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�لمدير �لم�ش�ؤول

�إخر�ج وطباعة

1

م
 2

01
3 

ل
و

لأ
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2

67
د 

د
ع
ل
ا



26
7

4اأول الكالم: من عزم الأمور
ال�سيد علي عبا�س المو�سوي

6في رحاب بقية اهلل: في اجتماع القلوب.. ُيمُن الظهور )2/2(
د. ال�سيد محمد مرت�سوي

10نور روح اهلل: داووهم بالأمل

12مع الإمام الخامنئي: ال�سحوة الإ�سالمية... ثقة بوعد اهلل

ْدٌق حتى في ال�سيا�سة 16حكمة الأمير: �سِ
ال�سهيد مرت�سى مطهري}

20و�سايا العلماء: اأحبَّ عباد اهلل )12(: من اأب�سر طريقه
اآية اهلل ال�سيخ محمد تقي م�سباح اليزدي

25فهر�س �لملف: وجاءت �سكرة الموت بالحق

26الحت�سار بداية العبور
ال�سيخ اإبراهيم ال�سباعي

31اأين اأرواح اأمواتنا؟
ال�سيخ مو�سى خ�ساب

36مرا�سم الموت
ال�سيد �سامي خ�سرة

39معّزون ولكن!
تحقيق: زينب رعد

44اأعينوا موتاكم
ال�سيخ اإبراهيم بدوي

48�سوؤال للقّراء
مجلة بقية اهلل

16

6

50

2



26
7

50منا�سبة: ال�سعر الح�سيني )2/2(: فنٌّ وّثق التاريخ
ال�سيد ح�سين علي اإبراهيم

56�سخ�سية العدد: اأبو دجانة �ساحب الع�سابة الحمراء
ظافر قطيع

60قراءة في كتاب: تراجيديا كربالء
فاطمة من�سور

65مجتمع: ثقل المدر�سة.. على ظهري!
تحقيق: نبيلة حمزي

68تكنولوجيا: رقمنة الوقت: هل تنقر�ض عقارب ال�ساعة؟
تحقيق: فاطمة �سعيتو حالوي

74تغذية: متى اأبداأ باإطعام طفلي؟
�سارة المو�سوي

78تربية: طفلي ل ينام )2/1(
داليا فني�س

82اأمراء الجنة: �سهيد الدفاع عن المقد�سات اإبراهيم قان�سوه
ن�سرين اإدري�س قازان

Speech – Language Pathology 86اخت�سا�سات: تقويم النطق
هانوي مو�سى غازي

90اأدب ولغة: ك�سكول الأدب
اإبراهيم من�سور

94�سباب: م�سكلتي.. اأهلي!- 7 ن�سائح لتقليل القلق من الم�ستقبل- وجهة نظر
ديما جمعة فواز

98حول العالم
حوراء مرعي عجمي

112اآخر الكالم: لنليَق به
نهى عبداهلل

39

65

56

78

3

م
 2

01
3 

ل
و

لأ
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2

67
د 

د
ع
ل
ا



ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

من عزم األمور
اأن�����زل اهلل ع����زَّ وج�����ّل ع��ل��ى ر���س��ول��ه 

النا�س  لُيخرج  المنزل،  كتابه  الم�سطفى 

��ل ه��ذا  م��ن ال��ظ��ل��م��ات اإل����ى ال���ن���ور، ف��ت��ك��فَّ

الكتاب ببيان الأحكام والمعارف والحقائق 

ولحنه  بخطابه  ولكّنه  والغيبّية،  الم�سهودة 

اأي�سًا؛  الإن�سانية  النفو�س  خاطب  ولغته 

في  عالج  تربية،  وكتاب  هداية  كتاب  لأّن��ه 

هذا  بها  ُيبتلى  التي  الأمرا�س  بع�س  اآياته 

حّتى  الح�سي�س  اإل���ى  ف��ت��اأخ��ذه  الإن�����س��ان 

ي�سبح اأ�سّل �سبياًل، وهذا معنى كون ما في 

القراآن �سفاًء لما في ال�سدور.

وق��د ح��ّث اهلل ع��زَّ وج��ّل ه��ذا الإن�سان 

على بذل جهده في وقاية نف�سه من البتالء 

بداء المعا�سي، وجعل له حواجز تقيه من 

رًا اإّياه بالعقوبات  الوقوع فيها، وخاطبه مذكِّ

بة عليها بما يجعل في نف�سه الرادع  المترتِّ

عن الولوج فيها.

للفرد  ال��ق��راآن��ي  الخطاب  ��ج��ه  اتَّ وكما 

على  ح��ر���س��ًا  تحمل  ال��ت��ي  ال��دع��وة  ب��ه��ذه 

�سالمته من عقوبات الدنيا والآخرة، اتَّجه 

الخطاب القراآني للجماعة اأي�سًا، وللغر�س 

نف�سه، لأّن من العقوبات ما ينزل بالمجتمع 

وذلك  بعينهم،  ب��اأف��راد  يخت�س  ول  عامة 

جراأة  ذا  مجتمعًا  المجتمع  ي�سبح  عندما 

على المعا�سي وعلى هتك حرمات اهلل عزَّ 

وجّل.

وم����ن اأه�����ّم ال���ج���رائ���م الج��ت��م��اع��ي��ة 

الموجبة للعقاب الدنيوّي والأخروي م�ساألة 

ب�سكل  المجتمع  يمار�سه  قد  ال��ذي  الظلم 

عام، فيتحّول المجتمع اإلى ظالم يبغي في 

اأ�سبح  والتجاوز  التعّدي  اأّن  فتجد  الأر�س، 

ناته واأطيافه. �سِمَة المجتمع بكاّفة مكوِّ

هنا ل ير�سى اهلل عزَّ وجّل اإل بمواجهة 

خالف  لأّن���ه  ل��ه،  والت�سدي  الظلم،  ه��ذا 

عقوبات  لترّتب  موجب  ولأن��ه  اأوًل،  الحق 

يمار�سون  الذين  بالأفراد  تخت�س  ل  عامة 

الظلم، بل ت�سمل المجتمع ككل.

ولكّن الخطاب القراآني في الوقت الذي 

أول الكالم
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ف��ر���س ف��ي��ه ع��ل��ى الإن�����س��ان 

والت�سدي  الظلم  مواجهة 

اأن ل  الإن�سان على  له، حّث 

تكون مواجهته للظلم بنمط 

الظلم  ك��م��واج��ه��ة  ���س��ل��ب��ي، 

التعّدي  مواجهة  اأو  بالظلم، 

ب��ال��ت��ع��ّدي، ول���ذا ل��م يكن من 

�سرع الإ�سالم اأن يواجه الإن�سان 

الظلم الذي قد يمار�سه الكّفار بمن يرتبط 

من  ع��ل��ى  ال��ظ��ل��م  بممار�سة  بالم�سلمين 

يرتبط بالكفار واإن لم يكن �سريكًا لهم في 

ظلمهم.

المظلوم  ح��ّق  من  ال��ق��راآن  جعل  نعم، 

مواجهة ظلم الظالمين، فالنت�سار للظلم 

الذي تواجهه حّقك الفطري الذي ل ينكر، 

ولكن الكالم كله في حدود المواجهة.

اإّنها  كالمنا،  به  بداأنا  ما  ياأتي  وهنا 

التربية القراآنية الأخالقّية وال�سلوكية التي 

المواجهة  في  يكون  اأن  اإلى  الإن�سان  تدعو 

اإلى مواجهة الظلم عن  �سبورًا، فال يبادر 

مواجهته  في  يكون  اأن  بل  فقط،  انفعال 

واعيًا لطرق هذه المواجهة. فدعا الإن�سان 

في  نف�سه  على  وال�سيطرة  ال�سبر  اإل���ى 

ذلك  يت�سبب  لئال  الم�سروعة  المواجهة 

بخروجه عن الحق اإلى الباطل. 

للنف�س،  القراآنية  المعالجة  تترقى  ثم 

اأن  بعد  الإن�����س��ان  فتدعو 

من  نف�سه  بزمام  يم�سك 

ال�سبر،  دواء  خالل 

يزيد  اأن  اإل����ى 

ف���ي اإن�����س��ان��ي��ت��ه 

م�����������ن خ��������الل 

ظلمه.  عّمن  عفوه 

مع  ال�سادر  العفو  ه��ذا 

والأخ��ذ  القت�سا�س  على  ال��ق��درة 

ف�سيلة  هو  الحلم،  ي�سّمى  وال��ذي  بالحق، 

اأخالقية تاأتي بعد اأن يعبر الإن�سان مرحلة 

ال�سبر. ولهذه الف�سيلة تاأثيرها على ذلك 

عليه  قدرتك  مع  عنه  عفوك  لأّن  الظالم، 

اإلى  ت�سل  وبهذا  الموؤاخذة،  مو�سع  ي�سعه 

المطلوب من ردعه عن الظلم.

في  المرحلة  ه��ذه  اإل��ى  الو�سول  ولأّن 

على  يتوقف  الجتماعي  الظلم  معالجة 

كان  وعازمة  جازمة  قوية  اإرادة  امتالك 

من  باأّنها  الحالة  لهذه  القراآني  الو�سف 

عزم الأمور اأي من الأمور التي تحتاج اإلى 

تربية للنف�س، تربية خا�سة ت�سمح لها باأن 

قال  وقد  المواجهة،  في  اأ�سلوبًا  تعتمدها 

َلِمْن  َذِلَك  �إِنَّ  َوَغَفَر  َبَر  {َوَلَمْن �صَ تعالى: 

َعْزِم �ْلأُُموِر} )ال�سورى، 43(.

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

5العالمين.
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د. ال�سيد حممد مرت�سوي

في اجتماع القلوب... 
ُيمُن الظهور (2/2)

P اأّن قومًا �سياأتون، يكون لل�سخ�س 

منهم اأجر خم�سين �سخ�سًا من الذين 

بدر  في   P اهلل  ر�سول  مع  جاهدوا 

وحنين.

 | ال��م��ه��دي  اأ���س��ح��اب  ت�سبيه  واأم���ا 

بمجاهدي �سدر الإ�سالم، فهو لأّن مرحلة 

���س��در الإ����س���الم ك��ان��ت م��رح��ل��ة ال��غ��رب��ة، 

وقّلة  عددهم،  وكثرة  الكّفار،  هجوم  حيث 

الموؤمنين وندرة الإمكانّيات المتوّفرة بين 

اأيديهم، ولأّن الم�سلمين في �سدر الإ�سالم 

واختيارهم،  باإرادتهم  الإ�سالم  قِبلوا  قد 

وهكذا هم منتظرو الإمام |.

هناك  �لظهور:  ب��زم��ان  يتعلق  فيما   -  3
نوعان من الروايات فيما يتعّلق بزمان 

الظهور:

اأ - الروايات التي حّددت زمانًا خا�سًا 

ل��ل��ف��رج. ف��ع��ن اأب���ي ح��م��زة ال��ث��م��ال��ي ق��ال: 

»�سمعت اأبا جعفر Q يقول: يا ثابت اإّن 

اهلل تبارك وتعالى كان قد وّقت هذا الأمر 

تحّدثنا في العدد ال�سابق اأّن من جملة الم�سائل المطروحة في م�ساألة 

لتوفير  وا�ستعدادهم  النا�س  بعمل  يتاأّثر  الظهور  تحّقق  اأّن  المهدوية 

اأ�سبابه. وذكرنا الآيات القراآنية التي تحّدثت عن تاأثير الب�سر في ظهور 

اأو  العقلية  والأدّلة  الروايات  العدد  هذا  في  ون�ستكمل  الإلهي.  المنجي 

الكالمية الداّلة على ذلك.

لختيارية  الروائية  *المبادئ 
الظهور

تدّل  ال�سريفة،  الآي��ات  اإل��ى  بالإ�سافة 

حيث  الظهور،  اختيارّية  على  ال��رواي��ات 

عامة  م��ح��اور  ع���ّدة  ف��ي  ت�سنيفها  يمكن 

اأبرزها:

|: يتحدث  وجوب �لدعاء للإمام   - 1
ال��ع��دي��د م��ن ال���رواي���ات ع��ن وج��وب 

|. ي�سير يو�سف بن  الدعاء لالإمام 

الر�سا  الإم��ام  اأّن  اإل��ى  الرحمن  عبد 

ل�ساحب  بالدعاء  ياأمر  ك��ان   Q

عن  ادفع  »اللهّم  الدعاء:  بهذا  الأم��ر 

خلقك  على  وحّجتك  وخليفتك  ولّيك 

.
)1(

ول�سانك المعّبر عنك...«

ل��ل��م��ن��ت��ظ��ري��ن:  �ل���ك���ب���ي���ر  �ل�����ث�����و�ب   -  2
ث��واب  ال���رواي���ات ح��ول  ت��ح��ّدث بع�س 

اأ�سعاف  ِع���ّدة  فاعتبر  المنتظرين 

ُحد. وقد 
ُ
ثواب المجاهدين في بدر واأ

اأّكدت اإحدى الروايات عن ر�سول اهلل 

في رحاب بقية اهلل
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في ال�سبعين، فلما اأن ُقتل 

الح�سين Q ا�ستّد 

تعالى  اهلل  غ�سب 

على اأه��ل الأر���س 

ف�������اأّخ�������ره اإل�����ى 

ومائة،  الأربعين 

ف���ح���ّدث���ن���اك���م، 

الحديث،  فاأذعتم 

ال�سر  قناع  وك�سفتم 

بعد  له  اهلل  يجعل  فلم 

.
)2(

ذلك وقتًا«

اأّن  ال���رواي���ة  ه���ذه  م��ن  يظهر 

ولي�س  ال�سيعة  فرج  الفرج،  من  المق�سود 

ال��رواي��ة  اأّن  اأ�سا�س  على  الب�سرية،  ف��رج 

 .Q اأ�سارت اإلى مقتل الإمام الح�سين

اختيارية  اإل���ى  اإ����س���ارة  اأي�����س��ًا  ه���ذا  وف���ي 

الظهور، لأن م�ساعدة النا�س كانت تقت�سي 

ح�سول الفرج في زمان معين، ولكن عدم 

م�ساعدة النا�س، اأّدى اإلى التاأخير فيه.

تعيين  عن  نهت  التي  ال��رواي��ات   - ب 

زمان خا�س للظهور. عن عبد الرحمن بن 

 Q كثير قال: »كنت عند اأبي عبد اهلل

اإذ دخل عليه مهزم فقال له: جعلت فداك 

اأخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظر، متى 

هو؟ فقال: يا مهزم كذب الوّقاتون وهلك 

تحكي   .
)3(

الم�سلمون« ونجا  الم�ستعجلون 

هذه الروايات عن اأن الثورة العالمية لي�س 

لها زمان دقيق وم�سّخ�س، بل هي متوقفة 

عالمية  وم��ق��ّدم��ات  ���س��روط  ح�سول  على 

وا�سعة، وهذا اأمر اإرادي واختياري.

من  العديد  نهى  �لت�صمية:  ح��رم��ة   -  4
ال��رواي��ات عن ذك��ر ا�سم الإم���ام | 

واأم����ر ب��ذك��ر اأو���س��اف��ه 

والحّجة  كالقائم 

ُي��ع��رف  ل  ح��ت��ى 

فُيقتل.

ع����ن اأب����ي 

الكابلي  خالد 

ق���������ال: »ل���م���ا 

بن  علي  م�سى 

 Q الح�سين 

محمد  على  دخ��ل��ت 

 Q ال��ب��اق��ر  ب��ن علي 

عرفت  قد  فداك  جعلت  فقلت: 

انقطاعي اإلى اأبيك واأن�سي به ووح�ستي من 

النا�س.

قال: �سدقت يا اأبا خالد تريد ماذا؟

قلت: جعلت فداك قد و�سف لي اأبوك 

�ساحب هذا الأمر ب�سفة لو راأيته في بع�س 

الطرق لأخذت بيده.

قال: فتريد ماذا يا اأبا خالد؟

اأعرفه  حتى  لي  ت�سميه  اأن  اأري��د  قال: 

با�سمه.

فقال: �ساألتني واهلل يا اأبا خالد عن �سوؤال 

مجهد ولقد �ساألتني باأمر ما كنُت محدثًا به 

اأحدًا ولو كنُت محدثًا به اأحدًا لحّدثتك ولقد 

عرفوه  فاطمة  بني  اأن  لو  اأم��ر  عن  �ساألتني 

.
)4(

حر�سوا على اأن يقطعوه ب�سعة ب�سعة«

5 - �لتاأكيد على �إخفاء �لمكان: نهى 
الكثير من الروايات عن اإف�ساء مكان حياة 

الإمام |.

ق��ال:  ال�سالحي  اهلل  ع��ب��د  اأب���ي  ع��ن 

محمد  اأب��ي  م�سي  بعد  اأ�سحابنا  »�ساألني 

اأ���س��األ ع��ن ال���س��م وال��م��ك��ان،  اأن   Q
7

م
 2

01
3 

ل
و

لأ
� 

ن
و

ن
كا

/
 2

67
د 

د
ع
ل
�



ال�سم  على  دللتهم  اإن  ال��ج��واب:  فخرج 

.
)5(

اأذاعوه واإن عرفوا المكان دّلوا عليه«

6 - رفاق �لإمام |: ي�سير بع�س الروايات 
رفاقًا.  غيبته  في   | لالإمام  اأن  اإلى 

الإم��ام  عن  ناقاًل  ب�سير  اأب��و  يتحدث 

ال�سادق Q اأن مع الإمام | في 

الرواية:  ففي  �سخ�سًا،  ثالثين  غيبته 

»ل بّد ل�ساحب هذا الأمر من غيبة ول 

بّد له في غيبته من عزلة وِنعم المنزل 

.
)6(

طيبة وما بثالثين من وح�سة«

العديد  ي�سير  روؤي��ت��ه:  تمنع  �ل��ذن��وب   -  7
العباد  اأع��م��ال  اأن  اإل��ى  ال��رواي��ات  من 

ما  ذلك  مثال  روؤيته.  عدم  �سبب  هي 

جاء في الرواية: »... ولو اأن اأ�سياعنا 

من  اجتماع  على  لطاعته  اهلل  وّفقهم 

لما  عليهم  بالعهد  الوفاء  في  القلوب 

ولتعّجلت  بلقائنا،  اليمن  عنهم  تاأخر 

حق  على  بم�ساهدتنا  ال�سعادة  لهم 

فما  ب��ن��ا،  منهم  و���س��دق��ه��ا  ال��م��ع��رف��ة 

مّما  بنا  يت�سل  ما  اإل  عنهم  يحب�سنا 

.
)7(

نكرهه ول نوؤثره منهم...«

|: يحّدث  �لإم��ام  �أ�صحاب  �صفات   - 8
ال��ع��دي��د م��ن ال���رواي���ات ح��ول �سفات 

الرواية  ومنها   | المهدي  اأ�سحاب 

عن   Q الباقر  الإم��ام  نقلها  التي 

قول ر�سول اهلل P لأ�سحابه: »اإّنكم 

اأ���س��ح��اب��ي، واإخ���وان���ي ق���وم ف��ي اآخ��ر 

لأحدهم  يروني...  ولم  اآمنوا  الزمان 

القتاد  بقية على دينه من خرط  اأ�سد 

على  كالقاب�س  اأو  الظلماء،  الّليلة  في 

جمر الغ�سا، اأولئك م�سابيح الدجى، 

غ��ب��راء  ف��ت��ن��ة  ك��ل  م��ن  اهلل  ينجيهم 

.
)8(

مظلمة«

اأ���س��ح��اب  اأن  ال���رواي���ة  ال��وا���س��ح م��ن 

الإمام | اأ�سخا�س يقاومون النحرافات 

الدين وهذا عمل اختياري، وما  ويلتزمون 

لم ياأِت هوؤلء الأ�سخا�س، لن يكون هناك 

ظهور.

*المبادئ العقلّية لختيارية الظهور
قبل درا�سة علل الغيبة من جهة كالمية، 

من ال�سروري اللتفات اإلى عدة نقاط:

ال��ل��ط��ف ه���و ما  �ل���ل���ط���ف:  ت���ع���ري���ف   - 1
من  ويبعده  الطاعة  من  العبد  يقرب 

المع�سية.

اللطف  �هلل:  ع��ل��ى  �ل��ل��ط��ف  وج����وب   -  2
واجب على اهلل تعالى لأن اهلل تعالى، 

المتقدمة،  الفر�سّيات  على  وب��ن��اًء 

الإن�����س��ان،  م��ن خلق  ه��دف  ل��ه  حكيم 

والإن�سان عاجز عن معرفة الهدف من 

دون اهلل، ومن هنا فالواجب على اهلل 

الإن�سان  و�سول  مقّدمات  تهِيئة  تعالى 

اإلى هدف الخلق.

اإن وج��ود  ل��ط��ف:  �لإم������ام  ت��ن�����ص��ي��ب   - 3
الإن�سان  هداية  اأدوات  من  هو  الإم��ام 

على  يجب  لذلك   .P الر�سول  بعد 

جهة  من  الإم��ام.  تن�سيب  تعالى  اهلل 

عندما  اللطف  ه��ذا  يكتمل  اأخ����رى، 

اهلل تعاىل حكيم له هدف من 
خلق اإلنسان واإلنسان عاجز 

عن معرفة الهدف من دون اهلل

في رحاب بقية اهلل
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المجتمع  اإدارة  ت�سبح 

باأيدي الإمام.

ن�سير  ال���خ���واج���ة  ي��ق��ول 

الدين في هذا المجال:

»وج�����وده ل��ط��ف وت�����س��رف��ه ل��ط��ف اآخ��ر 

الحّلي في ذيل  العاّلمة  ويعّلق  وعدمه منا«. 

يتم  الإم��ام��ة  لطف  »ن��ق��ول  وي��ق��ول:  العبارة 

باأمور منها ما يجب على اهلل تعالى وهو خلق 

الإمام، وتمكينه بالت�سرف، والعلم، والن�س 

عليه با�سمه ون�سبه وهذا قد فعله اهلل تعالى 

ومنها ما يجب من الإمام وهو تحّمله لالإمامة 

وقبوله لها، وهذا قد فعله الإمام، ومنها ما 

والن�سرة  م�ساعدته  وهو  الرعية  على  يجب 

له وقبول اأوامره وامتثال قوله وهذا لم يفعله 

الرعية فكان منع اللطف الكامل منهم ل من 

.
)9(

اهلل تعالى ول من الإمام«

* ت�سنيف الأولويات
الديني  ال��ف��ك��ر  ف��ي  ظ��اه��رة  ل��ك��ّل  اإّن 

قيمة خا�سة. وبعبارة اأخرى عند ت�سنيف 

الأ����س���ي���اء ف����اإن م���ن ال�������س���روري رع��اي��ة 

في  الإمام  بح�سور  يتعلق  فيما  الأولويات، 

اإدارة المجتمع. فاإذا لم يدافع النا�س عن 

اأما  ظهوره،  يتحقق  ل  واإدارت���ه،  ح�سوره 

اإذا كان النا�س م�ستعدين، فيحقق عندها 

اخ��ت��ار  ف��ق��د  كنتيجة.  وظ��ه��وره  ح�����س��وره 

الإمام علي Q ال�سكوت لمدة 25 �سنة 

ب�سبب عدم تعاون النا�س. يقول الإمام علي 

م�سباح المتهجد، ال�سيخ الطو�سي، �س409.( 1)

الكافي، الكليني، ج1، �س368.( 2)

الوافي، الكا�ساني، ج2، �س427.( 3)

الغيبة، النعماني، �س300.( 4)

الوافي، م.�س، �س403.( 5)

الكافي، م.�س، ج1، �س340.( 6)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج52، �س177.( 7)

م.ن، ج52، �س124.( 8)

ع�س���ق المراد في �سرح تجريد العتقاد، )تحقيق الزنجاني(، العالمة ( 9)

الحلي، �س389.

نهج البالغة، الخطبة 10.( 10)

م.ن.( 11)

الهوام�س

ْبَر  ال�سَّ نَّ 
َ
اأ ْي��ُت 

َ
»َف��َراأ  :Q

َبْرُت  َف�سَ ْحَجى، 
َ
اأ َهاَتا  َعَلى 

اْلَحْلِق  وِف��ي  َق��ًذى  اْلَعْيِن  وِف��ي 

.
)10(

�َسًجا«

كما اأن الإمام Q بّين اأّن ح�سوره في 

اإدارة المجتمع معلول ل�ستعداد النا�س. يقول 

وِقَياُم  ِر  اْلَحا�سِ وُر  ُح�سُ »َل��ْوَل   :Q الإمام 

َعَلى  اهلل  َخ��َذ  اأَ وَم��ا  ِر،  ا�سِ النَّ ِب��ُوُج��وِد  ِة  اْلُحجَّ

�َسَغِب  وَل  َظاِلٍم  ِة  ِكظَّ َعَلى  وا  ُيَقارُّ اأَلَّ  اْلُعَلَماِء، 

وَل�َسَقْيُت  َغاِرِبَها،  َعَلى  َحْبَلَها  لأَْلَقْيُت  َمْظُلوٍم، 

َهِذه  ُدْنَياُكْم  ولأَْلَفْيُتْم  ِلَها،  وَّ
اأَ �ِس  ِبَكاأْ اآِخَرَها 

.
)11(

اأَْزَهَد ِعْنِدي ِمْن َعْفَطِة َعْنٍز!«

اختيارية  ف��ي  ال��ك��الم��ي  ال��م��ب��داأ  اأم���ا 

الظهور، فاإن الثورة واجبة على الإمام عند 

ال�سروط  هذه  جملة  ومن  ال�سروط  وج��ود 

ا�ستعداد النا�س وهو اأمر اختياري.

ي��ظ��ه��ر م���ن خ����الل درا����س���ة الآي�����ات 

م�سوؤول  الإن�����س��ان  اأن  ال�سريفة  القراآنية 

عن �سلوكه وعن الأحداث التي تجري من 

المجتمع  حياة  ف��ي  تغيير  ك��ل  واأن  حوله 

المنجي من  الإن�سان. وظهور  لعمل  معلول 

جملة الظواهر التي �ستح�سل في المجتمع 

لم  ما  القاعدة.  من  م�ستثناة  غير  وه��ي 

التحّول  ل��ذاك  العالمي  المجتمع  ي�ستعد 

يهّيئون  م�سحون  اأ�سخا�س  يظهر  لم  وما 

فلن  التحّول،  ذاك  مقّدمات  بت�سحيتهم 

تح�سل تلك الثورة.
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والممر�س  فللطبيب  المهمة،  الموا�سيع  م��ن  ال�سحة  مو�سوع  اإن 

وللموظفين في هذا الجهاز اأهمية كبيرة. اإن ما يحظى باأهمّية بالغة عند 

العطف  روح  لديهم  تكون  اأن  هو  والجرحى،  بالمر�سى  يرتبطون  من  كل 

من  هي  والممّر�س  الطبيب  يقّدمها  التي  النف�سّية  فالم�ساعدة  والحنان. 

الأمور التي ت�ساعد المر�سى على ا�ستعادة �سحتهم، لأّن الإن�سان اإذا كان 

موؤمنًا باأنه �سيتماثل لل�سفاء من مر�سه، فاإّن هذا الإيمان �سي�ساعده على 

ا�ستعادة �سحته. واإذا اآمن عك�س ذلك ف�سوف ل يتماثل لل�سفاء. وذلك يقع 

على عاتق الأطباء والممر�سين.

داووهم باألمـل(*)

*اأعطوا المري�س الأمل
يج���ب اأن يعل���م الجمي���ع اأّن العطف وبث 

الأم���ل با�ستع���ادة ال�سح���ة ب���اإذن اهلل تعالى 

ي�ساعد المري�س عل���ى التماثل لل�سفاء. وهذا 

ي�ساعدكم ف���ي عملكم اأي�س���ًا. فكلما ح�ّسنتم 

معاملتكم ف�سيكون لكم في ذلك اأجر عند اهلل 

تب���ارك وتعالى. واإذا ما راأيت���م مثاًل، مري�سًا 

ل ُيرج���ى �سفاوؤه يج���ب اأّل تن�سوا اأّن يد الغيب 

موج���ودة وهي ف���وق اأفكارن���ا وت�سوراتنا فال 

تياأ�سوا. ومن كان مري�سًا، على و�سك الموت، 

فاإّن الأف�سل اأن يموت وهو را�ٍس عنكم، مفعم 

القلب بالأمل، ف���ال ي�ستح�سن اأن تقولوا له اإّن 

حالت���ك ميوؤو�س منها، ف���اإّن ذلك ي�ساعد على 

الت�سري���ع ف���ي موته حي���ث يرحل ع���ن الدنيا 

وه���و كئيب القلب. ولكن عندما تعطونه الأمل 

وعندما تقّدمون للمر�س���ى الذين يعانون من 

الكاآب���ة في الغالب، الخدمة ال�سادقة برحابة 

�سدر ف�سوف تتح�س���ن حالتهم النف�سّية. واإذا 

نور روح اهلل
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المكان الآخر ومات، ل �سمح اهلل، في التنقل 

تقع  ذلك  م�سوؤولية  ف��اإن  الم�ست�سفيات،  بين 

عليكم  العمل.  ب��ه��ذا  ق��ام��وا  م��ن  ع��ات��ق  على 

اأهمية  الرغم من  فعلى  الأم��ور.  في  التدقيق 

م�سوؤوليتكم  اأن  اإل  اهلل  عند  وقيمته  عملكم 

كبيرة. وعليكم الهتمام بها وبدقة. علينا اأن 

نفكر في اأمورنا ال�سحّية واأل ننتظر الذهاب 

اإلى الخارج وا�ستيراد ما نريده من الخارج. 

الم�سوؤولية.  عب ء  ونتحمل  نعمل  اأن  علينا 

معكم  اهلل  لأن  اهلل  ف�سل  ترجوا  اأن  عليكم 

و�سيوفقكم للقيام بالأعمال ب�سكل لئق.

*الوقاية خير من العالج 
من  ال��وق��اي��ة  المهمة  الق�سايا  م��ن  اإن 

المر�س، فهي اأهم من العالج. يجب اأن نعمل 

المر�س  ننتظر  ول  الأم��را���س  تف�سي  لمنع 

الأم��ور  من  وه��ذا  عالجه.  نحاول  ثم  ياأتينا 

المهمة التي يجب اأن نهتم بها اهتمامًا كاماًل 

هذا  في  يعملون  من  لجميع  التوفيق  واأرج��و 

في جميع  على اهلل  نتوكل  اأن  علينا  المجال. 

الأمور. فالتوكل على اهلل هو الذي مّكننا من 

الق�ساء على القوة المتغطر�سة ولأن الإيمان 

يدفعكم  �سوف  اهلل  على  التوّكل  ف��اإّن  موجود 

اإلى الأمام و�ست�سيرون اإلى الأمام باإذنه.

ما ُقّدر له الرحي���ل ف�سوف يترك الدنيا بروح 

مفعمة بالأمل ومثل هذا ذو قيمة كبيرة لكم.

*هل يرتاح �سميركم؟
على الأطباء اأن يلتفتوا اإلى اأهمية عملهم 

لأنه يتعلق بحياة النا�س. وعلى الأطباء الذين 

غادروا البالد اأو كانوا في الخارج ولم يعودوا 

واأن  الق�سّية  اإلى هذه  يلتفتوا  اأن  اإلى وطنهم 

ودر�سوا  ن�ساأوا  قد  التي  بالدهم  اأّن  يعلموا 

فيها تحتاج اإليهم، ولأبناء هذه البالد حقوقًا 

في  يكونوا  اأن  الأف�����س��ل  م��ن  األي�س  عليهم. 

خدمة الفقراء؟

بحبوحة  ف��ي  ع�ستم  اأن��ك��م  فر�سنا  فلو 

�ساألتم  فهل  ط��وي��اًل،  اأم����دًا  ورغ���ده  العي�س 

األي�س  اأمركم؟  نهاية  �ستكون  م��اذا  اأنف�سكم 

من الأف�سل لكم اأن تعي�سوا في خدمة مر�سى 

بالدكم؟ اإنكم اخت�سا�سيون تنتمون اإلى هذا 

واحت�سنكم،  اآباءكم  احت�سن  ال��ذي  التراب 

كيف يمكن اأن تجل�سوا خارج البالد متفرجين 

على المر�سى ومعاقي الحرب الذين اأ�سيبوا 

ب��اآلم��ه��م؟ هل  مبالين  غ��ي��ر  ال��ج��ب��ه��ات  ف��ي 

ترتاح �سمائركم؟ ل اأظن اللتفات اإلى ذلك 

والتفكير فيه يجعل �سمائركم مرتاحة.

*الم�سوؤولية ج�سيمة
يلقى  ول  الم�ست�سفى  �سخ�س  ي��دخ��ل 

ال��ع��ن��اي��ة ال���الزم���ة، ه���ذا اأم���ر ي��ت��ع��ار���س مع 

ال�سمير الإن�ساني ولي�س اإن�سافًا، واإنما اأي�سًا 

بهذه  الهتمام  يجب  اهلل.  لر�سى  مخالف 

اإحدى  مري�س  يراجع  فعندما  كثيرًا.  الأم��ور 

الم�ست�سفيات يعني اأنه محتاج اإليها. فاإذا قيل 

له عند بوابة الم�ست�سفى ل نقبلك هنا اذهب 

الكالم في  نف�س  له  وقيل  اآخر،  وراجع مكانًا 

)*( كلمة األقاها الإمام الخميني} اأمام وزير وموظفي وزارة ال�سحة، طهران، ح�سينية جماران، 2 ربيع الأول 1404ه�.
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*الوعد الإلهي
اإّن تحّقق معاجز الوعود الإلهّية يحمل معه 

دائمًا دللت اأمل، ُيب�ّسر بتحقق وعد اأكبر. وما 

يحكيه القراآن الكريم عن الوعدين الإلهيين لأّم 

مو�سى هو نموذج من هذه ال�سّنة الربانية.

�سدر  حين  الع�سيرة،  اللحظات  تلك  ففي 

الأمر باإلقاء ال�سندوق حامل الر�سيع في اليّم، 

وُه �إَِلْيِك  جاء الخطاب الإلهي بالوعد: {�إِنَّا َر�دُّ

وَجاِعُلوُه ِمَن �ْلُمْر�َصِليَن} )الق�س�س: 7(. اإن 

الذي  الأ�سغر  الوعد  وهو  الأّول،  الوعد  تحقق 

وعد  لتحّقق  منطلقًا  اأ�سبح  الأم،  قلب  رب��ط 

الر�سالة، وهو الوعد الأكبر، الوعد الحّق، وهو 

�سنين  بعد  تحققت  التي  الكبرى  الر�سالة  تلك 

تحّققه  ي�ستلزم  وكان  التاريخ،  م�سيرة  وغّيرت 

الطويل:  وال�سبر  والمجاهدة  الم�ساق  تحّمل 

َتْحَزَن  َعْيُنَها وَل  َتَقرَّ  ��ِه َكْي  �أُمِّ �إَِلى  {َف��َرَدْدَن��اُه 

} )الق�س�س: 13(. وِلَتْعلََم �أَنَّ َوْعَد �هلِل َحقٌّ

الصحوة اإلسالمية... 
ثقة بوعد اهلل(*)

*روؤية جديدة
ال��وا���س��ح وال���ب���ارز اأم����ام اأع��ي��ن��ن��ا ال��ي��وم، 

وذي  مّطلع  اإن�سان  اأي  ي�ستطيع  ل  الذي  والأم��ر 

ب�سيرة اأن ينكره، هو اأن الإ�سالم قد خرج من 

في  وال�سيا�سية  الجتماعية  المعادلت  هام�س 

على  الحدث  في  ب���ارزًا  موقعًا  واتخذ  العالم، 

الم�ستوى العالمي، وهو يقّدم روؤية جديدة على 

والتطورات  والحكم  وال�سيا�سة  الحياة  �ساحة 

الجتماعية. وي�سّكل ذلك، في عالمنا المعا�سر 

والليبرالية  ال�سيوعية  هزيمة  بعد  يعاني  الذي 

م���ن ف����راغ ف��ك��ري ون���ظ���ري ع��م��ي��ق، ظ��اه��رًة 

حوة  ال�سّ ه��ذه  اإّن  بالغة.  واأهمية  مغزى  ذات 

الإ�سالمية حقيقٌة نرى معالمها اليوم في اأرجاء 

تطلُّع  معالمها  واأب��رز  كافة.  الإ�سالمي  العالم 

اإحياء  اإلى  ال�سباب  جيل  وخا�سة  العام  ال��راأي 

لحقيقة  وعيهم  الإ�سالم وعظمته، كذلك  مجد 

نظام الهيمنة العالمية.

م��و���س��وع ال�����س��ح��وة الإ���س��الم��ي��ة 

العالم  ق�سايا  قائمة  راأ�س  في  اليوم 

الإ���س��الم��ي والأم�����ة الإ���س��الم��ي��ة.. 

في  بقيت  ل��و  عظيمة  ظ��اه��رة  اإّن��ه��ا 

اهلل،  ب���اإذن  وا�ستمّرت،  �سليم  م�سار 

ال��ح�����س��ارة  ت��ق��ي��م  اأن  ل���س��ت��ط��اع��ت 

ومن  الإ�سالمي  العالم  في  الإ�سالمية 

َثّم للب�سرّية جمعاء.

مع اإلمام الخامنئي
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اإن  ف��ع��اًل.  ت��وال��ت  وق���د  عليهم،  ���س��ت��ت��وال��ى 

في  باأجمعها  تحققت  ال�ساطعة  الحقائق 

ظل الثقة بالوعد الإلهي وال�سبر والمقاومة 

كان  دائمًا  العالمين.  رّب  من  وال�ستمداد 

َربِّي  َمِعَي  �إِنَّ  {َك��لَّ  بالقول:  يرتفع  ال�سوت 

�َصَيْهِديِن} )ال�سعراء: 623(، اأمام و�ساو�س 

الفترات  في  ي��رّددون  كانوا  الذين  ال�سعفاء 

الحرجة: {�إِنَّا َلُمْدَرُكوَن} )ال�سعراء: 61(. 

والب�سيرة  وال�سبر  الثبات  باإمكان  ل��ذا، 

�سبحانه:  قوله  ف��ي  الإل��ه��ي  بالوعد  والثقة 

َلَقِويٌّ   
َ
�هلل �إِنَّ  ُرُه  َين�صُ َمن   

ُ
�هلل َرنَّ  {وَلَين�صُ

العّز  طريق  يمّهد  اأن   )40 )الحج:  َع��ِزي��ٌز} 

اإلى  ت�سل  الإ�سالمية حتى  الأم��ة  اأم��ام  هذا 

قمة الح�سارة الإ�سالمية.

*حول ال�سحوة الإ�سالمية
لعلماء  اأب��ّي��ن  اأن  المنا�سب  من  اأرى  اإنني 

ب�سع  ومذاهبهم،  اأق��ط��اره��م  بمختلف  الأّم���ة 

نقاط �سرورية حول ق�سية ال�سحوة الإ�سالمية:

اأوًل: دور العلماء والم�سلحين

 اإن الأمواج الأولى لل�سحوة والتي اقترنت 

ببدايات دخول الغزو ال�ستعماري، قد انطلقت 

والم�سلحين  ال��دي��ن  ع��ل��م��اء  ي��د  ع��ل��ى  غ��ال��ب��ًا 

ولالأبد  التاريخ  �سفحات  خلدت  لقد  الدينيين. 

اأ�سماء قادة و�سخ�سيات بارزة من اأمثال ال�سيد 

وم���ن ال��ن��م��اذج الأخ������رى، ال��ت��ذك��ي��ر 

قمع مهاجمي  في  الفائقة  الإلهّية  بالقدرة 

بل�سان  ال��ق��راآن  ف��ي  ورد  وال���ذي  الكعبة، 

َك��ْي��َدُه��ْم  َي��ْج��َع��ْل  {�أََل�����ْم  الأع��ظ��م  الر�سول 

لت�سجيع  وذلك   )2 )الفيل:  ِليٍل}  َت�صْ ِفي 

اللهي: الأم���ر  امتثال  على  المخاطبين 

{َفْلَيْعُبُدو� َربَّ َهَذ� �ْلَبْيِت} )قري�س: 3(. 

ر�سوله  �سبحانه  ي��ذّك��ر  اآخ��ر  مو�سع  وف��ي 

المعجزة: ت�سبه  نعم  من  عليه  اأغدقه  بما 

{�أََلْم َيِجْدَك َيِتيًما َفاآَوى، وَوَجَدَك �َصالاًّ 

َفَهَدى} )ال�سحى: 6(، ليكون ذلك و�سيلة 

واإيمانه  الحبيب  نبّيه  معنويات  لتقوية 

َك  َربُّ َع��َك  َودَّ {َما  بالوعد الإلهي في قوله: 

3(، وم��ث��ل هذه  َق���لَ���ى} )ال�����س��ح��ى:  وَم����ا 

الأمثلة كثيرة في القراآن الكريم.

*ولين�سرّن اهلل من ين�سره
ح��ي��ن ان��ت�����س��ر الإ�����س����الم، َع���ِل���م اأه���ل 

طريق  انتهجوا  اإذا  اأنهم  والحكمة  العبرة 

اأخ��رى  ف��ت��وح��ات  ف���اإن  والب�سيرة  ال�سبر 

إّن هذه الّصحوة اإلسالمية 
حقيقٌة نرى معاملها اليوم يف 

أرجاء العامل اإلسالمي كافة
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إن أخطر ما يواجه حركة الصحوة 
اإلسالمية اليوم هو إثارة اخلالفات

عبده،  ومحمد  اآب����ادي،  الأ���س��د  ال��دي��ن  ج��م��ال 

الخرا�ساني،  والآخ��ون��د  ال�سيرازي،  والميرزا 

ف�سل  وال�سيخ  علي،  ومحمد  الح�سن،  ومحمود 

الأعلى  واأبي  نور اهلل،  اآقا  والحاج  النوري،  اهلل 

الدين  علماء  كبار  من  وع�سرات  ال��م��ودودي، 

من  النفوذ،  وذوي  والمجاهدين  المعروفين 

اإيران وم�سر والهند والعراق. ويبرز في ع�سرنا 

الراهن ا�سم الإمام الخميني العظيم} مثل 

في  الإ�سالمية  الثورة  جبين  على  �ساطع  كوكب 

غير  من  الدينيين  الم�سلحين  وقائمة  اإي��ران. 

علماء الدين كح�سن البنا واإقبال الالهوري هي 

طويلة اأي�سًا ومثيرة لالإعجاب.

وقد كانت المرجعّية الفكرّية لعلماء الدين 

واأدوار  بدرجات  حا�سرًة  الديني  الفكر  ورجال 

والهادي،  المر�سد  دور  في  فظهروا  متعّددة، 

�سفوف  مقدمة  في  الخطر  لمواجهة  وتقدموا 

الفكري  الرت��ب��اط  وازداد  ال�سعبي،  ال��ح��راك 

بينهم وبين النا�س، وغدوا اأكثر تاأثيرًا في دفع 

النا�س نحو الطريق ال�سحيح.

وهذا ما ي�ساعف ثقل م�سوؤولية علماء 

اأمام  الطريق  ي�سّدوا  اأن  فعليهم  الدين. 

وبمعرفة  متناهية  ودّق��ة  بفطنة  الختراق 

اأ���س��ال��ي��ب ال��ع��دّو ال��خ��ادع��ة وح��ي��ل��ه، واأن 

ن�سب  ن�سع  اأن  ب��ّد  ول  مكائده.  يحبطوا 

�ُر �ْلآِخَرُة  اأعيننا قوله �سبحانه: {ِتْلَك �لدَّ

� ِف��ي  َن��ْج��َع��ُل��َه��ا ِل��لَّ��ِذي��َن َل ُي����ِري����ُدوَن ُع���ُل���واًّ

ِلْلُمتَِّقيَن}  و�ْلَعاِقَبُة  َف�َصاًد�  وَل  �ْلأَْر����ضِ 

الدين  علماء  فعلى   .)83 )الق�س�س: 

على  والمحافظين  المتدينين  وال��رج��ال 

الدين اأن يراقبوا هذه الأمور ب�سّدة ودّقة.

ثانيًا: الهدف النهائي

 �سرورة ر�سم هدف بعيد المدى لل�سحوة 

فمعرفة  الم�سلمة؛  ال��ب��ل��دان  ف��ي  الإ���س��الم��ي��ة 

ال��ه��دف ت��م��ّك��ن م��ن ر���س��م خ��ري��ط��ة ال��ط��ري��ق 

هذا  والمتو�سطة.  القريبة  الأه���داف  وتحديد 

من  اأق���ل  ي��ك��ون  اأن  يمكن  ل  النهائي  ال��ه��دف 

فالأمة  المجيدة«.  الإ�سالمية  »الح�سارة  اإقامة 

ال�سعوب  اإط��ار  في  اأجزائها  بكل  الإ�سالمية، 

الح�سارّية  مكانتها  تعتلي  اأن  يجب  والبلدان، 

التي يدعو اإليها القراآن الكريم.

ثالثًا: التبعّية للغرب

ي��ن��ب��غ��ي ف���ي اإط������ار ح���رك���ات ال�����س��ح��وة 

المّرة  التجربة  اإلى  دائمًا  اللتفات  الإ�سالمية 

على  للغرب  التبّعية  تركتها  ال��ت��ي  والفظيعة 

الحياة.  ونمط  وال�سلوك  والأخ���الق  ال�سيا�سة 

اأكثر  خ��الل   ، الإ�سالمية  البلدان  ُمنيت  لقد 

الم�ستكبرة  الدول  لثقافة  التبعية  من  قرن  من 

و�سيا�ستها، باآفات مهلكة مثل ]التبعية[ والّذلة 

الأخالق  وتهاوي  القت�سادي  والفقر  ال�سيا�سية 

بينما  الُمخِجل،  العلمي  والتخّلف  والف�سيلة، 

من  م�سرقًا  تاريخًا  تمتلك  الإ�سالمية  الأم���ة 

التقدم في جميع هذه المجالت.

منا�سبة  ال��ك��الم  ه���ذا  اع��ت��ب��ار  ينبغي  ل 

ال���ع���داء ل��ل��غ��رب. ن��ح��ن ل ن��ك��ّن ال���ع���داء لأي��ة 

الجغرافي.  تمايزها  ب�سبب  اإن�سانية  مجموعة 

قاله  ما   Q علي  الإم���ام  من  تعلمنا  نحن 

ع��ن الإن�����س��ان اإن���ه: »اإّم���ا اأخ ل��ك ف��ي ال��دي��ن اأو 

مع اإلمام الخامنئي

14



)*( كلمة قائد الثورة الإ�سالمية الإمام الخامنئي{ في الموؤتمر العالمي 

لعلماء الدين وال�سحوة الإ�سالمية. بتاريخ 2013/04/29م.

نهج البالغة، الكتاب رقم 53 .( 1)

م. ن، الكتاب رقم 62 .( 2)

الهوام�س

 اعترا�سنا اإنما هو على 
)1(

نظير لك في الخلق«.

والف�ساد  والعدوان  والتحكم  وال�ستكبار  الظلم 

تمار�سه  الذي  والعملي  الأخالقي  والنحطاط 

القوى ال�ستعمارية وال�ستكبارية �سد �سعوبنا.

رابعًا: اإثارة الخالفات

ال�سحوة  ح��رك��ة  ي��واج��ه  م��ا  اأخ��ط��ر  اإن 

ودفع  الخالفات،  اإث��ارة  هو  اليوم  الإ�سالمية 

طائفية  دموية  �سدامات  نحو  الحراك  هذا 

الأم��وال  التي  واإن  ومحلية.  وقومية  ومذهبية 

خلق  رف���اه  تحقيق  ف��ي  ا�ستخدامها  يمكن 

والغتيال.  والتكفير  التهديد  في  ُتنفق  اهلل، 

واأولئك الذين يرون في قوة اّتحاد الم�سلمين 

في  راأوا  الخبيثة  اأه��داف��ه��م  لتطبيق  مانعًا 

اإثارة الخالفات داخل الأمة الإ�سالمية اأي�سر 

وجعلوا  ال�ّسيطانية،  اأهدافهم  لتنفيذ  طريق 

من اختالف وجهات النظر في الفقه والكالم 

وال��ت��اري��خ وال��ح��دي��ث، وه��و اخ��ت��الف طبيعي 

الدماء  و�سفك  للتكفير  منه،  ذريعة  مفّر  ل 

ت�ستثمر  الغادرة  اليد  هذه  والف�ساد.  والفتنة 

في  وال�سطحية  والع�سبية  الجهل  �سك  دون 

مجتمعاتنا، وت�سّب الزيت على النار.

خام�سًا: �سالمة الم�سيرة

ال�سحوة  ح��رك��ات  م�سيرة  �سالمة  اإن 

ق�سية  ت��ج��اه  موقفها  ي��ح��ّدده��ا  الإ���س��الم��ي��ة 

لم  الآن  حتى  عامًا  �ستين  فمنذ  فل�سطين. 

اأكبر  كارثٌة  الإ�سالمية  الأمة  قلب  على  تنزل 

في  تيار  اأّي  واإّن  فل�سطين.  اغت�ساب  م��ن 

الواجب  ه��ذا  يتنا�سى  الإ�سالمية  ال��ب��ل��دان 

ي��ت��وق��ع غير  ل  اأن  ي��ج��ب  وال��وط��ن��ي  ال��دي��ن��ي 

الت�سكيك في وفائه لالإ�سالم. فال تبعدوا كيد 

العدّو عن اأنظاركم، لأّن غفلتنا توّفر الفر�سة 

له لالنق�سا�س. 

لقد علّمنا الإمام علي Q در�ساً وهو 

تجربتنا  واإن   .
)2(

عنه« ُيَنم  لم  نام  »من  اأن��ه: 

هذا  ف��ي  للعبرة  ب��درو���س  مليئة  الإ�سالمية 

المجال.

ال�سابقة  الأع�����وام  خ���الل  راأي���ن���ا  فلقد 

بّدد  وال��ذي  والمخططات،  الموؤامرات  اأن��واع 

مكرهم اأ�سا�سًا عامالن: الثبات على المبادئ 

الإ���س��الم��ي��ة، وال��ح�����س��ور ال��ج��م��اه��ي��ري في 

الفتح  مفتاح  هما  العامالن  هذان  ال�ساحة. 

والَفَرج في كل مكان.
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صِدْقٌ حتّى في 
السياسة
ال�سهيد مرت�سى مطهري}

Q منطق علّي*
وف�����ي ه�����ذا ال���ب���ح���ث ���س��ن�����س��ي��ر اإل����ى 

بع�س  بهما  تقدم  اقتراحين  اأو  مو�سوعين 

علي  منطق  ولكن  ح�سنة،  بنوايا  اأ�سحابه 

Q ومنهجه كانا يرف�سان ذلك.

م�صاألة �لعطاء: لقد اأقدم الإمام   - 1

من كالم لأمير الموؤمنين Q يقول فيه:

َيغِدُر  ول  منه،  اأوقى  جّنة  اأعلم  ول  ال�سدق  تواأم  الوفاء  »اإن 

اأكثُر  اتخذ  قد  زمان  في  اأ�سبحنا  ولقد  المرِجع،  كيف  علم  من 

ما  الحيلة.  اإلى ح�سن  الجهل فيه  اأهل  ون�سَبهم  كْي�سًا  الغدر  اأهِله 

لهم؟ قاتلهم اهلل! قد يرى الحّوُل القلُب وجه الحيلة ودونها مانع 

وينتهز  عليها،  القدرة  بعد  عين  راأي  فيدعها  ونهيه  اهلل  اأمر  من 

فر�ستها من ل حريجة له في الدين«)1(.

يتحّدث الإمام Q في كالمه وخطبه عن منهجه في الإدارة 

والحكم و�سيا�سته في ذلك، رغم اأنها لم تجد تفّهمًا من قبل اأهل 

الراأي اآنذاك ف�ساًل عن عاّمة النا�س.

قبيل  به  اأحاطت  ع�سيبة  ظروفًا   Q الإمام  عاي�س  ولقد 

معّقدة  وق�سايا  عديدة  م�ساكل  وواج��ه  للخالفة  ت�سّديه  وبعد 

لأهل  ذريعة  الأول��ى  فكانت  التحكيم،  وم�ساألة  عثمان  كم�سرع 

الجمل و�سفين، وكانت الثانية ذريعة للخوارج.

Q ع��ل��ى اإل���غ���اء ج��م��ي��ع الم���ت���ي���ازات 

والموالي؛  ال��ع��رب  بين  ت��ف��ّرق  كانت  التي 

القر�سّي  وب��ي��ن  وال��ع��ب��ي��د؛  ال�����س��ادة  وب��ي��ن 

بع�س  اعتر�س  وعندما  القر�سّي.  وغير 

المت�سررين، واقترح بع�س اآخر العودة اإلى 

ُح�سن  عن  العطاء  في  القديمة  ال�سيا�سة 

حكمة األمير
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نّية، رّد الإمام Q م�ستنكرًا: »اأتاأمروني 

اأن اأطُلَب الن�سر بالَجور فيمن وّليت عليه؟ 

قال  ثم  �سمير«.  �سمر  ما  به  اأط��ور  ل  واهلل 

بينهم  ل�سّويت  لي  المال  كان  »لو   :Q

.
)2(

فكيف واإنما المال مال اهلل«

اأّن   Q الإمام  اإدراك  وبالرغم من 

ذلك �سوف ي�سعف مركزه ال�سيا�سي اإل اأّنه 

غير  في  المال  اإعطاء  واإن  »األ  يقول:  كان 

�ساحبه  يرفع  وه��و  واإ���س��راف  تبذير  حقه 

في  ويكرمه  الآخ��رة  في  وي�سعه  الدنيا  في 

.
)3(

النا�س ويهينه عند اهلل«

ثم ي�ستخل�س الإمام Q نتائج ذلك 

قائاًل: »ولم ي�سع امروؤ ماله في غير حّقه ول 

عند غير اأهله اإّل حرمه اهلل �سكرهم وكان 

لغيره وّدهم، فاإن زّلت به النعل يومًا فاحتاج 

.
)4(

اإلى معونتهم ف�سّر خليل واألأم خدين«

*عقيل يطلب �سداد دينه
على  قدم  عقياًل  اأن  التاريخ  ذكر  وقد 

اأمير الموؤمنين Q وكان قد كّف ب�سره، 

فرّحب به الإمام ثم التفت اإلى ابنه الح�سن 

وق���ال: »ق��م ف��اأن��زل ع��م��ك، ث��م اأم���ره ب��اأن 

ي�ستري له قمي�سًا اأداًء؛ فلما ح�سر الع�ساء 

ما  اإل  لي�س  عقيل:  فقال  وملح،  خبز  ف��اإذا 

نعمة  من  هذا  اأولي�س  الإم��ام:  فقال  اأرى؟ 

اهلل وله الحمد كثيرًا؟! فقال عقيل: اأعطني 

حتى  �سراحي  وعّجل  َديني  به  اأق�سي  ما 

اأرحل عنك فقال: فكم دينك يا اأبا يزيد؟ 

»لو كان املال يل لسّويت بينهم 
فكيف وإمنا املال مال اهلل«

فقال: مائة درهم، قال: ل واهلل ما 

هي عندي ول اأملكها، ولكن ا�سبر 

فاأوا�سيكه،  عطائي  يخرج  حتى 

�سيء  من  للعيال  بّد  ل  اأن��ه  لول 

لأعطيتك كله، فقال عقيل: بيت 

واأن���ت ت�سّوفني  ي��دك  ف��ي  ال��م��ال 

وما  عطاوؤك؟  وكم  عطائك؟  اإلى 

كله؟  اأعطيتنيه  ول��و  يكون  ع�ساه 

بمنزلة  اإل  واأنت  اأنا  ما  فقال: 

وكانا  الم�سلمين.  من  رجل 

يتكّلمان فوق ق�سر الإمارة 

�سناديق  ع��ل��ى  م�����س��رَف��ْي��ن 

علي:  له  فقال  ال�سوق،  اأهل 

ي��زي��د ما  اأب����ا  ي��ا  اأب���ي���َت  اإن 

هذه  بع�س  اإلى  فانزل  اأقول 

اأقفاله  فاك�سر  ال�سناديق 

وخ��ذ م��ا ف��ي��ه، ق���ال: وم��ا في 

فيها  ق��ال:  ال�سناديق؟  ه��ذه 

اأتاأمرني  قال:  التجار،  اأموال 

قد  قوم  �سناديق  اأك�سر  اأن 

وجعلوا  اهلل  ع��ل��ى  ت��وك��ل��وا 

ف��ي��ه��ا اأم���وال���ه���م؟ ف��ق��ال 

 :Q الموؤمنين  اأمير 

بيت  اأف��ت��ح  اأن  اأت��اأم��رن��ي 

فاأعطيك  الم�سلمين  مال 

اأم���وال���ه���م وق����د ت��وك��ل��وا 

عليها؟  واأقفلوا  اهلل  على 

�سيفك  اأخ���ذت  �سئت  واإن 

واأخ������ذت ���س��ي��ف��ي وخ��رج��ن��ا 

م��ع��ًا اإل���ى ال��ح��ي��رة ف����اإّن بها 

على  فدخلنا  ميا�سير،  تجارًا 

17بع�سهم فاأخذنا ماله، 
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لقد كان الإمام Q يدرك تمامًا ما 

يدور من هم�س بهذا ال�ساأن، ولذا فقد كان 

ال�سيا�سي  منهجه  عن  با�ستمرار  يتحدث 

ينطلق  التي  القيم  عن  مدافعًا  والإداري 

منها في ترتيب مواقفه قائاًل:

ولكنه  مّني  باأدهى  معاوية  ما  »واهلل 

لكنت  الغدر  كراهية  ول��ول  ويفجر،  يغدر 

وكل  فجرة  غدرة  كل  ولكن  النا�س،  اأدهى 

فجرة كفرة ولكّل غادر لواء ُيعرف به يوم 

.
)7(

القيامة«

ثم يعلن راأيه في ذلك قائاًل: »واهلل ما 

ا�ستغفل بالمكيدة ول ا�ستغمز بال�سدة«.

*الحق اأ�سا�س
الأه��داف  بين  الختالف  ف��اإن  وهكذا 

ف��الأه��داف  ال��و���س��ائ��ل،  على  اأث���ره  يعك�س 

ال�سامية،  ال��و���س��ائ��ل  تحّققها  ال�سامية 

ال�سبل  ت�ستلزم  الرخ�سية  والأه�����داف 

في  وا���س��ح��ًا  نجده  م��ا  وه��ذا  الرخي�سة. 

عنهما  ���س��درت  التي  الع�سكرية  الأوام���ر 

ال�سخ�سيتين  بين  التناق�س  يظهر  حيث 

في كل الجوانب. فهذا علي بن اأبي طالب 

الجي�س  ط��الئ��ع  وي��و���س��ي  ي����زود   Q

اأن  قبل  مقاتل  اآلف  ثالثة  م��ن  الموؤلفة 

الرياحي  قي�س  بن  معقل  بقيادة  تتحرك 

قال:  جئت؟  اأَو�سارقًا  فقال: 

واحد خير من  ت�سرق من 

الم�سلمين  ت�سرق من  اأن 

.
)5(

جميعًا«

وي�����ق�����ول الإم��������ام 

Q ف��ي ك��ت��اب��ه اإل��ى 

اأح���د ع��م��ال��ه: »وب��وؤ���س��ًا 

اهلل  ع��ن��د  خ�سمه  ل��م��ن 

ال���ف���ق���راء وال��م�����س��اك��ي��ن 

وال�س�����ائ�لون والمدفوع��ون 

ال�سبيل...  وابن  والغارم 

واإن اأعظم الخيانة خيانة 

غ�س  الغ�س  واأفظع  الأم��ة 

.
)6(

الأئمة«

ك��ر�ه��ي��ة  – م�������ص���األ���ة   2
�ل���غ���در و�ل���م���ر�وغ���ة: واأم���ا ما 

عدم  فهو  الآخر  بالمو�سوع  يتعلق 

والدجل  والخداع  المراوغة  اعتماد 

ال�سدق  روح  عن  بعيدًا  ال�سيا�سة  في 

خ�سمه  يفعل  كما  والوفاء،  وال�سراحة 

والخديعة  ال��م��ك��ر  وّظ���ف  ال���ذي  م��ع��اوي��ة 

حيث  اأهدافه،  تحقيق  �سبيل  في  والكذب 

الو�سائل  اأق���ذر  ا�ستخدام  ع��ن  ي��ت��ورع  ل��م 

للو�سول اإلى مراميه.

 Q وهكذا اأ�سبح منهج الإمام علي

معاوية  وم��ن��ه��ج  وال��ح��ك��م  ال�سيا�سة  ف��ي 

بع�سهم  تاأ�ّسف  حيث  للمقارنة،  اأ�سا�سًا 

بع�س  يحقق  معاوية  ي��رون  وه��م  اآن���ذاك 

النجاح في حين كان الإمام يخ�سر بع�س 

المواقع؛ ولذا فقد كانوا يتمّنون لو اأّن عليًا 

Q اعتمد الطرق الملتوية نف�سها التي 

�سلكها معاوية بن اأبي �سفيان.

أدهى  لكنت  الغدر  كراهية  »لوال 
الناس، ولكن كل غدرة فجرة وكل 
فجرة كفرة ولكّل غادر لواء ُيعرف 

به يوم القيامة«

حكمة األمير
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ِق اهلل الذي ل بد لك من لقائه  قائاًل: »اتَّ

. ثم يو�سيهم ب�سبط 
)8(

ول منتهى لك دونه«

النف�س وتجّنب القتال ما اأمكن ذلك قائاًل: 

قبل  قتالهم  على  �سناآنهم  يحمّلنكم   »ول 

هناك  فلي�ست  اإليهم«،  والإع��ذار  دعائهم 

حرب  ه��ن��اك  ولي�ست  �سخ�سية،  ع���داوة 

فقط  الحق  هو  اإّنما  الم�سالح،  اأج��ل  من 

تعليماته  فاإّن  معاوية  اأما  ال�سراع.  اأ�سا�س 

و�سفكًا  واإرهابًا  دموّيًة  لتن�سح  الع�سكرّية 

تحقيق  اأجل  من  لالأعرا�س  وهتكًا  للدماء 

الأهداف باأّي ثمٍن كان، فها هو يو�سي ب�سر 

بن اأرطاأة اأحد قادته الدمويين قائاًل: »�ِسر 

ِخ��ف 
َ
واأ النا�س  فاطرِد  بالمدينة  تمر  حتى 

من مررت به وانهب اأموال كل من اأ�سبت 

.
)9(

له ماًل ممن لم يكن في طاعتنا«

*ل يقتلّن بي اإّل قاتلي
هكذا كان معاوية ين�سر الخراب والدمار 

الحرام  الدم  وي�سفك  ويقتل  القرى  ويحرق 

ول��ق��د وظف  ال��دن��ي��ئ��ة.  اأه��داف��ه  �سبيل  ف��ي 

جميع الو�سائل في ذلك واأقدم على اغتيال 

العديد من ال�سخ�سيات اأمثال مالك الأ�ستر 

الرحمن بن خالد وغيرهما،  النخعي وعبد 

مبّذرًا  الزعماء  من  العديد  ذمم  وا�سترى 

اأموال الم�سلمين؛ في حين كان الإمام يعي�س 

تحقيق  هدفه  وك��ان  العي�س  من  �سظف  في 

الإ�سالمي  الحكم  قواعد  واإر���س��اء  العدالة 

ي�ستمر  اأن  بل حاول   ،Q ا�ست�سهد  حتى 

العدل حتى بعد رحيله عن هذه الدنيا؛ فقد 

على  وه��و  المطلب  عبد  بني  جمع 

لهم:   Q وق��ال  الموت،  فرا�س 

األفيّنكم  »يا بني عبد المطلب ل 

تخو�سون دماء الم�سلمين خو�سًا 

األ  الموؤمنين.  اأمير  ُقتل  تقولون 

ل ُيقتلن بي اإل قاتلي. انظروا اإذا 

فا�سربوه  اأنا مت من �سربته هذه 

.
)10(

�سربة ب�سربة«

وقبل اأن يودع الدنيا خّلف 

المقد�سة  و�سيته  لالأجيال 

التي عك�ست روحه الكبيرة 

و���س��ي��ا���س��ت��ه والأه�������داف 

ال��ت��ي ج��اه��د م��ن اأج��ل��ه��ا. 

»اأو���س��ي��ك��م��ا   :Q ي��ق��ول 

)ال���ح�������س���ن وال��ح�����س��ي��ن( 

وَم��ْن  واأه��ل��ي  ول��دي  وجميع 

ونظم  بتقوى اهلل  كتابي  بلغه 

بينكم،  ذات  و�سالح  اأمركم 

 P جدكما  �سمعت  ف��اإّن��ي 

البين  ذات  �سالح  ي��ق��ول: 

ال�سالة  عاّمة  من  اأف�سل 

وال�������س���ي���ام... واإي���اك���م 

وال��ت��داب��ر وال��ت��ق��اط��ع، ل 

بالمعروف  الأمر  تتركوا 

وال���ن���ه���ي ع����ن ال��م��ن��ك��ر 

اأ�سراركم  عليكم  فيوّلى 

ي�ستجاب  فال  َت��ْدُع��ون  ثم 

.
)11(

لكم«

نهج البالغة، خطبة 41.( 1)

م.ن، خطبة 126.( 2)

م.ن، خطبة 124.( 3)

م.ن، خطبة 126.( 4)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج41، �س113.( 5)

م�سند الإمام علي Q، ال�سيد ح�سن القبانجي، ج10، �س267.( 6)

نهج البالغة، م.�س، خطبة 200.( 7)

م.ن، كتاب 12.( 8)

بحار الأنوار، م.�س، ج34، �س9.( 9)

نهج البالغة، م.�س، و�سية 47.( 10)

م.ن.( 11)

الهوام�س
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أحّب عباد اهلل(12):

أْبصـر  مـن 
يقـه طر
اآية اهلل ال�سيخ حممد تقي 

م�سباح اليزدي

»قد اأب�سر طريقه و�سلك �سبيله وعرف 

الُعرى  وا�ستم�سك من  وقطع غماره  مناره 

من  فهو  باأمتنها،  الحبال  وم��ن  باأوثقها 

اليقين على مثل �سوء ال�سم�س. قد ن�سب 

من  الأم���ور  اأرف���ع  ف��ي  �سبحانه  هلل  نف�سه 

اإ�سدار كل وارد عليه وت�سيير كل فعل اإلى 

ع�سواٍت،  ك�ساُف  ظلماٍت،  م�سباح  اأ�سله. 

دليُل  مع�سالٍت،  ���اُع  َدفَّ مبهماٍت،  مفتاُح 

.
)1(

فلواٍت، يقول فيفهم وي�سكت في�سلم«

*�سّر توفيق عباد اهلل
بع�س  اإل��ى  �سابقة  مقالت  في  اأ�سرنا 

خالل  م��ن  وذل���ك  اهلل  ع��ب��اد  خ�سائ�س 

وصايا العلماء
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 .Q الموؤمنين  اأم��ي��ر  الإم���ام  كلمات 

ونتابع البحث في خ�سائ�س اأخرى تحّدث 

عنها Q في خطبته وتناول فيها بع�س 

�سفات عباد اهلل Q قائاًل: »قد اأب�سر 

وقطع  مناره  وعرف  �سبيله  و�سلك  طريقه 

غماره وا�ستم�سك من العرى باأوثقها ومن 

الحبال باأمتنها«.

ال�ّسالك،  العبد  خ�سائ�س  جملة  من 

ال��ت��زّي��ن ب��ن��ور ال��ب�����س��ي��رة، ال����ذي يمكن 

انطالقًا  ال�سعادة  م�سيرة  قطع  بوا�سطته 

من المعرفة واليقظة.

ا�ستعمل الإمام Q في كالمه لفظ 

العميقة  الروؤية  على  دلل��ة  وهي  »اأب�سر« 

لكافة اأبعاد م�سير الكمال وال�سعادة. فلقد 

كان النا�س في الما�سي يبنون الأبراج في 

وكانوا  القوافل،  تعبرها  التي  الطرقات 

ي�سعون الفواني�س فوقها، اأو ي�سعلون النار 

حتى ل ت�سّل القوافل طريقها. وكان العرب 

يطلقون على تلك الأبراج »المنارة«.

ف��ي��ق��ول الإم����ام Q وا���س��ف��ًا ه��ذا 

الإن�سان باأنه قد ا�ستعان بالعالمات - اأي 

المنارة - ليتمكن من عبور ذاك الطريق 

وال�سعاب؛  ال��ت��ع��ّرج��ات  فيه  تكثر  ال���ذي 

وذلك لي�سل �سالمًا اإلى المق�سد النهائي. 

اأّم�����ا ال���م���ن���ارات وال���ع���الم���ات ف���ي ح��ي��اة 

 R المع�سومون  الأئمة  الإن�سان، فهي 

الذين اإْن عرفهم ال�سالك واّتبعهم، اأ�سبح 

ال�سعادة  اإلى  وو�سل  ال�سالل  من  م�سانًا 

والقرب الإلهي.

*حبل اهلل المتين
التم�ّسك  اهلل،  عباد  خ�سو�سّيات  من 

باأكثر الأمور اطمئنانًا، اأي الهداية والتعلق 

اإلى  الكريم  القراآن  وي�سير  النجاة.  بحبل 

َي��ْك��ُف��ْر  {َف���َم���ْن  وب��ال��ق��ول:  الخا�سّية  ه��ذه 

��ْصَتْم�َصَك  َفَقِد   ِ ِب��اهللهّ َوُيوؤِْمن  اُغوِت  ِبالطَّ

��اَم َل��َه��ا}  ِب����اْل����ُع����ْرَوِة �ْل���ُوْث���َق���َى َل �ن��ِف�����صَ

)البقرة: 256(.

املنارات والعالمات يف 
حياة اإلنسان، هي األئمة 

املعصومون R الذين إن 
عرفهم السالك واّتبعهم، أصبح 

مصانًا من الضالل
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القب�سة  »العروة«:  معاني  جملة  ومن 

لي�سهل  والأك��واب  الأوان��ي  في  تو�سع  التي 

حملها، اأما المق�سود من »العروة الوثقى« 

ب��اهلل والكفر  في ه��ذه الآي��ة فهو الإي��م��ان 

الباطن  في  واأما  الظاهر،  في  بالطاغوت 

فقد ُف�ّسرت على اأنها ولية اأمير الموؤمنين 

Q واأبنائه المع�سومين R. يقول 

الر�سول الأكرم P في هذا الخ�سو�س: 

الوثقى  بالعروة  ي�ستم�سك  اأن  اأح��بَّ  »من 

بولية  فلي�ستم�سك  لها  انف�سام  ل  التي 

ل  فاإّنه  طالب  اأب��ي  بن  علي  وو�سيي  اأخ��ي 

يهلك من اأحّبه وتوّله ول ينجو من اأبغ�سه 

.
)2(

وعاداه«

وق���د ي��ك��ون الإن�����س��ان م��ط��م��ئ��ن��ًا اإل��ى 

�سلوكه في م�سيرة حياته الهادئة، ول يرى 

في  ولكنه  نجاة،  و�سيلة  اإل��ى  بحاجة  اأن��ه 

لذلك  لل�سقوط،  دائمًا  �س  ُمعرَّ الحقيقة 

ك به، ومن  ل بّد لالإن�سان من �سيء يتم�سَّ

حبل متين ينجيه من ال�سقوط في الهالك. 

هذا الحبل عبارة عن الإيمان باهلل الذي 

ويمنع  المنيع  ح�سنه  في  الإن�سان  يحفظ 

�سقوطه في وادي النحراف والمع�سية.

ك��ذل��ك ن��ح��ن ب��ح��اج��ة اإل���ى ح��ب��ل اهلل 

نحفظ  حيث  الكريم  القراآن  اأي  المتين، 

به  التم�سك  بوا�سطة  ال�سقوط  اأنف�سنا من 

م  َيْعَت�صِ {َوَمن  واأوامره.  بتعاليمه  والعمل 

�ْصَتِقيٍم}  مُّ َر�ٍط  �صِ َل��ى  �إِ ُه��ِدَي  َفَقْد   ِ ِب��اهللهّ

)اآل عمران: 101(.

*�سعوبة م�سير الكمال
التم�ّسك  الغالب غافلون عن  نحن في 

اأن  والحقيقة  ال��ه��داي��ة.  وباأ�سباب  ب��اهلل 

حقيقية  حاجة  تعالى،  اهلل  اإل��ى  الحاجة 

بالأخ�ّس  ال�سالحون،  فالموؤمنون  دائمة. 

اأمير  يبّينه  ال���ذي  )بالمعنى  اهلل  ع��ب��اد 

للحظة  ولو  يغفلون  ل   ،)Q الموؤمنين 

اإليه  يتو�ّسلون  بل  تعالى،  اهلل  عن  واحدة، 

بدعائهم  اإل��ي��ه  وي��ت��وّج��ه��ون  ب��ا���س��ت��م��رار، 

ليجعلهم في حرم �سلطانه.

م�سير  ���س��ع��وب��ة  م��ن  *الحكمة 
ال�سعادة

ال�سعادة  م�سير  اأن  تقّدم  مما  يّت�سح 

من  اأو  ممّهدًا،  لي�س  الإن�ساني،  والكمال 

كثير  �سعب  طريق  هو  بل  عبوره؛  ال�سهل 

والتعّرج  ال�سعوبة  واأما حكمة  التعّرجات. 

وج��ود  ف��ه��ي  ال��ط��وي��ل،  الم�سير  ه���ذا  ف��ي 

للب�سر  الالمتناهية  وال��درج��ات  المراتب 

الذين يتحّركون في م�سير الكمال والقرب 

نحن يف الغالب غافلون 
عن التمسك باهلل وبأسباب 

الهداية؛ واحلقيقة أن 
احلاجة إىل اهلل تعاىل 

حاجة حقيقية دائمة

وصايا العلماء
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لأ�سحاب  مجعول  م�سير  وه��و  اهلل.  اإل��ى 

الهمم العالية والمقاومة، هوؤلء هم الذين 

ال�سعبة  المراحل  وط��ّي  العبور  يمكنهم 

تبّين  الطريق  ه��ذا  �سعوبة  اأن  كما  فيه. 

قيمة عبادة الأنبياء واأولياء اهلل.

اأمير  ف�سائل  بحر  م��ن  *قطرة 
Q الموؤمنين

اأم��ي��ر  م��ث��ل  ع��ظ��ي��م��ة  ���س��خ�����س��ي��ة  اإن 

اأعلى  اإل��ى  و�سلت  ق��د   Q الموؤمنين 

جمعت  الإل��ه��ي،  ال��ق��رب  م�سير  ف��ي  مقام 

في  والت�سحية  ال��ج��ه��اد  ح���الت  ك��ل  بين 

عذاب  من  خوفًا  البكاء  وبين  اهلل،  �سبيل 

ركعة  األ���ف  ال�����س��الة  بين  وجمعت  اهلل، 

الفقراء  اإل��ى  الإح�����س��ان  وبين  ال��ي��وم،  ف��ي 

اإلى منزلة لي�س باإمكان  والأيتام، فو�سلت 

اأحد الو�سول اإليها. بل نحن عاجزون عن 

Q في  الإم��ام  بلغه  الذي  المقام  بلوغ 

اهلل  ر�سول  بعثة  اأي��ام  وف��ي  الطفولة  اأي��ام 

النهائية؟  المعرفة  بمراتب  فكيف  P؛ 

Q في ح�سن النبي  لقد عا�س الإمام 

مراحل  في  و�سل  حتى  معه  وت��رّب��ى   P

اإل���ى ذاك ال��م��ق��ام وه���ذا م��ا دفع  لح��ق��ة 

علّي  »�سربة  بحقه:  ليقول   P الر�سول 

.
)3(

يوم الخندق اأف�سل من عبادة الثقلين«

الإمام  اأ�سحاب  اأحد  ُينقل عن �سرار 

Q اأنه كان عند معاوية، عندما طلب 

فتحّدث   .Q علي  حول  الحديث  منه 

 Q ح��ول م��ا راآه م��ن ح���الت الإم����ام

اأنه كان يجل�س في محراب عبادته  وكيف 

دنيا  يا  دنيا  »ي��ا  وي��ق��ول:  محا�سنه  ياأخذ 

بي تعّر�ست اأم اإلّي ت�سّوقت؟ ل 
َ
اإليك عني! اأ

حان حينك هيهات! غّري غيري ل حاجة 

فيها.  لي فيك، قد طلقتك ثالثًا ل رجعة 

واأملك  ي�سير  وخ��ط��رك  ق�سير  فعي�سك 

حقير. اآه من قّلة الزاد وطول الطريق وُبعد 

.
)4(

ال�سفر وعظيم المورد«

نوف  مع  ك��ان  اإن��ه  العرني  حّبة  يقول 

الإم���ارة  دار  �سحن  ف��ي  نائمين  البكالي 

و�سط   Q الموؤمنين  اأمير  دخل  حيث 

الليل بهدوء ثم توّجه اإلى طرف ال�سحن.

كانت حال الإمام Q عجيبة، كان 

حفظ  على  ق���ادر  وغ��ي��ر  الظهر،  منحني 

توازنه وقد اأخذ يرّدد الآيتين ال�سريفتين: 

َو�لأَْر���������ضِ  ���َم���اَو�ِت  �ل�������صَّ َخ���ْل���ِق  ِف����ي  {�إِنَّ 

أُْوِل���ي  ��َه��اِر لآَي���اٍت لِّ َو�ْخ���ِت���َلِف �ل��لَّ��ْي��ِل َو�ل��نَّ

ِقَياًما   َ �هللهّ َي���ْذُك���ُروَن  ��ِذي��َن  �لَّ  * 23�لأْل���َب���اِب 
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نهج البالغة، خطبة 87.( 1)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج67، �س132.( 2)

اإر�ساد القلوب، الديلمي، ج2، �س215.( 3)

نهج البالغة، م. �س، الحديث 74.( 4)

بحار الأنوار، م.�س، ج41، �س22.( 5)

الهوام�س

��ُروَن ِفي  َوُق��ُع��وًد� َوَع��لَ��َى ُج��ُن��وِب��ِه��ْم َوَي��َت��َف��كَّ

َخلَْقَت  َما  َربََّنا  َو�لأَْر����ضِ  َماَو�ِت  �ل�صَّ َخْلِق 

�لنَّاِر}  َع��َذ�َب  َفِقَنا  �ُصْبَحاَنَك  َباِطًل  َهذ� 

)اآل عمران: 190 - 191(.

كان الإمام Q يكرر الآيتين عندما 

يا حّبة  اأنت  »اأراقد  قائاًل:  اإلى حّبة  توّجه 

اأم رامق؟«. اأجابه حّبة باأنه م�ستيقظ، ثم 

بداأ حّبة ب�سوؤاله عن اأحواله وما الذي دفع 

ي�ساهد  الذي  العجيب  الحال  هذا  اإلى  به 

اإليه   Q عليه. عند ذلك توّجه الإمام 

قائاًل: »يا حّبة اإن هلل موقفًا ولنا بين يديه 

اأعمالنا.  من  �سيء  عليه  يخفى  ل  موقف 

اإليَّ واإليك من حبل  اأقرب  اإن اهلل  يا حّبة 

ة اإنه ل يحجبني ول اإياك عن  الوريد. يا حبَّ

.
)5(

اهلل �سيء«

في  ي�سلي   Q الإم���ام  ك��ان  لقد 

اليوم األف ركعة. وقد ي�ساأل البع�س كيف 

األ��ف  ي�سلي  اأن   Q ل��الإم��ام  يمكن 

ركعة مع كل تلك الأعمال والم�سوؤوليات؟ 

ال�سالة،  واآداب  �سروط  اإن  وال��ج��واب: 

ال�سالة  القبلة، واجبة في  كالتوّجه نحو 

في  واج���ب  غير  ذل��ك  اأن  اإّل  ال��واج��ب��ة، 

الإتيان  الم�ستحبة. لذلك يمكن  ال�سالة 

بالركوع وال�سجود على نحو الإ�سارة. ومن 

بال�سالة  ياأتي  كان   Q فالإمام  هنا 

اإذا  والآداب  ال�سروط  بكامل  الم�ستحبة 

لم يكن لديه عمل، واإل فاإنه كان في حالة 

�سالة في الكثير من الأوقات التي يكون 

فيها من�سغاًل بعمل ما.

يديه  بني  ولنا  موقفًا  هلل  »إن 
موقف ال يخفى عليه شيء 

من أعمالنا«

وصايا العلماء
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االحت�ضار بداية العبور

اأين اأرواح اأمواتنا؟

مرا�ضم الموت

معّزون ولكن!

اأعينوا موتاكم

25
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ر االحتضا
ــة الــعــبــور ــداي ب

*قبل انف�سال الروح
بما اأن الروح لها م�سار قد ُر�سم لها من قبل 

الخالق جّل وعال، فهي تمّر �سمن مراحل اأّولها 

الدنيا،  وعالم  الأم  برحم  م���رورًا  ال��ذّر  عالم 

لت�سل اإلى مرحلة الموت الحتمّي وتحّرر الروح 

وتعالى: �سبحانه  عنه  عّبر  ال��ذي  الج�سد  من 

ُثمَّ  ُيِميُتُكْم  ُثمَّ  َرَزَقُكْم  ُثمَّ  َخلََقُكْم  �لَِّذي   ُ {�هللَّ

ُيْحِييُكْم} )الروم: 40(.

�سوف  ب��ل  ال����روح،  نهاية  ه��ذه  ت��ك��ون  ول��ن 

بعد  ثم  البرزخ،  عالم  اإل��ى  الموت  بعد  تنطلق 

والح�سر  والن�سر  البعث  عالم  ي��اأت��ي  ال��ب��رزخ 

وال��م��وق��ف وال��ح�����س��اب وال��م��ي��زان وال�����س��راط 

اإن للروح التي يحملها الإن�سان بين 

جنبيه تنقالت كثيرة، و�سوف تمّر بمراحل 

عديدة، حيث اإّن الروح تبقى تائهة تبحث عن 

م�ستقّر لها ومكان يهّدئ من روعها، لأنها لن تهداأ اأو 

ت�ستقّر اأو تطمئّن اإّل عند خالقها �سبحانه وتعالى: 

َيًة  ُتَها �لنَّْف�ُض �ْلُمْطَمِئنَُّة * �ْرِجِعي �إَِلى َربِِّك َر��صِ يَّ
{َيا �أَ

ًة * َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي * َو�ْدُخِلي َجنَِّتي}  يَّ ْر�صِ مَّ

)الفجر: 27 – 30(.

ال�����س��ي��خ اإب���راه���ي���م ال�����س��ب��اع��ي

الملف
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والقناطر والجنة والنار.

ي�سعنا  ل  العجالة  هذه  في  نحن  نعم، 

العوالم  تلك  م��ن  واح��د  ع��ن  اإّل  الحديث 

وه���و ال��م��وت، وال��م��وت يحمل ف��ي داخ��ل��ه 

بها،  بالهتمام  جديرة  ومحّطات  مراحل 

يحت�سر  اأح��دن��ا  ن��رى  عندما  اأّن��ن��ا  �سحيح 

وفي لحظات الموت، وحين تتوّفاه المالئكة 

نقول عنه مات، اإّل اأنه قبل انف�سال الروح 

عن الج�سد، ح�سل له ومعه اأ�سياء ل يعلمها 

عن  خبرنا 
ُ
اأ وقد  وتعالى،  �سبحانه  اهلل  اإّل 

بع�سها  وورد  الكريم،  القراآن  في  بع�سها 

الآخر في الحديث ال�سريف.

*الحت�سار
�ساعة  المالئكة  ح�سور  �لح��ت�����ص��ار:   -

اإغالق كتاب الأعمال.

- �لنزع: عندما تبداأ عملية اإخراج الروح 

ونزعها من الج�سد.

- �صكر�ت �لموت: عند عملية النزع تبداأ الآلم، 

مع كل نزعة �سكرة حتى تمام الخروج.

- غمر�ت �لموت: اأي �سكرات الموت، لكن 

من  فيها  حيث  للكافر  تكون  الغمرة 

الموؤمن  واأم��ا  الكثير،  والعذاب  الآلم 

فله ال�سكرة والنزعة بهدوء و�سكينة.

ق�سة  تحكي  الح��ت�����س��ار  كلمة  اإذًا، 

ال��م��الئ��ك��ة ع��ن��د الإن�����س��ان �ساعة  ح�����س��ور 

الموت، واأحيانًا يطلق على مجموع مراحل 

المحت�سر  م��ع  وتكّلمهم  المالئكة  روؤي���ة 

و�سوًل اإلى خروج الروح بالموت.

َر  قال تعالى: {�أَْم ُكنُتْم �ُصَهَد�ء �إِْذ َح�صَ

َتْعُبُدوَن  َما  ِلَبِنيِه  َق��اَل  ْذ  �إِ �ْل��َم��ْوُت  َيْعُقوَب 

�آَباِئَك  َل��َه  َو�إِ �إَِلَهَك  َنْعُبُد  َقاُلو�ْ  َبْعِدي  ِمن 

َو�ِح��ًد�  �إَِلًها  َو�إِ�ْصَحَق  �ْصَماِعيَل  َو�إِ �إِْبَر�ِهيَم 

َوَنْحُن َلُه ُم�ْصِلُموَن} )البقرة: 133(.

المالئكة: ح�����س��ور  ع��ن  ت��ع��ال��ى  وق���ال 

يَِّئاِت  {َوَلْي�َصِت �لتَّْوَبُة ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَن �ل�صَّ

�إِنِّي  َق��اَل  �ْلَمْوُت  �أََح��َدُه��ُم  َر  َح�صَ �إَِذ�  َحتَّى 

ُتْبُت �لآَن} )الن�ساء: 18(.

*لماذا الحت�سار؟
الحت�سار، �سروري لكل اإن�سان لأنه من 

لالإن�سان  حاجة  والموت  الموت.  مقّدمات 

للنف�س  �سجنًا  ك��ان��ت  ال��دن��ي��ا  لأن  م��ل��ّح��ة، 

النف�س  تعود  حتى  ترتاح  ول��ن  المطمئنة، 

بالموت  عودتها  وتنح�سر  خالقها،  اإل��ى 

المالئكة،  بح�سور  اإّل  الموت  يتحقق  ول 

اإذن  اإلى  يحتاج  الج�سد  الروح من  فخروج 

خا�س، ويتكّرر الإذن عند تكّرر العملية.

الإ���س��راف  وه��و  اآخ��ر،  عمل  وللمالئكة 

ال��روح  وخ���روج  ال��م��وت  ت���ذّوق  عملية  على 

باإ�سراف  تتم  العملية  وه��ذه  الج�سد،  من 

{ُك��لُّ  تعالى:  ق��ال  الموكلة،  المالئكة  من 

ُتْرَجُعوَن}  �إَِلْيَنا  ُث��مَّ  �ْل��َم��ْوِت  َذ�ِئ��َق��ُة  َنْف�ٍض 

)العنكبوت: 57(.

الإن�����س��ان  وا�ستطعام  ب��ال��ت��ذّوق  ن��ع��م، 

�سكرات الموت الواحدة تلو الأخرى ينتهي 

الدنيا سجٌن للنفس 
املطمئنة، ولن ترتاح حتى 

تعود النفس إىل خالقها
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به الأمر اإلى الموت، حيث �سيدخل في ج�سد 

وم�سمونًا،  �سكاًل  الأول  عن  يختلف  بديل 

تحّركه  �سهوات  ل  النورانّي  الج�سُد  هناك 

ول �سيء من متعّلقات الدنيا.

المالئكة في  ول ينح�سر عمل ح�سور 

اإخراج الروح خا�سة، بل يتعّداها اإلى تقرير 

الم�سير، حيث اإّن الكتاب الذي ُيعطى من 

الَكتبة اإن كان اأ�سود فم�سيره للنار واإن كان 

اأبي�س فذلك اإلى الجنة.

الإم���ام  ع��ن  ورد  الم�سير  ول��ت��وك��ي��د 

اأح��د  ق��ال: »م��ا م��ن  اأن��ه   Q ال�سادق 

من  اإبلي�س  ب��ه  وّك���ل  اإّل  ال��م��وت  يح�سره 

في  وي�سّككه  بالكفر  ياأمره  من  �سياطينه، 

دينه، حتى تخرج نف�سه، فمن كان موؤمنًا 

موتاكم،  ح�سرتم  ف���اإذا  عليه،  يقدر  ل��م 

واأّن  اهلل  اإّل  اإل��ه  ل  اأن  �سهادة  فلّقنوهم 

.
)1(

محمدًا ر�سول اهلل، حتى يموت«

Q: »فلّقنه  وفي رواية اأخرى، قال 

كلمات الفرج و�سّم له الإقرار بالأئمة واحدًا 

.
)2(

بعد واحد، حتى ينقطع عنه الكالم«

اإل���ى ما  ن��ع��م، ليعرف ك��ل واح���د م��ّن��ا 

النزع  و�ساعة  الحت�سار  عند  اإليه  �سيوؤول 

لأّن الأعمال بخواتيمها.

*عالمات الحت�سار
اأنا�سًا  حياتنا  ف��ي  ن�ساهد  م��ا  كثيرًا 

ُي�سّيعون اأو يدفنون وغير ذلك، لكن هل يا 

مري�سًا  اأو  يحت�سر؟  اإن�سانًا  �ساهدنا  ُترى 

على فرا�س موته ينتظر؟ اأو يكابد �سكرات 

ولم  الموت؟  غمرات  في  دخل  اأو  الموت؟ 

يتبّق له من الدنيا �سوى لحظات اأو دقائق.

�ساهد،  م��ن  القليل  ن��ع��م،  ال���ج���واب: 

المحت�سر  حال  كيفية  معرفة  هنا  والمهم 

وما هو عليه حينذاك.

 Q ال�������س���ادق  الإم������ام  ع���ن  روي 

�سخ�س  قد  الموؤمن  راأي��ت  »اإذا  ق��ال:  اأن��ه 

ور�سح  الي�سرى،  عينه  و�سالت  بب�سره، 

وانت�سر منخراه،  �سفتاه،  وتقّل�ست  جبينه، 

.
)3(

فاأي ذلك راأيت فح�سبك به«

*بداية الحت�سار
ق���ال ت��ع��ال��ى ع��ن ب��داي��ة الح��ت�����س��ار:

َما  َذِل��َك  ِباْلَحقِّ  �ْل��َم��ْوِت  �َصْكَرُة  {َوَج���اءْت 

ُكنَت ِمْنُه َتِحيُد} )ق: 19(.

الإن�سان  فيها  يرى  التي  اللحظة  ففي 

الغطاء،  عنه  انك�سف  قد  يكون  المالئكة 

ب��داأت  قد  وتكون  ح��دي��دًا.  ب�سره  واأ�سبح 

بداأت  نعم،  بدايتها.  وهذه  الموت  �سكرات 

اأن  اإّل  بالطبع  الدنيا  اإلى  الالعودة  لحظة 

ي�ساء اهلل تعالى.

يكن  لم  اأم��ور  المحت�سر  عند  تنك�سف 

يراها من قبل، وي�سعر باأمور لم يكن ي�سعر 

ْن  {َلَقْد ُكنَت ِفي َغْفلٍَة مِّ بها، قال تعالى: 

َهَذ� َفَك�َصْفَنا َعنَك ِغَطاءَك َفَب�َصُرَك �ْلَيْوَم 

َحِديٌد} )ق: 22(.

ن��ع��م ك��ل ���س��يء اأ���س��ب��ح ل��ك وا���س��ح��ًا 

تكّلف  ب��دون  وم�ساهدته  روؤيته  وباإمكانك 

يف اللحظة التي يرى فيها 
اإلنسان املالئكة يكون قد 

انكشف عنه الغطاء، وأصبح 
بصره حديداً. وتكون قد بدأت 

سكرات املوت

الملف
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ح���دي���دًا،  ���س��ار  ب�����س��رك  لأن  ع���ن���اء،  اأو 

عالم  اإلى  الب�سر  عالم  من  انتقلت  ولأنك 

الب�سيرة، ولم يعد اأمامك حدود اأو قيود.

*اأفواج المالئكة
م�سيرة  في  تواكبه  مالئكة  اإن�سان  لكل 

وبع�سهم  كَتَبة  بع�سهم  الدنيوية  حياته 

اهلل  اإّل  يعلمها  ل  لأم��ور  وبع�سهم  حَفَظة 

الم�سترك  القا�سم  اأّن  اإّل  وتعالى،  �سبحانه 

المالئكة  م��ن  �ستًة  اإن�سان  لكل  اأن  بينها 

اثنان كتبة واأربعة لم�سير حياة الإن�سان.

اأم����ا ال��ك��ت��ب��ة ف��ه��م ي��ك��ت��ب��ون م���ا ن��ق��ول 

وين�سخون ما نفعل بال�سوت وال�سورة، قال 

�ْلَيِميِن  َعِن  َياِن  �ْلُمَتلَقِّ ى  َيَتلَقَّ {�إِْذ  تعالى: 

َقْوٍل  َيْلِفُظ ِمن  َما   * َقِعيٌد  َماِل  َوَعِن �ل�صِّ

�إِلَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد} )ق: 17 – 18(.

وقال تعالى: {َهَذ� ِكَتاُبَنا َينِطُق َعلَْيُكم 

ِباْلَحقِّ �إِنَّا ُكنَّا َن�ْصَتن�ِصُخ َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن} 

)الجاثية: 29(.

وورد عن اأمير الموؤمنين Q: »اعلموا 

اأنف�سكم،  م��ن  ر���س��دًا  عليكم  اأن  اهلل  عباد 

وعيونًا من جوارحكم، وحّفاظ �سدق يحفظون 

منهم  ت�ستركم  ل  اأنفا�سكم،  وعدد  اأعمالكم 

ظلمة ليٍل داج، ول يكنكم منهم باب ذو رتاج، 

.
)4(

واإّن غدًا من اليوم قريب«

الكاتبين  ال��ِك��رام  م��ع  ل��ق��اء  اأول  وف��ي 

يا  الإلهي:  الأم��ر  يبلغونه  مقّدمات  وب��دون 

عبد اهلل كنا نن�سخ ما كنت تعمل، ونكتب ما 

كنت تفعل واليوم بلغنا من الأعلى اأن نغلق 

كتابك، ونتوقف عن الن�سخ والكتابة، ويعني 

من  تعد  ولم  الحياة  توقفت عن  اأنك  ذلك 

الأحياء، فخذ كتابك وا�ستعد لل�سوؤال، هنا 

لأنه  �سيئًا  يفهم  يعود  ول  المحت�سر  ي�سكر 

منده�س، يرتعب مما يرى وي�سمع.

*المالئكة الموكلة بالعبد
في  وق��ع  اإذا  العبد  يخ�سر  م��ا  اأول  اإن 

يتركه  ما  واآخر  ل�سانه  عليه  يحب�س  النزع: 

من  اأرب��ع��ة  عليه  ي��دخ��ل  ع��ن��ده��ا  �سمعه، 

و�سرابه  بطعامه  موكلة  كانت  المالئكة 

29واأنفا�سه واآجاله، وكل واحد منهم يبلغه ما 
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الطعام  اإليه، فمالك  اآيل  هو  وما  عليه  هو 

يقول له:

فتَّ�سُت لك الدنيا �سرقًا وغربًا على اأن 

اآتيك بلقمة تاأكلها فما وجدت فقد �سقطت 

ورقة اأيامك والموت حّل ببابك.

موكل  اأن��ا  فيقول:  الثاني،  يدخل  وث��م 

وغ��ي��ره، طلبت في  ال��م��اء  م��ن  ب�����س��راب��ك 

الأر�س �سرقًا وغربًا فما وجدت لك �سربة 

من الماء حتى دخلت ال�ساعة.

الموكل  اأن��ا  فيقول:  الثالث،  يدخل  ثم 

وغربًا  �سرقًا  الأر�س  في  طلبت  باأنفا�سك، 

فما وجدت لك نف�سًا واحدًا من اأنفا�سك.

الملك  اأن��ا  فيقول:  ال��راب��ع،  يدخل  ثم 

الأر�س  طلبت  واأعمالك  باآجالك  الموكل 

حتى  اأج��اًل  لك  وج��دت  فما  وغربًا  �سرقًا 

دخلت ال�ساعة.

*مالك الموت م�سك الختام
الموت  �سور  م�ساهدات  تنتهي  عندما 

تاأتي  المالئكة  وح��وارات  الَكَتبة  ولقاءات 

ح�سور  وهي   – ال�سفر   – النهاية  �ساعة 

مع   Q عزرائيل  العظيم  الموت  مالك 

بتجهيز  الموكلة  المالئكة  لتبداأ  اأع��وان��ه 

ات�سالت  لجميع  والقطع  الف�سل  عملية 

بالدنيا  رواب��ط��ه  وك��ل  بالحياة  المحت�سر 

لي�سبح جاهزًا للموت.

لَُك �ْلَمْوِت  اُكم مَّ قال تعالى: {ُقْل َيَتَوفَّ

��ُك��ْم ُتْرَجُعوَن}  �إَِل��ى َربِّ ُث��مَّ  ��َل ِبُكْم  ��ِذي ُوكِّ �لَّ

)ال�سجدة: 11(.

وقال تعالى: {َحتَّى �إَِذ� َجاءْتُهْم ُر�ُصُلَنا 

ْوَنُهْم َقاُلو�ْ �أَْيَن...} )الأعراف: 37(. َيَتَوفَّ

و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج2، �س455.( 1)

م.ن، �س458.( 2)

الوافي، الفي�س الكا�ساني، ج24، �س257.( 3)

نهج البالغة، الخطبة 157.( 4)

الهوام�س

*خال�سة
الموت عبارة تحمل في طّياتها حوارات 

ول��ق��اءات وم�����س��اه��دات، والح��ت�����س��ار يبداأ 

ب��ح�����س��ور ال��م��الئ��ك��ة وي��ن��ت��ه��ي ب��خ��ت��م ملك 

حيث  العجاب  العجب  بينهما  وم��ا  الموت، 

بين  وت�سرف  معاملة  م��ن  الأم���ور  تختلف 

الموؤمن والكافر فتختلف الطريقة والأ�سلوب 

لهذه  والتهّيوؤ  وال�ستعداد  معقدة  والعملية 

والحت�سار  حتمي  فالموت  �سروري  الأم��ور 

عن  وال�����س��وؤال  المالئكة  وم�ساهدة  حتمي 

الأعمال والكتاب حتمي وبيدك اأيها الإن�سان 

اأن تكون من الطيبين الذين قال تعالى  اإما 

اُهُم �ْلَملآِئَكُة َطيِِّبيَن  عنهم: {�لَِّذيَن َتَتَوفَّ

ِبَما  �ْلَجنََّة  �ْدُخ��ُل��و�ْ  َعلَْيُكُم  �َصلٌم  َي��ُق��وُل��وَن 

ُكنُتْم َتْعَمُلوَن} )النحل: 32(.

واإم����ا م��ن ه����وؤلء ال��ذي��ن ق���ال عنهم 

�ْل��َم��لآِئ��َك��ُة  ��اُه��ُم  َت��َوفَّ ���ِذي���َن  �لَّ {�إِنَّ  تعالى: 

َظاِلِمي �أَْنُف�ِصِهْم َقاُلو�ْ ِفيَم ُكنُتْم َقاُلو�ْ ُكنَّا 

َعِفيَن ِفي �لأَْر�ِض} )الن�ساء: 97(. ُم�ْصَت�صْ

املوت عبارة حتمل يف 
طّياتها حوارات ولقاءات 

ومشاهدات، واالحتضار يبدأ 
بحضور املالئكة وينتهي 

بختم ملك املوت، وما بينهما 
العجب العجاب

الملف
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ال�سيخ مو�سى خ�ساب

من  وبع�سهم  الأق��رب��اء،  من  بع�سهم  الأع��ّزاء  من  العديد  فقدَت  اأن��ك  �سك  ل 

الأ�سدقاء. ول �سك اأّنك فقدت اأحدًا ما اأي�سًا وتراودك اأ�سئلة عدة عن  اأحوالهم 

خ�سو�سًا حين  تذهب لزيارة قبورهم حيث م�ْسكن اأج�سادهم  الدائم بانتظار ذلك 

اليوم الذي تتبعثر فيه القبور.

ُيعّذبون؟  اأم  فيها  يتنّعمون  هل  ال�سّيقة؟  الحفرة  تلك  في  يجري  ماذا  ُترى 

عن  ماذا  ويتحّدثون؟  ويجل�سون  يتزاورون  هل  جماعات؟  اأو  ُفرادى  يعي�سون  هل 

واآخر  لمطيع   اأحدهما  قبران  يتجاور  حين  يح�سل  وم��اذا  و�سرابهم؟  طعامهم 

لعا�س؟ ل �سّك اأن الأ�سرار التي تحويها المقابر جديرة باأن ُيجاب عنها. فحين  

اإلى المقابر ت�سعر ب�سكون وهدوء وا�سحين، وُتفتح اأمامك فر�سة للتفّكر  تدخل 

والتاأّمل فال�سمت يلّف المكان، وال�سوؤال هل الأمر كذلك في داخل القبور؟ اأم اأن 

هناك اأحداثًا تجري داخل تلك الحفرة التي ت�سّمى القبر؟

الأ�سئلة عّما يجري على  الإجابة عن مجموعة من  المقالة  نحاول في هذه 

الميت، خ�سو�سًا ما يتعّلق بالعالقة بين ج�سد الميت وروحه.

أين أرواح أمواتنا
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*رحلة ما بعد الموت
اأن  بعد  الج�سد  اإل��ى  ال��روح  تعود  هل 

يتّم دفن الميت داخل القبر؟ اأم اأّن ذلك 

من  يجري  بما  بتاتًا  له  عالقة  ل  الج�سد 

اأحداث.. وما يجري عليه فقط هو التعّفن 

تعتري  التي  الأع��را���س  و�سائر  والتحّلل 

الأج�سام المادّية عادة؟

قبل الإجابة ل بّد من معرفة الأحداث 

ول����و ب�سكل  ال��م��ي��ت  ت��ج��ري ع��ل��ى  ال��ت��ي 

مخت�سر:

اأم��ر  اأول  �ل���ص��ت��ق��ب��ال:  م��ر����ص��م   -  1
ا�ستقباله  هو  قبره  في  الميت  مع  يجري 

بالّطريقة التي تليق باإيمانه اأو كفره.

اأّنه   Q اأبي عبد اهلل  الإم��ام  فعن 

خرج من بيته �سيَّعته 
ُ
قال: »اإّن الموؤمن اإذا اأ

حتى  عليه  يزدحمون  قبره  اإلى  المالئكة 

الأر���س:  له  قالت  قبره  اإلى  به  انتهى  اإذا 

مرحبًا بك واأهاًل اأما واهلل لقد كنُت اأحّب 

اأن يم�سي عليَّ مثلك،  َلَتَرَيّن ما اأ�سنع بك 

.
)1(

فتو�سع له مّد ب�سره...«

مرا�سم  انتهاء  بعد  �ل��ُم�����ص��اءل��ة:   -  2
الميت  ُم�ساءلة  عملية  ت��ب��داأ  ال�ستقبال 

وهما  الملكان  قبره  في  عليه  يدخل  حيث 

فيه  فيلقيان  ونكير  منكر  القبر  قعيدا 

وي�ساألنه  فيقعدانه  حقويه  اإل���ى  ال���روح 

كان  )اإذا  فيقول  رب��ك؟  من  له:  فيقولن 

موؤمنًا(: اهلل، فيقولن: ما دينك؟ فيقول: 

فيقول:  نبيك؟  ومن  فيقولن:  الإ���س��الم، 

محمد P، فيقولن: ومن اإمامك؟...

بعد مرا�سم ال�ستقبال  �لب�صارة:   - 3
والم�ساءلة تعلن الب�سارة بالعذاب للكافر، 

وبالنعيم  للموؤمن.

فينادي مناد من ال�سماء: �سدق عبدي 

افر�سوا له في قبره من الجنة وافتحوا له 

في قبره بابًا اإلى الجنة واألب�سوه من ثياب 

ياأتينا وما عندنا خير له، ثم  الجّنة حتى 

يقال له: نم نومة عرو�س، نْم نومة ل حلم 

.
)2(

فيها

4 - �لعذ�ب �لد�ئم �أو �لنعيم �لمقيم: 
بعد ب�سارة العذاب اأو النعيم يبقى الميت 

يوم  اإل���ى  م��ع��ّذب��ًا  اأو  منّعمًا  ح��ال��ه،  على 

الإمام  فعن  الروايات،  بينت  كما  القيامة 

القبر  اإّن  واهلل   :Q العابدين  زي��ن 

من  حفرة  اأو  الجنة،  ريا�س  من  لرو�سة 

.
)3(

حفر النار

مع  تجري  التي  الأح���داث  اأّن  ونلفت 

الموؤمن الم�سرف على نف�سه مختلفة عّما 

عالقة  له  ذكر  وما  محله،  وللبحث  ذكر، 

الكافر  ال��ت��ق��ّي وع���ذاب  ال��م��وؤم��ن  ب��ث��واب 

ال�سقي...

بعد بشارة العذاب أو النعيم 
يبقى امليت على حاله، منّعمًا 

أو معّذبًا إىل يوم القيامة

الملف
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*اأين تجري هذه الأحداث؟!
ن��ع��ود ل��ل�����س��وؤال ال��م��ط��روح وه���و هل 

اأم  الحفرة  داخ��ل  الأح���داث  ه��ذه  تجري 

تكن  لم  واإذا  اآخر؟  مكان  في  تجري  اأنها 

فما  ج�سده  على  ت��ج��ري  الأح����داث  ه��ذه 

معنى الو�سية بالرفق بج�سد الميت حين 

مرات  عدة  التوقف  يتم  ولماذا  تغ�سيله؟ 

وما  القبر؟  اإل��ى  الميت  اأخ��ذ  يتم  حينما 

القبور؟ وما معنى   الفائدة من زيارة  هي 

�سغطة القبر؟ وكيف نف�سر الروايات التي 

ه��وام  عليه  ي�سّلط  اهلل  اأن  ع��ن  تحّدثت 

يجران  الملكين  اأن  معنى  وم��ا  الأر����س؟ 

الأر�س باأنيابهما؟ وغيرها من الأمور...

اإلى  ينتقل الميت من اللحظة الأولى 

الكريمة  الآي��ة  ظاهر  فبح�سب  ال��ب��رزخ، 

ُيْبَعُثوَن}  َيْوِم  َلى  �إِ َب��ْرَزٌخ  َوَر�ِئِهم  {َوِمن 

المف�سرون  ذكره  وما   )100 )الموؤمنون: 

اإلى  الموت  لحظة  من  يمتد  البرزخ  اأن 

يوم البعث، وهذا يعني اأن الأحداث التي 

معه  تجري  اأن  ب��د  ل  الميت  م��ع  تجري 

وبما  اآخ��ر.  مكان  في  ولي�س  البرزخ  في 

عالم  في  هما  الميت  وج�سد  الحفرة  اأن 

ال��دن��ي��ا ف��ال ي��ج��ري اأي ح���ادث م��ن تلك 

الحوادث في القبر.

يقول ال�سيخ المفيد}:

اأج�سامًا  لهم  يجعل  تعالى  اهلل  »اإن 

كاأج�سامهم في دار الدنيا ينّعم موؤمنيهم 

فيها ويعّذب كفارهم وف�ساقهم فيها دون 

ي�ساهدها  ال��ق��ب��ور  ف��ي  ال��ت��ي  اأج�سامهم 

على  وتبلى  وت��ن��در���س  تتفرق  ال��ن��اظ��رون 

غير  ف��ي  ذل��ك  وينالهم  الأوق����ات  م���رور 

.
)4(

اأماكنهم من القبور«

اإذًا، فحكم ج�سم الميت الموجود في 

الحفرة هو نف�س الحكم فيما لو بتر اأحد 

اأو الرجل  اأع�سائه وهو حي فكما اأن اليد 

يجري  ول  تمامًا  الحياة  تفقد  المبتورة 

الميت  ج�سم  ف��ك��ذل��ك  ���س��يء  اأي  عليها 

الدنيوي  ج�سمه  ا�ستبدال  تم  اأن��ه  وذل��ك 

بج�سم برزخي وكل ما يجري على الميت 

يجري على ذلك الج�سم ولو �سرب ج�سم 

الميت باألف �سربة �سيف وفاأ�س ولو نه�سته 

الأفاعي والعقارب اأو اأكلته الذئاب فالميت 

العالقة  اإن  اإذ  مطلقًا؛  ب�سيء  ي�سعر  لن 

ب��ي��ن ال��ج�����س��م وال�����روح ان��ق��ط��ع��ت وحلت 

والج�سم  الروح  بين  اأخرى  عالقة  محلها 

واأ�سبح  الملكوتي  اأو  المثالي  اأو  البرزخي 

الملكي  اأو  ال��م��ادي  اأو  ال��دن��ي��وي  ج�سمه 

طعامًا للح�سرات وفاكهة للديدان فالموت 

اأ�سبه با�ستبدال ثياب بثياب اأخرى ح�سب 

ما ذكرت بع�س الروايات...

الم�ساهدات  بع�س  نف�ّسر  *كيف 
عند القبور؟!

اإذا كان القبر وج�سد الميت الدنيوي 

ل��ل��ث��واب وال���ع���ذاب فكيف  ل��ي�����س م��ح��اًل 

ال�سعبية  ال���رواي���ات  م��ن  الكثير  نف�ّسر 

التكذيب  تقبل  ل  ال��ت��ي  وال��م�����س��اه��دات 

بع�س  ظهور  من  وتواترها  كثرتها  ب�سبب 

اأو في  للموؤمنين عند قبورهم،  الكرامات 
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اأج�سامهم من م�ساهدة نور في القبر، اأو 

ب�سمة على ثغر بع�س ال�سهداء اأو �سم ريح 

ل�سنين  اأو حفظ ج�سده غ�سًا طريًا  طيبة 

ب�سبب  اأو  لميزة  اأو  معين  ل�سبب  طويلة 

مواظبة على عمل اأو...، وكذلك ما يظهر 

اأو  الكافرين  بع�س  على  الأمور  بع�س  من 

الفا�سقين اأو الذين يقومون بفعل معين ل 

ير�ساه اهلل ور�سوله؟

انعكا�س  هي  الأمور  هذه  اأن  والجواب 

اأو  لما يجري معه في البرزخ، وما ي�سعده 

يوؤلمه هو ما يجري معه هناك ولي�س هنا، 

وقد اأظهره اهلل تعالى لأن فيه قدوة وعبرة 

لنا...

*هل ي�ساهد الميت ما يجري على 
ج�سده البالي؟!

اإن وجود الميت في البرزخ ل يعني اأنه 

لع على ما يجري في الدنيا، خ�سو�سًا  ل يطَّ

وتغ�سيله  اأه��ل��ه  وب��ك��اء  م��وت��ه  لحظة  ف��ي 

وت�سييع جنازته وتو�سيده في لحده واإهالة 

الروايات  بع�س  ذك��ر  فقد  عليه.  التراب 

النا�س  كان  واإن  ذلك  كل  يرى  الميت  اأن 

كان  �سواء  كالمه،  ي�سمعون  ول  يرونه  ل 

ُيطمئن اأهله ويب�سرهم ويطلب من مالئكة 

الرحمة التعجيل به اإلى رو�سته البرزخية، 

اإليهم  ويتو�سل  العذاب  مالئكة  ينا�سد  اأو 

ل  اأن  ط��ال��ب��ًا  وي�ستمهلهم  وي�سترحمهم 

يحلم  كمن  البرزخية  حفرته  في  ينزلوه 

يخيفه  مما  الهروب  يحاول  مخيفًا  حلمًا 

اأنني كنت في  الحمد هلل  قائاًل  وي�ستيقظ 

في  اأن��ه  له  يتبين  ما  �سرعان  ولكنه  حلم 

واقع ل مهرب منه ول منا�س... فهو يرى 

يحترق  ولكنه  الماء،  عليه  ي�سب  مغ�سله 

المالئكة  ت�سبه  ال��ذي  الحميم  م��اء  م��ن 

على ج�سمه البرزخي وكذلك يرى مو�سده 

ينزله في حفرته ولكنه ي�ست�سرخ مالئكة 

العذاب حين ترميه في واد �سحيق...

الميت  ج�سد  ن��خ��اط��ب  *لماذا 
ونزور قبره؟!

اإن تلقين الميت ال�سهادة حين تو�سيده 

في قبره اأو حتى بعد دفنه من خالل و�سع 

لي�ست  ال�سهادة،  واإع��ادة  التراب  في  اليد 

لل�سهادة  الميت  ج�سم  تلقين  ب��اب  م��ن 

وج�سمه  الميت  روح  م��ع  خطاب  ولكنها 

البرزخي الذي يرى وي�سمع ما يجري حوله 

ج�سده  نخاطب  لماذا  اأم��ا  اأ�سلفنا.  كما 

اأثر  اأو  معلم  من  بد  ل  فالأنه  قبره  ون��زور 

مادي ياأن�س به النا�س حين يقومون بزيارة 

يذهب  كما  تمامًا  ل��ه  ال��دع��اء  اأو  الميت 

الإن�سان للحج في مكة اأو يزور كربالء مع 

اأن يدعو ويزور في اأي مكان  اأنه يمكن له 

المقد�سة  الأماكن  تلك  اإلى  يذهب  ولكنه 

ضغطة القرب هي أمر ملكوتي 
وليست أمراً ملكيًا وكذلك 

سؤال منكر ونكري وسائر األمور

الملف
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الوافي، م.�س، �س635.( 5)

الهوام�س

لأن للمكان خا�سية تجعله اأقرب وتوؤثر في 

نف�سه اأكثر وكذلك هو ج�سد وقبر الميت.

اأح���وال  على  الط���الع  *كيفية 
الميت

اإن جريان هذه الأحداث في البرزخ ل 

ينفي اإمكانية اأن يرى البع�س من اأ�سحاب 

ال��ن��ف��و���س ال�����س��اف��ي��ة وال��ق��ل��وب ال��واع��ي��ة 

كالأنبياء والأولياء ما يجري على الأموات 

اأو  هناك، كاأن يروا عذاب الميت وتنّعمه 

التوا�سل  خالل  من  �سواء  �سوته  ي�سمعوا 

مخاطبة  ف��ي  كما  ال��ب��رزخ��ي  ج�سمه  م��ع 

النبي عي�سى Q لأمه بعد موتها اأو من 

ومخاطبته  الدنيوي  ج�سده  اإحياء  خالل 

البرزخ  في  معه  يجري  ما  على  لالطالع 

مع   Q عي�سى  ق�سة  ف��ي  ح��دث  كما 

�سام بن نوح...

ال��ت��ي  ال����رواي����ات  ن��ف��ه��م  *كيف 
تحدثت عن عذاب القبر؟!

وي��ب��ق��ى ال�����س��وؤال الأه����م وه���و اأن���ه لو 

�سّلمنا بكل ما ذكر حّتى الآن فكيف نف�سر 

القبر  ع��ذاب  عن  تحّدثت  التي  ال��رواي��ات 

اأن المق�سود من  و�سمة القبر، خ�سو�سًا 

اإلى  يحتاج  ول  وبّين  وا�سح  القبر  كلمة 

تف�سير؟

والجواب اأن لكل �سيء في عالم الُملك 

قال  )برزخيًا(،  ملكوتيًا  ُبعدًا  )الدنيا( 

ِبَيِدِه َملَُكوُت ُكلِّ  تعالى: {َف�ُصْبَحاَن �لَِّذي 

َلْيِه ُتْرَجُعوَن} )ي�س: 83(. �َصْيٍء َو�إِ

يمكننا  اأنه  الأمر  هذا  على  والمترتب 

)�سغطة  للميت  الأر����س  �سّمة  نف�سر  اأن 

القبر( من خالل الُبعد الملكوتي لالأر�س، 

اأم��ر  ه��ي  القبر  �سغطة  اأن  يعني  وه���ذا 

�سوؤال  وكذلك  ملكيًا  اأمرًا  ولي�ست  ملكوتي 

باب  فتح  من  الأم��ور  و�سائر  ونكير  منكر 

اإلى الجنة وباب اإلى جهنم كلها تجري في 

عالم الملكوت )البرزخ( دون عالم الملك 

)الدنيا( حيث نرى الج�سد اأمامنا كما هو 

ول يجري عليه �سيء...

القبر  ه���و  ال��ق��ب��ر  م���ن  ف��ال��م��ق�����س��ود 

الملكوتي ولي�َس الملكي، وهكذا كل الأمور 

من نداء القبر وغيره، فلو كانت تجري في 

تجري  ولكنها  �سمعناها  لكّنا  الملك  عالم 

ال��رواي��ات  اأك��دت  وق��د  الملكوت  عالم  في 

ال�سريفة اأن القبر والبرزخ هما �سيء واحد 

ولي�سا �سيئين...

»ف��اإذا   :Q ال�سادق  الإم���ام  ع��ن 

ال���روح  ت��ل��ك  ���س��ّي��ر  وج���ل  ع��ز  قب�سه اهلل 

فياأكلون  ال��دن��ي��ا،  ف��ي  كقالبه  ق��ال��ب  ف��ي 

وي�سربون، فاإذا قدم عليهم القادم عرفوه 

.
)5(

بتلك ال�سورة التي كانت في الدنيا«

بح�سن  لنا  يختم  اأن  تعالى  اهلل  ن�ساأل 

العاقبة.
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*تغ�سيل الميت
تغ�سيله  وج��وب  الم�سلم  ك��رام��ة  فمن 

و�سروط خا�سة  كيفية  وهناك  موته.  عند 

بطريقة التغ�سيل، اأبرزها:

ُيخلط  اأغ�سال،  ثالثة  من  يتاألف  اأنه   

اأول��ه��ا »ال��م��اء ب��ال�����س��در« وف��ي ثانيها  ف��ي 

ُقراحًا  الماء  فيبقى  ثالثها  اأما  »بالكافور« 

على طبيعته. والمعلوم، اأن لل�سدر والكافور 

رائحًة طيبة، فكاأننا ُنطيب الميت الم�سلم 

الموت  رح��ل��ة  ف��ي  لي�سرع  تنظيفه،  بعد 

واجبات  وهناك  ح��ال.  اأح�سن  على  وه��و 

وم�ستحّبات ُتعدُّ بالع�سرات تتعّلق بالغ�سل، 

وما  والطهارة  النظافة  م��دار  ت��دور  كلها 

اأ�سراره بعقولنا  �سابه ذلك، مما ل ُتدرك 

القا�سرة.

ال�سيد �سامي خ�سرة

يت *تكفين المِّ
الإ�سالم  �سريعة  في  الواجبات  وم��ن 

الميت  ال�سرعي، تكفين  الغ�سل  اإتمام  بعد 

الم�سلم بثالث قطع هي:

المئزر والقمي�س والإزار، الأول يغّطي 

من  والثاني  الركبة  اإل��ى  ال�سّرة  بين  م��ا 

المنكبين اإلى ن�سف ال�ساق، والثالث تمام 

م�ستحبات،  جملة  عن  ف�ساًل  هذا  البدن، 

الثالث  القطع  على  قطع  زي��ادة  فيها  بما 

تر،  ال�سِّ على  دللت  ذل��ك  وف��ي  الواجبة. 

يتحلَّى  اأن  يجب  التي  والطهارة  والحياء، 

والم�ستحب  ال����دوام.  على  الم�سلم  بها 

اأق�سامه  ب��ك��ّل  الكفن  ي��ك��ون  اأن  ال��م��وؤّك��د 

به  المو�سى  الإح��رام  كلون  تمامًا  اأبي�َس، 

في العمرة والحج.

ع���ن���دم���ا ن���ت���ح���دث ع��ن 

ت��ج��ه��ي��ز ال���م���ي���ت، ي��ت��ب��ادر 

الُغ�سل  ف����ورًا  ال��ذه��ن  اإل���ى 

عليه،  وال�����س��الة  والتكفين 

ودف��ن��ه.  ت�سييعه  ث��م  وم��ن 

ينبغي  الموا�سيع  هذه  وكل 

ولو  م�سلم  لكل  بها  الإل��م��ام 

اإجماًل، وذلك لجملة اأ�سباب 

�سرعّية ومو�سوعّية وعملّية 

وَدَعوّية.

الملف
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*ال�سالة عليه
غ�سله  بعد  الميِّت  على  ال�سالة  واأم��ا 

اإل���ى وجوبها  اإ���س��اف��ة  ف��اإن��ه��ا  وت��ك��ف��ي��ن��ه، 

في  ماألوفة  غير  ة  خا�سّ كيفية  من  تتاأّلف 

�سلواتنا اليومّية وال�ستحبابّية التي اعتدنا 

ال��ق��راآن��ّي��ة  ال��ق��راءة  ت�سمل  وال��ت��ي  عليها 

ال�سالة  اأجزاء  و�سائر  وال�سجود  والركوع 

المعروفة. ف�سالة الميت مميَّزة باأذكارها 

الموؤمنين  ل�سائر  واأدعيتها  المخ�سو�سة، 

والم�سلمات  والم�سلمين  وال��م��وؤم��ن��ات 

الأحياء منهم والأموات، كما الدعاء لنف�س 

والتجاوز  المغفرة  اأمامنا وطلب  ى  الم�سجَّ

له. وفي ذلك قد�سية خا�سة و�سعور ين�سر 

يعين  والم�سِّ الحا�سرين  كافة  على  �سذاه 

لم  واإن  عليه  ال�سالة  في  ي�ساركون  حيث 

يكونوا على و�سوء، حيث ُيختم وجوُد الميت 

على �سطح هذه الدنيا ب�سالة ودعاء وذكر 

الذين  والأ�سحاب  الأحباب  من  وم�ساركة 

ونحن  ال�سابقون  »اأنتم  معنى:  �سون  يتلمَّ

الالحقون«.

*الت�سييع
الذي  الميت  لت�سييع  ال��دور  ياأتي  ثم 

ا�ستحباب  ك��ان  ل��ذا  م��وؤّك��د،  م�ستحب  ه��و 

اإعالم الموؤمنين بالوفاة حتى ي�ساركوا في 

الت�سييع. عن مولنا اأبي عبداهلل Q اأنه 

قال: »ينبغي لأولياء الميت منكم اأن ُيوؤذنوا 

جنازته،  في�سهدون  بموته،  الميِت  اإخ��واَن 

وُي�سّلون عليه، وي�ستغفرون له، فُيكتب لهم 

.
)1(

الأجر وُيكتب للميت ال�ستغفار«

ك��ث��ي��رة،  اآداب  ال��م��ي��ت  ت�سييع  وف���ي 

والت��ع��اظ  الع��ت��ب��ار  م�سبَّ  ت�سبُّ  كّلها 

لتهّز  والمحا�سبة...  ل  والتاأمُّ والمراجعة 

الإن�سان من اأعماقه. ومن الآداب اأن يكون 

هو  اأن��ه  مت�سورًا  متفكرًا  خا�سعًا  الم�سّيع 

الدنيا  اإل��ى  الرجوع  رب��ه  و�ساأل  المحمول 

الذكر  بغير  الكالم  ُيكره  كما  جيب... 
ُ
فاأ

عن  المنع  ورد  حتى  وال�ستغفار،  والدعاء 

.
)2(

ال�سالم على الم�سّيع

خا�سة  اأذك��ار  هناك  الت�سييع  واأث��ن��اء 

م�ستحّبة يطول المقام بذكرها، ومنها: اأن 

يقول كما ذكر الر�سول P: »من ا�ستقبل 

راجعون،  اإليه  واإن��ا  فقال:  راآه��ا  اأو  جنازة 

ور�سوله،  اهلل  وعدنا  ما  ه��ذا  اأك��ب��ر،  اهلل 

اإيمانًا  زدن��ا  اللهم  ور�سوله،  اهلل  و�سدق 

بالقدرة  تعّزز  الذي  هلل  الحمد  وت�سليمًا، 

ال�سماء  في  يبق  لم  بالموت،  العباد  وقهر 

.)3(
َملك اإّل بكى رحمًة ل�سوته«

*الدفن
وم�ستحبات  اآداب  عن  الحديث  يطول 

قبل  وي�سمل  الواجبات،  عن  ف�ساًل  الدفن 

ل  الدفن مبا�سرة، وحينه، وبعده. وقد ف�سَّ

ذلك  في  عليهم(  اهلل  )ر�سوان  الفقهاء 

تف�سياًل عظيمًا.

اإلى  ر  ُيوؤخَّ 1 - ي�ستحب تعجيل الدفن فال 

ل اإلى  الليل اإذا مات في النهار، ول ُيوؤجَّ

عادة  واأما  الليل.  في  مات  اإذا  النهار 

تاأخير دفن الميت ليوم اأو يومين والتي 

بداأت ت�سيع في بع�س اأو�ساطنا موؤخرًا 

يستحب إعالم املؤمنني بالوفاة 
حتى يشاركوا يف التشييع
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مخالفة  ع��ادة  فهي  مختلفة،  وبُحجج 

لآداب ال�سريعة.

ل  اأن  الم�سلم  الميت  دفن  اآداب  من   -  2
يو�سع  بل  القبر،  اإل��ى  مبا�سرًة  ُينقَل 

َقْبَلُه باأمتار، ثم ُيْنقل قلياًل ويو�سع، ثم 

ة القبر  ُيْنقل ويو�سع، ثم ُينقل اإلى حافَّ

ْهَبَتُه...
ُ
لياأُخَذ اأ

فالمكروه هو نقُلُه مبا�سرة اإلى القبر، 

فاإنَّ له اأهوالً عظيمة.

القبَر  اإدخاُله  الميت  دفن  اآداب  من   -  3
دون  من  رفيقًا،  متاأنيًا  هادئًا  اإدخ��اًل 

�سرعٍة اأو تعنيف.

القبُر  ى  ُيغطَّ ام��راأًة،  ُت  الميِّ كان  اإذا   -  4
بثوب عند اإدخالها، ول يدخل معها اإلَّ 

يراها  اأن  له  يجوز  َمْن  )اأي  اأرحامها 

الجميلة  ال��ع��ادة  وه���ذه  حياتها(  ف��ي 

ُمتَّبعٌة في بع�س الأو�ساط.

قبر  ف��ي  ال���زوِج  ن���زوُل  ُي�ستحب  كما   -  5
وقد  بنف�سه،  َدفنها  لُيبا�ِسَر  زوجته، 

حياتها،  في  يراها  كان  من  ُي�ساعُده 

ُة  �ُسنَّ م�سْت  وق��د  م��ث��اًل.  كمحارمها 

يدُخُل  ل  المراأة،  اأنَّ   P اهلل  ر�سول 

قبَرها اإلَّ من كان يراها في حياتها .

*التعزية
وموا�ساُة  الميِت،  اأهل  تعزيُة  ُي�ستحبُّ 

الم�سلم لأخيه الم�سلم عندما يفقد قريبًا 

بال�سبر  اأم���ره  ُي�ستحبُّ  كما  ع��زي��زًا،  اأو 

والحت�ساب كاأن يقول له مثاًل: »اإن هلل ما 

باأجل  �سيء عنده  وكل  اأعطى  ما  وله  اأخذ 

.
)4(

م�سمى«

وُي�����س��ت��ح��بُّ ال��ت��خ��ف��ي��ف ع��ن��ه، واأم����ره 

وطماأنينة  وق��دره،  اهلل،  بق�ساء  بالر�سا 

ولي�س  ال��م��ث��وب��ة.  ب��ذل��ك رج����اء  ال��ن��ف�����س 

بالم�سافحة  التعزيُة  تكوَن  اأن  بال�سرورة 

والتقبيل مثاًل، بل يكفي فيها اأن يراه اأهُل 

وي�ستاأن�سون  بوجوده،  فيعلمون  الم�سيبة، 

�ساركهم  بمن  اأنف�سهم،  ع��ن  ح��ون  وُي��روِّ

الإمام  عن  ورد  عنهم.  ف  وخفَّ م�سابهم، 

اأن  التعزية،  »كفاك من   :Q ال�سادق 

من  بد  ول   .
)5(

الم�سيبة« �ساحُب  ي��راك 

ق�سد القربة الخال�سة وعالمة ذلك عدم 

والمجامالت  الدنيوية  بالمنافع  الهتمام 

الجتماعية.

المب�سوط، ال�سيخ الطو�سي، ج1، �س 183.( 1)

العروة الوثقى، ال�سيد اليزدي، ج2، �س87.( 2)

الكافي، الكليني، ج3، �س167.( 3)

كنز العمال، المتقي الهندي، ج15، �س659.( 4)

المعتبر، المحقق الحّلي، ج1، �س341.( 5)

الهوام�س

يستحب تعزية أهل امليت 
ومواساة املسلم ألخيه املسلم 

عندما يفقد قريبًا أو عزيزاً
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*تربية النف�س على تقّبل الموت
اأهل  من  ن�سمع  الأح��ي��ان  من  كثير  في 

اأخدتو؟«  لي�س  »يا رب  الميت عبارات مثل: 

اأو »يا رب لي�س عملت فينا هيك؟«... ف�ساًل 

ال�سعر،  ون�سر  وال��ن��ح��ي��ب،  ال�����س��راخ  ع��ن 

�سرعًا.  الجائزة  غير  الأم��ور  من  وغيرها 

خبر  اإبالغها  لحظة  �سعورها  �سلوى  تروي 

اأ���س��ّدق،  ل��م  ال��ب��داي��ة  »ف��ي  وف��اة خطيبها: 

ل  فهو  ك��اذب��ون،  اأنهم  بالجميع  و�سرخت 

وحين  ���س��اب��ًا...  ويرحل  يموت  اأن  ي�ستحق 

معّزون ولكن!
حت����ق����ي����ق: زي����ن����ب رع����د

»كلنا من اهلل... والعالم كله �سيعود اإلى اهلل«. 

كلنا مبتلًى في هذه الدنيا. ومن اأعظم البالء هو َفقد الأحبة. 

ال�سائعة  الأم��ور  هي  وما  الإلهي؟  الختبار  هذا  مع  نتعامل  فكيف 

اأثناء العزاء في مجتمعنا؟ وهل ن�ساعد اأهل العزاء اأم ن�سيف اإلى 

اآلمهم اآلمًا من نوع اآخر؟ ما هي الأمور التي يجب اأن نتجنبها في 

مجال�س التعزية؟ وماهي الحدود ال�سرعية للتعبير عن حزننا؟
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أحيانًا نحن ننطق بكلمات 
الكفر يف حلظات احلزن 

الشديد وهذا ال يرضي اهلل

ت�سييعه لم اأتمكن من اإفالت جثمانه ليذهب 

وحيدًا ويدفن، فهي اآخر مرة اأراه فيها«.

)مديرة  القطان  اأم��ل  الحاجة  تقول 

 :)O العالمين  ن�ساء  �سيدة  معاهد 

في  الكفر  بكلمات  ننطق  نحن  »اأح��ي��ان��ًا 

�سحة  وع��ن  ال�����س��دي��د«.  ال��ح��زن  لحظات 

تجيب:  ال��ع��زاء  ف��ي  يقال  م��ا  وم�سروعية 

اعترا�سًا  فيه  لأن  اهلل  ير�سي  ل  »ه���ذا 

ال��دّق��ة  ف��ي منتهى  ه��و  ال���ذي  اأم���ره،  على 

َن �ْلَخوِف  ِب�َصْيٍء مِّ {َوَلَنْبُلَونَُّكْم  والحكمة 

َو�لأنُف�ِض  �لأََم����َو�ِل  ��َن  مِّ َوَنْق�ٍض  َو�ْل��ُج��وِع 

�إَِذ�  �لَِّذيَن   * اِبِريَن  �ل�صَّ ِر  َوَب�صِّ َو�لثََّمَر�ِت 

�إَِلْيِه  ��ا  َو�إِنَّ  ِ هلِلهّ �إِنَّا  َقاُلو�ْ  يَبٌة  �صِ مُّ اَبْتُهم  �أَ�صَ

– 157(. وهذا   156 َر�ِجعوَن} )البقرة: 

نتقّبل  وك��ي��ف  بالتربية  ع��الق��ة  ل��ه  الأم���ر 

 - عليه  يجب  فالإن�سان  ال��م��وت.  ون��واج��ه 

وفي عالقاته مع كل من حوله من اأهل اأو 

اأ�سدقاء- اأن يلّقن نف�سه اأنه قد يفقد اأحدًا 

منهم يومًا. واهلل تعالى يحّثنا اأن ُنكثر من 

ِذكر هادم اللذات...«.

*»حتى ما يحكوا علينا«
م��ن ن��اح��ي��ٍة اأخ����رى ���س��ادف��ن��ا ح���الٍت 

ال�سديد  بالحزن  وتتظاهر  التاأثر،  تت�سّنع 

اأمام النا�س وال�سبب كما يقولون: »حتى ما 

�س.(  )اإيمان.  عّبرت  كما  علينا!!«  يحكوا 

تقول: »كان والدي �سديد الإعياء والمر�س 

له  نطلب  فكّنا  الأل���م،  م��ن  كثيرًا  وع��ان��ى 

حالة  تقبُّلنا  و�سفوا  النا�س  لكن  الراحة، 

حين  في  محبته«.  وع��دم  بالق�سوة  رحيله 

القرية  اأهل  »اتهمني  م.(:  )�سناء.  تقول 

ب�سّدة  وعاتبوني  زوج��ي،  اأ�ستحق  ل  اأنني 

بالتلويح  اأق��م  ولم  عاليًا  اأ�سرخ  لم  لأنني 

ب�سورته خالل ت�سييعه، كما هي العادة... 

ولكني اأعتقد اأن ذلك ل ينفعه، بل ل يجوز 

اأبدًا«.

التي  اأم ر�سا  على عك�س ذلك، تعتقد 

مقدار  يبّين  ال��ذي  هو  »العزاء  اأو�سحت: 

تحّبه  ما  فبقدر  لفقيدك،  وحّبك  تعّلقك 

واأفعاله  ت�سرفاته  وتعّدد  وتخاطبه  تبكيه 

معك، ليعرف الجميع مكانته عندك واأنك 

الفقيد  ك��ان  اإذا  خا�سًة  اأب���دًا.  تن�ساه  لن 

�سابًا اأو �سابة... عار اأن يكون عزاوؤه �سامتًا 

واأ�سدقاء  واأحّبة  اأهل  لديه  األي�س  خجولً، 

ي�سرخون ويبكون عليه؟!«.

اإنها  فقالت  اآخر،  راأي  لها  كان  عبير، 

قبل  ما  فترة  ا�ستثمار  على  م�سرة  كانت 

فائدة  اأكثر  تراه  فيما  ال�سابة  اأختها  دفن 

اأنا  »ق��ررت  وال�سراخ:  النوح  من  لموتها 

�لحاجة �أمل �لقطان
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جثمانها  مع  ليلة  اآخر  نم�سي  اأن  وعائلتي 

م�سامعها.  على  الكريم  ال��ق��راآن  ب��ت��الوة 

ب��ق��راءة  قمنا  تغ�سيلها  بعد  النهار  وف��ي 

وت���الوة  ال��ج��و���س��ن  ودع����اء  ع���زاء  مجل�س 

تمّنينا  ال��ق��راءة  اأنهينا  وعندما  ال��ق��راآن. 

محمد  على  ال�سالة  ذك��ر  المعزيات  من 

بتوزيع  وقمنا  لها  وال�ستغفار  محمد  واآل 

ال�سبحات عليهّن لين�سغلن، بذكر اهلل، عن 

وقت  جاء  حتى  يفيدها،  لن  الذي  العويل 

الدفن«.

*عادات بالية
تمار�س  التي  ال��ع��ادات  ه��ذه  تكون  قد 

وعن  ج���دًا.  �سائعة  متفرقة  مناطق  ف��ي 

تعّلق  ال��م��ي��ت،  وال�����س��راخ ع��ل��ى  ال���ن���واح 

البالية..  العادات  »هذا من  اأمل:  الحاجة 

يبكوا  اأن  الأ�سخا�س  بع�س  ي�سطر  اأن  اأو 

النا�س  يتكلم  ل  ك��ي  اأ�سواتهم  وي��رف��ع��وا 

النا�س  معّزة  نقي�س  ل  اأن  ينبغي  عنهم! 

عليه،  وعويلهم  �سراخهم  ب�سدة  للمّيت 

فهذا لي�س مقيا�سًا �سليمًا. واهلل يطلب منا 

»فمن  بت�سنع،  ولي�س  بحكمة  نت�سرف  اأن 

ابتغى ر�سا اهلل ب�سخط النا�س ر�سي اهلل 

عنه واأر�سى عنه النا�س«.

*فوق الألم.. نتحمل �سوء العزاء
العزاء  عند  ال�سائعة  الت�سرفات  من 

ان�سباطهم  وع��دم  المعّزين  وف��ود  كثرة 

بوقت محدد يراعي تمّكن اأهل الفقيد من 

�سملهم،  ولملمة  طعامهم،  وتناول  الراحة 

الفقد.  حرقة  م��ن  يعانون  اأن��ه��م  خا�سة 

فيقول:  اأخيه  ت�سييع  في  ي�سف علي حاله 

رباطة  على  للمحافظة  م�سطرًا  »ك��ن��ت 

والدّي  اأم��ام  خا�سة  الجميع  اأم��ام  جاأ�سي 

تحّمل  اأح��اول  وكنت  ال�سّن،  في  الكبيرين 

المعّزين  بع�س  ت�سرفات  و���س��وء  الأل���م 

فيتحدثون  م�سيبة  في  اأننا  ين�سون  الذين 

وينتقدون  و���س��ف��ق��ات��ه��م،  اأع��م��ال��ه��م  ع��ن 

تعنينا  ل  اأم���ور  ع��ن  ويتحدثون  الآخ��ري��ن 

في  لم�سايرتهم  ذلك  مع  واأ�سطر  اأ�ساًل، 

هز راأ�سي موافقًا«.

فيما يعتبر الحاج ع�سام اأّن المعّزين 

الفقيد  اأه����ل  ل��ت�����س��ل��ي��ة  ب��ذل��ك  ي��ق��وم��ون 

الأمور  تقدير  ي�سيئون  لكنهم  41وموا�ساتهم، 
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اأحيانًا، وفي كال الحالتين: »علينا تحملهم 

تكّلف  لقد  و�سيافتهم...«.  ومراعاتهم، 

والطعام  ال�سيافة  واج��ب  ع�سام  الحاج 

من  ياأتون  للذين  كاماًلوخا�سًة  اأ�سبوعًا 

مناطق بعيدة ليقوموا بواجب العزاء وهو 

ب���دوره ي��ق��وم ب��واج��ب اإك��رام��ه��م، ويحمد 

اأنه وجد من ي�ستدين منه لتغطية ما  اهلل 

ا�سطّر ل�سرفه في ذلك.

ربما يجب اأن نطرح �سوؤاًل عن حال اأهل 

المجتمع،  بها  يكلفهم  التي  والأعباء  الفقيد 

تقول  وموا�ساة؟  ع��زاء  فعاًل  ذلك  يكون  وهل 

ال��ح��اج��ة اأم����ل: »ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن م�ساب 

تاأمين  في  يكّلفونهم  النا�س  فاإن  الميت  اأهل 

الجتماعية،  وال��ع��ادات  العرفية  ال��ح��اج��ات 

ميتهم،  ع��ن  يذهلوا  اأن  يمكن  اإن��ه��م  بحيث 

لالن�سغال بتقديم الطعام وبال�سيافة والأمور 

محطة  ال��م��وت  في�سبح  الأخ����رى،  ال��م��ادي��ة 

كونه  عن  الدنياعو�سًا  ه��ذه  في  لال�ستغراق 

محطة لإيقاظ النفو�س، لكن على �سكل عزاء«.

*م�سوؤولية ُقّراء العزاء
اأح��ي��ان��ًا اأخ����رى ي��ق��وم ق���راء ال��ع��زاء 

ول  الميت  ماآثر  ذكر  اإل��ى  العزاء  بتحويل 

يذكرون م�ساب اأهل البيت R اإل في 

عزاء(  )قارئة  اأحمد  اأم  تعتقد  الخاتمة. 

اأن اأهل الميت غالبًا يطلبون مجل�سًا لنعي 

الأكثر  وهو  عليه،  والتنويح  ورثائه  الميت 

رواجًا وتعتقد اأنها اإذا اأرادت ذكر م�سائب 

اأهل البيت R فقط دون التنويح فاإنها 

قبوًل  تجد  ول  العزاء  لقراءة  ت�ستدعى  ل 

غليل  ي�سفوا  اأن  يحبون  الذين  النا�س  من 

�سدورهم بالنواح على الفقيد.

وعن �سرعية هذه المجال�س وما يدور 

اأمل  الحاجة  اأجابتنا  اإ�سكالت  من  فيها 

يكون قد  العزاء هنا  »الهدف من  بقولها: 

اأهل  يرى  اأن  هو  منه  الهدف  لأن  انتفى، 

العزاء م�سابهم �سغيرًا اأمام م�سائب اأهل 

قدرتهم  ت�سبح  وبالتالي   ،R البيت 

حتى  وذلك  اأعلى،  والت�سّبر  ال�سبر  على 

الإ���س��الم يكره  ي���زدادوا ج��زع��ًا.. ففي  ل 

كخد�س  �سوره  بع�س  في  ويحرم  الجزع، 

ن�سر  يحرم  كما  عليه،  وال�سرب  ال��وج��ه 

ال�����س��ع��ر.. ك��ل ه���ذه الأم����ور غ��ي��ر محبذة 

�سرعًا، بل اإنها توؤذي روح الميت..«.

*البكاء يعين على ال�سبر
يعين  فالبكاء  ال�سبر،  حالة  في  »اأم��ا 

عزيز  �سخ�س  فقدان  اإن  نقول  ول  عليه 

ربانا  الإ���س��الم  ولكن  موجعًا،  اأم��رًا  لي�س 

واإن  مختلفة.  بطريقة  ال��م��وت  نتقبل  اأن 

الآخ��رة،  اإل��ى  الدنيا  من  الإن�سان  انتقال 

الرحم  عالم  من  الإن�سان  انتقال  ي�سبه 

الدنيا  هذه  كانت  واإذا  الدنيا.  عالم  اإل��ى 

الآخ��رة  ومزرعة  الموؤمن  الإن�سان  �سجن 

وكان الإن�سان ملتفتًا لهذه الحقيقة، ويعمل 

على اأ�سا�سها، يفتر�س اأن يكون انتقاله من 

هذه الدار الموؤقتة، اإلى دار اأو�سع واأح�سن 

واأعظم، مورد �سرور..

اأحيانًا بع�س الأهل يغمى عليهم، فهل 

اأجر  فيه  هل  للميت؟  نفع  الأم��ر  ه��ذا  في 

وثواب؟ وهل من ي�ستمع اإلى هذا المجل�س 

التي  ال��رواي��ات  وه��ل  اأج��ر؟  على  يح�سل 

الح�سين  الإم���ام  على  البكاء  ع��ن  تتكلم 

Q ت�سري على هذه المجال�س اأو ل؟«.

ي�سري  ذلك  اأن  اأمل  الحاجة  وتو�سح 

اإلى  نحتاج  »نحن  العزاء:  ق��ّراء  دور  على 
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اإع����ادة ت��اأم��ل ون��ظ��ر. ف���اإذا ك��ان الهدف 

�سبحانه  اهلل  ر�سا  ك�سب  هو  ال��ع��زاء  من 

وتعالى، فلنَر ما هي الأمور التي وردت في 

الروايات عن الخير للميت في هذا الوقت، 

ومن ذلك:

الأمور  اأهم  من  وهي  القراآن:  ق��راءة   -  1

التي لها اأثر معنوي خا�س ي�ساهم في 

الربط على قلوب اأهل الميت.

2 - اأن يختم الأهل القراآن قبل اأن يو�سع 

الميت في قبره.

3 - ال�سالة على محمد واآل محمد.

4 - الت�سبيح.

5 - قراءة �سورة الإخال�س.

6 - �سورة الفاتحة.

7 - ال�سدقة عن الميت قبل اأن ينزل في 

قبره.

8 - اأن نرد له المظالم والدين قبل دفنه 

اإن اأمكن.

9 - اأن نطعم الطعام على حب اأهل البيت 

R ونهديه ثواب هذا العمل.

كالدرع  فهو  الجو�سن  دع��اء  ق��راءة   -  10

الذي يقي الإن�سان من العذاب.

جهة،  من  للميت  مفيدة  الأم��ور  ه��ذه 

ولأه�����ل ال��م��ي��ت م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، فهي 

التفجع  وع���دم  ال�سبر  على  ت�ساعدهم 

الذي قد يخرجهم عن طاعة اهلل«.

اهلل  بغير  الإن�����س��ان  تعلق  م�سكلة  اإن 

للنف�س،  وتربية  اإلى عالج  �سبحانه تحتاج 

اأنه  مدركًا  كان  اإذا  ُيحا�سب  الإن�سان  لأن 

يجب اأن يهيئ نف�سه لهذا الأمر، ولم يفعل.

َوَن��ْب��ُل��وُك��م  �ْل��َم��ْوِت  َذ�ِئ��َق��ُة  {ُك���لُّ َنْف�ٍض 

ُتْرَجُعوَن}  َو�إَِل��ْي��َن��ا  ِفْتَنًة  َو�ْل��َخ��ْي��ِر  رِّ  ِبال�صَّ

)الأنبياء: 35(.

إذا كان الهدف من العزاء 
هو كسب رضا اهلل سبحانه 
وتعاىل، فلرَن ما هي األمور 
التي وردت يف الروايات عن 
اخلري للميت يف هذا الوقت
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*ما ينفع الموتى
للب�سر،  الكمال  نوع من  الموت  اأن  بما 

الدنيا  عن  بموته  ينف�سل  ل  الإن�سان  فاإن 

ما  ارت���ب���اط  ل��ه  ي��ب��ق��ى  ب��ل  ك��ام��ل،  ب�سكل 

من  ي�ستفيد  بحيث  وب��الأح��ي��اء،  بالحياة 

اإليه، كما قد  اأعمالهم ال�سالحة الموجهة 

يت�سرر من اأعمالهم ال�سيئة التي ت�سبب هو 

بها في حياته.

وه�����ذا الرت����ب����اط ي��ب��ع��ث الأم�����ل في 

يدعونا  تربويًا  اأث��رًا  فينا  ويترك  النفو�س، 

كي  الدنيا  حياتنا  في  اأعمالنا  لمراجعة 

ال�سيئ  عملنا  وزر  ي�ستمّر  ل 

وكي  جهة،  من  كواهلنا  يثقل 

الح�سنة  اأعمالنا  ن�ساعف 

لت�ستمر  اأخ��رى  جهة  من 

ب���رف���دن���ا ب��ال��ح�����س��ن��ات 

وفي  رحيلنا.  بعد  حتى 

عن النبي P اأنه قال: »اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل من ثالث: 

�سدقة جارية، اأو علم ينتفع به من بعده، اأو ولد �سالح يدعو له«)1(.

ال�سيخ اإبراهيم بدوي

الوقت عينه يفتح لنا اآفاقًا للتمّكن من �سلة 

من فاتنا اأن ن�سله في حياته وتعوي�س ذلك 

باأعمال �سالحة نهديها له حتى بعد وفاته.

عمل  م��ن  الميت  ي�ستفيد  *هل 
الأحياء بعد موته؟

الإم���ام  �سئل  وق��د  ت��اأك��ي��د،  بكل  ن��ع��م، 

عن  يت�سّدق  الرجل  عن   Q الكاظم 

الميت اأو ي�سوم وي�سّلي ويعتق عنه، فقال 

Q: »كّل ذلك ح�سن يدخل منفعته على 

.
)2(

الميت«

*دفع ال�سرر اأولى..
اإّن  القائلة:  ال�سرعّية  بالقاعدة  عماًل 

المنفعة،فاإن  جلب  من  اأول��ى  ال�سرر  دفع 

اأف�سل ما يمكن تقديمه لموتانا هو ق�ساء 

واج��ب��ات.  م��ن  فاتهم  م��ا  وق�ساء  ديونهم 

ومن هذا الباب اأوجب ال�سرع الحنيف على 

الميراث  من  الديون  يخرجوا  اأن  الورثة 

ويوؤدوا حقوق الآخرين من مال الميت قبل 

ي��وؤدوا حقوق  اأن  اأوج��ب  به، كما  الت�سرف 

اهلل م��ن ���س��ل��وات و���س��ي��ام وح��ج وك��ّف��ارت 

ون���ذور. وم��ن ذل��ك اأن��ه على الب��ن الأكبر 

الملف
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ق�ساء ما فات والديه من �سلوات.

 :Q ال�سادق  الإمام  اأحدهم  �ساأل 

»ُي�سلَّى عن الميت؟ 

�سيق  ف��ي  يكون  اإّن���ه  حّتى  نعم.  ق��ال: 

فيو�ّسع عليه ذلك ال�سيق، ثّم يوؤتى، فيقال 

فالن  ب�سالة  ال�سيق  هذا  عنك  ف  ُخفِّ له 

.
)3(

اأخيك«

عبا�س  ابن  عن  جبير  بن  �سعيد  وروى 

يا  فقال:   P النبي  اإلى  قال: »جاء رجل 

وعليها  ماتت  اأم��ي  اإن   ،P اهلل  ر���س��ول 

كان  لو  ق��ال:  عنها؟  اأفاأق�سيه  �سهر  �سوم 

قال:  عنها؟  قا�سيه  اأكنت  دين  اأمك  على 

.
)4(

نعم. قال: فدين اهلل اأحق اأن ُيق�سى«

*الظلم الذي ل يغفر
ومن المعلوم اأن اهلل تعالى ل يغفر ظلم 

النا�س بع�سهم بع�سًا. فما بدر من الميت 

يتداركه  اأن  للحّي  يمكن  لأح��د  ظلم  م��ن 

ويرفعه عنه برّد المظالم اإلى اأهلها.

الموؤمنين  اأمير  عن  الكافي  في  ورد 

وعّزتي  تعالى:  اهلل  »قال  قال:  اأنه   Q

كفٌّ  ول��و  ظالم  ظلُم  يجوزني  ل  وج��الل��ي 

.
)5(

بكّف«

وفي نهج البالغة: »اأّما الظلم اّلذي ل 

.
)6(

ُيترك فظلم العباد بع�سهم بع�سًا«

وي���اأت���ي ب��ع��د ذل���ك ف��ي الأه��م��ي��ة دور 

التي  الذنوب  اآثار  لمحو  للميت  ال�ستغفار 

علقت به والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

���ِذي���َن َج��������اوؤُو� ِم��ن  ق���ال ت��ع��ال��ى:{َو�لَّ

َوِلإِْخَو�ِنَنا  َلَنا  �ْغِفْر  َربََّنا  َيُقوُلوَن  َبْعِدِهْم 

ِفي  َتْجَعْل  َوَل  ي��َم��اِن  ِب��اْلإِ �َصَبُقوَنا  ��ِذي��َن  �لَّ

َروؤُوٌف  �إِنََّك  َربََّنا  �آَمُنو�  لَِّذيَن  لِّ ُقُلوِبَنا ِغلاًّ 

رَِّحيٌم} )الح�سر: 10(.

»اإن   :Q ال�����س��ادق  الإم����ام  وع���ن 

وال�ستغفار،  عليه  م  بالترحُّ ليفرح  الميت 

.
)7(

كما يفرح الحي بالهدية ُتهدى اإليه

اأبي من�سور(  وفي )كتاب در�ست ابن 

لأبي  »قلت  قال:  اأنَّه  بن عمار  اإ�سحاق  عن 

الح�سن Q: الدعاء ينفع الميت؟

�سيق  ف��ي  ليكون  اإن���ه  حتى  ن��ع��م،  ق���ال: 

فُير�سى  عليه  م�سخوطًا  ويكون  عليه  فيو�سع 

قال:  له؟  دعا  فيعلم من  قلت:  قال:  )عنه(. 

قال:  ْين؟  نا�سبيَّ كانا  ف��اإن  قلت:  ق��ال  نعم. 

.
)8(

فقال: ينفعهما واهلل، ذاك يخفف عنهما«

إن أفضل ما ميكن تقدميه 
ملوتانا هو قضاء ديونهم 

وقضاء ما فاتهم من واجبات
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*�سالة الوح�سة
وفي هذا الم�سمار، من المنا�سب ذكر 

�سالة الوح�سة، وهي �سالة ليلة الدفن.

على  ي��اأت��ي  »ل  ال��ن��ب��وّي:  الخبر  ففي 

فارحموا  ليلة،  اأّول  من  اأ�سّد  �ساعة  المّيت 

لم تجدوا فلي�سلِّ  فاإن  بال�سدقة،  موتاكم 

اأحدكم ركعتين«.

يقراأ في  الوح�سة هي ركعتان:  و�سالة 

{ُهْم  اإلى  الكر�سي  اآية  الحمد  بعد  الأول��ى 

الحمد  بعد  الثانية  وفي  َخ��اِل��ُدوَن}،  ِفيَها 

ال�سالم  وبعد  م��رات،  ع�سر  القدر  �سورة 

يقول:

محمد  واآل  محمد  ع��ل��ى  ���س��ل  ال��ل��ه��م 

ف��الن.  ب��ن  ف��الن  قبر  اإل���ى  ثوابها  واب��ع��ث 

وي�سّمي الميت.

وف���ي رواي����ة ب��ع��د ال��ح��م��د ف��ي الأول���ى 

الثانية  في  الحمد  وبعد  مرتين،  التوحيد 

�سورة التكاثر ع�سرًا، ثم الدعاء المذكور.

والجمع بين الكيفيتين اأولى واأف�سل.

*�سائر الأعمال الم�ستحبة
الأع���م���ال  ي���اأت���ي دور  ب��ع��د ذل����ك  ث���م 

وترفع  الميت  على  تو�سع  التي  الم�ستحبة 

البر  وجوه  جميع  من  اهلل  عند  مقامه  من 

و�سدقة  وزي���ارة  وح��ج  و�سيام  �سالة  م��ن 

ودعاء وا�ستغفار وقراءة قراآن.

واأكثرها  الم�ستحبة  الأعمال  واأف�سل 

كطباعة  وذل��ك  الجارية،  ال�سدقة  اأج��رًا 

كتاب ينتفع به النا�س في دينهم، اأو ت�سييد 

يعود  اأو �سبيل ماء مما  اأو ح�سينية  م�سجد 

نفعه اإلى عموم الم�سلمين دون انقطاع.

:Q فقدروي عن الإمام ال�سادق

الأجر  بعد موته من  المرء  يتبع  »لي�س 

اإل ثالث خ�سال: �سدقة اأجراها في حياته 

ها،  �سنَّ هدى  ة  و�سنَّ موته،  بعد  تجري  فهي 

فهي ُيعمل بها بعد موته اأو ولد �سالح يدعو 

.
)9(

له«

*زيارة القبور
زي��ارة  ع��ن  بالحديث  البحث  ونختم 

لما  الم�ستحبة  الأم���ور  م��ن  وه��ي  القبور، 

للموتى.  و�سلة  لالأحياء  اتعاظ  من  فيها 

، ول��ك��ن عن  ول��ي�����س ل��ل��زي��ارة وق���ت خ��ا���سّ

بع�س الفقهاء اأّنه يتاأّكد ال�ستحباب يوَمي 

ة ع�سر الخمي�س.  الثنين والخمي�س خا�سّ

اأئ��م��ة ال��ه��دى  وف���ي بع�س ال���رواي���ات ع��ن 

ورد  كما  ال�سبت.  ي��وم  ا�ستحبابها   R

ساعة  املّيت  على  يأتي  »ال 
أشّد من أّول ليلة، فارحموا 
موتاكم بالصدقة، فإن مل 

جتدوا فليصلِّ أحدكم ركعتني«

الملف
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عنهم كراهة زيارة القبور في الليل.

ع���ن م��ح��ّم��د ب���ن م�����س��ل��م ق�����ال: قلت 

»ن��زور   :Q ال�����س��ادق  اهلل  عبد  لأب���ي 

الموتى؟فقال Q: نعم. قلت: في�سمعون 

واهلل  اإي   :Q ق��ال  اأتيناهم؟  اإذا  بنا 

وي�ستاأن�سون  بكم  ويفرحون  بكم  ليعلمون 

.
)10(

اإليكم«

*اآداب زيارة القبور  
1 - �لت�صليم عليهم: ففي رواية تقول:

»ال�سالم على اأهل الديار من الموؤمنين 

الم�ستقِدمين  اهلل  رح���م  وال��م�����س��ل��م��ي��ن، 

بكم  اهلل  �ساء  واإن  والم�ستاأخرين،  مّنا 

.
)11(

لحقون«

علّي  الإم���ام  عن  المعروف  وال�سالم 

ال��رح��ي��م،  ال��رح��م��ن  اهلل  »ب�����س��م   :Q

اأهل  اإل اهلل، من  اإله  ل  اأهل  ال�سالم على 

ل اإله اإل اهلل، يا اأهل ل اإله اإل اهلل، بحّق 

ل اإله اإل اهلل، كيف وجدتم قول ل اإله اإل 

اهلل؟ من ل اإله اإل اهلل، يا ل اإله اإل اهلل، 

بحّق ل اإله اإل اهلل، اغفر لمن قال: ل اإله 

ل   : قال  زم��رة من  في  واح�سرنا  اهلل،  اإل 

ولّي  ، علّي  اإل اهلل، محّمد ر�سول اهلل  اإله 

.
)12(

اهلل«

ال�سادق  الإم��ام  – �ل��دع��اء لهم: فعن   2
الأر���سَ  ج��اِف  »اللهّم  تقول:   :Q

اأرواحهم  اإليك  و�ساعد  جنوبهم  عن 

اإليهم  �سِكن 
َ
واأ ر�سوانًا  منك  هم  ولقِّ

وحدتهم،  ب��ه  ت�سل  م��ا  رحمتك  م��ن 

وتوؤن�س به وح�ستهم اإّنك على كّل �سيء 

.
)13(

قدير«

فعن  وللموؤمنين:  لنف�صك  �ل��دع��اء   –  3
اأمير الموؤمنين Q اأّنه قال: »زوروا 

بزيارتكم  ي��ف��رح��ون  ف��اإّن��ه��م  م��وت��اك��م 

اأبيه  وليطلب اأحدكم حاجته عند قبر 

.
)14(

وعند قبر اأّمه بعدما يدعو لهما«

لزيارة  يوفقنا  اأن  تعالى  اهلل  ن�ساأل 

ما  لهم  نهدي  واأن  لهم،  وال��دع��اء  موتانا 

اأمكننا من الأعمال ال�سالحة.

المعتبر، المحقق الحلي، ج1، �س341.( 1)

و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج8، �س279.( 2)

م.ن، ج2، �س444.( 3)

الخالف، ال�سيخ الطو�سي، ج2، �س209.( 4)

الكافي، الكليني، ج2، �س443.( 5)

نهج البالغة، الخطبة 176.( 6)

الوافي، الكا�ساني، ج25، �س587.( 7)

جامع اأحاديث ال�سيعة، البروجردي، ج15، �س503.( 8)

الكافي، م.�س، ج7، �س56.( 9)

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج99، �س300.( 10)

الكافي، م.�س، ج3، �س229.( 11)

بحار الأنوار، م.�س، ج99، �س301.( 12)

هداية الأمة اإلى اأحكام الأئمة، الحر العاملي، ج1، �س323.( 13)

الكافي، م.�س، ج3، �س230.( 14)

الهوام�س

47

م
 2

01
3 

ل
و

لأ
� 

ن
و

ن
كا

/
 2

67
د 

د
ع
ل
�



تظهر  المذكورة  الأجوبة  مراجعة  اإن 

لنا اختالف الهتمامات لدى النا�س، واإن 

وبما  ب��الآخ��رة  الهتمام  هو  الغالب  ك��ان 

�سي�سير اإليه الإن�سان. وتنطلق الإجابة في 

الإن�سان  يحملها  التي  النظرة  من  الواقع، 

اأنها  اأو  ال��ه��دف،  ه��ي  فهل  الدنيا،  لهذه 

طريق لالآخرة؟! فمن كان يرى اأنها طريق 

في  �سيما  ول  ي��وم،  كل  في  �سعى  الآخ���رة 

اليوم الأخير من حياته، ليعمل لما ينفعه 

في اآخرته.

نعم، الإجابة المهمة: اإن على الإن�سان 

اليوم  ه��و  حياته  م��ن  ي��وم  ك��ل  يعتبر  اأن 

الأخير لأّنه ل يعلم �ساعة موته، وا�ستعادة 

الأمانة المودعة في هذه الدنيا.

�لإجابات بح�صب �لأعلى ن�صبة:

1 - عبادة اهلل )تركيز الإجابات على ال�سجود، 
���س��الة، ق����راآن، ���س��وم، اب��ت��ه��ال ودع����اء، خلوة 

واعتكاف، اعتزال الدنيا، ال�سالة على محمد اآل 

ال�ستغفار  الولية،  على  بالثبات  الدعاء  محمد، 

فات  ما  ق�ساء  النف�س،  مراجعة  التوبة،  وطلب 

من العبادات..(، التهيوؤ للقاء اهلل، لب�س الكفن، 

التاأمل والتفكر باآخر اللحظات...

2 - زيارة اأهل البيتR والتوجه �سريعًا اإلى 
مراقدهم اأو زيارتهم عن ُبعد والتو�سل بهم لنيل 

زي��ارة  على  التركيز  )ت��م  الآخ��رة  في  �سفاعتهم 

 ،Q واأمير الموؤمنين Qالإمام الح�سين

بلقائه  والدعاء  الإمام|،  لقاء  لعدم  الح�سرة 

وال�سالم عليه ون�سرته بعد الموت.

ورد  الديون  ق�ساء  النا�س،  مع  الذمة  اإب��راء   -  3
المظالم والحقوق، الت�سامح من الآخرين.

والأولد  العائلة  مع  المتبقي  الوقت  ق�ساء   -  4
وداع  الوالدين،  ر�سا  طلب  بالخير،  وتو�سيتهم 

الأحبة والأ�سدقاء.

ف��ي حياتي،  ي��وم  اآخ���ر  بمثابة  ه��و  ي��وم  ك��ل   -  5
�ساأق�سيه ب�سكل طبيعي.

6 - اأق�سيه بالجهاد وال�سعي لل�سهادة.

7 - ال�سعي في ق�ساء حوائج النا�س.

8 - كتابة و�سية.
9 - اأعمال تنفع بعد الموت: �سدقة جارية وطلب 

العلم.

10 - اأدعو اأن يمّد اهلل في عمري.

11 - ل اأحد يعلم ب�ساعة موته.
12 - الدعاء بق�ساء حاجة خا�سة لي في الدنيا 

واأن تتحقق قبل مماتي.

13 - زيارة المقابر ورو�سة ال�سهداء.
مثالية  اإجابة  �ستكون  لأنها  الآن  اأجيب  لن   -  14

ومبالغ فيها.

15 - �ساأكتب ق�سة حياتي.

اأجرت مجلة بقّية اهلل ا�ستطالعًا 

اأهم  د  لتر�سُ ال�سابق  ال�سوؤال  بوا�سطة 

ُتختم  اأن  التي نحر�س على  اأولوياتنا 

�سحيفة  بها  وت��رت��ف��ع  حياتنا،  بها 

اأعمالنا. فكانت النتائج كالتالي:

الملف
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اهلل  لقاء  اأح��ب  »من   :Pاهلل ر�سول 

اأحب اهلل لقاءه، ومن كره لقاء اهلل كره 

كلنا  اهلل!  ر�سول  يا  قالوا:  لقاءه.  اهلل 

كراهية  ذلك  لي�س  قال:  الموت!  نكره 

الموت، ولكن الموؤمن اإذا ح�سر جاءه 

.
)3(

الب�سير من اهلل بما هو �سائر اإليه«

يقول  �لدنيا:  متعلقات  عن  �لتخلي   -  3
ج��ام��ع  ف���ي  النراقي}  ال��ع��الم��ة 

من  عالقته  قطع  »�سعوبة  ال�سعادات: 

الأولد والأموال والمنا�سب والأحباب، 

اأن هذا لي�س خوفًا من الموت  ومعلوم 

مفارقة  على  ح��زن  هو  بل  نف�سه،  في 

وعالجه  ال��ف��ان��ي��ة.  ال��زخ��ارف  بع�س 

ل  مما  الفانية  الأم���ور  اأن  يتذكر  اأن 

قلبه،  بها  يرتبط  اأن  بالعاقل  يليق 

عالم  خ�سائ�س  العاقل  يحب  وك��ي��ف 

الطبيعة ويطمئن اإليها، وهو عن قريب 

.
)4(

�سيفارقها«

مطلوبان  وهما  و�ل�صتغفار:  �لتوبة   -  4
في كل حال، ولكنهما يتاأكدان عندما 

وهي  اأجله،  باقتراب  الإن�سان  ي�سعر 

فقد  �سادقة،  كانت  اإذا  مقبولة  توبة 

ورد عن ر�سول اهللP: »اإن اهلل تعالى 

يقبل توبة العبد ما لم يغرغر )اأي ما 

.
)5(

لم ت�سل روحه اإلى الحلقوم(«

و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج2، �س446.( 1)

تحرير الو�سيلة، الإمام الخميني، ج1، �س64.( 2)

ميزان الحكمة، محمد الري�سهري، ج4، �س2798.( 3)

جامع ال�سعادات، مال محمد مهدي النراقي، ج1، �س198.( 4)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج6، �س19.( 5)

الهوام�س

1 – �لو�صية: ورد حّث �سديد على كتابة 
ال��و���س��ي��ة، وف���ي ال���رواي���ة ع��ن الإم���ام 

ال�سادقQ: »ما من ميت تح�سره 

ب�سره  م��ن  عليه  اهلل  رّد  اإل  ال��وف��اة 

و�سمعه وعقله للو�سية، اأخذ الو�سية اأو 

ترك ، وهي الراحة التي يقال لها: راحة 

 .
)1(

م�سلم« كل  على  حق  فهي   ، الموت 

والو�سية تتعلق بكافة الحقوق المتعلقة 

اأكانت من حقوق  بذّمة الإن�سان �سواء 

وج��ل.  ع��ز  اهلل  حقوق  م��ن  اأو  النا�س 

»يجب  الخميني}:  الم���ام  يقول 

الموت  اإم���ارات  عنده  ظهر  م��ن  على 

اأداء الحقوق الواجبة خلقيًا اأو خالقيًا، 

الإي�ساء  اأو  عنده،  التي  الأمانات  ورّد 

وك��ذا  ب��اإن��ج��ازه��ا  الطمئنان  م��ع  بها 

يجب الإي�����س��اء ب��ال��واج��ب��ات ال��ت��ي ل 

كال�سالة  الحياة،  حال  النيابة  تقبل 

وال�سوم والحج غالبًا ونحوها اإذا كان 

.
)2(

له مال«

الإن�سان  ع��زَّ وج��ل:  لقاء �هلل  �لموت   -  2
ما  اأن  يعتقد  لأن��ه  الموت  من  يخاف 

�سديدًا،  عذابًا  �سيكون  اإليه  �سينتقل 

على  الموت  اإل��ى  ينظر  الموؤمن  ولكن 

اأن��ه لقاء ب��اهلل ع��زَّ وج��ل، ول��ذا ينبغي 

اأن يكون في �سوق للموت، فقد ورد عن 
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الشعر الحسيني (2/2):

فنٌّ وّثق
التـاريخ
ال�سيد ح�سني علي اإبراهيم

يجمع  الذي  العرب،  ديوان  ال�سعر  اأن  ال�سابق  العدد  في  عر�سنا 

اأفراحهم  ويخّلد  وتاريخهم،  اأحوالهم  وي��دّون  واأخبارهم،  اآثارهم 

واأحزانهم وانفعالتهم. وحاولنا اأن نجيب عن غر�س ال�سعر الح�سيني 

كالرثاء،  الفردّي  الطابع  عليها  َيغلب  التي  الأغرا�س  َيُجوُز  واأن��ه 

دينية  اأغ��را���سٍ  اإل��ى   ،Q الح�سين  اأع���داء  هجاء  اأو  والتاأبين، 

ى بذكر  ُع الرثاء، والحر�س على تاأبين المتوفَّ واجتماعية؛ فما َتَفجُّ

موقعه وخ�ساله وخ�سال من معه، اإّل لأن الدين اأ�سيب بم�سابه، ولأن 

...P من اأرادوا قتله اأرادوا بذلك قتل دين ر�سول اهلل

ثم وَلْجنا اإلى الإجابة عن �سوؤال المقالة الوحيد: عن اإرها�سات 

هذا  بن�ساأة  اإرها�سًا  ت�سّكل  التي  الأول��ى  وبداياته  الح�سيني  ال�سعر 

اللون ال�سعرّي، وذلك في ثالث مراحل متوالية:

مناسبة
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نقصد بإرهاصاِت نشأة 
الشعر احلسينّي يف املدينة 

املنّورة الشعَر الذي أُنشئ 
عند عودة اإلمام السجاد 

Q والعيال إليها

ال��ع��ا���س��ر وف���ي طريق  ي���وم  – ق��ب��ل   1

كربالء.

2 – في يوم عا�سوراء.

3 – في اأ�سر الكوفة وال�سام.

ثم ُيتمُّ هذا المقال نقطتين اإ�سافيتين:

المدينة  في  الن�ساأة  – بدايات   4
المنّورة

ال�سعر  ن�����س��اأة  ب��اإره��ا���س��اِت  نق�سد 

ال�سعَر  ال��م��ن��ّورة  المدينة  ف��ي  الح�سينّي 

ال�سجاد  الإم���ام  ع��ودة  عند  ن�سئ 
ُ
اأ ال��ذي 

اأو  المنورة،  المدينة  اإل��ى  والعيال   Q

ن�سئ قبل ذلك بفعل معرفة البع�س 
ُ
الذي اأ

ذلك،  قبل   ،Q الح�سين  با�ست�سهاد 

 ،
)1(

القارورة �َسَلمة على ما في حديث  كاأّم 

اأو غيرها.

اأ – لعّل اأول ما ُيذكر هو اإر�ساُل الإمام 

لينعى  حذلم  ب��ن  ب�سير   Q ال�سّجاد 

ْكب  الرَّ بلوغ  قبل   Q الح�سين  الإم��ام 

ر�سول  م�سجد  ب�سير  بلغ  فلّما  المدينة، 

P رفع �سوته بالبكاء واأن�ساأ يقول:  اهلل 

]الكامل[
َي����ْث����ِرَب ل ُم���َق���اَم ل��ك��م بها ي���ا اأه�����َل 

ُق���ِت���ل ال��ح�����س��ي��ُن ف���اأدم���ع���ي ِم������ْدراُر

ال��ج�����س��م م���ن���ه ب���ك���رب���الء م�����س��ّرج

)2(
وال���راأ����سُ م��ن��ه ع��ل��ى ال��ق��ن��اِة ُي�����داُر

ثم ذكر كثرة بكاء ن�ساء المدينة وكثرة 

على  ت��ن��وح  ج��اري��ة  ق��ول  ون��ق��ل  تفجعهّن، 

الح�سين Q وتقول: ]الطويل[

ن��ع��ى ����س���ّي���دي ن�����اٍع ن���ع���اُه ف���اأوَج���َع���ا

ْف���َج���َع���ا
َ
واأم���ر����س���ن���ي ن�����اٍع ن���ع���اه ف���اأ

ف��ع��ي��ن��يَّ ج�����ودا ب���ال���دم���وِع وا���س��ك��ب��ا

وج������ودا ب���دم���ٍع ب��ع��د دم��ع��ك��م��ا َم��َع��ا

فزعَزَعا الجليل  على من دهى عر�س 

اأَج��َدَع��ا وال��دي��ُن  المجُد  ه��ذا  فاأ�سبح 

��ِه ع��ل��ى اب����ِن ن��ب��يِّ اهلل واب�����ِن و���س��يِّ

)3(
اأ�ْس�َسَعا الدار  �ساحَط  عّنا  كان  واإن 

 O ب – ون�سب اإلى زينب اأم كلثوم

اأنها قالت: ]الوافر[

ت��ق��ب��ل��ي��ن��ا ل  ن�������ا  َج�������دِّ م�����دي�����ن�����َة 

َف��ِب��ال��ح�����س��راِت والأح���������زاِن ِج��ْي��َن��ا

خ���رج���ن���ا م���ن���ِك ب���الأه���ل���ي���َن ُط������ّرًا

)4(
َبِنْيَنا ول  رج�������اَل  ل  َرَج����ْع����ن����ا 

)...(

وم�����ولن�����ا ال���ح�������س���ي���ُن ل���ن���ا اأن���ي�������ٌس

َرَج����ْع����َن����ا وال���ح�������س���ي���ُن ب����ه َرِه���ي���ن���ا

ف���ن���ح���ُن ال�������س���ائ���ع���اُت ب����ال ك��ف��ي��ٍل

ِخ���ي���ن���ا
َ
51ون����ح����ُن ال���ن���ائ���ح���اُت ع���ل���ى اأ

م
 2

01
3 

ل
و

لأ
� 

ن
و

ن
كا

/
 2

67
د 

د
ع
ل
�



ون���ح���ن ال�������س���ائ���راُت ع��ل��ى ال��م��ط��اي��ا

)5(
المبغ�سينا ِج���َم���اِل  ع��ل��ى  ُن�����س��اُل 

ولعل القائلة هي زينب ال�سغرى، وهي 

زوجة عون بن جعفر الطيار، وقد كانت مع 

هذا   ،
)6(

بكربالء  Q الح�سين  اأخيها 

الزينبين  اتحاد  بعدم  م�سهوٍر  ق��وٍل  على 

والكنيتين.

زي��ن��ب  ل��ق��م��ان  اأّم  وخ���رج���ت   – ج 

النا�س  على  ط��ال��ب  اأب���ي  ب��ن  عقيل  بنت 

تقول:  وهي  بالطف  قتالها  تبكي  بالبقيع 

]الب�سيط[
لكم ال��ن��ب��يُّ  ق���ال  اإن  ت��ق��ول��ون  م����اذا 

َم������ِم
ُ
م�����اذا ف��ع��ل��ت��م وك��ن��ت��م اآخ�����ر الأ

َي����ِت����ي ب���اأه���ِل ب��ي��ت��ي واأن�������س���اري وذرِّ

ب��دِم ُج��وا  ��رِّ وَق��ْت��ل��ى ���سُ ���س��ارى 
ُ
اأ منهْم 

لكم ن�سحُت  اإذ  جزائي  هذا  كان  ما 

)7(
َرِحِمي َذِوي  في  ب�سوٍء  َتْخُلفوني  اأن 

على  الأول��ى  الن�ساأة  – بدايات   5

Q قبر الح�سين

الإم���ام  ���س��ه��ادة  م��ن  قليلة  اأي���ام  بعد 

ال��ح�����س��ي��ن Q ب����داأ ب��ع�����س ال�����س��ع��راء 

عيت  ادُّ وق��د  ورث��ائ��ه،  قبره  على  بالوفود 

اأّولية الزيارة والرثاء لبع�س ال�سعراء:

)ت:  َقّنة(  )اأو  قتة  بن  �سليمان   – اأ 

126ه�(.

ينبغي  اأنه  الأمين  ال�سيد مح�سن  فعن 

بكربالء  مّر  فاإنه  رث��اه،  من  اأول  يكون  اأن 

ليال،  ب��ث��الث   Q الح�سين  قتل  بعد 

فر�سه  على  واتكاأ  م�سارعهم  اإل��ى  فنظر 

وقال: ]الطويل[

م��ح��م��د اآل  اأب�����ي�����اِت  ع���ل���ى  م�������ررُت 

ف���ل���م اأره�������ا اأم���ث���اَل���ه���ا ي������وَم ح���ّل���ِت

مري�سًة اأ�سحْت  ال�سم�َس  اأن  َت��َر  األ��م 

ِت ��َع��رَّ ل��ق��ت��ِل ح�����س��ي��ٍن وال���ب���الَد اْق�����سَ

وك���ان���وا رج�����اًء ث���م اأ����س���ح���وا َرِزّي������ًة

ل��ق��د َع��ُظ��َم��ْت ت��ل��ك ال���ّرزاي���ا وج��ّل��ِت

)...(

ه��ا���س��ٍم اآِل  م���ن  ال���ط���فِّ  ق��ت��ي��َل  واإن 

ف���ذّل���ِت ال��م�����س��ل��م��ي��ن  رق�������اَب  اأذلَّ 

ل��ف��ق��ِدِه ال�����س��م��اُء  تبكي  اأع���ول���ْت  وق���د 

)8(
و�سّلِت ع��ل��ي��ه  ن���اح���ْت  واأن���ُج���ُم���َن���ا 

الرميح  لأبي  المقطوعة  اإّن هذه  وقيل 

اأو  عليه،  الكالم  �سياأتي  ال��ذي  الخزاعي 

. ول يظهر من المقطوعة 
)9(

للتيمّي بن مّرة

فيها  ب��ل  ال���زي���ارة،  ق�سد  �ساحبها  اأن 

»مررت على اأبيات اآل محمد«.

ب – عقبة بن عمرو ال�سهمي

ال�سّدي  عن  ال��ج��وزي  اب��ن  �سبط  نقل 

 ،Q الح�سين  الإمام  رثى  اأول من  اأنه 

من  ق���ال  ال��م��ج��ال�����س،  ف��ي  المفيد  ورواه 

َق��ّرت  العين  »اإذا  مطلعها:  ه��ذا  ق�سيدة 

ف��ي ال���ح���ي���اة...« ول��ك��ن ال��ب��ي��ت ال��م��ذك��ور 

عقبة  عن  والنقل  الق�سيدة.  مطلع  لي�س 

بن  �سليمان  في  النقل  من  اأثبُت  ال�سهمّي 

كربالء  ق�سده  زم��ان  ولكن  ال�سابق،  قّتة 

ي��ع��ود اإل���ى اأواخ����ر ال��م��ائ��ة الأول����ى، بينما 

اإحدى و�ستين بعد ثالثة  �سليمان مّر �سنة 

 ،Q اأيام من ا�ست�سهاد الإمام الح�سين
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بعد أيام قليلة من شهادة 
اإلمام احلسني Q بدأ 

بعض الشعراء بالوفود على 
قربه ورثائه

على فر�س ال�سحة. ويمكن اأن يكون تاريخ 

زمان  من  اأ�سبق  )المقطوعة(  الق�سيدة 

اإلقائها عند الزيارة، وبهذا ي�سح التم�سك 

ب��الأّول��ي��ة ال��م��ذك��ورة. وه��ي – على فر�س 

َرَث��وا  الذين  لأن  ن�سبّية؛  اأول��ّي��ة   – ثبوتها 

الآل وغيرهم  Q من  الح�سين  الإمام 

يكاد  ب��ل  ال�ست�سهاد،  منذ  بذلك  ب���دوؤوا 

يكون ذلك ُقَبْيَلُه – اأي�سًا – مع الت�سامح، 

مثلما نبهنا عليه اآنفًا.

ت�سّرُح  ل  ال�سهميِّ  ُعْقَبَة  ومقطوعة 

بق�سد الزيارة، بل ُيَعّبُر فيها بالمرور على 

ياأتي فيها بعد ذلك:  قبر الح�سين، ولكنه 

والمقطوعة  يزورها؛  �سالٌم  مّني  لها  وقلَّ 

هي: ]الطويل[

بكربال الح�سين  ق��ب��ر  ع��ل��ى  م����ررُت 

َغ��ِزي��ُره��ا دم��وع��ي  م��ن  عليه  ففا�س 

��ْج��ِوِه وم����ا زل����ُت اأب��ك��ي��ه واأرث������ي ل�����سَ

��ِع��ُد ع��ي��ِن��ي دم��ُع��ه��ا وَزِف���ي���ُره���ا وُي�����سْ

ع�سائبًا الح�سيِن  بعِد  م��ن  ��ْي��ُت  وب��كَّ

اأط���اف���ْت ب���ه م���ن ج��اِن��َب��ْي��ِه ق��ب��وُره��ا

واأن��ت��ُم ال��ح��ي��اة  ف��ي  ق���ّرْت  العين  اإذا 

ت��خ��اف��ون ف��ي ال��دن��ي��ا ف��اأظ��ل��َم ن��وُره��ا

����س���الٌم ع��ل��ى اأه�����ل ال��ق��ب��ور ب��ك��رب��ال

وق������لَّ ل���ه���ا م���ن���ي �����س����الٌم ي���زوره���ا

حى وبال�سّ ال��ع�����س��يِّ  ب��اآ���س��ال  ���س��الٌم 

ت����وؤّدي����ه ن���ك���ب���اُء ال�����ّري�����اِح وم���وُره���ا

ق���ب���ِرِه ُزّواُر  ال������ُوّف������اُد  ب������رَح  ول 

)10(
وَعِبيُرها ِم�ْسُكها  عليهم  ي��ف��وُح 

مالك  ب��ن  عمير  َم��ي��ح  ال��رُّ – اأب���و  ج 

الُخَزاعّي )ت: 100ه�(

 Q الح�سين  رث��اء  في  مكثرًا  كان 

بنِت  فاطمَة  على  دخ��ل  غيره،  في   ً
ّ

ُم��ِق��ال

الح�سين L فاأن�سدها:

َع��ْب��َرٍة �سحائُب  ع��ي��ِن��ْي  على  اأج��ال��ْت 
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اْرَمَعلَِّت حّتى  ْم��ِع  ال��دَّ بعد  ت�سُح  فلم 

م��ح��م��د ال����ن����ب����ّي  اآل  ع���ل���ى  ت���ب���ك���ي 

وم��ا اأك��ث��رْت ف��ي ال��دم��ع ل ب��ل اأق��ّل��ِت

�سيوَفُهم َي�����س��ي��م��وا  ل��م  ق���وم  اأول���ئ���ك 

��لَّ��ِت وق���د ن���ك���اأْت اأع���داءه���م ح��ي��َن ���سُ

ه��ا���س��ٍم اآل  م���ن  ال���ط���فِّ  ق��ت��ي��َل  واإن 

)11(
فذلَِّت ق��ري�����س  م��ن  رق���اب���ًا  اأذلَّ 

 – – هنا  الأخ��ي��ر  البيت  وا���س��ت��راك 

الأخير  قبل  البيت  مع  تام  �سبه  ا�ستراكًا 

من المقطوعة المن�سوبة ل�سليمان بن قتة. 

 – الرواة  – وفق  الرميح  اأبا  اأن  والغريب 

ى تعدياًل من فاطمة بنت الح�سين  َتَلقَّ قد 

من  »الم�سلمين«  كلمة  ب���اإب���دال   L

في  البيتان  فتماثل  قري�س«،  »م��ن  عبارة 

يقّوي  ه��ذا  فهل   .
)12(

تمامًا الق�سيدتين 

البيت  �ساحب  الرميح  اأب��ي  كون  احتمال 

اقتب�سه؟  غيره  اأو  �سليمان  واأن  الأ�سلي، 

ربما مع �سحة الخبر.

د – عبيد اهلل بن الُحّر الُجْعِفّي )ت: 

68ه�(.

له  فحل،  �ساعر  الكوفة،  اأ�سراف  من 

 ،Q ن�سخة يرويها عن اأمير الموؤمنين

الخليفة  ق��ت��ل  ب��ع��د  م��ع��اوي��ة  اإل����ى  ان��ح��از 

الإمام  و�سهد معه �سفين، وخذل  عثمان، 

الح�سين Q عندما ا�ستن�سره وعر�س 

الإم��ام:  فقال  عليها،  لينجو  فر�سه  عليه 

كنت  وما  فر�سك،  في  ول  فيك  حاجة  »ل 

ندمًا  ن��دم  ثم  ع�سدًا«.  الم�سلين  متخَذ 

التحق  بعدها  الإمام،  �سديدًا على خذلن 

 ،Q للح�سين  ث��اأرًا  الثقفي  بالمختار 

ولكنه رجع مغا�سبًا لإبراهيم ابن الأ�ستر، 

على  خرج  ثم  الزبير،  بن  بم�سعب  فلحق 

غرقًا  اأم��ره  وانتهى  حب�سه،  لأن��ه  م�سعب 

، وكان له ثالثة اأولد 
)13(

�سنة �سٍت وثمانين

.Q من اأ�سحاب الإمام ال�سادق

من  اأول  اأن  اأبي مخنف  عن  ُروي  وقد 

م�سرعه  بعد   Q الح�سين  قبر  زار 

الحّر  بن  اهلل  عبيد  هو  الأج�ساد  ومدفن 

ال�سهداء،  اأج�ساد  على  فوقف  الُجْعفّي... 

وب��ك��ى ب��ك��اًء ���س��دي��دًا، وا���س��ت��ع��ب��ر، ورث��ى 

معه  ق��ت��ل��وا  ال��ذي��ن  واأ���س��ح��اب��ه  الح�سين 

بق�سيدة طويلة منها:

ي���ق���ول اأم����ي����ٌر غ�������ادٌر واب������ن غ�����ادٍر

فاطمه ب��ن  ال�سهيد  قابلَت  كنَت  األ 

ون��ف�����س��ي ع��ل��ى ِخ����ْذلِن����ِه واع���ت���زاِل���ِه

وب��ي��ع��ِة ه���ذا ال��ن��اك��ِث ال��ع��ه��َد لئ��م��ه

ن�������س���ْرُت���ُه اأك��������وَن  األ  ن���دم���ي  ف���ي���ا 

ن���اِدَم���ه ُد  ���دَّ ُت�������سَ ل  ن��ف�����ٍس  ك����لُّ  َل 
َ
اأ

)...(

ت�����اآزروا ال���ذي���ن  اأرواَح   
ُ
اهلل ���س��ق��ى 

داِئَمه الغيث  من  �سقيًا  ن�سِرِه  على 

وق���ف���ُت ع��ل��ى اأج���داث���ه���م وم��ج��ال��ه��م

�ساِجَمه والعيُن  ينف�سُّ  الح�سى  فكاد 

لعمري لقد كانوا م�ساليَت في الَوَغى

)14(
�ِسراعًا اإلى الَهْيَجا ُحماًة خ�ساِرَمْه

 Q وله في ندمه على ن�سرة الح�سين

مناسبة
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اأودع ر�س���ول اهلل P ق���ارورة فيه���ا ت���راب من كربالء ل���دى اأمِّ ( 1)

 Q سلم���ة واأخبره���ا اأنها متى ف���ارت دمًا يك���ون الح�سين�

قد ا�ست�سهد.

مقتل الح�سين Q، المقّرم، �س374.( 2)

اأدب الطّف، جواد �ُسّبر، ج1، �س65.( 3)

مقتل الح�سين Q، م.�س، �س375 – 376.( 4)

وردت الأبيات كاملة: بحار الأنوار، المجل�سي، ج45، �س197.( 5)

اأدب الطّف، )م.�س(، ج1، 76 – 77.( 6)

اأدب الط���ّف، )م.�س(، ج1، �س75، حي���ث ورد �سدر البيت الثاني ( 7)

»ِبِعْترت���ي وباأهل���ي بع���د ُمْفَتَق���ِدي«، وه���ذا مواف���ق للمفيد في 

الإر�ساد، ج2، �س123.

ال���دّر الن�سيد في مراثي ال�سبط ال�سهي���د، ال�سيد مح�سن الأمين، ( 8)

�س58.

)م.ن(.( 9)

اأدب الطّف، )م.�س(، ج1، �س52.( 10)

)م.ن(، ج1، �س59 – 60.( 11)

مقتل الح�سين Q، )م.�س(، �س190.( 12)

اأدب الطّف، )م.�س(، ج1، �س98.( 13)

)م.ن(، ج1، �س93 – 100.( 14)

الهوام�س

.
)15(

وفي رثائه عدة مقطوعات وق�سائد

الح�سينّي  ال�سعر  اإرها�سات  هي  هذه 

وب���داي���ات���ه الأول������ى، م��ن��ذ ك��ان��ت اأب��ي��ات��ًا 

القادم  والحتف  المعلوم،  ال�سهيد  تنعى 

وتفّجعًا  م��ّرًا  بكاًء  ب��دت  حتى  المر�سوم، 

وال�سبط،  والإم����ام،  وال��ول��ي،  الأب،  على 

ورث��اًء  كالأ�ساحي،  ِرين  الُمَجزَّ اآل��ه  وعلى 

للطهر والإيمان والتقى، وتاأبينًا لالإخال�س 

والنفاق  للكفر  وه��ج��اًء  والنقا،  وال��وف��اء 

والجور  للظلم  ورف�سًا  والعمى،  وال��ذّل��ة 

والغّي وا�ستبداِل الأر�س بال�سما...

طبيعّيًا،  فطريًا  ال�سعر  هذا  جاَء  وقد 

ل��ل��ت��ك��ّل��ف، م��رت��ج��اًل ف��ي كثرته  م��ج��اف��ي��ًا 

الكاثرة. وَيْلِفُت فيه درجة م�ساركة الن�ساء 

واقتراحًا،  وراأي��ًا  ونواحًا  واإن�سادًا  ارتجاًل 

كما يلفت فيه درجة ح�سور الآل في هذه 

�ساطروا  كاأنهم  حتى  الأول���ى،  البدايات 

والولء،  والوفاء  الحّب  هذا  في�س  النا�س 

ف��ق��ام��وا ه��م ب��ق�����س��ط، وق����ام اأ���س��ي��اع��ه��م 

بالق�سط الآخر، بل يلفت م�ساركة الح�سين 

Q في رثاء نف�سه قبل �سهادته.

ك��مُّ هذا  اإل��ي��ه  الن��ت��ب��اه  وم��م��ا يح�سن 

وفي  ك��رب��الء  ف��ي  ون��وع��ه  ال�سعرّي  ال��دف��ق 

وهو  تلتها،  التي  القليلة  وال�سهور  الأّي���ام 

انفجار  ف��ي  وينمو  �سي�ستّد  ال��ذي  ال��دف��ق 

ظاهرًة  يومنا  اإل��ى  ي�سّكل  زال  ما  �سعرّي 

والعربّي  الإ�سالمّي  الجتماع  في  فريدًة 

والإن�سانّي، وفي اآداب العالم.

ُروي عن أبي خمنف أن أول 
من زار قرب احلسني Q بعد 
مصرع احلسني هو عبيد اهلل 

بن احلّر اجُلْعفّي
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ظافر قطيع

أبو دجانة صاحب 
العصابة الحمراء
�ء  ِ َو�لَِّذيَن َمَعُه �أَ�ِصدَّ �ُصوُل �هللَّ ٌد رَّ َحمَّ يقول اهلل عّز وجل في كتابه الكريم: {مُّ

َو�ًنا �ِصيَماُهْم  ِ َوِر�صْ َن �هللَّ ًل مِّ ًد� َيْبَتُغوَن َف�صْ ًعا �ُصجَّ اِر ُرَحَماء َبْيَنُهْم َتَر�ُهْم ُركَّ َعلَى �ْلُكفَّ

ُجوِد َذِلَك َمَثُلُهْم ِفي �لتَّْوَر�ِة َوَمَثُلُهْم ِفي �ْلإِنِجيِل َكَزْرٍع �أَْخَرَج  ْن �أََثِر �ل�صُّ ِفي ُوُجوِهِهم مِّ

َوَعَد  اَر  �ْلُكفَّ ِبِهُم  ِلَيِغيَظ  �َع  رَّ �ل��زُّ ُيْعِجُب  �ُصوِقِه  َعلَى  َفا�ْصَتَوى  َفا�ْصَتْغلََظ  َف��اآَزَرُه  ُه  �َصْطاأَ

َعِظيًما} �سدق اهلل العلّي  َو�أَْج��ًر�  ْغِفَرًة  ِمْنُهم مَّ اِلَحاِت  �ل�صَّ َوَعِمُلو�  �آَمُنو�  �لَِّذيَن   ُ �هللَّ

العظيم )الفتح: 29(.

�سجاع مقدام ا�ستهر ب�سجاعته وعنفوانه، من ف�سالء ال�سحابة واأكابرهم، 

كان اإذا نزل اإلى القتال اأخرج ع�سابة حمراء يع�سب بها راأ�سه فتقول الأن�سار 

اأخرج اأبو دجانة ع�سابة الموت)1(. اإنه ال�سحابي �سماك بن خر�سة بن لوان بن 

عبد وّد بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأن�ساري ال�ساعدي، وهو م�سهور بكنيته 

اأبي دجانة اأكثر من �سهرته با�سمه)2(. واأمه حزمة بنت حرملة من بني ِزعب من 

بني �سليم بن من�سور. اأ�سلم مع قومه من الأن�سار قبل هجرة ر�سول اهلل P اإلى 

اإلى المدينة   P المدينة بعد بيعة العقبة الثانية. ويوم هاجر ر�سول اهلل 

اآخى بينه وبين عتبة بن غزوان.
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مع  *جهاده 
P ر�سول اهلل

ُتجمع كتب التاريخ وال�سير 

اأبا دجانة �سهد مع ر�سول اهلل  اأن  على 

واأنه  كلها،  والم�ساهد  ُح���دًا 
ُ
واأ ب��درًا   P

عن  تخلفوا  ما  الذين  ال�سحابة  من  كان 

عن  تقاع�سوا  ول  اأب���دًا   P اهلل  ر���س��ول 

ن�سرته وفدائه.

قتال  اإلى   P اهلل  ر�سول  خرج  ولما 

ُحد، �سّف ال�سفوف واأقام 
ُ
الم�سركين في اأ

البيهقي  ي��روي  كما  مواقعهم،  في  الجند 

 P في الدلئل عن اأن�س: اأن ر�سول اهلل

ياأخذ هذا  ُحد فقال: من 
ُ
اأ اأخذ �سيفًا يوم 

منهم  اإن�سان  كل  اأيديهم  فب�سطوا  مني؟ 

بحقه؟  ياأخذه  من  فقال:  اأن��ا.  اأن��ا،  يقول: 

فاأحجم القوم، فقال �سماك اأبو دجانة: اأنا 

. وما حّقه يا ر�سول اهلل؟ قال 
)3(

اآخذه بحّقه

حتى  العدو  به  ت�سرب   :P اهلل  ر�سول 

اهلل  ر�سول  يد  من  ال�سيف  فاأخذ  تثخن، 

فع�سب  الحمراء  ع�سابته  واأخ��رج   P

بين  م�سيته  في  يتبختر  وجعل  راأ�سه  بها 

ال�سفين ويختال وهو ين�سد:

اأن���������ا ال���������ذي ع����اه����دن����ي خ��ل��ي��ل��ي

ون����ح����ن ب���ال�������س���ف���ح ل������دى ال��ن��خ��ي��ل

)4(
الكيول ف���ي  ال���ده���ر  اأق�����وم  ل  اأن 

وال���ر����س���ول اهلل  ب�����س��ي��ف  اأ�����س����رب 

اإن  وقال:   P ر�سول اهلل  اإليه  فنظر 

في  اإل  وج��ّل  عّز  اهلل  يبغ�سها  م�سية  هذه 

.
)5(

هذا المقام

P اإكرامه �سيف الر�سول*
تاريخه )البداية  ابن كثير في  يذكر 

ر�سول  اأّن  عقبة  بن  مو�سى  عن  والنهاية( 

طلبه  ال�سيف«  »اأي  عر�سه  لما   P اهلل 

الزبير  طلبه  ثم  عنه  فاأعر�س  عمر  منه 

ب��ن ال���ع���وام ف��اأع��ر���س ع��ن��ه ف��وج��دا في 

ه�سام  ابن  وي��روي   .
)6(

ذلك من  اأنف�سهما 

ق��ال:  ال��ع��وام  ب��ن  الزبير  اأن  ال�سيرة  ف��ي 

اهلل  ر�سول  �ساألت  حين  نف�سي  في  وجدت 

دجانة  اأبا  واأعطاه  فمنعنيه  ال�سيف   P

وقلت اأنا ابن �سفية عّمته ومن قري�س وقد 

اإياه  فاأعطاه  قبله  اإي��اه  ف�ساألته  اإليه  قمت 

فاّتبعته  ي�سنع  ما  لأنظرّن  واهلل  وتركني 

بها  فع�سب  ح��م��راء  ل��ه  ع�سابة  ف��اأخ��رج 

دجانة  اأبو  اأخرج  الأن�سار:  فقالت  راأ�سه، 

اإّل  اأحدًا  ع�سابة الموت... فجعل ل يلقى 

كان من الصحابة الذين ما 
تخلفوا عن رسول اهلل P أبداً وال 

تقاعسوا عن نصرته وفدائه

57

م
 2

01
3 

ل
و

لأ
� 

ن
و

ن
كا

/
 2

67
د 

د
ع
ل
�



كان أبو دجانة من بني أولئك 
األبطال الذين شاركوا يف معركة 

اليمامة وقد أبلى يف قتال 
املرتّدين بالًء عظيمًا

المعركة  موازين  قلبت  الجبل  على   P

الجبل  نحو  الم�سركين  خيل  اندفعت  اإذ 

فا�سطرب حال الم�سلمين وتحّول الن�سر 

اأ�سحاب  من  جمع  وا�ست�سهد  هزيمة  اإلى 

ر�سول اهلل P وفرَّ الم�سلمون اإّل قلياًل. 

وكان اأبو دجانة من الذين ثبتوا مع ر�سول 

من  وك��ان  الموت.  على  وبايعه   P اهلل 

الم�سركين  من  دجانة  اأبو  قتل  من  جملة 

قري�س  باأ�سد  المكّنى  حميد  بن  اهلل  عبد 

وكان قد تعاقد مع روؤ�ساء القوم على قتل 

.
)9(P ر�سول اهلل

اهلل  ر�سول  رجع  لما  عبا�س:  ابن  قال 

�سيفه  ابنته  فاطمة  اأعطى  ُح��د 
ُ
اأ من   P

ال��دم  ب��ن��ّي��ة اغ�سلي ع��ن��ه ه���ذا  ي��ا  وق����ال: 

واأعطاها علّي �سيفه وقال: وهذا، فاغ�سلي 

عنه دمه فواهلل لقد �سدقني اليوم. فقال 

ر�سول اهلل P: لئن كنت �سدقت القتال 

.
)10(

لقد �سدقه �سهل بن حنيف واأبو دجانة

*في قتال المرتّدين
روي عن زيد بن اأ�سلم قال: ُدخل على 

اأبي دجانة وهو مري�س وكان وجهه يتهّلل 

فقيل له: ما لوجهك يتهّلل؟ فقال: ما من 

قتله. وكان في الم�سركين رجل ل يدع لنا 

اأجهز( فجعل  اإّل ذّفف عليه )اأي  جريحًا 

كل واحد منهما يدنو من �ساحبه فدعوت 

فاختلفا  فالتقيا،  بينهما  يجمع  اأن  اهلل 

دجانة  اأب��ا  الم�سرك  ف�سرب  �سربتين، 

 فع�ست ب�سيفه و�سربه اأبو 
)7(

فاّتقاه بَدَرقته

�سيء  له  يرتفع  ل  راأيته  ثم  فقتله،  دجانة 

اإلى ن�سوة في �سفح  اإل حطمه حتى انتهى 

الجبل معهن دفوف وفيه امراأة تقول:

اإيها بني عبد الدار

اإيها حماة الديار

�سربا بكل بتار

وك��ان��ت  ب��ه  لي�سربها  ال�سيف  ف��رف��ع 

�سفيان،  اأبي  بنت عتبة زوجة  المراأة هند 

بالدفوف يحّر�سن  والن�ساء معها ي�سربن 

ال�سيف  حمل  فلما  القتال،  على  الرجال 

بنت عتبة ثم عدل  راأ���س هند  على مفرق 

ور�سوله  اهلل  فقلت:  الزبير:  ق��ال  عنها، 

اأعلم.

فلما انك�سف القتال قلت له: كل عملك 

قد راأيت ما خال رفعك ال�سيف على المراأة 

ثم لم ت�سربها. قال اأبو دجانة: اإني واهلل 

اأكرمت �سيف ر�سول اهلل P اأن اأقتل به 

.
)8(

امراأة

*�سدق �سيف اأبي دجانة
قتاًل  ُح����د 

ُ
اأ ي��وم  ال��ن��ا���س  اقتتل  وق��د 

وعلّي  حمزة  النا�س  في  واأم��ع��ن  �سديدًا 

الم�سلمين  م��ن  رج���ال  ف��ي  دج��ان��ة  واأب���و 

واأنزل اهلل ن�سره على الم�سلمين، غير اأن 

مخالفة الرماة الذين جعلهم ر�سول اهلل 

شخصية العدد

58



اأما  اثنتين:  من  عندي  اأوثق  �سيء  عملي 

يعنيني  ل  فيما  اأتكلم  ل  فكنت  اإحداهما 

واأما الأخرى فكان قلبي للم�سلمين �سليمًا.

بع�س  ارتّد   P ر�سول اهلل  وفاة  بعد 

قبائل العرب عن الإ�سالم وكان من هوؤلء 

غلبة  هو  الإ�سالم  اأن  فهم  من  المرتّدين 

مادية قهرية من ر�سول اهلل P لهم فلما 

على  وع��ادوا  اإ�سالمهم  نق�سوا  اهلل  توّفاه 

الأعراب  هوؤلء  ومن  م�سركين،  اأعقابهم 

م�سيلمة  فيهم  ك���ان  ال��ذي��ن  حنيفة  ب��ن��و 

وفي  لنف�سه.  النبّوة  اّدع��ى  الذي  الكّذاب 

جي�س  توّجه  للهجرة  ع�سرة  الثانية  ال�سنة 

الم�سلمين اإلى اليمامة ح�سن بني حنيفة 

الأبطال  اأولئك  بين  من  دجانة  اأب��و  وك��ان 

الذين �ساركوا في هذه المعركة وقد اأبلى 

في قتال المرتّدين بالًء عظيمًا. وقد جاء 

في الروايات اأّن اأبا دجانة ورجاًل اآخر من 

الم�سلمين قد �ساركوا في قتل م�سيلمة.

*�سهادة اأبي دجانة
لبني  ك��ان  اأن��ه  ال�سيرة  كتب  في  ج��اء 

من  ي��ق��ات��ل��ون  ب��ال��ي��م��ام��ة  ح��دي��ق��ة  حنيفة 

الدخول  على  الم�سلمون  يقدر  فلم  ورائها 

قتال  ل�سّدة  اإليها 

ال��ق��وم وب��اأ���س��ه��م فما 

ك��ان م��ن اأب���ي دج��ان��ة اإّل اأّن��ه 

اإلى  ويلقوه  يحملوه  اأن  الم�سلمين  اأمر 

فانك�سرت  ففعلوا  بابها  فوق  الحديقة من 

واأزاح  الحديقة  ب��اب  على  فقاتل  رجله. 

وُقتل  الم�سلمون  ودخ��ل  عنه  الم�سركين 

يومئٍذ �سهيدًا في �سبيل اهلل. وقيل اإنه عا�س 

 ،Q حتى �سهد �سّفين مع الإمام علّي

ال�ّسير  محّققي  لدى  الأول  القول  اأّن  غير 

.
)11(

والرجال اأ�سحَّ واأقوى ورواته اأكثر

ذل����ك ه���و ���س��م��اك ب���ن خ��ر���س��ة اأب���و 

اآمن  الحمراء  الع�سابة  �ساحب  دجانة 

�سبيل  ف��ي  P وج��اه��د  ور���س��ول��ه  ب���اهلل 

ال�سريف  عمره  وختم  دينه  ون�سرة  اهلل 

ر�سول  ب��وف��اة  اأن��ه  ال��ذي��ن ظنوا  م��ج��اه��دًا 

اهلل P �سيطفئون نور النبّوة والر�سالة. 

بجهاد  الآف��اق  في  يترّدد  �سداها  وليبقى 

المجاهدين ودماء ال�سهداء الم�سّحين.

�سيرة ابن ه�سام، ابن ه�سام، ج3، �س74.( 1)

البداية والنهاية، ابن كثير، ج3، �س18.( 2)

الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ج1، �س550.( 3)

الكيول: موؤخر ال�سفوف.( 4)

�سرح الأخبار، القا�سي المغربي، ج1، �س274.( 5)

البداية والنهاية، م.�س، ج3، �س18.( 6)

الدرقة: تر�س من جلد ثخين.( 7)

البداية والنهاية، م.�س، �س19.( 8)

الكامل في التاريخ، م.�س، �س552.( 9)

اأ�سد الغابة، ابن الأثير، ج2، �س452.( 10)

م.ن.( 11)

الهوام�س
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تراجيديا 
كربالء
فاطمة من�سور

كربالء  ق�سية   يجهل  اأح��د   يوجد  ل 

الح�سين Q. ولي�س المرء بحاجة لأن 

ق�سّية  يتفّهم  كي  مت�سّيعًا  اأو  �سيعيًا  يكون 

فقد  ودللت��ه��ا،   Q الح�سين  كربالء 

مثاَل   كلِّه  الإن�ساني  ال�سمير  ف��ي  بقيت 

الحق  اإثبات  اإل��ى   و�سعٍي  وف��داٍء  ت�سحيٍة 

والت�سحية  القوة،  مواجهة  في  و�سرعيته 

بالحياة ذاتها لإثبات �سحة الق�سية. ولكن 

مرا�سيم  تناولت  درا���س��ة  نجد  م��ا  ن���ادرًا 

ال�سبب  نعزو  اأن  ويمكن  الح�سيني.  العزاء 

المفاهيم  م��ن  ع���دد  لأ���س��ال��ة  ذل���ك  ف��ي 

المرتبطة بتلك المرا�سيم من جهة، وبروز 

التعاطي  وكيفية  الممار�سات  م��ن  ع��دد 

معها، من جهة اأخرى.

وتاأتي درا�سة الباحث والأنثروبولوجي 

»تراجيديا  الحيدري  اإبراهيم  العراقي 

ال�سيعي«  الخطاب  �سو�سيولوجيا  كربالء، 

م بها لنيل �سهادة الدكتوراه من  والتي تقدَّ

جامعة برلين العام 1975 كمحاولة لإغناء 

المكتبة العربية والإ�سالمية بمرجع يتناول 

هذا النوع من الموا�سيع.

اأهم  الكتاب، يحّلل الحيدري  في هذا 

الت�سكيالت التي ظهرت على هام�س فاجعة 

مدى  على  ال�سيعي  التكوين  ف��ي  ك��رب��الء 

عميقة  باإطاللة  الكتاب  ويمتاز  التاريخ 

مدلولتها  وق��راءة  الت�سكيالت  تلك  على 

الجتماعية وال�سيا�سية والنف�سية. ويذهب 

عبارة  الح�سيني  العزاء  اأّن  اإلى  الحيدري 

قراءة في كتاب
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والطقو�س  ال�سعائر  م��ن  مجموعة  ع��ن 

اجتماعية/  اأب��ع��ادًا  تحمل  التي  الدينية 

�سيا�سية وفولكلورية، وقد ارتبطت بماأ�ساة 

بتاريخ  ارتبطت  مثلما  الدامية  ك��رب��الء 

ال�سهادة والحزن.

الحيدري  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  ُيق�ّسم 

درا�سته اإلى مقدمة و�سبعة ف�سول وخاتمة. 

الف�سالن  ال��درا���س��ة  ف�سول  اأه���م  ول��ع��ل 

»�سو�سيولوجيا  ي��ت��ن��اول  ال���ذي  الخام�س 

ثم  الح�سيني«،  للعزاء  ال�سيعي  الخطاب 

ال�ساد�س »الخ�سائ�س الفولكلورية للعزاء 

الح�سيني«، ففيهما تتمثل اأبرز وجوه اأهمية 

بم�سمون  يتعلق  فيما  واأما  كلها.  الدرا�سة 

موقفه  الباحث  فيحّدد  ال�سيعي  الخطاب 

المفا�سلة  لي�س  »اإن هدفنا..  البداية:  من 

بين خطاب واآخر، ول الدفاع عن اأحدهما 

الدعاة  داعية من  ل�ست  فاأنا  الآخ��ر،  �سد 

بقدر ما اأنا باحث اجتماعي اأحاول درا�سة 

 - اجتماعي  محتوى  ذات  دينية  ظاهرة 

ظاهرة  ذات��ه  ال��وق��ت  ف��ي  وه��ي  �سيا�سي، 

العربي  بالتراث  ترتبط  �سعبية  فولكلورية 

الإ�سالمي..«.

*ف�سول الكتاب
في الف�سل الأول من الكتاب، ي�ستعر�س 

في  الجتماعي  التاريخ  مالمح  الحيدري 

لر�سم  منه  محاولة  في  والمكان،  الزمان 

ومخلفاته  وخ�سو�سياته  لبنيته  ���س��ورة 

المثقلة بالأحزان، وكذلك عر�س الأزمات 

�سراع  اأول  مع  ب��داأت  والتي  رافقته  التي 

وال�سيا�سة،  الإم��ام��ة  على  الإ���س��الم  ف��ي 

اإلى  الو�سول  اآليات  لنا  ك�سف  الذي  الأمر 

ال�سلطة.

الكاتب  ي�ستعر�س  الثاني  الف�سل  في 

بوقائع  ب��دءًا  الح�سيني،  العزاء  مرا�سيم 

معركة الطف، تلك الماأ�ساة الدامية التي 

والتي  الإ���س��الم  في  تراجيديا  اأول  مّثلت 

بقيت حّيًة في ذاكرة الم�سلمين وخ�سو�سًا 

عن  دف��اع��ًا  انطلق   Q الح�سين  اأن 

الإ�سالم ووجوده.

اأما في الف�سل الثالث منه فيتتبع اأثر 

وال�سيا�سية  والجتماعية  الدينية  العوامل 

في  الح�سيني  العزاء  وازده���ار  تطور  في 

اإل��ى  ال��ع��راق، وال��ت��ي تعود ف��ي ج��زء منها 

وال��ن��زوح  المزرية  الجتماعية  الأو���س��اع 

الريفي اإلى المدن.

وف����ي ال��ف�����س��ل ال����راب����ع ي�����س��ت��ع��ر���س 

الأهمية الدينية والجتماعية - ال�سيا�سية 

وخ�سو�سًا  ال��ع��راق،  ف��ي  الدينية  للمدن 

الأ���س��رف  كالنجف  المقد�سة  ال��ع��ت��ب��ات 

وب��غ��داد،  و���س��ام��راء  والكاظمية  وك��رب��الء 

والأول��ي��اء  وال�سيوخ  ال�سادة  دور  وك��ذل��ك 

واأهميتهم  العراق  في  ال�سوفية  والطرق 

الجتماعية.

اأما في الف�سل الخام�س فيتطرق اإلى 

أهم فصول الدراسة الفصالن: 
اخلطاب  »سوسيولوجيا 

الشيعي للعزاء احلسيني« 
و»اخلصائص الفولكلورية 

للعزاء احلسيني«
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العزاء  لظاهرة  الأ�سا�سية  الأب��ع��اد  اأه��م 

الناحية  من  اأهميتها  م��وؤك��دًا  الح�سيني، 

الدينية وفل�سفتها الجتماعية، منطلقًا من 

تراجيديا  بين  القائمة  الجدلية  العالقة 

الألم في كربالء وفكرة الأمل المنقذ الذي 

 Q الح�سين  الإمام  ا�ست�سهاد  ت�سمنه 

والذي تم باإرادته واختياره.

ال��ف�����س��ل ال�����س��اد���س ت���ن���اول ال��ب��ع��د 

الح�سيني،  ال��ع��زاء  لمرا�سيم  الفلكلوري 

وخ�����س��و���س��ًا م���واك���ب ال���ع���زاء وم�����س��رح 

لل�سعر  �سو�سيولوجي  تحليل  مع  عا�سوراء، 

عن  تعبيرًا  باعتباره  الح�سيني  ال�سعبي 

ال���ح���رب ���س��د ال�����ذات ال��م��ه��ان��ة و���س��ك��اًل 

للتطهير الذاتي.

ويتعر�س الحيدري في الف�سل ال�سابع 

والت�سويه  ال�ستغالل  لمحاولت  والأخير 

التي دخلت اإلى مرا�سيم العزاء الح�سيني 

من قبل اأ�سحاب الم�سالح والأغرا�س.

*اأهمية الكتاب
اأول  كونه   في  ع��دة   مميزات  للكتاب 

ال��ظ��اه��رة -  درا���س��ة ع��رب��ي��ة ت�سع ه���ذه 

�سياقاتها  العزاء« - في  ظاهرة »مرا�سيم 

يلتزم  اإن���ه  ث��م  ال��م��ت��ع��ددة،  المو�سوعية 

منهجا علميًا، متعّدد الم�سادر والمراجع 

)في اللغة العربية والألمانية بوجه خا�س( 

وال�سعر  المقاتل  كتب  اإلى  يعود  نراه  فيما 

والمجال�س نف�سها.

قام  ميدانية  درا�سة  م�سادره  وت�سمل 

ال�سنة   ،1968 ف��ي  »الكاظمية«  ف��ي  بها 

مواكب  باإقامة  فيها  �ُسمح  التي  الأخ��ي��رة 

العالنية  م��ن  ال��ن��ح��و  ه���ذا  ع��ل��ى  ال���ع���زاء 

وا�ستغرقت �ستة �سهور، بخا�سة في �سهري 

في  الأربعين«  »يوم  وكذلك  و�سفر  محرم 

كربالء من تلك ال�سنة حيت ر�سد الكثير 

من التفا�سيل.

درا�ستن���ا  »خ���الل  الحي���دري:  يق���ول 

لعا�س���وراء، بخا�سة في الم���دن المقد�سة: 

كرب���الء والنج���ف والكاظمي���ة وغيره���ا.. 

ا�ستطعن���ا جمع عدد كبير م���ن المعلومات 

 والحقائ���ق الجتماعي���ة 
)*(

الإثنوجرافي���ة

والوثائ���ق التاريخي���ة، وكذلك ع���دد كبير 

والق�س����س  والأحادي���ث  الخط���ب  م���ن 

والأ�ساطير والق�سائ���د ال�سعرية والمراثي 

و»الأبوذي���ات« وغيره���ا م���ن المعلومات.. 

اإل���ى جان���ب المقاب���الت المبا�س���رة وغير 

المبا�س���رة م���ع ع���دد م���ن علم���اء الدي���ن 

والموؤرخين وخطب���اء المجال�س الح�سينية 

وروؤ�س���اء المواك���ب وال�سع���راء ال�سيعيي���ن 

اح وكذلك مع عدد م���ن الم�ساركين  والن���وَّ

ف���ي الع���زاء الح�سين���ي والم�ساهدي���ن له، 

على م�ستوي���ات اجتماعية وثقافية مختلفة 

ومتعددة«.

*وقفة مع م�سمون الكتاب
الذي تقدم  الم�سمون  ناحية  اأما من  

هذه  اأن  ي��وؤك��د  نجده  فاإننا  الحيدري  ب��ه 

للكتاب مميزات عدة  يف 
كونه  أول دراسة عربية تضع 
ظاهرة »مراسيم العزاء« 
يف سياقاتها املوضوعية 

املتعددة
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الراهن،  الحا�سر  وليدة  لي�ست  الظاهرة 

وتطلعات  اإره��ا���س��ات  ول��ي��دة  ه��ي  واإن��م��ا 

و�سراعات، تراكمت عبر واقع مو�سوعي، 

بحيث  الإ�سالمي  التاريخ  في  عمقًا  امتّد 

كّونت وعيًا جمعيًا امتّد اإلى عمق الحا�سر 

ليظهر في �سعائر وطقو�س عّبرت وما تزال 

تعّبر عن عمق الم�ساعر نحو عا�سوراء في 

ذاكرة الم�سلمين.

وم���ن خ���الل ال���س��ت��ق��راء ال��ت��اري��خ��ي؛ 

يبرهن الحيدري على العالقة الجدلية بين 

تطّور مرا�سيم العزاء الح�سيني وبين تطّور 

ال�سيا�سية  المعار�سة  ح��رك��ات  وانت�سار 

بيان  خالل  من  ُيلحظ  كما  الإ���س��الم،  في 

اإلى ذلك  تعود  التي  التاريخية  الموؤ�سرات 

بها  قام  التي  الرمزية  ال�سعائر  من  النوع 

 .Q الح�سين  بثارات  لالأخذ  التوابون 

الحتفالت  ن��واة  الحركة  تلك  كّونت  وقد 

يذهبون  ك��ان��وا  حيث  ع��ا���س��وراء،  ب��ذك��رى 

الإم��ام  قبر  ح��ول  ويتجّمعون  كربالء  اإل��ى 

المغفرة  وطلب  للبكاء   Q الح�سين 

الطف  واقعة  في  ن�سرته  عن  لتقاع�سهم 

اأه��ل  ال��ك��ب��رى. ه��ذا ف�ساًل ع��ن اج��ت��م��اع 

البيت R واأن�سارهم يوم عا�سوراء في 

بيت من بيوت الأئمة واإقامة الندب، حيث 

ي�ستح�سر اأحد ال�سعراء ماأ�ساة كربالء.

الأهمية  ف��ي  غاية  ق�سية  تبرز  وهنا 

الذي  ال�سعبي  الوعي  وتطور  بنمو  تتعلق 

راف���ق ���س��ور وج���وان���ب م��را���س��ي��م ال��ع��زاء 

جهة  م��ن  راك��م��ت��ه  وع��ي  وه��و  الح�سيني، 

ظهور  بدايات  ال�سمولية  الأنظمة  طبيعة 

ومن  الح�سيني،  للعزاء  الأول��ى  المالمح 

جزء  اإل��ى  الوعي  ذلك  تحول  اأخ��رى  جهة 

من الذاكرة ومف�ساًل مهمًا من مفا�سلها 

المرا�سيم  تلك  القيام بطقو�س  من خالل 

ون�سوء ثقافة البكاء، ثقافة الحزن. حدث 

الإعالمية  الو�سائط  تعدد  ظل  في  ذل��ك 

تنوع  في  مبا�سرًا  اإ�سهامًا  اأ�سهمت  التي 

بالعزاء  المرتبطة  والمرا�سيم  الأن�سطة 

ال��ح�����س��ي��ن��ي وم����ن ث���م ت�����س��اع��د ال��وع��ي 

انطلق  التي  والنبيلة  الكبرى  ب��الأه��داف 

تفجير  في   Q الح�سين  الإم��ام  منها 

يربهن الكاتب على العالقة 
اجلدلية بني تطّور مراسيم 

العزاء احلسيني وبني تطّور 
وانتشار حركات املعارضة 

السياسية يف اإلسالم
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موي الغارق 
ُ
ثورته والخروج على النظام الأ

في تجاوزاته الخطيرة التي م�ست وطالت 

الإ�سالم ورموزه في العمق.

اأن  ا�ستنتاج  اإل���ى  ال��ح��ي��دري  وينتهي 

وك�سفت  تراكمية،  كانت  العزاء  مرا�سيم 

ت��اري��خ  ف��ي  ث��وري��ة م�سيئة  وم�����س��ات  ع��ن 

نف�سه  ال��وق��ت  ف��ي  ول��ك��ن��ه��ا  الم�سلمين، 

�سوء  نتاج  هي  �سلبية  جوانب  عن  تك�سف 

يجعلها  ال��ذي  الزائف«  »الوعي  اأو  الفهم 

وخ�سو�سًا  والت�سويه  لال�ستغالل  عر�سة 

ولطم وجلد  بكاء  اإلى مجرد  تختزل  حين 

الحقيقة  في  هو  الح�سيني  فالعزاء  ذاتي. 

الجذور  عميقة  واجتماعية  دينية  فل�سفة 

في الوجدان ال�سيعي، وي�ساعد على تثبيت 

ثم  الم�سير  تحدي  مواجهة  في  العقيدة 

تح�سنت  واإن  المرا�سيم  اأن  اإل��ى  يخل�س 

اأن��ه��ا قد  اإل  م��ن ال���س��ت��غ��الل وال��ت�����س��وي��ه 

اإن  وخ�سو�سًا  التجاوزات  لبع�س  تخ�سع 

اأ�سحاب  بع�س  م��ن  منها  ال�ستفادة  ت��م 

الم�سالح اإل اإنها تبقى مح�سنة من البدع 

مع وجود علماء واعين.

*خال�سة القول
ال��ط��اب��ع  ذات  ال���درا����س���ة  ه����ذه  اإن 

من  الكثير  اإل���ى  تحتاج  ال�سو�سيولوجي 

الفهم والتحليل. واإن كان ما قد تعر�س له  

الحيدري هو عملية �سرد تاريخي متوازية 

م��ح��اول��ة  تت�سمن  م��ي��دان��ي��ة  درا����س���ة  م��ع 

اأو  الممار�سات  من  واح��دة  لناحية  انتقاد 

تحلياًل  لها  اأن يجد  والتي حاول  الطقو�س 

ج��ذور  ذات  جعلها  نحو  فيندفع  وم��ب��ررًا 

بفكرة  مرتبطة  كونها  في  وذل��ك  نف�سية 

من  المنتقل  والعجز  والنكو�س  ال��ح��زن 

كتابه  عنونة  ولعل  الجماعة.  اإل��ى  الفرد 

الناحية  اإلى هذه  تعود  كربالء  بتراجيديا 

من المو�سوع؛ التعبير عن الحزن التي هي  

من  الموازين  لنف�س  تخ�سع  ذاتها  بحد 

الناحية الإن�سانية والتي تاأتي ب�سكل تلقائي 

عند فقد عزيز اأو قائد وهذا اأي�سًا يرتبط 

والفهم  ال�سخ�س  بهذا  المعرفة  بم�ستوى 

والح�سين  واأه��م��ي��ت��ه.  ل��وج��وده  الحقيقي 

Q لم يكن في يوم ما مجهول الن�سب 

حاولنا  ومهما  وال��ه��دف.  ال��غ��اي��ة  مبتور 

تف�سير ظاهرة اللطم والبكاء اإل اأن جانب 

التعلق بالح�سين Q يكفي اأن يقال فيه 

الحديث النبوي »اإن لقتل الح�سين حرارة 

فهذه  اأب���دًا«  تبرد  ل  الموؤمنين  قلوب  في 

الحرارة التي �ستبقى تولد رف�سًا ومقاومًة 

ركز  قد  بالذات  النقطة  وه��ذه  ظلم.  لكل 

اأ�سا�س  وهي  درا�سته  في  الحيدري  عليها 

بقاء وا�ستمرارية هذه المرا�سيم.

)*( الإثنوجرافية: تقوم على المالحظة العلمية المبا�سرة، وطريقة المعاي�سة بالم�ساركة.

الهوام�س

ما تعرض له احليدري هو 
عملية سرد تاريخي متوازية 

مع دراسة ميدانية

قراءة في كتاب
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ما اأجمل اأن ن�ساهد في ال�سباح الباكر مجموعة الطاّلب الذين يحملون 

الحقيبة  فهذه  لالأ�سف  ولكن،  المدر�سة.  اإلى  بفرح  وينطلقون  حقائبهم 

ت�سّكل  نف�سها  هي  الم�ستقبل  اأجيال  وثقافة  علَم  تحمل  التي   الجميلة، 

عبئًا على �سّحتهم. الحقيبة المدر�سية الثقيلة وتاأثيراتها ال�سحّية على 

الطالب، والن�سائح التربوّية والطبّية لتجنب هذه التاأثيرات نناق�سها في 

هذا التحقيق. ل بد من الإ�سارة اإلى اأننا قمنا بوزن عدد كبير من الحقائب 

 5 هو  لوزنها  الو�سطي  المعدل  فكان  التحقيق  بهذا  البدء  قبل  المدر�سية 

كلغ، مع العلم اأن بع�س الطالب يذهبون الى المدر�سة �سيرًا على  الأقدام.

ثقل المدرسة...
على ظهري!
حتقيق: نبيلة حمزي

*تجارب...  والنتيجة نف�سها
اإّن  ال���ه���دى. م(  )ن���ور  ال��ط��ال��ب��ة  ت��ق��ول 

الثقيل  المدر�سّية  الحقيبة  وزن  مع  معاناتها 

حيث  الثانوية  المرحلة  دخولها  منذ  ب��داأت 

وكونها  ال��م��در���س��ة،  ف��ي  ال��م��واد  ع��دد  ازداد 

الأق���دام  على  �سيرًا  المدر�سة  اإل���ى  ت��ذه��ب 

اأّدت  في ظهرها  �سديدة  اآلمًا  تعاني  �سارت 

اإلى الذهاب للطبيب للمعالجة.

معاناة  �سرح  ع(  )خ�سر.  الحاج  ب��دوره 

اأولده مع الحقيبة المدر�سية، اإذ يعودون كل 

على  بادية  الّتعب  المنزل وعالمات  اإلى  يوم 

حمِل  اإل��ى  دفعته  المعاناة   وه��ذه  وجوههم. 

حقائبهم ب�سكل يومي واإي�سالها اإلى الحافلة 

�سباحًا كي يخّفف الحمل عنهم.

)زه��راء.  الجامعية  الطالبة  جهتها  من 

الكتب  توزيع  اإل��ى  ا�سطرت  اإنها  قالت  ف( 

في  ن�سفها  تحمل  فاأ�سبحت  تحملها،  التي 

الحقيبة المدر�سية والن�سف الآخر بيدها.

*الحقيبة المدر�سّية... اأثقل
الم�ساكل  اأّن  م��وؤّخ��رًا  الدرا�سات  اأثبتت 

ظهرت  ال��م��در���س��ّي��ة  الحقيبة  ع��ن  الناتجة 

ال�سنوات  في  والطبّية  التربوّية  الواجهة  اإلى 

عّدة  لأ�سباب  يعود  وه��ذا  الأخيرة،  الخم�س 

كرّيم  عطاف  التربوّية  ة  المخت�سّ اأو�سحتها 

للمناهج  تقليد  من  يح�سل  ما  »اإن  قائلة: 

لأننا  التربوية  ل�سيا�ساتنا  ي�سلح  ل  الغربية 

ون�سيع  هي،  كما  المناهج  با�ستن�ساخ  نقوم 

ال��دول  ف��ي  م��راج��ع  تعتبر  ال��ت��ي  الكتب  بين 

مجتمع

65

م
 2

01
3 

ل
و

لأ
� 

ن
و

ن
كا

/
 2

67
د 

د
ع
ل
�



الطالب،  لتدري�س  المعّدة  والكتب  الغربية 

وهذا �سببه غياب ال�سيا�سة التربوّية الموحدة 

ل�سبط هذه الأمور«.

اقتبا�س  »اإن  كرّيم:  ال�سيدة  واأ�سافت 

عدد  زي���ادة  اإل��ى  اأدى  التربوّية  المناهج 

الكتب وبالتالي الدفاتر التابعة لها، اإ�سافة 

هذه  التدري�س«.  �ساعات  ع��دد  زي��ادة  اإل��ى 

ة كرّيم، اأّدت اإلى  الحالة وبح�سب المخت�سّ

ت�سابق دور الن�سر في طباعة الكتب، فعملية 

الت�سويق تعتمد على جودة الكتاب عن طريق 

ا�ستخدام الغالف والأوراق الثقيلة. والفرق 

تعمل  اأنها  الغربية  الن�سر  دور  وبين  بيننا 

الأغلفة  وزن  وتخفيف  الطباعة  على جودة 

ال�ستهالكي  ال�سوق  اأن  وب��م��ا  والأوراق، 

الحقائب  �سانعو  عمل  متكاملة،  حلقة 

مع  تتنا�سب  اأن��واع  �سناعة  على  المدر�سية 

نن�سى  ول  ال��ج��دي��دة.  المناهج  متطلبات 

ت�سنيع  اإلى  يدفعهم  التجاري  التناف�س  اأن 

للطالب  وملفتة  مختلفة  بت�ساميم  حقائب 

ما ي�ستدعى اأن تزود الحقيبة بتوابع اأخرى.

*وزن... وقت... وطريقة
�س  �سّدد الدكتور هادي يا�سين، )متخ�سّ

الحقيبة  وزن  اأّن  على  العظم(  جراحة  في 

المدر�سية اأوًل، والمّدة التي يحملها الطالب 

ثالثًا،  بها  ُتحمل  التي  والطريقة  ثانيًا،  لها 

باآلم  الطالب  اإ�سابة  اإلى  توؤّدي  عوامل  كلها 

في الظهر.

للحقيبة  الطالب  حمل  وق��ت  زاد  فكلما 

اأما  ظهره.  في  لم�ساكل  تعّر�سه  ن�سبة  زادت 

خاطئة،  بطريقة  الحقيبة  حمل  طريقة  عن 

ب�سبب عدم توّزع الّثقل ب�سكل متوازن اإ�سافة 

اإلى �سغط ثقل الحقيبة، فهذا كله يوؤدي اإلى 

انحناء العمود الفقري اأ�سف اإلى ذلك الآلم 

في مختلف اأنحاء الظهر.

*دائرة الحلول التربوية
ت�سّدد الخت�سا�سّية كرّيم على اأّن دائرة 

الأهل،  عاتق جهات ثالث:  على  تقع  الحلول 

والمدر�سة ودور الن�سر، واأكدت اأن ال�سيا�سات 

اإيجاد  في  هامًا  دورًا  تلعب  العامة  التربوية 

حلول لهذه الم�ساألة عن طريق توحيد الروؤية 

التربوية  الم�سوؤولية  اأّن  اإلى  م�سيرة  التربوّية 

تتوزع بين عدة دوائر واإدارات ر�سمية ويجب 

اأن تنطلق من:

1 - درا�سة الواقع.
2 - قدرات الطالب الذهنية والج�سدية.

وزن احلقيقة املدرسية 
واملدة التي يحملها الطالب 

والطريقة التي حتمل بها 
عوامل تؤدي إىل إصابة 

الطالب بآالم الظهر

ة �لتربويهّة عطاف كريهّم �لمخت�صهّ

مجتمع
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دور املدرسة تهيئة أماكن 
حلفظ الكتب وإرسال الفروض 

املدرسية على أوراق

3 - خ�سائ�س نمّوه عند تعديل وتجديد 
المناهج التعليمية.

ال��ج��ه��ات  ه�����ذه  دور  ع����ن  *اأما 
وم�سوؤولياتها

اأ�سا�سيًا،  الأه��ل  دور  يعتبر  �لأه���ل:  دور   - اأ 

عن  الأه��ل  ي�ساأل  فكما  ال�سدد،  هذا  في 

والتدفئة  وال��ن��ظ��اف��ة،  ال��م��در���س��ة،  ا���س��م 

عن  ي�ساألوا  اأن  عليهم  وال��م��در���س��ي��ن... 

المنهج المّتبع في المدر�سة التي �سينت�سب 

اإليها اأبناوؤهم. ول نن�سى دور لجان الأهل 

في تفعيل هذه المهمة، لأن با�ستطاعتهم 

بكل ثقة، اأن يفر�سوا على المدر�سة ما هو 

منا�سب ل�سّحة وم�ستقبل اأولدهم.

ال�سيا�سة  ومع غياب  �لمدر�صة:  دور   - ب 

التربوية العامة ياأتي دور المدر�سة في 

تهيئة اأماكن لحفظ الكتب، واإر�سال 

الفرو�س المدر�سية اإلى المنزل على 

اأوراق مع الطالب.

ج - دور �لن�صر: اإن كان ل بد من التدري�س 

ع���ن ط��ري��ق ح��م��ل ال��ك��ت��ب م���ن واإل���ى 

تفر�س  اأن  المدر�سة  فعلى  المدر�سة، 

اإل��ى  الكتب  تجزئة  الن�سر  دور  على 

اأجزاء ليتم الّتدري�س فيها ب�سكل متتاٍل.

�سرورة  المدر�سة  عاتق  على  تقع  كما 

وكذلك  لل�سرب،  ال�سالحة  المياه  تاأمين 

توفير الطعام باأ�سعار منا�سبة فيها، ما يعفي 

الطالب من حمل طعامه ومياهه ب�سكل يومي 

داخل الحقيبة.

*حقيبتي... كيف اأحملها؟
بما اأن م�سكلة الحقيبة المدر�سية الثقيلة 

تحتاج اإلى ا�ستراتجيات وتخطيط قد يطول 

العمل للو�سول اإليها ل بد من حلول �سريعة 

من  التخفيف  وف��ي  المعالجة  ف��ي  ت�ساعد 

الدكتور  يرى  الم�ساألة  هذه  وفي  تاأثيراتها. 

مرحلة  من  النتقال  من  بد  ل  اأن��ه  يا�سين 

م�ساعدة الأهل اأبناءهم في اإي�سال الحقيبة 

مرحلة  اإلى  المدر�سة،  اإلى  اأو  الحافلة  اإلى 

تطوير نوعّية الحقيبة المحمولة، وذلك من 

خالل جعلها تتنا�سب وم�ستوى ظهر الطالب 

بحيث توّزع الثقل ب�سكل متوازن.

الطاّلب  اأّن لجوء بع�س  يا�سين  واأّكد د. 

اأوج���اع  م��ن  للتخل�س  ال��ك��ت��ف  حقيبة  اإل���ى 

الظهر، لي�س حاًل.

�لدكتور هادي يا�صين 
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رقمنة الوقت:
هل تنقرضُ عقارب الساعة؟
حتقيق: فاطمة �سعيتو حالوي

معدنه من ذهٍب وحّدته كال�ّسيف القاطع. ل هوادة في �سير عجالته، 

ول مفّر من اللحاق بركب ُعجالته. هو عقرٌب اإن لم نتِق �سروَره، وبل�سٌم 

اإن راقبنا بحذٍر مروَره. اإّنه الوقت، نتقا�سم واإياه رغيف الحياة، ونبقى 

اأو  رفيقًا  به  ر�سينا  اإن  ي�سّره  ل  الممات.  حتى  ال��ولدة  منذ  رهائنه 

فالٌح  فاإّما  جوفه:  ب��زّوادة  م�سائرنا  معّلقًا  يمّر  كال�سحاب،  فهو  �سّجانًا، 

وعمل، واإّما خيباٌت وف�سل! لم يُعِد الوقت اليوم اأ�سيَر اأدواته الُمعتادة، 

الحديثة،  ال�سا�سات  �سوب  قافزًا  التقليدية،  العقارب  �سّلم  امت�سق  فهو 

ليتلّب�س تفا�سيل الأرقام بال�ساعات والدقائق والثواني. نظرٌة ُمقت�سبة 

اإلى يومياِت اإن�ساٍن معا�سر تو�سح المق�سد: ال�ساعة الرقمية على �سا�سة 

�ساعة  اأّم��ا  والليل.  النهار  رفيَق  باتت  »الموبايل«  �سا�سة  اأو  الحا�سوب 

المع�سم التقليدية، واإن ما زالت تحتفظ ب�سرائَح من جماهيرها، فتعاني 

اليوم هجرانًا ملحوظًا، وبطالًة تعّزز تداعياتها »البطاريات« الفارغة!

الحديث  الع�سر  �سمات  من  لمعة  �سمة  الوقت«  »رقمنة  باتت  فهل 

يتخّلى  ولماذا  الأجيال؟  تعاقب  مع  الوقت  مفهوم  يتغّير  هل  واأهله؟ 

�سباب اليوم عن الو�سائل التقليدية لتحديد الوقت والتعاطي معه؟ هنا 

عودٌة اإلى الوراء تكمُن في خباياها الإجابات.

تكنولوجيا
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*تطّورت الأدوات.. والوقت 
واحد

ل��ق��د اع��ت��م��دت ال��ح�����س��ارات 

الأج���رام  مالحظة  على  القديمة 

لقيا�س  والقمر،  كال�سم�س  ال�سماوية، 

والف�سول.  التواريخ  وتحديد  الوقت  مرور 

وُتعتبر ال�ساعة ال�سم�سية اأو »الِمْزَولة« من 

الوقت  تقي�س  وهي  ال�ساعات،  اأنواع  اأقدم 

وعلى  الأر���س.  على  ال�ساقط  الظل  بطول 

الرغم من دّقة �ساعات الظّل هذه، اإّل اأنها 

الطق�س  وف��ي  لياًل  الفائدة  عديمة  كانت 

الغائم.

ال�ساعات  الم�سلمون في �سناعة  وبرع 

التي تعمل بالماء والّرمل والّزئبق والأثقال 

ال�سم�سّية  ال�ساعات  واخترعوا  المختلفة، 

النقالة، �ساعة الرحلة، وال�ساعة ال�سم�سية 

المنّبهة، التي ُعرفت ب�»الرخامة«.

م���ع م����رور ال���زم���ن، ط����ّور الإن�����س��ان 

ذات  ال�����س��اع��ات  ال�سمعية،  ال�����س��اع��ات: 

ال���م���وازي���ن، ال�����س��اع��ات ال��م��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، 

�ساعات  اإلى  و�سوًل  البندولية،  ال�ساعات 

ن�سائي.  ك�سواٍر  اأّوًل  ا�سُتخدمت  التي  اليد 

لوي�س  ال��ف��رن�����س��ي  ال�����س��اع��ات��ي  اأن  غ��ي��ر 

رجالية  ي��ٍد  �ساعة  اأّول  �سّمم  كارتييه 

ت�سلح لال�ستخدام العملي. وزادت �سعبية 

العالمية  ال��ح��رب  خ���الل  ال��ي��د  ���س��اع��ات 

اأكثر  المتحاربون  وجدها  عندما  الأول��ى، 

مالءمة من �ساعات الجيب اإّبان المعارك.

اأي  ذراٍع  ذات  الأول��ى  ال�ساعات  كانت 

القرن  اأواخ��ر  وفي  فقط.  واح��د  »عقرب« 

ال�سابع ع�سر الميالدي، تم تزويد العديد 

من ال�ساعات بعقارب الدقائق. اأما عقارب 

الثواني، فلم ت�سْع اإل في القرن الع�سرين.

�ساع  الما�سي،  ال��ق��رن  �سبعينات  ف��ي 

التي  تلك  اأي  الرقمية،  ال�ساعات  ا�ستخدام 

ُتظهر الوقت بالأرقام، ل �سّيما منها �ساعات 

المع�سم. وتدخل ال�ساعات الرقمية الذكية 

حاليًا عالم المناف�سة بقوة، اإذ اإنها تخت�سُر 

حا�سوبًا بحجم �ساعة يٍد عادية.

*مرهونون نف�سّيًا للوقت!
الوقت  معرفة  و�سائل  ت��ط��ّورت  اإذًا، 

وتحديده من زمن اإلى اآخر، واقترن ذلك 

اأ�سل  هو  فالوقت  لأهميته.  متناٍم  باإدراك 

الموارد  من  اأ�سا�سي  عن�سٌر  وهو  الحياة 

ومقيا�ٌس  �سليم،  لعي�ٍس  لالإن�سان  المتاحة 

بح�سب  نجاحها،  وتقويم  الأم���ور  لتحقق 

الخ��ت�����س��ا���س��ي ال��ن��ف�����س��ي وال���س��ت�����س��اري 

ال��ذي  غ��ن��وي،  محمود  الأ���س��ت��اذ  التربوي 

العالم  ف��ي  اإث��ن��ي��ة  اأو  فئة  ك��ّل  اأن  يو�سح 

وثقافتها  خلفيتها  ِوْف��ق  الوقت  اإل��ى  تنظر 

وعقيدتها. 

تطّورت وسائل معرفة الوقت 
وحتديده من زمن إىل آخر، واقرتن 

ذلك بإدراك متناٍم ألهميته
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اأّم�����ا م���ن ح��ي��ث ال��م��ن��ظ��ور ال��دي��ن��ي 

الإ�سالمي، فيقول الأ�ستاذ غنوي: اإن اهلل 

عزَّ وجّل جعل الأعمال العبادية مرتبطة 

توقيت  بح�سب  ثوابها  وُيقا�س  بالوقت، 

وح��ّج.  وزك��اة  و�سوم  �سالة  من  الأداء، 

المعامالت  اأحكام  اأّن  ذل��ك  اإل��ى  اأ�سف 

كالطالق  ب��ال��وق��ت،  اأي�����س��ًا،  م��رت��ب��ط��ة، 

والإرث والو�سّية وغيرها. وي�ستدّل غنوي 

على ذل��ك ب��اآي��اٍت م��ب��ارك��ة م��ن ال��ق��راآن 

َعِن  ُلوَنَك  تعالى:{َي�ْصاأَ كقوله  الكريم، 

 { �لأِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَو�ِقيُت ِللنَّا�ِض َو�ْلَحجِّ

����ُه����ٌر  �أَ�����صْ و{�ْل������َح������جُّ   ،)189 )ال���ب���ق���رة: 

ْعُلوَماٌت} )البقرة: 197(. مَّ

النف�س  اإن  ب��ال��ق��ول:  غ��ن��وي  وُي��ج��م��ل 

من  بعد  وكّل  بالوقت،  مرتبطة  الإن�سانية 

توجد  فكما  بحركته.  محكوم  اأب��ع��اده��ا 

توقظه  بيولوجية  �ساعة  ف��رد  ك��ّل  داخ���ل 

الحركة  ف��اإّن  الأ�سا�سية،  حاجاته  لتلبية 

الذي  الزمني،  بالتواتر  محكومة  النف�سية 

يوؤدي دورًا اأ�سا�سيًا في تمييز نمط ال�سلوك 

ال�����س��وّي م��ن غ��ي��ره، وف���ي ���س��ب��ط حركة 

النف�سي  الن�سج  معايير  وتقويم  النف�س، 

والنفعالي.

اليوم،  بالوقت،  النا�س  عالقة  اأّن  بيد 

هو  الأب��رز  والدليل  بامتياز،  رقمّية  باتت 

بالرقمية  التقليدّية  ال�ساعات  ا�ستبدال 

الحديثة، ك�ساعات  التقنيات  توّفرها  التي 

والتلفاز  المحمول  والهاتف  الحوا�سيب 

عالم  باخت�سار  نعي�س  اإن��ن��ا  وغ��ي��ره��ا.. 

ال�سرعة  ومخا�س  المعلومات  تكنولوجيا 

الحياة  بتعقيدات  ارتبطت  التي  العالية 

الع�سر  اأب��ن��اء  ي��ق��ول  ف��م��اذا  المختلفة، 

الرقمي عن ذلك؟

*�ساعاُت العقارب.. مجّرد زينة
اأنها تخّلت  عامًا(  تو�سح �سكينة )23 

امتلكت  اأن  منذ  اليد  �ساعة  ع��ن  نهائيًا 

تحمله  �سنوات،  قبل خم�س  هاتفًا محموًل 

ال�ساعة  اأن  اع��ت��ب��ار  على  ذه��ب��ت،  اأي��ن��م��ا 

الرقمّية التي يوّفرها »الموبايل« اأكثر دقة 

التي  العقارب  ذات  التقليدية  ال�ساعة  من 

اأداة  »كمجرد  اليوم  جيل  اإليها  يلجاأ  بات 

للزينة«.

ال��ذي  ال��ي��وم  ب��ق��دوم  �سكينة  وتعتقد 

عن  نهائيًا  ال�ساعدة  الأجيال  فيه  تتخّلى 

�ساعات المع�سم. هذه الفكرة ترتاد اأي�سًا 

�لدكتور محمود غنوي

تكنولوجيا
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القائم راهنًا بين التقليد و»الع�سرنة«؟

اأنه نجح في  يوؤكد محمد )21 عامًا( 

والهدايا  ال�ساعات  متجر  �ساحب  اإقناع 

ال�ساعات  ينقل  ب���اأن  ل��دي��ه  يعمل  ال���ذي 

اإل��ى  ال��واج��ه��ة  ف��ي  المعرو�سة  التقليدية 

وا�ستبدالها  المتجر،  داخ��ل  اأخ��رى  زاوي��ة 

»ال�ساعات  محمد:  يقول  اأخرى.  بب�ساعة 

العادية لم تعد ت�ستهوي الزبائن، ل �سّيما 

ال�سباب منهم«.

وي�سير اإلى اأّن ن�سبة بيع هذه ال�ساعات 

انخف�ست مع ميِل النا�س اإلى العتماد على 

التقنّيات  توّفرها  التي  الرقمّية  ال�ساعات 

يحمل  لم  فهو  ع��ام��ًا(،  ذه��ن محمد )16 

عنها  وا�ستعا�س  يومًا،  التقليدية  ال�ساعة 

ا�ستراه  ال��ذي  المحمول  الهاتف  ب�ساعة 

ي�ستعين  وهو  اأع��وام،  ثالثة  منذ  وال��ده  له 

اأحيانًا ب�ساعة حا�سوبه اللوحي. 

اإن  فتقول:  ع��ام��ًا(   24( ن�سرين  اأّم��ا 

اإحدى زميالتها وجدت نف�سها »م�سطرة« 

»منتهية  �ساعًة  مع�سمها  حول  ت�سع  لأن 

واألوان  يتالءم  لونها  لأّن  فقط  البطارية«، 

لم  جيلها  اأبناء  معظم  اأن  معتبرة  ثيابها، 

التقليدّية  ال�ساعات  ا�ستخدام  يحّبذ  يعد 

�سوى لمحاكاة المو�سة.

اأن  اأحيانًا  عامًا(   21( مالك  وتن�سى 

ب�ساعة  عنها  فت�ستعي�س  �ساعتها،  تلب�س 

هاتفها المحمول. وترى اأن اأهميتها تظهر 

حيث  الدرا�سية،  المتحانات  وق��ت  جلّيًا 

اأو  بالنجاح  الطالب  م�سير  الوقت  يحكم 

الف�سل.

 وفي هذا المعر�س ُيطرح �سوؤال: اأيَن 

التحّدي  من  ال�ساعات  وبائعو  تّجار  يقُف 

إننا نعيش عامل تكنولوجيا 
املعلومات وخماض 
السرعة التي ارتبطت 

بتعقيدات احلياة
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المحمولة،  ال��ه��وات��ف  ل�سّيما  الحديثة، 

وغالبًا  ���س��راءه��ا،  يق�سد  م��ن  با�ستثناء 

المو�سة  ل�سيحات  تلبيًة  ذل��ك  يكون  ما 

وزينتها الملّونة.

وعن الغايِة المرجوة من �ساعة رقمّية 

ي�سعها حول مع�سمه، يقول محمد: »اإنها 

انعكا�سات المو�سة لي�س اأكثر«.

ل��دى  الآراء  ت�سابه  ب����ارزًا  ي��ب��دو  ق��د 

لناحية  ع��ام��ًا،  ال��ث��الث��ي��ن  دون  ال�����س��ب��اب 

�سواها،  على  الرقمّية  ال�ساعات  تف�سيل 

واإن كان العمُر ل ي�سّكل مقيا�سًا دقيقًا في 

هذا الإطار. فماذا عن جماهير ال�ساعات 

التقليدية؟

*روتين يومي و�سديٌق وفّي
يمكنه  ل  اإن��ه  ع��ام��ًا(   30( علي  يقول 

ت�سّور انطالقة يومه دون �ساعة اليد التي 

الدرا�سة،  �سنوات  منذ  يلب�سها  اأن  اعتاد 

روتينه  م��ن  يتجزاأ  ل  »ج��زء  اأن��ه��ا  وي��وؤك��د 

اليومي«، واأنه مرتبٌط بها نف�سّيًا، فاإذا ما 

ُم�سرعًا  المنزل، عاد  يوم في  ن�سيها ذات 

لإح�سارها مهما كّلف الأمر.

ال��راأي.  عامًا(   32( اإبراهيم  يوافقه 

ف�ساعة اليد، بح�سب قوله، »تنّظم« الحياة 

فهو  عليها،  الفرد  اعتاد  ما  واإذا  اليومية، 

»ال�سديق  اإنها  ُمطلقًا،  عنها  ي�ستغني  لن 

الوفي الذي ل يكذب اإل اإذا خانته عقاربه 

باأ�سباب  ت��م��ّده  التي  البطارية  نفدت  اأو 

الحياة«.

وبينما لم ت�ستطع �سو�سن )40 يومًا( 

ل�ساعة  اه��ت��م��ام��ًا  تعير  اأن  ال��ي��وم  ح��ت��ى 

التي  اليد  �ساعة  بقدر  المحمول  هاتفها 

م��ن��ال )39  تنفي  زم���ن،  م��ن��ذ  ت��راف��ق��ه��ا 

اليد  �ساعتي  اإلى  الملّحة  حاجتها  عامًا( 

ت�سترق  فهي  �سواء،  ح��ّد  على  والموبايل 

اإل��ى �ساعات  اآخ��ر  اإل��ى  وق��ت  م��ن  النظر 

منزلها،  ج��دران  على  المعّلقة  الحائط 

كونها رّبة منزل »بامتياز«، لفتة اإلى اأنها 

ل تلب�س �ساعة يد اأهداها اإياها زوجها اإل 

»في المنا�سبات«.

تكنولوجيا
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*بحثًا عن نمط حياٍة ع�سري!
بين  القائم  »الم�ستتر«  ال�سراع  و�سط 

التقليدية وت�ساعد نفوذ  ال�ساعات  توارث 

الخت�سا�سي  يعزو  الرقمية،  ال�ساعات 

رف�س  غ��ن��وي  محمود  الأ���س��ت��اذ  النف�سي 

التقليدية  ال�ساعات  لب�س  ال�سباب  بع�س 

ورغبتهم  النظام  عن  ه��وؤلء  خ��روج  اإل��ى 

معّين  حياة  بنمط  الم�سّي  في  الجامحة 

اإّن��ه��م  اأي  ال���وق���ت،  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد  دون 

وفي  الوقت.  �سجن  من  التحرر  يحاولون 

ه��ذا  ع��ن  اأح��ي��ان��ًا  ينتج  ق��د  لة،  المح�سّ

ومن  الوقت،  هام�س  على  �سباٌب  ال�سلوك 

والحياة،  والعمل  النجاح  على هوام�س  ثّم 

حيث الفو�سى تحكم كّل �سيء. ورّبما ينّم 

ذلك عن موؤ�ّسر مَر�سي، ففقدان الهتمام 

ا�ستقل  اإذا  �سّيما  ل  خطير،  اأم��ر  بالوقت 

الفرد عن زمنه وعا�س في زمن خا�ّس به، 

ما ي�ستوجب العالج.

وي��و���س��ح غ��ن��وي اأن���ه ق��د ي��ظ��ه��ر، في 

اآخ����ر يحكمه  ���س��ل��وك��ي  ن��م��ط  ال��م��ق��اب��ل، 

»و�سوا�س الوقت«، الذي ينبثق عن انغما�ٍس 

مبالٍغ فيه في نظم الوقت وخوٍف من عدم 

تحّقق الأمور، ما يدفع الفرد اإلى الإفراط 

الوقت من حوله.  اأدوات معرفة  في وجود 

وهكذا، يعي�س الإن�سان في دائرة زمنية ل 

اأو  اإّل عند المر�س  ي�ستطيع الخروج منها 

العجز اأو ال�سيخوخة اأو الوفاة.

لة، يوؤكد غنوي اأن الوقت  وفي المح�سّ

التي  المتاحة  ال��م��وارد  اأه���ّم  م��ن  اأ�سبح 

وا�ستثمارها،  عليها  الحفاظ  ت�ستوجب 

لم  اإن  كال�سيف  »ال��وق��ت  مفهوم  ليبقى 

تقطعه قطعك« م�ستمرًا مهما تعقدت طرق 

الحياة وت�سارعت اأنماطها، لذا »علينا تعّلم 

ال�سباحة  لنح�سن  بفعالية  الوقت  اإدارة 

وال�سطياد في محيط الأعمال في الع�سر 

الحديث، ع�سر الوقت المحدود«.

*جزٌء من حياتنا
تبقى  عقارب،  ذات  اأم  كانت  رقمّيًة 

وج��وده  ع��ن  ُيغفل  لي�َس  ج���زءًا  ال�ساعة 

تكنولوجيا  نجحت  ومهما  يومياتنا.  في 

وتبديل  حجمها  تقلي�س  ف��ي  الع�سر 

مرور  على   
ّ
حتمي موؤ�ّسٌر  فاإّنها  �سكلها، 

الوقت المتحّكم باأعمارنا دونما اأي قدرٍة 

ب�سرية على كبح جماحه. فم�سيُر الأرقاِم 

ال�سا�سات  تعّطلت  اإذا  اإل  يتوقف  ل��ن 

يومًا  تعدَو  فلن  العقارُب،  اأما  الحديثة. 

اإلى الخلف اإل  اإذا �سُعفت طاقتها، ولكن 

هل تنقر�ُس يومًا؟؟

أصبح الوقت من أهّم املوارد 
املتاحة التي تستوجب 

احلفاظ عليها واستثمارها
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الحياة،  على  الجديد  المولود  اأط���ّل 

اأمل  وكّلهم  جميعًا،  والأه��ل  الأم  وفرحت 

اأن ينمو طفلهم �سريعًا اأمام اأعينهم. ولكن 

مع كل يوم ينمو فيه الطفل تزداد ت�ساوؤلت 

ُكلُّ 
َ
الأم حول غذائه واإر�ساعه. فال تدري اأ

الر�سيع  طفلها  تغذية  ب�ساأن  لها  يقال  ما 

�سحيح؟ وتتبادر اإلى ذهنها اأ�سئلة عديدة 

اأهمها:

1 - في اأّي �سهر اأبداأ باإطعام طفلي مع 
الّر�ساعة؟ ولماذا؟

ل البدء بها؟ 2 - اأي الأطعمة ُيف�سّ
اأط��ع��م��ة م��م��ن��وع��ة على  3 - ه��ل م��ن 

ع؟ الر�سّ

حليب  اأو  ال��ر���س��اع��ة  تغني  ه��ل   -  4
الأطفال عن �سرب الماء؟

*قبل اإطعامه
اإن زمن اإدخال الأطعمة على غذاء الطفل 

الر�سيع يعتمد على نموه الفيزيولوجي، ونموه 

البيولوجي، وحاجاته الغذائية بح�سب عمره، 

التي يبّينها الجدول التالي:

متى أبدأ بإطعام طفلي؟
)*(

�سارة المو�سوي

تغذية
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*ابتداًء من ال�سهر ال�ساد�س
اإليه  واأ�سيفي  الم�سلوق  ب��الأُرز  ابداإي   -  1
الحليب )والأف�سل اأن يكون حليبك(.

المهرو�سة  الم�سلوقة  تابعي بالخ�سار   - 2
جيدًا )كالجزر، والبطاطا، والكو�سا(.

3 - اأدخلي الفواكه بعد اأن تكوني قد بداأِت 
حلوة  الفواكه  لأن  وذل��ك  بالخ�سار، 

ف��اإذا  ع���ادة.  الطفل  ويحبها  ال��م��ذاق 

تذوق الفواكه اأو اأّي �سنف من الأطعمة 

بعدها  يرف�س  قد  البداية،  في  الحلوة 

عديدة  اأن��واع  حتى  اأو  الخ�سار  تناول 

اأخرى من الغذاء. )الفواكه: كالتفاح اأو 

الإجا�س الم�سلوق، الموز النا�سج...(.

4 - ل تن�سي اإعطاء طفلك قطرة الحديد 
للوقاية  وذلك  ال�سنة  عمر  حتى  يوميًا 

من فقر الدم، لأن الر�ساعة والأغذية 

المكملة ل ت�سد حاجته منها.

تدخل  اأن  الأم  على  ملحظة1:   -

اإلى   3 اإلى غذاء طفلها كل  طعامًا جديدًا 

4 اأيام، وذلك لكي تتمكن من معرفة اأنواع 
الطعام التي يمكن اأن يتح�س�س منها. 

اأو  الملح  ت�سيفي  ل   :2 م��لح��ظ��ة   -

ذوقِك  فحا�سة  طفلك،  طعام  اإلى  ال�سكر 

يتعود  ل  وحتى  ذوق��ه.  حا�سة  عن  مختلفة 

على المذاق الحلو اأو المالح.

*7 - 9 اأ�سهر
باإدخال  البدء  يمكن  اأ�سهر   7 ال�  بعد 

المهرو�سة  الحمراء  اأو  البي�ساء  الّلحوم 

ج��ي��دًا، وك��ذل��ك ال��ب��ق��ول ع��ل��ى اأن��واع��ه��ا؛ 

وكذلك  وال��ب��ازلء.  والفا�سولياء  كالفول 

اأ�سيفي �سفار البي�س، والجبنة واللبنة... 

*9 اأ�سهر اإلى �سنتين
رئي�سية  وجبات   3 يتناول  الآن  طفلك 

الحليب.  اإل��ى  اإ�سافة  خفيفتين  ووجبتين 

الملح،  تجّنب  مع  العائلة  طعام  من  ياأكل 

وال�سكر، والبهارات. 

الطعام  تح�سير  عملية  *لت�سهيل 
لطفلك

الطعام  م��ن  كمية  تح�سير  يمكنك   

ثم  ج��ّي��دًا،  وهر�سها  م��ث��اًل،  اأي���ام  لثالثة 

ل�سنع  المخ�س�سة  العلبة  ف��ي  توزيعها 

الثالجة.  ت�سعينها في  ثم  الثلج.  مكعبات 

وعندما تتجمد �سعي كل مكعب في كي�س 

اأن  وقبل  الثالجة.  في  واحفظيها  �سغير 

اأخرجي  بقليل،  طفلك  اإطعام  وقت  يحين 

اأحد الأكيا�س، اأذيبي المحتويات و�سخنيها 

ثم قدميها لطفلك.

*هل من اأطعمة ممنوعة؟
نعم قبل ال�سنة يجب تجنيب الأطفال 

السمك، وبياض البيض، هي 
من األطعمة التي قد تسّبب 

احلساسّية لألطفال قبل السنة

تغذية
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تناول بع�س الأطعمة، منها:

وب��ذوره��ا،  ق�سرتها  م��ع  الفواكه   -  1
ال��م��ك�����س��رات، وك��ل م��ا ق��د يعلق ف��ي حلق 

الطفل اأو يل�سق ب�سقف الفم اأو قد ي�سبب 

له الختناق )مثل العنب- الخبز- التفاح 

مع الق�سر...(.

2 - ال�سمك، وبيا�س البي�س، والف�ستق 
ت�سّبب  قد  التي  الأطعمة  من  وهي  وزبدته 

الح�سا�سّية لالأطفال قبل ال�سنة.

اإلى  وزبدته  الف�ستق  تاأخير  )ويف�سل 

الثالث لالأطفال ذوي  اأو  ال�سنتين  بعد  ما 

الح�سا�سية العالية(.

3 - بيا�س البي�س لأنه �سعب اله�سم.
بكتيريا  يحتوي على  لأنه  الع�سل،   -  4
الكبار  ت��وؤذي  ل  وهي   ،C.botulinum ال� 

ب�سبب  ال�سنة،  دون  الأطفال  ت��وؤذي  ولكن 

ال�  مر�س  اإل��ى  وت���وؤدي  مناعتهم،  �سعف 

Botolism وهو مر�س �سللي.
�س  المخ�سّ غير  البقر  حليب   -  5
ل���الأط���ف���ال، لأن����ه ي��ن��ق�����س��ه ال��ك��ث��ي��ر من 

المغذيات للطفل، وهو �سعب اله�سم.

6 - حليب ال�سويا.
ت�سبب  لأنها  الحم�سية،  الفواكه   -  7
الح�سا�سية لبع�س الأطفال، ومنها الفريز. 

ال�ستة  ب��ع��د  لإدخ��ال��ه��ا  الأدن����ى  )وال��ح��د 

اأ�سهر(.

لأن  ال��د���س��م،  قليلة  ال��م��اأك��ولت   -  8
الطفل يحتاج اإلى الطاقة للنمو. 

9 - ال�ساي والقهوة وكّل ما يحتوي على 
الحديد،  امت�سا�س  تمنع  لأنها  المنبهات 

وتوؤرق الطفل.

*هل يحتاج طفلي اإلى الماء؟
خالل الر�ساعة المكثفة )اأي ال� 6 اأ�سهر 

اإلى �سرب  الطفل مبدئيًا  الأول��ى(، ل يحتاج 

يحتوي  الأم  فحليب  اآخر.  �سائل  اأي  اأو  الماء 

اأنه  اإل  ال�سوائل.  من  المنا�سبة  الكمية  على 

في بع�س الأحيان كالحر ال�سديد اأو في حالة 

تزيد  وال��ح��رارة،  بالإ�سهال  الطفل  اإ�سابة 

حاجة الطفل للماء. في هذه الحالت يعطى 

اأكثر من  الماء )لي�س  قليلة من  الطفل كمية 

100 اإلى 200 ملل( لتفادي التجفاف. 
من  كبيرة  كمية  لأن  الحذر،  يجب  ولكن 

المائي.  بالت�سمم  الطفل  ت�سيب  قد  الماء 

اآخر  �سائل  اأي  اأو  الماء  من  الإك��ث��ار  اأن  كما 

تناول  م��ن  الطفل  يمنع  م��ث��اًل،  كاليان�سون 

الكمية المنا�سبة له من الحليب، ما قد يوؤدي 

اإلى �سوء تغذيته و�سعفه.

اأخ�سائية تغذية.
 
توحيد المف�سل، �س13.( 1))*(

الهوام�س
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طفلي ال ينام (2/1)
 
)*(

داليا فني�س

طفلي يبلغ من العمر �سنتين ول ينام الليل، يبقى �ساهرًا، يمالأ البيت �سراخًا 

والإره��اق  التعب  رغم  معه  �ساهرة  واأظل  جيدة.  ب�سحة  اأنه  العلم  مع  فظيعًا 

والتوتر الذي ينتابني جّراء الحرمان من الراحة حيث يرف�س �سغيري النوم. 

ماذا اأفعل؟ اأرجوكم اأريد حاًل قبل اأن اأفقد عقلي.

الولدة  حديثي  الأطفال  لدى  ال�سائعة  الم�ساكل  من  واحدًا  النوم  يعتبر 

دومًا  الوالدين  وا�ستدعاء  لياًل  النوم  �سعوبة  من  الطفل  يعاني  فقد  وال�سغار، 

القلق  وهذا  وحده.  النوم  من  بالخوف  ي�سعر  الحالت،  بع�س  في  اأنه  اأو  اإليه، 

نا�سئ عن �سعوره بالبعد عن الأم اأو الوالدين، وهي حالة طبيعية لدى ال�سغار.

تربية
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*ا�سطرابات النوم
النوم هو من الأن�سطة الأكثر اأهمّية التي 

يقوم بها الطفل في حياته، فهو مفيد ل�سحته 

يفرز  الإن�سان  ج�سم  اأن  العلم  ومع  ولنموه. 

الهرمونات التي تحّفز النوم لياًل، فاإن معظم 

الأطفال يعانون من �سعوبات اأو ا�سطرابات 

النوم  ا�سطرابات  تنق�سم  وعليه،  النوم.  في 

عند الأطفال اإلى:

اأ - ا�سطرابات النوم الأولية وت�سمل: الأرق، 

النوم  مواعيد  ا�سطراب  ال��ن��وم،  ف��رط 

واليقظة.

ال�سعور  اإل��ى  ال�سطرابات  ه��ذه  وت��وؤدي 

بالتعب والإرهاق، وفقد القدرة على التركيز، 

و�سرعة النفعال والقلق.

وت�سمل:  الثانوية  ال��ن��وم  ا�سطرابات   - ب 

اأث��ن��اء  الم�سي  ال��ن��وم،  ف��زع  ال��ك��اب��و���س، 

النوم.

*لماذا نهتم با�سطرابات النوم؟
وفي  اإن�سان  لكل  اأن  الأخ�سائيون  يو�سح 

كل مرحلة عمرية دورَة نوم وا�ستيقاظ معّينة، 

)في  دقيقة   120 اإل��ى   90 من  خاللها  ينام 

اليقظة  من  حالة  هناك  تكون  بعدها  الليل( 

الب�سيطة، ثم يعود اإلى حالة النوم العميق من 

90 اإلى 120 دقيقة وهكذا دواليك. والأطفال 
كالبالغين، ينامون بنف�س هذا النظام بحيث 

ثم  �ساعتين  اأو  ون�سف  �ساعة  الطفل  ينام 

�سريره  في  اليقظة  كاأنها  حالة  في  يتحرك 

فيبكي  ال��راح��ة،  ع��دم  من  مظاهر  يظهر  اأو 

قلياًل اأو يبحث عن م�سا�سته وغيرها. وعدم 

اإدراك ووعي الأم لمثل هذه الدورة من النوم 

واليقظة يجعلها تف�ّسر حركات الطفل ب�سكل 

ال�سرير،  من  لإخراجه  فت�سرع  �سحيح  غير 

الغرفة ما  اأو ت�سيء نور  اإعطائه الطعام،  اأو 

في�سعب  عنده  وال��ن��وم  اليقظة  دورة  يقطع 

اأو  الأم  تكون  وبذلك  ال��ن��وم،  موا�سلة  عليه 

الأب �سبب ا�ستيقاظ الطفل.

�سائعة  النوم  وا�سطرابات  م�ساكل  اإّن 

اآني  ب�سكل  يحدث  ومعظمها  الأطفال.  لدى 

مع  ال�سطرابات  وتتح�سن  خطيرًا،  ولي�س 

الوقت ومن تلقاء نف�سها. واإذا لم تتح�سن فال 

بد من الهتمام بها جديًا، فربما يكون هناك 

�سبب ع�سوي اأو ذهني من ورائها.

عمر  ح��ت��ى  ال��ط��ف��ل  ي��ن��ام  *كيف 
الثالثة اأ�سهر؟

فترة  في  منتظم  غير  الطفل  نوم  يكون 

بين  نومه  �ساعات  ت��ت��راوح  اإذ  ال���ولدة،  بعد 

فال  متقّطع،  ب�سكل  ولكن  �ساعة،  و20   18
الليل  بين  الأولى  الأ�سابيع  في  الر�سيع  يمّيز 

لأن  للغذاء  طلبًا  ي�ستيقظ  ف��ت��ارة  وال��ن��ه��ار. 

اإح�سا�س الجوع جديد عليه وقد ي�ستيقظ كل 

محاولة  العبث  وم��ن  �ساعات  اأرب��ع  اأو  ث��الث 

اأوق��ات  ينظم  �سوف  لأن��ه  نومه  نمط  تغيير 

يقظته ونومه بمفرده وهنا يبداأ ال�سراع مع 

الأم، التي ل تعرف اأن هذه الم�ساكل قد يكون 

�سببها:

وبكاوؤه  لياًل  الطفل  ا�ستيقاظ  الجوع:   –  1
يكون  اأن  يمكن  المتوا�سل  �سراخه  اأو 

موؤ�سرًا على كونه جائعًا واأن كمية الطعام 

التي تناولها قبل النوم لم تكن بالكافية.

لوجود غازات  اإما  بالألم،  الطفل  �سعور   -  2

إّن مشاكل واضطرابات 
النوم شائعة لدى األطفال. 

ومعظمها يحدث بشكل آين 
غري خطري
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كوجود  اآخ��ر  ع�سوي  لأل��م  اأو  بطنه  في 

ت�سّبب  قد  والإف���راغ  التبرز  في  م�ساكل 

يعّبر  الذي  والأل��م  الراحة  بعدم  ال�سعور 

عنه بالبكاء وال�سراخ وعدم القدرة على 

النوم.

تاأثير  لها  بالطفل  المحيطة  ال��ظ��روف   -  3

نومه،  وتوا�سل  راحته  م��دى  على  كبير 

فاإذا كان نومه في محيط غير هادئ فهو 

ل ي�سعر بالأمان اأو اإذا كان الجو باردًا اأو 

اأو كان النوم في مكان مظلم جدًا  حارًا 

اأو العك�س فقد يفقد الطفل القدرة على 

النوم ب�سكل متوا�سل وب�سكل عميق.

4 – اإذا كانت الأم تتناول بع�س المنبهات اأو 

الأدوية فقد ت�سبب للطفل الر�سيع الأرق 

لأنه ي�سله في حليب الأم عبر الر�ساعة.

مالب�سه  وب��ل��ل  ال��ط��ف��ل  ن��ظ��اف��ة  ع���دم   -  5

وحفا�ساته قد تزعجه وتوؤرق منامه.

*عليِك تاأمين راحته
عليِك  وينام  بالراحة  الطفل  ي�سعر  حتى 

اأيتها الأم القيام بهذه الخطوات:

فحّفزي  م�ستيقظًا،  طفلك  ك��ان  اإذا   -  1

انتباهه وتوا�سلي معه ليمّيز فترات النوم 

عن فترة ال�ستيقاظ، اأما اإذا نام خالل 

تناوله الطعام اأو بينما تحملينه، ف�سعيه 

وبذلك  لنومه،  �س  المخ�سّ المكان  في 

بالمكان  ال��ن��وم  رب��ط  على  ت�ساعدينه 

المخ�س�س له.

2 - قد ي�ساعد التقميط على تهدئة طفلك، 

الأ�سابيع  اأو  الأولين  الأ�سبوعين  خالل 

الثالثة الأول��ى. ولكن، ل تقمطي طفلك 

بعد اأن يبلغ ال�سهر الأول من العمر لأّنك 

قد تقيدين حركته.

على  الأط��ف��ال  بع�س  التقميط  يحّفز   -  3
النوم، لكن ل ي�ستمتع به البع�س الآخر.

4 - خالل ال�سهور الثالثة الأَول يعاني الأطفال 
الحالة  نوبات مغ�س، في هذه  كثيرًا من 

قد ي�ساعده الم�سي به وراأ�سه على كتفك.

*الأطفال من عمر ثالثة اإلى �ستة اأ�سهر
بين  التمييز  في  بالتدريج  الطفل  يبداأ 

النوم  مرحلة  عنده  فتطول  وال��ن��ه��ار  الليل 

اأثناء  والهدوء  اليقظة  فترات  وتطول  الليلي  

الم�ساعب  من  يخلو  ل  الأم��ر  ولكن  النهار 

ال�ساعة  ف��ي  ي��وم  ك��ل  يبكي  ق��د  اأن���ه  خا�سة 

ذلك  البع�س  وي�سّمي  دائ��م  وب�سكل  نف�سها، 

وهذا  النهار«  اآخ��ر  »بكاء  اأو  الم�ساء«  »بكاء 

الطفل  باآلم  مرتبط  غير  الغالب  في  البكاء 

ولكنه ناتج من التغيرات الطارئة على نظام 

النوم واليقظة. فعلى الأم خالل هذه الفترة 

بين  التمييز  تدريجيًا على  ت�ساعد طفلها  اأن 

في  بو�سعه  وذلك  اليقظة  ووقت  النوم  وقت 

الفرا�س حينما ي�سعر بالنعا�س، وتجل�س معه 

وتداعبه وتغمره بحنانها في �ساعات اليقظة. 

الليل  اإدراك  للطفل على  م�ساعدتك  وبف�سل 

اأو  الرابع  الأ�سبوع  بعد  الطفل  يبداأ  والنهار 

الليل  في  لينام  نومه  نمط  بتطوير  الخام�س 

اأكثر من النهار. ولكن الطفل في بادئ الأمر 

ل ي�ستطيع التميز بين الليل والنهار.

من العبث حماولة تغيري منط 
نوم الطفل ألنه سوف ينظم 
أوقات يقظته ونومه مبفرده

تربية
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على  الطفل  م�ساعدة  يمكنك  ل��ذل��ك، 

النوم خالل فترة الليل عن طريق:

غرفة  ف��ي  ال��ن��وم  عند  طفلك  – و�سع   1
مظلمة لياًل كي ي�سعر اأن الليل يختلف 

عن النهار.

2 – تعليم طفلك اأن اأوقات الر�ساعة لي�ست 
كلها �سالحة لّلهو وذلك عن طريق:

اأوق��ات  باختالف  مختلفة  طقو�س  اّتباع   - اأ 

لياًل  الطفل  اإر���س��اع  فعند  ال��ر���س��اع��ة؛ 

اجعلي الأنوار خافتة من حولك واأعيدي 

طفلك اإلى �سريره فور انتهائه من الأكل.

ب - بّدلي حفا�ساته لياًل ب�سرعة.

ج - عند اإطعامه اأثناء النهار، تاأكدي من اأنه 

وداعبيه،  معه  تكّلمي  تمامًا،  م�ستيقظ 

ق�سطًا  يحفظ  اأن  على  ذل��ك  �سي�ساعده 

من نومه لّليل.

بالرغم  وي�ستقر  طفلك  ي��ه��داأ  ل��م  اإذا   -  3
بذلتها،  ال��ت��ي  الجهود  ه��ذه  جميع  م��ن 

فيمكنك اإعطاوؤه )م�سا�سة( لم�ساعدته 

في  و�سعي  ال��ن��وم.  في  ال�ستغراق  على 

يجدها،  ولم  ا�ستيقظ  اإذا  اأنه  اعتبارك 

فقد تعودين من حيث بداأت.

4 - ل تتحم�سي للبدء بالأطعمة ال�سلبة قبل 
في  لالنتظام  م�ستعدًا  طفلك  ي�سبح  اأن 

ع  الر�سّ لالأطفال  البدء  ل  ويف�سّ نومه. 

بالأطعمة ال�سلبة بعد بلوغهم من العمر 

�ستة اأ�سهر.

5 - احر�سي على عدم بقاء طفلك م�ستيقظًا 
ي�سّعب  ف��الإن��ه��اك  ج���دًا،  متاأخر  لوقت 

النوم عليه.

اأما اإذا كان طفلك اأكبر من �ستة اأ�سهر، 

في  الإر���س��ادات  وبع�س  م�سكلته  ف�سنعر�س 

المقال القادم.

مخت�سة تربوية.
 
)*(

الهوام�س

يحّفز التقميط بعض األطفال 
على النوم، لكن ال يستمتع به 

البعض اآلخر
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ن�سرين اإدري�س قازان

ي���وم���ه���ا اخ���ت���ل���َط ����س���وت ال��ن��ح��ي��ب 

ب���ال���زغ���اري���د.. ل���م ي��ف��ه��م اإب���راه���ي���م اب��ن 

ال�سنتين الواقف خلف الباب ينظر بده�سة 

اإلى ذلك الم�سهد ماذا يجري، ولكن اأدرك 

 اأخاه لأبيه لن يرجع اإلى 
)1(

ذينة«
ُ
لحقًا اأن »اأ

المنزل، وقد قام برحلته الأخيرة في عملية 

شهيد الدفاع عن المقدسات
إبراهيم جودات قانصوه )حمزة مظلوم(

اسم األم: إنعام حطيط
محل الوالدة وتاريخها: الدوير 

 1994/2/6
الوضع العائلي: عازب

رقم السجل : 164
محل االستشهاد وتاريخه: 

دفاعاً عن المقدسات بتاريخ 
2013/4/4
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اإليها  به  ع��ادوا  حينما  ال�سبب،  لهذا  ربما 

بدمائه  م�سرجًا  ع��ام��ًا  ع�سر  ت�سعة  بعد 

�سرخْت  حياتها،  في  م��رة  اآخ��ر  لتح�سنه 

���س��رخ��ًة اأّن�����ت ل��ه��ا ال���ج���دران ح��ت��ى ق��ال 

اأح��ده��م: »اح��ف��روا لها ق��ب��رًا ق��رب قبره، 

روحها«،  فا�ست  وقد  اإل  عنه  تقوم  ل  فقد 

حبيبها  وجه  عن  راأ�سها  رفعْت  الأم  ولكن 

الكفن،  في  وهو  وجهه  تك�سف  اأن  واأ�سّرت 

وُتبحر  جماله،  من  ناظريها  تمّلي  ع�ساها 

في رحلة ذكرياتها الجميلة مع ولدها البكر 

الذي اأ�ساء عمرها ب�سحكته الجميلة التي 

راأي��ُت  »م��ا  يعيد:  و�سمتها  يومًا،  تاأفل  لم 

ال�سيدة  قالته  ما  اأولي�س هذا  اإل جمياًل..« 

على  اإبراهيم  ا�ست�سهد  التي   O زينب 

اأعتابها؟!

*طفولة مزّينة بال�سمت
اإب��راه��ي��م ال���ذي فقد وال����دُه وه��و في 

اإلى  يركن  لم  عمره،  من  ع�سرة  الحاديَة 

كيانه،  طعمها  يغادر  لم  التي  الُيتم  مرارة 

اأيتامها  لإعالة  وتعمل  تكدُّ  اأم��ه  راأى  وق��د 

معها  حمل  اأن  اإل  منه  كان  فما  الخم�سة، 

هذا العبء، و�ساركها في م�سوؤولية المنزل 

تلك  وم��ن��ذ  درا���س��ت��ه.  متابعة  ج��ان��ب  اإل���ى 

اللحظات غاب عن اأزقة قرية الدوير طيُف 

طفٍل كان بالأم�س القريب يرك�ُس �ساحكًا 

وهو يلعب، ليحل مكانه ظلُّ فتًى ع�سفْت به 

الهموم، وكانت اأمه قد اتخذته خلياًل تبث 

وي�سامرها،  عنها  فيخفف  �سكواها،  اإليه 

فقد  وكبيرها،  الم�ساكل  �سغير  ي�ساركها 

حكيمًا،  نا�سحًا  �سنه  �سغر  على  فيه  راأت 

قلعة  في  ال�سهيوني،  العدّو  �سد  ع�سكرّية 

ال�سقيف، وا�ست�سهد في طريق العودة. كان 

ذينة حينها في الع�سرين من ربيع عمره..
ُ
اأ

ل��م ت��ذب��ل ت��ل��ك الأ����س���وات ف��ي خاطر 

خلف  الم�سهد  و�سوح  غاب  واإن  اإبراهيم، 

�ستائر ال�سنوات، فقلبه ذهَب يتح�ّس�ُس من 

قلبه  في  الع�سِق  وردة  اأنبَت  ما  اأخيه  اأث��ر 

ف�سارت الدنيا اأ�سواكًا  تجرُح وجوده..

*وجوده �سار الحياة
اإبراهيم كان قد تعّر�س للموت قبل اأن 

يولد، فقد طلَب الطبيب من اأّمه اإجها�سه، 

للموت،  يعّر�سها  رِحمها  ف��ي  ب��ق��اءه  لأن 

فرف�ست. فالجنين الذي جاور قلبها وتعّلق 

بحبال نب�سها، �سار الحياة. وكاأنَّما الموت 

فو�سعْته  الآخر.  اأدرك  اأحدهما  اأدرك  اإذا 

ت�سمع  اأن  وان��ت��ظ��رت  اأخ��ي��ر،  نف�ٌس  وف��ي��ه 

�سرخته الأولى عند باب العناية الم�سددة، 

قلبها،  حبيب  الإلهية  العناية  يد  تعيد  واأن 

فاإذا ما حانت تلك اللحظة اأخذته لتتن�سق 

الحياة.  قيد  على  يبقيها  ما  اأنفا�سه  من 

حينما عادوا به إليها بعد تسعة 
عشر عامًا مضرجًا بدمائه 

لتحضنه آخر مرة يف حياتها، 
صرخْت صرخًة أّنت لها اجلدران
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تعتمد عليه في الهتمام باإخوته.

الجلو�س  واإخوته على  اإبراهيم  حر�س 

حول  المدر�سة  م��ن  عودتهم  بعد  يوميًا 

خالل  معهم  ج��رى  بما  يتداولون  اأم��ه��م، 

ًة  غ�سّ وي�سكتون  حينًا  في�سحكون  اليوم 

اأحيانًا اأخرى. ولكن اإبراهيم كان اأكثرهم 

في  يجول  م��ا  ف��ي  ي��وم��ًا  يبْح  فلم  �سمتًا، 

نف�سه، حتى خ�سيت اأمه اأن ي�سّبب له هذا 

يخّفف  فالبوح  م�سكلًة،  الطويل  ال�سمت 

من األم الفوؤاد، ولكّن اإبراهيم لم ي�ستدرج 

بقيت  بل  بال�ستفزاز،  حتى  ول  ذلك  اإلى 

ابت�سامته تخت�سر ما خفي في قلبه، وكيف 

ل يكون كذلك وهو منذ �سغره يعلُم حدوده 

في هذه الحياة الدنيا، التي ل �سيء فيها 

ي�ستحقُّ عناء البكاء اإل البكاء لطلب ر�سا 

اهلل تعالى. فالراحل عن هذه الدنيا ربما 

لن يناَل الفوز العظيم اإل اإذا كان النجيُع 

عطرًا لج�سده، وكيف له اأن ي�سل اإلى ذلك 

ولّما يتزّود بخير الزاد؟

هي  وحدها  ال��روح  اأن  علَم  فاإبراهيم 

الج�سد  ولي�س  ال�سالح  حمل  على  القادرة 

الخاوي، وقد ظّلت كلمات اأّمه له وهو طفل 

والعدو،  المقاومة  لعبة  اإخ��وت��ه  مع  يلعب 

»قم  الو�سائد:  من  متاري�س  ويختبئ خلف 

اأن  عادتنا  م��ن  لي�س  نحن  اإب��راه��ي��م،  ي��ا 

�سجاعته،  ت�ستثير  ال��ع��دو..«،  من  نختبئ 

ل  »اأن��ا  مجيبًا:  مترا�سه  خلف  من  ويقوم 

يدخل  وعندما  الإ�سرائيلي،  م��ن  اأخ���اف 

اأطلق عليه الر�سا�س«.

*�سلوك العابرين اإلى الجنة
الرحم  �سلة  على  اإب��راه��ي��م  ح��ر���س 

قلبه  الغبطة  تخالط  ولم  النا�س،  وخدمة 

لأج��ل  يتعُب  ك��ان  حين  خالطتها  مثلما 

فنبتت  الحقيقة  الح�سرُة  اأم��ا  الآخ��ري��ن. 

العام  من  تموز  ح��رب  في  فروعها  اأول��ى 

عمره  على  اإبراهيم  تمّرد  حينما   2006
مرغمين  منزلهم  تركوا  بعدما  ال�سغير، 

لأنه في دائرة الخطر، وراح يرقُب اأولئك 

قّوة  اأعتى  َيهزمون  وهم  الأ�سداء  الرجال 

اإيمانهم، فا�ستقى من  المنطقة، بقوة  في 

�َسلك  الِعبر..  الجّنة  اإلى  العابرين  قوافل 

بالم�ستحبات  طريقه  وع��ّب��د  م�سلكهم، 

ليله  م��ن  وات��خ��ذ  ال��واج��ب��ات،  ع��ن  ف�ساًل 

ال�سم�س،  �سروق  حتى  فيها  يتعّبد  زاوي��ة 

عليه  وتحنُّ  الفرا�س،  على  بنف�سه  فيلقي 

اأمه فتتركه ليعو�س ما فاته من الرقاد..

عمر  ف��ي  وخطا  عظمه  ا�ستدَّ  اإن  م��ا 

اإبراهيم،  الغياب وجود  لّف  ال�سباب حتى 

و�سارت الأم تجل�ُس عند عتبة البيت تارًة 

يحمله  ظاًل  ترتقُب  النافذة  عند  واأخ��رى 
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رك�ست  عليها  اأط���ّل  ف���اإن  ال��غ��ي��ب،  اإل��ي��ه��ا 

قلبها  وكان  تعبه،  عنه  وتخّفف  لت�ستقبله، 

هذا  اأّن  ب�سمت،  يحّدثها  دوم���ًا  ال��َق��ِل��ُق 

الغياب اإّنما هو تدريب لما هو اأعظم، فهل 

�سياأتي يوم تنتظر فيه من لن يرجع؟!

P فداًء لحفيدة الر�سول*
تجّلت  الأماني  وكل  ت�سعة ع�سر عامًا، 

�سمحت  ع��ام��ًا  ع�سر  ت�سعة  عينيه..  بين 

المعركة  �ساحة  اإل���ى  بالعبور  لإب��راه��ي��م 

الحق  فيها  برز  التي  المعركة  المقد�سة، 

للغياب  و�سار  كله،  الباطل  بمواجهة  كله 

�سحراء  رم���ال  ي�سبه  ل���ون  اآخ����ر..  ل���وٌن 

وال�سبر،  والت�سحية  الإيثار  في  كربالء، 

المعركة  من  اإبراهيم  عودة  موعد  و�سار 

عن  المطر  كتاأخر  وتاأخره  الحياة،  موعد 

لوعة  م��ن  ه���ّون  م��ا  ول��ك��ن،  يبا�س.  اأر����س 

الغياب، اأن اإبراهيم كان يدافُع عن مقام 

ال�سيدة زينب O في ال�سام، وقد اأبلى 

في  المقاومة  رج��ال  ك���داأب  ح�سنًا  ب��الًء 

�ساحة الوغى.. وقد انتقى اإبراهيم لنف�سه 

ال�سم الجهادي الذي حمله اأخوه »اأذينة« 

من قبله )حمزة(، وما اأ�سبه رجال اليوم 

اآكلة  بهنٍد  اأع��داءه��م  اأ�سبه  وم��ا  بحمزة، 

الأكباد.. فقاتل وقتَل حتى ُقتل وناَل فوؤاده 

 ،P ما تمّنى من مجاورة الر�سول محمد

بني  عقيلة  لحفيدته،  فداًء  دمه  بَذل  وقد 

ها�سم..

وعاد اإبراهيم اإلى اأمه المنتظرة، التي 

اأبْت اإل اأن تزّفه عري�سًا اإلى مثواه الأخير.. 

ف�سالٌم على اإبراهيم..

ذينة ج���ودات قان�سوه )حمزة(، ( 1)
ُ
�سهيد المقاوم���ة الإ�سالمية اأ

مواليد الدوير 1975 ا�ست�سهد بتاريخ 1995.

الهوام�س

صار للغياب لوٌن آخر.. لون 
يشبه رمال صحراء كربالء، يف 

اإليثار والّتضحية والصرب
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*و�سف المهنة
اأنا�س  م��ع  ع���ادًة  النطق  م��ق��ّوم  يعمل 

بطريقة  ال��ك��الم  اإخ����راج  ي�ستطيعون  ل 

لفظه  ع��ن  ي��ع��ج��زون  حتى  اأو  �سحيحة، 

من  يعانون  ال��ذي��ن  الأف���راد  مثل  نهائيًا، 

درج��ة  اأو  كالتاأتاأة  الطالقة  ف��ي  م�ساكل 

المرتفعة  اأو  ج��دًا  المنخف�سة  ال�سوت 

لفظ  على  القدرة  عدم  عن  ف�ساًل  ج��دًا، 

 )B – P( بع�س الحروف اأو الخلط بينها

– )�س – د( – )�س – ث(- )ل - ر(.. 
اأي�سًا  اآخر. وهم  ا�ستبدال حرف مكان  اأو 

 accent قد يتدّخلون في ت�سويب الّلهجة 

ة عند الأ�سخا�س الذين يتعّلمون لغة  خا�سّ

اأجنبّية.

*عمل مقّوم النطق
يقوم م�سحح النطق بالأعمال التالية:

خا�سة  واختبارات  محادثات  اإج��راء   -  1

ل��ت��ق��دي��ر م���دى ا���س��ط��راب��ات وع��ي��وب 

النطق عند المري�س.

بتمارين  القيام  المري�س  من  الطلب   -  2

والتعبير  وال��ك��الم  ال�سوت  لتقنّيات 

ال�سفهي والكتابي.

تقويم النطق
 Speech – Language

Pathology)*(
هانوي مو�سى غازي

اأو  اللغة  م�ساكل  ت�سخي�س  مجالت  في  العمل  المهنة  هذه  تتطلب 

النطق، وعالجها اأو الوقاية منها. ويتوقع لهذه المهنة فر�س نمّو ممتازة 

نظرًا لزدياد الوعي باأهمية العاملين في هذا المجال.

كالمدار�س  التربوية،  المراكز  في  ع��ادة  ين  المخت�سّ ن�سف  يعمل 

ة اأو يعملون اأي�سًا في مراكز  والمعاهد الخا�سة بذوي الحاجات الخا�سّ

الخدمات الجتماعية والعيادات النف�سية.

اختصاصات
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3 - مراقبة منتظمة لمدى فعالّية العالج، 
اأو  المعالج  للطبيب  التقارير  وتقديم 

اأهل المري�س اأو المدر�سة.

ال�سّم  الأطفال  اأه��ل  تعليم  اإمكانّية   -  4
والبكم طريقة مخاطبة اأولدهم.

يعانون  الذين  الأ�سخا�س  م�ساعدة   -  5
كالتاأتاأة  م��ح��ّددة  لغوّية  م�ساكل  م��ن 

وال�سفير وا�ستبدال الحروف.

واأدوات  مقّننة  اختبارات  ا�ستعمال   -  6
الكالم  طبيعة  لقيا�س  متخ�س�سة 

ودرجته تمهيدًا لو�سع العالج الالزم.

لديهم  ال��ذي��ن  ال��م��ر���س��ى  م�����س��اع��دة   -  7
ب�سبب  وال��م�����س��غ  ال��ب��ل��ع  ف��ي  م�سكلة 

طريق  عن  والحلق  الفم  في  اإ�سابات 

دون  ل��الأك��ل  ا�ستراتيجيات  اق��ت��راح 

التعّر�س لخطر الختناق.

8 - تطوير خطط عالج فردية تتنا�سب مع 
حاجة كل مري�س.

متنوعة  توا�سل  اأ�ساليب  ا�ستعمال   -  9

عبر  اأو  ���س��ف��ه��ّي��ة  ن�����س��ائ��ح  ت�����س��م��ل 

خا�سة  تمارين  عن  ف�ساًل  الحا�سوب 

بلغة الإ�سارات.

بالمري�س  خا�سة  �سجاّلت  اإع��داد   -  10
لمراقبة مراحل عالجه وتطوره.

11 - التفاعل الإيجابي مع عائلة المري�س 
لتقديم الدعم المعنوي والن�سيحة.

ا�ستعمال  كيفية  اإل��ى  الأه��ل  اإر���س��اد   -  12
تقنيات العالج داخل المنزل.

ال��ط��ب��ي��ب وال��م��ع��ال��ج  ال��ت�����س��اور م��ع   - 13
وغيرهم  الجتماعي  والعامل  النف�سي 

من المعنيين بو�سع المري�س.

المعلمين  م��ع  ال���دائ���م  ال��ت��وا���س��ل   -  14
والإدارة داخل مدر�سة الطفل لتن�سيق 
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تطويرية  واأبحاث  درا�سات  اإع��داد   -  15
ت�ساهم في خطط العالج المقترحة.

*ظروف العمل
يعمل م�سّحح النطق في بيئة مريحة 

اأم  التاأهيل  م��راك��ز  ف��ي  ���س��واء  ونظيفة، 

حتى  اأم  المدار�س  اأم  الخا�سة  العيادات 

وي��م��ار���س مهامه ع���ادة داخ��ل  ال��م��ن��ازل. 

اأحيانًا  ي�سطر  قد  ولكنه  المغلقة  الغرف 

اإلى ال�سفر والتنقل من مكان لآخر بح�سب 

ي��ت��ع��ّر���س م�سّحح  ق��د  ال��زب��ائ��ن.  ح��اج��ة 

طبيعة  ب�سبب  نف�سية  ل�سغوطات  النطق 

الج�سدي،  الإج��ه��اد  ع��ن  ف�ساًل  عمله، 

ولكّن مهنته توؤّمن له مردودًا ماليًا مرتفعًا 

ومرتبة اجتماعية عالية.

*نوع ال�سخ�سية المهنية
 :)Social( �لجتماعيهّة  �ل�صخ�صيهّة   -  1
والتاأثر  النا�س  مع  العمل  في  تن�سجم 

والتاأثير والتوا�سل معهم وم�ساعدتهم 

وتعليمهم واإر�سادهم، وتقديم الخدمة 

لهم.

�����ة  �ل�����ب�����ح�����ث�����يهّ �����ة  �ل�����������ص�����خ�����������ص�����يهّ  -  2
العمل  تت�سمن   :)Investigative(

مع الأفكار والفر�سيات، وتتطلب قدرًا 

الفكري.  الجهد  م��ن  عاليًا 

ت���ع���م���ل ب���ال���ب���ح���ث ع��ن 

الم�سائل  وح��ل  الحقائق 

وال��م�����س��ك��الت ب��ط��ري��ق��ة 

منطقّية.

�ل��ع��م��ل��ي��ة  �ل�����ص��خ�����ص��ي��ة   -  3
تعمل   :)Realistic(

التنفيذّية  بالأن�سطة 

والآلت،  والأدوات 

ميدان  اليدوي.  الإنجاز  على  والقدرة 

المواد  الحيوانات،  النباتات،  عملها: 

والبناء،  والمعادن،  كالخ�سب  الح�سية 

العمل  تتطلب  وال��ح��ي��اك��ة.  الخياطة 

خارجًا ولي�س بال�سرورة داخل الغرف، 

كما ل تحتاج اإلى الختالط كثيرًا مع 

النا�س اإل في حالت التنظيم.

*المهارات المطلوبة
 :)Instructing( �لتعليمات  �إعطاء   -  1

تعليم الآخرين كيفية تنفيذ الأعمال.

2 - �لحديث )Speaking(: التحدث مع 
الآخرين بفعالية لنقل المعلومات.

 Active( �ل���ن���ا����ص���ط  �لإ������ص�����غ�����اء   -  3
Listening(: الإ�سغاء لكالم الآخرين 

وطرح الأ�سئلة المنا�سبة.

 Reading( �ل���������ق���������ر�ءة  ف�����ه�����م   -  4
الجمل  فهم   :)Comprehension

والفقرات وال�سياق.

 Time( �ل����������وق����������ت  �إد�رة   -  5
وقته  الفرد  اإدارة   :)Management

ووقت الآخرين.

 Learning( �لتعلهّم  ��صتر�تيجيات   -  6
المقاربات  ا�ستخدام   :)Strategies

المتعّددة عند تعّلم م�سائل جديدة.

 Active( ���ا����ص���ط  �ل���نهّ �ل���ت���ع���لهّ���م   -  7
ح��ي��وي��ة  م��ع��ال��ج��ة   :)Learning
ل��ل��م��ع��ط��ي��ات ل��ف��ه��م م�����س��ام��ي��ن��ه��ا 

وا�ستنتاجاتها.

 Critical( 8 - �لتفكير �لناقد
ا���س��ت��خ��دام   :)Thinking
والمقارنة  والربط  التحليل 

القّوة  مكامن  لت�سخي�س 

اختصاصات
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وال�سعف للمعطيات المختلفة.

*القابلّيات/ الموؤّهالت المهنّية 
 Speech( �ل�������ك�������لم  ت�������ع�������رفهّ   -  1
فهم  على  ال��ق��درة   :)Recognition

كالم الآخرين.

 Oral( �ل�����������ص�����ف�����ه�����ي  �ل������ف������ه������م   -  2
على  ال��ق��درة   :)Comprehension
وفهم  ال�سوتية  الر�سائل  ا�ستيعاب 

ال��م��ع��ل��وم��ات والأف���ك���ار ال������واردة في 

المخاطبة ال�سفهية.

 Oral( �ل���������ص����ف����ه����ي  �ل����ت����ع����ب����ي����ر   -  3
اإي�سال  على  القدرة   :)Expression
ب�سكل  لالآخرين  والأفكار  المعلومات 

�سفهي.

 Hearing( �ل�����ص��م��ع��ي  �����ض  �ل��ت��ح�����صهّ  -  4
التمييز  على  القدرة   :)Sensitivity
متعّددة  طبقات  ف��ي  الأ���س��وات  بين 

وعالية.

 Auditory( �ل�����ص��م��ع��ي  �لن���ت���ب���اه   -  5
اللتفات  على  القدرة   :)Attention
ب��وج��ود  م��ح��دد  �سمعي  م�����س��در  اإل���ى 

قد تتطلب هذه املهنة 
العمل خارجًا وليس

 بالضرورة داخل الغرف

اأ�سوات متعددة.

 Problem( �ل��م�����ص��ك��ل��ة  �����ض  ت��ح�����صهّ  -  6
تح�س�س  على  القدرة   :)Sensitivity
اعتبار  دون  وال��م�����س��اك��ل،  الأخ��ط��اء 

حلها.

 Deductive( لتفكير �ل�صتنتاجي� –  7
تطبيق  على  القدرة   :)Reasoning
م��ح��ددة  م�سائل  ع��ل��ى  ع��ام��ة  ق��واع��د 

لإنتاج اأجوبة مبا�سرة.

 Inductive( �ل�صتقر�ئي  �لتفكير   -  8
مزج  على  ال��ق��درة   :)Reasoning
متفرقة  جزئّية  تفا�سيل  اأو  معلومات 

لت�سكيل قاعدة عامة.

 :)Speech Clarity( 9 - و�صوح �لكلم
واإفهامه  الوا�سح  الكالم  على  القدرة 

لالآخر.

تدر�س  التي  الجامعات  *بع�س 
هذا الخت�سا�س:

�سيدة  وج��ام��ع��ة  اللبنانية  ال��ج��ام��ع��ة 

اللويزة.

*عدد �سنوات الدرا�سة:
 3 – 4 �سنوات.

)*( مدّربة في المركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم العالي.

الهوام�س
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اإبراهيم من�سور

*من اأجمل الحديث
حين ُرئَي النبيُّ P وقد اأجهد نف�سه بالعبادة، قيل له: يا ر�سول اهلل، اأتفعُل هذا 

.
)1(

ر؟! فقال: »اأفال اأكوُن عبدًا �سكورًا؟« َم من ذنبَك وما تاأَخّ وقد غفَر اهلل ما تقدَّ

عاء *من اأجمل الدُّ
ّعاب: الُغراب  ه«. النَّ اِب في ُع�سِّ جاء في ُدعاء النبّي داود Q: »يا راِزَق النعَّ

ه، يكون اأبي�س  الذي ينعب، والنعيُب: �سوُته، قيل: اإّن فْرَخ الغراب اإذا خرج من َبْي�سِ

، فيقُع  ّم( اأنكره وتركه، في�ُسوُق اهلل اإليه البقَّ
ُ
ْحمة، فاإذا راآه الُغراب )الأب اأو الأ كال�سَّ

ّمه.
ُ
، فيعاوده اأبوه واأ عليه، فيلتقُطه ويعي�س به اإلى اأن يطلَع ري�ُسه وَي�ْسَودَّ

*من اأبلغ الِحَكم
ال�ساّلين  ليهدَي  اهلل  اإل��ى  ع��اء  وال��دُّ للفتنة  ي  الت�سدِّ في  قيل  ما  اأجمل  من 

قوُل  والعدوان،  الظلم  عن  ويبتعدوا  الحّق  فيعرفوا  الفتن،  مثيري  من  والم�سلَّلين 

ابين، ولكّنكم لو و�سفُتم اأعمالهم  اأمير البالغة والبيان: »اإّني اأكرُه لكم اأن تكونوا �سبَّ

اإّياهم:  كم  �سبِّ وقلُتم مكان  الُعذر،  واأبلَغ في  القول  اأ�سوَب في  كان  وذكرُتم حالهم 

واْهِدهم من �ساللتهم  وبيِنهم،  بيِننا  واأ�سِلْح ذات  ودماَءهم،  دماَءنا  احُقْن  اللهمَّ 

.
)2(

حتى يعرَف الحقَّ َمْن جِهَلُه، ويرعوَي عن الغّي والعدوان من لهج به«

كشكول

 األدب

أدب ولغة
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اب *من معاني الأوَّ
اإنَّ في هذه المفردة التي تكّرر ذكرها في القراآن الكريم،  قيل 

اب: التائب،  اب: الراحم، وقال قوم: الأوَّ �سبعة اأقوال: قال قوم: الأوَّ

اب: الذي ُيذنب ثم  ح، وقال غيُره: الأوَّ اب: الم�سبِّ وقال بع�سهم: الأوَّ

اآخر: الأّواب: المطيع، والأّواب عند  ثّم يتوب، وقال  ُيذنب  ثّم  يتوب 

بع�س الّلغوّيين: الذي يذكر ذْنبه في الخالء في�ستغفر اهلل منه؛ وعند 

التوبة والطاعة،  اإلى  َيْرَجُع  الذي  اع  جَّ الرَّ اب هو  الأوَّ اللغة:  اأهل  ُجّل 

من فعل اآَب يوؤوب، اإذا رجع.

.
�ٍب َحِفيٍظ})3( وَّ

وقال اهلل تعالى: {ِلُكلِّ �أَ

عر *من اأجمل ال�سِّ
ل والتفكير في هذا الكون العجيب،  من اأجمل ما قيل من �ِسعر يبعث على التاأمُّ

بل البغدادّي: هو قول ال�ساعر ابن ال�سِّ

���َك اأيُّ���ه���ا ال��ف��ل��ُك ال����ُم����َداُر ا���س��ط��راُر؟ب���ربِّ اأِم  الم�سيُر  ذا  ��ٌد  اأَق�����سْ

ُق���ْل ل��ن��ا ف��ي اأيِّ ���س��يٍء ف���ف���ي اأف����ه����ام����ن����ا م����ن����َك ان���ب���ه���اُرم�����دارُك، 

ف�ساٌء وه��ل  الف�ساَء  ن��رى  ����س���وى ه����ذا ال���ف�������س���اِء ب���ه ُت������داُر؟وفيَك 

�ُسعاعًا راف��ع��ٌة  ال�سم�ُس  ب����اأج����ن����ح����ٍة ق�����وادُم�����ه�����ا ِق�������س���اُروف��ي��َك 

الليالي م��ن  ال��ن��ج��وِم  ف��ي  )4(وط���وٌق 
�ِسواُر؟ ف��ي��ه��ا  ي���ٌد  اأم  ِه����الُل����َك؟ 

*بين العاميَّة والف�سحى
ا بالعربية الف�سحى  َنب؛ بالعامية معناه ال�ساِرب، واحُد ال�سوارب، اأمَّ �ل�صَّ

الأ�سنان،  في  وعذوبة  وَب��ْرٌد  ��ة  رقَّ وقيل:  الثغر،  على  يجري  ماء  ��ة  رقَّ فمعناه: 

ة وعذوبة؛ وقد  فالمراأة �َسْنَباء اأو ذات �َسَنب، هي الباردة الفم والأ�سنان في رقَّ

ليُع الفم اأ�سنب«، وهو من ال�سنب اأي البيا�س  جاء في �سفة النبّي P: »اأّنه �سَ

.
)5(

والبريق في الأ�سنان

*من غريب اللغة
ال�سديدة  الحرُب  ُتْدَعى  هنا  ومن  الَقْرنان،  ْوق��ان:  وال��رَّ الَقْرُن  وهو  ْوق؛  �ل���رَّ

:Q ْوَقْين، اأي ذات القرنين؛ ومنه قول الإمام علّي المرهقُة بذاِت الرَّ

لتقُتَلني ��ان��ي  ت��م��نَّ ُق���َرْي�������ٌس  وا ول َظ���ِف���ُرواِت���ْل���ُك���ْم  َب������رُّ ������َك م���ا  ف���ال وربِّ

���ت���ي َل��ُه��ُم َث������ُرف�����اإْن َه��ل��ْك��ُت ف���َرْه���ٌن ِذمَّ
َ
ب������ذاِت َرْوَق�����ْي�����ن ي��ع��ف��و ل��ه��ا اأ

وُيروى البيت الثاني: »بذاِت َوْدَقْين«، وهي الحرب ال�سديدة اأي�سًا.
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*من جمال اللغة
َح�َسُن  جميل،  اأي  َم�ْسُبوب،  رُجٌل  العرب:  تقول 

وِقَد، وهو من فعل �َسبَّ الناَر والحرَب 
ُ
ه اأ الوجه، كاأنَّ

م�سبوٌب  رُجٌل  وكذلك  ْذكاها، 
َ
واأ اأْوقَدها  اإذا  َي�ُسبُّها 

م�سبوب  فرُجٌل  وبعُد،  �َسْهمًا.  الفوؤاد  ذكيَّ  كان  اإذا 

اإذا كان اأبي�َس الوجه اأ�سوَد ال�سعر، واأ�سُله من �سبَّ 

ما  ومنه  ون��ورًا؛  �سياًء  فتالألأت  اأوق��َده��ا  اإذا  الناَر 

ِبُبْردٍة  اْئَتَزَر  اأنه   :P النبي  جاء في الحديث عن 

ه  ه، وجعَل بيا�سُ �سوداء، فجعَل �سواُدها َي�ُسبُّ بيا�سَ

.
)6(

ُنه وُيوِقُده َي�ُسبُّ �سوادها، اأي َيْزهاُه وُيح�سِّ

ة *من اأخطاء العامَّ
�َس النا�ُس اإذا َخلطوا واأف�َسدوا، وهو خطاأ و�سواُبه:  �َض؛ نقول بالعامّية: �َسوَّ �َصوَّ

الفالة  في  َنَفَرْت  اإذ  َهْو�سًا،  الإب��ل  ها�َسِت  فعل  من  ماأخوٌذ  وهو  �َس،  �َسوَّ ل  �َس  َهوَّ

ومكروُهه،  الليل: حوادُثه  وَهَو�ساُت  والف�ساد،  الخْلط  والَهْو�َسُة:  قْت،  وتفرَّ دْت  فتبدَّ

وق«، اأي اتَّقوا ال�سالل فيها، واأن ُيحتاَل  وفي الحديث ال�سريف: »اتَّقوا َهَو�ساِت ال�سُّ

.
)7(

عليكم َفُت�ْسَرُقوا

*من اأجمل الت�سبيه
بالبحر،  الموؤمَن  الحليَم  الإن�سان  الخامنئي  علّي  القائد  الإم��ام  ه  ي�سبِّ

ل، فالِحلم لي�س بمعنى كظم الغيظ فقط،  دوا اأنف�سكم على الِحْلم والتحمُّ فيقول: عوِّ

ر  ل وال�سبر اأي�سًا. فاأمام تلك العوامل التي تغ�سب الإن�سان، اأو تغرِّ بل بمعنى التحمُّ

كّلها، وكالبحر  العوامل  ي�ستوعب هذه  اأن  الفارغ، عليه  ال�سرور  اأو تحمله على  به، 

ئ الأنهار الهادرة بمجرد الو�سول اإليه. يهدِّ

*من جذور الأ�سماء
�لَم�ْصَعُب – �َصْعبان؛ الَم�ْسَعُب بمعنى الُمْفَتَرُق من فعل �َسَعَب اأي افترق، وَم�ْسَعُب 

ق بينه وبين الباطل؛ قال ال�ساعر الُكَمْيت بن زْيد في مدح اآل  : طريُقه المفرِّ الحقِّ

:Rالبيت

��ي��ع��ٌة ���سِ اأح����م����د  اآَل  اإّل  ل�����َي  َم�ْسَعُبوم�����ا  ال��ح��قِّ  ��َع��َب  َم�����سْ اإّل  ل��َي  وم��ا 

طلب  في  ِقهم  تفرُّ اأي  فيه،  ِبهم  لت�سعُّ بذلك  ي  �ُسمِّ لل�سهر،  فا�ْسٌم  �سعبان  ��ا  اأمَّ

بين  َظَهَر  اأي  �َسَعَب  لأّنه  �سعبان  ي  �ُسمِّ اإّنما  هم:  بع�سُ وقال  الغارات؛  وفي  المياه، 

�َسْهَرْي رم�سان ورجب.

أدب ولغة
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)*( ع�سو اتحاد الكتاب اللبنانيين.

ل�سان العرب، ابن منظور، ج4، �س424، مادة �سكر.( 1)

(2 ).)206( Q نهج البالغة، من كالم له

ة اأوب.( 3) ل�سان العرب، م.�س، ج1، �س219، مادَّ

ن�س���وء الكون، ج���ورج جاموف، ترجم���ة اإ�سماعي���ل مظهر، من ( 4)

مقّدمة المترجم، �س9.

م.ن، ج1، �س507، مادة �سنب.( 5)

م.ن، ج1، �س482، مادة �سبب.( 6)

م.ن، ج6، �س366، مادة هو�س.( 7)

م.ن، ج1، �س758.( 8)

معج���م الأدب���اء، ياق���وت الحموي، مجّل���د 20، ����س32 – 33. ( 9)

كر. والأوابد: جمع اآبدة، وهي الداهية الخالدة الذِّ

الهوام�س

*من اأجمل الِعَبر والمواعظ
ما قاله اأحد ال�سعراء والنحوّيين وا�سمه الح�سن بن عمرو الحلبي النحوي، وكان 

ُف عنه: »َكْفِكْف َعْبرتك  قد افتقر وتخّلى النا�س عنه، فقال له �سديقه يوا�سيه وُيخفِّ

ارة، تق�سد الأحرار بالمكاره،  ْن على نف�سك، فمذ كانت الدنيا كانت غّدارًة مكَّ وَهوِّ

وتلقى اأهل المروءات بالنوائب، وترميهم بالأوابد، واأكثر َمن ترى من هذا الورى 

�سراء للج�سع، يخونون الأخوان ويميلون مع الرجحان«. فدمعت 
ُ
فُهم عبيٌد للطمع واأ

عيناه واأن�سد:

َعُم النِّ ل��ه  َم���ْن دام���ْت  اأت��ب��اُع  ����ْت ب��ه ال��َق��دُمال��ن��ا���ُس  وال���وي���ُل ل��ل��م��رِء اإن زلَّ

وحا�سُلهم اأخ���اّلئ���ي،  راأي����ُت  ل��ي  وُمحت�سُمم��ا  ع��ّن��ي  م�ستكبٌر  اإث���ن���اِن: 

لهم: قلُت  يجفون  ال��ذي  راأي���ُت   )9(لّما 
الَعَدُم ذْنُبَك  فقالوا:  ذنبًا؟  اأذنبُت 

*فائدة لغويَّة
قال النابغة الّذبيانّي في مطلع اإحدى ق�سائده:

نا�سِب َم��ْي��َم��ُة 
ُ
اأ يا  لهمٍّ  الكواكِبِكِليني  بطيء  قا�سيِه 

ُ
اأ وليٍل 

ٍن، اأو بمعنى من�سوب، اأي  ب اأي ُم�سْ قال: »نا�صب« بمعنى ُمْن�سِ

ُيْتَعُب فيه؛ وهذا ِمثُل قولهم: ليٌل نائم، اأي ذو نوم، ُيناُم فيه، ورُجٌل 

ف  ف، اأي تع�سِ داِرع: ذو ِدْرع، وَمْوٌت مائت، و�ِسْعٌر �ساعر، ويوٌم عا�سِ

ُب، وجاء في  َب ين�سِ ب«: ا�سم فاعل، من فعل َن�سَ فيه الريح؛ و»نا�سِ

ُبني  َعٌة مّني، ُيْن�سِ الحديث ال�سريف اأنَّ النبّي P قال: »فاطمُة َب�سْ

.
)8(

َبها«، اأي ُيتعُبني ما اأَتعَبها ْن�سَ
َ
ما اأ
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دميا جمعة فواز

مشكلتي.. أهلي!
اأعاي�سها يوميًا منذ  اأنا  م�سكلتي لي�ست م�ستجّدة، لالأ�سف 

طفولتي و�سببها الأ�سا�سي والداي!
ا�سمي �سناء وعمري 18 �سنة، واأنا الو�سطى بين 

5 اإخوة واأخوات.
وم�ساكل  �سعب  عائلي  و�سع  من  نعاني  وجميعنا 

تنتهي حتى  اأنها تكاد ل  اأحيانًا  واأبي ون�سعر  اأمي  بين 

تبداأ من جديد!
تعامله  في  وقا�ٍس  التاأّفف،  دائ��م  الغ�سب،  �سريع  المرات كم هي نادمة على وال��دي  اأمي والتي بدورها تردد كل يوم ع�سرات  مع 

بداأت زواجها وتتمنى الموت لترتاح.. موؤخرًا  ولكني  بالجديد  لي�س  المتدهور  العائلي  الو�سع  اأنا هذا  �سنًا تزوجتا و�سرت  الأكبر  اأن �سقيقتّي  بالتعب والعجز خا�سة  ليلة وطلباته اأ�سعر  ل�سكاوى والدي كل  اأ�ستمع  اأن  اأن الآن م�سوؤولة وم�سطرة  ومجبرة  اإزع��اج��ه،  عن  بالكف  اأم��ي  اأن�سح  اأن  لي  اأم�سح دموع اأمي واأخفف عنها. ومن جهة اأخرى ينبغي الم�ستمرة 
اأن اأ�ساعد في تدري�س اأخوّي ال�سغيرين فيما ل يمكنني 

التق�سير في �سنة درا�ستي الجامعية الأولى!
هذه  ك��ل  اأن��ج��ز  اأن  يمكنني  كيف  عليكم،  ب��اهلل 
وال�سبر؟  التحّمل  على  طاقتي  تفوق  وكلها  الواجبات 

ُُذنًا �ساغيًة ون�سيحًة مفيدة.
اأرجو اأن اأجد لديكم اأ

شباب
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اأهال بِك �سديقتي �سناء، وباإذن اهلل فاإن هذا 

اإلى  الو�سع ال�سعب �سوف يتحّول، في الم�ستقبل، 

ذكرى. ولكن المهم اأن ل يترك اأي اأثر �سلبي على 

للحياة  نظرتك   على  واأي�سًا،  العلمي،  م�ستقبلك 

ت�سطر  اأن  موؤلم  هو  كم  ينكر  اأح��د  ل  الزوجية. 

م�ساكل  تتحمل  اأن  اإل��ى  العمر  مقتبل  في  فتاة 

دافئًا  وح�سنًا  لها  �سكنًا  ي�سكال  اأن  ُيفتر�س  َمْن 

ما  ف��اأرِد  تريد  ما  يكن  لم  اإن  �سناء،  يا  ولكن.. 

من  مجموعة  نطرح  �سوف  عليه  وبناء  يكون! 

في  مبدئيًا  ت�ساعدك  اأن  نتمنى  التي  النقاط 

ت��خ��ط��ي ه���ذه الأزم�����ة، ول��و 

ب�سكل مرحلي:

البداية  ف��ي   -  1
ت��درك��ي  اأن  ع��ل��ي��ِك 

تتمكني  لن  اأّن��ك 

م�ساكل  حل  من 

اأو  وال��������دي��������ك 

بينهما  الإ����س���الح 

ب�سكل كامل خا�سة اأن 

متوترة  بينهما  العالقة 

�سبه  وم��ن  طفولتك.  منذ 

كل  تنحل  اأن  الم�ستحيل 

العقد دفعة واحدة.

ع��ل��ي��ك   -  2
اأن تحاولي قدر 

ال��م�����س��ت��ط��اع 

ولأخويك  لك  م�ستقرًا  ج��وًا  توؤّمني  اأن 

بين  العالقة  زوبعة  و�سط  �سنًا  الأ�سغر 

اأ�سباب  عن  بتحييدكم  وذلك  والديك 

ون��ت��ائ��ج وم��داخ��الت ال��ج��دل ال��دائ��م 

بينهما.

وال�����داِك  ي��ت�����س��اج��ر  ح��ي��ن   -  3
اأخرى  غرفة  اإلى  اأخويك  ا�سطحبي 

تهتمي  ول  عليكم  ال��ب��اب  واغلقي 

اأخطاأ  وم��ن  ال��ن��زاع  �سبب  بمعرفة 

بحق بمن.. فهذه لي�ست م�سوؤوليتك!

وال���دي���ك  اإن  ����س���دق���ي،   –  4
الحياة  في  النمط  هذا  على  اعتادا 

من  تاأففا  ومهما  منه،  تعانون  ال��ذي 

الم�ساعر  ع��ن  وت��ح��دث��ا  ال�سعوبات 

ب�سكل  اأدمنا  اأنهما  اإل  بينهما  ال�سلبية 

غير مبا�سر طبيعة هذه الحياة واعتادا 

وتبكي  ال��وال��د  فيغ�سب  يت�ساجرا  اأن 

الوالدة!

واطلبي  همومهما،  تحملي  ل   -  5
الأ�سرة  كبار  اأح��د  ي�ساركا  اأن  منهما 

م��م��ن ي��ح��ت��رم��ان وي��ث��ق��ان ب��راأي��ه 

ل����ي����ك����ون ح����ك����م����ًا ب��ي��ن��ه��م��ا 

واأخبريهما ب�سراحة اأن هذا 

الو�سع المتعب �سوف يدّمر 

وم�س���تقبلكم،  ح��ي���ات���كم 

وال���ح���ّل اأم��ام��ه��م��ا اأح��د 

ي�ستمرا  اأن  اإّم��ا  اأمرين 

في الم�ساكل ب�سرط اأن 

بم�ساكلهما  ت�سعروا  ل 

اأو ت�سمعوا جدالتهما 

لحّل  ي�سعيا  اأن  اأو 

ج���������ذري ب���ع���ي���دًا 

عنكم.

وح��ي��ن   - ت���ج���دي���ن ال���وق���ت 6 

الأثر  عن  واأخبريهما  معهما  اجل�سي  المنا�سب 

ال�سلبي الذي تتركه هذه الم�ساكل على اأ�سرتهما 

وكم تعانون كاأبنائهما من نزاعاتهما.

7 - حّددي اأولوياتك ب�سكل وا�سح: الدرا�سة 
لهما  م�ستقر  جو  وتاأمين  ال�سغيران  اأخ��واك  ثم 

موقف  اأو  كلمة  ب��اأي  والديك  اأذي��ة  عدم  وبالطبع 

تحفظيهما  واأن  بحّقهما  باّرة  تبقْي  اأن  يجب  اإنما 

في ح�سورهما وغيبتهما.

الحل
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في ظل الظروف الحياتية ال�سعبة التي نعي�سها وت�سارع 

الأحداث ال�سيا�سية والأمنية ال�سلبية، ي�سعر معظم النا�س، 

وبمن فيهم ال�سباب، بالقلق من الغد والتوتر الدائم. واإليكم 

مجموعة من الن�سائح والخطوات العملّية للتقليل من القلق:

هرمونات  م�ستويات  من  يقّلالن  والفكاهة  ال�سحك   -  1
القلق والتوتر، وتحدث قفزات اإيجابية هائلة في حالة 

اإّما  نف�سك  عن  للترفيه  وقتًا  خ�س�س  لذلك  الج�سم. 

بالريا�سة، اأو مجال�سة اأ�سدقاء ظرفاء.

الجتماعية  العالقات  وتقوية  العزلة  عن  البتعاد   -  2
وق�ساء الأوقات ال�سعيدة مع الأهل والأ�سدقاء تحارب 

الأوك�سيتو�سين،  هرمون  لإف��راز  نظرًا  بالقلق  ال�سعور 

من  ويخّف�س  الأدرينالين  م�ستويات  من  يقلل  ال��ذي 

ال�سغط الدموي.

3 - ابتعد عن م�سادر القلق، فال تدمن ال�ستماع اإلى الن�سرات 
الإخبارية وقّلل من متابعة التحليالت والأحداث ال�سيا�سية 

ومن الإن�سات اإلى المت�سائمين ب�سكل عام.

الخافتة  الإ�ساءة  اأن  الطبية  والأبحاث  الدرا�سات  توؤّكد   -  4
ال�ستاء تزيد من حالت الكتئاب ومن هنا جاءت  لف�سل 

اأهمية العالجات ال�سوئية، والتي يمكن اإجراوؤها في البيت 

وذلك بف�سل الأجهزة الخا�سة.

اأنه يجب تناول ليتر ون�سف الليتر من الماء يوميًا  5 - تذّكر 
ما ينع�س الخاليا، وين�سط طرح ال�سموم من الج�سم. واإذا 

لم تحترم هذه القاعدة �ست�ساب بالإرهاق والإعياء ب�سبب 

نفاد الماء من الج�سم.

6 - عند �سعورك بالتوتر الجاأ لتخيل اأ�سياء جميلة، فالم�ساعر 
الإيجابية ت�سعرك بالهدوء والراحة.

7 - تحّدث عن مخاوفك مع اأ�سخا�س تثق بهم، لأن ذلك يقّلل 
من تاأثير التوّتر ال�سلبي عليك.

{�أََل  الكريمة:  الآية  الأ�سا�سية:  القاعدة  تغفل عن  ل   -  8
ِ َتْطَمِئنُّ �ْلُقُلوُب} )الرعد: 28(، فاأقبل على  ِبِذْكِر �هللهّ

التخل�س  في  تفيد  اأذكار  على  وداوم  والقراآن  الدعاء 

من القلق.
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وال�سا�سة  بعد،  عن  التحكم  جهاز  ُتم�سك 

تبحث  الأبي�س،  الحائط  عر�س  تمتد  اأمامك 

توجد  وي�سّليك  عنك  يرّفه  عّما  �سديد  بتركيز 

عندها  م��ا  اأف�سل  تقدم  التي  القنوات  مئات 

ول  تقنعك  ل  ولكنها  الخا�س  ذوق��ك  لتر�سي 

تغريك..

برامج  م�سرحيات،  وم�سل�سالت،  اأف���الم 

انتباهك  ي�سّد  �سيء  ل  وترفيهية..  �سيا�سية 

تقّلب  اإ�سبع  وكب�سة  عين  برم�سة  لتتابعه.. 

والعربية،  الأجنبية  المحطات  بين  ع�سوائيًا 

يجال�سك  ال��ذي  ولعل  والف�سائية..  الأر�سية 

اأن  ت�ستطيع  كيف  تمّهل!  ب��ك:  ي�سيح  ينفك  ل 

تختار بهذه ال�سرعة!؟ هو ل يدرك اأنك ل تبحث 

اأن  اإنما جّل اهتمامك وهدفك  عن �سيء بعينه 

تت�سلى. وتم�سي الدقائق �سريعة ولعلك ت�ستغرق 

ربع ال�ساعة دون اأن ت�سل اإلى هدفك المن�سود 

فترمي جهاز التحكم عن بعد وتقرر اأن تلجاأ اإلى 

الإنترنت للدرد�سة مع الرفاق..

في  وتتفّنن  الأ�ساليب  ب�ستى  وقتك  ت�سّيع 

وقت  يحين  حين  ول��ك��ن..  نف�سك  عن  الترفيه 

ال�سالة لتقف بين يدي اهلل، فاإنك تقبل عليها 

الق�سايا  لع�سرات  م�سدود  وفكر  م�سغول  بعقل 

حلول!  عن  وتبحث  المواقف  تحّلل  ذا  اأنت  وها 

و.. مع بداية الركعة الأولى تتذكر اأنك يجب اأن 

تكّلم �سديقك لتّتفقا على الذهاب اإلى المطعم 

تو�سع  وهل  �ستلتقيان؟  �ساعة  اأي  ولكن  غ��دًا.. 

وكيف  اآخ��ري��ن؟  رف��اق��اً  لت�سمل  النزهة  دائ���رة 

�ستقنع والدتك بالخروج؟ ويكون فر�س الع�سر 

هو الوقت المنا�سب للتفكير في تلك التفا�سيل 

و�سوًل اإلى طبق الطعام الذي �ستختاره.. لت�سّلم 

ال�سالة  ختام  معلنًا  وتكّبر   P النبي  على 

والتفكير.. تقّبل اهلل م�ساريعك وقيامك..

اأن  وت��ق��ّرر  ال�سالة  �سجادة  ع��ن  وتنه�س 

تّت�سل ب�سديقك في الم�ساء.. وها اأنت ذا تعود 

للتمدد على الأريكة وتم�سك جهاز التحكم عن 

بعد وتفكر..

كم اأ�سعر بالملل!!

وجهة نظر
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

العراق يحتل المركز األول بين الدول في العطل 
دول  بين  الأول  المركز  العراق  يحتل 

العالم في عدد اأيام العطل، اإذ ت�سل وفق 

في  يومًا   150 اإلى  الر�سمية  العطل  قانون 

الخبراء  من  الكثير  فيه  يرى  ما  ال�سنة، 

ا�ستنزافًا لالقت�ساد العراقي.

مركز  ال��ع��راق  ويحتل 

ال�������س���دارة ف���ي ت��ن��وع 

ال���م���ن���ا����س���ب���ات 

ال�����وط�����ن�����ي�����ة 

وال�����دي�����ن�����ي�����ة 

الر�سمية  والعطل 

الر�سمية،  وغير 

اإل��ى  اأ�سيفت  وق��د 

ما  غالبًا  اأخ��رى،  عطل  المنا�سبات  ه��ذه 

تفر�سها الأو�ساع الأمنية وال�سيا�سية.

ول �سك في اأن دول العالم كاّفة تحتفل 

اأمر  وه��و  والدينّية  الوطنّية  بمنا�سباتها 

مفرح، لكن زيادة العطل من دون تعوي�س 

لخبراء  وف��ق��ًا  ت���وؤدي،  ق��د  العمل  �ساعات 

الدولة  اإي��ف��اء  ف��ي  عجز  اإل��ى  القت�ساد، 

�سّيما  ول  مواطنيها،  تجاه  بالتزاماتها 

من  يعاني  يزال  ل  العراقي  القت�ساد  اأن 

التلكوؤ ب�سبب الحروب والأزمات.

درا�سات  ح�سب  البالد  خ�سارة  وُتقّدر 

بنحو  العطل  من  اأيام   7 اقت�سادية خالل 

30 مليون دولر تقريبًا. 

المدخنون يخسرون عشرة أعوام
األف   200 �سملت  جديدة،  درا�سة  في 

عامًا،   45 ع��ن  اأع��م��اره��م  تزيد  �سخ�س 

الأ�ستراليين  الباحثين  من  فريق  ل  تو�سّ

اأعوام  ع�سرة  يفقدون  المدخنين  اأّن  اإلى 

من متو�ّسط اأعمارهم. كما بّينت اأّن الذين 

يقلعون عن التدخين وهم �سباب يتجّنبون 

الكثير من المخاطر.

اإميلي  الأ���س��ت��رال��ي��ة  الباحثة  وق��ال��ت 

للتدخين  ال�سحّية  المخاطر  اإّن  بانك�س: 

ال�ساّر هو  النباأ  اأ�سواأ مما كنا نعتقد. لكن 

اأن اأولئك الذين يقلعون عن التدخين وهم 

يتجّنبون  الثالثينات  اأو  الع�سرينات  في 

الكثير من المخاطر.

يدّخنون  الذين  اأّن  بانك�س  واأو�سحت 

عامل  ي�ساعفون  ي��وم��ي��ًا  �سجائر  ع�سر 

 25 من  اأكثر  يدّخنون  الذين  اأما  الخطر، 

�سيجارة يوميًا يزيد الخطر لديهم بمقدار 

اأربعة اأ�سعاف.

في  يمكن  حّد  هناك  »لي�س  واأ�سافت: 

ظّله القول اإنه ل يوجد خطر، لكن الإقالع 

من  يقّل�س  عمر  اأي  ف��ي  التدخين  ع��ن 

�سّن  في  عنه  اأقلعت  وكّلما  لديك،  الخطر 

�سغيرة كّلما كان اأف�سل«.

حول العالم
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النوم العميق يخلص المخّ من السموم 

�ساقه  ب��ت��ر  ع��ل��ى  �سيني  رج���ل  اأق����دم 

م�ستخدمًا  ال��رك��ب��ة  اأع��ل��ى  م��ن  ال��ي��م��ن��ى 

على  قدرته  لعدم  وذل��ك  ومن�سارًا  �سكينًا 

في  جراحية  عملية  اإج���راء  تكاليف  دف��ع 

الم�ست�سفى.

المحلية،  ال�سينية  ال�سحف  وبح�سب 

فقد بداأ يانلينغ، المزارع والعامل الب�سيط 

من قرية دونغ زانغ، يعاني اآلمًا مبرحة في 

عّدة  مراجعات  وبعد   ،2012 العام  بداية 

تبّين  المحافظة،  في  المحلي  للم�ست�سفى 

من  ال�سريان  في  ان�سداد  من  يعاني  اأن��ه 

دون اأي بارقة اأمل في �سفائه، واأن العالج 

الوحيد لذلك هو بتر ال�ساق. 

قيل  للم�ست�سفى،  زي����ارة  اآخ���ر  وف���ي 

ليانلينغ، البالغ من العمر 47 عامًا، اإنه لن 

يعي�س اأكثر من ثالثة اأ�سهر اإذا لم يتمكن 

من اإجراء العملية.

دفع  على  القادر  غير  الفقير  المزارع 

بالمن�سار،  ق��دم��ه  بتر  العملية  تكاليف 

الليل.  ط��وال  �سراخه  جيرانه  �سمع  وق��د 

جرعات  ثالث  تناول  اأن��ه  زوجته  وزعمت 

من مخفف الآلم قبل اأن يقدم على قطع 

اأنها لم توؤثر فيه على ما يبدو.  اإل  �ساقه، 

يانلينغ  فقد  �ساقه،  فقدانه  اإل��ى  واإ�سافة 

ثالثة من اأ�سنانه جراء الع�س على القطعة 

الخ�سبية. 

الي�سرى  �ساقه  اأن  الأم��ر،  في  الغريب 

التي  نف�سها  الأع��را���س  من  تعاني  اأخ��ذت 

كان يعاني منها في �ساقه اليمنى. غير اأنه 

وجد هذه المرة من ي�ساعده، اإذ قرر اأحد 

يغّطوا  اأن  الممر�سين  الأطباء مع زمالئه 

تكاليف العملية الجراحية الجديدة.

من مصائب الفقر!

الهادئ  النوم  عن  درا���س��ة  ك�سفت 

في  يكون  عندما  الج�سم  اأّن  والعميق 

للعقل  يت�سّنى  ت���اّم  ا���س��ت��رخ��اء  ح��ال��ة 

للتخّل�س من  التنظيف  ممار�سة عملية 

ت�ستنزف  التي  الكيميائية  »الفو�سى 

ال���م���خ«، وال��ت��ي ت����وؤدي اإل����ى الإ���س��اب��ة 

الزهايمر،  مثل  الع�سبّية  بالأمرا�س 

بح�سب ما يوؤكد العلماء.

ك��م��ا ذك���ر ال��ع��ل��م��اء ال��ق��ائ��م��ون على 

ت�ستهلك  المخ  تنظيف  عملّية  اأّن  الدرا�سة 

واأّنه في حال قام بها  الكثير من الطاقة، 

فاإّن  اليقظة،  الإن�سان وهو في حال  ج�سم 

ذلك �سيوؤدي اإلى تعّثر في عملّية التفكير. 

كما تكمن اأهمّية النوم العميق في التخّل�س 

من التراكمات الع�سبية التي تت�سّكل اأثناء 

فترة اليقظة.

ولفت العلماء اإلى اأنه اإذا كان الج�سم 

الجهاز  بوا�سطة  ال�سموم  م��ن  يتخّل�س 

باآلية  منها  يتخّل�س  المخ  ف��اإّن  اللمفاوي، 

خا�سة وفقط اأثناء النوم العميق.
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بحيرة تحّول الحيوانات إلى »حجارة«

في  الطيور  مجال  ف��ي  باحثون  جمع 

�سوي�سرا اأّول دليل وا�سح لطيور تطير بال 

توّقف لمّدة 200 يوم، وتتغّذى تلك الطيور 

على »عوالق جوية« وح�سرات طائرة، حتى 

اأنها تنام خالل الطيران.

وا�سطاد فريق البحث 6 طيور من نوع طيور تنام وهي طائرة! 

 2011 عام  في  الألبية  ال�سرود«  »�سمامة 

دقيقة  اإلكترونية  مراقبة  باأجهزة  وزّودها 

كيلومتر  اآلف   3 من  لأكثر  هجرتها  قبل 

اإلى مناطقها ال�ستوية في اأفريقيا، وتتّبعت 

التغيرات  وقا�ست  الطيور  موقع  الأجهزة 

في و�سع الج�سم والحركة كّل 4 دقائق.

اإلى  الربيع  في  الطيور  وعندما عادت 

ا�سطاد  �سوي�سرا،  ف��ي  تنا�سلها  مناطق 

الفريق 3 منها مرة اأخرى وحّمل البيانات 

الطيور  اأّن  اإلى  اأ�سارت  التي  الأجهزة  من 

طارت في الجو ب�سورة متوا�سلة ومن دون 

تّوقف نحو 7 اأ�سهر، لأنها اإما كانت ترفرف 

باأجنحتها اأو تتركها تنزلق مع الهواء.

تتحّول الحيوانات والطيور في محيط 

بحيرة في �سمالي تنزانيا اإلى ق�سور كل�سّية 

الظاهرة  ه��ذه  وت��ع��ود  ال��ح��ج��ارة،  ت�سبه 

لبحيرة  الكيميائي  التركيب  اإل��ى  النادرة 

عالية  ن�سبة  على  تحتوي  فهي  الناترون، 

الحرارة  درجة  وت�سل  الملوحة،  من  جدًا 

المياه  لت�سبح  مئوية،  درجة   60 اإلى  فيها 

و�سفة للقتل لقربها من الأمونيا.

المتحجرة  المخلوقات  ه��ذه  وتنت�سر 

حيث  بالبحيرة،  المحيطة  المناطق  في 

ي�سل معدل الحمو�سة بين 5 و9 و10، وكل 

حياته  يفقد  حّية  كائنات  من  يلم�سها  ما 

وتحتفظ به البحيرة اإلى الأبد.

ماتت  كيف  بال�سبط  يعرف  اأح��د  ول 

جرفتها  التي  المتحجرة  المخلوقات  هذه 

للبحيرة،  ال�ساحلي  الخط  اإل��ى  الأم���واج 

ول��ك��ن ي��ب��دو اأن ذل���ك ي��ع��ود اإل���ى ع��وام��ل 

طبيعية قا�سية، فتظهر الحيوانات والطيور 

وكاأنها ا�سطدمت بلوح زجاجي فتحجرت 

نظرًا ل�سطدامها بماء البحيرة.
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ال�سيني  ال�سباب  من  زوج��ان  تعّر�س 

ابنتهما،  لبيع  وذل��ك  الجنائية  للمالحقة 

»اأي��ف��ون«  ل�����س��راء  ال��م��ال  وا�ستخدامهما 

واأح����ذي����ة ب��اه��ظ��ة ال��ث��م��ن وغ��ي��ره��ا من 

الكماليات.

م��اي��ل«  »دي���ل���ي  ���س��ح��ي��ف��ة  واأوردت 

البريطانية اأّن الأب والأم و�سال اإلى ت�سوية 

الإنترنت  اعتمادهما  عبر  ال�ساأن  هذا  في 

يعادل  ما  اأي  يوان   30,000 بمبلغ  وطالبا 

3,600 يورو«.
واأو�سحت ال�سرطة اأّن الوالدين حّددا 

المبلغ على اأ�سا�س اأن ابنتهما هي الأف�سل 

 ك�سف علماء رو�س عن »و�سيلة ت�ساعد 

اخترعوا  اأن  بعد  ال�سيخوخة  تاأخير  في 

من  ا�ستخرجوه  نوعه  من  ف��ري��دًا  م�ساًل 

�سموم الأفاعي«، لفتين اإلى اأنهم اكت�سفوا 

في غدد اأفعى بورما، التي تكثر في غابات 

بميزة  تّت�سم  �سمومًا  اآ�سيا،  �سرق  جنوب 

غريبة.

�سّم  اإظهار  من  تمّكنوا  اأّنهم  واأ�سافوا 

ُيعرف ب�»البكتيد« من �ساأنه اأن يحول دون 

نقل نب�سة ع�سبية من ع�سب اإلى ع�سلة، 

الجديد  دوائهم  تاأثير  فعالّية  من  وتاأكدوا 

وال�سفادع  الفئران  على  تجارب  باإجراء 

الأفريقية.

اإرخ���اء  يتيح  البكتيد  اأّن  ولح��ظ��وا 

لديهما وحياتها ت�ساوي هذا المبلغ.

ُيذكر اأّن التجار بالن�ساء والأطفال ما 

ال�سين  في  وا�سع  نطاق  على  جاريًا  يزال 

التي  ال���واح���د«  ال��ط��ف��ل  »�سيا�سة  ب�سبب 

بالتوازن  اخ��ت��الًل  وتخلف  العائلة  تقّيد 

الديموغرافي بين الجن�سين.

�سموم  ق��درة  اأّن  اإل��ى  لفتين  الع�سالت، 

اأن  يمكن  الع�سالت  اإرخ��اء  على  الأفاعي 

ال�سيخوخة.  لتاأخير  كو�سيلة  ت�ستخدم 

الإن�سان  وجه  ع�سالت  اأّن  المعروف  ومن 

حال  وفي  التجاعيد،  ظهور  عن  م�سوؤولة 

قدوم  تاأخير  يمكن  الع�سالت  تلك  اإرخ��اء 

ال�سيخوخة.

سموم األفاعي تؤّخر الشيخوخة

يبيعان طفلتهما لشراء »أيفون« 
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�سح اأم خطاأ؟

اأ - نهى العديد من الروايات عن ذكر ا�سم الإمام واأَمَر بذكر اأو�سافه، حتى ل ُيعرف فُيقتل.

ب- عدد اأيام الُعطل في العراق ي�سل اإلى 150 يومًا في ال�سنة، ما ي�سّكل ا�ستنزافًا لالقت�ساد العراقي.

ج - ورد عن ر�سول اهللP: »اتقوا هو�سات ال�سوق« اأي اتقوا الزحمة فيها.

امالأ الفراغ:

اأ - اإن ال�سبر والثبات والثقة بالوعد الإلهي يمّهد طريق .......... اأمام الأّمة الإ�سالمية لت�سل اإلى قّمة 

الح�سارة الإ�سالمية.

ب - اإنها التربية .......... الأخالقية وال�سلوكية التي تدعو الإن�سان اإلى اأن يكون في المواجهة �سبورًا.

ج - في الإ�سالم ُيكره .......... وَيحُرم في بع�س �سَوره كخد�س الوجه وال�سرب عليه.

من القائل؟

اأ - »الموؤمنون ال�سالحون، بالأخ�س عباد اهلل، ل يغفلون ولو للحظة واحدة عن اهلل تعالى«.

ب - »اأعظم الخيانة خيانة الأّمة، واأفظع الغ�س غ�س الأئّمة«.

ج - »مرحبًا بك واأهاًل اأما واهلل لقد كنت اأحّب اأن يم�سي علّي مثلك، لتريّن ما اأ�سنع بك فتو�سع له مّد 

ب�سره«.

�سّحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد:

اأ - ينبغي اأن نقي�س معّزة النا�س للمّيت ب�سّدة �سراخهم وعويلهم عليه.

ب - تناُول ليتر ون�سف من الماء يوميًا ُينع�س الخاليا وُي�سعف طرح ال�سموم من الج�سم.

ج - تدخل ال�ساعات الرقمّية الب�سيطة عالم المناف�سة لأنها تخت�سر حا�سوبًا بحجم �ساعة يد عادية.

من/ ما المق�سود؟

اأ - »على الرغم من اأهمية عملكم وقيمته عند اهلل اإّل اأّن م�سوؤوليتكم كبيرة، وعليكم الهتمام بها وبدّقة«.

ب - »كّونت تلك الحركة )بعد �سهادة الإمام الح�سينQ( نواة الحتفالت بذكرى عا�سوراء«.

ّلت ج - وقد اأعولت تبكي ال�سماء لفقِدِه        واأنجُمنا ناحْت عليه و�سَ

أسئلة مسابقة العدد 267

اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل اأ�سئلة  ٭ 

الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

�لأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية

�لثاني: مئة األف ليرة لبنانية

بالإ�سافة اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �سحيحة ولم يوفق  اثني ع�سر عددًا ويقّدم  ي�سارك في  كل من  ٭ 

فائزًا بالجائزة ال�سنوية.
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اختر الإجابة ال�سحيحة:

بعد بلوغ الطفل ال�.......... يمكن البدء باإدخال اللحوم البي�ساء اأو الحمراء المهرو�سة جيدًا اإلى طعامه.

ج - ال�سنة الأولى ب - 10 �سهور  اأ - 7 �سهور 

في اأي مو�سوع وردت هذه الجملة؟

»وما اأ�سبه رجال اليوم بحمزة، وما اأ�سبه اأعداءهم بهنٍد اآكلة الأكباد«.

متى ُيكره الكالم بغير الذكر والدعاء وال�ستغفار، حتى ورد المنع عن ال�سالم اأي�سًا؟

ج - حال العتكاف في الم�سجد. ب - في ت�سييع الميت.  اأ - في حال ال�سالة. 

اختر الإجابة ال�سحيحة:

غير  )منتظمًا/  نومُه  ويكون  ال��ولدة  بعد  فترة  في  �ساعة  و20   18 بين  الطفل  نوم  �ساعات  تتراوح 

منتظم(.

ورد في حديث عن الر�سولP، اأن اأمورًا ثالثة تنفعه: ال�سدقة - العلم الذي ُينتفع 

به - وولد �سالح يدعو له. من هو؟

..............................

الجائزة الأولى:محمد اأحمد حاري�سي. 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  مريم داوود جابر. 100000 ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

�سكينة عبد اللطيف خازم* 

هدى قا�سم نظام الدين* 

اأمين محمد عربيد* 

اإيمان علي طفيلي حجازي* 

ح�سين �سعادة خازم* 

فاطمة اأحمد ق�سير* 

ح�سن زهير مرعي* 

نور الزهراء عبا�س دقدوق* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 265

ل من كانون الثاني  2014م اآخر مهلة ل�ستالم اأجوبة الم�سابقة: الأوَّ

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وت�سعة و�ستين ال�سادر  ٭ 

في الأول من �سهر �سباط 2014م بم�سيئة اهلل.

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�سائم  من  العديد  ت�سل  ٭ 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى �سنتر داغر - بئر  ٭ 

العبد اأو اإلى مكتبة جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية - المعمورة اأو اإلى معر�س جمعية 

المعارف الإ�سالمية الثقافية - النبطية - مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 
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�أخي... �أيها �لغالي...

ال�سهادة،  ل�ستقبال  ذراعيك  فتحت  دافئٍة،  كن�سمٍة 

فا�ستجاب الج�سد، وم�سيت بهّمة، ت�ستقبل �سروق ال�سم�س 

اأقرب  في  وتغت�سل  اآخر طير،  على جناح  لتعود  بج�سدك، 

زنبقٍة ويا�سمينة.

�أخي �لحبيب...

ها البحر، اإلى تلك  ة الحب الذي ل يزول من عين ال�سم�س، يا حكاية رائعة، ق�سَّ يا ق�سّ

ال�سواطئ الزاخرة بالدّر والياقوت، اأراك عاليًا هناك، عند ه�سبات المجد، مرتفعًا نحو 

قباب ال�سماء كن�سر، عيٌن له في الأر�س، وجناٌح على الآفاق.

�أخي �لحبيب...

ثق اأنك باٍق في قلوبنا، لن نن�ساك، فاآٍه واألف اآه، من لوعة الفراق، عيناي وقلبي يحنان 

اإلى اللقاء، هنيئًا لك ما اأخذت وما ح�سلت واأنت بين ال�سهداء.

فلت�سرق �سم�س البقاع، ولتزهر ورود الق�سير، ولت�سدح الماآذن وقبابها، وهذا الذي 

كرمى لعينيك »حمزة« من كل هذا الع�سق �سيكفيك ويكفيني، وير�سيك ير�سيني، وحتى 

يجمعنا �سبحانه في جنة ر�سوانه، لك مني �سالم اهلل يا حبيب اهلل وحبيب ر�سوله.

�أختك فاديا

مهداة إلى الشهيد حمزة رعد )علي الرضا()*(

)*( ا�ست�سهد اأثناء دفاعه عن المقد�سات، بتاريخ 2013/05/25م.

الهوام�س

بالرداء األسود
وال���ب���در اأظ���ل���م م���ن م�����س��اٍب ���س��رم��ِدال�����س��م�����س ُل����ّف����ت ب�����ال�����رداء الأ�����س����وِد

ال��م�����س��ه��ِدوال����رك����ُن ُه�����زَّ ل��م��ا ج����رى ف���ي ك��رب��ال ذاك  ل��ه��ول  ال��م��ق��ام  وب��ك��ى 

على انفطرت  وال�سما  ُدّك���ت  ج�����س��د ب��رم�����س��اء ال���ط���ف���وف ُم���م���ّدِدوالأر�����س 

ول�����ه ب���ك���ى ج���ب���ري���ل ج����ْن����َب ال���م���رق���ِدل��م�����س��اب��ه ف��ج��ع��ت م���الئ���ك���ة ال�����س��م��ا

روح������ي ف�����دا ل����ت����راِب ن��ع��ل��ك ���س��ي��ديب����اأب����ي واأم�������ي ي���اب���ن م���ك���ة وال�����س��ف��ا

���ّي���د ب���اب���ن ب���ن���ت م��ح��م��ِددم����ك ال���زك���ي اأق������ام اأع���م���دة ال��ه��دى وال����دي����ن ����سُ

ك���ل ال������ورى م���ن ن����ور ن��ه��ج��ك ت��ه��ت��ديي���ا ���س��ي��د ال�������س���ه���داء ي���ا ع��ل��م ال��ت��ق��ى

م���ع���ّب���ِدم��ن��ك ا���س��ت��م��دوا ع��زَه��م ط���ول ال��م��دى ب�����ال�����دم�����اِء  درٍب  ك������ّل  ف�����ي 

رغ�����م ال���ل���ي���ال���ي ج���م���ُره���ا ل����م ي���ب���رِدل����ك ف����ي ق���ل���وب ال���م���وؤم���ن���ي���ن ح������رارٌة

�ل�صاعر ح�صن �صالح

بأقالمكم

104



حين لح طيفه من بين الجموع، �ساد 

ولكن  اأت��ى...  فعلّي  البلدة �سمت غريب.. 

هذه المّرة، لي�س وحده!!

المالئكّية  المواكب  تلك  عظمة  هي 

التي زّفتك �سهيدًا اإلينا يا علّي، اأرهبتنا.. 

فارتبكنا.. لم ندِر حينها اأنبكي اأم نفرح، 

وامتزجت  بزغرداتنا،  دموعنا  فاختلطت 

ذلك  في  �سعنا  اأجل،  برجفاتنا.  ب�سماتنا 

الكرامة  ورائ��ح��ة  �سمك..  ال��ذي  النع�س 

التي فاحت باأرجاء البلدة.. اأثملتنا.

في  والّراغب  الدنيا  في  الّزاهد  اأّيها 

وكنت  الح�سين،  ن���داء  لّبيت  الآخ�����رة.. 

لزينب حمى اإذ ل عبا�س لها ول اأكبر وكما 

اأح�سنت الّظن به، اأح�سن بك الم�سير ولم 

سأحّدثكم عن علّي...
)مهداة للشهيد علي عباس دهيني()*(

يكافئك باأقل من جواره.. فاختارك واأنت 

الو�سال  األفاظ  تن�سد  الوفاء  �ساحات  في 

واط��م��ئ��ن��ان  غ��ري��ب  ب��ا���س��ت��ي��اق  الحقيقي 

�سادق.

ع�سق  يّت�سل  كيف  ع��ل��ّي..  ي��ا  عّلمنا 

ال�سماء بع�سق الأر�س؟

عّلمنا كيف يم�سي العرق م�سكًا يفوح؟ 

والدم ماًء للو�سوء؟

فقد ارتويت اأنت وما زلنا ظماأى..

في  الكبرى  الم�ساحة  لأنك  نتذّكرك، 

ذاكرتنا، فمثلك يا علّي ل يموت، بل يرقد 

في القلب.. وفي الوجدان.. اأبجدية ع�سق، 

واأيقونة �سالة..

ر مروى ح�صين �لدُّ

)*( الذي ا�ست�سهد دفاعًا عن المقد�سات في 2013/5/19م.

الهوام�س
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الخالدون: حكايا من كربالء
والأم�������س���ي���ات ت����راه����م ب��ي��ن��ن��ا ج����دداال����خ����ال����دون ح���ك���اي���ا ف����ي م��ج��ال�����س��ن��ا

ول انت�سى الحرف في �سعر الفدا و�سدال��وله��م م��ا غ���ّردت ف��ي ال�����س��در اأغنية

هم الخالدون عند �سفاف الجرح الح�سيني النازف اأبدًا من خا�سرة كربالء، يروي 

اأر�سًا كان ح�سيدها �سهداء، باتوا عناوين للبطولة والفداء.

هم الآتون من عيون ال�سم�س ي�سيئون بر�سالتهم عتمة قلوب اأعماها حب الدنيا بوعود 

ل يدوم نعيمها.

هم الهابطون على اأكّف مالئكة الرحمة، ك�سّيب من ال�سماء يحملون الخير والعون 

لبني الب�سر. فلئن كثرت فينا اآلم الح�سين فاإّن في كثرتها تعزيًة لنا فمنها تنبت البطولت 

ل، وكل براءة  كما ينبت الورد من ال�سوك. في كربال اأزكى دم �سال، واأ�سرف راأ�س ُف�سِ

الطفولة ُنحرت، عندها رمى القدر �سيف الغدر من يده م�سرجًا بدم بريء ذنبه اأنه خرج 

لطلب الإ�سالح في اأّمة جده، واكتب اأيها التاريخ لالأجيال حكمًا كيف ينت�سر الدم على 

ال�سيف وارِو الحكايا.

ينت�سُروق���ل ه���و ال���ج���رح واك���ت���ب اأي���ه���ا ال��ق��در ال��ج��رح  ك��ي��ف  ال��م��ج��د  بري�سة 

ا�سحك يا �سيدي، فطالما بكيت على عدّوك لأنه يدخل النار ب�سبب، فاأي األم اأكبر من 

احتمالك، ووجع اأعمق مما يظنه الآخرون؟

الآن واأنت على �سعيد كربالء تواجه اأمرًا اإلهيًا محتومًا

اأقوا�س  تحت  م�سْوا  ومن  �سعفوا  ومن  هانوا  لمن  للعذاب،  للبكاء،  متمردًا  ابت�سم 

الخيانة المعمدة بملك اأو مال.

اأيقظت كربالء فجر الح�سارات لجباٍه ل تنحني اإّل لم�سيئة اإله ر�سم ونّفذ خطوطها.

اأب�سع  فيها  ترتكب  خيم  حول  تحوم  وحو�سًا  اإّل  اأرى  ل  جديدة،  كربالء  حدود  عند 

الم�سهد  تحّول  وقد  مجنون.  يد  ر�سمتها  جريمة 

اإلى ِرمٍم تبكي اأهلها وتلعن اأممًا باتوا على 

ِدَمن التاريخ ن�سيًا من�سيًا. ف�سالم عليك 

كل  وعلى  اهلل  عبد  اأب��ا  ي��ا  �سيدي  ي��ا 

الذين اأناخوا بركبك. واإلى اأن نلتقي 

مع كربالء جديدة يعزيني اللقاء.

محمود دبوق
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شكوى الطّف
ع�����ّم�����ن اأخ������ل������وا ال������ط������ّف ح���ي���ران���اط����ف����ق ال�������وْج�������د ي���ب���ح���ث ن���ج���وان���ا

����س���اك���ي���ًا ي���ب���ك���ي ال����َف����ْق����د اأح�����زان�����ا�����س����ات����ي����ًا، ح������ام������اًل اأج�������س���ام���ه���م

اأف����������راق����������ًا ب�����ع�����د ال�����������ذي ك�����ان�����ا؟ك���ي���ف ك������ان ال����ّرح����ي����ل ل���ه���م دون�����ه

ن�������ااأّي����ه����ا ال����وج����ُد، ق����ْف واّدك�������ر ع�����س��رة
ّ

ك�������ان�������ت ل��������ي اأه����������������اًل وخ�������ال

ي���غ�������س���ي ف����ي����ه ال������ح������زن ك���ث���ب���ان���اه����اك����ن����ي ب���ل���ق���ع���ًا �����س����رت دون����ه����ُم

�����ِه�����َب ال������ّدم������ع األ�����وان�����او����س���م���ائ���ي ������س�����وداء ق����د اأ���س��ب��ح��ت ف���ي���ه���ا ������سَ

ج�����وق�����ة ال�����م�����وت ت�����ع�����زف األ����ح����ان����اف������وق������ي َن������������������ْوٌح، وع������ل������ى م���ت���ن���ي

�����وق ف��������ّي الأف�����ن�����ان�����ام�����ن ���س��ي��ح��م��ل��ن��ي ن����ح����وه����م؟ ف��ل��ق��د ب����������ّرح ال�����������سّ

����س���ئ���ت ه����ّم����ي ف���ق���د ب������ات ب���رك���ان���اح�����ّرك�����ي ي�����ا رْي�������دان�������ة ال�����ح�����ّر م��ا

ال��م�����س��ط��ف��ى اآل  ع����ن  ال���ب���ع���د  وت�������ٌر ل����و اأدرك���������ه ال����ج����ور م����ا ك��ان��ااإّن 

حنان يا�صين

يا اأيها البدن، كم اأنت �سعيف...ترافقك الروح كل فترة حياتك حتى الممات.

هي األطف منك في كينونتها اإل اأنك اأعجز من اأن تتحمل بقاءها فيك رغم ت�سّبثك 

بها دون وعيك...

هي من اهلل، نفخها في بدن اآدم. اهلل الذي تجلى للجبل فجعله دّكًا، فكيف لك اأن 

تتحّمل بقاءها فيك؟!

هي تغادرك عند نومك راأفة بك.. كي ترّمم ما خ�سرته اأنت من طاقاتك...

تغادرك بلطف وتعود اإليك بلطف واأنت ل تدري اأي لطف اأحاطك اهلل به.

ر في اأمرك جيدًا قبل اأن تغادرك للمرة الأخيرة... َتفكَّ

ى  �َلِتي َق�صَ َفُيْم�ِصُك  َمَناِمَها  َتُمْت ِفي  َلْم  َو�لَِّتي  َمْوِتَها  ى �لأَنُف�َض ِحيَن  َيَتَوفَّ  ُ {�هللَّ

ُروَن}  َيَتَفكَّ َقْوٍم  لِّ لآَي��اٍت  َذِل��َك  ِفي  نَّ  �إِ ى  �ْصًمهّ مُّ �أََج��ٍل  َل��ى  �إِ �لأُْخ��َرى  َوُيْر�ِصُل  �لَمْوَت  َعلَْيَها 

)الزمر:42(.

بثينة �لزين

قبل أن تغادرك
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الواحة

)soduku( ســـــودوكـو 
مكّونة  ال�سبكة  هذه  �للعبة:  �صروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  اإلى   1 من  الأرق��ام  و�سع  اللعبة 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

5 7 4 2
4 8 6 1

2 4 9 5
5 3 2

2 9 8 3 1
9 6 4
8 9 5 3

3 7
7 4 2 8

آياٌت ُضِربت مثاًل 
)الفتح: 10( ِ َفْوَق �أَْيِديِهْم}  1 - {َيُد �هللَّ

)الرحمن: 60( 2 - {َهْل َجَز�ء �ْلإِْح�َصاِن �إِلَّ �ْلإِْح�َصاُن} 

)ال�سف: 2( 3 - {ِلَم َتُقوُلوَن َما َل َتْفَعُلوَن} 

)الفرقان: 67( 4 - {َلْم ُي�ْصِرُفو� َوَلْم َيْقُتُرو�} 

)البقرة: 17( 5 - {َمَثُلُهْم َكَمَثِل �لَِّذي ��ْصَتْوَقَد َنار�ً} 

)الإ�سراء: 29( 6 - {َوَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة �إَِلى ُعُنِقَك َوَل َتْب�ُصْطَها ُكلَّ �ْلَب�ْصِط} 

طرائف:

- اأين؟

- المعّلم للتلميذ: اكتب خم�سة وخم�سين.

- التلميذ كتب خم�سة وانتظر...

- المعّلم: هل انتهيت؟

اأين  فاإني حائر  اأ�ستاذ،  يا  التلميذ: كال   -

اأ�سع الخم�سة الثانية... اإلى اليمين اأم 

اإلى الي�سار!!

- �سعادة جدتي!

تقوم  ه��ل  ال�سغير:  للتلميذ  المعلم   -

باأعمال ُت�سعد الآخرين؟

- التلميذ: نعم يا اأ�ستاذ.. كل يوم خمي�س.

ماذا  بب�سا�سة:  المعلم   -

تعمل؟

- التلميذ: اأذهب لزيارة 

ج�����دت�����ي... وع��ن��دم��ا 

اأت�������رك ب��ي��ت��ه��ا ت�����س��ع��ر 

بال�سعادة تغمر قلبها.

أحجية
��������ُم َم���������ن ق�������د ه���وي���ت���ه ظ��������اه��������ٌر ف��������ي ُح����������روِف����������ِها���������سْ

ُرب���������ُع���������ه زال  ح���������روِف���������ِهف��������������������اإذا  ب��������اق��������ي  زال 
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آداب تجهيز الموتى
- عن الإمام اأبي عبد اهللQ قال: »ما من موؤمن يغ�سل موؤمنًا ويقول وهو يغ�سله: 

ربِّ عفوك عفوك، اإّل عفا اهلل عنه«.

- وعن ر�سول اهللP: »من ا�ستقبل جنازة اأو راآها فقال: »اهلل اأكبر هذا ما وعدنا 

اهلل ور�سوله و�سدق اهلل ور�سوله الّلهم زدنا اإيمانًا وت�سليمًا، الحمد هلل اّلذي تعّزز 

بالقدرة وقهر العباد بالموت. لم يبَق في ال�سماء ملك اإل بكى رحمة ل�سوته«.

ل مّيتًا فاأّدى فيه الأمانة غفر له، قلت:  - عن الإمام اأبي جعفرQ قال: »من غ�سَّ

وكيف يوؤّدي فيه الأمانة؟ قال: ل يخبر بما يرى«.

)الكافي، الكليني، ج3، �س164 – 167(

غريب المفردات في القرآن الكريم
فتن: اأ�سل الفتن اإدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، وا�ستعمل في 

اأي  ِفْتَنَتُكْم}،  ُذوُق��و�   * ُيْفَتُنوَن  �لنَّاِر  َعلَى  ُهْم  {َي��ْوَم  قال:  النار،  الإن�سان  اإدخال 

عذابكم.

اأنهما  في  كالبالء  الفتنة  وُجعلت  ُفُتوًنا}  ��اَك  {َوَف��َت��نَّ نحو:  الختبار  في  وت��ارة 

معنى  اأظهر  ال�سّدة  في  وهما  ورخاء  �سّدة  من  الإن�سان  اإليه  يدفع  فيما  ي�ستعمالن 

رِّ َو�ْلَخْيِر ِفْتَنًة}. واأكثر ا�ستعماًل، وقال اهلل فيهما: {َوَنْبُلوُكم ِبال�صَّ

وقال في ال�سّدة: {�إِنََّما َنْحُن ِفْتَنٌة}، {َو�ْلِفْتَنُة �أَ�َصدُّ ِمَن �ْلَقْتِل}، {َوَقاِتُلوُهْم 

ن َيُقوُل �ْئَذن لِّي َوَل َتْفِتنِّي �أََل ِفي �ْلِفْتَنِة  َحتَّى َل َتُكوَن ِفْتَنٌة}، وقال: {َوِمْنُهم مَّ

�َصَقُطو�ْ} اأي يقول ل تبلني ول تعذبني وهم بقولهم ذلك وقعوا في البلية والعذاب.

{َو�ْحَذْرُهْم �أَن َيْفِتُنوَك} {َو�إِن َكاُدو�ْ َلَيْفِتُنوَنَك} اأي يوقعونك في بلية و�سّدة في 

�سرفهم اإياك عما اأوحى اإليك وقوله: {َفَتنُتْم �أَنُف�َصُكْم} اأي اأوقعتموها في بلية وعذاب.

)المفردات في غريب القراآن، الراغب الأ�سفهاني، �س371 – 373(

من قبس الوالية 
- عن ر�سول اهللP: »اأم�سك ل�سانك فاإّنها �سدقة تت�سّدق بها على نف�سك« 

ثم قال: »ول يعرف عبد حقيقة الإيمان حتى َيخِزن من ل�سانه«.

)الكافي، الكليني، ج2، �س114(

- من و�سية الإمام عليQ لبنه الح�سينQ: »اأي بنّي، ل توؤّي�س مذنبًا، 

فكم من عاكف على ذنبه ُخت�م له بخير، وكم من مقبل على عمله مف�ِسد في 

اآخر عمره، �سائر اإلى النار، نعوذ باهلل منها«.

)ميزان الحكمة، الري�سهري، ج8، �س3490(
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12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

جبل بين لبنان وفل�صطين و�صوريا. 1

�أحد �لأنبياء – ت�صاهد�ن. 2

�إح�صاناً – يمزح معه. 3

نعا�صهم – من �لحيو�نات. 4

ن�صف كلمة )تعدو( – مخيفاً. 5

يقنطون – �بن فلن. 6

�أر�صد – بكى على �لميت – و�صى. 7

للند�ء – �أو�صاخ. 8

�أ���ص��ه��ر �أل���ق���اب �لإم������ام �ل��ث��ان��ي ع�����ص��ر عليه . 9

�ل�صلم – للند�ء

دعمك و�أيدك – يغطي. 10

عموديًا:

دولة �أفريقية – ب�صر. 1

مدينة م�صرية – للنهي. 2

�أد�ة �لتذوق – دولة عربية. 3

للتذمر – تكلم ب�صوت منخف�ض – �أهدم. 4

يعبرون – هدم �لبناء. 5

�صب – تعبي. 6

يحر�ض – حاجز. 7

�صيء. 8 كل  من �لنباتات – �أعلى 

جبل في �ل�صعودية – جريمة. 9

عمره – قناة ف�صائية لبنانية. 10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 266

من يرغب من �لإخوة �لقر�ء بالم�صاركة في �صحب قرعة �لم�صابقة؛ 

فلي�صتعلم عن �لتاريخ من مركز �لمجلة.

Soduku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 266

4 8 1 9 6 7 5 3 2

5 9 3 8 1 2 6 4 7

7 2 6 4 5 3 1 9 8

6 7 8 3 2 9 4 5 1

1 5 2 6 4 8 3 7 9

3 4 9 1 7 5 2 8 6

2 3 4 7 9 1 8 6 5

9 6 5 2 8 4 7 1 3

8 1 7 5 3 6 9 2 4

�لجو�ب: غز�ل.

اأجوبة م�سابقة العدد 265

12345678910

ييناطيللا1

متاجلامال2

رايرو�سدع3

ت�سبييتاا4

مرماغنا�س5

نوكح�سينجي6

حالفنم�سي7

تلوليامه8

راظنالاا9

انهايليل10

1 – �صح �أم خطاأ؟

�أ – خطاأ.

ب – خطاأ.

ج – �صح.

2 – �ملأ �لفر�غ:

�أ – �لأذى.

ب – �لهموم.

ج – فطرة.

3 – َمن �لقائل؟

�أ – �ل�صهيد مطهري}.

ب – �لإمام �لخميني}.

ج – �ل�صهيد علي ح�صين )�صادق(

في  ورد  ح�صبما  �ل��خ��ط��اأ  ��ح  – ���ص��حهّ  4

�لعدد:

�أ – �لعاد�ت.

ب – فيتامين )د(.

ج – و�لمخل�صين.

5 – ما/ من �لمق�صود؟

�أ – �لإمام.

ب – �لنابغة �لجعدي.

ج – �ل�صهيد مهدي نزيه عبا�ض.

6 – »ل�صنا مر�هقين«.

ج. �لمنا�صبة:  �لكلمة  7 –  �صع 

8 – �أ.

9 – �لبكتيريا.

»�لإمامة«. 10 – ق�صيهّة 
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لنليَق به
عا�سوراء  نهار  عن  معزولًة  العام  هذا  في  العا�سر  نهار  �ساعات  تكن  لم 

الح�سينQ، فقد مّرت بترّقب وتوّكل على اهلل تعالى. ح�سر الجميع مودعًا 

�سيد  مع  العهد  لتجديد  فر�سة  اآخ��ر  تكون  قد  اأنها  على  نف�سه  موطنًا  ذوي��ه، 

اآخر فر�سة للنداء عاليًا )لبيك يا ح�سين(، ت�سامح الجميع   ،Qال�سهداء

من الجميع... فقد تكون فر�سة لل�سهادة. فتحّلى الجميع ب�سجاعة تن�سح ولًء 

للح�سينQ، ولء من نوع خا�س مختلف عن �سائر ال�سنين.

وال�سبر  والتنّبه...  اليقظة  تمّلكتهم  الأرواح،  اأمن  حفظ  على  الموؤتمنون 

غ�سب  اجتاحهم  حين  مختلفة؛  معركة  لديهم  فكان  ثانية،  جهة  من  والحلم 

�سيدة اأبت اللتزام بالتوجيهات، وت�سربت �سريعًا رغم الحواجز، اأو �سيدًا ظّن 

اأن ملك الموت يوؤّجل لقاءه به، فلديه �سالحية  اأو اعتقد  نف�سه فوق القانون، 

المخالفة في اأي وقت، ولو على ح�ساب حياته اأو حياة غيره.

�سماحته  اأنهى  حين  الجميع  �سعر  هكذا  و�سالم...  باأمٍن  العا�سر  م�سى 

م�سهدًا  خلَّف  لكنه  ب�سالم...  الب�سري  المّد  وان�سحب  العا�سورائي،  خطابه 

ال�سوارع  بها  ت  كبير، غ�سّ موا�ساة  بيوم  تليق  ل  غيَر مقبول؛ مخّلفات  دخياًل 

يحاولون  وهم  بخطواتهم  وتعّلقت  الموا�سين،  جموع  احت�سنت  التي  نف�سها 

العودة اإلى منازلهم.

فهناك من يتجاوز كثيرًا من الحدود والآداب، ويترك الأذى  في الطريق 

يعي�سه  يوم  بكل  ول   ،Qالح�سين بموا�ساة  ول  اليوم،  بهذا  يليق  ل  بنحٍو 

ح�سينيون.

اأن ن�سوغ كل تف�سيل من تفا�سيل حياتنا، مهما كان �سغيرًا؛  ربما علينا 

لنثبت كيف نكون ح�سينين.

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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