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ال�سيد علي عبا�ش املو�سوي

فجعلناه��م 

الأخ�ص��رين

كان من ق�ساء الحكمة االإلهّية اأن يكون النبّي الخاتم من بالد العرب 

في زمن كانت هذه البالد ت�سّكل المنطقة االأكثر تخّلفًا مقارنًة بمحيطها 

من  بقومه  َيخرج  اأن  ا�ستطاع  حتى  ال�سدائد   P النبّي  وعانى  وبيئتها 

ظلمات الكفر والجهل اإلى نور االإيمان والهدى.

اأحداث في حياة  النبوّية وما جرى من  ال�سيرة  تاريخ  اإلى  ومن يرجع 

النبي P، وبعد وفاته في حياة ورثته االأئمة المع�سومين R، �سوف 

يجد محطات كثيرة تكالبت عليها قوى ال�سرك والكفر لتمحو نور االإ�سالم. 

لقد تاآلف اأعداء االإ�سالم جميعًا، واأعانهم على ذلك المنافقون في حرب 

عرفت با�سم حرب االأحزاب على قتال تلك الفئة القليلة الموؤمنة.

الكريم  لنبيه  وجّل  عّز  اهلل  ن�سرة  اأي�سًا  ن�سهد  المحطات  هذه  وفي 

وللم�سلمين. فبعد اأن ت�سل االأمور اإلى ال�سّدة العظيمة، ويعلم اهلل عّز وجّل 

لهم  وجّل  عّز  يفتح  له،  ن�سرتهم  وعلى  اإيمانهم  على  االإيمان  اأهل  ثبات 

اأبواب الن�سر التي تجعل الأهل االإيمان فرجًا ومخرجًا.

ق�س�س  من  الكريمة  اآياته  في  وج��ّل  عّز  اهلل  ذك��ره  ما  اإل��ى  وبالعودة 

ترتبط بهذا االأمر � �سواء في حياة نبي االإ�سالم اأم غيره من االأنبياء � نجد 

نزول  ظروف  وّف��را  اللذان  هما  االإيمان  اأهل  قبل  من  والثبات  ال�سبر  اأّن 

المدد االإلهي.

P على ذلك،  وا�ستمر حال اأهل االإيمان حتى بعد وفاة ر�سول اهلل 

اأب��دوا  وكلما  ثقال،  باأعباء  ترهقهم  ومراحل  ظ��روف  عليهم  تمّر  فكانت 
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ا�ستعدادًا لحمل هذه االأثقال والقيام بها، جاءهم الن�سر من عند اهلل عّز وجّل. 

وكما تكالبت االأحزاب على االإ�سالم في البدايات، عا�س اأهل االإيمان في 

والثبات  ال�سبر  وكان  االأوائ��ل،  الم�سلمون  ما عا�سه  تاريخية محددة  محطات 

 لهم وبابًا لنزول ن�سر اهلل عليهم.
ً
ملجاأ

المباركة،  االإ�سالمية  الثورة  انت�سار  فبعد  هذه،  اأيامنا  في  الحال  وهكذا 

اجتمع النا�س كلهم من اأعداء الدين على محاربتها وح�سارها، ومّرت ال�سدائد. 

الكفر  اأهل  يفتُّوا من ع�سد  اأن  االإيمان من  اأهل  تمّكن  والثبات  ال�سبر  وبفعل 

فكانوا {ِمَن اْلَخا�ِشِريَن}، وفيما تتالت االنت�سارات والنجاحات للموؤمنين.

على حربها  اجتماعهم  تابعوا  بل  معين،  حّد  عند  الدين  اأعداء  يقف  ولم 

وال�سعي للق�ساء عليها، وهكذا كلما اأعيتهم حّجة في محاربتها لجوؤوا اإلى حّجة 

اأخرى.

وال�سبر والثبات، اإذا اقترنا بالعمل على توفير �سبل المواجهة، كانا �سببًا 

البلد  هذا  في  وال�سابرة  الموؤمنة  الفئة  حال  هو  وه��ذا  االنت�سارات.  لتتابع 

العزيز، التي تواجه التاآمر واالجتماع على محاربتها، من خالل االإ�سرار على 

المواجهة.

ق�سة  من  الكريم  القراآن  ذكره  ما  ن�ستح�سر  تحديدًا  المجال  هذا  وفي 

النبي اإبراهيمQ، فبعد اأن حّطم هذا النبي الكريم اأ�سطورة االأ�سنام التي 

اأن دفع حّجتهم في عبادتها،  وبعد  يعبدها قومه من دون اهلل عّز وجّل،  كان 

ا علموا ح�سن منطقه و�سدق مقالته، عادوا اإلى  وبعد اأن ُنك�سوا على روؤو�سهم لمَّ

هذا  على  اال�ستقواء  بمنطق  والدليل  الحّجة  بمواجهة  ذلك  واأتبعوا  �ساللهم، 

النبي، وبلغ كيدهم حّد االأمر باإحراقه، فواجه اإبراهيم ذلك ب�سبر وثبات؛ فكان 

الن�سر حليفًا له، وكانت الهزيمة م�سيرًا حتميًا لهم. وهذا ما عّبر عنه القراآن 

.)70 )االأنبياء:  اْلأَْخ�َشِريَن}  َفَجَعْلَناُهُم  َكْيًدا  ِب��ِه  {َواأََراُدوا  بقوله:  الكريم 

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.
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ال�سيخ نعيم قا�سم

ن الإمام  بعد حمده هلل تعالى على ا�ستخال�سه لأوليائه، يبيِّ

المهدي| في دعاء الندبة ما اأعطاه اهلل تعالى لهم بقوله: »اإِذ 

اخترَت لهم جزيَل ما عندك من الّنعيم المقيم، الذي ل زوال له 

ول ا�سمحالل«)1(. وجزيل العطاء كثيُره، وفي الجنة »ما ل عين 

راأت، ول اأذٌن �سمعت، ول َخَطر على قلب ب�سر«. والأولياء هم: 

ُبوَن} )الواقعة:10 ـ 11(،  اِبُقوَن*اأُوَلِئَك اْلُمَقرَّ اِبُقوَن ال�سَّ {ال�سَّ

ول  يفنى،  ول  ينق�ش،  ل  الــذي  ــدي،  الأب الخلود  على  يح�سلون 

ي�سيبه البالء، فهو ن�سٌر مليٌئ بالحياة الم�سفوعة بالقرب الإلهي 

اهلل  جنب  في  حقيقيٍة  وراحــٍة  و�سكينٍة  بطماأنينٍة  والر�سوان، 

العزيز.

تعالى  اهلل  فنا  عرَّ والأئــمــة،  الأنبياء  هم  الأولــيــاء،  القادُة 

اإليهم، واإلى تجاربهم وت�سحياتهم وتفانيهم فيه تعالى، ما جعلهم 

ينالون من موقعهم الب�سري المُبتَلى اأرفع الدرجات واأعظمها، ومن 

النعيم المقيم ما قد ا�ستحقوه بجدارة.

َبَذُلوا هلل

فاأعطاهم
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تحتها  م���ن  ت��ج��ري  ج��ن��ات 

َقْوا  اتَّ ��ِذي��َن  الَّ {َلِكِن  االأنهار 

���اٌت َت��ْج��ِري  ���ُه���ْم َل���ُه���ْم َج���نَّ َربَّ

َخاِلِديَن  الأْنَهاُر  َتْحِتَها  ِمْن 

َوَما  ِعْنِد اهلِل  ُنُزًل ِمْن  ِفيَها 

ِعْنَد اهلِل َخْيٌر ِللأْبَراِر} )اآل 

عمران: 198(.

الـــــتـــــزام الأوامــــــــر 

الإلهية

كيف نال االأولياء هذا المقام العظيم؟ 

هذه  في  وجهادهم  بعملهم  نالوه  اإنما 

عندهم،  م��ا  اأغ��ل��ى  م��وا  ق��دَّ حيث  الدنيا، 

زائل،  متاٌع  اأنها  على  الدنيا  مع  وتعاطوا 

بحطامها.  يتعّلقوا  ول���م  ب��ه��ا،  ف��زه��دوا 

تعالى  �سرط اهلل  االأداء هو  كان هذا  وقد 

خلق  اآخر:  بمعنًى  الدنيا.  هذه  في  عليهم 

طريقين:  ل��ه  وخ��طَّ  االإن�����س��ان  تعالى  اهلل 

اأراد  فمن  ال�سالل،  وطريق  الهدى  طريق 

وله  ونواهيه،  اأوام��ره  التزم  الهدى  طريق 

قائم  فالتالزم  تكون مكافاأته عظيمة،  اأن 

ونواهيه  تعالى  اهلل  باأوامر  االلتزام  بين 

الخلد  جّنة  في  الرفيعة  ال��درج��ات  وبين 

االإم��ام  عنه  ر  عبَّ ما  وه��ذا  الح�ساب.  يوم 

»اإِذ  بقوله:  الّندبة  | في دعاء  المهدي 

النعيم  لهم جزيل ما عندك، من  اخترت 

ا�سمحالل،  وال  له  زوال  ال  الذي  المقيم، 

اأن �سرطت عليهم الزهد في درجات  بعد 

الموؤمن  يمّيز  البالء 

من الكافر

االأولي���اء  اهلل  ُيعط���ي 

وال�سالحي���ن ب�سخ���اء الغني 

الذي ال ينق����سُ من خزائنه 

اأنَّ  اأعلمه���م  وق���د  �س���يء، 

الدني���ا داُر ب���الء، واالآخ���رة 

دار ا�ستق���رار {َيا َق���ْوِم اإِنََّما 

ْنَيا َمَتاٌع َواإِنَّ  َهِذِه اْلَحَياُة الدُّ

الآِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَراِر} )غافر: 39(. ومن 

م�ستلزم���ات البالء االختب���اراُت المتنوعُة 

التي تك�سف مع���دن االإن�سان، بحيث يتميز 

معها الموؤم���ن من الكاف���ر، وال�سادق من 

���ا الَِّذيَن ِم���ْن َقْبِلِهْم  ال���كاذب {َوَلَق���ْد َفَتنَّ

َدُق���وا َوَلَيْعلََم���نَّ  ِذي���َن �شَ َفلََيْعلََم���نَّ اهللُ الَّ

وعنده���ا   .)3 )العنكب���وت:  اْلَكاِذِبي���َن} 

ادقون في النعيم االأبدي، ماديًا  يعي�س ال�سّ

ومعنوي���ًا، وهذا هو الف���وز العظيم الذي ال 

يعادله فوز عل���ى االإطالق {َق���اَل اهللُ َهَذا 

ْدُقُهْم َلُهْم َجنَّاٌت  اِدِقيَن �شِ َيْوُم َيْنَف���ُع ال�شَّ

َتْج���ِري ِم���ْن َتْحِتَها الأْنَه���اُر َخاِلِديَن ِفيَها 

���وا َعْن���ُه َذِلَك  ���َي اهللُ َعْنُه���ْم َوَر�شُ اأََب���داً َر�شِ

اْلَفْوُز اْلَعِظيُم} )المائدة: 119(.

الّنعيم  م��ع��ن��ى  اإدراك  يمكننا  ه��ل 

اأو  بالّنعيم،  المحاطة  االإقامة  اأي  المقيم، 

الّنعيم القائم الذي ال يخبو؟ اإنها االإقامة 

في  ال��خ��ال��دة،  الحياة  منزل  ف��ي  االأب��دي��ة 

 الت��الزم قائ��م بين 

اللت��زام باأوامر اهلل 

تعال��ى ونواهي����ه 

الدرج����ات  وبي��ن 

الرفيع��ة ف��ي جّنة 

الخلد يوم الح�صاب

7

م
 2

01
2 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
53

د 
د

ع
ل
ا



وزبرجها،  وزخرفها  نية  الدَّ الدنيا  ه��ذه 

الوفاء  منهم  وعلمت  ذل��ك،  لك  ف�سرطوا 

الذكر  لهم  مت  وقدَّ بتهم  وقرَّ فقبلتهم  به، 

عليهم  واأهبطت  الجلي،  والثناء  العلي، 

ورفدتهم  بوحيك،  متهم  وكرَّ مالئكتك، 

بعلمك، وجعلتهم الذريعة اإليك، والو�سيلة 

اإلى ر�سوانك«.

بين  الوثيق  الترابط  هذا  معي  الحظ 

وهو  تعالى،  اهلل  وعطاء  االإن�سان  التزام 

العطاء  اإنه  عابرًا،  �سطحيًا  التزامًا  لي�س 

مراتبه اأق�سى  في  تعالى  اهلل  �سبيل  في 

{ِرَجاٌل َل ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوَل َبْيٌع َعْن ِذْكِر 

َكاِة َيَخاُفوَن  َلِة َواإِيَتاِء الزَّ اهلِل َواإَِقاِم ال�شَّ

��اُر}  َي��ْوم��اً َت��َت��َق��لَّ��ُب ِف��ي��ِه اْل��ُق��ُل��وُب َوالأْب�����شَ

)النور: 36(. فيح�سل نتيجته فتح خزائن 

االإلهية على م�سراعيها من غير  الرحمة 

َعِمُلوا  َما  اأَْح�َشَن  اهللُ  {ِلَيْجِزَيُهُم  ح�ساب 

ِلِه َواهللُ َيْرُزُق َمْن َي�َشاُء  َوَيِزيَدُهْم ِمْن َف�شْ

ِبَغْيِر ِح�َشاٍب} )النور: 38(. 

الزهد بين كلمتين

في  الموؤمن  االإن�سان  عند  البذل  اإنَّ 

�سبيل اهلل تعالى، تترجمه الحركة الدوؤوبة 

بحيث  ال��ح��ق،  لن�سرة  ال��دن��ي��ا  ه���ذه  ف��ي 

بما  اأم���اًل  ي��دي��ه،  بين  بما  الموؤمن  يزهد 

جعفر اأب��ي  االإم���ام  فعن  تعالى،  اهلل  عند 

Q: »كاأني بقوٍم قد خرجوا بالم�سرق، 

يطلبون الحق فال ُيعَطونه، ثم يطلبونه فال 

وا ذلك، و�سعوا �سيوفهم 
َ
راأ ُيعَطونه، فاإذا 

فال  �ساألوه،  ما  َفُيعَطون  عواتقهم،  على 

يقبلونه حتى يقوموا، وال يدفعونها اإالَّ اإلى 

لو  اأن��ي  اأم��ا  �سهداء،  قتالهم  �ساحبكم، 

ل�ساحب  نف�سي  ال�ستبقيت  ذلك،  اأدرك��ت 

.)2(
االأمر«

مهما  الدنيا  تغريه  ال  ال��م��وؤم��ن  ه��ذا 

 :Qعلي الموؤمنين  اأمير  فعن  اأقبَلْت، 

قال  القراآن  من  كلمتين  بين  كله  »الزهد 

َم��ا  َع��لَ��ى  ����َش���ْوا  َت���اأْ {ِل��َك��ْي��َل  �سبحانه:  اهلل 

لم  ومن  اآَتاُكْم}،  ِبَما  َتْفَرُحوا  َوَل  َفاَتُكْم 

فقد  باالآتي  يفرح  ولم  الما�سي  على  ياأ�َس 

.
)3(

اأَخَذ الزهد بطرفيه.«

P الزهد في قول الر�سول

اإن���ه���ا م��در���س��ة االإ����س���الم ال��ع��ظ��ي��م، 

بيته  واآل   P محمد  ال��ن��ب��ي  م��در���س��ة 

اإلى  النظرة  �سياغة  في   Rاالأطهار

الدنيا والعمل فيها من موقع الزهد بها، 

 .)17 َواأَْبَقى} )االأعلى:  َخْيٌر  {َوالآَِخ��َرُة 

 Qعليًا الموؤمنين  اأمير  اأنَّ  روي  وقد 
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قال: »يا ر�سول اهلل عّلمني الزهد، فقال 

��ل االآخ���رة  P: ي��ا ع��ل��ي، م��ثِّ ال��ر���س��ول 

تن�َس  وال  قلبك،  في  والموَت  عينيك  بين 

موقفك بين يدي اهلل، وكْن من اهلل على 

)وجهك(  واكفف  فرائ�سه،  واأدِّ  َوَج���ْل، 

ع��ن م��ح��ارم��ه، ون��اب��ذ ه����واك، واع��ت��زل 

والطمع،  والحر�س  وال�ُسَبه  ال�سك  عن 

وح�سَن  ��َف��ة  وال��َن�����سَ التوا�سع  وا�ستعمل 

الخلق وليَن الكالم، واخ�سع لقبول الحق 

الكبر  واج��ت��ن��ب  ع��ل��ي��ك،  َوَرَد  ح��ي��ث  م��ن 

ت�ست�سغر  وال  الُخيالء،  وم�سيِة  والرياء 

اهلل  واحمِد  بال�سكر،  وج��اِزه��ا  اهلل  ِنَعَم 

ْل  على كل حال، وان�سف من ظلمك، و�سِ

واأح�سن  َحَرمك،  من  واأعِط  قطعك،  من 

ول��ي��ك��ن �سمُتك  اإل��ي��ك،  اأ���س��اء  م��ن  اإل���ى 

اإقبال االأعمال، ابن طاوو�س، ج 1، �ص 504.( 1)

الغيبة، النعماني، �س 281.( 2)

نهج البالغة، ال�سريف الر�سي، ج 4، �ص 102، حكمة 439.( 3)

جواهر المطالب في مناقب االإمام عليQ، ابن الدم�سقي، ج 2، �ص 148.( 4)

الهوام�ش

الريب  وتجنَّب  اعتبارًا،  ونظرك  تفكرًا 

بالُح�سنى،  النا�س  وعا�سر  ا�ستطعت،  ما 

ون���اب���ذ ه����واك واع���ت���زل، وا���س��ب��ر على 

النازلة، وا�ستهن بالم�سيبة، واأِطِل الفكر 

الجنة،  اإل��ى  �سوقك  واجعل  المعاد،  في 

بالمعروف  واأمر  النار،  من  باهلل  وا�ستعذ 

اهلل  ف��ي  ت��اأخ��ذك  وال  المنكر،  ع��ن  وان���َه 

اأمكنك،  ما  الحالل  من  وخذ  الئم،  لومة 

واعت�سم  وال�سرف،  والمنع  ال�سح  وجانب 

باالإخال�س والتوكل، ودع الظن وابِن على 

عليك  ا�ستبه  م��ا  ��ز  وم��يِّ اليقين،  اأ�سا�س 

وبرهاُنُه  عليك  اهلل  حجُة  ��ه  ف��اإنَّ بعقلك 

ع��ن��دك وودي��ع��ُت��ُه ق��ب��ل��ك. ف��ذل��ك اأع��الم 

للمتقين، وقد  والعاقبة  الزهد ومناهجه، 

.)4(
خاب من افترى، وال يظلم ربُّك اأحدًا«

بي��ن  الزه��د كل��ه 

ك��لمتي���ن {ِلَكْياَل 

َم��ا  َعَل��ى  َتاأْ�َص��ْوا 

َفاَتُك��ْم َوَل َتْفَرُحوا 

اآَت���اُك��ْم} ِبَم������ا 
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اإن منطلق اأي اإ�سالٍح هو اإ�سالح الإن�سان نف�سه. فاإذا لم تتم 

تربية الإن�سان فلن ي�ستطيع اأن يربي الآخرين. ما يجب علينا 

هو البدء باأنف�سنا وعدم الكتفاء باأن يكون ظاهرنا جيدًا. يجب 

اأف�سل  يومنا  نجعل  اأن  نحاول  وباأن  وباأفكارنا،  بقلوبنا  نبداأ  اأن 

من اأم�سنا. واأرجو اأن يحدث هذا الجهاد مع النف�ش لنا جميعًا. 

حياة  وم�ست�سعفونا  فقراوؤنا  فيه  يعي�ش  الذي  اليوم  هو  فعيدنا 

مليئة بالرفاهية والتربية الإ�سالمية الإن�سانية ال�سحيحة.

َه����مُّ الأن��ب��ي��اء 

من بركة الإ�سالم

الحكومة،  اإ���س��الح  جميعًا  م�سوؤوليتنا  اإن 

واإعادة بنائه. فاإن وجد من  واإ�سالح المجتمع 

هو في موقع الرئا�سة والم�سوؤولية ويريد اأن يمنع 

�سير االأمور نحو م�سارها االإ�سالمي واالإن�ساني، 

يجب علينا توجيهه وتاأديبه وتهذيبه الأن بع�س 

هوؤالء لم يدركوا الق�سايا االإ�سالمية جيدًا. 

ل��ق��د اأح����اط االإ����س���الم ب��ك��ل ���س��يٍء وعلينا 

على  نتغلب  جعلنا  ال��ذي  فهو  منه،  اال�ستفادة 

بع�س  ق���ال  ل��ق��د 

الك��ب�ار:  ال�ع��لماء 

اإن����ن����ي اأدع�����و 

اأك�ثر  للمنح��رفين 

لأنهم  غيرهم؛  من 

ب��ح��اج��ة ل��ل��دع��اء 

اأك�ثر م�ن غيره�م

10



نحن  واجهتنا.  التي  الج�سام  الم�ساكل 

في  االإ�سالمي  النور  هذا  ي�سرق  اأن  ناأمل 

ف��ي جميع  ب��ل  االإ���س��الم��ي��ة،  ال��ب��الد  جميع 

واأن  اهلل،  �ساء  اإن  الم�ست�سعفة،  البالد 

االإ�سالم ور�سوله.  النا�س كما يريد  يتربى 

النا�س  الأن  يحزن   P النبي  ك��ان  لقد 

منه  االإ�سالمية  التربية  يتلقون  ال  كانوا 

بقوله:  يعّزيه  تعالى  اهلل  فكان  ينبغي  كما 

ِلَت�ْشَقى}  اْلُقْراآَن  َعلَْيَك  اأَنَزْلَنا  {طه*َما 

 P طه: 1 � 2(. لقد كان حزن الر�سول(

يهتدي  ال  اأن  يوؤ�سفه  وكان  عليهم،  �سديدًا 

الطبيعي.  االإن�ساني  الم�سار  اإل��ى  الكفار 

وعلى كل اإن�سان اأي�سًا اأن يحزن على الذين 

ال ي�سيرون في طريق االإ�سالم واالإن�سانية.

الرحمة  تجّليات  مــن  الأنــبــيــاء 

الإلهية

اإنني  الكبار:  العلماء  بع�س  ق��ال  لقد 

غ��ي��ره��م؛  م��ن  اأك��ث��ر  للمنحرفين  اأدع����و 

غيرهم.  من  اأكثر  للدعاء  بحاجة  الأنهم 

بالراأفة  قلوب مفعمة  الملتزمين  قلوب  اإّن 

التي  ف��ال��ح��روب  الب�سر.  لجميع  وال��ح��ب 

للدفاع  ك��ان��ت  االأك����رم  ال��ر���س��ول  خا�سها 

التي  الحروب  تلك  حتى  بل  النف�س،  عن 

من  االأخرى  هي  كانت  الم�سلمون  ابتداأها 

يمكن  التي  االأم��م  اإن  اإذ  اآث��ار رحمة اهلل، 

تمنع  التي  وتلك  تهذب،  اأن  تهذبيها يجب 

عن  اإزالتها  تتم  اأن  يجب  االأم��م،  تهذيب 

االإن�سان  ك��ان  واإن  رحمة  اإن��ه��ا  الطريق. 

يت�سور في بادئ االأمر اأنه قتل، اإال اأنها في 

الواقع عبارة عن اإزالة الموانع عن طريق 

اإي��ران من  اأ�سيع حول  ما  فمثاًل  الب�سرية. 

اإي��ران  اإن  �سحيح.  غير  الب�سر  تقتل  اأنها 

كانت تقوم بتهذيب »ال�سباع« اأولئك النا�س 

الذين هاجموا االإ�سالم واالأمة واالإن�سانية، 

بالحب�س  عليهم  االإبقاء  من  تمكنت  ف��اإذا 

فعلت ذلك حتى يتهّذبوا، واإال فاإنها كانت 

االأنبياء  به  قام  ما  تقوم بمحاربتهم. وهو 

وهذا  اليوم؛  العالم حتى  بدء  منذ  جميعًا 

تجٍل من تجليات الرحمة االإلهية. 

رحمة  تجليات  م��ن  وج��ودن��ا  اأن  كما 

الهداية  اأم��ر  ف���اإّن  كذلك  تعالى،  الحق 

رحمة  االأنبياء  وبوا�سطة  اهلل  جانب  من 

وجميع  الر�سول  اإّن  للجميع.  كبيرة  اإلهّية 

لكن  للعالمين،  رح��م��ة  ك��ان��وا  االأن��ب��ي��اء 

ال  وهم  ذلك  يدركون  ال  جاهلون  النا�س 

وال  االآخ��رة  في طريق  يوجد  ماذا  يدرون 
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ي�سيروا  لم  اإذا  بهم  �سيحلُّ  ماذا  يعرفون 

في طريق االإن�سانية. 

الت�سحية والعمل

توجد اأنواع من الت�سحية والعمل. نجد 

متاع  اإلى  للو�سول  يعمل  االأ�سخا�س  بع�س 

اإلى  النا�س  يدفع  ذلك  �سبيل  وفي  الدنيا 

االأعمال ال�سيئة ويدفع ال�سباب نحو الموت 

االأمور.  بزمام  يم�سك  اأن  له  يت�سنى  حتى 

والت�سحية.  العمل  اأ�سكال  من  �سكل  هذا 

االإن�سان  ي�سحي  اأن  وهو  اآخر  نوع  ويوجد 

ولكن بكل ما يملكه هو الأجل �سعادة الب�سر 

والأجل تهذيبهم، وهذا م�سلك االأنبياء. 

عمل الأنبياء اإنقاذ ال�سعوب

واحدًا من  يومًا  االأنبياء  لم يخ�س�س 

واح��دة  �ساعة  وال  بل  الأنف�سهم،  حياتهم 

اأن ينقذوا هوؤالء  منها، بل كان كّل همهم 

الحفر  ف��ي  �سي�سقطون  ال��ذي��ن  المر�سى 

اأنف�سهم  ي�����س��ل��م��ون  وال���ذي���ن  ال�سحيقة 

اأن  اأي�سًا  نحن  وعلينا  ال�سيئة.  للعواقب 

طبعًا  ذل��ك.  الأج��ل  الم�ستطاع  ق��در  نعمل 

نعمل ما  اإننا  نقول  اأن  �ساأنًا من  اأقل  نحن 

عمله االأنبياء الإنقاذ ال�سعوب. ولكن ال بّد 

من العمل الإنقاذ �سعبنا وال�سعوب االأخرى 

والم�سائب  ح�سلت  التي  الظلمات  م��ن 

التي حدثت لها. اإّن هوؤالء الذين انحرفوا 

وهم ال يعرفون، خا�سة النا�سئة وال�سباب 

بع�س  جّرهم  الذين  واالأوالد  البنات  من 

علينا  االنحراف،  اإلى  االإن�ساف  عديمي 

اإن  وي�ستقيموا  يترّبوا  كي  ن�ساعدهم  اأن 

ليعيد  �ساء اهلل. فكل من ي�ستطيع فليعمل 

كان  لقد  الم�ستقيم.  الطريق  اإل��ى  ه��وؤالء 

هذا طريق االأنبياء، كان طريقهم التربية 

والتهذيب. 

ولم  االإن�سان  لبناء  االأنبياء  جاء  لقد 

يهدوا  لكي  اآخ��ر. ج��اوؤوا  لديهم عمل  يكن 

النا�س، االإن�سانيين منهم، الذين ي�سيرون 

ف���ي ال��ط��ري��ق ال��خ��اط��ئ اإل����ى ال�����س��راط 

الم�ستقيم. 

من اأنواع الت�صحية 

اأن ي�صحي الإن�صان 

يملكه  م��ا  ب��ك��ل 

لأج����ل ���ص��ع��ادة 

ال��ب�����ص��ر ولأج���ل 

وه��ذا  ت��هذبيهم، 

الأن��ب��ي��اء م�صلك 
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اإّن الكعبة ال�سريفة التي هي رمز الوحدة والعّزة 

في  ت�ست�سيف  الروحية،  والقيم  الّتوحيد  ومظهر 

مو�سم الحج هذا، قلوبًا مفعمة بال�سوق والأمل، قلوبًا 

الإ�سالم  مهد  اإلى  المعمورة  اأرجــاء  كل  من  توجهت 

الإ�سالمية  الأمــة  اإن  الجليل.  ــرّب  ال دعــوة  ملبيًة 

ت�ستطيع الآن اأن ت�ساهد بعيون موفديها المجتمعين 

هنا من �ستى اأ�سقاع العالم �سورة جامعة م�سّغرة من 

الذي  الإيمان  عمق  ومن  وتنّوعها،  �ساحتها  رحابة 

اأرجــاء  في  الحنيف  الدين  هذا  اأتباع  قلوب  يحكم 

العالم واأن تقّدر حجم هذا الر�سيد الهائل، الذي ل 

مثيل له، تقديرًا �سحيحًا.

���ص��ح��وة
خ��ي�ر الأمم)*(
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ب��ذات��ن��ا  م��ع��رف��ت��ن��ا  اإّن 

الم�سلمين،  نحن  ت�ساعدنا، 

ال��م��ك��ان��ة  ن���ع���رف  اأن  ع��ل��ى 

اأن  علينا  والتي  بنا  الالئقة 

ن�سير باتجاهها اليوم وغدًا.

ـــحـــوة  طـــريـــق الـــ�ـــسّ

والحّرية

اإّن تنامي موجة ال�سحوة 

االإ����س���الم���ي���ة ف���ي ع��ال��م��ن��ا 

االإ�سالمية  االأمة  تب�ّسر  حقيقة  المعا�سر، 

بغٍد �سعيد. فمنذ اأن بداأت هذه االنطالقة 

الثورة  بانت�سار  عقود،  ثالثة  قبل  القوّية 

تتقدم  العظيمة  اأّمتنا  راحت  االإ�سالمّية، 

اأزالت عقبات من طريقها  بال توّقف وقد 

وا�ستولت على خنادق عديدة. 

اأ�ساليب  في  طّور  اال�ستكبار  كان  واإذا 

التكلفة  ب��اه��ظ��ة  ج���ه���ودًا  وب����ذل  ع��دائ��ه 

لزرع  حثيثة  وجهودًا  االإ���س��الم،  لمواجهة 

الخالف بين مختلف الطوائف االإ�سالمية 

ما  كان  واإذا  الطائفية،  الع�سبيات  واإثارة 

يداأب عليه اال�ستكبار من بث الخالف بين 

بين  وال�سقاق  الفرقة  وال�سيعة وبث  ال�سّنة 

�سعي  من  به  يقوم  وما  االإ�سالمية  ال��دول 

لت�سعيد الخالفات وتحويلها 

ونزاعات غير  ع��داوات  اإل��ى 

ق��اب��ل��ة ل��ل��ح��ل وا���س��ت��خ��دام 

االأج���ه���زة اال���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة 

�سموم  لحقن  والجا�سو�سية 

ال��ف�����س��اد وال��ف��ح�����س��اء في 

كل  ف���اإن  ال�سباب،  �سفوف 

ذلك ال يخرج عن كونه ردود 

اأم����ام حركة  ف��ع��ل م��رت��ب��ك��ة 

االأمة االإ�سالمية المتينة وخطاها ال�سديدة 

في طريق ال�سحوة والعزة والحرية.

تراجع الجبهة المعادية

اليوم خالفًا لما كان عليه الحال قبل 

ال�سهيوني  ال��ع��دو  يعد  ل��م  ع��ام��ًا  ثالثين 

عمالقًا ال يقهر.

التي  لالإ�سالم،  المعادية  الجبهة  اإن 

في  تتحكم  الزمن  من  قرنين  لمدة  ظلت 

بظلم  ودولها  االإ�سالمية  ال�سعوب  م�سير 

وتع�سف وتنهب ثرواتها نهبًا، ت�سهد اليوم 

الم�سلمة  ال�سعوب  وت�سّدي  نفوذها  زوال 

المقابل  وف���ي  وب�����س��ال��ة.  ب�����س��ج��اع��ة  ل��ه��ا 

اأ�سبحت حركة ال�سحوة االإ�سالمية تتقدم 

اأكثر فاأكثر على مّر االأيام.

اإن الجبهة المعادية 

ت�صهد  ل��الإ���ص��الم 

اليوم زوال نفوذها 

ال�صعوب  وت�صدي 

لها ال��م�����ص��ل��م��ة 
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)*( نداء االإمام الخامنئي{ لحجاج بيت اهلل الحرام في 15/ 11/ 2010 
الهوام�ش

اأمل وب�سارة

اإّن هذه االأو�ساع التي تبعث على االأمل 

وتحمل معها الب�سارة ال بد لها � من جهة � 

اأن تدفع بنا � نحن ال�سعوب الم�سلمة � اإلى 

وقت  اأي  من  اأكبر  بثقة  من�سود  م�ستقبل 

 � اأخ��رى  � من جهة  لها  ينبغي  كما  م�سى. 

وعيًا  اأكثر  وعبرها،  بدرو�سها  تبقينا،  اأن 

ويقظًة من اأي وقت م�سى وال �سك اأن هذا 

الخطاب العام يجعل علماء الدين والقادة 

ال�سيا�سيين والمثقفين وال�سباب ملتزمين 

بالمجاهدة  ومطالبين  غيرهم  من  اأكثر 

والريادة.

بليغة  بنبرة  الكريم  القراآن  يخاطبنا 

ْخ��ِرَج��ْت  اأُ ���ٍة  اأُمَّ َخ��ْي��َر  {ُكنُتْم  فيقول:  وحّية 

َعِن  َوَتْنَهْوَن  ِباْلَمْعُروِف  َت��اأُْم��ُروَن  ِللنَّا�ِس 

اْلُمنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهلِل} )اآل عمران: 11(. 

فاإن االأمة االإ�سالمية � ح�سب هذا الخطاب 

خرجت للب�سرية، واإن الهدف 
ُ
القراآني � قد اأ

اإن��ق��اذ الب�سرية  من وج��ود ه��ذه االأم��ة هو 

وتحقيق الخير لها.

الم�سوؤوليات ج�سيمة

على  الملقى  الكبير  الواجب  اأن  كما 

بالمعروف  االأم���ر  ه��و  االأم���ة  ه��ذه  ع��ات��ق 

الرا�سخ  واالإي���م���ان  المنكر  ع��ن  وال��ن��ه��ي 

اإنقاذ  اأ�سمى من  باهلل تعالى. وال معروف 

اال�ستكبار  هيمنة  ب��راث��ن  م��ن  ال�سعوب 

من  اأب�سع  منكر  ال  اأن��ه  كما  ال�سيطانية، 

التبعية للم�ستكبرين وخدمتهم. لذلك فاإن 

ومكافحة  الم�سلمين  وح��دة  على  ال�سهر 

التي  العميلة  واالأل�سن  الو�سخة،  االأي��دي 

ون�سر  ال��وح��دة،  ب��ه��ذه  الم�سا�س  ت��ح��اول 

وااللتزام  بالم�سوؤولية،  وال�سعور  ال�سحوة 

بين ال�سباب الم�سلمين في جميع االأقطار 

م�سوؤوليات  ي��ع��ّد  ذل���ك  ك��ل  االإ���س��الم��ي��ة، 

من  الخوا�ّس  عواتق  على  تلقى  ج�سيمة 

اأبناء االأمة.

الحج  يبلوره  الذي  الرائع  الم�سهد  اإّن 

للقيام  المنا�سبة  المجاالت  اإل��ى  ير�سدنا 

م�ساعفة  اإلى  ويدعونا  الم�سوؤوليات  بهذه 

العمل والهمم.
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اك وموا�ص�ع 
َّ
اإي�

ال���ت���ه���م���ة
ال�سيخ علي ذوعلم

»من و�سع نف�سه موا�سع التهمة، فال يلومّن من اأ�ساَء به الظن«)1(. 

في  بــالأخــ�ــش  المجتمع،  اأعــ�ــســاء  بين  الــعــالقــة  تــقــوم 

المجتمع الإ�سالمي، على اأ�سا�ش ح�سن ظّن الم�سلمين بع�سهم 

في  واأجهزتها  الحكومة  تقوم  اأن  الجائز  من  ولعّله  ببع�ش. 

بع�ش الحالت الخا�سة، باإخ�ساع الفرد المظنون به لل�سوؤال 

والتحقيق في اإطار القانون وال�سرع، اإل اأنه ل يجوز لالأفراد 

التج�ّس�ش اأو اإ�ساءة الّظن فيما بينهم. 

البتعاد عن موا�سع التهمة

توؤّكد  التي  الروايات  من  الكثير  يوجد 

على  الموؤمن  اأع��م��ال  حمل  ���س��رورة  على 

الظنون.  وراء  االن��ج��رار  وع��دم  ال�سحة، 

على  والحمل  المتبادلة  الثقة  اأ�سل  اإن  ثم 

االأ�سول  من  هما  االإم��ك��ان،  ق��در  ال�سحة 

الهامة في العالقات االجتماعية.

باالإ�سافة اإلى هذا االأ�سل، لدينا اأ�سل 

موا�سع  عن  االبتعاد  وهو  اأهمية،  ذو  اآخر 

الفكر  وقادة  االإ�سالم  �سّجع  فقد  التهمة. 

اإلى  الظن،  �سوء  االبتعاد عن  الديني على 

جانب الحذر من الوقوع في موا�سع التهمة 

عند العمل. �سحيح اأنه يجب على االآخرين 

االآخرين،  اتهام  وع��دم  الظن  �سوء  ع��دم 

على  الحفاظ  ع��ن  م�سوؤول  ال��ف��رد  اأن  اإال 

للمجتمع،  وال��روح��ي  المعنوي  الم�ستوى 

اإ�ساءة  اإلى  االآخرين  اأمام  فال يدع فر�سة 

الّظن به ب�سبب اأعماله، وال يقف في مواقع 

التهمة.

م�سوؤولية الحفاظ على ال�سمعة

المجتمعات،  واقع  اإلى  بالعودة  طبعًا 

ف��اإن��ن��ا ن��الح��ظ اأن االأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ال 

يعتنون بالمالحظات والتفا�سيل، عادة ما 

يهّيئون االأر�سية ل�سوء ظّن االآخرين بهم.

االأف��راد  الحفاظ على حرمة  واإذا كان 

الوظائف  م��ن  المجتمع  ف��ي  واح��ت��رام��ه��م 

االأخالقية الهامة، ولكنه م�سوؤولية تقع على 

عاتق من يلحق ال�سرر ب�سمعته و�سلوكه، قبل 

اأن تقع على عاتق الذين يظنون ال�سوء به. 
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فعلى ال�سخ�س اأن يلتفت اإلى �سلوكه وعمله 

اآخذًا بعين االعتبار فهم االآخرين لهما.

يكون  اأن  يجب  ت��ق��دم،  م��ا  على  ب��ن��اء 

الحفاظ  اأجل  من  �سحيحًا  �سويًا  �سلوكنا 

على �سالمة المجتمع 

ويجب  االأخ���الق���ي���ة، 

االأر�سية  نهيئ  ال  اأن 

الت��ه��ام��ن��ا واإ����س���اءة 

ف��اإذا كان  بنا،  الظن 

واجب االآخرين عدم 

����س���وء ال���ظ���ن، ف���اإن 

واجبنا هو اأن ال ن�سع 

اأن��ف�����س��ن��ا اأي�����س��ًا في 

في  التهمة،  موا�سع 

و�سلوكنا،  حركاتنا، 

وتعاملنا  واأف��ك��ارن��ا، 

م���ع االآخ�����ري�����ن، بل 

تجعل  التي  االأع��م��ال  عن  نبتعد  اأن  يجب 

ي�سح  وال  بنا.  الظن  ي�سيئون  االآخ��ري��ن 

االآخ��ري��ن، وال  نعمل الأج��ل  اإننا ال  ال��ق��ول: 

ه��ذه  الأن  وي��ع��ت��ق��دون��ه؛  ي��رون��ه  م��ا  يهمنا 

ال�سليم  الجو  اختالل  اإل��ى  ت��وؤدي  النظرة 

في المجتمع، حيث تتعدى اآثارها ال�سلبية 

الجميع. فالجميع م�سوؤول عن عدم اللجوء 

اإلى �سوء الظن في المجتمع لكي ن�سل اإلى 

بناء مجتمع �سليم.

�سوء الظن 

هن���ا ُيلف���ت االإم���ام اأمي���ر الموؤمني���ن

Q انتباهنا اإلى ع���دم اإف�ساح المجال 

اأم���ام االآخرين الإ�ساءة الظن بنا من خالل 

بع����س الت�سرف���ات المريب���ة الت���ي ق���د 

نقوم بها وبذلك ن�ستح���ق اللوم. وكالمه

Q ال يجي���ز �س���وء الظ���ن اأي�س���ًا، بل 

يوؤّك���د م�سوؤولية كل ف���رد في المجتمع في 

المحافظ���ة عل���ى �سخ�سيت���ه بعي���دًا عن 

ح���االت االته���ام و�س���وء الظ���ن. وبعبارة 

اأخ���رى تقع علين���ا كاأفراد ف���ي المجتمع 

م�سوؤوليت���ان: االأول���ى اأن ال ن�س���ع اأنف�سنا 

ف���ي موا�سع التهمة، والثانية االبتعاد عن 

�س���وء الظ���ن باالآخرين، عل���ى اأ�سا�س اأن 

بع�س الظن اإثم، واأن االحتياط في هكذا 

ت�سرفات ي���وؤدي اإلى ابتعاد المجتمع عن 

المفا�سد واال�ستباهات.

نهج البالغة، ال�سريف الر�سي، ج 4، �ص 41، حكمة 159.( 1)

الهوام�ش

ل  اأن  ه��و  واجبن��ا 

ن�ص��ع اأنف�صن��ا في 

موا�ص���ع التهم��ة، 

واأن ن�ب��تع�د ع��ن 

الأع�م������ال الت��ي 

الآخ��ري�ن  تج�ع�ل 

ي�صيئ��ون الظ�ن بنا

17

م
 2

01
2 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
53

د 
د

ع
ل
ا



والتاّمين

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

ت��ح��دث اآي���ة اهلل ج���وادي اآم��ل��ي ف��ي ال��ع��ددي��ن ال�شابقين 

اأن يهتدي  واأن��واع��ه��ا، وذك��ر كيف يمكن  المحبة  عن ج��ذور 

الإن�شان للم�شداق الحقيقي للمحبوب الواقعي وذكر بع�س 

اآثار المحبة الإلهية التي تعين الإن�شان على ترك المع�شية 

وعلى الطاعة حيث تكون معيار الإيمان والكفر، وُيكمل في 

هذا العدد تعداد اآثار المحبة والإ�شارات المرتبطة بالمحّبة. 
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6ـ اآثار المحبة الإلهّية
هـ ـ �سوق العبادة والعبودية

بع�س النا�س يرغب بطاعة اهلل �سبحانه وعبوديته وينفر من 

الع�سيان والطغيان، وبع�سهم االآخر على عك�س ذلك. وال�سّر في 

ذلك اأن اهلل تعالى جعل االإيمان والطاعة محبوبتين للموؤمنين 

اأم��ورًا  والمع�سية  والف�سق  الكفر  وجعل  قلوبهم  في  وزرعهما 

َنُه ِفي ُقُلوِبُكْم  يَماَن َوَزيَّ اإَِلْيُكُم اْلإِ تنفر منها اأفئدتهم: {َحبََّب 

.)7 )الحجرات:  َياَن}  َواْلِع�شْ َواْلُف�ُشوَق  اْلُكْفَر  اإَِلْيُكُم  َه  َوَك��رَّ

يقول االإمام ال�سادقQ: »كان فيما ناجى اهلل عّز وجّل 

به مو�سى بن عمرانQ اأن قال له: يا ابن عمران، كذب من 

زعم اأنه يحبني فاإذا جّنه الليل نام عني، األي�س كّل محّب يحّب 

.
)1(

خلوة حبيبه؟«

و ـ �سيرورته محبوبًا

يقول الر�سول االأكرم P: »اإذا اأحّب اهلل عبدًا من اأّمتي 

قذف في قلوب اأ�سفيائه واأرواح مالئكته و�سكان عر�سه محّبته 

ليحّبوه فذلك المحب حقًا طوبى له ثم طوبى له وله عند اهلل 

.
)2(

�سفاعة يوم القيامة«

االآية  ثواب محمود من  ا�ستنباط جذور هكذا  يمكن  طبعًا 

َلُهُم  �َشَيْجَعُل  اِلَحاِت  ال�شَّ َوَع��ِم��ُل��وا  اآَم��ُن��وا  ��ِذي��َن  {الَّ ال�سريفة 

ْحَمُن ُودًّا} )مريم: 96(. الرَّ

7ـ معيار دخول الجنة والنار
اأبي  بن  علّي  »ُح��ّب  قوله:   P االأك��رم  الر�سول  عن  ُنقل 

تنفع  ال  �سيئة  وبغ�سه  �سيئة  معها  ت�سر  ال  ح�سنة   Qطالب

.
)3(

معها ح�سنة«
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تتحدث  كثيرة  روايات  الحديث،  وردت، في ذيل هذا  وقد 

عن اأن الوالية هي �سرط قبول االأعمال، اإال اأن الق�سم االأول منها 

يحتاج اإلى مزيد من التاأمل حيث يمكن ذكر عدة توجيهات له:

الأول: محب عليQ ال يقترف المع�سية؛ اأي اأن محبته 

ت�سون االإن�سان من الوقوع في المع�سية. ومن هنا فاإن مرتكب 

عالقة  على  اأنه  اأو   Qباالإمام عالقة  على  لي�س  المع�سية 

قليلة.

الذي   Qالموؤمنين اأمير  محبَّ  اأن  �سحيح  ال��ث��ان��ي: 

ب  يرتكب المعا�سي في فروعات االأحكام يلقى في جهنم ويعذَّ

هلل  مطيع  الأن��ه  جهنم؛  في  ُيَخلَّد  ال  اأن��ه  اإال  ع�سيانه،  بمقدار 

تعالى في اأ�سول وقواعد الطاعة والعبودية.

ق  يوفَّ فاإنه  حّبه،  في  �سادقًا  عليٍّ  ُمحب  كان  اإذا  الثالث: 

.
)4(

للتوبة وال توؤثر معا�سيه ال�سابقة عليه 

لمن  الجنة  اهلل  »خلق  اأمثال  الروايات  بع�س  اإن  ال��راب��ع: 

اأطاعه واأح�سن ولو كان عبدًا حب�سيًا وخلق النار لمن ع�ساه ولو 

 حاكم على هذا النوع من الروايات.
)5(

كان ولدًا قر�سيًا«

اأما المق�سود من حكومة بع�س الروايات على هذه االأنواع 

النار، هو  اأو  الجنة  اأن معيار ومالك دخول  الروايات فهو  من 

االإم��ام  اأو�سح  وق��د  فقط.  وع�سيانها  االإلهية  االأوام���ر  طاعة 

الباقرQ هذا المعيار ل�سيعته من خالل ر�سالة اأر�سلها مع 

جابر، قال: »يا جابر، بّلغ �سيعتي عني ال�سالم واأعلمهم اأنه ال 

قرابة بيننا وبين اهلل عّز وجّل وال يتقرب اإليه اإال بالطاعة له. 

لم  ولينا ومن ع�سى اهلل  فهو  واأحبنا  اأطاع اهلل  يا جابر، من 

.
)6(

ينفعه حّبنا«

ال  ويحكم  تغتروا،  ال  »َوْي��َح��ُك��م  اأخ���رى:  و�سية  ف��ي  وج��اء 

.
)7(

تغتروا«

8ـ الختالف بين الكمال والتمام
اأعلى  مرتبة  في  هو  »الكمال«  اأن  اللغوي  البحث  في  جاء 

من »التمام«، اإال اأن بع�سهم عمل جاهدًا ليثبت اأن التمام هو 

اإلى عبارات في  اأعلى من الكمال. وينبغي االإ�سارة هنا  مرتبة 

وجهت  قد  الكبير،  الجو�سن  ودعاء  الكبيرة  الجامعة  الزيارة 

مخت�س  غير  فهو  الكمال،  نحو  ليتجهوا  الجميع  اإل��ى  الدعوة 

اإذا كان ُمحب عليٍّ 

حبه  ف��ي  ���ص��ادق��ًا 

للتوبة يوفق  فاإنه 
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الكبير  الجو�سن  وفي دعاء  وال�سلوك.  ال�سير  وادي  ب�سالكي 

يجري الحديث عن خالق العالم باأ�سمائه الح�سنى 

اأمثال »الغافر«، »الغفور«، »الغفار«، »الراحم«، 

الراحمين«،  »اأرحم  »الرحمن«،  »الرحيم«، 

»ال�سكور«، »ال�ساكر«، »الجابر«، »الجبار«، 

وطبعًا  و...  »العالم«،  »العالم«،  »العليم«، 

م�ستوى  في  االأ�سماء  هذه  اعتبار  يمكن  ال 

واحد. واأما اختالف هذه المراتب فهو الأن 

والحقيقة  مختلفون.  المائدة  هذه  �سيوف 

اأطعمة مختلفة  فيها  المتنوعة  المائدة  اأن هذه 

تنا�سب حال ال�سيوف. بع�سهم يمتلك ا�ستعداد دعوة 

اهلل الغافر وبع�سهم يمتلك ا�ستعداد دعوة اهلل الغفور وبع�سهم 

.
)8(

الغفار و... 

المتنوعة  الوالية  مائدة  هي  الكبيرة  الجامعة  وال��زي��ارة 

وبح�سب  لذلك  الزائرين.  كافة  اأي��دي  متناول  في  الموجودة 

يمكن  وال  ل��ه.  منا�سب  طعام  هناك  يكون  زائ��ر  كل  ا�ستعداد 

القول اإن كافة ال�سفات الموجودة فيها على م�ستوى واحد وهي 

جميعها في م�ستوى عاٍل، بل بع�سها في م�ستوى عاٍل وبع�سها 

االآخر في م�ستوى اأعلى. 

اأن حقيقة الوجود ب�سيطة وهي م�ستملة على  الأول��ى: بما 

كانت  ف���اإذا  لذلك  ب�ساطتها،  م��ع  ال��وج��ودي��ة  الكماالت  كافة 

االأخرى،  الكمالية  االأو�ساف  تنافيها  فال  كاملة،  تامة  المحبة 

االإم��ام  ن��رى  االإط���ار  ه��ذا  وف��ي  جميعها.  عليها  تحتوي  الأنها 

اهلل  من  يطلب  الثمالي  حمزة  اأب��ي  دع��اء  في   Qال�سجاد

تعالى المحبة التي ال تطرد االأو�ساف الكمالية االأخرى، فيقول

Q: »اللهم اإني اأ�ساألك اأن تمالأ قلبي حبًا لك وخ�سيًة منك 

ذا  يا  اإليك  و�سوقًا  منك  وفرقًا  بك  واإيمانًا  بكتابك  وت�سديقًا 

.
)10(

الجالل واالإكرام حّبب اإليَّ لقاءك واأحبب لقائي«

الثانية: اإن مقدار تاأثير المحبة مرهون لقدرة المحبوب. 

القراآن  ال��ذي هو   Qاالإم���ام علي يقول  االإط���ار  ه��ذا  وف��ي 

َخا�ِشًعا  ��َراأَْي��َت��ُه  لَّ َجَبٍل  َعلَى  اْل��ُق��ْراآَن  َه��َذا  نَزْلَنا  اأَ {َل��ْو  الناطق: 

ْن َخ�ْشَيِة اهلِل} )الح�سر: 21(، ويقول حول اأهمية  ًعا مِّ َت�َشدِّ مُّ

التام����ة  للمحب���ة 

�ص����روط  الكامل��ة 

يتطه���ر  اأن  منه��ا 

القلب م��ن التعلق 

ل  حت��ى  بالغي�����ر 

يتعل��ق به محبوب 

اهلل �ص��وى  اآخ�����ر 
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بع�س  اأن  العلم  مع   ،
)11(

لتهافت« َج��َب��ٌل  اأحّبني  »ل��و  المحبة: 

االأ�سخا�س اأمثال ال�سريف الر�سيM حمل ذلك على تحمل 

االإم��ام محبة  اأهمية  على  تدل  اأنها  اإال  ال�سديدة،  الم�سائب 

.Q

واأخ��رى  التفريط  نحو  ت��ارة  المحبة  تنحو  ق��د  ال��ث��ال��ث��ة: 

المو�سوع:  االإمامQ حول هذا  وقد تحدث  االإف��راط.  نحو 

. ولكن اإذا وفق المحب 
)12(

»�سيهلك فيَّ �سنفان محّب مفرط...«

نحو  وال  ال�سمال  نحو  يميل  فلن  الم�ستقيم،  ال�سراط  لتحديد 

»خير  حيث  ال�سراط  على  �سي�سير  بل  االإط��الق،  على  اليمين 

عليه  وج��ب  ال�سراط  على  �سلك  ف��اإذا   .
)13(

اأو�سطها« االأم���ور 

العمل طبق اأ�سل اآخر هو: خير االأمور اأكثرها واأ�سدها واأعالها 

ي�سبح  هنا  ال�سالك  هذا  يهدد  خطر  اأي  يوجد  ال  حيث  و... 

ال�سراط  �سالكي  عند  خا�س  معنى  ذا  وكمالها  المحبة  تمام 

الم�ستقيم.

تح�سيلها  ينبغي  �سروط  الكاملة  التامة  للمحبة  الرابعة: 

ولها اآثار اأي�سًا تترتب عليها بعد ح�سولها. من جملة ال�سروط 

به  يتعلق  ال  حتى  بالغير  التعلق  من  القلب  يتطهر  اأن  العامة 

محل  القلب  لي�سبح  العمل  وينبغي  اهلل.  �سوى  اآخ��ر  محبوب 

ت�سبح حقيقته  بل  للمحب،  اأثر  اأي  يبقى  فال  المحبوب  تجلي 

عبارة عن ظهور المحبوب. ولهذا االأمر اآثار هامة على اأ�سا�س 

الذي  واأما  ال�سخ�سية  الُهوية  محو  اإلى  توؤدي  اأن هكذا عالقة 

للمحبوب  محبة  محبته  فت�سبح  المحبوب  تجلي  فهو  يبقى 

ولي�ست محبة للمحب. وقد جاء في الزيارة الجامعة: »... من 

واالكم فقد والى اهلل... ومن اأحبكم فقد اأحب اهلل«.

االأمالي، ال�سدوق، �س 438.( 1)

بحار االأنوار، المجل�سي، ج 67، �ص 24.( 2)

االأربعون حديثًا، ابن بابويه، �س 45.( 3)

بحار االأنوار، م. �س، ج 39، �ص 248.( 4)

م. ن، ج 46، �ص 82.( 5)

االأمالي، الطو�سي، �س 296.( 6)

الكافي، الكليني، ج 2، �ص 76.( 7)

�سذرات المعارف، اآية اهلل ال�ساه اآبادي، �س 56.( 8)

�سرح منازل ال�سائرين، عفيف الدين التلم�ساني، �س 389.( 9)

مفاتيح الجنان، اأعمال اأ�سحار �سهر رم�سان المبارك.( 10)

نهج البالغة، ال�سريف الر�سي، ج 4، �ص 26.( 11)

م. ن.( 12)

بحار االأنوار، م. �س، ج 48، �ص 154 و 176.( 13)

الهوام�ش
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الم�صروع والممنوع من العوذات والأحراز

عوذات واأحراز باأيدي �َصَحَرة

ل تتع���ّوذوا بغير اهلل

اأقوى من 

كيد �صاحر
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الم�صروع والممنوع من

ال�����ع�����وذات 

والأح����������راز
مقابل��ة م��ع ال�صي��د محم��د ح�ص��ن ترحين��ي

حوار: عدي املو�سوي

والطال�سم  ــعــوذات  ال الحجب،  ــُرقــى،  ال

حياتنا  ممار�سات  �سمن  متر�ّسخة  مفردات 

اليومّية، �سواء عند الملتزمين دينيًا اأو غير 

النا�ش بات يتعاطى  اإن بع�ش  الملتزمين، بل 

معها وكاأّنها و�سفات �سحرية، تحدث تاأثيرها 

الفّعال ب�سرعة. 
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�سماحة  ق�سدنا  المو�سوع،  هذا  عن 

ترحيني،  ح�سن  محّمد  ال�سيد  العالمة 

فكان  االأ�سئلة،  من  العديد  معنا  حاملين 

بمقدمة  �سيفنا  ا�ستهّله  الذي  اللقاء  هذا 

للتعريف بهذه المفردات من حيث المعنى 

والداللة والوظيفة.

اأّما  المنفعة،  لجلب  وت�ستعمل  الرقية 

العوذة فت�ستعمل لدفع ال�سر، 

)العوذة  اأحدهما  يطلق  وقد 

االأعم.  به  وُيراد  الرقية(  اأو 

اف��ت��رق��ا  اإذا  ل��ف��ظ��ان  ف��ه��م��ا 

اجتمعا في الداللة بمعنى اأن 

كاًل منهما تدلُّ منفردًة على 

المعنيين معًا. 

االلتجاء  ه��و  لغًة  ال��ع��وذ 

في  ورد  وق��د  واالع��ت�����س��ام. 

هذا  م��ن  ي�ستق  م��ا  ال��ق��راآن 

المعنى، كما في قوله تعالى: 

{ُق����ْل اأَُع������وُذ ِب�����َربِّ اْل��َف��لَ��ق} 

يتعّلق  اأّما فيما   .)1 )الفلق: 

بالرقية، فلم يرد في القراآن 

ما ي�ستق من الُرقى. 

ول���م ي���رد ف��ي ال���ق���راآن م��ا ي���دل على 

اأو  ال��ت��م��ائ��م  اأو  ال��ط��ال���س��م  اأو  االأح�����راز 

اأح���راز،  وجمعه  ال��ح��رز  اأن  اإاّل  الُحجب. 

اأن  اإاّل  ك��ال��ع��وذة.  ب��ه  ن  ُيتح�سّ م��ا  معناه 

نف�سه  ال�سخ�س  تكون مقروءة من  العوذة 

يكون  ما  فغالبًا  الحرز  اأّما  عليه،  اأو غيره 

التمائم  اأّما  وُيحمل.  مكتوبًا 

ومفردها تميمة فهي ما يعّلق 

من كتب وفيها قول ال�ساعر:

ال�����م�����ن�����ّي�����ة  واإذا 

اأن�������س���ب���ت اأظ����ف����اَره����ا

تنفُع ال  تميمٍة  ك��لَّ  األ��ف��ي��َت 

جمع  فهي  الحجب  اأّم���ا 

ن  ُيتح�سّ �سيء  وهو  حجاب، 

به من �سّر االآخرين. واأخيرًا 

ومفردها  الطال�سم  هناك 

لفظ  معكو�س  فهو  الطل�سم، 

م�سّلط، ووظيفته جلب ال�سر 

على  ويكون  االآخ��ري��ن،  على 

ُتكتب  واأع��داد  خطوط  �سكل 

ال�شيد محمد ح�شن ترحيني

هو  ال��ط��ّل�����ص��م، 

لفظ  م��ع��ك��و���س 

ووظيفته  م�ص�ّلط، 

ج�ل�ب ال�ص��ر ع�لى 

ويكون  الآخ��ري��ن، 

على �صكل خطوط 

ت�ك�ت�ب  واأع����داد 

ب��زع��م�ه�م تبع��ًا 

لالأو�ص���اع الفلكّية
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وه��ذا  الفلكّية،  ل��الأو���س��اع  تبعًا  بزعمهم 

االدعاء مبني على نظرية قديمة تقول: اإن 

توؤّثر  وهي  الع�سرة،  العقول  فيها  الكواكب 

في اأرواح بني الب�سر. 

التو�سل من لوازم التدّين

من حيث الداللة نالحظ اأن الحجاب 

واحد،  معنى  على  تدل  والتميمة  والحرز 

االإ�سالمّية  الثقافة  م��ف��ردات  ف��ي  ول��ك��ن 

والقراآنية لم ُتذكر اإاّل العوذ، فكيف ت�سللت 

هذه الت�سميات اإلى الثقافة االإ�سالمية؟

الفكر  من  ج��زء  هي  الت�سميات  ه��ذه 

الديني للب�سرية، فهذه االأمور في حقيقتها 

واالعت�سام  والتو�ّسل  التو�ّسل.  على  قائمة 

االإي��م��ان به واالإق���رار له  ل��وازم  باالإله من 

بالعبودية. لذلك نالحظ اأّنه اأمر عام في 

يدل  وه��و  الع�سور،  كل  وف��ي  ال�سعوب  كل 

مختلف  ف��ي  التدّين  ل���وازم  م��ن  اأّن���ه  على 

اأمور  وهي  والديانات،  والع�سور  االأزمنة 

ومن   ،Qاآدم �سّيدنا  اأّي��ام  منذ  ن�ساأت 

الذين   R االأنبياء  من  بعده  من  جاء 

به،  الخا�س  تو�ّسله  منهم  واحد  لكل  كان 

اأي اأّنهم األقوا على اأنف�سهم عوذات. نعم، 

االأدي��ان  تفا�سيل  مختلف  على  ط��راأ  كما 

العوذ  على  ط���راأ  وت��ب��دي��الت،  تحريفات 

والتو�سالت التحريف والتبديل.

جزٌء  من التوحيد

ب��ع��د ه���ذه ال��م��ق��دم��ة، ه��ن��اك ت�����س��اوؤل 

يطرح نف�سه: ماذا ُنقل عن اأهل بيت النبّوة 

واالإمامة R في هذا المجال، من حيث 

م�سروعيتها وان�سجامها مع اأحكام االإيمان 

والتعاليم الدينّية؟

المو�سوع  هذا  في  ننطلق  اأن  يمكننا 

من خالل تو�سيح: هل هذه االأمور هي من 

ال�سرك بمعنى التو�ّسل بغير الذات االإلهّية، 

اأو اأنها جزء من التوحيد على اعتبار اأّنها 

ه��ذه الأم���ور في 

ح��ق��ي�����ق�����ت��������ه��ا 

ق���ائ���م���ة ع��ل��ى 

والتو�ّصل  التو�ّصل. 

والع��ت�����ص�����ام 

ب��الإل��ه م��ن ل��وازم 

الإيمان به والإقرار 

ل���ه ب��ال��ع��ب��ودي��ة
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باأمر محبوب عند اهلل، وهو و�سيلة  تو�ّسل 

اإلى اهلل بح�سب قوله تعالى: 

)المائدة:  اْلَو�ِشيلََة}  اإَِليِه  {َواْبَتُغواْ 

الحكم  في  التف�سيل  اأردن��ا  ف��اإذا  106(؟ 
واالأح�راز  والرقى  العوذ  كل  فاإن  ال�سرعي 

والُحُجب يجب اأن تكون قائمة اإّما على:

1ـ التو�ّسل والدعاء باأ�سماء اهلل الح�سنى. 
في  اهلل  ب��ك��الم  وال��دع��اء  ��ل  ال��ت��و���سّ اأو  2ـ 
الكر�سي  اآية  في  كما  الكريم،  القراآن 

اأو في المعوذتين.

كالتو�ّسل  اهلل؛  عند  محبوب  هو  ما  كل  اأو  3ـ 
.Rبالمالئكة واالأنبياء والمع�سومين

 R 4ـ  اأو ما ورد عن اآل النبّوة والبيت
تو�ّسالت  بواقعها  وه��ي  اأذك����ار،  م��ن 

وذك��ره  اهلل  تمجيد  تت�سّمن  واأدع��ي��ة، 

وح���م���ده وت�����س��ب��ي��ح��ه، مع 

وتم�ّسك  عبودّية  ت�سّرعات 

بجاللته �سبحانه، كما ورد 

الحديد  على  يكتب  فيما 

ال�����س��ي��ن��ي وه����و )اأع�����وذ 

بجالل اهلل، وبكلمات اهلل، 

اأعوذ بر�سول اهلل(.

ا�ستخدامه  ــــّرم  ُح ــا  م

وكتابته

ول���ذا ورد ع��ن ر���س��ول اهلل 

P اأّن�����ه ن��ه��ى ع���ن ال��رق��ى 

وما  وج��ّل،  عّز  اهلل  كتاب  بغير 

مجهولة  تكون  اأن  بمعنى  ذك��ره  ُيعرف  ال 

اإاّل  ب��اهلل  ال��م��وؤم��ن  يتو�ّسل  ف��ال  المعنى. 

االإمام  عن  الخبر  وهذا  معروف.  هو  بما 

اإذا  باأ�س  »ال  ق��ال:  حيث   ،Qالكاظم

.
)1(

ا�سترقى بما يعرفه«

لعدم  ا�ستخدامه  عن  ُنهي  مما  ولكن 

اأن���واع،  ال�سرعية،  لل�سوابط  مطابقته 

منها: اأحراز االأعداد، وهي اأحراز تت�سمن 

ت�سعة  وفي  فقرات،  ت�سع  في  اأع��داد  كتابة 

جمعتها  كيفما  االأع��داد  وكتابة  مربعات، 

وهناك   .9 يكون  فالناتج 

اأي�����س��ًا االأو�����س����اق، وه��ي 

عبارة عن خطوط ونقاط 

تبعًا  ت��ك��ت��ب  اأع������داد،  م��ع 

وغالبًا  الفلكية،  لالأو�ساع 

ما ت�سّكل على �سكل رايات 

الحرب.

الهياكل  اأي�سًا  وهناك 

وه���ي ت��ك��ت��ب ع��ل��ى ال��رق��ع 

تخط  ح��ي��ث  واالأوراق، 

على  وح����روف����ًا  اأع��������دادًا 

ت��رت��ي��ب،  اأو  ه����دى  غ��ي��ر 

عن  ُن���ه���ي  م��م��ا 

ا����ص���ت���خ���دام���ه 

مطابقته  ل��ع��دم 

لل�صوابط ال�صرعية 

اأن��������واع م��ن��ه��ا 

الأو�صاق  الأح��راز، 

وال���ه���ي���اك���ل
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مجهولة  اأ�سماء  على  مبنية 

فيها  وي���راع���ى  ال��م��ع��ان��ي، 

بزعم  ال��ف��ل��ك��ي��ة،  االأو����س���اع 

م��وؤّث��رة  االأو����س���اع  ه���ذه  اأن 

من  وهو  االإن�سان،  حياة  في 

ال�سرك الوا�سح. الأّنه ي�سكك 

الخالق  مدّبرية  مفهوم  في 

�سمن  يندرج  وهو  �سبحانه، 

ال�سرك االأفعالي.

مثاًل ورد في كتاب مراآة 

ل��ل��م��ام��ق��ان��ي خبر  ال��ك��م��ال 

يقول: »يكتب في رق غزال هذه االأحرف: 

�سلمحل�س وه به له اأبيه«  فما هو معنى هذه 

رّده��ا  وج��ب  ل��ذا  لها،  معنى  ال  الكلمات؟ 

الُرقى  في  ال��واردة  ال�سروط  مع  لتنافيها 

والع�سمة،  النبّوة  بيت  اأهل  والعوذات من 

وفي هذا يقول االإمام ال�سادقQ: »اإن 

.
)2(

كثيرًا من التمائم �سرك«

ووج���ه ال��ج��م��ع ب��ي��ن م��ا ورد ف��ي ه��ذه 

االأك��رم  الر�سول  عن  ورد  ما  هو  االأخ��ب��ار 

باأ�س  ال  رق��اك��م،  ع��ل��ّي  »اع��ر���س��وا   :P

وذلك   .
)3(

�سرك« فيه  يكن  لم  ما  بالرقى 

به  فياأمرهم  م�سروع  ما هو  بين  يّميز  كي 

عنه،  فينهاهم  م�سروع  غير  هو  ما  وبين 

وخ�سو�سًا اأّن العرب كانوا قد عرفوا قبل 

واالأح���راز.  التمائم  من  الكثير  االإ���س��الم 

 :Qوي�ساف اإلى هذا قول االإمام علي

.
)4(

»عّلقوا ما �سئتم اإذا كان فيه ذكر اهلل«

ل تدفع الق�ساء المحتوم

نالحظ في بع�س الرقى 

ن��وع��ًا  ف��ي��ه��ا  اأن  وال���ع���وذات 

والوظيفة  التخ�س�س  م��ن 

يطيل  ما  فهناك  المحددة، 

اأو  ال���رزق  يجلب  اأو  العمر 

اأن من  ك��م��ا  ال���ول���د،  ي����رزق 

وكاأن  هذا  يفعل  ي�ستخدمها 

تاأثيرًا �سحريًا، فهل هي   لها 

حتمية التاأثير؟

اإلى  بداية  التنبيه  يجب 

الق�ساء  تدفع  ال  كّلها  اأن��ه��ا 

المبرم المحتوم، بل هي تدفع القدر قبل 

موانعه.  ا�ستيفاء  وقبل  �سرائطه،  حلول 

في  اأم���ران  يوجد  ن��ق��ول:  ذل��ك  ولتو�سيح 

واالإث��ب��ات  المحو  ول���وح  وال��ق��در  الق�ساء 

َما  اهللُ  {َيْمُحو  تعالى:  قوله  انطالقًا من 

مُّ اْلِكَتاِب} )الرعد: 
اأُ َي�َشاء َوُيْثِبُت َوِعنَدُه 

اهلل  كتبه  ما  هو  المحفوظ  فاللوح   .)39
مبرم  الأنه  لتغييره؛  مجال  وال  لمخلوقاته 

على  معّلقًا  لي�س  ووقوعه  الوقوع،  ومحتوم 

اأمر ما، في حين اأّن ما يكتبه اهلل في كتاب 

المحو واالإثبات يكون وقوعه معّلقًا ب�سرط، 

مثاًل �سيموت فالن اإذا �سدمته �سّيارة، اأو 

معّلقًا بارتفاع مانع، مثاًل ما دام فالن غير 

الثالثين،  عند  عمره  �سيبتر  بوالديه  ب��اّر 

لكن  �سنة،  ثمانين  يعي�س  اأن  ل��ه  فمقّدر 

من  لوالديه.  عقوقه  بارتفاع  معّلق  ذل��ك 

و�سلة  كال�سدقة،  البّر  اأعمال  كانت  هنا، 

تغّير ما  التي  االأمور  االأرحام والدعاء من 

ال�بر  اأع���م��ال  اإن 

كال�صدقة، و�ص��لة 

وال��دعاء  الأرح�ام، 

م�����ن الأم�����������ور 

في  ما  تغّير  الت��ي 

الإثبات المحو  لوح 
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في لوح المحو واالإثبات. وحيث اإن االأدعية 

هي  والُرقى  والعوذ  تلك،  البّر  اأعمال  من 

تبّدل  اأن  يمكن  فهي  اأدعية،  حقيقتها  في 

المحو  لوح  في  بما  تعّلقت  لو  فيما  اأم��ورًا 

 P اهلل  ر�سول  اأن  ورد  وق��د  واالإث��ب��ات، 

�سئل عن هذا فقيل له: »ُرقًى ن�ست�سفي بها، 

اإّنها   :P فقال  قدرًا من اهلل؟  تردُّ  هل 

 .
)5(

من قدر اهلل«

اليقين بتاأثير الأحراز والأدعية

من خالل ما تقّدم، هل يعني هذا اأّنه 

عوذة  اأو  رقية  يعمل  اأن  اإن�سان  الأي  يمكن 

ذكرتها،  التي  بال�سروط  م�ستهديًا  معّينة، 

الكريم  ال��ق��راآن  م��ن  كالمها  وم�ستلهمًا 

واالأدعية الماأثورة؟

اأّن  ه���ذا ���س��ح��ي��ح، ول���ذل���ك ن��الح��ظ 

الكفعمي في كتابه )م�سباح المتهّجد( قد 

اأورد ق�سمًا من االأحراز لم ترد في م�سادر 

لالآيات  جمع  عن  عبارة  ولكّنها  ال�سيعة، 

الموا�سيع،  مختلف  في  ال��واردة  القراآنية 

تجميع  هناك  ال�سفاء،  اأح���راز  ف��ي  مثاًل 

لفظ  من  الكريم  القراآن  في  ورد  ما  لكل 

ال�سفاء، وهكذا.

وهنا تجدر االإ�سارة اإلى م�ساألة مهمة، 

وهي اأن اال�ستعانة بهذه االأحراز واالأدعية 

بها  اليقين  على  مبنّية  ت��ك��ون  اأن  يجب 

وبتاأثيرها، واأن ذلك لي�س ببعيد على قدرة 

اهلل �سبحانه وتعالى. وعلميًا اأي�سًا ال يمكن 

اأ�سباب  على  مبني  ال�سفاء  ب��اأن  الح�سم 

نن�سى  اأاّل  علينا  واأي�سًا  فح�سب.  م��ادّي��ة 

الإنقاذ  اإلهيًا  تدّخاًل  ُتمّثل  التي  الكرامات 

العباد الموؤمنين.

لكلٍّ وجهٌة هو مَوّليها

كثيرًا  اأن  نالحظ  فاإننا  ه��ذا،  برغم 

االأرق���ام  ذات  وال��ع��وذات  الطال�سم  م��ن 

المبهمة،  والكلمات  الهند�سّية  واالأ�سكال 

وفي   ،R البيت  الأه��ل  من�سوبة  وردت 

م�سادر متنّوعة.

المذكورة  ال�سوابط  اإل��ى  ب��ال��رج��وع 

�سابقًا، فكل ما ورد وخالفها فال قيمة في 

اأّما   ،R والع�سمة  البيت  الأهل  ن�سبته 

اإذا طابقها فال داعي للبحث في �سندها 

�سندها  ك��ان  ل��و  حتى  �سّحتها،  الإث��ب��ات 

ال  م�ستحب  اأمر  اأّنها  اعتبار  على  مر�ساًل 

واجب. لكن، اأود اأن اأغتنم الفر�سة الأ�سير 
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و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 6، �ص 239.( 1)

م. ن، ج 4، �ص 878.( 2)

كنز العمال، المتقي الهندي، ج 10، �ص 58.( 3)

بحار االأنوار، المجل�سي، ج 91، �ص 192.( 4)

و�سائل ال�سيعة، م. �س، ج 2، �ص 425.( 5)

الهوام�ش

اإلى اأمر مهم وهو: اإن التركيز 

والُرقى  والتمائم  االأح��راز  على 

نو�ّسع  اأن  فيجب  محّله،  في  لي�س 

المولى  اأن  اإل���ى  ن��ظ��رن��ا 

ج����ّل وع����ال ف���ي دن��ي��ا 

ذكر  الم�ستحّبات، 

ال�سلوات  م��ن  لنا 

واالأذكار  واالأدعية 

م����ا ي���ف���وق ق����درة 

االإتيان  المرء على 

ب���ه، ح��ت��ى ل��و ت��ف��ّرغ 

�ساعات  طوال  الأدائها 

على  يدّلل  وه��ذا  والنهار.  الليل 

ه��ذه  ي��ري��د  ال  ال��م��ول��ى  اأن 

لنا  جعلها  بل  كّلها،  االأم��ور 

االأ���س��ج��ار  م��ت��ن��ّوع  كب�ستان 

وال���ث���م���ار، ي��دخ��ل��ه ال��م��رء 

به  تتعلق  م��ا  م��ن��ه  وي��خ��ت��ار 

ن��ف�����س��ه وت��م��ي��ل اإل���ي���ه، وف��ي 

تعالى:  ال��ب��اري  يقول  ذل��ك 

ُمَولِّيَها  هو  ِوْج��َه��ٌة  {وِل��ُك��لٍّ 

ف���ا����ش���َت���ِب���ُق���وا ال����خ����ي����راِت} 

وك��ذل��ك   .)148 )ال��ب��ق��رة: 

االأم���ر ف��ي ال��ع��وذ واالأح���راز 

لي�س  وال��ح��ج��ب،  وال���ُرق���ى 

حملها  اأو  ق��راءت��ه��ا  ع��ل��ي��ه 

تميل  ما  ويحمل  يقراأ  نعم،  كّلها. 

االأم��ر  اأّم���ا  ب��ه.  وتتعّلق  نف�سه  اإل��ي��ه 

التي  النتائج  اأن  فهو  ال��ث��ان��ي  المهم 

تح�سيلها  يمكن  االأحراز  من  نتوخاها 

ال��ق��راآن  ���س��ور  بع�س  ق���راءة  عبر 

ال��ك��ري��م واآي����ات����ه، وال��ت��خ��ّت��م 

اأو  الكريمة،  الحجارة  ببع�س 

اأو  الح�سينّية،  التربة  اتخاذ 

 P االأعظم  بالنبي  التو�ّسل 

R، بل حتى الحج  واالأئمة 

وغيرها.  وال�سدقة  المندوب 

لذا فاالقت�سار على الرقى وتوابعها 

لي�س في محّله. 

بال�سوؤال  ل��ق��اءن��ا  نختم 

ع���ّم���ا ُي����ع����رف ب��م��ج��ّرب��ات 

االإم��ام��ّي��ة، م��ا م��دى و�سوح 

ال�����س��ن��د ال�������س���رع���ي ل��ه��ذا 

المو�سوع؟

هي  االإم��ام��ّي��ة  مجّربات 

واأدع��ي��ة  اأع��م��ال  اأغلبها  ف��ي 

وم�ستحّبات وردت من خالل 

ومقتب�سات  وم��ن��ام��ات  روؤى 

الكريم،  القراآن  من  واآي��ات 

وحّدثوا  وه��ا 
َ
َراأ بها من  عمل 

لها  فلي�س  ودّون���وه���ا،  عنها 

م�ستند �سرعي معتبر.

ال��ع��وذ والأح����راز 

والُرق��ى والحج��ب 

كل  �صاأن  �صاأن�ها 

بحيث  الم�صتحبات 

ي�ق�����راأ الإن�ص��ان 

وي�������ح���م���ل م��ا 

ن�ف�ص���ه  تم�ي����ل 

اإل��يه وتت�ع�لق ب�ه
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عوذات واأحراز 

َحَرة باأيدي �صَ

حتقيق: زينب ناظم علوية

الذين  لعين  المطَّ اأحـــد  اإلـــى  امــــراأة  ذهــبــت 

حماتها  كره  له  و�سكت  ال�سحر  باأعمال  يقومون 

لها وت�سلطها عليها، وطلبت منه اأن ي�سنع لحماتها 

�سحرًا يجعلها �سعيفة ومنك�سرة اأمامها، فاأعطاها 

قنينة فيها �سحر حتى ت�سقي حماتها منها واأ�سّر 

عليها اأن ُتظهر محبتها لها  حتى ل ت�سّك بالأمر. 

ة وبداأت ت�سقي حماتها من ال�سراب،  فذهبت الِكنَّ

اأن  ــى  اإل والمحبة  الـــوّد  بكلمات  عليها  وُتمطر 

انقلبت الأمور حيث �سارت حماتها تعتبرها مثل 

ابنتها  وو�سل الأمر بها اإلى درجة كتبت لها اإرثًا 

بحماتها  فعلته  ما  على  بالذنب  الِكّنة  اأ�سعر  مما 

الطيبة فعادت اإلى »المطلِّع« طالبة منه اأن يفك 

ال�سحر الذي عملته فابت�سم وقال لها اإن القنينة 

التي اأخذتها لم يكن فيها �سوى الماء لكّن المحبة 

اأن  يمكن  �سحر  اأقـــوى  هــي  الح�سنة  والمعاملة 

يخترق جدار القلوب القا�سية!
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لي�سوا �سوى تجار 

ُيعتبر مو�سوع الطال�سم والرقى والتمائم 

من  ال��ك��ث��ي��ر  ي�سوبها  ال��ت��ي  ال��م��وا���س��ي��ع  م��ن 

ال�سبهات والمغالطات التي ت�سّللت اإلى اأذهان 

النا�س وتغلغلت في موروثاتهم نتيجة ا�ستغالل 

اأو  المطّلعين  اأو  العرافين  اأنف�سهم  ي�سّمون  من 

الحياتية  النا�س  لم�سكالت  الروحانيين  العلماء 

ال�سحة،  �سعيد  على  لها  يتعر�سون  التي  والبالءات 

والرزق، والزواج واالأوالد وغيرها من االأمور التي ي�سعونها 

مطلقًا في خانة اأعمال ال�ّسحر والح�سد.   

هذا ومن يدخل نطاق البحث في مو�سوع الّطال�سم، 

وال�ّسحر، وال�ّسعوذة يجد اأّن المطلِّعين والم�سعوذين باتوا 

الذين  الّنا�س  ال�ستدراج  الو�سائل  من  و�سيلة  يوفرون  ال 

يرميهم الجهل في �سباك هوؤالء الّتجار الذين  يتالعبون 

بالعقول واالأفئدة من اأجل الك�سب المادي المحّرم. حيث 

بتنا نجد لهم  قنوات ف�سائية يبثون من خاللها �سمومهم، 

خاللها  من  يت�سّيدون  االإنترنت  �سبكة  على  مواقع  ولهم 

االأ�سخا�س. 

الّنا�س حول  الآراء عّينة من  نعر�س  التحقيق  في هذا 

لقاء  اإل��ى   اإ�سافة  والطال�سم  ال�ّسحر  بمو�سوع  اإيمانهم 

معالجة  في  تجربته  يحكي عن  الذي  االأ�سخا�س  اأحد  مع 

الخامنئي  االإمام  مكتب  ا�ستفتاًء من  ونورد  الم�سحورين، 

العلماء  الأحد  هامة  واإر���س��ادات  بت�سويبات  ونختم   }

العارفين.

هل توؤمن بالطال�سم؟

»ال�����س��ح��ر  اأّن:  ع����ام����ًا(   60( ه��ا���س��م  اأب�����و  ي���وؤك���د 

ح��ق��ي��ق��ة وواق�������ع ال ي��م��ك��ن اإن�����ك�����اره ل���ك���ون���ه م����ذك����ورًا 

ت���ع���ال���ى:  ي����ق����ول اهلل  ال���ك���ري���م ح���ي���ث  ال�����ق�����راآن   ف����ي 

َوَما  �ُشلَْيَماَن  ُمْلِك  َعلَى  َياِطيُن  ال�شَّ َتْتُلواْ  َما  ��َب��ُع��واْ  {َواتَّ

النَّا�َس  ُيَعلُِّموَن  َك��َف��ُرواْ  ْياِطيَن  ال�شَّ َوَل��ِك��نَّ  �ُشلَْيَماُن  َكَفَر 

ْحَر َوَما اأُنِزَل َعلَى اْلَملََكْيِن ِبَباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما  ال�شِّ

َتْكُفْر  َفَل  ِفْتَنٌة  َنْحُن  اإِنََّما  َيُقوَل  َحتَّى  اأََح��ٍد  ِمْن  ُيَعلَِّماِن 

والرقى  الطال�ص��م 

من  وال���ت���م���ائ���م 

ال�ت��ي  الم�وا�صي�ع 

ي�ص�وب��ها الك�ث�ي�ر 

م���ن ال�����ص��ب��ه��ات 

وال��م��غ��ال��ط��ات 

اإل��ى  ت�صّللت  التي 

اأذه�����ان ال��ن��ا���س
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َوَما ُهم  َوَزْوِج��ِه  اْلَمْرِء  َبْيَن  ِبِه  ُقوَن  ُيَفرِّ َما  ِمْنُهَما  َفَيَتَعلَُّموَن 

ُهْم َواَل  رُّ ْذِن اهلِل َوَيَتَعلَُّموَن َما َي�ضُ الَّ ِباإِ يَن ِبِه ِمْن اأََحٍد اإِ اآرِّ ِب�ضَ

َينَفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُمواْ َلَمِن ا�ْضَتَراُه َما َلُه ِفي االآِخَرِة ِمْن َخاَلٍق 

نُف�َضُهْم َلْو َكاُنواْ َيْعلَُموَن} )البقرة:102(.  َوَلِبْئ�َس َما �َضَرْواْ ِبِه اأَ

ويوجد الكثير من الأ�صخا�ص الذين عانوا م�صاكل في �صحتهم 

اأ�صحاب  بها  يقوم  �صحر  اأعمال  نتيجة  رزقهم  اأو  زواجهم  اأو 

النفو�ص ال�صريرة والو�صيعة«. 

ويوؤيد عماد )طالب جامعي( ذلك بقوله: »ال�صحر موجود 

ولكن يجب على الإن�صان اأن يكون على يقين اأنه لو اجتمع الجن 

وه اإل باإذن اهلل وقدرته«. وه ب�صيء لن ي�صرُّ والإن�ص على اأن ي�صرُّ

ويقول الحاج ر�صا )42 عامًا( اأنه ل يوؤمن بهذه الأمور بتاتًا 

ويعتبرها »حالة نف�صية ت�صيب بع�ص النا�ص فهي اأوهام تع�ص�ص 

اأحمد  واأنا  اأثرها على حياتهم  وقوع  ويتوهمون  في مخيالتهم 

اأو  ب�صرٍّ  الأم��ور  �صهم من هذه  في حياتي  اأ�صابني  ما  اأنه  اهلل 

�صرر«.

اإيمانها  اأن  تعتبر  اأولد(  لأربعة  واأم  عامًا   55( زكريا  اأم 

حيث  �صخ�صيًا  ل��الأم��ر  تعر�صها  بعد  ج��اء  الِكتبة  بمو�صوع 

�صحر  اأّنها  لها  تبّين  وطال�صم  رموز  فيها  مكتوبًا  ورقة  وجدت 

الأول،  لمولودها  ما ح�صل  وهو  تلده،  مولود  كل  لقتل  معمول  

وبعد اكت�صافها للكِتبة »وفّكها« اأنجبت اأولدها الأربعة، وعا�صوا 

�صالمين.

نخاف الأمور الغام�ضة

اأم محمود تتح�ّصر على روؤية  بناتها الثالث اللواتي 

قطعن �صن الزواج من دون اأن يتّم لهّن ن�صيب، وهن 

بوجود  معهّن  ت�صعر  وهي  عينيها  اأمام  يكبرن 

اأو عمل �صحر يعرقل زواجهّن وكّل  »لعنة 
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من يحيطون بنا لطالما ن�صحونا بالذهاب اإلى 

هذه  من  نخاف  لكّننا  الأمر  لعالج  المطّلعين 

على  نتجّراأ  ول  والملتب�صة  الغام�صة  الأم��ور 

الخو�ص فيها«.

»ل��ي�����ص  اأن�����ه:  وي����رى ع����الء )30 ع���ام���ًا( 

لعمل  �صًا  معرَّ ال�صخ�ص  يكون  اأن  بال�صرورة 

بالبغ�صاء  الم�صحونة  الح�صد  عين  اإن  بل  �صحر، 

والكراهية والحقد هي التي تفتك بالآخرين وت�صيبهم 

بال�صرور والآفات من خالل الطاقة ال�صلبية التي تن�صرها 

من دون الحاجة اإلى الذهاب ل�صخ�ص يكتب اأو يعمل عمل 

�صحر وما �صابه«.

والطال�صم  ال�صحر  »تاأثير  اأن  فيعتبر  ه��ادي  اأب��و  اأم��ا 

اأو  به  الإي��م��ان  في  النقا�ص  يقع  ول  الإن�صان  على  واقعي 

لأّن  الإن�صان  على  الأث��ر  ح�صول  �صبب  في  اإّن��م��ا  عدمه، 

ال�صاحر  ي�صتطيع  ل  اأّن���ه  وه��ي  وجلية  وا�صحة  القاعدة 

تعالى  قانتة هلل  قلوبهم خا�صعة  كانت  اإ�صابة من  ب�صحره 

من  كل  قلب  في  ي�صر  بكل  طريقه  ال�صحر  يجد  حين  في 

نًا بطاعة اهلل فال  كان �صعيف الإيمان. فاإذا كنت مح�صَّ

يمكن لأحد اأن يوؤذيك، اأما اإذا كنت غارقًا في المع�صية 

والذنوب فاأنت �صتكون مختَرقًا وقاباًل لتلقي اأثر اأي �صر اأو 

اأذى من خالل �صحر اأو ح�صد وغيرها«.

وكذلك فاإن الحاج تامر يوؤيد فكرة اأنه »لو �صك اأحد 

اأو افتر�ص اأنه متعر�ص لنوع من ال�صحر اأو ال�صرور فعليه، 

ي�صتغلون  الذين  والمطلعين  الم�صعوذين  اإلى  الّتوّجه  بدل 

يتاجرون  ل  الذين  المّتقين  العلماء  اإلى  الّتوّجه  النا�ص، 

بم�صاكل النا�ص«.

حذاِر من الم�ضعوذين 

وبعد هذه الآراء التي ُتبّين تفاوت النا�ص في ت�صديقهم 

ال�صيخ  م��ع  لقاء  لنا  ك��ان  والطال�صم  ال�صحر  لمو�صوع 

اٌف اأو مطلٌِّع اأو عالٌم  اإبراهيم الذي يرف�ص اأن يقال اإّنه عرَّ

اأمور  على  اطلع  عاديًا  �صخ�صًا  نف�صه  يعتبر  بل  روحاني، 

اإذا كن��ت مح�صن��ًا 

بطاع�����ة اهلل ف��ا 

ي�م��ك���ن لأح�����د 

�أن ي�ؤذي������ك �أم���ا 

اإذا كن���ت غارق���ًا 

ف�����ي المع�صي���ة 

فاأن����ت  و�لذن���ب 

�ستك�ن مخت����َرقًا
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 وتعاويذ وكالم 
)1(

ال�صحر الذي هو: عبارة عن رقى وطال�صم 

يتكلم به ال�صاحر اأو يكتبه يوؤثر من خالله في بدن الم�صحور اأو 

قلبه اأو عقله من غير مبا�صرة لالإن�صان الم�صحور.

الذين  الأ�صخا�ص  من  الكثير  اإبراهيم  ال�صيخ  عاين  وقد   

على  م�صاعدتهم  في  تجربة  له  وكانت  البالءات  بهذه  اأ�صيبوا 

التخل�ص من هذه الأمور. وهو يقول: »اإن العالج متوفر في يد 

كّل واحٍد منا لكننا غافلون عنه وهو كتاب اهلل واآياته الكريمة 

التي هي العالج والدواء لأي �صر اأو �صحر اأو اأذى اأو ح�صد«.

ويوؤكد اأن لي�ص باإمكان اأي �صخ�ص العمل بالرقى والحجابات 

والأحراز لأن ذلك يتطلب �صفاًء روحيًا وتوجد �صوابط و�صروط 

اأهل  عن  المروية  الموثوقة  الأح��راز  كتابة  عند  اتباعها  يجب 

.Rالبيت

وا  تلقُّ الذين  الأ�صخا�ص  من  للكثير  معاينته  خ��الل  وم��ن 

اأن  اإبراهيم  ال�صيخ  يوؤكد  الكريم  القراآن  اآيات  بف�صل  ال�صفاء 

�صريرة  نفو�ص  لديهم  اأ�صخا�ص  ويوجد  حقيقية  ال�صحر  اأم��ور 

من  اإلى  بالتوجه  اأذيتهم  على  وتعمل  لالآخرين  ال�صوء  ت�صمر 

اهلل  ل�صرع  كبيرة  مع�صية  فيه  ما  وهو  ال�صحر  بعمل  يقومون 

ب�صبب ا�صتخدام اأمور محرمة اأو مبنّية على النجا�صات.

ال�صيخ  عند  يقوم  الأم���ور  ه��ذه  من  وال�صفاء  ال��ت��داوي  اإن 

ين�صح  لكنه  حالة  لكل  �صة  مخ�صّ قراآنية  اآيات  على  اإبراهيم 

 على وجه الخ�صو�ص.
)2(

بقراءة �صورة البقرة و�صور القالقل 

�أوهام نف�سية

النف�صية  الأم��را���ص  بمعالجة  الخت�صا�صي  ي�صير 

ونتيجة  الّنا�ص،  بع�ص  اأن  �صحيمي  ف�صل  الدكتور 

الموروثات والمعتقدات الجتماعية الخاطئة، 

اأزم��ات  اأو  م�صاعب  اأو  م�صاكل  اأي  ت��ردُّ 

ت��واج��ه��ه��م وي���ج���دون ���ص��ع��وب��ة في 
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اإيجاد حل لها، اإلى ال�صحر والكتبة. كذلك فاإن 

بع�ص المر�صى الم�صابين بالكتئاب وال�صغط 

النف�صي يندفعون للذهاب اإلى المطلعين بدل 

يدخلون  وهنا  المخت�صين،  الأطباء  ا�صت�صارة 

يزيدون  الذين  الم�صعوذين  دج��ل  متاهة  في 

عليهم الأمور �صعوبًة وتعقيدًا.

ويذكر د. �صحيمي اأن اأحد هوؤلء المطلعين كان 

تركيبة  اأنها  يدعي  وخلطات  رقى  يق�صده  لمن  يعطي 

اأنها  تبين  عليها  الك�صف  تم  وبعدما  �صنعه  من  خا�صة 

عبارة عن دواء مهّدئ ل يختلف عن الدواء الذي ي�صفه 

الطبيب النف�صي لمر�صاه!

عمياء  بطريقة  النجرار  بعدم  �صحيمي  د.  وين�صح 

واأن يبحث  التي يخلقها بع�ص الم�صعوذين  وراء الأوه��ام  

اأ�صباب وحلول لم�صاكلهم من خالل ا�صت�صارة  النا�ص عن 

من ي�صاعدهم حقًا للو�صول اإلى بّر العالج.

��ستفتاء خا�ص من مكتب �لإمام �لخامنئي{ 

التعاطي  اآراء النا�ص حول كيفية  من خالل ا�صتطالع 

مع مو�صوع ال�صحر والِكتبة وجدنا اأن بع�صهم ل يتوانى عن 

الذهاب اإلى اأي �صخ�ص ي�صمع عن مهارته في فك ال�صحر 

ومعالجته من دون مقاربة الم�صاألة من الناحية ال�صرعية. 

حول  خا�ص  ا�صتفتاء  على  الح�صول  المهم  من  كان  لذا، 

وه��ذا  الخامنئي{  الإم��ام  مكتب  من  المو�صوع   ه��ذا 

ن�ضه: 

عمل  بوجود  �صكه  عند  لل�ّصخ�ص  يجوز  هل  ال�ضوؤال: 

واإبطال  ال�صحر  بفك  يقومون  من  اإلى  الذهاب  له  �صحر 

مفعوله؟

فيه  ك��ان  اإذا  نف�صه  ف��ي  ذل��ك  م��ن  مانع  ل  ال���ج���واب: 

العالج حقيقًة بالّطرق المحّللة �صرعًا.

�لحكم �ل�سرعي لعمل �ل�سحر

ال�صحر  بمو�صوع  الخا�صة  ال�صرعية  الم�صاألة  وننقل 

من  كتاب تحرير الو�صيلة: »عمل  ال�صحر وتعليمه وتعّلمه 

ال  �لنا���س  بع���س 

يت��نى عن �لذهاب 

�سخ���س  �أي  �إل��ى 

ي�صمع عن مهارته 

�ل�سح��ر  ف��ك  ف��ي 

م��ن دون مقارب��ة 

م������ن  الم�صاأل����ة 

ال�صرعي��ة الناحي��ة 
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مفردها طل�صم وهي معكو�ص م�صلط.1 ))

 {قل هو اهلل اأحد} {قل اأعوذ برب الفلق} {قل اأعوذ برب 1 ))

النا�ص} {قل يا اأُيها الكافرون}.

ع���ن موقع مرك���ز تنظيم ون�صر اآثار ح�ص���رة اآية اهلل العظمى 1 ))

ال�صيخ محمد تقي بهجت}.

�لهو�م�ص

والتك�ّصب به حرام. والمراد به ما يعمل من كتابة اأو تكّلم 

يوؤّثر  مما  ونحو ذلك  اأو عقد  نفث  اأو  ت�صوير  اأو  دخنة  اأو 

في بدن الم�صحور اأو قلبه اأو عقله، فيوؤّثر في اإح�صاره اأو 

اإنامته اأو اإغمائه اأو تحبيبه اأو تبغي�صه ونحو ذلك«.

 تو�سيات لل�سيخ بهجت}

 وفي الختام نورد هذه التو�صيات الهامة لل�صيخ محمد 

:
)3(

تقي بهجت } لإبطال ال�صحر

ما  يحتمل  َمْن  اأو  بالعين  الم�صاب  اأو  الم�صحور  »اإن 

�صابه ذلك، يعمل وفق هذه التعاليم ال�صبعة:

يوؤذن عند وقت الأذان ب�صوت عال ووا�صح في المكان    )

الذي يعي�ص فيه.

ليقراأ خم�صين اآية من القراآن جهرًا وب�صورة وا�صحة    )

بعد �صالة ال�صبح.

ليقراأ المعوذتين؛ )�صورتي الفلق والنا�ص( كثيرًا.   )

ليقراأ قبل النوم �صور القالقل.   4

ق��راآن��ًا    5 المثال(  �صبيل  على  جيبه  )ف��ي  معه  ليحمل 

يحتفظ به.

ليقراأ اآية الكر�صي كثيرًا، وليكتبها ويعّلقها.    6

ليحمل معه حزر الإمام الجواد Q في الخاتم على    7

�صبيل المثال«.
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�ل�سيخ د. محمد �أحمد حجازي 

به  يعالج  ما  وك��ل   ,1(( وتعاويذ  وم��ع��اذ�ت  ِع��وذ  جمعها  �ل��ع��وذة 

�لإن�سان �لمري�ص � بالطريقة �لِذْكرية �لروحية � ي�سّمى عوذة, وهي 

رديفة لمعنى �لّرقية, و�لحرز, و�لبريم, و�لتميمة, و�لُن�سرة. وبهذ� 

� باهلل تعالى  �لتعّوذ  �أي عند  �لعوذة تعني �لمالذ و�لملجاأ,  �لمعنى 

مما �أخاف و�أحذر � �ألجاأ �إلى ملجاأ, »و�هلل تعالى معاُذ من عاَذ به, �أي 

من �لتجاأ �إليه, وهو عياذي �أي ملجئي«))1.

ذو� بغير �هلل ال تتع�َّ
38



والعوذة والتعاويذ عادة قديمة نجدها 

ع��ن��د ك��اّف��ة الأم����م وال�����ص��ع��وب، وق���د راج 

ا�صتعمالها عند كل مجتمع بطريقة خا�صة 

وال��ب��دن��ّي��ة.  ال��روح��ّي��ة  الم�صاكل  ل��ح��ّل  ب��ه 

الفراعنة  عند  والح�صد  العين  فتعويذة 

، وعند العرب 
1((

كانت بتعليق الخرز الأزرق

المعيون  على  الأرن��ب  كعب  بتعليق  كانت 

والمح�صود، وثّمة �صعوب تعّلق عظامًا على 

رقابها.  

ال��ع��ادات م��ن زمن  وق��د تختلف ه��ذه 

اإلى اآخر باختالف التقاليد وتغّيراتها بين 

وقت واآخر.

اأّنها  اإّل  واأ�صكالها،  طرقها  تعّدد  ومع 

دفع  وهو  األ  واحد  في م�صبٍّ  ت�صبُّ  كلها 

الأ�صياء  من  والحتماء  المحتمل،  ال�صوء 

اأمٌر في غاية  الإن�صان، وهو  التي يحذرها 

الغرابة، حيث تجري الأمور وفق معتقدات 

اإلى  الوقت  مع  وتتحّول  الباطلة،  الإن�صان 

عادات مقّد�صة ي�صعب التنازل عنها.

�صيء  على  ال��ع��ادات  ه��ذه  دّل���ت  واإّن 

ملجاأ  اإلى  الإن�صان  حاجة  على  تدلُّ  فاإّنها 

الطارئة،  والأم���ور  ال��ح��وادث  م��ن  يحميه 

ت�صكل   � التقليدية  التعويذات  � هذه  وكاأنها 

و�صاو�ص  ُيذهب عنه  عنده عامل اطمئنان 

الخوف والقلق من الأ�صياء المخبوءة تحت 

اأطراف الليالي والأيام.

��رن��ا ب��م��ا ف��ع��ل��ه ال���روم���ان  وه����ذا ي��ذكِّ

عندما كانوا يطرقون على جذوع الأ�صجار 

اآلهتهم  ع��ن  ال�صياطين  لطرد  ال�صخمة 

المحبو�صة � بح�صب معتقدهم � حتى تحّول 

�صائعة  تعويذة  اإلى  الخ�صب  على  ال�صرب 

 .
14(

اإلى يومنا هذا 

اإّل اأّن المولى �صبحانه وتعالى لم يترك 

الباطلة،  وعاداتهم  جهلهم  على  النا�ص 

الأح��ك��ام  ليعلموهم  ال��ُر���ص��ل  لهم  فبعث 

ويبعدوا الأفكار والتقاليد الباطلة عنهم.

التعويذات  بين  الفارق  معرفة  ولأجل 

الدينية والتعاويذ ال�صعبية نتوقف اأوًل عند 

مفهوم التعّوذ في الإ�صالم. 

�سّحة �لتعّوذ في �لكتاب و�ل�سنة

ن��الح��ظ ف��ي الأدب���ّي���ات ال��دي��ن��ّي��ة اأّن 

تقف  ل  وتعالى  �صبحانه  اهلل  مع  العالقة 

بمعنى  والع���ت���ق���اد  ال��ف��ك��ر  ح����دود  ع��ن��د 

الكتفاء نف�صّيًا وفكرّيًا بعقيدة التوّكل على 

اهلل �صبحانه دون التعبير عن ذلك بطرق 

اأتباعه  الإ�صالمي  ين  الدِّ اأمر  فقد  معينة، 

والتفوي�ص  التوّكل  ذل��ك  ع��ن  يعّبروا  اأن 

كل  م��ن  والكتابّية  الّلفظّية  بال�صتعاذة 

م��ح��ذور وم��خ��ّوف. وق��د ج��اء ف��ي ال��ق��راآن 

الكريم ِذكُر ال�صتعاذة باهلل تعالى بطرق 

الم�صتعاذ  اأّن  النا�ص  نظر  لإلفات  مختلفة 

وتعالى،  تبارك  اهلل  هو  اإليه  والملتجاأ  به 

خرافات  ول  التمائم،  ول  الأ�صنام  ولي�ص 

القرون الو�صطى.

�صدر  م��ا  على  اّط��الع��ن��ا  �صياق  وف��ي 

هذا  في   R والأئ��م��ة   P النبي  عن 

اإلى  النا�ص  اأر�صدوا  اأّنهم  نالحظ  الإطار، 

ا�صتعمال التعويذات باهلل تعالى من خالل 
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اأمرين:

الأول: التعويذ ال�صفهي الكالمي.

والثاني: التعويذ الكتبي.

�لتعويذ �ل�ّسفاهي �لكالمي 

فقد فا�صت فيه الروايات حول التعّوذ 

لالإن�صان  تجلُب  التي  الأ���ص��ي��اء  كافة  م��ن 

النبي  عن  ورد  حتى  والمتاعب،  الم�صاوئ 

P اأّن���ه ق���ال: »ت��ع��ّوذوا ب��اهلل م��ن حّب 

. ومن الأمثلة على ذلك:
15(

الحزن«

من    ) ب��اهلل  »ت��ع��ّوذوا   :P النبي  ع��ن 

باهلل  تعّوذ  َمْن  ف��اإنَّ  الرجيم  ال�صيطان 

من  وت��ع��ّوذوا   � نه  وح�صّ كفاه   � اأع���اذه 

 .
16(

همزاته ونفحاته ونفثاته«

(    :Qال�صادق اهلل  ع��ب��د  اأب���ي  ع��ن 

 P ر���ص��ول اهلل   � الحمى  م��ن   � »ُح���ّم 

اهلل  ب�صم  فقال:  فعّوذه  جبرائيل  فاأتاه 

اأ�صفيك،  اهلل  ب�صم   � محمد  يا   � اأرقيك 

ب�صم اهلل من كل داء يغ�صيك، ب�صم اهلل 

.
17(

واهلل �صافيك...«

�صاأل    ) رجاًل  اأّن  طويلة  رواي��ة  في  وجاء 

وول��ده  ي�صلم  ع���وذة  يعلِّمه  اأن  النبي 

عن  اأن��ت  »اأي��ن   :P فقال  ببركتها، 

ر���ص��ول اهلل،  ي��ا  فقال  ال��ق��الق��ل؟«  ذات 

ت��ع��وذه  اأن  ق���ال:  ال��ق��الق��ل؟  ذات  وم���ا 

َها  يُّ
اأَ َيا  {ُقْل  الجحد  �صورة  فتقراأ عليه 

{ُق��ْل  الإخال�ص  و�صورة  اْل��َك��اِف��ُروَن}، 

ُهَو اهللُ اأََحٌد}، و�صورة الفلق {ُقْل اأَُعوُذ 

ِبَربِّ اْلَفلَِق}، و�صورة النا�ص {ُقْل اأَُعوُذ 

ِبَربِّ النَّا�ِس} اإلى اأن قال ال�صائل معّلقًا 

.
18(

واأنا اإلى اليوم اأتعّوذ بها كل غداة...«

ال��ت��ع��وي��ذات  اأدع����ي����ة  اأن  ون���الح���ظ 

ال���م���وج���ودة ف���ي ال��ك��ت��ب ال��م��خ��ت�����ص��ة قد 

من  الإن�صان  حول  ي��دور  ما  كل  ا�صتوعبت 

ط���وارق وح����وادث الأي����ام وك��ل م��ا يتعّلق 

ببدنه ونف�صه. وهذا يدّل على عناية الدين 

الإ�صالمي بالإن�صان عناية تامة. 

�لتعويذ �لكتبي

يكتب  برقعة  الم�صتعيذ  ذ  ُيعوَّ اأن  وهو 
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فيها بع�ص اآيات كتاب اهلل � ح�صب اختالف 

ِده  حالت النا�ص � وتعّلق عليه اأو تربط بع�صُ

النا�ص  بين  الماألوفة  العادة  وهذه  كتفه.   �

الإن�صان  على  وتعليقها  التعويذات  بكتابة 

في  وردت  �صحيحة  اإ�صالمية  ع��ادة  ه��ي 

روايات عديدة نذكر اأهمها:

المتوّكل    ) م��و���ص��ى  ب��ن  محمد  ح��دث��ن��ا 

)ر�صي اهلل عنه( قال: حدثنا علي بن 

يا�صر  اأبيه عن  بن ها�صم عن  اإبراهيم 

ال��خ��ادم ق���ال: »ل��م��ا ن��زل اأب���و الح�صن 

ق�صر   Qالر�صا مو�صى  ب��ن  علي 

وناولها  ثيابه  ن��زع  قحطبة  ب��ن  حميد 

له  ج��اري��ة  ون��اول��ه��ا  فاحتملها  ح��م��ي��دًا 

ومعها  ج��اءت  اأن  لبثت  فما  لتغ�صلها. 

وقالت: وجدتها  فناولتها حميدًا،  رقعة 

مو�صى  بن  علي  الح�صن  اأب��ي  جيب  في 

الر�صاQ. فقلت )الكالم لحميد(: 

رقعة  وجدت  الجارية  اإّن  فداك  جعلت 

يا  ق��ال:  ه��ي؟  فما  قمي�صك  جيب  في 

حميد هذه عوذة ل نفارقها، فقلت: لو 

عوذة  ه��ذه   :Qقال بها،  �صرفتني 

مدفوعًا،  ك��ان  جيبه  في  اأم�صكها  من 

الرجيم  ال�صيطان  من  حرزًا  له  وكانت 

.
19(

ومن ال�صلطان...«

الح�صن   ) ب��ن  القا�صم  ع��ن  رواي���ة  ف��ي 

Q، ذكر اأن اأباه الح�صنQ قد 

، وقال له: 
1(0(

ربط له عوذة في ع�صده 

يا ولدي اإذا وقع عليك اأمر �صديد وهّم 

وقراءتها  ال��ع��وذة  بحل  فعليك  عظيم 

فلما   ، فيها  مكتوبًا  ت��راه  بما  والعمل 

ح�صلت واقعة كربالء وقف على العوذة 

.
1(((

وقراأ ما فيها 

ومن هنا، نخُل�ص اإلى القول اإّن الفارق 

بين تعويذات ال�صعوب المتوارثة والتعاويذ 

الدين  �صرعها  التي  والدعائية  القراآنية 

الموروثة  النا�ص  تعويذات  اأّن  الإ�صالمي، 

معتقدات  ع��ن  تعّبر  اآخ���ر،  اإل��ى  جيل  م��ن 

عند  نف�صّية  �صيكولوجية  وتجارب  ب�صرّية 

النا�ص � كمثل اعتقادهم باأّن تعليق الحذاء 

على باب الدار يدفع الح�صد � وهي ل ت�صتند 

عليه،  العتماد  يمكن  �صحيح  اأ�صل  اإل��ى 

وكل ما يح�صله النا�ص من تعويذاتهم غير 

ورغباتهم  قناعاتهم  ت�صبع  اأّنها  الدينّية 

اإليها  ان�صدادهم  ل�صّدة  واأحيانًا  الباطنية، 

م�صاكلهم،  وتحّل  تنفعهم  اأّنها  يتوّهُمون 

فتنعك�ُص اإيجابيًا على �صحة اأبدانهم، ولذا 

قيل: »من اآمن بحجر �صفاه«. 

 P النبي  ل�صان  على  جاء  ما  واأم��ا 

وجوه  وجه من  وهو  فيه،  لب�ص  ل  فهو حق 

العتماد على اهلل وتفوي�ص الأمر اإليه. 

م�����س��روع��ي��ة ت��ع��ل��ي��ق �لأح������ر�ز 

و�لحجابات على �لأبد�ن

الحرز هو المو�صع الح�صين، والمكان 

ال��م��اأم��ول، والت���ق���اء وال��ت��ح��ّف��ظ. وُي��ق��ال 

ه��ذا ح��رز، وح��ري��ز، واح��ت��رزت من كذا، 

الدعاء  . وفي 
1(((

توّقيته  اأي  وتحّرزت منه 

ورد: يا حرز من ل حرز له، يا غياث من 

 
1(((

ل غياث له ، يا �صند من ل �صند له...
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.
1(6(

قال: ل باأ�ص كّله«

اأم��ران:  الرواية  هذه  من  والم�صتفاد 

والثاني  البدن،  على  التعليق  ج��واز  الأول 

جواز �صرب ماء غ�صل الآيات القراآنية. 

ربطه بالع�صد الأيمن.   )

فعن »ابن علي الو�صا«: عن اأبي الح�صن 

الر�صاQ اأّنه قال: »قال لي )لبن علي 

الو�صا(: ما لي اأراك م�صفّرًا )م�صفارًا(؟ 

 . عليَّ األحت  قد  الربع  حمى  ه��ذه  فقلت: 

قال: فدعا بدواة وكتب ب�صم اهلل الرحمان 

الرحيم...،... وقراأ على كل عقدة الحمد 

 ، اإليَّ دفعه  ثم  الكر�صي،  واآية  والمعوذتين 

ت�صّده  ول  الأيمن  ع�صك  على  �صّده  وق��ال: 

.
1(7(

على الأي�صر«

الكتابة على رّق غزال.   )

والروايات في ذلك كثيرة منها: 

من  اأّن���ه   Qال�صادق الإم���ام  ع��ن 

وجعلها  بيا�ص  رّق  في  عب�ص   �صورة  كتب 

وبهذا المعنى ورد اأن التقية حرز الموؤمن 

.
1(4(

اأي ح�صنه 

عديدة  اأم���ورًا  نالحظ  اأن  وباإمكاننا 

خالل  م��ن  ال��ح��رز  حمل  بكيفية  تخت�ص 

ب��ع�����ص ال����رواي����ات ال������واردة ع���ن الأئ��م��ة 

المع�صومين منها:

تعليقه على الثياب.   )

»�صاألت  قال:  اأنه  اأعين  بن  زرارة  عن 

يعّلق  هل  المري�ص  عن   Qجعفر اأب��ا 

عليه تعويذ اأو �صيء؟ قال: نعم ل باأ�ص به، 

.
1(5(

اإنَّ قوارع القراآن تنفع فا�صتعملوها«

وقوارع القراآن هي: اآية الكر�صي، واأّول 

وبع�ص  ال�صافات،  �صورة  من  اآي��ات  ع�صر 

اآيات من �صورة الجن وغيرها. 

عّمار،  بن  ا�صحاق  عن  ف�صالة،   وعن 

عن اأبي عبد اهلل ال�صادقQ اأنه قال: 

»في الّرجل تكون به العّلة فيكتب له القراآن 

وي�صربه،  له فيغ�صله  اأو يكتب  فيعّلق عليه، 
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تاج العرو�ص، الفيروز اآبادي، 5 / )8).1 ))

م. ن.1 ))

المفاهي���م الدينية عند الع���وام ، ال�صيخ محمد اأحمد حجازي، 1 ))

�ص09).

م. ن.1 4)

ميزان الحكمة، الري�صهري، ج )، �ص 0)1.6 5)

بحار الأنوار، المجل�صي، ج 60، �ص 04).1 6)

قرب الإ�صناد، الحميري القمي،  �ص )1.4 7)

م�صتدرك الو�صائل، الميرزا النوري، ج 4، �ص )9) � )9).1 8)

بحار الأنوار، م. �ص، ج )7، �ص 94).1 9)

الع�ص���د ما بين المرفق اإلى الكتف، ثم ا�صتعير للقوة لأن اليد 1 0))

ت�صت���د ل�صد الع�صد وجملة البدن تق���وى على مزاولة الأمور 

ب�ص���دة اليد. وق���د ورد اأنه يعّل���ق للرجل في ع�ص���ده الأي�صر 

والإمراأة في ع�صدها الأيمن. 

وفيات الأئمة، من علماء البحرين ، �ص 8)).1 )))

معجم األفاظ الفقه الجعفري، اأحمد فتح اهلل، �ص 57).1 )))

م�صتدرك الو�صائل، الميرزا النوري، ج 6، �ص 79).1 )))

الكافي، الكليني، ج )، �ص ))).1 4))

و�صائل ال�صيعة، الحر العاملي، ج 6، �ص 8)).1 5))

م. ن.1 6))

م�صن���د الإمام الر�صاQ، عزي���ز اهلل عطاردي، ج )، �ص 1 7))

.49

الأمان من اأخطار الأ�صفار، ابن طاوو�ص، �ص 1.90 8))

م�صتدرك الو�صائل، م. �ص، ج 5)، �ص 07).1 9))

�لهو�م�ص

اإل  طريقه  في  يَر  لم  توّجه  ما  حيث  معه 

باإذن اهلل  خيرًا، وكفى غائله طريقه تلك 

.
1(8(

تعالى«

اأن���ه   Qالموؤمنين اأم���ي���ر  وع����ن 

اهلل  كتاب  من  اآيتين  لأع��رف  »اإن��ي  ق��ال: 

ويعّلقه  ظبي  رّق  في  تكتبان  المنزل..... 

.
1(9(

في حقويها«

يمكن  ال�صابقة  المعطيات  على  وبناًء 

للم�صلم الموؤمن اأْن يكتب الحرَز وفق عموم 

م�صادر  من  ا�صتفدناها  التي  ال��رواي��ات 

مختلفة بالطريقة التالية:

اأن يكون على طهارة والأف�صل اأن يكون    )

القبلة. وهذا م�صتفاد  جال�صًا م�صتقبل  

من عموم الأخبار.

وخا�صة    ) بالزعفران  الكتابة  تكون  اأن 

رّق  على  وتكتب  ذل��ك،  فيه  ورد  فيما 

غزال. 

اأن يكتب: �صورة الحمد، واآية الكر�صي،    )

واآخر اآيات الح�صر، والمعوذتين وقل هو 

اهلل اأحد.
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�لإر�ساع � �لح�سانة � �لنفقة

�أحكام �الأوالد))/)(
�ل�سيخ علي حجازي

)ـ �لإر�ساع
كمال الر�صاع اأربعة وع�صرون �صهرًا. ويجوز 

�صهرًا.  واحد وع�صرين  الر�صيع على  يفطم  اأن 

ول يجوز اأن ينق�ص عن ذلك مع الإمكان ومن 

وجود  مع  اأو  الإمكان  عدم  ومع  �صرورة،  غير 

ولّي  فعلى  ذل��ك.  قبل  يفطم  اأن  يجوز  �صرورة 

 � الإمكان  مع   � لولده  الر�صاعة  تاأمين  الر�صيع 

لمّدة واحد وع�صرين �صهرًا هاللّية.

�إر�ساع �لأم

اأ � اإّن م�صاألة اإر�صاع الأم لبنها فيها ثالث �صور:

ب��الأم،  الإر�صاع  ينح�صر  لم  اإذا  االأول���ى: 

تر�صع  اأن  يمكن  اأخ��رى  مر�صعة  وج��دت  ب��اأن 

المولود، وفي هذه ال�صورة ل يجب على الأم اأن 

تر�صع مولودها.

اأخرى غير  اإذا لم توجد مر�صعة  الثانية: 

اأخرى  بطريقة  الولد  حفظ  اأمكن  ولكن  الأم، 

عبر  حليبًا  اإعطاوؤه  اأمكن  كاأن  الإر�صاع،  غير 

يجب  ل  ذل��ك  اإم��ك��ان  فمع  كالقنينة،  و�صيلة 

على الأم اإر�صاع ولدها، ب�صرط اأن يكون الولد 

ماأمونًا من ال�صرر بتناوله هذا الغذاء.

غير  مر�صعة  اأّي  توجد  ل��م  اإذا  ال��ث��ال��ث��ة: 

الأم، ولم يتاأّمن غذاء اآخر للولد، اأو وجد طعام 

اآخر لكّنه ل يوؤمن معه من ال�صرر على الولد، 
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اإر�صاع  الأم  على  ال�صورة يجب  وفي هذه 

ولدها. 

والخال�ضة: ل يجب على الأم اإر�صاع 

ولم  بها،  الإر�صاع  انح�صر  اإذا  اإّل  ولدها 

ال�صرر  من  معه  يوؤمن  اآخ��ر  طعام  يوجد 

اإر�صاعه،  الأم  على  فيجب  ال��ول��د،  على 

مع  الإر�صاع  عن  تتخّلف  اأن  لها  يجوز  ول 

الإمكان.

ولدها  تر�صع  اأن  الأم  على  يجب  ل   � ب 

مر�صعة  هناك  اأك���ان  ���ص��واء  م��ج��ان��ًا، 

اآخر  غذاء  اأوجد  و�صواء  ل،  اأم  اأخرى 

اأم ل، ففي جميع ال�صور يجوز لالأم اأن 

تطالب باأجرة الإر�صاع.

اأن  ل��الأم  فيجوز  م��ال،  للولد  ك��ان  اإذا   � ج 

تطالب باأجرة الر�صاع من مال الولد. 

واإذا لم يكن للولد مال فيجوز لالأم اأن 

اأن  ويجوز  كما  ب��الأج��رة،  اأب��اه  تطالب 

تطالب جّد الولد لأبيه )يعني: تطالب 

والد اأبيه(.

د � اإذا لم يكن للولد مال، وكان الأب والجّد 

لالأب فقيرين، ولم يكونا قادرين على 

تاأمين اأجرة الإر�صاع، وجب على الأم 

ولدها  تر�صع  اأن  ال�صورة(  هذه  )في 

لم تكن قادرة  واإن  اأجرة،  مجانًا دون 

اأن  عليها  يجب  بنف�صها  الإر�صاع  على 

توؤّمن  اأن  اأو  اأخ��رى،  مر�صعة  ت�صتاأجر 

ل��ل��ول��د ط��ع��ام��ًا م��ن ط���رق اأخ����رى اإذا 

اأو  الأج��رة  وتكون  به،  م�صّرًا  يكن  لم 

النفقة على الأم مع قدرتها على ذلك. 

الأم  غير  اأخ��رى  مر�صعة  وج��دت  اإذا   � ه� 

ففي الم�صاألة ثالث �صور:

باأن  متبّرعة،  الأم  كانت  اإذا  االأول��ى: 

اأجرة،  ابنها دون  اإر�صاع  كانت ترغب في 

فتكون الأم اأحّق من غيرها بالإر�صاع.

الثانية: اإذا كانت تطلب اأجرة بنف�ص 

تطلبه  مّما  اأنق�ص  اأو  غيرها،  تطلبه  45ما 
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غيرها  م��ن  اأح����ّق  الأم  ف��ت��ك��ون  غ��ي��ره��ا، 

بالإر�صاع.

اأزيد  اأجرة  تطلب  كانت  اإذا  الثالثة: 

المر�صعة  كانت  اأو  غيرها،  تطلبه  مّما 

الأخرى متبّرعة، فيجوز لالأب ت�صليم الولد 

اإلى غير الأم، ول يجب عليه ت�صليمه لالأم، 

لالأم  الح�صانة  حّق  بقاء  وجوبًا  والأح��وط 

في هذه ال�صورة، با�صتثناء الإر�صاع.

و � ي�صتحّب اأن يكون ر�صاع ال�صبّي بحليب 

اأّمه، فحليب الأم اأكثر بركة من غيره. 

اقت�صت  اأو  خبيثة،  الأم  كانت  لو  نعم 

من  الأم،  غير  اأول��وّي��ة  الجهات  بع�ص 

حيث طيب حليب الأخرى، ونحو ذلك، 

لأجل  لالأم  الولد  ت�صليم  ي�صتحبُّ  فال 

بيد  الخيار  ك��ان  ل��و  اإر���ص��اع��ه، وه��ذا 

لالأم  الت�صليم  وجوب  مع  واأّما  الوالد، 

فال خيار لالأب.

)ـ الح�ضانة
ال��ح�����ص��ان��ة ه��ي ولي����ة ع��ل��ى ال��ط��ف��ل؛ 

لأجل تربيته، ولأجل ما يتعّلق بتربيته من 

في  وجعله  حفظه،  من  الطفل،  م�صلحة 

وِخَرقه،  ثيابه  وغ�صل  وتنظيفه،  فرا�صه، 

ونحو ذلك.

ح�سانة �لأم

ال�صبّي  وتربية  بح�صانة  اأح���ّق  الأم 

اأحّق  وهي  قمرّيتين،  �صنتين  م��ّدة  الذكر 

بح�صانة وتربية البنت �صبع �صنين قمرّية. 

هذه  في  الولد  ياأخذ  اأن  ل��الأب  يجوز  فال 

م�صلمة  الأم  تكون  اأن  ب�صرط  هذا  المّدة. 

عاقلة، فلو لم تكن م�صلمة اأو كانت مجنونة 
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فال يحّق لها ح�صانة ولدها.

ح�سانة �لأب

للولد  الأم  ح�صانة  م��ّدة  انق�صت  اإذا 

ح�صانة  حّق  فله  بالح�صانة،  اأح��ّق  ف��الأب 

ول��ه حّق  ال��ح��ول��ي��ن،  اإك��م��ال��ه  ال��ذك��ر بعد 

ح�صانة البنت بعد اإكمالها �صبع �صنين.

طالق �لأم

اإذا طّلق الرجل زوجته في مّدة حّقها 

بالح�صانة،  حّقها  ي�صقط  ل  بالح�صانة 

فيبقى حّقها بح�صانة الذكر اإلى اأن يكمل 

اأن  اإل��ى  الأنثى  بح�صانة  وحّقها  �صنتين، 

تكمل �صبع �صنين.

ولكن اإذا تزّوجت الأم رجاًل اآخر غير 

الذكر  بح�صانة  الأم  حّق  في�صقط  الوالد 

تتزّوج  ولم  الثاني  ُطلقت من  ولو  والأنثى. 

غيره يعود حّق الح�صانة لها ما دام الذكر 

لم يكمل ال�صنتين، والأنثى لم تكمل ال�صبع 

�صنين.

موت �لأب �أو �لأم

الح�صانة  انتقال  بعد  الأب  م��ات  اإذا   � اأ 

اأحّق  الأم  تكون  النتقال  قبل  اأو  اإليه 

بح�صانة الولد حّتى لو تزّوجت.

ح�صانتها  زم��ن  ف��ي  الأم  م��ات��ت  اإذا   � ب 

فالأب اأحّق بالح�صانة من غيره.

الح�صانة  فتكون  والأم  الأب  مات  اإذا   � ج 

الأب  اأب  ي��ك��ن  ل��م  واإذا  الأب،  لأب 

موجودًا فالأقارب الولد بح�صب ترتيب 

مراتب الإرث، وله تف�صيل اآخر.

�نتهاء �لح�سانة

و�صار  الولد  بلغ  اإذا  الح�صانة  تنتهي 

حّق  لأح��د  لي�ص  ر�صيدًا  بلغ  ف��اإذا  ر�صيدًا، 

الح�صانة عليه، بل هو مالك لنف�صه �صواء 

ُيح�صن  من  والر�صيد  اأنثى.  اأم  ذكرًا  اأكان 

الم�صوؤولّية،  تحّمل  على  ويقدر  الت�صّرف، 

دون الوقوع في ال�صرر والخداع.

)ـ نفقة �لولد
اأ � اإذا كان للولد مال يجوز للولّي اأن ينفق 

على الولد من نف�ص مال الولد.

ب � اإذا لم يكن للولد مال، ولم يكن مجال 

لأن يعمل ففي الم�صاألة �صورتان:

نفقة  يملك  الأب  ك��ان  اإذا  االأول�����ى: 

نف�صه ونفقة زوجته الدائمة وما يزيد عن 

الولد،  لنفقة  الزائد  يكفي  بحيث  ذل��ك، 

فيجب على الأب اأن ينفق على ولده.

الثانية: اإذا لم يكن مع الأب ما يزيد 

ولم  ال��دائ��م��ة،  زوج��ت��ه  ونفقة  نفقته  ع��ن 

يقدر على تح�صيل الزيادة فال يجب عليه 

الإنفاق على ولده.

مة على نفقة  ج � نفقة الأب على نف�صه مقدَّ

زوجته واأولده.

مة  مقدَّ الدائمة  الزوجة  على  والنفقة 

الأب  قدرة  ومع  الأولد،  على  النفقة  على 

على تح�صيل نفقة الأولد من خالل العمل 

الأب  على  فيجب  و�صاأنه،  بحاله  الالئق 

العمل لتاأمين نفقة الولد.
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َر�ُحم ُة �لتَّ �أُمَّ
�ل�سيد �سامي خ�سر�

�إن �لخالف في وجهات �لنظر بين �لأفر�د في �لأ�سرة �لو�حدة �أمر 

طبيعي وذلك ب�سبب �لختالف في �أذو�قهم ومز�جهم و�سخ�سياتهم 

�أن ل  وطباعهم. فالختالف جزء من حياتنا �ليومية. لكن ينبغي 

ويمكن  حولنا.  بمن  عالقاتنا  فيف�سد  و�لتفاهم  �لوّد  حدود  يتعدى 

و�لت�سامح قربة هلل تعالى, خا�سة  تجنب ذلك بقليل من �للتفات 

�لت�سامح  بينهم  ي�سود  �أن  يفتر�ص  �لذين  و�لأرح��ام  �لأق��ارب  بين 

و�لعفو.... وهناك جملة �أمور ت�سبب �لخالفات �لأ�سرية, منها:

بع�سهم  يكون  ك��اأن  �لع�سبية  �لعاطفة,  تحكيم  �لمز�جية,   

�لمادية,  �لم�سلحة  تغليب  �لأولد,  بين  �لتمييز  حق!  على  د�ئمًا 

�لخالفات حول �لإرث, �لعناد, �لغيرة, �لتكبر, �لأنانية, عدم تحمل 

�لم�سوؤولية, �إف�ساء �أ�سر�ر �لبيت, �لت�سلط, �لدلل �لمفِرط, وتبرير 

�لأخطاء... وما �ساكل ذلك!
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.
1((

ال�صغير، ووّقر منهم الكبير«

طريق �لإيمان و�لثو�ب 

بين  الأرح����ام  و�صلة  ال�صمل  فجمُع 

النا�ص هما من طرق التوفيق الإلهي.

اأبا  »�صاألت  ق��ال:  دراج  بن  جميل  عن 

ذك��ره:  ق��ول اهلل جل  عبد اهللQ عن 

{َواتَُّقواْ اهللَ الَِّذي َت�َضاءُلوَن ِبِه َواالأَْرَحاَم 

فقال:  ق��ال:  َرِق��ي��ب��اً}  َعلَْيُكْم  َك��اَن  اهللَ  اإِنَّ 

اأمر  وجّل  عّز  اهلل  اإن  النا�ص،  اأرح��ام  هي 

جعلها  اأن���ه  ت��رى  األ  وع��ّظ��م��ه��ا،  ب�صلتها 

؟
14(

منه«

�أمة �لتر�حم ومجتمع �لرحمة

يرى  المباركة  للن�صو�ص  المتتبع  اإن 

الرحمة،  ومجتمع  ال��ت��راح��م  اأم���ة  اأن��ن��ا 

جّل  تعالى  اهلل  قال  الكريم  القراآن  ففي 

ذكره:

���ِذي���َن َم��َع��ُه  ��ٌد َر����ُض���وُل اهلِل َوالَّ {ُم��َح��مَّ

���اِر ُرَح���َم���اُء َب��ْي��َن��ُه��ْم}  اُء َع��لَ��ى اْل���ُك���فَّ ����دَّ اأَ�����ضِ

)الفتح: 9)(.

ُلوَن  وقال اهلل عّز وجّل: {...الَِّذيَن َي�ضِ

َل َوَيْخ�َضْوَن َربَُّهْم  اأَْن ُيو�ضَ ِبِه  اأََمَر اهللُ  َما 

َوَيَخاُفوَن �ُضوَء اْلِح�َضاِب} )الرعد: ))(.

ورد  فقد  ال�صريفة  الأحاديث  في  اأم��ا 

َقَطَعَك،  َم��ْن  ْل  »�صِ  :Pاهلِل َر�ُصوُل  عن 

.
1((

َلْيَك« �َصاَء اإِ
َ
َلى َمْن اأ ْح�ِصْن اإِ

َ
َواأ

��اٍر، اأن���ُه َق��اَل:  ��َح��اَق ْب��ِن َع��مَّ وَع���ْن اإِ���صْ

نَّ َرُجاًل 
َ
ِبي َعْبِد اهللQ: اأ

َ
»َبَلَغِني َعْن اأ

اهلِل،  ��وَل  َر���صُ َي��ا  َف��َق��اَل:   P ِبيَّ النَّ َت���ى 
َ
اأ

ِلي،  َوَقِطيَعًة   ، َعَليَّ َتَوثُّبًا  اإِلَّ  َبْوا 
َ
اأ َبْيِتي  ْهُل 

َ
اأ

ُهْم؟ ْرُف�صُ
َ
َو�َصِتيَمًة، َفاأ

 َجِميعًا
ُ
ُكُم اهلل َقاَل: اإِذًا َيْرُف�صُ

َنُع؟ �صْ
َ
َقاَل: َفَكْيَف اأ

��ل َم���ْن َق��َط��َع��َك، َوُت��ْع��ِط��ي  َق����اَل: َت�����صِ

َك  نَّ َفاإِ َظَلَمَك،  ْن  َعمَّ َوَتْعُفو  َح��َرَم��َك،  َم��ْن 

َعَلْيِهْم  اهلِل  ِمَن  َلَك  َك��اَن  َذِل��َك  َفَعْلَت  اإَِذا 

.
1((

َظِهيٌر«

اأب��اه  اأّن   Qعلي بن  الح�صن  وع��ن 

اأهلك  ل��ه عند وف��ات��ه: »وارح���م م��ن  ق��ال 
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P: »اأعجل الخير  َر�ُصول اهلِل  وعن 

.
15(

ثوابًا �صلة الرحم«

��ُه  نَّ اإِ الّنا�ُص،  يُّ��َه��ا 
َ
»اأ  :Qعلي وق��ال 

َم��ال،  َذا  َك���اَن  َواإِْن  ُج��ُل،  ال��رَّ َي�ْصَتْغِني  َل 

ْيِديِهْم 
َ
ِباأ َعْنُه  َوِدَف��اِع��ِه��ْم  َع�ِصيَرِتِه،  َع��ْن 

ِمْن  َحْيَطًة  ا�ِص  النَّ ْعَظُم 
َ
اأ َوُهْم  ل�ِصَنِتهْم، 

َ
َواأ

َعَلْيِه  ْعَطُفُهْم 
َ
َواأ ِل�َصَعِثِه،  ��ُه��ْم  َل��مُّ

َ
َواأ َوَراِئ���ِه 

ِعْنَد َناِزَلة اإْن َنَزَلْت ِبِه... َوَمْن َيْقِب�ْص َيَدُه 

َيٌد  َعْنُهْم  ِمْنُه  ُتْقَب�ُص  َما  نَّ َفاإِ َع�ِصيَرِتِه،  َعْن 

ْيد َكِثيَرٌة، َوَمْن 
َ
َواِحَدٌة، َوُتْقَب�ُص ِمْنُهْم َعْنُه اأ

.
16(

َة« َتِلْن َحا�ِصَيُتُه َي�ْصَتِدْم ِمْن َقْوِمِه الَمَودَّ

»اإنَّ   :Qال�صادق الإم����ام  وع���ن 

الح�صاب  ن��ان  ل��ي��ه��وِّ وال��ب��ّر  ال��رح��م  �صلة 

اأرحامكم  ُلوا  َف�صِ الذنوب  من  ويع�صمان 

ورّد  ال�صالم  بح�صن  ول��و  اإخوانكم  وب��ّروا 

.
17(

الجواب«

حق ل يقطع

وعن الجهم بن حميد قال: »قلت لأبي 

عبد اهللQ يكون لي القرابة على غير 

األ��ُه��م علي ح���ّق؟.. ق��ال: نعم، حق  اأم��ري 

على  كانوا  واإذا  �صيء،  يقطعه  ل  الرحم 

وحق  الرحم،  حّق  حّقان:  لهم  كان  اأمرك 

.
18(

الإ�صالم«

ق�سة للعبرة 

اإب���راه���ي���م: »كنت  ي��ق��ول زك��ري��ا ب��ن 

على  فدخلت  فاأ�صلمت وحججت  ن�صرانيًا 

واأمي  اأبي  اإنَّ  اأبي عبد اهللQ، فقلت: 

واأمي مكفوفة  بيتي  واأهل  الن�صرانية  على 

الب�صر...

ها،  فبرَّ اأمك  اإلى  انظر   :Qفقال

فاإذا ماتت فال تكلها اإلى غيرك، كن اأنت 

الذي يقوم ب�صاأنها.

ي��ق��ول زك���ري���ا: ف��ل��م��ا ق��دم��ت ال��ك��وف��ة 

ثوبها  واأفّلي  اأطعمها  وكنت  لأمي  األطفت 

ما  ُبنّي  يا  ل��ي:  فقالت  واأخدمها  وراأ�صها 

واأن��ت على ديني فما  كنت ت�صنع بي هذا 

اأرى منك منذ هاجرت فدخلت في  الذي 

الحنيفية؟
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فقلت: رجل من ولد نبينا اأمرني بهذا.

فقالت: هذا الرجل هو نبي؟

فقلت: ل، ولكنه ابن نبي.

اإن هذه  اإنَّ هذا نبي،  ُبني،  يا  فقالت: 

و�صايا الأنبياء.

فقلت: يا اأمه، اإنه لي�ص يكون بعد نبينا 

نبي، ولكنه ابنه.

ف��ق��ال��ت: ي��ا ُب��ن��ّي دي��ن��ك خ��ي��ر دي��ن، 

اأعر�صه علّي، فعر�صته عليها فدخلت في 

الظهر  ف�صلَّت  ال�صالة  وعلمتها  الإ�صالم 

ثم  الآخ���رة،  والع�صاء  والمغرب  والع�صر 

عر�ص لها عار�ص في الليل، فقالت يا بني 

ت  اأعد عليَّ ما علَّمتني فاأعدته عليها، فاأقرَّ

به وماتت«.

بركة �لتو��سل �لرحمي 

 Qال�صادق الإم��ام  اأن  رواي��ة  في 

اأ�صحابه وهو مي�ّصر وقال  اأحد  اإلى  التفت 

فاأي  عمرك،  في  زي��د  لقد  مي�صر  »ي��ا  ل��ه: 

واأنا غالم  اأجيرًا  �صيء، تعمل؟ قال: كنت 

على  اأج��ري��ه��ا  ف��ك��ن��ت  دراه�����م،  بخم�صة 

.
19(

خالي«

مو�صى ب���ه  ت��ع��ال��ى  اهلل  ك��ل��م  وف��ي��م��ا 

جزاء  فما  »اإلهي،  مو�صى:  قال   ...Q

من و�صل رحمه؟

ن�صئ له 
ُ
قال اهلل عّز وجّل: يا مو�صى، اأ

اأجله، واأهّون عليه �صكراِت الموت، ويناديه 

اأّي  من  فادخل  اإلينا  هلم  الجنة:  خزنة 

.
1(0(

اأبوابها �صئت«

م�صتدرك الو�صائل، الميرزا النوري، ج 5)، �ص )5).1 ))

الكافي، الكليني، ج )، �ص 50).1 ))

الأمالي، المفيد، �ص ))).1 ))

الكافي، م. �ص، ج )، �ص 50).1 4)

م. ن، �ص )5).1 5)

نهج البالغة، ال�صريف الر�صي، ج )، �ص )6، خطبة )).1 6)

الكافي، م. �ص، ج )، �ص 57).1 7)

بحار الأنوار، المجل�صي، ج )7، �ص ))).1 8)

م. ن، ج 47، �ص 1.78 9)

الأمالي، ال�صدوق، �ص 76).1 0))

�لهو�م�ص

 �إنَّ �سلة �لرحم و�لبر 

نان �لح�س��اب  ليه�ِّ

وي���ع�������س���م���ان 

م����ن �ل����ذن�����ب
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�ل�سيخ تامر حممد حمزة

عن �أبي عمرو �لكندي قال: »كنا ذ�ت يوم عند عليQ فو�فق 

�لنا�ص منه طيب نف�ص ومز�ح فقالو�: يا �أمير �لموؤمنين حدثنا عن 

�أ�سحابك, قال: عن �أيهم؟ قالو�: فحدثنا عن �سلمان �لفار�سي, قال

Q: من لكم بمثل لقمان؟ وذلك �مروؤ منا و�إلينا �أهل �لبيت. �أدرك 

�لكتاب  وقر�أ  �لأول  �لكتاب  وقر�أ  �لآخر  �لعلم  و�أدرك  �لأول  �لعلم 

�لآخر وقال فيه ر�سول �هلل �سلمان بحر ل ينزف وكنز ل ينفذ«))1. 

من  خلق  رجل  في  �أق��ول  »ما  �أخ��رى:  منا�سبة  في  عنه  قال  وكذلك 

طينتنا وروحه مقرونة بروحنا«))1.

ح��ري� �لنب�ة و�الإمامة  

�سلمان �لمحمدي
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�سلمان �لخير

  
1((

الفار�صي  �صلمان  اهلل  عبد  اأب��و  هو 

و�صلمان  والمحمدي  الخير  �صلمان  ويلقب 

اب��ن الإ���ص��الم وك���ان و���ص��ي عي�صى وق��راأ 

ال�صادق الإم���ام  نهى  وق��د   .
14(

الكتابين 

قال  بالفار�صي عندما  ت�صميته  Q عن 

منك  اأ�صمع  ما  اأكثر  ما  اأ�صحابه:  اأحد  له 

يا �صيدي ذكر �صلمان الفار�صي، فقال: »ل 

. وقد 
15(

الفار�صي ولكن قل المحمدي« تقل 

وخم�صين  مئتين  اأك��ان  عمره  في  اختلف 

عمره  اإن  ق��ول  وه��ن��اك   ،
16(

ثالثمائة  اأم 

 .
17(

»Qخم�صمائة �صنة وقد اأدرك عي�صى

حتى  م��دي��دة  �صنوات  �صلمان  انتظر 

 .P يكحل ناظريه بروؤية خاتم الأنبياء

يقول الإمام ال�صادقQ: »وكان �صلمان 

فلم  الحجة  لطلب  الأر���ص  في  �صرب  لما 

اإلى عالم ومن فقيه  ينتقل من عالم  يزل 

وي�صتدل  الأ���ص��رار  عن  ويبحث  فقيه  اإل��ى 

ب��الأخ��ب��ار م��ن��ت��ظ��رًا ل��ق��ي��ام ال��ق��ائ��م �صيد 

اأربعمائة   P محمد  والآخرين  الأولين 

بالفرج  اأيقن  فلما  بولدته  ب�صر  �صنة حتى 

. وتوجه اإلى الجزيرة 
18(

خرج يريد تهامة 

        .P العربية ليلحق بالنبي

�إ�سالمه 

رواه��ا  طويلة  �صلمان  اإ���ص��الم  رواي���ة 

الإمام مو�صى بن جعفرQ. ومما جاء 

فو�صعته  رط��ب  من  طبقًا  »قدمت  فيها: 

بين يديه فقلت: هذه �صدقة، فقال ر�صول 

اهلل P لمن كان جال�صًا: كلوا، واأم�صك 

لأن  النبي  هو  اإن��ه  فقلت  الطعام،  عن  هو 

النبي ل ياأكل �صدقة. ثم جئت بطبق اآخر 

فقلت:  ي��دي��ه  بين  فو�صعته  ال��رط��ب  م��ن 

اهلل  ب�صم  وق���ال:  يديه  فمّد  ه��دي��ة،  ه��ذه 

فاأكلوا،  اأيديهم  جميعًا  القوم  وم��ّد  كلوا، 

اأي�صًا عالمة، قال:  فقلت في نف�صي: هذه 

النبي  اإذ حانت من  اأدور خلفه  اأنا  فبينما 

خاتم  تطلب  روزب��ة  فقال:  التفاتة   P

النبوة؟ فقلت: نعم فك�صف عن كتفيه فاإذا 

كتفيه...  بين  معجوم  النبوة  بخاتم  اأن��ا 

 .
19(

ف�صقّطُت على قدم ر�صول اهلل اأقبلها«

اإن التعبير باإ�صالم �صلمان غير دقيق؛ 

لل�صم�ص  ي�صجد  ولم  م�صركًا  يكن  لم  لأن��ه 

 
1(((

 واإنما كان ي�صجد هلل عز وجل 
1(0(

اأبدًا 

خالفًا لقومه. 

�سلم���ان  �نتظ����ر 

مديدة  �س���ن����ت 

ح���ت���ى ي��ك��ح��ل 

ن��اظ��ري��ه ب��روؤي��ة 

P الأنبياء  خاتم 

53

م
 2

01
2 

ل
و

الأ
 ا

ن
ي
ر

�ض
ت
/

 2
53

د 
د

ع
ل
ا



اأن��ت؟  م��ن  »اب���ُن  ل��ه:  قيل  اإذا  وك���ان 

اأن��ا من  الإ���ص��الم  ب��ن  �صلمان  اأن��ا  ي��ق��ول: 

بني اآدم كنت عبدًا فاأعتقني اهلل بمحمد 

 P بمحمد  فرفعني  وو���ص��ي��ع��ًا   P

فهذا   P بمحمد  ف��اأغ��ن��ان��ي  وف��ق��ي��رًا 

 :P اهلل  ر�صول  فقال  ون�صبي  ح�صبي 

 .
1(((

�صلمان« �صدق 

 �سفاته

�أ � �لمحّدث 

ال�صادق فعن  ث��ًا،  م��ح��دَّ �صلمان  ك��ان 

واأم��ي��ر   P اهلل  ر���ص��ول  »ك���ان   :Q

ثانه بما ل يحتمله غيره من  الموؤمنين يحدِّ

 .
1(((

مخزون علم اهلل ومكنونه«

ب � �لعالم و�لحكيم

�صلمان  ع��ن  ر���ص��ول اهلل  ج��اب��ر  ���ص��األ 

على  يقدر  ل  العلم  بحر  »�صلمان  فقال: 

الأول  بالعلم  مخ�صو�ص  �صلمان  ن��زف��ه، 

 :P قال  اأخرى  رواية  وفي   .
1(4(

والآخر«

يمنح  �صل�صل  ي��ن��ف��د....  ل  كنز  »�صلمان 

   .
1(5(

الحكمة ويوؤتى البرهان«

ج � �لمجاهد

اإن اأول معركة �صارك فيها �صلمان هي 

�صفيان  اأبو  الخندق، حينما هاجم  معركة 

اأ�صار  وقد  اأهلها.  على  ليهدمها  المدينة 

 .
1(6(

�صلمان على النبي P بحفر الخندق

ما  »هذه مكيدة  قال:  �صفيان  اأبو  راآه  فلما 

.
1(7(

كانت العرب تكيدها«

د � �لز�هد 

كان �صلمان اإذا اأخذ عطاءه، رفع منه 

قوته ل�صنته، حتى يح�صر عطاوؤه من قابل. 

اأنت في زهدك  اأبا عبد اهلل  فقيل له: »يا 

ت�صنع هذا واأنت ل تدري لعلك تموت اليوم 

ترجون  ل  لكم  م��ا  ج��واب��ه  فكان  غ���دًا،  اأو 

اأم��ا  ال��ف��ن��اء؟  عليَّ  خفتم  كما  البقاء  ل��ي 

علمتم... اأن النف�ص قد تلتاك على حاجتها 

اإذا لم يكن لها من العي�ص ما تعتمد عليه 

.1(8(
فاإذا هي اأحرزت معي�صتها اطماأّنت؟«

ه� � �لمو�لي

 R ك���ان���ت م��ح��ب��ة اأه�����ل ال��ب��ي��ت

وا�صحة البيان في كالم �صلمان، ول تخلو 
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مخاطبًا  منها  واح��دة  وفي  مواقفه،  منها 

نزل  اإذا  اأم��رك  ت�صند  من  »اإل��ى  بع�صهم: 

بك الق�صاء واإلى من تفزع اإذا �صئلت عما 

ل تعلم وفي القوم من هو اأعلم منك واأكثر 

في الخير اأعالمًا ومناقب منك واأقرب من 

حياته  في  وقدمة  قرابة   P اهلل  ر�صول 

وتنا�صيتم  قوله  فتركتم  اإليكم  اأوع��ز  قد 

حين  الأمر  لكم  ي�صفو  قليل  فعّما  و�صيته 

من  ظهرك  اأثقلت  وق��د  القبور  ت���زورون 

.
1(9(

الأوزار«

وقول �صلمان هو قول دراية ويدل عليه 

قال:  حيث  نباتة  بن  الأ�صبغ  عنه  رواه  ما 

 P اهلل  ر���ص��ول  ل�صمعت  ب��اهلل  »اأق�����ص��م 

ل  اأع��راف  بعدك  من  علي  يا  لعلي:  يقول 

يعرف اهلل اإل �صبيل معرفتكم واأعراف ل 

يدخل الجنة اإل من عرفكم وعرفتموه ول 

 .
1(0(

يدخل الّنار اإل من اأنكركم واأنكرتموه«

Rقال عنه �لأئمة

لالإمام  حديث  ف��ي  �صلمان  ذك��ر  ورد 

علي ج���ده  ع��ن  اأب��ي��ه  ع��ن   Qالباقر

بهم  ب�صبعة  الأر���ص  »�صاقت  قال:   Q

تمطرون   وبهم  تن�صرون  وبهم  ت��رزق��ون 

  .
1(((

منهم �صلمان«

 Qال�صادق الإم��ام  عن  ورد  وق��د 

ق��ول��ه لأح���د اأ���ص��ح��اب��ه: »اأت����دري م��ا كثرة 

ذك���ري ل��ه؟ ق��ل��ت: ل، ق���ال: ث��الث خالل 

 Qاإحداها: اإيثاره هوى اأمير الموؤمنين

للفقراء،  حبه  والثانية:  نف�صه،  هوى  على 

والعدد،  الثروة  اأهل  على  اإياهم  واختياره 

 .
1(((

والثالثة: حبه للعلم والعلماء«

Qسلمان ينت�سر للح�سين�

العلوم  من  بع�صًا  �صلمان  نال  لطالما 

واأم��ي��ر   P ر���ص��ول اهلل  ع��ن  ال��غ��ي��ب��ي��ة 

الموؤمنينQ فهو بدوره يحدث ببع�ص 

ما �صمع، ومن جملة ذلك ن�صرة الح�صين

ل��م��ا دخ���ل ر���ص��ول  اأن���ه  ُي����روى  اإذ   Q

اليقين  ب��ن  زه��ي��ر  على   Qالح�صين

اإليك  بعثني  اهلل  عبد  اأب��ا  »اإن  له:  قائاًل 

اهلل  �صبحان  ل��ه:  ام��راأت��ه  قالت  لتاأتينه، 

تاأتيه؟  اإل�يك ابن ر�صول اهلل ثم ل  اأيبعث 

قد  م�صتب�صرًا  زهير  جاء  اأن  لبث  ما  ثم 

اأحب  اأ�صرق وجهه... وقال لأ�صحابه من 

وفي   .1(((
العهد« اآخر  فهو  واإل  يتبعني  اأن 

حديثًا،  �صاأحدثكم  »اإن��ي  قال:  اأنه  رواي��ة 

اإّنا غزونا بلنجر ففتح اهلل علينا واأ�صبنا 

غ��ن��ائ��م ف��ق��ال ل��ن��ا ���ص��ل��م��ان ال��ف��ار���ص��ي: 

اأفرحتم بما فتح اهلل عليكم واأ�صبتم من 

اأدركتم  اإذا  فقال:  نعم،  فقلنا:  الغنائم؟ 

�لباقر �الإم��ام  ع��ن 

»�صاق�����ت   :Q

ب�صبع���ة  الأر���ض 

ترزق���ن  به������م 

وبه��م تن�س�����رون 

تمط���رون  وبه��م 

من��ه��م �سلم����ان
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�صيد �صباب اأهل محمد فكونوا اأ�صد فرحًا 

من  ال��ي��وم  اأ�صبتم  مما  معهم  بقتالكم 

.
1(4(

الغنائم«

وفاته

توفي �صلمان الفار�صي عن عمر مديد 

ربما ي�صل اإلى ما يزيد عن اأربعمائة �صنة 

كما اأ�صرنا. وكانت وفاته �صنة 6) للهجرة 

 .
1(5(

في المدائن ودفن فيها وله مرقد يزار

في  اآن���ذاك   Qالموؤمنين اأم��ي��ر  وك��ان 

وينقل  ت��ج��ه��ي��زه.  ع��ل��ى  فح�صر  ال��ك��وف��ة 

الأ�صبغ بن نباتة في خبر طويل عن ح�صور 

»بعد  ويقول:   ......Qالموؤمنين اأمير 

فتعلقت  بالن�صراف  هّم  ودفنه  تجهيزه 

بثوبه وقلت له: يا اأمير الموؤمنين كيف كان 

مجيئك؟ وَمْن اأعلمك بموت �صلمان؟ قال: 

فالتفت اإلي وقال: اآخذ عليك يا اأ�صبغ عهد 

اهلل وميثاقه فاإني قد �صليت هذه ال�صاعة 

فاآتاني  منزلي  اأريد  خرجت  وقد  بالكوفة 

اآت وقال: يا علّي اإّن �صلمان قد ق�صى نحبه 

الكوفة  اأخبرني ر�صول اهلل... فاأتى  وبهذا 

فح�صر  المغرب  ل�صالة  ينادي  والمنادي 

.1(6(
»Qعندهم علي

الإي�صاح، الف�صل بن �صاذان، هام�ص �ص80).1 ))

الخت�صا�ص، المفيد، �ص))).1 ))

منتهى المطلب، الحلي، ج)، هام�ص �ص66).1 ))

الف�صول الع�صرة، المفيد، هام�ص �ص)0).1 4)

الأمالي، الطو�صي، �ص))).  1 5)

الف�صول الع�صرة، م. �ص، هام�ص �ص)0).  1 6)

كمال الدين، ال�صدوق، ج))، �ص )6). 1 7)

م. ن، �ص65).1 8)

م. ن.  1 9)

الف�صول الع�صرة، م. �ص، هام�ص �ص )0).  1 0))

كمال الدين، م. �ص، �ص 65).  1 )))

علل ال�صرائع، ال�صدوق، ج)، �ص )8).    1 )))

 م. ن.    1 )))

الخت�صا�ص، م. �ص، �ص ))).  1 4))

الإي�صاح، م. �ص، هام�ص �ص80).  1 5))

ر�صائل المرت�صى، ال�صريف المرت�صى، ج4، �ص7)).  1 6))

الحتجاج، الطبر�صي، ج)، هام�ص �ص49).  1 7))

التحفة ال�صنية، الجزائري، �ص59.  1 8))

الخ�صال، ال�صدوق، �ص )1.46 9))

ب�صائر الدرجات، ال�صّفار، �ص 1.567 0))

الكافي، الكليني، ج)، هام�ص �ص44).  1 )))

الأمالي، م. �ص، �ص))). 1 )))

انظر: الإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج )، �ص )7. 1 )))

الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ج 4، �ص )1.4 4))

�صرح الأخبار، القا�صي النعمان، ج)، هام�ص �ص 466.  1 5))

مدينة المعاجز، البحراني، ج)، �ص)).1 6))

�لهو�م�ص
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ي��رج��ع ت��اري��خ �ل��ح��ج �إل���ى فترة 

�لنبيين  خاتم  بعثة  على  �سابقة 

�ل�����س��ن��ي��ن,  ب������اآلف   P م��ح��م��د 

وبالتحديد �إلى عهد �لنبي �إبر�هيم

Q؛ فقد �أخذ �لموؤمنون بر�سالته 

�نت�سرت  حتى  يحجون  و��ستمرو� 

دين  وغ��ّي��رت  �لعرب  بين  �لوثنية 

بعثة  بعد  ولكن  �لحنيفي.  �لنا�ص 

�سنو�ت  ع�سر  �أو  بت�سع  محمد  �لنبي 

بدعوته  �آم��ن  من  على  �لحج  ُفر�ص 

ور�سالته.

ِح���جُّ  ���ا����ِص  �ل���نَّ َع���َل���ى   ِ {َوهلِلّ

���َت���َط���اَع �إَِل����ْي����ِه  �ْل���َب���ْي���ِت َم�����ِن �����سْ

.)97 ع���م���ر�ن:  )�آل  ���ِب���ي���اًل}  ����سَ

ف��ال��ح��ج رك���ن ث��اب��ت م��ن �أرك���ان 

�لدين. فلي�ص على �لحاج �أن يكتفي 

فقط بمعرفة �أحكامه ومنا�سكه, بل 

ينبغي �أن يتعّرف �إلى ما يترتب على 

�لتز�مات روحّية  تلك �لمنا�سك من 

و�أخالقّية لنف�سه ولالآخرين.

فالهدف منه �قتر�ب �لإن�سان من 

ولي�ص  به  و�لت�سال  �لبيت  �ساحب 

مجرد حركات و�أعمال و�ألفاظ.

و�سعائر  ك��م��ر����س��م  �ل��ح��ج  ب��ي��ن 

و�ل��ح��ج ك��روح��ي��ة وم��ع��ان رم��زي��ة 

�لرحلة  �ب��ت��د�ء  مجلتنا  �رت����اأت 

�لحجاج  م��ن  ع���دد  م��ع  ب��ال��ح��دي��ث 

ما  حول  �آر�ئهم  على  لنقف  �لكر�م 

ومباٍن  معاٍن  من  �لحج  لهم  ي�سّكل 

تطّور  في  ركيزة  لهم  �سّكل  ما  و�إذ� 

و�لجتماعية,  �لدينية  �سخ�سّيتهم 

كما تحّدثنا مع �سماحة �ل�سيخ علي 

يحمله  ما  على  لالإ�ساءة  دعمو�ص 

�لحج من �أ�سر�ر ورموز وفل�سفة.

ي���اأت����ن م��ن ك��ّل 

ف���جٍّ عمي�ق
مقابلة مع �ل�سيخ علي دعم��س 

حو�ر: فاطمة �جلوهري غندورة 
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ذكرياٌت ل ُتن�سى...

ل���دى ���ص��وؤال��ن��ا ال��ح��اج��ة ���ص��ف��اء »5) 

عامًا« عن دافع ذهابها اإلى الحج اأجابت 

عند  وم�صلمة  م�صلم  كل  على  واج��ب  اأن��ه 

ت��وف��ر الإم��ك��ان��ي��ات ال��الزم��ة، وم��ن جهة 

الموؤمن  قلب  في  يهداأ  ل  �صوق  هو  اأخرى 

الر�صول  وزي��ارة  العتيق  اهلل  بيت  لروؤية 

 .R والأئمة

واأما الحاج اأبو علي »4) عامًا« فقال: 

»دافعي الأول والأ�صا�ص عبادة اهلل تعالى 

الحج  غاية  اأن  ن��درك  عندما  خ�صو�صًا 

كمال العبودية هلل �صبحانه وتعالى«.

�صمير  الحاج  مع  ك��ان  التالي  لقاوؤنا 

تكرار  نّيته  اإل��ى  اأ���ص��ار  ال��ذي  ع��ام��ًا«   40«

من  وعلى  وتربية  عبادة  فالحج  ال��ح��ّج، 

اهلل  فر�صها  التي  العبادة  ه��ذه  يمار�ص 

فيها،  فعل  ك��ّل  ه��دف  ي���درك  اأن  تعالى 

التجديد  وفي  ومن�صك.  �صعار  كل  ومغزى 

اإدراك وتعّقل وعبادة وتربية. ويكفي اأنها 

ف�صاًل  هذا  لها.  وتذكرة  للنف�ص  تب�صرة 

عما ترويه الأحاديث ال�صريفة اّلتي وردت 

 .R عن النبي واآله

اأن  تطمح  عامًا(   50( مريم  الحاجة 

تحج مّرات ثالثًا قائلة: اأ�صعر اأن الم�صلم 

ل��ولدة  اأخ��رى  فر�صة  اأم��ام  بذلك  يكون 

من  الإن�صانية  حياته  بها  ي�صتهّل  ثانية 

جديد.

الكعبة  روؤي���ت���ه  ع��ن��د  ���ص��ع��وره  وع���ن 

ال��م�����ص��ّرف��ة ل��ل��م��ّرة الأول����ى ق���ال ال��ح��اج 

عبا�ص )40 عامًا(: »حقيقة اإنه اإح�صا�ص 

نف�صه  المخلوق  يرى  اإذ  و�صفه،  يمكن  ل 

اإل��ى  دع��ان��ا  ال��ذي  ال��خ��ال��ق،  �صيافة  ف��ي 
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ويح�ّص  ي�صعر  وهنا  قد�صه،  و�صاحة  بيته 

�صبحانه  خ��ال��ق��ه  م��ن  اق��ت��رب  ق��د  اأن���ه 

وتعالى«.  

عن  عّبر  فقد  جميل  اأب��و  الحاج  اأم��ا 

اأملك دموعي وكنت في  »لم  ذلك قائاًل: 

اأّن��ي  وت��اأك��دت  و�صفها  اأ�صتطيع  ل  حالة 

اأمام  �صعيٍف  مذنٍب  عبٍد  من  اأكثر  ل�صت 

ربٍّ عظيم«.

بما  الكرام  الحجاج  ذكريات  ونختم 

قاله الحاج علي: 

ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ال��ح��ج ك��ل��ه ذك��ري��ات 

اإل��ى  ال�صفر  م��ن  اب��ت��داء  وط��ي��ب��ة،  ح��ل��وة 

الحج  ورفقاء  ُتحِرم  اأن  المنا�صك.  اأداء 

وُت����رّدد  ُت��ل��ب��ي  اأن  ُت��ن�����ص��ى،  ل  ذك���ري���ات 

الّتلبيات واأن تطوف حول البيت ذكريات 

والمروة  فا  ال�صّ بين  ت�صعى  اأن  تن�صى،  ل 

عن  وتعّبر  الحجاج،  م��ع  ال��دع��اء  وت��ق��راأ 

تبيت  واأن  للخالق.  وت��ذلُّ��ل��ك  عبوديتك 

بمنى، واأن تقف في عرفات وتقراأ العزاء 

المنا�صك  وك���ل  ال��م��ع��ه��ودة،  والأدع���ي���ة 

ذكريات  كلها  اأي�صًا،  واأزمنتها  باأماكنها 

ل تن�صى.

�لعا�سق فل�سفة 

وفي المقابلة مع �صماحة 

اأجابنا  دعمو�ص  علي  ال�صيخ 

عن بع�ص الأ�صئلة م�صكورًا.

����ص���م���اح���ة ال�������ص���ي���خ م��ا 

ه���ي اأه��م��ي��ة ع���ب���ادة ال��ح��ج 

يمّثل  وه���ل  الإ����ص���الم؟  ف��ي 

ال���ت���ط���ب���ي���ق ل���ل���ح���ج ال���ي���وم 

لهذه  الإ���ص��الم��ي��ة  التعاليم 

الإلهية؟ الفري�صة 

والروايات  القراآنية  الآيات  اأّكدت 

من  الحج  عبادة  اأهمية  على  ال�صريفة 

خالل اعتباره ركنًا من اأركان الإ�صالم 

الكفر؛  مقابل  في  وجعله 

اأن  للحج  اهلل  اأراد  فلقد 

للم�صلمين  ملتقى  ي��ك��ون 

ال���ق���ادم���ي���ن م����ن ���ص��رق 

الأر�ص وغربها، يتعارفون 

لبحث  ويتوا�صلون  ف��ي��ه، 

ق�����ص��اي��اه��م واأو���ص��اع��ه��م 

لن�صر  اأي�صًا  فر�صة  وه��و 

وتبادل  والقيم،  المعارف 

ال��م��ع��ل��وم��ات ال��واق��ع��ي��ة 

ع���ن ك���ل ب���ل���د م���ن ب���الد 

كن��ت ف��ي حال��ة 

�أ�ستطي���������ع  ال 

وتاأكدت  و�سفها 

اأكثر  ل�ص��ت  اأّن��ي 

م��ن عب��ٍد مذن��ٍب 

�أم���ام  �سعي�����ٍف 

عظي����������م رب 

ال�ضيخ علي دعمو�س
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الأو�صاع  حقيقة  على  للوقوف  الم�صلمين 

والم�صتجدات. 

كله،  ذلك  في  تكمن  الحج  واأهمّية 

مو�صم  فيها  ي��دار  التي  العقلية  اأّن  ّل  اإ

تحقيق  دون  ت��ح��ول  ي���ام  الأ ه��ذه  ال��ح��ج 

ال��ك��ث��ي��ر م��ن ه���ذه الأه�����داف. ك��م��ا اأن 

تتخذها  ال��ت��ي  الإج����راءات 

ال�����ص��ل��ط��ات ال��م��ع��ن��ي��ة ف��ي 

فر�ص  و���ص��ي��ا���ص��ة  ال��م��و���ص��م 

ال����������راأي ال�����واح�����د ال���ت���ي 

من  معين  فريق  يمار�صها 

تفّوت  الحج،  في  الم�صلمين 

يوؤّمنها  التي  الفر�ص  تلك 

خالل  من  للم�صلمين  الحج 

اج��ت��م��اع��ه��م ف���ي ال���دي���ار 

لمقد�صة. ا

�لتلبية و�حدة

دورًا  الحج  ي���وؤدي  كيف 

اأب��ن��اء  تقريب  ف��ي  اإي��ج��اب��ي��ًا 

ببع�ص؟ بع�صهم  الإ�صالمية  المذاهب 

في  اأ���ص��ا���ص��ًا  دورًا  للحج  اأن  �صك  ل 

والتقارب  الم�صلمين  بين  الوحدة  تعزيز 

بينهم. والتعاون فيما 

على  جميعًا  الم�صلمين  ا�صتجابة  اإن 

ومذاهبهم  واأجنا�صهم  األوانهم  اختالف 

ل���ن���داء ال���خ���ال���ق واإظ���ه���ار 

ال���ط���اع���ة ل����ه، ف���ي ���ص��ورة 

تجعلهم  الفوارق،  كل  تلغي 

م��ت�����ص��اوي��ن، ك��م��ا ت��ت��ج��ّل��ى 

ال����وح����دة ف����ي اإط���الق���ه���م 

ج��م��ي��ع��ًا ت��ل��ب��ي��ة واح����دة هي 

لبيك  لبيك،  اللهم  »لبيك 

واأي�صًا  لبيك«  لك  �صريك  ل 

م����ن خ�����الل ط���واف���ه���م ف��ي 

الكعبة  ح��ول  واح���د،  م��ك��ان 

ب�صورة  وال�صعي  الم�صرفة، 

واح��د،  م��ك��ان  ف��ي  جماعية 

اإن  و..  عرفة  في  وال��وق��وف 

��ستجاب�������ة  �إن 

�ل��م�����س��ل��م��ي��ن 

ج��م��ي��ع��ًا ل��ن��داء 

و�إظه��ار  �لخ��الق 

تلغي  �ل��ط��اع��ة 

ك���ل �ل���ف�����رق 

وت���ج���ع���ل���ه���م 

م���ت�������س���اوي���ن
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توؤكد الوحدة والإلفة،  كل هذه التجّليات 

في  الم�صلمين  وتجعل  الحواجز  وتزيل 

التي  التحديات  كل  لمواجهة  القوة  موقع 

عليهم. اأعداوؤهم  يفر�صها 

لها  يح�صّ التي  الفائدة  م��دى  هو  ما 

على  الم�صبق  الط��الع  خالل  من  الحاج 

الو�صائل  ع��ب��ر  ال��ف��ري�����ص��ة  ه���ذه  اأع��م��ال 

والب�صرية؟ ال�صمعية 

على  الم�صبق  الط����الع  اأن  ���ص��ك  ل 

المتعلقة  والأحكام  المنا�صك  اأداء  كيفية 

منا�صكه  اأداء  للحاج  يتيح  الحج  بفري�صة 

من  الكثير  عليه  وي��وّف��ر  �صحيح،  ب�صكل 

فهم  من  يمّكنه  ذل��ك  اأّن  كما  الإرب���اك، 

بع�ص اأ�صرار الحج واأبعاده. فم�صائل الحج 

فكلما  نظرية،  ولي�صت  عملية  م�صائل  هي 

المنا�صك  هذه  وتمثيل  تج�صيد  ا�صتطعنا 

حّية  م�صاهد  خ��الل  م��ن  عملية  ب�صورة 

اأن  ا�صتطعنا  كّلما  مج�ّصدة  اأو  م�صّورة 

ُندخل هذه الم�صائل اإلى الأفهام والأذهان 

الحاج  ُتعين  ووا�صحة  را�صخة  ب�صورة 

وقد  للمنا�صك.  ال�صحيح  الأداء  على 

ا�صتفادوا  الذين  الحجاج  اأن  لحظنا 

كان  وال�صمعية  الب�صرية  الو�صائل  من 

من  المنا�صك  اأداء  عليهم  ال�صهل  من 

الذين  اأول��ئ��ك  بخالف  مر�صدين  دون 

لأداء  ب�صكل جيد  اأنف�صهم  روا  لم يح�صّ

المباركة. الفري�صة  هذه 

�أ�سر�ر روحية وتربوية

ي���ك���م م���ت���ى ي�����ص��ع��ر ال���ح���اج  ب���راأ

الفري�صة  ه��ذه  م��ن  ال��روح��ي  ب��ال��زاد 

�صعيرة  ت��م��ام  اإ ع��ن��د  ه��ل  ال��م��ب��ارك��ة، 

من�صك  ل��ك��ل  ّن  اأ اأم  ب��ال��ك��ام��ل  ال��ح��ج 

ممّيزة؟ خا�صّية 

م��ن  م��ن�����ص��ك  ل���ك���ل  اأن  ري�����ب  ل 

م��ن��ا���ص��ك ال��ح��ج دللت�����ه واأ����ص���راره 

ب����ع����اده  ال����روح����ّي����ة وال����ت����رب����وّي����ة واأ

من  الإن�صان  تمّكن  واإذا  المختلفة. 

المنا�صك  هذه  ومار�ص  ذلك  معرفة 

ل��ي��ه  اإ ت��ه��دف  ِل��م��ا  واإدراك  وع��ي  ع��ن 

خ�صو�صًا  بال�صعادة،  �صي�صعر  ّن��ه  ف��اإ

ُت�صيب  اأن  يمكن  التي  المنا�صك  تلك 

ينبغي  ول  اإره��اق.  اأو  بتعب  الإن�صان 

ال�صعادة  تغمره  الحاج  اأّن  نغفل  اأّن 

المنا�صك  جميع  اإتمام  بعد  الكبرى 

فيها  يكتمل  التي  اللحظة  في  وخا�صًة 

يكون  حيث  �صحيحًا،  اكتماًل  حجه 

في�صعر  ل��ه��ي  الإ للتكليف  ام��ت��ث��ل  ق��د 

الذي  الجهد  ذل��ك  كل  بعد  بالراحة 

من  �صبحانه  اهلل  ط��اع��ة  ف��ي  ق��ّدم��ه 

مجمع  ه��ي  وع���ب���ادة  ف��ري�����ص��ة  خ���الل 

والعبادات. الفرائ�ص 
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�إعد�د: فاطمة زعيرت

ذهبت  نوعية  نقلة   ,)Facebook( �ل�  �إلى   )Book( �ل�  من 

�إل  يت�سفحها  يعد  ول��م  �ل��ري��اح  �أدر�ج  �لكتب  �سفحات  بها 

�لقليل. ولم يبق �إل �ل�سبكات �لإلكترونية و�سبكات �لتو��سل 

�لجتماعي في ذهن �لجيل �ل�ساب و�ل�ساعد, �لتي باتت تاأخذ 

كل وقتهم بحيث ي�سرفون زهرة �سبابهم ور�ء تلك �ل�سا�سات, 

�لتي  �ل�سبكات  تلك  �لعالم.  �أرج���اء  ف��ي  بهم  تجول  حيث 

بالمغتربين  �لت�سال  و�سهلت  �لم�سافات  �خت�سرت 

من �لأهل و�لرفاق, لم ترتدع عن فعل فعلها في فتح 

�أبو�ب �لنحر�ف و�لف�ساد �أمام �أولئك �ل�سباب �لذين 

باتو� مجرد �أ�سماء على تلك �ل�سبكات �لعنكبوتية.

�ل��ف��اي�����س��ب���ك: 

عالم الفترا�ض.. 

�ل������ق����ع����ي

62



»عالم« �لفاي�سبوك

بيت  كل  في  باتت  التي  الظاهرة  هذه 

مو�صع �صوؤال وا�صتفهام، ولم يعد بمقدور 

بفلذات  فعلت  م���اذا  يفهموا  اأن  الأه���ل 

اأك��ب��اده��م. فهل ي���درك ه���وؤلء الأه���ل اأن 

تلك ال�صبكات هي محظورة على اأولدهم 

وهل  ع�صر؟  الرابعة  دون  زال��وا  ما  الذين 

اإل��ى محاولة الط��الع  الأه��ل  يعمد ه��وؤلء 

على هذه ال�صبكات اأو على جولت اأولدهم 

على  لالطمئنان  منهم  ف�����ص��وًل  داخ��ل��ه��ا 

ال�صباب  بين  حوار  يوجد  هل  م�صتقبلهم؟ 

عالقاتهم  وحول  ق�صاياهم  حول  واأهلهم 

قد  التوا�صل  اأن  اأم  ال�صبكة  على  الوا�صعة 

ال�صباب  ا�صتبدل  مذ  انعدم 

عالم الفاي�صبوك عن اأهلهم؟

من  طويلة  �صل�صلة  ه��ي 

مذ  حولها  ن�صتفهم  الأ�صئلة 

بيوتنا  ف��ي  الفاي�صبوك  ح��لَّ 

ثقياًل،  و�صيفًا  مقيمًا  زائ��رًا 

و�صحر عقول اأولدنا و�صبابنا 

ولتلك  ت��ف��ك��ي��ره��م.  و����ص���رق 

نتناول  اأن  علينا  كان  الغاية 

ج���وان���ب م���ن ال��ف��اي�����ص��ب��وك 

بع�ص  المتعددة مع  واأبعادها 

من  لن�صتفيد  وال���راأي  الخت�صا�ص  اأه��ل 

اإر�صاداتهم.

�ل�سديق �لحقيقي غير موجود 

العلوم  اأ�صتاذ  مع  حديثنا  كان  بداية 

الجتماعية في الجامعة اللبنانية الدكتور 

طالل عتري�صي الذي اعتبر اأن »العالقات 

النا�صئة من خالل الفاي�صبوك اأو غيره من 

الو�صائل الإلكترونية ل تغني عن العالقات 

�صبب«.  من  لأكثر  المبا�صرة  الجتماعية 

بالتالي،  �صرحها  يمكن  الأ���ص��ب��اب  وتلك 

الت�صال  اإل��ى  يحتاج  اأوًل  الن�صان  »اإن 

روؤية  خالل  من  الإن�صاني  الم�صتوى  على 

مع  ي��ق��ول  م��ا  اإل���ى  وال���ص��ت��م��اع  ال�صخ�ص 

الج�صم  ح��رك��ات  م��الح��ظ��ة 

ما  فهناك  ال��وج��ه،  وتعابير 

ي�����ص��ّم��ى ح�����رارة ال��ت��وا���ص��ل 

من  تح�صل  التي  الإن�صاني 

اأو  المبا�صر  ال��ّل��ق��اء  خ���الل 

ال��م��ع��رف��ة ال��م��ب��ا���ص��رة. ه��ذه 

تتحقق  كانت  التي  الحاجة 

يمكن  ل  ال�صنين،  اآلف  منذ 

ا�صتبدالها بعالقة اأخرى عبر 

يمكن  اإلكترونية،  و�صيلة  اأي 

اأن توؤمن التوا�صل على الأقل 

�ل����ع����اق����ات 

خال  من  �لنا�سئة 

�ل��ف��اي�����س��ب���ك 

ع��ن  ت��غ��ن��ي  ل 

�ل����ع����اق����ات 

الج��ت��م��اع��ي��ة 

�ل���م���ب���ا����س���رة
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والذين  الوقت،  نف�ص  في  الأ�صخا�ص  مئات  مع 

بهم  العالقة  اأن  اإّل  اأ�صدقاء  مبدئيًا  ي�صبحون 

بحيث  الحقيقية.  ال�صداقة  ل�صروط  تخ�صع  ل 

ل�صديقه  ب��اأ���ص��راره  يبوح  اأن  الإن�����ص��ان  يحتاج 

بم�صاريع  يفّكر  اأن  اأو  �صكواه  اإل��ى  ي�صتمع  واأن 

على  ممكن  غير  هو  ما  وه��ذا  معه،  م�صتقبلية 

لة اإلى  الفاي�صبوك«. وو�صل الدكتور في المح�صّ

نتيجة مفادها اأن تلك العالقات هي »عالقات 

العالقات  مكان  تحّل  اأن  يمكن  ل  افترا�صية 

الجتماعّية الحقيقية«.

عالقات غير ر��سخة في بيئة وهمية

عن  المجال  هذا  في  الحديث  اأردن��ا  واإذا 

طالل:  الدكتور  ي�صيف  الفاي�صبوك،  �صلبيات 

»تلك  اأن  الأول  الأم��ر  اأمرين،  مالحظة  يمكن 

العالقة من حيث الظاهر تتيح المجال لعالقات 

وا�صعة جدًا مع مئات الأ�صخا�ص، لكنها لي�صت 

عالقات را�صخة بحيث اإنه من الممكن اإلغاوؤها 

في اليوم التالي«.

اأما الأمر الثاني فهو حول »ذاك الكم الهائل 

تراجع  يقابله  الذي  المفتر�صة  العالقات  من 

والجيران  الأه��ل  مع  الطبيعية  العالقات  في 

في  الم�صتخدم  فيعي�ص  والأ�صدقاء.  والأق��ارب 

ما  وه��ذا  الفترا�صية،  ال�صداقات  من  عالم 

ال�صعور  ذاك  نمو  اإل��ى  الوقت  م��رور  مع  ي��وؤدي 

بالعزلة وعدم القدرة على التعامل بواقعية مع 

الآخرين. وبالتالي فاإن ما يت�صمنه هذا العالم 

من اأفكار وعالقات غير حقيقية واأوهام يمكن 

اأن يكون على ح�صاب الواقع الفعلي والعالقات 

على  قادر  غير  وي�صبح  الحقيقية  الجتماعية 

فاإن  اليومية. وعليه،  تجاوز م�صاكله في حياته 

يح�ت�اج �الإن���سان 

باأ�سر�ره  يب�ح  �أن 

و�أن  ل�����س��دي��ق��ه 

ي�����س��ت��م��ع �إل���ى 

���س��ك����ه وه��ذ� 

على  ممكن  غير 

�ل��ف��اي�����س��ب���ك
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ي�ؤدي  �أن  من  بداًل  �لتكن�ل�جيا  ��ستخد�م 

�إلى مزيد من �لت���سل فاإنه يقطع �لت���سل 

مع �لبيئة �لحقيقية ويبني ت���ساًل مع بيئة 

وهمية«.

التاأثر بعادات وثقافات الآخرين

و�أ�ساف �لدكت�ر عتري�سي �أن »�حتمال 

�كت�ساب عاد�ت و�سل�كيات و�أفكار جديدة 

مع  خ�س��سًا  جدً�،  كبير  �لفاي�سب�ك  من 

�ساعات  ق�ساء  على  �لم�ستخدم  �إدم���ان 

�لت���سل  �أن  نعلم  ون��ح��ن  عليه.  ط�يلة 

�الإلكتروني يفتح �أمام �الإن�سان في لحظات 

�لثقافات  م��ن  م��ت��ع��ددة  ع����ل��م  ب�سيطة 

بحيث  و�لممار�سات،  و�الأ�سكال  و�لعاد�ت 

ي�سبح من �لبديهي �أن يتاأثر �الإن�سان بها. 

�أفكاره  عن  �لتخلي  �إل��ى  �أخيرً�  يلجاأ  وقد 

لي�سبح  �أو  هام�سية  لت�سبح  �ل�سابقة 

باالأفكار  ويتم�سك  �الأف��ك��ار  لتلك  معاديًا 

�لجديدة �لتي �أ�سبحت ماأل�فة لديه. رغم 

ثقافة  مع  متعار�سة  تك�ن  ما  غالبًا  �أنها 

�سيئة  تك�ن  �أو  فيه  يعي�ش  �ل��ذي  �لمجتمع 

وت�ؤدي به �إلى �النحر�ف.

خ����ط����ورة و����ص���ائ���ل الت�������ص���ال 

المفتوحة

و�لم�ساكل  �النحر�فات  معظم  �أن  كما 

بح�سب  و�لجر�ئم  و�لتعديات  �الأخالقية 

ر�أي �لدكت�ر عتري�سي يك�ن »�سببها �لعالم 

�الإل��ك��ت��رون��ي و�ل��ت�������س��ل �ل��د�ئ��م م��ع هذ� 

معينة  عمرية  مرحلة  في  وخا�سة  �لعالم 

وهي مرحلة �ل�سباب«. 

�الإلكتروني  »�ل��ت�������س��ل  �أن  و�أ���س��اف 

يمكن �أن ي�ؤدي في بع�ش �لحاالت �لنادرة 

جدً� �إلى عالقات حقيقية بين رجل و�مر�أة 

�أي  ح�س�ل  فاإمكانية  وفتاة.  �ساب  بين  �أو 

و�لت���سل  �لمعرفة  نتيجة  جدية  عالقة 

�ســـبــب مـعظـم 

االنــــحــــرافــــات 

وال��م�����ش��اك��ل 

االأخــــاقــــيــــة 

هو  وال���ج���رائ���م 

الإلكتروني  العالم 

والتوا�ش��ل الدائم الدكتور طالل عتري�سي 
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�حتمال  م��ج��رد  يبقى  �لفاي�سب�ك  على 

�الإلكتروني  �لتعارف  الأن  �الحتماالت،  من 

يمكن �أن يتخلله �لكذب �أو غيره من �الأم�ر 

�لتي ال ت�سلح �أن تت�فر في بناء �أي عالقة 

زو�ج م�ستقبلية �سليمة«.

جوانب اإيجابية للفاي�صبوك

�لعل�م  �أ�ستاذ  �أ�سار  �سياق كالمه  وفي 

�الإج��ت��م��اع��ي��ة �إل���ى �ل��ج����ن��ب �الإي��ج��اب��ي��ة 

بديل  »ت��اأم��ي��ن  منها  ف��ذك��ر  للفاي�سب�ك  

بالن�سبة  �لمكلف ماديًا،  �لهاتفي  للت���سل 

لالأهل و�لمعارف �لمغتربين«. 

»يتم  �أن  �لممكن  من  �أن��ه  �عتبر  كما 

�لت���سل مع �لمكتبات ومر�كز �لدر��سات 

من  �لعالم  في  يح�سل  ما  �إل��ى  و�لتعرف 

دع����ت«،  �أو  ر�سائل  تلقي  عبر  م�ؤتمر�ت 

في  نقا�ش  ال  �ل��ج��ان��ب  ه��ذ�  »�أن  وب��ر�أي��ه 

�أهميته وجديته«.

�الجتماعية  �لنخب  لدور  بالن�سبة  �أما 

فر�أى د. عتري�سي �أن �لتاأثير محدود، الأن 

بهذ�  �هتمامًا  تبدي  ما  نادرً�  �لنخب  هذه 

�لعالم. 

�أم����ا ف��ي �ل��ج��ان��ب �ل�����س��ي��ا���س��ي، فقد 

على  �لفاي�سب�ك  �إل��ى  عتري�سي  د.  نظر 

�لث�ر�ت  في  لالت�سال  و�سيلة  مجرد  �أن��ه 

��ستخدمت  حديثة  تقنية  فه�  �لحا�سلة. 

الإنجاح  معينة  مرحلة  في  �إيجابي  ب�سكل 

�لث�ر�ت.

�صمان الم�صار ال�صحيح

�عتبر  �ل��ت��رب���ي،  للجانب  بالن�سبة 

�الأ�ستاذ علي )�أحد �لمرّبين( �أن ��ستخد�م 

�الجتماعي  �ل��ت�������س��ل  ل�سبكة  �ل��ط��الب 

�أ�سبح  �طالعه،  وبح�سب  »�لفاي�سب�ك«، 

لعدد  بالن�سبة  به  وم�سّلمًا  بديهيًا  �أم���رً� 

�الإنترنت  »عالم  و�أن  �لطالب،  من  كبير 

ومكامن  ب��االإغ��ر�ء�ت  مليء  و�لفاي�سب�ك 

�لف�ساد �لتي يمكن �أن تق�د �ل�ساب بكب�سة 

فاإن  لذ�  �نحر�فه«.  في  يعجل  ما  �إل��ى  زر 

دور  �إل��ى  باالإ�سافة  �الأ�سا�ش  �الأه��ل  »دور 

�لح�سانة  ت�فير  عن  يغني  ال  �لمدر�سة، 

عند  �الن��ح��ر�ف  �سد  و�لمناعة  �ل��ذ�ت��ي��ة 

�الأه��ل  عمل  من  بد  ال  وب��ر�أي��ه،  �ل�سباب«. 

�لدوؤوب على ت�عية �أوالدهم وتعبئتهم حتى 

يتمكن�� من تمييز �لخطاأ و�ل�س��ب.

�الأ�ساتذة  من  كل  »يمتنع  �أن  و�قترح 

و�ل��م��ع��ل��م��ات ع��ن �ل��ط��ل��ب م��ن �ل��ت��الم��ذة 

معل�مات  الإح�����س��ار  �الإن��ت��رن��ت  ��ستعمال 

للقيام بالبحث �لعلمي، و�لع�دة �إلى �لكتب 

�لقيمة  جددو�  قد  يك�ن�ن  وبهذ�  �لعلمية. 

و�ساعدوهم  ج��ه��ة،  م��ن  للكتاب  �لفعلية 

�لمتمثلة  �لف�ساد  مكامن  عن  �البتعاد  في 

بالم��قع �الإلكترونية �لال�أخالقية من جهة 

�أخرى«. 

يمكن  ال  ع�سر  في  �أ�سبحنا  وقد  �أم��ا 

�ال�ستغناء فيه عن �الإنترنت، فاإنه »باإمكان 
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�الإنترنت د�خل  ت�ؤمن خدمة  �أن  �لمد�ر�ش 

حرمها، و�أن تق�م كل معلمة يحتاج طالبها 

بت�لي  �الإنترنت  �سبكة  �إل��ى  �ل��دخ���ل  �إل��ى 

عملية �لمر�قبة و�لت�جيه. من هنا، يمكننا 

�أن ن�سمن �لم�سار �ل�سحيح �لذي يجب �أن 

ي�سلكه �أوالدنا وتالمذتنا عند ��ستخد�مهم 

لالإنترنت«. 

من �صلبيات الفاي�صبوك

وعبر  �لفاي�سب�ك،  لم�ستخدمي  ووفقًا 

ي��رى  �ل�سبكة،  ت��ل��ك  ح����ل  معهم  ن��ق��ا���ش 

يتيح  �سبابي  »م�قع  �أن��ه  م�ستخدميه  �أح��د 

�لتكلم بحرية و�لتعبير عن �الآر�ء. وتتمثل 

و�لثقافي  �الإن�ساني  بالتفاعل  �إيجابياته 

�لذي تتخلله �لطرفة و�سرعة �لبديهة«.

»ت�سييع  ب�  بر�أيهم  فتكمن  �سيئاته  �أما 

�ل�قت وتمكين �الآخرين من �لدخ�ل على 

يجعل  مما  ��ستئذ�ن  دون  �لخ�س��سيات 

لال�ستهز�ء  ع��ر���س��ة  �الأ���س��خ��ا���ش  بع�ش 

�أحيانًا«. كما �عتبر �أحدهم �أنه » يمكن الأي 

�أن ين�سر  �سخ�ش م�سترك في �لفاي�سب�ك 

معل�مة خاطئة �أو �أن ي�هم �أن حدثًا �س�ف 

�ل�سبكة  جميع  ي�سغل  وبالتالي  يح�سل، 

و�لمجتمع بهذه �لحادثة«. 

�ل�سلبي  �ل�جه  �أن  �عتبر  �آخ��ر  بع�ٌش 

ل��ل��ف��اي�����س��ب���ك ه����� ع���ن���دم���ا ي�����س��ت��خ��دم  

�الأ�سخا�ش  وال�ستغالل  �لم�سب�ه  للتعارف 

ب�سكل  معهم  و�لت���سل  وخ�س��سياتهم 

منحرف عن �الأخالق و�الأدبيات«.
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حتقيق: زهراء عودي �صكر

التعاطي  كيفية  في  ن�صرين  ال�صيدة  الحيرة  تنتاب 

وخّفة  الن�صبّي  ه��دوءه  ي�صوب  الذي  نادر  وحيدها  مع 

ت�صرفه  لها  ويجلب  يوم،  بعد  يومًا  يتزايد  عناد  دمه 

الدائم  والخوف  القلق  والأذى  الخطاأ  اإلى  الذي يقوده 

�صنين.                                                                                                                  ط��ول  بعد  ب��ه  رزق���ت  واأن��ه��ا  خ�صو�صًا  عليه، 

وتت�صاءل: »ماذا اأفعل مع طفلي الحبيب العنيد، الذي 

ل يعجبه العجب، والذي يحبُّ اأن يكون مختلفًا ومخالفًا 

لمن حوله؟«.

ول���دي

 دائمًا يقول:
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معها  تتقاطع  ن�سرين  �ل�سيدة  �سك�ى 

���س��ك��اوى �ل��ع��دي��د م��ن �الأم��ه��ات و�الآب����اء، 

�أبنائهم  م�سامع  ع��ل��ى  ي����رددون  �ل��ذي��ن 

منا�سبة،  من  �أكثر  في  عنيدة«،  »عنيد، 

�لحديث  �أطر�ف  لقاء�تهم  في  ويتبادل�ن 

�لتي يتعر�س�ن لها  �لعنادية  عن �لم��قف 

باإ�سر�رهم  يخلق�ن  �لذين  �أطفالهم،  مع 

على �آر�ئهم، وبرف�سهم �الن�سياع لمطالب 

وتربية �آبائهم جّ�ً� من �لت�ّتر و�لنكد د�خل 

�لمنزل و�أحيانًا  خارجه.

ل تفعل اإل ما تريد 

عنادها  م�س��ر  زي��ن��ب  �لطفلة  ت��ب��د�أ 

ل��لدتها منذ �ل�سباح �لباكر، فال يروقها 

�إل��ى  �أن ت�����س��رب �ل��ح��ل��ي��ب ق��ب��ل ذه��اب��ه��ا 

�أن  وباإلحاح  ترف�ش  �أنها  كما  �لمدر�سة، 

ترتدي معطفها رغم �سدة برودة �لطق�ش 

وال  تبد�أ  و�لدتها ق�س�سًا  وتحكي  خارجًا. 

تنتهي عن عنادها: »ال �أدري من �أين ورثت 

تريد  �إال ما  تفعل  كّله، فهي ال  �لعناد  هذ� 

ال  �سكل،  باأي  وال  منها  �أطلبه  ما  تنّفذ  وال 

�ّللين نفع معها وال �ل�سدة«. 

ال  ولدها  عناد  �أميرة  �ل�سيدة  وتعتبر 

�الرتماء  طريق  عن  يعك�سه  �إذ  ل��ه،  مثيل 

و�لتمرغ على �الأر�ش، وتق�ل �إنه يفعل ذلك 

محالت  �أم���ام  �ل�س�ق،  ف��ي  خا�ش  ب�سكل 

تلبية  على  »الإج��ب��اري  و�الأل��ع��اب،  �لحل�ى 

ي�سفق  وربما  �الإحر�ج،  لي  م�سببًا  طلباته، 

عليه بع�ش من ير�ه معتقدً� �أنه محروٌم من 

�الألعاب �أو �لحل�ى«. 

عناد  ن���ادر  �أم  �لحاجة  وتقابل  ه��ذ� 

�أحيانًا،  و�ل�سرب  بالتهديد  مريم  �بنتها 

وبالحرمان من �لم�سروف �أحيانًا �أخرى، 

وتعتبر �أن هذ� ه� عالج عناد �بنتها. 

�ش �لحاجة خديجة �ل�سعد�ء  فيما تتنفَّ

�أ�سبحت  �لتي  �بنتها،  عن  تتحّدث  عندما 

عندما  وعاقلة  هادئة  فتاة  قادر  »وبقدرة 

بلغت �لثالثة ع�سرة من عمرها، لقد كانت 

باأحد  مباالة  دون  عليه  ت�سمم  ما  تنفذ 

ت��ارة  معها  ون��ت��ر�خ��ى  ت��ارة  ن�ّبخها  وكنا 

�سغط  �أي  دون  ومن  ف�سيئًا  و�سيئًا  �أخرى، 

�لي�م  �أعتبرها  و�أن���ا  عنادها  ع��ن  تخلَّت 

لم  و�إذ�  تعينني،  فهي  �الأي��م��ن  �ساعدي 

حتى  فيه  نتناق�ش  معّين  م��س�ع  يعجبها 

ُتقِنع �أو تقتنع«.   

ماهية العناد وبدايته

�لنف�ش  ع��ل��م  ف��ي  �ل��م��خ��ت�����شّ  ي��ع��ّرف 

�لترب�ي، �لدكت�ر �ل�سيد محمد ر�سا ف�سل 

�نفعالّية  »حالة  باأنها  �لعناد  ظاهرة  �هلل 

ُتعَك�ش ب�سل�ك لفظّي �أو حركّي، وتعّبر عن 

�إليه  �لم�جهة  لالإر�ساد�ت  �لطفل  رف�ش 

�أو  تعبيرً� عن �سيٍق  �أو  للذ�ت،  ت�كيدً�  �إما 

ثاأر«. 

عمر  قبل  �لطفل  على  تظهر  ال  وفيما 

ب�سكل  �ل��ع��ن��ادي��ة  �ل�����ّس��ل���ك��ّي��ات  �ل�سنتين 

الدكتور محمد ر�سا ف�سل اهلل
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بع�ش  ع����د�  ف��ي��م��ا  و�����س���ح، 

يملك  ال  الأّن�����ه  �ل��م��م��ان��ع��ة، 

�إذ  �ل��ك��اف��ي��ة  �ال���س��ت��ق��الل��ي��ة 

ب�سكل  و�ل��دي��ه  ع��ل��ى  يعتمد 

�لدكت�ر  ي���ؤّك��د  ج���دً�،  كبير 

مع  ت���ب���د�أ  �أن���ه���ا  �هلل  ف�����س��ل 

�لثانية  عمر  بعد  من  �لطفل 

�أم��رً�  يعتبرونها  ف�»�لعلماء 

�لطف�لة  مرحلة  في  طبيعيًا 

�لثانية  ب��ي��ن  )م���ا  �ل��م��ب��ك��رة 

�أن  يريد  فالطفل  و�لر�بعة(، 

�الآخرين  عن  تمايزه  ي�ؤكد 

فيلجاأ �إلى رف�ش ما يطلب 

منه، ليق�ل لهم �سمنًا �أنا 

يختلف  ور�أي��ي  �أنتم،  غير 

عن ر�أيكم«. 

�أن  بالذكر  و�لجدير 

تختلف  �لعناد  درجة 

م����ن ط���ف���ل الآخ����ر 

ل�سخ�سّية  ت��ب��ع��ًا 

�ل��ط��ف��ل، وح�����س��ب 

ظ�����روف وم�����ق���ف 

يبدو  فقد  معّينة، 

ف���ي �ل��ب��ي��ت �أك��ث��ر 

ع�����ن�����ادً� م���ن���ه ف��ي 

�ل��م��در���س��ة و�ل��ع��ك�����ش 

يك�ن  و�أح��ي��ان��ًا  �سحيح، 

�ل��ط��ف��ل و�ع���ي���ًا وم���درك���ًا 

يفعل  ولكنه  �لعنادي  ل�سل�كه 

هدف  �أو  رغبة  لتحقيق  ذلك 

يريد  م��ا  يحقق  وحالما  م��ا، 

عناده.  عن  يتخّلى 

اأ�صباب العناد

ي��ق���ل ع��ل��م��اء �ل��ت��رب��ي��ة: 

»ك���ث���ي���رً� م���ا ي���ك����ن �الآب�����اء 

و�الأم������ه������ات ه����م �ل�����س��ب��ب 

ف���ي ت��اأ���س��ي��ل �ل���ع���ن���اد ل��دى 

ال  ي���ل��د  فالطفل  �الأط���ف���ال، 

ي��ع��رف ���س��ي��ئ��ًا ع���ن �ل��ع��ن��اد، 

بحب  �أطفالها  تعامل  و�الأم 

�ل��ت��رب��ي��ة  م���ن  �أن  وت��ت�����س���ر 

ع����دم ت��ح��ق��ي��ق ك���ل ط��ل��ب��ات 

�لطفل  �أن  حين  في  �لطفل، 

�لعناد«.                                                                                          ي�سّر عليها، فيتربى حينها على 

�هلل  ف�سل  ر�سا  محمد  �لدكت�ر  ويعتبر 

تجعل  �ل��ت��ي  ب��االأ���س��ب��اب  »�الإح���اط���ة  �أن 

الأنه  ع�سير،  �أم��ر  بالعناد  م�لعًا  �لطفل 

بفعل  �آخ���ر  �إل���ى  طفل  م��ن  يختلف 

و�لبيئية  �ل���ر�ث��ي��ة  �ل��م���ؤث��ر�ت 

كلها  تنطلق  �لتي  و�لمز�جية، 

من �إر�دة تاأكيد �لّذ�ت بطريقة 

يق�ل  وكما  �أن��ه  �إال  ب��اأخ��رى«،  �أو 

�ل����د�ء ن�سف  �ل��ح��ك��م��اء »م��ع��رف��ة 

�ل�سروري  م��ن  وه��ك��ذ�  �ل����دو�ء«، 

�أ�سباب هذ�  �ل��لد�ن  �أن يعرف 

لكي  �أطفالهما،  عند  �ل�سل�ك 

عليه،  �ل�سيطرة  من  يتمكنا 

ويقّ�م  حاجاتهم  ي�سبع  بحّلٍ 

���س��ل���ك��ه��م، وت��ت��ل��ّخ�����ش ه��ذه 

د. ف�سل  يق�ل  باالآتي، كما  �الأ�سباب 

�هلل:

بع�ش  في  تك�ن  قد  �لتي  �لكبار  �أو�م��ر  1ـ 
تدفع  لل��قع،  منا�سبة  غير  �الأح��ي��ان 

�لطفل �إلى �لعناد كرَدّ فعل على �لقمع 

ت���دّخ���ل الآب�����اء 

ب���اأط���ف���ال���ه���م 

م�شتمرة  ب�شف���ة 

معهم  والتوا�ش�ل 

بلهجة جافة، تاأخذ 

بيدهم نحو العناد
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كاأن  �سيء،  على  يرغمه  �ل��ذي  �الأب���ي 

�لطفل  ي��رت��دي  �أن  على  �الأم  ت�سّر 

�أثناء  في  يعرقل حركته  ثقياًل  معطفًا 

في  ف���زه  ع��دم  ي�سّبب  ورب��م��ا  �للعب، 

�ل�سباق مع �أ�سدقائه، �أو �أن يك�ن ل�نه 

مخالفًا لل�ن �لزِيّ �لمدر�سي. 

�إلى  يلجاأ  قد  �إذ  بالكبار  �لطفل  ت�سّبه  2ـ 
�لت�سميم و�الإ�سر�ر على ر�أيه مت�سبهًا 

على  ي�سممان  عندما  �أم��ه،  �أو  باأبيه 

�إقناعه  �أمرً� ما، دون  �لطفل  ينفذ  �أن 

بجدو�ه. 

ب�سفة  �أطفالهم  �أم�ر  في  �الآباء  تدّخل  3ـ 
بلهجة  معهم  و�ل��ت�������س��ل  م�ستمرة 

جافة، تاأخذ بيدهم نح� �لعناد، حتى 

ول� قّيدت حركتهم، ومنع�� من مز�ولة 

ما يرغب�ن به. 

�لطفل  من  فعل  ك��رَدّ  �لعناد  يظهر  قد  4ـ 
�أو  �الأم،  على  �ل��ز�ئ��دة  �التكالية  �سد 

على �لمربية �أو �لخادمة. 

�أفر�د  �أحد  5ـ �ال�ستهز�ء بالطفل من قبل 
�الأ�سرة �أو �الأ�سحاب، وت�جيه �لن�سح 

له �أمام �الآخرين.

6ـ �ل��ح��رم��ان ك��م��ا �ل��ع��ط��ف �ل���ز�ئ���د عن 
رعاية  دون  �الأط��ف��ال  وت��رك  �لحاجة 

�لعائلية  و�لم�ساكل  �ل��خ��ادم��ات،  بيد 

ت���ؤدي  �أ���س��ي��اء  ك��ال��ط��الق م��ث��اًل، كلها 

للعناد و�لتمرد.

تدعم  �لطفل  ورغ��ب��ات  مطالب  تلبية  7ـ 
�أح��د  في�سبح  ل��دي��ه،  �ل��ع��ن��اد  �سل�ك 

تحقيق  م��ن  نه  تمِكّ �ل��ت��ي  �الأ���س��ال��ي��ب 

�أغر��سه ورغباته.

�إلى ذلك قد يك�ن �سبب �لعناد مرتبطًا 
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�لع�سبية  فاال�سطر�بات  �لطفل،  بنف�سية 

مثاًل قد ت�سبب ظه�ر هذه �ل�سفة. 

اأ�صكال العناد

�أ�س���كااًل  و�لتم���رد  �لعن���اد  يتخ���ذ 

مختلف���ة، »تتن����ع ح�سب �أنم���اط �لتربية 

�لت���ي خ�سع له���ا �ل�لد، فالطف���ل ما قبل 

�لر�بعة يعّب���ر با�ستجاب���ات تمّرد حركية 

و�ل�س���ر�خ،  و�لب���كاء  بالرف����ش،  تظه���ر 

و�لتخري���ب و�لع���دو�ن. وم���ع تقّدم���ه في 

�لعم���ر يّتخ���ذ �لعن���اد �س���كل �حتجاجات 

كالمي���ة بن�سب���ة 40 % مع ما ير�فق ذلك 

و�لتم���ّرد  بالعن���ف  تت�س���م  م���ن ح���ركات 

محم���د  �لدكت����ر  وي�س���رح  و�لع�سي���ان«، 

ر�س���ا �أن علم���اء �لنف�ش ح�س���رو� �لعناد 

باالأ�س���كال �لتالي���ة: 

1ـ عناد الت�صميم والإرادة 
ع  ُي�سجَّ �أن  يجب  �لعناد  من  �لن�ع  هذ� 

م، الأنه ن�ع من �لت�سميم، فقد نرى  وُيدعََّ

�إ�سالح  محاولة  على  ُي�سّر  مثاًل،  �لطفل، 

لعبة. 

2ـ العناد المفتقد للوعي
على  �ل��ط��ف��ل  بت�سميم  ي��ك���ن  وه���� 

�إلى �لع��قب  تنفيذ رغبته من دون �لنظر 

�لمترتبة على ذلك. وهذ� عناد �أرعن، كاأن 

ي�سّر �لطفل على ��ستكمال م�ساهدة فيلم 

له  �أمه  �إقناع  محاولة  من  بالرغم  تلفازي 

بالن�م حتى يتمكن من �ال�ستيقاظ �سباحًا 

للذهاب �إلى �لمدر�سة. 

3ـ عناد مع النف�س
نف�سه  ي��ع��ان��د  �أن  �ل��ط��ف��ل  ي��ح��اول  �إذ 

فيرف�ش  �أم��ه،  من  يغتاظ  ك��اأن  ويعذبها، 

�أمه  محاوالت  برغم  جائع،  وه�  �لطعام 

وطلبها �إليه تناول �لطعام. 

4ـ عناد ا�صطراب ال�صلوك
 ي���رغ���ب �ل���ط���ف���ل ف����ي �ل��م��ع��اك�����س��ة 

و�ل��م�����س��اك�����س��ة وم��ع��ار���س��ة �الآخ���ري���ن، 

في  ثابتة  و�سفة  و�سيلًة  �لعناد  ويعتاد 

��ست�سارة  �إلى  يحتاج  وهنا  �ل�سخ�سية، 

متخ�س�ش.  من 

5ـ عناد ف�صيولوجي 
 في بع�ش �الإ�سابات �لع�س�ية للدماغ 

مثل �أن��ع �لتخلف �لعقلي، يمكن �أن يظهر 

�لطفل بمظهر �لمعاند �ل�سلبي. 

ويلفت �لدكت�ر محمد ر�سا �إلى وج�د 

ظاهريًا  يعّبرون  »ال  �الأط��ف��ال  من  فئة 

يكبت�نه  ب��ل  وع��ن��اده��م،  غ�سبهم  ع��ن 

وهذ�  �لعقاب،  �أو خ�فًا من  �إّما خجاًل 

�أن ي�ؤخذ بعين �العتبار الأن  �أمر يجب 

مقب�لة  بحدود  �النفعال  عن  �لتعبير 

و�الحتقان  �ل�سيق  حالة  م��ن  يخّفف 

�لهدوء  م��ن  ن���ع��ًا  وي�سفي  �ل��د�خ��ل��ي، 

و�لر�حة«. 

بالحبِّ والإقناع تقهر العناد

�لعنيد  �لطفل  معاملة  �أن  �سك  ال 

تتطلب  ف��ه��ي  �ل�����س��ه��ل،  ب���االأم���ر  ل��ي�����س��ت 

�أو  �ل��ي��اأ���ش  وع���دم  و�ل�����س��ب��ر،  �لحكمة 

ل���الأم���ر �ل������ق����ع، من  �ال���س��ت�����س��الم 

�أن  يدركا  �أن  بدَّ  ال  �للذين  �ل��لدين 

منذ  ت��ب��د�أ  �أن  يجب  �الأم��ر  معالجة 

�لطفل  م��ع  تكبر  ال  ح��ت��ى  �ل�����س��غ��ر 

���س��ف��ة �ل���ع���ن���اد، ف��ي�����س��ع��ب ب��ذل��ك 

�لنف�سي. و�لتق�يم  �لعالج 
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و�لمربين،  �الأهل  بيد  و�لمعالجة هي 

وت��ك��م��ن ف��ي م��ر�ع��اة ع���ّدة ن��ق��اط عند 

منها: �لعنيد،  �لطفل  مع  �لتعامل 

�ل��ط��ف��ل على  �إرغ�����ام  �ل��ب��ع��د ع��ن  1ـ 
�لطاعة �لعمياء، وتنمية تبادل �الآر�ء بين 

�الأطفال حتى ي�سعر �لطفل بالقيادة حينًا 

و�لتبعية حينًا �آخر. 

�لطفل،  تدليل  في  �الإف���ر�ط  ع��دم  2ـ 
بال��سطّية  يتمَتع��  �أن  �ل����ل��دي��ن  فعلى 

و�لت��زن في �ال�ستجابة لطلباته.

3ـ عدم و�سفه بالعنيد على م�سمع منه 
جرح  �أو  نقده  وعدم  باآخرين،  مقارنته  �أو 

م�ساعره �أمام �الآخرين. 

يظهر  عندما  �لطفل  م��دح  4ـ 
بادرة ح�سنة، و�إعطاوؤه حافزً� في 

حالة نجاحه وتط�ره.

ب�س�ت  �لطفل  مع  �لتحّدث  5ـ 
وم�ساركته  �لت�سّلط،  م��ن  خ��ال  ه��ادئ 

وم�����س��ادق��ت��ه، و�ل��ل��ع��ب م��ع��ه، و�الإج��اب��ة 

ل��ه.  �لق�س�ش  وق���ر�ءة  ���س��ئ��ل��ت��ه،  �أ ع��ن 

للتربية. و�سيلة  �أح�سن  هذه  وتعتبر 

6ـ �لعقاب عند وق�ع �لعناد مبا�سرة، 
يجدي  �ل��ذي  �لعقاب  ن�ع  معرفة  ب�سرط 

�لعقاب  ن�ع  الأن  بالذ�ت،  �لطفل  هذ�  مع 

�آخ��ر،  �إل��ى  طفل  م��ن  تاأثيره  ف��ي  يختلف 

�ل�سرب  �أ���س��ل���ب  ت�ستخدم��  ال  ول��ك��ن 

و�سُي�سعره  ي��ج��دي،  ل��ن  ف��اإن��ه  و�ل�����س��ت��م؛ 

بالمهانة. 

و�أخيرً�، »�لعناد ظاهرة �إيجابية يجب 

�أن نتعامل معها بحكمة وحذر«. 

الطف��ل  معامل��ة 

تتطل��ب  العني����د 

الحكم���ة وال�شبر، 

الياأ���س وع�����دم 
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ال�شهيد الدكتور محمد اأبو حمدان

محل وتاريخ الولدة:ا�شم الأم:   مريم الم�شتراح )الدكتور كريم(
�شعدنايل 15/ 12/ 1965م

رقم ال�شجل: 2الو�شع العائلي:  متاأهل ولديه 4 اأولد
محل تاريخ ال�شت�شهاد:  

�شّلم الروح اأثناء قيامه بواجبه الطبي 

الجهادي بتاريخ 24/ 7/ 2007 

ن�صرين اإدري�س قازان

ث�رة �لحياة �لتي عا�سها بحما�سة وحي�ية 

لدرجة �أّن َمْن ح�له كّل�� من روؤيته ي�سابق 

�لنا�ش  خدمة  في  نهار  ليَل  ويعمل  �الأي��ام 

غير تارٍك للر�حة ف�سحة يركن �إليها..

�لطبيُب �لذي حمل �سهادة في جر�حة 

وت���ق��ف ق��ل��ُب »�ل��دك��ت���ر ك��ري��م« عن 

�ل��ّن��ب�����ش ب��ع��د �أن �ط���م���اأّن �إل���ى م��ر���س��اُه 

على  �سيء  كل  كان  هناك،  �لمجاهدين.. 

نّغ�ش  �لذي  �لطبيب  »�سغط«  �إال  ير�م  ما 

ف��ه��د�أت  ب��ه��ا...  �أودى  حتى  حياته  عليه 
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�لجانب،  لهذ�  �الهتمام  من  �لكثير  ت���ِل 

فلجاأ �إلى �لم�سجد �لذي وجد فيه مالذه، 

ول�سدة  �لثقافية،  �لدرو�ش  يح�سر  و�سار 

�إلى  ه�  تح�ل  ما  �سرعان  وفطنته،  ذكائه 

�لم�سجد،  �إلى  للفتية من عمره  م�ستقطٍب 

مكان  عن  بحث  قلياًل  �سّب  ما  �إذ�  حتى 

�سغيٍر يك�ن محطًة للقاء�ت ثقافية تجمعه 

�لم�سجد  ن��اط���ر  غرفة  فكانت  ورف��اق��ه، 

�ل�سغيرة جدً� هي �لخيار �الأن�سب، لتكبر 

�س�ؤون  م��ن  فيها  ي��ت��د�ول  وبما  فيها  بمن 

�لدين و�ل�سيا�سة و�لمقاومة.

اأمل العائلة

و�لذي  بالطم�ح  �لمفعم  محمد  ولكن 

ِلَما برز فيه  �آمااًل كبيرة  يعّلق عليه و�لد�ه 

من ذكاء و�سخ�سية فّذة، وجد نف�سه �أمام 

�لثان�ية،  در��سته  �أنهى  �إن  ما  قر�ر �سعب 

�لطب  لدر��سة  �ل��خ��ارج  �إل��ى  �ل�سفر  وه��� 

�سعبًا  �لمعي�سي  �ل������س��ع  ك��ان  زم���ٍن  ف��ي 

�لظروف  ب�جه  �لعائلة  فتكاتفت  للغاية، 

عندهم  �ل�حيد  �لهّم  و�سار  �القت�سادية 

تاأمين م�ساريف محمد �لجامعية.

لم يكن �لبعد عن �لعائلة ه� �لذي �سّد 

�لخناق على محمد فح�سب، بل �أي�سًا تركه 

ورجال  �أط��ر�ف��ه،  تلتهم  و�لحروب  ل�طنه 

عنه.  �ل��دف��اع  ف��ي  ي�ستب�سل�ن  �لمقاومة 

تاأمين  �أجل  من  تاجرً�  يعمل  كان  �لعظم، 

ق�ت عياله، فالطبُّ عمل �إن�ساني بحٌت لم 

يعرف �لدكت�ر محمد �أن يز�وج بينه وبين 

نتيجة  �أقفلها  ع��ي��ادة  فتح  فكلما  �ل��م��ال، 

في  �متناعه  ج��ّر�ء  عليه  �ل��دي���ن  لتر�كم 

كثير من �الأحيان عن �أخذ �أجرته، بل كان 

عيني  في  م�سرقًا  �الرتياح  يرى  �أن  يكفيه 

مري�سه ليغمر �لر�سا قلبه.

ر�صوًل للمحبة

بلدة  من  بقاعية  لعائلة  �لمدلل  �البن 

�سعدنايل، نال �لحّظ �الأوفر من �الهتمام 

فاأغدق  �لعنق�د،  خاتمة  فه�  �إخ�ته،  بين 

هذه  �لجهات.  كل  من  �لدالل  �إخ�ته  عليه 

�الإحاطة �أعطته ر�سيدً� من �لعاطفة حتى 

كان بحق ر�س�اًل للمحبة.

يتحمل  ���س��غ��ره  م��ن��ذ  م��ح��م��د  ك����ان 

�لعام  ينتهي  �أن  ما  ك��ان  ل��ذ�  �لم�س�ؤولية، 

�سيفي  ب��ع��م��ٍل  يلتحق  ح��ت��ى  �ل���در�����س���ي، 

تعب،  من  ذلك  عليه  يلقي  بما  عابئ  غير 

ف��َع��ِم��َل ف��ي �الأف����ر�ن وف��ي �ل��ح��ق���ل تحت 

�أ�سعة �ل�سم�ش �لالهبة، و�ّدخر �أجرته كي 

ي�سيفها �إلى م�ساريف در��سته �لتي حجز 

له مقعدً� فيها بين �لمتف�قين د�ئمًا.

في �لعا�سرة من عمره بد�أ محمد رحلة 

�لبحث عن �لتعاليم �لدينية و�سط بيئة لم 
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��ستعاد  م��ا  �سرعان  ول��ك��ن، 

محمد ن�ساطه بين �لطاّلب، 

�لكثير  ين�سئ  �أن  فا�ستطاع 

��د�ق��ات م��ع �أب��ن��اء  م��ن �ل�����سّ

من  �الأجانب  و�لطالب  �لبلد 

عرف  فه�  �لبلد�ن،  مختلف 

ك��ي��ف ي��ن�����س��ُج ح��دي��ث��ه ح���ل 

كقائد  بينهم  فكان  قل�بهم، 

يعزُف  ك��لٌّ  م��سيقية  ف��رق��ة 

على �الإيقاع �لذي يرغب فيه.

وطن كل غريب

ك�����ان م��ح��م��د ف����ي ب��ل��د 

من  كّل  و�أه��ل  غريب،  كل  وطن  �الغتر�ب 

�سيء  كل  يترك  فتر�ه  �أهله،  فرقة  لّ�عته 

ليجل�ش قرب �سديق �أتعبته �لهم�م ليخّفف 

يق�م  للياٍل ط��ل حتى  وي�سهر قربه  عنه، 

على  جيبه  في  ما  وي�سرف  مر�سه،  من 

نم�ذجًا  جعله  ذل��ك  كل  محتاج،  ه�  من 

�إن  قيل  حتى  �لملتزم،  لالإن�سان  �سادقًا 

فانظرو�  �الإ�سالم بحق،  تعرف��  �أن  �أردتم 

و�أخالقه  وقيامه  �سالته  �إلى  محمد؛  �إلى 

�أ�سدقائه  من  عدد  �لتزم  ولهذ�  ورفقته، 

َدقًة جاريًة له. ليك�ن تدّينهم �سَ

ولكن ذلك كّله لم يكن ليمّر من دون 

�لتهم،  �ل��م��الح��ق��ة ورم���ي  ف��ك��ان��ت  ث��م��ن، 

بع�ش  ف���ي  �ل�����س��ج��ن  وح��ت��ى 

�الأوق�����ات م��ن �أج����ل �إي��ق��اف 

عمله، �إال �أن ذلك لم يزده �إال 

ولن  لم  فال�سالة  �إ���س��ر�رً�، 

�الأي��ام  ي���م من  �أي  في  تك�ن 

وك��ان  م��ن��ه��ا،  يخ�سى  ت��ه��م��ة 

منطقه  وحجة  حديثه  بلباقة 

ي��ج��ي��ب �ل��م��ح��ق��ق��ي��ن �ل��ذي��ن 

نهاية  ف��ي  ير�سخ�ن  ك��ان���� 

فيع�د  جاأ�سه،  لرباطة  �الأمر 

في �لي�م �لتالي �إلى �لجامعة 

و�إلى عمله.

»العمدة على اهلل وعليكم«

ف���ي �إح������دى زي����ار�ت����ه ل��ل��ج��م��ه���ري��ة 

�الإ����س���الم���ي���ة ف���ي �إي�������ر�ن م���ع وف����د من 

�لجامعيين و�الأطباء، ت�سّرف محمد بلقاء 

وكانت  �لعظيم}،  �لخميني  �الإم���ام 

تلك �لزيارة من �أجمل �أّيام حياته، ي�مها 

ت�جه �الإمام �إليهم بالق�ل: »�أيها �ل�سباب، 

�لعمدة على �هلل وعليكم«. وقد بقيت هذه 

�آخ��ر  حتى  محمد  ف����ؤ�د  ف��ي  ت��رنُّ  �لكلمة 

لحظات حياته.

�سغيرة،  عائلة  و�أ�س�ش  محمد  ت��زوج 

وكان يركن �إلى �لجل��ش مع �أوالده كطائر 

يع�د �إلى ع�سه بعد �غتر�ب..

بلد  ف���ي  ك����ان 

وطن  الغ��ت��راب 

حتى  غريب  كل 

اأن  اأردتم  اإن  قيل 

الإ�شالم  ت��عرفوا 

ب��ح��ق ف��ان��ظ��روا 

اإل�������ى م��ح��م��د
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وطنه،  �إل��ى  وع��اد محمد 

بااللتحاق  مبا�سرة  لي�سارع 

بعد  �لمجاهدين،  ب�سف�ف 

بالقدر  لهم  م��كبًا  ك��ان  �أن 

�إلى  ع�دته  �أث��ن��اء  له  �لمتاح 

لبنان في �لعطل، و�سار ياأن�ُش 

بالجل��ش بينهم ويطيل مك�ثه 

ما  يع��ش كل  �أن  يريد  وكاأنه 

�لعجاف  �ل�سن��ت  في  فاته 

�لتي ق�ساها في �لخارج.

ال���م���ري�������س ب��ع�����ص��ق 

الجهاد

»�ل���دك���ت����ر ك���ري���م« ك��م��ا ع����رف بين 

�لمجاهدين، كان �لطبيب �لمري�ش بع�سق 

�ل��ب��ق��اء ق���رب �ل��ر���س��ا���ش، وك����اأن ر�ئ��ح��ة 

من  �ل��ّرغ��م  فعلى  روح���ه.  تذكي  �ل��ب��ارود 

ورفاق  �الأقرباء  ون�سيحة  و�لمر�ش  �لّتعب 

كان  �أّنه  �إال  �لعمل،  من  بالتخفيف  �لدرب 

كاأن  �ل�سافي  قلبه  الأن  ربما  �أكثر،  يندفع 

ينّبئه �أّن �لّرحيل قريب..

لم ي�ستطع �لدكت�ر محمد �لف�سل بين 

فغالبًا  �لجهادية،  وحياته  �لخا�سة  حياته 

ثكنة  ي�سبه  ما  �إل��ى  منزله  يحّ�ل  ك��ان  ما 

ذلك  كل  ثقافي،  ملتقى  �إلى  �أو  ع�سكرية، 

��ستاأن�ش  جهدً�  عليه  �نعك�ش 

به، ولكّنه �أنهكه �سحيًا.

لن ين�صاه المجاهدون

في �الأي��ام �الأخ��ي��رة، ز�ر 

�إخ���ت��ه  ك��ّل  �ل��دك��ت���ر محمد 

ي��زرع  وك���ان كمن  و�أق���ارب���ه، 

�أح�������ش  ف��ي  ل��ل��ذك��رى  وردة 

ذكرياتهم..

كان  وبينما  �أي���ام  وقبيل 

ي�سهر وزوجته �سرع بتف�سيل 

�لدي�ن �لمترتبة عليه مع ذكر 

�أث��ار  م��ا  �أ�سحابها،  �أ���س��م��اء 

��ستغر�بها، فما �ساأنها هي بذلك، طالما �أنه 

ه� من يتابع �ل�س�ؤون �لمالية، ولكن �سرعان 

�لدكت�ر،  كان  فعندما  حيرتها؛  تبّددت  ما 

يتفقد  �لمع�سكر�ت  بين  يتنقل  كعادته، 

و�ألقى  بالتعب  �سعر  �لمجاهدين،  �الإخ���ة 

ما بيده على �لتر�ب.. فحاول �لمجاهدون 

نقله �إلى �لم�ست�سفى ولكنه ��ستمهلهم حتى 

عند  رحله  �أن��اخ  ما  و�سرعان  عمله،  يكمل 

بين  �ل��روح  لي�سلم  �لمر�كز،  �أح��د  �سفاف 

�لمجاهدين، ويختم بتلك �الإغما�سة ق�سة 

من  �أح��د  ين�ساها  لن  �لتي  كريم  �لدكت�ر 

مجاهدي �لمقاومة �الإ�سالمية.

محمد  ت�����ش��ّرف 

ب��ل��ق��اء الإم�����ام 

ال���خ���م���ي���ن���ي 

 ، { لعظي����م ا

تلك  وك��ان��������ت 

ال�����زي�����ارة م��ن 

حياته اأّيام  اأجمل 
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ك�شكول

 الأدب
اإعداد: اإبراهيم من�صور

من فوائد اللغة

�لذي  �لثالثي  �ال�سم  �أّن  �لنح�،  في  �لك�فة  مدر�سة  علماء  ي��رى 

�أو�سُطه حْرف حْلقي )يخرج من �لَحْلق(، يج�ز �لفتح فيه، نحَ�: �َسْعر 

و�َسَعر، بْحر وبَحر، نْهر ونَهر، زْهر وزَهر... بينما يرى علماء مدر�سة 

ولكّن  �ساِكن.  �الأ�سماء،  تلك  جميع  في  �الأو�سط،  �لحرف  �أن  �لب�سرة 

�لقر�آن �لكريم ُيثبُت، في هذه �لم�ساألة، نظرية �أهل �لك�فة �إذ يق�ل: 

{اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َوَنَهٍر} )�لقمر: 54(. ويق�ل �الأخطل �ل�سغير:

ل�����س��اح��ب��ه��ا ف�������س���ٌل  ال  �ل���م�����ه���ب  �إّن 

َه��ِر ل��ل��زَّ ��ِر  �����سْ ك��ال��نَّ �أو  ل��ل�����س��م�����ِش،  ك��ال��ن���ِر 
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من اأجمل �صعر الرثاء

من �أجمل �لرثاء ق�سيدة قالها �ل�سيخ محمد علي �ليعق�بّي، في مجل�ش �سهادة �الإمام 

علّي �لر�ساQ، ومنها:

ب���ن���ا �ل�������خ�������ن�������اُق  �������س������اق  ق�������د  �هلل،  ������ة  ح������جَّ ي�������ا 

ف����������������اأيُّ َه�������������������ْ�ٍل م��������ن �ل�������دن�������ي�������ا ن�����ق�����ا������س�����ي�����ِه؟

�ل��������زك��������يِّ دٌم ب�������ن  ي�������ا  ل�����ك�����م  ي������������ٍم  ك���������لِّ  �أف�����������ي 

ف�����ي�����ِه؟! ث������ائ������ٍر  م������ن  وم��������ا  ه��������������درً�،   
)1(

ُي�������َط�������لُّ 

�أف������������دي غ�����ري�����ب�����ًا ع������ن �الأوط���������������ان ق������د ����س���ح���ط���ْت

ب����������ه �ل����������ن�����������ى ع����������ن م������غ������ان������ي������ه و�أه��������ل��������ي��������ِه

�ل���������س����ام����َن �ل�����ُخ�����ل�����َد ف�����ي �أع�����ل�����ى �ل�����ج�����ن�����اِن ل��م��ن

ي������������������زوُر ف���������ي ط��������������������شَ م�����������ث�������������ُه وي�������اأت�������ي�������ِه

غ����د� ح����ي����ث  �ل������م������اأم�������ن  غ�����ال�����ه  �إذ  �أن���������������شَ  ل������م 

ي������ب������دي ل�������ه غ������ي������َر م�������ا ف�������ي �ل������ق������ل������ِب ُي����خ����ف����ي����ِه

�������مَّ �ل������ن������ق������ي������َع ل���ه ود�����������������شَّ ب������ال������ع������ن������ِب �ل���������������سُّ

)2(
ي������ع������ان������ي������ِه  �������ا  م�������مَّ م�����������س�����ط�����ه�����دً�  ف��������ب��������اَت 
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من نوادر العرب

ل حماٌر ي�ستقي عليه. وذ�ت ي�م مر�ش �لحمار،  كان الإعر�بيٍّ ُمَغفَّ

فنذر �ساحُبه �أنه �إذ� ُع�في �ساَم ع�سرة �أيام. فُع�في �لحمار، و�سام 

يا   : �الأعر�بيُّ فقال  �لحمار،  مات  �أيام  ع�سرة  ْت  تمَّ ا  ولمَّ �لرجل. 

�آٍت، و�هلل الآخذنَّ  �أهكذ� تفعل بي؟ على كل حال رم�سان  رّب، 

من نقاوته ع�سرة �أيام ال �أ�س�ُمها!

من اأجمل النثر

من �أجمل ما قر�أُت نثرً� ما كتبه �ل�سيد عبد �لح�سين 

له  الح��ت  وق��د  للعر�ق،  زيارته  خ��الل  �لدين،  �سرف 

ة: »ما الح لي  �سة في �لكاظميَّ م�سارُف �لديار �لمقدَّ

ة منائره وقببه �لذهبية،  ة يتالأالأ باأ�سعَّ فُق �لكاظميَّ
ُ
�أ

َقًة  حتى تالأالأت �أحالم �سباي و�سبابي �لبعيدة َريِّ

ت  ت�سعى �إليَّ على مهل، وتتهادى في ِب�ْسٍر و�إينا�ش، فاإذ� �أنا منها في مهرجان �سجَّ

.
)3(

ق َعْرُفُه تلك �الآفاق طيبًا وعطرً�...« �أجر��ُسه في نف�سي �أعيادً� و�أعر��سًا، وطبَّ

من اأمثال العرب

»فالن َثْبُت الَغَدر«:

في  يثبُت  ال  و�ل��ُح��َف��ر،  �الأح��ج��ار  �ل��رخ���ة ذ�ت  �الأر����ش  بفتحتين هي  �ل��َغ��َدر 

�أو  �لقتال  ثابتًا في  �إذ� كان  �لَغَدر«  َثْبُت  »َرُجٌل  ُيقال:  �لق�ّي.  �إال  �لم�سارعة فيها 

في  ثابٌت  »ه�  �أي:  في،  بمعنى   � هنا   � و�الإ�سافة  ونح�هما.  و�لِجد�ل  �لمناظرة 

.
)4(

ِلقِة �ل�ْعرة« �الأر�ش �لزَّ

من جمال اللغة

لهذه  �لعرب  �رت��اح  وق��د  معّرب.  فار�سي  �أ�سُله  و�لتزيين،  ْف�ش  �لنَّ ْب��ُج:  ال��دَّ

و��ستعمل�ها  �ال�ستقاقية،  و�أنزل�ها منازلها  لغتهم،  فاأ�سلك�ها في نظام  �لمفردة 

�سها )جعلها رو�سة  في �لحقيقة و�لمجاز، فقال��: َدبَّج �لمطُر �الأر�َش َدْبجًا، �أي روَّ

.
)5(

ز�هية(. كما ��ستق�� منه �لديباج، وه� �سْرٌب من �لثياب 
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ُطلَّ �لدُم: ُهِدَر �أو لم ُيثاأر له. ل�ي�ش معل�ف، �لمنجد في �للغة، ماّدة »َطّل«.( 1)

مجال�ش �الأئمة �لمع�س�مين R، �ش 44.( 2)

م��س�عة �الإمام �ل�سيد عبد �لح�سين �سرف �لدين، م. �ش، مجلد 8، �ش 666 � 667.( 3)

�بن منظ�ر، ل�سان �لعرب، مادة »غَدر«.( 4)

�بن منظ�ر، ل�سان �لعرب، مادة دبج.( 5)

�لمنجد في �للغة، م. �ش، مادة »غرب«، وكتاب �لعين، مادة »غَرب«.( 6)

الهوام�س

�صرورة الخوف

ت�ّجه ثالثة رجال �إلى �س�معة رجل ز�هد عابد م�سه�ر بالتقى و�ل�سالح، ف�سَكْ�� �إليه 

ثالثة �أ�سياء ُتالحقهم با�ستمر�ر: �لخ�ف من �لنار في �الآخرة، و�لخ�ف من �لدودة �لتي 

�لز�هد  �بت�سم لهم  �لقبر، عند ذلك  �لم�ت، و�لخ�ف من ظلمة  �أج�سادهم عند  �ستاأكل 

قائاًل: »�إنني �أغبطكم، يا �إخ��ني، على مخاوفكم �لثالثة؛ �إذ ما د�م مثُل هذه �لخ��طر 

حّيًا في نف��سكم، فاإنه ي�ستحيل �أن ي�سيطر عليكم �ل�سيطان �أو �أن ترتكب�� خطيئة«.

مفردة ثرية بالمعاني

�لُبعد، ونقطة مغيب �ل�سم�ش،  من �لمعاني �لكثيرة لكلمة »غْرب«:  و»َغَرب«:  »غْرب« 

ة،  و�لف�سّ و�لذهب،  �ل�سجر،  من  ن���ٌع  و�ل��َغ��َرب:  ر�ميه.  ُي��دَرى  ال  َغ��رب:  �أو  غ��ْرب  و�سْهٌم 

و�لقَدح، و�لخمر، و�لَفَر�ش �لكثير �لجري، و�لماء يقُطر من �لدل�. و�لَغْرب: �أّول كّل �سيء 

ون�ساطه.  ته  حدَّ �أي  �ل�سباب،  َغْرَب  عليك  �أخاف  �إني  ُيقال:  ة،  و�لِحدَّ و�لن�ساط  ه(،  )َحدُّ

و�لغْرب: �لتمادي و�للجاجة في �ل�سيء، و�لغْرب: �أعظم من �لدل�. وه� دمع �لعين، وماء 

.
)6(

�ج يخرج في �لعين  �الأ�سنان و�أطر�فها، وه� ُخرَّ
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وجبات المطاعم:

وال�شرعية ال�شحية  ال�شمانات 
حتقيق: زينب �صالح

يتميز ع�صرنا بانت�صار المطاعم ب�صكل وا�صع، وعلى الأخ�س 

المطاعم  ترى  ذهبت،  فاأينما  ال�صريعة.  الوجبات  مطاعم 

اأقلها  تعج بالنا�س الذين يق�صدونها لأ�صباب كثيرة ومتنوعة 

الخروج من الروتين اليومي... ولكن ما يهّمنا �صوؤال واحد في 

مواجهة هذه الأ�صباب جميعها وهو: ماذا عن �صمانات ال�صحة 

الغذائية للمواطن و�صرعية الأكل في الأ�صواق والمطاعم؟
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ال����ع����م����ال ل 

اأيديهم  يغ�شلون 

اأب������دًا وه����م ل 

عن  ي��ت��ورع��ون 

ي�شقط  ما  اإع��ادة 

ع��ل��ى الأر������س 

ال�����ق�����ذرة م��ن 

مكانه اإلى  طعام 

�صاهد  �صهد  الأمريكية،  المطاعم 

من اأهله!

�سل��سر  �ألريك  �الأمريكي  �لكاتب  �أّلف 

�ل�سريعة«  �ل���ج��ب��ات  »�أّم���ة  بعن��ن  كتابًا 

ف�سح فيه �أم�رً� تتعلق  بال�جبات �ل�سريعة 

�لتي تعّدها �لمطاعم �الأمريكية �لم�سه�رة 

�لمنت�سرة في جميع �أنحاء �لعالم.

�لتي  �لمطاعم  نظافة  �سل��سر  ى  تق�سّ

تفتقد  وجدها  �إذ  �ل��د�خ��ل،  من  �أده�سته 

�لعمال  من  فالكثير  �لنظافة؛  �أ�سا�سيات 

يت�رع�ن  ال  وهم  �أب��دً�  �أيديهم  يغ�سل�ن  ال 

�إع��ادة ما ي�سقط على �الأر���ش �لقذرة  عن 

في  رميه  م��ن  ب��داًل  مكانه  �إل��ى  طعام  م��ن 

وجد  �أّنه  وي�سيف  هذ�  �لقمامة.  �سناديق 

رف�ف  على  م��س�عة  �الأكل  تنظيف  فر�ش 

مت�سخة تبعث على �ال�سمئز�ز.

ه��ك��ذ� ي��ح��ّط��م �ل��ك��ات��ب 

مطاعم  �أ�سط�رة  �الأمريكي 

ُت���دخ���ل على  �ل���ت���ي  ب�����الده 

�ل��خ��زي��ن��ة �الأم��ري��ك��ي��ة ث��روة 

ك��ب��ي��رة ���س��ن���ي��ًا، ف��ي��ق���ل �إن 

�لمعايير  �إلى  يفتقر  طعامها 

بع�ش  )وي��ف��ت��ق��د  �ل�سحية 

للطعام  �الأ�سا�ش  �لمك�نات 

�ل�سليم كالبروتين و�لمعادن 

�أ�سباب  �أح��د  وه�  وغيرها( 

�ل�سمنة.

وي����ذك����ر �ل���م����ؤل���ف ف��ي 

م��ق��اب��ل��ة �أج���ري���ت م��ع��ه �أن���ه 

�لحديث  عن  و�متناع  منع  لحاالت  تعر�ش 

�إال  �الإد�ري��ي��ن.  وبع�ش  �لعاملين  قبل  من 

�لمجازر  في  �لم�س�ؤولين  بمقابلة  قام  �أّن��ه 

وف��ي  �ل��ل��ح���م،  م�سانع  وف���ي  و�ل��م�����س��ال��خ 

�لمطاعم، وفي �لمختبر�ت �ل�سحية، وفي 

مختبر�ت فح�ش �لعينة و�لج�دة وجميعها 

�لتي  �ل�س�رة  بعدم �سحة  �لقناعة  �أعطته 

�إْن من  �لنا�ش عن هذه �لمطاعم،  يعرفها 

حيث �سالمة �للح�م �أو نظافتها.

ق�ية  �سربة  �لكتاب  ه��ذ�  �سّكل  وق��د   

�لقيام  �إلى  وب��ادرت  �الأمريكية،  للمطاعم 

ب��ح��م��الت ت��ت��ح��دث ع��ن �ل��ت��غ��ي��ر�ت �لتي 

تجريها ل�سمانة �سحة ونظافة طعامها.

ك��ان��ت ه���ذه ���س���رة م��خ��ت�����س��رة عما 

في  �ل�سحية  �ل�����س��الم��ة  ���س��اأن  ف��ي  ي��ق��ال 

�لبلد�ن  �أكثر  وه��ي  �الأمريكية  �لمطاعم 

�ل�سريعة  بال�جبات  ��ستهارً� 

ما  �لمطاعم من خ��الل  و�أك��ل 

عن  فماذ�  كتابها،  �أح��د  قاله 

للمطاعم  �ل�سحية  �لمعايير 

في بالدنا؟ وماذ� يق�ل �لنا�ش 

في ذلك؟

ارت����ي����اد ال��م��ط��اع��م: 

حاجة اأم عادة؟

ل����م ي����دخ����ل �أب�������� ع���الء 

�لمطاعم مطلقًا منذ �سن��ت، 

�أم�����ا ع���ن �ل�����س��ب��ب ف��ي��ق���ل: 

مطعم  ف��ي  بال�سدفة  »ك��ن��ت 

الأغ�سل  دخلت  طلبي،  �أنتظر 
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خ�سارً�  يح�سر  �لعمال  �أحد  فر�أيت  يدي 

ي�سب  �لمغ�سل،  ف��ي  جميعها  وي�سعها 

ليفرمها  ياأخذها  ثم  �لماء،  بع�ش  عليها 

تغ�سيلها  �أو  نظافتها  على  يحر�ش  �أن  دون 

جيدً�«، وي�سيف: »يعمل �بني في �أحد �أكبر 

�لبيت  �إل��ى  وي��اأت��ي  ب��ي��روت،  في  �لمطاعم 

ب�سبب  هناك  ياأكل  ال  الأن��ه  ي�م  كل  جائعًا 

كثرة �لطباخين �لذين ي�سع�ن �أيديهم في 

�الأكل«. 

�أك��ل  �أن  فيعتبر  »رب��ي��ع«  �ل�سيد  �أم���ا 

نظيف،  وغير  �أب��دً�  �سحي  غير  �لمطاعم 

بكثرة  �الأك��ل  يحب  ه�  ولذلك  لذيذ،  لكنه 

في  �لروتين  �لرجل  يكره  �لمطاعم.  في 

طبخات زوجته، فيهرب منها �إلى �لمطعم 

»زوجتي ال تجّدد في طريقة طبخها«.

�لمطعم  ف��ي  �ل��ج��ل������ش  ت��ج��د  �إ���س��ر�ء 

م�����س��ّل��ي��ًا: »ف���ي �ل��م��ط��ع��م ن���رى �ل��ن��ا���ش، 

عن  يختلف  لذيذ  طعام  بمذ�ق  ون�ستمتع 

�لمطاعم  �أّن  �لفتاة  تظن  �لبيت«.  طعام 

الأجل  نعرفها،  ال  بهار�ت  ت�ستعمل خلطات 

وتحب  با�ستمر�ر  �لمطاعم  تق�سد  ذلك 

فت�سطر  �سرف،  �أم��ا  �ل�سريعة.  �ل�جبات 

�إلى طلب »ديليفري« الن�سغال �أمها بالعمل 

»�لمهم  �ل��ن��ه��ار.  م��ن  م��ت��اأخ��رة  ل�ساعات 

ل��ح���م، ال  م��ن  ي��ق��دم  م��ا  ع��ن��دي �سرعية 

�أهتم كثيرً� باأم�ر �لنظافة، وال �أفّكر كيف 

�لمطاعم  كل  �أّن  �أع��رف  �لطعام.  يطه�ن 

غير نظيفة«.

�أن  ي��رى  �لنا�ش  م��ن  �لكثير  �أن  رغ��م 

لكّن  �لنظافة،  ير�عي  ال  �لمطاعم  عمل 

ف��ذ�ت  �رت��ي��اده��ا.  م��ن  يمنعهم  ال  ذل���ك 

في  ميتًا  �سر�س�رً�  »�سحر«  وج��دت  ي���م 

قطعة حل�ى في �أحد �لمطاعم �لمعروفة، 

�عتذرو�  فيه،  �لمعنيين  طالبت  وعندما 

لم  ه��ذ�  وم��ع  بديلة،  قطعة  لها  وق��دم���� 

�إلى  فترة  »من  بالمطاعم  عالقتها  تقطع 

�لمطاعم  �أح���د  �إل���ى  عائلتي  �آخ���ذ  ف��ت��رة 

�لروتين«. لنك�سر 

الوجبات ال�صريعة وال�صحة..

�ل�جبة  باأنها  �ل�سريعة  �ل�جبة  تعرف 

�لتي تحت�ي على �أطعمة �سريعة �لتح�سير 

مثل �سطائر �ل�ساورما و�لبرجر و�لفالفل 

و�ل��ف��ط��ائ��ر و�ل��ب��ي��ت��ز� وق���ط���ع �ل���دج���اج 

�لمقلية. و�أهم ما يميز �ل�جبات �ل�سريعة 

و�ل�سلطات،  �لفاكهة  على  تحت�ي  ال  �أنها 

باالأم�ر  وتت�سف  عجل،  على  ت�ؤكل  و�أنها 

�لتالية:

فقيرة في �لعنا�سر �لغذ�ئية �لمفيدة،  1ـ 
و�لمعادن  و�الأم��الح  �لفيتامينات  مثل 

�ل�سرورية كالكال�سي�م و�لحديد.

اأط�ع�م�������ة  اإّن 

الوجبات ال�شريعة 

بالده����ون  غنية 

وت�شبب ارتف���اعَا 

ب�����ش��ح��وم ال���دم
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ملح  ف��ي  �لم�ج�د  بال�س�دي�م  غنية  2ـ 
�سغط  �رت��ف��اع  ي�سبب  �ل���ذي  �لطعام 

�لدم.

ما  ع���ادة  نظيف  غير  زي��ت  ف��ي  ُتقلى  3ـ 
يعر�سها لالأك�سدة.

�إل��ى  ي�����ؤدي  م��ا  ب��ال��ك��ال���ري��ات،  غنية  4ـ 
تر�كم �لده�ن و�ل�سكريات في �لج�سم 

وبالتالي زيادة �ل�زن.

في  وخا�سة  غذ�ئيًا  مًا  ت�سمُّ تحدث  قد  5ـ 
ف�سل �ل�سيف.

�لركبتين،  مفا�سل  �لتهاب  �إلى  ت���ؤدي  6ـ 
و�لعم�د �لقطني، �إ�سافة للعبء �لكبير 

�لذي ت�سببه على �لقلب و�لرئتين. كما 

�لجهاز  في  و�إرباكات  �إم�ساكًا  وت�سبب 

�لخ�سار  �إل���ى  الف��ت��ق��اره��ا  �له�سمي 

هذه  �إلى  ي�ساف  ما  وع��ادة  و�الألياف. 

�لتي  و�ل��م��خ��ّل��الت  �لملح  �ل��م��اأك���الت 

ت�سبب �رتفاعًا في �سغط �لدم وخا�سة 

ع��ن��د �ل��ذي��ن ت���ج���اوزو� �الأرب��ع��ي��ن من 

�لعمر.

الوجبات ال�صريعة وال�صمنة

غنية  �ل�سريعة  �ل�جبات  �أطعمة  �إّن 

�لدم،  ب�سح�م  �رتفاعًا  وت�سبب  بالده�ن 

منها  �ل��حدة  فال�جبة  و�لك�لي�سترول، 

من  ملجم   800 م��ن  �أك��ث��ر  على  تحت�ي 

ثالث  من  �أكثر  نح�  �أي  �لك�لي�سترول، 

�لج�سم  �إل���ي���ه  ي��ح��ت��اج  ق���د  م��م��ا  م����ر�ت 

�أي�سًا  �ل�سريعة  و�ل�جبات  �لي�م..  خالل 

وغنية  ع��ال��ي��ة  ح���ر�ري���ة  ���س��ع��ر�ت  ذ�ت 

بالن�س�يات.

ف��م��ث��اًل، وب��ح�����س��ب در�����س���ة �أج��ري��ت 

لل�جبات في �أحد �لمطاعم �لم�سه�رة تبّين 

�لن�سب  ه��ذه  على  �ل�جبات  ه��ذه  �ح��ت����ء 

�لمرتفعة من �ل�سعر�ت �لحر�رية: 

الكالوريال�صنف

  260 كال�ريهامب�رجر

  300 كال�ري�سيزب�رجر

 280 كال�ريرو�ست بيف

 380 كال�ريرو�ست بيف كبير

 370 كال�ريفيله دجاج

 290 كال�ريه�ت دوج

  230 كال�ريبطاطا مقلية

 223 كال�ريبيتز� �لجبنة

 231 كال�ريبيتز� �للحم

 370 كال�ريميلك �سيك فانيال

 390 كال�ريميلك �سيك كاكاو

ثقافة و�صوابط

ت�سبب �ل�جبات �ل�سريعة عبئًا �قت�ساديًا 

�إلى  �إ�سافًة  �لمحدود،  �لدخل  ذوي  على 

�ل�سمل.  وت�ستت  �الأ�سرة  تجزئة  في  دوره��ا 

لذ� ال بّد من �لتثقيف �ل�سحي لجميع �أفر�د 

و�لمر�هقين  لالأطفال  وك��ذل��ك  �لمجتمع 

لتبيين  �الإع��الم  و�سائل  وفي  �لمد�ر�ش  في 

�أن��ع �الأغذية وعدد �لح�س�ش �لتي ينبغي 

تناولها من كل ن�ع وينبغي:

�لمطاعم  لتر�خي�ش  �س��بط  و�سع  1ـ 
�ل��ط��ازج��ة  �الأغ���ذي���ة  �إ���س��اف��ة  ت�سمل 

و�لف��كه و�ل�سلطات. 

�أو  منع دعايات �الأغذية غير �ل�سحية  2ـ 
�لتي ال تطابق �لم���سفات �ل�سحية.

يف�سل عند طلب �لبيتز� �ختيار �الأن��ع  3ـ 
�لخ�سار  من  �أكبر  كميات  تح�ي  �لتي 
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تك�ن  و�أن  و�الأجبان  �للح�م  من  و�أق��ل 

�ل�سعر�ت  من  للتقليل  رفيعة  �لقاعدة 

�لحر�رية.

�لبرجر،  مطاعم  في  �الأك��ل  حالة  في  4ـ 
ويف�سل  �ل�سغير  �لحجم  طلب  يف�سل 

وتجنب  �لمقلي،  م��ن  ب���داًل  �لم�س�ي 

�ل��ب��ط��اط�����ش �ل��م��ق��ل��ي��ة، و����س��ت��ب��د�ل 

�ل��م�����س��روب��ات �ل���غ���ازي���ة ب��ق��ط��ع��ة من 

�لطازج  �لع�سير  من  وكاأ�ش  �لفاكهة 

غير �لمحلى.

على  تحت�ي  �لتي  �ل�سلطات  �ختيار  5ـ 
�ل��خ�����س��ر�و�ت �ل��ط��ازج��ة و�ل��ب��ع��د عن 

�لماي�نيز  مثل  �لد�سمة  �الإ���س��اف��ات 

و�لخبز �لمحم�ش و�لبق�ليات.

�ل��ت��ن���ي��ع ف��ي �ل��ط��ع��ام �ل���ذي ي��ع��د في  6ـ 
�الأ�سرة  �أف��ر�د  ي�ساب  ال  �لمنزل حتى 

بالملل من طعام �لبيت.

�إعطاء �لطفل م�ساحة لياأكل ما يحب،  7ـ 
بحرية، الأن كثرة �لت�بيخ �ستحبب �إليه 

تناول �لطعام في �لخارج.

الناحية  م��ن  المطاعم  ارت��ي��اد 

ال�صرعية

يق�ل ف�سيلة �ل�سيخ �إ�سماعيل حريري: 

�سرعًا  ُم�سكاًل  �لمطاعم  �رتياد  يعتبر  »ال 

�جتماعية.  مفا�سد  عليه  ي��ت��رّت��ب  ل��م  م��ا 

�سرورة  فهي  نقدمها  �لتي  �لن�سيحة  �أما 

�لحفاظ على جمع �سمل �الأ�سرة، �س��ء في 

يج�ز  »ال  وي�سيف:  �لمطعم«  في  �أم  �لبيت 

كثرة �رتياد �لمطاعم �إذ� ترتب عليه زيادة 

�أو �إخالل في  �إلى نق�ش  �أّدت  في �لنفقات 

�سيك�ن  هنا  �ل�سرف  الأّن  �أخرى،  و�جبات 

في غير محله«.

�صرعية اللحوم

 �أما ح�ل �سرعية �للح�م في�ؤكد �ل�سيخ 

م�سدر  ح�ل  ي�ستفهم  �أن  �لم�سلم  على  �أن 

�للح�م �لتي يتناولها، فيجب �أن تك�ن حالاًل 

�إذ�  �أما  ومذب�حة على �لطريقة �ل�سرعية، 

يك�ن  �أن  فيجب  م�ست�ردة،  �للح�م  كانت 

�لم�سدر ه� بالد �لم�سلمين ال غيرها. كما 

ي  �أنه من باب �الحتياط على �لفرد �لتق�سّ

عن �سالحية �للح�م، الأن �لطعام �لفا�سد 

ال يج�ز تناوله ب�سبب �إ�سر�ره بالنف�ش.

مجال�س اللهو

تبيع  �لتي  �لمطاعم  �رت��ي��اد  يج�ز  ال 

�لخمر �إذ� كان �الرتياد ي�ؤدي �إلى �لترويج 

لهذ� �لمطعم �أو �لت�سجيع على بيع �لخم�ر 

مطلقًا  يج�ز  ال  كما  �لفعل.  لهذ�  و�لتاأييد 

�لجل��ش في مجال�ش �لخمر ومجال�ش �لله� 

و�لف�ساد.

المطاعم الأمريكية

�أم����ا ح����ل ج������ز �رت���ي���اد �ل��م��ط��اع��م 

�إذ�  �إن��ه  حريري  �ل�سيخ  فيق�ل  �الأمريكية 

�لفالني  �لمطعم  �أرب���اح   �أّن  معل�مًا  ك��ان 

وت�ساهم  �الأمريكية  �لخزينة  �إل��ى  تذهب 

يج�ز  فال  �الأمريكي  �القت�ساد  �إنعا�ش  في 

�رتياده و�لم�ساهمة في ذلك.
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ح�رق

ت يا لنفا ا
اإعداد: رول فقيه

في  ج��دًا  �صائعة  اأنواعها  مختلف  على  النفايات  حرق  ظاهرة 

مجتمعنا، خا�صة عندما نتحدث عن حرق نفايات قرب المنازل وفي 

الحدائق وال�صوارع والمحيط القريب من مناطق ماأهولة. 

جراء  من  بهم  تترب�س  التي  المخاطر  الكثيرون  يدرك  ل  وقد 

انبعاث دخان حرق النفايات الذي يحتوي على تركيز عاٍل من المواد 

وال�صناعية  الزراعية  النفايات  حرق  اأن  علمًا  وال�صاّمة.  الملوثة 

التنف�صي  والجهاز  الإن�صان  �صحة  على  كبيرة  اأ�صرار  له  والمنزلية 

وي�صبب اأمرا�س الدم والقلب.
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تاأثيرات مبا�صرة

من  عالية  ل��ت��رك��ي��ز�ت  �لتعر�ش  �إن   

وب�سكل  ي�سبب  �لنفايات  ح��رق  م��ل��ّ�ث��ات 

مبا�سر ن�عًا من �لحرقة في �لعينين وفي 

�ل�ّسعال  �إلى  باالإ�سافة  �لحلق  وفي  �الأن��ف 

و�ألم �لر�أ�ش و�سيق �لتنّف�ش. 

�أما على �لم���دى �لبعيد في�سبب دخان 

ح���رق �لنفاي���ات �ل���ذي ن�ستن�سق���ه ي�مي���ًا 

مخاط���ر حقيقي���ة تم����شّ جه���از �لتنف����ش 

فينتج عنها �أزمات �لرب� ومر�ش �اللتهاب 

�لمزم���ن وم�س���اكل �سحي���ة ت�س���ر بجهاز 

ناهي���ك  �لهرم�ن���ي؛  و�لجه���از  �لمناع���ة 

عن �لجزيئ���ات �لتي تم����شّ بالقلب و�لرئة 

وو�سائل �لتنف�ش وغاز �أول �أك�سيد �لكرب�ن 

�لذي ينطلق م���ع كل عملية حرق للنفايات 

فيدخ���ل �إل���ى ج�س���م �الإن�سان ع���ن طريق 

جه���از �لتنف����ش فيرتب���ط بالهيم�جل�بين 

ما يعر����ش �أجهزة حي�ي���ة كالقلب، و�لمخ 

و�لكلى ل�سرر بال���غ وذلك نتيجة ��ستبد�له 

لالأوك�سيجين �لمهم لعمل هذه �الأجهزة.

حرق النفايات ومر�س ال�صرطان 

�إّن عملية حرق �لنفايات تق�م بتح�يل 

�أو  رماد  �إلى  �لجماد  �سفة  من  �لمركبات 

غاز في معظم �الأحيان. و�إذ� كان �لحديث 

�الأ�سب�ست��ش  �أو  �لبال�ستيك  مثل  م��د  عن 

للتبخر،  قابلة  غير  �ل��م����د  فهذه  م��ث��اًل، 

وي�سل  �لج�  في  ينبعث  غاز  �إل��ى  وتتح�ل 

عدة  م�����د  ويحمل  بعيدة  م�سافات  �إل���ى 

تعريفها  تم  �لتي  �لدي�ك�سين  مادة  �أهمها 

باأنها  �لعالمية،  �ل�سحة  منظمة  قبل  من 

ت�ؤدي �إلى �أمر��ش �سرطانية. 

درا�صات مقارنة

�أجريت  �لتي  للدر��سات  بالن�سبة  �أما 

�أنه  �آخرها  �أك��د  فقد  �لمجال  هذ�  �سمن 

ت��م فيها  ��َك��َن مناطق  ���سَ َم��ْن  �أو���س��اط  ف��ي 

في  �سكن��  َمْن  مع  مقارنة  �لنفايات  حرق 

�ألف   135 نائية، ي�جد نح�  بعيدة  مناطق 

�أن��ع  بين  من  تط�رت.  قد  �سرطان  حالة 

كان  ه�ؤالء  لدى  تط�رت  �لتي  �ل�سرطانات 

على  وبناًء  �لن�ساء.  عند  �لثدي  �سرطان 

�أن �لتعر�ش  نتائج هذ� �لبحث تم �الإقر�ر 

لدخان حرق �لنفايات �أدى لتط�ر �أمر��ش 

لدى  �أم��ا  �لن�ساء.  ل��دى  خا�سة  �سرطان 

�لليمفا  �سرطان  ر�سد  ت��م  فقد  �ل��رج��ال 

�ل�سرطان  مر�ش  من  ن���ع  وه���  و�لمل�ما 

�لذي يتك�ن في �لعظم لدى �لرجال. 
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هم  ال�شن  �شغار 

الأكث����ر تع�ر�شًا 

لمخاط��ر الإ�شاب�ة 

ب����الأم����را�����س 

ال�شرطاني���ة جراء 

دخان  ا�شتن�ش��اق 

النفاي�ات ح����رق 

من  المنبعثة  ال��خ��ط��ر  م�����ص��ادر 

دخان النفايات المحترقة

عبارة عن مجم�عة من م��د كيماوية 

�لكل�ر  بينها  ومن  م��ادة(   140 من  )�أكثر 

�لتنف�سي  �لجهاز  طريق  عن  يدخل  �لذي 

مادة  مع  يمتزج  ثم  ومن  �الإن�سان،  لج�سم 

لخاليا  �لخاليا  بتح�يل  وتق�م   ،»DNA«

�سرطانية. 

اأك���ث���ر ال��م��ت�����ص��رري��ن م���ن ح��رق 

النفايات

�ل�سكانية  للمجم�عات  بالن�سبة  �أم��ا 

�لنفايات  ح��رق  لمخاطر  عر�سًة  �الأك��ث��ر 

هم  �ل��ّرب���  بمر�ش  �لم�سابين  �أّن  فنجد 

ومن  �لظاهرة  �لمت�سررين من هذه  �أكثر 

مر�ش  م��ن  يعان�ن  �ل��ذي��ن  �لمر�سى  ث��ّم 

�لثانية،  �لدرجة  وفي  �لرئ�ي.  �الن�سد�د 

لمخاطر  تعر�سًا  �الأكثر  هم  �ل�سن  �سغار 

ج��ر�ء  �ل�سرطانية  ب��االأم��ر����ش  �الإ���س��اب��ة 

وذلك  �لنفايات،  ح��رق  دخ��ان  ��ستن�ساق 

على  تحت�ي  �أج�سامهم  الأن 

�ل��ق��درة  لها  ده��ن��ي��ات  ن�سبة 

مرتفع  تركيز  �ح��ت����ء  على 

و�لتي  �لدي�ك�سين  م��ادة  من 

تعتبر �لم�سّبب �الأول لالأور�م 

�لثاني  و�ل�سبب  �ل�سرطانية. 

�أّن تكاثر �لخاليا في �لج�سم 

�أك���ب���ر عند  ب���ت��ي��رة  ي���ك����ن 

�ل�سغار، و�لخاليا �لتي تق�م 

�أ�سرع  ب�تيرة  �لتكاثر  بعملية 

طفرة  لحدوث  عر�سة  تك�ن 

�إلى  تحّ�لها  قد  �لطفرة  وه��ذه  بد�خلها، 

خاليا �سرطانية. 

م�صوؤولية الدولة والمواطن

�أّن ه��ذه  ن��ج��د  ت��ق��دم  ب��ن��اء ع��ل��ى م��ا 

بديم�مة  وث��ي��ق  �رت��ب��اط  لها  �لمع�سلة 

�ل�سحّية.  و�سالمتنا  �لبيئية  مكّ�ناتنا 

�لم�س�ؤولّية،  د�ئ���رة  �سمن  يقع  و�ل��ك��ّل 

�أ�سا�ش بمنع  فالّدولة هي �لمعنّية وب�سكل 

وبالتالي  �لع�س��ئّية  �لمكّبات  �نت�سار 

م��ل��ّف  الإد�رة  م��ت��ك��ام��ل��ة  خ��ط��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 

و�لقرى  �ل��م��دن  ف��ي  لبة  �ل�سّ �لّنفايات 

و�ل��م����ط��ن  و�ح����د.  �آن  ف��ي 

كبير  حّد  �إلى  معني  كذلك، 

�سديقة  �سل�كّيات  بانتهاج 

�أ�ساليب  نح�  ت�ّجهه  للبيئة 

�ل��ّت��ق��ل��ي�����ش ف���ي �ل��م�����س��در 

و�إع�����ادة �ال���س��ت��ع��م��ال وف��ي 

�ل����ق���ت ع��ي��ن��ه ت�����س��ّك��ل ل��ه 

�ل������ّر�دع �ل���ق����ّي ف���ي وق��ف 

�لفادحة  �الأخطاء  هذه  مثل 

نف�سه  ب��ح��ّق  يرتكبها  �ّل��ت��ي 

ومحيطه.
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اأهمّية اختيار الم�صار التعّلمي

�لتعّلمي  �لم�سار  �ختيار  عملية  ت�ستمّد 

�أهمّيتها  �لثان�ي  �الأّول  �ل�سّف  تلميذ  لدى 

من ك�نها �لحجر �الأ�سا�ش �لذي تبنى عليه 

ت�ّجهاته �لدر��سّية خالل �لمرحلة �لثان�ّية 

في  �النطالق  نقطة  وب��سفها  بمجملها، 

والحقًا  �لجامعية،   �لدر��سة  معالم  ر�سم 

مهنة �لم�ستقبل. ومن خالل �إطاللة �سريعة 

�الأغلب  �الأع���ّم  ف��ي  نالحظ  �ل����ق��ع،  على 

يّتجه�ن  �الإن�����س��ان��ي  �لم�سار  ت��الم��ذة  �أّن 

�لمرتبطة  �لجامعّية  �الخت�سا�سات  نح� 

�الإن�سانّية،  و�ل��ع��ل���م  �الآد�ب  بقطاعات 

�لحق�ق،  �الجتماعّية،  �لعل�م  �لتربية، 

�إد�رة  �ل�����س��ي��اح��ة،  �ل�����س��ي��ا���س��ّي��ة،  �ل��ع��ل���م 

�الإعمال، و�لعل�م �القت�سادّية. بينما يّتجه 

تالمذة �لم�سار �لعلمي نح� �الخت�سا�سات 

�لعل�م  بقطاعات  �لمرتبطة  �لجامعّية 

�لهند�سة  �ل�����س��ح��ّي��ة،  �ل��ع��ل���م  �ل��ط��ب��ّي��ة، 

)*(
اإعداد: غادة ال�صيلمي

م������اذا اأخ����ت����ار:

اأدب���ي؟ اأم  علمي 

مف�صلّية  حلقًة  الثالثة  ب�صفوفها  الثانوي  التعليم  مرحلة  تمّثل 

من  ة  خا�صّ عمرّية  بمرحلة  لرتباطها  نظرًا  التربوي،  النظام  في 

جهة  من  الجامعي  التح�صيل  متابعة  نحو  طرق  مفترق  ولكونها  جهة، 

اأخرى. كما تتمّيز بكونها مرحلة تقريرّية في عملّية تكوين �صخ�صّية 

عن  ف�صاًل  الحالّية،  التعّلمية  م�صاراته  تحديد  وفي  واإنمائها،  المتعّلم 

اأم  الإن�صاني  الم�صار  الطالب  يختار  فهل  الم�صتقبلي.  الجامعي  م�صاره 

يعتمدها؟  اأن  يمكن  التي  الختيار  معايير  هي  وما  العلمي؟  الم�صار 

اإلى  التف�صيل  من  ب�صيء  نتعر�س  �صوف  الت�صاوؤلت،  هذه  عن  لالإجابة 

عملّية  عليها  تقوم  التي  والأ�ص�س  التعّلمي؛  الم�صار  اختيار  اأهمّية 

الختيار، اإلى جانب التطّرق اإلى بع�س من تداعيات هذا الختيار.
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ي��ّت��ج��ه ت��الم��ذة 

الم�ش���ار الع�لمي 

نحو الخت�شا�شات 

ال���ج���ام���ع���ّي���ة 

ال���م���رت���ب���ط���ة 

العلوم  بقطاعات 

الطبّية، والهند�شة

بمجاالتها �لمتنّ�عة، �لتكن�ل�جيا، و�لعل�م 

�لدقيقة.

عملية  عليها  تقوم  التي  الأ�ص�س 

الختيار

و�سط  �لتلميذ  �الختيار  عملّية  ت�سع 

قد  �ل��ذي  �الأم��ر  و�لقلق،  �لحيرة  من  ج��ّ� 

ولكن  �لمالئم.  �لقر�ر  �ّتخاذ  من  يمنعه 

�إلى جملة من �الأ�س�ش  �إذ� ��ستند  �لتلميذ 

و�لمعايير يمكنه �أن يتفادى �ل�ق�ع �سحية 

�لح�سرة و�لندم. 

اأبرز هذه المعايير

1ـ القدرات العلمّية
�إّن �لمدة �لتي يق�سيها تلميذ �لمرحلة 

�ل�سّف  مقاعد  على  �لثان�ّية 

ك��ف��ي��ل��ة  �ل����ث����ان�����ي،  �الأّول 

من  منا�سب  بقدر  ب��ت��زوي��ده 

بطبيعة  �ل��الزم��ة  �ل��م��ع��رف��ة 

ومحت��ها  �لدر��سية  �لم��د 

�أ���س��ا���ش  ك��م����د  وت�سنيفها 

�الإن�ساني  �لم�سارين  كال  في 

و�لعلمي. 

ب���ال���ن�������س���ب���ة ل��ل��م�����س��ار 

�الإن�ساني تعتبر �للغة �لعربّية 

باالإ�سافة  �الأجنبّية،  و�للغة 

�الجتماع  علم  م��اّدت��ي  �إل���ى 

و�القت�ساد بمثابة »م��د �لثقل« في �ل�سّف 

�لعلمي،  �لم�سار  في  �أّم��ا  �لثان�ي.  �لثاني 

و�ل��ف��ي��زي��اء،  �ل��ري��ا���س��ّي��ات،  م�����د  فتك�ن 

و�لكيمياء، وعلم �الأحياء هي »م��د �لثقل« 

قام  ما  �إذ�  �لثان�ي.  �لثاني  �ل�سّف  في 

تح�سيله  لم�ست�ى  �سريع  بتقييم  �لتلميذ 

�ل��در����س��ي ف��ي ه���ذه �ل���م�����د؛ ف����اإّن ذل��ك 

�سي�ساعده كم�ؤ�ّسر في تحديد وجهة م�ساره 

بح�سب ما ترجح عليه كفة �لمفا�سلة بين 

�لمجم�عتين.

2ـ القدرات العقلّية
�لمالئمة  �لحاجات  �إل��ى  �لتعرف  �إّن 

لكل فرع من فروع �ل�سّف �لثاني �لثان�ي، 

�لعقلّية  بالقدر�ت  يتعّلق  بما 

ي�ساعد  وذ�ك����رة،  ذك���اء  م��ن 

�ّت��خ��اذ  عملّية  ف��ي  �لتلميذ 

�ل���ق���ر�ر. ف����اإذ� ن��ظ��رن��ا �إل��ى 

في  �لدر��سّية  �لم��د  طبيعة 

�أّن  ندرك  �الإن�ساني،  �لم�سار 

�أن  بّد  ال  �لم�سار  هذ�  تلميذ 

بم�ست�ى  �أدن���ى  ك��ح��ّد  يتمّتع 

ع���اٍل، وذك���اء جّيد.  ذ�ك���رة 

�لم��د  طبيعة  تفر�ش  91بينما 
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�لد�ر�سّية في �لم�سار �لعلمي 

كحّد  يتمّتع  �أن  �لتلميذ  على 

جّيد،  ذ�ك��رة  بم�ست�ى  �أدن��ى 

وذك�����اء ع�����اٍل. و�ل��م��ق�����س���د 

ب��ال��ذك��اء ت��ح��دي��دً� �ل��ذك��اء 

�لذي   �لريا�سي   - �لمنطقي 

حل  على  �ل��ق��درة  �إل��ى  ي�سير 

�أو  �ل��م��ن��ط��ق��ّي��ة  �ل��م�����س��ك��الت 

فهي  �لذ�كرة  �أّم��ا  �لريا�سّية.  �لمعادالت 

كّل  تخزين  بعملّيات  �لقيام  على  �لقدرة 

ما يرد �إلى �لذهن و��سترجاعه من خالل 

�لح���ش �أو �لتفكير. 

3ـ الميول التعّلمّية
�لعلمّية  �ل��ق��در�ت  م��ن  ك��ّل  تلعب  ق��د 

�لم�سار  �ختيار  عملّية  في  دورً�  و�لعقلّية 

تكفي  ال  وحدها  �ل��ق��در�ت  لكّن  �لتعّلمي، 

�لنجاح  تحقيق  �إل���ى  �لتلميذ  الإي�����س��ال 

بمي�له  �قتر�نها  عدم  حال  في  �لمن�س�د، 

رئي�ش في  �لمي�ل هي جانب  �إّن  �لتعّلمّية. 

�سخ�سّية �الإن�سان، وعامل م�ؤّثر في عملية 

�لتلميذ  �خ��ت��ار  م��ا  و�إذ�  ه���ذه.  �الخ��ت��ي��ار 

�لم�سار �لذي يميل �إليه، فاإّن ذلك �سيرفع 

وبالتالي  للدر��سة،  د�فعّيته  م�ست�ى  من 

في  �لجهد  من  �لمزيد  بذل  �إل��ى  �سيق�ده 

عملية �لتح�سيل �لعلمي. 

تداعيات اختيار الم�صار التعّلمي

�لتعّلمي  �لم�سار  �خ��ت��ي��ار  ع��ن  ينتج 

�لثان�ي  �لثاني  �ل�سّف  ف��ي 

فيما  �لتد�عيات  من  �لكثيُر 

ي��ت��ع��ّل��ق ب��م�����س��ت���ى ����س��ت��ق��ر�ر 

وفعاليته  �لدر��سي  �لتلميذ 

�لذي  �الأمر  للتعلم؛  ود�فعيته 

تحديد  ع��ل��ى  ب��رّم��ت��ه  ي����ؤّث���ر 

�لفرع �لتعّلمي �لذي ي�ستطيع 

�الل���ت���ح���اق ب���ه ف���ي �ل�����س��ّف 

�خت�سا�سه  وبالتالي  �ل��ث��ان���ي،  �ل��ث��ال��ث 

يترتب  وم��ا  الحقة؛  مرحلة  في  �لجامعي 

حياته  في  مهمة  مفا�سل  من  ذل��ك  على 

�لحياة،  ونمط  �لم�ستقبل،  مهنة  كتحديد 

تفاعله  وطبيعة  �القت�سادي،  و�لم�ست�ى 

�الجتماعي...

�خ��ت��ي��ار  ع��م��ّل��ي��ة  �إّن  ب��ال��ق���ل:  ن��خ��ت��م 

بما  ج��دً�  مهمة  م�ساألة  �لتعّلمي  �لم�سار 

تتركه من �نعكا�سات و��سحة على مجمل 

�لت�سديد على  �لتلميذ. من هنا كان  حياة 

�سرورة حّث �لتلميذ وت�سجيعه على �ختيار 

وقد�رته،  وطاقاته  يتنا�سب  �لذي  �لم�سار 

بهدف  ورغ��ب��ات��ه،  بطم�حاته  وي����زن��ه��ا 

�لنف�سي  �لت��فق  تحقيق  �إل��ى  به  �ل��س�ل 

و�لمهني  �لتعّلمي  ومجاله  وبيئته  ذ�ته  مع 

�إنهاء �لمرحلة  ي�ّد �اللتحاق به بعد  �لذي 

�لتعّلمي  �لم�سار  يعتبر  وبذلك  �لثان�ية. 

و�لتخ�س�ش  �لعقل  فيه  يجتمع  م�����س��ارً� 

و�لميل.

الم�ش���ار  يعتب���ر 

م�شارًا  التعّلم���ي 

يجتمع فيه العقل 

وال��ت��خ�����ش�����س 

وال������م������ي������ل 

)*( �لمركز �الإ�سالمي للت�جيه و�لتعليم �لعالي.

الهوام�س
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الجائزة الأولى: محمد و�سام عطوي 1,000,000 ل.ل.

الجائزة الثانية: عالء اأحمد حاج عمر 750,000 ل.ل.

الجائزة الثالثة:  عارف مرت�سى حمادي 500,000 ل.ل. 

10 جوائز بقيمة 100,000 ل.ل: لكل من:

  �صهام طالب يون�س* 

  زينب محمود معالي* 

  فاطمة علي حمدان* 

  نيفين حمزة اأبو حمزة* 

  زينب محمد عبد الكريم* 

  محمد ريا�س اإدري�س* 

 مالك اأحمد زهر الدين* 

 �صبحية مهدي الحالني* 

  وفاء م�صعود �صاهر* 

خليل ديب الوزواز* 

20 جائزة بقيمة 50,000 ل.ل: لكل من:

  فاطمة ح�صين العلي* 

   ح�صين محمد �صم�س* 

   فاطمة اأحمد خليفة* 

  �صارة ح�صين برق* 

  زينب مح�صن زغيب* 

  �صادية محمود حاري�صي* 

  زينب ديب حمّية* 

  نور الهدى يو�صف فقيه* 

  علي الر�صا محمد ال�صبع* 

عدنان علي فاعور* 

زينب �صامي خازم* 

اأحمد م�صطفى حاج عمر* 

ح�صن علي �صم�س* 

عبا�س ماهر هزيمة* 

ح�صين علي نا�صر الدين* 

جمانة غزال* 

زينب فوؤاد عي�صى* 

ح�صين محمد علي قبي�صي* 

فاطمة محمود كركي* 

محمد اأحمد نا�صر الدين* 

30 ا�صتراكًا بالمجلة

ناهد غازي اأمين* 

ح�صان محمد �صم�س* 

ح�صين �صبحي الهندي* 

فاطمة غ�صبان* 

علي عبد الحميد نا�صر الدين* 

قا�صم محمد �صالح* 

مو�صى علي من�صور* 

محمد وحيد فلحة* 

اإيمان اأحمد حاري�صي* 

ر�صاد عبا�س الفقيه* 

اآلء علي �صاهر* 

فاطمة علي جعفر* 

بتول محمود الزين* 

هبة علي العبد* 

رو�صالنا اأحمد �صريم* 

زينب اأحمد بزي* 

جميل محمد حريري* 

منيرة محمود طحيني* 

محمود علي حمود* 

ح�صين ح�صن حمدان* 

علي عبد اهلل نا�صر* 

عبا�س اأحمد خليفة* 

ها�صم محمد حمّية* 

زينة عبد الأمير �صهال* 

جمال محمد اإر�صالن* 

محمود محمد ال�صرتوني* 

منى علي برلن* 

هنادي علي حجازي* 

محمد اأمين حيدر* 

نجاح اأحمد جواد* 

مالحظة: ال�ستالم �لج��ئز �لت�جه �إلى مركز مجلة بقية �هلل – بئر �لعبد – �سنتر 

د�غر – �لطابق �لثالث، �أو �الت�سال على �لرقم: 26 25 01 70

اأ�ش����م�اء الف�ائزين

ف����ي م�����ش��اب��ق��ة
المهدي الموعود |
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اترك الخلوي قلياًل.. كّلمنا! اإعداد: 

دميا جمعة فّواز

يتحّ�ل �لهاتف �لخل�ي في بع�ش �لمنازل �إلى مادة خالفية تثير 

�لجدل و�لم�ساكل. وكثيرً� ما ن�سمع تململ �الأهل من ��ستغر�ق �بنهم 

�لدرد�سات  �أو  منها  �لمجانية  وخا�سة  �لق�سيرة  �لر�سائل  كتابة  في 

�الإلكترونية،  باالألعاب  �ن�سغاله  حتى  �أو  �لرفاق  مع  تنتهي  ال  �لتي 

فينعزل �ل�ساب في عالمه �ل�سغير �لذي يحمله في جيبه �أينما ذهب 

ويق�ده في بع�ش �الأحيان �إلى م�سير ال تحمد عقباه. 

نظر  وجهة  من  بع�سًا  يلخ�ش  عليه  �سنطلع  �لذي  �لح��ر  ولعل 

�الآباء و�الأبناء؛ ففي زيارة لالأقارب غالبًا ما يدور �لجدل هم�سًا بين 

�الأم و�بنها:

ث خالك قلياًل. الأم: كفاَك لعبًا بالهاتف وحدِّ

ال�شاب: مهاًل، �إنني �أناق�ش م��س�عًا دقيقًا مع رفيقي.

�ترك هاتفك  للدرد�سة.  �لمنا�سب  �ل�قت  لي�ش  الأم: ولكن هذ� 

�الآن.

ال�شاب: مهاًل يا �أمي.. لماذ� ت�سّرين �إلى هذ� �لحد؟ ال ي�جد 

ما �أق�له لخالي.

الأم: �إنه يحّدثك منذ و�سلنا و�أنت ال تكتفي �س�ى بهّز ر�أ�سك.. 

هذ� ت�سرف معيب.

�أعيد  �أن  و�أ�ستطيع  لكما،  باهتمام  �سغي 
ُ
�أ �أنا  �سدقيني  ال�شاب: 

كل ما تق�النه. 

الأم: �أنت تحرجني ب�سبب هذ� �لخل�ي، يجب �أن �أمنعك عنه.

94



ن�صيحة لل�صاب

�أن��ك  �ل��خ��ل���ي  �ل��ه��ات��ف  �أب���رز مخاطر  م��ن  1ـ 
حجمه  ل�سغر  معك  ��سطحابه  ت�ستطيع 

�أينما ذهبت، ولذلك من �الأف�سل �أن تتركه 

في �لمنزل خا�سة حين تلتقي بالنا�ش.

باإر�دتك،  تحّدده  وقت  �إلى  �لدرد�سات  �أّجل  2ـ 
وال تنجّر لالأحاديث في �أوقات تجدها غير 

منا�سبة.

�إلى �سا�سة  �أنك تدرك مخاطر �لنظر  3ـ ال بد 
لذلك  ب�سرك؛  على  ط�يل  ل�قت  �لهاتف 

�لحين  بين  لنظرك  �لف�سحة  بع�ش  �أع��ِط 

و�الآخر.

�الآي  وخ��ا���س��ة  �ل��ه��ات��ف  على  �للعب  ك��ث��رة  4ـ 
�لدر��سات  وبح�سب  بيري،  و�لبالك  ف���ن 

�ل��روم��ات��ي��زم  بمر�ش  ت�سيبك  �لعلمية، 

وغالبًا ما ت�ساب مفا�سل �ليدين و�الأ�سابع 

ببع�ش �الأوجاع نتيجة لم�ش �ل�سا�سة ب�سكل 

متكرر.

5ـ لعلك تبغ�ش �الإدمان ولكن �لهاتف �لمحم�ل 
مدمن  �إل��ى  يحّ�لك   � �الأب��ح��اث  وبح�سب   �

يماثل مدمن �لمخدر�ت خط�رًة و�سررً�.

ن�صيحة لالأهل

�لخل�ي  ت�سترون  بد لكم حين  1ـ ال 
ب��س�ح  ت���ح���ّددو�  �أن  ل���ل��دك��م 

�ل���ه���دف م��ن��ه، وت��ت��ف��ق���� على 

دو�عي ��ستخد�مه.

فيه  ي�ستطيع  معينًا  وقتًا  ح��ددو�  2ـ 
مع  يدرد�ش  �أو  يلعب  �أن  �ل�ساب 

�لرفاق حتى ال ي�ساب باالإدمان 

على �لخل�ي.

�ل��رف��اق  معرفة  على  �ح��ر���س����  3ـ 
�ل��ذي��ن ي��درد���ش ول��دك��م معهم 

عبر  يناق�سها  �لتي  و�لم���سيع 

باأ�سل�ب  ولي�ش  �لهادئ  �لح��ر 

منّفر يزيد من تعّلقه بهم.

تفر�س��  وال  �أب��ن��اءك��م  ح����اورو�  4ـ 
ع��ل��ي��ه��م ق���ر�ر�ت���ك���م ب��اأ���س��ل���ب 

�لخل�ي  �أن  و�ع��ل��م����  تع�سفي، 

�سيف ذو حدين وفي حال تعلق 

�ل�سعب  من  �سيك�ن  ولدكم  به 

عليه �لتخلي عنه.

�سلبيات  �أب�����رز  ع��ل��ى  �ّط��ل��ع����  5ـ 
�لخل�ية  �ل��ه����ت��ف  ����س��ت��خ��د�م 

�أبناءكم  وحّدث��  مفرط  ب�سكل 

ب���ه���ا ل��ي��ت�����س��ن��ى ل���ه���م م��ع��رف��ة 

�ل���م���خ���اط���ر �ل��ج�����س��ي��م��ة ع��ل��ى 

�سحتهم �لعقلية و�لنف�سية.
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الجر���س َدقَّ 

نّظم  �ل��ع��ام،  بد�ية  من  م��ع��دودة  �أي��ام  قبل  1ـ 
�أوقات ن�مك وتخل�ش من عادة �ل�سهر. 

2ـ �بد�أ عامك بتفاوؤل و�أمل بالتف�ق الأن �لطاقة 
�الإيجابية تنعك�ش على �سل�كك �لدر��سي. 

ال�صباب  ينف�س  الجديد  الدرا�صي  العام  بداية  مع 

ول  للدرا�صة.  وي�صتعدون  ال�صيفي  الك�صل  غبار  عنهم 

�صك اأن العديد منهم يطمح للنجاح والتفوق وتم�صية 

ت�صع  واإليكم  والتاألق.  العالية  بالعالمات  زاخر  عام 

عامكم  ا�صتقبال  على  ت�صاعدكم  �صريعة  ن�صائح 

بن�صاط. 
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�ل��در����س��ي، ح��اول  ب��د�ي��ة عامك  3ـ م��ع 

�لترفيهية  �لن�ساطات  من  �لتقليل 

على  تم�سيها  �ل��ت��ي  و�ل�����س��اع��ات 

محدد  برنامج  و�سع  عبر  �الإنترنت 

ت���ر�ع���ي ف��ي��ه �أول����ي���ة �ل���در����ش في 

�لمرحلة �لقادمة.

4ـ ال تتكا�سل وال تر�كم درو�ش �الأ�سابيع 

تح�سيرية،  �أن��ه��ا  بحجة  �الأول�����ى، 

�إلى  �الأي��ام  حتى ال تتح�ل مع مرور 

عبء، فتثقل عليك مر�جعتها دفعة 

و�حدة.

�ل��ح�����س�����ش  �ل��م��ل��ل خ����الل  5ـ �ط�����رد 

�لتركيز  وح��اول  �الأول���ى  �لدر��سية 

�لمعلم  ���س��رح  ع��ل��ى  �الإم���ك���ان  ق���در 

و��ستفد من وقتك لتح�سيل �لعل�م.

6ـ تعّلم من �أخطاء �أع��مك �ل�سابقة وال 

تكررها خا�سة �إذ� كنت ت�ستطيع �أن 

تتخّطاها.

�لمجتهدين،  �ل��رف��اق  م��ن  ت��ق��ّرب  7ـ 

تتعلم  �س�ف  ت�سعر،  �أن  دون  الأن��ك 

منهم كيفية تنظيم �ل�قت و�كت�ساب 

�لمهار�ت. 

8ـ ال تخجل من �س�ؤ�ل �أ�ساتذتك عن كل 

ما خفي عنك.

مع  ثقة  ع��الق��ة  تاأ�سي�ش  �إل���ى  ����س��َع  9ـ 

باهتمامك  ل��ي�����س��ع��رو�  �أ���س��ات��ذت��ك 

فكرة  تكر�ش  وال  بالتف�ق  ورغبتك 

�أنك م�ساغب. 

با�سم اهلل 

�لتي  �لح�سنى  �هلل  �أ�سماء  هي  كثيرة 

�أن  و�أم��رن��ا  نف�سه  وج��ل  ع��زَّ  بها  �خت�ش 

بين  معانيها  ت��ت��ر�وح  �أ�سماء  بها.  ندع�ه 

�لجبروت و�لعّزة و�لجالل و�لقدرة �لر�أفة 

و�لغفر�ن و�لمجد.

�الأ���س��م��اء  ت��ل��ك  �أروع  م���ن  ول���ك���ن.. 

و�لتي  �لرحيم(  ��سم )�لرحمن  �لح�سنى، 

بها يبتدئ جلَّ وعال �س�ر �لقر�آن �لكريم.

�لجبار  با�سم  ت��ب��د�أ  ���س���رة  نجد  ف��ال 

ذلك  وف��ي  و�ل��ن��اف��ع،  �ل�سار  �أو  �لمتعالي 

عزيزة  ب�سملة  فتلك  وعال،  جّل  له  حكمة 

�لرحمة،  نف�سه  على  كتب  غف�ر  رب  على 

�لت�بة  خ��الل  من  �إليه  نتقرب  �أن  و�أم��رن��ا 

ميادين  �إل��ى  دع��ان��ا  و�لخ�س�ع،  و�ل��ت��ذّل��ل 

�لعظيم،  �لحب  ذل��ك  من  لنتزّود  رحمته 

فاهلل يحّب �لت��بين ويحّبنا حين ن�ستغفره، 

رغم ثقل ذن�بنا، ويدع�نا �إلى �لع�دة �إلى 

ميادين رحمته و�لتزّود باال�ستغفار.

وكّلما �أذنبنا وتبنا.. رفَعنا �إليه وقّربنا 

منه، وكّلما دع�ناه تّقرب �إلينا.

ف��ال ت��ي��اأ���ش م��ن رح��م��ت��ه ج���لَّ وع���ال.. 

وكلما �أح�س�ست بالهّم عليك بالدو�ء �لذي 

ويخّفف من وحدتك، عليك  كْربك  ي�سفي 

بترديد �لب�سملة �لمباركة �لتي فيها �أ�سر�ر 

عظيمة...

فاجعل ل�سانك يلهج دومًا ب�:

 ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم.

97

م
 2

01
2 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�س
ت
/

 2
53

د 
د

ع
ل
ا



اإعداد: حوراء مرعي
�أجرى علماء �أميركي�ن در��سة خل�ست �إلى 

وُي�سهم  لل�سحة  مفيد  �لكذب  من  �لتقليل  �أّن 

�لر�أ�ش و�لحلق، كما يخّفف من  �آالم  بتخفيف 

�لت�تر ويح�ّسن م�ؤ�سر �ل�سغط. 

���م �ل���م�������س���ارك����ن ف����ي �ل��ت��ج��رب��ة  وُق�������سّ

�لكذب  ع��دم  �الأول���ى  م��ن  ُطلب  مجم�عتين، 

تافهة  باأم�ر  يتعلق  �الأمر  كان  �إذ�  نهائيًا حتى 

حرية  �أعطيت  فيما  ون�سف،  �سهرين  لمدة 

عليها  �أطلق  �لتي  �لثانية  للمجم�عة  �لت�سرف 

��سم »مجم�عة �ل�سغط«. 

للتجربة  �لمدة �لمخ�س�سة  �نق�ساء  وبعد 

�الأولى  �لمجم�عة  �أع�ساء  �أن  �لعلماء  ��ستنتج 

و�سل  �إذ  ف��ع��اًل،  بال�سروط  �الل��ت��ز�م  ح��اول���� 

»بي�ساء«  كذبات   3 �إلى  فيها  �لكذب  مت��سط 

من  �لتخل�ش  على  �ساعدهم  مما  �لي�م،  في 

�آالم �لر�أ�ش وغيرها من �الآالم، �لتي ظل يعاني 

منها �أع�ساء �لمجم�عة �لثانية.

�لدر��سة  على  �لم�سرفة  �لعالمة  وبح�سب 

�لتقليل من �لكذب وتر�جع  فاإن �لعالقة »بين 

ب�سكل  �لربط  ويمكن  ج��دً�،  جلي  �الآالم  حدة 

لكذبهم  �الأف���ر�د  ه����ؤالء  تخفيف  بين  و����س��ح 

وبالتالي تح�سن �سحتهم«.

ق�سم  في  �الإد�رة  مجل�ش  رئي�ش  �أّك��د  فيما 

في  هيل  لينك�ش  جامعة  ف��ي  �لنف�سي  �لطب 

ي�سبب �سغطًا  قد  »�لكذب  �أن  ني�ي�رك  مدينة 

ك��ب��ي��رً� ل��ل��ن��ا���ش، م����ؤّدي���ًا ب��ال��ت��ال��ي �إل���ى �لقلق 

و�الكتئاب«.

ال�شدق
يخّفف الألم
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�شمكة عجيبة

ذات راأ�س �شفاف

�سبحانه  �هلل  ق��درة  عجائب  ت��ز�ل  ال 

من  ي���م  بعد  ي���م��ًا  للعيان  تظهر  وتعالى 

ذلك  من  جانب  ويظهر  مخل�قاته.  خالل 

من خالل ما ُيعرف بال�سمكة ذ�ت �لر�أ�ش 

على  عينين  ذ�ت  �سمكة  وه��ي  �ل�سفاف 

قلب  في  تت��جد�ن  خ�سر�ء  خ�ذ�ت  �سكل 

��سم  علميًا  عليها  وُيطلق  �ل��ر�أ���ش،  ه��ذ� 

.Macropinna microstoma
وف�سيلة هذه �ل�سمكة كانت قد ُعرفت 

�لعلماء كان��  1939، ولكّن  الأول مرة �سنة 

يظن�ن لفترة ط�يلة �أّن عيني هذه �ل�سمكة 

ثابتتان ال ت�سمحان لها بالنظر �إاّل لالأعلى، 

�أنها  �سّيما  روؤيا جيدة،  ز�وية  �أي  ت�ّفر  وال 

�لمظلمة،  �لمحيطات  �أع��م��اق  في  تعي�ش 

كيفّية  معرفة  ح�ل  كبيرة  حيرة  �سّكل  ما 

وطعامها  فري�ستها  �ل�سمكة  ����س��ط��ي��اد 

�إال  ت��رى  ال  �لتي  �لطريقة  بتلك  وعيناها 

ال  ب�سكل  �لحجم  �سغير  وفمها  لالأعلى! 

ي�سمح لها باأي و�سيلة �أخرى!

حتى  ط�يلة  فترة  �لحيرة  هذه  د�م��ت 

تمكن فريق علمي من ت�س�ير هذه �ل�سمكة 

�لغربية، وك�سف �أخيرً� �سّر ر�أ�سها �ل�سفاف.

الدماغ الب�شري 

ينّظف نف�شه 

بنف�شه

 ق���ال ب��اح��ث���ن �أم��ي��رك��ي���ن �إن��ه��م 

ينظف  �ل��دم��اغ  ف��ي  ج��ه��ازً�  �كت�سف�� 

»�أو�ساخه« ب�سكل �سريع لم يكن معروفًا 

�أن هذ� �لجهاز  �إلى  من قبل. و�أ�سارو� 

ُتحمل  �الأن��اب��ي��ب  م��ن  ك�سل�سلة  يعمل 

�لدماغية  �ل��دم���ي��ة  �الأوع���ي���ة  عليها 

على  يعمل  م��ٍز  �سّخ  جهاز  �سكل  على 

مماثلة  ووظيفته  �الأو���س��اخ  ت�سريف 

باقي  ف��ي  �للمفاوي  �لجهاز  ل�ظيفة 

�لج�سم. وقالت �لم�س�ؤولة عن �لدر��سة 

»تنظيف  �إّن  ن��ي��دي��رغ��ر�د  م��اي��ك��ن 

�الأو�ساخ له �أهمّية مركزية لكّل ع�س�. 

وكانت هناك �أ�سئلة عالقة ب�ساأن كيفّية 

هذ�  �إّن  �أو�ساخه.  من  �لدماغ  تخلُّ�ش 

نف�سه  ينّظف  �لدماغ  �أّن  ُيظهر  �لعمل 

بطريقة منّظمة �أكثر وعلى نطاق �أو�سع 

مما كان يعرف من قبل«.
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رة تعمل �أخ�سائية  فازت �س�رة نادرة �لتقطتها م�س�ِّ

 First-Place بجائزة  كاليف�رنيا  جامعة  في  �ت�ساالت 

وهي  لنحلة  �لتقطتها  �س�رة  عن   Gold Feature Photo
في لحظة �لل�سع تمامًا.

�أن�سجة معدة  �نف�سال جزء من  �ل�س�رة  ويظهر في 

�ل�س�كة  �نف�سال  فقط  ولي�ش  �لل�سع،  �أثناء  عنها  �لنحلة 

كما كان مت�قعًا. ويرجع �لمتخ�س�س�ن في علم �لح�سر�ت 

وفاة �لنحلة عقب �لل�سع لهذ� �النف�سال �لذي ال تق�م به 

ال  دفاعية  حالة  وفي  حياتها  في  و�ح��دة  مرة  �إال  �لنحلة 

هج�مية.

وكانت Kathy Keatley Garvey �لمهتمة بالح�سر�ت 

لل�سع  �س�رة  ملي�ن  من  �أكثر  حياتها  ط����ل  �لتقطت  قد 

�لمتخ�س�سة   Sacramento Bee ن�سرة  بح�سب  �لنحل 

 Sacramento مدينة  عن  و�ل�سادرة  �لنحل  �أخبار  في 

�ل�س�رة  هذه  �أن  �إال  كاليف�رنيا.  مدن  كبرى  �الأمريكية؛ 

تبقى وفقًا ل�سحيفة »ن�رت« �الأكثر تميزً�، �إذ تق�ل ما لم 

تقله جميع �ل�س�ر �الأخرى.

ر �شبب  �شورة ُتَف�شِّ

موت النحلة عند الل�شع 
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�لب�سرية  �لق�ى  ق�سم  رئي�سة  ذك��رت 

�أورنا  �الإ�سر�ئيلي،  �الحتالل(  )جي�ش  في 

عدد  ن�سف  عن  يقل  ال  ما  �أّن  باربيباي، 

�لمجّندين في �سف�ف �لجي�ش هم �أمّي�ن.

ن�سبتهم  م��ن  �أّن  ب��ارب��ي��ب��اي  و�أف����ادت 

فقط  �لمائة  في  ع�سر  خم�سة  �إل��ى  ع�سرة 

��ستكمل��  قد  �الإ�سر�ئيليين  �لجن�د  من 

حتى  �الب��ت��د�ئ��ي��ة  �لمرحلة  ف��ي  تعليمهم 

بل�غهم �سن �لثانية ع�سرة.

�لم�ست�ى  رف��ع  ���س��رورة  �إل���ى  ون��ّ�ه��ت 

بين  و�ل��رب��ط  �لجي�ش  لجن�د  �لتعليمي 

جنود العدّو... اأمّيون!

بمر�ش  �الإ�سابة  عن  للك�سف  ب�سيط  جهاز  �بتكار  من  �أميركي  مر�هق  تمكن 

�ل�سرطان في مر�حله �لمبكرة، م�ستعينًا باأبحاثه على �سبكة �الإنترنت. 

�لجهاز �لذي ال يكلِّف �أكثر من دوالر ون�سف، وظيفته �أخذ عّينة من �لدم وو�سعها 

�إ�سابة  �إن كانت ت�جد  لتحديد ما  ل�سحنة كهربائية  يتم تعري�سها  على �سريحة، ثم 

بمر�ش �ل�سرطان �أو ال.

جهاز لكت�شاف 

ال�شرطان بدولر ون�شف

بتاأديتها  يق�م�ن  �لتي  �لع�سكرية  �لمهام 

وب��ي��ن �ل��ق��ي��م و�ل���ع���اد�ت �ل��ت��ي ي��ج��ب �أن 

يتعّلم�ها، في محاولة لرفع م�ست�ى �لتعليم 

بين �سف�ف �لجي�ش.
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6

الجائزة الأولى: فاطمة ح�صن طحيني 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية: زينب الحوراء اإ�صماعيل م�صيك 100000 ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

اأ�صئلة م�صابقة العدد 253

اأ�صماء الفائزين في قرعة م�صابقة العدد 251

عطرة ح�صين البزال* 

اأمل اأحمد بزي* 

اإبراهيم حامد كركي* 

فاطمة البتول ح�صن ترحيني* 

علي ع�صام اليتاما* 

فاطمة ربيع اأبو الح�صن* 

فاطمة اأحمد لطفي �صرور* 

ح�صين زهير مرعي* 

1

2

3

4

�صح اأم خطاأ؟

�أ � نهى �الإ�سالم عن كتابة �أحر�ز �الأعد�د لعدم مطابقتها لل�س��بط �ل�سرعية.

ب � �إن عمل �ل�سحر و�لتك�سب به محّرمان �إذ� ��ستخدم لما فيه �سرر �لنا�ش فقط.

ج � �إن تلبية طلبات �لطفل ورغباته تخفف من �سل�ك �لعناد لديه.

امالأ الفراغ:

�أ � �إن... و�لثبات �إذ� �قترنا بالعمل على ت�فير �سبل �لم��جهة، كانا �سببًا لتتابع �النت�سار�ت.

ه �لليل نام عّني، �ألي�ش كّل محبٍّ يحّب خل�ة حبيبه؟ ب � يا ... ... كذب من زعم �أنه يحبني فاإذ� جنَّ

ج � �إن ... فر�سة لن�سر �لمعارف و�لقيم، وتبادل �لمعل�مات عن بالد �لم�سلمين.

من القائل؟

�أ �  »�لي�م، خالفًا لما كان عليه �لحال قبل ثالثين عامًا، لم يعد �لعدو �ل�سهي�ني عمالقًا ال يقهر«.

ب � »�أعجل �لخير ث��بًا �سلة �لرحم«.

ج � »يا جابر، من �أطاع �هلل و�أحّبنا فه� ولّينا ومن ع�سى �هلل لم ينفعه حّبنا«.

�صّحح الخطاأ ح�صبما ورد في العدد:

�أ � من م�ستلزمات �لدنيا �الختبار�ت �لمتن�عة �لتي تك�سف معدن �الإن�سان فيتميز �لم�ؤمن من �لكافر.

ب � كان �لم�سري�ن يطرق�ن على جذوع �لخ�سب �ل�سخمة لطرد �ل�سياطين عن �آلهتهم حتى تحّ�ل هذ� �الأمر 

�إلى تع�يذة �سائعة عندنا.

ج � قليلة هي �لرو�يات �لتي ت�ؤكد على �سرورة حمل �أعمال �لم�ؤمن على �ل�سحة وعدم �النجر�ر ور�ء �لظن�ن.

من/ ما المق�صود؟

�أ � قال له �الإمام �لخميني} ولل�فد �لذي معه: »�أيها �ل�سباب، �لعمدة على �هلل وعليكم«.

ب �  خالفًا لق�مه لم ي�سجد لل�سم�ش �أبدً�، و�إنما �سجد فقط هلل عز وجل.

ج � لقد كان يحزنه �أن ال يهتدي �لكفار �إلى �لم�سار �الإن�ساني �لطبيعي.

في اأي مو�صوع وردت هذه العبارة؟

»من لم ياأ�ش على �لما�سي ولم يفرح باالآتي فقد �أخذ �لزهد بطرفيه«.

5
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٭ �أ�سئلة �لم�سابقة ُيعتمد في �الإجابة عنها على ما ورد في �لعدد �لحالي.

٭ ُينتخب �لفائزون �سهريًا بالقرعة من بين �لذين يجيب�ن �إجابات �سحيحة عن 

كل �أ�سئلة �لم�سابقة وتك�ن �لج��ئز على �ل�سكل �الآتي:

�الأول: مئة وخم�س�ن �ألف ليرة لبنانية � �لثاني: مئة �ألف ليرة لبنانية باالإ�سافة �إلى 

8 ج��ئز قيمة كل و�حدة منها خم�س�ن �ألف ليرة.
٭ كل من ي�سارك في �ثني ع�سر عددً� ويقّدم �إجابات �سحيحة ولم ي�فق بالقرعة، 

يعتبر م�ساركًا بقرعة �لجائزة �ل�سن�ية.

وخم�سة  مئتين  �لعدد  في  �ل�سهرية  بالم�سابقة  �لفائزة  �الأ�سماء  عن  ُيعلن  ٭ 

وخم�سين �ل�سادر في �الأول من �سهر كان�ن �الأول 2012م بم�سيئة �هلل.

اآخر مهلة ل�صتالم اأجوبة الم�صابقة:

ل من ت�صرين الثاني  2012م الأوَّ

مالحظة:

٭ ت�سل �لعديد من �لق�سائم �إلى �لمجلة بعد �سحب �لقرعة ما ي�ؤدي �إلى حرمانها من 

�ال�ستر�ك بال�سحب لذ� يرجى �الإلتز�م بالمهلة �لمحددة �أعاله.

٭ ُتر�سل �الأج�بة عبر �سندوق �لبريد)بيروت، �ش.ب: 42/35(، �أو �إلى �سنتر د�غر 

- بئر �لعبد �أو �إلى مكتبة جمعية �لمعارف �الإ�سالمية �لثقافية - �لمعم�رة �أو �إلى 

�إمد�د  مركز  مقابل   - �لنبطية   - �لثقافية  �الإ�سالمية  �لمعارف  جمعية  معر�ش 

�الإمام �لخميني}.

٭ كل ق�سيمة ال تحت�ي على �ال�سم �لثالثي ومكان ورقم �ل�سجل تعتبر الغية.

9

8

7

10

اختر الإجابة ال�صحيحة:

�ل�جبات �ل�سريعة غنية ب�»�لفاكهة � �لده�ن � �ل�سلطات � �ل�س�دي�م«.

اختر اإجابة واحدة:

يجب على �الأم �إر�ساع وليدها مجانًا ودون �أجرة �إذ�:

�أ � لم تكن بحاجة �إلى �أجرة �الإر�ساع.

ب � لم يكن لل�لد مال.

ج � لم يكن لل�لد مال، وكان �الأب و�لجد لالأب فقيرين.

ورد عن الإمام اأبي جعفرQ ا�صتحباب قراءة هذه الآيات كتعويذة على 

اآيات  المري�س »اآية الكر�صي« و»اأول ع�صر اآيات من �صورة ال�صافات« وبع�س 

من »�صورة الجن« وقالQ: اإن »... القراآن تنفع فا�صتعملوها« بماذا �صّمى 

الإمام هذه الآيات؟

�س والميل ما هو؟ يجتمع فيه العقل والتخ�صُّ
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�شفينة النجاة

�خلع  �أخ���ي  ه��ي��ا 

نعليك و��سعد

�ستبحر �سفينة �لنجاة، ربانها �لكتاب 

و�ل�سر�ع نهج �أبي تر�ب

هيا بالركب نلتحق

نخط �سفرً� للحياة

عي�ننا �إلى �لبعيد نرقب �ل�سفق

ال تلتفت �إلى �ل�ر�ء

ونغ�ش  �لق�م  �أق�سى  بب�سرنا  نرمي 

�لب�سر

عناقيد �لغ�سب

رّب  �إلى  �لمقّد�ش  بيادرنا  قمح  و�سار 

�لح�ساد قر�بين �لجهاد

ف�ق  �لمن�سبة  �للهب  �أل�سنة  �لتهمنا 

�ل�سجر

ف�ق �لرمال ف�ق �لحجر

نختطف �أرو�ح �لجبابرة

على وم�ش ذي �لفقار ينير �ل�ساح

ندّك �لح�س�ن ن�سقط �لملع�ن

و�الأمة ثائرة

يرفع تّم�ز ر�ية �سفر�ء

يزهر معانقًا �أيار �لمنارة �لمتهادية

ت �لكر�مة بعمامة �س�د�ء و�لتفَّ

وت�سحك �لّرز�يا تغ�ر �سفحة �لخطايا

وقع  على  وتنحني  �ل��زم��ن  عمق  ف��ي 

�أقد�منا �لمحن

وتعل� جباهنا ف�ق �لبيارق

خلف �أكاليل �ل�رد �لمتناثرة

و�أ�سحينا و�سامًا على �سدر �ل�طن

ويدً� م�سحت على ر�أ�ش �ليتامى

وقندياًل ينير �ل�سنين �الآتية و�لغابرة

عز�ًء للقل�ب �ل�سابرة

هكذ� تلتحم �لدرر ب�سريان ووتر

ني�سان وتم�ز درة �أيار �لمنت�سر 

علقت على متن �لباخرة

�أبحرت  قد  و��سعد  نعليك  �خلع  هيا 

�لباخرة!

�سباح عبود دند�ش

هّل �لقمُر والَح �لم�ساء..

و�لنظُر دومًا �أُفُقه �ل�سماء..

غريبٌة هي �لحياة..

م�ِجعٌة كاأنها �سّماء..

غادرٌة كاأم��ٍج هيجاء..

ظلٌم غدٌر.. ف�ساٌد و�سقاء..

�إلى متى �أحاُر فيك و�أرفُع �لند�ء..

مكّلاًل بالدم�ع و�لدعاء..

وعّجل �إلينا يا �أمل �ل�سعفاء..

كفانا �نتظارً�.. متى �للقاء..

�س�ُقنا �إليك ي�سري مع �لدماء..

عجل �إلينا.. فالقلُب ينتظُر �الرت��ء..

فاطمة محمد مالح

عّجل اإلينا
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ن�ح… �سعيد… كامل…

في  ن�ستعيدهم  ثالثة،  فر�سان 

كل عام…

�ل�رِد…  �أك��م��ام  م��ن  يطلع�ن 

�لتر�ْب… من رحيق  من ف�سح 

�ل�سجر و�لمدر…

ي���ب���ذرون ف���ي ح��ق���ل��ن��ا ح��ب��اِت 

قل�بهم… وي�ّزع�ن في �الأنحاء

���خ���ًا ب��ن��ج��ي��ع  ع�����ط�����رً� م�������س���مَّ

دمائهم…

���س��ن����ت، ون���ح���ُن ع��ل��ى م���ع��ٍد 

معهم…

�سن��ت، ونحُن ننتظر…

ولم يِحن �للقاء

يا �إخ�ة �ل�ّسالح و�لكفاح…

�ستاَن ما بين ج��رنا وج��ركم

رّب��ك��م فرحين،  ت��ج��اورون  �أن��ت��م 

م�����س��ت��ب�����س��ري��ن، ون��ح��ن ن��ج��اوُر 

�أعد�ءنا محزونين مكل�مين

ح��زي��ن���ن الأن��ن��ا ل��م ن��ل��ح��ْق بكم 

بعد…

والأنَّ طريق �لحياة قد طالت بنا 

�أكثر مما نرتجي

ويا �إخ�ة �ل�ّسالح و�لجر�ح

ِلَم هذ� �لتنائي…؟

ِلَم هذ� �لجفاء…؟

هل ر�سيتم بجنتكم فن�سيتم�نا؟

�أم �أ�سعدكم �لمقّر فتخّليتم عنا؟

�دع�نا يرحمكم �هلل…

فاإّنا ننتظر.. ننتظر…

وعلى �أحّر من �لجمر.. ننتظر

تاريخ �ال�ست�سهاد 29/ 5/ 1995 

اأخوكم »بالل«
الشهيد كامل بدر الدين

الشهيد سعيد يوسف أيوب

نوح عبد الرزاق عياش

زهرة �سرور

عيتا ال�سعب

ننتظر الجمر..  من  اأحّر  على 
»زوطر« البطولية  المواجهة  �شهداء  اإلى  مهداة 

نوح عبد الرزاق عيا�س )اأبو علي( �صعيد يو�صف اأيوب )مي�صم( كامل ح�صن بدر الدين )عالء(

�أجل �إنهم �أ�سرف و�أطهُر و�أ�سخى �لنا�ش 

ب�س��عدهم تباهى دجى لبنان

ل�سم�خهم غّرد �لطير �أعذب �الألحان

نعم... الأجلهم تمايل زهر �لزيت�ن و�لغار

في بنت جبيل... عيتا... ومارون �لر��ش

�نحنت  ف��اإل��ي��ك  م��ق��اوم��ت��ي...  �أع��ن��ي��ك 

هامات 

في �أيار وما بين تم�ز و�آب

فتناغمت جد�ول �الأنهر مع حقد �لنير�ن 

لي�سرد حكاية �لمجد بعٍز و�فتخار

ف�سالٌم عليِك �أروع �لحكايات

رهينة �لم�ت مع ع�سق �لحياة هلل

اأروع الحكايات
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في  قاحلة  ودي��ان��ًا  ت��روي  منك  قطرة 

د�خلي تنبت �أز�هير عط�سى لطالما تاقت 

�إليك... �أهطل...

و�س��سات  ��ل  و�أْر���سِ وقلبي  �أور�ق��ي  بلِّل 

�لزهر عبر �لم�سافات

ط���ال غ��ي��اب��ك �أي���ه���ا �ل��م��ط��ر، وط���ال 

مع  وغ��ادر  �ل�سيف  ليل  حملك  �لعط�ش، 

�أر�ق��ب  و�أن���ا  تت��لى  و�لف�س�ل  �لظلمة، 

�ل�سروق.

معنى  تقدر  �لتي  للقل�ب  �لفرح  �أع��د 

�الأم��ل  �أ���س��اف��ح  ك��ن معي حين  ق��دوم��ك، 

�أِعد  قلبي،  �أوتار  �لم�ش  �الأور�ق،  و�أخاطب 

ب�سمة �الأمل و��سبغ �لك�ن باالأطياف، �أقِبل 

�ل�سعادة ما  �منح  بالّدرر..  �ل�سماء  ع  ور�سّ

�لزهر  و�أن  جميل  �لك�ن  �أن  ت�قن  دم��ت 

�ل�ديان  و�أن  �لدقيقة،  بحبيباتك  يتفتح 

كما ت�سدح باالألحان مدويًة، تعلن �أ�سد�ء 

�لع�دة.

عبير دعمو�ش

الإن�شان الكامل

تك�ن  �أن  يعني  كاماًل  �إن�سانًا  تك�ن  �أن 

محمدّيًا في �سفاتك، عل�يًا في �أخالقك، 

فاطمّيًا في روحك ووجد�نك، ح�سن �ل�سير 

ح�سيني  �هلل،  و�إل����ى  �هلل  م��ن  و�ل�����س��ل���ك 

محر�بك  في  �سّجادً�  هلل،  و�لفناء  �لع�سق 

فيها  عمرك  �أفنيت  ل�  مرحلة  �إلى  لت�سل 

وعال  جّل  �لباري  ِنَعَم  وفيَت  لما  �سج�دً� 

حقها. 

�أن تك�ن في ذ�تك معّلمًا في �سفاتك، 

���س��ادق �ل���ع��د، ك��اظ��م �ل��غ��ي��ظ، ر����س��ي��ًا 

رحيمًا ج��دً�  محّبًا  وقدره...  �هلل  بق�ساء 

�لهدوء  في�سير  �لنف�ش،  ه��ادئ  كريمًا، 

وت�سبح  �لهدى  طريق  على  لت�سير  مَلَكًة 

جن�د  على  تغلب  �لذي  �لحازم  �لع�سكري 

وتنال  بانتظارك  فتهناأ  وجهله  �ل�سيطان 

فقط  حينها  �ل�سابر  �ل��م��ه��دوي  ���س��رف 

�إلى  �لق�ة  »م��ن  �لكمال  �سّلم  في  ترتقي 

�لكامل  �الإن�سان  �أنت ذ�ك  �لفعل« وت�سبح 

»روح �هلل«.

نجوى

مطر
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في دّوامة 
الحياة

عجيٌب �أمُرِك �أيتها �لحياة. يبد�أ 

�سعيفًا  �سغيرً�  م�ل�دً�  فيك  �الإن�سان 

ويكبر بين �أح�سانك، يتذوق فيك كل 

بالطف�لة  ي�سعر  �لتناق�سات.  �أن����ع 

يتزوج  فيك.  وج�ده  يثبت  ويعي�سها. 

�لعطاء  بطعم  يح�ش  حتى  وينجب 

»�الأب������ّ�ة و�الأم�����م����ة« »ي��ح��ب وي��ك��ره 

كل  فيك  ي��ع��رف  وي���اأخ���ذ...«  يعطي 

و�أي�سًا  و�ل��ر�ئ��ع��ة  �لجميلة  �لمعاني 

وينا�سل  يزحف  �لقبيحة.  لالأ�سف 

ويحلم.  يتمنى  ما  كل  على  للح�س�ل 

�إل��ى  �لم�ستحيل  �إل���ى  �لممكن  م��ن  

هذه  خ�سم  ف��ي  وف��ج��اأة  �ل��الح��دود 

�الأحالم ياأتي �س�ت خافت من بعيد 

�لهدوء...  �لفقير.  �لعبد  �أيها  تمّهل 

�لهدوء... لقد َخَفَت �ل�س�ت و�َسَكَت 

�ل�سجيج �لذي عمَّ �لمكان.. �إنها حقًا 

�نتهت.. هذه �لحياة بحل�ها ومّرها.. 

ولم يعد ي�جد �سيء من معانيها. لم 

�إال  �أوالد، ال عمل  �أهل وال  يعد هناك 

�أجله  وم��ن  عنه  غفلت  �ل��ذي  عملك 

ج��ئ��ت ل��ه��ذه �ل��ح��ي��اة. ف��م��ن ه��� في 

فلي�ستيقظ  و�لغيب�بة  �لك�ما  لحظات 

فهذ� �لقلب �ل�سغير �لحجم، �لعظيم 

�ل�سنع و�الإتقان دليل �لقدرة يت�قف 

�ل�سجيج  وي�����س��ب��ح  �ل��خ��ف��ق��ان  ع��ن 

فتمّهل  ووحدة  غربة  و�لرفقة  �سك�نًا 

�أيها �لعاقل �أن ي�سيبك �لغرور...

عال مو�سى زراقط نجم

مهداة اإلى روح ال�شهيد ال�شعيد مهدي عبد 

اهلل �شباط

تاألقَت بعالَك ف�ق ك��كب �لك�ن

بدمائك  متعطرً�  �لفجر  ن�سيم  و�أت���ى 

�لنقية

طهرت، وقلبك ناب�ش بحب �آل �لبيت 

دعنا باكرً� رحلَت عّنا دون �أن ت�ِّ

عبق  ت�ست�سِف  روؤ�ن���ا  ب��ال  ما  بالنا؟!  ما 

�ل�سك�ن؟!

يد�ك  خّطت  و�لعزيمة،  �لعز  بيارق  من 

�أحرف �لع�سق

وعبار�ت �لت�سحية و�ل�فاء

في  غارقين  وتتركنا  �لعال،  نح�  تم�سي 

عالم �متالأ بالجفاء

�لر�حل  �أيها  ح��زي��ر�ن  طائر  يا  �أبكيك 

�لمحلق في �لجنان

�أيها �لمتمّرد على و�قعك �لمرير

فعيناي لن تغُفَ�� بعد �لي�م

�إليك �أيها �ل�سهيد، �أعجز عن �لتعبير

كل  عند  يهام�سنا  بيننا،  �سيبقى  فِظلُِّك 

فجر

»�هلل  مرددة  �لماآذن  �أ�س��ت  َعَلت  كلما 

�أكبر«

ظلمات  ف��ي  ب��ه  ن�ست�سيء  ن����رً�  �ستبقى 

�أيامنا �لحالكة

َنْم قرير �لعين، يا نجمة �لفجر

زينب علي نا�سر الدين

قمر الحرية
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:)soduku( ���ش��ودوك��و 

مكّ�نة  �ل�سبكة  هذه  اللعبة:  �سروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم �إلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  �إلى   1 من  �الأرق��ام  و�سع  �للعبة 

كل  في  �لرقم  يتكرر  ال  بحيث  �لخانات 

مربع كبير وفي كل خط �أفقي �أو عام�دي.

125
6192

7
134
5926

467
7

2483
512

اأحجية:

طرائف

 150 نح�  �ل��حد  �لرم�ش  ويبلغ مت��سط عمر  با�ستمر�ر  تتجدد  �الإن�سان  �أن رم��ش عين   �

يومًا. 

� �أن كل �لكائنات تحّرك فّكها �ل�ّسفلي عند �الأكل، ما عد� �لتم�ساح، فاإنه يحّرك فّكه �لعل�ي. 

� �أن قلب �لذبابة يخفق 1000 مرة في �لدقيقة �ل��حدة.

� �أن �لفر�ش ي�ستطيع �أن يظل �سهرً� كاماًل و�قفًا على �أقد�مه.

هل تعلم؟

معدن ي�ستحيل ك�سره، ما ه�؟

الأ�صئلة والأجوبة

- �لمعلم: كنت �أر�ك و�أنت تنقل �أ�سئلة 

�لريا�سيات عن زميلك.

�الأج�بة  �أنقل  كنت  لكنني  �لتلميذ:   -

فقط يا �أ�ستاذ.

قرب المدفاأة

�سئل بخيل م�سه�ر ببخله:

ماذ� تفعل في �أيام �لبرد؟

- �لبخيل: �أجل�ش قرب �لمدفئة

- �ل�سائل: و�إذ� كان �لبرد قار�سًا؟

- �لبخيل: �أقترب من �لمدفاأة �أكثر

- �ل�سائل: و�إذ� كان قار�سًا جدً�؟

- �لبخيل: �أقترب �أكثر فاأكثر

- �ل�سائل: ول� نزل �لثلج؟

- فقال: عندها �أ�سعل �لمدفاأة و�أمري 

�إلى �هلل!!
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كراهة الأكل على ال�صبع:

� عن ر�س�ل �هلل P: »�الأكل على �ل�سبع ي�رث �لبر�ش«.

)و�صائل ال�صيعة )الإ�صالمية(، الحّر العاملي، ج 16، �س 409(

ن�م من غير  �لمقت من �هلل عّز وجل:  فيهن  �ل�سادقQ: »ثالث  �الإم��ام  � وعن 

�سهر، و�سحك من غير عجب، و�أكل على �ل�سبع«. 

)الخ�صال، ال�صدوق، �س 89(

اآداب في الروايات

من قب�س الولية

:Qعن اأمير الموؤمنين

»ثروُة �لدنيا فقُد �الآخرة«. - 1

»ثروة �لِعلم ُتبقي وُتنجي«. - 2

»ثروة �لعاقل في علمِه وعمله«. - 3

»ثروة �لجاهل في ماِلِه و�أمله«. - 4

)عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الوا�صطي، �س 217(

غريب المفردات في القراآن 

دحا: قال تعالى: {َواْلأَْر�َش َبْعَد َذِلَك َدَحاَها} �أي �أز�لها عن مقرها. ويق�سد بدح� 

�الأر�ش �أنها كانت في �لبد�ية مغطاة بمياه �الأمطار �لغزيرة، ثم ��ستقرت في منخف�سات 

�الأر�ش ف�سكلت �لبحار و�لمحيطات. وه� من ق�لهم دحا �لمطر �لح�سى من وجه �الأر�ش 

�أي جرفها.

)مفردات غريب القراآن، الراغب الأ�صفهاني، �س 166(
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1
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6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا: 

�سهر ميالدي – حرف اأبجدي. 1

دولة عربية – �سد يخرج. 2

حرف اأبجدي – ا�سم علم مذكر. 3

ن�سافر ونترك المكان – دولة عربية. 4

قواعد قانونية – للنفي. 5

حلف �سمال الأطل�سي – قن�َش الحيوان. 6

قطع – دّربهم . 7

تعي�ش – دعا ربه . 8

القوة وال�سالبة. 9

�سغل – ميناء. 10

عموديًا:

من الطيور – ا�سترى. 1

قوارب – ترى في منامك . 2

يذهبون – ي�سجر . 3

ن�سف كلمة )جاري( – معاتبات . 4

اأتوجع – جذب ال�سيء – والد. 5

دولة اأوروبية. 6

يخاف ويتراجع في المعركة – خفتم. 7

�سمين – �سكوت. 8

�سقيق – لال�ستثناء – �ساح. 9

الم�سابيح. 10
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حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 252

من يرغب من الإخوة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ���ش��ب��������ك�����ة  ح��������������ل 

252 ال�����ع�����دد  ف�����ي  ال�����������ش�����ادرة 

629157843

538246971

714398652

281634597

467925138

395781426

976413285

152879364

843562719

الجواب:  الزئبق

اأجوبة م�صابقة العدد 251

12345678910

نايبلاعمجم1

وناليمحبر2

افجممتلج3

حتيوكلاع4

همركناجلي5

نيامياو6

ح�شامهيدهن7

راقلانري8

كرملاواو9

تخاهعبتا10

1ـ �سح اأم خطاأ

اأ � خطاأ

ب � �سح

ج � �سح

2ـ اإمالأ الفراغ

اأ � �سالح الأعمال

ب � التقوى

ج � الحجاز والعراق

3ـ من القائل؟

اأ � ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل

ب � الإمام الخميني }

ج � الإمام الخامنئي {

4ـ �سحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد

اأ � الدنيا

ب � ول يحرم قليله

ج � اأدوية ال�سداع

5ـ ما/ من المق�سود؟

اأ � ال�سهيد راني بزي

P ب � النبي محمد

ج � المقداد بن الأ�سود

6ـ مو�سوع حكمة الأمير

7ـ الرحيق: خطاأ

8ـ ب

9ـ اأ

10ـ الو�سم
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هكذا ننتظر القدر

ان �سديقان تنباأ لهما )عّر�ف( باأن حياتهما �ستنتهي بعد  �سابَّ

ع�سر �سن��ت ي�م 29 �سباط، على �سطح مركب �أو طائرة.

�الأول: �لتزم منزله و�بتعد عن �لطرق �لبحرية و�لج�ية، 

وقرر مز�ولة عمله من منزله، و�سيئًا ف�سيئًا فقد �هتمامه 

و�أ�سبحت  ينجب،  ولم  يتزوج  ولم  يعمل  فلم  �سيء،  بكل 

�لتاريخ  ن�سي  �أنه  درجة  �إلى  بع�سًا،  بع�سها  ي�سبه  �أيامه 

�لم�ع�د.

�سن��ته  من  �لق�س�ى  �ال�ستفادة  ق��رر  �لثاني: 

حقق  و�لج�...  �لبحر  في  مر�ت  عدة  �سافر  باجتهاد،  وعمل  در�ش  �لع�سر، 

ن�سي  �أنه  درجة  �إلى  بحياته  و�سعد  �سغيرة،  �أ�سرة  و�أّلف  كبيرة،  نجاحات 

�لتاريخ �لم�ع�د �أي�سًا.

تلّقى كل منهما ر�سالة من  28 �سباط،  بعد مرور ع�سر �سن��ت، ي�م 

�سديق ثالث، يدع�هما للقائه، في �أحد م��نئ �لمدينة. و�لم�عد: غدً� �آخر 

�لنهار.. قرر� �لذهاب في غفلة تاّمة عن �لتاريخ... 

�لع�سر، بد�  و�لتقيا بعد ط�ل غياب، وكل منهما تحمل مالمحه كيف ق�سى �سن��ته 

�لثاني.. حينها  و�لثقة من  �لنجاح  �سّعت عالمات  في حين  مفل�سًا،  تعي�سًا  �ساحبًا  �الأول 

تذّكر� )�لعّر�ف(...

قاطعهما �س�ت ��ستغاثة طفل يكاد يقع من مركب قريب مثبت بالميناء، هّب �لثاني 

الإنقاذه م�سرعًا، في حين ظّن �الأول �أنه �سيم�ت �إن وطئت قدماه �لمركب...

�الأفق، لحظات  �لغروب رحاب  �كت�سحت حمرة  ينذرهما، حين  �ل�سم�ش  وبد�أ قر�ش 

ودقائق ط�يلة بدت �أط�ل من �لدهر، بادر �لثاني �إلى �س�ؤ�ل �سديقه: ِلَم لم ت�ساعد �لطفل؟ 

�أخ�سيَت �لم�ت؟ وبَم تختلف عن �الأم��ت؟ وبد�أ ب�سرد ما حققه ه� خالل �سن��ته تلك.. 

غابت �ل�سم�ش تمامًا ولم يح�سل �سيء.. تغيرت مالمحهما حين �أدركا �لتاريخ: �الأول من 

�آذ�ر، وم�عد �نتهاء حياتهما لن ياأتي... 

ربما لي�ش مهمًا �أن نكت�سف �أقد�رنا، �س��ء �أنباأنا بها �سادق �أم كاذب، بل �لمهم �أن 

نعلم كيف ننتظر هذ� �لقدر، وماذ� �سنحقق خالل رحلة �النتظار تلك؛ الأن ما ن�سعى �إليه 

رت...  في �لحقيقة ه� �الإن�سان د�خلنا �لذي يتكامل خالل فر�سة �لحياة، طالت �أم ق�سُ

هكذ� ننتظر �لقدر.

نهى عبداهلل
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