًا  وتفّكر.  َت��روٍّ  دون  من  العمل 

غدا  الُخلق  هذا  وك��اأّن  والإنفاق.  الجود  اإلى  هذا  خلقه  يدفعه 

من الأمور الطبيعية لاإن�سان مثل النظر وال�سمع. وهكذا النف�س 

العفيفة التي اأ�سبحت العّفة ُخلقًا لها وجزءًا طبيعيًا منها. وما 

دامت النف�س لم تبلغ هذا الم�ستوى من التجذر الخلقي بوا�سطة 

اأخاق وكمال، ُيخ�سى  لها  التفكر والتدبر والتروي�س، لن يكون 

النف�سية،  عليها من زوال الخلق الكريم الذي يعّد من الكمالت 

وتغلب عليها العادات والخلق ال�سّيئ.

ط���ري���ق 

ة د ل�سعا ا

جميع الملكات 

والخ�سال النف�سانية، 

قابلة للتبّدل والتحّول، 

ما دامت النف�ض 

تعي�ض في هذا العالم.

الملكة والخ�سال النف�سية:

الحال  ه���ذه  اإن  االأخ�����الق  ع��ل��م��اء  وق����ال 

االإن�سان  ف��ي  ت��ك��ون  ق��د  النف�سية  وال��خ�����س��ال 

طبيعية وفطرية، ومرتبطة بمزاج االإن�سان من 

دون فرق بين ما هو خير و�سعادة اأو �سّر و�سقاء. 

كما هو الم�سهور من اأن بع�ض النا�ض 

في  يرغبون  اأظفارهم  نعومة  منذ 

ينزع  وبع�سهم  ال��خ��ي��ر، 

نحو ال�سر واأن البع�ض ُيثار 

وي�ستوح�ض  �سيء،  باأدنى 

ويفزع  ب�سيط،  عمل  من 

وبع�ض  ���س��ب��ب،  اأق���ل  م��ن 

ذلك.  خ��الف  على  يكون 

هذه  بع�ض  تح�سل  وق��د 
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الهوام�س

الأخبار ال�سريفة اأبدت 

الهتمام الكبير، بمكارم 

الأخالق اأكثر من اأي 

�سيء اآخر بعد الهتمام 

بالمعارف الإلهية.

من  النف�سانية  الخ�سال 

والِع�سرة  ال��ع��ادات  خ��الل 

وقد  والتفكير،  وال��ت��دب��ر 

التفكر  ن��ت��ي��ج��ة  ت��ح�����س��ل 

والتروي حتى يبلغ م�ستوى 

الملكة.

ثم اإن جميع الملكات 

للتبّدل  قابلة  النف�سانية،  والخ�سال 

في  تعي�ض  النف�ض  دام��ت  ما  والتحّول، 

والتغيُّر،  الحركة  ع��ال��م  ال��ع��ال��م،  ه��ذا 

ُخُلقه  ُي��غ��ّي��ر  اأن  ن�������س���ان  االإ ي�����س��ت��ط��ي��ع 

واإ�سافة  اأ�سداده.  اإلى  ويحّوله  النف�سي 

تدالن على  والتجربة،  البراهين  اأن  اإلى 

وال�سرائع  االأنبياء  دع��وة  اأي�سًا  ذل��ك، 

بال�سفات  للتخلق  النا�ض،  تدعو  الحقة 

من  يقابلها  عما  واالب��ت��ع��اد  الحميدة، 

ال�سّيئ. الخلق 

اإن �سبب بعث االأنبياء، والدافع لدعوة 

مكارم  اإك���م���ال  ه��و   ،Pاالأنبياء خ��ات��م 

ال�سريف  الحديث  في  ورد  كما  االأخ���الق 

ُبِعْثُت  »اإن��م��ا   Pر���س��ول اهلل ع��ن  ال��م��اأث��ور 

االأخبار  واأن   .
)1(

ْخاَلِق«
َ
االأ َم��َك��اِرَم  ��َم  َت��مِّ

ُ
الأ

ال�سريفة قد اأبدت االهتمام الكبير، اإجمااًل 

اأي  من  اأكثر  االأخ��الق  بمكارم  وتف�سياًل، 

�سيء اآخر بعد االهتمام بالمعارف االإلهية. 

كما واأن اأهمية الف�سائل الخلقية اأكبر من 

قدرتنا على �سرحها وب�سط الحديث فيها.

الأنبياء ر�سموا طريق ال�سعادة:

بين  و���س��ع��وا  ق��د   ،Rاالأنبياء اإن 

ال�سعادة،  ط��ري��ق  اأي��دي��ن��ا 

والحكماء  العلماء  ق��ام  ثم 

لنا،  اأح��ادي��ث��ه��م  بتف�سير 

معالجة  اأ���س��ال��ي��ب  و���س��رح 

االأمرا�ض الباطنية، وبذلوا 

لتفهيمنا  ال��ج��ه��د  اأق�����س��ى 

امتنعنا  ول��ك��ن��ن��ا  اإي���اه���ا، 

لهذه  ظهورنا  واأعطينا  اال�ستيعاب،  عن 

عود  م��ن  ب��د  ف��ال  والكلمات.  االإر���س��ادات 

في   Pاهلل ر�سول  قال  كما  اإلينا  التاأنيب 

َتْفَعْل َفاَل  َلْم  ْن  هذا الحديث ال�سريف )َفاإِ

.
)2(

َتُلوَمنَّ اإالَّ َنْف�َسَك(

تح�سى  ال  كثيرة  رواي��ات  وردت  وق��د 

من  وت��ح��ّذر  االأخ���الق،  مكارم  على  توؤكد 

�ساهون  ونحن  تقابلها،  التي  ال�سفات 

والهون عن مراجعة تلك االأحاديث.

ال�سادق  باإ�سناده عن  المجال�ض  وعن 

»َعَلْيُكْم  قاَل:  ��ُه  اأنَّ  Lد محمَّ بن  جعفر 

ُيِحبَُّها  َوَجلَّ   َعزَّ 
َ َّ
َفاإِنَّ اهلل ْخاَلِق 

َ
ِبَمَكاِرِم االأ

َها  ُيْبِغ�سُ  ِ
َّ

اهلل نَّ  َفاإِ ْفَعاِل 
َ
االأ َوَم��َذامَّ  اُكْم  َواإِيَّ

ُه  ْن َقاَل-: َوَعَلْيُكْم ِبُح�ْسِن اْلُخُلِق َفاإِنَّ
َ
-اإلى اأ

اْلَقاِئِم-  اِئِم  ال�سَّ َدَرَج��َة  اِحِبِه  ِب�سَ َيْبُلُغ 

.
)3(

الحديث«

 Qالكافي: باإ�سناده عن اأبي جعفر

ْح�َسُنُهْم 
َ
اأ يمانًا  اإِ ِمِنيَن  اْلُموؤْ ْكَمَل 

َ
اأ »اإنَّ  قاَل: 

.
)4(

ُخُلقًا«

»َقاَل  َق��اَل:   Qاأب��ي عبد اهلل وعن 

َة  ِتي اْلَجنَّ مَّ
ُ
ْكَثَر َما َتِلُج ِبِه اأ

َ
P: اأ ِ َر�ُسوُل اهللَّ

.
)5(

ِ َوُح�ْسُن اْلُخُلِق«
َّ

َتْقَوى اهلل
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ب��ن��اء ال����ذات
)*(

اأّول الواجبات

ال�سلوات  هذه  ال�سالة،  واأهمها  الذكر، 

من  هي  علينا  اهلل  اأوجبها  التي  الخم�ض 

اأعظم نعم اهلل علينا، لوال ال�سالة لغرقنا 

علينا  اأوج��ب��ت  التي  ال�سالة  الغفلة.  في 

اأداء  الغفلة،  حيز  من  تخرجنا  كفري�سة 

يعّد  قلب  وبح�سور  جيد  ب�سكل  ال�سالة 

االإن�سان،  ل�سناعة  ن�ساب  حّد  ذاته  بحد 

وكذلك تالوة القراآن واال�ستئنا�ض به، الأن 

القراآن  جاذبية  من  تزيد  الجيدة  التالوة 

االإن�سان  وتذّكر  اإليه  القلوب  وتقّرب 

 
)1(

القا�سي ال�سيد  يذكر  بالقراآن. 

هذه  عليه(  اهلل  )ر���س��وان 

التو�سيات  ف���ي  ال��ن��ق��ط��ة 

مكتوب  ب�سكل  تركها  التي 

يو�سي  ت��الم��ي��ذه،  لبع�ض 

بقراءة القراآن بلحن عذب 

هذه  االأ���س��ح��ار.  قيام  عند 

مح�سر  في  اإننا  ال�سباب...  اأيها 

اهلل:

�سبابكم  ق��در  اع��رف��وا  ال�سباب،  اأيها 

الملوثة  غ��ي��ر  ال��ط��اه��رة  قلوبكم  ب��ع��م��ق. 

ت�ستطيع اليوم اأن ت�سنع منكم �سخ�سيات 

على  فيها  مّتقدًا  المعنوية  ���س��راج  يبقى 

اإطفاء  �سيء  اأي  ي�ستطيع  فال  الزمن،  مر 

االأول؛  در�سنا  هو  هذا  وتاألقها،  �سيائها 

وا�ستذكار  اهلل  اإل��ى  التوجه  االأول  در�سنا 

�سهلة  اأّننا في مح�سر اهلل. هذه مهمة 

بالن�سبة لل�ساب، عليكم معرفة قدرة 

من  ه���ذه.  ال�سباب  ف��ت��رة 

معرفة  م�����س��ادي��ق  اأه����م 

اجتناب  هو:  ال�سباب  قدر 

الذنوب، ومواطن ال�سبهة، 

ولقد  الم�ستمر.  وال��ذك��ر 

اأدوات  لنا  تعالى  اهلل  وّفر 

نظمنا  فلو  واجباتنا.  اأول  ال��ذات  وبناء  وال��ورع  التقوى  اإن 

لئحة بم�سوؤولياتنا لكان »بناء الذات« على راأ�س هذه الائحة. 

المعنوية  بنيتنا  ونعّزز  لأنف�سنا  نهتم  اأن  الأولى  بالدرجة  علينا 

حمل  ي�ستطيع  القوية  المعنوية  البنية  �ساحب  والدينية، 

الأعباء الثقيلة على عاتقه، اأما الذي يعي�س م�سكلة مع نف�سه فلن 

ي�ستطيع حمل الأعباء الج�سيمة.

لقد وّفر اهلل تعالى لنا 

اأدوات الذكر، واأهمها 

ال�سالة، وهي من 

اأعظم نعم اهلل علينا.
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كالمرحوم  معنوي  روحاني  رج��ل  تو�سية 

الحاج ميرزا علي القا�سي. وهناك االأن�ض 

فاالأن�ض  ال�سجادية،  بال�سحيفة  واالرتباط 

بالدعاء عالم ف�سيح من المعرفة. ال �سك 

في  تقع  التي  االأم��ور  الديني من  العلم  اأّن 

�سدر قائمة العلوم، بحاجة لالطالع على 

الدين والمعارف الدينية.

ال�سهيد  ك��ت��ب  ب���ق���راءة  اأو����س���ي 

مطهري:

المرحوم ال�سهيد مطهري كان نموذجًا 

لل�سخ�ض العالم بمعارف الدين... انظروا 

ال�سهيد مطهري خالل فترة  اإلى ما تركه 

و�سترون  تكن طويلة جدًا،  لم  التي  حياته 

كم تلّطف اهلل بهذا الرجل وكم رزقه رزقًا 

وافرًا وا�سعًا من ف�سله.

اأكيدة  تو�سية  ال�سباب  جميع  اأو�سي 

المرحوم  كتب  م��ن  كاملة  دورة  ب��ق��راءة 

م��ط��ه��ري. ك���الم م��ط��ه��ري ك���الم جديد. 

جوانب  وتمحي�ض  ومعارفه  الدين  حقائق 

اليوم  اإليها  نحتاج  والعقائد  المعارف  من 

كما كّنا يوم طرحها الأول مرة.

اأي�سًا نحن اليوم بحاجة اإلى المعارف 

�سرورية  اأي�سًا  المعارف  ه��ذه  العقلية، 

ما  ادر�سوا  الدين...  علوم  جانبه...  اإلى 

فكروا  ال�سباب...  الطالب  اأيها  ا�ستطعتم 

وزيدوا من ر�سيدكم.

اعرفوا الداء، الحدث والواقع:

الدينية  ب��ال��م��ع��ارف  ال��ع��ل��م  ي��ن��ب��غ��ي 

الع�سر...  لمنطق  وفهمها وطرحها طبقًا 

اأن  الع�سر... بمجرد  ولغة  الع�سر  منطق 

ذهن  ين�سرف  الع�سر  بلغة  تكلموا  نقول 

نتحدث  اأن  يجب  االأنترنت؛  اإل��ى  البع�ض 

االأجنبية  اللغة  نتقن  اأن  يجب  باالأنترنت؛ 

لكنها  طبعًا  �سرورية  اأمور  هذه  الفالنية. 

الع�سر  منطق  معنى  ه��ذا  لي�ض  اأدوات؛ 

الذي  ما  تنظروا  اأن  معناه  الع�سر.  ولغة 

يفعله المناخ الخارجي واالأمواج المختلفة 

بذهنية مخاطبكم. معناه اأن تعرفوا الداء 

نحو  تتوجهون  وعندها  والواقع،  والَحَدث 

ا�ستطعتم...  ما  وف��ّك��روا  اق���راأوا  العالج. 

هذه ممار�سة �سرورية.

متابعة ال�سيا�سة العالمية:

وتاأتي في راأ�ض الالئحة اأي�سًا النظرة 

والتيارات  العالمية  لل�سيا�سة  ال�سائبة 

ال�سيا�سية في العالم. يجب اأن تعرفوا اأين 

الجبهة  هي  وَم��ْن  هي  وما  خندقكم،  يقع 

بال�سيا�سة  المعرفة  دون  م��ن  المقابلة؟ 

العالم  في  ال�سيا�سية  والتيارات  العالمية 

بالدنا  في  ال�سيا�سية  التيارات  -ومثالها 

هي  اأي���ن  ن���درك  اأن  ن�ستطيع  وبيئتنا-ال 

مواطن ال�سالل واأين هي مواطن الهداية. 

17

م
 2

01
0 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
و

ن
كا

 /
 2

20
د 

د
ع
ل
ا



الإ�سالل  الرئي�ض  الموطن 

ودفعهم  العالم  في  الب�سر 

للخطيئة والفح�ساء والظلم 

اإخوتهم  وق��ت��ل  وال��ح��روب 

التي  ال�سيا�سة  هي  الب�سر 

هذه  اأن  ال  العالم.  ت�سود 

كانت  لقد  ب��ل  ال��ي��وم،  ول��ي��دة  ال�سيا�سات 

موجودة في العالم دومًا، لكن القوى التي 

تريد العالم كله لها وتروم ال�سيطرة على 

العالم وكل جوانب الحياة الب�سرية تهيمن 

اأدواتها  بف�سل  ال�سابق  م��ن  اأك��ث��ر  ال��ي��وم 

وو�سائلها الحديثة.

لذلك تالحظون كل هذا الت�سديد على 

اال�ستكبار -اال�ستكبار العالمي-في �سعارات 

الجمهورية  و���س��ع��ارات  الجليل  اإم��ام��ن��ا 

االإ�سالمية. وحينما يرفع بلد راية مواجهة 

واالإ�سالم،  ال��دي��ن،  -با�سم  النظام  ه��ذا 

والمعنوية- ينهالون عليه ب�سدة.

الموؤمن كّي�س:

ن�ستلهم  اأن  ه��و  االأ���س��ا���ض  ال��م��ع��ي��ار 

االإ����س���الم ب��و���س��وح ووع����ي ون��ع��ب��ر عنه 

بحكمة  ال��ه��دف  نحو  ون�سير  ب�سجاعة، 

ينبغي  ولكن  ���س��روري  التدبير  وتدبير. 

الخلط  عدم  يجب  بالهدف.  خلطه  عدم 

ب��ي��ن ال��ت��دب��ي��ر وب���ي���ن ت�����س��ي��ي��ع ال��ه��دف 

اأّن  يت�سور  البع�ض  فاإّن  االأط��ر،  وتحطيم 

واالأطر  االأ�سول  عن  االبتعاد  هو  التدبير 

الرئي�سية والموؤ�سرات المبدئية.. هذا هو 

معدة  في  الذوبان  وهو  بعينه؛  الالتدبير 

الطامعين.  االأعداء  تو�سع 

الهدف  ي��ك��ون  اأن  ينبغي 

متابعته  وي��ج��ب  م��ح��ددًا، 

اأن  ب��د  ال  وج���زم.  بح�سم 

هذا  في  االإن�سان  يتحرك 

»الموؤمن  بتدبير  الم�سار 

وهذا  ح��ول��ه.  لما  متفّطن  اإن���ه  ك��ّي�����ض«.. 

يحذر  اأن  التقوى:  م�ساديق  م��ن  ب��دوره 

االإن�����س��ان م��ن ال��وق��وع ف��ي ���س��راك العدو، 

ويكون  غ���رة،  حين  على  ي��وؤخ��ذ  اأن  وم��ن 

الوعي،  هو  هذا  االأعداء،  لغارات  عر�سة 

الثالثة  المادة  اأو  الثالث  الركن  هو  هذا 

اأن  اليوم:  بها  نحن  المكلفون  المواد  من 

ونطور  داخلنا،  في  التقوى  م�ساعر  نعزز 

نكتفي  وال  ب��ال��ع��ل��م،  وع��ق��ول��ن��ا  اأذه��ان��ن��ا 

اإنما  العلمية،  الدرا�سة  حيز  في  بالتعلم 

ليتعلم  اأي�سًا.  واالجتهاد  االإنتاج  نمار�ض 

طالب العلم منذ البداية اأن يطلب الدليل 

على ما ي�سمعه حتى لو �سمعه في الدر�ض، 

في�ستقبل الدليل في ذهنه ويحلله.

هو  العلم  اإنما  مالكًا،  لي�ست  القراءة 

ال��وع��ي، ومعرفة  ي��اأت��ي دور  ث��م  ال��م��الك. 

ال�ساحة، ومعرفة الواجبات.

العدالة،  ن��ح��و  ن��ت��ق��دم  اأن  ن�ستطيع 

اأحكام  وتطبيق  واالأخ����الق،  والمعنوية، 

اأقوياء،  �سباب  لدينا  ك��ان  اإذا  االإ���س��الم 

حاذروا  واعون.  �سجعان،  متقون،  علماء، 

من اأن تنحرف بكم الحوافز ال�سغيرة عن 

هذا الهدف الكبير.

)*( مقتط���ف م���ن كلم���ة لالإم���ام الخامنئي{األقاه���ا في 

.2008/4/30
( 1)  كان من كبار علماء االأخالق واأ�ساتذته في حوزة النجف 

االأ�سرف وم���ن اأ�ساتذة العالم���ة الطباطبائي )�ساحب 

تف�سير الميزان(.

الهوام�س

ادر�سوا ما ا�ستطعتم 

اأيها الطالب ال�سباب... 

فكروا وزيدوا من 

ر�سيدكم.
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ة  رقيَّ ��دة  ال�����س��يِّ
Qالح�سين �سهيدة ع�سق 

ال�سيخ تامر حممد حمزة

 Qاإلى بيت علي  ،Pرقية ا�سم متكرر في بيت النبوة. فمن بيت محمد

ثم بيت الح�سين ال�سهيدQ. رقية ا�سم لم�سّمى �سار اأنموذجًا لع�سق الأبناء 

واإنما حين تجل�س جنب م�ساة  لي�س في م�سجعها  الطفلة  رقية  اأن�س  لاآباء، 

اأبيها وهو �ساف قدميه حال التهجد، كحل ناظري رقية روؤية اأبيها في كل يوم 

وليلة. ولذا، اأكثرت من العتاب لعمتها زينبQ حينما �سافر اأبوها من دون 

اأن يودعها، رقية التي احترق قلبها ع�سقًا في اأول لقاء مع اأبيها، فماتت وهي 

تحت�سن الراأ�س ال�سريف للح�سينQ في ال�سام.
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)2(

اأربع �سنوات اأو   �سنوات، 
)1(

العمر ثالث

وقد   ،Qالح�سين اأبيها  �سهادة  حين 

خم�ض  ال�سريف  عمرها  اأن  بع�سهم  ذكر 

 بنت ك�سرى 
)4(

، واأمها �ساه زنان
)3(

�سنوات

زين  االإم�����ام  �سقيقة  ف��ه��ي 
 ،)5(

يزدجر

وهي   ،
)6(

االأ�سغر وعلي   Qالعابدين

زينب  اأي  االأرب���ع  الح�سين  ب��ن��ات  اأ�سغر 

مكانة  لها  كانت  ول��ذا،  و�سكينة،  وفاطمة 

كثيرة  كانت  وب��دوره��ا،  قلبه.  في  خا�سة 

الوقت  في  تفارقه حتى  ولم  باأبيها  التعلق 

الذي تهجع فيه عيون االأطفال للنوم، فقد 

نقلت بع�ض كتب التاريخ اأنها كانت ت�ستيقظ 

وهي  الأبيها  ال�سالة  �سجادة  لتجهز  لياًل 

الليل،  ل�سالة  تاأديته  حال  بقربه  جال�سة 

وكان يكثر من �سمها اإلى �سدره.

رق���ي���ة ف����ي م��وك��ب 

النور:

االإم���ام  رف�����ض  اأن  بعد 

مبايعة   Qالح�سين

ي��زي��د، ق���رر ال���خ���روج من 

ومنها  مكة،  اإل��ى  المدينة 

���س��ط��ر ك����رب����الء، ح��ام��اًل 

ون�ساءه  ب��ي��ت��ه  اأه�����ل  م��ع��ه 

واأ�سحابه، وكانت رقية من 

جملة اللواتي )�ساء اهلل اأن 

ي��ق��ول��ون ل��ه��ا هو 

 .
)12(

ال�سفر ف���ي 

كتب  اأج���م���ع���ت  وه���ن���ا 

ا�ستيقظت  اأنها  والمقاتل  وال�سير  التاريخ 

في  ال�سبايا  مع  وهي  نومها  من  ليلة  ذات 

راأيته  اإني  وتقول  اأبيها  عن  ت�ساأل  الخربة 

وقرة  ب��وال��دي  اآت��ون��ي  ���س��دي��دًا،  م�سطربًا 

اإ�سكاتها  البيت  اأه��ل  اأراد  وكلما  عيني. 

ازدادت حزنًا وبكاًء، ولبكائها هاج هناك 

بالبكاء  فاأخذوا   ،Qالبيت اأهل  حزن 

روؤو�سهم  على  وح��ث��وا  ال��خ��دود،  ولطموا 

ال�سياح،  وق��ام  ال�سعور  ون�سروا  ال��ت��راب 

وبكاءهم  �سياحهم  اهلل  لعنه  يزيد  ف�سمع 

فقال: ما الخبر؟ قيل له: اإن بنت الح�سين 

فانتبهت  بنومها،  اأب��اه��ا  راأت  ال�سغيرة 

يزيد  �سمع  فلما  وت�سيح،  وتبكي  تطلبه 

ذلك، فقال: اإرفعوا اإليها راأ�ض اأبيها، فاأتوا 

و�سعوه   بمنديل  مغطى  طبق  في  بالراأ�ض 

ولم  اأب��ي  طلبت  اإن��ي  فقالت:  يديها،  بين 

اأباك،  هناك  اإن  فقالوا:  الطعام،  اأطلب 

قالت:  فيه.  راأ�سًا  وراأت  المنديل  فرفعت 

ما هذا الراأ�ض، قالوا: راأ�ض اأبيك، فرفعت 

الراأ�ض و�سمته اإلى �سدرها وهي تقول: يا 

يا  بدمائك؟  بك  خ�سّ ال��ذي  ذا  من  اأبتاه، 

اأبتاه، من ذا الذي قطع وريدك؟ يا اأبتاه، 

يا  �سني؟  �سغر  على  اأيتمني  الذي  ذا  من 

اأبتاه، من لليتيمة حتى تكبر؟ يا اأبتاه، من 

اأبتاه، من لالأرامل  للن�ساء الحا�سرات؟ يا 

الم�سبيات؟ يا اأبتاه، من للعيون الباكيات؟ 

يا اأبتاه، من لل�سائعات الغريبات؟ يا اأبتاه 

.
)7(

يراهن �سبايا(

والجدير ذكره اأنه لو كان خروجه من 

رجب  من  اثنتين  اأو  بقين  لثالث  المدينة 

وو�سل مكة في الثالث من �سعبان ثم تركها 

في الثامن من ذي الحجة اإلى كربالء اإلى 

حين وفاتها في الخام�ض من �سفر  فتكون 

اأزيد من  اأ�سهر ما يعادل   اأفنت �سبعة  قد 

ربع عمرها في ال�سفر وال�سبي.

رقيَّة على ل�سان �سهيد كرباء:

المقاتل  اأرب��اب  كتب  في  ذكرها  ورد 

في واقعة كربالء، وناداها االإمام الح�سين

Q ونطق با�سمها في اأكثر من مو�سع 

االأخيرة  ال�ساعات  في  وخا�سة  وح��ادث��ة، 

يوّدع  اأن  اأراد  عندما  ال�سريف  عمره  من 

اأهله وعياله نادى باأعلى �سوته: )يا اأختاه،  

ويا  رقية،  وي��ا  �سكينة،  وي��ا  كلثوم،  اأم  يا 

عاتكة ويا زينب، يا اأهل بيتي، عليكن مني 

 
)8(

مخنف اأبي  مقتل  في  كما  ال�سالم( 

الحافظ  ال�سيخ  ال��ع��الم��ة  اأن  حتى 

ذكر 
)9(

القندوزي �سليمان 

مثل ذلك.

عناية  م��ورد  ��ة  رق��يَّ

اأبيها ال�سهيد:

بين  الم�سافة  طول  اإن 

ال��ك��وف��ة وال�����س��ام ووط����اأة 

ال�سبايا  ع��ل��ى  الم�سيبة 

�سربهن  اإل�����ى  اإ����س���اف���ة 

اأنهكهن  م��م��ا  ب��ال�����س��ي��اط 

ح��ت��ى خ����ارت ق���واه���ن، وم���ا كان 

ي�سمح  اأن  يواكبهن  ال���ذي  الجي�ض 

اأرادوا هم الراحة  اإال حيث  لهن بالراحة 

يبادرون  يرتاحوا،  اأن  وبمجرد  الأنف�سهم. 

ال�سبايا بال�سياط في�سربونهن بها. وذات، 

بال�سير،  وبداأوا  ب�سرعة  الجند  نه�ض  مرة 

الح�سين راأ����ض  عليه  ال��ذي  بالرمح  واإذ 

Q قد توقف، وكلما اأرادوا تحريكه لم 

يتحرك، فحاولوا نزع الراأ�ض ال�سريف عنه 

ولم  اأمرهم  في  وتحيروا  ا�ستطاعوا،  فما 

يروا ُبّدًا حتى ي�ساألوا االإمام زين العابدين

»تفّقدوا  لهم  ق��ال  ���س��األ��وه،  فلما   .Q

العائلة، فلعل اأحد االأطفال قد �ساع«، وبعد 

 ،Qرقيَّة دة  ال�سيِّ يجدوا  لم  الفح�ض 

يجدوها،  ف��ل��م  عنها  ب��ال��ب��ح��ث  واأخ�����ذوا 

ف��ع��اودوا ال�����س��وؤال م��رة ثانية م��ن االإم��ام

فاأجابهم:  وج��وده��ا،  م��ك��ان  ع��ن   Q

اإلى   Qاأبي الح�سين اإلى راأ�ض  انظروا 

اأين ينظر وابحثوا عنها هناك.

���س��ه��ي��دة ع�سق  ��ة  رق��يَّ ��دة  ال�����س��يِّ

الأبوة:

عن   
)10(

الطبري ال��دي��ن  ع��م��اد  روى 

كتاب الحاوية لقا�سم بن محمد بن احمد 

الماأموني، اأن ن�ساء اأهل بيت النبوة اأخفين 

اآبائهم وقلن لهم اإن  على االأطفال �سهادة 

ويقول  وكذا،  كذا  اإلى  �سافروا  قد  اآباءكم 

للح�سين ك��ان  اإن���ه   ،
)11(

االإيقاد �ساحب 

وكانت  وتحبه  يحبها  �سغيرة  بنت   Q

وكانوا  ون��ه��ارًا  لياًل  اأبيها  ل��ف��راق  تبكي  

ناداها الإمام الح�سين

Q ونطق با�سمها في 

اأكثر من مو�سع وحادثة، 

وخا�سة في ال�ساعات 

الأخيرة من عمره 

ال�سريف عندما اأراد اأن 

يوّدع اأهله وعياله
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مكانة  لها  كانت  ول��ذا،  و�سكينة،  وفاطمة 

كثيرة  كانت  وب��دوره��ا،  قلبه.  في  خا�سة 

الوقت  في  تفارقه حتى  ولم  باأبيها  التعلق 

الذي تهجع فيه عيون االأطفال للنوم، فقد 

نقلت بع�ض كتب التاريخ اأنها كانت ت�ستيقظ 

وهي  الأبيها  ال�سالة  �سجادة  لتجهز  لياًل 

الليل،  ل�سالة  تاأديته  حال  بقربه  جال�سة 

وكان يكثر من �سمها اإلى �سدره.

رق���ي���ة ف����ي م��وك��ب 

النور:

االإم���ام  رف�����ض  اأن  بعد 

مبايعة   Qالح�سين

ي��زي��د، ق���رر ال���خ���روج من 

ومنها  مكة،  اإل��ى  المدينة 

���س��ط��ر ك����رب����الء، ح��ام��اًل 

ون�ساءه  ب��ي��ت��ه  اأه�����ل  م��ع��ه 

واأ�سحابه، وكانت رقية من 

جملة اللواتي )�ساء اهلل اأن 

ي��ق��ول��ون ل��ه��ا هو 
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)12(

ال�سفر ف���ي 

كتب  اأج���م���ع���ت  وه���ن���ا 

ا�ستيقظت  اأنها  والمقاتل  وال�سير  التاريخ 

في  ال�سبايا  مع  وهي  نومها  من  ليلة  ذات 

راأيته  اإني  وتقول  اأبيها  عن  ت�ساأل  الخربة 

وقرة  ب��وال��دي  اآت��ون��ي  ���س��دي��دًا،  م�سطربًا 

اإ�سكاتها  البيت  اأه��ل  اأراد  وكلما  عيني. 

ازدادت حزنًا وبكاًء، ولبكائها هاج هناك 

بالبكاء  فاأخذوا   ،Qالبيت اأهل  حزن 

روؤو�سهم  على  وح��ث��وا  ال��خ��دود،  ولطموا 

ال�سياح،  وق��ام  ال�سعور  ون�سروا  ال��ت��راب 

وبكاءهم  �سياحهم  اهلل  لعنه  يزيد  ف�سمع 

فقال: ما الخبر؟ قيل له: اإن بنت الح�سين 

فانتبهت  بنومها،  اأب��اه��ا  راأت  ال�سغيرة 

يزيد  �سمع  فلما  وت�سيح،  وتبكي  تطلبه 

ذلك، فقال: اإرفعوا اإليها راأ�ض اأبيها، فاأتوا 

و�سعوه   بمنديل  مغطى  طبق  في  بالراأ�ض 

ولم  اأب��ي  طلبت  اإن��ي  فقالت:  يديها،  بين 

اأباك،  هناك  اإن  فقالوا:  الطعام،  اأطلب 

قالت:  فيه.  راأ�سًا  وراأت  المنديل  فرفعت 

ما هذا الراأ�ض، قالوا: راأ�ض اأبيك، فرفعت 

الراأ�ض و�سمته اإلى �سدرها وهي تقول: يا 

يا  بدمائك؟  بك  خ�سّ ال��ذي  ذا  من  اأبتاه، 

اأبتاه، من ذا الذي قطع وريدك؟ يا اأبتاه، 

يا  �سني؟  �سغر  على  اأيتمني  الذي  ذا  من 

اأبتاه، من لليتيمة حتى تكبر؟ يا اأبتاه، من 

اأبتاه، من لالأرامل  للن�ساء الحا�سرات؟ يا 

الم�سبيات؟ يا اأبتاه، من للعيون الباكيات؟ 

يا اأبتاه، من لل�سائعات الغريبات؟ يا اأبتاه 

.
)7(

يراهن �سبايا(

والجدير ذكره اأنه لو كان خروجه من 

رجب  من  اثنتين  اأو  بقين  لثالث  المدينة 

وو�سل مكة في الثالث من �سعبان ثم تركها 

في الثامن من ذي الحجة اإلى كربالء اإلى 

حين وفاتها في الخام�ض من �سفر  فتكون 

اأزيد من  اأ�سهر ما يعادل   اأفنت �سبعة  قد 

ربع عمرها في ال�سفر وال�سبي.

رقيَّة على ل�سان �سهيد كرباء:

المقاتل  اأرب��اب  كتب  في  ذكرها  ورد 

في واقعة كربالء، وناداها االإمام الح�سين

Q ونطق با�سمها في اأكثر من مو�سع 

االأخيرة  ال�ساعات  في  وخا�سة  وح��ادث��ة، 

يوّدع  اأن  اأراد  عندما  ال�سريف  عمره  من 

اأهله وعياله نادى باأعلى �سوته: )يا اأختاه،  

ويا  رقية،  وي��ا  �سكينة،  وي��ا  كلثوم،  اأم  يا 

عاتكة ويا زينب، يا اأهل بيتي، عليكن مني 

 
)8(

مخنف اأبي  مقتل  في  كما  ال�سالم( 

الحافظ  ال�سيخ  ال��ع��الم��ة  اأن  حتى 

ذكر 
)9(

القندوزي �سليمان 

مثل ذلك.

عناية  م��ورد  ��ة  رق��يَّ

اأبيها ال�سهيد:

بين  الم�سافة  طول  اإن 
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اأنهكهن  م��م��ا  ب��ال�����س��ي��اط 

ح��ت��ى خ����ارت ق���واه���ن، وم���ا كان 
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اأرادوا هم الراحة  اإال حيث  لهن بالراحة 

يبادرون  يرتاحوا،  اأن  وبمجرد  الأنف�سهم. 

ال�سبايا بال�سياط في�سربونهن بها. وذات، 

بال�سير،  وبداأوا  ب�سرعة  الجند  نه�ض  مرة 

الح�سين راأ����ض  عليه  ال��ذي  بالرمح  واإذ 

Q قد توقف، وكلما اأرادوا تحريكه لم 

يتحرك، فحاولوا نزع الراأ�ض ال�سريف عنه 

ولم  اأمرهم  في  وتحيروا  ا�ستطاعوا،  فما 

يروا ُبّدًا حتى ي�ساألوا االإمام زين العابدين

»تفّقدوا  لهم  ق��ال  ���س��األ��وه،  فلما   .Q

العائلة، فلعل اأحد االأطفال قد �ساع«، وبعد 

 ،Qرقيَّة دة  ال�سيِّ يجدوا  لم  الفح�ض 

يجدوها،  ف��ل��م  عنها  ب��ال��ب��ح��ث  واأخ�����ذوا 

ف��ع��اودوا ال�����س��وؤال م��رة ثانية م��ن االإم��ام

فاأجابهم:  وج��وده��ا،  م��ك��ان  ع��ن   Q

اإلى   Qاأبي الح�سين اإلى راأ�ض  انظروا 

اأين ينظر وابحثوا عنها هناك.

���س��ه��ي��دة ع�سق  ��ة  رق��يَّ ��دة  ال�����س��يِّ

الأبوة:

عن   
)10(

الطبري ال��دي��ن  ع��م��اد  روى 

كتاب الحاوية لقا�سم بن محمد بن احمد 

الماأموني، اأن ن�ساء اأهل بيت النبوة اأخفين 

اآبائهم وقلن لهم اإن  على االأطفال �سهادة 

ويقول  وكذا،  كذا  اإلى  �سافروا  قد  اآباءكم 

للح�سين ك��ان  اإن���ه   ،
)11(

االإيقاد �ساحب 

وكانت  وتحبه  يحبها  �سغيرة  بنت   Q

وكانوا  ون��ه��ارًا  لياًل  اأبيها  ل��ف��راق  تبكي  
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من لل�سعور المن�سورات؟ يا 

واخيبتاه.  بعدك  اأبتاه، من 

ي����ا اأب������ت������اه، م����ن ب��ع��دك 

ليتني  اأب��ت��اه،  يا  واغربتاه. 

اأبتاه، ليتني  لك الفداء. يا 

يا  عمياء.  اليوم  ه��ذا  قبل 

اأبتاه، ليتني و�ّسدت التراب وال اأرى �سيبك 

بًا بالدماء. ثم و�سعت فمها على فم  مخ�سّ

ال�سهيد المظلوم وبكت حتى غ�سي عليها، 

خذيها  زينب  الأخته  العابدين  زين  فقال 

اآل محمد،  ثم حزن  الحياة.  فارقت  فلقد 

.
)13(

اإذ لم ير اأحد اإال باك اأو باكية

قبرها نجمة الأر�سين:

ال�سافعي  اأحمد  الوهاب بن  ذكر عبد 

973ه�( مقام ال�سيِّدة  الم�سري )ت عام 

بقعة  ال��ب��ي��ت  ه���ذا  ق���ائ���اًل:   Qرقيَّة

وبنت  دم�سق  ف��ي   Pالنبي ب��اآل  �سرفت 

ذلك  وك��ان   ،
)14(

رقية ال�سهيدة  الح�سين 

المقام.  بباب  الذي  الحجر  على  مكتوبًا 

نقل  كما  الكتب  اأرب��اب  بع�ض  �سرح  وقد 

لمحمد  ال��ت��واري��خ  منتخبات  ك��ت��اب  ع��ن 

بقوله:  الح�سني  ال��دي��ن  تقي  اآل  اأدي���ب 

ة بنت االإمام  دة رقيَّ )ونقل اأي�سًا اأن ال�سيِّ

دفنت عند باب 
 
الح�سينQ ال�سغيرة

 
.

)15(

الفرادي�ض(

ين�سب  االأمين،  مح�سن  ال�سيد  ويقول 

اإليها قبر وم�سهد مزور بمحلة العمارة من 

الميرزا  ب�سحته، جدده  اأعلم  اهلل  دم�سق 

اإيران  في  ال�سدر  وزي��ر  خان  اأ�سغر  علي 

اأرخ���ت  وق���د   ،1323 ع���ام 

فوق  منقو�ض  بتاريخ  ذل��ك 

الباب اأقول فيه من اأبيات:

العليا  ال��رت��ب��ة  ذو  ل��ه 

عليا

وزي������ر ال�������س���در في   

.
)16(

اإيران جدد

وقد اأرخت تزهو �سناء

بقبر رقية من اآل اأحمد  

بعد  ال�سريف  قبرها  ج��دد  وق��د  اأق��ول 

في  المباركة  االإ�سالمية  الثورة  انت�سار 

اإيران بقيادة االإمام الخميني}.

:Oكرامة قبرها

ال�سهادة  اأ���س��رار  في  الدربندي  روى 

واالأعلمي  ال�سريعة،  رياحين  في  وكذلك 

ها�سم  ال�سيخ  ع��ن  ال��ن�����س��اء  اأع����الم  ف��ي 

 اأنه قد �سمع 
)17( 

الخرا�ساني )ت 1280 ه�(

المجاور  ال�سامي  علي  محمد  ال�سيخ  من 

ال�سيد  الأمه  جده  عن  االأ�سرف،  بالنجف 

اإبراهيم الدم�سقي الذي ينتهي ن�سبه اإلى 

له  وك��ان  ال��ه��دى،  علم  المرت�سى  ال�سيد 

بنات،  ثالث  وله  �سنة  ت�سعون  العمر  من 

الح�سين االإمام  بنت  رقية  الكبرى  فراأت 

الأبيك  قولي  لها  قالت  النوم،  في   Q

يقول للوالي: وقع الماء في قبري ولحدي 

فانتبهت  ولحدي.  قبري  فليعمر  وتاأذيت، 

ال�سيد  النوم، فقالت الأبيها ولم يعتن  من 

الو�سطى  البنت  راأت  ث��م  ال��روؤي��ا،  بهذه 

ال�سغرى.  اإلى  وهكذا  الثانية،  الليلة  في 

ال�سيد  ف��راأى  الرابعة،  الليلة  كانت  حتى 

كانت ت�ستيقظ لياًل 

ز �سجادة ال�سالة  لتجهِّ

لأبيها وهي جال�سة 

بقربه حال تاأديته 

ل�سالة الليل.
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وهي   Qرقيَّة دة  ال�سيِّ بنف�سه 

من  فانتبه  ال��ع��ت��اب،  بنحو  تحدثه 

ما  ونقل  بال�سام  الوالي  اإلى  وم�سى  نومه 

من  العلماء  الوالي  فاأمر  معه،  ح�سل 

يغت�سلوا  اأن  وال�سيعة  ال�سنة 

الثياب،  اأن��ظ��ف  ويلب�سوا 

حرم  يديه  على  يفتح  ومن 

دة رقيَّة، فيتعين عليه  ال�سيِّ

وتعلقت  ال��ق��ب��ر،  اإ����س���الح 

على  يفتح  اأن  اهلل  م�سيئة 

ي����دي ال�����س��ي��د اإب���راه���ي���م 

اأوكل  فحينئذ،  الدم�سقي 

ال�سريح  نب�ض  مهمة  اإليه 

ال�سيد  وي��ن��ق��ل  وت��ع��م��ي��ره، 

الج�سد  اإل��ى  و�سل  لما  اأن��ه 

يتغير  ول��م  كفنها  ف��ي  وج��ده��ا  ال��ط��اه��ر 

���س��يء، وك��اأن��ه��ا دف��ن��ت ج��دي��دًا، والزال���ت 

حتى  اأيام  ثالثة  طيلة  وعهدته  حجره  في 

فرغوا من اإ�سالح قبرها ال�سريف.

موؤمن  ال�سيد  الق�سة  ه��ذه  نقل  وق��د 

ب�����������ن ح���������س����ن 

ال�سبلنجي  م��وؤم��ن 

وكذلك،   .
)18(

ال�سافعي

ميرزا  ال�سيد  الحجة  الفقيه  نقله 

ه��������ادي ال���خ���را����س���ان���ي 

 .
)19(  

الحائري ) ت1368(

الحائري  ال�����س��ي��خ  وي��ق��ول 

اإن������ه قد  ال����م����ازن����دران����ي 

العلماء  ب��ع�����ض  اأخ��ب��رن��ي 

متنها  اإن  وي�سيف  بذلك، 

مجروح من كثرة ال�سرب، 

لبع�ض  ذل��ك  ذك���رت  وق��د 

االأف�����ا������س�����ل، ف��ح��دث��ن��ي 

بع�ض  ع���ن  ل���ه  ن���اق���اًل  ب���ه 

.
)20(

اأ�سياخه

                                                                                                                                         

ل��ع��ن اهلل ال��ظ��ال��م��ي��ن ل��ه��م م��ن االأول��ي��ن 

واالآخرين

والحمد هلل رب العالمين.

 اأمر الوالي العلماء 

من ال�سنة وال�سيعة 

اأن يغت�سلوا ويلب�سوا 

اأنظف الثياب، ومن 

يفتح على يديه حرم 

ال�سيِّدة رقيَّة، فيتعين 

عليه اإ�سالح القبر.

. تظلم الزهراء0ع( – ال�سيخ عبا�ض القمي �ض 279( 1)

. كامل البهائي 17/2عنه نف�ض المهموم �ض 416( 2)

ع���ن النفح���ات  معال���ي ال�سبطي���ن الحائ���ري ج–����ض 21( 3)

للحمزاوي.

ملكة الن�ساء. (4 )

اآخر ملوك الفر�ض. (5 )

. معالي ال�سبطين ج– �ض 214( 6)

مخت�س���ر ب�سائر الدرجات، الح�سن ب���ن �سليمان الحّلي،  (7 )

�ض132.

. (8 )Qاأقدم مقتل الأبي عبد اهلل الح�سين

ه� من علماء العامة متوفى عام 1294( 9)

. كامل البهائي ج2�ض17ورو�سة ال�سهداء 484( 10)

. االإيقاد �ض 179( 11)

اأي �سفر االآخرة. (12 )

�ض    معالي ال�سبطين ج2����ض 17ومنتخب الطريحي ج1( 13)

وكام���ل  13واالإيق���اد ����ض 179، ومنتخ���ب التواري���خ 29 
البهائي ج2�ض 17وعنه نف�ض المهموم 416.

( 14) المنن لل�سافعي الباب العا�سر.

( 15) منتخب���ات التواري���خ نق���اًل م���ن مراقد اأه���ل البيت في 

ال�سام )بالفار�سية(.

. اأعيان ال�سيعة ج7�ض34( 16)

. منتخب التواريخ �ض 388( 17)

. نور االأب�سار 160( 18)

. المعجزات �ض 9( 19)

. معالي ال�سبطين ج2�ض 171( 20)

الهوام�س
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م��ن  ر�سح��اٌت 

في�ض ل ينقطع

محمد  ال�سيخ  اهلل  اآي��ة 

ت����ق����ي ب���ه��ج�ت}

الطريق الوحيد لتح�سيل �سعادة 

الدنيا والآخرة

باأن  وك��ب��ارًا  ���س��غ��ارًا  نعلم  اأن  علينا 

لدنيا  ا  �سعادة  لتح�سيل  الوحيد  الطريق 

  ع���ّز وج���ّل. 
ّ

واالآخ�����رة، ه��و ال��ع��ب��ودي��ة هلل

العقيدة  في  المع�سية  بترك  تتحّقق  وهي 

والعمل.

لئن عملنا بما نعلمه، وتوقفنا واحتطنا 

به،  العلم  ل  نح�سِّ اأن  اإل��ى  نعلمه،  ال  فيما 

والخ�سران  الندم  معر�ض  في  نكون  فلن 

العبد  في  العزم  ه��ذا  تحّقق  ولئن  اأب���دًا. 

تعالى    
ّ

اهلل ف�سيكون   ورا�سخ،  ثابت  ب�سكل 

اأولى بتوفيقه واإعانته.
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ترك المع�سية 

»الذكر  م��ن  اأرق���ى  ذك��ر  ه��ن��اك  لي�ض 

»ترك  من  اأرق��ى  عمليًا  ذكر  وال  العملي«، 

المع�سية في االأمور االعتقادية والعملية«.

بقول  المع�سية  ت��رك  اأن  وال��ظ��اه��ر 

مطلق ال يتّم من دون »المراقبة الدائمة«.

بالخالق  وي��ع��ت��ق��د  ي��ت��ي��ّق��ن  م���ن 

والمخلوق 

بالخالق  وي��ع��ت��ق��د  ي��ت��ي��ّق��ن  َم����ْن  اإّن 

والمخلوق، ويرتبط ويعتقد بجميع االأنبياء 

ولديه  عليهم،    
ّ

اهلل �سلوات  واالأو���س��ي��اء 

في  وينبعث  بهم،  وعملي  اعتقادي  تو�سل 

حركاته و�سكناته وفق توجيهاتهم، ويخلي 

وياأتي   ،
ّ

اهلل �سوى  عّما  العبادات  في  قلبه 

�سيء  وكل  االأ�سا�ض،  والتي هي   � بال�سالة 

تابع لها فارغ القلب، ويتبع في الم�سكوكات 

اأي  ال��ف��رج:  ل��ه    
ّ

اهلل عّجل  الع�سر  اإم���ام 

له،  مخالفًا  االإم���ام  ي��راه  من  كل  يخالف 

ويلعن  له،  موافقًا  االإمام  يراه  من  ويوافق 

من يلعنه االإمام، ويترّحم على من يترّحم 

عليه االإمام، ولو على �سبيل االإجمال -اإّن 

ولن  كمال،  اأي  يفتقد  لن  كهذا-  �سخ�سًا 

ينال اأي وزر اأو وبال.

 َمن يذكر اهلل تعالى

اإن من يعلم:  قلت م��رارًا واأك��ّرر االآن: 

  
ّ

  ت��ع��ال��ى ف���اهلل
ّ

»ب����اأن ك��ل م��ن ي��ذك��ر اهلل

اأنه  اإذ  اأية موعظة.  اإلى  جلي�سه، ال يحتاج 

تركه،  اأو  فعله  عليه  يجب  ال��ذي  ما  يعلم 

ويعلم اأن عليه اأن ياأتي بما يعلمه ويحتاط 

فيما ال يعلمه«.

ر�سا اهلل تعالى

  جل جالله، 
ّ

اهلل ر�سا  ب��اأّن  نعلم  كّلنا 

مع اأنه غني بالذات، وال يحتاج اإلى اإيمان 

يكون  اأن  في  هو  اإيمانهم،  ول��وازم  العباد 

العباد دومًا في مقام التقّرب اإليه.

اإّنما  تعالى    
ّ

اهلل اأن  اإذًا  نعلم  فنحن 

الأجل حاجة  ذكره،  وا�ستمرار  ذكره  يحب 

االألطاف  م��ب��داأ  اإل��ى  التقّرب  اإل��ى  ع��ب��اده 

واإدامة هذا التقّرب.

من  انتفاعنا  ب���اأن  اإذًا  نعلم  فنحن 

ا�ستغالنا  بدرجة  �سيكون  اإل��ي��ه،  التقّرب 

طاعته  ف��ي  ن�سعى  م��ا  وب��م��ق��دار  ب��ذك��ره. 

وخدمته، ننال درجة متنا�سبة من التقّرب 

واالنتفاع بقربه.

  
ّ

والفرق بيننا وبين �سلمان )�سالم اهلل

عليه( اإنما هو في درجة طاعته وذكره له 

تعالى، اللذين يوؤّثران في درجة قربنا منه 

�سبحانه. 

واإّن ما نعلمه، هو اأّن ثّمة اأعمااًل �ستقع 

نعلم  اأْن  فعلينا  الدنيا،  في  ابتالئنا  محل 

وجّل   عّز 
ّ

هلل ر�سا  محل  منها  كان  ما  اأّن 

اأي�سًا.  له  وطاعة  وعبادة  خدمة  ف�سُيَعدُّ 

اأْن  يجب  اأّن هدفنا  اإذًا،  نعرف  اأن  فعلينا 

يكون في لزوم �سرف العمر كّله في ذكر 

اإلى  ن�سل  اأْن  اإلى  وعبادته،  وطاعته    
ّ

اهلل

اال�ستعداد  نملك  التقّرب  في  درجة  اآخر 

)والقابلية( لها. واإاّل، فعندما نرى و�سول 

وتخّلفنا  العالية،  المقامات  اإلى  البع�ض 

���س��ن��ك��ون من  ع��ن ذل���ك م��ن دون ع��ّل��ة، 

النادمين.

 لترك اال�ستغال بغير ر�ساه، 
ّ

وّفقنا اهلل

 عليهم اأجمعين.
ّ

بمحمد واآله، �سلوات اهلل
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اأكِرموا اهلل...

م���ن ك��رم��ه
ال�سيد �سامي خ�سرا

تفتّني  ول  ال��ه��داي��ة،  ���س��دق  ل��ي  وَه����ْب  »ال��ل��ه��م 

موؤونة  واكفني  والإن��ف��اق،  للبر  وف�ّقني  بال�ّسعة... 

الكت�ساب، وارزقني من غير ح�ساب«)1(.

ماذا ُيجدي البخل:

لماذا يك�ون الم�رء بخي�ال، وق�د وهب�ه 

اهلل المنان الواه�ب..... العطايا؟! 

ُوه��ب مااًل  َم��ْن  ال��م��ال،  ول��م��اذا يمنع 

وفيرًا، ورزقًا كبيرًا؟! 

اأو  اأكثر من غيره،  وهل البخيل يعي�ض 

يتنعم زيادة عن  اأو  اأكثر من غيره،  يرزق 

النا�ض؟

وهل البخل يزيد في العمر؟...

البخل �سفة قديمة قبيحة:

ع�سر  ك��ل  ف��ي  ن��الح��ظ  لكننا    

جماعة من البخالء الذين يجعلون اأيديهم 

مغلولة الى اأعناقهم...حتى اأخذت ُت�سرب 

بهم االأمثال، وتت�ناقل ق�س�سهم االأجيال، 

و�ساأن  �ساأنهم  في  فت 
ّ
�سن� كتبا  اأن  وحتى 

اأحوالهم.

رّبه جنة  العبد من  يطلب  عجبًا كيف 

مخّلدين،  وول��دان��ًا  عينًا،  وح��ورًا  ونعيمًا، 

و�سريرًا...  وق�سورًا  وح��ري��رًا...  واأرائ��ك 

اأو  المال  من  بقليل  اإخوانه  على  يبخل  ثم 

المتاع!!.

الح�سين ب��ن  ع��ل��ي  م��والن��ا  ع��ن  ورد   

اأرى  اأّني  ربي  من  الأ�ستحيي  »اإني   :Q

الجنة،  اهلل  ف��اأ���س��األ  اإخ��وان��ي،  م��ن  االأخ 

كان  فاإذا  والدرهم،  بالدينار  عليه  واأبخل 

يوم القيامة قيل لي: ل�و كان�ت الج�نة ل�ك، 

.
)2(

لكنت بها اأبخل واأبخ�ل واأبخل«

البخل حرام:

ويحرم منع الموؤمن ما يحتاج اإليه عند 

�سرورته، لذلك اأفتى الفقهاء »ر�سوان اهلل 

اأموال الغير،  عليهم« بجواز الت�سرف في 

.
)3(

ب�ل ب�وج�وب ذل�ك عن�د ال�سرورة 
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 :Qال�سادق م���والن���ا  ع���ن  ورد 

يحتاج  مما  �سيئا  موؤمنا  منع  موؤمٍن  »اأيُّما 

اأو من  ع��ن��ده،  م��ن  عليه  يقدر  وه��و  ال��ي��ه، 

م�سودًا  القيامة  يوم  اهلل  غيره،اأقامة  عند 

الى  ي��داه  مغلولًة  عيناه،  م��زرق��ًة  وج��ه��ه، 

عنقه، فيقال: هذا الخائن الذي خان اهلل 

.
)4(

ور�سوله ثم يوؤمر به الى النار« 

البخل حرمان:

ولو اأردنا اأن ن�سرب مثاًل من واقعنا، 

يملكون  والمي�سورين  االأغنياء  من  فكم 

�سققًا وبيوتًا مقفلة مظلمة... بينما عائالت 

بكاملها مهّجرة من بيوتها واأرا�سيها، واإن 

يمتنعون  الزهور  عمر  في  و�سابات  �سبابًا 

الزوجية  بيت  تاأ�سي�ض  وعن  ال��زواج،  عن 

غرفًا  وال  بيوتًا  يجدون  ال  الأنهم  الحالم 

توؤويهم...!

مقفلة  ال���م���ن���ازل  اآالف  ب���ل  م���ئ���ات 

ومعّطلة عن الحركة واالأطفال... واأجيال 

تجد  ال  والكابو�ض  الهمُّ  معها  ويكبر  تكبر 

لها ماأوى...فلماذا ال ُيعطي هذا الغنّي اأو 

المي�سور منزله الذي ال يحتاجه، لعام اأو 

وا�ستر�ساًء  تعالى،  اهلل  اإلى  قربة  عامين 

 ،Qال�سادق االإم����ام  �سفاعة  لنيل 

فاحتاج  دار  ل��ه  كانت  َم��ْن  ي��ق��ول:  ال��ذي 

قال  اإياها،  فمنعه  �سكناها،  اإل��ى  موؤمٌن 

اهلل عز وجل: مالئكتي، اأَبِخل عبدي على 

ي�سكن  ال  وعّزتي  الدنيا،  ب�ُسْكنى  عبدي 

.
)5(

اأبدًا« جناني 

��ن��ن االإ����س���الم،  »ف�����االإع�����ارة« م���ن ���سُ

ودرج����ت ال��ع��ادة ف��ي ق��ران��ا ع��ل��ى اإع���ارة 

بع�ض الحاجات واالآالت، خا�سة في بع�ض 

الموا�سم كاأيام ال�سيف والموؤونة، في�ستعار 

يحتاجه  وما  والمنجل  والماعون  المنخل 

وال�سراب  والزعتر  البرغل  الإعداد  النا�ض 

والمربَّى...

ي��ِن )1(   ُب ِب��ال��دِّ ����ِذي ُي���َك���ذِّ ْي�������َت الَّ {اأََراأَ

َفَذِلَك الَِّذي َيُدعُّ اْلَيِتيَم )2(  َوَل َيُح�ضُّ 

ْلُم�َسلِّيَن  َعلَى َطَعاِم اْلِم�ْسِكيِن )3(  َفَوْيٌل لِّ

��اَلِت��ِه��ْم �َساُهوَن  َع��ن ���سَ ُه��ْم  ��ِذي��َن  الَّ   )4(

َوَيْمَنُعوَن  ُي����َراوؤُوَن )6(   ُه��ْم  ��ِذي��َن  الَّ  )5(

اْلَماُعوَن )7(}

)الماعون(

يمنع  اأن   Pاهلل ر�سول  موالنا  ونهى 

اأحد الماعون جاره، وقال: من منع الماعون 

جاره، منعه اهلل خيره يوم القيامة، ووكله 

اأ�سواأ  اإلى نف�سه فما  اإلى نف�سه، ومن وكله 

حاَله، اإلى اأن قال:

في  الم�سلم  اأخ���وه  اإل��ي��ه  اح��ت��اج  وم��ن 

م  حرَّ يفعل  فلم  عليه،  يقدر  وه��و  قر�ض 

ومن  ق��ال:  اأن  اإل��ى  الجنة.  ريح  عليه  اهلل 

عز  اهلل  ُيكرم  فاإنما  الم�سلم  اأخ��اه  اأك��رم 

.
)6(

وجل«

»اأيُّما   :Qال�سادق موالنا  وع��ن   

محتاج  وهو  ماله  عن  موؤمنًا  حب�ض  موؤمٍن 

وال  الجنة،  طعام  من  اهلل  ُيذقه  لم  اليه، 

.
)7(

ي�سرب من الرحيق المختوم«

. ال�سحيفة ال�سجادية، �ض115( 1)

.   و�سائل ال�سيعة، ج16، �ض387( 2)

.   و�سائل ال�سيعة، ج11، �ض598، ح1( 3)

.    و�سائل ال�سيعة، ج11، �ض599، ح1( 4)

.    و�سائل ال�سيعة، ج11، �ض600، ح3( 5)

.   و�سائل ال�سيعة، ج11، �ض600، ح5( 6)

.    و�سائل ال�سيعة، ج11، �ض601، ح6( 7)

الهوام�س
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ُخ��م�����ضُ
الموؤونة  م��ن  يف�سل  م��ا 

)2/2(
ال�سيخ علي حجازي 

من اأفراد الموؤونة

الرجل  ي�ستريه  ال����ذي  ال��ذه��ب   -1
المتعارف  ب��ال��م��ق��دار  ك��ان  اإذا  ل��زوج��ت��ه 

ومنا�سبًا ل�ساأنه فال يجب الخم�ض فيه اإذا 

الأّنه  الخم�سّية،  ال�سنة  راأ���ض  قبل  ا�ستراه 

يح�سب من الموؤونة الم�ستثناة.

فيه  لي�سكن  بيتًا  المكّلف  بنى  اإذا   -2
الم�ستقبل، وكان من  بع�سهم في  اأو  اأوالده 

يجب  فال  العرفّي  ل�ساأنه  المنا�سبة  موؤونته 

الخم�ض فيه اإذا بذل المال قبل حلول راأ�ض 

ال�سنة الخم�سّية. واأّما اإذا لم يكن محتاجًا 

اإليه، ولم يكن اأوالده محتاجين اإليه اأو لم يكن 

منا�سبًا ل�ساأنه العرفي وجب فيه الخم�ض.

االأم����ور  ف��ي  ال��م��ك��ّل��ف  ينفقه  م��ا   -3
ومنكوبي  المدار�ض  كم�ساعدة  الخيرّية 

الحرب اأو ال�سيول، ونحو ذلك تح�سب من 

اإذا  فيها  الخم�ض  يجب  وال  ال�سنة  موؤونة 

دفعها قبل حلول راأ�ض �سنة الخم�ض.
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المال التقاعدي اإن لم 

يكن مّما ُح�سم من راتبه 

ل يجب الخم�ض فيه.

ينفق  ك���ان  اإذا   -4
ال��م��ال الأج���ل ب��ن��اء بيت 

الأجل  اأر����ض  اأو  ل�سكناه 

االأمر  احتاج  وقد  البيت 

الم�ساألة  في  �سنوات  اإلى 

�سورتان:

اأنفقه  ال��ذي  ال��م��ال  ك��ان  اإذا  االأول���ى: 

وجب  الخم�سّية  ال�سنة  راأ���ض  عليه  مّر  قد 

الخم�ض فيه.

الثانية: اإذا اأنفقه قبل راأ�ض ال�سنة لم 

ا�ستعمال  تاأخر  لو  يجب الخم�ض فيه حّتى 

البيت الأكثر من �سنة.

5- اإذا كان ي�ستري الكتب للدرا�سة اأو 
الدفع  ل�سنة  اإليها  يحتاج  وكان  للمطالعة، 

اأو لما بعدها، فال يجب الخم�ض فيها حّتى 

اإذا كان محتاجًا  لها،  تاأّخر اال�ستعمال  لو 

ل�سرائها قبل عام الحاجة، وكان �سراوؤها 

منا�سبًا ل�ساأنه العرفي الالئق به.

وكان  منزلّي  اأثاث  اإلى  احتاج  اإذا   -6
يجب  لم  به  الالئق  العرفّي  �ساأنه  بح�سب 

في  ي�ستعمله  لم  واإن  حّتى  الخم�ض،  فيه 

عام ال�سراء.

 �سراء ال�سّيارة

ال�سّيارة  ك��ان��ت  اإذا 

المرتبطة  االأم���ور  الأج��ل 

ب��ع��م��ل��ه وك�����س��ب��ه وج���ب 

الخم�ض فيها، واإذا كانت 

الحوائج  من  وكانت  المعي�سية،  لحوائجه 

فيها  يجب  فال  العرفّي  ل�ساأنه  المنا�سبة 

عليه  يمّر  لم  بمال  ا�ستراها  اإذا  الخم�ض، 

راأ�ض ال�سنة الخم�سّية. االدّخار والتوفير

 اإذا اّدخر المكّلف بع�ض اأرباحه الأجل 

�سراء بيت لل�سكن، اأو اأثاث البيت، اأو �سّيارة 

وما  ال��زواج  الأج��ل  اأو  المعي�سّية،  للحوائج 

�ساكل ذلك، وقد مّر راأ�ض ال�سنة الخم�سّية 

عليه، وجب تخمي�سه. نعم، لو كان االّدخار 

ال�سرورّية  المعي�سة  ل���وازم  تهيئة  الأج��ل 

�سراوؤها  وتوقف  الالزمة،  م�ساريفها  اأو 

جاز  اّدخارها  على  المالي  و�سعه  بح�سب 

اأو ثالثة  �سرف هذا المال خالل �سهرين 

من راأ�ض ال�سنة بح�سب حاله وحاجته، وما 

بقي بعد ذلك وجب الخم�ض فيه.

الأق�ساط

وال�سّيارة  الم�سكن  بناء  دين  اأق�ساط 
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للمعي�سة  يحتاجها  ال��ت��ي 

وما �ساكل ذلك، اإن دفعت 

م���ن االأرب������اح ق��ب��ل راأ����ض 

ال�سنة الخم�سّية فال يجب 

الخم�ض فيها، واإذا لم توؤدَّ 

وجب  لديه  االأرباح  وبقيت 

حلول  عند  الخم�ض  فيها 

راأ�ض ال�سنة الخم�سّية.

الديون

1ال���������دي���������ون ال����ت����ي 
االآخرين،  على  ي�ستحّقها 

ولم  عمله  على  ي�ستحّقها  التي  االأج��رة  اأو 

ي�ستوفها بعد، فيها �سورتان:

على  ق������ادرًا  ي��ك��ن  ل���م  اإذا  االأول������ى: 

فال  الخم�سّية  ال�سنة  راأ�ض  عند  ا�ستالمها 

يجب تخمي�سها عند راأ�ض ال�سنة، وعندما 

اال�ستالم،  �سنة  اأرب��اح  من  تكون  ي�ستلمها 

يخّم�ض  وعند حلوله  ال�سنة،  راأ�ض  فينتظر 

ما بقي منها )اإن بقي منها �سيء(، هذا في 

اأقر�سها  التي  الديون  اأّما  و�سبهها  االأجرة 

فيجب الخم�ض فيها فورًا عند اال�ستالم.

الثانية: اإذا كانت قابلة لال�ستيفاء عند 

راأ�ض ال�سنة الخم�سّية يجب عليه تخمي�سها 

حينها، �سواء ا�ستلمها فعاًل اأم ال.

2اإذا اقتر�ض �سخ�ض مبلغًا من المال، 
كان  الخم�سّية  ال�سنة  راأ���ض  حلول  وعند 

المبلغ اأو بع�سه موجودًا معه، فاإن لم يكن 

قد اأّدى �سيئًا من اأق�ساط هذا القر�ض فال 

اأّدى  قد  كان  واإن  معه،  ما  تخمي�ض  يجب 

بع�ض اأق�ساط هذا القر�ض، و�سرف بع�سًا 

عند  ق�سد  ف��اإن  اأي�سًا،  الموؤونة  في  منه 

يجب  الم�سروف فال  مقابل  اأّنه  الت�سديد 

تخمي�ض ما يعادل االأق�ساط 

ق�سد  واإذا  ال��م�����س��ّددة، 

اأّن����ه م��ق��اب��ل ال��ب��اق��ي وجب 

يق�سد  لم  واإذا  تخمي�سه، 

اأحدهما يوّزع بالن�سبة.

 المال التقاعدّي

ال��م��ال ال��ت��ق��اع��دّي له 

�سورتان:

من  ك���ان  اإذا  االأول�����ى: 

مّما  ال��م��ت��ق��اع��د  ح���ق���وق 

ال�سهرّي  راتبه  من  ُح�سم 

دفع  ثّم  والعمل،  بالوظيفة  ا�ستغاله  اأثناء 

�سنة  اأرب��اح  في  فيدخل  التقاعد،  بعد  له 

راأ�ض  اإل��ى  �سيء  منه  بقي  ف��اإن  اال�ستالم، 

ال�سنة الخم�سّية وجب خم�سه، واإن لم يبق 

منه �سيء، بل �سرف على موؤونته قبل راأ�ض 

ال�سنة الخم�سّية ال يجب الخم�ض فيه.

الثانية: اإن لم يكن مّما ُح�سم من راتبه 

ال يجب الخم�ض فيه.

كلمة اأخيرة

ك�سبه  م��ن  المكّلف  ك�سبه  م��ا  ك��ّل  اإّن 

وفائدته وعمله يجب تخمي�ض ما بقي منه 

عند راأ�ض ال�سنة بعد ا�ستثناء ما �سرفه – 

فعاًل – على موؤونته وموؤونة عياله، فيح�سب 

واالأرز  واأعيان )كال�سكر  نقود  ما معه من 

قيمة  يجمع  ثّم  الخ(،  والعد�ض...  والزيت 

خم�سه  ويخرج  واح��د،  بح�ساب  عنده  ما 

للحاكم  ويدفعه  بالمئة(  ع�سرين  )اأي 

ال�سرعّي اأو وكيله، اأو ي�سرفه باإذن الحاكم 

�سًا ال  اأو وكيله، وما يتبّقى يكون مااًل مخمَّ

يجب تخمي�سه مّرة ثانية. وهذا له تف�سيل 

اآخر.

اإّن كّل ما ك�سبه 

المكّلف من ك�سبه 

وفائدته وعمله يجب 

تخمي�ض ما بقي منه 

عند راأ�ض ال�سنة، بعد 

ا�ستثناء ما �سرفه – 

فعاًل – على موؤونته 

وموؤونة عياله.
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اإن ِهْبَت الموت... فا�س��تعد!
ال�سيخ محمد زراقط

اليقظة من الغفلة
مقابلة مع �سماحة ال�سيخ ح�سين كوراني

حوار: هيئة التحرير

يا غفلتنا عّما ُيراد بنا!
ال�سيخ اإ�سماعيل حريري

�سمات الغافلين
ال�سيخ حاتم اإ�سماعيل
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ال�سيخ حممد زراقط

الموت... ِهْبَت  اإن 

فا�س��تعد!
ن ُدوِن  اُر الآَِخ��َرُة ِعنَد اهلّلِ َخاِل�َسًة مِّ {ُقْل اإِن َكاَنْت َلُكُم الدَّ

.
)1(

اِدِقيَن} النَّا�ِض َفَتَمنَُّواْ اْلَمْوَت اإِن ُكنُتْم �سَ

بع�َض  االآي����ة  ه���ذه  ف��ي  اهلل  ي��ت��ح��ّدى 

ا�ستعدادهم  ويعلِّق  الموِت،  ي  بتمنِّ النا�ِض 

انح�سار  دع��وى  في  ال�سدِق  على  يه  لتمنِّ

الدار االآخرة بهم. وبالتالي، يبقى الموُت 

دعوى  في  لل�سدق  معيارًا  منه  والموقُف 

هو  الموُت  ويبقى  واالإخ��ال���ض.  الخلو�ض 

ال�سّر الذي ي�ستع�سي على االإن�سان فهُمه، 

ويحار في �سبيل الفرار منه، وما من فراٍر: 

ُكنُتْم  َوَلْو  اْلَمْوُت  ُم  ُيْدِرككُّ َتُكوُنواْ  {اأَْيَنَما 

.
)2(

�َسيََّدٍة} ِفي ُبُروٍج مُّ

رّبما ال توجد حقيقة اأو�سح من الموت 

واأكثر يقينًا منه، ولكّن االإن�سان يغفل عنها 

اأو يتغافل في مجرى الحياة اليومية، وتراه 

عند  ينتظره  ال  الموت  وك��اأّن  حياته  يتابع 

اأحد مفترقات الحياة وتعّرجاتها، وال يعلم 

متى يطل براأ�سه لي�ستوقف االإن�سان وي�سع 

اإلى  التفات  اأي  دون  الم�سيرة  لتلك  ح��دًا 

قطعها  التي  والم�سافة  وق�سرها  طولها 

يكتمل  وال  اهلل.  نحو  �سيره  ف��ي  االإن�����س��ان 

ودواعي  للموت،  اال�ستعداد  عن  الحديث 

الموت  فهم  بمحاولة  اإال  اال�ستعداد  هذا 

في  ن�سعى  �سوف  ما  وهذا  حقيقته،  ووعي 

القراآن  روؤي��ة  تقديم  لنحاول  اأواًل،  �سبيله 

عنوان  اإلى  ننتقل  ثم  الموت،  اإلى  الكريم 

المقالة ومو�سوعها االأ�سا�ض. 

*الموت في القراآن الكريم:
في  وت��ع��ال��ى،  ���س��ب��ح��ان��ه  اهلل،  ي��ذك��ر 

مختلفٍة،  باأ�سكاٍل  ال��م��وَت  الكريم  كتابه 

ح�سرها  يحتاج  متعددة  �سياقاٍت  وف��ي 

وا�ستعرا�سها جميعًا اإلى مجاٍل اأو�سع مما 

اليهود  يتحّدى  م��ّرًة  فهو  ب�سدده.  نحن 

ال��م��ّدع��ي��ن خ��ل��و���ضَ ال����دار االآخ�����رة لهم 

االآية  في  كما  الموت،  بتمّني  النا�ض  دون 

وتارة  الكلمة.  ه��ذه  مطلع  اإليها  الم�سار 

ت�سييع  ع��دم  اإل��ى  وي��دع��وه  االإن�ساَن  ُيقنع 
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الذي  الموت  الفرار من  الوقت بمحاوالت 

في  كان  ولو  فيدركه  منه،  ُيفّر  َمْن  َيطلب 

تنزل  م�سيبًة  يعّده  وثالثًة  م�سّيدة.  بروج 

اَبْتُكم  �سَ
{...َفاأَ تعالى:  قوله  في  باالإن�سان 

 اإلى غير ذلك مما 
)3(

يَبُة اْلَمْوِت...}، �سِ مُّ

في  الكريم  ال��ق��راآن  اآي��ات  عليه  ا�ستملت 

المجال  هذا  في  والملفت  المو�سوع.  هذا 

وتعريفه  ال��م��وت  على  ال��ت��ع��رف  م��ح��اول��ة 

ما  وه��و  وال�سهود،  واالخ��ت��ب��ار  بالمعاينة 

تقوم به بع�ض الموؤ�س�سات لفهم الموت من 

االقتراب  »تجربة  عليه  يطلقون  ما  خالل 

 ،)Near Death Experience( »من الموت

تهتم  متخ�س�سة  دول��ي��ة  جمعية  وت��وج��د 

مّروا  الذين  االأ�سخا�ض  �سهادات  بدرا�سة 

يتحدث  وفيها  ال��ن��وع.  ه��ذا  م��ن  بتجارب 

الَمُهْول،  بالفراغ  اإح�سا�ض  عن  بع�سهم 

والظلمة المرعبة التي مروا بها اأثناء تلك 

نوٍر  اإلى  الظلمة  التجربة، ثم تحولت هذه 

رحيٍم حا�سٍن ولقاءاٍت مع بع�ض االأ�سدقاء 

اإليهم،  �َسَبق  اأو  الموت  اإلى  �سبقوا  الذين 

وقوعها.  قبل  االأح���داث  ببع�ض  ومعرفٍة 

ومن بين هوؤالء َمْن يتحدث عن فرح غامر 

ال ي�سعر به المرء في الدنيا. وعلى الرغم 

من عدم ميلي اإلى ت�سديق هذه ال�سهادات 

اأْن  اأنها محاوالت ال باأ�ض من  اإال  ب�سهولٍة، 

ي�سمعها االإن�سان ويتاأمل فيها، لعل تراكمها 

بع�ض  جالء  اأو  ال�سورة  تو�سيح  في  ينفع 

زواياها على االأقل.

*اأ�سباب خ�سية الموت:
ال  الفهم  على  الموت  ا�ستع�ساء  ولكّن 

يعفينا من الجواب عن �سوؤال: لماذا يخ�سى 

ال�سوؤال  هذا  يبدو  رّبما  الموت؟  االإن�سان 

الموت  فهم  محاولة  من  الحلِّ  اإلى  اأق��رَب 

نف�سه. فمن النا�ض من يخ�سى الموت؛ الأنه 

يراه عدمًا، وفناًء ال عودة بعده اإلى الحياة 

لجهله  الموت  يخ�سى  ومنهم  جديد.  من 

ومنهم  وف��ي��ه،  وب��ع��ده  اأث��ن��اءه  يح�سل  بما 

واإلفته  الدنيا  بالحياة  الأن�سه  يخ�ساه  من 

اأو لغير ذلك من االأ�سباب. وكي ال  اإياها، 

يح�سن  لها،  اأو  نف�سه  على  االإن�سان  ُن�سِهد 

بنا العودة اإلى القراآن الكريم لن�ستفتيه في 

�سبب رغبة االإن�سان بالفرار من الموت ولو 

اإلى اأجل م�سمى.

في  ال���م���وت  خ�����س��ي��ة  *اأ�سباب 
القراآن:

اأن تهدي  اآيات عدة يمكن  القراآن  في 

ال��م��وت عند  اإل��ى دواف���ع خ�سية  االإن�����س��ان 

اإلى  ب��االإ���س��ارة  نكتفي  اأن  يمكن  االإن�سان 

بع�سها:

- عدم اليقين بالخال�ض: يقول اهلل 

َها الَِّذيَن َهاُدوا  يُّ
�سبحانه وتعالى: {ُقْل َيا اأَ

ِ ِمن ُدوِن النَّا�ِض  اإِن َزَعْمُتْم اأَنَُّكْم اأَْوِلَياء هلِلَّ

َوَل  اِدِقيَن*  �سَ ُكنُتْم  اإِن  اْل��َم��ْوَت  َفَتَمنَُّوا 

ُ َعِليٌم  َمْت اأَْيِديِهْم َواهللَّ َيَتَمنَّْوَنُه اأََبًدا ِبَما َقدَّ

، ت�سير هاتان االآيتان اإلى 
)4(

اِلِميَن} ِبالظَّ

عدم االعتقاد الجازم بالخال�ض في الدار 

ذلك.  للمّدعين  بخلو�سها  وال  االآخ���رة، 

والإثبات عدم �سدق الدعوى، ياأمرهم اهلل 

يجزم  ولكّنه  بالل�سان؛  ولو  الموت  بتمّني 

باأّنهم ال يتمّنونه اأبدًا.

اإلى  االآي���ة  ت�سير  كما  ال��م��ع��ا���س��ي:   -

اإلى  اأي�سًا  ت�سير  اأع��اله  المذكور  المعنى 

اأّن ع��ل��َم االإن�����س��ان ب��م��ا ق��ّدم��ت ي���داه في 

التي تنتظره على ما قّدم  الدنيا والعقوبة 

اأو  الموت  تاأجيل  في  الرغبة  اإلى  يدعوانه 

الفرار منه.
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ما  وت��اأج��ي��ل  الت�سويف  ال��ت�����س��وي��ف:   -

ينبغي التعجيل به، من االأ�سباب التي تدعو 

اإن  الموت  تاأجيل  في  ال�سعي  اإلى  االإن�سان 

اأمكن لتدارك ما فات، وذلك قوله تعالى: 

��ن َق��ْب��ِل اأَن  ��ا َرَزْق��َن��اُك��م مِّ {َواأَن��ِف��ُق��وا ِم��ن مَّ

َلْوَل  َف��َي��ُق��وَل َربِّ  اْل���َم���ْوُت  َح���َدُك���ُم  اأَ َي���اأِْت���َي 

ُكن  َواأَ َق  دَّ �سَّ
َفاأَ َقِريٍب  اأََج��ٍل  اإَِل��ى  ْرَتِني  اأَخَّ

)5(

اِلِحيَن} َن ال�سَّ مِّ

- الخوف من العدم: يعتقد كثير من 

الموت هو نهاية المطاف، وقد  اأّن  النا�ض 

كان التاأكيد على البعث والعودة اإلى الحياة 

بعد الموت واحدًا من االآمال التي اأحياها 

اهلل  يقول  الب�سر.  بني  نفو�ض  في  الدين 

اأَْيَماِنِهْم  َجْهَد  ِباهلّلِ  ْق�َسُمواْ  {َواأَ �سبحانه: 

َعلَْيِه  َوْع��ًدا  َبلَى  َيُموُت  َمن  اهلّلُ  َيْبَعُث  َل 

.
)6(

ا َول�ِكنَّ اأَْكَثَر النَّا�ِض َل َيْعلَُموَن} َحقًّ

هذه هي بع�ض االأ�سباب التي توّلد في 

من  والرهبة  بالخ�سية  ال�سعور  االإن�سان 

بع�سها  في  االإن�سان  يكون  وربما  الموت، 

محقًا؛ ولكن ال يغني حذر من قدر وال تعفي 

مما  موقف  اتخاذ  من  االإن�سان  الخ�سية 

لت�سكيل  يكفي  ال  �سعور  فالخ�سية  يخ�ساه، 

قناعة وممار�سة �سلوك.

*الموقف من الموت:
بد  ال  الموت  من  الموقف  تكوين  في 

تمّثل -بعد  االأم��ور  من مالحظة مجموعة 

اأ�س�سًا  االآخ��ر-،  بع�سها  اإلى  بع�سها  ّم  �سَ

اتخاذه  الواجب  الموقف  لتحديد  وركائز 

من الموت، وفي ما ياأتي �سيء منها:

الموت حقيقة  اإّن  الموت:  حتمية   -1
وهو  وال��ن��ق��ا���ض،  ال��ج��دل  تقبل  ال  حتمية 

محطة ال بد من المرور بها في رحلة الكدح 

َها اْلإِن�َساُن  يُّ
اإلى اهلل كما يقول تعالى: {َيا اأَ

.
)7(

اإِنََّك َكاِدٌح اإَِلى َربَِّك َكْدًحا َفُماَلِقيِه}

الموت لي�ض نهاية المطاف: من   -2
ال�سلوك  اختيار  على  ت�ساعد  التي  االأم��ور 

االأن�����س��ب ت��ج��اه ال��م��وت ه��و ال��ن��ظ��رة التي 

اأّن  نعتقد  فتارة،  اإليه.  االإن�سان  يحملها 

بعده،  حياة  ال  مطلق  وع��دم  نهاية  الموت 

اأن الموت ما هو �سوى نقلة  واأخ��رى، نرى 

من نمط من الحياة اإلى نمط اآخر.

د اأ�سبابه: من  3- مفاجاأة الموت وتعدُّ
د  الخ�سائ�ض الوا�سحة في الموت هو تعدُّ

اأكثر  اأ�سبابه وعدم القدرة على توقعه في 

مجال  في  العلمي  التطور  وكل  الحاالت، 

العلوم الطبية الذي بلغه االإن�سان في هذا 

الموت  تاأجيل  �سوى  ي�ستطع  ل��م  الع�سر 

وتطويل فترة االنتظار. وهذه العلوم مهما 

تطورت، فاإنها لن تخدم االإن�سان في تاأجيل 

الموت الذي يزورنا في بع�ض الحاالت دون 

�سابق اإنذار.

بعين  االإ�سارات  هذه  اإلى  النظر  عند 

من  االأم��ث��ل  الموقف  اأن  ي��ب��دو  االع��ت��ب��ار، 

منه،  الخ�سية  وع��دم  انتظاره  هو  الموت 

واالنتظار الحقيقي ال يكون اإال باال�ستعداد 

القول  اأجمل  وما  والحذر،  الحيطة  واأخ��ذ 

في   ،Qالح�سن االإم��ام  اإلى  المن�سوب 

لدنياك  »اإعمل  التوازن:  هذا  عن  التعبير 

كاأنك  الآخرتك  واعمل  اأب��دًا،  تعي�ض  كاأنك 

الكريم  ال��ق��راآن  في  ونجد   .
8
غدًا« تموت 

اإ�سارات بالغة الداللة على كيفية اال�ستعداد 

للموت وانتظاره.

*ال�ستعداد للموت في القراآن:
من  الخ�سية  اإلى  يدعو  ما  مقابل  في 

ين من اأف�سل االأمور التي  الموت، فاإّن الدِّ

التخفيف  اأو  الموت  قلق  رفع  في  ت�ساهم 
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يوؤ�ّس�ض  اأواًل  الأنه  وذلك  االأقل،  على  منه، 

اإل���ى حياة  ال��ع��ودة  ف��ك��رة  االإن�����س��ان  عند 

اأف�سل من الحياة الدنيا، واأجمل ما فيها 

لقاء  اأّنه  على  الموت  لالإن�سان  يقّدم  اأّنه 

لكل  واالأ���س��واق  االآم��ال  ومحّط  المحبوب 

ترك  وق��د  ت��ع��ال��ى.  وه��و اهلل  اأال  م��وؤم��ن، 

الموؤمنين  كبير من  اأثره في عدد  التديُّن 

في مواجهتهم الموت باطمئنان لي�ض بعده 

عن  البالغة  التعبيرات  وم��ن  اطمئنان؛ 

بالو�سول  الكامل  والترحيب  الر�سا  هذا 

اأمير  قول  االإلهي،  اللقاء  بجنة  الفوز  اإلى 

وهذا   .9
الكعبة« ورب  »ف��زت  الموؤمنين: 

واإنما  فجاأة،  يح�سالن  ال  واالأن�ض  الر�سا 

يلحق  واأث��ر  الدينية،  للتربية  نتيجة  هما 

يمكن  ال��ت��ي  االإج�����راءات  م��ن  بمجموعة 

على  ال��ك��ري��م،  ال��ق��راآن  م��ن  ا�ستنباطها 

النحو االآتي:

من  ب��د  ال  ال���ذي  االأول  االإج����راء   -1
الر�سا  ح��ال��ة  اإل����ى  ل��ل��و���س��ول  ات���خ���اذه 

باأي  االإ���س��الم،  ه��و  للموت  واال���س��ت��ع��داد 

الت�سليم  بمعنى  كان  �سواء  اأخذناه،  معنى 

االآي��ات،  بع�ض  من  يفهم  كما  تعالى  هلل 

على  ي��دل  ال��ذي  اال�سطالحي  بمعناه  اأو 

االإجراء  وه��ذا  نف�سه.  االإ�سالمي  الدين 

ِبَها  ��ى  {َوَو���سَّ االآتية:  االآي��ات  اإليه  ت�سير 

اهلّلَ  اإِنَّ  َب��ِن��يَّ  َي��ا  َوَي��ْع��ُق��وُب  َبِنيِه  اإِْب��َراِه��ي��ُم 

لَّ  ي��َن َف���اَل َت��ُم��وُت��نَّ اإَ ��َط��َف��ى َل��ُك��ُم ال��دِّ ا���سْ

.
)10(

�ْسِلُموَن} مُّ َواأَنُتم 

يطّور  ال����ذي  ال��ث��ان��ي  واالإج������راء   -2
والرجوع  التوبة  ه��و  للموت،  اال�ستعداد 

اإليه  ال��رج��وع  قبل  الحياة  ح��ال  اهلل  اإل��ى 

حقوق  اأداء  ذل��ك  وي�سمل  ال��م��م��ات.  بعد 

في  االإن�����س��ان  عليها  اع��ت��دى  التي  النا�ض 

الخروج  ي�سمل  كما  االجتماعية.  عالقاته 

بترك  اهلل  حقوق  من  ف��ات  ما  ُعْهدة  من 

وت��دارك ما فات. وقد فتح اهلل  المع�سية 

االأب  دعوة  عباده  اإليها  ودعا  التوبة  باب 

�ْسَرُفوا  اأَ الَِّذيَن  ِع��َب��اِدَي  َيا  {ُق��ْل  الرحيم؛ 

ِ اإِنَّ  ْحَمِة اهللَّ َعلَى اأَنُف�ِسِهْم َل َتْقَنُطوا ِمن رَّ

اْلَغُفوُر  ُهَو  اإِنَُّه  َجِميًعا  ُنوَب  الذُّ َيْغِفُر   َ اهللَّ

.
)11(

ِحيُم} الرَّ

اإليه  ي�سير  ال��ذي  الثالث  التدبير   -3
الموت  مواجهة  مجال  في  الكريم  القراآن 

ر عنه في الم�سطلح االإ�سالمي  هو ما يعبَّ

الهجرة  ن��ف�����ّس��ر  اأن  وي��م��ك��ن  ب��ال��ه��ج��رة. 

اإلى حيث  باالنتقال من حيث ال يريد اهلل 

لكل  �سالح  اإج��راء  فهي  وبالتالي،  يريد. 

الذي  الواقع  تغيير  على  يقدر  ال  م�سطهد 

قناعاته  مخالفة  على  وُيْكرهه  فيه  يعي�ض 

الهجرة  بين  الربط  مجال  وفي  المحّقة، 

ِفي  ُي��َه��اِج��ْر  {َوَم���ن  تعالى:  قوله  والموت 

�َسِبيِل اهلّلِ َيِجْد ِفي الأَْر�ِض ُمَراَغًما َكِثيًرا 

ُمَهاِجًرا  َب��ْي��ِت��ِه  ِم��ن  َي���ْخ���ُرْج  َوَم���ن  َو���َس��َع��ًة 

َفَقْد  اْلَمْوُت  ُيْدِرْكُه  ُثمَّ  َوَر�ُسوِلِه  اهلّلِ  اإَِل��ى 

َغُفوًرا  اهلّلُ  َوَك����اَن  اهلّلِ  َع��ل��ى  اأَْج�����ُرُه  َوَق����َع 

)12(

رَِّحيًما}

.  �سورة البقرة: االآية 94( 1)

.  �سورة الن�ساء: االآية 78( 2)

.  �سورة المائدة: االآية 106( 3)

.  �سورة الجمعة: االآيتان 7-6( 4)

.  �سورة المنافقون: االآية 10( 5)

.  �سورة النحل: االآية 38( 6)

.  �سورة االن�سقاق: االآية 6( 7)

.  م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج13، �ض58( 8)

.  التحفة ال�سنّية، ال�سيد عبد اهلل الجزائري، �ض45( 9)

. �سورة البقرة: االآية 132( 10)

. �سورة الزمر: االآية 53( 11)

. �سورة الن�ساء: االآية 100( 12)
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مقابلة مع ال�سيخ ح�سني كوراين

حوار: هيئة التحرير

ل  التفكر، التقوى، الذكر حالت عبادية راقية ل تتح�سّ

للباري تعالى  اليقظة عند الإن�سان، فالتوّجه  اإل مع تحقق 

ل بد واأن يكون م�سحوبًا بوعي وانتباه كاملين حتى تتحقق 

الإلهية  الخافة  تتحقق  وحتى  �سورها  اأبهى  في  العبودية 

لاإن�سان على الأر�س ولكن هل المق�سود من اليقظة / ُيقابلها 

النوم اأم هي اليقظة الروحية؟ ما هي حقيقتها؟ هل يعي�س 

الباطن  بين يقظة  الفرق  وما  دائمًا �ساحيًا يقظًا؟  الإن�سان 

ويقظة الظاهر؟ هذا ما �سيجيبنا عليه ف�سيلة ال�سيخ ح�سين 

كوراني فيما يلي:

اليقظة من الغفلة

*ما هو تعريف اليقظة؟
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

اليقظة  عن  حديثي  تجعل  ال  »األلهم 

حديث غافل لمتيقظين، وال حديث غافل 

لغافلين. األلهم نبهني من نومة الغافلين«.

النف�س  ع��ال��م  ف���ي  ال��ي��ق��ظ��ة   *
والمعنى هي: الخروج من الغفلة.

اإنها تيّقظ الروح وتعاملها مع الحقائق 

كما هي ودون حجب.

الروح،  وغفلة  ال��روح،  يقظة  وتت�سح 

وا�ستيقاظنا  المتعارف  نومنا  في  بالتاأمل 

من هذا النوم.

نومنا المتعارف هو نوم الظاهر، وهو 

غير نوم الباطن. وكل منهما ي�ستتبع غفلة. 

فغفلة الباطن غير غفلة الظاهر. وبالتالي: 

يقظة الباطن غير يقظة الظاهر.

ويروح  نومه،  من  اأحدنا  ي�ستيقظ  قد 

نائم،  اأن��ه  اإال  وينفذ،  يخّطط  اأو  ويجيء، 

بل ربما كان يغّط في نوم عميق! وهو غفلة 

الروح.

اأمير  عن  روي  ما  معنى  بع�ض  وه��ذا 

الموؤمنين Q: »النا�ض نيام فاإذا ماتوا 

.
)1(

انتبهوا«

ي�ستمر  النا�ض  نوم  اأن  االآخ��ر:  وبع�سه 

االآخرة  عالم  بين  فالن�سبة  ال��م��وت،  اإل��ى 

اإلى  المتيقظ  ن�سبة  ه��ي  ال��دن��ي��ا  وع��ال��م 

النائم.

* مراتب اليقظة:
اليقظة اإذًا مراتب؟
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كما اأن اال�ستيقاظ من النوم المتعارف 

الروحية  اليقظة  ف��اإن  م��رات��ب،  وال��ع��ادي 

والمعنوية مراتب.

عاد  وربما  نومه  من  النائم  ي�ستيقظ 

اإلى  يعود  ال  ورب��م��ا  مبا�سرة،  ال��ن��وم  اإل��ى 

الغالب  يكون  قد  الحال،  هذه  وفي  النوم، 

عليه النعا�ض اأو الك�سل اأو التعب، وقد يكون 

والن�ساط،  الك�سل  بين  اعتيادي  و�سع  في 

ف��ي غاية  ي��ك��ون  اأو  ن�����س��ي��ط��ًا  ي��ك��ون  وق���د 

الن�ساط. هذه كلها مراتب لليقظة العادية 

هي اأحوالنا عند التيقظ من النوم.

كذلك هي حاالت يقظة الروح والمعنى 

ومراتبها.

ق�سيرة  ال��روح��ي��ة  اليقظة  ت��ك��ون  ق��د 

جدًا، نرجع بعدها اإلى النوم، وقد ال نرجع، 

اإما  تقدم.  مما  نفهمها  حاالت  لنا  وتكون 

الك�سل  اأو  النعا�ض  علينا  الغالب  يكون  اأن 

اأو التعب، اأو حال مابين الك�سل والن�ساط، 

اأو الن�ساط وهو كما تقدم على مراتب. 

هنيئًا الأ�سحاب النعيم نعيمهم.

المفهوم  ه��و  م��ا   *
اليقظة؟  يقابل  ال��ذي 

هل هو النوم؟

للغفلة  ���س��ب��ب  ال���ن���وم 

المقابل  المفهوم  التي هي 

في  يبدو  ولذلك  لليقظة، 

الحديث عن اليقظة اأن ما 

باعتباره  النوم  هو  يقابلها 

الحقيقي  لمقابلها  م�سببًا 

الذي هو الغفلة.

* متّيقظ اأم نائم:

التي  العملية  الفائدة  هي  ما   *
من  الموؤمن  عليها  يحر�س  اأن  ينبغي 

الحديث عن اليقظة؟

اأن يفكر كل �سخ�ض منا بم�سوؤولية 

على  ويجيب  تعالى  اهلل  ي��دي  بين 

ال�سوؤال التالي:

اأم  اأن�����ا م��ت��ي��ّق��ظ  ه���ل 

نائم؟

ففي  متيقظًا،  كنت  اإن 

اأي مراتب اليقظة اأنا؟ واإن 

كنت نائمًا، ففي اأي مراتب 

النوم؟ 

النائم  ل��ه��ذا  اآن  اأم���ا 

لهذا  اآن  اأما  ي�ستيقظ؟  اأن 

اهلل  اإل���ى  يلجاأ  اأن  القلب 

الت�سرع  ب�����س��دق  ت��ع��ال��ى 

قائاًل:

ال�سيخ راغب حرب: 

هذا الطريق ير�ّسح 

كل دمائنا لأن تراق 

وكل بيوتنا لأن تهدم 

وكل اأموالنا لأن 

تزول، ولكنه ير�ّسحنا 

لأن نتلقى ن�سر اهلل 

الأكيد الذي ل يوؤتاه اإل 

ال�سابرون.
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» األلهم نبهني من نومة الغافلين«.

الحال  نعرف  اأن  يمكننا  *كيف 
الذي نحن عليه، يقظة اأم نوم؟

يمكننا ذلك باأمرين:

* االأول: اأن نتاأمل في اليقظة والغفلة 
ومراتبهما.

* الثاني: اأن نعرف من هم »الغافلون« 
حتى ال نكون منهم.

*ما ه��و ال��م��راد م��ن ال��ت��اأم��ل في 
مراتب اليقظة والغفلة؟ 

ال بد من التنبه اإلى ما يلي:

اليقظة- كما مر- تقابل الغفلة. 

قبلها  كانت  يقظة  على  ت��دل  والغفلة 

َفَطَر  ��ِت��ي  الَّ  ِ اهللَّ {ِف���ْط���َرَة  الفطرة:  وه��ي 

النَّا�َض َعلَْيَها} )الروم:30(

هي  يقظة  يلي:  كما  اإذًا  فالت�سل�سل 

الفطرة، تعقبها غفلة ثم يتم الخروج منها 

اإلى اليقظة.

ولكلٍّ من الغفلة واليقظة مراتب �سّتى: 

وقد تقدم ما ي�سير اإلى مراتب اليقظة.

وقد  ع��اب��رة  تكون  فقد  الغفلة،  واأم���ا 

تكون مقيمة.

م�ستحكمة  تكون  قد  المقيمة  والغفلة 

وغير م�ستحكمة.

العميق،  كالنوم  الم�ستحكمة  والغفلة 

وغير الم�ستحكمة كالنوم الخفيف.

عابرًا-  -ول��و  هنا  بالوقوف  باأ�ض  وال 

نقطة  اعتباره   يمكن  ال��ذي  »التنبه«  عند 

بداية اليقظة، كما يمكن اعتباره حااًل بين 

الغفلة واليقظة.

والمراد بالتنبه هو ما ي�سبه الحال التي 

ينتقل منها النائم اإلى اال�ستيقاظ، اأي اأنه 

النائم  ي�سعر  واليقظة:  الغفلة  بين  فا�سل 

ينّبهه،  منّبه  رنين  اأو  يناديه  اأح���دًا  ب��اأن 

اأو  في�ستيقظ  مايحدث  ا�ستيعاب  ويحاول 

يقرر الرجوع اإلى النوم.

حقيقة  عن  الغفلة  في  الحال  كذلك 

الوجود اأو فقل غفلة الروح والمعنى. ي�سمع 

قلب اأحدنا ما ينّبهه فربما ا�ستجاب فتنّبه، 

وربما عاد اإلى الغفلة.

»معرفة  م��ن  ال��م��راد  ه��و  *وما 
الغافلين«؟

الحديث  بع�ض موارد  نتتّبع  اأن  يكفينا 

عن الغفلة والغافلين في كتاب اهلل تعالى، 

عليها،  نحن  التي  الحالة  معرفة  ليمكننا 

اأهي غفلة اأم يقظة.

قال تعالى:

ْنَيا  اْلدُّ اْلَحَياَة  واْ  ا�ْسَتَحبُّ ِباأَنَُّهُم  {َذِلَك 

اْلَقْوَم  َي��ْه��ِدي  َل  اهلّلَ  َواأَنَّ  الآِخ�����َرِة  َع��لَ��ى 

اْلَكاِفِريَن} )النحل 107( {اأُوَلِئَك الَِّذيَن 

َطَبَع اهلّلُ َعلَى ُقُلوِبِهْم َو�َسْمِعِهْم َواأَْب�َساِرِهْم 

َواأُوَلِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن})النحل 108( 

وقال �سبحانه:

عاً  رُّ َت�سَ َن��ْف�����ِس��َك  ِف���ي  ����َك  بَّ رَّ {َواْذُك������ر 

ِباْلُغُدوِّ  اْلَقْوِل  ِمَن  اْلَجْهِر  َوُدوَن  َوِخيَفًة 

اْلَغاِفِليَن}  ����َن  مِّ َت���ُك���ن  َوَل  �����اِل  َوالآ������سَ

)االأعراف: 205(.

النحل  �سورة  من  االآيتان  تو�سح  حيث 

اأن الغفلة »تعني ترجيح الدنيا على االآخرة، 

وا�ستحبابها عليها«.

وت��و���س��ح االآي����ة م��ن ���س��ورة االأع����راف 

التقابل بين الذكر والغفلة.

* غير الذاكر... غافل:
هل يعني هذا اأن الّذاكر متيّقظ، وغير 

الّذاكر غافل.

المحورية،  �سديدة  نقطة  وه��ذه  نعم 
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اإليها  الحاجة  تم�ّض  والداللة،  الغور  بعيدة 

على  الحري�سين  نحن  لدينا  خ�سو�سًا 

خط االإمام الخميني )ر�سوان اهلل تعالى 

االإم��ام هو  األفباء خّط  اأن  لندرك  عليه(، 

والخروج  »اليقظة«  عالمة  فهو  »ال��ذك��ر« 

من« الغفلة.

من اأراد منا اأن يعرف هل هو من اأهل 

هل  فليتاأمل  اليقظة،  اأه��ل  من  اأم  الغفلة 

هو من اأهل الذكر. هل هو من الذاكرين، 

فاإن كان كذلك فليحمد اهلل تعالى وليطلب 

الثبات والمزيد، واإن لم يكن من الذاكرين 

فهو لي�ض متيقظًا وهو من »الغافلين«. 

:Qعن اأمير الموؤمنين علي

ت��ن��ج��اب  اهلل  ذك�����ر  *بدوام 
 
)2(

الغفلة

ما هو المراد بالّذكر الذي هو العالمة 

الفارقة بين الغفلة واليقظة؟

قلبي  نوعان:  الذكر  معروف.  هو  كما 

ول�ساني، وال �سبيل اإلى الذكر القلبي عادة 

اإال بالل�ساني.

لي�سمل  الل�ساني  الذكر  معنى  ويت�سع 

»ال�سالة« فهي ذكر خا�ض، وفي رواية عن 

االإمام الباقرQ اأن ال�سالة هي الحد 

الفا�سل بين الغافلين وبين الذاكرين.

على  حافظ  موؤمن  اأيما   :Q ق��ال 

لوقتها،  ف�سالها  المفرو�سة  ال�سلوات 

)3(

فلي�ض هذا من الغافلين.

ومن الوا�سح اأّن المق�سود بالمحافظة 

على ال�سلوات هو المحافظُة على ال�سلوات 

الخم�ض، ال االأربع كما يبتلى به من يمنعه 

ال�سهر الدائم من �سالة ال�سبح، فيخرج 

اَلِتِهْم  �سَ َعلَى  ُه��ْم  ��ِذي��َن  {َوالَّ دائ��رة  من 

ُيَحاِفُظوَن} )المعارج:34(. كما اأن تاأكيد 

االإمام الباقر Q على �سالتها لوقتها، 

يدل على اأن من ال ي�سلي ال�سلوات لوقتها 

هو من الغافلين.

ا�ستمرار  ال���ّذك���ر  ا���س��ت��م��رار   *
اليقظة:

الروايتين  ومن  تقدم،   مّما  نفهم  هل 

 Qالباقر واالإمام  الموؤمنين  اأمير  عن 

لتاأمين  مطلوبة  الّذكر  على  المواظبة  اأّن 

ا�ستمرار اليقظة واجتناب الغفلة؟

نعم بالتاأكيد. فال�سخ�سية الموؤمنة ال 

تنف�سل عن الّذكر، �سواء كان هذا الّذكر 

اأو مما  اأو دعاًء،  اأخرى،  اأو عبادة  �سالة، 

ا�سطلح عليه باالأوراد اأو باالأذكار من قبيل 

اال�ستغفار وال�سلوات والتهليل والت�سبيح.

ِتَجاَرٌة  ُتْلِهيِهْم  {ِرَجاٌل لَّ  تعالى:  قال 

اَلِة َواإِيَتاء  ِ َواإَِقاِم ال�سَّ َوَل َبْيٌع َعن ِذْكِر اهللَّ

اْلُقُلوُب  ِفيِه  َتَتَقلَُّب  َيْوًما  َيَخاُفوَن  َكاِة  الزَّ
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َواْلأَْب�َساُر} )النور:37(.

اليقظة،  عن  الحديث  في  *نجد 
الحديث عن اليقظة في اأوانها، وبعد 

فوات الأوان. ما معنى ذلك؟

االأوان«  ف���وات  »ب��ع��د  بتعبير  ال��م��راد 

ِحيَن  {َوَلَت  ال���م���وت،  ب��ع��د  ال��ي��ق��ظ��ة 

فات  قد  يكون  عندها  َمَنا�ٍض})�ض:3( 

االأوان حقيقة.

فاإن  االعتيادية،  الحياة  حال  في  اأّم��ا 

المجال مفتوح اأمامنا لنتيّقظ، لكّن االأوان 

ال�سباب،  مرحلة  اأول  هو  لليقظة  الطبيعي 

اأ�سبح  المرحلة  هذه  العمر  تخّطى  وكلما 

حّدًا  ال�سعوبة  تبلغ  وقد  اأ�سعب،  التدارك 

اليقظة  ه��ذه  عن  فيعّبر  التعّذر،  يالم�ض 

المتاأخرة ت�سامحًا، باأنها بعد فوات االأوان.

:Q عن اأمير الموؤمنين

* اأو���س��ي��ك��م ب��ذك��ر ال��م��وت، واإق���الل 
لي�ض  عما  غفلتكم  وك��ي��ف  ع��ن��ه،  الغفلة 

؟
)4(

ُيغفلكم

الم�ستمع.  اأي��ه��ا  ال��ح��ذر،  ال��ح��ذَر،   *
مثُل  ينبْئك  وال  الغافل،  اأيها  الجد  والجدَّ 

خبير.

:Q ومن خطبة له

واإن للذكر الأهال اأخذوه من الدنيا بداًل 

بيع عنه، يقطعون  وال  ت�سغلهم تجارة  فلم 

عن  ب��ال��زواج��ر  ويهتفون  الحياة  اأي���ام  ب��ه 

محارم اهلل في اأ�سماع الغافلين. وياأمرون 

بالق�سط وياأتمرون به، وينهون عن المنكر 

الدنيا  قطعوا  فكاأنما  ع��ن��ه.  وي��ت��ن��اه��ون 

وراء  ما  ف�ساهدوا  فيها  وهم  االآخ��رة  اإل��ى 

البرزخ  اأه��ل  غيوب  اطلعوا  فكاأنما  ذل��ك، 

القيامة  وحققت  فيه،  االإق��ام��ة  ط��ول  ف��ي 

عليهم عداتها. فك�سفوا غطاء ذلك الأهل 

الدنيا حتى كاأنهم يرون ما ال يرى النا�ض، 

.
)5(

وي�سمعون ما ال ي�سمعون

الخميني  الإم���ام  تحدث  *كيف 
عن »اليقظة«؟

قال ر�سوان اهلل تعالى عليه، في كتاب 

»االأربعون حديثًا«:

منزل االإن�سانية االأول، هو اليقظة.

 وهي:

1- اال�ستيقاظ من نوم الغفلة.
2-  وال�سحو من �سكر الطبيعة.

3-  واإدراك:
أ- اأن االإن�سان م�سافر.

الزاد  اإلى  يحتاج  م�سافر  ب- وكل 

والراحلة.

ت- وزاد االإن�سان وراحلته خ�سال 

االإن�سان نف�سه.

ال�سفر  هذا  في  النقل  ث- وو�سيلة 

هو   »..« وال��م��رِع��ب  ال��َخ��ِط��ر 
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الهمة البطولية.

ونور هذا الطريق المظلم هو االإيمان 

)6(

والخ�سال الحميدة..

وقال عليه الرحمة في نف�ض الكتاب في 

الحديث العا�سر:

منازل  م��ن    االأول  المنزل  اأن  اإع��ل��م 

يقوله  كما  اليقظة  منزل  ه��و  االإن�سانية 

لمنازل  بيانهم  ف��ي  ال�سلوك  اأه���ل  ك��ب��ار 

ال�سالكين.

الغفلة  اأ�سباب دوام  اأهم  *ما هي 
التي تمنع من اليقظة؟

الخميني )ر�سوان اهلل  االإمام  تحدث 

عليه( عن ذلك فقال:

اأه��م  م��ن  اأن  ن��ع��رف  اأن  ي��ج��ب   ...«

اأ�سباب عدم التيقظ الذي يوؤّدي اإلى ن�سيان 

المق�سد ون�سيان لزوم ال�سير، واإلى اإماتة 

اأّن  االإن�سان  يظّن  اأن  هو  واالإرادة  العزم  

اإذا  واأنه  بال�سير،  للبدء  مت�سعًا  الوقت  في 

اليوم،  المق�سد  نحو  بالتحرك  يبداأ   لم 

ف�سوف يبداأه غدًا، واإذا لم يكن البدء في 

هذا ال�سهر، ف�سيكون في ال�سهر المقبل.

الرجاء،  وامتداد  هذا  االأمل  طول  اإن 

وظ���نَّ ط��ول ال��ب��ق��اء، واالأم����ل ف��ي الحياة 

االإن�سان  يمنع  الوقت،  وف�سحة  واالأم��ان��ي 

الذي  االأ�سا�سي  المق�سد  في  التفكير  من 

هو االآخرة. ويحول بينه وبين لزوم ال�سير 

يمنعه  كما  والمق�سد،  الهدف  ه��ذا  نحو 

وتهيئة  الطريق،  رفيق  اختيار  ل��زوم  من 

الزاد للطريق، ويحمله بالتالي على ن�سيان 

االآخرة وحذف الهدف من فكره.

الهدف  بن�سيان  االإن�سان  ابتلي  واإذا 

المن�سود في رحلة بعيدة وطويلة ومحفوفة 

بالمخاطر »..« فاإن من الوا�سح اأن ال يفّكر 

بالزاد والراحلة، ولوازم ال�سفر.

�سي�سعر  ال�سفر  وق��ت  يحين  وعندما 

بالتعا�سة، ويتعّثر وي�سقط في اأثناء الطريق، 

ويهلك دون اأن  يهتدي اإلى �سبيل.

كلمات  �سراح  اأح��د  اأورده  بما  واأختم 

اأمير الموؤمنين Q/ من علماء القرن 

ال�ساد�ض، في معر�ض بيانه معنى: »النا�ض 

نيام فاإذا ماتوا انتبهوا«، حيث قال:

نائمون  النا�ض  جميع  اأن  المعنى   ...«

في  داموا  ما  االآخرة  اأمور  الغفلة عن  نوم 

فاإذا  المتناهية،  والقوى  الفانية  الحياة 

الباقية  بالحياة  اأح��ي��اء  و���س��اروا  م��ات��وا 

وقعوا  ثم  غفلتهم  وزالت  تيّقظوا  الدائمة 

في الندم على ما كانوا عليه من االأعمال 

باأنه  علمهم  مع  الدنّية  واالأخ��الق  الّردّية 

اأن  موؤمن  بكل  واالأجدر  فاالأحرى  ينفع،  ال 

يتنّبه عن نومة الغفلة ويميت نف�سه بقطع 

النف�سانية  العوائق الدنيوية وخلع العالئق 

تموتوا«،  اأن  قبل  »موتوا  اإلى مقام:  لي�سل 

ويتخل�ض من الندم بعد الموت ويحيا حياة 

طيبة دائمة في جوار الرحمن، اللهم نّبهنا 

ال  الذين  من  واجعلنا  الغافلين،  نومة  من 

.
)7(
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. ميزان الحكمة محمد الري�سهري ج �ض2285( 2)

. ميزان الحكمة محمد الري�سهري ج �ض 2286( 3)

. ميزان الحكمة، �ض3284، ج3( 4)

. نهج البالغة، خطب االإمام عليQ، ج2، �ض211( 5)

االأربع���ون حديثًا. الحدي���ث الرابع. ترجم���ة الكاتب.)لم  (6 )

تكتمل. اإلى الحديث ال�ساد�ض فقط(. 

 (7 )Q س���رح كلمات اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب�

عبد الوهاب �ض 6.

الهوام�س
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ي����ا غ��ف��ل��ت��ن��ا 

بنا! ُي��راد  عّما 
ال�سيخ اإ�سماعيل حريري)*(

َها الَِّذيَن  قال اهلل تعالى في كتابه العزيز {َيا اأَيُّ

َوَمن   ِ اهللَّ ِذْك��ِر  َعن  اأَْوَلُدُك���ْم  َوَل  اأَْمَواُلُكْم  ُتْلِهُكْم  َل  اآَمُنوا 

َيْفَعْل َذِلَك َفاأُْوَلِئَك ُهُم اْلَخا�ِسُروَن} )المنافقون: 9(..

القراآنّية  الآي���ات  من  كثير  في  الغفلة  وردت 

من  ذّم  مقام  في  واردة  وهي  ال�سريفة،  والأحاديث 

ابُتلي بها، كما �سنرى عند ا�ستعرا�س جملة منها.

واقع  اأم��ٌر  اإليه  �سائر  هو  عّما  الإن�سان  وغفلة 

في كل زمان، والغافلون ُكثر، اإّل اأّن هناك م�سّببات 

كان  عنها  وتحّرز  الإن�سان  اإليها  التفت  لو  للغفلة، 

اآمنًا منها وبعيدًا عنها.

المقالة يترّكز على هذه  �سنذكره في هذه  وما 

الأ�سباب لكي نتحّرز عنها فا نقع في فّخها.

* بيان معنى الغفلة:
وال�سهو  ال�سيء  »ت��رك  ه��ي  اللغة  ف��ي 

.
)1(

عنه« كما في ل�سان العرب

»غ��ف��ل��ت عن  ال��ب��ح��ري��ن:  وف���ي مجمع 

ال�سيء غفواًل من باب قعد اإذا تركته على 

.
)2(

ذكر منك«

وعند علماء االأخالق: »هي فتور النف�ض 

عن االلتفات والتوّجه اإلى ما فيه غر�سها 

.
)3(

ومطلبها، اإما عاجاًل اأو اآجاًل«

في  االإن�����س��ان  ب���اأّن  تو�سيحها  ويمكن 

حياته، اإّما كّلها اأو بع�سها ي�سهو ويلهو عن 

تذّكر اأمور والتوّجه اإليها مع اأّن م�سلحته 

يجعله  م��ا  وه��ذا  فيها،  واالآج��ل��ة  العاجلة 

هو  ما  اإلى  متيّقظ  وال  ملتفت  غير  غافاًل 

ُمقِدم عليه وقادم اإليه، من م�سير حتمي 

م�سرورًا  مرتاحًا  يجعله  ما  له  يهيئ  لم 

واآمنًا.

والتذكر  التيّقظ  الغفلة  ه��ذه  ويقابل 

وااللتفات اإلى كّل ما فيه غر�سه ومطلبه، 

واالآج���ل،  العاجل  ف��ي  م�سلحته  فيه  وم��ا 

وي�سّره  يريحه  بما  ال��ت��زّود  على  ف��ُي��ْق��ِدم 

م��ا هو  ف��ي  االأم���ان واالط��م��ئ��ن��ان  ويمنحه 

واعيًا  متذّكرًا  اإن�سانًا  فيكون  اإليه،  �سائر 

عّما  مبتعدًا  ي�سلحه،  لما  عاماًل  مدركًا، 
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يف�سده وي�سّره.

تعالى  اهلل  و�سف  وقد 

واالإن�ض  ال��ج��ن  م��ن  ق��وم��ًا 

بّين  اأن  بعد  بالغافلين، 

{َوَلَقْد  يلي:  بما  حالهم 

َن  مِّ َك��ِث��ي��ًرا  ِلَجَهنََّم  َذَراأَْن����ا 

ِبَها  َيْفَقُهوَن  ُقُلوٌب لَّ  َلُهْم  َوالإِن�ِض  اْلِجنِّ 

اآَذاٌن  َوَل��ُه��ْم  ِبَها  ُروَن  ُيْب�سِ لَّ  اأَْع��ُي��ٌن  َوَل��ُه��ْم 

ُهْم  َب��ْل  َك��الأَْن��َع��اِم  اأُْوَل��ِئ��َك  ِبَها  َي�ْسَمُعوَن  لَّ 

)االأعراف:  اْلَغاِفُلوَن}  ُهُم  اأُْوَل��ِئ��َك  اأَ�َسلُّ 

قفلت قلوبهم 
ُ
179( فالغافلون هم قوم قد اأ

ُيقال  ما  يفهمون  ال  اأنهم  حتى  وعقولهم 

حتى  مّفتحة  وه��ي  اأعينهم  وعميت  لهم، 

اأنهم ال يب�سرون بها، و�سّمت اآذانهم وهي 

�سحيحة حتى ال ي�سمعون بها، فهوؤالء هم 

اهلل  اأّن  الوا�سح  وم��ن  االأن��ع��ام.  من  اأ�سّل 

عدم  اإال  الب�سر  نفي  من  يريد  ال  تعالى 

ر فيما يرونه، وال من نفي ال�سمع اإال  التب�سّ

عدم  من  وال  ي�سمعونه،  فيما  التدّبر  عدم 

الفقه والفهم اإاّل عدم التاأّمل والتفّكر فيما 

ُيعر�ض عليهم بعقولهم وقلوبهم بل يقومون 

ب����رّده ف����ورًا واالع��ت��را���ض ع��ل��ي��ه. ولذلك 

و�سفهم اهلل تعالى باأّنهم اأ�سل من االأنعام، 

الأّن االأنعام اأعطيت العيون واالآذان، لكن ال 

للتدبر والتاأّمل بل لترى وت�سمع بمقدار ما 

ت�سّح فيه حياتها ِلما خلقها اهلل تعالى له 

ووجّهها فيه. وذراأ اأي خلق واأن�ساأ.

َيْرُجوَن  َل  ��ِذي��َن  الَّ {اإَنَّ  تعالى  وق��ال 

واْ  َواْطَماأَنُّ ْنَيا  الدُّ ِباْلَحياِة  واْ  َوَر�سُ ِلَقاءَنا 

��ِذي��َن ُه��ْم َع��ْن اآَي��اِت��َن��ا َغ��اِف��ُل��وَن *  ِب��َه��ا َوالَّ

اُر ِبَما َكاُنواْ َيْك�ِسُبوَن}  َواُهُم النُّ اأُْوَلِئَك َماأْ

)يون�ض: 7-8( فاإّن من غفل عن اآيات اهلل 

»يا مبتغي العلم، ل 

ي�سغلك اأهل ول مال 

عن نف�سك«.

المع�سية،  وق���ارف  ال��ذن��ب  ف��ي  وق��ع 

اكت�سب  كذلك  م��ات  ف���اإذا 

وهذا  واالآث�����ام،  ال�سيئات 

موجب لدخوله النار.

��ب��ات  م�����س��بِّ ف����ي   *
الغفلة:

االآي���ات  مطالعة  خ��الل  م��ن  ن�ستطيع 

والروايات التي وردت في الغفلة والغافلين 

اأن نخرج بجملة من االأ�سباب لهذه الحالة 

النف�سّية ال�ساّرة.

والمال  ب���الأه���ل  ال���س��ت��غ��ال  ل:  الأوَّ

وحفظهما،  رعايتهما  في  العمر  و�سرف 

اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  يُّ
اأَ {َي��ا  وجّل  عّز  اهلل  قال 

َعن  اأَْوَلُدُك��������ْم  َوَل  اأَْم���َواُل���ُك���ْم  ُت��ْل��ِه��ُك��ْم  َل 

ُهُم  َف��اأُْوَل��ِئ��َك  َذِل���َك  َيْفَعْل  َوَم��ن   ِ ِذْك���ِر اهللَّ

اْلَخا�ِسُروَن})المنافقون:9(.

حّد  اإلى  والمال  باالأهل  اال�ستغال  فاإّن 

اآخرته وما  اآخر حتى  اأّي �سيء  الغفلة عن 

عن  الغفلة  اإلى  قطعًا  �سيوؤّدي  بها  يرتبط 

ذكر اهلل تعالى، وذكره عّز وجّل ال يخت�ّض 

باأْن يذكره بالل�سان من ت�سبيح وتهليل ونحو 

ذلك، بل كل ما هو ذكٌر له تعالى من قول 

اأو عمل اأو عبادة اأو غير ذلك.

اأب���ي  ال��ح��دي��ث ع���ن  ول���ه���ذا ورد ف���ي 

اأبو  »ك��ان  ق��ال:   Qال�سادق اهلل  عبد 

ذّر)ر�سي اهلل عنه( يقول في خطبته: »يا 

مال عن  وال  اأهل  ي�سغلك  ال  العلم،  مبتغي 

.
)4(

نف�سك«

ينفعك  ما  ي�سغلك عن تح�سيل  ال  اأي 

في يوٍم ال ينفع فيه ماٌل وال بنون، والمعنى: 

ال تغفل بان�سغالك باأهلك ومالك عن منفعة 

نف�سك في ما هو اأنت �سائٌر اإليه.
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الثاني: كثرة الأكل، فاإّنها توجب الغفلة 

عن تذّكر الجوع والجائعين. ولذلك، نرى 

اأّن النبي االأكرمP في خطبته 

في ا�ستقبال �سهر رم�سان يوّجه 

ال�سائمين-باعتبار اأن ال�سوم 

بالجوع  ال�����س��ائ��م  ف��ي��ه  ي�سعر 

وال��ع��ط�����ض-ب��ق��ول��ه: »واذك����روا 

جوع  فيه  وعط�سكم  بجوعكم 

.
)5(

يوم القيامة وعط�سه«

ف����اإّن م��ن ك��ث��ر اأك��ل��ه �سعر 

اأبدًا، بل يغفل  اأْن ال جائع  بال�سبع فيتوّهم 

يوم  وقفة  عن  يغفل  كما  ذل��ك  عن  تمامًا 

واحد  �سعيد  على  النا�ض  حيث  القيامة 

يتطّلعون  رّبهم،  اإل��ى  �ساخ�سة  اأنظارهم 

اإلى نيل رحمته وعفوه، جياٌع، عطا�سى.

وق���د ورد ف��ي ال��م��ع��ت��ب��ر ع��ن االإم����ام 

»يا  الأبي ب�سير:  قال  اأّنه   Q ال�سادق 

اأكله،  من  ليطغى  البطن  اإّن  محمد،  اأب��ا 

واأقرب ما يكون العبد من اهلل جّل عّز اإذا 

خّف بطنه، واأبغ�ض ما يكون العبد اإلى اهلل 

.
)6(

عّز وجّل اإذا امتالأ بطنه«

عن  والبتعاد  الموت  ن�سيان  الثالث: 

من  بع�سهم  ال�سمئّز  ُذك��ر  ل��و  ب��ل  ذك����ره، 

اأّن في ذلك تنغي�سًا لهناء  ذلك واعتبروا 

عي�سهم، وقد قيل: »اإّن الغفلة �سفة للقلب 

وما  الموت  ذكر  وعدم  الحق  ترك  توجب 

 ،
)7(

اإلى الباطل وحّب الدنيا« بعده، والميل 

اأّم���ا م��ن ت��ذّك��ر ال��م��وت وذك���ره واعتبر به 

تعالى  اهلل  يحّب  فيما  اإاّل  يقع  ل��ن  ف��اإّن��ه 

في   Qالموؤمنين اأمير  يقول  ويريده، 

الموت  واأو�سيكم بذكر   ...« بع�ض خطبه: 

عّما  غفلتكم  وكيف  عنه،  الغفلة  واإق��الل 

لي�ض  فيمن  يغفلكم، وطمعكم  لي�ض 

بموتى  واع��ظ��ًا  فكفى  يمهلكم، 

.
)8(

عاينتموهم...«

وم��ن اأخ��ط��ر اآث��ار 

ال��غ��ف��ل��ة ع���ن ال��م��وت 

ت�سويف  ذكره  ون�سيان 

ال��ت��وب��ة ب��ت��زي��ي��ٍن من 

حتى  ال���������س����ي����ط����ان، 

ب��ال��م��وت وقد  ي��ف��اج��اأ 

ون��زل  غفلته  اق��ت��ح��م 

قد  حيث  االأوان،  فوات  بعد  لكن  ب�ساحته 

ق�سى عمره في غفلة عن ذلك فلم يقّدم 

اآجلها،  في  ينجيها  ما  عاجلها  في  لنف�سه 

اأمير الموؤمنينQ في  وفي ذلك يقول 

به  موّكل  وال�سيطان   ...« اأخ���رى:  خطبة 

التوبة  ويمنّيه  ليركبها  المع�سية  له  يزّين 

لي�سّوفها، حتى تنجم منّيته عليه، اأغفل ما 

يكون عنها، فيا لها ح�سرة على ذي غفلة 

اأن يكون عمره عليه حّجة واأن توؤّديه اأيامه 

.
)9(

اإلى �سقوة«

تح�سيل  ف��ي  الفكر  ���س��رف  ال��راب��ع: 

والم�سرب  الماأكل  من  النف�ض  م�ستهيات 

وجمع  وال�سهرة  والجاه  والمنكح  والملب�ض 

االأموال وك�سب االأرباح، فاإذا �سرف فكره 

في ذلك، و�سار اأ�سيرًا له، ال رغبة له في 

الفكرية  ان�سغاالته  كّل  بل  بغيره،  التفكير 

ي�سرفها في كيفّية تح�سيل ذلك، ا�ستولى 

ذلك على لّبه واأ�سره عقاًل وقلبًا، وقع في 

�سرك الغفلة عن ذكر اهلل واالإعرا�ض عن 

ي��زرع ما  اأم��ر االآخ��رة، فال يعمل لها، وال 

وقد  اآخرته،  في  خيرًا  ليح�سده  خير  فيه 

 :Qاهلل عبد  اأب��ي  عن  الخبر  في  ورد 

»اإّن الغفلة �سفة للقلب 

توجب ترك الحق وعدم 

ذكر الموت وما بعده، 

والميل اإلى الباطل 

وحّب الدنيا«.
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»اإح�����ذروا اأه���واءك���م كما 

فلي�ض  اأعداءكم،  تحذرون 

من  للرجال  اأع��دى  �سيء 

وح�سائد  اأهوائهم  اّتباع 

.
)10(

األ�سنتهم«

ال�����خ�����ام�����������ض: ط����ول 

بقائه  اعتقاد  اأي  الأم����ل 

اإل����ى م����ّدة م��ت��م��ادي��ة مع 

توابع  ج��م��ي��ع  ف��ي  رغ��ب��ت��ه 

هذا البقاء من المال واالأهل والدار وغير 

الغفلة عن  االأم��ل يوجب  ف��اإّن طول  ذل��ك، 

ذكر اهلل، وذكر الموت واالآخرة، فال يعمل 

 Qالموؤمنين الأم��ي��ر  ك��الم  ففي  لها. 

يقول: »واعلموا عباَد اهلل! اأّن االأمل يذهب 

الغفلة  على  ويحث  الوعد،  ويكذب  العقل، 

.
)11(

ويورث الح�سرة«

مجال�ض  ع���ن  الب���ت���ع���اد  ال�������س���اد����ض: 

اهلل  وذكر  الوعظ  ومجال�ض  ال�سالحين، 

االإم���ام  ع��ن  الخبر  ف��ي  ورد  فقد  تعالى، 

بن  علي  وقال  قال:   Qالكاظم مو�سى 

ال�سالحين  »مجال�سة   :Lالح�سين

.
)12(

داعية اإلى ال�سالح«

وذلك الأّن كالم ال�سالحين يعمر قلب 

من  ويخرجه  الجلي�ض  طبع  ويلّين  االأني�ض 

فاإذا   ،
)13(

والن�سيان الغفلة 

وا�ستمع  ال�سالحين  جال�ض 

قلبه  الن  ك��الم��ه��م  اإل�����ى 

على  واأق��ب��ل  طبعه  وَح�ُسن 

كانت  واإال  الموعظة.  تقّبل 

وبين  بينه  ح��اج��زًا  الغفلة 

اأمير  ق��ال  كما  الموعظة، 

»بينكم   :Qالموؤمنين

من  حجاٌب  الموعظة  وبين 

.
)14(

الغّرة«

البيت اأهل  باأدعية  تاأّملنا  اإذا  ختاماً: 

اأن  تعالى  اهلل  دع���وا  ك��م  الحظنا   R

علمًا  اإياها،  ويجنّبهم  الغفلة  من  ينجيهم 

اأّن  لو�سوح  كغفلتنا  لي�ست  غفلتهم  اأّن 

ح�سنات االأبرار �سيئات المقّربين.

وفي بع�ض اأدعية ال�سحيفة ال�سجادية: 

.
)15(

»ونبّهني لذكرك في اأوقات الغفلة«

اآخ�����ر: »واأذه������ب عني  ب��ع�����ض  وف���ي 

والق�سوة  وال���ك�������س���ل...  ال��ن��ع��ا���ض  ف��ي��ه 

.
)16(

والغفلة«

بك من  اأع��وذ  اإن��ي  »اللهم  ثالث:  وفي 

.
)17(

الغفلة والق�سوة«

وفي رابع: »وال ت�سمنا الغفلة عنك، اإّنا 

.
)18(

اإليك راغبون ومن الذنوب تائبون«

)*( اأ�ستاذ في الحوزة العلمية.
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. ف�سائل االأ�سهر الثالثة / �ض7/ح61( 5)

. الكافي / ج6/�ض269/ح4( 6)

�س���رح اأ�سول الكاف���ي، مولى محمد �سال���ح المازندراني،  (7 )

ج10، �ض479.

/ نه���ج البالغة – �سرح ال�سيخ محمد عبده /ج2/�ض128( 8)

خ188.

. الم�سدر ال�سابق، ج1، �ض112( 9)

. الكافي / ج2/�ض335/ح1( 10)

. تحف العقول/�ض152( 11)

. الكافي /ج1/�ض13-20/ح12( 12)

. �سرح اأ�سول الكافي للمازاندراني/ج1/�ض191( 13)

 / نه���ج البالغ���ة – �س���رح ال�سي���خ محم���د عب���ده / ج4( 14)

�ض68/رقم 282.

. راجع ال�سحيفة ال�سجادية �ض116( 15)

دعاء النهار في �سهر رم�سان، المقنعة، ال�سيخ المفيد،  (16 )

�ض333.

. ال�سحيفة ال�سجادية، �ض281( 17)

. ال�سحيفة ال�سجادية، �ض116، 235، 281، 181( 18)

الهوام�س

في كالم لأمير 

الموؤمنينQ يقول: 

»واعلموا عباَد اهلل! اأّن 

الأمل يذهب العقل، 

ويكذب الوعد، ويحث 

على الغفلة ويورث 

الح�سرة«.
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ال�سيخ حامت اإ�سماعيل

والتوجه،  الإلتفات  ع��دم  الأ���س��ل  في  الغفلة 

ال�سهو،  بخاف  كائن.  اأم��ر  عن  اإل  تكون  ل  وه��ي 

فاإنه يتحقق في ما ل يكون، فالغفلة تقابل التذكر 

واللتفات.

المقام  ف��ي  وال��ت��وج��ه  ب��الل��ت��ف��ات  وال���م���راد 

النف�س  غر�س  يائم  ما  تحقيق  على  العمل  هو 

وم�سلحتها ومطلبها، ولهذا، وقعت الغفلة في الآيات 

واللوم،  الذم  موقع  ال�سريفة  والأحاديث  القراآنية 

الأ�سمى  مق�سدها  عن  النف�س  فتور  من  فيها  لما 

وغايتها الق�سوى، اأي كمالها الذي تن�سده من خال 

الرتباط به تعالى.

�سمات

الغافلين
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الجزاء لي�ض منح�سرًا 

بحياة ما بعد الموت، 

بل ي�سمل الحياة الدنيا 

اأي�سًا.

*موجبات الغفلة:
الغفلة  ك���ان���ت  واإذا 

تقت�سيه  كمالي  اأم��ر  ع��ن 

وكمالها  النف�ض  م�سلحة 

الذي تن�سده، كانت الغفلة 

حرمان  نوع  اأنها  بمعنى  �سلبيًا،  اأمرًا  عنه 

ت�ستلزمه  لما  الكمال،  عن  النف�ض  لهذه 

واإيجاده،  ينبغي تح�سيله  الك�سل عما  من 

الفا�سلة  واالأخ���الق  المعارف  كاكت�ساب 

ال�سقاء  توجب  فاإنها  الفرائ�ض،  واأداء 

والهالك.

واأما اإذا كان المغفول عنه اأمرًا �سائنًا 

عنه  الغفلة  تكون  الموبقات،  من  وموبقة 

اإعدام  نف�سها  من  الأنها  وف�سيلة،  كمااًل 

للنقائ�ض وال�سرور، ويلزمها تكميل النف�ض 

وتح�سينها مما ال ينبغي فعله.

بالف�سائل  مرتبطًا  الدين  ك��ان  ولّما 

وال��ك��م��االت ال��ن��ف�����س��ي��ة، وال��ع��الق��ة باهلل 

االلتزام  عدم  فاإن  نحوه،  وال�سعي  تعالى، 

الدين  بها  ياأمر  التي  والو�سايا  بالتعاليم 

الكمال  م��ن  ال��ح��رم��ان  ت�ستلزم  االإل��ه��ي، 

وهما  والف�ساد،  الرذيلة  نحو  واالن��ح��دار 

م�سادان للغاية التي خلق االإن�سان الأجلها، 

والت�سنيع  ال��ذّم  م��ورد  واردة  الغفلة  كانت 

المباركة،  القراآنية  االآي���ات  مختلف  ف��ي 

واالأحاديث النبوية ال�سريفة.

عّمن  الكريم  ال��ق��راآن  عّبر  لقد  ب��ل، 

بقوله  ال�سائنة،  ال�سفة  ب��ه��ذه  ات�سفوا 

اأَ�َسلُّ  َبْل ُهْم  َكاْلأَْنَعاِم  اإِلَّ  {اإِْن ُهْم  تعالى: 

�َسِبياًل} )الفرقان:44(.

الموؤمنين اأم��ي��ر  وع��ن 

بالغفلة  »ك���ف���ى   :Q

 : Q عنه و ،
) 1 (

» اًل �سال

»ك��ف��ى ب��ال��م��رء غ��ف��ل��ًة اأن 

وعنه  ،
)2(

ينجيه« ال  م��ا  ف��ي  عمره  ي�سّيع 

ي�سرف  اأن  غفلًة  بالمرء  »كفى   :Q

.
)3(

هّمه في ما ال يعنيه«

*درجات الغفلة:
وما دامت الغفلة متقابلة مع االلتفات 

دام مقابلها عبارة  وما  والتذّكر،  والتوجه 

تعالى،  به  واالرتباط  الكمال  عن تح�سيل 

االإن�سانية  الكماالت  اأن  المعلوم  -وم��ن 

فاإّن  وم�ستوياتها-  درجاتها  في  متفاوتة 

في  متفاوتة  الغفلة  تكون  اأْن  الطبيعي  ِمن 

درجاتها تبعًا لتفاوت ما يقابلها، من حيث 

اأثره في �سخ�سية الفرد الذي ي�ستتبع اأثرًا 

االأمر  عام،  ب�سكل  االإن�سانية  الحياة  على 

م�سيرة  ف��ي  وف��ع��اًل  حركة  ي�ستلزم  ال��ذي 

التكامل االإن�ساني.

يحتاج  وجوديًا  اأم��رًا  الفعل  كان  ولّما 

يكون  اأّن  ب��د  ف��ال  وتحقيق،  اإي��ج��اد  اإل���ى 

مقترنًا بالنّية واالإرادة والعزم، التي ت�سّكل 

االأ�سا�ض االأّول في اأّي فعل واإيجاد، وهذا ما 

 :Pالوارد عن ر�سول اهلل الحديث  يف�ّسر 

الكافر  ونية  عمله،  من  خير  الموؤمن  »نية 

اقت�ساء  في ذلك من  ِلَما  �سر من عمله«. 

االأعمال  ف��ي  االإن�����س��ان  اإن�سانية  لتحقيق 

اإل���ى م�ستوى  ب��ه��ا  وان���ح���داٍر  ال�����س��ال��ح��ة، 
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اأَْه�����َل  نَّ  اأَ {َوَل�������ْو  ت��ع��ال��ى: 

����َق����واْ  اْل����ُق����َرى اآَم�����ُن�����واْ َواتَّ

َبَرَكاٍت  َع��لَ��ْي��ِه��م  َل��َف��َت��ْح��َن��ا 

 { ْر�������ضِ ��َم��اء َوالأَ ���َن ال�����سَّ مِّ

)االأعراف: 96(.

{َظَهَر  تعالى:  وق��ال 

َواْلَبْحِر  اْلَبرِّ  ِفي  اْلَف�َساُد 

َبْع�َض  ِلُيِذيَقُهم  النَّا�ِض  اأَْي��ِدي  َك�َسَبْت  ِبَما 

)الروم:  َيْرِجُعوَن}  َلَعلَُّهْم  َعِمُلوا  ��ِذي  الَّ

.)41

و�سوء  وال���ب���الء،  ال��ف�����س��اد،  دام  وم���ا 

بالذنوب،  مرتبطًا  ال��دن��ي��ا  ف��ي  التوفيق 

عن  فالغفلة  الغفلة،  عن  ناتجة  والذنوب 

ذكر اهلل تعالى وعدم االلتزام هي االأ�سا�ض 

لكل انحراف في هذا الكون، بما في ذلك 

عن  تعالى  اأخبر  وقد  الطبيعية،  الكوارث 

الكثير من العقوبات الكونية التي ح�سلت 

مع االأمم ال�سابقة، وبع�ض البالء اذا نزل 

عّم، واإليه ي�سير قوله تعالى: {َواتَُّقواْ ِفْتَنًة 

ًة}  َخاآ�سَّ ِمنُكْم  َظلَُمواْ  الَِّذيَن  يَبنَّ  ُت�سِ لَّ 

)االأنفال: 25(.

*م�سير الغافلين:
درجات  بع�ض  اأّن  تقدم  مما  يظهر 

ال  بل  وزوال��ه��ا،  ذهابها  يمكن  ال  الغفلة 

غفلته،  عن  التراجع  اإل��ى  الغافل  يوّفق 

رغ���م ظ��ه��ور االآي�����ات وال��ب��ّي��ن��ات اأم���ام 

ال��ح��ي��وان��ي��ة في 

قال  يقابلها،  م��ا 

ت��ع��ال��ى: {ُق������ْل ُك���لٌّ 

�َساِكلَِتِه}  َع���لَ���ى  َي���ْع���َم���ُل 

)االإ�سراء: 84(.

ف��ب��ق��در م���ا ي���ك���ون ل��ل��غ��ف��ل��ة م���ن اأث���ر 

اأو  الفردي  بعده  في  االإن�سان  على  �سلبّي 

االجتماعي، يكون مندرجًا في م�ستوى من 

م�ستويات الغفلة.

اأ- وعليه، فدرجات الغفلة متكّثرة بتكثُّر 

االنحرافات في ال�سلوك االإن�ساني المقترن 

من  الكثير  اأّن  رغم  وعدمها،  الفعل  بنّية 

بع�سها  ت�ساوى  ربما  وال�سلوكيات  االأعمال 

من حيث التاأثير ال�سلبي على رحلة الكمال 

لكنها  االإن�سانية.  الطبيعة  ترجوها  التي 

التي  الق�سوى  ال��درج��ة  بين  منح�سرة 

اإلى العمى المطلق، الذي ال  توؤدي بالمرء 

اإلى  والعودة  الم�سار  ت�سحيح  معه  يرجى 

ال�سواب. وهوؤالء ي�سلون اإلى مرحلة يكون 

{َلُهْم ُقُلوٌب لَّ َيْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم اأَْعُيٌن لَّ 

ِبَها  َي�ْسَمُعوَن  لَّ  اآَذاٌن  َوَلُهْم  ِبَها  ُروَن  ُيْب�سِ

ُهُم  ْوَلِئَك  اأُ اأَ�َسلُّ  ُهْم  َبْل  َكالأَْنَعاِم  اأُْوَلِئَك 

اْلَغاِفُلوَن} )االأعراف: 179(.

ب- وهناك الدرجة الدنيا من الغفلة، 

اإلى  وال��رج��وع  التذكر  ت�ستتبع  التي  وه��ي 

جادة الحق، من دون اأن توؤّثر في ال�سلوك 

تعالى:  بقوله  عنها  عّبر  والتي  التكاملي، 

َن  مِّ َطاِئٌف  ُهْم  َم�سَّ اإَِذا  اتََّقواْ  الَِّذيَن  {اإِنَّ 

ُروَن}  ْب�سِ مُّ ُه��م  َف���اإَِذا  ��ُرواْ  َت��َذكَّ ْيَطاِن  ال�سَّ

)االأعراف: 201(.

*جزاء الأعمال:
اأن  يجب  الجزاء  اأن  البيان  عن  غني 

االأجر  اأن  كما  الذنب،  مع  متنا�سبًا  يكون 

اأقّر  قد  واالإ�سالم  الطاعة،  مع  متنا�سب 

اأ�ساف  ولكنه  ال��م��ب��داأ،  حيث  م��ن  ذل��ك 

الطاعة،  على  االأجر  م�ساعفة  ذلك  اإلى 

قال  وك��رم��ه،  ولطفه  تعالى  اهلل  بف�سل 

َع�ْسُر  َف��لَ��ُه  ِباْلَح�َسَنِة  َج��اء  {َم��ن  تعالى: 

ُيْجَزى  َفاَل  َئِة  يِّ ِبال�سَّ َجاء  َوَمن  اأَْمَثاِلَها 

)االأنعام:  ُيْظلَُموَن}  َل  َوُه��ْم  ِمْثلََها  اإِلَّ 

.)160

ترك  اأن��ه  تعالى  ولطفه  رحمته  وم��ن 

النا�ض،  لجميع  مفتوحًا  االإ���س��الح  ب��اب 

الح�سنة  جعل  حيث  منهم،  الغافلين  حتى 

من  فينتج  ال�سيئة،  بخالف  اأمثالها  بع�سر 

ح�ساب  في  عمليًا  ت��زول  ال�سيئة  ان  ذل��ك 

{اإِنَّ اْلَح�َسَناِت  االأعمال، وهو قوله تعالى: 

اِكِريَن}  يَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى ِللذَّ ُيْذِهْبَن ال�سَّ

)هود:114(.

والجزاء لي�ض منح�سرًا بحياة ما بعد 

اأي�سًا،  الدنيا  الحياة  ي�سمل  بل  ال��م��وت، 

لما في ذلك من تذكير واإرجاع اإلى جاّدة 

الحق من جهة، ومن حثٍّ على فعل الخير 

االآيات  من  الكثير  نجد  ولذلك،  والكمال. 

القراآنية ال�سريفة قد ربطت بين ال�سعادة 

قال  والمع�سية،  ال�سقاوة  وبين  والطاعة، 

تبقى  ال  اأن��ه  اإال  ناظريه، 

مع  التفاعل  قابلية  لديه 

فيكون  وال���ه���دى،  ال���ن���ور 

تعالى:  ل��ق��ول��ه  م�����س��داق��ًا 

اآَياُتَنا  َع��لَ��ْي��ِه  ُت��ْت��لَ��ى  {اإَِذا 

 * ِليَن  وَّ
اْلأَ اأَ�َساِطيُر  َقاَل 

ُقُلوِبِهم  َعلَى  َراَن  َبْل  َكالَّ 

-13 )المطففين:  َيْك�ِسُبوَن}  َك��اُن��وا  ��ا  مَّ

.)14

اهلل  رحمة  ي��ق��ّدروا  لم  الذين  وه��وؤالء 

تركه  اأّن  فح�سبوا  ب��ه��م،  ولطفه  تعالى 

اأو  تعالى،  عجزه  عن  يك�سف  لهم  تعالى 

اأ�ساًل،  ربما عدم وجوده  اأو  التفاته،  عدم 

نعوذ باهلل من ذلك، فاأفا�سوا في الباطل 

والمنكر وظلم االآخرين واأذّيتهم واالعتداء 

بقوله  المق�سودون  وهم  حرماتهم،  على 

اأَنََّما  َكَفُرواْ  الَِّذيَن  َيْح�َسَبنَّ  {َوَل  تعالى: 

َلُهْم  ُنْمِلي  اإِنََّما  أَنُف�ِسِهْم  َخْيٌر لِّ َلُهْم  ُنْمِلي 

)اآل  ِهيٌن}  مُّ َع��َذاٌب  َوَلْهُم  اإِْثًما  ِل��َي��ْزَداُدواْ 

عمران: 178(.

وامتحانًا  ب��الُء  ي�سكلون  ه��وؤالء  وِم��ْث��ُل 

وعلو درجات للذين اآمنوا، وتحري�سًا لهم 

ال  ولكنهم  وال��م��ج��اه��دة،  االإ���س��الح  على 

يلتفتون اإلى ذلك، بل يتوّهمون اأّن في ذلك 

كرامة لهم هم، اأي الغافلون، مع انه تعالى 

يمدهم في طغيانهم يعمهون.
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الغفلة عن ذكر اهلل 

تعالى وعدم اللتزام 

هي الأ�سا�ض لكل 

انحراف في هذا 

الكون.

عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الوا�سطي،  (1 )

�ض385.

. م.ن، �ض386( 2)

. ميزان الحكمة، ج7، �ض267( 3)

الهوام�س

اأَْه�����َل  نَّ  اأَ {َوَل�������ْو  ت��ع��ال��ى: 

����َق����واْ  اْل����ُق����َرى اآَم�����ُن�����واْ َواتَّ

َبَرَكاٍت  َع��لَ��ْي��ِه��م  َل��َف��َت��ْح��َن��ا 

 { ْر�������ضِ ��َم��اء َوالأَ ���َن ال�����سَّ مِّ

)االأعراف: 96(.

{َظَهَر  تعالى:  وق��ال 

َواْلَبْحِر  اْلَبرِّ  ِفي  اْلَف�َساُد 

َبْع�َض  ِلُيِذيَقُهم  النَّا�ِض  اأَْي��ِدي  َك�َسَبْت  ِبَما 

)الروم:  َيْرِجُعوَن}  َلَعلَُّهْم  َعِمُلوا  ��ِذي  الَّ

.)41

و�سوء  وال���ب���الء،  ال��ف�����س��اد،  دام  وم���ا 

بالذنوب،  مرتبطًا  ال��دن��ي��ا  ف��ي  التوفيق 

عن  فالغفلة  الغفلة،  عن  ناتجة  والذنوب 

ذكر اهلل تعالى وعدم االلتزام هي االأ�سا�ض 

لكل انحراف في هذا الكون، بما في ذلك 

عن  تعالى  اأخبر  وقد  الطبيعية،  الكوارث 

الكثير من العقوبات الكونية التي ح�سلت 

مع االأمم ال�سابقة، وبع�ض البالء اذا نزل 

عّم، واإليه ي�سير قوله تعالى: {َواتَُّقواْ ِفْتَنًة 

ًة}  َخاآ�سَّ ِمنُكْم  َظلَُمواْ  الَِّذيَن  يَبنَّ  ُت�سِ لَّ 

)االأنفال: 25(.

*م�سير الغافلين:
درجات  بع�ض  اأّن  تقدم  مما  يظهر 

ال  بل  وزوال��ه��ا،  ذهابها  يمكن  ال  الغفلة 

غفلته،  عن  التراجع  اإل��ى  الغافل  يوّفق 

رغ���م ظ��ه��ور االآي�����ات وال��ب��ّي��ن��ات اأم���ام 

ال��ح��ي��وان��ي��ة في 

قال  يقابلها،  م��ا 

ت��ع��ال��ى: {ُق������ْل ُك���لٌّ 

�َساِكلَِتِه}  َع���لَ���ى  َي���ْع���َم���ُل 

)االإ�سراء: 84(.

ف��ب��ق��در م���ا ي���ك���ون ل��ل��غ��ف��ل��ة م���ن اأث���ر 

اأو  الفردي  بعده  في  االإن�سان  على  �سلبّي 

االجتماعي، يكون مندرجًا في م�ستوى من 

م�ستويات الغفلة.

اأ- وعليه، فدرجات الغفلة متكّثرة بتكثُّر 

االنحرافات في ال�سلوك االإن�ساني المقترن 

من  الكثير  اأّن  رغم  وعدمها،  الفعل  بنّية 

بع�سها  ت�ساوى  ربما  وال�سلوكيات  االأعمال 

من حيث التاأثير ال�سلبي على رحلة الكمال 

لكنها  االإن�سانية.  الطبيعة  ترجوها  التي 

التي  الق�سوى  ال��درج��ة  بين  منح�سرة 

اإلى العمى المطلق، الذي ال  توؤدي بالمرء 

اإلى  والعودة  الم�سار  ت�سحيح  معه  يرجى 

ال�سواب. وهوؤالء ي�سلون اإلى مرحلة يكون 

{َلُهْم ُقُلوٌب لَّ َيْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم اأَْعُيٌن لَّ 

ِبَها  َي�ْسَمُعوَن  لَّ  اآَذاٌن  َوَلُهْم  ِبَها  ُروَن  ُيْب�سِ

ُهُم  ْوَلِئَك  اأُ اأَ�َسلُّ  ُهْم  َبْل  َكالأَْنَعاِم  اأُْوَلِئَك 

اْلَغاِفُلوَن} )االأعراف: 179(.

ب- وهناك الدرجة الدنيا من الغفلة، 

اإلى  وال��رج��وع  التذكر  ت�ستتبع  التي  وه��ي 

جادة الحق، من دون اأن توؤّثر في ال�سلوك 

تعالى:  بقوله  عنها  عّبر  والتي  التكاملي، 

َن  مِّ َطاِئٌف  ُهْم  َم�سَّ اإَِذا  اتََّقواْ  الَِّذيَن  {اإِنَّ 

ُروَن}  ْب�سِ مُّ ُه��م  َف���اإَِذا  ��ُرواْ  َت��َذكَّ ْيَطاِن  ال�سَّ

)االأعراف: 201(.

*جزاء الأعمال:
اأن  يجب  الجزاء  اأن  البيان  عن  غني 

االأجر  اأن  كما  الذنب،  مع  متنا�سبًا  يكون 

اأقّر  قد  واالإ�سالم  الطاعة،  مع  متنا�سب 

اأ�ساف  ولكنه  ال��م��ب��داأ،  حيث  م��ن  ذل��ك 

الطاعة،  على  االأجر  م�ساعفة  ذلك  اإلى 

قال  وك��رم��ه،  ولطفه  تعالى  اهلل  بف�سل 

َع�ْسُر  َف��لَ��ُه  ِباْلَح�َسَنِة  َج��اء  {َم��ن  تعالى: 

ُيْجَزى  َفاَل  َئِة  يِّ ِبال�سَّ َجاء  َوَمن  اأَْمَثاِلَها 

)االأنعام:  ُيْظلَُموَن}  َل  َوُه��ْم  ِمْثلََها  اإِلَّ 

.)160

ترك  اأن��ه  تعالى  ولطفه  رحمته  وم��ن 

النا�ض،  لجميع  مفتوحًا  االإ���س��الح  ب��اب 

الح�سنة  جعل  حيث  منهم،  الغافلين  حتى 

من  فينتج  ال�سيئة،  بخالف  اأمثالها  بع�سر 

ح�ساب  في  عمليًا  ت��زول  ال�سيئة  ان  ذل��ك 

{اإِنَّ اْلَح�َسَناِت  االأعمال، وهو قوله تعالى: 

اِكِريَن}  يَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى ِللذَّ ُيْذِهْبَن ال�سَّ

)هود:114(.

والجزاء لي�ض منح�سرًا بحياة ما بعد 

اأي�سًا،  الدنيا  الحياة  ي�سمل  بل  ال��م��وت، 

لما في ذلك من تذكير واإرجاع اإلى جاّدة 

الحق من جهة، ومن حثٍّ على فعل الخير 

االآيات  من  الكثير  نجد  ولذلك،  والكمال. 

القراآنية ال�سريفة قد ربطت بين ال�سعادة 

قال  والمع�سية،  ال�سقاوة  وبين  والطاعة، 

تبقى  ال  اأن��ه  اإال  ناظريه، 

مع  التفاعل  قابلية  لديه 

فيكون  وال���ه���دى،  ال���ن���ور 

تعالى:  ل��ق��ول��ه  م�����س��داق��ًا 

اآَياُتَنا  َع��لَ��ْي��ِه  ُت��ْت��لَ��ى  {اإَِذا 

 * ِليَن  وَّ
اْلأَ اأَ�َساِطيُر  َقاَل 

ُقُلوِبِهم  َعلَى  َراَن  َبْل  َكالَّ 

-13 )المطففين:  َيْك�ِسُبوَن}  َك��اُن��وا  ��ا  مَّ

.)14

اهلل  رحمة  ي��ق��ّدروا  لم  الذين  وه��وؤالء 

تركه  اأّن  فح�سبوا  ب��ه��م،  ولطفه  تعالى 

اأو  تعالى،  عجزه  عن  يك�سف  لهم  تعالى 

اأ�ساًل،  ربما عدم وجوده  اأو  التفاته،  عدم 

نعوذ باهلل من ذلك، فاأفا�سوا في الباطل 

والمنكر وظلم االآخرين واأذّيتهم واالعتداء 

بقوله  المق�سودون  وهم  حرماتهم،  على 

اأَنََّما  َكَفُرواْ  الَِّذيَن  َيْح�َسَبنَّ  {َوَل  تعالى: 

َلُهْم  ُنْمِلي  اإِنََّما  أَنُف�ِسِهْم  َخْيٌر لِّ َلُهْم  ُنْمِلي 

)اآل  ِهيٌن}  مُّ َع��َذاٌب  َوَلْهُم  اإِْثًما  ِل��َي��ْزَداُدواْ 

عمران: 178(.

وامتحانًا  ب��الُء  ي�سكلون  ه��وؤالء  وِم��ْث��ُل 

وعلو درجات للذين اآمنوا، وتحري�سًا لهم 

ال  ولكنهم  وال��م��ج��اه��دة،  االإ���س��الح  على 

يلتفتون اإلى ذلك، بل يتوّهمون اأّن في ذلك 

كرامة لهم هم، اأي الغافلون، مع انه تعالى 

يمدهم في طغيانهم يعمهون.
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اأن�����واٌر
 لماآذن حزيران..

اإلى رائد �سهداء المقاومة الإ�سامية، ال�سهيد علي 

/21 في  الأرب��ع��اء  نهار  �سائمًا،  ا�ست�سهد  ال��ذي  مرمر، 

حزيران/1982 واإخوانه �سهداء تلك ال�سنة من منطقة 

الليلكي محمد ويون�س الح�سيني وزهير واأحمد اإبراهيم، 

و�سمير نور الدين في خلدة.

اأوهانا...  طال البعاد... ووجع ال�سوق 

وحدائق  لقيانا  البعد،  ه��ذا  رغ��م  وط��اب 

لو  العيد  اأجمل  ما  لنجوانا  ات�سعت  العيد، 

جاء حزيرانا. ثمانيًة وع�سرين مرًة، جاء 

العيد، فطرًا واأ�سحى كنا �سغارًا وكبرنا... 

عا�سوراء،  وافتنا  مرة...  وع�سرين  ثمانيٌة 

دمعًا و�سهادًة واإباًء...

عيد  اأحيينا  م��رة...  وع�سرين  ثمانيًة 

، بهدايانا المخباأة بُعلب االمتنان، 
)1(

المعلم

اهلل  وغفر  التبجيل،  ب�سرائط  والمزّينة 

ل�سوقي لو قال اأكثر. ثمانيًة وع�سرين مرة، 

، وقوالب 
)2(

ا�ستقبلنا باالأزاهير عيد اأمهاتنا

الحلوى عجنت وبحالوة الحب الباقي اإلى 

الحب...  هذا  حرارة  على  وخبزت  االأبد، 

ْدَمّنا ال�سوؤال: »ربي... �ساألتك با�سمهن«. 
َ
واأ

ثمانيًة وع�سرين مرة... وقفنا على مفارق 

وقلوبنا  اآت،  �سكَّ  ال  فمجيئكم  ال��ذاك��رة 

تنتظر تبا�سير الو�سول... واألوان انتظارنا 

ولء اإبراهيم حمود
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على  تحترق  واأناملنا  مالمحكم...  تر�سم 

على  وجوهكم  تتلّم�ض  وه��ي  ال�سوق  اأوار 

�سفحات القلب... وثياب عيدكم المخباأة 

في خزائن. وكنتم تعبرون، تختزنون جدار 

وكان  وت�سلون  ال��زم��ان  و�ستائر  المكان 

مراقدكم،  اأم��ام  عرفان  دمعة  الو�سال، 

في  جباهكم،  لمالم�سة  تهفو  مٍّ 
ُ
اأ وقبالت 

طال  �سقيقٍة،  ولم�سة  اأحالمها،  تفا�سيل 

مجامر  على  النهار  اخ��ت��راق  اأيامها  ف��ي 

االنتظار.

قبلكم،  م�سى  فاأحدهم  االآب���اء،  اأّم��ا 

ربما لي�ستقبلكم قبلنا على بوابات الجنان 

مواقد  فوق  د  ترمَّ اأن  بعد  وافاكم،  واآخ��ر 

اإليكم كل  اأحزانه زمن االنتظار... فحمل 

المناديل التي لّوحت بها اأيدينا في مرا�سم 

عنا  اهلل  يخبركم جزاه  اأن  واآثر  رحيلكم، 

التي  اأ�سواقنا  امتداد  عن  ج���زاء...  خير 

رت عمر اأفراحنا.. ق�سّ

اإلى  الباقي  اأ�ستاذنا  ي��ا  ع��ل��ي...  وي��ا 

اإل��ي��ك باقة ال��ح��روف ه��ذه وقد  االأب����د... 

حملتها اإليك، اأنامل والدك الجليل، بعد اأن 

جمع براعم محبتها من قلوب تالميذك، 

اأولى  دربك  على  فم�سى  بك،  اقتدى  ومن 

دموع  و�سلتك  هل  ترى  الطريق.  خطوات 

موعد  حلول  مع  عط�سك  ت��روي  وال��دت��ك، 

؟
)3(

االإفطار

لهفتها  رياحين  وافتك  هل  و�سقيقتك 

ال��ت��ي ال ح���دود ل��ه��ا. واإخ����وة ال����درب، هل 

التي  انت�ساراتنا..  اأف��راح  عن  اأخ��ب��روك 

الجهاد  ميادين  في  بذورها  اأول��ى  زرع��ت 

هذا  ف��ي  بعدك  ال�سائرين  وع��ن  ي���داك؟ 

المجال على خطاك؟

�سقيقتك  م��ن  ال����روح  �سقيقة  واأن����ا، 

من  و�سلك  الراية، هل  بعدك  رفعت  التي 

( 1) كان ال�سهي���د عل���ي مرم���ر اأ�ست���اذًا ر�ساليًا لم���ادة العلوم 

الطبيعية، وكان في كل تحّركاته داعيًة اإلى اهلل.

، لذلك وردت االإ�سارة   ال�سهيد من مواليد 19/اآذار/1957( 2)

اإل���ى عيد االأم المرتبط بوجدانن���ا بق�سيدة كنا نرددها 

)اأنا و�سقيقته( عن هذه المنا�سبة مطلعها )ربي �ساألتك 

با�سمهن اأن تفر�ض الدنيا لهن(.

( 3) ا�ست�سهد ال�سهيد �سائمًا وقد كان مدعوًا لحوار مع �سحفي 

اأجنب���ي في بئر العبد، لكنه اآثر اأداء مهمة جهادية قرب 

ج���داٍر مواجه لكلية العل���وم. وبينم���ا كان ي�سرح المهمة 

لرفاق���ه وهم يجل�س���ون ب�سكل دائ���ري، اأ�سابت���ه دونهم 

جميع���ًا ال�سظي���ة.. ويروي م���ن كان معه اأن���ه ا�ستمر في 

اأداء ال�سهادات الث���الث وهو ينزف حتى لحظة التحاقه 

بالمالأ االأعلى.. �سائمًا محت�سبًا اأجره عند اهلل.

الهوام�س

والدتي التي حّثت اأ�سواُقها خطاها اإليكم، 

ووالُدك الذي ا�ستاق ثم ا�ستاق ثم... حزم 

عرفاني  اإليك..  الرحيل  وا�ستعجل  اأمتعته 

�سالمي  اهلل...  م��ن  وم��ع��ه��م  وام��ت��ن��ان��ي 

كل  اأن���وار  يا  اأجمعين،  وعليهم  عليك... 

ماآذن حزيران... ال�سهيدة...؟

يرجى ممن يرغب من عوائل ال�سهداء 

»ت�سابيح  �سهيدهم  عن  يكتب  اأن  الكرام 

ليتم  المجلَّة  م��ع  يتوا�سل  اأن  ���س��ه��ادة«. 

التعرف على اأهم حدث موؤثر في حياته اأو 

ا�ست�سهاده يكون مو�سوعًا »للت�سابيح« ولكم 

جزيل ال�سكر ووافر الجزاء.
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�سهيد الوعد ال�سادق: 
حيدر الفيتروني

�سمية 
الأم:  ا���س��م 

الفيتروني

الولدة: بعلبك  محل وتاريخ 
1978/2/24

 6 وله  متاأهل  العائلي:   الو�سع 
رقم القيد: 15/378اأولد

2006/7/21مكان وتاريخ ال�ست�سهاد: بعلبك 

بعد  »ح��ي��در«،  اأم���ه  �سّمته  ال���ذي  ه��و 

 Qاأمير الموؤمنين علي ت�سرفها بروؤية 

الذي  وه��و  ب��ه.  تحمل  وه��ي  منامها  ف��ي 

تت�سابه  ارت�سمت على ظهره عالمٌة فارقة 

فاأبى  ال��ف��ق��ار«،  »ذي  و�سيف  �سكلها  ف��ي 

في  ت��راب«  اأب��و   « يكون  اأن  اإال  �سبابه  في 

ال�سجاعة والفداء.

حنان  طفولته  ف��ي  ح��ي��در  يت�سّبع  ل��م 
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التي عانت من مر�ٍض  االأم 

األمها  ف��ع��اي�����ض  اأق��ع��ده��ا، 

عذابها  اأك��ل  �سنوات  الأرب��ع 

يخدمها  وك���ان  قلبه،  م��ن 

اإذا  حتى  طلباتها  وي��وؤم��ن 

من  ع�سرة  الثانية  بلغ  م��ا 

اأيتامًا  الثالث  واأخواته  نف�سه  وجد  عمره 

في  لهم  كانت مالذًا  ي�سفعهم رحيل من 

يرى  وهو  ال�سغير،  حيدُر  فعرف  الحياة، 

َفَقَد  اأن��ه  جثمانها،  على  ينهال  ال��ت��راب 

بالحنان  يغمره  كان  الذي  القلَب  واأخواته 

�ساع  ما  لهن  يعّو�ض  اأن  وعليه  وال��ح��ب، 

منهن بفقدان االأم.

* رّب الأ�سرة ال�سغير:
ترك  المتو�سطة،  ال�سهادة  نيله  بعد 

في  والده  مع  العمل  ليبداأ  الدرا�سة  حيدر 

حالة  م��ن  ليخفف  وذل��ك  للزجاج،  محل 

ال�سيق المادي التي ع�سفت بهم كغالبية 

يناله  ما  وكان  بالعمل،  فجّد  البقاع،  اأهل 

من اأجٍر على عمله يعطيه الأخواته البنات، 

ولم يركن في يوم من االأيام اإلى الدعة اأو 

كغيره  المراهقة  عمر  يعي�ض  اأن  في  رغب 

من الفتية، حتى عندما وقع عليه لوح من 

يثنه  لم  بالغًا،  جرحًا  يده  وجرح  الزجاج 

، ول��م يفكر  اإك��م��ال عمله ب��ج��دٍّ ذل��ك ع��ن 

للحظة اأن من في مثل �سّنه يرتاد الثانوية 

عو�ض العمل. 

ول��م��ا ك��ب��رت اأخ���وات���ه 

قلياًل �سكَن معهن في منزٍل 

ق��ري��ٍب م��ن م��ن��زل وال���ده، 

االأ�سرة  ربَّ  بذلك  ف�سار 

وال��م�����س��وؤول ع��ن اأخ��وات��ه، 

فتنقل في مهٍن عديدة، وكان كل ما يجنيه 

هذه  في  ك��ان  الوحيد  فهمه  لهن،  يعطيه 

الدنيا راحتهن.

ك����ان ح���ي���در ����س���اب���ًا ���س��غ��وف��ًا ج���دًا 

حتى  عمله  من  يعود  اإن  فما  بالمطالعة، 

وتاأثر  ي��ق��راأه،  ال��ذي  الكتاب  اإل��ى  ي�سكن 

علي  ال�����س��ي��د  االإم�����ام  ب�سخ�سية  ك��ث��ي��رًا 

واأخباره،  �سوره  فجمع  الخامنئي{، 

ولم يترك اأق�سو�سة �سغيرة تتحدث عنه 

اإل واحتفظ بها، وعندما ُيعر�ض للقائد 

اأذنيه  التلفاز يجل�ض م�سنفاً  خطاب على 

لكلماته، والبهجة تنب�سُط اإ�سراقتها على 

مالمحه. ول�سدة تعلقه بهذه ال�سخ�سية 

الفار�سية،  اللغة  يتعلم  اأن  كثيراً  اأح���ّب 

و���س��ع��ى ل��ذل��ك ف��ي ال��ف��ت��رة الأخ���ي���رة من 

حياته، ولكن الفر�سة لم ت�سنح له.

* ماك في مودته:
تمّيز حيدر في البيئة التي عا�ض فيها 

اإيثاره وخ�سو�سًا  و�سدة  العالية،  باأخالقه 

تجاه اأخواته، وكاأنه محا نف�سه من الوجود 

ويتحادث  �سوؤونهن،  يتابع  فكان  الأجلهن، 

لم  اأن���ه  ل��درج��ة  عليهن،  وي��خ��اف  معهن 

يترك اأي واحدة منهن تم�سي لوحدها في 

كان كل ما يجنيه 

يعطيه لأخواته، فهّمه 

الوحيد كان في الدنيا 

راحتهن.
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اأن يوؤمن لهن الراحة  الطريق، وكان همه 

تاأمين  واإن كان  اإليه حتى  وكل ما يحتجن 

بع�ض الطلبات �ساقًا عليه.

ولم تقت�سْر هذه المعاملة على اأخواته، 

اأبيه،  وال��ده وزوج��ة  داأب��ه مع  بل كذا كان 

بالمودة  بينهم  فيما  العالقة  تميزت  اإذ 

والطيبة، فكان اأ�سبه بالمالك الذي يتنقُل 

والمحبة  الخير  يحمُل  دار  اإل��ى  دار  م��ن 

عن  ي�ساألهم  الجيران،  فيتفقد  والحنان، 

اأحوالهم، ويوؤازرهم في اأعمالهم، ي�ساعد 

واأدويتهم،  اأغرا�سهم  تاأمين  في  العجائز 

اأوقعه ذلك  واإن  كان  الأي  يرف�ُض طلبًا  وال 

ماذا  اأح��د  يعرْف  ولم  �سديد،  اإح��راٍج  في 

اأثخنته،  ال�سغير من جراحاٍت  حمل قلبه 

ول�����س��دة م��ا اأح����ّب خ��دم��ة ال��ن��ا���ض تطوع 

االأحمر  ال�سليب  في  �سنوات  ثالث  لمدة 

المن�سبط  المتطوع  مثال  فكان  اللبناني، 

الملتزم بواجباته على اأكمل وجه.

* م�سيرة اإيمانية وجهادية:
ال�ساُب الذي حمل م�سوؤولية  واإذا كان 

اأ�سرة في بداية حياته، فعمل من ال�سباح 

الكريم،  العي�ض  تاأمين  بغية  الم�ساء  حتى 

االإيمانية  الحالة  عن  يبعده  لم  ذلك  فاإن 

الجهادية، فح�سر في الحلقات الدرا�سية، 

وتابع درو�سًا ثقافية اأ�سبعْت �سغفه للمعرفة 

واالطالع.

عا�ض  ال��ت��ي  ال�سعبة  ال��ح��ي��اة  ت��ل��ك 

اأورثته  ���س��غ��ره،  منذ  تفا�سيلها  ح��ي��در 

���س��ب��رًا غ��ب��ط��ه ع��ل��ي��ه م��ن ح��ول��ه، فكان 

لم  باالأمل،  المفعمة  االبت�سامة  �ساحب 

حياة  من  �سفحات  يتمنَّ  اأو  يومًا،  يتذمر 

االآخرين، بل كان را�سيًا قانعًا بما ق�سمه 

اهلل عز وجل له.

ع�سق حيدر الجهاد منذ �سغره، وما اإن 

ا�ستد عوده حتى تطوع في التعبئة العامة، 

باأولى  التحَق  �سنوات  ث��الث  م��رور  وبعد 

بدورات  األحقها  التي  الع�سكرية  دورات��ه 

وعائلة  اآخ��ر  بيٌت  لحيدر  و�سار  اأخ���رى، 

والعمل  البيت  بين  وقته  واختزل  ثانية، 

والتواجد مع االإخوة في مركز العمل، و قد 

�سارك في الكثير من المهمات الجهادية، 

والمرابطات الع�سكرية، وكان يوؤثر رفاقه 

اإل��ى  في�سعى  ن��ف�����س��ه،  ع��ل��ى  ال��ج��ه��اد  ف��ي 

يعرف  لم  �سخ�ض  وكاأنه  راحتهم،  تاأمين 

اأن  دون  من  العطاء،  اإال  الدنيا  هذه  من 

من  �سيء  اأيما  فيها  ياأخذ  لحظة  ينتظر 

ورفاقه  ت�سارك  فقد  اأحد. 

ف��ي ك��ل ���س��يء، ول��م يمنعه 

�سد  ال��ذي  المادي  ال�سيق 

م�ساعدة  من  عليه  خناقه 

رف���اق���ه، ف��ه��و ف���ي اإح���دى 

المبلغ  اق��ت�����س��م  ال���م���رات 

الذي يحمله مع رفيقه وهو 

باأم�ض الحاجة اإليه.

واإذا كان حيدر قد اهتم كثيرًا بواجباته 

وقتها  اأول  ف��ي  ال�سالة  لناحية  الدينية 

التفت  اأنه  اإال  ال�سبح،  �سالة  وخ�سو�سًا 

االختالط،  م�ساألة  اإل��ى  حياته  في  كثيرًا 

وتجنبها بطريقة الفتة، وكان يدعو اأخواته 

ورفاقه اإلى �سرورة عدم التهاون في هذه 

اإ�سارات خطرة  الم�ساألة، لما تت�سمن من 

اآثار  ومن  الروحي من جهة  ال�سعيد  على 

اإلى الهالك في  �سلبية في المجتمع تودي 

االآخرة من جهة اأخرى، فكان اإذا ما ق�سد 

اأحدًا من رفاقه طرق الباب ووقف خارجًا 

كان  ولو  الحياء،  يجلله  الباب  عن  بعيدًا 

اأحد  يزوره  وعندما  قار�سًا جدًا،  الطق�ُض 

من رفاقه  ي�ستقبله في غرفة منف�سلة عن 

المنزل.

بل  ال��راح��ة  اإنها   *
اإنها ال�سهادة:

ع���ن���د ب�����دء ال����ع����دوان 

في  لبنان  على  االإ�سرائيلي 

حيدر  تململ   ،2006 تموز 

ولم  بعلبك،  في  بقائه  من 

ي�سمُع عن  يطق �سبرًا وهو 

الرا�ض  م��ارون  في  المجاهدين  بطوالت 

وبنت جبيل، ولكنه التزم بالمهام الموكلة 

مكلفًا  كان  حيث  بعلبك،  منطقة  في  اإليه 

في  ح��ي��در  ك��ان  االأح��ي��اء.  بع�ض  بحماية 

اإلى  محور  م��ن  ينتقُل  �سرغامًا  ال��ح��رب 

�سرا�سة  من  يَر  ولم  الرفاق،  يتفقد  اآخر، 

االأكيد  بالن�سر  يقينًا  زاده  ما  اإال  الحرب 

للذين اآمنوا وثبتوا ورابطوا..

واأثناء  للحرب،  العا�سر  ال��ي��وم  وف��ي 

على  وزعهم  الذين  االإخ��وة  بتفقد  قيامه 

نقاط محددة للحرا�سة، تعر�ست المنطقة 

اال�سرائيلية  الطائرات  من  عنيفة  لغارات 

ا�ست�سهد حيدر في اإحداها..

وكان رحيله الفاجعة على اأهله والرفاق 

وراحة له، فقد ارتاح قلبه مخزن الهموم، 

باأمه  ليلتقي  واأناخ رحله بعد �سفٍر م�سٍن، 

في عين اهلل العزيز القدير.
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اأن يوؤمن لهن الراحة  الطريق، وكان همه 

تاأمين  واإن كان  اإليه حتى  وكل ما يحتجن 

بع�ض الطلبات �ساقًا عليه.

ولم تقت�سْر هذه المعاملة على اأخواته، 

اأبيه،  وال��ده وزوج��ة  داأب��ه مع  بل كذا كان 

بالمودة  بينهم  فيما  العالقة  تميزت  اإذ 

والطيبة، فكان اأ�سبه بالمالك الذي يتنقُل 

والمحبة  الخير  يحمُل  دار  اإل��ى  دار  م��ن 

عن  ي�ساألهم  الجيران،  فيتفقد  والحنان، 

اأحوالهم، ويوؤازرهم في اأعمالهم، ي�ساعد 

واأدويتهم،  اأغرا�سهم  تاأمين  في  العجائز 

اأوقعه ذلك  واإن  كان  الأي  يرف�ُض طلبًا  وال 

ماذا  اأح��د  يعرْف  ولم  �سديد،  اإح��راٍج  في 

اأثخنته،  ال�سغير من جراحاٍت  حمل قلبه 

ول�����س��دة م��ا اأح����ّب خ��دم��ة ال��ن��ا���ض تطوع 

االأحمر  ال�سليب  في  �سنوات  ثالث  لمدة 

المن�سبط  المتطوع  مثال  فكان  اللبناني، 

الملتزم بواجباته على اأكمل وجه.

* م�سيرة اإيمانية وجهادية:
ال�ساُب الذي حمل م�سوؤولية  واإذا كان 

اأ�سرة في بداية حياته، فعمل من ال�سباح 

الكريم،  العي�ض  تاأمين  بغية  الم�ساء  حتى 

االإيمانية  الحالة  عن  يبعده  لم  ذلك  فاإن 

الجهادية، فح�سر في الحلقات الدرا�سية، 

وتابع درو�سًا ثقافية اأ�سبعْت �سغفه للمعرفة 

واالطالع.

عا�ض  ال��ت��ي  ال�سعبة  ال��ح��ي��اة  ت��ل��ك 

اأورثته  ���س��غ��ره،  منذ  تفا�سيلها  ح��ي��در 

���س��ب��رًا غ��ب��ط��ه ع��ل��ي��ه م��ن ح��ول��ه، فكان 

لم  باالأمل،  المفعمة  االبت�سامة  �ساحب 

حياة  من  �سفحات  يتمنَّ  اأو  يومًا،  يتذمر 

االآخرين، بل كان را�سيًا قانعًا بما ق�سمه 

اهلل عز وجل له.

ع�سق حيدر الجهاد منذ �سغره، وما اإن 

ا�ستد عوده حتى تطوع في التعبئة العامة، 

باأولى  التحَق  �سنوات  ث��الث  م��رور  وبعد 

بدورات  األحقها  التي  الع�سكرية  دورات��ه 

وعائلة  اآخ��ر  بيٌت  لحيدر  و�سار  اأخ���رى، 

والعمل  البيت  بين  وقته  واختزل  ثانية، 

والتواجد مع االإخوة في مركز العمل، و قد 

�سارك في الكثير من المهمات الجهادية، 

والمرابطات الع�سكرية، وكان يوؤثر رفاقه 

اإل��ى  في�سعى  ن��ف�����س��ه،  ع��ل��ى  ال��ج��ه��اد  ف��ي 

يعرف  لم  �سخ�ض  وكاأنه  راحتهم،  تاأمين 

اأن  دون  من  العطاء،  اإال  الدنيا  هذه  من 

من  �سيء  اأيما  فيها  ياأخذ  لحظة  ينتظر 

ورفاقه  ت�سارك  فقد  اأحد. 

ف��ي ك��ل ���س��يء، ول��م يمنعه 

�سد  ال��ذي  المادي  ال�سيق 

م�ساعدة  من  عليه  خناقه 

رف���اق���ه، ف��ه��و ف���ي اإح���دى 

المبلغ  اق��ت�����س��م  ال���م���رات 

الذي يحمله مع رفيقه وهو 

باأم�ض الحاجة اإليه.

واإذا كان حيدر قد اهتم كثيرًا بواجباته 

وقتها  اأول  ف��ي  ال�سالة  لناحية  الدينية 

التفت  اأنه  اإال  ال�سبح،  �سالة  وخ�سو�سًا 

االختالط،  م�ساألة  اإل��ى  حياته  في  كثيرًا 

وتجنبها بطريقة الفتة، وكان يدعو اأخواته 

ورفاقه اإلى �سرورة عدم التهاون في هذه 

اإ�سارات خطرة  الم�ساألة، لما تت�سمن من 

اآثار  ومن  الروحي من جهة  ال�سعيد  على 

اإلى الهالك في  �سلبية في المجتمع تودي 

االآخرة من جهة اأخرى، فكان اإذا ما ق�سد 

اأحدًا من رفاقه طرق الباب ووقف خارجًا 

كان  ولو  الحياء،  يجلله  الباب  عن  بعيدًا 

اأحد  يزوره  وعندما  قار�سًا جدًا،  الطق�ُض 

من رفاقه  ي�ستقبله في غرفة منف�سلة عن 

المنزل.

بل  ال��راح��ة  اإنها   *
اإنها ال�سهادة:

ع���ن���د ب�����دء ال����ع����دوان 

في  لبنان  على  االإ�سرائيلي 

حيدر  تململ   ،2006 تموز 

ولم  بعلبك،  في  بقائه  من 

ي�سمُع عن  يطق �سبرًا وهو 

الرا�ض  م��ارون  في  المجاهدين  بطوالت 

وبنت جبيل، ولكنه التزم بالمهام الموكلة 

مكلفًا  كان  حيث  بعلبك،  منطقة  في  اإليه 

في  ح��ي��در  ك��ان  االأح��ي��اء.  بع�ض  بحماية 

اإلى  محور  م��ن  ينتقُل  �سرغامًا  ال��ح��رب 

�سرا�سة  من  يَر  ولم  الرفاق،  يتفقد  اآخر، 

االأكيد  بالن�سر  يقينًا  زاده  ما  اإال  الحرب 

للذين اآمنوا وثبتوا ورابطوا..

واأثناء  للحرب،  العا�سر  ال��ي��وم  وف��ي 

على  وزعهم  الذين  االإخ��وة  بتفقد  قيامه 

نقاط محددة للحرا�سة، تعر�ست المنطقة 

اال�سرائيلية  الطائرات  من  عنيفة  لغارات 

ا�ست�سهد حيدر في اإحداها..

وكان رحيله الفاجعة على اأهله والرفاق 

وراحة له، فقد ارتاح قلبه مخزن الهموم، 

باأمه  ليلتقي  واأناخ رحله بعد �سفٍر م�سٍن، 

في عين اهلل العزيز القدير.

ت�سارك ورفاقه في 

كل �سيء، ولم يمنعه 

ال�سيق المادي الذي 

�سد خناقه عليه من 

م�ساعدتهم.
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الإر�ساد الديني المنزلي

اإجازة  �سنة   40( يزبك  وف��اء  ال�سيدة 

في الحقوق واأم الأربعة اأوالد( اعتبرت اأن: 

»االإر�ساد الديني في المنزل يجب اأن يتوفر 

الأبنائنا قبل بلوغهم �سّن التكليف. ومن ال 

فاإنه  اإ�سالمية �سحيحة،  اأ�س�ض  ُيربَّى على 

من ال�سعب اإقناعه بها عندما يكبر«.

اأطفالي  عّودت  »اأنا  اأي�سًا:  االأم  تقول 

منذ ال�سغر على ال�سالة وال�سوم وقراءة 

القراآن واالأدعية، كل ح�سب عمره وقدرته، 

كما  المبارك،  رم�سان  �سهر  في  خا�سة 

اإنني كنت ا�سطحبهم اإلى منا�سبات دينية 

مختلفة«.                               

وع���ن االأ���س��ل��وب ال���ذي اع��ت��م��دت��ه مع 

اأولدن��ا  نع��دُّ  كي��ف 

ال�سرع��ي؟ للتكلي��ف 

حتقيق: مينى املقداد

والبت�سامة  تغمرها  والفرحة  باكرًا  مريم  ا�ستيقظت 

»هيا  قائلة:  الغرفة  اإلى  م�سرعة  توجهت  وجهها،  تزّين 

الأمور قبل موعد  العديد من  اإنجاز  اأمي، علينا  يا  انه�سي 

المنزل،  في  اليومي  الم�سهد  تغّير  ما  �سرعان  الحتفال«. 

فالجميع انهمك في التح�سيرات وعامات البهجة و ال�سرور 

كانت تزيد على الوجوه كلما اقترب موعد الحتفال، اإنه 

اهلل   لأم��ر  فيه  ت�ستجيب  ي��وم  مريم  حياة  في  مميَّز  ي��وم 

فيها  تج�ّسد  دينية  واجبات  من  عليها  بما  وتقوم   تعالى 

طاعتها له، اإنه يوم التكليف. 

ما اأعظم اأْن يلبي الإن�سان حّق اهلل عليه ولأنه من حّق 

الأبناء على اأهلهم التربية والتن�سئة الدينية والأخاقية 

الأهل  دور  اأهمية  على  الوقوف  من  بد  ل  كان  ال�سالحة، 

التكليف  مرحلة  لبلوغ  اأولده���م  تح�سير  في  الر�سالي 

الأهالي حول  اآراء بع�س  ا�ستطلعنا  يلي  ما  ال�سرعي. وفي 

الخطوات التي اعتمدوها  في تح�سير اأولدهم  لبلوغ هذه 

المرحلة الدقيقة من حياتهم، ليكونوا مبرئي الذمة اأمام 

اهلل واأمام اأولدهم يوم  القيامة.
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»اأه��م  اإن  وف���اء  ال�سيدة  ق��ال��ت  اأوالده����ا، 

اأ�سلوب للتعامل مع الطفل في هذه المرحلة 

هو باالإقناع والتبرير، ولي�ض بطريقة االأمر 

والقوة«.

اأهمية دور المدر�سة

ال�سيدة دالل مغنية �سرارة )50 عامًا، 

»ابني  قالت:  ورّبة منزل(  اأوالد،  ل�ستة  اأم 

محمد علي عمره 13 عامًا، ي�سوم وي�سلي 

منذ اإْن كان في �سّن العا�سرة، وال ي�سافح 

يقراأ  اأن��ه  كما  تقريبًا،  �سنتين  منذ  باليد 

ال�سحور  منذ  رم�سان  �سهر  في  االأدع��ي��ة 

ْن علمه  وحتى ال�سباح«. وحين �سوؤالها عمَّ

قالت:  باكرًا،  االإيمان  فيه  وزرع  ذلك  كل 

»اأوالدي الكبار كانوا في مدار�ض اإ�سالمية 

تعّلموا فيها الكثير من الفرائ�ض والواجبات 

على  ���س��اروا  ال�سغار  واأط��ف��ال��ي  الدينية 

درب اإخوتهم«. ومع االأهمية الكبرى لدور 

المدر�سة  اإال اأّن جو المنزل يبقى االأ�سا�ض 

�سوؤون  تتابع  ب��اأّن��ه��ا  اأك���دت  فقد  ب��راأي��ه��ا 

اأطفالها با�ستمرار، م�سّددة على دور االأب 

الذي  ي�سطحب اأوالده  معه  با�ستمرار اإلى 

مختلف  وح�سور  ال�سالة  الأداء  الم�سجد  

المنا�سبات االإ�سالمية. وفي نف�ض ال�سياق، 

اأكدت ال�سيدة �سرارة »اأن التكليف ال يقف 

اأو ال�سالة وال�سوم  عند ارتداء الحجاب 

ل�سلوك  دائ��م��ة  متابعة  ه��و  اإن��م��ا  ف��ق��ط، 

االأطفال ومراقبة من ي�سادقون ويعرفون، 

فكل ما تعّلموه يمكن اأن يتهّدم اإذا لم تتم 

المحافظة عليه جيدًا«.

اعترا�س

ال�سيدة عبير ط. )30 �سنة ربة منزل 

د قالت: »اعتر�ست  واأم ل�3 اأوالد(: بدون تردُّ

ب�سكل  الحجاب  زينب  ابنتي  ارت��داء  على 

الأنها  تتحجب«  »ح��رام  اأق��ول  فكنت  كبير، 

لكن  عمرها...  تعي�ض  و«ع�سان«  �سغيرة 

ابنتي وت�سجيع من جارتي،  اإ�سرار  ب�سبب 

وافقت اأخيرًا«.

وجهة نظر تترّدد على م�سامعنا كثيرًا، 

تراجعت عن موقفها  ال�سيدة عبير  اأّن  اإال 

كما قالت تاأثرًا بالبيئة المحيطة بها فاأغلب 

محّجبات،  الجارات  من  اإليهم  تترّدد  من 

اإلى  نظرتها  على  اإيجابي  ب�سكل  اأث��ّر  مّما 

زينب  االبنة  اأّن  يعني  ال  ذل��ك  كل  االأم��ر، 

من  عليها  بما  تقوم  تكن  لم  �سنوات   10
واجبات دينية، فهي كانت ت�سّلي وت�سوم 

قبل بلوغ �سن التكليف ب�سنوات، وترجع االأم 

االإ�سالمية  بالمفاهيم  ابنتها  التزام  �سبب 

المختلفة اإلى جو البيئة المحيطة، والذي 

اأعطى زينب الحافز االأكبر على تعلقها با

لحجاب.                         

»اأنا  االأم:  قالت  ال��ل��ق��اء،  ختام  وف��ي 

مرتاحة االآن كثيرًا الرتداء ابنتي الحجاب، 

رغم معار�ستي في البدء وقد تعّودت على 

ذلك«.

تربية �ساملة

لثالثة  اأب  �سنة   48( �سكر  م.  ال�سيد 

»من  اأن��ه:  راأى  التجارة(  في  يعمل  اأوالد 

تديُّن  ج���ّو  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  ال�����س��روري 

االأج���واء  يهّيئ  ك��ي  المنزل  ف��ي  وال��ت��زام 
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نف�ض  على  لي�سيروا  ل���الأوالد،  المنا�سبة 

خطى اأهلهم«.

تهيئة  ف��ي  االأه���ل  دور  اأه��م��ي��ة  وح���ول 

»اإن  �سكر:  ال�سيد  قال  للتكليف،   اأبنائهم 

اأغ��ل��ى ���س��يء ف��ي ه��ذه ال��دن��ي��ا ه��و الولد، 

على  ف�ساأ�ساعده  حقًا،  اأحبه  كنت  ف��اإذا 

جميل  مفهوم  النار«.  ولي�ض  الجنة  دخول 

التزام  �سرورة  �سكر  ال�سيد  به  اخت�سر 

االأهل عاطفيًا ودينيًا في اإي�سال اأوالدهم 

اإلى النجاة ولي�ض اإلى الهالك، معتبرًا اأّن 

ال�سراحة والمحبة من اأهّم العوامل التي 

يجب اأن ت�سود العالقة بين االأهل واالأوالد، 

معهم  والت�سادق  التحاور  اأ�سلوب  اأن  كما 

ي�ساهم اإلى حّد كبير في تربيتهم بال�سكل 

�سكر  ال�سيد  عّلق  الختام،  وف��ي  ال�سليم. 

اجتماعية  تربية  هو  التكليف  »اإّن  بالقول: 

اأوالده���م،  م��راآة  ف��االأه��ل  �ساملة،  ودينية 

فكيف يت�سرف االأهل يت�سرف االأوالد«.

التكليف ال�سرعي في الإ�سام

ال�سرعي  التكليف  مرحلة  اأهمية  وعن 

في  ال�سحيح  االأه���ل  ودور  االإ���س��الم  ف��ي 

ال�سيخ  ف�سيلة  مع  مقابلة  لنا  ك��ان  ذل��ك، 

محمود عبد الجليل الذي �سرح لنا اأهمية 

في  والمف�سلية  الح�سا�سة  المرحلة  هذه 

حياة اأطفالنا.

ما مدى اأهمّية اإعداد الأبناء ل�سّن 

التكليف قبل بلوغ هذا ال�سن؟ 

الإعداد  ة  خا�سّ اأهمّية  االإ�سالم  يولي 

االأولى  بالدرجة  الم�سوؤولّية  وتقع  االأبناء، 

ولذلك،  التربية.  ح�سن  في  االأبوين  على 

َها الَِّذيَن اآَمُنوا  يُّ
يقول الباري تعالى: {َيا اأَ

َناًرا َوُقوُدَها النَّا�ُض  َواأَْهِليُكْم  اأَنُف�َسُكْم  ُقوا 

وعندما  )التحريم:6(،  َواْل���ِح���َج���اَرُة..} 

كيفّية  عن   Qال�سادق االإم��ام  ُي�ساأل 

وقاية النف�ض واالأهل، يقول: »اعملوا الخير 

طاعة  على  واأّدب��وه��م  اأهليكم  به  وذّك���روا 

.
)1(

اهلل«

ومن هنا، كان ال بّد من االعتناء بدّقة 

م��ن خالل  وال��زوج��ة،  ال���زوج  اختيار  ف��ي 

واجتماعّية  ودينّية  اأخالقّية  موا�سفات 

االإ����س���الم مجموعة  ف��ق��د ح���ّدد  ��ة.  خ��ا���سّ

موا�سفات على كّل من الرجل والمراأة اأن 

اختيار  على  الرجل  حّث  فقد  بها،  يتقّيدا 

مجتمع  في  تعي�ض  التي  ال�سالحة  المراأة 

�سالح، حيث عّبر الحديث ال�سريف بقوله: 

 ،
)2(

العرق د�ّسا�ض« فاإّن  لنطفكم،  »اختاروا 

كما اأّكد على �سرورة التزويج من الموؤمن 

التقّي، اإلى غير ذلك من الموا�سفات التي 

ينتج عنها االأ�سرة ال�سالحة.

النبات  نتاج  تكون  الطّيبة  ف��ال��ذرّي��ة 

يُِّب  الطَّ {َواْل��َب��لَ��ُد  تعالى:  يقول  الطّيب، 

����ِذي َخ��ُب��َث َل  ���ِه َوالَّ َي��ْخ��ُرُج َن��َب��اُت��ُه ِب����اإِْذِن َربِّ

ومن  )االأعراف:58(،  َن��ِك��ًدا}  لَّ  اإِ َي��ْخ��ُرُج 

اإل��ى  ت��ح��ت��اج  ال��ت��رب��ي��ة  ك��ان��ت عملّية  ه��ن��ا 

ال  فهي  واإاّل،  م�سبقة،  ودرا���س��ة  تخطيط 

اإلى  االلتفات  االأبوين  فعلى  �سدفة،  تاأتي 

مجموعة اأمور لها اأثرها الخا�ّض بالتربية، 

النف�سّي واالأخالقّي، ومنها:  العامل  منها: 

والعبادّي،  وال��م��ع��ن��وّي  ال��روح��ّي  ال��ع��ام��ل 

ومنها: العامل الغذائّي. ومع مراعاة هذه 

الحقيقة ال  التربية في  اأّن  نفهم  العوامل، 

الوالدة،  قبل  تبداأ  واإّنما  ال��والدة  بعد  تبداأ 

وبمجموع هاتين المرحلتين يتحّدد م�سير 

»كّل   :Pالنبّي فعن  ال��غ��ال��ب،  ف��ي  ال��ول��د 
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يهودانه  واأب��واه  الفطرة،  على  يولد  مولود 

ونفهم من هذا   ،
)3(

ويمّج�سانه« وين�سرانه 

ال��والدة  بعد  التربية  عامل  اأّن  الحديث 

ويتغّلب  بل  الفطرة،  على  يتغّلب  اأن  يمكن 

على عامل الوراثة...

ل�سّن  الأب��ن��اء  اإع���داد  ي��ب��داأ  متى 

التكليف؟ 

عملية  اأّن  ال��ن��ا���ض  م��ن  الكثير  يظن 

تربية االأبناء تبداأ منذ التكليف، في حين 

ويبطله،  االعتقاد  هذا  يدح�ض  الواقع  اأّن 

قبل  ما  منذ  يتّم  االأبناء  لتربية  فاالإعداد 

كما  والدت��ه��م  قبل  م��ا  منذ  ب��ل  تكليفهم، 

اأّن  اإل��ى  االلتفات  م��ع  خ�سو�سًا  اأ���س��رن��ا، 

اأو  الرذائل  بع�ض  على  اعتاد  اإذا  الطفل 

على التفّلت من الواجبات، فاإّنه قد ي�سعب 

عليه ترك العادة التي اعتاد عليها.

 Qوفي ذلك يقول اأمير الموؤمنين

باالأدب  »فبادرتك   :Qالح�سن لالإمام 

. ولندّقق 
)4(

قبل اأن يق�سو قلبك وي�ستغل لّبك«

في كلمة »بادرتك«، التي تعني ا�ستباق زرع 

لئال  للتربية،  �سالح  وقت  في  الخير  بذور 

تحّل محّلها �سفات اأخرى �سلبية.

وم��ن ه��ن��ا، ج���اءت ال��رواي��ات لتحّدد 

الزمان الذي يعمل فيه الوالدان على تربية 

اأبنائهم، وهو الوقت الذي يكون فيه الولد 

االأثر  من  ذلك  في  لما  الحداثة،  �سّن  في 

الموؤمنين اأمير  فعن  التربية،  في  الفاعل 

Q: »اإّن���م���ا ق��ل��ب ال��ح��دث ك��االأر���ض 

.
)5(

الخالية ما األقي فيها من �سيء قبلته«

وعن النبّي االأكرمP: »عّلموا اأوالدكم 

في  نجد  بل   ،
)6(

�سبعًا« بلغوا  اإذا  ال�سالة 

بع�ض الروايات اإ�سارة اإلى وقت يبداأ فيها 

فعن  الب�سيطة،  االأم��ور  بين  التمييز  الولد 

من  يمينه  الغالم  ع��رف  »اإذا   :Pالنبي

.
)7(

�سماله فمروه بال�سالة«

ال�سنين  من  اال�ستفادة  االأبوين  فعلى 

لدى  اال�ستعدادات  الأّن  الأبنائهم،  االأول��ى 

كثيرة،  تكون  الفطرّية   وقابلّياته  الطفل 

موؤهلة  وتكون  خ�سبة،  اأر�سًا  ت�سّكل  وهي 

والملكات  والطاعات  العبادات  الأ�سناف 

الفا�سلة.

ال�سيخ حممود عبد اجلليل
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ما هي الطرق ال�سرعّية ال�سحيحة 

هذه  لبلوغ  وال��ف��ت��اة  الفتى  لتهيئة 

المرحلة؟

هناك مجموعة من االأمور ينبغي على 

عملية  في  ورعايتها  اإليها  االلتفات  االآب��اء 

التربية، يمكن تلخي�سها بعّدة اأمور:

- تقوية عالقتهم باهلل تبارك وتعالى: 

لما لهذا االأمر من اأهمّية في تعزيز العمق 

االإيماني لديهم، بحيث يجعلهم ي�ستجيبون 

للقيود وال�سوابط التي �سّرعها اهلل تعالى.

- العمل على تهيئتهم للقيام بالتكاليف 

هذا  »اإّن   :P اهلل  ر���س��ول  فعن  االإل��ه��ّي��ة، 

.
8
الدين متين، فاأوغلوا فيه برفق«

- تعويدهم على الف�سائل والطاعات: 

فعن اأمير الموؤمنينQ: »تخّير لنف�سك 

.
9
من كّل خُلُق اأح�سَنه، فاإّن الخير عادة«

- ملء اأوقات فراغهم باالأمور المفيدة، 

في  والم�ساركة  الم�ساجد  في  كالح�سور 

وممار�سة  الدينّية  والمحا�سرات  الندوات 

الريا�سة.

- خلق القدوة الح�سنة لديهم، وذلك 

والر�سل  االأنبياء  �سيرة  ق��راءة  خالل  من 

واأهل البيت واأ�سحابهم. 

ال�سوء،  واأ�سدقاء  ء 
ّ

اأخ��ال اجتناب   -

»قل  يقال:  وكما  خليله،  دين  على  فالمرء 

.
)10(

لي من تعا�سر اأقل لك من اأنت«

لتربية  الأف�سل  الأ�سلوب  هو  ما   

الأولد على ال�سلوك ال�سحيح؟

على  االأوالد  تربية  اأّن  الطبيعي  م��ن 

ال�سلوك ال�سحيح والعادات الح�سنة تعتمد 

وهناك  ال�سرعّية،  التربوّية  االأ�ساليب  على 

اأ�سلوبان: اأحدهما ترغيبّي، واالآخر ترهيبّي.

اأّما في مجال الترغيب، فيتّم عبر حّث 

ال�سالحة،  باالأعمال  االإت��ي��ان  على  الولد 

واالآخرة،  الدنيا  في  اأهمّيتها  اإلى  وتنبيهه 

ب��اأّي  ال��ق��ي��ام  عند  عليه  وال��ث��ن��اء  وم��دح��ه 

على  وال�����س��رور  الر�سا  واإظ��ه��ار  ف�سيلة، 

القيام بذلك.

على  فيعتمد  الترهيب،  مجال  في  اأّما 

كاالمتناع  والمادّية،  المعنوّية  العقوبات 

اأو  وجهه،  في  العبو�ض  اأو  مالطفته،  عن 

ي�سعر  يهواه، بحيث  ما  بع�ض  حرمانه من 

محّدد،  بمقدار  ذل��ك  يكون  ولكن  بذنبه 

فعن االإمام علّيQ اأّنه قال: »ال ت�سربه 

.
)11(

واهجره...وال ُتِطل«

الغرب  من  �سر�سة  هجمة  هناك   

على  والكترونّيًا  واإع��ام��ّي��ًا  ثقافّيًا 

الأج��ي��ال ال�����س��اع��دة. ف��ي ظ��ّل هذه 

��ن اأولدن����ا  الأج������واء، ك��ي��ف ن��ح�����سّ

ال�سحيح،  البلوغ  كيفّية  ونعّلمهم 

اهلل  واإطاعة  بالم�سوؤولّية،  والتحّلي 

واإر�سائه؟

هناك جملة من االأمور تجعل االأبناء 

منها:  الدينّية،  التكاليف  على  يتمّردون 

والمنكرات،  بالرذائل  الموبوء  المناخ 

ومنها و�سائل االإعالم المنحرفة، ومنها: 

في  القدوة  غياب  ومنها:  ال�سوء،  رف��اق 

البيت والمدر�سة، وغير ذلك من االأمور. 

وب��ال��ت��ال��ي، ل��ك��ي ي��ت��ّم م��واج��ه��ة ك��ّل هذه 

البدائل،  اإي��ج��اد  م��ن  ب��ّد  ال  التحّديات، 

المنا�سب  الجّو  يهّيئوا  اأن  الوالدين  فعلى 

متاحة  تعتبر  االآن  والظروف  الأبنائهم، 

فهناك  م�����س��ى،  وق���ت  اأّي   م��ن  اأف�����س��ل 

الجانب،  ب��ه��ذا  ت��ه��ت��ّم  ال��ت��ي  ال��م��دار���ض 
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الريا�سّية،  واالأندية  الك�ّسافة،  وكذلك 

على  وم��ا  المحافظة،  االإع��الم  وو�سائل 

في  االختيار  يح�سنوا  اأن  اإاّل  ال��وال��دي��ن 

بين  العالقة  بناء  يمّتنوا  واأن  ذلك،  كّل 

اأبنائهم وبين اهلل تعالى من خالل تقوية 

بالقراآن  وعالقتهم  الفطرّي،  اإيمانهم 

نفو�سهم،  في  اهلل  ذكر  وتعزيز  الكريم، 

بالعبادات،  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى  وت��روي�����س��ه��م 

واإبعادهم  الم�ساجد،  اإلى  وا�سطحابهم 

الحرام.. عن 

 ناحظ اأّن بع�س النا�س ل يهتّمون 

المرحلة  هذه  اأطفالهم  ببلوغ  اأ�سًا 

الح�سا�سة من عمرهم، كيف نفّعل دور 

الأهل ليدركوا اأهمّية ذلك؟

مّما يوؤ�َسف له اأّن بع�ض االآباء ينظرون 

غالبًا اإلى اأوالدهم باعتبارهم �سغارًا، واأّن 

اأّن نظرة  ت�سّق عليهم، في حين  التكاليف 

اإذا  االإ�سالم على عك�ض ذلك، وخ�سو�سًا 

عِلْمنا اأّن تكليف االأبناء هو مقام رفيع من 

اهلل تعالى قد منحه الأبنائهم و�سّرفهم به، 

فمّما يروى في هذا المجال اأّن ال�سيد ابن 

تعالى  اهلل  الأّن  حفاًل  يقيم  ك��ان  طاوو�ض 

قد �سّرفه بالتكليف، ولكن مع ذلك ينبغي 

تجاه  م�سوؤولّياتهم  يتحّملوا  اأن  االآباء  على 

اأبنائهم، واأن يدركوا اأّن اأبناءهم هم وديعة 

هذه  عن  �سي�ساألهم  اهلل  واأّن  لديهم،  اهلل 

اأّنه   Qال�سّجاد االإم��ام  فعن  ال��ودائ��ع، 

قال: »واإّنك م�سوؤول عما وليته به من ح�سن 

. بل عليهم اأن 
)12(

االأدب والداللة على ربه«

يحر�سوا على اأّن اأّي �سرر �سيلحق بهم في 

اأمير  فعن  وزره،  �سيتحّملون  دينهم  مجال 

الموؤمنينQ اأّنه قال: »وجدُتك بع�سي 

بل وجدتك كّلي، حتى لو اأّن �سيئًا اأ�سابك 

.
)13(

اأ�سابني«

اأّنه   Pاالأكرم النبّي  الرواية عن  وفي 

اآبائهم!  قال: »ويل الأوالد اآخر الزمان من 

فقيل له: يا ر�سول، من اآبائهم الم�سركين؟ 

فقال: ال، من اآبائهم الموؤمنين ال يعّلمونهم 

اأوالدهم  تعّلم  واإذا  الفرائ�ض،  من  �سيئًا 

ي�سير  ب��َع��َر���ضٍ  عنهم  ور���س��وا  منعوهم 

مّني  وه��م  ب��ريء  منهم  فاأنا  الدنيا،  من 

.
)14(

براء«

. م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج12، �ض201( 1)

. ال�سرائر، ابن اإدري�ض الحلي، ج2، �ض559( 2)

. العالمة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج2، �ض274( 3)

. نهج البالغة، خطب االإمام عليQ، ج3، �ض40( 4)

( 5) عيون المواعظ والحكم، علي بن محمد الليثي الوا�سطي، 

�ض179.

. كنز العمال، المتقي الهندي، ج16، �ض441( 6)

. مجمع الزوائد، الهيثمي، ج1، �ض294( 7)

. التحفة ال�سنّية، ال�سيد عبد اهلل الجزائري، �ض226( 8)

عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الوا�سطي،  (9 )

�ض202.

. الم�سنف، ابن اأبي �سيبة الكوفي، ج6، �ض121( 10)

. بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج101، �ض99( 11)

. االأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �ض454( 12)

. تحفا لعقول، ابن �سعبة الحراني، �ض68( 13)

 ، �سج���رة طوب���ى، ال�سي���خ محمد مه���دي الحائ���ري، ج2( 14)

�ض274.

الهوام�س

61

م
 2

01
0 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
و

ن
كا

 /
 2

20
د 

د
ع
ل
ا



ِط��ْي��ُب ال��ك��الم..

م���ن الأخ�����الق 

ال�������س���ام���ي���ة

يبهرني ر�سول اهلل P وهو ي�سير في �سوارع المدينة 

اأحن  وكم  العاديين.  رجالها  من  واحد  وكاأنه  المنورة 

اإلى زمانه حين اأقراأ اأنه كان ل تفارقه الكلمة الطيبة. 

يعتبر  اأن  دون  الأطفال،  ويقّبل  ي�ساير،  يجامل،  كان 

ذلك كله منق�سة من مكانته الر�سالّية العظيمة.

فاطمة املبّدر �سومر

مكارم الأخاق: 

وقد قال الباري عز وجل فيه: {ولو 

من  لنف�سوا  القلب  غليظ  فظاً  كنت 

حولك} )اآل عمران: 159(، في اإ�سارة 

اإلى اأنه لم يكن اإال ذا قلب طيب، طاهر، 

ويعرف تمامًا كيف يعامل النا�ض باأخالق 

ت�سمو على كل خلق رفيع.. ولم يكن يرى 

في ذلك تنازاًل منه الأنا�ض ال ي�ستحقون، 

كان  الأن��ه  فقط  لكبريائه،  خد�سًا  وال 

وقد  الحقيقي،  الكبرياء  معنى  يعرف 

كان يملكه، وكان يعلم اأي�سًا اأن االإ�سالم 

ال  هذه  القلوب  واأن  القلوب،  في  ي�سمو 

تتوحد اإال بالكلمة الطيبة..

هذه الكلمة التي بتنا ال ن�سمعها في 

هذا الزمان العجيب..!

هناك اأنا�ض لي�سوا قلة في المجتمع 

الكريم،  الر�سول  بهذا  يتاأ�سون  الم�سلم 

الب�سرية  مكانة  على  مكانته  تعلو  الذي 

حنيف،  دي��ن  م��ن  ب��ه  اأت��ى  بما  جمعاء، 

الزكاة،  وي��وؤت��ون  ال�����س��الة،  فيقيمون 

اإلى  الحج  اإل��ى  وي�سارعون  ي�سومون، 

اإلى  ا�ستطاعوا  كلما  الحرام  اهلل  بيت 

ذلك �سبياًل. ولكن كثيرين منهم غفلوا 

باأهم  التاأ�سي  عن  الدنيا  اأغفلتهم  اأو 

ما جاء به النبي المر�سل من عند اهلل 

تعالى، اأال وهو االأخالق الح�سنة. اأولي�ض 

الأت��م��م مكارم  بعثت  اإن��م��ا  ال��ق��ائ��ل:  ه��و 

؟!
)1(

االأخالق

 هي الكمال بعينه: 

كلنا �سمع هذه الكلمات، وكلنا مرت 
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عليه مرارًا في حياته، ولكن، كم واحدًا 

منا فكر فيها مليًا، وت�ساءل اإن كانت هذه 

االأخالق التي بعث الر�سول P ليتممها 

قد اأتممناها في �سخ�سياتنا، وجعلناها 

جزءًا ال يتجزاأ من باقي اأعمالنا وخطانا 

نحو الكمال؟! وكم واحدًا منا عرف اأن 

االأخالق ال�سامية هي الكمال بعينه، واأن 

لتربية  اإال  هي  ما  الباقية  االأعمال  كل 

النف�ض للو�سول نحو �سمو الخلق؟! 

فلماذا  كله،  ذل��ك  نعرف  كنا  واإن 

تركناه وراء ظهورنا، ولم نتاأ�ض بالر�سول 

P اإال ببع�ض الدين وتركنا منه ال�سهل 

الممتنع.. الكلمة الطيبة؟

 لبناء عاقات مميزة: 

العظام  لعلمائنا  متفرقة  كتب  في   

ال��ن�����س��ائ��ح لك�سب  ال��ع��دي��د م��ن  ن��ج��د 

االأ�سدقاء وزيادة المحبة بين االإخوان، 

ال���ع���وام���ل هي  اأه����م  اأح����د  اأن  ف��ن��ج��د 

ال�سيء  اإل���ى  واالل��ت��ف��ات  ال��م��ج��ام��الت، 

االإيجابي عند الطرف االآخر، واإن كان 

النظر عن  وغ�����ض  ب��ال��ع��ي��وب،  م��م��ل��وءًا 

يمكنها  النظريات  هذه  ال�سلبيات. 

علمية  ب��اأب��ح��اث  ت��دع��م  اأن  اأي�����س��ًا 

تقول  النف�ض.  علم  ف��ي 

اأراد  م��ن  اإن  االأب���ح���اث 

مري�سة  حالة  يك�سب  اأن 

بالعقد  ومليئة  نف�سيًا 

اأن  فعليه  الحياة،  وتكره 

اإلى  يزيد ثقتها ويحببها 

نف�سها، ويوجد لها طعمًا 

حولها.  ف��ي��م��ا  ج��م��ي��اًل 

ت��ك��ون بداية  وغ��ال��ب��ًا م��ا 

كم واحدًا منا عرف 

اأن الأخالق ال�سامية 

هي الكمال بعينه، واأن 

كل الأعمال الباقية ما 

هي اإل لتربية النف�ض 

للو�سول نحو �سمو 

الخلق؟!

هذه الخطوات هي كلمة والتفاتة جميلة 

الحالة،  ه���ذه  ف��ي  مميز  ���س��يء  وذك���ر 

وربما  الخير،  ل�سوت  ت��رك��ن  تجعلها 

غّيرت مجرى حياتها. 

تكاد تكون  النف�ض  البحوث في علم 

الكالم  قول  في  ت�سب  وكلها  بالمئات، 

عيوب  كل  عن  النظر  وغ�ض  الجميل، 

ال�سخ�ض الذي اأمامنا. 

 هذا يذكرني بع�ض ال�سيء بالرواية 

القائلة اأن »نجد اأعذارًا الأخينا الموؤمن 

حتى نكاد نخترع اأعذارًا« غير منطقية 

عن  نفت�ض  الطريقة  بهذه  فنحن  ربما. 

لدرجة  واإن كان خفيًا  االإيجابي  ال�سيء 

هذا  ك��ل  اأ���س��اًل.  وج���وده  بعدم  توقعنا 

بين  مميزة  ع��الق��ات  ب��ن��اء  ف��ي  ي�سب 

ارتياحًا  ويخلق  قلوبهم،  وتليين  النا�ض 

على  النا�ض  يمتدحه  م��ن  عند  نف�سيًا 

وعند  �سخ�سيته،  اأو  في حياته  تف�سيل 

من يرى اأنه ا�ستطاع اأن ير�سم ابت�سامة 

ف��رح في  لمعان  وراأى  اأخ��ي��ه،  وج��ه  ف��ي 

عينيه.

63

م
 2

01
0 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
و

ن
كا

 /
 2

20
د 

د
ع
ل
ا



الموؤذية  الكلمة   

محبطة: 

هذا ما يقوله العلماء 

عليه  وت�����س��دد  ال��ع��ظ��ام، 

البحوث في علم النف�ض، 

مئات  ال��رواي��ات  وتذكره 

ال��م��رات. ول��ك��ن ال�����س��وؤال ال���ذي يطرح 

نف�سه هو: ماذا نقول نحن في المجتمع؟ 

وكيف نطبق هذه االأقوال والن�سائح؟ 

ال  اآن��ف��ًا  ذك��ر  كما  النا�ض  م��ن  كثير 

الزمان،  P في هذا  بالر�سول  يتاأ�سون 

لهم  منق�سة  الطيبة  الكلمة  ويعتبرون 

ب�سكل من االأ�سكال، فيتوخون الحذر من 

اإليها  يحتاج  التي  والمجامالت  المدح 

وي�سارعون  اأكثر،  ليتما�سك  المجتمع 

والتعليقات  ال��ب��ن��اء  غ��ي��ر  ال��ن��ق��د  اإل���ى 

واإن  الفر�سة،  �سنحت  كلما  ال�سامة 

هو  له  يوؤ�سف  ما  ولكن  المزاح.  ب�سكل 

واإن  االإن�سان  تحبط  الموؤذية  الكلمة  اأن 

كانت بداعي المزاح فقط. 

اأ�سهل  اأن  النا�ض  يعرف  هل  ت��رى، 

�سخ�ض  عزيمة  وك�سر  الإحباط  طريق 

االأحيان؟  م��ن  كثير  ف��ي  كلمة  عبر  ه��و 

خ�ساله  فيه  يرى  لمن  يحتاج  منا  فكل 

الح�سنة، ويلتفت اإلى االأ�سياء التي يتميز 

�سمع  كلما  فاإنه  واإال،  اأكثر.  فيبدع  بها، 

�سيئًا عن ف�سله اأو عن �سلبياته، فاإنه لن 

يرى في نف�سه غيرها. 

على  االأه��ل  ي�سجعه  ال��ذي  فالطفل 

المتنا�سقة،  غير  »الخرب�سات«  بع�ض 

ويمتدحونه  مبدع  اأن��ه  على  وي�سرون 

اأمام الغير، لي�ض بعيدًا اأن ي�سبح ر�سامًا 

الكلمة الموؤذية تحبط 

الإن�سان واإن كانت 

بداعي المزاح فقط.

حين يكبر. وربما �سادفنا 

القلم  يم�سك  لم  اإن�سانًا 

حياته،  في  �سعرًا  ليكتب 

وفي مرة اأحب اأن يجرب، 

وحين القى ت�سجيعًا ممن 

ويتطور  يكتب  �سار  حوله 

اأكثر واأكثر. 

وكم منا من عاد اإلى بيته يومًا ي�سعر 

كلمة  ب�سبب  والفرحة  الزهو  من  بكثير 

طيبة قيلت له؟

 الكلمة الطيبة: 

االأم���ام،  اإل��ى  تدفع  الطيبة  الكلمة 

بها،  نبخل  فلماذا  العظماء،  وت�سنع 

ونح�سب لقولها األف ح�ساب؟ وفي بع�ض 

االأحيان، ال نجهر بها واإن كانت موجودة 

الأن  بحاجة  ل�سنا  نحن  اإذًا،  قلبنا.  في 

دائمًا،  موجود  فهو  الخير،  عن  نفت�ض 

علينا فقط اأن نقبل بوجوده عند غيرنا، 

يكون  واأح��ي��ان��ًا،  عنه.  ونحكي  ونظهره 

ولكنها  �سغيرة،  جد  تفا�سيل  في  ذلك 

ت�سنع الكثير في القلوب. 

بيت  ف��ي  وردة  ام��ت��دح��ت  اإن  ف��اأن��ا 

جاري، لن اأخ�سر �سيئًا، ولن ياأخذ ذلك 

ربما  بذلك  ولكنني  اأب���دًا،  طاقتي  من 

يقف  وجعلته  قلبه،  في  الفرحة  ر�سمت 

اأمام تلك الوردة كل يوم فرحًا بها. 

ولو نظرت في عيني �سديقي وقلت 

له اإني معجب جدًا بحكمته وعقله، اأفال 

في  نريده  �سيء  على  �سجعته  قد  اأك��ون 

هذا المجتمع؟ 

وهل اأكون بذلك قد خ�سرت �سيئًا من 

اأكون قد زدت  اأم هل  وكرامتي؟  نف�سي 

64



في قلب الطرف االآخر تكبرًا علي؟ 

من  م��ررت  لو  المقابل،  في  ولكني 

وروده  اإن  ل��ه  وقلت  ج��اري  وردة  اأم���ام 

غير  �سيئًا  فعلت  قد  اأك��ون  فلن  ذابلة، 

اأ�سعرته بالحزن واالإحراج. وربما  اأنني 

ا�ستقال من زراعة الورود ل�سعوره بف�سله 

في ذلك. 

قول  من  تمنعنا  التي  االأ�سباب  من 

الكلمة الطيبة لمن حولنا:

- الح�سد وحبنا الأن نكون نحن وال 

اأحد غيرنا محط اإعجاب االآخرين.

االآخر  الطرف  تكبر  من  الخوف   -

علينا اإن اأ�سعرناه باأهميته.

على  وم��ث��ال  بالنق�ض.  ال�سعور   -

ذلك اأننا اإن قلنا لزميلنا اإنه متميز في 

على  نوؤكد  اأننا  ذل��ك  يعني  قد  العمل، 

اجتناب  نحاول  ما  وهذا  منه،  اأقل  اأننا 

الوقوع فيه. 

- عدم تعود النف�ض على امتداح الغير 

والخجل من قول الكالم الجميل. 

- من االأ�سباب التي يجب اأن ت�سجعنا 

على قول الكلمة الطيبة: 

- المجتمع الذي ت�سود فيه روح المحبة 

والكالم الجميل مجتمع فيه خير.

تفا�سيل  ف��ي  واإن  الطيب،  ال��ك��الم   -

�سطحية، يبعث الراحة وي�سجع النا�ض اإلى 

االأمام.

- ال�سخ�ض الذي يعرفه النا�ض بل�سانه 

ال�سيء  �سيبادلونه  قلبه  وطيبة  ال��داف��ئ 

. مكارم االأخالق، ال�سيخ الطبر�سي، �ض8( 1)

الهوام�س

ذاته، وهو بذلك �سيرتاح ويريح غيره.

- الكلمة الطيبة تجعل الطرف االآخر 

يتغا�سى عن عيوبك، ويتخلى عن عيوبه.

بنيته  وتقوي  المجتمع  اأوا�سر  ت�سد   -

وتزيد من المحبة واالأخوة بين االأفراد.

- فيها راحة للعبد ومر�ساة للرب. 

 بعد كل هذا، كلمة اأخيرة.

ف��ل��ن��ت��ح��ّد ال�����س��ي��ط��ان ال��ق��اب��ع داخ��ل 

بكل  اإخواننا  اإلى  ونتوجه  منا،  كل  نف�ض 

اإيجابية  اأ�سياء  عن  لهم  ونبحث  �سدق، 

ما  حولنا  لمن  مدحنا  اأن  ولنعلم  فيهم. 

اأنواع رقينا وبلوغنا مراحل  هو اإال اأ�سمى 

اهلل  ر�سول  بحبيبنا  تاأ�سينا  في  متقدمة 

ال  اإي��م��ان  م��ن  ف��ائ��دة  ال  اأن  ولنعلم   .P

يزيد اأفراد المجتمع ترابطًا ومحبة. واأن 

منذ  كان  وال�سلم  الحرب  بين  المف�سل 

االإحباط  بين  والمف�سل  كلمة.  االأزل: 

اإال  الفرحة  تتم  وال  كلمة.  اأي�سًا  والرقي، 

حين ندخل في قامو�سنا اأبجديات جديدة 

بدل تلك التي مالأته، ع�سانا بذلك نكون 

ممن يباهي اهلل بهم المالئكة وي�سر بهم 

و�سالمه  اهلل  �سلوات  االأم��ي��ن  ال��ر���س��ول 

اآله.  65عليه وعلى 
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جوار في  َطّيبة  قرى 

مدينة ِطيَبة

الجزيرة  �سبه  غرب  الجغرافي  موقعها   :
)1(

المنورة المدينة   *
تقع  اإنها  حيث  ا�ستراتيجي  مركز  لها   .

)2(
بالحجاز المعروفة  العربية 

مكة  عن  تبعد  وهي  وال�سام،  اليمن  بين  البرية  الطرق  مفترق  على 

المكرمة 400 كلم وتقع قرب ميناَءين بحريين:

1 � ميناء ينبع.
2 � ميناء رابغ.

الجنوب  من  قديمًا(،  ال�سام  )باد  الأردن  ال�سمال  من  حدودها: 

من  الأحمر،  البحر  الغرب  من  قديمًا(،  اليمن  )ب��اد  ع�سير  منطقة 

ال�سرق نجد.

.
)3(

م�ساحتها: حوالي 19 ميًا طوًل و17 ميًا عر�سًا

حممد اأحمد خ�سفة

* قرى المدينة المنورة:
قرية خيبر

بخيبر  �سميت  كلم.   160 بنحو  المدينة  �سمال  تقع 

ن�سبة اإلى خيبر بن قانيه بن مهالئيل بن ارم بن �سام 

.
)

Q
)4

بن نوح 

عام  الحجة   ذي  في  خيبر  فتحت  تاأريخها:  في 

 P النبي  ب��اأم��ر  الم�سلمون  غ��زاه��ا  7ه�،  وق��ي��ل  6ه� 
ح�سنًا  �سقطت  حتى  ليلة  وع�سرين  ب�سعًا  وحا�سرها 

.
)5(

بعد ح�سن
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قرية فدك

كلم.   160 م�سافة  على  المنورة  المدينة  �سمال  فدك  تقع 

.
)6(

�سميت فدك ن�سبة لفدك بن حام اأول من نزلها

P من خيبر عقد لواء ثم  في تاأريخها: لما فرغ الر�سول 

اإلى  اأن يبعث به  اإليه فياأخذه بحقه؟ وهو يريد  قال: من يقوم 

فاأخذه،  اإليه فخذه،  يا علي قم   P .. ثم قال 
)7(

حوائط فدك

فبعث به اإلى فدك ف�سالحهم على اأن يحقن دماءهم. فكانت 

فدك للر�سول P خا�سًا خال�سًا. فنزل جبرئيل Q فقال: 

اإن اهلل عز وجل ياأمرك اأن توؤتي ذا القربى حقه...

قال: فاطمة، فاأعطها حوائط فدك وما هلل ولر�سوله فيها، 

قال   .
)8(

بذلك كتابًا  لها  وكتب  فاطمة   P اهلل  ر�سول  فدعا 

اأيدينا فدك من كل ما  »بلى كانت في   :Qالموؤمنين اأمير 

نفو�ض  عنها  و�سخت  قوم،  نفو�ض  عليها  ف�سحت  ال�سماء  اأظلته 

.
)9(

اآخرين«

قرية بدر

تقع بين مكة المكرمة والمدينة، على م�سافة 160 كلم.

بدر هو بئر وبدر رجل من جهينة والماء ماوؤه، واإنما �سمي 

.
)10(

الماء با�سمه

في تاأريخها: على اأر�ض بدر جرت المعركة االأولى من �سل�سلة 

المعارك التي خا�سها النبي االأكرم P �سد الم�سركين، وُكتب 

وكانت  التاريخ.  في  لبدر  �سهرة  اأعطى  ما  للم�سلمين،  الن�سر 

2 للهجرة،  19 من �سهر رم�سان  عام  17 وقيل  واقعة بدر في 

يقارب  الم�سركين  وع��دد  مقاتاًل   313 الم�سلمين  ع��دد  وك��ان 

.
)11(

1000 مقاتل
قرية الربذة

.
)12(

تقع �سرق المدينة على نحو م�سافة 120كلم

بذات  ال��ذي  اأي  والعقيق  ال�سليلة  بين  الحاج  منازل  هي 

.
)13(

العرق

67

م
 2

01
0 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
و

ن
كا

 /
 2

20
د 

د
ع
ل
ا



في تاأريخها: فيها دفن اأبو ذر الغفاري )ال�سحابي جندب بن جنادة 

بن قي�ض بن بيا�ض بن عمرو بن دليل بن �سعيد بن حرام بن غفار(.

اأر�سله  الم�سلمين،  اأوائ����ل  م��ن  ك��ان 

اإليه  رده  ثم  ال�سام  اإلى  الثالث  الخليفة 

ودفن  وتوفي  الربذة  اإلى  فنفاه  معاوية، 

.
)14(

بها عام 32ه�

االأح��ادي��ث  م��ن  ال��ع��دي��د  بحقه  ورد 

منها:

اأظلت  »م��ا   :P محمد  النبي  ع��ن 

ذي  على  ال��غ��ب��راء  اأق��ل��ت  وال  الخ�سراء 

لوحده  يعي�ض  ذر،  اأبي  من  اأ�سدق  لهجة 

و�سية  وهناك   .
)15(

وحده« الجنة  ويدخل  وحده  ويبعث  لوحده  ويموت 

.
)16(

خا�سة من النبي االأكرم P الأبي ذر ر�سوان اهلل عليه

قرية الأبواء

مياًل   160 م�سافة  على  والمدينة  مكة  بين  االأب����واء  قرية  تقع 

تقريبًا.

.
)17(

�سميت االأبواء الأنهم تبّواأوها منزاًل

في تاأريخها: اإن اأم النبي محمد P توفيت وهو ابن �ست �سنين 

على  المدينة  اإلى  به  قدمت  كانت  وقد  والمدينة.  مكة  بين  باالأبواء 

. وقال ال�سيد مح�سن 
)18(

اأخواله بني عدي فماتت وهي راجعة اإلى مكة

مجيئه  بعد  وذلك  �سنين  �ست  عمره  �سار  ولما   :
)19(

)ر�ض( االأمين 

من عند حليمة ب�سنة، اأخرجته اأمه اإلى اأخواله بني عدي بن النجار 

بالمدينة تزورهم ومعه اأم اأيمن تح�سنه فبقيت �سهرًا، ثم رجعت به 

اأمه اإلى مكة فتوفيت باالأبواء بين المدينة ومكة، فعادت به اأم اأيمن 

اإلى مكة.

وادي القرى

على الطريق ال�سمالي للمدينة المنورة على بعد 360 كلم.

68



واإنما �سمي بوادي القرى الأن هذا الوادي من اأوله اإلى اآخره قرى 

.
)20(

منظومة

وادي  اإلى  توجه  خيبر  غزوة  من   P النبي  فرغ  لما  تاأريخه:  في 

القرى، فدعا اأهلها اإلى االإ�سالم فامتنعوا عليه وقاتلوه، ففتحها عنوة 

ذلك   P اهلل  ر�سول  فخّم�ض  منهم  الم�سلمون  واأ�ساب  اأموالها  وغنم 

وترك النخل واالأر�ض في اأيدي اليهود وعاملها على نحو ما عامل عليه 

.
)21(

اأهل خيبر

.
)22(

مالحظة: ت�سمى حاليًا مدينة العالء

قرية الفرع

هي اأقرب القرى للمدينة المنورة من الجهة الغربية على م�سافة 

160 كلم.
طريق  في  المنورة  المدينة  من  قريبة  م�سافة  على  ف��رع  الأنها 

.
)23(

مكة

بالبرود من  الم�سجد  مو�سع  في  نزل   P النبي  اإن  تاأريخها:  في 

.
)24(

م�سيق الفرع و�سلى فيه

قرية ينبع

هي في الطريق الغربي للمدينة المنورة تبعد 180 مياًل.

تن�سب  التي  العيون  بع�ض  وفيها  ينابيعها  لكثرة  الت�سمية:  �سبب 

.
)

Q
)25

لالإمام علي

وبها   Q علي  بن  الح�سن  لبني  كانت  قرية  هي  تاأريخها:  في 

.
)26(

وقوف وقفها االإمام علي Q كان يتوالها ولده

قرية مهد الذهب

تقع على م�سافة 200 كلم للجنوب ال�سرقي بين مكة والمدينة.

ن�سبة اإلى منجم الذهب في داخل جبل بوادي.

)حرب/ معروفة  قبائل  من  هم  ال��وادي  هذا  اأه��ل  تاأريخها:  في 

الحروب(.  في  ب�سجاعتهم  ا�ستهروا  ها�سم  بني  �ساللة  االأ���س��راف 
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اأهاليها جنودًا في دولتهم  اأ�سراف الحجاز يتخذون من  وكان 

.
)27(

ل�سهرتهم بال�سجاعة

قرى المدينة المنطم�سة

هي قرى قرب قرية بدر.

اأزيلت معالمها وذهبت اآثارها ورحل �سكانها.

لعله  قبر،  بها  روؤي  جبلين،  بين  قرية  ال�سفراء  تاأريخها: 

قبر عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، مات بال�سفراء من 

 P جراحته التي اأ�سابته في المبارزة ببدر فدفنه ر�سول اهلل

.
)28(

بها

مالحظة: من القرى المنطم�سة اأي�سًا:

.
)29(

زبالة الزج، قرية المالن خيف العيون، قرى عرينة

:
)30(

واأخيرًا ننقل ما اأورده ال�سيخ عبا�ض القمي )ر�ض(

)للنبي  المطهرة  الرو�سة  بزيارة  )االإن�سان(  يت�سرف  اأن 

P(، والعتبة المنورة، لمفخرة الدهر، موالنا �سيد المر�سلين 

.P محمد بن عبد اهلل

والتعرف  طيبة  مدينة  بزيارة  الت�سرف  واإياكم  اهلل  رزقنا 

اإلى القرى الطيبة.

اإنه �سميع مجيب

الم�سماة يثرب �سابقًا. (1 )

الحجازي���ة  الجب���ال  ل�سل�سل���ة  ن�سب���ة  الحج���از  �سمي���ت  (2 )

المتوا�سلة ال�س���كل والبادية من اأط���راف اليمن فتهامة 

اإل���ى اأن ننتهي بجب���ال فل�سطين )معج���م البلدان، ج2، 

����ض318(. وبالتالي تك���ون الجبال درعًا واقي���ًا للمدينة 

المن���ورة، فيك���ون مناخه���ا �سدي���د الح���رارة بال�سي���ف 

و�سديد البرودة بال�ستاء.

التاري���خ االأمين لمدينة �سيد المر�سلي���ن، ال�سيخ المدني،  (3 )

�ض20.

. العتبات المقد�سة، الخليلي، �ض84( 4)

، طبع بيروت. بحار االأنوار، المجل�سي، �ض21،ج11( 5)

. التاريخ االأمين، ال�سيخ المدني، �ض46( 6)

فدك تتميز بوفرة مياهها و�سجرها ونخلها لذلك �سكانها  (7 )

اأقاموا الجدر احتياطًا وحماية.

، بيروت. بحار االأنوار، المجل�سي، �ض32، ج1( 8)

م،  ف���دك في التاري���خ، ال�سيد محمد باق���ر ال�سدر، 1955( 9)

�ض19.

، بيروت، في حديث اأبي حمزة. م.ن، ج19، �ض19( 10)

)بت�سرف(. الكامل، �ض11( 11)

 ، يقول ال�سيد مح�سن االأمين في اأعيان ال�سيعة، �ض325( 12)

ج4: »الرب���ذة قرب المدين���ة، وهي من المدينة من جهة 

ال�سرق على طريق الحاج نحو ثالثة اأيام«.

. التاريخ االأمين لمدينة �سيد المر�سلين، �ض52( 13)

)بت�سرف(. مالك االأ�ستر، قي�ض العطار، �ض8( 14)

. اأعيان ال�سيعة، م.ن. �ض228، ج4( 15)

بيروت. لماذا �سمي جبل عامل باأر�ض اأبي ذر، ط 9( 16)

. وفاء الوفاء، �ض294، ج1( 17)

 ، ����ض117( 18) االأثي���ر،  اب���ن  المن���ورة،  المدين���ة  تاري���خ 

ج)بت�سرف(.

. اأعيان ال�سيعة، ال�سيد االأمين، �ض19، ج1( 19)

. كتاب العتبات المقد�سة: الخليلي، �ض93( 20)

. م.ن، �ض94( 21)

التاريخ االأمين لمدينة �سيد المر�سلين، ال�سيخ المدني،  (22 )

�ض64.

)بت�سرف(. العتبات المقد�سة: الخليلي، �ض9( 23)

. وفاء الوفاء: ال�سمهودي، �ض1026، ج2( 24)

عين الحدث، عي���ن الع�سيبة، عين �سيف االأراك، عين  (25 )

خيف ب�سطا�ض، تاريخ المدينة المنورة، ابن �سيبة، ج1، 

�ض222.

. العتبات المقد�سة، م.ن، �ض99( 26)

التاريخ االأمين لمدينة �سيد المر�سلين، ال�سيخ المدني،  (27 )

.68
. وفاء الوفاء، ال�سمهودي، �ض1024، ج2( 28)

. العتبات المقد�سة، الخليلي، �ض99( 29)

. مفاتيح الجنان، القمي، الف�سل الثالث، �ض360( 30)

الهوام�س
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اليهود«  »كتاب 

اأمج��اد اإختال���ض 

»كتاب اليهود« هو العنوان الذي اخترته للبحث 

فحين  التوراة؟!  ولي�س  اليهود  كتاب  لماذا  التالي، 

اأنزله تعالى على  الذي  الكتاب  نعني  التوراة  نقول 

والإنجيل  ال��زب��ور  اأن��زل  كما  تمامًا،  مو�سى  ه  نبيِّ

القراآن  المذكورة-�سوى  الكتب  كانت  وال��ق��راآن. 

الكريم- قد حّرفت وطم�ست وحّورت.

علي زين الدين*
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لقد كانت عقيدة اليهود ك�سعب اختاره 

في  وحّكمه  االأم��م  على  له  وف�سَّ )ال���رب( 

والدمار  القتل  له  واأب���اح  الخالئق  رق��اب 

بين  تفريق  دون  وال�سبي  والذبح  والحرق 

اأو  ب�سر  كبير،  اأو  �سغير  ام���راأة،  اأو  رج��ل 

قائمة على  العقيدة  اأو حيوان، هذه  حجر 

فحرروا  باأنف�سهم  اليهود  اخ��ت��اره  كتاب 

واالأنظمة  ال��ق��وان��ي��ن  وو���س��ع��وا  م�سمونه 

م�ساريعهم  تخدم  التي  الق�س�ض  ون�سجوا 

والع�سور،  التاريخ  تتغير على مر  لم  التي 

�سبقت،  التي  الح�سارات  من  م�ستفيدين 

اأ�سماء  ف���ي  ت��غ��ي��ي��ر  ه���و  ف��ع��ل��وه  م���ا  وك���ل 

كتاب  في  والمكان،  والزمان  ال�سخ�سيات 

اختلفت اأ�سماوؤه بين العهد القديم اأو العهد 

يكن  لم  الحقيقة  وفي  التوراة،  اأو  الجديد 

�سوى كتاب اليهود الذي �سّمنوه حقيقتهم 

وم�سروعهم، بعد اأن األب�سوها ثوب الُمنَزل 

اأن  من  منا�ض  وال  )ال��رب(  م�سيئة  واأنها 

تتحقق.

* مملكة اليهود
والنهج  الم�سروع  اإلى  ن�سير  اأن  بد  وال 

الرب  اأن  ال��ي��ه��ود  ادع���ى  ال���ذي  ال��ي��ه��ودي 

من  ب��د  وال  ال�سعب  ل��ه��ذا  ر�سمه  بنف�سه 

تحقيقه، وهو ما �سعوا اإليه وو�سعوا حدوده 

واآليات تطبيقه منذ مئات ال�سنين.

اأن  »وكان بعد موت مو�سى عبد الرب 

كلم الرب ي�سوع بن نون خادم مو�سى قائاًل، 

مو�سى عبدي قد مات، فاالآن قم اأعبر هذا 

االأر�ض  اإلى  ال�سعب  هذا  وكل  اأنت  االأردن 

التي اأنا معطيها لهم اأي لبني اإ�سرائيل، كل 

مو�سع تدو�سه بطون اأقدامكم لكم اأعطيته 

كما كلمت مو�سى، من البرية ولبنان هذا 

اإلى النهر الكبير نهر الفرات جميع اأر�ض 

مغرب  نحو  الكبير  البحر  واإل��ى  الحثيين 

ال�سم�ض يكون تخمكم« )ي�سوع /5-1(.

الم�سروع بتمامه وكماله،  اإذا هذا هو 

تخوم  عند  تقف  ال  اليهود  مملكة  اأن  اأي 

اأنها  المفتر�ض  من  التي  واالأر���ض  كنعان 

ال�سرق  بالد  هي  بل  منها،  واأخرجوا  لهم 

من اأق�ساه اإلى اأدناه مرورا باأو�سطه. فاإذا 

كان هذا هو الم�سروع، فماذا ع�ساها تكون 

الو�سيلة؟

هنا ال يجب اأن نتعجب بما فعله اليهود 

منذ 1948 في دير يا�سين والق�سطل، مرورًا  72



ب��ك��ل ت��ل��ك ال��م��ج��ازر حتى 

مجازر عدوان تموز ومجازر 

فكل  المن�سكب  الر�سا�ض 

ذلك كان باأمر من )الرب(، 

-كما اّدعوا- حيث لم يكن 

تنفيذ  م��ن  منا�ض  لل�سعب 

م�سيئته.

* ال�ّسبي البابلي:
اإل��ى �سلب  ال��ول��وج  قبل 

اأن  المهم  م��ن  ال��م��و���س��وع، 

ن�سير اإلى اأن معظم الدار�سين لعلم االآثار 

التوراة  اأن  يرجحون  االأثرية  والمعطيات 

اأبان  اأح��داث��ه��ا  وت��دوي��ن  تحريرها  ت��م  ق��د 

البابلي،  بال�سبي  ت�سميته  على  ا�سطلح  ما 

بها  ق��ام  ال��ت��ي  البابلية  الحملة  بعد  اأي 

الكنعانية  المدن  نبوخذ ن�سر على  الملك 

لدى  كانت  اأنه  والمعروف  ق.م.   584 عام 

وغيرهم  واالآ�سوريين  البابليين  الحكام 

 للمناطق 
)1(

�سيا�سات التغيير الديموغرافي

التي يحتلونها بغية تثبيت ا�ستعمارهم لها. 

فاإذا لم ي�ستطيعوا العثور على مرتزقة 

يمكن االعتماد على والئهم المطلق، كانوا 

المحليين  ال�سكان  اق��ت��الع  اإل��ى  يعمدون 

وا�ستبدالهم  ل��ل��دول��ة  ع��ب��ي��دًا  واأخ���ذه���م 

بجاليات تابعة لال�ستعمار، اإما من مواطني 

الدولة الم�ستعمرة، اأو عبيدًا مقتلعين من 

مناطق اأخرى.

حتى  البابلي  ال�سبي  فترة  دامت  وقد 

�سنها  التي  الحملة  اإث��ر  ق.م.   539 العام 

انت�سر  وال��ت��ي  ق��ور���ض،  الفار�سي  الملك 

فيها على البابليين، حيث �سمح للمقتلعين 

بالعودة اإلى اأر�سهم.

* مجموعة ق�س�س 
�سعبية:

وباالعتماد  هن���ا،  من 

واالأبحاث  الدرا�سات  على 

لت���ي  ا
)2 (

جية لو كيو ر الأ ا

ظه���رت في الرب���ع االأخير 

الما�س���ي،  الق���رن  م���ن 

الت���ي ت�سير يوم���ًا بعد يوم 

اأن الت���وراة ال تع���دو كونها 

الق�س�ض  م���ن  مجموع���ة 

ال�سعبي���ة الت���ي تنتم���ي اإل���ى اأ�س���ول �ستى 

تختلف باختالف ال���راوي اأو الو�سيلة التي 

و�سل���ت بها اإل���ى المح���رر التوراتي، الذي 

كان ب���دوره يدونها كما ه���ي دون اأي تغيير 

ف���ي مجريات اأحداثه���ا، اإال اأنه كان  يحور 

اأ�سم���اء �سخ�سيات الق�س���ة والم�سرح بما 

يت���الءم م���ع الغاي���ة االأ�سا�سية م���ن تدوين 

ق�س����ض التوراة. ف���ال يمكن العث���ور على 

لكل 
 )3(

الترابط الزمن���ي )الكرونولوج���ي(

التفا�سيل الق�س�سية الواردة في التوراة، 

كم���ا اأنن���ا ال يمك���ن اأن نج���د اأي رابط بين 

التوراة وم���ا يجري فيها وبين الوثائق التي 

عثر عليه���ا ف���ي اأر�سي���ف االإمبراطوريات 

والممالك التي عا�سرت االأحداث التوراتية 

)ماري، تل العمارنة، اأوغاريت اأو االأر�سيف 

الع�سك���ري للحم���الت البابلي���ة واالأ�سورية 

وغيرها..( ال من حيث المكان وال الزمان 

وال حت���ى اأ�سماء االأ�سخا�ض )ملوك وحكام 

واأفراد وغيرها(، علمًا اأن ما تتحدث  عنه 

الت���وراة من بطوالت وحروب، كان ال بد اأن 

تتاأثر بها تل���ك الممالك واالأمم وتاأتي على 

ذكرها ب�سكل اأو باآخر. 

 العهد القديم اأو العهد 

الجديد اأو التوراة لم يكن 

�سوى كتاب اليهود 

الذي �سّمنوه حقيقتهم 

وم�سروعهم بعد اأن 

ل  األب�سوها ثوب المنزَّ

واأنها م�سيئة الرّب.
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نف�سها  ف��اإ���س��رائ��ي��ل 

عظيمة  اأم��ة  كانت  ���س��واء 

)كما  عظيم  لنبي  تابعة 

الحقًا(  التوراة  �ست�سفها 

اأو كانت اأر�سًا محددة، لم 

تظهر على م�سرح االأحداث 

من  االأول  ال��رب��ع  ف��ي  اإال 

االألف االأول قبل الميالد، واإ�سرائيل كاأر�ض 

اأو �سعب لي�ست �سوى مدينة ال�سامرة التي 

م.  ق.   885 عام  »ُعمري«  الملك  اأ�س�سها 

اإلى  اأثر وحيد فريد ي�سير  وهذا موثق في 

)وهو  ن�سًا  نقراأ  اأن  فيمكن  »اإ�سرائيل«، 

ملك  تركه  حجر  على  عليه  عثر  الوحيد( 

مواآب )منطقة تقع �سرقي االأردن( ويدعى 

ملك  على  انت�ساره  فيه  يذكر  »مي�سع«، 

اإ�سرائيل المدعو »ُعمري«، يقول الن�ض:

اأبي  الديباني.  مواآب  ملك  مي�سع  »اأنا 

ملكت  واأن��ا  �سنة  ثالثين  م��واآب  على  ملك 

بعد اأبي. وبنيت هذا المرتفع لالإله كمو�ض 

على  ون�سرني  الملوك  على  اأعانني  الأن��ه 

فاإنه  اإ�سرائيل  ملك  عمري  اأم��ا  اأع��دائ��ي. 

كان  كمو�ض  الأن  كثيرة  اأي��ام��ًا  م��واآب  اأذل 

وقال  ابنه  خلفه  ثم  اأر���س��ه  على  غا�سبًا 

�ساأذل مواآب اأي�سًا في اأيامي، ولكن كمو�ض 

اإ�سرائيل  وباد  اأمامي  اأراه مهزومًا  جعلني 

باد اإلى االأبد..«.

* »�سْعب« اإ�سرائيل:
نعثر  اأن  يمكن  ال  التاريخ  ه��ذا  وقبل 

على ذكر لكلمة اإ�سرائيل، �سواء دّلت على 

اأو  قبيلة  اأو  مملكة  اأو  اأر���ض  على  اأو  �سعب 

غير ذلك.

اأنه  هو  هنا،  اإليه  اأ�سير  اأن  اأري��د  ما 

ل���م ي��ك��ن ه��ن��اك ع��ل��ى مر 

عنه  تتحدث  الذي  التاريخ 

التوراة �سعب يدعى ب�سعب 

تدعى  اأر���ض  وال  اإ�سرائيل 

اأر�ض اإ�سرائيل على ال�سواء 

التوراتي  ال��ن�����ض  )خ����ارج 

االأمر  في  ما  وك��ل  طبعًا(، 

اأبرم  قد  ك��ان  االإ�سرائيليين  اإل��ه  يهوه  اأن 

عهدًا مع )اأبرام( اإبراهيم حيث خرج من 

مدينة »حران« �سمال �سوريا، بهذه الطريقة 

تاريخية  ج���ذور  تر�سيخ  ال��ي��ه��ود  ي��ح��اول 

لوجودهم ولحّقهم في االأر�ض وال�سيطرة، 

واإ�سقاط  ال�سعوب  ح�����س��ارات  م�ستغلين 

�سخ�سياتهم على روايات ن�سجوها بهدف 

اإيجاد مكان لهم بين االأمم.

اأبرام  اأو  اإبراهيم  والد  توفي  اأن  فبعد 

ح�سب الرواية التوراتية والذي �سيدعى فيما 

ح�سب  اإبراهيم  ووال��د  »اإبراهيم«،  ب�  بعد 

وقد خرج  »ت��ارح«  يدعى  التوراتية  الرواية 

الرافدين،  اأر���ض  جنوب  »اأور«  مدينة  من 

حران  من  يخرج  ب��اأن  اإب���رام  ال��رب  ياأمر 

التي ا�ستقر فيها والده واأن يتجه اإلى اأر�ض 

كنعان التي كان اهلل قد وعد بها تارح.

»اذهب من اأر�سك ومن ع�سيرتك ومن 

بيت اأبيك اإلى االأر�ض التي اأريك فاأجعلك 

ا�سمك«  واأع��ظ��م  واأب��ارك��ك  عظيمة  اأم���ة 

)تكوين: 2-1/12(. 

ال�سابقة  االأم��م  �سعوب  اأن  والمعروف 

ال�سعوب  وع����ادات  تقاليد  تتبنى  ك��ان��ت 

االأخرى، بل اأنها اأي�سًا تتعامل وتتعاطى مع 

فنجد  مطلقة،  باإيجابية  الدينية  طقو�سها 

وغيرها،  جبيل  في  م�سرية  الآلهة  معابد 

اإ�سرائيل نف�سها لم 

تظهر على م�سرح 

الأحداث اإل في الربع 

الأول من الألف الأول 

قبل الميالد.
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*  دكتوراه في الفنون واالآثار.
** م�سادر يمكن الرجوع اإليها:

الكريم. · القراآن 
القديم، المطبعة االأمريكية – بيروت 1901. · العهد 

التاري���خ  ف���ي  واإ�سرائي���ل  دم�س���ق  اآرام  ال�س���واح،  · فرا����ض 
والتاريخ التوراتي، دار عالء الدين – �سوريا 1995.

الديمغرافيا: علم يتناول درا�سة المجتمعات الب�سرية من  (1 )

حي���ث خ�سائ�سها العامة وبناها وتطورها وال �سيما من 

النواحي الكمية.

االأركيولوجيا: اقتفاء اآثار االأجداد. (2 )

الكرونولوج���ي: الكرونولوجي���ا ذل���ك الجزء م���ن البحث  (3 )

التاريخي الذي يتبع هدف.

الهوام�س

بارقة  ب��اأول  فر�سة-  اأق��رب  -وعند  تتعلق 

اإلى نف�سها وتتغنى بها  تلوح لها، فتن�سبها 

وترّوج لها.

يمكن  نقول  ما  على  ب�سيطة  وكاأمثلة 

اأن نعر�سها من خالل ما تو�سل اإليه علم 

وحده،   Numismatique الم�سكوكات  

كبير  ع��دد  فمثاًل  التالية:  الحقائق  نجد 

على  ال��م��وج��ودة  الم�سيحية  ال��رم��وز  م��ن 

الميداليات واالأيقونات ماأخوذة من اأ�سكال 

ورموز الأ�ساطير قديمة هي ذات اأمجاد في 

الغالب، كهرمى وحور�ض وهرقل.

وحتى اأن الحاكم االأموي مروان ظهر 

على بع�ض الم�سكوكات على �سكل »هرقل« 

ال��ت��ي تحرم  االأ����س���وات  ارت��ف��ع��ت  اأن  اإل���ى 

ذلك.

القبائل  م��ع  ح�سل  م��ا  ت��م��ام��ًا  وه���ذا 

يهوذا  مملكتي  �سكنت  ال��ت��ي  الكنعانية 

وال�سامرة، اأي اأنهم كّونوا الأنف�سهم تاريخًا 

واأم���ج���ادًا ع��ل��ى ح�����س��اب ت��اري��خ واأم��ج��اد 

قمة  وه��ذا  االأخ��رى،  ال�سعوب  وت�سحيات 

الو�سولية والت�سلق**.

كما »البعل« و«ع�ستار«، خالل حكم �سليمان 

اأ�سباب،  الظاهرة  ولهذه  ق.م.(،   1000(

التابعة  ال�سعوب  دائمًا  كانت  لقد  اأهمها: 

ولهذا  المتبعة.  تلك  من  واأح��ّط  اأذّل  هي 

االقت�سادي،  فمنها  ا�سم،  من  اأكثر  الذل 

بحكم  الجغرافي  ومنها  ال�سيا�سي،  ومنها 

مطلق  اأن  بمعنى  الديني  ومنها  ال��ج��وار، 

اإن�سان يتعرف على ديانة اأو مذهب اأ�سمى 

من  له  منا�ض  فال  عليه،  هو  مما  واأرف���ع 

اقتناعًا،  الدافع دائمًا يكون  ولي�ض  اإتباعه 

ففي غالب االأحيان يكون من اأجل ت�سهيل 

الم�سالح كالتجارة )عالقة »حيرام« ملك 

فيما  العالقة  وت��ط��ور  �سليمان  م��ع  ���س��ور 

للتجارة  تكون  اأو  الم�ساهرة(.  اإل��ى  بعد 

والحماية معًا، كالعالقة التي ربطت جبيل 

باالإمبراطورية الم�سرية.

* اقتبا�س اأمجاد الخرين:
وال�سبب االأهم في كل تلك االأ�سباب هو 

وجدت  ما  فاإذا  االآخرين،  باأمجاد  التغني 

جماعة من النا�ض نف�سها منبوذة ومجردة 

من كل القيم االإن�سانية واالأخالقية، فاإنها 
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يومًا  االإ�سالم  على  الغربية  الهجمات  تتوالى 

الم�سيئة  الكاريكاتورية  الر�سوم  فبعد  ي��وم،  بعد 

الحجاب  ومنع  الدانمارك،  في   Pاالأعظم للنبي 

العديد  حذف  اإل��ى  والدعوة  فرن�سا،  جامعات  في 

البلدان  من  الكثير  في  الكريم  القراآن  اآي��ات  من 

الغربية، توّجهت الحملة اليوم نحو منع الماآذن في 

تلك البالد.

من  بتحري�ض  اال�ستفتاء  ب��داأت  التي  �سوي�سرا 

ال�سوي�سري  ال�سعب  حزب  اإل��ى  ينتمون  �سيا�سيين 

والذي  �سغير،  ديني  حزب  واإل��ى  مت�سدد(  )يمين 

كانت نتيجته رف�ض %57،5 من ال�سعب ال�سوي�سري 

با�ستطالع  فرن�سا  تبعتها  جديدة،  م�ساجد  لبناء 

اأعرب  الفرن�سية  فيغارو  لو  �سحيفة  اأجرته  مماثل 

م�ساجد  لبناء  رف�سهم  الفرن�سيين  من  فيه 41% 

للمو�سوع،   19% تاأييد  مقابل  فرن�سا  في  جديدة 

لال�ستفتاء  ال��وا���س��ع  اال���س��ت��ن��ك��ار  م���ن  ب��ال��رغ��م 

الم�سلمين  بحقوق  م�سا�سًا  باعتباره  ال�سوي�سري 

غير  اأ�سا�سية  حرية  تعتبر  التي  الدينية  وحريتهم 

قابلة لال�ستفتاء اأو الت�سويت.

كما ذكرت و�سائل اإعالم اإ�سرائيلية اأن الكني�ست 

االإ�سرائيلي يدر�ض م�سروع قانون 

اآذان  رف��ع  يحظر  جديد 

م�ساجد  ف��ي  الفجر 

القد�ض ومدن ذات 

�سكانية  ك��ث��اف��ة 

ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة 

بحجة اأنه يزعج 

طنين  لم�ستو ا

اأخبار من 

العالم

اإعداد: حوراء مرعي

منع الماآذن... اإلى اأين؟
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واأن هذه الق�سية باتت م�سكلة عالمية في 

جانب  اإل��ى  م�سلمون  فيها  يعي�ض  دول��ة  كل 

ومعلِّقين على  اأخرى.  دينية  اأبناء طوائف 

ما جرى في �سوي�سرا من حظر لبناء ماآذن 

للم�ساجد باأنه »دليل على اأن الب�سرية بداأت 

تعالج هذه الم�سكلة« على حد زعمهم.

ا�سترى  االإ���س��الم��ي  العالم  اأن  ُي��ذك��ر 

دوالر  مليار   15 قيمته  ما   2008 العام  في 

ماآكل  اأكثرها  ال�سوي�سرية،  المنتجات  من 

العام  وف��ي  ف��اخ��رة.  واألب�سة  ومجوهرات 

الخليجيون  ال�سياح  حجز  اأي�سًا،   2008
وحدهم 174500 غرفة وجناح في الفنادق 

ال�سوي�سرية في مدينة جنيف وحدها.

اأحد الزعماء اليمينيين ال�سوي�سريين 

اإلى  الم�سلمين  لجوء  احتمال  من  قّلل 

مقاطعة �سوي�سرا بعد هذا اال�ستفتاء، 

التي  وال��ج��اذب��ي��ة  »ال���ج���ودة  ب�سبب 

والخدمات  المنتجات  بهما  تتمتع 

ال�سوي�سرية«.

يطرح  ال���ذي  ال�����س��وؤال  اإذًا، 

�سيت�سرف  ك���ي���ف  ن���ف�������س���ه: 

حيال  الحري�سون  الم�سلمون 

من  وغيرها  اال�ستفتاء؟  ه��ذا 

اال�ستفتاءات التي بداأت تمتّد 

�سوي�سرا،  خارج  اإلى  �سريعًا 

اإل��ى  ال���دع���وات  ب��ع��د  �سيما 

لمنع  ا���س��ت��ف��ت��اءات  اإج����راء 

الماآذن في هولندا واإيطاليا 

وغيرها  واألمانيا  وبولندا 

اأي�سًا.

ت�������اأك�������ي�������دًا 

ل��ح��دي��ث ر���س��ول 

اهللP، اأظهرت 

جديدة  درا���س��ة 

مجلة  ن�����س��رت��ه��ا 

اأّن  ال��ن��ف�����ض«  »ع��ل��م 

من  »ال���ن���ظ���اف���ة 

فعاًل.  االإي���م���ان« 

ووف����ق����ًا ل��ل��درا���س��ة، 

الذين  االأ���س��خ��ا���ض  ف����اإّن 

يتواجدون في بيئة نظيفة 

ي�����س��ب��ح��ون اأك���ث���ر ع���داًل 

وكرمًا.

وجدوا  اأنهم  الباحثون  اأكد  كما 

ال�سلوك  ف���ي  م��ل��ح��وظ��ًا  ت��ح�����س��ن��ًا 

االأخ���الق���ي، ب��ع��د ر����ض ال��ق��ل��ي��ل من 

منظف الزجاج برائحة الليمون.

الدرا�سة  ُم��ِع��دُّ  خل�ض  وع��ل��ي��ه، 

عادة  تلجاأ  ال�سركات  اإّن  القول  اإلى 

�سلوك  ل�سبط  قا�سية  اأ�ساليب  اإل��ى 

اأو  مكلفة  ت��ك��ون  ق��د  ال��م��وظ��ف��ي��ن، 

النظيفة  ال��روائ��ح  اأن  غير  ظالمة، 

ل�سمان  وب�����س��ي��ط  ف��اع��ل  اأ���س��ل��وب 

ال�سلوك االأخالقي.

النظافة وال�سلوك 

الأخالقي!
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ا�سم محمد الأكثر انت�سارًا  

في لبنان..وبريطانيا اأي�سًا!

االأكثر  العلم،  ا�سم  اأن يكون »محمد«، 

عاديًا،  خبرًا  يكون  قد  لبنان  في  انت�سارًا 

الملفت  لكّن  فيه،  الم�سلمين  لن�سبة  نظرًا 

الما�سي  ال��ع��ام  »م��ح��م��د«  ا���س��م  اح��ت��الل 

في  �سيوعًا  االأ�سماء  الأكثر  الثانية  المرتبة 

المرتبة  يحتل  الأن  موؤهل  وهو  بريطانيا، 

االأولى في العام الجاري.

ووف��������ق��������ًا   

لالإح�ساء 

الذي 

اأج�������رت�������ه 

"الدولية  مطبوعة 

فيه  واع��ت��م��دت  للمعلومات" 

لعام  االنتخابية  القيد"  "�سّجالت  على 

يحق  ال��ذي��ن  اللبنانيين  ل��ل��ذك��ور   2004
اأعمارهم  تبلغ  الذين  اأي  االق��ت��راع،  لهم 

رجال   80644 هناك  اأن  فوق  وما  �سنة   21
يحملون ا�سم "محمد". اأما الذين يحملون 

"محمود"  اأو  "اأحمد"  اأو  "محمد"  ا�سم 

بينهم  رج���اًل،   142254 بلغ  فمجموعهم 

عدد قليل من الم�سيحيين.

ت�سمية  تمت  فقد  بريطانيا،  في  اأم��ا 

اأكثر من 6 اآالف مولود في بريطانيا با�سم 

في  فقط،  الما�سي  العام  في  "محمد" 
المملكة،  في  لذلك  م�سبوق  غير  ارت��ف��اع 

ح�سب اإح�ساءات ر�سمية.

ف����������ي وق�������ت 

فيه  ت���زداد 

ت  ال و لمحا ا

من  للنيل  ال��غ��رب��ي��ة 

االأع���ظ���م محمد ال��ر���س��ول  م��ك��ان��ة 

واعتزاز  ُح��بَّ  الدرا�سة  ه��ذه  ُتظهر   ،P

االأعظم  ب��ال��ر���س��ول  ب��ري��ط��ان��ي��ا  م�سلمي 

المبادرة  رئي�ض  واعتبر  المبارك،  وا�سمه 

�سوالحة"  "محمد  البريطانية  االإ�سالمية 

اأن الهدف من الت�سمية بمحمد هو التم�سك 

بالهوية االإ�سالمية.
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ب�سنع  اإي��ران��ي  مخترع  جهود  تكللت 

نظارة منّبهة تحول دون نوم و�سرود ذهن 

ال�سائق فتجنبه اال�سطدام وحوادث ال�سير 

في الطرق.

منفذ الم�سروع المخترع محمد ح�سين 

الخ�سائر  لكثرة  م�سيرًا  ق��ال  هف�سجاني 

»اإن  ال�سير:  ح���وادث  ف��ي  الب�سرية 

هي  الحوادث  هذه  معظم  مرد 

ال�سائقين  و�ِسَنة  النعا�ض 

ف����ي ال����ط����رق. وق���د 

هذه  ت�سميم  ت��م 

بنحو  ال���ن���ظ���ارة 

ال�سائق  فيه  تنّبه 

اإن كان �سارد الذهن 

النعا�ض،  ح��ال��ة  ف��ي  اأو 

اأو هّز  المنبه  بوا�سطة  وذلك 

ال�سائق بالذات«.

»يمكن  االإي����ران����ي:  ال��م��خ��ت��رع  وق����ال 

الجميع  قبل  من  النظارة  هذه  ا�ستخدام 

لكل وي�����م�����ك�����ن  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 

العين  ن���م���رات 

ا�ستخدامها  واإنَّ 

ال�سائق  نعا�ض  دون  يحول 

الذهن  �سرود  تجنبه  وبالتالي 

وكل حوادث ال�سير في الطرق.

نّظارة منّبهة لمنع حوادث ال�سير!

دراجة هوائية ذكية 

خا�سة بالمكفوفين

لم�ساعدة  مميزة  خطوة  في 

تخطي  على  والمعوقين  المكفوفين 

المجتمع،  في  فاعلية  اأكثر  ب�سكل  واالن��خ��راط  اإعاقتهم  عوائق 

تو�سل مخترع اإيراني اإلى �سناعة دراجة هوائية قادرة على التحكم 

بها اأتوماتيكيًا دون الحاجة اإلى الدراج.

ووفقًا لما ذكرته مجلة »اإيران الثقافي«، اإن مخترع الدراجة نادر مجدنيا اأ�سار 

اإلى اأن هذه الدراجة الذكية مزودة بعين اإلكترونية تحدد الم�سار، ولي�ض على الدراج اإال 

تحريك الدوا�ستين. كما اأن جهاز التحكيم اأوتوماتيكي يقفل عجلتي الدراجة اإذا انحرفت 

عن م�سارها ويعيد فتحه حين تعود الدراجة اإلى الم�سار المر�سوم لها.
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على  ال���م���خ���درات  ت��اأث��ي��ر    *  

المدمن:

المختلفة  ت��اأث��ي��رات��ه  ع��ق��ار  ل��ك��ل  اإن 

وم��ظ��اه��ره ع��ل��ى ال��م��دم��ن، ول��ك��ن هناك 

تكاد  والت�سرفات  ال�سلوك  ف��ي  تغيرات 

ميل  وه��ي  المدمنين  بين  م�ستركة  تكون 

في  ينام  وق��د  با�ستمرار،  للنوم  المدمن 

ي�ستطيع  وال  الطعام  تناول  واأثناء  الف�سل 

ميل  واأي�����س��ًا  طبيعي،  ب�سكل  عينيه  فتح 

العينين اإلى االحمرار، لذلك يلجاأ الرتداء 

واأي�سًا  الليل  في  حتى  ال�سوداء  النظارة 

اال�ستثارة  و�سهولة  ال�سديدة  الع�سبية 

الإدم���������ان..

 اإنتحار تدريجي

ال�سحة  الذهبية في عالم  القاعدة  اإذا كانت 

اأن الوقاية خير من العاج فاإن هذه القاعدة هي 

القاعدة  لعلها  الإدمان، بل  خير مثال في م�سكلة 

من  �سبابنا  منع  هو  الهدف  لأن  وذل��ك  الوحيدة، 

الوقوع في دائرة الإدمان بدًل من النتظار حتى 

نبذل  ثم  اللعين  الداء  بهذا  �سبابنا  بع�س  ي�ساب 

غير  عاج  محاولت  في  والمال  والوقت  الجهد 

وحماية  الوقاية  ف��اإن  ولهذا  النتائج.  م�سمونة 

�سبابنا هي الهدف الرئي�سي الذي يجب اأن نوجه 

اإليه الجهود، والتوعية هي اأ�سا�س الوقاية، وذلك 

بن�سر كيفية اكت�ساف اأو ال�سك في اأن اأحد اأفراد 

الأ�سرة قد بداأ ينحرف اتجاه الإدمان.

نبيل �سرور
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و�سمور  ب���االأط���راف  االإح�����س��ا���ض  وع���دم 

الع�سالت.

اأ�سرته  نف�سه،  ي��وؤذي  المدمن   *
والمجتمع:

االأطباء  يقرر  االإدم���ان  اأ���س��رار  وع��ن 

واأ�سرته  المدمن  اأ�سراره ج�سيمة على  اأن 

ننظر  اأن  ينبغي  فال  ككل،  المجتمع  وعلى 

بالمدمن  خا�سة  اأنها  على  الم�سكلة  اإل��ى 

عنه  نغفل  اأن  يجب  وال  اأ�سرته،  اأو  فقط 

�سبابنا  بين  منت�سر  االإدم����ان  اأن  طالما 

فينا  توؤثر  و�سوف  �ستنالنا  اأ���س��راره  الأن 

في  ويوؤثر  االأ�سرة  ويحطم  المجتمع  وفي 

ال�سحية  الناحية  فمن  جميعه.  المجتمع 

والعدوانية تجاه االآخرين والتلفظ باألفاظ 

وكلمات نابية وم�سطلحات لم يكن متعودًا 

عليها وعلى التلفظ بها، والميل اإلى العزلة 

داخل  اأو  حجرته  داخل  بنف�سه  واالنفراد 

حمام المنزل لفترات طويلة، كما اأنه يفقد 

انخفا�ض  اإل��ى  ي��وؤدي  مما  للطعام  �سهيته 

وزنه ب�سورة ملحوظة، ويبدو عليه الهزال 

وال�سحوب، كما اأنه يبداأ في اإهمال درا�سته 

عليه  وي��ب��دو  ال��درا���س��ي  م�ستواه  ويتدهور 

عدم التركيز في العمل مع اإهمال نظافته 

ال�سخ�سية ومظهره واأي�سًا تزيد متطلباته 

كتب  �سراء  مثل  مختلفة  بحجج  المادية 

اأو درو�ض خ�سو�سية، كما تبداأ  ومذكرات 

اأ�سياء  اأو  النقود  اأو  الثمينة  االأ�سياء  بع�ض 

ذهبية في االختفاء من المنزل.

ويعاني المدمن من عدم الثبات وعدم 

�سعوبة  مع  والوقوف  الم�سي  في  االت��زان 

القدرة  وع���دم  التركيز  و�سعف  ال��ك��الم 

منطقية  بطريقة  االأم��ور  في  التحكم  على 

اليدين  ف��ي  والرع�سة  الن�سيان  و�سرعة 
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نجد اأن االإدمان قد يوؤدي في بع�ض االأحيان 

جرعة  تناوله  نتيجة  المدمن  وف��اة  اإل��ى 

في  هبوط  عنها  ينتج  المخدر  من  زائ��دة 

الجهاز التنف�سي والدوري مما يحدث وفاة 

في الحال. وكذلك قد تحدث الوفاة نتيجة 

من  ب��ح��االت  الإ�سابته  ال��م��دم��ن  الن��ت��ح��ار 

المخدرات  بع�ض  لتناوله  نتيجة  االكتئاب 

النف�سية  ال�سغوط  اأو  االإدمان  ت�سبب  التي 

المدمن  ل��ه��ا  يتعر�ض  ال��ت��ي  وال�����س��ح��ي��ة 

االأ�سرية  والم�ساكل  الوظيفة  فقدان  مثل 

والقانون  ال�سرطة  رج���ال  م��ع  وم�ساكله 

وال�سعوبات المالية وال�سحية التي يعانيها 

نتيجة اإدمانه.

اإن المدمنين يتعر�سون للوفاة ع�سرين 

تبلغ  حيث  المدمنين  لغير  بالن�سبة  �سعفًا 

ال�سنة. في  ن�سبة وفياتهم 1.5% 

كما اأن المدمن اأكثر عر�سة للقتل من 

اأ�سدقائه طمعًا في اأمواله و�سرقته اأو من 

تجار المخدرات خوفًا من م�ساكله اأو من 

اإبالغه ال�سرطة عنهم اأو في م�ساجرات اأو 

حوادث �سيارات. ثم اإن طول فترة االإدمان 

الج�سم  وظائف  في  خلل  من  ي�سببه  وم��ا 

اأو  الع�سبي  الجهاز  ال�سلبية في  وتاأثيراته 

توؤدي  قد  اأمرا�ض  من  ين�سره  ما  اأو  الكبد 

بالمدمن اإلى الوفاة في نهاية االأمر.

* الإدمان وال�سرر النف�سي:
الناحية  ف��ي  االإدم�����ان  ي��وؤث��ر  ك��ذل��ك 

باالكتئاب  ي�ساب  فقد  للمدمن  النف�سية 

مع  خ��ا���س��ة  ال���ذه���ان  واأح��ي��ان��ًا  النف�سي 

يتخيل  حيث  والخمور  والبانجو  الح�سي�ض 

عليه  ويتج�س�ض  ي��راق��ب��ه  م��ن  ه��ن��اك  اأن 

في�سبح  ال��م��دم��ن  �سخ�سية  وت�سطرب 

اإلى  يتحول  وقد  و�سارقًا،  وكاذبًا  عدوانيًا 

اأو  بعمله  مهتم  غير  ل��الإرادة  فاقد  اإن�سان 

م�ستقبله اأو �سحته.

* الإدمان انتحار تدريجي:
اإن االإدمان والمخدرات يوؤثران في كبد 

االإن�سان في�سعر بالهزال واالإرهاق والك�سل 

وترتفع اإنزيمات الكبد في الدم ثم يحدث 

مع  تليفه  نتيجة  وينكم�ض  الكبد  في  ت�سمع 

اأو  ونزيف  بالمريء  دواٍل  حدوث  احتمال 

ف�سل كبدي ووفاة. كذلك بالن�سبة للجهاز 

انت�سار  على  تعمل  فالمخدرات  التنف�سي 

اأمرا�ض التنف�ض والدرن. ولعلنا نعرف اأن 

حاالت الدرن الرئوي قد بداأت في الظهور 

ال�سيئة مثل  العادات  ولكن مع  اأخرى  مرة 
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المدمن  اأن  فنجد  والمخدرات  ال�سي�سة 

يعاني من اآالم �سديدة بال�سدر مع �سعوبة 

في التنف�ض وعدم القدرة على النوم على 

و�سائد منخف�سة وتورم ال�ساقين وت�سخم 

الكبد وانتفاخ العين وزرقة ال�سفتين. كما 

االأمرا�ض  انت�سار  على  االإدم���ان  ي�ساعد 

نتيجة  الوبائي  الكبد  والتهاب  االإيدز  مثل 

من  ج��زء  وه��ذا  الملوثة  االإب��ر  ال�ستعمال 

اأن��واع  بع�ض  اأن  كما  االإدم��ان��ي.  ال�سلوك 

فالح�سي�ض  ال�سرطان،  ي�سبب  المخدرات 

مثاًل ي�سبب �سرطان الحنجرة اأو الثدي.

هذا باالإ�سافة اإلى ما ي�سيب االإن�سان 

الملوثة  الحقن  نتيجة  وخ���راج  ق��رح  م��ن 

وان�سدادها  ال��دم��وي��ة  االأوردة  وال��ت��ه��اب 

ت�سبب  التي  الميكروبية  العدوى  وانتقال 

عامًا  ت�سممًا  اأو  المخ  باأغ�سية  التهابات 

بالج�سم، كما ي�سبح غير قادر على القيام 

بواجباته االأ�سرية فيكثر الطالق والم�ساكل 

وتنحرف  االأب���ن���اء  وي��ت�����س��رد  ال��زوج��ي��ة 

كما  ال���زوج���ات، 

م�سدر  اأن������ه 

ال���س��ت��ه��الك 

ال�������دخ�������ل 

ال���ق���وم���ي 

يغيب  فالمدمن  ورائ��ه،  من  عائد  ال  فيما 

العادي  االإن�سان  اأ�سعاف  �سبعة  عمله  عن 

اأ�سعاف  �سبعة  عالجه  يتكلف  والمدمن 

الم�ساريف  كل هذا غير  العادي  االإن�سان 

وتكلفة مكافحة المخدرات.

* اإقامة �سداقات مع الأبناء
وفي النهاية ينبغي على كل اأب واأم اأن 

واحتواء  باحتوائهم  االأبناء  بحماية  يهتما 

ال�سداقة  م��ن  ج�سر  وب��ن��اء  م�ساعرهم 

والحب معهم من الطفولة حتى يبوحوا لنا 

يحيرهم  لنا مما  وي�سكوا  داخلهم  بما في 

والنا�ض  الزمن  تقلبات  من  له  ويتعر�سون 

اأ�سبحت  ال��ذي  الع�سر  لتغيرات  نتيجة 

الب�سر،  عقول  على  ت�سيطر  فيه  الماديات 

تنمية  وبف�سل  المعجزات،  ي�سنع  فالحب 

في  واالأمومة  االأب��وة  وعاطفة  الحب  داف��ع 

م�ساكل  �سد  االأبناء  نح�سن  مبكرة  �سن 

ال�سباب اأمل الم�ستقبل وكل الحا�سر.

ف��م��ا اأح��وج��ن��ا اإل����ى ج��ي��ل ق���وي ق��ادر 

اأمة  تواجه  التي  التحديات  مواجهة  على 

االإ�سالم.

بف�سل تنمية دافع 

الحب وعاطفة الأبوة 

والأمومة في �سن 

مبكرة نح�سن الأبناء 

�سد م�ساكل ال�سباب.
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الخيميائي.. 

نب�ض عربي 

في روح اأمريكا

زينب الطحان

كتب الروائي العالمي البرازيلي باولو كويلو 

المترجمة  »الخيميائي«،  روايته  مقدمة  في 

اإلى العربية: »ُتبّين لنا هذه الق�سة الجميلة 

المقتب�سة من موروث الت�سوف في الإ�سام، اأن 

اعتمدها  التي  التقليدية،  الطرق  اأقدم  اأحد 

الق�س�س  كانت  جيله،  معرفة  لنقل  الإن�سان 

الثقافة  كانت  بي  يتعلق  ما  وفي  وال��رواي��ات، 

العربية اإلى جانبي خال معظم اأيام حياتي، 

تبّين لي اأمورا لم ي�ستطع العالم، الذي اأعي�س 

فيه اأن يفقه معناها«... 

اأهمية عالم الرواية:

يحق لنا اأن نعلق على هذا الكالم من ناحيتين: االأولى: االلتفات اإلى اأهمية الروايات 

والق�س�ض في عالمنا اليوم، وهي بف�سل تطور الفن ال�سابع »ال�سينما« وو�سائل التوا�سل 

واالت�ساالت التكنولوجية والعلمية المذهلة، بات لعالم الرواية والق�سة اأهمية ق�سوى بلغ 

معها اأن و�سائل االإعالم تعتمدها مدخاًل الأي خبر اأو مو�سوع توّد االإخبار عنه، فقد اأ�سحت 

تتغلغل في كل حنايا و�سائلنا الحياتية، وال بد من القول اإن القراآن الكريم غني باأ�سلوبه 

الق�س�سي والحكائي في متن ال�سور ال�سريفة، حيث اأعطى االإ�سالم دورا مهمًا في تفعيل 

الق�سة ومفهومها. ولفتني ب�سدة خطاب لالإمام الخامئني { في محا�سرة قّيمة األقاها 

منذ مدة بين طالب اإحدى الجامعات في طهران، رّكز فيها على عالم الرواية والق�سة 

واأبرز اأهميتهما العالية في التبليغ واالإر�ساد ون�سر االإ�سالم. 
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اعتراف  ه��ذا  الثانية،  الناحية  م��ن 

الغرب،  روائ��ي��ي  اأك��ب��ر  م��ن  كبير وج���ريء 

واالإ�سالمية  العربية  للثقافة  الف�سل  بهذا 

تاريخيٍّ  ع�سر  ذات  نورها  ب�سطت  التي 

على معظم �سعوب العالم واأمّدتها بالروؤية 

النيرة واأ�ساليب فكرية مزهرة لتفتح العقل 

االإن�ساني..

االعتراف  هذا  ق��راأت  عندما  ده�ست 

اأن  عرفت  عندما  ولكن  بالنبل،  المت�سم 

من  الالتينية،  اأمريكا  من  ه��ذا  ال��روائ��ي 

ال��ب��رازي��ل، خ��ّف ان��ده��ا���س��ي، الأن ه��وؤالء 

لالحتالل  خ�سعوا  تقريبًا  مثلنا  �سعب 

وذاق���وا  ط��وي��ل��ة،  ع��ق��ودًا   
)1(

الكولونيالي

اأب�سط  على  االح��ت��الل  ي��دو���ض  اأن  م���رارة 

الخا�سع  بالبلد  المحلية  الثقافة  اأ�سكال 

لالحتالل، وهذا ما يحررهم اإلى حد مهم 

اأن  الغريب  فمن  االآخ��ر.  اإنكار  عقدة  من 

في  للكولونيالية محدود  الكبير  االأثر  هذا 

عندما  كويلو  باولو  العالمي  الروائي  اأدب 

يدرك بمزاجية فذة اأهمية الثقافة العربية 

ال  العالمية  الثقافات  بنى  ت�سكيل  ف��ي 

مكانة  ت��ف��وق  مكانة  تمتلك  اأن  ف��ي  ب��ل 

من  للعديد  تحديدها  في  الثقافات  تلك 

يعرف  وكلنا  والق�سايا.  والروؤى  المفاهيم 

اأن هذه الثقافة �سقلت بالعقيدة االإ�سالمية 

البليغ  �سكال وم�سمونًا، فتركت هذا االأثر 

يقول:  عندما  وهو  ال�سعوب.  ثقافات  في 

»واليوم اأ�ستطيع للمرة االأولى اأن اأرد على 

بمثلها«  الَمْكُرمة 

فهو يق�سد اأن يرد الجميل للثقافة العربية 

لما �ساعدته في ت�سكيل �سخ�سيته الخا�سة 

والروائية في االآن نف�سه، ويرى اأن ترجمة 

تاأتي  العربية  اإل��ى  ب��ال��ذات  ال��رواي��ة  ه��ذه 

عربونا عن �سكره وامتنانه، خ�سو�سا اأنها 

وت�ستلهم  العربي،  ال��ت��راث  من  م�ستمدة 

الفل�سفة العربية االإ�سالمية في البحث عن 

الحياة  مع  والتفاعل  والمغامرة  ال�سعادة 

الذي  العام  النامو�ض  وفهم  والكون 

ينظم الكون في منظومة موحدة. 

تحقق  اأن  اأهمية  تكمن  وهنا 

نجاحًا  الخيميائي  رواي��ة 

كاتبها  جعلت  ع��ال��م��ي��ًا 

الكتاب  اأ���س��ه��ر  م���ن 

وهنا  ال��ع��ال��م��ي��ي��ن. 

ناأتي اإلى ال�سوؤال ما 
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»الخيميائي«؟  ق�سة  هي 

تلك  ن����ال����ت  ول�����م�����اذا 

المرموقة  ال��م��ك��ان��ة 

االأدب  رف����وف  ب��ي��ن 

�سنجيب  العالمي؟ 

ع�����ل�����ى ه����ذي����ن 

ولكن  ال�سوؤالين 

دع���ون���ا  اأواًل 

ن�����ت�����ع�����رف 

ع���ل���ى ه���ذا 

الروائي.

باولو كويلو روائي »روحاني«:

البرازيلي  ل��ل��روائ��ي  ال��راه��ن��ة  ال�سيرة 

و  االأكثر �سهرة باولو كويلو، وِلد في مدينة رّيّ

دي جانيرو العام 1947، تقف على النقي�ض 

تمامًا من �سورته في مطلع �سبابه. ال�سخ�ض 

الروحاني اليوم كان مدمن مخدرات وفا�سل، 

على  مت�سّردًا  ثم  عقلي،  م�سحٍّ  اإل��ى  انتهى 

دروب الهيبيز في حّمى اأميركا ال�ستينيات، 

التقاليد  مواجهة  في  متطرفًا  وراديكاليًا 

هو  اآن���ذاك.  ب��الده  في  ال�سيا�سي  والنظام 

الموؤلم  ما�سيه  م��ن  ب��ت��ج��ارب   
)2(

يعترف

ال�سيطانية  والطقو�ض  االأ���س��ود  ال�سحر  مع 

يجد  اأن  قبل  ي��وم،  ذات  فيها  انخرط  التي 

ميتافيزيقي.  هو  ما  مقاربة  في  طماأنينته 

ال�سفر والترحال عادة قديمة رافقت كويلو، 

فهو خالل تجواله في خرائط العالم، �سواء 

عندما كان كاتبًا لالأغاني اأو حين �سار روائيًا 

مرموقًا، كان يكت�سف عن كثب ما ت�سنعه 

الحياة من ق�س�ض ت�ستحق اأن ُتروى.

لي�ض لدى كويلو اأوهام حول ال�سهرة اأو 

�سورة الكاتب وم�ساغله الوهمية، يقول في 

هذا ال�سدد »علينا اأن نجعل االأمر مفهومًا 

باأّن الكاتب لم يعد اأكثر اأهمية من �سخ�ض 

يبيع جوز الهند«. �سهرة كويلو كاتبًا مرموقًا 

يرى  اإذ  العاديين،  القراء  دائرة  في  ظلت 

معظم نقاد رواياته اأّن ما يكتبه يقع في خانة 

االإر�سادات الروحية، لكن كويلو يدافع عن 

ب�ساطته باعتبارها اأداة للو�سول اإلى جميع 

القراء. يقول مبررًا نمط كتاباته »ال اأعتقد 

باأّن هناك طريقة واحدة �سحيحة للكتابة. 

الكّتاب �سخ�سّيته وخ�سو�سّياته،  لكل من 

وكُلٌّ يكتب للقارئ الخا�ض به«.

باولو  اأحببنا  اإذا  اأمر،  من  يكن  مهما 

»بائع  مجّرد  اعتبرناه  اأو  ب�سغف،  كويلو 

جوز الهند« كما يقترح بنف�سه، فاإّنه يبقى 

للجدل  كاتبًا مثيرًا  االأخير،  الم�ساف  في 

اإيقاظ  على  وق���ادرًا  ال��ح��ادة،  والم�ساعر 

الح�ض ال�سائع تجاه الغمو�ض وال�سحر.

في  مغرقة  رواي���ة  الخيميائي 

الب�ساطة والحكمة:

في  »الخيميائي«  رواي���ة  م��ن  ي��وزع  ل��م 

النا�سر  اإن  بل  ن�سخة،   900 �سوى  البداية 

اأعاد  اأن��ه  ل��درج��ة  فا�ساًل  عماًل  اعتبرها 

لكويلو حقوق الن�سر. بعد ذلك ن�سرها كويلو 

عند نا�سر اآخر لت�سبح الرواية االأكثر مبيعًا 

الع�سرين،  القرن  في  البرازيلي  االأدب  في 

مبيعًا  االأك��ث��ر  ال��رواي��ات  قائمة  وتت�سدر 

فوق  منها  ويباع  دول��ة،  ع�سرة  ثمانية  في 

وخم�سين  مئة  في  ن�سخة  مليون  االأربعين 

دولة، وتترجم الأكثر من �ست وخم�سون لغة، 

حتى اأنه في العام 2003 )بعد خم�سة ع�سر 

عامًا من ن�سر الرواية( كان ترتيب الرواية 
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ال�ساد�ض على العالم في م�ستوى المبيعات.

ق�سة الرواية:

اأندل�سي  ف��ت��ى  ح���ول  ال���رواي���ة  ت����دور 

اأن  واختار  المدر�سة  في  تعلم  »�سانتياغو« 

يجعله  ذلك  اأن  منه  اعتقادا  الغنم  يرعى 

ي�سافر ويتعلم اأكثر. يرى الفتى في المنام 

في  كنز  مكان  على  يدله  طفل  م��ع  نف�سه 

االأهرامات، ويتكرر الحلم فيقرر اأن يحققه 

بعد اأن تف�ّسره له عجوز غجرية كما يلتقي 

له  ي��ق��ّدم  ع��ج��وز  ع��رب��ي  ب��رج��ل  �سانتياغو 

الكنز  مكان  معرفة  في  لت�ساعده  ن�سيحة 

طنجة  اإل���ى  �سانتياغو  ي�سافر  المخبوء. 

يلبث  ما  ولكنه  عديدة  الأح��داث  ويتعّر�ض 

ع�سر  منذ  �سافر  انجليزيًا  رجاًل  يلتقي  اأن 

�سنوات ليتعلم الكيمياء ويريد اأن ي�سافر اإلى 

م�سر ليقابل كيميائيًا عربيًا يقيم في واحة 

الحياة  اإك�سير  يح�سر  اأن  ا�ستطاع  الفيوم 

الذي يطيل العمر ويحمي من المر�ض واأن 

يكت�سف حجر الفال�سفة الذي يحول المعادن 

اإلى  بمرافقته  �سانتياغو  واأقنع  ذهب،  اإلى 

م�سر لعله يجد كنزه. فان�سما اإلى قافلة 

القافلة  تعبر  م�سر  اإل��ى  متجهة  كبيرة 

اأ�سياء كثيرة،  �سانتياغو  ويتعلم  ال�سحراء 

اأ�سخا�ض حكماء  الليالي على  في  ويتعرف 

و�سجعان، وتتوطد عالقته باالإنجليزي.

يمكث �سانتياغو في واحة الفيوم فترة 

طويلة ب�سبب حروب طاحنة بين القبائل، 

به  ا�ستعان  فقد  العربية  اللغة  يتقن  والأنه 

المقيم  الكيميائي  عن  للبحث  االإنجليزي 

في الواحة.

ياأتي  القبيلة  مع  قتالية  اأح��داث  وبعد 

ويتعارفان  �سانتياغو  اإل���ى  الكيميائي 

ويتحدثان طوياًل وين�سحه اأن يتبع حلمه. 

اإلى عقبات عدة  ويتعر�سان في طريقهما 

ولكنهما يتجاوزانها. ويم�سى �سانتياغو اإلى 

االإ�سارات  ويتبع  بعظمتها  وتبهره  االأهرام 

اأن  يجب  ال��ذي  المكان  اإل��ى  يهتدي  حتى 

يحفر فيه، ويم�سى الليل طوله يحفر، ولكن 

يتعر�ض له فار�ض ملثم يتركه في ما بعد. 

وفهم الفتى �سانتياغو االإ�سارة، وعرف اأن 

الملك العجوز والكيميائي والفار�ض الملثم 

الذهب  له  ترك  واأن��ه  واح��د،  �سخ�ض  هم 

ورجع  اإ�سبانيا،  اإل��ى  ليعود  الراهب  عند 

اإلى قريته وا�ستخرج الكنز، كان �سندوقا 

كريمة  واأحجار  قديمة  بقطع ذهبية  مليئا 

بالما�ض  مر�سعة  وتماثيل  ذهبية  واأقنعة 

منذ  البالد  ن�سيته  غ��زو  ومخلفات 

زمن بعيد، لقد وجده في قريته 

كما  الجميز  ���س��ج��رة  ت��ح��ت 

اأخبره الفار�ض.

يق�س���د به���ا فترة االحت���الل االإمبريال���ي لبلد م���ا بالقوة  (1 )

الع�سكري���ة الكولونيالي���ة وتاأثيره���ا الثقاف���ي اإلى حدود 

بعيدة اإلى الثقافة المحلية للم�ستعَمر.

في ح���وار له مع ال�سحافي االإ�سباني ج���ان اإيريا�ض الذي  (2 )

ت�سّمن���ه كتاب بعن���وان »اعترافات م�ساف���ر حاج« وعّربه 

عز الدين محمود عن »دار ورد« الدم�سقّية.

الهوام�س
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 Oمنذ احت�سنت اأر�س عاملة، فتوة الم�سيح، عي�سى بن مريم

اهلل  الغفاري)ر�سوان  ذر  اأب��ا   Pاهلل ر�سول  �ساحب  وا�ستقبلت 

عليه( وهي تفي�س ب�سخاٍء، جيًا بعد جيل. فكانت دوحة العلم 

والبطولة معًا... ومنها �سّعت اأنوار الهداية على يد ال�سهيد الأول 

وال�سهيد الثاني، وفيها تحطمت اأ�ساطير المعتدين ول تزال...

نه�س   ،1909 عام  �سباط  في  الما�سي،  القرن  بدايات  وفي 

اأحد فر�سان القلم، ال�سيخ اأحمد عارف الزين، من بوابة الجنوب 

على  بها،  وعرف  به  ُعرفت  التي  العرفان،  مجلة  واأ�س�س  �سيدا، 

مدى قرن من الزمن.

�سبحانه  اهلل  عّمه  ال��ذي  الجهد  لذلك  وتقديرًا  وعرفانًا 

نائب  وبرعاية  الخيرية،  البيت  اآل  جمعية  اأقامت  بالبركة، 

الأمير  عبد  ال�سيخ  الأعلى،  ال�سيعي  الإ�سامي  المجل�س  رئي�س 

قبان، المهرجان التكريمي في الذكرى المئوية لتاأ�سي�س مجلة 

�سرف  الح�سين  عبد  ال�سيد  العامة  قاعة  في  وذل��ك  العرفان. 

الدين}، في مجمع الإمام ال�سادق الثقافي.

عرفانًا لأر�ض العطاء، 

ولرجالتها الأفذاذ.

اإعداد: مو�سى ح�سني �سفوان

توالى على الكالم نخبة من المثقفين 

للحاج  االأول��ى  الكلمة  فكانت  المهتمين، 

البيت  اآل  جمعية  رئي�ض  الخفاف،  حامد 

الخيرية.

ثم تحدث االأ�ستاذ غ�سان مطر با�سم 

بكلمة  فعّبر  اللبنانيين،  الكتاب  ات��ح��اد 

�ساعرية عن المنا�سبة، وربط بين معجزة 

المقاومة  ومعجزة  االأوائ��ل،  للرواد  القلم 

في هذا الع�سر.

اللبنانية  الجامعة  با�سم  تكلم  ث��م 

من  بالمزيد  �سكر، مطالبا  زهير  الدكتور 

من  واأمثاله  الزين  عارف  لل�سيخ  التكريم 

رجال الوطن واالأّمة.

فكانت كلمة الدكتور محمد المجذوب، 

باعتباره من اأبناء �سيدا، فتحدث عن اأثر 

المجلة في المجتمع ال�سيداوي، واالأجواء 

الفكرية التي خلقتها.

�سرارة،  ب���الل  االأ���س��ت��اذ  ب��ع��ده  تكلم 

فنوه  لبنان،  في  الثقافية  الحركة  با�سم 

بمزايا ال�سيخ وطالب بمزيد من االهتمام 

برجاالت النه�سة الفكرية الذين �ساهموا 

في نه�سة الوطن.
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با�سم  تحدث  ب��رك��ات،  اأك���رم  ال�سيخ 

قدم  حيث  االإ�سالمية،  المعارف  جمعية 

�سفحات  اأن  وجد  حيث  باالأرقام،  مقاربة 

 ،1960 1909 حتى عام  المجلة، منذ عام 

قاربت الخم�سين األفًا، وكتابها المرموقين 

والمهجر،  واالإ�سالمي  العربي  العالم  في 

الغنية  اأبحاثها  وعناوين  االألفين،  تجاوز 

والطب  وال��دي��ن  االجتماع  بين  المتنوعة 

واالأدب  وال��ت��اري��خ  وال��ت��رب��ي��ة  وال�سيا�سة 

والفنون، تعّدت ع�سرة اآالف عنوان. ورغم 

كل هذا، كان ال�سيخ »مديونًا الأجل االإنفاق 

على اأ�سرته، بل على المجلة نف�سها«.

ثم �سرح البيئة الثقافية للمجلة، والدور 

الذي لعبته المجلة في تلك البيئة، وينقل 

اأمي  »كانت  م��روة:  ح�سين  الدكتور  كالم 

كتب  جملة  وك��ل  عرفانًا  كتاب  كل  ت�سمي 

عرفانات«. ثم تناول البيئة ال�سيا�سية التي 

العثماني،  الحكم  من  المجلة،  عاي�ستها 

اال�ستقالل،  اإلى  الفرن�سي،  االنتداب  اإلى 

وقد  فل�سطين.  واح��ت��الل  بالنكبة  م���رورًا 

وواجه  المنا�سلين،  كبار  ال�سيخ  عاي�ض 

االحتالل الفرن�سي، وحارب التق�سيم الذي 

فر�سه االنتداب، وتراأ�ض لجنة الدفاع عن 

فل�سطين التي �سمت معروف �سعد ومحي 

الدين البزري.

�سرخة  اأط��ل��ق  فل�سطين  نكبة  وح��ول 

ننادي  اأن  بنا  يجدر  »اأم���ا  ق��ائ��اًل:  ل��الأّم��ة 

بملء فمنا، �سارخين معولين، واعروبتاه، 

واقد�ساه،  وافل�سطيناه،  نقول:  ذلك  وبعد 

لحماه،  بيت  وا  واقيامتاه،  وام�سجداه، 

وانا�سرتاه، وابئر �سبعاه«.

عن  �سيف  ان��ط��وان  الدكتور  تكّلم  ثم 

فعر�ض  انطليا�ض.  في  الثقافية  الحركة 

وخم�سين  مائة  منذ  الثقافي  لبنان  تاريخ 

العرفان  ومجلة  عارف  ال�سيخ  ودور  �سنة، 

فيه.

بي�سون  اإبراهيم  الدكتور  بعده  تكلم 

فعّبر  العرفان،  مجلة  كتاب  من  باعتباره 

عن م�ساعره تجاه ال�سيخ والمجلة.

ال�سيخ  االحتفال،  راعي  كلمة  واأخيرًا 

اأهمية  عبد االأمير قبالن. حيث ركز على 

رجال الفكر في جبل عامل، وطالب باإلحاح 

الثقافة  ب���وزارة  ممثلة  اللبنانية  ال��دول��ة 

عرفانًا  العرفان،  مجلة  اإ�سدار  تعيد  اأن 

اآية  مكتب  طالب  كما  العرفان،  ل�ساحب 

في  للم�ساهمة  ال�سي�ستاني  ال�سيد  اهلل 

الثقافية  ر�سالتها  لتتابع  المجلة  اإ�سدار 

والفكرية.

ح�سور من احلفل
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بطاقة �سرف

اأحمد عارف الزين، فار�ض عاملي اآخر، عا�سر الرعيل 

عبد  ال�سيد  االإم��ام  الوطن،  والدة  على  �سهد  ال��ذي  االأول، 

الح�سين �سرف الدين، وال�سيخ �سليمان �ساهر، والمنا�سَلين 

�سادق حمزة، واأدهم خنجر، وكان �سالحه الفكر والقلم.

1884م، وتلقى  ولد في بلدة �سحور في جبل عامل عام 

معارفه االأولى في كتاتيب قريته، ثم انتقل مع عائلته ليعي�ض 

في مدينة �سيدا، فدر�ض في مدر�سة الر�سيدية الر�سمية، ثم 

اأتقن  وقد  الدينية،  الحميدية  اإلى مدر�سة  انتقل  ثم  االبتدائية،  النبطية  بمدر�سة  التحق 

اللغتين التركية والفار�سية، اإلى جانب االنكليزية والفرن�سية.

وال�سحف،  المجالت  من  العديد  في  وكتب  فرا�سل  ال�سحافة،  مجال  في  عمل 

العثماني«  و»االتحاد  لليازجي،  الفنون«  »ثمرات  �سحيفة  منها  والبيروتية،  الم�سرية 

و»حديقة االأخبار«.

اإلى  نقلها  1912م  عام  وفي  بيروت،  في  »العرفان«  مجلة  اأ�سدر  1909م،  عام  وفي 

�سيدا، لت�سبح طوال اأكثر من ن�سف قرن اأحد معالمها الثقافية، وكان قد ا�سدر في �سنة 

1911م، جريدة »جبل عامل«.
عمل في بداية حياته في التجارة، غير اأنه مني بخ�سارة فادحة، كما عمل في مجال 

الزراعة، م�سرفًا على مزرعة زوجته، ثم انتقل اإلى العمل نهائيًا في مجال ال�سحافة. وفي 

عام 1910م، اأ�س�ض مطبعة العرفان، لتكون من اأهم معالم النه�سة في جبل عامل.

االإ�سالح«  و«جمعية  العهد«،  »جمعية  مثل  ال�سرية،  الجمعيات  من  عدد  في  �سارك 

و»جمعية ال�سبيبة العربية« وكان مندوبًا ل�»جمعية الثورة العربية« في نواحي مدينة �سيدا، 

وراأ�ض لجنة الدفاع عن فل�سطين.

واجه �سيا�سة التتريك، وُحكم عليه بال�سجن عّدة مرات في عهد ال�سلطة العثمانية، 

وفي عام 1925م اعتقل بتهمة منا�سرة الثورة ال�سورية، كما تم اعتقاله عدة مرات ب�سبب 

تمنع  وكانت  عليه،  �سّيقت  اال�ستقالل  حكومة  اأن  ورغم  الفرن�سي.  لالنتداب  مناه�سته 

الورق عن مجلته، اإال اأنه كان يقول: على كل حال اال�ستقالل خير من االنتداب.

في   Qالر�سا لالإمام  المطهر  المرقد  بزيارة  قيامه  واأثناء  1960م،  عام  وفي 

م�سهد، ترجل الفار�ض العاملي، وانتقل اإلى رحمة ربه، فدفن في م�سهد اإلى جوار مقام 

.Qاالإمام

وقد تركت مجلة العرفان اأثرًا ثقافيًا بالغًا، ومالأت ال�ساحة الفكرية في لبنان و�سائر 

البلدان العربية على مدى قرن من الزمن.

رغداء النحا����ض، اأحمد عارف الزي���ن: »ال�سيخ الحداثي  (1 )

م���ن جب���ل عامل«، »النه���ار« ف���ي 26 و27 كان���ون الثاني 

.2009

ف���ي  وموؤ�س�سه���ا  العرف���ان«  »مجل���ة  الخال���دي،  طري���ف  (2 )

الدائرتي���ن ال�سغرى والكبرى، النهار، في 8 و9 �سباط، 

.2009

المراجع
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المعاهد الثقافية الن�سائية

معهد ال�سيدة فاطمة الزهراءQ - الغازية

اإميان حممد خليفة

توقفت الحاجة فاطمة يتيم عن درا�ستها االأكاديمية منذ ما يقارب 

الخم�سة وثالثين عامًا، لكنها التحقت منذ اأ�سهر بمعهد ال�سيدة فاطمة 

المرحلة  معًا  واأنهتا  المتزوجة،  ابنتها  مع  الغازية  في   Qالزهراء

ر الحاجة فاطمة  االأولى جدًا لبدء المرحلة الجديدة من الدرا�سة، تعبِّ

عن ال�سبب الذي دفعها لمعاودة الدرا�سة: »اإن حما�سي لزيادة معرفتي 

في االأمور الدينية دفعني لالنت�ساب اإلى معهد ال�سيدة فاطمة الزهراء

Q في الغازية منذ اليوم االأول الذي عرفت اأنه افتتح« تقول الحاجة 

اأُوُتوا  َوالَِّذيَن  ِمنُكْم  اآَمُنوا  الَِّذيَن   ُ اهللَّ {َيْرَفِع  وتدعم حديثها  فاطمة، 

اْلِعْلَم َدَرَجاٍت} )المجادلة:11(.

مع  تاأتي  التي  الوحيدة  الطالبة  لي�ست  المراأة  فاطمة  الحاجة  اإن 

واحد  نموذج  من  اأكثر  المعهد  ففي  المعهد،  اإل��ى  المتزوجة  ابنتها 

تقدم  حيث  المعهد،  اإلى  حفيداتهن  وحتى  بناتهن  مع  ياأتين  الأمهات 

الحا�سنة الخا�سة في المعهد الرعاية لالأطفال اإلى حين انتهاء موعد 

الدرا�سة.

حارة  في  الن�سائية  الهيئات  في  النا�سطة  ح�سن  زينب  الطالبة  اأما 

اأحد �سفوف املعهد
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اإلى  االنت�ساب  ق��ّررت  »عندما  المعهد:  في  تجربتها  عن  فتقول  �سيدا، 

اأ�سرتي،  في  ناجحة   زوجة  مجرد  اأك��ون  اأن  من  اأبعد  لغاية  كان  المعهد 

تغذيتي  بعد  اليوم،  الج�سد.  كما  تمامًا  غذاء  اإلى  تحتاج  اأي�سًا  فالروح 

باتت  جيراني  ومع  باأ�سرتي  عالقتي  اأن  اأج��د  العلوم،  هذه  بكل  لروحي 

اأف�سل بكثير«.

* انطاقة المعهد
في   Qالزهراء فاطمة  ال�سيدة  معهد  افتتح 

الغازية في العام 2008. تحدثنا مديرة المعهد الحاجة 

اعتدال الزين عن الهدف من اإن�ساء المعهد: »الهدف 

من اإن�ساء المعهد هو تح�سيل المعرفة العلمية والثقافة 

عبر  المراأة  اإع��داد  من  بّد  »ال  وت�سيف:  االإ�سالمية«. 

تربية  من  تتمكن  لكي  المعمقة  البرامج  من  �سل�سلة 

جيٍل �سالٍح يعرف االأحكام االإ�سالمية«.

االلتحاق  يمكنهنَّ  ال��ل��وات��ي  ال��ط��ال��ب��ات  ع��ن  اأم���ا 

بالمعهد  االلتحاق  لكل طالبة  »يحق  فتقول:  بالمعهد، 

يعادلها  ما  اأو  االأكاديمي  المتو�سط  الرابع  ال�سف  اأنهت  قد  كانت  اإذا 

ومن عمر الخام�سة ع�سرة وما فوق«. وعن مراحل الدرا�سة في المعهد: 

»تمتد الدرا�سة في المعهد اإلى اأربع �سنوات، تنق�سم اإلى خم�سة م�ستويات 

المنهاج  �سمن  الدرو�ض  تق�سيم  اأن  اعتدال  الحاجة  وتوؤكد  متدرجة«. 

غير مكثف اأبدًا، وياأخذ بعين االعتبار و�سع االأمهات وتعدد الم�سوؤوليات 

عليهن.

* الن�ساطات المرافقة
داخل  الدينية  المنا�سبات  باإحياء  خا�ض  ب�سكل  المعهد  اإدارة  تهتم 

المعهد، وتنظم العديد من  المحا�سرات الدينية التي تكون عادة مفتوحة، 

لي�ض فقط لطالبات المعهد واإنما لكل الطالبات في المنطقة، وعن هذه 

الن�ساطات ت�سرح مديرة المعهد: »نحن حري�سون على تنظيم ن�ساطات 

في كل �سهر تقريبًا الأنها تثقف الطالبات دينيًا من جهة كما اأنها تك�سر 

الروتين من جهة اأخرى وتخلق جوًا ثقافيًا وروحيًا لالأخوات. لقد كانت 

دة رقيَّة في �سوريا واحدة من  الزيارة اإلى مقام ال�سيدة زينبQ وال�سيِّ

اأهم الن�ساطات التي تنظمها اإدارة المعهد خالل العام الدرا�سي«.

وعن م�ساركتها في الرحلة، تقول الطالبة با�سمة »ت�ساعدنا الن�ساطات 

اأكثر، وهي مهمة  اإيجاد م�ساحة للتعرف على بع�سنا  خارج ال�سف على 

من اأن�سطة املعهد
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تنعك�ض  اإيجابية  بطريقة  بع�سنا  مع  نتوا�سل  لكي  لنا  بالن�سبة  جدًا 

جّوًا اأخويًا داخل الح�س�ض التدري�سية«. 

العمل  ور�سة  اأن  تعتبر  فاإنها  لن�سرين،  بالن�سبة  اأما 

حول »الدرا�سة بفعالية« كانت مهمة جدًا الأن »التن�سيط 

العمل  تقليديًا، فور�سة  لم يكن  المدربة  الذي اعتمدته 

ت�سمنت معلومات �ساعدتنا على المذاكرة ب�سكل اأف�سل، 

�ساعدتنا  لقد  اأوالدن��ا.  تدري�ض  على  �ساعدتنا  اأنها  كما 

على اإيجاد الطرق المنا�سبة للمذاكرة ب�سكل اأف�سل«. 

* ن�ساطات المعهد خال ف�سل ال�سيف
توؤكد مديرة المعهد على اأهمية البقاء على التوا�سل 

»لقد  ال�سيف:  ف�سل  خالل  المعهد  في  الطالبات  مع 

المركزي  االحتفال  في  للم�ساركة  �سديدًا  حما�سًا  االأخ��وات  اأب��دت 

حفل  تنظيم  خالل  الكبيرة  الفرحة  وكانت  بيروت،  في  للمبلغات 

تخرج خا�ض بهن في مجمع االإمام المهدي| في الغازية في اآب 

الما�سي«.

الدينية  العلوم  على  االإقبال  اأن  اإلى  الزين  الحاجة  وت�سير  كما 

المعهد دورات  اإدارة  كان الفتًا خالل ف�سل ال�سيف، حيث نظمت 

ثقافية بالتعاون مع الهيئات الن�سائية في المنطقة �سارك فيها حوالي 

ال�سبعين طالبة »وهذه ن�سبة جيدة جدًا« توؤكد مديرة المعهد.

* المراحل الدرا�سية المتقدمة في المعهد
الفقه،  في  درو���ض  على  ال��زه��راء  معاهد  في  ال��درو���ض  ت�ستمل 

لتخريج  المهمة  المواد  من  وغيرها  االأخ��الق  العقيدة،  ال�سيرة، 

مبلغات قادرات على ن�سر الدين االإ�سالمي. وت�سرح مديرة المعهد 

»اإن اإعداد المبلغات يتطلب تمكينهن، بحيث تمتلكن موؤهالت ثقافية 

احتياجات  تلبي  متطورة  تدري�سية  بطرائق  ون�سره  االإ�سالم  لخدمة 

المجتمع االإ�سالمي، من اأجل الدعوة اإلى االإ�سالم والدفاع عنه«.

الزهراء فاطمة  ال�سيدة  معهد  اأن  اإل��ى  اأخيرًا  االإ���س��ارة  تجدر 

Q في الغازية هو واحد من المعاهد الخم�سة تحت اإدارة واحدة 

م�سغرة،  في  القائم  اأم  معهد  االأخرى:  االأربعة  المعاهد  ت�سم  التي 

يا�سر  اأم  ال�سهيدة  الفوقا، معهد  ال�سادق في حومين  االإمام  معهد 

دة رقيَّة في اأن�سارية. ومعهد ال�سيِّ

من اأن�سطة املعهد
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ف��ق��ر ال��دم

خير  الوقاية 

العالج من 
 يتاألف الدم من: ال�سفائح - خايا الدم - الكريات 

الحمراء - الكريات البي�ساء – البازما.

مجموعة  ب��داخ��ل��ه  ي��ح��وي  ���س��ائ��ل  وال��ب��ازم��ا 

الع�سوية  والجزيئات  المعدنية  الأم��اح  من  كبيرة 

)�سكريات- بروتينات- د�سم(.

الكبد  ف��ي   ال��دم  يتولد  الجنينية  الحياة  ف��ي 

والطحال، وبعد الولدة، في  نْقي1 العظام.

جمعية الأطباء الم�سلمين

الدكتور محمد ح�سين حيدر

اأخ�سائي دم واأورام

* الكريات الحمراء:
 120 حوالي  الحمراء  الكريات  تعي�ض 

يومًا، ابتداًء من لحظة خروجها من نقي 

العظام.

اأم����ا اأه����م وظ��ائ��ف��ه��ا، ف��ه��ي نقل 

خاليا  اإلى  الرئتين  من  االأوك�سجين 

الج�سم، والعودة بغاز الكربون من 

الخاليا اإلى الرئتين.

*ما هو فقر الدم؟
هبوط  ه��و  ال����دم  ف��ق��ر  اإن 

وهي  الهيموغلوبين،  معدل  في 

المادة الحمراء الموجودة داخل 

تعطيه  والتي  الحمراء  الكريات 

لونه االأحمر الجميل.
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مر�سى التال�سيميا عالجهم  

معّقد ودائم، ويقوم 

اأ�سا�سًا على عمليات نقل 

الدم المتكررة  لتاأمين نمو 

طبيعي للطفل.

اإج��راء  طريق  عن  اإليه  التعرف  يتم 

.CBCD فح�ض دم

الطبيعي(  الهيموغلوبين  معدل  اإن 

 )g/dl للرجال و)16-12   g/dl  17-13(

للن�ساء.

المواد  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  ه��ن��اك  اأن  ك��م��ا 

الكريات  لتكوين  الج�سم  يحتاجها  التي 

الحمراء، واأخرى بكميات �سئيلة.

 - الحديد  هي:  االأ�سا�سية  المكونات 

الفيتامين  12B وحام�ض الفوليك. 

خلل  نتيجة  ال��دم  فقر  يتكون 

في التوازن بين كمية الخاليا 

التي تموت اأي ا�ستهالك 

زائ�����������د )ن�����زي�����ف 

ال�����دورة   - م���زم���ن 

الحمل-   - ال�سهرية 

ال��ر���س��اع��ة - االأط���ف���ال - 

�سوء االمت�سا�ض(؛ اأو �سعف في 

االإنتاج نتيجة نق�ض في المواد االأولية 

اأو اأمرا�ض نقي العظام.

لي�ض كل فقر دم ناتجًا عن مر�ض في 

الدم، بل قد يكون انعكا�سًا الأمرا�ض اأخرى 

في مناطق متعددة من الج�سم )التهابات 

اأمرا�ض   - – نزيف  – اأورام  – �سكري 
بعين  االأخ��ذ  دائ��م��ًا  يجب  المناعة(. 

والجن�ض  العمر  االعتبار 

الدم.  فقر  ت�سخي�ض  عند 

كما يجب اإجراء فحو�سات 

 CBCD لفح�ض  م��ك��ّم��ل��ة 

الرئي�سي،  ال�سبب  لتحديد 

العالج  تحديد  وبالتالي، 

االأف�سل.

ف��ق��ر ال����دم االأك���ث���ر ���س��ي��وع��ًا عند 

االإنجاب  عمر  في  والن�ساء  االأطفال 

نتيجة:  الحديد  نق�ض  هو 

ال���دورة   - ال�سريع  النمو 

– ال��ح��م��ل -  ال�����س��ه��ري��ة 

الر�ساعة- �سوء التغذية.

ال��ع��اج  *كيفية 
والوقاية:

بفقر  االإ�سابة  لتجّنب 
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 لي�ض كل فقر دم ناتجًا عن 

مر�ض في الدم، بل قد يكون 

انعكا�سًا لأمرا�ض اأخرى في 

مناطق متعددة من الج�سم.

الدم، يجب تناول الطعام الغني بالحديد 

اللحم – الحبوب – ال�سبانج - الملفوف. 

مع العلم اأن امت�سا�ض الحديد في االأمعاء 

من  بكثير  اأ�سرع  يكون  االأحمر  اللحم  من 

والخ�سار.  الحبوب  في  الموجود  الحديد 

قبل  ال�ساي  تناول  عدم  اإلى  التنّبه  ويجب 

اأو بعد الوجبات  وبعد االأكل، وخا�سة قبل 

الغنية بالحديد.

وعلى المراأة معالجة م�ساكل واأمرا�ض 

تكون  عندما  )وخا�سة  ال�سهرية  ال��دورة 

انتظام(، الأنها  اأو عدم  ب�سكل نزيف قوي 

فقر  ت�سّبب  التي  الرئي�سية  االأ�سباب  من 

الدم في عمر االإنجاب.

خالل  الحديد  دواء  تناول  وعليها 

والر�ساعة  الحمل  فترات 

- ول����و ب�����س��ك��ل وق���ائ���ي - 

من  ووليدها  نف�سها  لتقي 

تداعيات فقر الدم.

للطفل،  بالن�سبة  اأم��ا 

ف��ال ب��د م��ن اإع��ط��ائ��ه من 

دواء  ون�سف  �سنة  حتى  اأ���س��ه��ر   4 عمر 

الحديد وفي فترة المراهقة كذلك.

ينتج  قد  االأط��ف��ال  عند  ال��دم  فقر  اإن 

الكريات  ف��ي  ال��وراث��ي  التكوين  خلل  ع��ن 

الدم  وفقر  التال�سيميا  وخا�سة  الحمراء، 

ْنزيم )التفويل(.
ُ
الِمْنَجلي ونق�ض االأ

ناتجة  تكون  ال  وراثية  اأمرا�ض  وه��ذه 

عن نق�ض في الحديد، ومن اأهم عوار�سها 

ت�سّوهات  وت�سبب  �سحوب،  )ا���س��ف��رار- 

عظمية اإن لم تك�سف وتعالج باكرًا(.

* مر�س التا�سيميا:
يجب اإجراء فحو�سات ما قبل الزواج 

�سمة  الأن  مر�سى،  اأطفال  والدة  لتفادي 

تعتبر  ال  وه��ي  �سائعة،  التال�سيميا 

تحتاج  وال  مر�سية  ح��ال��ة 

اإلى المتابعة اأو  العالج.

اأما مر�سى التال�سيميا 

ال�سمة(،  حاملي  )ولي�ض 

ودائ���م،  معّقد  فعالجهم 

ويقوم اأ�سا�سًا على عمليات 
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نمو  لتاأمين  المتكررة   ال��دم  نقل 

طبيعي للطفل.

والعالج الجذري هو القيام 

العظام  ن��ق��ي  زرع  ب��ع��م��ل��ي��ة 

اأح�����د االأ����س���ق���اء غير  م���ن 

المر�سى.

عند  ال����دم  ف��ق��ر   *
الرجال:

ال�����دم عند  ف��ق��ر  اأم�����ا 

الحدوث،  ن��ادر  فهو  ال��رج��ال، 

واكت�سافه ي�ستدعي اإجراء فحو�ض 

مخبرية و�سعاعية لتحديد ال�سبب.

المرحلة  ه��ذه  في  اأ�سبابه  اأه��م  وم��ن 

َع��َر���س��ي مرافق  دم  ف��ق��ر  ال��ع��م��ر:   م��ن 

لاللتهابات - اأمرا�ض مزمنة )ال�سكري - 

داء المفا�سل - ق�سور في عمل الكلية...( 

اله�سمي  الجهاز  في  نزيف   - – االأورام 
)قرحة - بوا�سير...(.

اإن  القول  ن�ستطيع  الخال�سة:  وف��ي 

الفئات  كل  �سائع في  الدم هو مر�ض  فقر 

عند  خا�ض  ب�سكل  يكثر  ولكنه  العمرية، 

الن�ساء واالأطفال.

كبيرة  اإم��ك��ان��ي��ة  ه��ن��ال��ك 

نق�ض  ح�����س��ول  ل��ت��ف��ادي 

والفيتامينات،  الحديد 

وخا�سة عند االأطفال 

ب���ات���ب���اع ال��ت��غ��ذي��ة 

ال�سليمة والمتنوعة.

ت�سخي�ض  اإن 

( 1)  َنْقي العظام: مخ العظام و�سمي كذلك لنقائه.

الهوام�س

 - �سحيح  وب�سكل   - ال���دم  فقر  اأ���س��ب��اب 

فقر  اأن  خا�سة  المنا�سب،  العالج  تحّدد 

اأخرى قد  الدم قد يكون موؤ�سرًا الأمرا�ض 

تكون خطيرة.

يتّم تعليق الدم فقط في الحاالت التي 

عن  البحث  متابعة  م��ع  ذل���ك،  ت�ستدعي 

اأ�سباب فقر الدم ال�سديد.

ذات  هي  ال��زواج  قبل  ما  فحو�ض  اإّن 

اأهمية ق�سوى كوقاية لتفادي والدة اأطفال 

باأمرا�ض الدم الخطيرة وال�سعبة ال�سفاء، 

اإجراء  ولقد فر�ست وزارة ال�سحة قانون 

مر�ض  م��ن  للحد  ك��ب��ادرة  الفحو�ض  ه��ذه 

التال�سيميا. َفِدْرَهم وقاية خير من قنطار 

عالج.
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 ل تهدر..
بيئة

{َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ �َسْيٍء 

})االأنبياء:30(. َحيٍّ

ك��ل��م��ة ال��م��اء ك��م��ا ه��و م��ع��روف هي 

والماء  ال��ح��ي��اة،  لكلمة  ال���م���رادف 

ي���ع���ن���ى ال������زراع������ة وال����غ����ذاء 

وي�سل  والطاقة،  وال�سراب 

الأمر اإلى اأن حجم الأرا�سي 

كثير من  يتحدد في  الزراعية 

ف��ق��ط بحجم  ل��ي�����ض  ال��ع��ال��م  دول 

الأرا����س���ي ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��زراع��ة ولكن 

المتوفرة،  العذبة  المياه  بكميات 

الحياة  ا�ستحالة  العلم  اأثبت  وق��د 

على وجه الأر�ض دون الماء لرتباط 

الأن�سطة الب�سرية المختلفة به، ولأنه 

المكون الهام في تركيب الخلية الحية، 

خاليا  جميع  تكوين  ف��ي  ي��دخ��ل  حيث 

�سورها  ب��م��خ��ت��ل��ف  ال��ح��ي��ة  ال���ك���ائ���ن���ات 

فالماء  واأنواعها،  واأحجامها  واأ�سكالها 

الأحياء  اأج�سام  % من   09 نحو  يكّون 

اأج�سام  % من   07  -  06 ونحو  الدنيا، 

الأحياء الراقية بما في ذلك الإن�سان.

رول فقيه

ولو كنت على نهر جاًر
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* ر�سول اهللP قدوتنا:
لما كان الماء ثروة غالية في الما�سي 

والحا�سر واأغلى في الم�ستقبل، لي�ض على 

الم�ستوى المحلي فقط ولكن على الم�ستوى 

ا�ستهالكه  تر�سيد  تحتم  فقد  العالمي، 

ف���ي طريق  ع������ادات م��الئ��م��ة  ب���اإر����س���اء 

اإلى  الموؤدية  العادات  من  بداًل  ا�ستخدامه 

هدر كميات كبيرة من الماء يمكن توفيرها 

كثروة وطنية ثمينة، وليكن قدوتنا الر�سول 

اأجمعين،  ال�سالم  عليهم  بيته  واآل   P

تطبيقًا  ال�سريفة  حياتهم  ك��ان��ت  حيث 

والق�سد،  االع��ت��دال  �سور  الأك���رم  عمليًا 

اال�ستهالك  لتر�سيد  ك��ري��م��ًا  ون��م��وذج��ًا 

من  الكفاف.  على  والعي�ض  �سيء  كل  في 

تر�سيد  عن  م�سوؤولون  جميعًا  فاإننا  هنا، 

ا�ستهالك المياه، والمواطن ال�سالح حقًا 

هو الذي ي�سع ذلك الهاج�ض في اعتباره، 

واآله قال كما  الأن الر�سول �سلى اهلل عليه 

ال  يتو�ساأ:  وه��و  بعد  م��ّر  عندما  عنه  روي 

ت�سرف... فقال �سعد: اأفي الو�سوء �سرف؟ 

.
)1(

قال: نعم واإن كنت على نهر جار

* تر�سيد ا�ستهاك المياه
من  المياه  ا�ستهالك  تر�سيد  يعتبر 

الموا�سيع الحيوية التي ت�سغل الراأي العام 

العالمي وال ينبغي تجاهلها.

االأمثل  اال���س��ت��خ��دام  ه��و  فالتر�سيد 

منها  اال�ستفادة  اإلى  يوؤدي  بحيث  للمياه، 

المالية  التكاليف  وباأرخ�ض  كمية  باأقل 

الن�ساط.  م��ج��االت  جميع  ف��ي  الممكنة 

اال�ستهالك  تر�سيد  اأن  يتبين  هنا  وم��ن 

ا�ستخدام  م��ن  ال��ح��رم��ان  ب��ه  يق�سد  ال 

على  العمل  ب��ه  يق�سد  م��ا  بقدر  المياه، 

االإ�سراف.  وعدم  والتو�سط  النف�ض  تربية 

للفرد  اال�ستهالكي  ال�سلوك  يت�سم  بحيث 

والر�ساد،  واالت���زان  بالتعقل  لالأ�سرة  اأو 

وخير دليل على ذلك ما حث عليه الدين 

االإ�سالمي، حيث نهى القران الكريم عن 

االإ�سراف في اأكثر من مو�سع، ومنها قوله 

اإِنَُّه  ُت�ْسِرُفواْ  َوَل  َوا�ْسَرُبواْ  {وُكُلواْ  تعالى: 

 .)31 )االأع��راف:  اْلُم�ْسِرِفيَن}  ُيِحبُّ  َل 

لحماية  �سمان  خير  الر�سيدة  فالو�سطية 

وغيره  بالماء  يتعلق  فيما  البيئي  التوازن 

من الموارد الطبيعية.

المياه  ا�ستخدام  يمكنك  كيف   *
ب�سكل �سحيح؟

في الحّمام

الداخلية،  الحنفيات  باختبار  قم   ·
عن  للك�سف  والمراحي�ض  وال��دو���س��ات، 

تنقيط  بها  التي  للحنفية  يمكن  الت�سرب. 

وعلى  المياه.  من  الكثير  تهدر  اأن  خفيف 

�سبيل المثال، اإذا كان لديك حنفية ت�سرب 

�ستهدره  ما  فاإن  دقيقة،  كل  واح��دة  نقطة 

لتر/  43 اإل��ى  ي�سل  اليوم  في  المياه  من 

يوم.

في  المياه  توفير  قطع  بتركيب  قم   ·
حنفية  باإغالق  قم  الحنفيات  جميع 

اأو  االأ���س��ن��ان  تنظيف  ع��ن��د  ال��م��ي��اه 

الحالقة.

 50 يوفر  المر�سد  ال�سيفون  ا�ستخدم   ·
الدور االأ�سا�سي  نف�ض  يوؤدي  % وهو 

للمراحي�ض العادية.

المغط�ض  من  ب��داًل  الد�ض  ا�ستخدم   ·
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ا�ستخدام  فاإن  )البانيو(، كذلك، 

كمية  لتحديد  ال��م��ر���س��د  ال��د���ض 

ن�سبة  % م��ن   50 ي��وف��ر  ال��ت��دف��ق 

المياه الم�ستعملة.

في المطبخ

حو�ض  في  الخ�سراوات  بغ�سل  قم   ·
وع��اء  اأو  )ال��م��ج��ل��ى(  المغ�سلة 

جاريًا  الماء  ترك  من  بداًل  عميق 

المياه  وا�ستخدم  غ�سلها،  اأث��ن��اء 

الناتجة عن ذلك ل�سقاية النباتات 

المنزلية.

اأثناء الغ�سل

طاقتها  بكامل  الغ�ّسالة  ا�ستخدم   ·
فقط )وجبة كاملة(.

المائية  الكفاءة  الغ�سالة ذات  · ا�ستِر 
والكهربائية.

خارج المنزل:

في  التحّكم  �سّمام  باختبار  ق��م   ·
للك�سف  ال�سطح  على  الخّزانات 

وت��ج��ّن��ب جريان  ال��ت�����س��ّرب،  ع��ن 

المياه خارج الخّزان.

االأمطار  م��اء  جريان  بتوجيه  قم   ·
اأحوا�ض  اإلى  ال�سطح  القادمة من 

النباتات التي تحتفظ بالمياه.

خرطوم  في  ���س��ّدادة  بتركيب  قم   ·
الحديقة.

في  م��ب��ك��رًا  ال��ن��ب��ات  ب�سقاية  ق��م   ·
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متاأخرًا  اأو  ال�سباح 

لتجنب  ال��م�����س��اء  ف��ي 

التبّخر الزائد.

ذات  ال��ن��ب��ات��ات  اإزرع   ·
االحتياجات المتماثلة 

م��ن ال��م��اء ف��ي نف�ض 

الحو�ض، بحيث تتجّنب المبالغة في 

�سقاية بع�سها اأو حرمان البع�ض االآخر 

من الكمية الالزمة له من الماء.

���س��ري��ك ف��ي وق���ف هدر  اأن����ت   *
المياه

المياه  لخزان  الم�ستمر  التنظيف  اإن 

في منزلك يقع �سمن م�سوؤوليتك، وهو اأمر 

مياه  نوعية  على  للمحافظة  وهام  اأ�سا�سي 

و�سليمة  نظيفة  و�سولها  و�سمان  ال�سرب 

لعائلتك، كما اأن اإجراء ال�سيانة الم�ستمرة 

المياه  وتمديدات  الخزان  للمحافظة على 

والك�سور  وال�����س��داأ  التّلف  م��ن  الداخلية 

ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ال��م��ي��اه م��ن ال��ه��در ويمنع 

ت�سّربها .

* حقائق واإر�سادات لم�ساعدتكم 
على ا�ستخدام المياه بحكمة

ال�سيانة  اإج�����راء  ال�����س��روري  م��ن   -

الدورية لتمديدات ال�سبكة الداخلية 

ومعالجة اأي ت�سّرب للمياه.

خ��ّزان��ات  تنظيف  ال�����س��روري  م��ن   -

. عوائد االأيام، المحقق النراقي، �ض619( 1)

الهوام�س

اإّن اإبقاء حنفية الماء 

مفتوحة اأثناء غ�سل 

الأ�سنان يهدر 5 لتر من 

المياه في كل مرة.

المنزلية  واالآب���ار  المياه 

ح�سولك  ل�سمان  �سنويًا 

وع���ائ���ل���ت���ك ع���ل���ى م��ي��اه 

نظيفة.

حنفية  اإب���ق���اء  اإّن   -

الماء مفتوحة اأثناء غ�سل 

االأ�سنان يهدر 5 لتر من المياه في كل 

مرة.

اإحر�ض على عدم ترك حنفية الماء   -

مفتوحة طوال وقت الجلي.

اإال  الغ�ّسالة  ا�ستخدام  ع��دم  يجب   -

عندما تمتلئ بالغ�سيل.

تمّتْع بحّمام �سريع وق�سير.  -

اإن غ�سل ال�سيارة با�ستخدام خرطوم   -

المياه ي�ستهلك ما بين 300 – 500 لتر 

من المياه، في حين يتم ا�ستهالك 20 

لترًا فقط اإذا تم ا�ستخدام الدلو.

لري الحديقة يجب ا�ستخدام اإبريق   -

الري اأو دلو ماء بداًل من الخرطوم.

ال�سباح  ف��ي  الحديقة  ري  عملية   -

الباكر اأو بعد غروب ال�سم�ض تقلل من 

ر الماء بحوالي 30%. ن�سبة تبخُّ

لكن�ض  المكن�سة  ا���س��ت��خ��دام  ي��ج��ب   -

والممرات  المنزل  مدخل  وتنظيف 

ال�سطف  م���ن  ب����داًل  ال��ح��دي��ق��ة  ف���ي 

بالماء.
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الجائزة الأولى: بتول محمود الزين.150000ل.ل.

الجائزة الثانية: علي الر�سا ح�سين خازم. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

فاطمة علي �سعد.

داليا علي يا�سين.

ا�سراء ب�سير جميل.

محمد غازي �سعادة.

�سارة مو�سى ترم�س.

زهراء ح�سين خازم.

زينب خليل اإبراهيم �سرور.

ح�سين علي �ساوي.

اأ�سئلة م�سابقة العدد 220

اأ�سماء الفائزين في قرعة م�سابقة العدد 218

1

2

3

4

�سح اأم خطاأ؟

اأ � اإّن الدرجة الّدنيا من الغفلة ت�ستتبع التذكر والرجوع اإلى جادة الحق.

ب � اإّن الّدين من اأف�سل االأمور التي ت�ساهم في رفع قلق الجهاد.

ج � يجب الخم�ض في »ال�سيارة« اإذا كانت لحوائج المرء المعي�سية.

اإماأ الفراغ:

اأ � .............. هي الحدُّ الفا�سل بين الغافلين والذاكرين.

من  وغيره  ب�����................  يتعلق  فيما  التوازن  لحماية  �سمان  خير  الر�سيدة  الو�سطية   � ب 

الموارد الطبيعية.

ج � اإّن �سبب َبْعِث االأنبياء هو اإكمال ...... ..........

من القائل؟

اأ � »اإعملوا الخير وذكروا به اأهليكم واأّدبوهم على طاعة اهلل«.

� »القراءة لي�ست مالكًا، اإنما العلم هو المالك، ثم ياأتي دور الوعي، ومعرفة ال�ساحة،  ب 

ومعرفة الواجبات«.

ج � »ونّبهني لِذْكرك في اأوقات الغفلة«.

من المق�سود؟

اأ � �سمن برنامج »خدمات دعم نف�سي« بداأت با�ستقبال حاالت في مجال التوجيه واالإر�ساد 

النف�سي؟

ب � نقلت بع�ض كتب التاريخ اأنها كانت ت�ستيقظ لياًل لتجهز �سجادة ال�سالة الأبيها؟

ج � عا�ض حياًة �سعبة منذ �سغره وكان را�سيًا قانعًا بما َق�َسمه اهلل عّز وجّل له؟
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٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في االإجابة 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 التالي:

االأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية � الثاني: مئة األف ليرة لبنانية باالإ�سافة اإلى 

8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.
٭ كل من ي�سارك في اإثني ع�سر عددًا ويقدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، 

يعتبر م�ستحقًا لجائزة القرعة ال�سنوية.

٭ ُيعلن عن االأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين واإثنين وع�سرين 

.
َّ

ال�سادر في االأول من �سهراآذار 2010م بم�سيئة اهلل

اآخر مهلة ل�ستام اأجوبة الم�سابقة:

ل من �سهر �سباط 2010م الأوَّ

مكتبة  اإلى  اأو   ،)24/53 �ض.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  االأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

جمعية المعارف االإ�سالمية الثقافية.

٭ كل ق�سيمة ال تحتوي على اال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر الغية.

8

7

6

5

10

9

�سّحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد:

اأ � الهدف الحقيقي للم�سلم في ال�سالة هو القيام بواجبه وجلب ر�سى اهلل عّز وجّل.

ب � ال�سهيد حيدر الفيتروني ا�ست�سهد في 21 حزيران 1982.

ج � اإّن المدمن يتكلف عالجه ثالثة اأ�سعاف االإن�سان العادي.

في اأي �سفحة وردت العبارة التالية:

»اإّن الكلمة الموؤذية تحبط االإن�سان واإْن كانت بداعي المزاح فقط«.

منطقة دفن فيها اأبو ذر الغفاري:

اأ � قرية االأبواء.

ب � قرية الفرع.

ج � قرية الربذة.

اأهميتهما  في محا�سرة له في طهران واأبرز  رّكز عليهما الإمام الخامنئي{ 

العالية في التبليغ والإر�ساد ون�سر الإ�سام. ما هما؟

عام  »ُعمري«  الملك  اأ�س�سها  مدينة  �سوى  لي�ست  ك�سعب  اأو  كاأر�س  اإ�سرائيل  اإّن 

885ق.م. ما ا�سم هذه المدينة؟
لمن هذا القول:

»اإّن هدفنا يجب اأْن يكون في لزوم �سرف العمر كّله في ذكر اهلل وطاعته وعبادته اإلى 

اأن ن�سل اإلى اآخر درجة في التقرب«.
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يركع الزمان

عند عتبة ال�سهادة

يمّد كفيه يخ�سبهما،

ويّتخذ من الّدماء و�سادة،

ويع�سقهما اإلى مرحلة العبادة،

يرف�ض اأن يكون �سيء بم�ستواها،

ال �سيء يجيد عمله هذه االإجادة.

يم�سح غبار الن�سيان عن الذكرى،

ُيحبط كل محاوالت اال�ستهداف،

ُيف�سل كل غارات االإبادة

م العبث، ممنوٌع االقتراب، محرَّ

م�سموح االعتبار، واجبة اال�ستفادة،

وات�ساع القلب ي�سيق، وت�سيق

حتى االأمكنة: محراب العبادة،

�ساحات القدا�سة، ورقاع

االأر�ض كافة ومواطن ال�سيادة،

لذا، في اآخر الخطاب...

ال تن�سوا اأيها ال�سيدات وال�سادة

اإنها... اإنها ال�سهادة.

حنان ال�سبالني

ه����ل وط��������اأت ق����دم����اك ي����وم����ًا اأر������ض 

كربالء؟؟...

هل ناغاها يومًا طرفك؟؟...

باألف  زواره��ا  تحدث  التي  االأر���ض  تلك 

األف خطاب..

ال  المنبت،  �سماوية  خزامة  لعطر  به  اإن 

جذورها  تمتد  االأوراق،  علوية  اللون،  وردي��ة 

وتت�سعب بين الفيافي والقفار. توغل جذورها 

في باطن االأر�ض لتمتد على م�ساحة الب�سيطة 

باأ�سرها..

جذور تت�سابك، تتغلغل، تتغّذى وترفد كّل 

خزامى االأر�ض...

فال عجب اأن تكون كربالء منارة للهدى، 

وال عجب اأن تكون كل اأر�ض كربالء...

هل وطاأت قدماك يومًا اأر�ض كربالء؟؟؟

وتحدثك كربالء...

اأاأن�ست يومًا اإلى حديثها؟؟

وجراح،  ون��واح  واآالم،  �سجون  لحديثها 

ودرو�ض عزم واإباء، وت�سحية وفداء...

ق�سة  ل��ك  �ستروي  ج��ي��دًا..  اإليها  اإ���س��ِغ 

ال�سنين..  غابر  في  بها  نزل  اأ�سيل...  عا�سق 

وروى ترتبها باأحمر قاٍن.. م�سّطرًا بلغة الع�ساق 

مر  على  جموعهم  األهمت  ���س��ط��ور..  اأج��م��ل 

الع�سور: كيف ولَم ُيَرْق دم العا�سق الطهور...

مدّوية  ظلت  �سرخة  اأرجائها  في  طِلْق 
َ
واأ

رجع  ي���رّدد  والف�سول،  االأي���ام  تعاقب  على 

ت�سمع:  اأن  ال�سماء  الآذاننا  ُق��ّدر  لو  �سداها، 

اإخلع نعليك اإنك بالواد المقّد�ض طوى«..

في تلك الناحية �سحى فلذات كبده، ورفاق 

م�سيرته، واآثر اإخوته، قبل اأن يجعل من نف�سه 

قربانًا على مذبح الع�سق االإلهي، بعد اأن هامت 

نف�سه �سوقًا اإلى بارئها، فكانت قاب قو�سين اأو 

اأدنى دّنوًا واقترابًا من العلي االأعلى...

وغداَة ذلك اليوم بكته الطيور والزهور، 

بدمع  والقفار،  وال�سهول  واالأنهار،  واالأِ�سجار 

اأرجواني مدرار...

خيوط  غزلته  رداًء،  الكون  تلفع  وُم��ّذاك 

ال�سفق حزنًا على مظلوميته وثورة �سد الظلم 

اأّنى ا�ستفحل واأّيان خيم..

�سوزان فلحة

قنطرة الع�سق

ال�سهادة
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����س���اٍك ل��ه��ج��رك ي���ا اأخ�����ي ر����س���واُن

وال���ح���زن ف���ي ق��ل��ب��ي ل���ه ط��وف��اُن  

م�سرعًا ت��رح��ل  ���س��وف  اأَن����ك  اأدِر  ل��م 

الرحمُن والهوى  تعبر،  القدر  في   

محبوَبها ب��ك��ت  ه��ن��ا  ال���ج���م���وع  ك����ُل 

ي�����وم ال���������وداع ك���اأن���م���ا ب���رك���اُن  

ح��زن��ي ع��ل��ى ف���ل���ذات ق��ل��ب��ك ي���ا اأخ���ي

البنياُن فانحنى  يتامى  اأم�����س��وا   

ك����ان����وا ي���������وّدون ال���ل���ق���اء م����ج����ددًا

ب��������اأٍب ع����ط����وٍف ك����لُّ����ه ت���ح���ن���اُن  

ي���ت�������س���ّوق���ون ل���ب�������س���م���ٍة م�����ن ث���غ���ره

اطمئناُن دف��ئ��ه��ا  ف���ي  ول��ُق��ب��ل��ٍة   

حلمهم يخطف  ال��م��وت  ب����ِرزِء  ف����اإذا 

��ُم االأح�����زاُن م��ن ع��م��ره��م ف��ت��خ��يِّ  

ف���اط���ٌم ي����ا  ال  زه��������راء،  ت���ح���زن���ي  ال 

قرباُن ال��م��دى  على  ال�سهيد  دّم   

واع����ب����ر م���ح���م���د ل���ل���ح���ي���اة وع����ّزه����ا

الفر�ساُن ت��ت��رّج��ل  ل���و  ���س��ي��ر  ال   

قا�سٌم ال�سخينة  م��دام��ع��ك  واح��ب�����ض 

ف�����اأب�����وك ف����ي ع���ل���ي���ائ���ه ي������زداُن  

بفار�ٍض ال�����س��ه��ي��د  م��وؤ���س�����س��ة  ط��وب��ى 

ف��ي��ه ت��ف��اخ��ر ب��ال��ف��دا ال��م��ي��داُن  

ف���ي فا�سل ك���اف���ل،  ف���ي  ل��ه��ا  ف���خ���رًا 

ه���و ل��ل��ت��وا���س��ع وال��ت��ق��ى ع���ن���واُن  

ل���ل���خ���ي���ر ن�����ب�����ٌع اأْري��������ح��������يٌّ داف�������ٌق

ل���ل���ن���ور اأف������ق ج��ب��ي��ن��ه م���رج���اُن  

بكربال ك��ال��ح�����س��ي��ن  ال�����س��ه��ادة  ن����ال 

ن��ب��را���ض ع����زٍّ ق���د غ����دا ر����س���واُن  

وه�����و ال������ذي م����ا َك������لَّ ي����وم����ًا ج����وده

وج���ه���اده وال��ف�����س��ل واالإح�������س���اُن  

ع���ا����ض ال��ي��ت��ام��ى ف���ي ح���ن���اٍن دائ����ٍم

وع��ل��ى اأم�����ان ق���د غ��ف��ت اأج���ف���اُن  

م�������س���واره ي��ك��م��ل��وا  اأن  وت����ع����اه����دوا 

ك��م��ق��اوم��ي��ن ���س��الح��ه��م اإي���م���اُن  

باأ�سهم خيبر  ال��ن��ار  خ��ط��وط  وع��ل��ى 

وال���رع���د وال����زل����زال وال���ن���ي���راُن  

ف��اه��ن��اأ ب��ع��ر���س��ك، ُق���ّر ع��ي��ن��ًا ي��ا اأخ��ي

ر�سواُن يا  ال��ر���س��واُن  بك  َنِعَمْت   

ح�سين بح�سون

نبرا�ض عز
هذه الق�سيدة مهداة اإلى روح ال�سهيد المجاهد الأخ الحاج ر�سوان قا�سم حجازي )اأبو محمد(.
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زينب والحزن زّين حياتك يا بنت 

علي

اأّنى �سبرك ومن اأين ُقدَّ يا حفيدة 

النبي؟!

ماذا اأقول عّمن دا�ست جمر 

الم�سائب عازمة

قوية ال تهاب الموت عن االإ�سالم 

حازمة؟!

هذي زينب اأم ال�سهداء

قد �سطرت ملحمة العز في كربالء

حتى اأ�سماء خطت من اأبجديتها رمز 

االإباء

هذي اأم الحزن عقيلة بني ها�سم

قرينة كانت لالآالم والماآتم

اأيا قلب فلتبك زينب وحالها

ولتاأخذ قطرة من كبريائها

ولت�سيئ بها �سموع االأمل والوفاء

عّلنا ننال �سفاعة من الحوراء

اإليك يا قارئ هذه الكلمات

قّبل قبر زينب مع حنايا الروح

وداو قلبًا بحّبها مجروح

وواهلل، لن ن�ستكين حتى

العطر من �سوت حناجرنا يفوح

ويبقى بيرق الن�سر دائمًا

في العلى

يحّلق ويلوح

فاطمة اإبراهيم حمود

اأكتب، وما ع�ساي اأكتب... لفحات من 

�سفحات  في  المحكّية  الحروف  ن�سمات 

ثقافة  نفو�سنا  في  لت�سعل  وحرقت  زينت 

بخبرة  الواعد  حلمنا  وت�سّق  دروبنا  تنّور 

واعية ولم�سة راقية...

هذا ما اأراه في الكتاب وهو خير جلي�ض 

واأني�ض في مراحل عمرنا واأيامنا... اأ�سفي 

االّطالع  دون  من  ه��درت  لحظة  كل  على 

في  تفيدنا  التي  القّيمة  الكتب  بع�ض  على 

التي  العقبات  الج��ت��ي��از  حياتنا  م�سيرة 

تداهم كّل واحد منا...

روح  ي�سق  ال��ذي  ال�سق  تعني  فالكلمة 

القلوب...

منبع  لكمال  اأن��زل  ال�سماء  من  وكتاب 

الحياة... ل�سراط الحق الم�ستقيم...

قطفت حروف الهجاء من عروبتي... 

ووهبت  وكتبت  وعّلمت  وح�سدت  زرع��ت 

لكل محّب وحميم اأدعوه من �سميم القلب 

الثقافة  موؤ�ّس�سة  في  لالإندماج  والوجدان 

واالأدب...

ر�سفت  قد  كتب  اطلعنا على  لو  حبذا 

والقيم  االأخ����الق  م��ن  فيها  رف���وف  ع��ل��ى 

ال�سامية...

لن�سر وعي هذه االأمة...

ريما محمد المو�سوي

مع حنايا الروحكتب الأن�ض
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وروحك  الغريْب  ج�سدك  على  ال�سالم  وليحَل 

الم�سافرة...

فهوؤالء االأبطاُل قد �سمعوا النداء....

وقد ن�سروا... وانت�سروا...

�سهداَءنا...

يا محاريَب الع�سق والولْه...

يا حكاياِت الليل والنهاْر...

يا �سلواِت القربى والزلفى...

علِّمونا...

ع��لِّ��م��ون��ا ك��ي��ف ي��ت�����س��ُل ع�����س��ُق ال�����س��م��اء بع�سق 

االأر�ْض...

علِّمونا كيف ت�ستدرُج الحكايُة حكاية...

كيف يطوُل القنوُت ويطوُل حتى لي�سبُح هو هو 

�سالة...

علمونا...

بوا�سَلنا...

ي��ا َم����ْن زه���دت���ْم ف��ي ال���دن���ي���ا... ورغ��ب��ت��ْم في 

االآخرة...

ب�����س��اط��ا... وترابها  ات��خ��ذت��ْم االأر�����ضَ  َم���ْن  ي��ا 

فرا�سا... وماءها طيبا...

حنانيَكُم...

قولوا لنا كيف كان الو�ساْل...

نن�سدكم اهلل اأن تقولوا لنا كيف كاْن...

خير  يَد  ولثمتم...  و�سممتْم...  لم�ستْم...  كيف 

االأناْم...

�سيدة  عباءة  اأمام  وانحنيتْم...  هويتْم...  كيف 

الن�ساْء...

�ِسفاه  ِمْن  الكعبة..  وربِّ  ُفزتْم  �سمعتْم...  كيف 

�سيِد الو�سييْن...

كيف قّبلتْم... وبللتْم بدموعكْم... جرح االإماْم.. 

تلَو االإماْم.. تلَو االإمام...

قولوا لنا...

وكيف  ال��ع��ي��وْن...  للقاء  العيون  فا�سْت  كيف 

ت�سّلعْت القلوْب ل�سّم القلوْب...

قولوا لنا...

بعد كّل هذا... وكّل ذاْك...

تنحني كلماتنا اأمام كّل ما فيكم...

وتختنُق حروفها بينما تناجيكْم وتقوْل:

ر�سيُدنا... اأّنا عا�سرناكم...

نور

اأب�سْر يا ح�سين... اأب�سْر يا مولي...

ال����ح���������س����ي����ن روُح  اإن����������ه����������ا 

م����������ْن ه�������دان�������ا ل�����ل�����������س�����ه�����ادْة؟؟

االإرادْة؟؟ ف���ي���ن���ا  رم�������ى  َم���������ْن 

َم�����������ْن ي������غ������ذي ال�����������الء ف����ي����ن����ا؟؟

َم���������������ْن دع���������ان���������ا ك���������ي ن����ل����ب����ْي

؟؟
ْ
ال������خ������م������ي������ن������ي اهلل  اآي���������������ة 

ال�����ح�����������س�����ي�����ِن روُح  �����������ه�����������ا  اإنَّ

َم��������ْن ف������دى االإ�������س������الم ن���ف�������س���ا؟؟

ب���اأ����س���ا؟؟ ال�����م�����وِت  ف����ي  راأى  َم������ْن 

َم����������ْن غ��������دى �����س����ي����ف����ًا وط����ر�����س����ا

ف��������ي وج���������������وِه ال�����ظ�����ال�����م�����ي�����َن؟؟

َم������������ْن ل�����ه�����ا ن������ف������دي ال�����ق�����ل�����وَب

������ي ب�������ال�������ي�������دي�������ِن؟؟ ون�������������س������حِّ

ال�����ح�����������س�����ي�����ِن روح  �����������ه�����������ا  اإنَّ

م�������ن �����س����ق����ى ب��������ال��������دمِّ اأر�������س������ا

وه����������دى ال������ب������ي������داء رو��������س�������ْة؟؟

َم�����������ْن ل�����ه�����ا ك���������لُّ ال�����ح�����ن�����ي�����ِن؟؟

ال�����ح�����������س�����ي�����ِن روُح  اإّن�����������ه�����������ا 

َم�����������ْن �����س����م����ا ف�������ي ك���������لِّ ع�������س���ِر

������ِر وغ���������������دا ف���������ي ك������������ّل ِم�������������سْ

م������ل������ه������م������ًا ل�������ل�������ث�������ائ�������ري�������َن؟؟

َم�����������ْن �������س������دى ذك��������راه��������ا ب�������اٍق

ف�������ي �����س����م����ي����ِم ال�����خ�����اف�����ق�����ي�����ِن؟؟

ال�����ح�����������س�����ي�����ِن روُح  �����������ه�����������ا  اإنَّ

َم�������ْن �����س����دى دع����������واُه »ه�������ْل م�����ْن«

ن�������ا��������س�������ٍر الْب������������������ِن ال������ب������ت������وِل

ي���������س����م����ْع ال���������ي���������وَم  ي����������������زاُل  ال 

داوي�����������������ًا رغ����������م ال�����������س�����ن�����ي�����ِن؟؟

ال�����ح�����������س�����ي�����ِن روُح  �����������ه�����������ا  اإنَّ

علي زعيتر

ْت من دماُه فتبدَّ
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دعاء الإمام الح�سينQ، وهو اآخر ما دعا بهQ يوم الطف:

اللهم متعالي المكان، عظيم الجبروت، �سديد المحال، غني عن الخالئق، عري�ض 

الكبرياء، قادر على ما ت�ساء، قريب الرحمة، �سادق الوعد، �سابغ النعمة، ح�سن البالء، 

اأردت،  ما  على  قادر  اإليك،  تاب  لمن  التوبة  قابل  خلقت،  بما  محيط  ُدعيت،  اإذا  قريب 

ومدرك ما طلبت، و�سكور اإذا �سكرت، وذكور اإذا ذكرت: اأدعوك محتاجًا، واأرغب اإليك 

فقيرًا، واأفزع اإليك خائفًا، واأبكي اإليك مكروبًا، واأ�ستعين بك �سعيفًا، واأتوكل عليك كافيًا، 

اأحكم بيننا وبين قومنا، فاإنهم غّرونا وخدعونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عترة 

وائتمنته على وحيك،  بالر�سالة  ا�سطفيته  الذي  بن عبد اهلل  وولد حبيبك محمد  نبيك 

فاجعل لنا من اأمرنا فرجًا ومخرجًا، برحمتك يا اأرحم الراحمين!.

)م�سباح المتهجد � ال�سيخ الطو�سي، �ض827(.

اأحجية:

�����ه ُي���������م���������ْي���������ُت َوُي�����������ْح�����������ِي�����������ي َوْه����������������������َو َم�����������ْي�����������ٌت ب�����َن�����ْف�����������سِ

َوَي���������ْم�������������������س���������ي ِب��������������ال ِرْج�����������������������ٍل اإل�����������������ى ُك�����������������لِّ ج���������اِن���������ِب

������ْي�������������ض االأْر����������������������ض َط���������������������ْورًا وت����������������اَرًة ُي�������������رى ف��������ي َح�������������سِ

������ح������اِئ������ب َت�����������������������راُه َت�����������������س��������اَم��������ى ف����������������وَق َط�����������������������ْوِر ال�������������سَّ

من و�سايا لقمان:

عود على ال�سيخ الكبير. )بحار  * يا بني، اإن الموعظة ت�سّق على ال�سفيه كما ي�سّق ال�سّ
االأنوار، ج13، �ض426(.

* يا بني، تعّلم من العلماء ما َجِهْلَت، وعّلم النا�ض ما َعِلْمَت. )تنبيه الخواطر 2: 230(.

من م�ستحبات �سهر �سفر:

�سهر  )وهو  �سفر  �سهر  في  ُي�سان  اأْن  اأراد  من  اأّن  وغيُره  الفي�ض  ث  المحدِّ روى 

�سديد  ويا  القوى  �سديد  »يا  م��رات:  ع�سر  يوم  كل  في  فليقل  بالنحو�سة(،  معروف 

المحال، يا عزيز يا عزيز يا عزيز، ذّلت بعظمتك جميُع خلقك، فاكفني �سر خلقك، 

من  كنت  اإن��ي  �سبحانك  اأن��ت  اإال  اإل��ه  ال  يا  مف�سل،  يا  منعم  يا  مجمل  يا  مح�سن  يا 

على  اهلل  و�سلى  الموؤمنين،  ننجي  وكذلك  الغّم  من  ونجيناه  له  فا�ستجبنا  الظالمين، 

الطاهرين. الطيبين  واآله  محمد 

طرائف
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اأ�سماء ومعان:

* يو�سف: تق�سيم اال�سم: يوه – �سف ويعني 
)يهوه يزيد( ويهوه هو ا�سم من اأ�سماء اهلل عند اليهود، 

وبالتالي، معناه )اهلل يزيد( اأي اأن اهلل يزيد كل خير من عنده، 

وهو ليو�سف بن اإ�سرائيل )يعقوب( من زوجته راحيل، وهو الذي �سّماه نبينا الكريم ابن 

الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يو�سف بن يعقوب بن ا�سحق بن اإبراهيم عليهم ال�سالم 

اأجمعين، ولكل م�سّمى من ا�سمه ن�سيب، فلقد زاد اهلل جمال يو�سف حتى قال نبينا: اإّنه 

عطي �سطر الجمال«.
ُ
اأ

* اإ�سماعيل: �ُسّمي اإ�سماعيل الأن هاجرO لما طافت بين ال�سفا والمروة طلبًا 
لماء ي�سد ظماأ ابنها لم تجد ماء في اأول �ستة اأ�سواط، وفي ال�سوط ال�سابع ا�ستجاب اهلل 

لها دعاءها، فقالت )ي�سمع اهلل دعائي(، فمبالغة ل�سكرها ربها �سمت ابنها )ي�سَمع اهلل( 

لتتذكر كيف �سمع اهلل �سراخها وهي تدعوه.

* يون�ض: ومعناه )حمامة( وهو )يونان عند اأهل الكتاب( وهو النبي الذي بعثه اهلل 
تعالى الأهل نينوى بالعراق ولبث في بطن الحوت ثالثة اأيام بلياليهن.

:Qمن ِحَكم اأمير الموؤمنين

وقّلة  الطعام  وق��ّل��ة  ال��ك��الم  »ِق��ّل��ة  األهمه  عبد  �سالح  �سبحانه  اهلل  اأراد  اإذا   *
المنام«.

* من تفّكر في اآالء اهلل �سبحانه وّفق.

Soduku
 9 من  مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �سروط 

مربعات كبيرة وكل مربع كبير مق�ّسم اإلى 

9 خانات �سغيرة. من �سروط اللعبة و�سع 
االأرقام من 1 اإلى 9 �سمن الخانات بحيث 

ال يتكرر الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط اأفقي اأو عامودي.

9475
763
46519

724
25938
874

48219
921
319
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اإعداد: في�سل الأ�سمر

اأفقيًا:

1 .Q من اأ�سحاب الإمام علي

�سد �سقي معجم لغوي – . 2

اأَْتُرك  ي�سافرون بحراً – . 3

ميادين حرفان مت�سابهان – . 4

�سقطوا في المتحان �سد �سراء – . 5

للندبة ُر�ُسل من اهلل تعالى – . 6

يقلع البناء من اأ�سا�سه نخاطب – . 7

 – – �سار هزياًل . 8 طراز طائرة حربية رو�سية 

ثلثا ورك

من كرماء العرب في الجاهلية 9 .

زاَل   تزجر فالناً – . 10

عموديًا:

زالت الآثار  ذليل ودنيء – . 1

. 2 من علماء الكيمياء العرب القدماء 

يفاجئه �سالح قديم – . 3

َعَبَر مدينة م�سرية – . 4

َمَدَح �سد تذكروا – . 5

اأق�سَم اليمين ذبحا الناقة – . 6

ينتبه لالأمر  اأخفى في التراب – اأ�سا�ض – . 7

للتف�سير يالومون – . 8

عاونوا اأو �سّلوا اأهل الفقيد من الأطراف – . 9

وحيد في نوعه ي�ساندا ويوؤيدا – . 10

الكلمات المتقاطعة

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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1( اأ- خطاأ

ب- خطاأ

ج- �سح

2( اأ- النقم

ب- بحدودها

ج- الت�سحية وال�سبر

3( اأ- االإمام الخميني}

Qب- اأمير الموؤمنين

Pج- ر�سول اهلل

4( اأ- االأيتام

ب- موؤ�س�سة جهاد البناء

ج- المحتاجين والفقراء

5( اأ- العمود الفقري، الذراع، الورك

ب- بيئية

ج- 6 ليترات

6( وحدة مكافحة عمل االأطفال

7( ج

8( ب

9( �ض: 71

10( الحق

حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 219

اأجوبة م�سابقة العدد 218

12345678910

دخقدزرفلا1

ناكربكتيب2

تلفييلابن3

هي�ضامتيا4

املبمكال5

نانيباتر6

ببيحراهو7

تقر�ضمربتم8

مرادي�ضاي9

نانبلرف10

من يرغب من الإخوة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

جواب الأحجية: الماء

حل كم مربعًا في ال�سكل التالي: 27
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- »ُفالن يمتلك �سقة رائعة في المنطقة 

المبلغ  فيها  ال�سقة  ثمن  يبلغ  التي  الفالنية 

اأو  مرتين  عمري  ع�ست  لو  وال��ذي  الفالني، 

وال حتى  ن�سفه  اأوّف��ر  اأن  ا�ستطيع  لن  اأكثر، 

ربعه«.يقول االأول.

- »وُفالن يملك موؤ�س�سة تدّر عليه اأرباحًا 

اأبواب  وجهها  على  له  اهلل  فتح  ،فقد  طائلة 

الخير ،ف�سارت اأحواله في الريح... »،يقول 

الثاني.

»موديل  �سيارة فخمة  ا�سترى  »وُف��الن   -

ال�سنة«،َمن يركبها يتوب عن ركوب �سيارات 

الم�ساكين اأمثالنا الذين ال حول لهم وال قوة 

.»...

- »وُفالن اإ�سافة اإلى كل ما يملك، بات 

يملك في قريته اأرا�سي �سا�سعة ح�سته التي 

ورثها عن المرحوم اأبيه...« .

- »وُفالن لديه في الم�سرف ر�سيٌد ال تحرقه النيران وال تهزه 

العوا�سف...«.

ما  اأ�سعاف  ي�ساوي  مرموقًا  راتبًا  عمله  في  يتقا�سى  »وُف��الن   -

نح�سل عليه اأنت واأنا«.

- »وُفالن ...،وُفالن...،وُفالن...«

االمتيازات  تعداد  في   اال�ستغراق  للكثيرين  يحلو  الجل�سات،  هذه  مثل  في 

اأو حرامًا،فاهلل  عيبًا  ذاتها  بحد  تعتبر  ال  التي  المادية  والمقدرات  والممتلكات 

ر والُمغني،لكن الم�سكلة تكمن في  الوهم  هو الرازق والواهب والُمعطي والُمقدِّ

التفا�سل  اأ�سا�ض  هي  المادية  االإمكانيات  ب��اأّن  الكثيرين  على  ي�سيطر  ال��ذي 

وال�ساأنية،وفيها فقط وفقط تنح�سر �سروط االمتياز والتفوق والرقي ،لذلك ال 

يرون من �سرورة لح�ساب الف�سائل االأخالقية واالمتيازات المعنوية والموؤهالت 

الذاتية ، ويغيب التغني بها كمبعث للغبطة والتح�سر والتمني ،غافلين عن المعيار 

اأكرمكم  {اإن  الذي و�سعه رب العالمين للمنزلة والكرامة وال�ساأنية والتفا�سل: 

عند اهلل اأتقاكم } )الحجرات/13( .

الأكرمون
اإيفا علوّية نا�سر الدين
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